
שקספרימדפיס-שמיואנטוןהנבהמלנה"ד
החשוספרי

פמשה

המהישראלמכנילאאשרדניםומהםהדפוס,מלאכתנעלי

 ]."[הוציאואשריקריםנספריםכנורהרנו ]".[

חכמתהאמונהתאבדלנוהיומעטועזר

 .הזמןנשטףעם

אחרים")"דבריםחלדי(מאיר

הועידוכמנזר,

כהכנה

שמיראנטוןנוער

הוציא

הראשונהוכמחצית-18ההמאההעברי

מההישגחרגה

אפשריתהתפתחותעלשיצניערמז

טבחששימשאביו,התחתית.

שבה

מאמציואתהפנהושמיד

והואזו,ככחונהעניין

הכספית,תמיכתםאתהוריו

כמדפיס

המפורסםהדפוסביתכינודע 1sה-המאה

העבריותוהאותיותהדפוסמכבשיאתרכש

ועמושמיר
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היהודיהדפוסשלהדפוסבתישני:

העבריהמרורהדפוס,כביתהראשי

 j •והפצתםהספריםמניות

מכונותכמהרכשגםשמידפרופס.

דפוס

היהודי'הספריםנדרשים

ספריםעבריים.

 ' 1800שנתאחרי

היד

האיסור

הספרים

הדפוסביתאת

לו

בכורים,הדפוס",הנוגעיםאחדים"דבריםמאיר

והמידעהביוגרפיהחומררובאחדים).דברים 38-20עמ'(תרכ"ו),ב

אתשהכירזהבמאמרנמצאיםכמוציאשמיר

הנותניםרובנסמכיםונערוך,כמגיההדפוסבביתועבראישיתשמיד

 IYii'n . 1בתוך:שמידבערךמצוייםחשוביםפרטים(ראו

143-148 . p 1482-1882ר, Vie11na 1887, i רנן

הביוגרפי

241 . ik(J/1 1815-1950, 10, Vie11na 1994, p .זe ~ f . ביוגרפיערך

 Jac(1bs & S .נדפס
," Anto11 von ונה-:ןאו:נאתר).(מאמר

k כr (כan", Jeit·i.1·h B וP1·inter and Nob1cn Jt1lius, "A11to11 von Scl1mid: 
195-202 . 51 (1993), pp ראובןגם:ראובווינההדפוס

פאהן,תרע"טוינהא,כריכה,ההשכלה
כ,פאהן,דאונןכתביעמ'

פריערבערג,רובעדישחייםוכן ; 185-165עמ'

 . 101-94עמ'תרצ"ז,אנטוורפןבעריםהעבריחדפרס

 l-J<1ns Tietze, Dicראו:עברייםספריםהדפסתואיסודבווינההדפוסבתיעל 2
171 . 1935, p J11dc11 " 
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ההשכלהתנועתהספרייה

כווינהעבריםופוסמגיהים

רשות

ספרי

בדפוסוכמגיהים

אתוערכושהגיהוהמגיהיםרשימת 3הבירה.בעיר

אותםמצאוהוא

יהודים

ומי"ה"מיאתשמידשהדפיס

וגם

מכישרונםותרמו

האוסטרו·הונגרית.באימפריההעברית

העברי,הספר

1798 

(עדבהגההשימשואחריו

מנח:ונשם

הנזכרת.כמהשתרגם

שפרסם נאאחריהם

העבריתבהוראתאחדיםיסורספרי

 ' 1954מרחביהב,ספרא,כרךאחרונים,דורותישראלימיזכרימאהלו,רפאל 3

 Rcר bert S. \Vistrich, "Tlו e Mc1dcrnizaticר n oJ'Vienneseגם:וראו . 206-193עמ'

1'i1r1dt'I, Ne\v 

.Brunswicl< 1987, pp. 45-46 

הדשנסקי.

פרקיגם:ראו

פי

העברי.

6 
 . 3 3מ'ע '"'"'"'"'"'"
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היהודיהדפוסההשכלהשלהדפוסכתי

ערשמיוהדפוסבביתמגיה 1sosומ·

התמנהאחריו

גרמניהיהודי·המשודדמגיה

כעברית,

הסופרהמשורר,וכעריכה

הפואמות

ספראתהשאר

) 1821 (. 11 

וחיבר

הנעוריםכביהספרואת ) 1813 (ארמית

שיו(דברימאירוהסופרהמשוררהתמנה

הספריםעריכתהדפוסבניתכאחראיאחרידניםוספרים

מאמרכתבאתרעבודתוועלשמידעםהיכרותו

7 
8 

9 

 . 75-168עמ'פאהן,

ימידבריראו:ועור;

עזראכתוך:

10 

כן-יונהיהודה 11

א,הנעורים,בני

 . 140-134עמ'

פראגארמית,

ראו:
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ההשכלהתנועתשלהספרייה

מסופריהנזגיהים

הנדושים

נעתחעתים,ככוויענויים,עתכתכיבהוצאת

שכנעכנראההואהדפוס.העבריהמדור

הדפוס

זההיה

המאהשנותבראשיתחמדרםכבשםחדשעתנתב

העתים.ככוויהעתידיתסגירתודברבהיוודע

והגיעהעצמהוינהחרגההמגיהיםהשפעתם

ספרותיוצרי"היו

חרגהשהשפעתםסבור

משהשפיעו"יותר

נודעהזו,בעיר-בירהוהמפורר

יהודיוכיחוד

באוסטריה,העברית"

הפרובינציותיהודי

שמירשהוציאהראשוניםהספרים

יפימבחינתגבוההוכאיכותטובנטעםנעשתהשמידבידיהספריםהדפסת

12 

13 

 .) 1הערה

 Wie11,1 (n f)ie . 2ראו:וכן . 17 5

172 . above), p . 

 . 206עמ' ,) 3הערהימידברי 14

Wien.1· 811c'/1c/1·11c'/1er-Ge,~chic·l1te (n. 1 above), pp. 143-148, esp. 145 15 

134] 



היהודיהדפוסהדפוסכתישני:חלק

מושכיםבאיוריםעוטרוקודש,כתניגםוכהםמהם,כמה

קונטרסהיההדפוסבניתשמירשפרסםהראשוניםהספריםאחד

האמתכעולםמתיםשיחהאפרתייוסףוהמחזאיהסופד

שחיתהנסוגהשלפטירתועםהרבמנרלסוןמשה

איורמפארהחוברתשעראתההשכלה.ונספרותהאירופיתבספרות

אוטופיתכאותמתחבקים,היהודיואת

חיתהשכידועהאמת,החרדיתהיהדותונין

כמדפיסשמירשלנמסרההדפוס

נציגינין

המנוחהרבעלרפים,י"ד

מספרשםויספרוהאטד

ק'ק'שמיר,

שלזהנשלבעורכימתבור .

מרכזיותנעריםידועיםכדפוסיםשמירהתחרהלאורכהוצאה

הדפוסנכתישנודעו

שאול.חיהשנהנעבורשמירשהדפיסהאפרתייוסףספרעור

אמשטוראמומיטבאותיותנשער

נדפסובשערו-

hebraeiscl1en Buchd1·ucker" 

האמסטורמיותהמפוארותבאותיותמקצועיתגאווה-אמשטרדם)(באותיות

כריבהםוישספרים,

שימושיים,

אלפסי,

ק'שמיר,נייא

נאהאיורמופיעהספרבואש .

מהמדפיסוכשששמיר

פריווילעגיוטעןק'

אתהמתאר

כמה

ספרישליפהספרותגם

מלוכתהתנ"כיתהורמהוכאמורמבריס,

מכתניםגםכענודמחדשאותהוהדפיס

 17 •ומ"ד

 . 325כהערההמוזכריםהמקראכספרירוגמותראו 16

 . 95עמ' ,) 1הערההעבריהדפוספדיערבערג, 1
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ההשכלהתנועתשלהספרייה

הדפוסבית

אתמינההואבדפוס,הענייניםוריבוישמיו

הספריםהפצתהמסחריהתמסרהואטורה

הדפוסבנותריספריםסוחריכירידיםעכרהואתם.

שמידואחרים.אמסטרדםבדפוסיויצר

 .בדפוסוספריהםהוצאתובניםמחברים,עםנפגשגם

ההוצאהחכרתאתורכשאתשמידהרחיב 1805ב"

האוניברסיטאית

אתשמידפיתחהשניםבמרוצת

 . .היחידהמדפיס

לשימושם

ונעשהדפוסו

ארמיוכסוריתבפרסית

כמוציאהתבססותועם

שעדבתכנית

העשויהדפוססמלאת

בגרמניתוסבינו A Sהתיבותראשיבאמצעיתו-

הענרעישרק'ק'שמירהכיתובעבריותבאותיות

הספרים.משעריברכיםמופיעהדפוס

נשרמפארראשואתדפוסשמירהשתמשכמו

שניהמדפיס:אביזריומתחתיוהאוסטרי,

התיבותראשי

A S . כתנינשערמופיעזהסמל

ביתרכשהוא .התרחבושמיר

(ראו

הדפוסביתאת

 1809ב"

ביתרכש 1807כ"

העיר'נמרכזבית

מס' 266 

מנשר" 1807ספריו:והודעותם

ככוח,עםשמיר

חדשים.ספריםהוצאתוהודעות-מורעות

הוא

אתשמיר

מעורההיהשמידכינראההדברים .גרמניכתרגוםמחזורים

תוגזםעםחמשרבות,בתוספותומחודריםמחדשנדפסיםכתבי 18

 . 1818וינהובאור,אשכנזי
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היהודיהדפוסשלהדפוסבתישני:

חפצם."

העםפנינרציתי

 .האוצר"מביתאשכנזיבתרגוםהמחזורים
אשרמדפיסיםשארבחנות

שמתיע"כ !".[מבואנמנעים

האנשיםכדפוסיהמחזורים

המחזורים.אתלהדפיסרנותפניותקיבל

ממחזורירשות)הצח,האשכנזיהתרגוםאתהדגיששמיד

מגדירושהואאחרכתרגוםשלא

ניהואאותם".

(שקרוב

יומהסורשעמדונפיצחה,

ומסר 11הדפוס,התפארלאורהמוציאהווינאית.בגרסתההגרמנית

גבוה,כמחירמשובחניירעלמודפסיםלרכושהאפשרותפרטים

היוזםיקבלחותמיםעשרהיותר:אפשרותוכן

כחינם.אחד

הדפוסעוזריושלהמגיהיםשלהשתתפותעלמעירההודעהנוסח

שלנאותלמיקוםבייעוץעזרתםעלשלו,

במחזורפעמיםכמההחוזרותוהבקשותהתחינותהתפילות, .במחזורהתחינות

אתלדפדףייאלץשלאבמלואןושובשובהודפסו

שמירשלזיקתו

הגרמניהמשכילשלהאשכנזיהתרגום

שאינוהמתפלללנוחות

הודפסונוונה""הצריכותשתפילותמההודעהנראית

באותיותהודפסווכן .המהכיפנימול

מוסף.יום,בכלהנוהגותומנחה,

הנוהגותהסליחותמהוספתנראיתהמתפללבצורכילהתמצאותעדותעוד

בספרייהמצויהעמודים,שנישלהודעה . 1807וינהמבשר,קולשמיו,אנטון 19

 . L1047ומספרהבירושליםהלאומית
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ההשכלהתנועתשלהספרייה

רביםספריםכעליוכדיעצמםבמחזוריםלעשורכסה

 20חדשיםספריםעלהורעה-רנות"שניםזה 1815 :

עשההואספרישללאורהוצאהשלעודעלשמירהודיע 1815ב"

דייטש.

הראשונהשמהדורתםמשניות,

מאתחדשותהגהותועורטוביום

ובענוי·בענויתטורים,נשניעמודיארבעה

ספרישלחדשההוצאה

תוספותלידהחדשים""התוספות

הגהותעודצורפווכןישעיה

מידיכספי"כמיטבההדפסהזכויותאתרכששמיראשר

 .) 3עמ'ישראל"כניעםבעיני

המשנהלשוןעלמאמרהדפסתהמוציאהודיעזובהזדמנות

הוציאאשרנספריהנודעלעודיזאהן,שלמהו'המשכיל"מאת

הנכבד"במאמרלוויזון:שלזהמאמרופרטיםמוסרתהמודעהלאור."כבר

וארמיענוימלשנותהמשנהלשוןהתחרהאיךלב,חכםכללעינייבואר

כהכנתהמשכיליםבידישמידסייעזוכורךודעת."טעםכטובמבואר ]."[

מחוץכיהדותולשוניהיסטוריידעהפצתלשםהבתו·תנ"כיתלספרותמבואות

גרדא.הלכהללימוד

מראשחתימהידיעלהספריםלרכישתתוכניתשמידהציעכןאחרי

שונותמאיכויותניירעלמודפסיםעותקיםלרכישתשונותואפשרויות

ש"יקרומשום

שונים.וכמחירים

לצדמחוץהענוילספרהמוציאשלמחויבותוניכרתזובהודעהגם

לאורהמוציאפונהונוהמשכילים.אחדידיעלכוודאישנוסחהכפי

הנכבדתהיאכיהמשכ:ר,בלמודמארישראלכניהתאמצועולםמימות

פה.שכעלוהדיניםכלכהיותההקודש,ספריאחריכעיניהם

רבזמןלפעמיםהצריכים-הגמראכפלפולימבלעדי

נפשואתלהשליםהמשתוקקאישכלאלוקלצחתודיע

ארבעהבירושלים,הלאומיתבספרייהמצויה . 1815וינהרבות,שכיםזהמודעה 20
 . L 7 36ומספוחפוליונגודלעמודים
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היהודיהדפוסהדפוסבתישני:

נאוויאתאמונתו,דתבידיעת

אשו ,'ה

כלותוערב

עמ'(שם,צמאונושםיורה

הצמאהאישואזהרותיה.התווהמצות

מאר,כגמרא

טהוריםמיםנעימיםובמים

אופנאיהיהודי

השכלהכנוסחימתבטאתהיאמזה,יותרבים

זאת,ועםהזלזולואתהאמונהיריעתאתהמרגישיםידועים

לאורמוציא

"בניוכ"אישכ

נמסרוספריוע

מקצועאיששמידשלהיותועל

דהיינושלו,הקוניםעםצינוריחסי

אחד 1814ב"העניקהואטוב,

היהודיתעותקים 133

גרעיןשימשואלוספריםנותרים.עורפרסומם

שלהספרלביתמספריושמירכןכמו

אתשהרחיבוהלך,שמידשהוציאהכותריםמספר

שניםכמהמרילהעניקנהגענוותואתהמזרח.ללשונותפעולתו

כרכים-200בכותרים 86שמידמסר 1816נ"שלהספרים

שלהמלכותיתלספרייהמפוארתככרינהוכרוכיםיקרניירמודפסים

-12נלוהמרינהלכלכלתהמיוחדתתרומתועל

ירעהואחריףוסוחר

שלכמחווההיהודית.

-אזעדשהדפיסהספרים
עםכעבורגםנהג

בווינה.

י'י"י~יי'יכספרייהעתהמצוייםהספריםזהב.מדליון 1816בדצמבר

 i11 Vienna tr()ffi "The Jewishראו: 21
n to Partial Restoration", l"eo Baec·k fn.Ytitute (כand Destructi 

152 . p. 151-172, esp 47 ) 2002 (, 1כ , Yea1· Bo1Jk . ישעיהושלהספריםברשימת
נותרים 147מניתי , 235-218עמ'תשנ"ר,ירושליםכ,העברי,הספראוצווינוגדו,

 . 1812שנתערשנדפסו
22 145 . 1cker-Ge.1·c·hicJ1te (n. 1 ab<)Ve), p הWien.Y B11c·hd 

בספרייההספדיםמןנמהבחןשורותנותב 23

ומודפסיםמפוארתעורבכרינתכרוניםהיטב,שמורים
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ההשכלהתנועתהספרייה

זה,מספר .זושנהעדשיצאוהספריםהיוכותרים 86

בנית 1816שנתעדשנדפסושוניםכותרים 201ספרתי:ועכרי:וספובאוצו

שנמסרוהספריםנשיההוצאה

חוזרותהדפסות

זכהגםשמיד

איגודכראש

כשננחרבווינההמדפיסיםעמיתיו

הדפוס

בזושהתחרתה

זו,ביוזמההפסיד

שמיד

המדפיס

נייר.חרושתביתורכשאת

הפסידושמידכנדהיה

שכתבמנתבפי

אמנם ." .. ...! •••

וברעתיויחבש,יכאיבהוא

ליבצועזרהנואמצא

הפעםעור

מוצא

 2711 !חסרונירוררגזרזר

כותרים 251והפעם

בתחוםתרומתו

בעבריתספרים

כהדפסתהענפה

האוסטרית,האימפריהבמדינותנעדרהכהשעד

 29והפרשנות.ההומנויטיקהניכר

בהעברי,הספראוצווינוגדו, 24

 . 342ו" 336הערות
גםודאו . 235-218עמ' ,) 21הערה

אחדיםדברים 25

 . 27עמ'שם, 26

 . 28עמ'שם, 27

28 145 . p 

 .) 1הערה

ומנהיימר'ייקובסג

שמירשהגישהקרוב

, JaC()bs and Mannheimer . 

29 146 . p תעודתנימצייןלטריס

 ' 1825בנובמבר-30נאחר,בתאריךשמיד
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היהודיהדפוסההשכלהשלהדפוסבתישני:

הבכורתואר

הדפוס.מנכש

עזנשרשכראשושמיד

איורומתחתיו

היהזה

 178בדפוסוהיו

בשפותגופנים s 1ו·

מבחרהונא ,בידינמצא

שונים

אותיות

ננתב 56מהם שונות.ונצורותנשפותדפוס

רומיותאותיות 71גותי'

שמיראותיות

וביידיש,נעברי·דייטשכענוית,אותיות

אותיותעדומטר"

שונות,גרפיותנצורות

גומרנוציצרו,פטיט

אותיותגרמני'עכרי·ידכתבאותיות

ibid" 14 7 30 

11411 

[ 



תנועתשלהספרייה

ועיטורים,מסגרות

וכדומהפרחים,כוכבים,-שונים

דפוסוסימני

ודשפריותרגומיםפרשנותמייזום

מודרנייםותרגומיםפירושיםהוספתיזםשמיר

והמשכיל

משהשלה"כיאור"הוא

נשםהפירושובההמהדורה,פירוש

משהשלציוונדפסונשער , 1818נ"

חדשותכהסכמותהמהדורהאת

משהוהרבבכעטמרדכיהרבשלכהסכמתם

שאול

עתה

שהמחבר

נמתחהנעכרכיוכני

רבנים.עודשלהסכמות

משוםזהספר

מכתיבותשיצאהסבירשמיד

ומניההספריםלפנינמדברספראתלהדפיסהקדיםמדוע

ההסכמותאתגםויביאהשלוםמנתיבותדבריחסירכיהבטיחוכיה

הנאיםלדורותולהראותנאמןלהיותכדישנזכרו

בארצותכעתאשרההם.נימיםומוריגאוניוהגביהו

גם 34 •כנודובמוסריותכמרעות

שמיד,

זניהומניה

31 . 1d n. d 11ז . in cier k 
1827 id i11 Wien im .Jahre ד.'!chn 11 Edle11 (כde.1· A11t . בספרייהנמצא

 . 234307ומספרובווינה

נחמדפירושאליושנצמד ]".[מדעסויאמשהמאתהשלוםבתיבותספר 32
הערץ ]" .[החכםחברוהכורםנשםונקראהשלוםלנתיבותבאודתוספותוהוא

 . 1818וינההאמכערג,

שם. 33

כתיבותספרבמדבר,ספד"הקדמה", 34

 , 181ך
וינהמדעסויאמשה !."[מאת

142) 



היהודיהדפוסשלהדפוסבתישני:

בתרגומיקודשכתכימהרוותאת

 35ואיוב.ישעיהוירמיהו,ספריעלהומכרגפירושואת

ההקדמהאתהמוציאישעיהו

שחיברהמבואאתואחריהבן·זאכ,ליניהודה

שלהמבואותאתונחמיהעזראדניאל,

וכביאורובתרגומואיוב

שלבתרגומוישראל)זמירות

"מבוא

לספריגםוכן 36 •ישעיהו

ספרהאחרים:בספרים

וספריהודהשל

 .) 1817 (אייכליצחקשלוכביאורוכתרגומומשלי

מהדורותאתהחיהשמיואגטוןשללאורההוצאהמפעל

שמידתרם .היהודיוסייעהראשונים

המאהשלהיהודיתנאורהבמהדורהיסודספרילהוספת

המייסריםהאבותשלההשכלהמפעלשלחשובהיבטחידש ' 19ה*

 . 19ה*כמאההאחריםלמרכזי

הספריםמשערירכים"מודרני":חותםנשאוהמחודשותהמהדורות

ואישיםאירועיםהמתאריםפרטים,מלאינאים,איוריםבתחריטימעוטרים

ניתןובך .אלולאיוריםהמתאימיםהפסוקיםומתחתםהמקרא,בספרי

המשנה""כמרכבתהרוכביוסףאתהמתארתחריטכראשית

ספרבשערלירושלים.הניכוריםהנאתאיורהונאדבריםספרבשער"אברך".

ספרוכשערהנביא.שלכפיוהנוגע "עםהשרפיםאחואיורישעיהו

איוריםועורלרעהו.אישהנושקיםדורשלציורשמואל

כמהשלדיוקנאותציורילאורהמוציאאיוריםעלנוסף

הכורם[."]מןאהרןמאתובאוראשכנזיתרגוםעםאיובספר 35 [".] 

ובאודישעיהספר ; 1826וינההאמבערג,]הערץ ... [התורני[."]החכםהכינם

 ]."[ירמיה(וינההאמבעדגהערץמאת !".[הכורםנשםחדש
ספרים . 1817וינההאמנערג,]הערץ ... [התורניהחכם[."]חברוהכורם

 .שמידאנטוןבדפוסקודשכתכיממהדורתיצאואלו
וינהחאמבערג,הערץמאת ]."[הכורםבשםהנקראחדשונאור ]."[ישעיהספר 36

1818 . 

"מבואדעטמאלד'שמואלמאתובאודאשכנזיבתרגוםבחמיהעזראספד 3 7
וינהקודש,כתכיאחרים),מבואות(וכןבן-זאב"ליביהודהחברולספו

מנא"מנאאתפותרדניאלאתהמתאראיורובשער ' 181 7
ופרסיך".תקל
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ההשכלהתנועתהספרייה

הנזכרלצדונהם,והמעירים,המחברים

בביאורואיובספו(כשערהומכרגהרץתרגם),אשרישעיהוספר

את

מחודשתבהדפסהויiורא.ספר

המודרנית היטיבוהמהודריםהאיורים

המוציא

גישתואת

העתים:ככורישמיר

מזומניםעתים העתיםנכוויהוצאת

העתיםככוויהעבריהעתכתבהוצאתהיהשמירשלהחשוכיםהמפעליםאחד

 .)-1831שנתעדמשנת 12נמשךנוותמיכתו

לעיל)(שהוזכרוכספריושנורעהכחד.שלוםוהסופרהמשורראתהזמיןשמיד

המדור ושהיה

העברי

השנה

כתעתיקבגרמניתשנכתבהההודעה,נשערהעתים.ככרוינשם

עתיםכנותרת:לשנתשלםיהודישנהלוחעלהודעהלעברית):בתרגום

ולהנאה,לעסקיםומאלףמאודעשירספר

הנעוריםספר!!שלוכפרסמשכיליםואמהות

ההוצאה

כשי

ביקששמיד

והוא

הוא .ועודעברייםספריסידוריםופוסקים,ש"ס

אתשלדהדפוסביתלאורהוציאהיהדותשנתחוםלהתגאותהיסס

המצויהחומררוב

מצבםאתהרוציםיהודיםאליופנוכימודיעהואועתה

דאזאויףפאללשטענדיגעןאיינעסאנקינדיגונג 38
שמיר.אנטאן /!הורעה!מזומנים."עתיםועםאונטערתקפ"א.יאחר

הכרך.בסוףממוספדים.בלתיעמודיםשלושה :'אהעתים,בכווי
החורגתנפרדת

שבאמסטרדם.

בספרייתבעותקמצויההעמודים

144 



היהודיהדפוסהדפוסבתישני:

אחיהם,המוסרי

חומר

חומר

הנאורות.עדניואתהזמן

שמספרירעאמנםהוא

פינןבספרות

חידושים

ככווינשם

תוכנואתשמירמסרכןאחרי

ראשיים:

רב

מרוריםשמונהבושיהיוהשנתון'

יהודיים;

וחינוכישימושיחומרונרדמה;חשוביםמאורעות

מידעשונות,חישובמס,תעריפי

 40שנתיים.וירידיםבאירופהעריםניןמרחקים

שלוםהמוציאשלעיניהםעמדהעתנתב

גםמופיעיםהמרוריםמןכמההמאסף.הקודם,העתננתבשנוצר

העתנתבאתהמאסףמתוךהמבחרהחרש,העתנכתב

חרשיםמדוריםונוספוחיתההחדשהעתנתבשלהעריכהמדיניות

עסקים.לאנשישימושיומידעחושותכגוןושימושיים,

הספריםלפרסוםכמכשירהעתיםבכווי

גםלשמירשימשההעתיםככוויהעתכתבהוצאת

המשכילים.נחוגי

ושעמדושיצאוספריםרשימתנדפסההשנתוןאנרךעוד

ספדיונהםאחדים,כרכיםבעלימהםכותרים, 96בהנכללו

ספריולפרסום

ונדתמהרודותכתבימשניות,טורים,ארבעהבנלי,דנים:

נמצאוביןהלוחשביןהקשר 39

העתכתבהעתיםלבכורימוערמפתחניכורי-העתיםבכווינספרי

 . 37-34עמ'תשס"ה,בגליציחההשכלהשלהעברי

הקודמת.בהעדההנזכרבספרינמצאהעתיםככווישלדרכושלמפורטניתוח 40

11451 



תנועתשלהספרייה

זהונכללתפילה.סידורישלמהדורותחומשים,סופרים,תיקון

הגדות,וסליחות,תחינותאשכנזיבתרגוםסידורים
 .איינשיץרבימגילות,וחמש

הכנסת,וכביתכביתוליהודיהנדרשיםהקודשספריאתזררשימה

שנתעדלאורהמוציאהענפהעללהעידכדיכהויש

ספרי-והסידורהמקראשל
הוזכרוככרהמשכילים,שלמדרשםמביתשיצאו

וספרישלהדתויסודימקראיאלמבוא
הדת:להוראתקטכיזםספרילשוןותלמודהספרביתחשושים,אוצו
תורתוולפסון·האלה,שלאכטליוןהומברג,שליקירובןשפואמרי

ההיסטוריהוספדדטמולד,לשמואלדדךמווההכהן,לשלוםענוית
 .בערשלישראלתולדות

ההשכלה,סופדימאתיפהנועדשמידשלהספריםבאדוןחשוב

זמןלאחרלשלמהומליצתחופשימינדיסעתליהגמול
משאשלחרשהומהדורהלוצאטודודלשמואלנעיםכבוואתהוציא
המקראיתהפואמהאתגםשמידהדפיסזובשנה .) 1834 (רומאנילישלבערב

לשלוםדודניר

"מזרח"ועיטוריא"נקיר,לוחותלוחותשמידהדפיסאלולכל
קצרהרשימה 41הכנסת.כתיהספדכתישלהיהודי,הקוראשללשימושם

מתוקנתמהדורההוצאתעלנודעהנכרך 42ב.נדפסהספריושליותר

שללגרמניתמילוליתרגוםתורהחומשיחמישהשלומשופרת
 43המאסף.ממשכילי

אתוהדפיסשכואףהשכלה,ספרילפרסםשמידהמשיךהשנים
ככותרתשובהדפיסואמתשלוםדבריאת .וייזלהרץנפתלישלהקלסייםספריו

אהעתים,ככווישונים!,ספרים!רשימתספרים"אללערהאנדפאן"רשימה 41
שמידאנטוזהדפוסבניתשנדפסוהספריםרשימת ; 208-205עמ'

 . 228-227עמ'(תקפ"נ).בהעתים.בכוויהעומדים
כחעתים,ככווישונים!,ספרים!רשימתספרים" 42

דעואויזגאכעפערנעססערטעןאונוקאררעקטעןנייעדאיינעראנקינדיגונג 43

פאןאיבערזעטצונגרייטשעןוואוטליכעןאיינערנעבסטתורהחומשיחמשה
ומשופותמתוקנתחדשה,לאודהוצאהעל!הורעהלאוועגענאננט

יואלמאתלגרמניתמילוליתרגוםבלווייתתורהחומשיחמישהשל
 .! 163-161עמ' J(תקפ"ה)החעתים,ככווישמיד,אנטאן /לאווע!המנונה

1461 ! 



היהודיהדפוסהדפוסכתישני:

"מאמראתגםמכתכים

שלספרואת

מיזסיהודהספרואתגםמוצאיםאנושמידשהדפיס

במנהגיטפלהאמונהתופעותתיגרונו

בהוצאתושנדפסוהכותריםמספר 1835שנתעד

שמידויחסםהעתיםבכוריעורכי

הכרוכהפעולתואתהזדמנותושיבחוחזרוהעתכתבעווני

אתלאלהעריךוידעונתנולאשוהתכוונוניויש

והעברית.היהודיתלספרותתרומתואתגם

מאמרהעתכתבבכוךפוסם

על"משהוהזאת:נעתהעבריתהספרותשלמצבהעלכגרמנית

האוסטרית"המלכותיתבמדינותהספרותשלהחיוניתוהשפעתה

נדפסושספריהםמשביליםסופרים 14שלהספרותיתתרומתםאתהמחבר

מאיופרץהומנרג,הרץוהם:שמיד,שלהדפוסבנית

מטוופלוויץ,האפרתיליניהודהשמואל

נודבשלמהפישר,מאירמשהיהווה

במאמרהמוזכרתהעבריתהיצירהשמואלמשהנרדב

וספריהרתלימודספריכהיסטוריהלימורספרי

ומיוחדת.מאוחרתשמיר"אנטוןנ"סופריראההכהןשלוםיפה.ספרות

ספריכהוצאתמעסיקושלהתרומיתפעולתואתנסעלהכהן

ובהפצתם.

מראשימשהאתשמירמינהאחריושנים.שלושכעריכהשימשהנהן

נברוהיהשם.היהודיהספרביתעלכפראגהיהודית

 . 182 7וינהחלקים,לארבעהונחלקשוניםמכתניםוייזל'הרץ 44

שמיד.אנטוןשלהדפוסכביתנדפס , 1828וינההאמת,קנאתמיזיס,יהודא 45

 ,) 21הערהכלעילכהענוי'הספראוצרוינוגדו' :כתוךהכותריםספירתפיעל 46

 .לעיל 314הערהוראו . 235-218עמ'
ויאאונופארטשריטטעדיאאינערעטוואס 4ד

מסת iשטאאטעןעסטעררייכישעןרעןאין

 . 184-177עמ'גהעתים,ככוריהכהן,

דעוווירקונג

/ 
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תנועתשלהספרייה

והש"סוכיכיהודה,""הנודע

ועל

מידי

49. u11d Land<:1L1 כעכור

היחיד.

כמתחרהלאורובהוצאהכהדפסה

 Schollהדפוסבכיתהיה

וחיההדפוסאת

שפרסםבווינה,

אחריו

ספרים.ועוד

בשנתייםמזומנים""עתיםיש"ר

דבריםתחתיו

את

הדפוס.

עתידונדברוכגרמניתבעברית

והמוציא

48 , 1930 Vienna ו,

. p 
פדיערנערג, 49

P11bli:::i.stik Die Bernhard 

התיכונה,שכאירופהבעריםחעכויהדפוס

 . 29עמ'תדצ"ה),

עשרהשניםמודעה 50

נן·יונהיהודה /כתב-העת]

הופעתלסיום[הודעההעתיםבכוריהמחברת

 ' 194-184עמ'(תקצ"נ),ינהעתים,בכווי
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היהודיהדפוסשלהדפוסבתישני:

כזאתחיתהשנה, 12בהופעתו

דהיינוספר","אגודת

בווינה.החדשההעבריתבמרכזסופרים

לנואתהמוציאשםהעתכתב

הזה".הספרכהוצאתמגמתומטות

"הטובשמטרתםככדשאים

הנאורותשל ,..,"" .... ,"

כהוצאתכיהרגיש

האסתטי,

בנושאי

ההתרעותאתהזכיר

והדורשיםמעטים

האחרונים,הכרכיםאת

הכספיהמצב

המוציאכן

אחרונה".יצאעשר

אתהציע

השניםוזההעתיםבכוויספד

שמיד .בעתידהופעתואת

ישיגכי"והיה

הספדיםויתמעטו

ידואת

ננוד"תנוהנדנים:

ירי

 .עמיוהעתיםונכוויקונים,היו

ענויות:כאותיותתורגמהובעמודיםבענוית,נדפסהההודעה

צורהעתיםבכווייאהרסשריפטדעונוטצעןרעןאוכרדיאאינערעטוואס

דעסבעהערציגונגאונואיינזיכט

דעס

עשרהשניםהכרךחתימתעםהיהודיהצינור

ינהעתים,בכוויירוא / iהעתנתבהופעת

 .שמידאנטוןהמוציאגםההודעהחתוםהכותב
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תנועתשלהספרייה

ובניושמיד ;

בןוהואשמיד,העביר ,) 1839 (ת"רבשנת

החרושתבית

מכרהשנייההמחצית

ספריכמה

נץפרהדפוסביתמחציתאת

ואת

והוציאוהמשיכוהללו .כוש

שימששנזמנולישראלומכרםשמיושלהעברייםהספרים

שניםעשרכעכורלספרים.מסחרביתשם
שמיובידינשארוהדפוסהכרית,עםבושעזב

שלאביווילההדפוס, 1849ב"אותומכרהלההצעיר.

 455שמירהוציא 1840שנתעדשמיד.אנטוןעםעכרשכזמנוטורה,וילה

כותריםכעשרהעורהארבעיםכשנותלהםונוספוכעברית.ספריםכותרי
 52שמיד".החותםאתהנושאותחוזרותהדפסות

בשנותעודאביונדרכיהמשיךשמושגםשמיר,שלהבכורבנו

והלהזה.לבנוומסרונפרסבורגעכרידפוסביתעצמושמירהעשרים.

ענויים.ספרים

 .שנים 90בןוהואונפטרטובהלשיבההגיעשמידאנטון

* * * 

ואתהתרומיותמידותיואתנסעלוהעלהשמידאתלטריסהעריךכמאמרו

לנזקקים.עזרתו

שמירכילטריסהרגישספריםשללאורכמוציאלמקצועואשר

ירעכיאףלהוציאםכערכם,יהודייםמרעספריידע

הופסתם.נעכורתמורהרחבהתפוצהשמהיעור

דבשיעוותאתעינייםמאוראת

 53 •לרמנ"םככוכיםומור:והידואתוייזל'לוגןאת

 . 33עמ' ,) 1הערהאחדים""דבריםלסריס, 51
ודאו . 235-218עמ'ב,חעברי,הספראוצרוינוגד,ובתוך:הכותריםספירתפיעל 52

 .לעיל 336 " 1 314הערות
בבכוריהודעהפרסםשמיר . 33עמ' ,) 1הערה(לעילאחרים""דבריםלסריס, 53

האדומים:מןלעזריהעינייםמאורשלחדשהמהרווהלהוציאתוכניתוהעתים
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היהודיהדפוסהדפוסכתישני:

תרומתםאתלטריסמשנחבווינההדפוסמאמרבסיכום

חכמתנשמרוהענוי:הספרלהפצתיהודיםאישים

מעםהנתוניםאלהינו,ותורתנברנינו

ויגעועמלומפריתצמחאשרהתפארתשוםאחר

 54העמים".ניןכבורנו

מרפיםהוסיפושפרסםהספריםמאות

 . 19ח"

המאהשלהעבריתבספרייה

יבהעתים,בכורישמיד,פאןעדלעראנטאן / iהודעה Jבנילכלמודעה.
מודעה/בדפוסו:לשד"לגראוהבהדפסתהורעהוכן . 183-182עמ'(תקצ"ב),

 . 200עמ'יאהעתים,בכורישמיד,פאןעדלעראנטאן
 . 38עמ' ,) 1הערהאחדים""דבריםלטריס, 54
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