
פלאימשה

 :בהשכלההחלההלשוןתחיית
השפהלחידושבמכשיר !הראשוןהעבריהעתבתכ.''המאסף",

העמיס"לכליפיהאתולהורותה'עםתוךהקדושהלשוכנודעת"להרחיב

ה)עמ'הבשור,(בחל

תרבותיתספרותית,תנועההייתהבגרמניה,שהורתההעברית,ההשכלה

 .היהודיהעםבתולדותרבת-משמעותתרבותיתמהפכההמציינתוחברתית,

ההשכלהשלמאמצההיההזאתהתרבותיתהמהפכהשלההיבטיםאחד

המתחדשות.העבריתוהספרותהתרבותכשפתהעבריתהשפהאתלחדש

המובןאתלומרכוונתיאיןבהשכלה"החלההלשון"תחייתבאמירה

מןיוצאכפועלהתפתחותשללשונייםתהליכיםשהיודהיינו'מאליו'

שלאליעזרברורעלמאלכולי .ההשכלהשלהספרותיתהפעילות

הדרןאתסללואשרלשונייםתהליכיםקדמוהאחריםהשפהולמו::ויי

העבריתההשכלהשלתרומתהשולליגםהעברית.הלשוןשללתחייתה

הלשונייםהתהליכיםאתלחלוטיןמבטליםאינםהשפהלחידוש

והשקדנית,הפעילהשהמגמהלטעוןמבקשאניזובאמירה .הטבעיים

התרבותשלכלשונההעבריתהשפהבהחייאתומאורגנת,יזומהפעולה

כברהתחילה-הדיבורכלשוןלאו-דווקאכיאףהמתחדשתהעברית

 .בגרמניההעבריתההשכלהשלבראשיתה

העבריהעתנתבבמסגרתשפעלוהעברייםשהמשכיליםספקכלאיו

 .העםבתחייתמרכזיתפקידללשוןהועידו"המאסף",הראשון'המודרני

"ולתת :העםקימוםעםהשפהחידושאתמקשרלדוגמה,בן-זאב,ליביהודה

ידעתיגםוידעתי .איתנהאלולהשיבהכנעוריהאותהלחדשתקרןתוספתלה

עמי"~נכ 1 ~;שאתה'בשובלאאםפלה, Jאחריעודהלשוןתחיהלאכי

שלתחייתהמספורי).לפי 11עמ•ז, 11תקסוינההשורשים,לאוצר

בתחייתקשורהוזוהעברית,הספרותבתחייתהכרחיכשלבנתפסההעברית

בבתר- ) 7.8.97 (ז 11תשנבאב 1בדבירושלים,שנישאההרצאהעלמבוססזהמאמר *

הנחלתחטיבת-היהדותלמדעיהשנים-עשרהעולמיהקונגרסשלקונגרס

העברית.הוראתשלבעיותיה
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הבלשניתבפעילותםנמצאתלכןעדות .היהודיהעםובתחייתהתרבות
ברי"ל,יואלסאטאנוב,יצחקויזל,תירץכנפתלימשכיליםשלהאינטנסיבית

הלשוןגבולותלהרחבתבן-זאבליבויהודהפאפנהייםשלמהקסלין,חיים
עשרותפרסמוואחריםהללו .מודרנילשוכימדיוםליצורבמטרההעברית

חיברווכןהעברית,לימודשלהשונותברמותדקדוקוספריבלשוןעיוןספרי
העברית.השפהשלשוניםהיבטיםשליכ.נומאמריםמאות

מהותיתתמורהמציינתהעבריתהלשוןאלההשכלהשלהחדשהגישתה
לשימושימע.ברחדשותמטלותלשפההועידובשפה-.-המשכיליםבשימוש
הבעהלצורכירקלאדהיינו'הדורות,במסורתמקובליםשהיוהלשון

וההלכההפרשנותבתחומיולכתיבהתורהולתלמודלתפילהכגון"גבוהים",
בנושאישימושיתקשורתכאמצעיגםאםכיהמלומדת,העיליתלבנישנועדה

במקצועותגםהמשכיליםאתלשמשהחלההעברית .המעשייםהיום-יום
וחדשותחידושיםעללכתיבההטבע,ומדעיוהחברההרוחבתחומי

לצורןואףיפה,ספרותכתיבתמלבדשימושי,מידעובמסירתדיומאבענייני
פרסמוהמשכיליםעברית.כותביביןובלתי-פורמליתפורמליתהתכתבות

בנושאיםהתכתבותלצורןמכתביםדפוסיובהםאגרוניםספריעשרות
יום-יוםביטויישלזמיןלקסיקוןיצרואלהמצוא""לעתמנתבים .מגוונים
המשכיליםהועידועלבנוסף 2 •"חיה"נשפההעבריתבהגמשתוסייעו

שלבמצבושתדוןלשונית-תרבותיתכמסגרתתיקוןמשימתגם
והכלליתהיהודיתבחברהההתפתחויותרקעעלהיהודיוהעםהיהודיהאדם
מצבואתלשפרהעתידלחינון'ראשיכלילשמשנועדההעברית .כאחד

 .והציבורהיחידשלוהמוסריהחברתיהתרבותי'
כשהיאהמשכילית,האידאולוגיהשלאתאפואשירתההעברית
העולםבהוויותהמתמקדותמפיריות, ':.lומידיותארציות,מגמותמבטאת

שביןביחסמסוימתאמביוולנטיותנוצרהזומעברבתקופתזאת,עם .הזה
שלאחריםלהיבטיםגםהאופייניתאמביוולנטיותהלשון,בעניינילחולקודש

יחסלגלותהעברייםהמשכיליםממשיכיםגיסא,מחדהעברית.ההשכלה
השפהאתתופסיםוהםהקודש",כ"לשוןהעבריתהלשוןכלפיכלשהומיסטי
ששורשיהםורוחתרבותערניוהמבטאתפנימיתרבותימשאהנושאתכמהות

לצמצםהמשכיליםשלבניסיונםאנונוכחיםגיסא,מאידןהיהודית.בתרבות
עלמתלונןלמשל,ויזל,הקודש•~.לשון 1כ•השפהשל"המקודש"את

האמונהקדש'"לדברירקהקודש"וב"לשוןחוללדבריבגרמניתהשימוש
שהביאומסובךארוךתהליךהעבריתההשכלהספרותהחלהבכן 3והתורה'.'

המשכיליםשלהמוקדמיםהלשונייםהניסיונותהעברית.הלשוןלחיל~ן
לשוןליצירתבהמשךשהביאהשפה,בתחייתוחיוניהכרחיצעדהיווהעבריים

 .יום-יומיובת-שימושמדוברתחיה,
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 ) 1783 (ך 11תקמבשנתלהופיעשהחל 11המאסף 11העבריהעתכתב

עיקרימכשירשימש- ) 1811 (א 11תקעשנתעדלסירוגיןנמשכהושהופעתו

עבריירחוןשלהעתידההופעתוהודעהההשכלה.שלבראשיתהזולתכלית

הובאוונו ,) 1783 (ג 11נתקמ 11הבשורנחל 11במנשרהתפרסמהזהמודרני

המשכיליםחברתשלהקמתהדברוכןותוכנוהעיתוןתכניתהצינורלידיעת

איצקהיההפרוספקטעלהחתומיםביובקניגסברג. 11ענךלשוןדורשי"חברת

ששימשומיבראשיתההעבריתההשכלהופעילסופראייכ)ל,(יצחקאייכיל

אינדקס 111המאסף~.;נפתח 11בסיועהראשונות.בשנותיו••המאסף"כעורך

השפהנושאיאחרעתהלעקובניתן 4הירחון,כרכיכלשלומוערממוחשב
עסקושבהםהשונים

 .הלשוןבשאלות
טיפולםדרךאחר :יותרשמענייוומה

בכמההעבריתהשפהכלפיהעבריתההשכלהשליחסהבשאלת

הקשוריםבנושאיםדנתיהשארביו .ואילךהשבעיםמשנותקודמיםחיבורים

 5המשכיליס.שלבתפיסתםהעבריתהלשוןבקונספצייתכגוןההשכלה/בלשון

 iבגלותההאומהממצבכנובעתהמשכיליםהסבירונזמכםהלשוןנחיתותאת

הזנחתעל(מנדלסון?) 11מוסךקהלת 11מחברמתלונןהי"חהמאהבאמצע

לשונינועזבוישראלבניאחינוראיתי"רא.ה :היהודיםבקרבהקודש

שנהעשריםכעבור .) 2עמ•ב,שערמוסר,(קהלתלי"חרהוהיטב :הקדושה

והחכמההתורהמאמרבספרולרויזון-שנאנרמרדכיהמשכילזותופעהמעלה

עמ•חשושים,(אוצרבן-זאבליניהודהאותהמעלהוכןה)עמ• , 1771

גולההלכנומעת :לגלותסאטאנובהמשכילמייחסהלשוןירידתאת .) 12

(ספרעזבנו"אתנוושפתנולשונםוכלמודבגויםנתערבנוכי .מלשוננוכבודגלה

מורפורגואליהוהאיטלקיהמשכילאף .)ב 11עפחדףתקמ",דברליןהמזות,

מעליהודהגלהכאשראך 11 :בהסבירובגלות,הלשוןהידרדרותאתתלה

אחרות"לשונותבהוערבובהבגדורעיהוגםאדמתהעלנפלהאדמתו

לדברתיונופאפנהייםכשלמהמשכיליםלא). 1עמ ,]ד 11נתקמא 11("המאסף

שבלשונותהענייהאינהשהעבריתלהוכיחוהשתדלוהעבריתהלשוןנשבח

מופניתהמשכיליתשאיפתם .)א 11עדדף , 1783דיהרנפורטא,שלמה,<יריעת

המגמותעללהצביעכדיהאירופית,הנאורותכלפי

עמ•תנשור,(נחלהעמים"לכליפית~•אתלהראותדהיינוהעברית,ההשכלה

שחונהוטענוהיהודים,ניןהלשוןידיעתאתלהפיץשאפוהמשכילים .)ה

לשוננוידיעתהכרח 11כילדוגמה/טען,בן-זאב iעבריתלדעתהיהודים

וינהעברי,לשוך(תלמוד 11נפךטעבריתדתנעלילנועברי,לשוןהקדושה

האומותללמודדרשואחריםמשכילים .)א 11עגב 1ע•בדף , 1827

מאומותללמודהמשכיליםשעלהטיעון .הלשוןאתלהרחיבסביבותיהם
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שוקדותשהאומותשכשםסבורמוסרהכותב :כפולאופינושאהעולם

 :העבריתהשפהלגבילנהוגהיהודיםעלגסכןלשונותיהןהרחבת
הרחיבועדשקטוולאנחולאבאוצרתם.ללשונותםהאומותמיתר

בלשוננוכמעשיהםנעשהולאשוכביםהוזיםנהי'[ה]ולמה .לשונםגבול

טועןלעומתו .) 3עמ•ב,שערמוסר,(קהלתבזמן?"והקודםבמעל'[ה]

שהוזנחההקודשבלשוןעוסקיםהגוייםאחרלוויזון-שנאברמרדכי

ינוחולא .המהישראלמבנילאאשרהעמים"ואלה :ידי

ולסעדו"אותוהקודש][לשוןלה"קאתידרשויוםויוםישקטוולא
 .)ב 11עח , 1784האמבורג(תוכחת

נוטיםרוב .וע~ףמגווןזכתה

במחקרהעברית.השפהלחידושרבותתרמה

המיוחדיחסםעללהצביענדיבהםשישההשכלהבספרותהמקורותמובאים

העבריתהשפהאתלהחיותשאיפתםועלהעבריתהשפהכלפיהמשכיליםשל

בירורכלבלאכלשונם,לרובמובאיםאלו .העבריהדיבוראתואף

שלהירודמצבהבדברהמשכיליםשלהאפולוגטייםההסבריםמןנמה

ובלאהבהרהבלאשהובאו,כמרתנתפסים,ואףהעבריתהשפה

שלהתרבותילרקעהדעתשתינתןובלאהטקסטואליקשרם (iל

העברית.התרבותמהפכתאתהמציינתהזאתהייחודיתהתופעה

השפהבחידושהקשוריםחשוביםנושאיםכמהל~בנולאשעדייונראה

להםניתןשטרםבשאלותישועדייוהעברית

 :הולם
פרקבאותודווקאהעבריתהשפהחידושלמעןזולנטייההביאמהא

באותוהעבריתהשפהחידוששלמשמעותוהייתהמהב.

העברית?ההשכלהשלהאידאולוגיהעםהשפההחייאת

בכתביהקודש""לשוןשלמובנהמהוג.

מתקשרתוכיצד

העבריתתפיסת

שלחלקוהיהמה .ד

 ?חול"לתפיסתההקודש"

וראשוניעורכיוהגשימווכיצדזה,בתהליך

למעשה?הלכהעצמםעלשנטלוהזאתהמטלהאתהמשכילים

העבריתהרביםהעיוניםכללאחרכימעידות.הללו

ביקורתלהיותחייבתזו .ביקורתשלשעתההגיעה

השכלהביןותבחיןהגורפותההכללותאתשת~פה ;וגודרתמגדירה

ההשכלה.לספרותההשכלהתנועתביוובזועברית,להשכלה-סתם

בלשוןהנדרשיםראשילהעמידגםהביקורתביקורתשףמה
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שללשונותיהבהגדרתמעמיקדיוןשלהיעדרו

אחדיםוחיבוריםבועזשלהראשונותלעבודותיו

ביטויכרמישלמהנתן(בתשנ"ה)לאחרונה 6השלושים.בשנותשנתפרסמו
שהואבמאמרהיסטורית,ובהעמדתמושגיםבהגדרת

ברשימה(ראההעבריתההשכלהבלשוןמחדשעיוןשלפורתאאתחלתאמעין

לתרוםעתהנועדזהמאמרנו .

דרכיםאותשובותולהציעחדשותשאלות

 .לפנינווהמדוקדקתהפרטניתשהעבודה

נמהלעוררהדיון,

ברורניאףאליהן,

 ?מהשוםעלהשפהחידוש

השפהחידוששלהתופעהלתחילתהדעתאתמניחהסברלכואיושעהלפי
הצביעהרמתישלמהבאותודווקאהעברית

אשרעצמה'המסורתיתהיהדותמןשנבע

פנימי,השפעהמקור

שלבעמדתםאותותיו

בתקופההיהדותגדולישנישלמכתביהםציטטותמצביעהוא .המשכילים

שמתחווו•ר•מעט

אתהניאהכזאתשאווירה"ישניוסבורבדורם,העבריתירידת

אפשרותאתלשקולוגם(•המאסף•)נתב-עתלהוציאעבר•לשון•דורשיחבורת

 7עברית".לדברהיכולתהקניית

אין 8עלכלשהיהשפעהלעמדךהייתהאם
אשרהמשכילים

קשה .הרבניםשלרחוקההייתהשמטרתו"המאסף','אתהוציאה
השפיעהאשר"אווירה"עלמעידהשתייםאואחתשמובאהלהניחגם

עבר"לשוןדורשיל"חנרתעברית.ולספרות

אתהלמושלאושאיפותמטרותהיוול"המאסף"

זוהשערה .אייבשיץןר~עמדןר•שלהמדרשנכתיששררהרוחני

לאחורכן-זאב,ליביהודהעצמם.המשכיליםמדברינסתרתאף

שאירעו"השינויים"אתמייחסהעברית, ) 1807 (בשנת

התרומיותהספרותייםהלשוןרחבתהואת

הפנייםשנוייםללשוןקרהלאשקדמו ] Oהזמני'["בכל :וויזלמנדלסוןשל

הרקיענזהרהזהירוהמשכילים . ]".[הזההקצרבזמןנמוורדת,

אתוירחינוהמדעיםויפוצו

מותלאחרהעבריתירידת

כותבהואובהמשךצחות",דובריורבו

שלהוצאתוובעקבות

שהדיה לאכזבההפנההי"חלמאההשמוניםשנותשלהאופוריה

 9שלזובנתיבתונשמעים
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אלבמכתבואייכליצחקבדבריגםנשמעותדומהאכזבהואףדומהאבחנה

שלמחדשלהוצאהידלתת iוניקשתקנ"טבשנתאליופנהאשרהכהןשלום

ועליהודהעםעלעבראשרהתרעלהכוסאתטעמתיאנכיגם

בניביניהיואשרהבריתימיעברוהאהבה'ימיחלפו .ומשכילי

אזולתפארת,לתהלהעברלשוןותפרחהחכמהכצבינראועת iישראל

ואיכםנסוכיומו'יוםדברתבונתהמפריללקוטישראל-י·בני w:ניצ~ן

הארץכלמלאה :לאמובלבבםאמרומיוםשוב.יוסיפוןלאאף !אהה

שכחואותיגם ;גיוסאחריוישליכוהאבותיהם,בלשוןמאסודעה,

אםוראהעיניך ] ... [בחוצותנאשוטט ] ... [בערבהכערערויעזבוני

כייחושואםשמועיאבואשרכמשפחהושכיםבעיראחדתמצא

נהפכוככהותולדותיהם,העתיםכהפכןככהלשוכך:עלעברשפת
n • 

ודעותיהםאנשים

ראשיתועלבהסברלמצואישהלשוןחידושלשאלתהתשובהשאתנראה

לעברית.זוחדשהגישהיזמושעורכיו"המאסף",של

החדשיםהזמניםמתחושת-מבחוץבא"המאסף"להוצאתהדחף

 11העבריים.המשכיליםתודעתאלשחדרהתחושהובאים,הממשמשים

וששבתההתקופהכמחשכתאותותיהאתלתתשהתחילההאירופיתהנאורות

שלכלשונםמצטיירת-והסובלנותהדרורבהבטחותהמשכיליםלכאת

כחוץחכמהכעת"והנה :אלהנשגבותבמיליםקיימתכממשותהמשכילים

 12הביתה".להביאהחושוקראות,מהרותתןברחובותתרונה,

בחברההתבונהעידןולהחלתלחופש,לשוויון,האירופיתהנאורותשל

להםשנראהמהאתלהחמיץשלאביקשווהמשכיליםהמתקדמת,היהודית

 .ותרבותוהיהודיהעםבעייתאתלפתורייחודיתכהזדמנות
ומתוךלמצבהתנגדותמתרדנאחדשעבריעתכתבלייסודהמניע

החברתייםבתהליכיםלהשתלבשאיפתםאתהביעוהמשכיליםלשנות.רצון

שהובטחוהכמו-אוטופייםוהתרבותיים

 .הקדמהמפ.רות
העתכתבהוצאתהעברייםהמשכיליםשלזהמפעלם

וליהנותהאירופיתהנאורותידי

לא-

וספרותיתתרבותיתמסגרתמהקמתכחלקלראותוישמבודדת.תופעההיה

משכיליתבאידאולוגיהשדגלהעבר",לשוןדורשי"חברתבשםחדשה

השינוייםלאוריובנוגרמניהיהדותבאלוחדשותתופעותמr:ודשת.

הגרמניתבחברההי"חבמאהשחלוהתרבותיותוההתפתחויותהחברתיים

לשכבותהחינוךשלנגישותו .הבינוניהחברתיהמעמדשלעלייתועם ,...,,,..,.. .... ~

האוכלוסייה'וכתובקרואידיעתאתהגבירההכלליתבחברהנוספות
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במרוצתעלתהותפוצתםוספרים,עתלכתביהדרישהגברהוכתוצאה

המאה.

tיברותמאותשלמקיומןגםהושפעבגרמניההתרבותיהאקלים

על"ספרותיים'.'בתיומפתיחתדיוניםוקבוצותקריאהחוגי

היהודיתבחברהפנימיותותופעותהלא-יהודית,בחברההאלההתופעות

להוצאתהוכשרההיהודיםבקרבהעשירהמעמדשלכעלייתו

 13העבריים.המשכיליםבידי"המאסף"

ממערכתכחלקאפואלראותישהעבריתהשפהחידושלשאיפתאת

העברית,הספרותואתהעבריתהתרבותאתלחדשלמטרהלהששמהשאיפות

ההסבר .המודרניהחינוךבאמצעותבכללההיהודיתהחברהאתולהחיות

הנאורותבתקופת-בכללהשפההשפהשלמהותהבתפיסתנמצא

הרוחנימצבווביןהשפהשלמצבהביןשראוהגומליןולזיקת

הנפש","ראיהיאשהשפההאמינוההשכלההוגיהשפה.דוברשלוהמוסרי

משום 14 .תרבותואתומייצגתהדוברשלהמוסרימעמדואתמשקפתהיאוכי
לגרמניתשבהשוואהליידיש,מנדלסון,ונהםהמשכילים,מןכמההתנגדוכך

הביאההיידישכיהאמינואףהםשפה".בעיניהםכחשבהצחה,

דורשאיו]היום ... [":כותבסאטאנוביצחק 15דובריה.בקרבמוסריתלירידה
וכן 16ידברו",שפההמוננורובכיהעברילשוןצחות.ללמדמבקשואין

מ"שפתכתוצאהעברשפתשלירידתהאתמבכהפרידריכספלדדודגם

 17יהודית".

חידוש"המאסף"משכילישהציעוהתפניתמשמעותאתלבחוןכדי

דרישותיהםשלהקיםבומההמאפייניםאתלזהותעלינוהשפה

 :הםואלוהלשון'בשאלותדיוניהםשלהמגמותמהותאתולהגדיר
 iהארמיתעםהעבריתהלשוןמבלילתלהימנעדרישה :לשוניפוריזם-

בשירהלאאףהלשוןאתלשבששלאודרישההדקדוקכלליעל

 iוהחרוזהמשקל

 ;לאומיתלשוןובחירתמקובלתקלאסיתמלשוןהתרחקות
סתומותמיליםוהסברהנרדפים,נושאלשונייםבדיוניםהתרכזות

 ;במקראויחידאות
שארכלפניועדיפותההעבריתהשפהשלעליונותההצגת-

דוברהשלהמוסריתהרמהאתכמ~קפתהשפהשלאיכותההדגשת

 .עליהומשפיעה
התקופהרקעעללהבינםוישביותר,חשוביםהאלההדרישותמאפייני

 .בגרמניהמקובלותשהיוהתרבותיותהקונספציותולאור
הגרמניתהנאורותביקשהלאומית,כשפההגרמניתשל

הדעותומהוגיהאינטלקטואליתהעיליתמןהגרמניתההשכלה
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ללשוןולהידרשכתיבתםלצורכיבלטיניתהשימושלחדול
המוסרשבועונישלכשפתהגרמניתהתפתחותעםהגרמנית.
שלהראשונההמחציתשלבפריודיקה v1oral Weeklies'!כ-הידועההתופעה
דרישההגרמניתהנאורותהציבההספרותיים,העתכתביושל-הי"חהמאה
 .הגרמניהתחבירהגרמניתהשפהטהרתלהקפיד :נוספת

 Bc1·li11i.1·(·/1eהגרמניתהנאורותשלהעתבכתבנמצאתעדות
 ."המאסף"לפנישנהחציבינוארלהופיעשהחל

בשפההשימושובשאלתהגרמניתבעניינירביםמאמריםפרסם
בשפההגוברתההתעניינותהלטינית.בדחיקתוצידדהלאומית
החשובהעתכתבשלבהופעתוהתבטאהובהרחבתהבקידומה

Dcut.1·L·l1c בעריכת ,זהירחון .הגרמניתללשוןכולושהוקדש
וחצישנה , 1782בשנתלצאתהחל ,) Abelung (קריסטוףיוהאןהבלשן

הגבוהה,הגרמניתהלשוןעלמאמריםהיתר,ביובו,נדפסו"המאסף".לפני
רצנזיותהגרמני,הכתיבבעיותשלשונים ..... "" .............

שאפיינוהלשוניותמגמותהשלוודאיקרוב .וכדומהדקדוקספרי
ב"המאסף",ביטוילידיוהבאותהעברייםהמשכיליםשלהלשוןדרכיאת

לחידושהגרמניתבנאורותהרוחותוהןהאלההעתמכתביהןכשאבר
הגרמנית.השפה

המשכיליםפנוהגרמנית,בנאורותחללוהלשוניותהמגמות
לשוניפ~ריזםעבריתהכותביםדרשוהםואףשלהם,תרבותםאלהעבריים
ללשוןכתחליףהוצעההמקראיתהעבריתאלבשיבההמתבטא
כלליעלושלאבארמית,בלולהכללשהייתההרבנית,הכתיבה

יפיאתלקוראיולהראותמבטיחלמשל,לוויזוך-שנאבר,מרדכי
יוניתוחצי•נם]יהודיתישראלבכיעודידברוש"לאכדיהעבריתחשפה
לאאשראמםוהיאהעבריתלשוןברכיעליולדוכולנהאשרארמיתוחצים
כותב,סאטאנוב .)ב"עחמגילה,(תוכחתהיא"תמימ•[ה]כיטעמהאתשנתח

העמיקוופייטניהילדו,זריםבניםבוניהו::וש, '.1:"פריהעבריתעשתהשבגלות
חלקהוכלמשקלותיהואבניהרסו,בניניהכמופקרת.צרהסרחלדבר
אירוניאכן, .פחחמדות,(ספרהשגיאה"באבנייכאיבובמליצהטובה
בלשוןשאירעומתהליכיםדווקאנבעהעבריתאללשיבההמניעיםשאחדהוא

לבחוןישועוד 19בעברית.ההשכלהמתנגדיבעינישנחשבההגרמנית,
לפרטיו.זה

ובתרגוםהגרמניתבידיעתראוכתביו'ברובכוויזלעצמם'
ושלהעבריתשלנכונהלהבנהאמצעיםב"ביאור"מנדלסוןשלהרהוטהגרמני
המקובלת,הדעהאתהביעוהם :זואףזולא .במקורוהמקראיהטקסט
בליבורייההעבריתאתושאיןו;נספקת,אינהאחתשפהשידיעת
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תפארתאתללומדיםיראהשהתרגוםסבורויזלנוספת.שפהידיעת

לחברישלדעתו 20 .בורייןהלשונותשתיאתישוכיהעברית,השפה

הגרמניתאתילמדוובאמצעותםבגרמנית, '"הויראת"דעתספרי

הקדושה"לשונינושרשיהוראתומצפוניתורהדבריכאחת"ילמדוועמה

עמ•נתקמ"ה],ב("המאסף"

אתהיטבלהביןכדינוספת

לשוננואלאנחנואשכנז'

לשוןבצחותידעזהמיכיזאת,תענהמחכמהלאכיחיינו?ימי

תכליתידיעתזולתו?אחרשלמ~תלואיואםבוריועלובמשנהבמקרא

בכלהנאחזותהמושגותידיעלאםכילהשיגואפשיאילשון

ונבינהו''לדברדברנדמהבפינושגוראשראחרללשוןודבורדבור

 21צב).עמ•נתקמ"ו],ג("המאסף"

בידיעתמצדדהשומרוני""אמתי .

ולדקדוקלנומה :תאמר"ואל :הקודש

המקראללשוןהשיבה

שהציעוהרוויזיהמןחלקהיההעבריתלהחייאתהמאמץ

המשכיליםמןחלקבחרושבההעבריתכידוע,למקרא.ביחסהמשכילים

גםכתבוחלקםכיאףהמקרא,לשוןהייתההספרותיתההבעהלצורכי

העברית,בכתיבהלכלולשהציעומהםהיואחרים,עברייםבסגנונות

בהקדמהפאפכהייםשלמהכותבלמשל,המשנאי.הרובדאתגםלדוגמה,

שגםמשוםבלשונותהענייהאינהשהעברית(דשלמה""יריעתלספרו

מהםנמצאשלאעםגמורעברילשוןהוארובואו"כולוהמשנהלשון

עשירהשהיאואפשרהלשונותכאחד"עשירההיאהעבריתכןושעלבמקרא",

והמלותהפעליםמיניכללהכניסיבוליואנוהמשנ•[ה]לשוךבצרוףכימהם

להצביעהמשכיליםביקשוהמקראלשוןבבחירת 22המבטא".בגדר

וכפיהמערבית,הציוויליזציהידיעלהמוכרכסככהלאומיתתרבותם

כשיאהעבריהתנ"ןאתמעריךהלא-יהודיהתרבותיהעולםגם 1בגאוןויזל

שישוההדרשההודהעידו,בדורנוהעמיםמשוררי"גדולי :העולמיתהיצירה

.מימיהנמצאיםהשיריםבכלדוגמתןאיושבספריבשירי

שלום(דברי 11והאר'nך>}ספינדא"ר,הומירו"ס,שיריכמובמעלה,המפורסמים

נועד-הנאורלעולםהנבירההיהודיתהתרומה-התנ"ך .)ב"עידדףואמת,

אתייצורגםאןהיהודי,העםאתיאחדאשרהתיכוןכבריחלשמשאפוא

המערב.תרבותאלהגשר

אתזיוחה"לביקשוהםכיעולההמשכיליםשלומכתיבתםממעשיהם

וטושפפיעלהטקסטלהבנתלחנןפירושו .היהודיהתנ"ן"

ב"נחלהעורכיםשמדגישיםכפי-האמיתי"הפשטדרך"עלמקראשל
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מנדלסוךמאזהמשכיליםשלהמקראפרשנות .)ב(עמ'הבשרר"
כמטרההמשכיליםלהםשמוובראשונהבראשכימעידבעקבותיווההולכים

מחודש,אוחדשז.ידגשמתוןהעברי,המקראידיעתאתלהקנות
מנדלסוןשלהמעודכןהתורהתרגוםוהןה"ביאור" .היהודיםבקרב

העם,אלכפשוטוהמקראאתלהחזירבאועבריות)(באותיותצחהלגרמנית
הציגאףזרבהקדמתו .ל"ביאור"בהקדמהמסבירעצמוכפי

כתיבתתולדותבסקירתמסודרת,בצורההמקראתפיסתאתמנדלסון
ושימושיהםהדיבורחלקיובניתוחהדורותלאורןהשוניםהמקרא

נתיבותספרכראשית",לספר(''הקדמההמקראמןהדגמותעם

לנתינה","אורוכן ;ממוספריםלאעמודיםתקמ"ג,
לשון ;מספורילפי 54 1עמג, 11תקמברליןהשלום'נתינות

וניתחושתיארוונרי"ל,סאטאנובויזל,באותקמ"ג).הזהב,
אתלהראותביקשוהם 23המקראית.השירהשלהפואטיקהאת

לשנותרצוןמתוךהמקרא,שירתשליופייהואתהמקראלשוןשל
שלהרבניתהיהדותבקרבשלהמקובלתהתפיסהאת

מילתלהיותעשויפשט" 11הלא.ותוהמאוחרתההלכהלימודלשםאסמכתה
הטקסט,מגוףוההתרחקותהפלפולמןבהםשהיהפירושיםלדחיית"קוד"

כותבלמשל,מנדלסון,הדרש.מןמוחלטתלהתעלמותדווקאלאו

הפשטלפעמיםהלכתיבתרגומי"אני :בראשית"

הפרשנותעלהתבססההמשכיליםבידיליושנההתנ"ד"
שהרבניםל"ביאור"במבואמנדלסוןשמטעיםנפי-המקובלתהמסורתית
ההשכלהשלהזהבמפעלההיהזאת,עם .כמובןהתנגדולאהחרדיים

מן iהמקראאלהתלמודמןהיהודיהעיוןשלהכובדנקודתהסטתמשום
 .והדמיוןהשירהאלההלכה

אוקפואהבלשוןאחיזהבגדרהייתהלאלשוןאלהשיבה
(מינוחהשפהאתל"הרחיב"הייתההעברייםהמשכיליםכוונתסטאטית.

עצמםעלקיבלו"המאסף"מייסדי .בימיהםגםבן)השתמשועצמםשהם
ליצירהשיוקדשהעתכתבבאמצעותהמודרניתהעבריתהיצירהאת

המתחדשת.העברית

החדשה"הקודש"לשוןהיאהעברית

"המאסף"סופרי"המאספים"באיםולשונו,אלזושיבהלאור
מחוננתנםמבזגםהעבריתשהלשוןוהואחדש'רעיוןלהציע-ועורכיו
 .הקודש""לשוןהיותהמתוקףלההמוקנותבלעדיותבסגולות
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מןרביםשלבכתביהםונש?ההחוזרכינויאותוהקודש","לשוןמהי

המשכיליםגםואכן,קדושה•.כ'לשוןכללבדרךמובןזהביטויהמשכילים?

נקראתהעבריתכי 1בכתבומנדלסוןלמשל,זאת,ביטא .כךאותהרואים

האלדיברשבההקודש,ספרינכתבושבההלשוןשהיאמשוםהקודש""לשון

הלחות"ונכתבוהדברים"עשר'[ת]הושמעושנהוהאבות,הראשוןאדםעם

מעלוהדרלמעלהיתרוןבזה"ודיהנביאים,ועםמשהעםהאלדיברושבה

בך-זאבהשמיעדומיםדברים 24הקודש".בשםלקורתולכל

 .)ב"עבדףעברי,לשוןתלמוד("הקדמה",

היההואכךובוודאילשון,שגרתכאלהזההביטויאללהתייחסגםאפשר

בכוונהגםלהבחיןישאליוהחוזרתבהידרשףתאך .הזמןבמהלך

מקודשיםלשוןשימושיאכן,מורכבת.היאבהשכלהאחרותשכתופעות

בהקשריםגםהרגלמתוןלהיאמרהוסיפווהמסורתההלכהשלמעולמה

הנזכרריסרפאלשלמאמרו(ראהלשוןשלכדרכהומודרניים,חדשים

שמרנייםחוגיםשלזעתםלהפיססמויהכוונהגםבכךהייתהאךבנספח).

אותםלהטותכדיהמוכריםבמונחיםשינוישלאלולדקויותלבםנתנושלא

זהלמושגהמשכיליםנדרשיםההשכלההתפתחותעםואולם,ההשכלה.אל

הילהכלחסרויום-יומי'שגרתי 1ארצילדבר-מההמכווןחולין'שלמושגכאל

המתבטאתההפרדהאתלבטלביקשכאמור,עצמו,ויזל 25קדושה.של

"לדברירקהקודש"ב"לשוןובשימושחוללדבריבגרמניתבשימוש

המושגכיהסבירגםויזל .)ב"ע-א"עיגואמת,שלום(דבריוהתורה"האמונה

r,נדבריםולסג,.להלתהלהדבר"הבדלמצייוהקודש""לשוןבביטויקדושה

כלומרהקדש,לשוןנקראולכך ]".[ממנוהפחותיםאחרים

אפשר 26 •האחרות"הלשונותמכלבעצמותוובסגולתוונבדל

דתית.שלבהקשרדווקאלאוורמתמיוחדתהעבריתשהלשון

עםבגלותפקעההקודש""לשוןשלקדושתהכיויזלמסביראחרבמקום

ע•ו'המשכיליהמבקרואילו z.ובארץהתלויותהאחרותהקדושותשלפקיעתן

 :שייכותאלאכתוארלאקודשמשמעותאתב"המאסף"מסביר
והואהקדושה",התורהנכתבהשבהכלומרשל"לשוןהיאהעברית

התפילהאתמביניםשאינםהקודשבלשוןהמתפלליםעלביקורתמותח

התומךמאiנר-i::שנכתבו-·דברים iקלח-קלטעמ'נתקמ"ח],ג("המאסף"

באיםוהםלמתפלל,שיובנוכדיפרידלנדרדודשללגרמניתהתפילותבתרגום

והכוונה).התפילהתוכןהבנתאםכיאינהגופהשהלשוןלומר

הבשור"ב"נחללוויזלכותביםשהםכפיהמאספים,שלחפצםמגמת

לכליפיחאתולהורותה•עםתוךהקדושהלשוננודעת"להרחיב ,)ה(עמ'

נרדףשםלהיותהופכתהקודש"לשון 11שדבר'שלפירושו .העמים"

ליהודים.כינויהואמשפט)(באותו 111הש"עםכפי
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לאהעבריתשלייחודה"המאסף",משכילישלהמודרניתהתפיסהלפי
עלהמתחדשתבעברית-בזמנםגםכמשןוהואחתימתעם
עדהיהודיםבחייהעבריתשל"פאסיבית"הכמעטהמציאותלנוכח .ידיהם

המשכיליםמדברינר~;>התורהותלמודלצורכיוייעודהכה
כשפהאותההעבריתשלייעודהאתלשנותשהם

היהודיםשלהמודרנייםההבעהצורכיאתהמשמשתלאומית
תרבות.

יהודיםלאושמלומדיםיהודים,לאידיעלגםנלמדהשהעבריתהעובדה
שלבטיעוניהםמוזכרתהתנ"ד'ולשירתהעבריתלשפההערכההביעו

א("המאסף"ומורפורגוע"ב)ידואמת,שלום(דבריכוויזלמשכילים
בעינילחזקבאההקודש"כ"לשוןהעבריתשהעמדתנראה .

ולהראותהעברית,השפהשלייחודהבדברתמיכתאתרוחם
ולשונהתוכנהאתהממלאהתרבותיהמטעןכיולנאורות

 .להערכהראויהעבריתההשכלהשל
הכינוימןניכרהקודש""לשוןכלפיהזההחדשהיחס
יש 28מתחדשת.עבריתלשוןלאותהלוויזון-שנאברמרדכישהציעהחדשה"

לשמשההופכתקודש"שמדוברהעובדהאתלבטאכדיזהבכינוי
יום-יומית.

העבריתהשפהלחידושהתכניתהגשמתדרך

להחייאתהמשכיליםשלהמעשיתתכניתםהבשור""נחלהמנשרמן
והמסות,המאמריםהיינו,"המכתבים",מדוראתייעדוהעורכים :השפה

העבריתוהלשוןבכלל
ענייניבפרט

בכללהבלשוןההתעניינות

מובןכןהגרמנית,

המגמותאתהתואם

השתדלו

 .והנרדפיםהשירההץ,יליצה
הנאורותשלמעייניהבראשכנזכר,עמדה,

ב"חכמתלמאספיםשהיה

עורכיואכן, 29העברית.
עשרותכמההתפרסמוהעתובכתבהבטחתם,את

ובעניינייחידאותמיליםבפירושיבמקרא,הנרדפותבמיליםשעסקומאמרים
העוסקיםשוניםפריטים 47מניתילעיל,הנזכר"המאסף".במפתח

אףהעורכיםהירחון.שלהכרכיםבעשרתשנדפסוהעבריתבענייני
פניהושחידושהמקרא,בפרשנותשיעסוקמיוחדמדורהקדשתעלמצהירים

מודרנייםשיריםיפורסמושבוהשירהבמדורגםביטוילידייבואהלשוןשל
מנותקתאינהלפיהשירה,שכןהקודש",לשון"שירי 30
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השפהשלהירודלמצבהההסברים

העבריתהשפהשלהירודלמצבההסיבהאתבגלותהרואהההסבר

 .בלבדכפשוטוולאמחדשחייב 31ב"הכוזרי"כנראה
והואשפתםאתלזנוחליהודיםגרםמהלומרבאכפשוטוההסבר

כדיבויש 1יותרמעמיקאולםהמצבלהביאמבקש

אךממדרגתהשירדהשגיאות,תכונותנאורה,כשפההעבריתאתלהציג

בתפיסתכאמור'זותפיסה .כלשהומהותיפגםנשלולאזמני

המשכיליםכיסוזהבאופך .אותההדוברשלהמוסרימצבואתכמציגה

שלהעבריתהתרבותשניסוד--האירופיתלנאורותלומרהעבריים

הייתההיאכךמוסרשפת"אלוהית",שפהניצבתהיהודיהעם

זושפה .המשכיליםבידיחידושהעםולהיותלשובעתידההיא

שהןוצחותמשפטהדבור,"יופישלבלשונוהיא,

שלע"ב)דואמת,שלום(דבריומוסר"חכמהנובעותבארות

הציורבטהרתתפיסתו,לפיהשפה

והמוסרית.התבונתיתהתשתית

(חהמוטובשנתמכריזזואופטימית

 :בגרמניההעבריתבהשכלההעבריתתחייתעלא)

תבוזנה' ם}::/~ל !עמיםשפתי

 ;מותייוםקרובליתאמרנהאל
קר~נה,לי~~מיכיעוד~ל

אחריליחיתהני

 ...עבריה""שפה :חתוםוהמוטו

ההשכלהלשוןעלמחקריםאוסף :נספח

ובהבסדרהערוכהרשימהמוצגתזהבנספח

 .ההשכלהלשוןהפרסומיםעיקרי

נ 11ח •צג-צזעמ• , 1956תל-אביבהעם,אחדכתביכל"לשאלתהעם,אחד

 •עמ•תרצ"ה,תל-אביבב,שבעל-פה,דבריםבלשון",וחלקדש"על

חיה",שפהעבר"שפתי· •שם,הדבור",ולשוךהספר

החדשההעבריתל, 11.הנ 400עמ•לאחרנפרדבמספורתרנ"ו,קראקאה,הספרות,אוצר

"שפתאבוטינסק,י 1זז• • 1957תל-אביבובעיותיה,

חדושי-לשון 11כנעני,י· • 511-501 , 411-404

עמ·(תרע"ד),ל''תשלח"

עמ•(תרצ"ג),הלשוכנו

הנ"ל, •נב-נגעמ•תש"ט,ירושליםב,כתבים,"לשאלותליפשיץ,מ 11א • 72-59
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זלשוננובספרותנו",הנרדפים"מדרששפיגל,ש• •רנו-רסעמ•שם,הלשון","תחית
עמ• ,)ו 11(תרצזלשוננוותקונח","להרחבתשכיד,ומ"ב • 27-11עמ' ,)ו 11(תרצ

עמ•(תרצ"ו),זלשוננוההשכלה",לספרות"דרכיפורת,א' • 63-56
עמ• ,)ו 11(תשידלשוננוויזל",תירץנפתלישלהלשונית"שיטתושמראל,י 1ב • 361-356

'המאסף'",פיעלהמשכיליםבלשוןספרותשלעיונים :לשונות"ארבעשכביץ, •ב. 18-13
של(עיוןבעבריתהסבילשימושדברעל"הערות.הנ"ל, 242-236עמ' ,) 1967 (אמולד
.הכ"ל, 11-8 1עמא, ,)ז 1(תשכ•יחלעםלשוננווייזל)",נ"השבכתיבתלשוךבחומריסגנון

הנ"ל, • 307-304עמ•(תשכ"ח),לבלשוכנוואמת'",שלוםדברי 1באוצר"רובדי
עמ• ,)ל"שת(לדלשוננושבעברית",העיוןבכתיבתהמשפטשלגיוון-שיעורו i"שיעורו

עמ• ,) 1970 (בהספרותהמליצה'", 1שללמהותהלאמירהאמור"ביול, 11הנ • 224-210
ודרכיהםהעבריתהלשוןעלההשכלהסופרישל"דעותיהםיצחק,ו'י • 668-664
 , 59-39עמ• ,)א 11(תשללה i 305-287 1עמ ,ל)"שת(לדלשוננווחידושה'',בהרחבתה

עמ• , 1972ירושליםושווה-פולמוס,פולמוסבלשוננו","בינהסדן,ד• • 154-140
יובל"כתום.הנ"ל, 218-214עמ•שם,לגבורות",חיהעברית"לשוןל, 11.חנ 205-203

 •א ,)ז 11(תשלנחלעםלשוננולחול","מקודשויס,ר' • 227-225עמ'שם,השמונים",
of the Early דA Chapter i1 ךPuris1n tt דI. "Fron 
,) 1979 ( 11 Modern Hebrew," Tl1e ](111r11al 

3-15 . pp • 'צ 11ב :בתוךהעברית",הלשוןאלברוסיהמשכיליםשל"יחסםשוחט,ע
צמריון,צ• • 361-353עמ•ה, 11תשמירושליםאבן-שושן,אברהםספר(עורך),לוריא

 • 106-72עמ•בעיקרתשמ"ח,תל-אביבבעברית,הראשוןהמודרניהעתנתבאסףמה
 • 160-97עמ•ה-ו, ,)ח 1(תשמ'לטלעםלשוננוההשכלה",בתקופתעברי"דיבורהרמתי,ש'
 • 100-89עמ•(תשמ"ט), 25ופרשנותבקורת '' 11מתהחיה"ספרותוצחק,יי'
 L. Glinert • 54-9עמ• ,)ך"שת( 2אלפייםהעברית",תחייתעל"מסההושב,ב•

1993 ile, New Yc)rk .זed.). Heb1·e1t' i11 A.1·hke1111::: A Lc111gi1c1ge in E ( במיוחד)7פרק , 
בהשכלתהעבריתעלשביט ,,שלמאמרו

בוויכוחוחברהספרותוב'פרושא' •העברית)ההשכלהבספרות

פרוש,א' • 135-107עמ•(תשנ"ה),טועבריתבספרותירושליםמחקריהטהרנות",על
כרמ,יש• • 106-65עמ•(תשנ"ז), 13אלפיים ,'""התמ"ההעברית'חייעלאחר"מבט

עמ•(תשנ"ה), 31ופרשנותבקורתגורמיה",ובחקרהלשוןהחייאתתולדותבחקר''סוגיות
הביך-לשוניים"המתחיםורסס, 'ש.תשנ"זישראלאחת,ושפהאחדעם.הנ"ל, 165-143

 . 69-29עמ•(תשנ"ח), 11בספרותדפיםוסביביו", 1'המאסףהמשכיליבכתב-העת

הערות

תמורה).במאבקי : 11עמ•תשמ"ח,תל-אביבתמורה,במאבקיבספריראה . 1
ספרותתולדותהלוי-צוויק,י'ראה,הדידקטיתהאגרוניםספרותעל . 2

תשנ"א,תל-אביב ,) 20מאה 16(מאההעבריים(הבריוונשטעלערס)האגרונום

שלוםבוננו,זאבהיואגרוכיםקובצישפרסמוהסופריםביןשם.המובאתוהספרות
 .לטריסהלויומאירגינצבורגאהווןמרדכיזאמושץ,דודהכהן,
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העמודים(מספורע"א-ע"ביגדףתקמ"ב,ואמת,שלוםדבריויזל,נ"הראה 3

זווקריאהפשוטם,מידיאותםהמוציאאחרבאופךויזלדבריאתהקוראיםיששלי).

בעיניי'נראיתאינה

להופיעעומדמככר,לאזההשלמתיהתקנתושאתזה,מפתחשלמפורטתיאור . 4

יצאאשרמכתבופתיחת'הקדמה"המאסףמאמרי,ראה"המאסף"עלבקרוב.

 Helכ S1i1i/i1 ·11'1·1 '. 1 ·-בשיתפרסםעליונוסףומאמר , 56-48 1עמ ,) 1998 ( 24קשרלאור'",

) 1999 ( 

 Lciden 1979בספרידפרקראה . 5

העבריתאלהמשכילים

7'/1e שליחסםבשאלתהעוסק

מראיאתומביאוהעםהתרבות

"לשוןעלזיוניראהכךזה.בנושאהעוסקיםהמוקדמתההשכלהבספרותהמקומות

 . 32-31 , 24-23עמ•תמורה,במאבקיו"הרחבתוספרות"

למאמר.שבנספחהביבליוגרפיתברשימהראה . 6

 . 108 1עמה-ו,(תשמ"ח),לטלעםלשוכנוההשכלה",בתקופתעברי"דיבורהרמתי, 1ש . 7

חילופיעםשוחט,ע'ראההעבריתההשכלהשלכ"מבשריה"ואייבשיץעמדןעל

 . 241-198 1עמתשכ"א,ירושליםתקופות,

 ,Al<1b<1111a . A. A!t1n<1n11. 1V/().\1'.1· :'vfe11ile!.1'.1·11/111ראה . 8

. 806, n 973·י. l , ירושליםבהתהוותה,המודרניתהיהדותגראופה,ה'משהוכן

 . 81עמ•תש"ו'ותל-אביב

שלי).העמודים(מספור 18-17עמ•א,השרשים,אוצר"הצעה",בן-זאב,י"ל . 9

בהוצאתך 11תקמלשנת"המאסף"לספרנוספות ,"ל"זאייכלאיצקך•החכם"תולדות . 10

מו-מז'עמ'תרכ"ב,וינה

 . 35-32 1עמתמורה,במאבקיראה . 11

 . 32-31 1עמתמורה,במאבקידומים,ביטוייםוראהיא.עמיתנשור,נחל . 12

 D. Sorkin, Tlו e ;ה,זג,פרקים , 1985תל-אביבהגטו,מןהיציאהכ"ץ,י•וראה . 13

5 4(!). Nc\v York 1987, ch ~ J-J, 1 '1.'1'11)ץ,ן J '(/, בדבר

 W .ראהמאהבאותהובספרותההגרמניתבתרבותההתפתחויותעלרקעחומר

Jo11 & Nc\v Y 01·k ן(J (ןBeuti11 ct <11. A Ge1·1111111 J"itc'l'(i/ure, L 
1993. p. 158; H. Hett11cr. Ge.1·1·/1i1·/11c' 1/c,1· 1!e11r.1·i·/1en l"ite1·111111· i111 111·!1tzen1e11 

. pp. 265-266; !'. Carrie, "Morill 1 fa/11·!111111fe1·1, 1. • 

.")( 1711-175 Weeklics ancl tl1e 

 S'1111lie.ג 3 ) 1968 (,

E. A. Black<1ll. 

283 . p ' ראההגרמניתוזיקהבפריהתופעותעל'\.'(/( 

106 . 1928, p 1, 

ראה . 14

 , 226והערות 72-71עמ• , 1972תל-אביבמסורת,:בכבלי 15

שם. 228

אתסאטאנוב;שלבנושלמה,שיימאבחתימתפז, 1עמ(תקמ"ח,)ד"המאסף" . 16

בנו'בשםשחתםעצמו,סאטאנוביצחקכמשוער,כתב,הדברים
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 .לג-לד 1עמ ,)ה 11(תקמב 11המאסף 11 • 17
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