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העבריתהספרותחידוש :ויצירהשפח

ההשכלהבתפיסתחשפהותודעת

והספרותחשפהכמחדשיבגרמניהההשכלהסופרישלהעצמיתתדמיתם

הראשוניםההיסטוריוניםביןערויכוחעוררההחדשהספרותנושלראשיתהשאלת

שהקדימווהיוהגרמנית,בהשכלהראשיתהאתשקבעוהיוהעברית.הספרותשל

האיטלקית.בהשכלההחדשההספרותתחילתאתוראו

החדשההספרותתחילתאתקבעתיובהםחיבורים,בכמהעסקתיזהבנושא

מבקריםבעקבותצעדתיבכךמייסדיה.יאתזיהיתיואףבגרמניה,העבריתבהשכלה

הצבתיהדירן,תחומיאתהרחבתיכיאףשקדמוני,הספרותשלוהיסטוריונים

החדשה,הספרותשלראשיתהולקביעתהמודרניזםלבחינתחדשותהגדרות

שוניםבהיבטיםההשכלהשלטקסטיםעלהיסמכותתוךמסקנותייאתואיששתי

ולתודעתםעצמםהראשוניםלמשכיליםהמבטאתיסיטפהדיוני .קודמיימשל

העברית.הספרותאתלחדשמאמציהםאת~חדשויגדירספרות,כיוצריהעצמית

ואמתשלרםדבריובספרוויזלהירץנפתלישלבדמותוקלוזנריוסףבחרכידוע

;ךקשר.באותוהמאספים""דוראתהזכירואףהחדשה,העבריתהספרותכפותחי

וביצירתו,ברמח"להחדשההעבריתהספרותשלראשיתהאתתלהלעומתו,לחובר,

העבריהעתכתב"המאסף",סופרי-ב"המאספים"בחרשפיראנחמןחייםואילו

2השניםביןשהופיעהגרמנית,ההשכלהשלהראשוןהמודרני
בין 1811-1783.

ראה . 2001כדצמברכארה"כהיהדותללימודיהאיגודככנסהרצאהעלמכוססזהמאמר . 1

כתוךהמודנבכזם",ובחינתהעבריתההשכלהספרותשלראשיתה"לקביעת :הקודמיםחיבוריי

עמ' , 1997ישראלכרזילי,ליצחקיוכלספרלספרות:הסטוריהכין(עורך),גששלמה

 " When Did Haskalah Begin? Establishing ;ראשיתה)לקביעתפלאי,(להלןלדה-וסט,
the Beginning of Haskalah and the Definition of 'Modernism'", Leo Baeck 
Institute Year Book 44 (1999), pp. 55-96; "Criteria of Modernism in Early 

,). Hebrew Haskalah Literature", in Glenda Abramson & Tudor Parfitt (eds 
129-142 . Education and Learning, Switzerland 1994, pp 

תולדותלחוכר,פ' ; 1960ירושליםא, , 3החדשההעבריתהספרותשלהיסטוירהקלוזנר,יוסף . 2

העבריתהספרותתולדותשפירא,ח"נ ;תשכ"גאביבתלא, ' 12החדשההעבריתהספרות

ולח-ומ.עמ'ראשיתה,לקביעתפלאי,וראהתשכ"ז.אביבתל , 2החדשה
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 [2]פלאימשה

בררך •בר-דיןחיים •סדןדבהיוזהבנושאשעסקוהאחריםוהמבקריםהחוקרים

באבדאברהםשביט,עוזיחולץ.אברהםברזילי,יצחקהלקין.שמערןקררצררייל,

ישראלבתולדותהחדשיםהזמניםשאלתגםהרעלתהדרמהבהקשר 3שרהם.רחיים
היהודיםספרויותנבחנוואףוהמתנגדותהחסידותשלהשפעותיהןגםונבחנו

וההיסטוריוגרפיההביקורתהתפתחותאתסקרתיהקודמיםבחיבורייאחרות.בשפות

בתולדותהחדשיםהזמניםשלבראשיתםלדירןזיקתןואתהשונות,לאסכולותיהן

פהרלחזקrזבהלתמרךשאוסיףבחירההמאספים",ב"דררהייתהבחירתי 4ישראל.
נ;ספרת.בראיות

בעברשהועלוהחדשה,הספרותלבחינתקריטריוניםבדקתיהקודמיםבחיבוריי

מצבהאתלבטאהיטיבולאאלהכיומצאתי,החילוניות,כגרןזה,בנושאבדיונים

ההשכלה.ספררתשלהייחודי

תחילהנדפסשםהראשוןהפרק . 9-1עמ' , 1950ירושליםמבוא,מסתספרותנו:עלסדן,דב . 3

עלחזרסדן . 41-38עמ' ,)ט"שת(במולדהחדשה",ספרותנותחומי"עלהנ"ל,כמאמר:

ירושליםחיתום",מסתספרותנו:"עלבמאמרוהיתרביןאחרים,במאמריםשלוהתאוריה

החדשה",ספרותנושלראשיתה"לשאלתבר-דיין,חיים ; 171-162עמ'(תשל"ז),יא-יב

 •קורצוויילברוך ; 306-302עמ'תשי"ב,ירושליםתש"ז),(קיץהיהדותלמדעיהעולמיהכינוס

זרמיםהלקין.;שמעון 16עמ'תש"ך,אביבותלירושליםמהפכה,אוהמשךהחדשה:ספרותנו

 idem, Modern Hebrew ; 29עמ'תשמ"ד,ירושליםא,החדשה,העבריתבספרותוצורות

36 . Literature, New York 1970, p ; ,עמ'תשל"ח,ירושליםהעברית,לספורתמבואהנ"ל

12-9 ; I. Eisenstein-Barzilay, "The Ideology of the Berlin Haskalah", Proceedings 

of the American Academy for Jewish Research 25 (1956), pp. 1-37; idem, "The Jew 
in the Literature of the Enlightenment'', Jewish Social Studies 17, 4 (October 

1956), pp. 243-261; idem, "The Background of the Berlin Haskalah", Essay on 

Jewish Life and Thought, New York 1959, pp. 183-197; idem, "The Italian and 

29 Berlin Haskalah", Proceedings of the American Academy for Jewish Research 

17-52 . 1960), pp (; ,(תשכ"ד), 20-19מגהדוארוביקורתה",ההשכלהמהות"לבדיקתהנ"ל

 A. Holtz, "Prolegomenon to a Literary History ofModern ; 348-347 , 321-320עמ'
253-270 . Hebrew Literature", Literature East and West 11, 3 (1967), pp ; עוזי

 A. Band, "The Beginning of ; 15-14עמ' , 1987אביבתלואידיאולוגיה,שירהשביט,

13 Modern Hebrew Literature: Perspectives on 'Modernity'", AJS Review 

1-26 . Spring-Fall 1988), pp ( ; סזהדוארעברית-יהודית?",השכלה"מהישוהם,חיים

עמ' , 1996אביבתלברלין.השכלתבצלבספרו(נדפס 48-46 , 18-16עמ'(תשמ"ח), 34-33

21-9 (. 

ההשכלה,מבשריבשאלתאדוןלאזהבמאמר . 1בהערההנזכריםמאמרייבתחילתראה . 4

פרק , 1960ירושליםתקופות,חילופי(עםשוחטעזריאלההיסטוריוניםשלבספריהם ilזi.zנידונ

במאמרימקומותמראיראהואחרים.פיינרשמואלאטקס,עמנואלהשכלה"),"ניצניעשיר:י

עלבמאמרפיינרידיעלמחדשהועלהזהנושא . 11 , 10הערותראשיתה","לקביעת

 , 240-189עמ'(תשנ"ח),בסז,תרביץהשמונה-עשרה",המאהביהדותהמוקדמת"ההשכלה

תשס"ב.ירושליםהנאורות,מהפכתבספרוובאחרונה
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ויצירהשפה [3]

שלתוצאתוויםמוטפמסיהיוהחוקריםמהבחנותשכמהשםטענתי

ההיבטלאובוודאיהראשיהמרכיבאינןאךלמודרניזם."שהביאעבר ?i"תהליך

מןרבים 5ההשכלה.בתקופתשאירעהמודרניזםבכיווןהתפנית"שלדיוחהיי

שהיא,המודרניות,שלתהוהמאתמייצגיםאינםהחוקריםשהזכירוההיבטים

התופעותמכלולאתהמשקפות ) mega-trends (מגמות-עלשל"שילובלדעתי,

 6ההשכלה".בספרותהמודרניזםאתלאפייןהאמורות

ראשיתהבחינתלשםילכןקודםהועלושלאחדשים,קריטריוניםהצעתיכןעל

קשוריםשאינםלמודרניזםקריטריוניםוקבעתיהחדשה,העבריתהספרותשל

לאפיוןובמחקרבביקורתונשנההחוזרפרובלמטימונחב"חילוניות",בהכרח

וספרותה.המודרניתהתקופה

הןהעבריתההשכלהשלספרותייםבהיבטיםהןקשוריםאלהקריטריונים

ציינושלדעתיהשינוייםאתהמאפייניםואידאולוגיים,תרבותייםרוחניים,בהיבטים

ישראל.בחייהמודרניתהתקופהשלתחילהאת

שלבתודעתםהמתחולללשינויהביטוייםאתולמצואלחפששישטענתי

שלבאווירההמתהוויםהשינוייםאתמשקפתשהיאמשוםהעבריים,הסופרים

הזמןרוחואתובמערבהאירופהבמרכז 1sה-במאהוההשכלההנאורות

בהתרקמותה.

ולשינויהחדשיםלזמניםגלויהומודעותישיריםהיגדיםהזכרתיהקריטריוניםבין

"זרמיםעלהמעידיםכמוסים,היגדיםכסויים,וביטוייםבאירופה,המתחולל

טרםאךלהתהוותהתחיללאשררגישויותועלהשטחלפנימתחתשפעלו[רוחניים]

המגמותאתמוקדמתבר~ייהמזpקפיםאלה"ביטוייםכיציינתי,מבחוץ".ינראה
המסריםמחמתהגלויים,הביטוייםמןיותרחשוביםלהיותעשוייםוהםהמתהוות,

לאבחוןהקריטריונים sהחדשים".בזמניםוהדתהיהדותבדברבהםהגלומים

שלחדשותלהגדרותניסיונותהמשכיליםבכתביאיתרוו"המודרני""החדש"

והזמןהיהודיתההיסטוריהבתפיסתשינוייםערכים,לשינויביטוייםהיהדות,

אתציינהההבחנותאחת 9המצוות.ואי-קיוםליהדותמחוץהאושרבקשתהיהודי,

לתרבותעתהכפופההמודרניתשהיהדותהמשכילית,בתודעההנרקמתהתחושה

החדןeההספרותאתהמאפייניםספרותייםקריטריוניםהצעתילכךבנוסף 10המערב.
_."\. 

רמה.עמ'ראשיתה,לקביעתפלאי, . 5

שם. . 6

דבג.עמ'שם, . 7

שם. . 8

רבד-רסא.עמ'שם, . 9

דבג.עמ'שם, . 10
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 [4]פלאימשה

לספרותשהוכנסוהחדשותהסוגרתבמכלולבעיקרשהתבטאווהמתהווה

ההשכלה.יי

שלראשיתהשאלתאתולבדוקהקודמיםדיונייאתלהמשיךבדעתיזהבמאמר

שיטתיאתממשיכהמסוימתשבמידהחדשה,גישהמתוךהחדשההעבריתהספרות

מעשהותפיסתההשכלהסופרישלהעצמיתתודעתםאחרלעקרבבדעתי :בעבר

ראשיתהאתלקבועהדרכיםכאחתעצמםבעיניהםההיסטוריבהקשרוהיצירה

אנסהעצמההתקופהסופרישלכתביהםבבדיקת"חדשה".ספררתותחילתה-של

אותיהנחתהספררת."מחדשים"שהםמודעותארתחושהלהםהייתהאםלברר,

מצבההערכתביןהקשרמה :זהבמאמרלענותאשתדלרעליהאחת,מפתחשאלת

אלהשלזיקתןומהיידיהם,עלחידושהניסיוןרביןבכתביהםהעבריתהשפהשל

 ?העבריתהספרותלחידוש

ראשיתהלקביעתומהימןיחידמידהקנהבהכרחאינהזרשתחושהלומר,למותר

 12זר.ספררתשלתחילתהבהערכתתסייעבחינתהגיסא,מאידךהחדשה.הספרותשל

בהאיןעדייןכשלעצמההספרותחידושבדברעצמיתמודעותכיברורכןכמר

במפעלםתראההספרותית-ביקורתיתההיסטוריתהבחינהאכןכימובהקתהוכחה

העברית.הספרותחידושאתהספרותי

אירופהבמערב 1sה-המאהמאמצעמייצגיםסופריםכמהזהלצורךבחרתי

והלשוני.הספרותיבקררפרסכתביהםאתובדקתי ,-19הבמאהרכןבגרמניה,ובעיקר

כרונולוגיבאופןולספרותלשפהביחסוהשקפותיהםדעותיהםשרטוטכילהעיר,יש

כןפיעלואף ;לאלואלורתוקותשלולאותיהדעותשלשלתשקיימתלומרבאאינו

באותהכלשהןמגמרתעלהמעידיםוהולכיםנמשכיםקוריםשיצטיירוהנמנע,מןלא

תקופה.

הספרותיההיבט :העבריתהשפהאתלחדשהמשכיליםשאיפת

לקרואהיטבנולאשלדעתיההשכלה,ספררתשלביותרהחשוביםההיבטיםאחד

החוזרהעברית,השפהחידושענייןהואמשמעותרימלואאתלוולייחס~~כראוי

הרבעההעבריתהשפהאתלחדשהשאיפהההשכלה.סופרישלבכתביהםונשנה

 •ואביזרייהוהמשכיליהז'אנר :העבריתההשכלהבסיפורתוסוגיותסוגות •פלאימשהראה . 11

חלוצישלהסיפרותיתתרומתם :ההשכלהבשחרהמאספיםדורהנ"ל, :תשנ"טישראל

ישראל(תקמ"ר-תקע"א),בראשיתההעבריתלהשכלההראשון.העברי~;המאסף"~כתב-העת

המאספים).דורפלאי,(להלזתשס"א

שלהעצמיתהמורעותאתמתארתהספרותיתהביקורתשלההיסטוריהכיהסביר,וולקרנה . 12

 Rene Wellek, Concept of Criticism ,ראהבכתיבה.דרכםעלעמוקותשהשפיעההסופרים

129 . New Haven 1963, p 
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כלפיהזלזולתופעותאבחוןהעברית,השפהשלהנחרתמעמדהצירןאגבכללבדרך
כחלקבמקומה.זרותשפרתלהעדיףהנטייהרעלעבריתידיעתאיעלחריפהומחאה

וכלשרןהלשונות"כ"~םהעבריתהשפהאתוהיללוהסופריםיצאואלהמהיגדים

האירועיםכיהסבירו,אלהסופרים 13ייחרדירת.בסגולותניחנהאשרהקודש
לשפלבעקבותיהםהביאולגולההעםולהליכתהארץלחורבןשהביאוההיסטוריים

העברית.השפהשלהעליוןבמעמדה

גםשכןההשכלה,שלחידושההייתהלאלעבריתהיחסעלהסופריםשלמחאתם

העבריתירידתעלהדור,מגדוליורבנים,מדקדקיםהתריעומאה,באותהלה,קודם

שלמההמדקדקמחה 1sה-למאההשלושיםבשנותערדהקודש.בלשוןהזלזולרעל

"גדראתתואמיםאינםהדקדוקשכלליהטענהרעלהעבריתבשפההזלזולעלהבאר

אתולהראותהניקוד,יסודספרספרר,אתלכתובעצמועלנטלכךמשרםהמליצה".

עלהתריעהואאף 14צחרתה".תפארתהדר"קולואתהחכמה"מליצתיופי"אור
מערכתאתלהגישדהיינודקדוקיי"מקצועי"עניינוכמדקדקאךבעברית,הזלזול
הלשוןמהרתתפיסתאתהציגבכך"המליצה".אתכתואמתהעבריהדקדוק

-מכךיותרערדולמעשהיהרטורייהציוריביטר:הרביןהלשוןביןקישור :במשנתו
מוזרות][=תופעות"הזריםלסברתו .ולמשמעותוהתרותילטקסטהלשוןזיקת

וזהרבמאמרונסתריםהנעלמיםפנימייםדבריםעלרומזיםהדקדוקמכלליהיוצאים

 .) 5(עמ'והנימוסיים"החכמותחבוריכלעלהאלהיתלתורהשישמההנפלאהיתרון

המגמהתורה.סתרילהבנתמסייעתשהיאמשרםהדקדוקבידיעתאפואצידדהוא

התורה.לימודכלפיומכוונתטהורהדתיתאםכיספרותיתארלשוניתאינהבדבריו

 ) 1745 (בתק"המאה.באותהחשוביםרבניםשניבדברינמצאדרמהמגמה

מאלףאחד"איןכיעלוהתלונןהטבעי"כ"לשרננרלעבריתעמדןיעקבו'התייחס

תחייתעלהפרק;וכן 192-190עמ'המאספים,דורבספריההשכלהלשוןעלהפרקאתדאה . 13

 The Age of Haskalah, Leiden 1979; new, revised edition :בספריהעבריתהלשון
73-90 . Lanham, MD. 2006, pp . שדנההביקורתיתהספרותאתסקרתיאלהבפרקים

יסודספרבספרוזאתהזכירהבארשלמהכברהעברית.ההשכלהשלהלשוניותבתופעות

זן.שיב·את j _ 3_סאטאנוהלשונות".כלאם ...הקודש"לשון : 3עמ' ,) 1730(אמשטרדםהניקוד

ע"א)פחדףתקמ"ד,ברליןהמרות,ספרסאטאנוב,(יצחקהלשונות"כלכ"~םהעברית

ברליןתפלה,ביתבאגרתוכן ;ע"ביטדף ' 1775ברליןא,החזירן'(ספרהלשונות""גברתוכ

 :בלמודה"והתועלתעברילשוןולתפארתלמעלות"שירבזאבבןיהודהוכן .)דעמ' ' 1773
 .)א"עז-ע"בודפים , 1827וינהעברי,לשון(תלמודתפארת"לשוןעברשפתהלשונות ם~"

והמשכיל .)בעמ'תקנ"ו,ברליןמשפט,(עיןלשון"כלאםהקודש,"ולשוננובר"ש:נחמןואף

"אםלכינוינדרשומכבדיה",עברלשוןדורשיכל"לכבודבהקדמתוראזענבא,ךאהרן

 .) ivעמ' , 1821רדלהיים ',הויראתדעת(רוחהלשונות"
בבני"כימספורי):(לפי 5-4עמ' ,) 13הערה(לעילהניקודיסודספרהמחבר","הקדמתהבאר, . 14

הלשון".תפארתמקורנפחת ...שערודיהראיתיישראל
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 [6]פלאימשה

התפילהבהיגויעוסקהדיוןקשד ijאך 15בודיו".עלהטבעילשוננולה"קמכיד

מוסברהטבעי""לשוננוהמונחהציבור.שליחבתפילתשיבושיםובמניעתכהלכתה

"יתחילאחדותלשונותשישמעמבלישיגדלילדלפיכךמובנית.כלשוןאחדבמקום

אחדכינוי 16בו".המוטבעלשונושהיא .לימודבלימעצמוהקודשלשוןלדבר

האומותחכמישאףלשון 17האמיתי"·"לשונםהואלעבריתביחסעמדןלושנדרש

אתללמדמעדיפיםאמידיםיהודיםואילולשלמות.להגיעכדילהכירהשואפים

נגדבשערוכמוכיחכדבעמדןהתלונןזהבהקשר 18 .)ב"ע(עחצדפתלשוןבניהם

במוזיקהעיסוקדעה",ל"תדבותיציאהכגוןהיהודים,ביןמודרניזציה-ש-ל nתכפעו

בעלי"לכלכצורךהדקדוקבלימודצידדגםעמדןהזרה.הלבושאפנתואימוץ

 19תודה".

מצבהעל ) 1779 (בתקל"טבמדידותהואאףהעידאייבשיץיהונתן ,,דיבראיש

עלשםאיש"אין :בההזלזולועלודעושה"עלובהאביהבבית"ככלההשפהשל

אשכנזל' ...צדפתלשוןבנוללמדחותרא'וכלאמתיבעבדיהל'בצחותלדברלב

עמדן.כדברידבריו,עיקראך 20בו".משגיחאיןעבדיול' ...מהלשונותוכדומה

כיגדולההקודשלשוןמעלתכי •אייבשיץהטעיםוביהמניהמובהקת.דתיתמגמתם

העבריתידיעתאיכילהתריעוכוונתו ,) 189(עמ'וגאולה"ישועההמקרבת"היא

ב"צדופיגםאלאבלבדזוולאשמע,ובקריאתבתפילהפוגמיםהמשובשוההיגוי

החייםנאמד]זה=ועלנ"ועז"נ •הקודשבלשוןהכמוסיםאמת"ודגולותשמות

 .)םש(הלשון"בידוהמרת

שהדנהאמידסוחרוצלו,יצחק-1749בהשמיעהעבריתהזנחתעלדומהתלונה

מעיןוהםיד,בכתבשנותרובדיור,ליבסבזיכרונותיו,עסקיו.לדגלבאירופהלנסוע

הקדושה"האם"לשוןכאללעבריתמתייחסהואמוסד,ספדמעיןאוטוביוגרפיה,

בנותאתשמלמדיםעלמתלונןהואאףהקודש").לשוןשפראךמוטו("היליגה

שבכתב",משה"תודתללמדןבמקוםואיטלקית,צרפתיתזרות,לשונותישראל

 21הקודש.לשוןאתתלמדנהשדדנה

ע"א,עחדף ,) 1966ברקבני(ד"צתק"ו-תק"זאלטונאב,שמים,שעריסדורעמדן,יעקב . 15

היעב"ץ,סדורוינפלד,הלוישלוםיוסףבמהדורתוכןהמצרי"."חלוןשלכת","שערבחלק

דל-ולא.עמ'תשנ"ג,ירושליםב,שמים","שערי

הלשון","עלייתבחלקתשל"ח),ירושלים(ד"צתרל"דזי'טומירעוז,מגדלספרעמדן.יעקב . 16

 • 312עמ'

ע"ב.עחדףהמצרי","חלוןחלקב,שמים,שעריסדור •עמדן . 17

באותוהנידוןהמקוריהטקסטמןלמובאותמתייחסיםהמאמרבגוףבסוגרייםהעמודיםמספרי . 18

במאמר.להבאוכןקרובה,בהערהונזכרהקשרובאותומקום

 • 166עמ'הדקדוק","עלייתעוז,מגדלספרעמדן. . 19

עייןוכן . 189עמ'(תקל"ט-תקמ"ב),תרמ"טורשהב,חלקדבש,יערותאייבשיץ.יהונתן . 20

 . 183עמ•המאספים,דורבספריההשכלהלשוןעלבפרק

 Morris M. Faierstein (ed (,ראהומבוא.תרגוםבלוייתלאוריצאברירוליבסשלהטקסט . 21
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ויצירהשפה [7]

בשבחדבריםאימצווהםזר,מבחינההמרכןאלאפואבארהעברייםהמשכילים

בחרגימאהבאותהנשמעורכןהקלסיתבספרותהובאושכברהעבריתהשפה

 22 •בעלילמסורתיתהייתהושמגמתםהמסורתיים,המדקדקיםרביןהרבניתהיהדות

אחרת.כרונההייתהלמשכיליםאך

המשכיליםראשונישלשאיפתםאתהמצייניםהביטיויםאתהבנוכהעד

 23בלבד.עצמהלשפהכנרגעיםהעבריתהשפהאתלחדשהתקופהבניוהסופרים

אתלתלותהייתהזהבנושאשדנוובמחקרבביקורתהמגמהכילומר,ישאמנם

הקשורותהעבריתההשכלהשלנוספותבשאיפותהעבריתהשפהלחידושהשאיפה

ולכתיבההפשטפיעללפירושושפתר,ואלהתנ"ךאללשרבהרצוןכגרןבשפה,
הימנעותתבעההמקראללשוןההיצמדותהתנ"ך.שלהלשוןבדרכיפרריסטית

באידירםהשימושביטולרכןהרבנית,בכתיבהנהרגשהיההלשונותמבליל

ולחזרותלארכנותובנטייהומצועצעתפיגורטיביתלשרןבגיבוב •המעורפל

וכדרמה.ומבולבלותמפולפלות

נראיםרכך •הלשוןאלורקאךכמכווניםהשטחפניעלהדבריםנקראיםכךואכן

רב.ביברלכלהם

כי •נבחיןוהרמוזיםהנאמריםובהקשריםהביטויבדקויותהיטבכשנעייןואולם

ההשכלהמחשבתאתש;:~פררחשובים,סופריםכמהשלבכתביהםההיגדים

רב-תרבותימטעןנושאיםוהםגרדא,הלשוןטיפוחמגדרחורגיםויצירתה,

רקלאנאמריםוהרחבתההעבריתהשפהלחידושהמתייחסיםביטוייםמשמערת.

אניכךמשרםהשפה.שלהיצירתיהביטוידהיינותה,ספרולגביאלאהשפהלגבי

רקלאהתכוונוהשפהחידושעלאלהביטוייםשהביעוהסופריםמןרביםכי •טוען

חידושהעברית.הספרותאתלחדשהשאיפהאתבאמצעותםהביעוהםאלאלשפה,

קודאלאאינומרכזייםהשכלהסופרישלבכתביהםהשוניםבביטוייההשפה

1996 The Libes Briv of Isaac Wetzlar, Atlanta , 'בסימוןא 50עמ'היירי,בחלק 48עמ

בישראל,החנוןלתולדותמקורותאסף,שמחהידיעלוסוכמותודגמוקטעיםבמקור.העמודים

קיא-קיט.עמ'תש"ח,אביבתל,ד

המוקד[נים,המשכיליםבשאלתלאואףההשכלה,מבשריבשאלתלדיוןכאןאכנסלאכאמור, . 22

מאמר;-'"לקביעתראההנזכר.הדיוןבעקבותהאחרונותבשניםמחדשונבדקהשהועלתה
 • 4בהערהלעילועייןלטקסט.הנלוותובהערותולד-ולח,דלה,עמ'ראשיתה",

מחקירם"רישמתוהנספח , 182-181עמ'המאספים,דורבספירההשכלהלשוןעלבפרקראה . 23

עלומאמריםמחקריםשלענפהביבליוגרפיהמובאתשבו , 195-194עמ'ההשכלה",לשוןעל

סופריכלאחרונים,עד"מראשוניםכיטוען.ברזלאלכסנדרשהמבקרלצייןישההשכלה.לשון

יחידי"מפורשאסתיטיעיסוקזהלדובםיצירה.ככלי •הלשוןבמחשבתלעסוקהידברההשכלה

מאזניםתנועת-ההשכלה",שלהאסתיטיתהתודעה :לסובייקטיביהאובייקטיבימן("המעבר

ציוןתוךספרותית,כלשוןההשכלהלשוןאתשבדקוחוקריםהיו .) 252עמ'[תשכ"ד],יח

 • 62-56עמ'(תרצ"ו),ןלשוננוותקרנה",הלשון"להרחבתשגידר,מ"בראהאיכויותיה.
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 [8]פלאימשה

מקובלת.לשוניתמוסכמהלשוני,דרךקיצורמעיןהעברית,הספרותלחידוש

-אידאולוגימהפךשהיהבהשכלה,המתרחשהמהפךעלרמזרזהקודבאמצעות

הספרותבאמצעותביטויםאתקיבלואשרחדשות,ומגמרתמהותיכיורןשינוי

שלהעצמיתתודעתםאתזר,הנחהלפימייצגים,אלההיגדיםהמחודשת.ושפתה

שללראשיתהמודעותםואתהעבריתהספרותאתלחדשהשואפיםההשכלהסופרי

חמישהשלבכתביהםזהטיעוןנדגיםמתחדשת.ארמחודשתחדשה,עבריתספררת

ההשכלה.בפרוסעברייםסופרים

-18ההמאהבאמצעשנדפסוהעברית,השפהעלמברלסוןמשהדברנ,י.ש..ל

רוחאתמשקפיםשהםמשרםלדיוננומוצאנקודתלשמשעשוייםמוסר",ב':קהלת
ולהישמעלחזורהעתידיםהעבריתהשפהעליסודייםמרטיביםומעליםהזמן

יריעלנערךמוסרקהלתולאחריה.תקופהבאותהאחריםסופריםשלבכתביהם

אמררוהיהובסגנונם,האירופייםהמוסרשבועוניבמתכונתברקוטוביהמנדלסרן

תרבותיתתופעהמהרריםוהםבלבד,גיליונותשניממנונדפסואךכשנוערן.להופיע

 •סרןמנדלהיהושכנראהשמראתחרתםשאינוהכותב, 24רמעניינת.חשובהוספרותית

עזבוישראלבניאחינוראיתי"רא.ה :הקודשלשרןאתמזניחיםזמנושיהודימתלונן

הרגיביןואףביהדותהמקובלתהתפיסהבעקבותלי".חרהוהיטב :הקדושהלשרבינו

שבלשונות""המבחרהיאהעבריתהשפהכיהכותבקבעוההשכלה,הנאורות

כנהעלהלשוןלהשיבמתחזקאיש"איןכןפיעלואף ;הלשונות"מכלר"השל.ימה

בטיעוניםמתחזקתהעבריתהלשוןשלימיהלחדשהדרישה 25הראשרן".כמשפט

הרמב"ם"כמאמרהקדשלשרןללמדעלינו"חרבהעצמה,היהדותממקוררת

מקבילותתופעותלאורהשפהכחידושהמלאמרננהאתמקבלתוהיא ,) 4(עמ'

הכתיבהאתזנחההאינטלקטואליתשהעיליתהגרמנית,התרבותהסביבה,בתרבות

בגרמנית.הלאומית,בלשוןלכתובועברהמאהבאותההעתבכתביבלטינית

בשפהרחבקוראיםקהלאלפנובעקבותיהם,הלךמוסרשקהלתהמוסר,שבועוני

הנאורהיהודיהקהלאללפנותמוסרקהלתעורכיניקשרוכדוגמתםהגרמנית

עדשקטרולאנחרלאבאוצרתם.ללשרנרתםהאומרתמיתר"נאלף :העבריתבלשונו

בלשוננוכמעשיהםנעשהולאשרכביםהרזיםנהי'ולמהלשונם.גנרלהרחיבו

המשכילים.בכתביונשנהחוזרזהטיעון .)םש(בזמן?"והקודםבמעל'הראשון

זה,פרסוםהרצאתעצםהיאהמחבר,מדגישהשפה,לחידושהדרכיםאחת

נכתביםשםזעושםזעירלקרקרוחידתםחכמיםדבריספרעל"לחרקשבכוונתו

תורתאתבקרבההממזגתהשקפת-עולםליצורראשון"כסיוןזהבחיבורמוצאגילוןמאיר . 24

תקופתאתהרוח,בתחוםפותח,הואובכךהאירופית,ההשכלהשלתרבותהעםהיהדות

תשל"ט,ירושליםתקופתו,רקעעללמנדלסוןמוסרקהלתבספרוראההמודרנית".היהדות

בהמשך. 32הערהגםוראה . 1עמ'

 • b 1940 23מס'הבריטית,בספרייההמהדורהצילום , 4-3עמ'ב,שערמוסר,קהלת . 25
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סגולותיהאתלהוכיחאפואכיסההמחבר 26הקרדאים".לנפשינעםלמעןבמליצה

 .תיאורובכלמצבבכלהיטבלהתבטאבעבריתלכותבהמאפשרותהשפהשל

קוללהדיםופגע.מקדהרבדלכללשוכנוככרןכילדאותיביטו"העבדים :וכלשוכר

ריקחרארץ.רשעיכשעדלהוכיחארגילאלהשמחיםלבעלבשיריםלש[י]דבבכי.

הספרותיהביטויכיכשמעמרבדיו .) 4(עמ'העבדי'[ם]"לשרןכאםוינאמומרס'[ד]

לתלות,איןהלשוןהזנחתשלהתופעהאתמקרם,מכלהעברית.בשפהאפשרי

 .הלשוןשלבדלותהלדעתו'
וכדילעברית,אחדותמשפרתלתרגםשקשההטענהאתמכדלסרןברחןבהמשך

 " The Complaint or (לילה""הדהודימתוךקטעלעבריתמתרגםהואלהפריכה

1742-1745 ',' Night Thoughts (, להריקוניתןאכןכיומוכיחיאכג,אדראדדמאת

 27מערלה.ספררתיפרקולקבללעבריתמאנגלית

להדגמההכותבכדרשהעבריתהשפהשלעושרההוכחתשלשםלענייננו,חשוב

ספרותיותהןהכותבשלומטרתומגמתוהחדשה.האירופיתהספרותבאמצעות

המוסדיים,השבועוניםבסגנוןעיוניתמסהארמאמרלתרגםשלאבחדשהדיבעליל,

בעברית.חדשספררתיעיבודיצררננךמובהק,ספררתיקטעאםכי

בדודהמגמהעצמוהתרגוםובמעשהמכדלסרןשלאלהברבדיולדאותאיןאםגם

-הדוקקשרקייםהכותבשלבתפיסתוכינוכחנו'העברית,הספרותאתלחדש

מצטיידתהעבריתללשוןשיבהרכיהספרות,רביןהשפהבין-מאליומרבןוכמעט

והיצירההאסתטיקהלהבכתהדברחשובבמיוחדהעברית.הספרותבמישורבעיניו

שלבפואטיקהעסקשכיםעשרותכמהשכעבודסרן'מכדלשלבמחשבתוהעברית

השלכותלושהיומפעל-לחרמשוהפרשנותהתרגום-רב"ביארד"התכ"ךשידת

בתקופתהספרותיתהעבריתהיצירהוחידושהעבריתהשפההחייאתעלחשובות

ראשונישליצירתםאתהפרובכללהמכדלסרןשלומשכתרה"ביארד" 28ההשכלה.

המתחדשת.העבריתהספרותשלהתאוריהבקביעתאותםוהנחוהמשכילים

שהיהררבנא,שלמההתקופה,בןשלערותומתוךאישורהאתמקבלתזרהעדנה

הנמצאמוסדקהלתשללעותקידבכתבבהעדהכלולהוהיאלמכדלסרן'מקורב

מפתח :לפש;:זלהשערהיה'",לאנימינועדןאשרחרש,'מכתב :"מבוא •כךעלהערתיעיין . 26

 • 20-19עמ'תשס"א,ירושלים(תקמ"ר-תקע"א),הראשוןהענויכתב-העתלהמאסף.מ~ער

לייפציג,שלהאוניברסיטהבספרייתהמצויהשניבגיליון , 17-16עמ'ו,שערמוסר,קהלת . 27

 • 21/249אינ'מס'בירושלים,היהודיהעםלתולדותהמרכזיבארכיוןנמצאוצילומו

נאורמנרלסוןשלרבדיושעלמעניין . 30עמ'המאספים,דורנספריהשירהעלהפרקראה . 28

מובהקת,מסורתיתרוחמרחפתל"ניאור",בנפרדשנתפרסםהמבואתקמ"ג),(ברליןלנתינה

עתנא"עד :משיחייםבמושגיםהאומהמתחייתכחלקהלשוןתחייתאתמזכירומנדלסון

אתוישלח !וחיירגלךעלקומיהנופלתציוןלנתויאמרמעפר,דודסכתאתשיקיםדודים

למספורי). 27(עמ'הראשון"כמשפטכנו,עלולהשיבולהחיותוהמאושר,בלשוןגםרוחו

181 



 [10]פלאימשה

 29מנדלסרן.שלה"ביארר"מפעלבתחילתפעילשהיהדרבנא,הבריטית.בספרייה

והספרותיהלשונימהיבטהמוסרבקהלתהגלומההמעניינתהתופעהאתהעריך

 :האלהבמיליםהעורכיםמטרתאתוהדגישהעבריתהשפהחידושומבחינת

לעוררבזהכוונתםוחיתה ...בתורהמופלגיםאנשיםשניחבר~הזה"הקונטרס

בתקרןמוסרבדברילהרגילםיהזמןושנתמתרדמתהנרדמיםולהקיץהישנים

אחריהקודש,לשרןמליצתביופיהלבבותאתלהלהיבמרותיהם.גם

אתלהראותמוסרקהלתעורכיניקשרזרהבחנהלפי 30בער"ה".מבינינואבדהאשר

העברית.היצירהכלשרןהקיימתהאסתטיקהעללהצביע-העבריתהמל"יהציפי.

השמיעהלשון"ר"תרדמתהעבריתשלהירודמצבהעללכךזהיםכמעטביטויים

 31הניקרד.יסודספרלספררבהקדמה ,-1730בלכן.קררםערדהבארשלמה

בחידושים- 32ברקוטוביהמנדלסרן-העורכיםשלתרומתםאתהעריךדרבנא

שלבהגרתשהתקשרהמידותובתיקוןבמוסריהראשון :מישוריםבשנישהנהיגו

העברית.הלשוןאסתטיקתשלמחדשלהערכהבפעולתםוהשני,כלשרן.התקופה

"למעןעברית:יצירהולעודדהשפהאתלהפיץהעורכיםשלבמטרתםהבחיןהוא

כלמרדיעזררררעהואתאישחמדובחוריהדעת,ותרבהסופרים,קנאתהקנאהתרבה

משרםאפואחשובהדרבנאשלידשבכתבעדותו .) 4(עמ'הקודש"לשרןדרכי

ארתה,לשקםמוסרקהלתעורכיבארהעבריתהלשוןהידרדרותשבעקבותהבחנתו

כיברורסופרים").("קנאתספרותיתלעשייהקשוריםוחידושההשפהשיקרםרכי

המרבעוהיצירתיהפירטיהביטוישהיאהעברית,המליצהעםהשפהאתקישרדרבנא

השפה.באמצעות

השפהשלהירודמעמדהבדברמוסרבקהלתמנדלסרןשכתבלאלהדומיםדברים

במחציתהעברייםהסופריםשלבכתביהםויותריותרונשמעיםחוזריםהעברית

אתלהחזירנחישותםאתזאתרעםתסכולםאתומבטאים , 1sה-המאהשלהשנייה

המשכיליםאחדהתלונן ,-1111במנדלסרן.לאחרשנה lsכ-לישנה.השפהעטרת

והחכמה,התורהמאמרבספררלרריזרן-שנאבר,מרדכיהרופאהראשונים,העבריים

בר".ההתרגלותורישולהקדושהלשרבינו"עזיבתעלהואאףיבלונדוןשנדפס

עלבדירנוזמנושלהאירופיתבספרותלהתפתחויותמודעהיהלרריזרןגםכמנדלסרן

עמ'א, ,) 2הערה(לעילהיסטוריהקלוזנר,ראהודובנאמנדלסוןביןשנתגלעההמחלוקתעל . 29

74-73 . 

שלי.ההדגשההבריטית.בספרייההמהדורהצילום , 1עמ'א,שערמוסר,קהלת . 30

 ...הזהבספרמגמתיכל"חיתה :מספורילפי 4עמ' ,) 13הערה(לעילהניקודיסודספר •הנאד . 31

העצלות".שנתבתרדמתנרדמואשרנרדמיםולהקיץישניםלעורר

 ; 284-279עמ'תשכ"ח),(אדרבמג,ספרקריתמוסר"','קהלת"מבעיותטורי,יעקבראה . 32

, Alexander Altmann, Moses Mendelssohn: A Biographical Study, University 
83-87 . Alabama 1973, pp 
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הסביבה,מתרבותהלקוחולהערכהלשיפוטקריטריוןוהביאהעברית,השפה

הקרוביםסביבותינואשר"האומרת :המשכיליםבטיעונירעלהחזרשלימים

אתמרחיבותאףוהןקץ",איןספריםמעשרתישקטוולאיברחולאוהרחוקים,

לשרבינולעזובאבותינומבחל'[ת]נגרע"ומדוע :בהתרסהשואלזהומשכיל 33 •לשרבן
בדקאת"לחזקלרריזרן-שבאברקוראבתקמ"דשחיבראחרובספר 34הקדרשה".

 35לה".מבקשואיןדורשאיןאשרלה"ק

תמיכתואתלרריזרן-שבאברהביעהמאסף,שלהופעתותחילתעםשבה,באותה

הדבריםעיקריעלחזרהעתכתבאלששלחובמאמרהמאספים,שלבמפעלם

הטיעוןעלחזרהואהתיקון.ושאיפתהלהטבמלואאותםציטטואףבספרר,שפרסם

 :מקרריהסברוהוסיףסביבותינו",אשרהגריםיאמרו"רמההמשכילים,שהשמיעו
טיעונולפימהכרחינו?"גמורהיותרבם:פרתם ijאשרכלשרבינועמנו"בהתרכחם

קבללרריזרן-שבאברעברית.לדעתהיהודיםמןמיטיביםשהגוייםאירובי,מצבבוצר

עטרתיבר Jג.אחרילהשליךעושיםאבחנואשרהדברטוב"לאהשפה,הזנחתעל

ובדבר ...לשרבינוובעדעמנובעדובתחזקה"לכרהיהודיםאלוקראלשרבינו",תפארת

 36בברש".ולאמלכיםבגדהברורהבשפתינו

ענייןלהםשהיועברייםמשכיליםלאותםאופיינייםזהמוקדםמשכילשלדבריו

זהבהקשרמזכיראףהואוכאמורלחידושה.ושאיפההשפהצחותעללהקפיד

כןכמריוצרת.בכתיבהדןהואכיכתיבתומלשרןלהסיקאיןכיאףספרים,עשיית

הספרות.לחידושהשפהחידושביןממשיתזיקהבדבריולמצואאין

אתמצייניםבעבריתיפהספררתלכתובשאפשרלהוכיחוהצורךהדחףזאת,עם

האחרים.ההשכלהסופרישלהיצירהואורחותהמחשבההלוך

באמשטרדם,המוקדמיםההשכלהמסופרימינריס,פראנקורוואתהביעזהדחף

ראסיןפיעלעתליהגמולהמקראיהמחזהשלעבריעיבודתק"לבשבתלפרסם

דורו,בביביןלעבריתהיחסעלהואגםהתלונןלספררבהקדמהרמטאסטאזיר.

וחוברמרבוואיש"אישה:עמ' , 1771לונדוןוהחכמה,התורהמאמר[לוויזון-]שנאבר,מרדכי . 33

(לעיל The Age of Haskalahבספריראהלוויזון-שנאברעלהרחיבו".למעןעמובלשוןחבר

 • 150-131עמ' , 7פרק ,) 13הערה

מעירכ~א-חדימצאוולאהמדברים.ונעימיהמליצה"צחימיעוטאתמצייןלוויזון-שבאבר . 34

ויתרםיכתבם.ונערהמהמעטברורהבשפההמדבריםישראלבביומספר :ממשפחהושניים

עטרתגוינואחרילהשליךעושיםאבחנואשרהדברטובלא ...ידברואחרתושפהעלגיםלשון

זרים"בידחבתןלשרבינוובעדעמינובעדובתחזקה"לכו :קוראוהואלשרבינו".תפארת

נגדהברורהבשפתינו"ונדברבהמשך:וכן .)העמ'והחכמה,התורהמאמר(לוויזון-שנאבר,

 . 36בהערהראה ;בהמאסףופרסםלוויזון-שבאברחזרזהיםדברים .)ו(עמ'נבוש"ולאמלכים

ע"ב.חדף , 1784המבורגמגילה,תוכחתספרשניה","הקדמהלעוויסאן,הלויגומפלמרדכי . 35

עמ'(תקמ"ד),אהמאסףלעוויסאן",ופראפעסררופאהכוללהחכםמאתלח"דל"ע"מכתב . 36

קפה.
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הקדשלשרןצחותכברדלארץ"הורידואךהעמים",מליצות"תפארתאתהמשבחים
ויקרהטובחוכמה"כמהלהוכיחאומרגמרכךמשרם 37ררפרארת".למרדיםלשרן

לעיניכםואספות ...והגריםמואבוישמעאליםאדוםמשפתעברים.לשרןלשוננו
 .)ב"ע(דוהטחורים"הקדושיםהנביאיםמפיהכתוביםבסגנוןושירים.נחלצות
ולקלישאתשבשגרהלהסברחרפךהלשוןסגולותהוכחתלשםכתיבהעלזההסבר
כלשרנו.לקבלושלאסיבהכלאיןכן.פיעלואףלשרן.

תרגום-באמצעותהעבריתחשפהשלסגולתהלהוכחתהאפשרותעלחזרמינדיס
p עיבודיהודית,בידיישראלתשועתהמאוחרבספררלעבריתמאיטלקיתיבןך,ד.~רח

כמשכילים .) 1804 (תקס"דבשנתשהופיעמטאסטאזיר,פיעלהמקראיהמחזה
לטיעוןמינדיסנזקקלהלן>שיובא(כפיהנשדד"ב"נחלהמאסףוכעורכיאחרים

ולשריםלעמים"להראות :המקראיהביטויעלונסמךהסביבהתרבותעלהמתבסס
 ...חלשרנר'מכלוהשלמההמסוגלתהנצחיתהקדושהלשוננודעתאוהביהישרים

סגולתאתלהוכיחמינדיסבאמוסרבקהלתרכמנדלסרןגדולתה".תפארתיקרואת
שכירתפרטיעלנחלהעתיקנחה"שזר :מאיטלקיתנאותבתרגוםהעבריתחשפה
וחןבחלצהחןלגוייהםבלשרנתםבאוצרתםהכתוביםומשכיליםהחכמיםלבבות
אתלדבריו,פרסם,כךמשרם 38רגל".כףמדרךעדדרכםמנינטרתמבליבשיר
רמיזהתוךמכריזחראזה""בדורנוהעבריתבלימודהענייןחוסרלנוכחהספר.

המליצהצופיםונרפתבדבשמטעמיםלעשרת"עת :משמעותיתאינטר-טקסטואלית
תורתך".חפרולח'לעשרת"עתהכתובמחרחרברקע j ) 10(עמ'והשיר"
שלהמשותףלמאמץחראאףהצטרףממנו,יותררעודכלרריזרן-שנאבר,זה,סופר

אתהדפיסואףעטר,מפריזpםופרסםוהספרות,חשפהאתלהחיות"המאסף"סופרי
 39בברלין.המשכיליםשלהדפוסבביתספריו

במפעלושהשתתףבברליןהמשכיליםשללשולחנםסמרךשחיהעבריסופרגם
העבריתהלשוןירידתעל-1778בהתריעלעיל,שהוזכרררבנא,כשלמהההשכלה
בקונטרסעניינוכמרבן.לתרופה.עליםח"ביארר",למפעלבהקדמתואשכנזבארצות

להדגישנוטחהקדמתוואכןלתורה,ובתרגוםנאותבפירושהצורךאתלפרסםזה
במישוררקלאבעיניונתפסתחשפהירידתכימבחינים,אנוזהבטקסטגםאךזאת.

לשוננודרכיכימקים.ואיןפלאים"ירדנו :הספרותיבמישורגםאלאהלשוני

מתפלמסוהואע"ב.דדףתק"ל,אמשטרדםעתליה,גמול"הקדמה",מינדיס,פראנקודוד . 37
והמאורותושמיםארץברואמיוםצבאות.ה'פידבראשרשהלשוןיסופרכי"היאמן :עמם

לפניוחןותשאבארץאישבעיניתקלונביאות.נביאיםוספריבדבריכחמההיפיפיההנפלאות.
עלירכיהםקנאות.לקנאממקומוממנואישיצאואלהאמהות.אחתכמוה)נאוה(בלתיממנה
 .)א"ע(המראות"ועיניהםלבותםמהשכילטחכיויודיעםפניהם

 • 9עמ'תקס",דרדלהייםיהודית,בידיישראלתשועת"פתיחה",מינדיס,פראנקודוד . 38

 , 150-149 , 107עמ' ,) 26הערה(לעיללהשכלהשערפלאי,משהראהבהמאסףפרסומיועל . 39

שמו.תחת
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נסתרשידי'[ה]ונועם .ממנונעלמהמליצותי'[ה]וצחות .מבינינונשכחוהקדושה

 40בתפיסתו.בזוזוכרוכותוהספרותהשפהעינינו".מנגד

עם(בתק"ם)שנתייםכעבודוקישרדובנאחזרהעבריתהלשוןהידרדרותאת

מאתתחלה"ל"לישדיםבמבואוהאחרונים.בדודותהעבריתהיצירההיעלמות

הואזאתועםבזמנו,יפהספרותבהיעדרדובנאהבחיןבברליןשההדירדמח"ל

הקוראיםקהלאלפונההואעברית.לספרותדרישהלהיראותמתחילהכימציין

לדברהרודפיםומליצה,משללדעתהמשתוקקיםחמ,ד"בחודיאלהפוטנציאלי,

מעתמבינינו,צחותדובריפסומשלים,ממשלגמדכיתמצאו,ולאותבקשוצחות!

אתמגשימיםאינםעבריתליצירההמוכשריםאלהגםלדבריוונביא".חזוןנסתם

בכ"דאשדהמליצותדבשלטעוםחיולואשדהחכםאףואישאיש"וכל :חפצם

 41עשתונותיו".הולידואשדאתונקיצחבלשוןספדעללכתובילאההקודש,ספדי

כדיבהשישתחלהלישריםשלחדשהמהדודהלאודלהוציאאומדגמדכךמשום

סין;?אהלשוןכיהיאתקוותו .הלשוןוצחותהעבריתהמליצהיפיאתלהדגים

צחה.לשוןלהיותותשוב

גישהתקמ"גבשנתדיזלהירץנפתליהביעה"ביאוד",שלובהקשרנושאבאותו

 .היהודיהחינוךבאמצעותשייעשההעברית,השפהכלפיהיחסבשינוילצורךדומה

שלהמרכזיהמפעלוסיעתו,מנדלסוןשלל"ביאוד".ריע""מהללבהקדמתו-הסכמתו

היהודי,בחינוךבעיקרהעבריתהשפהשללמעמדהדיזלהתייחסהגרמנית,ההשכלה

הודאתהשיר".ונועםהמליצהוצחותהלשון"טיבאתגםילמדושהמודיםודרש

וכןההבעה,ולאמנותלרטוריקהתפיסתו,לפיהדוק,קשרקשורההעבריתהלשון

שנהדיזלשכתבואמת,שלוםדבריהחינוכיבמניפסט 42בספדות.השידיתלתופעה

טועןהואהחינוכי.במישורעליוהמקובלתהשידהתפיסתאתמיישםהואלכן.קודם

יגיעו"וקצתםסמוייםנפשכוחותבהםתעודדלתלמידיםהתנ"כיתהשידהשהודאת

לפיאפואכרוכותוספרותשפה 43צחות".ודוברימשודדיםויהיודברתכליתעד

האחדים.ההשכלהסופדיתפיסתאתביטאהואאףובכךהדדייבהדיתפיסתו

* 
עבריים '-'9!סופ:ושלקולותיהםאפואנשמעו lsה-המאהשלהשנייהבמחצית

אתומביעיםבההזלזולעלמוחיםהעברית,השפהשלהנחותמעמדהעלהמתריעים

ובלתיסתמיהיגדאוערטילאיתכמיההאינהזואותה.ולהחיותלשקםשאיפתם

מספורי.לפי 6עמ' , 1778אמשטררםלתרופה,עליםרובנא,שלמה . 40

מספורי.לפי 3עמ'תק"ם,ברליןתחלה,לישריםעם",משכילי"אליכםבמבואדובנא,שלמה . 41

ע"א.דתקמ"ג,ברליןבראשית,ספרהשלום,נתיבותריע","מהללויזל,הירץנפתלי . 42

מספורי.לפיע"אטודף , 1782ברליןא,ואמת,שלוםדבריוויזל,הירץנפתלי . 43
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 (14]פלאימשה

בסגנוןבעבריתיצירותליצורבידםכילהוכיחהשתדלומהםכמהשהדימחייב,
אלאחדיםלחדש.באוכינדאהזומבחינהזמנם.בתהאירופיתהספרותאתההולם

אךהספרותי.המעשהחידושעם-היוצרתהכתיבהעםהלשוןחידושאתכרכונכון
דובנא(למעטובודדעצמאיבאופןלעצמםריצדושפעלוומשכיליםסופדיםבהיותם

חשוכידבריהםמתוךבבידודניכרלאה"ביאוד"),בסקשדנכתבושהיגדיהם~דיזל,

העבריהסופדחדשה."ספרות"יוצריםאוספרותי'מהפך"מחוללים"הםשביצירתם
היצירהאתבהגישווגםיצירה,כיוצראלאספרות,כיוצרעצמואתדואהאינוהיחיד
כלשהיהצטדקותומתוךכמקובל,ענוותנות,במעטזאתעושההואקדtא OJל~ני

 44אפשדיים.מבקדיםמפנימראשהגנהוהכנת

המאספים,לענייננוסופדים,שלקבוצהכהדיהבודדהסופדהדילאאך

ואילך, ) 1783 (תקמ"גמשנתבפרוסיה"המאסף"סביבשנוצרההחדשההקבוצה
אצלםקיימתכיניכרמכתביהםאחדות.בארצותגםומשודדיםסופדיםוזpכללה
בעלתספרותיתתנועהמחולליםהםוכיביחד,חדשמשהויוצריםשהםתחושה

נפר.דבמאמרכךועל-וחברתיתתרבותיתספרותית,פרוגרמה

הספד:כתיבתלסיבתתק"ן,ברליןכוסות,ארבעאגדתפפנהיים,שלמהשלהסברולמשל, . 44

מתהואחד,זכרים,ילדיםשלשהעלימתואשדאחדיעצמי,לתנחומתיסדתיהוהזה!"המאמר

תמידלמזכרתלייהיהלמעןספדעלאלהכחמותידבריוהעליתיבלדתה".אהובתיאשתיעלי
לישהועילודאיתיוכאשדחלילה.מרותיועלאתרעםולבלתיודומם,יחילאלוה,שבטלשאת

נפשלהשיבלזולתיכןגםלחלקםאמדתילה,'והללהודותבמעוזי,אותילהחזיקאלהלדברי
מאמר"הקדמה','[בדסלוי],בדעזעמנדלגםדאהלמספורי). 5(עמילבבו"נגעידעאשדאיש

כיהדפוס,אלהזההקטוןהמכתבהבאתי"טרם :תקס"טבדסלויהצדק,עוזאוועוניצדק

ימצאואוליבאמדיחזק."בלבלדברלאישוהייתי"התחזקתיאךהמלעיגים.""חרפתיראתי
 .)א"ע(זדדך"למודההזההמכתבלהםיהייאשדמספר,אנשי
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