
שלהראשוןהכרךשלוטבעוטיבועלמסכמתהערכה
עצמסעלשנטלובמשימהעמדוהעורכיםכיתגלה,המאסף

בתחומירבחומרבכתב-העתלשבץוהשכילוהבשורבנחל
הספרותיותוהיצירותהמאמרים . sרהחברההתרבותהספרות,

מחבריםעל-ידינכתבאשרכחומראקלקטיים,כמובןהיו
רכשררנרתיהסהאינטלקטואליתרמתםשידיעותיהם,רבים

ביןזהה.אינהכתיבתםושאיכרתשוניםהספרותיים

וניתוחהבעהיכולתבולט,כישרוןבעליהיוהמשתתפים
בחינוךביהדות,נרחבידעבעלירכןמרשימהלשוניתומיומנות

 .בביטוילהיאבקנאלצוהאלההמאסףסופריאך .ובפילוסופיה
לכליפההעבריתהשפהכילהוכיחוהשתדלוהמסורבלהלשוני
לתחייתהמחוייברתהיהלכולםהמשותףהמכנה .מודרניביטוי

-ההשכלהבדרכיהיהודיהעםשלולשיקומוהעבריתהתרבות
הדבריםאםגםמפעליה.ובאמצעותשלההאידיאולוגיהעל-פי
המודרניהקוראשללארזנוצורמיםלעיתיםנשמעיםשכתבו
אנועריםהמודרנית,העבריתשלהתפתחותהמשום

החומרשלהעבריהסגנוןאתלנפותהעורכיםשללמאמציהם
ולהימנעחדשיםלשונייםקריטורירניםעל-פיבהמאסףהנדפס
 • 6מקוררתוהכברתלשונותמערבוב

יציררתיהסהדפסתעלהדגשאתהעורכיםשמומלכתחילה
יצירתאתלממשבמטרההחדשההסופריםקבוצתבנישל

אתלפרסםהחברהאנשיבידיולסייעהספרותיהמרכז
היצירותביוהבשורו.נחלבמנשרשהבטיחוכפיכתביהם,
בירת8ר.חשובהשיריםשלמקומםהיהבהמאסףשנדפסו
גיליון'בכלהראשוןהמדוראתשירהלדבריהועידוהעורכים

תקופה.באותהגרמנייםעיתוניםבכמהמקובלשהיהכפי
סךמתוך- Zlהיהלדוגמה, ,•אבכרךשפורסמוהשיריםמספר

טבע,שיריובהם-זהבכרךשנכללושוניםפריטים lZOכ-של
שרנות.באיכויותוער,דידידות,שירישבח,שירי

סרגה- ) 15 (רביםמשלים~ללהאחרהבלטריסטיהחלק
פרפרלאריתמארדוחיתהההשכלהסופריעלשהתחבבה
רכן-האירופיותבספרויותנפרצהשחיתהכשםבהמאסף

נכללוסיפוריםשלרשההמש9ל.שלהתיאוריתעלעיונימאמר
אליגוריסיפורהיהוביניהם-זהבכרךהסיפורתשלבקורפוס
 ,)יכ(גסנרסלרמרןעל-פימעובדאידיליוסיפור(קפי'א)

החומרביוהמשכילים.שלהפרוזהיצירתאתהמאפיינים
-במספרעשרה-הספרותתרגומישלחלקםרבהספרותי

משליםשירים,וביניהםמאגנלית,גםאךמגרמנית,בעיקר
אלכמגשרהמאסףשליעדואתהעורכיםהגשימובכך .וסיפור

בכללה.והאירופיתהגרמניתהתרבות

חמאםף
ותקמ"ד-תקע"א)

דרכולתולדותיו'העבריתבפריודיקחדרךפריצת
הראשוןחמודוניהעבריכתב-העתשלומהותו

פלאימשהמאת

שהופיעהראשון,המודרניהעבריכתב-העתהמאסף,

שלבלוםאוצרמהורה ,) 1811-178314 (תקמי'ד-תקע"אבשנים
מןכחלקבראשיתההעבריתההשכלהעלחשובידע

העבריתוהספרותהחדשיםבזמניםהיהודיתההיסטוריה

יצירתהההשכלה,שלהמרתקותדלזתותיההחרשת.
נחשפיםוהמציאות,החזון-ותסכוליהתקוותיהומחשבתה,

בגרמניה,העבריתההשכלהבטאוןשלהכרכיםעשרתדפימעל
השתקףבהמאסףגרמניה.ליהדותהרות-עולםבשניםשהופיע

ובמערבהאירופהבמרכזהיהודיםהתחילושבותהפוכות,דור
התרבותבחיימסויימתבמידהולהשתתףהחדשלעידןלהיכנס

מפירותיה.מעטוליהנותאירופהשל

מתונההשכלהתקמ"ד: ,'אכרך
הדרךבראשית

מחמתלהופיעאיחרההמאסףשלהראשונההחוברת
ובייחודהעברית,בשפהחדשכתב-עתלהוצאתהרבותההכנות

עבריותאותיותלהזמין :הדפוסבעיותאתלפתורהצורךבגלל
 1בעברית.דפוססדרולהעסיקעבורם,במיוחדשנוצקוחדשות,

העיתוןשלהכלכלילביסוסוהדאגהמחמתגםנגרםהעיכוב
בסוףהודיעההמערכתואכן' .מינוייםלהחתיםוההכרח
פעיליבידיעלהכיטי'ו-טי'ז), :א(המאסף,הראשוןהגיליון
האיחורעם 2חותמים. zססלרכושעברילשרןידורשיחברת

אתלהוציאתזדרזכיהחברה,הבטיחה ,'אגיליוןבהוצאת
אליישלחואשרוטבת,כסלו 1חשווןלחודשיםהחוברות
נוהגהשנה,רבעלחוברותמיוחדתעטיפהעםיחדהקוראים

הצליחואם.נזמןבאותוהגרמניתבפריודיקהמקובלשהיה
-בחודשוחודשמדיהמאסףהוצאתשלהזמניםבלוחלעמוד

 • 4בהופעתםאיחרואחדיםשגליונותספקכלאיןאך 1ברורלא

דו-לשוניתמגמהבהמאסףהסתמנההופעתובראשיתכבר
המרכזיתהשאיפהעלהעיבהשלא-כאחתוגרמניתעברית-

עלנמסרהנזכרתבהודעהותרבותה.העבריתהלשוןאתלחדש
המע-שלתוכניתהבדברהבשורנחלבמנשרהובאשלאחידוש
לכתב-כנספחלפרקיםולהדפיסכתב-העתאתלהרחיברכת
יהודיים.בנושאיםשיעסוקהגרמניתבשפהמוסףהעבריהעת

ם wשלמיפייפותולהביאחיתההעברייםהמשכיליםמטרת
הגרמניתבמהדורתוהמאסףאתלהחדירוגםיפתבאוהלי

להם.זרהשהעבריתולא-יהודיםיהודיםקוראיםלחוג
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ככתג-עתהמאסףשלייעודו
-ספררתירקלא-כלליעכרי-יהודי

רחבמגורןלהציעהעורכיםאתחייג
כנוסףותחומיםנושאיםשל

המדוריםאחד .לכלטריסטיקת
יתולדותהיהככתג-העתהמרכזיים

ראומלכתחילהישראל.יגדולי
כמכשירתכיוגראפיתאתהעורכים

כפי 1ההשכלהרעיונותלחפצתעיקרי
כגיליוןככר .בשורהכנחלשתודיעו
עיונימאמראייכל!(רססהראשון

ככללהתיחקירתיכחופשחזן
היתדות,על-פידלעתוהמותרת
האנושיתההיסטוריתכדייעתכצורך

תכיוגראפיתוכחשיבותותועלתה,
הראשוןככרך . 10כיית)טי, :(א

 1הנזכרהעיונילמאמרכנוסף 1!(וסמו

 :ישראלגדוליעלכיוגראפיותשתי
ויוסףנייז)(לייח,אכרכנאליצחקעל

שמטרתןקיימ),(קכיי,דמקאנדיא
דמויות-מופתלתעלותחיתת

למשכיליםודגםכאותכישראל
הצעירים.

ובאחרים-המאסףשלזהככרך
ההשכלהמפעלישלרשתתשתקפו-

והמקרא.הלשוןהחינו,ך :העיקריים
איפואעמדואלהנושאיםשלרשת
ככרךתעכריהקוראשללעירנו
 6 (ותכלליהיהודיהחינוך :הנוכחי
- ) 6העבריתהלשון ,) 11עירלים

המקראוביאוריותודעות),מאמרים
מד-אלתנושאים .) Z (ותרגומו ) 15 (

שלהמוצהרותמגמותיהאתנימים
ואתכראשיתההעבריתההשכלה
עליתירתהראשונים.המשכיליםשלופעולותיהםמפעליהם

התרבותתחיית :ההשכלהשלמגמרת-תעלאתביטאותם 1כן
המקראוהחזרתהיהודישלוחינוכומידותיושיפורהעברית,

מחרייכיםהיוכתב-העתעורכיתיחרדי.העםאל(כפשוטו) .

~טארןכהוצאתלעצמםשתציגותאידיאולוגיותלמשימות
מפעליאתולפרסםלחזורנהגורעל-כןההשכלהשלעכרי

 .כהםפעיליםשהיוהסופריםואתיזמראשרההשכלה
מידעהקוראלידיעתהגיאחדשיםיספריםיכשורתהמדור

אותםלענייוכמטרהחדשיםספריםשללאורתוצאתםעל
תוכןאתהסוקראועצמוהמחברצייוכסקירותכרכישתם.

 .רכישתוומקוםמחירועלמידעהגיאואףכקצרההספר
תיכףיכתובלעצמוטובמקחלקנותיאבהייאשו :דלוגמת

גוריציאה."ייפהמחדשהוסראשרכלתייקהדפוסלחברתומיד
חתומיםלאיסוףשימשהעצמהעכרילשרןידררשיחכרת(טייו).
ממטרותיהאחתמילאהרבכן-פרנומרנטים-לספריםמראש
כשירותאיפואשימשזהמדור(טייו).תעכריהספרלהפצת

עלימשפטבשםספריםלביקורתשהוקדשנפרדבמדורלקורא.
בהןנכנסושלעיתיםמעריכותרצנזיותהניאוחדשיספר

שלספרראתהמעריךבמאמר 1לדוגמה .כיותרחריפיםדברים
נמתחההמשכילים,קבוצתאתשעזבלאחרמדוכנא,שלמה

שאינםיחידושיםיועלברהמצויהרבהיייילתגעלקשהביקורת

 • 16soגרמניה,היהדוי.הלוחישוב nלגלגל

(מייז).נושןייייישןאלא
לאור·-ש;צאוספריםעלוהביקורותההודעותהןרבות
ספריהרצאתכגוןנערים,חנוךדפוסשלהם,הספריםכהוצאת

מנדלסוןמאתמודרנייםפירושיםעםהומנייםשלהפילוסופיה
חתנייךתרגומימפעלהמשךעלמידעוכן(קעייד)ואחרים

וחברתיתרבותיספרותי,כמפעלההשכלההסתמנהכך(צייב).
ישראל.קהילותאללחדורשהחלכאחד,

סופריםלמשוךהעורכיםהשתדלוהראשוןמהכרךכבר
חלקוחיבוריהםפרסוםועםבכתב-העת,שישתתפוידועים
בפרנסרסלפניהםשמםיצאשכברהסופריםביו .שבחיםלהם

הנקרא-ויזלתירץנפתליוהמשוררהפרשןנמצאתעברי
בכרך!;!רססאשר-(קניין)המליץייהמפורסםייהחכםבפיהם

 7 (פחותלאארוכיםושיריםבלשוןארוכיםמאמריםזה
שעליו-מינדיספראנקרדודוהמחזאיהמשורררכןעיולים),

שני~רססאשר-(קייו)הגדולייהמליץהכוללייהחכםכתבו
איש(קייו).משליספרעלומאמרקמייט)(קמ"ה,שירים

-כמלבהייד(אחדפריטיםשניתרםסאטאנרביצחקהאשכולות
דודהמשכיל-העסקןאףנייב).-במשליפסוקוביאורכי,

ולכבודו ,)יכ(בתרגומוגסנרמאתסיפור~רסס-פרידלנדר
אחרת,ידועהדמות(לייג).ויזלתירץנפתלימאתשירנדפס
גםשעליודבר,פשרהספרמחברמדסו,יאברהםבןוולףזאב

כ.
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חינוכי-מאמרשלח ,)ג"מ :(במרתןלאחרבירגראפית!(וסמר
 .)ח"ק(בהמאסףשנדפסמוסרי

לשלוחעודדןאותםשאף 1הערליםהצעיריםהסופריםמביו
אפשרשלזכותוקסלין,חייםהבלשןהוןהמערכת,אלחומר
(בחתימת 9-ל 11בךויואלוהממשלתפרשןפריטים, 10לזקוף

האיטלקיוהמשכיל , z-לינדאבררןבעיקר),משלים-ל ...י
השתתפותלעידודאחתדרךשלרשת.-מררפררגראליהו

שנדפס,לחומרהמערכתהערותצירוףידיעלנעשתהבהמאסף
עםעברלשרןדורשיחברתמאנשימאחדאלינו"שלוח :כגרן

ערוכיםודבריומחברומלאכתראשיתולהיותו ...תשניתשיר
שמרתאתתדגישוכמר-כן .)יא( 11תמכתבבראשתצגנרתראלינו

כרן(בראשהחותמיםברשימותבהמאסףוהכותביםהסופרים

תשתדלוהעבריים,המשכיליםלכללהפתוחככתב-עתבי).
שאלותמדורבאמצעותהקוראיםעםקשרליצורעורכיו

 .ופירושןנדירותמליםארתנ"דפסוקיביאורעלותשובות
במליםשדנואלומעיושאלותארבענדפסוהראשוןבכרן

אתעודדוכן .)יט(יעכס•על"שאלת"כגרןבתנ"דיחידאיות
בשאלותלעיתוןבכתיבתפעילאבופןלהשתתףהקוראים
קי"ג, :(בחידותבפתרוןגםואילןביומכרןאלת,ותשובות
בפסרומיהםביותרפעיליםהיועצמםהמערכתאנשיקע"ד).
ולמבדל 1שוניםפרסומים 9יוחסרעצמןלאיי:;כל :זהבכרן

 .>ד"ק :א ;עלייחתרםששמר ,ט"י ,הבשור<נחלשניים ...ברסלרי
כבכרכים-זהבכרןבולטאחרמשכילמכליותראן
אםההשכלהשלהרוחניכמורחמנדלסרןשלמקומר-אחרים

פניעלמרחפתורוחן 1וכמבוקרכנשףאבוודאיכמשתתףלא
קל"ב,(קייל,משוערכמחברפעמים 3מופיעמנדלסרןדפיו.
קע"ד),(צייב,ולתארהלביקורתכנושאשימשוספריו ,)ז 11קס

בנוסףזהרכל .)יכ(ולמחברוליביארריתוקדשאחדושיר
עלוהשפעתומשנתו 1דמותועלאזכוריםרמאותלעשרות

עירליםששלושתריזלהואלושנילרוב.במאמריםהמשכילים
הצעותיועלאזכוריםעשרותנוספוועליתם 1לחיבוריותוקדשו

העורכיםרקלאהלשונית.דרכורעלתיחרדיבחינוןלתיקונים
ואמתשלוםדבריאתתזכירורביםמאמריםמחבריגםאלא
בעמדתותמיכתםאתותביעו ,)ז 11(קנמדבריוציטטוריזל,של

•בשררתהמדוראתייחדוהעורכים .המחברשלהחדשנית
באותהשתופיעואמת,שלוםדברישלגילחלקחדשים•ספרים
שימשומנהיגיהההשכלהלהוגיחוקרהלהבעתחשובכלישנת.

למקרםזכתמנדלסרן .הכרךבראששתודפסהדיוקןתחריט
ענוונואתתעןרכוםקודמןכן . 1Z1בבכךןףןוזלא~בכרןכבןן .

ואגבהמשכילים,בעינימנהיגיהםמעמדאתחיזקוההשכלה,
 .מפעלםבבנייתלנדבןנדבןתוסיפואררחא

מסגרתעלהמערכתהקפדתניכרתכתב-העתבעריכת
עםהבשור.נחלבפרוספקטכברהודיעהשעליתםהמדורים,

כותרתנדפסהחגלירנרתבאחדאחראןזהמדורעלדילוג
מדורים.-19כהושמטוהראשוןבכרןהשמטתו.עלגדולת
תצורההראשונים.הכרכיםשלרשתלעריכתייחודיתזןתופעה

ומקצועיותקביעותשלמסרלקוראמבעירהעיתוןשלהקבועה
גםמעידתהמידורשיטתאןהעבריים.לעורכיםחשובשתית

סוגיםאינםאםגםלסוגים,וקבועתברורתחלוקתעל
הסוגיםשלכלשחיתירארכיתתפיסתעלרכןספרותיים,
כפיחשיבותה,בסדרבראשכאמור,השירה,אתבהציבם

האירופיות.בספרויותמקובלשתית
העצמיתתדמיתםעיצובעלהמאספיםשקדרזהבכרן

לr,נמסדסכנתלהרותעלוליםשאינםמתרנים,כמשיכלים
עםאןלימים", ..."צעיריםתםכיותדגישוחזרותםהרבני.

תאמתלשמועאזןומקשיביםדעת,ואוהבימוסר"אוהביזאת
עיקרישלרשתאתהמטעיםמשפט-ז) 11(ט 11שאמךןממי

עםקשרליצורמאמציהםנראיםואמת.דעתמוסר,ההשכלה:
שלפניה-כאחתרתאנטלקטראליתהרבנית-המוכרתהעילית
תחכימרנן !המוריםייחרררנן :בענוותנותבקשתםאתשטחו

השיברומוסרכםממליצותיכם 1עמנוחלקכםשימר !החכמים
 .)ז 11(ט 11בינתאמריולהביודלעתהצמאיםנפשנו

הראשוןבכרןוהשיריםהמאמריםשלהכלליתהרוח 1ואכן
תמסורתאתמאמצתהיאכיהטוענתמתונת,השכלתביטאת

מעודכנתהשקפתמתון 1ערכיתעלומגינתהיהודית
פילוסופי-במאמראייכלהעורךטעןזרברוחרימרדרנית.י

היא"קבלתנוכי 1השקפתולפיהיתדותתפיסתעלתיארלרגי
אלתדברים .)ר"כ(שמאל"ארימיוממנתלנטותאיואמונתנו

עלותןהחרדיםעלתןשיתקבלוכדידייםכללייםחס
חאמתיי"שואניגנדחוצץיצאאייכלהמתונים.המשכילים

השמיים,מןתורתכנתינתתאמרנהיסודיעלזדוןש"דברר
-זןביקורת .)ז 11(כבזת"וכיוצאתמן,ורדתסוף,יםוקריעת

בסוגיותהעבריתההשכלהשלהמתונהעמדתהאתהמבטאת
הקיצוניהאתיאיזםכגנדמכףןנת-האירופיתתנאררףת

אתלגנחכדיהיתדותאתלקעקעשניקשר 1תתרסנונגרתדאיזם
שלהתופעהאתאיפראשללאייכלעלית.המבוססתהנצררת
המשכיליםמןנוחתחיתתלאודעתוהקיצונית,ההשכלה

לאמביניםשאינםבן)משתמששאינו<ביטויהמזרייפים
גסמקובלתשתיתתעמדת ,)ח 11ז-כ 11(כביתדותולאבהשכלת

לעיל.שראינוכפיהגרמנית,בנאורות
שלכ~יסנושאלשמשתתיימרלאאייכלזאתעםאן
הואמחשבתה.דלרךמשועבדולהיותהמסורתיתהיתדות

כלולחקורלבדוק-זהבכללויהודי-אדםכלשלבזכותוצידד
והמקובלת,הידועהבטענתשימושתוךהגבלת,כלבלאנושא

חתרשאייכלברוראן .)ן 11(כלאפיקררס"להשיבדעת"למןע
האורתודוקסיהלבעלהמתקבלהסברלצטטמאשרליותר
תחקירהחופשאתלאששחיתההכמוסהכוונתו .בלבד

רעל-פיביתדותגס-האדםשללבינתוהנתונההפילוסופית
והאנורות.ההשכלהת iמארשישהואנתרן-היתדות

העברית,ההשכלהשלדרכהבראשיתאנמרואלתדברים
בןהציבוריתבתמיכתבטוחהיהלאהמאסףשעררןבעת

החוגיםבקרבאידיארלרגייםבני-בריתביקשוהואובעמדתו'
רכןהיתדות.שלרובתרובאתושהיוויצאשמתםהשמרניים,

למתוחבכוונתושאיו 1הנזכרבמאמרתסברואתלהביוניתן
היותמתם,רחוקתההשכלהדרךאשרהרבניםעלביקורת

לקורפוסהרוחניתהתעניינותםצמצוםעלמראשתצהירווחס
לאחרלערןשנתייםזוזיעתהביעאייכל .)ז"כ(בלבדהיתדות
-הרבנותשלהזאתהמצמצמתהגישהאתפסלכברשרריזל
בספרו-ממנתהנובעתהיתדותשלהמוגבלתהתפיסהואת
אתשעוררתהידועההציטטהאתבהשמיעוואמת,שלוםדברי

טובחנבלתזיעתבושאיןחכם"תלמידהרבנים,שלחמתם
ג. 411תימנן

בפרסוםגסהתבטאתהמאסףמערכתשלהמתונההעמדת
דודמאתשמיםי'יראתבשםשירכדוגמתמסורתיחומר

למרותלתדפיסוהיססולאהעורכים(קמיית).מינדיספראנקן
החדשההפואטיקהמןחריגתואףועלשבוהמיושנתהנימה

הידוע.והמחברחמסורזוינושאומשום- 1Sבהמאסףשתנהיגו
לאורןנשארהרבנייםהחוגיםכלפיחאמביורלאנטיהיחס

בסגנוןכלפיהםביקורתנימתמבצבצתושםפתאןהכרך'
המתגנדחרבניהממסדעםהדיאלוגהחרפתאתהמבשר
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מתחמקאנדיא,יוסףעלביוגראפיבמאמרלמשל,להשכלה.
ומדעחוכמחהמבזיםעמינו""מוריעלביקורתנח.כ.)המחבר
היאאף-ח) 11(קכגריםחםשבחהארץלשוןדובריואינם

 .המובהקיםההשכלהמטיעוני
שלשאיפתםניכרתבהמאסף,אלחמגמותעםבבדבד

חאידיאולוגיחמצעעל-פיכלשחםשינוייםלדרושהמשכילים
את!(וסמוחםלבצעם.כאמצעינבחרוהחינוךההשכלה,של

היהודיהחינוךסדריאתהמבקרמורפורגואליהושלמאמרו
שלוםבדבריויזלשלהצעותיועל-פילשנותםודורש(קל"ח)
המחברהעברית.ההשכלהשלחאידיאולוגיחולפיואמת
מחינוכםנובעהיהודיםכלפיהגוייםשלהבוזיחסכי 1הסביר
 .)ד"לק(היהודיםשלהגפום

המאסף,שורותאללחדורביקורתנימתהתחילהאט-אט
עשוייםשמסריהםדו-משמעיים,משליםבאמצעותלעתים

למתינותתטיףוהרוח"תשמש"ריבהמשלכביקורת.להיקרא
ל•זעף•והתגנדהחלךמעל-האדרתי•חסרת-השינויבהחלת

טען,והרוח",העבים"הכוכבאחר,משל .)א"ק(ולקנאות
השואפיםהמקנאיםמצדלחידושיםההתגנדותשלמרות
החדשוהכוכבהמכשולים,עלתתגברח•רוח•בישן,להתמיד
 .בזוהרולנצנץימשיךבשמייםשנואת

תגובה,בלאעברולאחללוהמתונותהביקורתיותהמגמות
ציבורי,מעמדבעלידועעברימשכילגערחכרךסוףולקראת
דברישפרסמועלבמאספיםלוויזון,שנאנומרדכיהרופא

התנצלוקכ"ח)עמיתקמ".דאי,(המאסף,איירגליוןבסוף . 1
אשרומדפיסהאותיותש"מסדרמשרםשנפלוהטעויותעלהעורכים

במלאכתו".מורגלאינוועדיוהואנוצרילנר
z . החותמים.מספרעלנוסףדיוןבחמשךראה
המאסףי,ימפתחבספרימופיעההעטיפותשלמלאחרשימה . 3

עלמונרגראפיחבלווייתהמאסף,שלוממוחשבמועדאינדקס
להשכלהשער :דלפוסשנמסרהבערית,לפרירדיקחוהרקעתודלותיו

 .הראשוןהעברילכתב-העתמוערמפתח
עמיגי,בכרךלמשל,בחוברות.שנדפסומכתביםתאריכיעל-פי . 4

שנשלחהמנדלסוןשלפטירתועלההודעהאתמביאיםחםס"ח,
 11 (ו 11תקמשבט,ב 11ידי,ביוםמברליןל 11ברייואלעל-ידיאליהם
בינואר), 4שבט,בחימנדלסרןפטירתלאחרשבוע , 1786בינואר,

פיעלואףימים,כמהכעבורבקניגסברגהמערכתאלהגיעהואל-נכרן
זהשגיליוןספקאיןשבט,חודשגבליוןכברמופיעהזוידיעהכן,

עמיוי,בכרךוכןיותר.מאוחרואוליהחודשסוףלקראתהופיע
אדרט•התאריךאתנושאתהשנייוסףמותעלהידיעהקפ"ח,

אדו.בגליוןנדפסהוהיא )"".חזהלחדשבששיהעבר("בשבת
שתימסרהמאספים,דורבשםהמאסף,עלנפרדתבמונוגראפיח . 5

שלהספרותיתובתרומההספרותיותבסוגותדןאניבקרוב,דלפוס
 .בחמשך 8הערהוראה .המאסףסופרי

הערוכיםמדגימיםד) 11תקמאי,המאסףעם(כרוךתנשורבנחל . 6
זהרומאמריחז"לומאמרי"פסוקיםהמרכיבדלעתם,הפסולסגנון
אתמדגימיםרחםזרות",לשונותמכמהרבערבהמפרשים."ודברי
יוסףעלביוגראפיחבתוךואף .)ב"י(ידוע""איששלהבלולסגנונו

רעח 11להמתייחסתמזמנוציטטהלהביאהמחברבחרמקאנדיא
שולייםובהערתהגמרא,לשרןעםהמקראלשוןערבובשלחולה"

במליצתהזאתהמכשלהקיימתבזמנםגםכיהעורכיםמעירים
השירים.

ראשכשימםואנחנונעימים."ושיריםצחותאגרות"תשלחו . 7
 :וכן ;שמם"תצאהארץקצחעדמחבר."רתהלת 1במכתבנו
עלי"א.עמיתנשור,נחלבישראל",שמווגדולתהמחבר"לתפארת

חופש .)ד"פק(הבשורבנחלויזלשללעצתובניגודחיתול
עצמםהמשכיליםגנדבביקורתגם-המחשבהוחירותהדיבור

על-פישאומצוהמאסף,מערכתשלמעקרונותיהחיו-
עצמיתלביקורתמקוםמתןאךהנאורות.שלחאידיאולוגיח

קיימיםושחיואחדמעורחיתהלאהעבריתשההשכלההעיד
לאאךקרובותאידיאולוגיותעמדותבעליחוגיםבתוכה
שונות.מגמותבעליואףזהותבהכרח

בסוףנראיתעברילשון•דורשיחברתשלההישגיםתחושת
החברההשתדלהבחם .הראשונהלשנההסיכוםבדבריחכרך

חודוכןועלהקהללדרישותעריםהמאסףעורכיכילהראות
חיתההכספיתהתמיכהובעצות.בחומרלחםשעזרולחכמים
יקרים,לאנשיםתודחהכירווחםפחות,לאלחםחשובה

בכךבחוכמח.לתמוךבכספיחםשסייעובעם","המתנדבים
והקוראים.הכותביםקהלעםקשרשלנוסףאפיקליצורניסו

חידוש-החברהשלייעודהאתושובשובהדגישוכמו-כן
 :העבריתחתרנותושיקוםותרבותהספרותההעברית,חשפת

ובאשפתותהשכחת,באפרהשוכנתיהודהשפתקרן"לתרים
 .)ב"צק(תבזיון"

החזיקהחודשיתחוברתכשכל , 16עמ• 192חיהחכרךהיקף
בהשוואתלמדיצנועהיקף , 1עמ 16דהיינואחד,דפוסגליון
(ראהזמןבאותוהגרמניתתפריודיקתשלהחוברותלגודל
לעי)ל.

יבואחמשך

חברתמאנשימאחדאלינו"שלוח :עצמההחבורהמבניחומרעידוד
החותמיםברשימת .)•א :(אהשני"."השירעםעברלשרןדוושי
 .בחמשךרואהגדולות,באותיותהמשתתפיםשמותאתהדגישו

בחוברתשיידפסמאמרהשלמתיהשוניםוסוגיההמאסףשירתעל . 8
אנינפרדבחיבורי"ב.כרך ,) ZOOO (בספרותלמחקרדפיםשלהבאה
עוסקאניובההמאסףעלמקיפחמונרגראפיהכאמור,מכיורן,
וחאידיאי-הפובליציסטיוביבולבכתב-העתשנדפסתחיפהבספרות

לעיל. 5הערהוראהאידיאולרגי.
העבריתההשכלהבספרותהמשלשל"הסוגהמאמריראה . 9

האחד-הלWמיהקונגרסדבריבהמאסף",המשלגילויי :בגרמניה
 5Z- 1עמ .)ד 11תשנ(ירושלים,ג•כרך , 1גחטיבההיהדות,למעדיעשר

ההשכלהבספרותוסוגיותסוגותבספריהמשלעלהפרקוכן . 45
 .) 1999(ישראל,העברית

הפריטיםשלתחילתםאתמצייניםהטקסטגברףהעמודים . 10
בהמאסף,שנדפסווכדומה).סיפוריםשירים,(מאמרים,הנזכרים

 .בחמשןגםוכן
גםרכןהמשכים,כולליםהמוזכריםהפריטיםאוהעיוליםמספרי . 11

להבא.
lZ . בימפתחנמצאתבהמאסףשנדפסואישיםי•דיוקנירשימת

בנפרדגםלמכירההוצעודיוקאנותתחריטי .בדפוסשנמצאהמאסף•
הכרכים.בראשנכרכווהם

הקיצוניתהעמדהאתכמייצגוולטיראתאייכלמזכירבהערה . 13
ההסרנית.

 . 6עמ• ,)ב 11תקמ(ברלין,ואמתשלוםדבריריזל,תירץנפתלי . 14
המוזכרבמאמרידןאניבהמאסףוהשיריםהשירהמחותעל . 15

 .לעיל 8בהערה
אתכוללאינובזה,הנמסרבכרכים,העמודיםמספרשלהכולסך . 16

ושלהעבריהמאסףשלהעמודיםמספרי .להבארכן 1הגרמניהמוסף
שנמצאהמאסףילימפתחהמצורףבנספחניתניםבגרמניתהמוסף
 .בדפוסכאמור
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כדוגמתקלייז), 1(קטייזאייכליייצחקייאגרותבשםעברי
אשרהאירופית,בספרותשכיחהשחיתההמסעותספרות

המשיכוכמו-כןאגרונית.ספרותשלבמתכונתגםנכתבה
יצירותשתיו!;נרסמוהאידיליותשללזיאנרלהידרשהעורכים

 1(סיירלעבריתבעיבודגסנרסלומוןמאתבפרוזהזהמסוג

ספרותיותסוגותשתיהיווהאידיליותהמסעתיאורקיייד).
היצירהשלהראשוןבמקוםאך .בהמאסףהופיעושטרם

ובהםזו,בשנהנדפסושירים 13-השירהמופיעההעברית

למלכים,שבחושירילטבעאהבהשירידת,שירימוסר,שירי
סיפורית.פרוזהלמסגרתשהורחבו ) 6 (המשליםואחריה

כרוכהשחיתההאינטלקטואליתהפעילותמןכחלק
המשיכוציבורית,אוריינטציהבעלעיוניכתב-עתבהוצאת
שלבאווירהשניסרוהמרכזייםהנושאיםאתללבןהעורכים
לעיקריוהטיפווחזרובגרמניה,העבריתההשכלה

בראשלעמודהוסיףהיהודיהחינוך .שלההאידיאולוגיה
בית-להקמתתוכניתעלידיעותהביאוזהובכרךמעייניהם

 ,)ימ(והמערכתהחברהמרכזבקניגסברג,הנעריםלחינוךספר
כללייםחינוךבבתיללמודהיהודיםלילדיאפשרותמתןועל

ולחדשההעבריתהלשוןאתלהחיותשאיפתם(כייז).(נוצריים)
אולשוןבעניינישוניםמאמרים-13בביטויהאתמצאה

פסוקיםבביאורישוניםמאמרים-5ולשון,ספריביקורת
חדשיםספריםעלוההודעותהספריםביקורתמדוריקשים.

הסידורשלחדשהלמהדורהמקיפיםמאמריםשניהקדישו
במיוחדאותםשענייונושא-קכייג)קייט,-סאטאנוב(שההדיר

פאפנהיים,שלמהשלהלשוןלספרוכן-בועסקואחריםושגם
על-ביוגראפיותשתיגםכללהכרךעייז).(סי,שלמהיריעות
וולףזאבהמנוחהמשכילועל(טייו)אגילארדירפאלמשה

(מייג).הקודםבכרךשהשתתף 1מדסוי

מןהלכיפולמוסוהעלומעטהעורכיםנועזוזהבכרך
המתים,הלנתשאלתזוחיתהציבורי.לדיוןהראשונההמדרגה

במאבקהנסעלעתהוהועלהההשכלהידיעלשאומץנושא
דתבמנהגיעמדתהאתלמתןהדתיתהמנהיגותעללהשפיע

מאמריםבשלושה .המשכיליםבעינין~םינאוריםינחשבושלא
ומשהעמדןיעקבהרבביוההלנילוויכוחפומביעשוארוכים
מכתביםחליפת .התרחשותולאחרשנהעשרהשלושהמנדלסון

תלמודיידעבעלתהלכתיתכסמכותמנדלסוןאתהעמידהזו
כשווההלכהבעניינילהתמודדהיכולהוראתיוכ•מורהמעמיק

יכוליםהיוכךקעייח).קסייט,(קנייד,עמדןעםשוויםביו
-מנדלסוןשלאישיותו-גדולבאילןלהיתלותהמשכילים

חמאםף
ותקמ"ד-תקע"א>

לתולדותיה;העבריתבפריודיקהדרךפריצת
הראשוןהמודרניהעבריכתב-העתשלומהותודרכו

פלאימשהמאת

יייט)מגיליון(המשך

'פוסקת'ההשכלהתק,מ"ה: ,'בכרך
הלכיבפולמ'וס

העורכיםהמשיכובתקמייה,המאסף,שלהשנייהבשנתו

הקוראיםחוגאתלהרחיב-עצמםעלשנטלוהמשימהבביצוע
עברייםוליוצריםעבריתליצירההמרכזאתולבססוהחותמים
כאמורהיההמאספים,טענתלפיהחותמים,מספרשהקימו.

כולל ,-240כמנתהביכרךבראששפרסמוהרשימהואכן , 200
דיבכרך:ריייא).(גותוספות:סייד)(גגיבכרךשנוספוהשמטות

החות-בין .חותמיםשמות-50מלמעלהעודהוסיפו(תקמייח)

תפקידיםבעליבקהילה,נכבדותמשרותנושאיהיומים
ולפחותרופאים,כגוןחופשיים,מקצועותובעליבממשלה,
שהיוייתכןקבוצתיות.חתימותכמהגםהיווכןאחת,ספרייה

 :המערכתכהסברבקשתם,לפינדפסלאששמםחותמיםיותר
ריייא). :(גשמסייאתלכתובנתנולאמענוותנותםאשרייורבים
החברה.חבריאתכוללותאינןשהרשימותציינואחדבמקום
 300עד-250לטוביםבזמניםהגיעושאולינראהלפיכך

חותמים.

עברית,מקוריתיצירהבעידודהתמידההמערכת

הצליחהבהמאסףהשתתפושטרםסופריםשלומיצירותיהם
בניאלהספרו(מתוךלוצאטואפריםמאתשירים 4לפרסם

דודמאתהגותיתופרוזהשירהקטעישניקעייו) :ב-הנעורים)

דיאלוג-מעובדיםפרוזהקטעישניצייט),(לייג,פרידריכספלד
שגילה 1ברייזשמעוןמאת(סייר)אידיליוסיפור(קיייד)הגותי

(עלמילדולהאברהםמאתשיר 1מאזספרותיתפעילות
ספרעלוהודעהפייא),-שבחדבריבלווייתוירושליםמנדלסון
וכןממוספר),לאהכר,ך(בראשמימוןשלמהמאתבהכנה
!;!רססשכברפריטים), 5 (מינדיספראנקודודמאתמגווןחומר

מהחומרגדולחלקכילצייוחשובהראשון.בכרךמשיריו
עובדאובעברכברנדפסחלקומקורי.היהלאהספרותי
זובשנהנדפסושכתביהםהאחריםהסופריםביןמגרמנית.

 4 (דיזלוכןקייג),צי,-מוסרקהלתמתוך(קטעיםמנדלסוןהיה
פריטים), 6 (אייכלעליו),-3ווביאור,לשוןבשיר,פריטים
 .ועוד ,) 1 (סאטאנוב ,) 4 (בריייל

מסעתיאורבפרסוםספרותיחידושאייכלתרםזהבכרך
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כיו-יורקהיהודי,המוזיאוןמאוסף ) 1920(אוסטריה, 11שבתערב 11קאופמן,איזידור

דןלמעשהחיתהשבובנושאהרבניתההנהגהעלבהתמודדותם
ציבורלבלתשומתמחדשהביאובזאתאחרון.ופוסקיחידי

אתלהציעכוונהמתוךאותםשענייונושאהמשכילים
הנאורהדרכםיישוםעלולהצביעליהדותהמודרניתפרשנותם

היהודית.ההלכהבענייניגם
כבקרשהזאתהמכתביםבחליפתהשתמשאייכלהעורך

המשכילורעווהוא .מחדשהנושאאתלהעלותכדיקפיצה
בנושאמאמרים;~וסמוהרץמארקוסהרופאואףברי"ליואל

זהבכרךנתפרסמוהכולבסךהקיים.המנהגלשינויוהטיפוזה
קפ"ג,קנ"ב, 1(פ"זהמתיםהלנתעלשוניםמאמרים 6בלבד

 .הכרכיםבעשרת 14מתוךועוד)ב, 11ר
 .לדיוןשהועלההיחידההלניהפולמוסזההיהלא

בענייושו"ת") 11 (ותשובהשאלההביאוכרךאותושלבראשיתו
שצוייוכפי-אליהםשנשלחולחיסון'בתרופההשימושהיתר

פהוגם .)'ה(מנדלסוןמשהידיעל-בהערת-שולייםבהבלטה
חזרובזאתההשכלה.שלהשקפתהמנקודתההלניהדיוןהוצג

היהודיחייעללומרמההעבריתלהשכלהישכיוהדגישו'
להלכה.הנוגעיםבענייניםגםוהתנהגותו
תפיסהשלהתגבשותהעלרומזיםאלההלנייםדיונים

שהתחיקההמקובלתההנחהנגדהמשכיליםבחוגיחדשה
החדשההתפיסה .הרבניםבידיבלעדיבאופןנמצאתהיהודית

במהותהמאספיםשלבעיוניהםגםביטוילידיבאההזאת
שהועלתהשאלהללבןביקשוהםבכלל.ובמשמעותהההלכה

בדבראחדות,בהזדמנויותואףזה,בכרךהמשכיליםידיעל
אלומתיריווהללואוסריו"הללוהתלמודיתהמימרהמובן
בדרךנועדההמשכיליםכוונת .)ד"כ(חיים"אלחיםדבריואלו
לענייוזדלוקfו 9'בהמכירהההלכהמורכבותעללהצביעכלל

 .ג sכלגיטימיתהמתים)(כהלנתוהיתראיסור
קטעיםבהבאתביטויואתמצאזהבכרךנוסףחשובנושא

שפרסםדבר-הדפוס ,)ג"ק ,'צ(מוסרקהלתמתוךשלמים
שמואתשהזכירומבלי 1לכןקודםשנהכשלושיםמנדלסון
ביצירהלהתהדרהמשכיליםיכלוזוחוזרתבהדפסה .כמחבר
עבריתכתיבהולהדגיםמכברזהאורשראתהמקוריתעברית
 .כאחדופיוטהגותהמשלבתו'מודרנית'נאותה
המתכונתלפי , 1עמ 192החזיקכקודמו,זה,כרךגם

וכןהשנהרבעלחוברותעטיפותצורפולוואףהראשונה,
תחריטירכישתאפשרותעלוהודעותויזלשלדיוקנותחריט

 .)ח"מ(הרץומארקוסמנדלסון

דורנו""נר /מנדלסוןמותתקמ"ו: ,'גכרך

הכרכיםבשנישהצטיירהקואתהמשיךזהשלישיכרך

יותרעמי 20 , 1עמ 212הקיףוהואהמאסף,שלהראשונים

והמשךהמתיםבהלנתהעוסקתהמאמריםסדרת .מקודמיו
 4 (בוונדפסההלכהומנדלסוןעמדןביוהמכתביםחליפת

נושאיאתולפרטלהרחיבכתב-העתהמשיךוכןפריטים),

 19הדואר
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בעיקרהדגשאתשמההמערכת .בעברהועלושכברההשכלה
חדשהתיקוניםהצעתהביאהזהובכרןהחינוןענייניעל

מורפורגואליהושלהלימודיםובתוכניתהיהודיהחינוןבסדרי
לפעולהמשיךהמאסף .)ח 11ו-ע 11ס :כגומנדלסוןויזלכתביברוח
דמותוושיפורמידותיותיקון 1החדשהיהודישלחינוכו.למען

פריטים), 6 (מוסרבענייניחומרשלשוטףפרסוםבאמצעות
המקראביאורבתחוםההשכלה.עינילנגדשעמדכנושא-על
 ) 4 (לגרמניתהמקראתרגוםעלמאמריםהתפרסמוותרגומו
זוסמןךומאתהחומששלליידישתרגוםעלחריפהוביקורת

עמדולא ,)א 11קמה, 11(פהמבקרלדעתקלוקלשהיהגלוגא,
על-ידיאומצוואשרביביאוךומנדלסוןשהציבבקריטוריונים

שלחייותולדותהתפרסמוהביוגראפיהבמדורהמשכילים.
המשכילים,בעינינערצהודמותמופתאישיותם, 11הרמב

התפתחותםעולמם'השקפתועלעליהםרבהחיתהשהשפעתו
 .)ה"ל<יייט,והתמשכלותםהרוחנית,

שלמקומםרבהספרותיבחומרהקודמים,בכרכים
והמשלים-ומושליםלאישיםשבחשיריבעיקר- ) 10 (השירים

גרמנית,-זרותמשפותבתרגום-עיבודגדולחלקומתוכם ,) 4 (
בפריודיקהגםקיימתשחיתהמגמה ,) 6 (וצרפתיתאיטלקית
הביאו.הגרמניתהספרותמןלמעלה.שנוכחנוכפיהגרמנית,

זכתהשיצירתוגסנר,מאתדיאלוגיותאידיליות-שתי
שמעוןבידיעובדוהן .)א 11קס(קייא,בהמאסףרביםלתרגומים

המשתתפיםביןהקודם.בכרןלפרסםשהתחילבר"ז,
(קי"ג)מטסטזיומאתמתורגםבשירלוצאטואפרים :האחרים

בפרוזההבאות,בשניםלפרסםשחיובהבר"ן,בר"הויוסף
ביקורתנדפסה-כמבוקרהופיעברסלוימנדל .)ח"יק(הגותית

 .)ב"עק(ובחרותילדותספרועל
כנראהספריםלביקורתהמדוראתלהגדילמגמהנסתמנה

הספריםשתפוקתהמשכילים,חברתשלצרכיהאתלשרתכדי
לכדישניםכמהכעבורוהגיעהגדלהשלהםבבית-הדפוס

-3לבהשוואהפריטים 13נדפסוזובשנה 19וחמישה.חמישים
הקודמים.הכרכיםבשני-4ו

הרוחנימנהיגהמנדלסון'משהשלמותובסימןעמדהכרך
האבידהגודלעלוהספדקינהשירישניהעברית.ההשכלהשל

מופתדמותשלייחודהעלאחדמכתםוכןבהמאסףנתפרסמו
מאזפריטים). 3 (דורנווונרהמשכיליםעל-ידישכונתהזו,

והםבעיניהםמנדלסוןשלדמותווהתעצמהגדלהפטירתו
ימשיכוכיולהבטיחמפעליוואתאותוולהלללפארהמשיכו
 .בהםשהתחילההשכלהבמפעלייתמידווכיבדרכוללכת

ואףהשניפריזריךהקיסרגםמתהעבריתהשנהסוףלקראת
 .) 3 (והללאבלולביטויילהספדזכההוא

הפיוטים.בדברחדש-ישןבוויכוחהמאסףפתחזהבכרן

השכיחיםההתנצחותמנושאיאחדחיתההפיוטיםביקורת

לאשליבםביהדותומנהגיםתופעותכנגדהמשכיליםבכתבי
בעבריתהשימושאתלהעדיףבשאיפתםעימם,שלםהיה

בעיניהםשנחשבההפיוטיםלשוןעל-פניהטהורההמקראית
לתגובהבהשיבוהפולמוסאתשעורראייכלזההיה . zoבלולה

התפילהבסידורכלשהםפיוטיםנגדביקורתועלשלילית
טענתו .)ה"ר-מסביב"עםן~ת("שמעתילאורשהוציא
שאמרםדבריםהביאאלאדברחידשלאהואכיהיאהעיקרית

אפילובהםשנמצאומסויימיםפיוטיםכנגדעצמום 11הרמב
ללעוגבאלאכיואמר,התנצלאייכל .)ז 11ו-ך 11(ךכפירהרעיונות

לשנותבאלאוכיאותםהאומריםעלולשחוקהפיוטיםעל
המסראתהמאסףעורןשלףוביתמניהאןישראל".מנהג 11

ובעליחכמהבעליאנשים"להושיבדרישה-מדבריוהעולה

למשכילים .)ח 11(ךהתפלהייעניועללהשגיחהאמתיתיראה
לכלשווהולעשותוהתפילהסידוראתלעדכןמיוחדענייוהיה
הוציאוכןמשוםלגרמנית.תרגומועל-ידילכלומובןנפש

ופרידלנדר:קכייג)(בסאטאנוב ,)ה"ר(כאייכלמשכילים
והסליחותהתפילהסידורשלחדשותמהדורותח) 11:קל(ג

מאמריריבויאתלהביוישכןלגרמנית.תרגוםשכללו
אלומהדורותעלבהמאסףשפורסמווהסיקורתהביקורת

סדריבנושאהצעותזה).בכרןשוניםמאמרים 3 (ואחרות
שלזוכגוןהיהודי,החינוןבעניינילהצעותבנוסףהתפילה
המאסףדפימעללפעםמפעםהועלולעיל,שהוזכרהמורפורגו

נכתבוכללבךךן . Z1לתמוךההמשכיליהמאבקמןחלקוהיו
אלפניית-דרישהשלבטוןהאלהותוכניות-הרפורמההצעות

 .ולפעולההשינוילהחלתהמנהיגות
אייכלקראשם .המאמרשלבסופוהשקמןיצאהמרצע

עלכביכולהמוסכמתהרבנות,שלההלניתסמכותהעלתיגר
מגדלכללא"אןהבוטההמשפטאתבהטיחוהיהודי,הכלל
אמרה .)ט"ר(תורה"אוהבספריםעלרובץכלולאחי,יראזקן

חסודהושחיצוניותלהטעותיכולשמראה-עיןקבעה,זושנונה
ישויושרה.פנימיתרוחניתשלמותעלבהכרחמעידהאינה

ושכעבורבעתידגםאייכלישמיעשדוגמתם-אלהבדברים
כדי- ZZ11נפשגלגול 11בסאטיןהלממשםאןטךעתיךשנים

'יראתושעל-כןכבוסי.אינושותוכםמתחזיםיהודיםלהוקיע
אינהוורביצתםיפניםהעמדתאלאאינהשלהםהשמיים•

בבדיקההמאמר,כותבלדעתצור,ןישכןמשוםתורה.לימוד
הדתית.הסמכותשליסודית

יבוא)(המשך

החתימהענייועלערדממוספרים.לאשעמודיהברשימהדיבכרך . 17

חברישלאחדיםשמרתאבלבתקס"ט.בהמשךראהוהחותמים,
ברשימהפורסמוראכנאררי,ויוזלבריייליואלכגרןיחדלייעי,
עליווהחתומיםהחדשהמאסףהפצתעלוראה .'בנכרךהראשונה
שלהגארגראפיתהפזורהעלמידערכןבטקסט,ולידה 44בהערה
המוזכרת(בדיסרטאציהסילנרמיכאלשחכיוטבלהפיעלהמאסף
 .) 44בהערה

ההלכה-הנוגדותהדעותשלמרותמסבירכאןהכותבאסאף . 18
היא.אחת

שנתעדנעריםחנוךחברתבדפוסלאורשיצאוהספריםרשימת . 19
(ברלין,משפטעיןנר"א,בריישנחמןשלספררבסוףנדפסהתקנ"ר
שאזלו.ספריםלמעטכותרים 55וכאמור ,)ר 11תקנ

ZO . נספריראההפירטים,פולמוסיעלThe Age of Haska/ah 
) 1979 , Leiden (, 4עמיZ העי 80 1עמ , 36העיZ3 , 1הע 187עמי , 165עמי 

 . Z05-Z04 1עמ , 59
Zl . אלאהתפילהסדריאתלשנותנתכווןלאשאייכלסוברפיינר

-אייכליייצחקפיינר,שמואלראה,לכל.מרננתהתפילהאתלעשרת
עמי ,)ז 11(תשמניינציוןנגרמניהיי,ההשכלהתנועתשלהייזםי

469-4Z7 בעתישראלבתולדותבמחקריםגסנדפס , 449עמיובמיוחד

 . 30Z-Z60עמי ,)ה 11תשנ(ירושלים,כהןירחמיאל :ליקטאי,החדשה,
zz . תריייח).(רינה,ישראללביתהצופה 11נפשגלגרל 11ארטר,יצחק

נפש","גלגולבסיפורארטרשלהסאטירה"מדרכימאמרייוראה
(ירושלים,גיהיהדות,למדעיהשישיהעולמיהקונגרסדברי
•גלגולנסאטירהארטרשלהסיפור;"משיטות 348-371עמי ,)ז 11תשל
עלנפרקוראה . lZl-139עמי ,) lZ-11 (1978ופרשנות,בקורת , 111נפש

ההשכלהבספרותוסוגיותסוגותנספריארטרשלהסאטירה
העברית.
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השכלתמפעלילהקיםעצמתתחנותיוזמת"חמעשייייחדרך
חרגיחקריאח,כחברותתיחרדי,חעםלטובתאוהכלללטובת

 .החינוךלטיפוחפעולותאועיון
אחרסעיףתוקדשותרכנובהמאסףהמתוכנניםלשינויים

לכתב-יוכנסואשרהחדשיםתמרוריםמפורטיםרבובתקנון
(וראהחחדשחתחנותתחתהמחודשתבעריכתוחעת

הצורךמחמתכנראה,בא,לשינויהמניעיםאחדבחמשך).
חחברח,פעולותלמימוןחדשיםכספייםמקוררתלמצוא

מעשהובעלילבנדיביייאנשיםמצנטים,שלומעורבותם
 24(רייי)."ללהקתנו"שתצטרפומהגדולים",

חשובבוודאישחראבכלל,ובזחותחתחנותבשםהשינוי
המאסף,שלידהמשכיליםחבורתשללכטיחאתמסמןביותר,
השכלתחברותעםפעולתלשתףונסיונותיחדרכתחיפוש
חברתשלאבוריינטאציתהשינויגברמנית.אחרותבערים

שלבחללהחרחרושבוודאיאחדותשאלותמעלתהמשכילים
כיסברותאם :חיווסדחלאחרשניםשלושהעבריתחחשכלה
להסתפקולאשלחםהפוטנציאליחקחלאתלהרחיבעליתם

~:~אפשרותמןנואשותאם :כןעליתירתעברית?ביודעירק
תגיעוותאםהמסורתיי'ם?החוגיםמןיבואובכוחשמשכילים
הכללייםהיהודייםהחוגיםמןיבואושאוחדיחםלמסקנת

תקצינוטרםאךהחוץתרבותאלמהלכיםלחםמצאושכבר
אתלמעשהציירובזיתויתתחנותבמבנתהשינוידרכם?את

ומצדיקיחברתעםבקניגסברגבערילשון'דורשיחברתאיחוד
חרגגדלובכך ,לכןקודםשנחבבלריןשהוקמתחרביםי

גםזאת,עם zחחדש.•בארגוןלחברותהאפשרייםהמועמדים
האנורותברוחהבעריתחחשכלחשלמטרותיההורחבו

חפילנתרופיניסטיות,המגמותבהשפעתגםואוליהאירופית
מבער-חדתרתלכללמשותףכללית,לאנושיותבחינוךשצידדו
 16חאדם.ולתיקוןמצומצמות,אפרוקיאליותלנטיות

חמאםף
ותקמ"ד-תקע"א)

העברית;בפריודיקהדרךפריצת

הראשוןהמודרניהעבריכתב-העתשלומהותודרכולתולדותיו'

פלאימשהמאת

כי)מגיליון(המשך
הרבניוהממסדהמשכיליםחברתביןרגבושהלךהמתח
חברת .עצמםהמשכיליםבקרבמערכותלשידודהביאהשמרני
גםנאבקהזאתעלובנוסףזהותמשברעברהעברילשוןידווש'<

להתחוללהעומדרב-משמעותלשינויעדותקיומה.עצםעל
הגוףעברי,לשוןודורשיחברתשלוהיקפהיעדהבתפיסת
הגיליוןבסוףבהודעההתפרסםהמאסף,מאחוריהציבורי
תחוםהיקףאתלהרחיבהשאיפההסתמנה .זולשנההאחרון

עבריתלפעילותמעברההשכלהשלוהפעולהההתעניינות
מהעלולהעמידו ,העבריכתב-העתכהרצאת ,בלבד

אפיקבאותווהגונים".טוביםיימעשיםכינושהמאספים

 ,)"ק"הל"(עבריתלדוברירקתוגבללאתחבורתכיהודגש,
חכםרכלטוב,שוחררכלתאמת,דורשמשכיל"כלתקיףאלא
 ,אתנויקחכחלקחלקבעםנדיבוכלמחשבת,במלאכתלב

איפוא,הורחבה,בחברתתחבורתלחברתנו".חברלחקרא

בשלושהאנשיםשנה,כעברושפורסםהתקנוןעל-פיוכללה
תורהכ"בעלהוגדרמהםאחדשכלייתורניםיי, :עיסוקתחומי
 ;החכמה"מחלקיבאחתידולוצחות,לדבריודעחכמהובעל

 ;והזמרההמוסיקההציור,בתחומייוצריםייאמנים",
אנשי-רוחמשמע:חהשכלח.במפעליהתומכיםיינדיביםיי,
באמנותיוצרים ,הכלליאוהיהודיהעיוןבתחוםהעוסקים

ובמפעליהם.בהםלתמוךהרוצחכלוהמרסיקח,חפלאסטית
נקראהוהיאבהתאם,מטאמורפוזהעברהחבותשם

והגונים"טוביםיימעשיםהםמהוהתושיחי.הטוב'שוחרי

עלהחדשה?במתכונתההחבותשליעדיה-בתודעתהנזכרים
הטובשוחריחברתתבניתהחבות,בתקנוןהודיעוכך

אתפירטושבותקמ"ז,בתמוזשנח,כעבורשיצאוהתושיה,

הורחבוהחברהמטרות zיעדיה.נאתומנרהחבותתקנות
ליטטרארישן(יידןעהתוריי"יידרך :איתחומים.לשלושה

 ;היחרדיתארםשלוחמדות""המעלותלתיקוןשנרדעתווגעיי>
המשךהמאסף,הוצאתספרותית:לפעילותיוחדזהתחום
ספריםוהוצאתמנדלסוןבושהחלוהתרגוםהיביאורימפעל

שיכללוומוסר",חכמהבדבריהתורה,ייבחכמתוישניםחשדים
הדרך :בי .היהודימהקורפוסספריםשלחדשותמחדורות

כתרגוםהשכלה,מפעליייזוםבבעורתשלום-ייהתגמרליייי
תשלםשתמורתם 1אחריםספריםוכתיבתהקודשספרי

 :גיאחרים.השכלהמפעליליוזמיגתמולוכןלסופרים,החברה

המשכיליםבחברתשינויתקמ"ח: ,'דברך
'המאסף'ובעריכת

שלתופעתולהספקתתביאהמשכיליםבחברתחמשנו
לאורלצאתתתחילודיכרךגליונותש?מח.שנחבמשךהמאסף

והשינוייםחבברת,המערכותשידודתקמייח.שנתבראשיתרק

במעברגםכרוכיםשחיולעיל,כנזכרוייעודה,בזהותה
כבת-בעריכתניכרותתמורותעימםהביאו 1לברליןהמערכת

אייכל.יצחק 1עתודןאותובידיבוצעוואףתוכננואשרהעת

 39ארחדר



 01 .•ו )\ו ";;ז 'lk 11. 'ו

וזרןחומרוהמדוריםמשמותכמתשונתה,המידורשיטת

אייב,סדרלפיהמדוריםממוספריםעודלאהוחלפת.הבאתם
אחר,סדרבכלבאיםחםמעתהאלאראשונת,באחכשהשירה

השיריםאתלהביאהעורכיםתשתדלוזובדרןגםכיאף
המדוריםאתלצייוחדלוומעתהיחגליוןבראשכבעבר

נקרא(מאמרים)תימכתביםימדור .הנוכחיבגיליוןשתושמטו
להמאסףתוכנסוחדשיםמדוריםכמתשוניםי.~מכתביםמעתה

ימדרכיהמדורבמסגרתמעתהסווגולשוןענייני :נושאיהםלפי
נעריםי,יחנוןלמדורתוכנסוחינוןענייני ;וחמליצתיהלשון

יתולדותהמדורכותרתאתנשאוטבעבנושאיומאמרים
ישיריםיבמדוריותרתובאולאהמשליםהטבעיים.'חמינים

תביוגראפיתמדורימוסר.יימשליבשםעצמובפניבמדוראלא
בעינם.נשארווהביקורת

מידורתפיסתמשקפיםכתב-העתבעריכתחללוהשינויים
חםאןינושאיםשליותרמדוייקתהגדרתעלהמבוססתחדשת

שלהאסתטית-פואטיתבתפיסתשינוייםעלגםמעידים
הספרותיתבתפיסתשחלושינוייםעל-פיוהעורכיםהמשכילים
עצמת,בפניספרותיתכס~גחעתהנחשבהמשלגברמנית.
גם zכבעבר.והשיריםבמדורעודנכללולאהשירה,מןהבנדלת

בלשנייםדיוניםרקלאש~כלולבאופןגךןכ.חבהלשוןמדור
מאמריומסוגבמקרא,מיליםשלמשמעותןבדבר bאזטוריי

בסדרתבריייליואלשתציעדיוןגםאלא:עייא),(דויזלשל
שימושיים,יותראןלמדנייםפחותאולישחיומאמרים,

בדקויו-נייח),-הידיעהתייא :(כגוןמעשייםדקדוקבענייני
שכיית),שייב,-למת(מדוע,תרגילבשימושןמיליםשלתיחם

ההיסטורייםברכזיתשימושתוךהעבריתהלשוןובהרחבת
העניינים,בתוכןגםנראיתהתמורה(פייב).המקראשאחרי

ומדורמדורכללפינחלקאלאשוטף,ברצףיותרתובאשלא
מדוריםשלושתתוכנסוחכרןשלתשניבחלק .חכרןלאורן
ספרייבארו :הקודמיםבכרכיםגםשתופיעובנושאיםחדשים

המאסףשלזועריכתהזמן.יויתולדותחעתיםייקורותתקודשי,
בשלושהעריכהמאשרומקצועיתמאורגנתיותרחרבהנראית
בכרכיםהעורךשלכסירנוספק,ובלאהראשונות,השנים

כתב-העת.במבנתאלחשינוייםלקבועתביאוהראשונים
שהבטיחהכפייבהיקפותוכפלזהבכרןשנכללהחומר
 392(לכללהקודמתהשנהבשלהיהנזכרתבתודעההמערכת

אף ,) 1גבכרןעמי-212ווביאיבכרןעמי-192לבהשוואתעמי
ממספרמחותיבאופןגדולאינובושנכללוהפריטיםמספרכי

 , 72- 1ג , 83-בי , 110-(איהקודמיםבכרכיםשנדפסותפריטים
עמו-מספרעלהשתרעבוהכלולהחומר .) 79-לדיבהשוואה

ותביוג-בהמשכיםהמאמריםארוכיםובמיוחד 1יותרגדולזים
חלקים(שלושתבכרןנרחבמקוםשתפסח 1מנדלסוןעלואפית
פרסוםאמנםאיפשרזההיקףהבא).בכרןויתרםזהבכרן

הביאגםאןמנדלסון,שלכביוגראפיתרחב-יריעה,חומר
מלל.ועודףמיותרותחזרותמיקו,דלחוסר

עםבתקשרפרוגראמתימאמראייכל!;!וסםהכרךבראש
כללבדרןכתיבתוסגנוןובחברת.בהמאסףשחלוהתמורות
תרבותבתופעותפילוסופילדיוןנטהומטבעו 1ומדרידאנאליטי
היקףהךחבת ZBמןצקןת.השקפותלןהיןשעליהןןחבךח

בהכרחמזוהיםהיולאשאוליחוגיםלפניאותתפתחההחכרת
בעייתעםלהתמודדאייכלאנלץוכאןהעברית,ההשכלהעם

שכברחדשהתופעתכאלאייכלאליהתתייחסבמאמרו .חדשה
והיא 1מנדלסוןוכיניתםוהאנור~ת,ההשכלהחוגיבתהבחינו
ייקדמתההולכיםצעיריםבמשכיליםשאחזווהספקותהבלבול
ולספקעבןךםןךןמןךהלשמשבצןךןחשאייכל Z9 •••חחכמהי'

 .וההשכלההחוכמהשלמחותןעלמתאימותהגדרותלהם
חאמיתיות.

מתגנדישלכיתותבשלושלהבחיןתציעהואכןלשם
כלפיאלהשליחסםימתחכמים.יכינתהואאותםההשכלה
הצעיריםביןהסקפטיותלהיווצרותדלעתו,גורם,ההשכלה

ימפחידימכנהחראהראשונההכיתהבניאתלהשכלה.שנטו
חחוכמחמןהפוחדיםאלה~מניםחבריהועל-המשכילי

השנייההכתאנשיאליה.מלהסתפחאחריםומרחיקים
עלמשהוששמעואלהוהם-המשכיליימקטינינקראים
אינםולמעשהלעומק,עליהללמודעצליםהםאןהחוכמח,
הכתבה.המעמיקיםאתמבזיםוחםהחוכמהאתיודעים

אלחלחכמהיי,נכריינני-המשכיליימשטימיהשלישית,
אותם.ורודפיםהחכמיםאתהשונאים

אתאייכלהציעהצעיריםשלספקותיהםאתלהתירכדי
וכלמעשהוכללמודוכלמלאכהייכלככוללתחחוכמההגדרת
 , 5 :(דשלמותויילתכליתהאדםאתומקרבותהמביאותהנהגת

ייעםלהסכיםחייבתהגדרתו,לפיהחוכמה,שלי.)-המספור
"אביהיא"השלמותיי .) 9 (חאדםייושלמותהאמתיתאושר
האדםמגיעשאליההתכליתאיפואהיאהשלמות .) 9 (המוסריי

למינוחאייכלנדרשאלובהגדרותהנזכרת.החוכמחבאמצעות
אתשמשכהימי-הביניים,שלהיהודיתהפילוסופיהעל-פי
להשקפותקרבתצדמצאושבחןהמשכילים,שלליבם

והשלמותתאושרהחוכמח,הגדרותהאירופית.הנאורות

ההשכלהשלמהותהאתכמסכמותתזמןלנבוכימוצעות
הגורמותהנזכרותהגישותשלושכלעלבמענההאמיתית
המאסףשלהמוצהרתכדרכועתהמובאותחןלספקנות.

ברוחההיחרדיהאדםתיקוןלשםהחדשההחברהשלוכיעדה
שלהשכלת.
פרטיםוחשףהמערכתימישולחןטפחאייכלגילהבהמשך

שחלוהשינוייםכיהסביר,הואהעריכה.ועלהעורכיםעל
אתלחזקנועדוהחדשיםהמדוריםשלבהכללתםבהמאסף
ולהקנותהכלליחינוכואתלקןםהקורא,שלהכלליתהשכלתו

הודחהצעירה,המערכתעל iבד::גרחול.בלימודיידעלו
יכלולאהעורכיםכיבהןלוקהעדייושהמאסףבגפמים
הפרנסה.טרדותמשוםהמאסףלעריכתזמנםאתלהקדיש
העורכיםשלנטייתםעלאייכלשהביאההסברבמיוחדמענייו
"לאמתחיתהכוונתםכיטןעהואישראליי.ביימנהגילעסוק
אחרים,ומחדשיםכמתקנים .) 11 (הקדמוניםייהחכמיםדברי

במקורתההלכהשלשורשיהאתלבדוקהמשכיליםביקשו
השוואהתוךלקביעתה,התקדימיםאתולבחוןהראשון
על-ידיביהדותוא~מצהבהלכהשהתקבלההמאוחרתלפסיקת
ומורםרבםבעקבותתלכוחםזובשאלתחr,כמסדית.הרבנות
הסתייעהמתיםהלנתבשאלתעמדןעםשבעימות 1מנדלסון
מעורההמאספיםמןגדולחלקהיהכמנדלסוןדומה.בטיעון

 oנ.תמסורתיההלכהבעולםבתלמודו
חעבריםייייבמחנההמאסףגנדשנמתחהלביקורתחד
משוםעליתיענהלא 1לדבריואןאייכל,שלבמאמרונשמע
אמתיחיכידוע, . ) 12 (האמתבעדאלאאנשיםגנדנלחםשאינו

שלכתביהםבכלומופיעהחוזרתהזאתחמשכילית
חוזרתטאקטיקהעללמדיםאנואורחאאגבהמשכילים.

שלדרכועל-פיובהתנצחויותבפולמוסיםהמשכיליםבטיעוני
ויישםחזי'לאמרתאייכלאימץיריביוגנדלטעוןכדיאייכל.
ייאלמצטט,הואוכןהנידון.לנושאומודרנייבקונטקסטאותה

גםרמזשעליוציטוטשבתוכו,במתאלאבקנקןייתסתכל
הטועניםאתלנגחכדיאבותמסכתעל-פימשלימווהוא 1בעבר

A/\ 



 ...ישןיימלא-חדשקנקןיייש :התוותימןאסורוחדשגנד
בפת-ותשתמשוחזרושהעורכיםעדמוצלחכתחיהזהשימוש

 31תקמייט.ניסןלחודשבהמאסףההשכלהשלכמוטוזהגס

בכרןתתממשהעבריתההשכלהשלחשובספרותימפעל
זיאנר .מנדלסוןעלתארוכהתביוגראפיתפרקיפרסוםעםזה

אייכל,על-ידיהעבריתולספרותלהמאסףתוכנסזהאירופי
 .נפרדכספרתביוגראפיתאתתוציאתסריאליהפרסוםולאחר
המאסף,עורןעצמועלשנטלמשקלכבדתמשימתזוחיתת
העבריתההשכלהשלגבולללאההערצהיחסאתביטאובת
בנוסף:לייג).הותמשכrושלייז' 1קעייזקיייג, :(ךמנדלסוןכלפי
ביוגראפיותשלושהמערכת!(וסמהזומרכזיתביוגראפיתעל

יהודהיעקב 1קסייז-ישראלבן(מנשהישראלגדוליעלאחרות
ובכןריייט)-קאסטרודתאורניוויצחק 1ךצווז-ליאון

חשיבותוועלבכתב-העתהמדורשלמרכזיותועלהצביעה
 .כאחדהמבוגריםוהקוראיםהצעיריםהמשכיליםבחינון

בהמאסףלפרסםשתתחילוהחדשיםהסופריםמןשניים
תקופתשלהחשוביםהיוצריםביולהתבלטעתידיםזובשנת

קלייסטשלשירתדפיסמטרופלוביץהאפרתייוסף :ההשכלה
שירמשל,השארביו!(רססזאבבןליבויהודה(שיית)בתרגומו
זאבבןשלממכתמיואחדפריטים). 6(סתייכומכתםמוסרי
שבו- )"".רצמים("פטרדיכרןבראשכמוטולשמשנבחר
שאףההשכלה,שלתימבוזךותמרכזהשפעתאתהמחבר~פייו

תבונותפלגייחד"בהתאספם-ומפורדיםמפוזריםחבריוכי
משלבפרסוםלהשתתףהואאףתתחילייטלשברוןיאדירויי.
שתעשיר(האלי),וולפסוןאחרוןחדש,כוחנתגלחוכןבחרוזים.

מאמריו 1במשליוואילןפרטים) 5 (זהמכרןהמאסףאת
אחדלחיותשעתידומיהמתים',ישיחותשלובס~גתופירושיו,
כתב-העת.שלהעורכים
זהחיהזה.בכרןפורסמתבחינוןלתיקוניםנוספתהצעת

שינהיגובדרישתתומברגתירץמאתהרבניםאלקוראיוקול
ביטאובכן(ךכווז).גבאליציתהיהודיבחינוןתיקונים

לשיפורהעבריתההשכלהשלמחוייבותתאתהמאספים
הפולמוסייםהנושאיםמן;:ורפולאהעורכים .היהודיהחינון
(תרגוםהמתיםהלנתבנושאהדיוניםותמשכיבתם,שתחלו
שלחוואבסוף 1תרץמארקוסתרופאמאתחוברתשללעברית
איזון,לשםזה.בכרןגסנתפרסמו(בי)החיסוןובשאלתחכרן>
לחוגיםשפתייםמסשילמובקיצוניות,אותםיאשימוולבל

בעיקריהדןתדיןיי,"חקורויזלשלמאמרובפרסוםהמתונים
תרשו(שבעברתגיתנוסומציאותועונששכרוהאמונה,חדת

 1(צ"זביותרשמרניתהשקפתמנקודתעליו),ללגלגלעצמם

קמיית).

נראתההעבריתהלשוןבתחיאתהמשכיליםמעורבות
הלשוןהרחבתעלמאמר!(רססהמאסף .זהבכרןבעליל

לאורלשוןחידושיוהכנסתהמקראיתללשוןמעברהעברית
המאמר(פייב).ומדעייםימודרנייםיבשימושיםהגוברהצורן

-לאביויוחסהואאןסאטאנוב,שיימאשללשמומתחתנדפס
זהבכרןתטבעלמדעיחדשמדורהכללתעםסאטאנוב.יצחק

בנושאיםמאמריםחמישהבתסדרתבולפרסםתתחילו
מקורוכן' ;רעייד-תפיל 1מווט-תחיות :(זואולוגיתמדעיים
מאמ-שלושתרקנדפסוהקודמיםבכרכיםיי"א).-הפנינים

תחדשבמדור .) 1- 1ג , 2-בי , o- 1(אאלתמעיובנושאיםריס
ברוותיוסףשלהפתיחהמאמראת!(וסמותעתיםיוקורות
בתיס-טוריתמאמריולסדרתהפוריים,המאסףמסופריבר"ן,

(שסייט,ואמונתםהקדמוניםהמצריםעלובתחילתוגאוגרפית,
הבאים).בכרכיםתתמשך

העורכיםתשתדלווההיסטוריהמדעיהחומרריבויעם
תיבול .תמידבתעמדושלאמטלתהספרותי'האיזוןעללשמור

 10משלים, 15נתפרסמו :וגדושמלאחיהזובשנתהספרותי
 ) 8 (תמכתמיםמספרגדלזהבכרןסיפורים.-5ושירים,

 ,) 2-גי , o- 1ב , 1- 1(אהקודמיםבכרכיםלמיעוטםבהשוואת
בהמאסףבריייליואלשלהפעילההשתתפותובעקבותכנראה

הפעילותהתעצמותעלחכרןתעידכןמשלו).מכתמים 3 (
מנדלסוןשלתיביאורימפעלבחמשןתספרותית-תמשכילית

פרשנותהמגילות,חמשתוצאת-המשכיליםקבוצתעל-דיי
היהודיתהפילוסופיתשלתקלאסיקוניםוהחדרתהמקרא,

-מיימוןשלמתשלפירושועםנבוכיםמורה(כגוןבימי-תנינים
!(רססאלתבנושאיםךפווא).-לסעדיהדועותואמונותרמייא,
מפעלישללדוגמתוקטעיםחדשיםספריםעלתודעותהמאסף
המקרא.שלוהתרגוםהביאור
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 .הכהןשלרםבעריכתגסבמקצת)שרנה(באיות
היהרדייי,רהחינרןהפדגוגיייהפילאנתררפיניזםסימון,א.ע.ראה, . 26

חלקשנה.שעביםלולמלאותקפלןמנחםמרדנילכבדוהיובלספר
 .קמייט-קפייזעמיתשיייג),<ניר-ירוק,עברי

העבריתההשכלהבספורתהמשלשלייהסרגהמאמריראה . 27
האחד-עשרהעולמיהקוגנסרדבריבהמאסףיי,המשל:גילויבגרמניה
סוגותבספריהמשלעלבפרקרואה . 52-45עמיהיהדות,למדעי
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