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ברינקרמנחםפרופ'לכבודהכנסבחלקוהוקדששלו-ההשכלהספרותחקר

ואףותיקיםחוקריםמאתחיבוריםהאחרונותבשניםלהניבמוסיף- 2005בנובמבר

המצפיםבהשכלהמעטיםלאפרקיםנותרועדייןזאת,עםהצעיר.הדורבניחוקרים

היצירהמעשהשלחשובהיבטהספרותמחקרהזניח •למשל •כך .ולעיוןלבחינה

שלהםההשכלהמפעלשלמשמעותותפיסתוהואהמשכילים,ראשונישלהחדשני

דהיינו •ההיסטוריבהקשרהשיצרוהספרותיתהיצירהאתוהבנתםעצמםבעיני

הדורות.לספרותבזיקתה

העבריתהספרותאתלהמשיךביקשוהאםהיא,זהבהקשרהנשאלתהשאלה

העם(אחדהלשון""לשאלתבמאמרוהעםאחדשסברכפיהעבר,מורשתעל-פי

מודליםעל-פיחדשהספרותולהתחיללםןשששאפואו 1צג-צז), , 1956נתרנ"ד]

קלוזנר(למשלהעבריתהספרותשלהשוניםההיסטוריוניםשסברוכפיחדשים,

1960 , 9 ( ? 
שתישילובתוךהעבריתהספרותאתלחדשבדעתםשהיההיאטענתי 2

 .) 1999פלאי(וראואלומגמות

ההשכלההוגיפנומקורית,אומחודשתחדשה,עבריתספרותלהציעבשאיפתם

אוקבלתםהשקפתם.מנקודתמחדשולהעריכrזהדורותספרותאתלבחוןוסרפדיה

עשויותהעבריתבמורשתספרותיותמגמותשלאוקיימיםז'אנריםשלדחייתם

 .לאמץשניסוהספרותתיאוריותועלשלהםיצירתםתפיסתעללהעיד
זהבנושאשוניםבהקשריםכלליותהערות-אגבהןנמצאהמשכיליםשלבכתיבתם

ההיסטוריהשלאולדורותיההעבריתהספרותשלבפריודיזציהשיטתידיוןוהן

1." __ _ 

דורםמבניאחריםרעודרריזלרנ"המימון,שלמהבן-מנחם,כהרגן.עשרהראשוןהצעד"את 1
בסיסעלחדשהספררתלברואלא-והשתדלוהכיניםמימיבעמנוהכבושההדרןעלהתיצבר

אתקרבהאלבהביאםשנפסקה,הישנההספרותשלהתפתחותהאתלהמשיךאםכיבעצם,חדש

תיכףאבל .והנמרץהישןהסגנוןבאותוכתוביםומאמריםבספריםהחדשותהאירופיותהמחשבות

צה). , 1956[תרנ"ד]העם(אחדאחר"לצדהספרותנטתהזהאחר

שהתחילה ] ... [החדשההעתשלהעבריתלספרותלקרואישהחדשה'העברית'הספרות"בשם 2

כלשללספרויותיהםיותרארפחותובתכנהבצורתהולהזמותהעםאתלהשכיל-חדשבכיורן

 .) 9א, , 1960(קלרזנרעמי-אירופה"
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ולהעריכrזלתקופותיההדורותספרותשלחלוקהלערוךהניסיוןעצם 3היהודית.
התפתחותעלוכןהיצירהבתחוםהעברמורשתשלביקורתיבסיכוםהצורךעלמעיד
הספרותמאגרבחינתכזאת.הערכההמאפשרתלדרגההעברייםהביקורתכלי

ספרותייםמודליםאוכריה wבחיפוהאירופיתהנאור~תאתגםאפיינההקדומה
הלכההעבריתההשכלה Gay 1966, 39ff; Hampson 1990, 15ff).4(ראולאימוץ
אימצהגםוכמוההעברית,למורשתזומגמתהיישוםתוךהנאורותבדרכיאפוא
 .) 21-19י 1999(פלאיאחרבחיבורשהראיתיכפיהדורות,מספרותספרותיותסוגות

סקרוהםשאףקודמים,עבריםסופריםבעקבותגםההשכלהצעדהכך,עלנוסףאך
ידועיםהיושספריוהאדומים,מןעזריההיהמהםאחדהספרות.מורשתאת

אתמזכירמנדלסוןמשהלדוגמה,(כךעליוונסמכואותוציטטואףוהםלמשכ~ל.~
עיניםמאורבעלאתמזכיראייכל ;שלי][ז;ןספור 24עמ'לנתיבה,בארדבינהא'מדי

אתמזכירליבבן-זאבויהודהדיג);תק"ן,נאייכלויזלשלתפארתשיריעלבביקורתו
המשכיליםבדפוסיצאהוכןתקס"ז]).[בן-זאבחשושיםאוצרב"הצעה",עיניםמאור

ברלין ;סאטאנובאיציק(בידיעיניםמאורספדספרושלחדשהמהדורהבברלין
תקנ"ד).

ספרותיתתפיסהמתוך-הפיוטיםלמשלמסוימות,ספרותתופעותשדחוכשם
אתשבחנוההשכלהמסופריהיוכן-השירהשלשונהפואטיקהואימוץחדשה
השקפותיהםעלבהסתמךואסכולותתקופותבהלקבועוניסוהדורותספרות

דחייתו,אוכלשהוסגנוןקבלתאחרת,אוזולתקופהיחסםעצמם.שלהםהספרותיות
אלהכל-העבריתהיצירהשלההיסטוריתבשלשלתשלהםמקומםקביעתוכן

חדשה.ספרותכיוצריםהעצמיתתדמיתםבדברלתובנהלתדרםעשויים
השירה,שלהחדשהוהתיאוריההעבריתלשפהביחסההשכלהשלעמדתה
עםמתקשרות ,) 37-29 , 192-190תשס"א,(פלאיאחריםבחיבוריםבהןשעסקתי
שלהפילוסופיתהספרותעםההזדהותעםבבדבד :בהשכלההניכרתאחרתתופעה

הספרותמיצירותניכרחלקדחייתשלתופעהמתגלעתממנה,והיניקהימי-הביניים
והרנסאנס.ימי-הבינייםשלהיפה

("אליכםדובנאשלמהשלבמבוא ,) 1780 (תק"םבשנתכברנראיתזודחייה
אתבקצרהסקרשבוילוצאטוחייםלמשהתחלהלישריםלמהדורתעם")משכילי
אתדובנאמזכירבימי-הבינייםהעבריתהיצירהמתוךלדורותיה.העבריתהספרות
והפגיניוהבדרשי"האלחריזישליקרים"ובשיריםוהמליצההמשל"בחכמתהיצירות

חינה-התקופותמינוחואףתקופות,שלהספרותיתההיסטוריהכתיבת-הפריוריזציהשאלת 3
 . aWellek & Wח en 1956 , 266 ~ 269ראוהביקורת.בביקורתלרירןהעומרבמחלוקתשנוינושא
והתנועותהתקופותועל ; Wellek 1963 , 128-131ראובספרותתקופותשלהמינוחבעייתעל

 . Ritchie 1967 , 3-7ראוהגרמניתהנאורותסביבהספרותיות
להרגישהנטייהובין Tהי"במאההקדמוניותחיקויביןהמבחיןסוטר,איסטבאןשלספרוגםראו 4

 .)~ 6ter 1973 , 63 (השמונה-עשרהבמאההספרותשללאומיתותפיסהמקוריות

....... 
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סגנוןעלמבוססתאינהלשונםדובנא,כותבאמנם, sחסדאי".ובןסהולאובןוהנקדן

מוכןהואזאתובכלהקודש"),ספרימליצותבנתיבותדרכולא("קצתםהתנ"ן

ומוסרם,עניניהם"אשר :העמוקהומחשבתםהנעליםומטרתםתוכנםמשוםלקבלם,

ועםכוונתם,פריהנצחיוהאושרתכליתם,האמתיתוההצלחההדרם,הואהודםהוא

לפישלי]).[מספור 3תק"ם,(דובנאמחשבותיהם"עמקומאדמאמריהם,קוצר

המכ~וניםפילוסופיים-אתייםהםבשיפוטואותוהמדריכיםהקריטריונים •הסברו

כיואףבימי-הביניים.היהודיתמההגותאימצהשההשכלהמושגהאמיתית,להצלחה

וביהמניהדחההוא"האלחרידי",ואתוהסיפורתהמשלספרותאתלקבלנטהדובנא

משוםהרומי]",[לעמנואלהמחברותוספר[לאלחרידי]התחכמוני"שיריאת

הספוריםועלהכוונה,ורדיהתכליתדלימעשיםעלבנויםעניניהם"רובשלדעתו,

ספרותיתמבחינהקלושיםהםכלומר,- ) 3(שם,בלבנה"מודרותיספראשר

המקראללשוןלהזדקקהדרישה-המשכיליםשלהלשוניתהטהרנותואידיאית.

הספרותיתהיצירהבדברהןהספרותיתנטייתםאתהכתיבה-הספרותיתבכתיבה

ההיבטעלבתפיסתםגברהאידיאיההיבטאןהדורות.לספרותביחסםוהןבזמנם

והמחברות.כתחכמוניקלילה,שעשועיםספרותדובנאדחהכןומשום •הלשוני

שלאהמאסףלעורכיוידלמציעהכשרובנחלמדועאולייסבירזהשלילייחס

שיריכדוגמתואהבה"עגביםדבריחשקו"שיריהיתוליםסיפוריסאטירות,יפרסמו

עמ'(תקמ"ד),אהמאסף.עםכרוןהכשרובנחלוידלשל(מכתבוהרומיעמנואל

להתאיםרצוןוכחוסרספרותיתכשמרנ~תוידלשלדועמדתוהתפרשהכהעד .)ח-ד

 .) 152 , 146א, , 1960קלודנר(למשלהאירופיותבספרויותהרווחותלנטיותעצמו

כמהעל-ידיגםא~מצהוידל,לגבימובנתשאולידו,שמרניתעמדהכינראהעתה

תהיההספרותכידרשוהםוהלשוניתהספרותיתתפיסתםשעל-פיאחרים,משכילים

וסיפוריהסאטירותשלהז'אנריםאתהלמושלאדרישות-גבוההוהלשוןשגיאה

שלבהיירארכיהנמרןהיההסאטירהשלמעמדהכיגםיצויןהקלילים.ההיתולים

כדיזאת,ובכל .) 15 ' 1999פלאי(ראוהאירופיתהנאור~תבספרותגםהז'אנרים

אהרן •אייכליצחקנדרשותקופהאותהשלבראשיתהההשכלהמלחמתאתלהילחם

עלשנמתחההמדלדלתהביקורתמןהתעלמותתוךלסאטירה,ברליןושאולרולפסון

 ·----ה"קליל".הז'אנר
התיאוריותמןנבעקודמיםבדורותהעבריתלשירההמשכיליםשליחסםגם

דרכםאתביטאוהמאסףכשעורכי •כןועלבת-זמנם.השירהעלשלהםהחדשות

בכלעומדתאינהשאמנםשירהכלפיבביטוללהתייחסשלאנזהרוהםבשירה

קבילההיאכןפיעלואףשלהם,השירההגדרתאתהולמתואינהדרישותיהם

 ,בדרשיאברהם ;תחכמרכי ,איתיאלמחברות-אלחדיזייהודה :הםהנזכריםוספריהםהסופדים 5

-הפגיניאברהםבןידעיה ;(שיר)המתהפכת""חרב •אלפיזאלףמחברפרובאכס,ממשוררי

משל-סהולהאבןשלמהבןיצחק ;שרעליםמשלי-הכקדןכטרוכאיבןברכיה ;עולםבחינת

 .והנזידהמלךבן-חסדאיאבןשמואלבןואברהם ;הקדמוני
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כי !הנעיםהקרואבנפשךתדמה"ואל :הכשרובכחלשהבהירומסיבותבעיניהם,
רבןאלחריזיגביררל,בןכשיריאחררני'[ם]ואיזההקדמוניםשיריעללהלעיגבדעתנו

ומשקלבחורזבחורהמהגםאשרהמחברים,ויתרפראנק"אלרצא"טרפאלקי"רא
עלערכיםשהםכךעלנסמכתהללוהשיריםקבלת 6יג).תקמ"ד,(ריזלבשיריהם"

 :בהמשךמסביריםשהםכפי-המשכיליםעלהמקובלתהשירהשלאחרתדרישה
רחםומרתמחשבותגררתםכלעלהמלאיםשיריהםוגדולתלבבםורחבאת"יועבר

משורריםכלומר, .)םש(יטעמם"לחיודבריה'[ם]מתקררמההלשוןבסגולתיוער
("פראנק"א")מינדיספראכקררדודלרצאטרחייםמשהרכןספרד,בשירתגדולים
המשכילי.העברילפארנסרסאפואמתקבליםהי"ח,במאה
הספרותיתהביקורתהתקדמהבהשכלה,החדשההספרותשל,הםפתחרתהעם

כעייןלתקופותיה.וחלוקתההדורותספררתשלכוללתסקירהלעריכתמרככהרfזיתה
למאההראשוןבעשורהגרמניתההשכלהבשלהיעבריםסרפדיםשלהעוכרתכשלרש
בהשכלתבהמשך'מרכזייםעבריםסרפדיםשהציעובחלוקהמכןולאחרהי"ט,
וברוסיה.גליציה

מחדשיוהמאספיםדיזלסרן'מנדל :בן-זאבשלבמשנתופרירדיזציהא.
והספרותהשפה

סרפדעל-ידיכעשההעבריתהלשוןשללהיסטוריוגרפיההראשוניםהנסירנרתאחד
ממשתתפישהיהבן-זאב,ליביהודהוהממשלהפרשןהמדקדק, :בהשכלהמרכזי

שפההעבריתחיתהבעברכיסברחרארבים.ומקראלשרןספרירחינוהמאסף
וקצרה""חסרההיאעתהאולםורבדיה,צורכיכלאתשסיפקהומושלמתשל.מה
הכוזריתפיסתאתאימץבן-זאברבים,עבריםכמשכיליםמקרטעת"."לשרןוהריהי

נושאיה[,]שמצאמההעברית]הלשוןנאתארתה"מצא :החברמפישכאמרה
ע"ב).ילדףנתשס"ח],תקכ"אהלרי(יהודהבמיעוטם"רצדהבדלותםנתדלדלה
בקירםהלשוןקירם"כי :אפיגרמטיתבדרךשלדכלשרנוזהועירןסיכםרבן-זאב
 .)א"עגדף , 1827(בן-זאבבנפילתה"רתפרלבהדומהסר~םאומתה,

העבריתהלשוןשלרכוחrזמעמדהשלפיהמעניינת,חידהאפואהציעבן-זאב
כן,אםקשורההתרבותפריחתהיהודי.העםשלרערצמתרבמעמדווכרוכיםקשורים
פרחהעצמאישלטוןשלבתקופותרכן'וחברתית.פוליטיתבפריחהלדעתו'

בכלספריםמחבריםומשוררים,מליציםסופריםאסופותר"בעליהשפה,והתרחבה

מחברפאלקירה,אבןטובשםהפילוסוףאתהכשרו)כחלאת(שחיבראייכל~ללמרועמוזר 6
האלה.המשורריםביןהרמב"ם,עלהגנהוכתביהמבקש

(קסליןרחובות""בארקסלין,חייםלדוגמההכוזרי:שלזהלאיזכררנדרשיםהמשכיליםמןרבים 7
פלאיראובמשנתוהלשוןותפיסתבן·זאבעל ; 195-177תשס"א,פלאירדארנא).תקמ"ר,

 . 178-170תשס"ג-תשס"ד,
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במלותאותה"מעשיריםהיווהםהלשון"ותוחבהחכמהתגדלהאלה,הענינים

אומתה"של.מותעל ]ה['י $'1דושלמותההלשוןויופי .רעיוןלכלמליצותיהמכשירים

ביצירהגםנדונותוהתפתחותההשפהבן-זאב,לפיכילצייןוחשוב .)ב"עג,(שם,

מספרותה.אפואמנותקתאינההשפה ;הספרותית

הדיוניםמןכלליבאופןהושפעוהלשוןשלהפדיוריזציהעלשרעותיולוודאיקרוב

ה"גילים"בשלושתרןלדוגמה,לסינג,הגרמנית.בנאורותוהתרבותהלשוןבנושאי

מס' ,תשכ"זלסינג ; Lessing , 1785 (ובגדףתנעדףתלילרףת,המקביליםהעולם,של

70 , 8 (. 
בעלייתןרןהאנושות,תולדותשלהפילוסופיהעלבספדוהןךן,ואילו 8

התרבותייםההישגיםובזיקתואחדות,דומי •יווןכגוןציביליזציותשלובידידתן

 1802 , 244-245 , 448 (ללשוןשלהן
9
.(Herder מ~תביהםהושפעבן-זאבכיייתכןואף

 10העתיקה.בהיסטוריהשרנואחדיםגרמניםסופדיםשל

המרעבספדוזהרעיון ) Giambattista Vico, 1668-1744) iךיקהציעכןלפניעוראך

התיאודיהאתפיתחהוא 11תשס"ח). ] 1744 [(ויקר-1744מ ) Scienza nuova (החרש

השונות,באומותעצמהעלהחוזרתהאנושית,בהיסטוריההמעגליתהתנועהשל

אתהרחיבויקרוהיעלמות.בידידהו;ךמשכןובגדות,התפתחותבצמיחה,שראשיתן

עמיעלחלההאיריאליתהנצחיתההיסטוריהשלזוחוקיףתכיוטעןהתיאודיה

(ודאוהקרושהההיסטוריהשל-אחרתחוקיףתחלההעבריהעםעלואילוהגויים,

1984 
12.(Bergin & Fisch שהחברהבתפיסההואויקרשלבכתיבתוהחידוש

ישעיהדואהבזאת .זוהיסטוריתלחוקיות"לציית"חייבת •וזמןמקוםבכלהאנושית,

בהיסטוריההמחזוריותשלהרעיוןכיאף •ויקרשלמתרומותיואחתאתברלין

בעירןכאמוד,וגם,בדנסאנס,אחד-כךהעתיקה,בתקופהכבדהועלההאנושית

המחזוריותתיאודייתאתהציעמאקיאווליגם Berlin).13 1976 , 64-66 (הנאודףת

המקור.מןצילוםגםכוללהעבריהתרגום 8
 Herder 1909 ,(ראוול'צוענים'לבראהמיניםבדומההיהודיהעםשלקיומוחידתאתמסבירהודר 9

66 . S (. 
גרמניםסופריםכיסבורלוויקר,החדשהמדעשלהאנגליתלמהדורהבהקדמהגראפטון,אבחוני 10

ההתפתחו!י_ם;ךיסט~ן.יתבדברדומיםלרעיונותבעצמםהגיעוההיסטוריציזםשלהאסכולהמן

) Grafton 1999, xii-xiii (. 

מזיעותיו,במיוחדהתרשםלאגיחהכיברקפיטרכתבבגרמניהויקרשלרעיונותיוהתקבלותעל 11

ביניהםקרובותהשקפהלנקודותלדעתו,לב,שמולאאךהתרשמו,אכןוהאמאןהודרואילו

) 1985 Burke (. ויקרכתביאתהכירהודרכיכותבאדאמסגם) 1970 , 220 Adams (. 

המחזוריותרעיוןאתהגל?)(בעקבותמפתחיהזמןנבוכימורהבספרויקרוכמלנחמןו' 12
תרנ"ד, ] 1851 [(קרוכמלהיהודיתהאומהשלוהולךהנמשךחידושהואתהישראליתבהיסטוריה

ילהלןראוכן .ואילך 240י l 197ראבידוביץראורנ"קשלמקורותיועל .)ח-זשערים , 39-25

ראפופורט).יהודה(שלמהשי"רשלעמדתובדבר
בגרות,כלידה,המחזוריותתפיסתעל . Berlin 2000 , 85-87בתוךגםנדפסברליןשלזהמאמרו 13

 . Besserman (ed .( 1996 , 7ראואוגוסטינוס,אצלבהיסטוריהתקופותששוכןמוות
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 Machiavelli [1517] 1965, vol . 1 , 278 ,(וכיתרתעמיםשלבתולדותיהםוההתחדשות

209 , 1996 ; 1232 , 111 . 419; vol (. 

 Blackell (וההשכלההנאודךתשלעולמןבדךםאפואעמדוודומיהםאלהדיונים

4-5 , 1959 (, 
הלשוןתולדותהנזכרת,הבחנתועל-פיהנידם.בן-זאבכילהניחויש 14

קודרתאתיחקרובלשוןשהעוסקלדעתוואריכןועלהאומה,בתולדותנדרכות
בכלשנכתבוהספדיםבחינת .) 12א,חשושיםספדבתוך"הצעה",(בן-זאב,הלשון

נדרכותוהספרותהלשון .) 13(עמ'הלשון""עדךאתלנותבהירהתקופותמןאחת
הקודש,לספריבן-זאבשלבמבואשנוכחנווכפיזו,עלזרומעידותבזוזואפוא
אלמבראלספריםבן-זאבשלהקדמותיו(רדאריפהלספורתמתייחס"ספורת"המונח

-ע"בכדדףהמליצה",["סגולותראשוניםונביאיםב]סעיף ' 1810 [מקדא~_ק..ןדש
 .)]א"עכ"ודף

תקופותלששלחלקאפשרבן-זאב,לפיהעברית,הלשוןשלהפדירדיזציהאת

הראשוןהביתחרובןעדתרדהרמתןסיניהדממעמדהראשונה,התקופההיסטוריות:

נמצאתרלעד:פהלרמתההעדךתלשפה.הזהבכתרדבעיניונחשבתבבל,וגלות

חיתהכיעליה,"מעידיםואלההקדש"),כתבישאדעם ] ... [("התודהבספרותה

ורבדי("הספרדיםהמקראיתהפרוזההןהמליצי".נדנודרגםס~דיינדנודגםשל.מה
מעשה :מסקנתוכמוהם".ש"איןמעולותיצירותהיוהפיוטיתהיצירהוהןהימי'[ם]")

זרולאהלשון".של.מךת"עלמעידוהשיר",המליצה"מלאכתשהואהעברית,היצירה
כגוןאחדים,בתחומיםגםלדעתומעידותוהלשוןהפיוטיתשהיצירהאלאבלבד

אימץבן-זאב .) 13-12(שם,ארתה"הרובדבעםהמוסדומדרתהמדעיםב"הדחבת

סד' 1למואףלתרבותהלשוןזיקתברבדהנזכרתהגרמניתהנאורותתפיסתאתאפוא

השונים.הידעתחומיאתגםעליהוהוסיף

העבריתהלשוןידדהרבהשני,ביתחרובןעדבבלת 1~גלנמשכההשנייההתקופה

תקופתמסוףהשלישית,התקופה .) 14-13(שם,והכשדיתהארמיתתפסומקומהואת

זרבתקופה .) 15-14(שם,שנה 600נמשכההתלמוד,חתימתעדהגדולהכנסתאנשי

צורפהענויתחיתהשלאלעם,המרננתבלשוןובתלמוד)(במשנהההלכהנכתבה

עםלאומית.המקראתדגוםהרכןגםואז ,) 14(שם,וארמיתענויתשלתערובתאלא
ס~לה"יחידיהיווכיבענויתהיצירהנפסקהלאזובתקופהגםכיטעןבן-זאבזאת,

בענויתהיצירהשלשלתאתשהמשיכוענוית"לשוןצחותרובדיומשודדיםמליצים
"כי :בתפיסתוללשוןוהידעהתרבותיתהומהזיקתאתמאששלכךההסברצחה.

תמצאאחתן;וצא ijרבמקו'[ם]רל~שכלות,למדעי'[ם]אחותוהשירהמליצה

 .) 15(שם,המוסד"ובמרותובמדע"בתודהלרבדיו'הצטיין'העםואכן' ;האחדת"

(שם,שנה 800נמשכהספוד,גירושעדהתלמודיםמחתימתהרביעית,התקופה
אפואזרחיתההלשוןמבחינתהמסווה.ונקבעההענויהדקדוקעוצברבה ,) 16-15

לאומית.פריחהבעתפורחתשהשפהלייבניץשלסברתואתמביאבלאקוול 14
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לשתיים,בן-זאבחילקהתקופהשלהפירטיתהיצירהאתואילופדיחה.תקופת

הואהפירטיםאת :המשכיליםמןדניםשלהחצרייהעמדתםאתמאפיינתוחלוקתו

 .) 16(שם,צחה"מליצהמסגולת"סגולהבהםשאיןכירוןלעיל,כאמודדחה,

החורזרכךתפיסתו.לפיהמקורית,העבריתלשידהזדההפירטשלהפואטיקה

אחדות,מלשוכרתלקרחוהואהעברית,במליצהמצריאיכרהפייטניםברשמשתמשים

הואהספרדיםבידישחוברוהפירטיםאתואילודדות.במליםלוקיםהפירטיםרגם

יהודה ,,בהםהכרדעי'[ם]ומןצחה.ומליצתםכשגביםשידיהםש"אלהמשרם •קיבל

אחדיםכמשכיליםשם).(שם,רהדמב"ם"עזרארבןגבידרלבןרד"שאלחדיזיהלרי,
שפהכאמוד,דושה,אשדעצמהההשכלהשלהשידהלתפיסתהדבהםמצאהוא

ספודשידתקיבלם.כןרעל-עליהולהשפיעהקרואנפשאתלדומםשחייבתשגיאה

מיהם,לוליכיללשון'שכיחל.ידההיהההוא"בזמן :הלשוןלתחייתלדעתוהביאה

שם).(שם,כזאת"לעתממכהופליטשדירערדכשאדאםיודע

בפירמכ~כהלזמנינו",קורבשכהאדבעי'[ם]עדספוד"מגדושהחמישית,התקופה

היהודיתהיצירהשם).(שם,רלמדעי'[ם]"ללשוןהאק.יל'[ה],שכר'[ת]מאות"שלש

תפיסה-בהלכהאדוניםובדיוניםבסבורתבפלפולים,הערכתו,לפיהתרכזה,

במעדנתהספרות.מרושתשלבפדירדיזציהעסקואשדהאחדיםהסרפדיםגםשאימצו

החיכוךפסוקים,ובגיבובלשוכרתבערבובהספרותאופיינהשבה-זרתרבותית

 •העיקריהקרדבןהעבריתהלשוןחיתה-בשפלהיההמקראולימודהידודו'היהודי
בסוףגםכן.פיעלואף .) 17(שם,המליצה"ותודתהלשוןמשפטמהם"אבדררכך

הירתםמשרםלוודאיקורב-מעדיךשהואאחדיםסרפדיםבן-זאבמצאתקופהארתה

 .) 17(שם, ) 1746-1687 (הבארזלמןושלמההט"ר,המאהבןבחרד,:אליהומדקדקים

 50-40כמשכה-מכולןהקצרהוהיאההשכלה,בראשיתהחלההששיתהתקופה

האחדותמןכבדלתזרתקופההזה.היוםרעדדודנו","כדמכדלסרן'הופעתמאזשכה,

החשובהתרומתובן-זאב,שלהבחנתולפי .) 18-17(שם,ללשוןשאיוערבשינויים

עלהשפיעווספריוהלשון","קרןבהומתדווקאחיתההיהודילעםמכדלסרןשל

ההשכלהשלהלשוניההיבט .) 17(שם,והמליצה"הלשוןבלמודשפתם"להבורבים

הפיץאשר ] ... [המפ"אדהמליץ"החכםלרריזל,הערכתואתלהביעבן-זאבאתהביא

.iבמ.סלייאםושידירהיקרים,בספריוונשאהריםוהמליצההלשוןותפארתיקרותאור

בחיבוריוביטוילידיבאההעבריתהלשוןלתחייתריזלשלהחשובהתרומתומפז".

 ] ... [בחברתם"אשרהמאספים","דורסרפדיגםלשניהםנוספוובשידתו.הלשוניים
המדעיםויפרצוהרקיעכז"הרהזהירווהמשכיליםאורה.~להישראלביתי~לא

ראהבן-זאבכיספקכלאין .) 18-17(שם,צחות"דובריודברהלשוןאתוירחיבו

מכדלסרןשלבהנהגתםברליןמשכילישלבפעילותםובעיקר •זראחרונהבתקופה

יצירתה.שלהזוהרתקופתואתהעבריתהשפהשלחידושהאת~דיזל,

בתהליךפעילבאופןבעצמוהשתתףשנהתקופה-האחרונהבתקופהדירנו

בן-זאבתיעודי.להיותוהופךהיסטורילהיותחדל-העבריתהשפהשלהחייאתה

ובתחילתהי"חהמאהבשלהיהעבריתהלשוןשלבמעמדהשחללשינוי~רהיה
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השפהתחייתשללסרפrזהמיםפרשתקראתכנראה,ציין'וסיכומוהי"ט,המאה

העברעלכקינהנשמעיםהתרבותיהמהפךעלובריר .ברליןבהשכלתוספרותה

 :החררהמןוכייאושערד'שאיכנוהקרוב

כברהאלהיםאישנרכבהומדימתר.עמומעשירהאלהים,עבדמשהמתכאשראך

וחברתונאסףהמאסף .עממוהלשוןתשוקתשלהבתורשפיהלמודחשקגחלי

ירדהוהנהעתה,רעדהצדיקנאסףמאזשנהעשרי'[ם]זה .הלשוןהדרופנהנפרצ'[ה]

לשונהידעואשרכימנדלסרן].נשלחייובימיעלתהאשרממעלותעלותעשרהשפה

כיההמוןמכלנשארולאלשונה.ידעולאבספריהרהקרראי'[ם]בספרי'[ם]ילמדולא

(שם,חבריהעדריעלכערטיהעבריתרשפתהלשונות,שארבלמודההתאמצר'[ת]אם
15:(-ls 

מושפעתכיאףשקולה,היסטוריתכהערכהמתקבלתבן-זאבשלהפרירדיזציה

עםהעבריתהלשוןאתהקושרמשכיל'סרפדשלר~ייתרזרויתמתוךהלשון'משיקולי
התקופהראשיתאתהעבריתההשכלהבראשיתורואההדרררת,כללארוךספרותה

היצירהחדלהלאתפיסתועל-פיוהספרות.הלשוןשלהתחיהתקופת-החדשה

כמשכיליםבהלכה.העיסוקוחרףאחרותללשונותהנטייהחרףבגלךת,גםהעברית
שלהחדשההשירהתיאררייתעל-פימעוצבוהפירטהשירהלמרושתחסר zאחרים,

ההשכלה.

ביצירותיהםהחדשההספרותפריחת :הכהןשלרםשלהספרותתפיסתב.
~דיזלרמח"לשל

בגרמניהההשכלה,תקופותבשתיפעלממכר'יותררעודבן-זאבכמרהכהן'שלרםגם
 ,) 1807 (בתקס"זהערכתו,אתפרסםשבן-זאבבעתביניהן.ןב~עבררבארסטריה,

לדורותיה.העבריתהספרותהתפתחותשלמיוחדתהיסטוריתתפיסההכהןהציע

השירהשלהמצמצמתהתפיסהאתשאימצוהראשונים,המשכיליםמןלרביםבניגוד

שלמאוחריםקריטריוניםעל-פימתרבהשל.מיםענפיםרוחובתולדותיההעברית

למרותהתקיימההעבריתהשירהלדעתו,ומכלילה.מרחיבהתפיסההכהןכקטזמנם,

עלקדםמטעילספררבהקדמהשינויים.בהחלוכיאףוהתמידה,הקשיםהגלותתנאי

דרו'שירתאתומזכירלדורותיההשירהתופעותאתבקצרהסרקוחראצפרןאדמת
ומחבריהתפילות,סידרואתשחיבורהגדולהככסתאנשיעזרא,הנביאים,אסף,

העתיםבברריאחהפרחחבשירדרמהלשרןלביטוינדרשהעתים,בכוריעררךהכהן,שלרםגם 15
המחודשהמאסףשלהופעתואחשבישרלא-נודע(מנשרחדשיםמאספיםבכשררתגםומופיע

עדשיאויעלהעתהרקיע/תחחחפץלכלעתים :העתיםבכורימחברת"על :הכהן)שלרםבידי

חקפ"א). ',אהעתים,בבררישלא'גיליוןבראש(שירנסגו"אחרניתמעלותעשרועתיגיעןלעב

 . 166חשס"ו,פלאיראוכן
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אימץהכהןשלרםרבכן, .) 1807הכהןבתרן: ," Voח ede "(הי"חהמאהעדהפירטים,
כלעללדורותיה,העבריתהספרותאתוקיבלהכוללניתההיסטוריתהגישהאת

דחייה.כלללאבה,שחלוהשינויים

בעידןהעבריתהספרותשלראשיתהבדברחידושהציעהזרהיסטוריתתפיסה

הי"ח,במאההחלההעבריתלספרותהחדשההפריחהתקופתכיטועןהכהןהחדש.

(שם,ביותרהטובממשיכi'זהיהריזלהירץנפתלירכירמח"ל,שלובכתיבתובדמותו

iv (. שבחר ,הראשוןלאאםהראשונים,והמבקריםהסופריםאחדאפואהואהכהן

מרכזיתמגמההתחילרבכןהעברית,בספרותחדשהתקופהשלכמייסדi'זברמח"ל
טעןהוארביהמניהשכןחד-משמעית,אינהבחירתואןהעברית.בביקורת

סופרילהלן.שנראהוכפיריזל.הואהחדשההספרותשלרמבססi'זשממשיכi'ז
בחירתושלהם.והשראההשפעהמקררותאתברריזלוהןברמח"להןרואיםההשכלה

הפירטית,כתיבתועלוהןהעבריתבלשוןחיבוריועלהןנסמכתברריזלהכהןשל

מ::ניןאסרמדקדקשלעבודתואתהעריךגםהכהןתפארת.שיריהמקראיהאפוס
לקבלכדישנתייםכעבורלפנותעתידהואשאליופאפנהיים,שלמההמשכילים,

תקס"ט).(הכהןהמחודשהמאסףלהרצאתתמיכה

בעקבות .בזמנוהמתחדשתהעבריתהספרותשלבהיבטיהדןהכהןגםכבן-זאב,
היה ,-1805בריזלשלמותרעםובייחודהכהן.כתבבגרמניה,העבריהמרכזירידת

המאסף.לחידושפעלשבעצמוהכהן.אבלתיפסק.העבריתהספרותשיצירתחשש
העוסקיםואחרים,היידנהייםרראלףפאפנהיים,כשלמהבסופריםתקורתותלה

כל •לדעתו •כןרעלהעברית.שלירידתהלמרותובמסירותבאהבההעבריתבספרות
 .) vii-vi(שם,העבריתהספרותשלהיעלמהעללך::נראיןכאלהאנשיםישערד

תרםעצמושהואכירון-העבריתלספרותהמשךישכילהראותרצההכהן •כמרבן
כיאםעמםקשרלושהיהסופריםהזכירכןרעל-ובעריכהבכתיבהלחידושהרבות

היידנהיים).(כגרןמשניתחיתהלספרותחשיבותם

שלוהקלילההסאטיריתהספרותאתהכהןשלרםדחהאחרים,השכלהכסופרי
יצירותכיכתב ,-1199מהכהןשללים wהמספר •אגררלמשליבהקדמהעברו·דורות

מוסר"שרםמהםיצאלאאשרליצנות,ספרריבשיריהם"ז;כפררקלילותסאטיריות
הואעצםמהמשליםואת-מוסרללמדאפואנדרשתהספרות .) 5 , 1799(הכהן

משליאתמזכירהואובייחודימי-הביניים,ובספרותבתנ"ןיסודםשכןמצדיק
(וזאתעורריןללאמק::נלi'זשהואספררת-תחכמרכיולספרהנקדןברכיהלד'שרעלים
 16תחכמרכי.)אתלדחותשנטראחרים,למשכיליםבניגוד

אחד :לאלחריזיתחכמרניאתדחואכןהעתיםבבכוריזמןכעבודשהשתתפוהסופדיםמןכמה 16
רבוהאסתטיקהבנושאעבריות)(באותיותבגרמניתמאמרשפרסםשלזינגד,בעריששכרהיהמהם
תק"ץ).(שלעזינגעדהדומיעמנואלשלהמחברותאתוגםתחכמרניאתשלל
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פיתחהואחרשים,מאספיםבשורתבתקס"ט,הכהןשלוםשכתבאחרבחיבור

בהתאםיורדותאועולותותרבותוהעםלשוןשל~;כיההיסטוריוסופיתתיאוריה

לתיאוריהזההזותיאוריהכאמור, יי.)]ב[תקס"ט(הכהןהעםשלכפילתואולעלייתו

אתלההוסיףהכהןאך ;הכוזריעלמבוססתהיאואףלכןקודםעודבן-זאבשהציע

כללפיהוהציוויליזציות,העמיםבתולדותהמחזוריתההתפתחותתיאוריית

וכפילהירידהשסופןובגרותגידולצמיחה,שלביעברובעברהציוויליזציות

ושלאחרכצחי,הואשקיומהבכךדופןיוצאתהעבריתהציוויליזציהואילווהיעלמות.

 .) 88-57תשס"ו,פלאי(וראומחדשצמיחהבאההירידה

התרבותהתפתחותאתשקידמוהלשוןבתולדותשיאנקודותשבעמכההכהן

i! -היצירהאתמצייניםאלהמרכזייםאירועיםהעברית.בלשוןובוטאועב:;וןת

 :ושיטמסחרמלחמה,ועריכתבכייהא~מכות,עםבשילובהאמנותית

 ;ומשפטים"קים Q ת;ד~"עבדולמשההאלמסרזרבשפהא.

ובגדיוכליואבזריווהחצר,המשכןמלאכתאתראהליאבבצלאללמדרבהב.

 jלשוניעושרעלמעידשתיאורםהבהרנה,

 jותחבולותיההמלחמהמערכותאתוגיבוריודודהשופטים,יהושע,למדרבהג.

ניגנורהלררייםהנשגבההקודששירתאתהתהיליםומחברידודשררבהד.

 ;הזמרהובכליבכינורות

-ומליצותחידותמשלים,אלפישלמהחיברבהה.

 ;הארניותיט wרמסחרעשיית •החציבהמלאכתאתלמדרואנשיו- .ו

וזמירות.תפילותהגדולהכנסתאנשיתיקנובה .ז

 ) 5-4 ,]ב[תקס"ט(הכהן

המלאים,הלאומייםהחייםעםהחיההעבריתהשפהאתשרת ?jמהמשכיליתתפיסתו

 :השפהבתפיסתחידושהציעהכהןוהכלכלה.הבכייהוחייוהיצירההרוחחיישהם
במדעיםהעיסוקהיהבעברהעבריתהשפהאתפרה (iושהעשירהעיקריהגורם

שבהםבימי-הביניים,;ואילוגלויותבכמהשחיתה-החכמה""אהבת-חולולימודי

יהדותביןשילובמצאהואלפריחה.השפהזכתהלאובפרשנות,בהלכהדקעסקו

העבריתקרןעלתהשבהן •שקדמוהשכיםבמאהובאשכנזבאיטליהאירופהותרבות

המקרא.ובשירתהמקראבלשוןאופיינהזותקופהפרחה.העבריתוהיצירה

הדורותמורשתמתוךהמתקבלתהיצירהבקביעתהכהןאתשהדריכוהקריטריונים

פרשנותכן.אםכתיבה, (iכמשכילעולמותפיסתההשכלה.שלהפואטיקהערכיהם

היהודית.להיסטוריהמחודשת

ותרגומוכעבריתכתובהואכברלין.המדינהספרייתכעותקרקנמצאזהיזרעכלתימינשר 17
עבריות.כאותיותנדפסלגרמנית
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בעצמושחווהוכמיובאוסטריה,בגרמניהההשכלה,שלתקופותיהבשתיכפעיל

והיצירההלשוןתיאוריותאתלהביןאפשרהעברית,שלופריחתה-מחדשירידתהאת

וב"אהבתמל.איםלאומייםבחייםהעבריתהיצירהאתהמקשרהרעיון .הכהןשל

העבריתהספרותאתרקלאלחדשהתחילהשההשכלהסברתו,עלמעידהחכמה"

למקצועותאופקיהאתלהרחיבשהחלההיהודית,התרבותאתממנה,כחלקגם,אלא

העתים,בבררישלאחרעורךזהועירןיעלהשניםכמהכעבורכללי.וידעמדעחול,

תקפ"טריג'יו(ראולהלןשיידוןכפיאיטליה,סופריעלבמאמרריג'יו,שמואליצחק

 .)]ב[תקפ"ט ,]א[

החיקוייםאתמבקדפדידדיכספלד :בהשכלהראפיגרניההדודותספררתג.

על-ידירבהבמידה •כאמורמוכתבות,הדורותספרותעלההשכלהשלהשקפותיה

המורשתרביןהנוצרתהספרותביןזוזיקהזמנה.בתהספרותיתהפואטיקה

באותןפרידריכספלדדודהמשכילשלבכתיבתול;ךארהזכתהלדורותיההספרותית

צדיקזכרבספררהדיוןהדורות.ספררתכלפיעמדתוהצטיירהומחרכהשנים,

שלתיאוריההשניוחלקודיזלשלביוגרפיההראשוןשחלקו ,) 1809(תקס"ט,

ספרותכלפידובנאשלהנזכרתלעמדתומתקרבהעברית,הלשוןושלהמליצה

שלדיונולעיל). 5הע' 'ו(הכשרובנחלאייכלשלעמדתועםבשילובהדורות,

סגנונותהמחקיםעבריםביוצריםהתמקדשהואכירוןבמיוחדמענייןפרידריכספלד

הסרפדיםעלביקורתמתחחראבשמותיהם,לנקובמבלילהם.קודמיםיוצריםשל

היוצריםשלושתאליחסוהעמנואל". ] ... [התחכמוני ] ... ["הבדרשיאתהמחקים

"ענקים",כאלאליהםמתייחסהואכיאףאמביוולנטי.הואהדורותמספררתשבחר

המליצהח"קפי"אתשi:זמרומשרםביצירתםונכשלונפלוהםכיסבורחראעדיין

עשרםורובורעיוןבשכלגבורתםב"ערצםלדעתו,הצטיינו,הםזאתועםהענויה".

הסליחה"~מנוהאלההגדולים"אתכןועלמחשבתם",fקמלתהיאכיבמליצה,

אךהללו.הסופריםמןבכמהדובנאגםמנהדומותתכונות .)ה , 1809(פרידריכספלד

שלהשגיאותאתמעתיקיםהםובחיקו~םלדרגתם,מגיעיםאינםאותםהמחקים

טע.כהלעיל,וכאמור .)ר(שם,אתם"אשרהיקרה"הוןאתשיקבלומבליקודמיהם
 '··-·שם).(שם,המשובשהשיבוץסגנוןכנגדלוקשה

אתפרידריכספלדהזכירעליוהמקובלותהדורותבספרותהאחרותהיצירותבין

שם),(שם,והנזיר"המלךבןשועלים,משלינלקלונימרס],בוחןאבןהקדמוני,"משל

ורמיםעתיקיםשיריםבהםוישהמה,אדיריםומליציםחיל"אנשיעל-ידישנוצרו

כבמקורהטהורהחיתהלאכברולשונןבגלותנוצרוהןכיאף ,)ז(שם,המה"קדוש

לעיל). 'ו(דרבנאעל-ידילעיל,שראינוכפיהוצע,כברבחלקו,זה,מבחרהעברי.

וישפילוכסאם"מעלשירדובכךלפגםטעםבהםמצאהואהבלולה,לשונםמלבד

אפואמסתברשם).(שם,כלשרכם"אתםלדברהחמרן.באזנילצחקהרמהנפשםאת

במחשבתושהצטייןהדורותמספרותענףארחולקבלמוכןהיהפרידריכספלדכי
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כסופדיואולם, ;טהורהעבריתעלמבוססתאינהלשונואםגםהספרותיובביטויו

נחשבהלאשדמתהוהמתלוצצת,ה"קלילה"הספרותאתשללהואאחדים,השכלה

הואהנזכרים,הסופדיםאתהמחקיםדודו,בניהאפיגונייםהסופדיםאתואילובעיניו.

אףהגיעולאאךקודמיהםשלשגיאותיהםאתשהעתיקומשום •וכלמכלביטל

וסוגותספרותיותתופעות •אימץשהואהמשכיליתהפואטיקהעל-פי •וכךלרמתם.

ספקכלאיןפסולים.הםהחדשה,בספרותחיקוייהןוכןע;נדו,בדודות

בדודו.משנייםמחבריםשלשוליותאפיגוניותליצירותהתייחסשפדידדיכספלד

ספרים •סיכומועל-פי •ח~בדוהדודותבמורשתהנזכרותהעבריותהיצירותלאחד

הלשוניתהתופעהאתלעברית.אחרתלשוןדפוסיוהועתקובארמיתבלולהבעברית

כסתההחמה("בימיםהעבריתהשפהכידידתהמחברתיארהזאתוהס~נגתית

נשם,מקיץ"ואיןואפלהחושךבאישוןנדדםוישורון ] ... [פניהאתבצעיף.העברייה
חיבוריואתפרסםכשוויזלההשכלה,בראשית •לדבריו;:~שתנה,זהכל .)]ט

המליצה"מצאה :והתוצאהשם).(שם,בגבורתו"יצאהשמש"והנה-הלשוניים

הלשוןמוכרשאפואהואהביוגרפיה,מושאויזל,יא).(שם,לה"נאמןגואלהענויה

 .וחושךאודשלהמקובלותלמטאפודותהנדרש •פדידדיכספלדשלבתפיסתוהעברית

היהדותאתמקייםומחקרתודהשלשילובדיג'יו:י"שד.

העתיםבבודיכעודךשימשהבולטים,איטליהממשכילי ,)ד"שי(דיג'יושמואליצחק

גםהשתתףכןלפניועוד ,)'י-'ט(כרכים ) 1829/30-1828/29 (תקפ"ט-תק"ץבשנים

ייתה t:1דמזוויתהדודותיצירתאתשבחןהמשכיליבדיוןהשתתףהואגםבכתיבה.

חוברותוהפילוםופיאההתודהספדואתפרסם(תקפ"ז) 1827בשנתההשכלה.של

התודהכי-לפניואחדיםכמשכילים-להוכיחביקששבואחותהאלאשה

בלבד,זוולאאחותה",אלאשה"חוברותהמדעים,ולימודהחקירהאווהפילוסופיה,

לדעתו, .) 1827(דיג'יוביהדותתומכותהןשכןהחוכמותבלימודתועלתשישאלא

ויש ,) 89(שם,פהשבעללתודהולא ,) 88(שם,לאמונהמתנגדתאינההחקירה

- )'גפרק(שם,והיסטוריהגיאוגדפיההעמים,לשונותהדקדוק,בלימודתועלת
שלהידעובקודפוסהלימודיםבתכניתלהכלילםהטיפהשההשכלהחוללימודי

שללהתקדמותהאידיאלילוה 2$נדפילוסופיהעםתודהשלשילוב .המשכילהיהודי

ביןניגודכלמצאושלאישראלגדוליאתיש"דמונהטענתואתלהוכיחכדיהיהדות.

בלימודודקאךשהתרכזואלה(לעומתהתחומיםבשנילעשותהגדילוואףהשתיים

אבןאברהםהדמב"ם,פקודה,בן t:1בחייהלוי,יהודהגאון.סעדיהלמשלהתודה):

ה'"האידכתב,הואהחדשים,בזמניםילו t:1וישראל.בןומנשהאבדבנאליצחקעזרא,

הגדול][החכםה"ה ] ... [והדרוהדודמופתיהגדוליםהמאודותשני ] ... [בקרבנו

והמליץמנדלסון][כלומדמדעסויאמשה ]'והרב[מרדנומוהד"דהאלהיהפילוסוף

בקרבכןהעולם,בכליצא"הטובששמםזצ"ל",וויזלהידץנפתלימוהד"דהמפואר

על"יעידואלהשנישלחיבוריהם .) 22(שם,האומות"שאדבקרבכןישראל
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המחקרובלימודיבחכמותבקיאותםועלאלחיםוביראתובאמונהבתורהשלמותם
העידההדורותבכלהיהדותגדוליביןהמשכיליםשניהכללתשם).(שם,האנושי"

בתולדותחשיבותהוהערכתבראשיתהגרמניהלהשכלתיש"רשלהחיובייחסועל
ישראל.

שלקיומוחידתאתלדיוןיש"רהעלההעתים,בבכורישפרסםבמאמרשנה,כעבור
מההיבטלאבומתבונןכשהואהדורות,לאורךהסגוליתיצירתופלאואתישראלעם

הבחנתו,לפייותר.חשובשהואהרוחני,אלאהפיזי

כןהנהגתםותיקוןושלרחםהצלחתםרבתכפיכיהעמיםבשאריוםיוםירדההנסירן

אידםרירםבהםיפגעוהזמן י~ו:rאםולהפך,החכמה,השתלמותםתפרוץרכןתרבה

נברניהםעצתונבערהחכמיהםחכמתאבדהאז •עברתובשבטעליהםידויהפוך

 .) 12 ,]א[תקפ"ט(דיג'יר

שונההמצבישראלבעםואילורוחנית.פעילותלמצואאיןכאלהירודיםבתנאים

הצרותכלעםשנה,אלפייםמזהביותר,החמוריםהגלותבתנאיגםלחלוטין.
ולשקודבחכמהלהתעסקהזההעםשרידיחדלולאזאת"בכל-והטלטולים
היהדותבתופעתהמתבונןשם).(שם,עזה"אהבהוהחקירההעיוןולאהובבלימודים
ומבשיליםציציהםגומליםהמדעוכצגיהחכמהפרחיבראותומאד"יתפלאוהיהודים
יהודהבתהכאיבואשרהרעיםהפגעיםוקמשוניהתלאותקוציביןפירותיהם
כך.משוםשם).(שם,ספורות"באיןשברעלושברהרהעלהרהעליהוהעמיסו
ולאזהבעניךקרחוהאומותיתרכמקרהלאכיישראלעםעללתמוהיש"נפלים

האומות,שארשלמזואפואשונהישראלעםשלההיסטוריהתולדותיו".כתולדותם
בדרךחסרונותינולמלאותזאתש"עשתהמעוזנו"אלהיל"ידזאתמייחסויש"ר
מצאונואשרהרבותהתלאותחלףודעתבמועצותונחלהחלקלנוולתתאחרת

הזה".כהיוםלהחיותנו

המחקרלימודייחדלהצמיד"שוקדיםשהיוהיאישראללחכמיהמיוחדתהסגולה
היהדותקיוםשלזותפיסה .) 15 ,]ב[תקפ"ט(דיג'יוהקדושה"תורתינולמודעם

המשכיליםראשונישלמתפיסתםבהרבהשונהאינהאוליהיהודיתוהיצירה
האי-ט-לקיiו,ההשכלהשלבר~ח;:ןנעשתההיאאךסאטאנוב,יצחקכגוןבגרמניה,

ביניהם.והתנגשותניגודכללחושבלאחוללימודיעםהיהדותאתשילבהשאכן

האומהתולדותאתמשקפתהדודותספררת :דאפרפרדטש"יה.

גליציה,משכילישלבכתיבתםמתגלעתהראשוןהדורמשכילישלמזושונהגישה
והספרותהתרבותתופעותאתלחקורהתחילוממנה,וכחלקישראלחכמתשבעקבות
חידתאתלבטאראפופורטיהודהשלמההיטיב ) 1828 (בתקפ"חלדורותיה.העברית

כחלקשנדפסיהודה,שאריתהמעובדלמחזהשכתבבמבואהיהודיהעםשלקיומו
גישהמתוךהדורותספרותאוצראלפנהראפופורטהעתים.בכורישלח'מכרך
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הואזמנו.בכימידהקניעל-פישהיאספרותיתתופעהאיזודוחהשאיכהיותר,שקולה

 :ברקשורההשוכרתבתקופותשנוצרהוהספרותמופלאגילויהעםשלבקיומוראה

הדבריםמןאחדהואשכה,אלפיםכמהזההכבחרהאומתנוקירםכיאחיהידעתם

לארמיםיראועתהאדמה,פכיעלאשרהעמיםכלעליווישתוממויתפלאואשר

בלםורומי,ומדיפרסבבלאשררהחיים,בארץחתיתםכתנואשרבלםקדמונים

להקיםעולםלמוסדיאבןעמודילהםויבכרבימיהם,נושבתארץקצרתעלשלטר

אלהיר~םרדערדויהודה ] ... [היוכלאוהיולמרהלכוחלפו'רכלםאחרוןלדורשמם

פינעלסוףרעדמראשהאלההאומרתכלקוררתחזרעיניו ] ... [כאמןקדושיורעם

 .) 173-171תקפ"ח,(ראפרפררט ] 1יב,הרשע
-~-.י

אלאהנהיגורקלאואלההעם,אתלהנהיגרוחאנשיקמרודורדורבכלתפיסתו,לפי

והרוחניתהמדיניתהמנהיגות .) 175(שם,ימיהםעדהעברקוררתאתוסיפרוכתבוגם

לבחירההנתרןענייןאיכההספרות •כןרעלהספרותית,בכתיבהמעשיהאתתיעדה

היסטוריתיעודמהורהאלאאחר,ארזהספררתיטעםעל-פיאסתטייםולשיפוט

שרכים.ובמקומרתבזמניםהעםתולדותאתהמשקף

קריטריוןושימששי'.ר'שלדירנובמרכזאפואעמדוהספרותיההיסטוריהתיעוד

ההיסטורייםהחיבוריםביןלדורותיה.העבריתהיצירהמתוךךלבחירהלשיפוט

הקבלה,בספרדוד)בןאברהם 'ר(הראב"דאתהזכירהואלצירןהראוייםומחבריהם

שלשלתאתרכןעולםימותבספראברבכאליצחק •היוחסיןבספרזכרתאברהם

לדודהדורותקוראואתגאכזלדודדודצמחאתיחייא, ' Tיוסףבןלגדליההקבלה

אךשי"ר,שלההיסטוריוגרפיתתפיסתועלמעידהזררשימה .) 176(שם,קרכפררטר

לפיקשור,ההיסטוריההנצחהמפעלמובהקת:ספרותיתהשלכהישזרלתפיסה

הספרותייםהלשוןבכליהשימושבאמצעותומועשרהספרותיתביצירה •דעתו

במשבצותלש~מםקטנים,"פניניםללקטעצמועלשקיבלהסיבהזרהשירי.והביטוי

הקודש,ספריהםהשראתומקוררתשם).(שם,יפים"אתלעמיולהראותהמליצה

אלדרכיקצרתעלשירבדבריישרוךלבאת"להעירכדיחומרחיפשהואשבהם

זההסברשם).(שם,האדם"נפשעלהשירנחגדולכידור,מדור~מכרוכפלאותיו

מהם.מושפעאףואוליתפארת,לשיריבהקדמתוריזללדבריובלשונוברוחוקרוב

כסעלהיצירה-העיבודלכתיבתלדבריו,אותר,מביאההאלדרכיאתלהללהשאיפה

שתפיסההואהמענייןבראשו.נדפסתזרשהקדמההאפוסיהודה,שארית-הפורים

הספרותבמיסגרתיצירהליצורזהמשכילסופרמזרזתהדורותיצירתשלזרמיוחדת

המתחדשת.העברית

הפירטים,כלפיחיובייחסלגלותשי"ראתהביאהזרהיסטורית-ספרותיתר~ייה

המשכיליםעל-ידיבדרך-כללנדחתהשכאמור-הפירטיםספררתאתקיבלוהוא

העבריתהיצירהלדעתויהודית,דיברולאשבגולהאףכיקבעהואהראשונים.

המקובליםהמשורריםבין .) 183(שם,וגבוהים"כשגבים"שיריםוהפיקההמשיכה

"צחיםשהםהספרדים""פירטיאתוהזכירגביררלבןשלמהאתשי"רמכהעליו
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"בצחותהספרדיםלפיוטידומיםאינםכישאףהאשכנזים,פיוטיאתואףוערבים"

על-פיקיבלםהואכבן-זאב,משכיליםעל-ידיושנדחוהמליצה"ונועםהלשון

הוא ;שם)(שם,וקורותיו"האומהעניני"כולליםשהםמשוםשקבע,הקריטריונים

ביןההבדל .) 184(שם,בהבנתםהקושילמרותקליד"פיוטי"רובאתגםלקבלמוכן
האדםנפשביןמליצים"המהשהראשוניםהואהאשכנזיםשללאלההספרדיםפירטי

להשקפתואפואנאמןשי"רואלוהיו".ישראלעם"בין-האחרוניםואילוויוצרה",
שלהיסטוריתיעודבהיותהמתקבלת,עדייןבלשונהמצטיינתשאינהשספררת

כיואףספרות.מבקרמאשרהיסטוריוןיותרהואשי"רזרבהשקפתוהאומה.תולדות
בבכורישפרדסםטמיריןמגלהעלבמאמרוכגרן-הספרותבביקורתהצטיין
לעורינזאהן(וראוההיסטוריהאתכמשרתתהספרותאתהחשיבהואעדיין-העתים

תקצ"ב).ראפרפורטוראו ;בהמשךשיידוןכפי , iv ,תשל"ז[תקפ"ח](ויב"ל)

ההיסטוריתליהדותכהמשך:ההשכלהלווינזוןו.

בכתיבתםבישראלוהתרבותהרוחתולדותשלהפרירדיזציהבתפיסתשחלהמפנה
יצחקשלבכתביוביטוילומצאהשנייהההשכלהלתקופתהמשויכיםהמשכיליםשל
הי"טלמאההעשריםבשנותברוסיה.המשכיליםמראשוני(ריב"ל),לרוינזרןבו

היסטוריתהיאותפיסתוכהיסטרריון-אידיאולרג,ישראללתולדותלווינזרןהתייחס

יששי"ר.שללתפיסתובדרמהההשכלה,ספררתעלהשלכהלהישכיאףביסודה,
הי"חהמאהבשלהיבגרמניה.העבריתההשכלהשלהישגיהלאורדבריואתלבחרן

היהדותשלמחדשלהגדרהזוהשכלהשלמאבקההפךהי"טהמאהובראשית

בחלקםנכנסווכתביההיסטורית,לעובדההאירופיתהנאורותשלברוחההמודרנית
בעיותעםלהתמודדברוסיההעבריהמשכילחייבכן.פיעלואףהספרותי.לקאנרן
בדברבגרמניההמשכיליםטיעוניעלחזרריב"ל .ברליןמשכילילפנישעמדודרמות

אךההשכלה.שלהמחודשתהפרשנותעל-פיההיסטוריתהיהדותשלנאורותה
תעודהמספררכמסתברבנושא,טיפולוודרךמתודולוגיתיותרהרבהחיתהגישתו

הספרשלהעיקריתמטרתוזאת,כל;ועםמקיפהיותרהרבהחיתה ,) 1828 (בישראל

 ·----בזמנו.ההשכלהעלכאפרלוגטיקהלשמשחיתה
המשךאלאאינהשההשכלההטיעוןניצבההיסטוריוסרפיתהשקפתושלביסודה
להשכלה.בסופםומוביליםבאלהאלהשלרביםהדורותוכיההיסטוריתליהדות
למעשהקיימיםהיוהמודרניתההשכלהשלשעיקריההתיאוריהאתפיתחויב"ל

וקדושגדול"כללדבריו,השכלה. ...בישראלגדוליהצטיינוובכולםע~רר,בדורות
מדרגתו,לפיאישאישכרב,כגאוןכאמורא,נחבאכשופט,כנשיאכנביא,ככהן

בתורהכשלמותרשונות,ובלשונותומדע,חכמהבכלמאדשלםהיהוזמנו,מעלתו,
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מאזצידדושגדוליההדורותשלשלתעללהצביעריב"לביקשכך 18רבהרראה".

ולאקודשלימודיעםבשילובההשכלהשלבדרכהרחרכמרתלשונותבלימודומתמיד

עללהצטדקלהשכלהל 15יריב"לטעןיכךמשרםרחרכמה.תורהביןניגודמכלחששו

הוארכך .) v(שם,האומהגדוליכלנהגרכךשהריולמדעים,חולללימודיהטפתה

 ) 112 ,םש()!(ישיבןמדודהחלהדורות,כללאורךהיהדותשלהרוחגדוליאתמנה

מןכלשהובענףהצטיינושכולם- ) 152(שם,(שיק)שקלאררבררךבר'ר~ל.ה

זקיחןרזהבאופןלשונות.ארהטבעמדעיהרוח,מדעיהפילוסופיה,החרכמרת,

שהדורותהמר~אהנו:זתמתוךישראלעםשלהרוחניתההיסטוריהאתלררינזרן

 ] ... [דורמדור"למורשההחרכמרתאתהמעבירהקבלהבשלשלתבאלהאלהשלרבים

שלמודרנית-משכיליתגיוסהלפנינו .) 112(שם,בר"אנחנואשרהזההאחרוןדו-רעד .

 .לזקנים"ויהושעליהושע,ומסרהמסיניתורהקיבל"משהבנוסחאברת,פרקי
במקצת~קדימהיהכהןשלרםשלהנזכרתתפיסתואתומעמיקהמרחיבהזרתפיסה

הקדושה"חוותינולמרדעםהמחקר"לימודישילובשלפיהי'יודיגשלר~ייתראת

אתומכינה ,) 15 ,]ב[תקפ"טריג'יר(וראוישראלחכמישלהצלחתםיסודהוא

 .להלןשנראהכפייפיןש"ישלהמיוחדתלתפיסתוהקרקע
ההשכלהבתקופתריב"לבחרישראלמחכמיבמילבררמיוחדענייןלנרישיכמרבן

אתלררינזרןמנהומדעחרכמהששילבוהאחרוניםהדורותחכמיביןלפניה.ומעט

הקטעבמסגרתרביה,ומניה ,) 150(שם,זאמרשץישראל ,,,עמדן,,יעקברמח"ל,

כאחרים,יעצמובפניכסעיף(לאסרןמנדלאתגםריב"לשירבביזאמרשץעל

הגדולהאדםהמופתאיששלבחכמהרבו"היהשזאמרשץיותר),קטנותובאותיות

מנחם]בןמשה 'ו[הרמב"מןהאלקיהחוקרהרבהגדול][החכםה"הזמנו,חכמינזר

(שם,המחוכמים"בספריורחוקיםי~~םארץקצריבכלרלתהלהלשםהנודעזצ"ל,

ישראלגדוליביןמנדלסרןשלשמראתלהדגישמבלימובלע,באופןרכך. .) 151

אף .זאמרשץשלכתלמידוילעמוסרןמנדלשלתרומתולתיאור"לריבגלשהאחרים,

לעסוקלאכוונתועיקרמפעלרתיר,רעלמנדלסרןעלשבחיםהרעיףריב"לכי

ההשכלה.אתשi:זטרימרישראלובגדוליברבניםאלאגופא,ובהשכלהבמשכילים

וכמשכיליםילזמנוגםישראלשלהרוחניתההיסטוריהתיאררייתאתיישםלררינזרן

כאלה"ורבים :העםבהנהגתהאלוהיתהמעררב~תעלברורהלרמיזהנדרשאחרים

ת"להיוםגםכפם,בתבונתעמוצאןלנחרתודורדורבכלה'הקיםמשכיליםרועים

בכלושלמיםמופלגיםותורניםגדוליםרבניםס~להאנשיאתנונמצאולאל][תהילה

אחיות-והשכלהיהדות .) 152(שם,רעם"עםולשרןספררירדנ.iיומדעחכמה

העליונה.ההשגחהעל-ידימונהגותזרגםרזוריב"ל,שלבהיסטררירסרפיההןתאומות

-בישראל"תעודה :תשל"זלמהדורתאטקסעמנואלשלהמבואראוריב"לשלזהספרועלעוד 18

 . 19-3תשל"ז,[תקפ"ח]לעווינזאןבתוך:למסורת",תמורהבין



 123ההשכלהבתפיסתהדורותספררתשלרררריזיהפרירדיזציה

הרבניתהיהדותעללכאורהה~קשהבאופןלחלוטיןמסורתילהישמעמכ~רןהטיעון
אותר.לדחות

 ,) 1839 (בתקצ"טשנה, 11כעבורהתגבשהבגרמניההעבריתההשכלההערכת

דןיהודהביתבספררישראל.עםשלבהיסטררירסרפיהריב"לשלעיסוקובהמשך
והןבתורההןוסרפדיהחכמיההנהגותיה,ספריה,הישראלית,האומהב"קרררתריב"ל

עםשלרוחניתהיסטוריהמהורהוהואהספר),שערעלשנכתב(כפיבחרכמה"
אתכוללתהאחרונההתקופהעיקריות.תקופותלעשרהמחברחילקשארתה •ישראל
לתחיההתייחסריב"לההשכלה.תנועתשלפעולותיהתחילתואתהחסידותצמיחת

והואבגרמניה,האחרוןבדורשהחלהוהחינוכיתהספרותיתהלשונית,התרבותית,
"התחילואזהבחנתו,לפילערך. ) 1770 (תק"ללשנתראשיתהאתלקבועהקדים
ומשורריםוהדקדוק,העבריתבלשוןגםמופלגים,גדוליםחכמיםבאשכנזלצמוח

ופילוסופים"גדוליםחוקריםומהםשרנות,ובחכמותבלשונותוידועיםנפלאים,
ובייסודהחינוךבתיקונירכןשחיברובספריםניכרתפעולתם .) 143 , 1839(לררינזרן
ואמת,שלרםלדבריהרומזנוסח-ארץ"ודרךוחכמה,("לתורהמודרנייםבתי-ספר
בגליציה,דומיםזרמיםניכרוהגרמניתההשכלהבעקבותדיזל).שלהחינוכיהמנשר
מדעבכלחכמים ] ... ["קמרשבהןהאחרות,המערבובארצותבהולנדבצרפת,
שם).(שם, " ...והשכל

הקוראאתושולחת •באשכנזהתחיהראשיתאתתולהזרמ~:פמתהיסטוריתסקירה
בחינוך,המשכיליםבתרומתלעייןכדיוהאחרונים"הראשוניםהמאספים"ספריאל

המופתאישיביןשם).(שם,ומוסרובמידותובדקדוקבלשון •התנ"ךבפירושי
ש"היההגר"א,מררילנא,אליהו ,,שלדמותואתריב"להעלההאחרוניםבדורות

"החכםכינההואשאותר •סרןמנדלאתרכןגדול",ומדקדקחכמות,בכמהגםחכם
השתדלזהבספררגם .) 141(שם,מדעסריא"משהרבינוזמנוחכמיאביאלהיהחוקר

פתוחיםשהיוברבנותמרפתאישיבהולכלולההשכלהגבולותאתלהרחיבריב"ל
דקדוקמדע,חול,מקצועותלימודכגרןהעברית,ההשכלהשלמדרישותיהלכמה

המשיכהעצמם,המתוניםהמשכיליםביןשביתהלהשקנתה •זרתפיסהוכדרמה.
ש~ישלבכתיבתולהלןשנראהכפיהמתונה,ההשכלהשלהדעותהרגיעללהשפיע

 ~- . rפ

ובתרומתהזמנrזלאזכרהגרמניתההשכלהשלבהשפעתההכירריב"לוכאמור,
(שם,האחרותהמערבובארצותבהולנדבצרפת,בגליציה,ההשכלהלהתפתחות

תוךמכלילה,היסטוריתהיאבגרמניההעבריתההשכלהבהערכתראייתוזרוית .) 143
ספרותייםלנושאיםארלפרטיםשייכנסמבליהמקובלים,;בסרפרלטירריםשימוש

מעמיקה.ולהערכהמובהקים

ישכילהוכיחניסרסאטאנרב,כגרןהמוקדמת,ההשכלהשלההוגיםראשוני
השניהדורבניואילו .) 99-93 , 1988פלאי(וראווהיהדותההשכלהביןהתאמה
במטרההיהודים,שלהתרבותיתההיסטוריהאת- ?לשכתב-לכתובניקשר

רבניותדמויותעלהדגשאתולשיםהיהדותבתרךמשולבתההשכלהכילהראות
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שישלהראותכיסואחדיםזאת,עםההשכלה.ממחשבתדחוקותהיולאשלדעתם

ובוודאיקשו,כלשאיןשטענומשכיליםגםוהיווהאמונה,ההשכלהביןהתנגשות

 19השתיים.ביןהתנגדות,לא

להתפתחהוסיפווספרותההעבריתהשפה :מנדלסון-פרנקפורטמשה .ז
בגלות

מכדלסון-משההמשכילהסופדהתברכןהגרמניתההשכלה~תחילתזמןכמדחק

ואףתבל'פכיבספדוהדודותבספורת-השבי"סרןמכדל"משההוא-פרנקפורט

למשכיליםבניגודהראשונים.המשכיליםדובשלמיחסםשוכההיהאליהיחסו

בימי-והיוצריםהמשודדיםאתוהאשימובגלותהעבריתהלשוןידידתעל'שקוננו
שברצדההספרותאתלדחותשלאהשניסרןמנדלנטההלשון'בשיבושהביניים

 :אחדותלשונותעםהשוואהעלהסתמכההעבריתהלשוןלתופעתגישתובגולה.
הלשונותהיובתחילה ;והתקדמותהתפתחותשלתהליכיםעובדותטען'אלו'גםאלו

 :עמןהלשונותהתפתחוהאדםבכישהתפתחווככלקצוות

קוצרכעדןקצרהחיתהז;נתחלההאדם,בפיחבדאםמיוםהעמים,לשונותכל

היוכןומלאכה,בחכמהמחשבותלחשובוהוסיפוגדלוכאשדעדז;נד~דם,מחשבות

 7-(מנדלסרהחדשותלמחשבותלבושכמרריתיצברשרנות,מלותלחדשמוכרחים
 20 .) 97תדל"ב,פרנקפורט

ואיןהמציאותמחויבילכןהםהחדשיםהזמניםלתנאישיתאימומליםחידושי

בתחילתנותרההיאאךבראשיתה,העבריתללשוןגםאירעכןלרבדיו,לבטלם.

עםמתפלמס , 1860מ"שלרםמשפטשבספררהמינים""קלקולכמאמוראברמרביץ.יעקבשלרם 19
שלוםטעםטובבשמאלה,לנוהמענקת"ההשכלהכישטעןרערגב,מיניםבספרוצורייפלאליעזר

 ; 50 , 1858(צווייפלחיים"ואלחיםנצח,חייאמונה,בימינה,מלבנוושודדתחומסתואורה,

ליבמשהאלחים".בתל"חכמהאברמוביץ.לדבריהתנגד,כיעל ) 37 , 1860אברמוביץ

להגדירשישוטועןהזההפולמוסאתמזכיר , 1873מ"התהו""עולםבמאמרוליליינבלום,

אחד"שכלשונים,פירושיםהמקבליםמופשטיםמונחיםשהןו"השכלה","אמונה"שלמשמעותן

צרופהש"אמונהלדעתו,ספק,כלאין .) 103ב,תרע"ב, ) 1873 [(ליליינבלרםכרצונו"אותםמפרש

שלמלכותאיןמכל-מקוםולאה,כרחלאחיותאינןאופןשבשוםאף-על-פימגבלת,והשכלה

במאמרמארקון.ליבחייםואילו .) 103(שם,נימא"כמלאאפילובחברתהנוגעתמהןאחת

בביתכהןכמבקשהמשכילבלבה 1$~רהמבקשש"כלשאמרצרוייפלאתמצדיקבהכדמל,

הדתעםריבלהישש"ההשכלהסוברמארקוןאברמוביץ.שלהתקפתואתודוחההקברות",

 . 360תרל"ט,מארקוןוארמציע.שהואההשכלההגדרתעל-פידור",מדרוכמעטוהאמונה

השפה :והתרבויותהשפותשלהתפתחותןאודותעלהודרשללמשנתוהדיםכאןלשמועניתן 20
 Herder(ראוהאדםלשיפוראמצעימשמשתוהיאלקידומה,ומסייעתהתרבותרמתאתמשקפת

שניםלאורךנכתבאךהמחבר,שלפטירתולאחרבתרל"ב,נדפסתבלפני .) 1802 , 244-245 , 448

הי"ט.למאההשלישיהעשורלאחרכנראהרבות,

• 
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שלתפיסתולפיכשארה,שהיאמכךנובעתהעבריתשלמגבלתה :התפתחותה
מעשית,כלשרןלתפקדיכולהחיתהולאגיאה, wפירטיתשפהמכדלסרן-פרכקפררט,

ארסחררהלדברייצלחלאגםאםעבר,מלשרןבידינוכותראשר("המעטיומיומית
לקבלהיאמוכשרתשירבאורחאמכםלמליצה.קודשכלוהזההמעטכשגםמלאכה,
ההשכלהלהוגיבניגודאךשם).נשם,משורריו"בלבאשרהנשגביםהרעירכים
-העבריתשלוקפיאתההיאלמותהאתבכךראהלאמכדלסרן-פרכקפררטהאחרים,

משורריםדורבכללעםקמרהחיים",ביןקולהאת~ברלשרןפסקה"מיוםשהרי
 ;חז"ללשרןעלבהסתמכםהעמים,לשוכרתשהורחבוכדרךהלשון.אתהרחיבואשר
ויעשוותלמוד,משכהלשרןממיטבלקחואשרהגדולים,המשוררים"עשררכך

וכמוהםגביררל,חלדי,יהודהר'אלחריזי,עמנואל,המשוררהםהלאמטעמים[,]
הלשונותלשילובמכדלסרן-פרכקפררטשליחסרשם).(שם,של.מים"רכןרבים

אלחריזישלה"קלילה"הספרותאתלקבלמרנןהיהאףוהואחיובי,היהולהרחבתן
לאהואאחרים,כמשכיליםשלאלדחותה.נטרהמוקדמים.שהמשכיליםעמנואלושל
שלטבעיתלהתפתחותוטעןהמקרא,לשרןעל-פיהלשוןלטהרתהדרישהאתקיבל

המקרא.ללשוןמ~ברהלשון

מכדלסרן-פרכקפררטמצאהשפהשלהפירטיבביטויהמשמעותיתהירידהאת
 •המרהגלות~סיבתמעלות,עשרהמליצהשמש"ירדהשבר •האחרוןבדורדווקא
ההלכהבלימודההתרכזותשם).(שם,המליצה"אשכבהאשרוהלחץוהערכי

הוזנחוודקדוקהוהלשוןהיפה,הספרותשלהיצירההתפתחותאתלדבריו,חגבילה,
ברשהשתמשלביטויהדיםבדבריולשמועאפשר 21החרכמה.גםאבדהובעקבותיהם

ההתמקדותבדברולטיעון-ממעלות"עלותעשרהשפהירדה"והכה-בן-זאב
 .) 114עמ'(לעילבהלכה

לדעתשיש-ראייבשיץעמדןבעברשהשמיעוהטענהעלחזרמכדלסרן-פרכקפררט
המשכיליםבידיותישמעתחזורזרטענה '.התורתאתככרכהלהביןכדיהשפהאת

מכךוכתוצאההעבריתהשפהלהזנחתהביאהבהלכהההתרכזותזה,לפיהמתונים.
 22התררה.הבכתכמנעה

-במליצההזלזולכיוקבעבזמנוהעבריתהספרותשלמצבהעלעמדהואבסינרם
'חידי.ם-i'I-האחרונים.בדורותהעבריתהשירהאתדלדל-העבריהפירטיהביטוי

מאז,אךהכהן.ושלרםדיזלנפתלילדעתו,הם,גדולים""משורריםלהיקראהראויים
אוהבי"כמצארוברוסיהבפרליןכיאם •באשכנזהעבריתהיצירהחךלה •טועןהוא
בגרמניה.שכעלמהלאחרגםאפואכמשנתההשכלה .) 98(שם,ומליצה"לשרן

דרכיעלאךה:תרותמשפטירכלוהדיגים,והחרקיםהמצרותעלדקלכבסאתשתרלא"הלומדים 21
לבבם,עלעלוולאזכורלאמליצותיהונעימתחקרתיהרעלתודתו,אתה'לגוגתןבראשדהלשון

בלישגאדדייקאשכתוב]נכמרכמ"שהלשוןשמידתעלבמאודהזהירואשדחז"לדבריזכרוולא
 .) 97(שם,החכמה"תאבדהלשוןבאבודידעוכיוכר:

 .) 97(שם, '"התרותספדהבינולאכיהגדולה,הדעהיצאוסגולתיה,הלשוןידיעת"ומחסרון 22
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דתית",כ"השכלהההיסטוריתהיהדות :פיןרש"יח.
ובגרמניהבאיטליהמקורותיה

כמשכההגרמנית,ההשכלהשלייחודהאתהמשחזות •דיב"לשהחלזרמגמה

 :הי"טהמאהשלהשכייהבמחציתהמתונהההשכלהמסרפדיאחדשלבכתיבתו
העבריתהיצירהבתופעותעייןהואאףפין.יוסףשמואלוהעודךהמנקדהסרפד,

עלשכתבכביקרותבהמשך).שיידון(כפילגביהמעניינתתיאוריהופיתחלדודותיה

תופעתאתבחןהוא ,) 1844 (תד"דמשכתלכנזרן,הכהןלאד"םקדששפתשידי

ובגרמניה.באיטליה :מקומרתבשניתחילתהאתוזיהההאחרוניםבדודותההשכלה

ומתמידמאזיותרמתקדמתשהיאכירוןעילית","גולתכינההואהראשונהאת

הלקיזאצלגםנדפס ; 92 • 1844<פיז"אחרתיה"עלישראל"עםהשכלתנית nז;נ"ב ·
שלבתרומתםהנידהואאיטליהבהשכלת .) 33-29 ' 1960אלקרשי ; 272-269 ' 1960
-לרצאטרחייםמשה ,,הואהלא-הזאת"התקופהבהתחלתעמנומשודדי"ואש
חידושאתתלהפין .) 92(שם,המליצה"בעולםהאלה"הענקיםלרצאטר'אפריםושל

שאיפשדהרבפתיח~תבאוצם,ההשכלהדוחבהשפעתבאיטליהוהשפההספרות

להתנגשות.חששכלבלארציונליבאופןחוללימודיעםקודשלימודילשלבלהם

כבדומשביליהאיטליהשלבייחודהזרהבחנההחדש"."דגלאתאפואכשארהם

מתחפיןזאת,עםדיג'יר.שמואליצחקהאיטלקיהמשכילעל-ידיכאמוד,הוצעה,

טהורה.איכההעבריתשלשרכםבטענהלרצאטר,אפריםרעלדמח"לעלביקרות

אשכנז,השכלתהשכייה,ההשכלהשלהעיקריתהסגולההיאהשפהטהרתואכן.

באיטליה,ההשכלהלאחדבאהשכן •הזמןמבחינתתחתית""גולתמככההואשארתה

שלהטהרניתגישתםאתבמיוחדהעדיןפיןבמעלה".היאועליונה"גדולהאך

"מיםשיצקובכךהשפה,חידושאתלהםייחסולמעשהלשפה,ברליןמשכילי

לדעתו, .) 272 , 1960חלקיך ; 92 , 1844(פיןהקדומה"קדששפתממקרוטהורים

מתערובותשפתם"לטהרעצמההגרמניתהנאורותשלממאמציההושפעהזרגישתם
תשס"א,(פלאיאחדבחיבורשהראיתיכפיככרכה,הבחנה-שם) ;(שםזורת"

185-184 (. 

היקףחדידתrז,עומקז;ננחיכתגרמניההשכלתשלהכנהחשיבותהאתהדגישפין

הראשוניםההשכלהסרפדיאתדאהפיןהנמשכת.והשפעתההמשכיליתפעולתה

אפייןהואמכדלסרןאת :כתיבתםאופילפיהמג~רכתתרומתםאתוהעדיןבחיוב

רבןאייכל •בדי"לואת •~ז?משלסאטאכרבאת •כמשודדריזלאתההשפעה,~ז?קרו
התפתחותלדעתו,לכן. .) 272-271חלקיך ; 93-92 , 1844(פיןכפרשנים-זאב

נובעת •ופרליןליטאואיטליה,גליציהכמרבאוצרתרגםהי"ט,במאהההשכלה

 .) 273-272;שם, 94-93(שם,בגרמניהמראשיתה

שלהיעלמותה :מאזבהשכלהשחלוההתפתחויותאתפיןסקרלאחודבמבט

("והכהענוייםלאבאפיקיםשםההשכלהשלרהמשכrזבאשכנזהעבריתהיצירה

השכלתלאחד .)] 272שם, ; 93[שם,דגלה"הרימהרהאשככזיההענויהנאלמה

... 
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הזכיר(הואלגליציהעברהואז:.ורלאיטליה,העבריתהיצירהחזרהובעקבותיהברלין
שם). ;(שםולפוליןלליטאובהמשךהעתים)בכוריהשנתוןאת

פיןבאלכאמנים,שפהבחיבורו ,) 1879(תרל"ט,ההשכלהבשלהישכה, 35כעבור
מתוךהדורות,לאורךויצירתההעבריתהשפהשלתרבותיהיסטוריסיכוםלערוך

בהשכלתוכריב"לברליןבהשכלתכקודמיוהוא,גםמתוכה.משכיליתאידיאולוגיה
אתולהוכיחהעבריתהשפהעללהגןשאיפהמתוךזהבנושאלעסוקכדחףרוסיה,

איכרהמתוניםהמשכיליםשלמאבקםההשכלה,התפתחותשלזהבשלבחיוניותה.
-קיצונימשכיליאלמנטאותוכגדגםאלאלהשכלההמתנגדיםהרבניםכגדרקמכ~ון

הזרההסוברתהליכותאתלחלוטיןלאמץשזvאף-מזויפתהשכלהנקראשלעתים
ש"השפהטענולשפההמתנגדים 23העברית.לתרבותהיסודזיקתביטולמתוך

לאלהלאאבלנישכות,ולמחזיקיםלזקניםאםכיטובהואיכנהזקנהכברהענויה
 24 .) 52תרל"ט-תר"ם,(פיןחדשה"כמסלההעםאתלהוליךהרוצים

וידיעתהלימודההעברית,שהשפההטיעוןעלהתבסספיןשלהאפולוגטידיונו
להשכלהדהיינובארצנו",לאחינווהמעשיתהמדעיתל"השכלההפריעולאמעולם

בערכילדגולכדיכן,ועל .) ixתרמ"א,פין ; 55תרל"ט-תר"ם,(פיןהחולבלימודי

בזכותטיעונובהמשךהעברית.בשפהלזלזלצורךאיןהכללייםהאירופייםההשכלה
היהדותתוכללאובלעדיהליהדותהכרחיתהעבריתהלשוןכיפיןהראההשפה

-היאאלאהמטרה,אללהגיעחיצוןאמצעיאוטכנימכשיראיכההשפהלהתקיים.

תפודשאםבאופןוהגרףהנפשקשר~מהוקשורההדתית,ההשכלהמעצ~יעצם

ועמדה.תקומהלהגםתהיהלאהדתית,ההשכלהמןוספרותההענויההשפה

לידימביאההספירםועזיבתבה,שנכתבוהספריםלעזיבתגורמתהלשוןעזיבת

והאומההאמרנהרחיי-האלהבספריםהאצוריםוהנעליםהקדושיםהלמודיםזקכחת

 .) xשם, ; 56(שם,חיותםממקרםונפסקיםהולכים

בזמניהבישראלההשכלהז,נקורות •לדבריותבוא,אלהדבריםלאמיתותההוכחה
 .) x;שם, 56(שם,באשכנזובייחודהשונים,

דתית"."השכלההיהדות:למורשתבהקשרההשכלהלתופעתחדשמוכחהציעפין
 ii-.,!קמעשוההיסטוריההספרותהדת,שלבמובן-היהדותלידעמתייחסזהמוכח
דתית""השכלהבמוכחזהמתוחכםשימושכאורה.גישהמתוךהיהדות,מורשתלכל

-יותרמאוחריםולתיאורים ;קמתקמ"ה,אייכלראוהמזויףהמשכילשלמוקדמיםלתיאורים 23
 • Pelli 2006, 202 n . 44וראו .) 40-25 , 1965 ] 1871 [(בראנדשטטרבדאנדשטטרשלמ"דבסיפוריו

תשס"ב.פיינרראוכן . 45הע' 113-12תשס"א,פלאיראהה~זיקה,המוגזמת,ההשכלהעל
הענויההשפהזקנה"כבר :מעטשונההניסוחשם-מתרמ"אלנאמניםשפהבספררגםנדפס 24

לאלהלאאךבישנות,ולמחזיקיםלזקנים,אםכיוטובהרצויהואיננהכלח,עליהאבדוכבד
תרמ"א,(פיןבקרבו"ההשכלההרבותלחפץולאההשכלה,בנתיבותהעסאתלהוליךהחפצים

v (. 
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שחיתהלדורותיה,היהדותשל"נארר~תה"עללהצביענרעדההיסטוריתהיהדותלגבי

נאורה,"משכילה",דתבכוחהיאדיניה,אליבאהיהדות,ומתמיד.מאז"השכלה"

והידעהידיעותלרכישתדהיינוהמדעית",ל"השכלהכאמור,מתנגדת,שאינה

 •לררינזרןשלבתיאוריהנוסףשלבפיןפיתחזרבתפיסהוהמדעים.הרוחבמקצועות
ההיסטוריתשהיהדותאלאההיסטורית,ליהדותהמשךרקאינהשההשכלהבקבעו

דתית."השכלה"ומעולםמאזחיתה

כיוקבע •שלובתפיסתובישראלהתעודהמרעיוןגםטיעונואתשאבפין

זאתהשכלה-דתית,חיתהלגריהירתםמאזישראלבניבקרבהופיעהאשר"ההשכלה,

אתבעולםלהפיץהעבריהעםתעודת ;הרוחות"אלהימאתונחלתםבארץתעודתם

 .) 13;שם, 59(שם,הטהורה"הדתלמרדי"י.פעז-ו
25 

העםשלהמופתביצירותלשוניתבדואליותפיןהבחיןהעבריתהשפהעלבדירנו

כתביהםאתכתבואמנםההיסטוריתהיהדותשלוחוגיהישראלחכמיגדולי :היהודי

"ז:ז~רר •כןפיעלואףערבית),(כגרןהמדוברתבלשוןופירושיהםהפילוסופיים

יהודההיוביניהם ; ) 22שם, ; 116(שם,הקדש"בלשוןופירטים,ובקשותתפלות

כיטענתואתפיןזtי~תבכך .) 23;שם, 117(שם,וזולתםגאוןסעדיההרמב"ם,הלרי,

בשפותכתבוישראלשגדוליבעתגםהדורות,כללאורךנמשכההעבריתהיצירה

אחרות.

פיןניסהההיסטוריתביהדותהדתית"ה"השכלהשלמהותהאתלהבהירכדי

להתרכזהעדיףהואוכמרבןהדורות,כללאורךארתהשאפיינוביסודותלהבחין

השניכחוטהעובריםיסודותארבעהמצאהואההשכלה.עלהרומזיםהיבטיםבאותם

 ;הדתיללימודנועדובישראלהחינוךותכליתהלימודיסודא. :הדורותבכל
כעזרוהןעצמולשםהןהמדעים")("למרדיכלליידעלימודעודדהדתיהלימודב.

 ;מהותיפנימיבקשרהעבריתבלשוןקשורהדתיהלימודג. ;התורה"חכמת"להבנת
ללשוןכתחליףנועדולאוזולתםהקודשכתבישלזרותללשונותתרגומיםד.

מצביעותאלויסודהנחרת .) 27;שם, 121(שם,המקראלהבנתכאמצעיאלאהעברית

 •החינוךאתהדגישהומתמידשמאזונא,מקדמתהיהודיתההשכלהשלמהותהעל
קודשלימודיביןניגודכלראתהולאהיהודית,לתרבותכיסודהעבריתאת;:~עמידה

 .חולולימודי
גדולישלוהלשוניתהרוחניתהפילוסופית,היצירהאתפיןסקרזרטענהלהוכחת

חולומדעיכלליידע-ר"מדעים"תורהשילבואשרהדורותלאורךהספרדיםישראל

והידעהדתבתחומיה"מדעית"היצירהכיטעןהוא .) 34-28שם, ; 128-122(שם,

אתלעדןותפארתההלשון"לכברדיצירותמליצורישראלגדוליאתמנעהלאהכללי

היוצריםבין .) 35שם, ; 177(שם,והנשגב"היופירגשתאתולהעירהמוסריההדגש

הניאן-ובחרגי ; 163-162תש"ן,מאירוארהרפורמיתבתנועהישראל""תעודתועירןעל 25
ששה-עשר.תשיעי,שמיני,מכתביםתש"ח,חירשואר-הגרמניתאררתרדרקסיה
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יצירתאתבחנואשדהראשוניםהמשכיליםעל-ידיגםשהוזכרואישיםמונההוא

כתבואלהישראלגדוליומיצירותיהם.מהםחלקקיבלואודחוואשדהדודות,

הספרותבתחוםליצירותמסילםנתנוגםזאתועםותיאולוגיותפילוסופיותעבודות

נבוכים,ומודהלהדמב"םהמשניותפירושאתשתרגםאלחדיזי.הוזכרוביניהםהיפה.

בנושאילעבריתמערביתספריםשתרגם •חסדאיאבןבדאברהם ;תחכמרניאתוכתב

ברכיה ;השיר""במליצתוהנזירהמלךבןספראתרחינו •והמוסדהרפואההתכונה,

אתהעשיראשדשרןהואר"היה •ומרסוההדתבחרכמתספריםשחיבר •הנקדן

בוררה".ושפהצחהכלשרןשרעלים,משליבשםגרועמשליםבספרהעבריתהספרות

חכמהמלא"ספדחיים,בעליאגדתבעלקלונימוסבןקלונימוסאתפיןהזכירוכן

"בו •עמנואלמחברתהנפלא""בספרר •הדומיעמנואלאת ;ומשלים"במליצהומוסד

יצחקואתהקדש",טהרתעלשלאאףהגיונודוחועזמליצתונחעשרדבאתהראה

אתלבנותהמשיכואלה .) 36-35שם, ; 178-177(שם,קדמונימשלמחברסהולא,בן

אתלהזכירשלאהערבית,השפהשתלטות r:;בגללשהוזנחהעברית",הספרות"בנין

השילובעללהצביעפיןשלכוונתו .) 37;שם, 179(שם,ובפיוטבתפילהיצירותיהם

היפה.הספרותבתחוםהעבריתהיצירהלביןהיהדותבלימודיהעיסוקביןההדוק

פיןהספרותית,הפואטיקהבתפיסתמהםשהושפעוולאלהגרמניהלמשכיליבניגוד

עמנואל.ומחברותתחכמרניכגוןוהסאטידותה"קלילות"היצירותאתדחהלא

אחדיםלתחומיםגםהעבריתלשפההתרומהאתוהרחיבבדיונונוסףצעדצעדפין

גם •לדבריוהיהודים.שלאחדותובפזורותההיסטוריהבמהלךהיהדותלימודישל

העבריתלשפהתרמווהפרשנים,התוספותבעליהביניים,בימיואשכנזצרפתחכמי

"להחיותפעלואלהגםאלה .) 41-38;שם, 183-180(שם,ולדקדוקל~ז;'טבנטייתם

כמבואר,שהיא,-תעודתהאלותקומהאחריתולתתבעתים,ולהחזיקההאומהדוח

וכללוסלסלוה,רוממוהאשרהעבריתהספרותעל-ידיזהוכלהדתית,ההשכלה

 .) 42;שם, 184(שם,ויפיח"שלימותה

הדתית"ב"השכלהשאירעהשינויבהבחנתניכרתכמשכילהביקורתיתעמדתו

עםהיהודי.בחינוךהלימודבסדרשהונהגההתמורהבעקבותקודמיםבדורות

האחרונים,בדורותאשכנזיהודיביןהחדיפ~תהדגשתהפלפולי.הלימוד;:~תגבורת

ההשכל.ה-הדתיות"עזובתעם •וכךהעברית.הלשוןהידרדרההקבלה,שלתקבלותה r:;ו

(שם,ומליצתה"דקדוקהבהגיונההקדש,לשוןבידיעתגםהעזובהרבהוהמדעית,

הפלפולאימוץבעקבותהדתית"ה"השכלהשל~ךרכrזהס~ייה .) 76שם, ; 316

וספרותה.העבריתהשפהלירידתאפואהביאהוהחריפות

אישיםשנישלבדמויותיהםהחדשבעידןהתגלעהתפיסתו,לפיההשכלה,

הואוהשני •סרןמנדלמשהוהוא •המקובלבמ~שגהלהשכלהקשורהאחד :מרכזיים

;שם, 379(שם,ההשכלהמאבותאחדאתבורואהשפין(הגר"א),מווילנאאליהוו'

הגר"א.של"משכילידתו"בענייןריב"לשלתפיסתואתקיבלפיןכילהניחיש .) 83

לאורקראבישראל,חדשה"בראאשרלעיל,כאמורמנדלסון.זההיהשניהםמ~ין

לדבריו,לטובה".עתותיהםוהחליףוטעמםאחיורוחנה wחדשה,השכלהחייעולם
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"l:1בפרותו :דורוחכמיומכללפניוהחכמיםמכלתחומיםבשניהצטייןמנדלסון
התורנית",ר"כספרותוהלא·יהודי,הגרמנילקהלשנועדההפילוסופית",המחקרית
לאבימנדלסוןאתאפואהחשיבפין .) 89שם, ; 385(שם,היהודיםלאחיושנועדה
יחד.גםוהיהדותהגרמניתהתרבותבתחומיניכרתשהשפעתוהמודרנית,ההשכלה
זק.נוה"ביאור",במפעלמנדלסוןשלתרומתואתצייןפיןהיהדות,בתחום
כתביוואתדיזלאתגםמשבחהואסקשרבאותונוספים.משכיליםגםהשתתפו
והפולמוסיים· ) 94שם, ; 390שם,קדוש",ומשוררנפלא("מבארהפרשניים
הרוחבתחוםרקלאאך .) 96שם, ; 392(שם,ואמתשלוםדבריבעיקר-חינוכיים

שלנוספיםמפעליםסרןמנדללייחסהוא :פיןשלתפיסתולפי •מנדלסוןפעל
בית-הספרוהקמתהרמבמ"ן")("מטעםנעריםחינוךחברתייסודכגוןה:יזp~לה,

מנדלסוןשלתרומתםכילהדגישלפיןחשוב .) 95שם, ; 391(שם,בברליןהמתוקן .
לתקןנועדהוהיאטהורה,חיתהכוונתםוכיישראל"חכמתמ"מקורנבעהדורוובני

שלכטענתוולהתבוללותלטמיעההביאהלאההשכלה •ובכןזמנם.ביהדותפגמים
יסודותאתולהביןלחזורליהודיםסייעה •להפךאלאלהלן),(ראוסמולנסקין

וכךהיהודיהחינוךסדריאתתיקנהההשכלההעברית.והלשוןהמקראשהםהיהדות,
 .) 102;שם, 398(שם,מתאיםבאופןהדתנלמדה

 :היהדותיסודותאתולהביןלחזורליהודיםסייעהההשכלהכי •פיןקבעזהבאופן
ובאופןהעברית,הלשוןאתללמוד •בוריועלהמקראאתלהביןהתחילובאמצעותה

סדריתוקנו :המעשהעולםגםהושפעהעיוןומעולםוהשכל".בינה"חיילנהוגכללי
מתאים,באופןהדתנלמדהובהםההשכלה,ברוחבתי-ספרהוקמוהיהוד,יהחינוך

חלחלוהזמןבמשך .) 102שם, ; 398(שם,חולומקצועותזרותלשונותוכן
תיקוןאתבברכהקידם •מתוןכמשכיל •ופיןהדת,לחייגםהחולבחייההשפעות

ולצדם ,) 102שם, ; 398(שם,המדינהבלשוןפשוטותדרשותבתי-הכנסת:סדרי
הרפורמיהטמפלסדריואף •בברליןיעקבסוןישראלעל-ידישהונהגוהתיקונים

ביחסזועמדתו .) Peli 2006 , 91-112;וראו 107-106שם, ; 403-402(שם,בהאמבורג

האורתודוקסיה.ז;נשורות •אל-נכון •אותושהרחיקההיאבית-הכנסתסדרילתיקון
כאחדעמדןיעקבר'אתפיןזיההההשכלהשל"כשרותה"עללהצביעבשאיפתו

חכמתענפיבכלושלטרבה,חכמהש"ראהמשוםהזה",בדורהעםהשכלת"מעוררימ
ספרעלעמדןשלביקורתוזמנו".רבנימכליתריפה,ומדקדקמהירסופרוהיהישראל,
הדקדוקולימודכפשטו,מקראלימודהמקרא,שלמסודרללימודדרישתווכןהזוהר
ניךךשאםההשכלה,מ"מבשרי"היהשעמוןפין.לדעתמעידות,הגמראלימודקודם
 .) 101;שם, 397(שם,זמןלפניעדהעבריתבביקורתמקובלהיהשכאמורלמונח

ועל 26

העשירי]בפרק , 1960 [שוחטאצל(שנידונהההשכלה""מבשדיבשאלתלדיוןכאןאכנסלא 26
מחדשונבדקהשהועלתההמוקדמים,המשכיליםבשאלתלאואף ;ואחדים)פיינדאטקס,ואצל
בכינוי .)]ב[תשס"ב ;(תשנ"חפיינדשובהעלהזהנושא .הנזכרהדירןבעקבותהאחרונותבשנים

שהתאגדוהמשכיליםקבוצתשלהמוקדמתההשכלתיתלפעילותמתייחסאנימוקדמת""השכלה

... 



 131ההשכלהבתפיסתהדודותספררתשלרדרריזיהפדירדיזציה

האמתי","לשונםאתלדעתטורחיםאינםזמנושיהודיעמדןשלקובלנתוזה,כלרעל

 .) 102;שם, 398(שם,לעילשצוטטכפי

שלההשכלהלמפעלהנמשכתההערצהאתביטאוהי"ט,המאהבאמצעאלו,דעות

שלמגישתםנבעהמנדלסוןוכלפיההשכלהספררתכלפיזרחיוביתעמדה .מנדלסרן

ברליןבהשכלתראושניהםולהשכלה.ליהדות-ופיןריב"ל-אלהדעותהרגישני

אתלמצואשניסראלאבלבדזרולא •ישראללמורשתאהדהשגילתהחיוביתתופעה

ההיסטוריוגרפיתבתפיסתםזהלרעיוןולהטיףעצמהביהדותכברההשכלהיסודות

היהדות.את

להביןאפשרדתית"כ"השכלההיהדותושלההשכלהשלהזאתהתפיסהאת

שלעיקרייםבהיבטיםהבחינולאפיןרגםריב"לגםההשכלה.את"לטהר"כניסיון

ליהדותבהשוואהתרבותיתמהפכהואףערכיםושינויחידושבגדרשהיוההשכלה

תהליכי .) 13-11 , 1988פלאירדאראלה;מהיבטיםהתעלמושמא(ארהנורמטיבית

כבסיסהדורותיהדותשלרביםיסודותאימצהוההשכלהאטיים,לעתיםהיוה~עבר

כתחליףשהציעומחודשתארחדשהמהרתארתה-ההשכלה"ל"יהדרתהכרחי

מערכתהכינואכןהמשכילים ,דברשלבעיקרואך .) Peli 2004(רדארהרבניתליהדות

להצביעהנסירנרתרהי"ט.הי"חהמאהליהודיהציעווארתהשרנה,וחברתיתתרבותית

שהתחילוההיסטורית,ביהדותומדעיםחולללימודיוהפתיחותה"חרכמה"על

כתפיסתלהשכלה,היהדותמביאהבהכרחכילהעידכדיבהםאיןמאוחרים,בדורות

 .פיןכתפיסתדתית","השכלהתמידחיתהשהיהדותאר •ריב"ל
שלההשכלהמעשהאתבמקומותיהםלהמשיךניסרעצמםפיןוהןריב"להן

מדעעםיהדותשלוהשכלה,אמונהשלשילובהיהשבעיקרוהמייסדים",ה"אברת

הנסירנרת .ביותרחיוביהיההגרמניתההשכלהאליחסם •כןרעל .חוללימודירעם

נטייתםעלכלליבאופןמעידיםהעבריתהמורשתשלהספרותיתההיסטוריהלשחזור

עשוייההיאשאיןלומרלמותרלמיניהם.המבקרים-ההיסטוריוניםשלהאסתטית

לקראתוהתפשטהההשכלהשהתפתחהככלמובנתהתפתחותרני:פרתאחת,מקשה

ספרויותוהערכתהפרירדיזציהההשכלה,שלבראשיתההי"ט.במאהאירופהמזרח

-המקראיהנוסחשלגדולתואתהמדגישההחדשההאסתטיקהמןניזונותקודמות
משוםהפירע~ם~דחווכךהעברית.היצירהשלשוניםבז'אנרים •ובסגנוןבנושא

לtק,גבתאימה (iשמשוםתקבלה (iאכןספרדשירתזאת,רעם ;זהמנוסחחריגתם

"קלילה",ספררתואילוההשכלה.שלהפואטיקהבמרכזשעמדורהאידיאיהפירטי

כלפיהיחסשתנה (iישראלחרכמתשלהתפתחותהעםהסף.עלנדחיתליצנית,

לקבלתם.נטייהוניכרתהפירטים

-מוקדמים""משכיליםהיולפניהםתרבות.כמרכזושפעלו"המאספים"ושנקראוהמאסף.סביב
"השכלההיולאאלהאןולנאורות,חולללימודילמדעים,נטייהשגילובודדיםמשכילים

זה.בענייןלדייקרדארימוקדמת",
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ושרנהמחודשעיצובומקבלתחוזרתשרבהדורותספררתשלז,וחדשהבחינה
עםההשכלהשלאפרלרגטיקהלשלבהמאוחריםהתיאררטיקניםשלבנסיובםמבעבר

ההשכלהאתכמטרימההדורותספררתמצטיירתרכןספרותית.היסטוריוגרפיה
(פין)."דתית"כהשכלהאףאר(ריב"ל)

הלשוןתולדותאתשכתבוהמבקריםהמשכיליםוהןהראשוניםהמשכיליםהן
יסודכאבןהספרותיתהיצירהרביןהעבריתהלשוןביןהזיקהאתהעמידווהספרות

במשךמקובלתוחיתה •וכגוץכצרנץמלומדיםעל-ידיאומצהזועמדהמשנתם.של
27 

ארוכה.תקופה

מקךבכת

ראם.דפוסרילנא,שלרם,משפט .) 1860 (תד"ךיעקב,שלרם •אבדמרביץ
דביר.תל-אביב,העם,אחדכתביכל . 1956נתדנ"ד]גינצבדג),צבי(אשדהעםאחד

קלז-קמב.קטז-קכא,ב:המאסף.אייכל",יצחק"אגדותתקמ"ה.איצק,אייכל,
תל-החדשה,העבריתבספרותוהביקורתההיסטוריוגרפיהניצני . 1960גדליה,אלקרשי,
 • 33-29עמ'אביב,

שמיר.רינה,עברי,לשרןתלמוד"הקדמה", . 1827[תקנ"ר]ליב,יהרדאבן-זאב,
כל ;] 57-47ב:[השחר,ואחריתו"מדרן"ראשית . 1968 ] 1871 [דרומרדכיבראנדשטטד,

תל-אביב, ,) 1968פקסימיליה: ; 1895נקראקא,א,כרךבראנדשטטר,מ"דסיפויר
תל-אביב.אוניברסיטת

נצח.הרצאתתל-אביב,צפרן.אגורתחש"ח.רפאל,שמשרןחירש,
 .ברלין •אגררמשלי . 1 799ממעזריטש),(בדי"ךשלרם •הכהן

 .) 1818קורא,(זול . a1807 ,Bח entrappדדלהיים, ,צפרןאומתעלקוםמטעי . 1807 ,-----
ל"ר-ל"ח.(חקס"ט):חהמאסף'המאסף'",הרצאתע"דאגרת"דברי .) 1809 (תקס"ט .-----
עםכדרךהמאסף],הופעתחידושעלנמינשרחושיםמאספיםבשררת .]ב[חקס"ט .-----

תקס"ט.לשנתהמאסף
שללסמינריון(חומדההשכלהבתקופתהבקרותלחרלורחמקוררת . 1960 •שמערן •הלקין

 • 272-269עמ•ירושלים,הלקין),פררפ'

ירושלים,רטהארז,אריאלחוגרם:החוש,המדעתשס"ח. 2005 ] 1744 [ג'מבטיסטה,ויקר,
שלם.מרכז

משכל.תל-אביב,הכוזרי.ספר[חשס"ח].תקנ"אהלרי,יהודה
דפוסי.פישר.קראקא,ב,ליליעבבלרם,ליבמשהכחביכלחרע"ב.ליב,משהליליינבלרם,

ירושלים,קליין.יצחקחרגם:האנושי,המיןחינוך . 1967 ] 1785 [אפרים,גרטהרלדלסינג,
אקומרן.

שלתחיהכתקופתהמוקדםהפיוטעלומצביעזועמדההנוקטיםעםמתפלמסמידסקיאהדן 27
 . 650-645תשכ"ה-תשכ"ו,מידסקידאוהערבית.השידהבהשפעתשלאהעבריתהספרות

" 
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מרכזירושלים,[רילנא]בישראל,תעודהחשל"ז.[חקפ"ח](ריב"ל),בעריצחקלעררינזאהן,

 .ישראללחולדותשזרזלמן
רזימל.מןב,יהודה,בית . 1839לעררינזאהן,בעד קחצי.-----
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והחדשה",הישנהישראלספררת :'בורעיו.קאנטאדלה'"מענהחדל"ט.ליב,חייםמאדקרן.

בחמוד). ' 1 (דהכרמל

חשכ"ה-(אדרכגמולדהמקרא",אחדבישראל"השירהחשכ"ה-חשכ"ר.אהרן.מירסקי.

 • 650-645 :חשכ"ר)שבט

לערריססאן.אמשטדדם,חבל,פניתרל"ב.(מהמבורג),משהמנדלסרן.

ליררירס,טיטוסשלהראשוניםהספריםעשרתעלדיונים . 2010 ,] 1513 [ניקרלר,מקיאבלי,

שלם.ירושלים, •שרסטרמן-פדרבאנרמרים :תרגמה

 Tס" • rחרבהשמונה-עשרה",המאהביהדותהמוקדמת"ההשכלהתשנ"ח.שמואל,פיינד,

המודרניזציהשלוגבולותיההמזויפתבהשכלה"המאבקתשס"ב. , 240-189 :)'ב(

אירופה,מזרחיהודישלובתרבותםבתולדותיהםמחקריםלירושלים:מווילנההיהודית",

 • 23-3עמ'ירושלים,רוסס,שמואללפרופסורמרגשים

ישראל.לחולדותשזרזלמןמרכזירושלים,הנארררח,מהפכת .]ב[תשס"ב ,-----

צפרן.פרחיהכהן].אד"ם[מאתקדש"שפתשידיספר"בקרות . 1844יוסף.שמואלפין.

 • 103-90עמ'ב:

תד"ם).תרל"ט-טבת(שבטא'-י"ב ,'דהכרמל,לנאמנים", הפש".-----

מ"ץ.דפוסי.ל.רילנא,לנאמנים,שפהתדצ"א. .-----

לארד.הרצאהאוניברסיטאייםמפעליםתל-אביב,תמררה,במאבקי . 1988משה,פלאי,

תל-ראביזרייהר,המשכיליהז'אנרהעברית:ההשכלהבסיפורתרסרגירתסוגרת . 1999 ,----

המאוחד.הקיבץואביב,

המאסף.חלוצישלהסיפררתיחתרומתםההשכלה:בשחרהמאספיםדרותשס"א. .-----

המאוחד.הקיבוץתל-אביב,בראשיתה,העבריתלהשכלההראשון.העבריכחב-העת

כחב-'המאסף',הרצאתלחידושיזרעבלחי:מנשרחדשיםמאספים"בשררתתשס"ר. .----

למחקרדפיםהיהודית",ההיסטוריהשלחדשהר~:זייה :בתקס"ט •הראשוןהעבריהעת

 • 88-57 : 15-14בספרות,

והספרותהשפהבתפיסתפדירדיזציה :אומתה'בקירםהלשון'"קירם .תשס"ג-חשס"ד ,-----

 '·--- • 178-170 : )ד(נדלעםלשוננוזאב",בןליביהודהההשכלהסופרשל

פררפס.אברהםבןשלמהדפוסאמשטרדם,צדיק,זכר . 1809דו,דפרידריכספעלד,

מן.י.מ.וילנה,ועוגב,מינים . 1858אליעזר,צררייפל,

אחיאסף.ירושלים,א,כרןהחדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריה . 1960יוסף.קלרזנר,

נ"א.עמ'ג,המאסףרחובות","בארתקמ"ר.חיים,קסלין.

צורפהאמונהמררהספרהזמן:בברכימררהתרנ"ד. ] 1851 [ .)ק"נר(נחמןר'קררכמאל,

שלחדשה(הדפסה .אלאפיןורשה, •צרנץיום-טוב :לדפוסהביא •ישראלחכמתומלמד

יהוידעמאתמדעיתועריכהמבראעם , 2010ירושלים,כרמל,בהרצאתארדראתההספר

עמיר.)

מס.ראובןהרצאתירושלים,ב,ישראל,במחשבתעיונים . 1971שמערן.ראבידרביץ.



פלאימשה 134

ח,כרךהעתים,בכרוי[מחזה],יהודהשאריח .) 1828 (חקפ"חיהודה,שלמהראפרפררט,
רינה.

 • 181-175עמ'י"ב:העתים,בכרויטמירין],מגלההספר[ביקורת"בקרות"תקצ"ב. ,----
מחקראחותה,אלאשהחרבררחרהפילרסרפיאההחררה . 1827 ,)ר"שי(שמואליצחקריג'יר,

שמיד.רינה,עיוני,

אלמאןיוחנןשליצירותיהםנעלמפורסמים"בלתיגדוליםחכמים"שני .]א[תקפ"ט ,----
 . 14-12ט:העתים,בכריויגל],ואברהם(אלימאנר)

שהלךריאיטירמשהונטההאיטלקיהמשורר[הערכתהעברי""דנ~י .]ב[תקפ"ט ,----
 • 15-14 :(תקפ"ט)טהעתיםבכוירבעקבותיו],

ירושלים,גרמניה,ביהדותההשכלהראשיתחקרפרח:חילופיעם . 1960עזריאל,שוחט,
-Gביאליק.ומד

אכטרנגאוגדש~נהייטסזיננעסדעסבילדרנג"איבעדתק"ץ.בעד,יששכרשלעזינגער,
נזירןפואטיים]לרגשותלברשימתהאסתטילחרשחינוךנעלגעפיהלס"פאעטישען

 • 57-55י:העתים,בכוריבאסתטיקה],
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