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ההשכלהמחקר
פלאימשה

הכולליםתקפ"אלשנתתבואהפריהםת'ם JJה ' 11"בכ
ותועלת"'מדעוענינינחמדים'דבריםכמה

ת'ם JJה ' 11בכפתוחמיפרוייקטעלדו"ח

המשךמהורהבהכנה,עתההנמצאעתיס, 1רבכורומפתח

בשנתמאגכסבהוצאתלאורשיצאהמאסף,שלהמוערלמפתח

כתב-העתהיההמאסףכידוע, , .?השכ<הר v.שבשםתשס"א
לסירוגיושהופיעיבגרמניהההשכלהשלהראשוןהעו.בי
אהווןאייכל,יצחקעל-ידילחלופיןוכערך 1811-1783בשנים

שלרםוהמשוררהסופרעל-ידיולבסוףבריי•ל,ויואלורלפסון
הכהן.

כמהוכעשו ' 1797בשנתלהופיעחדלהראשוןהמאסף

כעבורפכההכהןשלום .לחדשוהקלעיםמאחוריניסיונות

 iלגייסוכיסההראשון,העורךאייכל,אל ,-1799בשנתיים,
אדוני",עתהנא"קוםהצלחה.ללאאךכתב-העת,לחידוש

אייכל,הוותיקהעורךאלהכ"ו'בןהצעי,רהכהןשלרםקורא
להקימהתוכלאולימתני,ךכגברעודשכסגבורת,ךכאיש"כי
תשובאםנעוריה."ככשרותחדשמעפר,העברית]השפה[את

נא"הקםבקשתו'אתשוטחהואהמאסף•.'מכתבילהוציא

רביםכילאייכלהבטיחהכהןהעברית•.'שפהולעזרתלעזרתי,
יוזמתווכילגרמניה,מחוץגםהמאסףבחידושמעוניינים

שלתשובתולמפעל.ידלתתאותםגםיעודדווהשתתפותו
כוסק:~עתאתטעמתיאנכי"גםמוחלט'ייאושהביעהאייכל

ימיחלפו .משכיליוועליהודהעםעלעבראשרהתרעלה
עת ;ישראלבניוביןביניהיואשרהבריתימיעברוהאהבה,

התרכניתוראשחדשהעבריתלספרותפרופסורהואפלאימשה

תחומי .באורלנדווידהפלומרכזבאוניברסיטתהיהדותללימודי

באמריקה,העבריתוהתרבותהעבריתההשכלהספררת :עיסוקו

לרוב.ומאמריםספריםפרסםשבהםנושאים

1אכךר 1עתוס 1רבכןךנשערמתוך
נוסחלהלן).(ראהא 11תקפ 1

באירופה,-17ההעבריהמדעיבכנסהרצאהשלמורחב

 3-בספטמבר 30 {ג 11תשס 1בתשריז 11גכ- 11בכבפריזשהתקיים
העולמית,העבריתהבריתמטעם 1 ) 2002באוקטובר,

באירופה.העבריתלחקרוהמכון , 8פויסאוניברסיטת

כתב-העתלהמאסף,מ~ערמפתחלהשכלה:שערפלאי,משה

 . .)א 11תשס<ירושלים,א) 11(תקמ~·ד-תקעהראשוןהעברי

ןrך 7ך,
--

r 

יצאואזולתפארת,לתהלהעברלשוןותפרחהחכמהכצבינראו

נסו .ביומויוםדברתבונתהמפריללקוטישראלבכיכערי

בלבבםאמרומיום ;שוביוסיפוןלאאף !אחה-ואינם

אבותיהם,בלשוןמאסודעה,הארץכלמלאה .לאמור
. 1 

בערבה'.'כערערבוניויעזשכחואותי;גם•יגםאחריוישליכוה

המאסףאתלחדשהכהןשלוםבידיעלה 1809בשנת

 . 1811שנתעדשנים,שלושבמשךאותוערךוהוא
היהכינראהואייכל,הכהןשלהנזכרתהתכתובתמתוך

בסיסלכתב-העתהיהלאאםגם .המאסףבחידושרבענייו

הופעתו'אתהפסיקושעל-כןהחותמים'מיעוטמחמתכלכלי'

הנראהככלהיההשורהמןלמשכיליםואףההשכלהלסופרי
בכרוזתיו;נ;:~אלכךעדו·תהופעתו"אתלחדשספרותיעניין
בברליןהמדינהבספרייתלאחרונהשגיליתיהגרמניתבשפה

ההשכלהמראשיפרידלנדר,דודהפיץאשרפורסם)(ושטרם
ניסהזהמשכילכימסתבר\וממנו ' 1818בשנתהגרמנית,
אכןאםליידועלא .המאסףמתוךספרותימבחרלהוציא

 .בתוכניתוהצליח
הכהןשלוםנדד-1811בהמאסףמעריכתחדלמאז

עד-1813מובלונדוןבאמשטרדםשההבאירופה,עריםבכמה

המדפיס iהזמיכ 1820-ובלהאמבורג,עברואחר 1816117

שלובבית-הדפוסומגיהספרותי""מומחהז,;נש l(lלשמידאנטון

4 

 1עמובייחוד 96-95 1עמ ,) 1820{וינה,וושרכתבהכהן,שלרם

96 i עברותמכתבוספרלטריס,תלוימאירשלבספרוגםנדפס

 . 137 1עמובייחוד , 137-136 1עמ ,) 1868(וינה,
 1אהחדשה,עברות 1רהספרנתש.ל 1וסטורור 1ךקלוזנר,יוסף

השכלה'~,פרקי 11פאתן,ראובן i 279עמ'תש"ך),<ירושלים,

פ. i 104-102עמ' ,)ז 11תךצ(סטניסלבוב, ,'באפהן,ראובןכתבו

(תל-אביב, 1א , 1חדשר 1רהעברותהספרותתו.לדותלחובר,

 , 1ר J!השכחסודות,רבנות,ץ, 11כציוןבן i 135 , 130עמ'תךפ~נח),

הספרות 11ברנפלד'שמערן ; 204עמי ,)ט 11תשי(תל-אביב,ב'

 . 298 1עמ ,)-1nז 11(תךסי"זח, J!ש 1רעברית,',בלשוןהעתית
ורקעעורכיועתוס, 1רבכנרועלארוךמבואפרסםואכשטיין

 Bemhard Wachstein, Die hebrtiischeראההופעתו.
) 1930 , Publizistik in Wien, I (Vienna . כלפיהיחסעל

ללמודאפשרהופעתוהפסקתלאחררבותשניםהמאסף

בתקפ"ח,שפרסםלשירבהקדמהזאמושץודודשלמדבריו

עת 11 :עתוס 1רבכורוהוצאתעםמאסף 1ראתמקשרהואה .3ש

בכוריבספכיהעבריםבמחנהשניתנראוהמאספיםניצני

 ).ח 11תקפ . 256-255 :ח'העתכס,::tןכוךועתים"

 5 .נפרדמאמרכןעללפרסםכביתיבתו

 ~• J )וl!J j 1 111באמריקההעבריתההסתדרותרבעון
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השני,המשכיליהעבריכתב-העתפרשת;:~תהילהכן.בווינה.
(ואניזמןלאורןבקביעות,כמשכהשהופעתוהעת<ס,בכור<

שראהת 7תועבכור<כגוןיחידאים,כתבי-עתזהמגדרמוציא

הופיעואשר , 1825בשנתתועלת,פך<וכן , 1820בתק"פ,אור .
 .אחד)כלבלבדאחדבכרן

עלעתהשוקדיםשאנוהעת<ס,בכוך<שלה•מפתח•

;(ככסדיווחתישעליוהמאסף,'•מפתחכת iבמתכהוכןהכנתו'

 '.במילאכוהעבריהמדעי

ה'מפתח'תיאור

בבכור<שככללהחומרכלרישוםמהווהה•מפתח•

הכרכיםבשנים-עשרשככללוהפריטיםכלבורשומים .·העת<ס

 ,) 1831-1820 (תקצ"בעדתקפ"אמשכתהעת<סבכור<של
הסיפורים,המשלים,השירים,המאמרים,כל;דהיינו

שעריכלרישוםוכמו-כן ;המערכתוהודעותהרשימות

הודעותגםבוככללוהשנתון.מדורישלהמש(הושעריהכרכים .

מאמרים,וכןעבריותבאותיותבגרמניתוהמו"להמערכת .

 .עבריותבאותיותבגרמניתנדפסוהםשאףוטבלאותחים 1דיו .
l'{ לעברית.תרגמנובגרמניתהכותרותכלת

נושאים,ולפיהמחבריםשמותלפימסודרה•מפתח•

מאורעות,מושגים,כולליםהנושאיםאחד.אלפביתיברישום

ספרותיים,ז'אנריםוסופרים,אישיםוארגונים,.מדסדות

תלמודמקרא,כגוןהיהדדת,לימודימקצדעותספרים,~ותרי
המופיעיםהערכיםגםדעד.דתרגומים'חול,ולימודיולשון'
אלפביתיבסדרכותריםלפימסודריםונושאנושאכל'תחת

a ,לחיפוש,כוחמכשירלשמשה•מפתח•יכולכדכמקובל.כימי
האלה.הנושאיםכלשלוענייניתקומולטיביתובדיקהאיתור .

 ?מפתח'חיאתז.ג~פואיד

על-פיכרשמו--מקצועיתבלשוןעיולים'-הערכים
עותקיםמתוןצולםאשרהעת<סךובכושלמשוחזרעותק

א.ילכרךשנספחהשמי,דאנטדןשלבהודעתןכןעלפרטים

שמיד,ה'מפתח':שלהטיוטהבגרסתמופיעשהואכפיהערך,

איזראעליטישעןפאללשטענדיגעךאיינעסאנקינדיגוגנאנטאך.
 :טיטעלזעםער ciאונתקפ"א.יאחרדאזאויףקאלענדערס

יהודישנהלוחעלהודעה :לעברית[התרגום ...מזומניםעתים

ספרלוונוסףמזומנים.עתיםבכותרת'תקפ"אלשנתשלם

אבותלמעןולהאנה,לעסקיםומאלףמאודמועילתוכן,עשיר
הנעוריםלבניהשנהלראשכשיהמיועדנאורים,ואמהות

העתנס,בכןךנשמיד.אנטאן /העתים]בכוריבשםהחרוצים,

רכןא. 11תקפהכרך.בסוףממוספרים.בלתיעמודים:שלושה 1א

 1עמ , 1ב , 1חדשר 1רעבר'ת 1רספרות 1רש? 1יסטןרנר 1רקלוזנר,ראה

289 i עמ~ , 11השכלה''פרקיבי,פארו[,ראובןכתב'פאתן,ראובן
 1עמ ,'אהחדשה,העכר'תספרות 1רתו?דןתלחובר,פ. ; 107

33 !. 
(ירושלים,מילנוכנסוכספרותהעכרית 1רב?שוןריס 17מח

 . 96-86עמו ,)ב 11תשס

ברחבימחקרוספריותאוניברסיטאיותבספריותשכשתמרו

העולם.

העת<סלבכור<ה•מפתח•מאגרשלהמקדריתבהקלדה

האלההערכים .המחבריםשמדתתחתשכרשמןערכיםכללנו
 .העת<סבכור<ב~רכיהדפסתםכדרךשוטף'בסדרמופיעים

 7דוגמתעוו
J הלוי][לטריס]מאיר ,ליטערריש

ליטערריש]תלוי[מאיר /מעובד]נשירהאסוןהליכות

תקפ"א . 119-117 •א•העת<ס,בכור<[לטריס].

לפרזירךיממסיכה""הכלהמתוןתרגום-עיבוד •הערה

ואכשטיין,על-דיימזוהההשיר . Schiller] • 1805-1759 [שילר

283 ,1 ,Die hebrtiisc/1e Publizistik in Wien , -כDie " 

" Braut von Messina 
שירים. . 1

 .תרגומים-עיבודים . 2
 .[מחבר]פרזירךישילר, . 3

שםמופיעהראשונה;(שדרה ' 7הע<ו 7שהפנ<מ<הסדר

ר J;: סו;:;אוהעיולדסידוגהכותרבאלאחריו ;הכדשאאןהמחבר

ככללשבוהמדורם 11!\מש)לאידיליה,שיר, •(כגרןבסוגריים

(רזהכןאחרחוזרהמחבר ם'!'מדור). ם'?'היה(אםהעיול

הריפרד,רכדשאיעל-פישנוצרועיוליםבאותםכדרשמידע
במקומווהוכנסהראשונהבשורההמחבר ם'!'הושמטשבהם

העת<סבבכוריוהעמודיםהכרךמיקוםבאבהמשךהנושא).

 .המאסף)מתוןחוזרחומרשל(במקרהחבמאסףומיקום
הערות.באותמכןלאחר

שמות , pקצריביבליוגראפייםציוניםהובאובהערות

ותאריכיהם,לעבריתתורגמושחיבוריהםבלועזיתסופרים

לאששמםמחבריםוזיהוימחבריםשלתיבותראשיזיהוי

 .הפריטלידנדפס
המקוריתבהקלדהועיולעיולכלבתחתיתרפרור'נושא<

י'?'משואשרה' ,1כושאי-מיששהםרפרו,רנושאיהוספנו

הערך.אוהעיול,ויידפסיחזורשבהןנוספותלקטגוריות

ה•מפתח;כלשלסופיתהדפסהעדייולנואיןההדפסה'
מתקדמים.עריכהבשלביכאמו,רהנמצא,

הראשוןבכרן•המפתח'•היקףעלראשוניםמספרים

עם .הכרךשלהרוצףבסדרמקורייםערכים 62עתהרשומים

אושלושהפיהערכיםמספריוכפלהרפרורנושאיהוספת

-80ל 60בין •הבאיםבכרכיםוכןערכים. 240לכדיארבעה
פיהמשכהנושאיעל-ידיויורחבושיוגדלואח,דכלערכים

סופיים).איכםעדייו(המספריםארבעהאושלושה

ב-הערכיםמספרהמפתוח,שלזהלשלבזמניאומדןלפי

לצורן(לערן). 3,552לכדימגיעהעת<סבכור<שלהכרכים 12

היההמאסףשלהכרכיםבעשרתהערכיםמספר •השוואה
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אובדהויזפעטערגעבילדעטעפירנייאיאהרס-געשענק
יוגענד'.'פלייסיגעדיאפירפרעמיענבוןאלסהויזמיטטער
השערבעיולשהובא(כפיבגרמניתהכיתובתרגום
תקפ"אלשנתולהנאהלעסקיםומאלףמועיל"ספרב•מפתח•)'

לבניכפרסנאוריםואמהותלאבותהשנהראשכמתנת
 • 11החרוציםהנעורים

העורךשלהזאתהאידיטוריאליתההכרזהמשמעותמה
כתב-העת?שלמהותולגבילאורהמוציאאו

אםלדעתואיו-תבואה""פריכמכילמזוההכתב-העת
בכלל.כתיבהאוהיפההספרותבמסגרתיצירהביכוריאלה

ותועלת•;מדעוענינינחמדים,"דבריםמווך'מפרטההסבר
שימושי.וחומר;דע;{לטריסטיקה,שלושה'אפוא,והם,

אןלבטח,חיוביהנשמעהיגד-הורים"ל"ברכתנועדהחומר
המבטאעלמבוססהואכילהניחישמוגדר.ולאאמביוולנטי

של 1תוצאר 1ר :שמשמעוכ"ג)ל"ג,(דברים 111הבךכת 11המקראי
בוודאיהטקסטעם'ובהקשרואושרהצלחהדהיינו' ',הברכת
הילדים,בגידול וא)?(בעסקיםאם-ההוריםלהצלחתכוונתו

לבניהם''·כ"שימידונאמרוכך

להידוקהעתוסבכורותרומתעללרמוזמבקשהטקסט
ובניםנאוריםהורים-לילדיהםהוריםביןהמשפחתיהקשר
נעורים")"בניבגרמנית,בהמשךנאמרואכןעליהן?מה(ובנות

האםהשאלה'נשאלתכמובן,בדרכיהם.ההולכיםשקדנים
הנעורים"!בני 11למתאימיםחעתוםבכנרושלהטקסטים

העשרהבשנותלצעיריםשהכוונהלהניח,ישגילים?ובאילו
שרמתםלחייהם,המוקדמות-20הובשנותהמאוחרות

ענייו 1גיל 11!1הנדפס,לחומרמתאימהחיתההאינטלקטואלית
בהשכלה.

ידעשלשילובועלמועילידעעלאפואהואההדגש

מהדורהכמעיךבשער,~~אמרולהכאה","לעסקים-והנאה

 '.' utile dulci " ,הוראטיוסשלמימרתושלמודרניתעברית
נדפס'המאסףבשערהעתוס,לבכורובהשוואה
אשרומכתביםשיריםכוללהתקמדלשנת"המאסף

עברלשוןדורשיחברתאנשיידיעליחדונקבצונאספו
-למעשהומודיעיות,רהרבהקצרזהכיתובבקעניגסבערג'.'

שיריםשיכילהירחון,תוכןעל-מירביתבתמציתיות
דהיינו'החומר,אתהמרכזהגוףמיהוסר iומומאמרים,

עבר.לשוןדורשיחברת

המאסףעורכיפרסמוכידוע,התמצית,ילשערבנוסףאן
שלומטרותיותוכנועלהודיעוובוהבשורנח?בשםמנשר

מנשרכלפרסםלאהעתוסבכור<עורןוכאמור,כתב-העת,

יאסוף"המאסף."כיהמאסףעורכיהודיעוזהבמנשרכזה.

דהיינו' 1שונים"מ:ותביםכתביםסר 1והמהמדעמחנותלכל
-העבריתהיצירהחומרשלמאגאזיניתתפיסהלהםחיתה
חומרמגישהעת<סבכור<ואילוון. 1מגחומרשלמאסף

לעסקיםבשער'המוצהרותהמטרותשתיעל-ידינחה 1המ
הכרךבסוףמובאעסקיםלצורךהמיועדהחומרולהנאה.

להוסיף,ישוכדומה.מיסיםטבלאותשימוש,יחומרועניינו

 24 2003תשס"ג,חורףבאמריקההעבריתההסתדרותרבעון--ר,ווtו

בשניהערכיםשמספרמשמע,יהגרמניהמוסףכולל , 3,518
הפרסומיםשנישלהעמודיםבמספרואולם,דומה.כתבי-העת

 3,064לעומתעמ• 2,976מחזיקיםהעת<סבכור<הבדלים'יש
שלעמ• 414להםונוספובהמאסף,העבריהחומרשלעמ•

-25%כשהםעמ,' 3,478הכולסךדהיינו,בגרמנית.המוספים
אלהמחכימיםמספריםהעת<ס.בבכורומאשרעמודיםיותר

האיכותיולאהכמות,יהיקפהמבחינההתפוקה'כימראים
דומה,חיתהכתבי-העתשנישלחשוב),אןנפרדנושא(שהוא

לעומתבהמאסףכרכים 10 (הכרכיםבמספרההפרשאףעל
שולייםכהערתהעמודים.ובמספרהעת<ס)בבכור< 12

הפסקותהיובהמאסףכילזכור,ישהחומר,היקףלהשוואת
השתרעההכרכים 10והדפסתהכרכים,מןכמהביןארוכות

העת<סבשכור<בעודשנה,-13כשלבהפסקותשנים, 27לאורן
שנה. 12שלברצףנדפסו

השערעל-פיכתב-העתשלמגמתו

בכור<עורןוהכללית,העבריתבעיתונותלמקובלבניגוד '
תוכנובדברבעבריתפומבימינשרכלפרסםלאהעת<ס
כילוודא,יוקרובהפרסום.בפתחהחדשהשנתוןשלומהותו
שלא•לכרןשצורפההמו"ל,שלה•הודעה•טכנית,מבחינה

תפקידממלאהבנפר,דגםהופצהכילהניחוישהעת<סבכור<
בכור<שלובגרמניתבעבריתהמפורטהשערגםואולם,זה.'

אידיאולוגי.מצעכמעיולשמשנועדהעת<ס
בכור<מחברת"עלהכהן,שלוםשלשירותרצה,ואם

מע.ירמשמשהואאףהראשון'הכרךבראששהופיע ','העת<ס

הרקיע~תחתחפץלכל"עתיםלפעולה'כרוז-סיסמהאומצע,
~סיגו•;אחך'ניתמעלותעשרועתיגיע~לעבעדשיאויעלהעת

בעוזקוראוהואבזמנו.שהידרדרההעבריתעלהכהןשר

עברים!.""גןכתב-העת'בעריכתאותושהדריכהובתקווה

 1נו;<עו,זךעידעודנ:ותחדש,תשובפניך;/כסוחרולים.נטשנ;ו,
זהות,היולאת 1והמציאהתקווה '."ן~;נעבכוריכלי:,שלועתה
בגרמניתחומרבשנתוןולכלוללהתפשרנאלץהכהןשלוםואף

קוראים.למשוךבניסיוןעבריות)(באותיות
כרןשלהשערעל-פילשחזורניתנתכתב-העתשלמגמתו

הבא'הכיתובהופיעתקפ"אלשנתהשנתוןבשער '.א

הכולליםתקפ"אלשנתתבואהפריהםהעתים"בכורי
לברכתנועדיםותועלת,מדעוענינינחמדים,דבריםכמה

חכםישמעלמעןלקולם,השומעיםלבניהםשילהובילהורים,
לקח'.'ויוסיף

עבריות'באותיותבגרמניתהכיתובהופיעהשערבהמשך

אובדגעשעפטס-לעהררייכעסאובדניטצליכעסי"אייו
צוםתקפ"איאחרדאזאדיףאונטערהאלטונגסבון

 . 6הערהראה
כתב-הוצאתלרגל[שירהעתיםבכורימחברתעלשלום,הכהן,
א. 11תקפ . 4 : 1אעתום, 1רבכןךוהעת].



עת<םבשםשנהלוחבלווייתלקוראהרגשהראשוןשהכרך

 .]![מזומנים

עבריכתב-עתשלשונהתפיסה

אלבאשהואלכ,ןהיטבדע 1מהעת<םככורישלהחדשהעורך

שלהראשוןהעבריכתב-העתכעקבותהמשכילהעבריהקורא

לעררןישבשערים.'•נודעשכברהמאסף'בגרמניה,ההשכלה

וספררתהה'שכלהעיתונותשלההמשךלרעיוןת 1יב 1מח
רכןבעבר,הספרותיתבפעילותושהתבטאדברההשכלה,

החוזרת,והדפסתוהמקוריהמאסףמתוןרבחומרכהעתקת

בהמשך).כן(רעלהעתיםבככורובמלה,מלה

עלבעיקרומתבססהעתיםככור<הרצאתשלהרעיוןלמעשה,
הספרותשללחומרהקיימתהדרישהרעלשלהמאסףהתופעה

מדבריושנשמע(כפיהמאסףמתוןולחומרהחדשההעברית

לכרןשצורפההמיוחדתבהודעהשמי,דאנטוןהמר"ל,של
גםהואהמאסףשלהאחרוןשהעורךהעובדה•,עצםהראשון).

ארתחושהמעיומציינתהעת<ם,ככורישלהראשוןהעוךר

כן'פיעלואףהקודם.כתב-העתשלבדרכולהמשיךשאופה

שונה.חיתההעריכהדרךשכןמלאכות,יהמשךזההיה

ערןרנז;יה 1מלשנה,אחתהיוצאכתב-עתדהיינו,כשנתרן,

המאסף'שלמזרשרנהעריכהקרנצפצייתעל-ידיהעתיםר<ככן

ועלחודשים,לשלושהאחתאולחודש,אחתכלל,בדרןשיצא,

יותרקשררקי.יםצפוף,יותרקבוע,יותרהופעהרצףיצרכן,

 .למשנהואחדגיליוןהופעתביוהדוק
היהבהמאסףהקורא.עםהקשראתמעצבתזרתפיסה

כגון'עימר,דיאלוגנוצרואףהקורא,עםמתמידקשרקיים

ביןדירןחזירת,פסוקים,ביאוריבענייווהתשובותהשאלות

ואילורעו.דבלשון'נדרפותבמיליםהקוראים-הכותבים

יחסיםמערכתלקבועהיהיכוללאהעת<םככור<השנתון

זהמגדריוצא .המודפסבחומרביבווהדברואכןמתמדת,

בהמאסףרבכן,כאן.והובאהמאסףמתוןשהועתקהחומר

בחומרבהשתתפותושהתבטאהקוראעםקשרנוצר

אינוהדברהתעיםבככוריואילוהמערכת,אלובמכתבים

ני:ור.

הסופרעםהקשרגםאלאהקורא,עםהקשררקולא

-קבוצהנוצרההמאסףשסביבבערד .שרנההיההמשתתף
למןעיחדירהשוקדסופריםחברת 1י:ויררצרשלתחושהוחיתה

הרגשהאיוההשכלה,בקידוםהישגיםולמעןמשותפתפעולה

להציגניסיוןשלתחושהאיוהעת<ם.בככור<כזאת

ארתהלהגשיםמשותףומאמץמשכיליתאדייארלרגיה

 .עליהולהיאבק
וכמהוכמהאחדיםשלביםעברההעת<םככור<עריכת

שימשווביניהםהשנים,צת iבמרבהמעורביםהיועורכים

ה•נודעלנדא,יחזקאל ,,של(נכדולנדאמשהבעריכה'

שמואליצחקשלזינג,ר ר~:;יששכר~רגאו:?נטר,שלמהביהודה•),

להדגיםכדי .ודרכועררןכל .י.יטלשליבויהודהיש"ר) Jויגייר

הכהןשלוםשלבדרכובתחילהנדוןהנושא,מורכבותאת

כתב-שלהראשונותהשניםשלושלאורןשנמשכהבעריכה,

 .הראשוןבכרןבדיוננוונתרכזהעת,

א'בברךהחומרניתוח

עיקריות,חטיבותלשלושמחולקהעמודים 208בןהכרך

וחטיבה.חטיבהכלהפותחיםמשנהשערינדפסושבראשן

כותרתודיונים",ל"לימודיםמוקדשתהראשונההחטיבה

אתששיקפהתופעהעבריות,באותיותבגרמניתשנדפסה

עבריות,באותיותגרמניתכתוברובואשרזו'בחטיבההחומר

בתפיסתםהיעדלקהלאוהקוראים'בהרכבשחללשינוית 1עד

מתוןהמובאהחומרזהמגדריוצאוהעורך.לאורהמוציאשל

כפיהמקורית,היצירהקטעיוכןבעברית,שהואהמאסף'

 .בהמשךשנראה

היהדוית"ההיסטוריהמן"רישומים

המדורמדורים'שלושהזו,חטיבהשלהראשוןבחלק

ובוהיהודית",ההיסטוריהמן"רישומיםנקראהראשון

שללהורגהוצאתהע, 1ד?הגדולהכהןעל 'מאמריםשלרשה
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שלהאיתנהאמונתםאוס 1קיהקיסרשלוידוקנומירם,
ראשוניתחשיבותבעלאינוהזההחומרואכן,היהודים.
התעניינותומתוןכנראה,נבחר,חראישראל.בתולדות
הדברשבאכפישנ,יביתבתקופתעצמוהעורךשלועיסוקו

חומרהועלהשבר ,) 1838 (חדורותקוראבספררביטוילדיי
שלאמונתםאתלחזקהחומרמןחלקנרעדכמר-כןדומה."

הקוראים. \ '

שהיהנושאלביוגראפירת,מוקדשזהבחלקהשניהמדור
עלבירגראפירת'שתיברונדפסומאסף' nלעורכיגםחשוב
אברבנאלעלהביוגראפיה .מנדלסרןמשהרעלאברבנאליצחק
אלאמקוריתאינההיאואףבעברית,הכתרנההיחדיההיא
שנדפסהאייכלמאתהבירגראפיהמןמעובדקיצורהיא

תפיסתאתמייצגתאלהאישיםשניבחירת 11 •חבמאסף
המרקדםיי"המשכילשלחשיבותובדברברליןהשכלת

ושפעולתוהמודרנית,ההשכלהאתשהטריםאברבנאל,
ובראשם•הביאור•בעלישללזומקבילההספרותית-הפרשנית

המובהקכגיבורה-לבירגראפיההואאףזכהאשרמנדלסרן'
 .בגרמניההעבריתכלה QJההשל

מןראו;נררתמוסר"סיפוריהואהשלישיהמדור
המוסריתגדולתםעלהמלמדיםקטעיםארבעהרבוהתלמוד",

לדחותברוישחיוב,יהואלתלמודהיחסהתלמוד.חכמישל
הטוענתההשכלהביקורתשלהשרירותיתהקביעהאת

החומרהצגתוכמרבן' 12התלמו.דאתיישנאריישהמשכילים
אתלהדגישההשכלהשלנטיותיהאתתאמההמוסרי

אלה,נבחרוהמוסריותהאמרותביוהיהדות.שלמוסריותה
רבכן][תנו"ת"רכגרן'חיוב,יבאורהיהדותאתהמציגות

כלרעםקרוביורעםאחיועםשלרםומדבר ...אדםיהאלעולם
אתהאוהב"ת"ר ; ) 33א; Jבשוקייענוייםעםואפילואדם
אתהאוהב"ת"ר ; ) 34 ',א(מגרפריייותרוהמכבדתכגרפואשתו

מ~דדרתאלואמרות .) 34א; Jקררנו"אתוהמקרבשכניר
שההשכלהדעותהלא-יהודים,וכלפיהזולתכלפית 1בפתיח

10 
 , 1רפרק , 112 1עמ ,)ח 11תקצ(ורשה,דורות 1ררא 1ן 7הכהן,שלום

שבחירתטועןאלרהנדיעקבמרים.שלהריגתהעל
קיצונייםלמשכילים"להראותנרעדתהחשמואניתההיסטורית

במאמרוזךהוי,תרבותשלהמערערתהשפעתהאת
n11 111ההשכלבתקופתהאוסטריתהעבריתפובליציסטיקהn 

 , 163-153עמ' ,)ז 11תשל<ירושלים, 1באוךןפרשנ< 7עברו-בכנס
 . 161-160עמ•ובייחוד

J ,[ביוגרפיה]אברבאנליצחקדוןהרבתולדותיצחק!],אייכל

אי'המאסף'אייכל!].[יצחק /ישרא)לגדולי(תולדות
הפרקראהתקמויד.טבת,נס--י"א.תקמ"ד.כסלו,ל"חמ-"ב.

סוגותבסיפריאברבנאל)ושלמנדלסון(שלהביוגראפיהעל
המשכיליאנר 1הז :עבר<ת 1ר 1ר Jחשכ 1רבסופרותוסוגיות

 .)ט 11תשנ(ישראל,ראביזרייחו

האגנל,יבספרילתלמודהמשכיליםיחסעל 3פרקראה
. Moshe Pelli, The Age of Haskalah (Leiden, 1979), pp 

73-90 . 
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להן.הטיפה
יוםבכלהמקדשעבודתסדראתמתארהחמישיהקטע

ישראללחכמיכבודשליחסעלמעידזהחומרשני.בבית
ברורהרמיזהפהוישהקדומה.המקדשלעבודתוהערצה
החדשההיכלתופעותכנגדהמסורתית,היהודיתהאללעבודת

 13החמררים.מבקרירביןהיההכהןששלום ,-1818בבהאמבורג

העתיסרובכוב;<רכיחיוביויהיהישתנהלרפורמההיחס
ייטלש.ליבויהודהלנדאמשהשלבעריכתםהאחרים,
מחזרובעקבותיושבארוהעורכיםהעתיסבכור<עררן

שלהשניבחלקשנכללהמקורי,מאסף nמתוןרבחומר
המאמריםיימבחרבגרמנית,ושנקרא,הראשונההחטיבה

המריילואתהעורךאתהביאמההמאסף,_,מתוןביותרהיפים
המוסברתאחת,סיבה 1המאסףמתוןחומרמחדשלהדפיס
העת<ס'בכורישלא'לכרןשנספחהבהודעהלחמרייבדברי

ולאשאזלזה,לחומרהמשכיליםביודרישהחיתהכיאומרת,
ואהדהזיקהקיימתחיתהאכןכילהניח,ישמצרי.היה

להבאתנוספתסיבהגםבוודאיחיתהזאת,עם .להמאסף
ספררתיחומרשלהיעדרווהיאהמאסף'מתוןרבחומר

המערכת.בתיקמתאים

נח:והמנשרהואהמאסףמתוןהמובאהראשוןהפריט
תרכניתצע, 1המהמאסףכתב-העתתוכןוברבמלואו,הבשור

אלאייכלשלמכתבורכןההשכלה,להפצתומטרתםהעורכים
שלומוצהרתברורהתרכניתהיעדרלנוכח 14רתשרבתר.ריזל

שלרםכיצינברג,ישראלמסיק ,החדשהשנתוןבראשהעורך
עליו'?חזוראםכיהמאסףאת?המשוךלאהתעתדהכהן

אלהאוסטריותשבפרובינציותהיהודיהנועראת"לוון(!
יקר-המציארתיי."שנעשההבטארןאלברלין',•השכלתמזכרת

תכניתאתשהכיל ,'הבשור•נח:ואתמחדשהדפיסכןייועל
• n •העתיס"'•בכוריתכניתאתגםוממילאבשעתו,מאסף

נאמןלהיותהשתדלהכהןששלוםטוע,ןצינברג .) 26(עמי

שיריהבירגראפירת,אתכעזרתומביאהבשור'שלחנ?לתרכנית
העתיס.בבכורישנדפסוסר 1מוסיפורילמלכים,התהילה

שפרסםהחומרמןמתאששתאינהזרהנחהואולם,
סימוכיןכלאיוהשנתון.שלהכלליתמדרכוארזה,בכרןהכהן

כפי .המאסףשלבדרכריי"ההולךשנתרןשלפנינולהניח,

1נ

15 

המתוניםהעברייםהסופריםשל''עמדתם ,פלאימשה
ספר :] 1ם 1אברר J:!תסד , 11ההשכלהבראשיתהדתבשאלות

 ; 730-717עמי ,) 1970אנג•לס,(לוסומב 7גואבךהם 7 7ה<וב
 ; 283 1עמ , 1א lחדשה 1רעבר'ת 1רספרות 1ר ו:!.שחנסטןרוחקלוזנר,
 Pelli, The Age ofבספריההיכל,פולמוסעלה;פרקוראה

Haskalah . 
ער 1ממפתחלהשכלה'לשערבהקדמההנשוךנחלעלראה

 1עמ ,)א 11ךת-קע 11(תקמהראשוןהעבריכתב-העתלהמאסף,

40-32 . 
 1עמ ,) 1960 1(מרחבית 1ו ,ו:!.ארש'ספרותתו.!:ודןת lצינברגישראל
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ושלעריכהשלשונותתפיסותכתבי-העתלשנילעיל,שראינו
החומרמתוןמבחרמחדשמדפיסהכהן .ספרותיפרסום

והספרותיתהתרבותיתהסביבהאתכמ«צגחשובלוהנראה

לפנילהביאשואףהואדברהשאתברלין'השכלתשל
החדשים.והמשכיליםהחדשיםהקוראים

נבחרהחומרבמיוח.דמעניינתהאחרהחומרבחירת

דעתשריבחודשיםהמאסףשלהשנהמחציתגיליונותמתון

כמההעורךבחרהוזכר'שכברבשוךהנח.למלבדתקמי'.דאדר
פרידלנדר,דודלכבודדיזלשלשירוביניהםמקוריים,שירים

האלומאתמתורגמיםשיריםהגדול,לפריזריךהללושיר
אבןשלשירגסנר,מאתמתורגםאידיליסיפורוקלייסט,

 1עזרא.'אבןשלומכתםגבירול

הואהספרותית.ודרכוהעורךכוונתעלמעידזהחומר
עלהמעדיהגרמנית,הספרותמתוןמתורגםחומרבוחר

חומררקת Qבופעולתםהמאספיםשלהספרותיייעודם

בהשכלה,חשוביםאישיםלכבודשיריםוכןלעברית,ספרותי

קלאסייםשיריםוכןהפרוס,יכמלןובממלכה,כפרידלנדר,
בעברית.ספדרשירתמתון

הואהאחדזה.במבחרנכללוחשוביםמאמריםשני

דברישלהתועלתעלאייכל,שלכנראהפרוגראמט,ימאמר
גדולי•תולדותלמדורמבואהמהווההקדמונים,הימים

מאמרוהואוהשניהביוגראפיה.שלתיאוריהגםובוישראל,'

ובומוסר""משליברי">ליואלוהממשל(המדקדקל.י.של

השורשעלדיזלשלמאמרונבחרכמו-כןהמשל.שלתיאוריה

עבודתואתמייצגהואאןל."הרדים,עשוי(שבוודאי•דום•

שבראשוהיפה,הספרותשלהחלקבהמשךדיז)ל.שלהלשונית

פריטיםחמישהנכללו 17חדשים","שיריםהכותרתנדפסה
עצמם.העת<סבכור<סופרישלהמקוריתתרומתם-חדשים

(מעובדיםשילדמאתמתורגמיםשיריםשלושההיוביניהם
וג•וזףלטריס)ומאירשי"ר] Jראפופורטיהודהשלמהעל-ידי

עצמו'הכהןשלוםמאתמכתמיםמקורי'וחומראדיסון'

עבריות.באותיותבגרמניתהסתיועלמוסרודרשת

המקוריהספרותיהחומרנראהכהעדהחומרמסיכום

ביותר.כדלהראשוןבכרןהעת<סבבור<סרפדישל

16 
רויזל, :'אכרןעתוס, 1רבבכורושנדפסרומאסףמתוןחומר

בכור<פרידלנדר].דודלכבוד[שוךארץמנכבדיאתהסוחר

הלדתליום 1 ••כ" ....חא; 11תקפכסליו, . l: 88-85אעתוס, 1ר

שחר,רעיוניהאלו, i 96-93הגדול,פריזריוהמלךאדוננו

76-74 i ,לנפששמחהאיןנסבר, ; 91-89רע,יקברעלקלייסט

עיני,תרדייני,ככלותגבירול,;בן 80-76החסד,עשותכשמחת

 . 101אדי'לפיאלובע, 11;רא 101-100מים,פלגי
 1אלכרןשצורףשמיד,אנטוןל 11המןשל 111וההודעהבנספח

ומכתביםשירים 11המדוראתמכנההואלעיל), 6הערהנראה

שלמיקומומוסברובכןמאמרים] =[מכתבים 110חדשו

השירים.לאחרהמקוריהמאמר

17 

המלודת"מן"רשימות

בגרמניתנקראתכתב-העתשלהשנייההחטיבה

מאמריםבהנדפסוהמולדת".מן"רשימותעבריותבאותיות

היהודיםשלתרבותםעלמאמריהודי'אופיהנושאומדיע
מוסדותיהודים,בבעלותבתי-חרושתהאוסטרית,בממלכה

המשפחהבנירשימותכללי'מידעחומרוכןיהודיים,חינון

סיכוםבאירופה'העליוניםהשליטיםרשימתהקיסרית,
בשניםמיוחדיםומאורעותקיסרייםצוויםסטאטיסט,י

1819-1818 . 
בנושאיםוחינוכישימושימידעמשלבזהבחלקהחומר

האוסטריתבממלכהנאורשמשכילמידעוכןכללייםיהודיים
משפחתובניבאירופההשליטיםשמותלהכירו'אמור

חלוןלפתוחנועדוהואמיוחדים.ואירועיםצוויםהמלוכה,
 .המצויהמשכילשלאופקיואתולהרחיבאינפורמאטיבי

שימושי"מידע"מקבץ

מידע"מקבץנקראתהשנתוןשלהעיקריתהשלישיתהחטיבה
טבלאותנכללוובה .).פמ.של,י(התרגוםשימושי"

תשלומישטרות,מחיריהכנסה,בולימיסים,בוליחישוב
כספיפרסוזהב,כסףמטבעותרשימתבבית,הנערכיםעסקים

חגכימישנועדוחולוימיהמשפטבתיפגרתסוסים,?ו;נ•דלי
החשובותהעריםביוגיאוגראפייםומרחקיםזיכרון,וימי

באירופה.

"עסקים"המלהמשמעותאתלהסבירעשויהזורשימה

 ".לעסקים"ומאלףמועיל"ספרבשער'

עכשיוקוראיםמה

 ' !מקוריתעבריתבסיפורת
קשת. , 1( \.צ l(צ. \"\"ב'!\.אוזקובי

 .חמדספרי iאחרונותידיעות . n\!לובווןגלבוע.שולמית

הקיבוץהחדשה,הספרית . n \בו.צ'<' .'t'לליש t'.n'זנקנו.אמנון

המאוח.ד

ספריהמאוחד,הקיבוץנפש. n"'\ופיאשל ןפ\'\'"יטהנדל.יהודית
קריאת.סימן

כתר. . nבליל\ב 0'ןס yובליברכט.סביון

המאוחד,הקיבוץהחדשה,הספריתרב. vתיבולפיד.שולמית
קריאה.סימןספרי

המאוח,דינוץ pחהחדשה,הספרית .\\ .'t' \"ב' \!'\(בליגור.עירית
 .קריאהסימןספרי

לעם.הספריתעובד,עם . nפןנטנלשלו.מאיר

 ~·י· 10 !1
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שמיד'אנטוןהמו"ל,מאתהודעותשתיישהכרךבסוף
-והשנייהידיו'עללאורהיוצאיםספריםרשימתהאחת,
א•שכרךמזומנים•,•עתיםבשםהיהודיהשנהלוחעלהודעה

תוכנוועלהראשונה,בשנתואיתריחדנמכרהעתיםבכורושל

העתים.בכורישל

השוניםבחלקיובכרך,~,החומרהשוואת

תלמדנו'א•כרךשלהשוניםבחלקיוהחומרהשוואת
השונים'לנושאיוהחומרשללמדישווהחלוקהשקיימת

רשומיםועיונים•),(•לימודיםהראשוןבחלק ,•אבחטיבה

 ; ) 48-3(עמיעמ• 45לאורךהמשתרעיםשוניםערכים 11
רשומיםהמאסף')מתוך(•מבחרא•חטיבהשלהשניבחלקה

בחלקה ; ) 103-49עמ• Jעמי 54לאורךשוניםערכים 16
ובומקוריחומרנדפסחדשים•)(•שיריםא•חטיבהשלהשלישי

 .) 136-104 (עמי 32לאורךשוניםערכים 5רשומים
ערכים 6רשומיםהמולדת•)מן(•רשימותב•בחטיבה

 .) 184-137 (עמי 47גאורךשונים
ערכים 10רשומיםשימוש'י)מדיע(•מקבץג•בחטיבה

 .) 208-185 (עמ• 23לאורךשונים
-54ל 23ביןהואחלקבכלהעמודיםמספרלסיכום'

המקוריהחומרשלהחלק .-16ל 5ביוהואהערכיםומספר

טבעו'מעצםהשימוש,יהמדיעגם .בהיקפוביותרהדלהוא

ביותר.הקטןהואעמודיומספרהיקףכןועללקיצור,נוטה

ת'ם Jlהז' 1ב:נבדברהמו"לשלה'הדועה'

פומבימנשרכמעיושימשההמו"לשלהנזכרתהודעתו

פעולתואתבהסוקרשמדיאנטוןואכן' .השנתוןשלדלרכו
השניםבשלושיםעברייםקודשספריבהוצאתהמו"לית

לאורעבריים.דקדוקוספרימילוניםובהוצאתהקודמות,
נאורים,יהודיםעל-דיי--לדבריוהוזמןזו,הצלחתו .

להוציאעמםבנישלהמוסריהחינוךאתלקדםהמעוניינים
מבחרובמיוחדהעברית,הספרותפריאתפריודיבאופןלאור

והחדשההקדומהההיסטוריהמןחומרהאהוב,המאסףמן

לרוחהמתאיםכלליחילונידיעחומרוכןהיהודית,האומהשל

לעובדה,דע 1מהואכישאףכותב,הואוהנאורות.הזמנים

למספרםבהשוואהקטןהחדשההעבריתאוהבישמספר

שלו(הכלכליים?)האינטרסיםעללשמורחייבהואוכיבעבר,

 1 ,! •מזמנוהקדישהואשלו'הספריםהוצאתשלהטובשמהועל
 yזה.חדשמפעללפיתוח

1 
i -- מןרשימותהשנתון'מדורי 8אתשמידמונהבהמשך

 ;מפורסמיםיהודיםשלביוגראפיות . 2 ;היהודיתההיסטוריה
מתוךמבחר . 4 ;התלמודמןמוסרואמרותמוסרסיפורי . 3

עלומאמריםשירים-חדשים"ומכתבים"שירים . 5 ;המאסף

בנושאיובעיקר'המולדת,מןחדשות . 6 ;שוניםנושאים

ורווחהסיועומוסדותכלכלה,בתי-ספר,חינו,ךתרבות,

משפחתבנישלגניאולוגיהוכןהאוסטריות,בארצותליהודים
צוויםאירועים,סקר . 7 ;אירופהמושליוסקירההמלכות

וחינוכישימושימדיע . 8 ;וכדומהחשוביםמאורעותקיסריים,

בוליםהכנסה'בוליתעריפי 'כגוןכלל,יולדיעלעסקיםמגוון
ביומרחקיםדואר,עלמדיעשונות,חישובטבלאותפרטיים,

זוחלוקהועו.דשנתייםירידיםמידות,באירופה,ערים

רקשונהחיתההסופיתשקביעתםהשנתון'מדוריאתמ~קפת

במעט.

שאסהאפשרותבדברהמו"להערתבמיוחדמעניינת

הספרותושוחריהקוראים,בקהלחיוביתת 1סיענתהיה

כישנה'בכלנוספיםכרכיםלראותרצונםאתיביעוהעברית
וןכשנ,יכרךיופיעהפסח,בסביבותהשנה,מחציתאחריאז,

בשנתוןלתמוךאנוריםליהודיםהמו"לקראכמו-כןלהאב.גם
החינוךועליהודיתתרבותעלחומרמשלוחעל-דיי

וכיכהלכה,ידיפסושמאמריהםהבטיח,הואבמקומותיהם.

סופרים.שכרלהםישולם
בכוריאךזישנה,באמצענוסףכרךהופיעלאהדיועככל
-להעריכהשאפשרברציפותשנה 12במשך;:ותמידוהעתים

אתלהמשךיולשאיפתםאחדים,סופריםשללמסירותםת 1עד
ולהפיץלכן'קודםשנה 40בגרמניהשהותחלההשכלה,מפעל
וספרותה.העבריתההשכלהאת
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