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והישגיםיעדים
בראשיתההעבריתההשכלהבספרותונטיותמגמות

פלאימשהמאת

להםשהיובגרמניה.העביריםהמשכיליםשלהישגיהםאתכבחן
ההשכלהמפעלשלהעיקיריםהתחומיםמןבכמהארוך.לטווחהשלכות
 ;והחינוךהחברהבתחום .ב;העבריתוהספרותהלשוןבתחוםא. :שלהם

מןכמהוהדתיות.התרבותיותהאידיאולוגיות,המגמותבתחוםג.

לזהזהמשיקיםחברו,שלגבולולתוךזהפולשיםהללוהתחומים
זוחלוקהכי .להביןישכךמשוםבמישנהו.האחדואחוזיםוקשורים
חיטובכי-אםהעניינים,שלגמורההפרדהלצייןבאהאינהלתחומים
לצייןמבקשזהמעיןהכללהשניסיוןומובן.ההבנה.לנוחיותהנושאים
אינואף-כימהם.גדוללחלקאוהסופרים.לרובמשותפותתופעות
הקיימת.הנורמהאתהנוגדותיוצאות-דופןמתופעותמתעלם

וספרותלשון
קשיםכהמיכשוליםלפניהמשכיליםניצבושבותחוםהיהלא

אתשקישרהבת-הזמן.הלשוןתפיסתרקעעלהלשון.שלזהכבתחום
מןכמהדחוהמוסר,וטוהרהמחשבהעומקעםהלשוניותהתופעות

עצמםעלונטלושפה','"לעגיכיידיששפתאתהראשוניםהמשכילים
להביאמשאיפתםכחלקהעבריתהלשוןאתלהחיותהמשימהאת

הןהדו-לשוניותהתופעותב-יותרשכיחותזאת,עםיהאומה.לתחיית

היידישנדחתהשבובגרמניה,ההשכלהספררתשלהראשונהבתקופה

והןהטהורה.העבריתאו"הטהורה"הגרמניתמפני"המשובשת"

אירופה.במידותהחדשההעבריתבספרותיותרמאוחרותבתקופות
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 2היהרדי.העםשלרובובפיהמדוברתהלשוןהייתהכשהיידיש

אתהעברייםהמשכיליםדחועבריים,מבעאופניאחרבחיפושם
מבחינתוקלוקללעילגשחשברהרהעברית,בשפההרבניהשימוש
ואולםהמודרניים.צרכיהםאתוכבלתי-הולם .העבריהדיקדרק

למרותרעל-כןהישן.התרבותיהעלוםמןחלקהיוהראשוניםהמשכילים
עדייןמהןכמהכי •אנומוצאים .הרבניהאידירםמןלדחקמאמציהם
היוכבראחריםאף-כי .הסתייגושמהםהמיושניםלכלי-הביטוינדרשים

עירןבאמצעותהעבריתהלשוןלטוהרהמאבקשלבעיצומושרויים

שורשיםנרדפים.כשמותבלשניותתופעותעלומחקירםהעבריתבלשון
רעוד.

התגבי,באידירםלשימושהייתההמשכיליםשלהטיבעיתנטייתם
עלהואכן.במיטבה.הטהורההעבריתאתכמיציגהחשיבושאותו
הפירטיתולדרמההאפיתלשירההבתניתהעבריתאתליישםבידיהם

בידהארמרניהליצורהצליחוובזאתתנכיים.נושאיםעלנסברשבחלקן
בכתביהםהמצבהיהכןלאואולםהדרמה.ארהשירהתוכןלבידהסגנון

חיבוריהםאתלהזכירשלאהלשון.בשאלותהמסאייםאוהפילוסופיים
עלאמוניםשהיוכמיוחברה.מדעחינוך.בענייני :השעהבשאלות
(כאוטו-בימי-הבינייםהיהודיתרהתיארלרגיההפילרסרפיfזחיבורי

הביניימיתלעבריתלהידרשהמשכיליםנטרספק),כלבלאידדאקטים
כלליעלהקפדהתוךבבלטריסטיקה.עסקהשלאכתיבתםלצורך

מסריימת.במידההדיקדרק,

בשלילהרובםהתייחסוימי-הבינייםשלהפירטיצירותכלפיואילו
על-שלאהמליצה,לתפארתלשרןבחידושיהפייטניםשלדרכםגמורה.

המשכילים.בעינילצניניםהייתהוהגזרות,הבנייניםהמישקלים,פי
הפירטים.עלביותרחריפהביקורתמתחוורובם

והשימושהתלמודיהניבהתבנית,העבריתשבידהלשוניהמתח

מוכרמנדליזההיהההשכלה.ספררתשלאורכהלכלנמשךהביניימי
התחייה,תקופתובראשיתההשכלהשלהאחרונהבתקופתהספרים,

והרבניתהמידרשיתהתלמודית,העבריתשלסינתיזהלערוךהשכילאשר
החדשההעבריתשלהחדשה"נרסח"אתקבערכךהתפילה,ולשרן

 .ורענןחימודרניגנוןכסי
מאמציהעלהעבריתלהשכלהמתאיםאשראיליתדאיפראיש

אתההולמיםמודרנייםלצרכיםהעבריתבשפהלהשתמשהמרוכזים
האירופיותהמודרניותהשפותכדרךהחדשה,העתדרישות

 3 .רדיותיהןוספ

הלשוןהרחבת
אתלהרחיבניכר,בהיקף .הראשוןהמרוכזהמאמץלמעשהזההיה
כלאתלהקיףשירכללשונימדירםליצורעל-מנתהעבריתהלשוןגבולות
הניסיונותכילומר,אףאפשרהחדשה.בעתהיהודייםוהחייםהעםפינות

בתחייתהכרחיצעדהיווהעברייםהמשכיליםשלהללוהראשוניים

יצחקשלכנושלמה,שיימאכחתימת .פ"דעמ'(תקמ"ח). ,,המאסף. .ו

'הז'ארגון'כימנדלסון.שלטענתועלהאב.בידיכנראה,נכתב,אךסאטאנוב,

 :מנדלסוןמשהבספריעיין(היהודיים),ההמוניםשללאי-מוסירותםסייע
 . 228ובהערה . 7ו- 70עמ•תשל"ב),(תל-אביב,מסרוחבבבלי

שמרוקחנאשלכספרוראהליידישהראשוניםהמשכלייםשליחסםעל . 2
ה:פרקתשל"ח),·אביב,(תליה nרלדו nלפרקים :יידישספורת

ההשכלהשלהלשוןשאיפות rבסמוייםקשירםעלרומזסדןדבפרופ· . 3
ספרותנותחומי"עלבמאמרוישראלמדינתהקמתעםהלשוניתלמציאות
 . 41עמ• ,)ט"שת(ב'מרלד,החדשה",

גדל"גליכסיפוראוטושלהסאטירה"מדרכיכמאמריעייןהלשוןחליוןעל . 4
תשל"ז),(ירושלים,ג'היהדות,למדעיהשישיהעולמיהקונגרסונוינפש'",

 . 347- 344עמ'

האסתטיקה,בדברהשקפותיהםאתפירסמוואחירםבוילסאטאנוב,דיזל, . 5
כסיפריהםמצוייםוהאוטוביוגראפיההכיוגראפיהלהגדרתכסירנותואילו

וכןנעורים.חטאתוליליינבלום,אביעזר,גינצבורג;שלהאוטוביוגארפיים
עמ'(תקמ"ד),א'בחמאסף.והביוגראפיהההיסטוריהשביןהקשרעלבמאמר

 '.ל-ט"כ

 .יומיומי_רבת-שימושמדוברתחיה,לשרןליצירתבהמשךשהביאהשפה,
מאמצההיההעבריתבלשוןההשכלהשלשימושהאתהמצייד
כתיבהלתפילה,כגרן"גבוהים",הבעהלצונירקלאבשפהלהשתמש
שלכ"עבריחלאואףהמלרמדה,העיליתלבנישנועדהאזוטריתפרשנית
כי-אם-קודששכולוביוםהקודשבלשוןשימושדהיינו,-שבת"

המשכיליםשלכתיבתםנסבהרכךוהחולף.הכאןהעכשיו,לצורכיגם
 :המעשייםהיומיוםפריטיעל-אזעדהמקובלמןמסוייםבשינוי-

שימושי.ומידעחדשותלימודי-חול,המצאות,מדע,ענייני
המשכילית,האידיאולוגיהשלתכליתהאתאיפראשימשההעברית

בהוריותהמתמקדותואמפיריות,מיידירתארציות,נטיותמבטאהכשהיא

לשםכמכשירהמשכיליםעל-ידיפותחההעבריתהשפההזה.העולם

רקעעלהיהודיהאדםשלבמצבולדוןשנועדהמעשית.קומוניקאציה
נוצרהזאתעםכאחד.והלא-יהודיתהיהודיתבחברהההתפתחויות

-הלשוןבעניינילחולקודששביןביחסמסריימתאמביוראלנטירת
מחדהעברית.ההשכלהשלאחריםלהיבטיםבלתי-אופייניתשאינה

"המקודש"חלקהאתלצמצםהמשכיליםשלבניסיונםאנונוכחים .גיסא
מיסטייחסאנומוצאיםגיסא,מאידךהקודש".כ"לשרןהשפהשל

נתפסתשאינההעברית,הלשוןכלפיהעברייםהמשכיליםשלכלשהו

פנימיתרבותימשאהנושאתכיישותאלאגרידא,טכניכמכשיר

היהודית.בציוויליזאציההמעוריםוהרוחהתרבותערכיאתוכמבטאה

שהביאומסובךארוךתהליךהעבריתההשכלהספרותהחלהבכך

ובמידההתחייהבתקופתגםנמשךזהתהליךהעברית.הלשוןלחילון
בת-זמננוהעבריתבשפהגםלהבחנהניתניםואותותיולאחריה,גםניכרת

ובספרותה.

המקררותמאוצרשנלקחוהידוע,·המקובללאידירםההידרשות
המליצהליצירתבתחילההביאההעברית.התרבותמורשתשלהמקודש

תופעההייתהלאהמליצהכמובן.המודרניים.בשימושיההמשכילית
ניכריםעקבותיה ;ההשכלהאתורקאךשציינהספרותיתאולשונית
היההמליצהשלהמפוארסיגנונהכיאףהקודמים.הדורותבספרות
שליומיומילשימושמתאיםובלתימעורפלולרובמסורבל .מלאכותי
העברייםהסופריםאתהיטבשימשוהמליצהשלשתכונותיההריהשפה,
העבריתהשפהשלרב-רובדיותהאתלהקיףבאפשרותהשהיהבמה

עלסובטיליבאופןהעבריתהספרותיתהלשוןהתפתחהכךלדורותיה.
אתשיקפהזוהתפתחותהובעצםרימרזיה,ומיכלרלדקויותיה

החילוני.המר:ירניבעולםהיהודיבקירםהדואליותשלהפררבלימאטיקה
מנסיבותשנבדזע'כתוצאהאוכוונת-מכרון'זרבתופעההייתהאםביד

היהודיהקיוםשלהבעיהשורשיאתלבטאהלשוןהטיבההמצב.
עמיחי,ויהודהעגנוןכש"יבדורנו,מתוחכמיםסופריםהמודרני.

וברגישותמיומנתבווירטואוזיותהעבריתהשפהשללמכמניהשנדרשו

בהשנקטרעשירהלשרנית-ארמנרתיתמסורתאיפראהמשיכוארמנותית,

 4ארטר.ויצחקפוליוסףברלין.כשאולהשכלהסופרי

חדשיםספרותייםז'אנרים

בתקופתהעבריתהספרותשלהספררתיים·ארמנרתיםהישגיההערכת

גישתםאומנםמעטה.לאאכזבהבחרבהצופנתהמוקדמתההשכלה

נשאההיוצרתהכתיבהאלהראשוניםהסופריםמןכמהשלהספרותית
שלהפואטיקהמיכלרלאתלעצבשניסובמהרמיקצרעירציניאופי

 sבכלל.באסתטיקהארבביוגראפיה,במשל,בשירה,אםההשכלהספררת
להלכה,ולאבמעשההאומנרתית,הספרותיתתרומתםואף-על-פי-כן.

מבחינתשכןכלולאהספרותיותשאיפותיהםלאורגםלמדידלההייתה

ההשכלהתקופתהתייחדהזאת,כלעםיצירתם.שלהקייםהערך
חדשיםספרותייםז'אנריםאחרובלתי-נלאהנמשךבחיפושבראשיתה

זרלתרומתהרבהיסטורי-ספררתיוערךמודרניים.הבעהואמצעי

החדשה.העבריתהספרותבהתפתחות

ביטויסגנוניהעבריתההשכלהספררתשאלההאירופיתהספרותמן

נדרשוברליןושאולאייכליצחקהסופריםשונים.יצירהודרכי
הכשרו"."נחלבדיזלהירץנפתלישלהמפורשאיסורואףעללסאtכירה

בידילעבריתאומץהאירופיתבספרותשרווחהאפיסטרלאריהז'אנר
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בתקופותמאפר.ואברהםופדלהראשונה,בתקופהכאייכל,סרפדים

לענפיהבדרמהספרותייםניסיונותערכוההשכלהסרפדייותר.מאוחדות
רעדהכהןושלרםלרצאטרחייםמשהשלהאליגרדיהמחזהמןהשונים,
אףהמשכילים .האפרתיויוסףמנדסלזרדהפירטיתהתבניתהדרמה
"שיחרתכ .למדיאזוטריותכיוםלנרהנראותספרותיותלסוגרתנדרשו

ונתנוהי"ח,במאההאירופיתבספרותמארדנפרצותשהיוהמתים",

הדומן.ואחדים.פזרטוביהררלפסרן.אהווןשלבכיתביהםאותותיהן
המאהבמחציתמה,באיחודהעבריתבספרותהופיעספרותית.כיצ'דה

הקצרהסיפורואילומאפר.לאברהםצירןאהבתפרסוםעםהי"ט,
שמואלשללסיפוריובהמאסף.אידיליהשלמניסיונותהואאףמתפתח
פרץגרדדרן.ליביהודהשלסיפוריהםרעדארד.מולבשלמהצהלין

מציינתואחדותאלוספרותיותצוררתשלהגתבשותןואחדים.סמרלנסין
רהי"ט.הי"חהמאהספררתאת

שלה,האידיארלרגיהמשאיפרתאחתאתהעבריתההשכלהמימשהבזאת
שלהאסתטיקהקרריעל-פיהיהודיתוהספרותהתרבותאת:לגבשדהיינו

עםהאירופית.התרבותלמיסגדתאותןולקרבהמערביתהצירריליזאציה

שלוהיצירההתרבותלמורשתהעבריתההשכלההתנכרהלאזאת,
חיבוריםשללהופעתםתקופהבאותהאנועדיםהיהודי.הקרדפרס
בידישנכתבוהמקובלת.המוסדספררתבמתכונתמוסד,בנושאי

והופיעלמדישכיחהיהלדוגמה.המידות,ספרהכותרהמשכילים.

ערכוכן .לפיןומנדלדיזלהידץנפתליסאטאנרב.יצחקשלבכתביהם
בספרותמקובליםשהיוספרותייםסגנונותבאימוץניסיונותהמשכילים

שלהרביםמאמציואתלהסביריכולהזועובדהלדודותיה.היהודית

במשליהחרכמהספררתשלהתכניהסיגנרןאתלחקותסאטאנרביצחק
ביןדיבות,רבדיבספך;הכוזרידוגמתהדתיהפולמוססיגנרןואתאסף
הניאר-ביבלירתהצרדותכילהדגיש,למותרעסק.שבהןהצרדותיתד

 .בני-הזמןדילירראנטייםנושאיםגדושותהיוהללורהניאר-ביניימירת
בהס.מעייניהנתנהשההשכלה

מובהק.מודרניומשכיללכאודהחדדידבברלין.שאולאחד,סרפד

סגנוןעלמושתתתהיאשאףרבת-היקף.משימהעצמועלנטלהואאף
חידושיבדוחמודרניעדרך""שולחןוחיברהמסורתית,ביהדותהקיים

ההשכלה.בראשיתכבדלהגתלותהחלושניצניההדתיתהדיפרדמה

כשמיםהחיבור,אתוייחסידועה,ספרותיתלתחבולהנזקקברליןשאול
רהי"ד.הי"גהמאהאישיחיאלבןאשדלרבנוואש,

ספרותייםובסגנונותבצוררתלעיסוקהמשכיליםשלזרנטייה

ההשכלהשלהראשונהתקופהנמשכההיהודיתבמסורתהמקובלים
העברייםהמשכיליםכילהעיד,כדיזרבתופעהישאל-נכרןהגרמנית.

הייתהלאובוודאיהיהודית,המורשתאלזיקתםאתלהמשיךביקשו

העבד.מורשתעםקישייהםאתלנתקכוונתם
יבוא)(עוד



תשמ"גתשרי'ז'ראדוה 586

והישגיםיעדים.
בראשיתההעבריתההשכלהבספרותונטיותמגמות

פלאימשהמאת

הקודם)הגלידןמן(המשך

כשליחותספרות
הצדדיםאתלהדגיששנטרהעבריתהספרותלהיסטוריוניכידאקציה
עתהקיימתההשכלה,ספררתשלרהביבלירגדאפייםהבירגדאפיים

בדתירת nספדרתירת-לזיקותלהתייחסההשכלהבביקורתהנטייה

בספרותלהתמקדשחייבהעירןשלערכואתכללבדדךכמצמצמות
המודרניתהביקורתואכן.ובגרורותיה.בשלוחותיהולאעצמההיפה

בניתוחההשכלה,ספררתשלבפואטיקהלעסוקבאחרונההעידפה
בזיקות-לעסוקמאשדבודדותיצירות-ובניתוחספרותייםז'אנרי-ם

דתייםוזרמיםתיארלרגיהחברתית.אידיארלרגיהערכים,שביןהגומלין
הספרותית.ביצירהאלהשלרהזzןקחפרתןהספרות,לבין

-הספרותבביקורתמודרניותמגמרתנייחסשלאראויואולם,
למשכילים-נטייתועל-פילדחותןארלקבלןדשאיהביקורתשמבקר
תמנעכזאתגישהשכןבתקופתם.ויעדיההספרותולתפיסתעצמם

ומקרמה,זמנהרקעעלהעבריתההשכלהשלומקפתנכרנההבנהמאיתנו
בזמנה,מקובליםהיושלאקריטריוניםעל-פידקהספרותאתותשפוט

בדוד,הסרפדים.שלעיינהםלנגדשעמדובקני-המידהלהתחשבבלא
ביןלהבחיןנשכילכל-ערדחדשניות,ואףחדשותבגישותפסולכלשאין
היולאאךהחדשה,בביקורתשנתחדשוגישרתלביןגדמןשהזמןגישרת

כלאיןעליהם.מקובלותהיולאארבזמנם,ההשכלהלסרפדידיועות
הביקורתבכלישימושמתוךרבהתובנהלהפיקרדארישניתןספק.

הנזכרות.המיגבלרתתוךהחדשים

החברתיההיסטורי'לעירןלחזוררצוןאלובהעדותיילדאותאין
כדרישהאלאבעבד,מקובלשהיהכפיההשכלה,ספררתשלרהאידיאי
תביאזרמעיןהערכהיותר.שלימהיותר,ומאוזנתשקולהלהערכה
אתגםאלאהספרותית,בביקורתהמודרניותהמגמרתאתדקלאבחשבון

במאותהמשכיליםיצרושבמיסגדתןוהחברתיותהתרבותיותההשקפות

עולם-מושגיהם.ואתרהי"טהי"ח

באירופה,ההשכלהספררתשנותמאהאתהמציינתחשובה,תופעה

תחושתבגרמניה.המודרניתהעבריתהספרותשלבראשיתהכבדניכרת
במעורבותהוהכהרהעברייםוהסרפדיםהספרותשלהלשיחות

אתהדואהההשכלה,ספררתאתמאפיינותהספרותשלרבמחרייברתה

אתהרחיבוהעברייםהסרפדיםהיהודי.העםלחינוךכמכשירעצמה

אסתטית.והנאההיופיתחושתלהענקתמעבדהציירהשלמטרתה
לערכילהטיף :נעלהלארמיתשליחותהעבריתלספרותהייתהלגביהם

ערכיהעלולהיאבקהמשכיליתהאידיארלרגיהאתלקד1גההשכלה,
נחרשתדידאקטיתספררתאיפרא.זר,הייתההארמנרתי.הביטויבאמצעי

החברתי,מצבםאתלשנותעל-מנתוללמדוהעםאתלחנךשליחות:
באירופה.היהודיםשלוהתרבותיהפוליטי

בעדםומונעבדדכםהעומדהיחיד,הזבדכיהאמינו,המשכילים
הלא-האירופיתהחברהבמיסגדתליהודיםמלאשיררירן-זכרירתמלהשיג
ההשכלהבמגמרתפעילחלקלקחתהיהודיםשלכשלרבםהיהיהודית

ריכזולפיכךהאירופית.החברהפנילשינוישהטיפההכללית,

ולפתורהיהודיםבקרבהשינוייםאתלחוללמאמציהםאתהמשכילים

המגרייסת.הספרותבאמצעותבאירופהההיודיםבעייתאת

הספרותעצמהעלשנטלההשליחותשלזרחרץ-ספרותיתתפיסה

שלדמותהאתועיצבההעברייםהסופדיםאתהנחתההמודרניתהעברית

כמרבן.היו,הי"ט.המאהבשלהיהתחייהתקופתעדהעבריתהיצירה

שלהאחרוןבשלישפדישמן.רדודקרבנואודיכאברהםסרפדים.כמה
על.הספרותשלזרקרנצפציהנגדבתרדמהשלחמרלכן.קררםואףהמאה

התפיסהנשתנתהאכןכתביהםובעקבותהשוכרת,השלכותיהכל

כשליחותהספרותשלמטרתהשהודגשהבעתכיציוין'הספרותית.
ההדגשהבטלהלאהיהודי'העםשלמצבראתלהיטיבלארמית

שלהפואטיקהתפיסתעל-פיואולםהספרות,שלהאסתיטית
הארדיינטאציהוהמרעיל.הטובעםהיפהקשרוהיההמשכילים,
העברית.בספורתהטובהטעםאתוקבעהבכיפהמשלההתועלתנית

וחברתייםחינוכייםמפעלי"םב.
 .הספרותשלהשליחותותחושתוהתועלתניתהפדאגמאטיתמגמתה

הספרותייםוהעסקניםהסרפדיםאתהניעוזמןפרקנאותרהעברית

מהישגיהםאחדהמשכילית.האידיארלרגיההגשמתלמעןלפעול
מרכזיהקמתהיהדב-משמערת,חידושבזמנושהיורהביותר,המרשימים

וירצדהפועלבודד,סופדשלתופעהלפניאנוניצביםעודלאספרות.
לפנינואלאאחדים.יוצריםעםקבעשלקשרכלבלאמזהירהבבדידות
כקבוצה.והןאינדיררידראלייםכיוצריםהןהפועליםסרפידם,שלקבוצה

גיארגדאפית,מזהזההללוהסרפדיםונפרדיםמובדליםלעתיםאומנם
הקיימיםהמרכזיםואף-על-פי-כן.פיזית,מבחינהמזהזהוחרקיםואף

מטרהכינדאהיתד.ארפחותהומוגנית,לקבוצהאותםמאחדים

ההבדליםאףעלאותם.מאחזרתזההספרותיתותפיסהמשותפת
ביניהםקיימתכןמשותפת.מטרהלמעןיחדפועליםהדיהםשביניהם,

ההיבטיםאחדאתלדאותישבזאתהספרות.בכרשאיהדדיתהפדייה

הלשוןעניינילקידוםחברהייסוד :ההשכלהספררתשלהמודרניים
בושרת-היחידהכתרנההמלהמןנקודת-הכובדהעתקתדהיינו, ;העברית

התרבות.מעשהלשםבושרת-הדניםומופצתהנדפסתהמלהאל
לברלין. yמכלאחדוהועבדבקניגסברג,-1783בהוקםכזהמרכז
שחרגההשפעההמאסףשלידיהמשכיליםלחבורההייתהכקבוצה,

הודגשה,נוכחותםיותר,נשמעקולםכבודדים.למיספדםומעבדמעל

ובנושאיםההשכלהשלהאידיארלרגיהבשאלותהמשכילייםוטיעוניהם
שלבהמשכההוקמונוספיםמרכזיםיתד.מישקלקיבלופולמוסיים

סייעואלהמרכזיםובליטה.ברוסיה yרהבגאליציההןההשכלהתקופת

ספרותה.רבפידסרםההשכלהשלהאידיאליםכהפצתרבות
מיבנהמעיןחברתית,מיסגדתלעיתיםיצוראלהשמרכזיםלהעיד,יש

ניקשרמסריימרתרבהזדמנרירתמסריימיםשכמיקריםקהילת-על,של

תחליף.להלשמשואףהמקומיתהיהודיתהקהילהכמיבנהלהתחרות
ביזשדאגה,חברהבברליןהמשכיליםהקימו-90הבשנותלמשל.כך.

כזכור, 6ההשכלה.השקפתבורחהמשכיליםחבריהלקבורתהשאר,
המתים.הלנתבפולמוסאייכלויצחק yכמנדלסרמשכיליםהשתתפו
לפישלאימים.שלרשהלאחדדקלקבורהלהביאשישדעתםאתוהביעו
חיים.אנשיםקברותלמנועכדיהיהודי,המינהג

רבדאשרנהבראשלמטרהלהשמהעבד"לשרןדרושי"חברת
שללדעותיהםשרפדששימשהמאסףכתב-העתאתכאמוד,להוציא,

כאיטליהאחידםממקומרתאףאלאזהממרכזדקלאהמשכילים

שלהאידיארלרגיההפצתנמנעתהייתהכזהכתב-עתבלאוהולנד.
שםשרנה(בתקמ"ר)שנתייםכעבוד .ומקיףקבועבאופןההשכלה

להפצתמטרותיהוהודחנווהתושיה",הטובשוחד;ל"חבדתהחברה



 587ארדוהל"הגליון

על-ידיהמאסףייסודבחשיבותראשלהקלאיןבכלל.השכלה
המונים""תיקשררתשלכמעטראשונהתופעהלפנינושהדיהמשכילים,

נתב-גיליונותשלאחדותמאותדקנדפסואםגםהמודרנית.ביהדות
המונים","תיקשררתהמודרניבמינוחהישמושמוגזםאולירעל-כןהעת,
זמנו,לאחראףאלאבזמנורקלאנשמעוהזהכתב-העתשהידהדי

לתהוםידדושכברבעתאירופהבמיזדחנשכחולאסרפדיושלדועותהים
המאסףמתוךשלמיםומאמריםגלייונותעצמה.בגרמניההנשייה

העתים.בברדיבכתב-העהבמלהמלהונדפסונחזורלדוגמה,הראשון.

למאה-60הבשנותכשלימותמחדשנדפסכולו .תקמ"ד ',אכרךואילו
העתיםכבברדיספרותייםכתבי-עתהופיעוהמאסףבעיקברתהי"ט.

המאהשלהשנייהבמחציתחמד.ככדםישראלחרכמתלנושאיואחרים
עבריים.יומוניםאףואחריהםשבועוניםלהופיעהחלוהי"ט

בידיהואאףנוסדהעבריתההשכלהרעיונותלהפצתנוסףמכשיר
שברבברלין.נערים""חנוךבית-הדפוסזההיההראשונים.המשכילים

עלמקרובלפקחיכוליםהיוכךהגרמנית.ההשכלהביתנימרביתנדפסו

זוכיםהיושלאקרנטדרררסאליים,כתביםלפרסםואףספריהםהרצאת

המשכיליםלהםשמרהמקורייםלחיברריi'זםבנוסףרגילה.להדפסה
הקררפרסמתוךומקובליםמקודשיםטקסטיםלדפוסלהביאלמטרה
לתורה,מנדלסוןשלהביאורמןהחל :משכיליבביאור-היהודי
ספרי-סאטאנרבשלמהדורותיוהאחרים.התנ"ךספריוביאורתירגרם

מיימרן.שלמהשללהרמב"םנבוכיםמרדהומהדורת-והכוזריאיוב
היהודייםלבתי-הספרומותאמיםמעובדיםטקסטיםבהרצאתרכלה

שלכרכיםמאותהמחנכים.המשכיליםיסדראותםשאףהמודרניים.

במשךבאירופהנדפסומקורייםהשכלהביתניושלמקודשיםטקסטים

לקידוםסייעורכנךמהדורות,בנמהמחדשונדפסוהשכלה,שגרתמאה

יותרגדולאחוזבקרבהיהודיתהתרבותולפריחתההשכלהרעיונות

"הכינוס"מיפעלהשונות.אירופהבארצותהיהודיתהארכלרסיהמתוך
העברית.בהשכלהתקדיםלוהיהכברביאליקנחמןחייםשל

 , 3הערה , 192עמ' TheAgeolHaskalah (Leiden ,J<J79 (בספריעיין . 6

ומשברמסורת .נץיעקבשלבספררההשכלה"של"תמרנת-עת'יבפרקרכן
 . 301עמ'תשי"ח).(ירושלים,



תשמ"גתשרי'כ"חארדוה 604

והישגיםיעדים
בראשיתההעבריתההשכלהבספרותונטיותמגמות

פלאימשהמאח

הקודם)הגלידןמן(המשך

ודתיותתרבותיותאידיארלרגירת,מגמרתג.
העבריתההשכלהשלצעדיהאתמנחרתאידיארלרגירתמגמרתכמה

במאההעברייםהמשכיליםלרגלינרלשמשממשיכותוחלקןבראשיתה,
העברייםהמשכיליםשרובההנחה,אתמבססהמקררותחומרהי"ט.
האומהאתלהחיותוביקשווהחדש,הישןביןסינתיזהליצורשאפר

מןשהיומרבן.המסורתית.היהדותבסיסעלולחדשההיהודית
מכוונתאךלשינוי,בדרישותיהםלקיצוניותשנטרהעברייםהמשכילים
אמונתםאתהביעושמרביתםספק,כלאיןרחוקים.היו-התבוללות
ובתרבותו.היהודיבעםביהדות,המליאה
להיראותעשויהיהודיתהמסורתכלפיהעברייםהמש'כ~ל~םשליחסם

אריחידיםרבניםכנגדשנקטרהעמדהמחמתלעתים,אמ"בירראלנטי,
עלההתמודדותבלהטשלה.עמדותיהעלשלחמהכקבוצההרבניםכנגד

קרובאךקיצוניות.בעמדותהצדדיםשנינקטרויעדיהאידיארלרגיה
כלפיהראשוניםהעברייםהמשכיליםשליחסםה;השביסודולוודאי
אוהד-ובתלמודחז"לבמחשבתשנתגלמרכפיהיהדותארשירת
 r ,אללשרבהעבריתההשכלהשאיפתאתהמשכיליםביטאובזאת 7ביותר.

הגלות.~במהלךרעףרתרששובשולפניהארריגינאלית,היהדותמקררות
בידיכידוע,תמידינשמרלאהתלמודכלפיהראשוניםשלהחיוביהיחס

ליליינבלרם.ליברמשהשררהשליהושעדוגמתאחריהם,הבאים
ארחההשולליםוהןהמקוריתהתלמודיתהיהדותאחהאוהדיםהןאן

המשכיליםשלכיחסםהדן ',גפרקההשכלה,עידןהאנגליכספירארה . 7
 .התלמודכלפי
ובקרחה','ההשכלהמהרת"לבדיקתבחליי.ציחקשלבמאמרועיין . 8

בהמשךהנזכרבמאמרורכן . 347עמיחשכ"ד),ינסןז' ',כ(גלי . 43שנההדואר,

ו.-83ו 79עמיוו,בהערה

ועיין ,ו 22עמיחש"ז),(חל-אביב,מבדלסזרןמשהכחכי"ירושלים", . 9
 . 3ועמימסרוח,כככלימבדלסרן:משהבספרי

io . ט"ז,חקנ"ה),(ברלין.ירשוכחבבסאטירהכךעלרומזברליןשאול
במאמירהנזכר.הטקסטוניחוחזהבנושאפרטיםוראהע"ב.

Aspects of Hebrew Enlightenment Satire - Saul Berlin: lnvolvement " 
. and Detachment, Leo Baeck lnstitute Year Book, XXII (1977), pp 
. 106-107 

אצלהמשיחיותהציפיות"החררפפרחשוחט,עזריאלשלבמאמרועייןרעדו
הרוסית",בחברהההשתלבותלשאיפתוהתחלותברוסיההמשכיליםראשוני
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וארץ-ישראלעם-ישראל nרלדר nכמחקריםצירן'.'שיבחוחזרן"מנרלסרן
הספרוןמןכחלקגסנדפס ;-266 259עמיחש"ל),(חיפה,אבנר•ציבלזכר

האנגלימאמרוארהרכן .-34 24עמיחשל"ט),(חל-אביב,הוגיםשלרשה
שלהאידיארלרגיהביןהקשרעלרומזברזלי• .ו-92ו 90עמיבחילי.שלהנ"ל

ההשכלהמהרת"לבדיקתבמאמרוגסהלאומיתרהאידיארלרגיהההשכלה
 . 347עמיובקרחה','

 :ברלטעותשאיןיוזההמשותףבסיסמתוךהקוטביותבעמדותיהםנקטר
דחקוהראשוניםהמשכיליםדעתשלפיזמנם,רבניכנגדחריפהביקורת

לדעתבזמנווהמדעהחרכמהמקרר-התלמודאחוהורוהמקררמן
רוחו.על-פישלא-המוקדמיםהמשכילים

פחותהיה-התנ"ךעולם-יותרהקדומהליהדותהכללייחסם
שההשכלהיתירה,גוזמהבלאלומראפשררבה.במידהאמבירראלנטי

ישזאתעם sהיהרדי.לעםהתנ"ךבהחזרתמרכזיתפקידמילאההעברית
החנכייםהחרקיםמןכמהשללתחולתםבאשדכילומר,

בקרבגםעורריםהיו-ייבוםכגרן-ההלניתבאינטרפרטאציה
העבריים.המשכילים

היהודיתהפאסיבירתשלסיומהאחמציינתההשכלהתקופח
המדיניבמצבםשינוידייהם,במרלחולל,השאיפהשלוראשיתה
 .חדשיםאידיאליםלמעןולהיאבק .והחברתי
עלכהגנהמופנההעברייםהמשכיליםשלמאבקםהיהחרץ.כלפי
הפוזיטיביות.הנגלות,הדתותכנגדהדאיזםהתקפותמפניהיהדות

כדתלנצררת,בניגודהיהדות,אחלתארביקשהההשכלה
כיניווכח,ולכןההשכלה.לעידןהמתאימהנאורה,ראצירנאליסטית

זאת,לערמת ;כלשהוגטיאפולואופילעיתיםנושאיםמכתביהםאחדים
היהודית.במורשתעמוקהגאווהמשקפיםאחירםכתבים

הרבניםעםדיאלוגליצורהמשכיליםהשתדלופנים.כלפיואילו
על-ביהדותמסריימיםישנוייםלהכניסלשכנעםבררנהמחרךהמסורתיים

ביקשוכךהמודרניים.לזמניםיותרמתאימהיותר,קבילהלעשרתמנח
החברתייםהפיתוייםמפניהיהודיםרעלהיהדותעללגונןהמשכילים
באירופהרהמשכיליתהמתקדמתהשיכבהלפנישניצברוהתרבותיים
הגלותיתהפאסיבירתאחלהפסיקהמשכיליםשלשאיפתםהמערבית.
בצררןההכרהמןרקלאנבעהממששלבמעשיםולהתחיל

מחרךגםאלאבאירופה,היהודיםבעבורחברתיתבאמנציפאציה
תרבותית.באמנציפאציההחיוניבצררןפחות,לאהחשובהההכרה,
לבטלהמשכיליםשלנטייתםאחמבטאההשכלהמפעלכילהניחיש

ואחהתייחדותםאחאלאזמנם,בניהיהודיםשלייחודםאחלא

לאובגוייםישכוןלבדדכעםהאירופית.לקהיליהמחוץהתבודדותם
החרבותביןמודרניתסינתיזהליצוררצוהעבריתההשכלההרגייתחשב.

היהודית.הזהרתשלייחודהעלה i-שמיתוךהמערביתוהרחבותהיהודית
המייחסיםשישלהתבוללות,נטייהכלבכןלדאותאיןלעיל,כנזכר

זאת,לערמתגרמנית.כחבראשדהיהודייםהמשכיליםמןלכמהארחה
מןזמנםיהודיאחלשחררהייתההעברייםהמשכיליםלששאיפתםעיקר

לפחחולהביאםהתרבותית,רהעריריףתהסגירות .הגיטרשלהמנטאלירח
האירופיות.והתרבותהחברה

שלהתקבלותםכי .סברהשההשכלה .לומדמוגזםזהיהאלאאולי
מעגליאלהיהודיהעםאחתחזיראירופהעמיעל-ידיהחדשיםהיהודים

מנוונתבמציאותמושפלעם:לאדברשלמשמערהאנושית.ההיסטוריה
אלאמזה, 9מנדלסרן)שלהמוקדמת(בתפיסתולגוייםאורולאמזה,
במערכתושררה-חרבותשררה-זכריות ,ורגילסדיר .נררמאליקירם

אחד.דתימיעוטככלוהמדינית,החברתית

כתביהםעלהמבוססחדש,חבריתשסדרציפתההעבריתההשכלה
שבמערכתקיררהםבאירופה.אחיזהלויקנההכללית,ההשכלההרגישל

שררי-זכריותשותפיםהיהודיםיהירהאירופיתבחברההחדשההחברתית
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הסתייגוהמשכיליםכיאיפרא,ספק.כלאיןכקידומה.פעילחלקרשיטלר
שלמגוריהםכעצםיסודיתאנרמאליותשקיימתהגורסתהתפיסהמן

המנטאלירתעוללהסרתהטיפוהםאומנםאירופה.כארצותהיהודים
חברתית,מכחינההיהודיםשיעבודשלבמרבןלגלותוהתנגדוהגלותית
התנגדותלהםחיתהשלאלהניחישאולם.ככעבד.רתדכרתית.כלכלית
היהודיםשלאופקיהםלהרחבתפעלוהםואכן."נאודה".לגלות

עכורולשיקוםמשיחיתלגאולהעדייןהמקורהכעםחדשהדוחולהפחת
המפואר.

שעדייןהמשיחית,התקררהאתכגלוימבטליםהמשכיליםאיןאם-כי
כשיגדת-לשרןאם-ככיתכיהם-שלהםגםקיימתושעדייןכעםקיננה

המשיחיתהגאולהתפיסתכינדאה,-מלרמזהאנשיםכמצורתראם
אדם.כידיגאולההמשכיליםמציעיםותחתיהמתערערתשמייםכידי

המקבלהמשיח,מושגכתפיסתמדחיקות-לכתתמורותניכרותככד,כד
קיימיםמדודות.המקובלהשמיימיהצביוןכמקרםאנושיתארשת

אחדעל-ידינתפסהמנדלסרןשלשזמרתוכורדים,דידימרזים
המשיחיכייעודוהחלשכבדהמודרני.המשיחשלכדמותוהמשכילים

ככמה 10רהדרחני..התרבותיהחכרתימעמדםמשפלהיהודיםאתלהציל
מוצעתההשכלהכורחשלימדולכתי-הספדהמדורנייםהטקסטיםמן

שלכהישג-דיהמטרותהאנושית,וכאחורהכשלרםהוראהתפיסה
התקופהשלהמודרניהביטויאתאלוהית,התערבותכלאהאנושות

 11המשיחית.

היהודית.האקטיביותשלתכחילתהכאמוד,אלו,תמורותשלמשמען
ידה pלסהיהודיםשלהגאולהתקורתאתאיפרא,נירונה,ההשכלה
השיבהדהיינואירופה.ליבשתמחוץלארמיתלגאולההתקררהאונשית.
מופיעההיאהיהודית.המושגיםכמערכתאי-שםחבריהישראל.לארץ

כאופןלהתגלותעתידההיאאך 12כלשהן,סמויותכצרורתלפעמים
מרכזיםעדייןלפי-שעהוכציונות.חיבת-צירןכתנועתכעתידממשי

עצמה,אירופהכתוכניהיהודיםבעייתלפתרוןמאמציהםאתהמשכילים
הנוכחיים.מגוריהםכאצורת

חשבון-נפשכעשייתשלרכההייתהלשינוייםהמשכיליםדרישת
יחסםשורשים.וחיפוששידרד·מעדכרתפנימי,הערכהניסיוןעצמי,

עתידלחיפושמודערצוןאיפרא,ביטא,העכרמורשתכלפיהביקורתי
כתקופתהמודרנייםהיהודיםשלעיסוקםעיקרחדלרככךיותר.טוב

והמחייכתהמקודשתהספרותעלולהתרכזכעבדלהצטמצםההשכלה
העתיד.לעבדופנה-ההורהלגבי

אתלחסלהשאיפהאתלאמץכדיאומץשלרכהמידהדרושההייתה
תמימותשלמעטהלאמידהנדרשהרעימההיהודית.הפאסיכירת

ונכוניםמכרוניםהיוהלא-יהודיתאירופהוהןהיהודיםשהןלהאמין
זה.ערכיםלשיברי
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