
העתיםבכריומיפתוחפווייקטעלדו"ח

פלאימשה

וענינינחמדים,דבריםכמההכולליםתקפ"אלשנתתבואהפדיהםהעתים"בכרוי
 ו."ותועלתמדע

שלהמ~עולמפתחהמשךמהווהבהכנה,עתההנמצאהעתים,בכריו'מפתח'
ניזרע, 2להשכלה.שערבשםתשס"אבשנתמאגנסבהרצאתלארדשיצאהמאסף,
לסירוגיןשהופיעבגרמניה,ההשכלהשלהראשוןהעבריכתב-העתהיההמאסף
יל 11בריויואלררלפסרןאהוון •אייכליצחקעל-ידילחלופיןרבעון 1811-1783בשנים
הכהן.שלרםוהמשוררהסופדעל-יריולבסוף

הקלעיםמאחוויניסיונותכמהובעשר , 1 797בשנתלהופיעחדלהראשוןהמאסף
וניסההראשון,הערוךאייכל,אל ,-1799בשנתיים,כעברופנההכהןשלרםלחדשו.
הכהןשלוםקרואאורני",עתהנא"קרםהצלחה.ללאאןכתב-העת,לחידושלגייסו
 •מתניןכגבועודשנס •גבורתןכאיש"כי •אייכלהוותיקהערוךאל •הכ"רבן •הצעיד
תשובאם ...נעוריהכנשרותתחדש •מעפרהעברית]השפה[אתלהקימהותכלאולי

שפהולעזותלעזרתי,נא"הקםבקשתו:אתשוטחחראהמאסף".מכתבילהוציא
מחוץגםהמאסףבחידושמעונייניםוביםכילאייכלמבטיחהכהןהעברית".
שלתשובתולמיפעל.ידלתתאותםגםיעודדופותו Mוהשיוזמתורכילגרמניה

על.עבואשוהתרעלהכרס~:פעתאתטעמתיאנכי"גם :מוחלטייאושהביעהאייכל
בניובין'ביני 1 י~;אשוהבריתימיעבורהאהבה,ימיחלפומשביליו.רעליהודהעם

בנינערייצאואזולתפארת,לתהלהעבולשוןותפוחהחכמהבצבינוארעת ;ישראל
ירסיפוןלאאף !אחה-ואינםנסרביומו.יוםרבותבונתהמפריללקוטישראל
אבותיהם,בלשוןמאסרדעה,הארץכלמלאה :לאמודבלבבםאמורמיום iשוב

בעובה".נכערערויעזברנישבחראותיגם iגיוסאחדיוישליכוה
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פלאימהדס

שלרשכמשןאותרעדןוהואהמאסףאתלחדשהכהןשלרםבידיעלה 1809בשנת
 . 1811שכתעדשכים,

המאסף.בחידושדבענייןהיהכינדאהראייכל,הכהןשלהנזכרתהתכתובתמתון
הפסיקושעל-כןהחותמים,מעיוטמחמתכלכלי,נסיםלכבת-העתהיהלאאםגם
ענייןהנראהככלהיההשררהמןלמשכיליםואףההשכלהלסרפדיהופעתו'את

שגיליתיהגרמניתבשפהבכרוזתיז;ו~אלכןעד~ת 4 •הופעתו n-אלחרשםיפדרתי
פדידלכדד,דודהפיץאשדפרדסם)(ושטרםבברליןהמדינהבםיפדייתלאחרונה
להוציאכיסהזהמשכילכימסתבר,וממכר , 1818בשנתהגרמנית,ההשכלהמראשי
ברתככיתר.הצליחאכןאםליידועלא sהמאםף.מתוןסיפדרתימיבחד

שההבאירופה,עדיםבכמההכהןשלרםכדד-1811בהמאסףמעריכתחדלמאז
-1820רבלהאמברדג,עבדראr::זד 1817-1816עד-1813מובלונדוןבאמשטדדם

שלובבית-הדפוסומגיהסיפדרתי""מומחה~ש wלשמידאכטרןהמדפיסהזמינו
העתים,בברדיהשני,המשכיליהעבריכתב-העתפרשת;:~תחילהכן 6ברריכה.

יחידאים,כתבי-עתזהמגדרמוציא(ואניזמןלאודןבקביעות,כמשכהשהופעתו
אשד ' 1825בשנתתערלת,פדירכן ' 1820בתק"פ,ארדשדאהתרעלתבברדיכגרן

אחד).כלבלבדאחדבכדןהופיעו

"מפתחבמתכונתה~כןהבכתו,עלעתהשוקדיםשאנוהעתים,בברידשלה'מפתח'
במילאכר.יהעבריהמדעיככנםדיווחתישעליוהמאסף",

ה'מפתח'תיארו

הפריטיםכלברושרמיםהעתים.בכריובשככללהחומדכלרישוםמחררהה•מפתח'
-1820 (תקצ"בעדתקפ"אמשכתהתעיםבברידשלהכרכיםכשכים-עשושככללו

והודעותהרשימותהסיפורים,המשלים,השירים,המאמרים,כלדהיינו ,) 1831
השנתון.מדודישלהמיש~הושעדיהכוכיםשעדיכלרישוםוכמר-כןהמערכת;

מאמרים,רכןעבריותבאותיותבגרמניתרהמר"להמערכתהודעותגםברככללו
הכותרותכלאתעבריות.באותיותבגרמניתנדפסוהםשאףוטבלאותדיר~חים
לעברית.תיוגמכרבגרמנית

אחד.אלפביתיברישוםכרשאים,ולפיהמחבריםשמרתלפימסודרה'מפתח•
ז'אנריםוסרפדים,אישיםראידגרכים,מוסדרתמאורעות,מושגים,כולליםהנושאים

ולשרן'תלמודמיקדא,כגרןהיהדות,לימודימיקצרערתספרים,כותריסיפורתיים,
מסודריםונושאנושאכלתחתהמופיעיםהערכיםגם .רעודתרגומים,חול'ולימודי

כוחמכשירלשמשה'מפתח'יכולכןכמקובל.פנימי,אלפביתיבסדרכותריםלפי
האלה.הנושאיםכלשלר~כייכיתקרמרלטיביתובדיקהאיתורלחיפוש,

ןה'מפתח'אתר 3י;.נ ijאין
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העתיםבבריר nמיפתרפויריקטעלדר"ח

בברירשלמשוחזרעותקעל-פינשדמר-מיקצרעיתכלשרןעי~לים.-העונים
רסיפדירתאוניברסיטאיותנסיפדירתשנשתמרועותקיםמותךצ~לםאשדהעתים
העולם.בדחנימחקו

תחתשנרשמועוניםכללנוהעתיםככריולה'מפתח'מאגדשלהמקוריתכהקלדה
בברירנכבוכיהדפסתםכדדךשוטף.כסדומופיעיםהאלההעוניםהמחברים.שמרת

התעים.

דונמתעיול

הלרי][לטירס]מאידנליעטדירש,

ליטעדדיש]הלרי[מאיד /מעונד]נשיוהאסוןהליכות
תקפ"א . 119-117 :א'העתים,ככווינלטדיס].

לפדידדיךממסיבה""הכלהמתוךתדגום-עיבוד :העדה
על-ידימזוהההשיר . Schiller] : 59 1805-17 [שילד

 , Die hebraische Publizistik in Wien ,ראכשטיין
283 ,I , כ-" Die Braut von Messina " 

שירים. . 1

תרגומים-ענודים. . 2

[מחנו].פדידדיךשילד, . 3

לאחריו ;הנושאארהמחברשםמופיעהראשונהכשרדה :העירלשלהפנימיהסדר
המדודם wרמשל>אידיליה,:שיד,<כגרןכסוגרייםסס~דארהעירלרסיר~גהכרתונא
נדושמידע<רזהכךאחדחרזוהמחברם wמדוד).זvםההי<אםהעירלנכללשנר

כשרדההמחברם wהושמטשנהםהדיפדרד,נושאיעל-פישברצדועירליםכאותם
ככברדיוהעמודיםהכוךמיקרםנאכהמשךהנושא).כמקומרוהוכנסהראשונה

נאותמכןלאחדהמאסף).מתוךחרזוחומדשל(כמיקרהנהמאסףומיקרםהעתים
העדות.

שחיבוריהםכלועזיתסרפדיםשמרתקצרים,נינלירגדאפייםציוניםהונאוכהעדות
ששמםנדיtכ i'iרזיהרי-ממחבריםשלתיכרתואשיזיהויותאריכיהם.לענויתתרדגמר

הפריט.ליידנדפסלא

ויפורר,נושאיהוספנוהמקוריתכהקלדהרעירלעי~לכלכתחתיתויפורר:נושאי
ארהעירל,ויידפסיחזרושכהןנוספותלקטיגרדירתיזטמשראשדנרשאי-מיש~ה.שהם

העדן.
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מהשפלאי

בשל~י •באמרוהנמצא,ה'מפתח',כלשלסופיתהדפסהעדייןלנראין :ההדפסה
מתקדמים.עריכה

ערכים 62עתהרשומיםהראשוןבכרך :ה'מפתח'היקףעלראשוניםמיספירם
הערכיםיספרמיוכפלויפוררהנושאיהוספתעם .הכרךשלורצףהבסדרמקרויים

כלערכים-80ל 60בין :הבאיםבכרכיםרכןערכים. 240לכדיארבעהארשלרשהפי
(המיספריםארבעהארשלרשהפיהמישנהנושאיעל-ידיזiבר i"רידשירגי:זלר •אחד
סופיים).אינםעדיין

בכריושלהכרכים-12בהערכיםמיספרהמיפתרח,שלזהלשלבזמניאומדןלפי
הכרכיםבעשרתהערכיםמיספר :השוואהלצרוך(לערך). 3,552לכדימגיעהעתים

כתבי-בשניהערכיםשמיספרמשמע,הגרמני.המוסףכולל 3,518היההמאסףשל
בכריו :הבדליםישהפירסרמיםשנישלהעמודיםבמיספרואולם,דרמה.העת

המאסף.ב-העבריהחומרשלעמ' 3,064לערמתעמ' 2,976מחזיקיםהעתים
כ-שהםעמ', 3,478הכולסךדהיינו,בגרמנית.המוספיםשלעמ' 414להםונוספו

כימראיםאלהמחכימיםמיספריםהעתים.בברריב-מאשרעמודיםירחו 25%
שלחשוב),אךנפרדנושא(שחראהאיכותיולאהכמותי,היקפהמבחינההתפרקה,

המאסףבכרכים 10 (הכרכיםבמיספרההפרשאףעלדרמה,הייתהכתבי-העתשני
היקףלהשוואתשולייםכהערתהעמודים.רבמיספרהעתים)בכריוב 12לערמת
והדפסתהכרכים,מןכמהביןאורכותהפסקותהיוהמאסףב-כילזכרו,ישהחומר,

בכריושכרכיבערדשנה,-13כשלבהפסקותשנים, 27לארוךהשתרעההכרכים 10
שנה. 12שלברצףנדפסוהעתים

השערעל-פי nבnכ-העשלמבמחר

כלפיוסםלאהעתיםבברריעררךוהכללית,העבריתבעיתונותלמקובלבניגוד
הפירסרם.בפתחהחדשהשנתוןשלומחותרתרכנובדברבעבריתפומבימינשר
שלא'לכרךשצרופההמר"ל,שלה"הרדעה"טכנית,מבחינהכילוודאי,וקורב
השערגםואולם, sזה.תפקידממלאהבנפרד,גםהופצהכילהניחוישהעתיםבבררי

אידיארלרגי.מצעכמעיןלשמשנרעדהתעיםבבררישלובגרמניתבעבריתהמפורט

 •הראשוןהכרךבראששהופיעהעתים",בברירמחברת"על •הכהןשלרםשלשיור
הרקיע/תחתחפץלכל"עתים :לפעולהכררז-סיסמהארמצע,מ~יןמשמשחראאף
העבריתעלהכהןשר ,"רג'ס~אח'רניתמעלותעשררעתיגיע/לעבעדשיאויעלהעת

"גןכתב-העת:בעריכתאותרשהדריכהובתקורהבעוזקרואוחראבזמנו.שהידרדרה

יכשלועתה /,רע~~זרעיךערדnr:וחדש,תשובפניך;/~סרחררלים~טשנ:ו. ...עברים!
להתפשרנאלץהכהןשלרםואףזהרת,היולארהמציא~תהתיקררה 9 ."ךס~;~~בכוריכל

קרואים.למשוךבניסיוןעבריות)(באותיותבגרמניתחרמוכשנתרןולכלול
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העתיםככויומיפתוחפווייקטעלדו"ח

לשכתהשנתוןכשעד .'אכוךשלהשעועל-פילשיחזרוניתכתכתב-העתשלמגמתו
 :הבאהכיתובהופיעחקפ"א

כחמרים,רבדיםכמההכולליםתקפ"אלשכתתבואהפדיחםהעתים"ככרוי
לקולם,השומעיםלכניהםשילהובילחרדים,לבוכתכרעדיםותרעלת,מדערעכיכי
לקח".ויוסיףחכםישמעלמען

 :עבריותכאותיותכגרמניתהכיתובהופיעהשערכחמשך

ארכטערחאלטרכגסכרךאוכרגעשעפטס-לעחווייכעסאוכרכיטצליכעס"איין
הריזפעטעוגעכילרעטעפיוכייאיאחרס-געשעכקצרםחקפ"איאחודאזאריף
ידגענד".פלייסיגעריאפיופועמיעככדךאלסחריזמיטטעואוגד

ומאלףמרעיל"ספו :כ'מפחח')השעוכעירלשחוכא(כפיכגרמניתהכיתובתרגום
כפוסכאוריםואמהותלאברתחשכהואשכמחכתחקפ"אלשבחולהכאהלעסקים

החורצים".הכעוריםלככי

לגבילארדהמוציאארהערוךשלהזאתחאיריטרריאליחההכרזהמשמערתמה
 ?כחב-העתשלמהותו

כמיסגותיצירהביכוריאלחאםלרעתואין-תבואה""פדיכמכילמזרחהכחב-העת
מרערעכיכיכחמרים,"רבדיםמייר:מפרטההסברככלל.כחיבהארחיפההסיפורת
כרעדהחומדשימושי.וחרמו~דע;נלטויסטיקה, :שלרשהאיפרא,רחם,ותרעלת",

להניחישמוגרו.ולאאמביוולנטיאךלכטח,חיוכיהנשמעהיגד-הררים""בוכתל
התוצאהשמשמער:כג)לג,(דברים "'ה"בוכתהמיקואיהמיכטאעלמכרססהואכי
להצלחתכררכרחכוודאיהטקסטעםוכהקשרואושר,הצלחהדהיינו: ,'הבוכתשל

לכניהם".כ"שימיירכאמורכךהילרים,כגידולאר )?(כעסקיםאם-ההררים

הרדיםכיןהמישפחחיהקשולהידוקהעתיםככריותורמתעללרמוזמכקשהטקסט
כגרמנית,כחמשךכאמוואכן ?עליהןמה(וכנרתרבניםכאוריםהרדים-לילדיהם

הטקסטיםהאם :השאלהכשאלח •כמרבןכדרכיהם.ההולכיםשקדניםכעררים")"ככי
שהכרוכהלהניח,יש ?גיליםוכאילו ?הכעורים""כנילמתאימיםהעתיםככדדישל

שומתםלחייהם,המוקרמות-20הר;שכרחהמאוחדותהעשנהכשגרתלצעירים
כהשכלה. rעניגיל~ wרהנדפסלחומרמתאימההייתההאינטלקטואלית

ולהכאה""לעסקים-והכאהירעשלשילוברעלמרעילירעעלאיפראהואההדגש
 utile " :הרואטירסשלמימרתושלמררוכיחעבריתמהדווהכמעין ,כשעד~~אמו-

dulci ". ---· 

 :כרפסהמאסףכשערהעתים,ככריולכהשוואה

אנשייריעליחדוכקבצונאספואשוומכחכיםשיריםכדללהתקמרלשנת"המאסף
למעשהומודיעירחו,הוכהקצוזהניחרבכקעניגסכעוג".עכרלשרןדרושיחכות

הגרףמיהרומוסרומאמרים,שיריםשיכיל •הירחוןתוכןעל-מירנניחכתמציתיות-
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פלאימשה

עבר.לשרןדרושיחברת :דהיינוהחומר'אתהמרכז

הכשרונחלבשםמינשרהמאסףערוכיפירסמרכידועהתמציתי,לשערבנוסףאן
לאהתעיםבברירעררןובאמרו,כתב-העת,שלומטרותיותרכנועלהודיעוובר

לכליאסוף ..."המאסףכיהמאסףערוכיהודיעוזהבמינשרכזה.מינשרכלפיוסם
תפיסהלהםהייתהדהיינו' ;שרכים"מ:פתביםכתביםרהמ~סרהמרעמחנות

העתיםבברירואילומג~רן.חרמושלמאסף-העבריתחרדמ·היצירהשלמאגאזינית
ולהנאה.לעסקים :בשערהמוצהרותהמטרותשתיעל-ידיהמ~נחהחרמומגיש

טבלאותשימושי'חרמור~ניינרהכרךבסוףמרכאעסקיםלצרוךהמיועדהחומר
בשםשנהלוחבליררייתלקרואהרגשהראשוןשהכרךלהוסיף,ישוכדרמה.מיסים
 .]![מזומנים""עתים

עבירכבת-עתשלשרנהתפיסה

העבריהקרואאלבאשחראלכןהיטבמ~דעהעתיםבברירשלהחדשהערוך
שכברהמאסף,בגרמניה,ההשכלהשלהראשוןהעבריכתב-העתבעיקברתהמשכיל

ההשכלהעיתונותשלההמשךלרעיוןמח~ייב~תלעררןישבשערים"."נודע
חרמובהעתקתרכןבעברהסיפררתיתבפעילותושהתבטאדברההשכלה,וסיפורת

כן(רעלהעתיםבברירב-במלה,מלההחוזרת,והדפסתוהמקוריהמאסףמתוןרב
שלהתופעהעלבעיקרומתבססהעתיםבברירהוצאתשלהרעיוןלמעשה,בהמשך).
מתוןולחומרהחדשההעבריתהסיפורתשללחומרהקיימתהדרישהועלהמאסף
שצורפההמיוחדתבהודעהשמיראנטוןהמו"לשלמדבריושנשמע(כפיהמאסף
הראשוןהעורךגםהואהמאסףשלהאחרוןשהעורךהעובדהעצםהראשון).לכרן
כתב-העתשלבדרכולהמשיךשאיפהאותחושהמעיןמציינתהעתיםבכוירשל

שונה.הייתההעירכהדרךשכןמלאכותי,המשךזההיהכן.פיעלואףהקודם.

על-ידיהתעיםבברירעורןמ~נסהלשנה,אחתהיוצאכבת-עתדהיינוכשנתון,
אחתאולחודש,אחתכלל,בדרןשיצא,המאסף,שלמזרשונהעריכהקונצפציית
יותרקשרוק.~יםצפוף,יותרקבוע,יותרהופעהרצףיצרכן,רעלחודשים,לשלושה

למישנהו.אחדגיליוןהופעתביןהדוק

עםמתמדיקשרקייםהיהב-המאסףהקרוא.עםהקשראתמעצבתזותפיסה

פסוקים,ביאוריבענייןוהתשובותהשאלותכגרן:עימד,דיאלוגנוצרואףהקורא,
השנתוןואילו .רעודיבלשוןנרדפותבמיליםהקוראים-הכותביםביןדיוןחידות,
בחומרני:פרהדברואכןמתמדת,יחסיםמערכתלקבועהיהיכוללאהעתיםבבריר

המאסףבובכן,כאן.והובאהמאסףמותןשהועתקהחומרזהמגדריוצאהמודפס.

ואילוהמערכת,אלובמיכתביםבחומרפותו Mבהששהתבטאהקוראעםקשרנוצר
ני:פר.אינוהדברהתעיםב-בכויר

בערדשונה.היההמשתתףהסופרעםהקשרגםאלאהקרואעםהקשררקולא
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העתיםבכריומיפתרחפררייקטעלדר"ח

השוקדסופריםחבר~יררצר~תשלתחר.שהוהייתה-קבוצהנוצרההמאסףשסביב
כזאתהרגשהאיןההשכלה,בקידוםהישגיםולמעןמשותפתפעולהלמעןיחדיר

משותףומאמץמשכיליתאידיאולרגיהלהציגניסיוןשלתחושהאיןהעתים.בכוירב
עליה.ולהיאבקארתהלהגשים

בהמעורביםהיועורכיםוכמהוכמהאחדיםשלביםעברההעתיםבכוירעריכת
לברא,יחזקאל ,,של(נכדולבראמשה :בעריכהשימשווביניהםהשנים,במרוצת

ריג'ירשמואלציחקשלזינגר,;ויששכר~רגא~נטר,שלמהביהודה'),ה'נרדע
נדרןהנושא,מורכבותאתלהדגיםכדיודרכו.עררןכל~יטל,ש.ליבויהודה(יש"ר)
הראשונותהשניםשלרשלאורןשנמשכהבעריכה,הכהןשלרםשלבדרכובתחילה

הראשון.בכרןבדיוננוונתרכזכתב-העת,של

א'בכרןהחומרניתוח

שערינדפסושבראשןעיקריות,חטיבותלשלושמחולקהעמודים 208בןהכרך
ל"לימרדיםמוקדשתהראשונההחטיבהוחטיבה.חטיבהכלהפותחיםמישנה

החומראתששיקפהתופעהעבריות,באותיותבגרמניתשנדפסהכותרתודיונים",

בהרכבשחללשיבריעד~תעבריות,באותיותגרמניתכתוברובואשרזרבחטיבה
החומרזהמגדריוצאוהעורך.לאורהמוציאשלבתפיסתםהעידלקהלארהקוראים,

שנראהכפיהמקורית,היצירהקיטעירכןבעברית,שחראהמאסף.מותןהמובא

בהמשך.

היהודית"ההיסטוריהמן"רישומים

מן"רישומיםנקראהראשוןהמדור :מדוריםשלרשהזר,חטיבהשלהראשוןבחלק
להורגהרצאתהד~ע. zהגדולהכהןעל :מאמריםשלרשהרבוהיהודית"ההיסטוריה

החומר 1ואכןהיהודים.שלהאיתנהאמונתםארקי~סהקיסרשלודיוקנומרים,של
מתוןכנראהנבחרוהואישראל.בתולדותראשוניתחשיבותבעלאינוהזה

ביטוילידיהדברשבאכפי 1שניביתבתקופתעצמוהעורךשלועיסוקוהתעניינותו
מןחלקנרעדכמר-כן 10דרמה.חומרהרעלהשבר ,) 1838 (הדורותקוראבסיפור
הקוראים.שלאמונתםאתלחזקהחומר

המאסף.לעורכיגםחשובשהיהנושאלבירגראפירת,מוקדשזהבחלקהשניהמדור
עלהבירגראפיה .מנדלסרןמשהרעלאברבנאליצחקעל :בירגראפירתשתיברונדפסו

קיצורהיאאלא-מקוריתאינההיאואףבעברית,הכתרנההיחידההיאאברבנאל
אלהאישיםשניבחירתייבהמאסף.שנדפסהאייכלמאתהבירגראפיהמןמעובד
המוקדם""המשכילשלחשיבותובדברברליןהשכלתתפיסתאתמייצגת

הסיפררתית-הפרשניתושפעולותהמודרנית,ההשכלהאתש~טרים •אברבנאל
-לבירגראפיההואאףזכהאשרמנדלסרן.ובראשם'הביאור'בעלישללזרמקבילה
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משהפלאי

בגרמניה.העבריתההשכלהשלהמובהקכגיבורה

קטעיםארבעהרבוהתלמוד",מןרזt~ררתמוסר"סיפוריהואהשלישיהמדור
ויש •חיוביהואלתלמודהיחס .התלמודחכמישלהמוסריתגדולתםעלהמלמדים

שהמשכיליםהטוענתההשכלהביקורתשלהשרירותיתהקביעהאתלדחותבר
שלנטיותיהאתתאמההמוסריהחומרהצגתוכמרבן. 12התלמרד.את"שנאו"
אלהנבחרוהמוסריותהאימררת rבהיהדות.שלמוסריותהאת.להדגישההשכלה
ומדבר ".אדםיהאלעולםרננן]נתנו"ח"ר :כגרן •חיוביבאורהיהדותאחהמציגות

"ח"ר ; ) 33 ',א(נשרק"עכר"םעםואפילואדםכלרעםקרוביורעםאחיועםשלרם
שכניראחהאוהב"ח"ר ; ) 34 ,'א(מגרפו"יותררהמכבדהכגרפואשרחאחהאוהב

וכלפיהזולתכלפיבפחיח~חמ~דדרחאלואימררח .) 34 ,'א(קרובו"אתוהמקרב
להן.הטיפהשההשכלהדעותהלא-יהודים,

מעדיזהחומרשני.בביתידםבכלהמיקושעבודתסדראתמתארהחמישיהקטע
רמזיהפהוישהקדומה.המיקושלעבודתוהערצהישראללחכמיכברדשליחסעל

ב-בהאמבררגהחדשההיכלתופעותכנגדהמסורתית,היהודיתהאללעבודתבדורה
ויהיהישתנהלריפררמההיחס 13החמררים.מבקרירביןהיההכהןששלום , 1818
ייטלש.ליבויהודהלבראמשהשלבעריכתםהאחרים,העתיםבבריר יכר~~;:חיובי

המאסףמתוןרבחומרמיחזררבעיקברתירשבארוהעורכיםהעתיםבברירעררן

"מבחרבגרמנית,ושנקרא,הראשונההחטיבהשלהשניבחלקשנכללהמקורי,
להדפיסהמר"לואתהעורךאתהביאמההמאסף".מתוןביותרהיפיםהמאמרים

שנספחהבהודעההמר"לבדיבריהמוסברתאחת,סיבה ?המאסףמוחןחומרמחדש
זה,לחומרהמשכיליםביןדרישההייתהכיאומרתהעתים,בברירשלא'לכרן
עםהמאסף.ל-ואהדהזיקהקיימתחייתהאכןכילהניח,ישמצרי.חיהולאשאזל
היעדרווהיאהמאסף,מתוןרבחומרלהבאתנוספתסיבהגםבוודאיהייתהזאת,
המערכת.בתיקמתאיםסיפררתיחומרשל

חרכןרבו •במלואוהכשרונחלחמינשרהואהמאסףמתוןהמובאהראשוןהפריט
מיכתבררכןההשכלה,לחפצתומטרתםהעורכיםתרכניתהמ~צע,המאסףכתב-העת

העורךשלומרצחותברורהרחכניתהיעדרלנוכח 14רתשרבתר.דיזלאלאייכלשל
אתלהמשיךלאהתעתדהבחןשלרםכיצינברג,ישראלמסיקהחדש,השנתוןבראש
אלהאוסטריותשבפרובינציותהיהודיהנועראת"לררכ~ •עליולחזוראםכיהמאסף
הדפיסכן"רעל 1sיקר-המציארת".שנעשהחבטארןאלברלין','השכלתמזכרת
אתגםוממילאבשעתו,,המאסף'תכניתאתשהכילהכשרו','נחלאתמחדש
נאמןלחיותהשתדלהכהןששלום •טועןצינברג .) 26(עמ'העתים'"'בברריתכנית

למלכים,התהילהשיריהבירגראפירת,אתכעדותומביאהכשרו,נחלשללתרכנית
העתים.בכרףבשנדפסומ~סרוסיפורי

מדרכוארזה,בכרןהכהןשפיוסםהחומרמןמתאששתאינהזרהנחהואולם,
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העתיםכבווימיפחוחפווייקטעלדו"ח

שלבדרכו""ההולךשכתרןשלפנינולהניחסימוכיןכלאין .השנותןשלהכללית
פירסרםושלעריכהשלשרנותתפיסותכתבי-העתלשנילעיל,שראינוכפיהמאסף.
אתכמייצגחשובלוהנראההחומרמותןיבחרממחדשמדפיסהכהן .סיפררתי
להבאישואףהואךבר::זשאת •ברליןהשכלתשלרהסיפררתיתהתרבותיתהסביבה

החדשים.והמשכיליםהחדשיםהקוראיםלפכי

השנהמחציתגיליונותמותןנבחרהחומרבמיוחד.מעניינתהאחרהחומרבחירת
בחרהוזכר,שכברהכשרונחלמלבדתקמ".דאדרעדתשריבחודשיםהמאסףשל

הללושירפרידלנדר,דודלכברדריזלשלשירוביניהםמקוריים,שיריםכמההעורך
מאתמתורגםאידיליסיפוררקלייסט,האלומאתמתורגמיםשיריםהגדול,לפריזריך

 16עזרא.בןשלרז,וכתםבבידולאבןשלשירגסנר,

מתוןמתורגםחומרבוחרהואהסיפררתית.ודרכוהעורךכורכתעלמעידזהחומר
בחוקתופעולתםהמאספ_יםשלהסיפררתיייעודםעלהמעדיהגרמנית,הסיפורת

כפרידלכדרבהשכלהחשוביםאישיםלכברדשיריםרכןלעברית,סיפררתיחומר
בעברית.ספרדשירתמתוןקלאסייםשיריםרכןהפרוסי,כמלןובממלכה,

שלכנראה •פררגראמטימאמרהואהאחדזה.במיבחרנכללוחשוביםמאמריםשני
גדולי'תולדותלמדורמבואהמהווההקדמונים,הימיםדברישלהתועלתעל •אייכל

(המדקדקל.י.שלמאמרוהואוהשניהבירגראפיה.שלתיאוריהגםרבוישראל',
מאמרונבחרכמר-כן .המשלשלתיאוריהרבומוסר""משליברי"ל)יואלוהממשל

עבודתואתמייצגהואאןהרדים, ...לעשוי(שבוודאי'רזם'השורשעלריזלשל
ריזל).שלהלשונית

 17חדשים","שיריםהכותרתנדפסהשבראשוהיפה,הסיפורתשלהחלקבהמשך

עצמם.העתיםבברריסופרישלהמקוריתתרומתם-חדשיםפריטיםחמישהנכללו
יהודהשלמהעל-ידי(מעובדיםשילדמאחמתורגמיםשיריםשלרשההיוביניהם

שלרםמאחז,וכחמיםמקררי:וחומראדיסרן.רג'רזףלטריס)ומאיר[שי"ר]ראפרפררט
עבריות.באותיותבגרמניתהסתירעלמוסרודרשת •עצמוהכהן

העתיםבברירסופרישלהמקוריהסיפררחיהחומרנראהכהעדהחומרמסיכום
בירחו.כדלהראשוןבכרן

המולדת"מן"ושימרח
מן"ושימרחמ rעבר_באותיותבגרמניתנקראתכחב-העתשלהשנייההחטיבה

שלחוברתםעלמאמר :יהודיאופיהנושאומידעמאמריםבהנדפסוהמולדת".
יהודיים,חינוןמוסדרתיהודים,בבעל~חחרושתבתיהאוסטרית,בממלכההיהודים

העליוניםהשליטיםושימחהקיסרית,המישפחהבניושימרח :כללימידעחומררכן
 . 1819-1818בשניםמיוחדיםומאורעותקיסרייםצורים •סטטיסטיסיכום •באירופה

מידערכןכללייםיהודייםבנושאיםוחינוכישימושימידעמשלבזהבחלקהחומר
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משהפלא•

ובניבאירופההשליטיםשמות :להכירואמ~דהאוסטריתבממלכהנאורשמשכיל
אינפודמאטיוויחלוןלפתוחנועדוהואמיוחדים.ואירועיםצוויםהמלוכה,מישפחת
המצוי.המשכילשלאופקיואתולהרחיב

שימושי"מידע"מיקבץ

(התרגוםשימושי"מידע"מיקבץנקראתהשנותןשלהעיקרית · ;rהשליש;החטיבה
שטרות,מחיריהכנסה,בולימיסים,בוליחישובטבלאותנכללוובה .).פמ.שלי,

לז?גדליכספיפרסוזהב,כסףמטבעותרשימתבבית,הנערכיםעסקיםתשלומי
ומרחקים •זיכרוןוימיחגכימישנועדוחולוימיהמישפטבתיפגרתסוסים,

באירופה.החשובותהעדיםביןגיאוגדאפיים

ומאלףמועיל"ספדבשער:"עסקים"המלהמשמעותאתלהסבירעשוייהזורשימה
 " ...לעסקים

ספריםרשימתהאחת,שמיד:אכטוןהמו"ל,מאתהודעותשתיישהנדןבסוף
'עתיםבשםהיהודיהשנהלוחעלהודעה-והשכייהיידיועללאודהיוצאים

תרכנורעלהראשונה,בשנתואיתריחדנמכרהעתיםבכריושלא'שכדןמזומנים',
העתים.בכרוישל

השרביםבחלקיוא'בכדןהחומרהשוואת
למראישררהחלוקהשקיימתחלמונוא'כרןשלהשרביםבחלקיוהחומדהשוואת

 :השרביםלנושאיוהחומדשל

שוניםערכים 11רשומיםועיונים'),('לימודיםהראשוןבחלק ,'אבחטיבה
מתון('מבחדא'חטיבהשלהשניבחלקה ; )-48 3(עמ'עמ' 45לאודןהמשתרעים
השלישיבחלקה ; ) 103-49(עמ'עמ' 54לאודןשוניםערכים 16רשומיםהמאסף')

שוניםערכים 5רשומיםובומקוריחומדנדפסחדשים')('שיריםא'חטיבהשל
 .) 136-104 (עמ' 32לאודן

-137 (עמ' 47לאודןשוניםערכים 6רשומיםהמולדת')מן('רשימותב'בחטיבה

184 (. 

-185 (עמ' 23לאודןשרביםערכים 10רשומיםשימושי')מידע('מיקבץג'בחטיבה

208 (. 

ל- 5ביןהואהערכיםומיספר-54ו 23ביןהואחלקבכלהעמודיםמיספד :לסינרם
מעצםהשימושי,המידעגםבהיקפו.ביותרהדלהואהמקוריהחומדשלהחלק . 16

ביותר.הקטןהואעמודיומיספרהיקףכןועללקציור,נוטהטיבעו

104 



העתיםבבררימיפתרחפררייקטעלרר"ח

העתיםבכרוינדבוהמר"לשלה'הרדעה'

ראכן,השנתון.שללדוברפרמכימינשוכמעיןשימשההמר"לשלהנזכרתהודעתו
כשלרשיםענוייםקודשסיפויכהרצאתהמר"ליתפעולתואתכהסרקושמידאנטרן
הוזמןזר'הצלחתולארדענויים.דיקדרקרסיפוימילוניםוכהרצאתהקודמותהשנים

בנישלהמוסריהחינוןאתלקדםהמעונייניםנאוריםיהודיםעל-ידי-לדבריו-
מןמיבחווכמיוחדהעבריתהסיפורתפריאתדי i~דיכארפןלאורלהוציאעמם

רכןהיהודית.האומהשלוהחדשההקדומהההיסטוריהמןחרמוהאהוב,המאסף
חראכישאףכותב,חראוהנאורות.הזמניםלרוחהמתאיםכלליחילוניידעחרמו
רכי •בעברלמיספוםבהשרראהקטןהחדשההעבריתביארהשמיספולעובדהמ~דע
הרצאתשלהטובשמהרעלשלו(הכלכליים?)האינטרסיםעללשמרוחייבחרא

זה.חדשמיפעללפיתוחמזמנוהקדישחראשלו'הספרים

 . 2 ;היהודיתההיסטוריהמןושימרת . 1 :השנתוןמזרוי 8אתשמידמרנהבהמשך

 • 4 ;התלמודמןמוסוראימורתמוסוסיפורי . 3 ;מפורסמיםיהודיםשלבירגואפירת

נושאיםעלומאמריםשירים-חדשים"ומכתבים"שירים . 5 ;המאסףמתוןמיבחו
כלכלה,בתי-ספד'חינון'תוכרת,בנושאי :ובעיקרהמולדת,מןחדשות . 6 ;שונים

בנישלגניארלרגיהרכןהאוסטריות,באוצרתליהודיםורווחהסירעומוסדרת
קיסריים,צרריםאירועים,סקר . 7 ;אירופהמרשליוסקירההמלכותמישפחת

כללי'ולידעלעסקיםמגרוןוחינוכישימושימידע . 8 ;וכדרמהחשוביםוערתמאר
דואר,עלמידעשרנות,חישובטבלאותפרטיים,בוליםהכנסה,בוליתעדיפי :כגרן

אתקפת wמזרחלוקהרעוד.שנתייםירידיםמידרת,באירופה,עריםביןמרחקים
במעט.רקשרנההייתההסופיתשקביעתםהשנתון,מזרדי

בקהלחיובית:ניענ~תתהיהשאםהאפשרותבדברהמר"להערתבמיוחדמעניינת
בכלנוספיםכרכיםלראותרצונםאתיביעוהעבריתהסיפורתושוחדיהקרואים,

להבא.גםרכןשני,כרןיופיעהפסח,בסביבותהשנה,מחציתאחריאז,כישנה,

עלחרמומישלרחעל-ידיכשנתרןלתמרןנאוריםליהודיםהמר"לקראכמר-כן
כהלכהיידפסושמאמריהםהבטיחחראבמקומותיהם.החינוןרעליהודיתתוכרת

סופרים.שכרלהםישולםרכי

 12במשךi:זתמידרהעתיםבברריאןהשנה,באמצענוסףכרןהופיעלאהידועככל

ולשאיפתםאחדיםסרפדיםשללמסירותםעד~ת-להעריכהשאפשרברציפותשנה
אתרל_הפיץלכןקודםשנה 40בגרמניהשהותחלההשכלהמיפעלאתלהמשיך
 ·----רסיפררתה.העבריתההשכלה
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הערות

המדעיבכנםהרצאהשלמורחבנוסחלהלן.)(ראהתקפ"א ',אכרןהתנוים,בכריושערמתון . 1

באוקטובר, 3-בספטמבר 30 (תשס"גבתשרי,בכ"גכ-"זבפריזשהתקייםבאירופה,-17ההעברי

באירופה.העבריתלחקרוהמכון , 8פויסאוניברסיטתהעולמית,העבריתהבריתמטעם ,) 2002

קע"א)-n(תקמ"דהארושןהעבירבתכ-חתנולהמאסף,מ~ערמפתחלהשכלה:שערפלאי,משה . 2

תשס"א).(ירושלים,

חלדימאירשלבסיפורגם;נדפס 96עמ'ובייחוד 96-95עמ' ,) 1820(וינה,ירשוכבתהכהן.שלום . 3

ו. 37עמ'ובייחודו,-37ו 36עמ' ,) 1868(וינה,עירבתמבתכיספרלטריס,

ראובן ; 279עמ'תש"ן).(ירושלים,א'החהשד,העבירתהספחתוסלהיסטוהירקלוזנר,יוסף . 4

לחרבו,פ. ;ו-04ו 02עמ'תרצ"ז),(סטניסלבוב,בי,פאהן,ראובןבתכיהשכלה","פרקיפאהן,

רנבות,כ"ץ,ציוןבן ;ו 35ו, 30עמ'תרפ"ח).(תל-אביב,איהחשדה,העבתירהספרותותלדות

בלשוןהעתית;·הספרותברנפלד,שמערן ; 204עמיתשי"ט),(תל-אביב,ביהשכלה,חסדיו,ת

עורכיוהעתים,ככוויעלאדרךמבואפיוסםואכשטיין . 298עמי ,)'ח-ז"סרת(י"זהוסלח,עברית",

 ,B. Wachstein, Die hebri:iische Publizistik in Wien, I (Vienna 1930 (ראההופעתו.ורקע
זאמרשץידודשלמדבריוללמודאפשרהופעתוהפסקתלאחררבותשניםהמאסףכלפיהיחסעל

בצבי"עתהתעים:בכוירהוצאתעםהמאסףאתמקשרהואשננהבתקפ"ח,שפיוסםלשירבהקדמה

תקפ"ח). . 256-255 :חיהתנוים,(בכוירעתים"בכוריבספניהעבריםבמחנהשניתנראוהמאספים

נפרד.מאמרכןעללפרסםבתוכניתי . 5

בגירסתמופיעשהואכפיהערך. '.אלכרןשנספחהשמי,דאנטוןשלבהועדתוכןעלפרטים . 6

איזראעליטישעןפאללשטענדיגעןאיינעסאנקינדיגרנגאנטאן.שמיד,הימפתח':שלהטיוטה

 :לעברית[התרגוםמזומנים".חנוים :טיטעלערםארנטערתקפ"א.יאחרדאזאויףקאלענדערס
 •תוכןעשירספרלוונוסףמזומנים.תעים :בכותרתתקפ"אלשנתשלםיהודישנהלוחעלהועדה
לבניהשנהלראשכשיהמיועדנאורים,ואמהותאבותלמעןולהכאה,לעסקיםומאלףמאודמרעיל

בלתיעמודיםשלושה :'אהעתים,ככווישמיד.אנטאן /התעים]בכריובשםהחרוצים,הנעוירם

עמ' ,'בהחדשה,הבעתירהספחתלשהיסטוהירקלוזנר,ראהוכןתקפ"א.הכרך.בסוףממוספרים.

הספחתותלדותלחובר,פ. ;ו 07עמיהשכלה","פרקי ,'בפאהן.אורןככבתיפאהן.ראובן ; 289

 • 133עמ' ',אהחדשה,הבעירת

 96-86עמיתשס"ב),(ירושלים,מילנוכנסובספרותה,התירבעבלןוש.מחקירם 7

 • 6הערה.ראה 8

 4 :'אהתעים,בכריוכתב-העת].הרצאתלרגלנשירהעתים"בכרוימחברת"עלהכהן,שלום . 9

~, -
o .עיקבמרים.הירגתה'שלעל ,'רפרקוו, 2עמ'תקצ"ח),(ורשה,הודחתקראוהכהן.שלוםו

השפעתהאתקציונייםלמשכילים"להראותברעדההחשמונאיתההיסטוריהשבחירתטועןאלוהנו

כנסההשכלה",בתקופתהאוסטריתהעברית"הפובליציסטיקהבמאמרוזרה",תרבותשלהמערערת

ו. 6ו-ו 60עמ'ובייחודו,-63ו 53עמיתשל"ז),(ירושלים,באיחפהעביד-בלשני

[יצחק /ישראל)גדולי(תולדות[ביוגרפיה]אברבנאלציחקדוןהרבתולדותיצחק?],נאייכל,ו.ו
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הכירגראפיהעלהפרקראהתקמ"ד.טבת, .א"'-סנתקמ".דכסלו,ל"חמ-"כ. :'אהמאסף.אייכל?].

המשכיליהז'אנרהבעירת:ההשכלהכסיפחתרסרגריתסרנדתכסיפו•אכרכנאל)ושלמנרלסרן(של

תשנ"ט).(ישראל,ראבזיריהיר

 M. Pelli, The Age of Haskalahהאנגלי,כסיפרילתלמודהמשכיליםיחסעל 3פרקראה . 12

73-90 . Leiden"1979), pp (. 

חסדההשכלה",כראשיתהדתכשאלותהמתרביםהסזפריםהעכרייםשל"עמדתםפלאי.משה . 13

שלהיסטוהיר;קלרזנר, 130-111עמ' ,) 1970אנג•לס,(לרסגרלרמכם mלאכהרילכ[:]ספרם mלאכ

 M. Pelli, Theכסיפריההיכל,פולמוסעל ',הפרקרואה ; 283עמ' ',אהחדשה,הבעירתהספחת

Age of Haskalah 

הבעירכתכ-התעלהמאסף.מ~ערמפתחלהשכלה:לשערכהקדמההכשרונחלעלראה . 14
 • 40-32עמ'(תקמ"ד-תקע"א).הארשון

 • 25עמ• ,) 1960(מרחביה, ,, •ישארלספחתותלדותצינכרג,ישראל . 15

לכברדנשירארץמנכבדיאתהסרחו •רריזל :א'כרךהתעים,ככריוכשנדפסהמאסףמתוךחרמו . 16

המלךאורננוחלותליום •....כ ....חתקפ"א;כסליו, . 88-85 :'אהתעים.ככריופרידלנדר].זרד

שמחהאין;גסנר, 91-89ערי.קברעל;קלייסט, 76-74שחר,רעיוני;האלו, 96-93הגורל,פריזריך

;רא"כע, 101-100מים.פלגיעיני,תרדייני.ככלותגכיררל.;כן 80-76החסד.עשרתכשמחתלנפש

 • 101אדי.לפיאלו

אתמכנההואלעיל), 6הערה(ראהא'לכרךשצרוףשמי.דאנטרןהמר"לשל"ההודעה"כנספח . 17

המקוריהמאמרשלמיקומומרסנורבכןמאמרים] =[מכתביםחדישם"ומככתים"שיריםהמדור

השירים.לאחר
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