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מנדלםוןמשהשללהולדתושנה 250נמלאות

מוסריי-כתב-העת"קהלת
הראשוןהעברי

פ'כאימשהמאת

שלללידתווחמישיםהמאתייםירכלשנת
הע·באממריבעתרנרתצריינהמנדלסדןמשה

ה·הבחיהנמןצארת. 1בהר-ובציבוררכה

ה·הופע·תאתלבררןאולי,אפשר.מדעית
אלכסנדרופ' 1פרשלהמרשימהביוגראפיה

היובל.תאריךעםאחדות.ש.ניםלפניאלטמן.
פריאתספק,כלבלאמסכם,זהמקיףחיבור

האחרנוותהשביםבעשרותהחדישהמחקר

האי·אחדשלומק•ומומעוכזולדמותו,באשר

המ·ו·בבוידןביהדותביותרהחשוביםשים

הזחשובתאריךלצי'זמתאיםוהריהודוני,
 nהעברי nוהספררהיהודיתהתרבותבתולדו·ת
הדחשה.

מתררמ.תוכדמומני,ייגר.ע,לאזאת.עם
בי·לדבריזהכשספרו-אלטמןפרופ'של

נציידאםמנדלסרן.לחקר-מצוייניםקורת

חשובחיבורבאמצעותהיובלתאריואת

עצמה.היובלשנת--1979•בשהופיעאחר
לrןננדלסרןסר lמקיהלתגילון,מאירשלספרו
ש~י·לאכו·בתחוםעוסקתקופתו,•רקעעל

אךמנדלסון.משהשלהספרותיבמפעלורה

וסר 1חמחמתבעיקרנובעכש,לישנראהמה
ה·מנזלסון,שלזובתרומתומתאיםטיפול

סר, 1מקהלתכתב-העתבהוצאתמתבאט·ת

ולאגילון,מאירשלמחקרורי eמכמסתבר

הנ•ושא.שלאי-חשיבותואת eמ

בכמהל eלטטוריכי.חוקריםניסוכ·העד
הוצ·מודעכגוןלכתב··העת.הנוגעיםהיבטים

הי"ח)המאה(במחציתסר 1מקהילתשלאתו

מנדלסון(משהמחבריושלהזהיתושאלת

הקדישעצמואלטמןפרופ'טוביה).ואח.ד
ב·אי.נטבסייביזויוןנכבדפרקסר 1מלקיהילת

ה·.בכתביסר 1מקהלתהוזכרכןכמוספרו.

נדון'ואף nהעב·ריהספרותשלהיסטורי·ונים

בדיוןאוההשכלהספדו·תעםהבקש·רושםפה

מנדל·משהשלהעבריי nהסרפרמפעלועל
שלמהמרנרגראפיההופיעהעתהרקאולםסון.

זה.לנושאכולההמוקדשת

התו·אתלברדקניגשהמונוגרפיהמחבר

העבריכתב·הע·תבהוצאתהמתבאטתפעה

התייח·מתוךוחשיבותה,משמערתההראשון.

שבועונישלהכלליתהספרו·תיתלתופעהסות
באי·הי"חבמאהלמאותיהםשהופיעוהמוסד

 Tl1eוהספ·קטטורהטטילרבהשפעתרופה.
Tatler, The Spectator ,שנערכוהאנגליים

רהשבי.הארשוןבעשורוזאיסוןסטילעל-ידי

ה·שבזעונישלהתפ·תחו·תםאתסוקרגילון
לאי·ביחסםהרעיוניתוכנםאתוקובעמ'סר

מןכמהמגדירוכן nהמשכילידיאולוגיה

ההבעהצורחהכתיבה.דרךאתהמאפיינים

מסקנהלידיבא•וחראשלהם.ההגשהואופן
הואסר 1מקהלתכידיון-משזו.ה,סמךעל

מו·שלמשמעותובמלואמוסרי'",שבועון
.ךבסגנונובצוותורעיונותיי·בעיקריזה.שג

ה·השבועוניםמשארבמעטרקנבדלהוא
הריביניהם,שונישישו·במיד·המוסריים.

רקעעללמנדלסוןמוסרקהלתגילרן,מאיר )"

למן·הישראליתהלאומיתהאקדמיהאת 1הר::תקופתו,

תשל"ס.ירושלים,בק),לאירמכרן(בהשתת•פרתעים

אנגלי.סיכום , vווועמ•, 186
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שמתחייבבמהרק ...ביטרירמוצאשחרא

 .) 22כעמ'עברי"כתב-עתהיותרמעצם
משכנער·ת.אל-נכרןהמחברשלהרכחרתי·י

ה·שקבערקיטריוניםכמהעלמתבססותהן

המוסרשיברערניעלבעברדתרמארטנסחרקו
קריטרירן .) 1968בשנ·ת(שהופיעההגרמניים

בק·ביעתהראמארטנסשהציעבירתוחשוב

ספררתכמאפייןהמדומה""המחברשלזמרתו
המוכיח·שללזמרתבניגדומודרנ'תמרסרני·ת

ב-המטיףהרפמר(ארהמרכיח-הדרשןהדתי.

שלבספרר 36(בעמ'הלא-יהודית)ספררת
אתגילרן.על-פימבשר.מוסרקהלתגילרן).

יחסנרצד :לקרואהמחברבידביחסהשינוי
שלדמר·תרמופיהע :השנייםבידאינטימי

ההשכלהשלשאיפתהמתרדהמוכיח.הסרפד
(עמ'·והעםכרהן·הד·תשביןהמחיצהאתליבטל

ב·המעונייניםהספרותחוקרי .) 145 • 140

להבחנהדעתםיתנובררדאיהמס!!ר""זמרת
ההשכלה nספררשלבראשיתהזומעניינת

שייבקדזהבשדאאוריכילהעיר.ישהעברית.

·ר·החדש.הישןגנרלשעלב·ספררתפירוטביתר

במהר·הבחיןקלרז.נרשכברמצינרכיאף

היאזרמ·סררני.ככתב-עתסר 1מקהלתשלתר
להמוצאתהנזכר·תהראשרנה'שההבחנההפעם

מקיפה.מחקריתבבדיקהמדעייםסימוכין

 nהאיררפילתופעהסר 1מקהלתשלזיקתו
הוצא·משמערתלגביחשחב·הבמסקנהכדרכה

הספרותמןכחלקכתב-העתשללארדתר

ספריבדיקתסמןעלהמודרנית.העברית

עתבאר·תהשנדפסואחדיםעברייםמיסד

ה·לתופעה nהנזכרההשרראהתרד(וכמרבן.

של"בעיקרייכיהמחבר.קובעאירופית),
מה·מיפנהחידוש.חראמיסד'קהלת ..דבר
יב·השקפרתהעבריתהספרותבתרלדרתפכני
גילרן .) 22{עמ'וחברה"מרסןדת.ערכיעל

הוזח.יבתחרם"פותח.זהשכתב-עתסברו.

"בסירןבהי·ר·תרהמודרנית"היהדר·תתקופתאת

בקרבההממזגתהשקפת-עולםליצרוואשרך

ההשכלהשלתרבותהעםהיהדותתדריתאת

 .) 1(עמ'האירופית"

זר.קביעהעלהמחברעםלהתררכחניתן
גל·(שניאלהבזרדיםבגלירנר·תישאםספק

אינהתפרצ·תםשמיד·תהרפיער).בלבדירנרת

לה·כדיבספק.מוטלהיקפהרבררדאיידועה

ניכרת.השפעהבתממשית.נק·רדת·מיפנהרזת

יפהעלהשלאבסירן :היהאכןבסירןברם.

ש·יבורך.כןכמרבראשיתו.שבקטעמשרם

ב-כגרןמעניינים.נסירנרת·חידרשבריימצאו

לשמירתומאבק ) 6(עמ'העתרנרתמזבחיתחום

אן .) 28(עמ'·העברי·תהשפהשלטרהרתה
היטבלהיזהריש·תקופהבפתיחתכשהמדרבן

ש·בספורתגומליןרזיקרתהשפעותבבדיקת

המח·בדקלאזאתמףסר.קהלתבעקבותבאה

משימהעצמועללקיבלביקשלאראףבר

זר.קשה

האי·ההשכלהשלהיבטיםמוצאגילרן

באמצעות .)'ד(בפרקמוסרקהלתבראיורפית

בקהותרהסג.נרנייםהצורנייםרדרת 1היסבדיק·ת

באר·העברי·תהמרסולשיר·תרהשרראתהמףסר
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המשליםעלמנדל·סרןנעליתבדברספקותייוקלמנשלמרדכיהיב'ת(תבנ'תתקופהתה
 .) 103-101עמ'הנזכר.בספרירחשיוהמוסרולספרר·תזאמרשץ)לישראלהדמערנזד

ב·דב·יצאגילרןכילציין.ואידזהבהקשרהבהירש"סגנרנרהמחב·רקובעהאירופית.
רעוד·ר~מאסףכנגדלמדיחריפיםביקרותדיהמסותשליבייחרדמוסר.'.קהלתשלו.השקוף

בקצבראי-צעידתםהספrררתיטעמםעלכיוה·בטעםחדמיפנהמבשרמבדלסרן.שכתב
.המאסף'היהמוסר'.קהלת"לערמת :זמנםביטוילידישבאלמיפנהבדרמהספ·ד·ותי,
בבוחרם .) 147(עמ'אנאכררניסטית"תופעהבגרמניההמוסרייםהשבועוניםשלבסגנונם

ביטאוהאידיליותתרגוםלשםגסנרבסלרמרן .) 119(עמ'הבאררקיהסגנוןנגדובמלחמתם
חב·כל"חוסרגילרן,לדעתהמאסף.עורכיב·המחרוזתהפרוזהל·העדרלברנותןגילרן
שנה 50שלפערעלבנוסףאסתטית".חנהבספרימקובלתשחיתהצרrרהמוסר,קהלת

לפר· ) 1732 (שחר"כ"רעירנישירהופעתביד-ה,.תגיד'העדרכןוכמרהעבריים.המוסר

 .)-1783/4תקמ"ד(חשוך.העבריתרגומוסדםשהמלהרמיזה.לצרוךבגרשייםמליםסימון
מראשיאחדבדיל.יואלשלביקורתמרשימתעליבנרסףכמוסה.משמערתאוצרתהמסומנת
טעמועלגילרןמסיקהמאסף,שלהסורפיםהפשוטה.המשמעות

הערר·חבריושלהאסתטיוטעמםהספרותיה·תפיסתמסריימת.במידהנבדלן.ת.כן
על-ידיכללהוזכרולאושילדגיתהכים.

יביןהובאקלרפשטרקשלשמרורקבדיל
בינונייםומשורריםסופריםשלשמ·רתיהם

אךבגרמניה.עתבאותהשמםנשכחשכבר

העב·הסופרשלמזכררנונשכחושלאכנראה

שהןכפיהאדם.ר·תפיסתהשטןדמותמורת.

מ·תפיסתםמויסר,בק·הלתביטוילידיכאות

לד·קרובותוהרי.הןהעבריים.המוסרבספרי

ובאנגליה.בגרמניההמ·רסרשגרעוניאיית

הפילן·מונחיוהאס·תטי.העונגשלמהותו

מבוססיםהנושאוהצגתהטיעוןדרכיסופיים.

שלספררעלגםבמעטולאודלףשלספררעל

 . Tl1e Moralistהאנגלי.שפ·טכי:ריאנתרני
העולם.כאדריכלהאלרתפיס·תהנוף.תפיסת

האי·.המרס·ר nספררמןשאוברחהןגםרע·ו.ד

כתי•ב·תואחרעוקבהמחברכייצרייך.ורפית.

באותהמנדלסרןשלהפילוסופיתהג·רמנית
(הרפי·ההרגש'סעלהא'גרתובעיקרתקופה.

מףסר'בקהלתסימניהומגלה ) 1755ב"עד

עלבוויכוחגםהיאגיליוןשלתרומתו
בראשיתההעבריתהספרותשלזיקת·הדבר

דבריאתמאששהואהצ·רפתית.לספרות

פררפ'כנגדורססשמואלפרופ'שלביקורתו
אף ...לגלות"אין :רכות·בשאנן.אברהם

האחר.הכבירהגורםמצדהשפעהשלשמץ

•והפילוסופיההספרות :באיר·ןפ.הז 1$ששלט

שלהמכרע·תהשפעתהי .) 146(עמ'·הצרפתית"
מנדלסרןעלהאנגליתוהשירההפילוסופיה

שתי·זושאלהראויהרעודבכתבי·י·ניכרת
השונים.היבטיהעלבדק

כתב·שלהרצאתונפסקהאילמלאאכן.
ז'פרק-שלםפרקמוקדשזר(ולבעיההעת

עלהזאת.ההפסקההשפעתגםבדרנהשביר-

בספריהדירןאתזהבנושאראה :מנדלסרן

לא .) 98עמ'מסוירת.בכבל' :מנדלסוןמשה
להישכלהראש-גשרמהרזהש;היההנמנעמן

פעולתםעםתחילתה.קירדםשנה 30העברי•ת
המא-סרפדישלמחדשתכק.ברצהההשכלתית

מצ·היהרמנדלסרןואפשר . 8o ·ה.כשנדתסף

בעקברתירהלכהאשרשהקבוצהבמקרםליח

מסריימת.במידהנכשלהדור)ימי(כעבירר
לעמודמנדלסרןהטיבשכעררן.ספק.כלאיד

רכיולבטאה.ההשכלהתקופתשלוירחהעל

יותרמעידוןהיהרהאס·תטיהספרותיטעמו

המא·סףעורכישלט·עמםמאש·ריותררמפרתח

שמנ·מקובלכילהעיר.כאן(·ואפשרהשרבים.

בהמאסף,בע·בריתומשליםשירפיוסםדלסרן
ש.המשליםבר-זין.שלבזעתרמצדדרגילרן

אתהבעתיוכבר :מנדלסרןעל-ידינכתברלא

בויל.די

מאחוויהמפגר·ת"הצעידה :גילרןמסיק
ובחיותםהאירופיתהספרותשלהתפתחותה

הד·מןשלאאירופייםרמשררריםסופריםשל

אם-הידומרפתכדוגמהבירתוהגבוההמה

.המאסף•הופעתז 1$מ-במעטארםבהרבה

אופ·לקדריםמכןלאח·ראורכהתקופהולמשך

לערמתהחדשה".העב·ריתהסרפר·תשלייניים
מיי·השתלבותמויסרבק·הלתגילרןמוצאזאת

האיור·רהספrררת·הוזח"~בזרמיוהזרקהזית

העזרישומםרכןעת.באן.תהשרררחרפיים

(עמ'תקופתו"שלוהשירהההגיתגדולישל

מידהבהןשישאלו,קשרתטענות .) 148
רבי·דקדקניתבדיקהדורשותי:tמת.שלדנה

כמסגותמתעתדאלדשררותירכר·תבמלא.דרו

הושלם.כברשחלקוהמאסף,עלמקיףחיברו

וארחים.אלהכברשאיםלשפל

מנדל·שלכשלזנושמאלנזרקאזלי.יש.

להפסקתחיתהגילרןשללזעתרואף-סרן

עלמכרעת·השפעהמוסרת lir/'קשלהופעתו
מעיסוקוחדלשכןגרמני,כסיופוהתפתחותו

ארוכהתקופהלמשךוהעבריהיהודיבתחום

בצררהלרסןכדיב·רהיה- ) 89-88(עמ'

שלו·כעברוהמאסףעורכיאתאחרתארזר

שמונן·אתיבבןלהסביריששמאשנה.שים

הופעתב·ראשי·תהנראים-לעיןהיסוסיהםתם.

כפו·מקובליםבנושאיםרהתבצירדתםהירחון

עםכימרבןלשרן.רשאלרתהמקראשנות
להב·ניתןהזמניםרחילרפיהערוכיםהתחלפות

המאסףבגלירנרתועמדהנימהבשינוייחיו

 .) 1797עד 1783/4בשנים(שהרפיער

יסודיתמחקרעבדותלפנינו :לסינרם

בספרותעיקרייםבכרשאיםהמטפלתומקיפה
ובקיאותהתמאצותמ·תרןה·עברי·תההשכלה

האירופית.הספרותעםדירן·משר~הרמ·תרן

ש·על-מנתאלהמעידמחק·ריםלנירדורשים
ואשיזאתמחולליהה. 1התקרפאתלדעתניטיב

ב·החדשההתקופהכפותחיישבההדנ·רים

 •ישראל.תולדות
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