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ההשכלהסופרשלוהספרותהשפהבתפיסתפריודיזציה

זאבבןליביהודה

שלביקורתיבסיכוםהצורךעלהןמעידלתקופותיההדורותספרותשלחלוקה

והגעתםהעברייםהביקורתכליהתפתחותעלוהןהיצירהבתחוםהעברמורשת

אתגםאפיינההקדומההספרותמאגרבחינתכזה.סיכוםהמאפשרתלדרגה

ההשכלה zלאימוץ.ספרותייםמודליםאחרבחיפושיההאירופיתהנאורות

המורשתבתחוםזאתמגמתהאתויישמההנאורותבעקבותאפואהלכההעברית

שהראיתיכפיהדורות,מספרותספרותיותסוגותאימצהגםוכמוההעברית,

קודמיםעברייםסופריםבעקבותגםההשכלהצעדהלכךנוסףאך 3אחר.בחיבור
רוסי),כדיהאדומיםמןעזריההיהמהםאחדהספרות.מורשתאתשסקרו

ובדפוס 4עליו,ונסמכואותוציטטואףהםלמשכילים.ידועיםהיושספריו

 sעיכים"."מאורחיבורושלחדשהמהדורהיצאהבברליןהמשכילים

ביקורתהתקדמהההשכלהבתקופתהחדשההספרותשלהתפתחותהעם

ולחלוקתההדורותספרותשלכוללתסקירהלעריכתמוכנהשנעשתהעדהספרות

שכתבספרותיתהערכה :זהמסוגהראשוניםהדיוניםבאחדכעייןלתקופות.

למאההאחרוןבעשורהגרמנית,ההשכלהתקופתבשלהימרכזיעבריסופר

התשע-עשרה.למאההראשוןובעשורהשמונה-עשרה

כעשההעבריתהלשוןשלהיסטוריוגרפיהלכתיבתהראשוניםהניסיונותאחד

זאבבןליביהודהוהמr,כשלהפרשןהמדקדק, :בהשכלהמרכזיסופרידיעל

הספרותיתושפעולתורבים,ספריםוחיברב"המאסף"שכתב ,) 1811-1764 (

 .באוסטריהההשכלהלביןבברליןההשכלהביןמסוימתבמידהומקשרתמגשרת

השמונה-עשרההמאהשלהשכייהבמחציתבגרמניההראשוניםהעברייםהמשכילים

בבדבדהעברית.הספרותובחידושהעבריתהלשוןבהחייאתמאמציהםאתריכזו

חייםסטאכוב,יצחקויזל,הירץכנפתלימשכיליםשלהלשוני-הבלשנימפעלםעם

מחודשתהערכההמשכיליםמןכמהערכואחריםורביםזאבבןליביהודהקסלין'

 .וספרותההעבריתהלשוןבתחוםהשקפותיהםעלבהתבססהדורותספרותשל

ועלהמקראלשוןטהרתעלמיוסדתהייתההמשכיליםשלהלשוניתהתפיסה

עמדתםאתהכתיבהזותפיסההיוצרת.הכתיבהלצורכיבהלהשתמשהדרישה

מיוחדיםבחכיםוהציבההעבריהספריםמדףעלהספרותיתהמורשתלגבי

התקבלותה.מידתוכקבעההדורותיצירתההשכלהבתקופתכשפטהשלפיהם

העושה-מקוריתאומחודשת-חדשהעבריתספרותלהציעשאיפתםמתוך

ההשכלהספרותשלההוגיםראשוניפיתחוב"טהרתה",המקראבלשוןשימוש

הדורותספרותאתלבחוןהתחילוובעקבותיהןוספרותיות,לשוניותתאוריות

כךבתוךהספרותיות.השקפותיהםסמךעלואסכולותתקופותבהלקבועוכיסו

והביעווספרותההעבריתהלשוןשלפריודיזציהלערוךניסיונותמהםכמהעשו

לדורותיה.העבריתביצירהספרותיותסוגותלגביעמדתםאת

שלספרותיות,סוגותשלהתקבלותםומידתאחרתאוזותקופהכלפייחסם

עשוייםהעבריתהספרותבמורשתספרותיותמגמותושלספרותייםסגנונות

ועלהספרותיתהיצירהמהותאתהמשכיליםראשוניתפסושבוהאופןעללהעיד

תורותעלמכךללמודניתןכןכמוחדשה'ספרותכיוצריםעצמםבעיניתדמיתם

בשלשלתשלהםמקומםלקביעתניסיונםועללאמץשניסווהלשוןהספרות

העברית.היצירהשלההיסטורית

שוניםבהקשריםכלליותאגבהערותהןנמצאהמשכיליםשלבכתיבתם

העבריתהספרותשלבפריודיזציהשיטתייםדיוניםוהןזהלנושאהמתייחסות

לערוךהניסיוןעצם 1היהודית.ההיסטוריהושלהעבריתהשפהשללדורותיה,

.2 

 R. Wellek aוז d A. W<1rren, Tl1cr11·.i· r1f (הספרותבתאורייתהעוסקהנודעבספרםבזה
266-269 . 1·11tu1·c. New Y ork 1956, pp יtLit (. בספרותתקופותשלהמינוחבעייתעל

על . R. Wellck, ('rכ n1·1'pr.1· 11f' ('riז i1·i.1·m, Ncw Havcוז pp. 12X-131 ,1963ראה

 J. M. Ritchie ,ראההגרמניתהנאורותבעידןהספרותיותהתנועותועלהשונותהתקופות
7 3 . Pcri11d:; in Gc1·111an Lite1·ari1rc, London 1967, pp . 

 P. Gay, The t,'n/igl1tcnn11 ' 11ז- an lnt1•rןכ ctarir·1כ n: Tl1eראהבנאורותהקלאסיציזםעל

.' f.M11cl1·1·n P11g1111i.1·n1, New York 1966, p.39 ff כRi.1·c r . ראהכןכמו. N. H<impson 

.' n 1990, p. 15 f'f 1רt, Lo11d1 'וThc /0'11ligl1t1'nn1L הקדומההיצירהחיקויביןמבחין.סוטר

במאההספרותשללאומיתותפיסהמקוריותלהדגישהנטייהוביןהשבע-עשרהבמאה

.ו Soter, Th1' Dilenוו na r1f Lit1•rar;· S1·i1·n1·1•. Budapcst 1973 ,(ראההשמונה-עשרה
63 . p (. 

 , 1999ישראלואביזרייהו,המשכיליהז•אנר :העבריתההשכלהבסיפורתוסוגיותסוגות
 . 21 ~ 19עמ•

תקמ"ג,(ברליןלנתיבה""אורבספרובינה""אמריאתמזכירמנדלסוןמשהלדוגמה,
 .) 15עמ• ,א(תשושים"ב"אוצרעינים"מאור"ספראתמזכירזאבובן ,) 24עמ•

ראהתקנ"ד).(ברליןהאדומיםמןלעזריהעינים"מאור"ספרשלמהדורההוציאסטאנוב

(צילוםתש"לירושליםבינה,אמריא,עינים,מאורספררוסי),(דיהאדומיםמןעזריהגס

 ) 1866משכתקסלדודמהדורת

.3 

.4 

כוחכזיקביעתואףתקופותשלספרותיתהיסטוריהכתיבתהפריודיזציהשאלת ' 1

וויםוווןוי'1יהרי'ןרריתררי1יווית'ידיוןוהעורזדבכזח'רןקת~כוי Jהנושאהכהלתקופות
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 ,) 1796 (ן 11בתקנשהתחילדיונו,שלהמוצאנקודת
העבריתראייתעלנסמכת 6

ביןרקלאמקובלתשהייתהתפיסה-אלתית""שהיאלשוןהקודש,כלשון

פיעלהגרמנית.והנאורותמהוגיכמהעלגםאלאהעברייםהמשכיליםראשוני

כלאתוסיפקהומושלמתשלמהשפההעבריתהייתהבעברכיסברזוהנחה

זאתעםמקוטעת"."לשוןובגדרוקצרה""חסרההיאעתהאולםדובריה,צורכי

המגרעותכלומרבעצמה",אינו"חסרונהכיאחריםכמשכיליםוטעןזאבבןחזר

נובעותהןאלאובמהותה,בטבעהבה,טבועותאינןבשפהלכאורההקיימות

הסיבותאתזאבבןתלההמשכיליםבקרבכזולתוממנה".ידיעתינומעוט"מצד

חדלההעבריתבשפה.להשתמשמיעטושבעטייהבגלותובראשונהבראשלכן

כמשכילים .בתרגומיםלהשתמשנאלצוספרותהולומדימדוברת,לשוןלהיות

"מצא :החברבפישהובאההכוזריספרתפיסתאתאימץהוארביםעבריים

 sבמיעוטם".וצרהבדלותםנתדלדלהנושאיה,שמצאמההעברית]הלשון[אתאותה

בקיוםהלשוןקיום"כי :מכתמיתבדרןשלובלשונוזהרעיוןסיכםזאבובן

 .)אעמ•ג,דףעברי,לשון(תלמודבנפילתה"ותפולבז.וורמתנ;ורוםאומתה,

תשושים",ל"אוצרבהקדמה ,) 1807 (ז 11תקסבשנתזהרעיוןעלחזרזאבבן

אותה"המדבר~מהמ~בותכתהפוכותמתהפכתמסבותתחת"הלשון :באמרו

וכוחהמעמדהשלפיהמעניינתתזהזאבבןהציעכאן .) 12עמ•א,תשושים,(אוצר

התרבותפריחת .היהודיהעםשלובעצמתובמעמדוקשוריםהעבריתהלשוןשל

עצמאישלטוןשלבתקופותוכןוחברתית,פוליטיתבפריחהאפואקשורה

לכלמליצותיהמכשיריםבמלותאותה"מעשיריםוהיוהשפה,והתרחבהפרחה

ג,דףעברי'לשון(תלמודאומתה"שלמותעלר~י[ה]ושלמותההלשוןויופי .רעיון

ביצירהוהתפתחותההשפהכרוכותזאבבןשלבתפיסתוכילצייןחשוב .)בעמ•

ומשוררים,מליציםסופריםאסופות"בעליאלהפריחהבתקופות :הספרותית

אפואמנותקתאינההשפהשם).(שם,האלה"העניניםבכלספריםמחברים

מספרותה.

וכמבקרכבלשןטבעיבאופןזאבלבןבאהלשוןשלבפריודיזציההעיסוק

הלשוןבנושאיהדיוניםמןכלליבאופןהושפעושדעותיולוודאיקרובהמקרא.

העולם,שלה"גילים"בשלושתדןלדוגמה,לסינג,הגרמנית.בנאורותוהתרבות

 ,י 1
זהספרשלהופעתועלמוקדמתהודעהא.עמ•ד,דף-בעמ•ג,דףעבר,ילשוןתלמוד . 6

שצד).עמ•(תקכ"ז,זב"המאסף"חדשים"ספרים"בשורתבמדורנתפרסמה

 :(בעיקרהגרמניתובכאורותבהשכלההשפהתפיסתעל .אעמ•ג,דףעבר,ילשוןתלמוד . 7
 . 36עמ•וכן , 192-183עמ•המאספים,דורפלא,יראהאבלוכג)והבלשןהודרהאמאן,

המשכיליםמןרביםב.עמ•ל,דףתקכ"ה,ברליןסטאכוב,מהדורתהכוזרי,הלוי,יהודה . 8

גהמאסףרחובות•:"בארקסלין,ח'לדוגמהראההכוזרי.שבספראלולדבריםנדרשים

 195 177עמ•המאספים,דורפלאי,גםראהנא.עמ•(תקמ"ו),
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בפילוסופיההעוסקבספרו,דןהודרואילו 9ולבגרות,לנערותלילדות,המקבילים

ובזיקתורומייווןכגוןציוויליזציותשלובירידתןבעלייתןהאנושות,תולדותשל

סופריםשלמ?תביהםהושפעזאבשבןייתכןאף 10ללשון.התרבותייםהישגיהן

 11העתיקה.בהיסטוריהשדנואחריםגרמנים

הרעיוןאת ) Giambattista Vico, 1744-1668 (ויקרהעלהלהםקודםעודאן

11 "בספרו Scicnza nuova להתפרסםהחלוהשונותשמהדורותיוהחדש),(המדע

שלומאוחרתוגרסההשמונה-עשרה,המאהשלוהשלושיםהעשריםבשנותבנפולי

יחידים,בקרברקאמנםידועהיהבלטיניתזהחיבורו . 1744מותו,בשנתנדפסה

פיתחהשארבין 12 .אמאןוההרזוןגיתהכתביואתהכירוהגרמניםהסופריםומן

עלהחוזרתהאנושית,בהיסטוריההמעגליתהתנועהשלהתאוריהאתויקר

והמשכהובבגרותבהתפתחותבצמיחה,שראשיתההשונות,באומותעצמה

שלזושחוקיותוטעןהתאוריהאתהרחיבאףויקרובהיעלמות.בירידה

חלההעבריהעםעלואילוהגויים,עמיעלחלההאידאליתהנצחיתההיסטוריה

 13הקדושה.ההיסטוריהשל-אחרתחוקיות

 G. E. Lessing, Die 1'-'rziehung de.i Men5·cי henge.1c·l1/e(·ht:;, Berlin 1785, no . 70 ,ראה . 9

ירושליםקליין,י·תרגםהאנושי,המיןחיכוךלסינג,א 11גבתוךנדפסהמקורמן(צילום 88

תשכ"ז).

 J. G. Herder, Jdeen zur Phi / 1.כ 1opl1ie der Ge.1·(·/1ic·hte cler M<'n.s·chlו eit, Herdersראה . 10

448 , 244-245 . Werke, 4, ed. T. Matthias, Leipzig and Wien 1869, pp . 

לוויקו, " New Science "שלהאנגליתלמהדורהבהקדמה ,) Grafton (גרפטוןאכתוכי . 11

דומיםלרעיונותבעצמםהגיעוההיסטוריציזםשלהאסכולהמןגרמניםסופריםכיסבור

 G. Vico. Ne11• Scי ienc·e: P1·in(·iples of. the Nei1 ('ההיסטוריתההתפתחותבדבר

ture of Natii1ns, trans. D. Marsh. London וn Ni כienc·e (.'11nc·erning tl1e Comm1 יSc 

1999, pp. xii xiii (. 

במיוחדהתרשםלאגיתהכימדווחבורק . P. Burke, Vico, Oxford 1985, pp . 3-4ראה . 12

ביןבדמיוןלדעתו,הבחינו,לאאןדווקאהתרשמווהאמאןהודרואילוויקרשלמדעותיו

ויקרכתביאתהכירהודרכימוסראדמסגםעניינים.בכמהויקרשלהשקפתולנירהשקפתם

) 220 . nd Writings of Giambattista Vi1·11, Ncw York 1970, p נH. P. Adams, The l.ife i (. 
 The Neiv Sc:ience 11f.Giambatti.1·1a Vic·i1, trans. T. Goddard Bergin and M .ראה . 13

Harold Fisch, Ithaca 1984, pp. xx, xxi, xxxii שלוש 31סעיפיםהחיבור,בגוף;וכן)

ששמרווהםהראשון,העםהיו(העברים 54הקדומה),בהיסטוריהעיקריותתקופות

הדת(על 396 , 393 , 313 , 172 , 168-167המקודשת),ההיסטוריהאתכאמנהבזיכרונם

ולשארלעבריםהקדוםבעולםהאומותחלוקתועלהאמתיהאלידיעלשנוסדההעברית

ריקבוןהתבגרות,התקדמות,גידול, :ההיסטורית(המעגליות 1096 , 1094העולם),אומות

אתהגל?)(בעקבותלפתח(רכ"ק)קרוכמלנחמןעתידהתשע-עשרהבמאהוהיעלמות).

האומהשלוהולןהנמשךחידושהרעיוןואתהישראליתבהיסטוריההמחזוריותרעיון

ראהרכ"קשלמקורותיועל .)חז,שעריםתרכ",דורשההזמן,כבוכימורה(ראההיהודית

יהודהשלמהואילן. 240עמי , 1971ירושליםב,ישראל,במחשבתעיוניםרבידוביץ,שמעון
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י 1

"חייבתוזמןמקוםבכלהאנושיתשהחברהבתפיסההואויקרשלחידושו
שלמתרומותיואחתאתברליןישעיהרואהבזאת .זוהיסטוריתלחוקיותלציית"

בתקופהכברהועלההאנושיתבהיסטוריההמחזוריותרעיוןכיאףויקר,

אתהציעלמשל,מקיאוול,י 14הנאורות.בעידןאףוכאמורברנסנסהעתיקה,

 15וכתות.עמיםשלבתולדותיהםוההתחדשותהמחזוריותתאוריית

ההשכלה,ושלהנאורותשלעולמןברוםאפואעמדולהםודומיםאלהדיונים
 16זאב.לבןידועיםהיוכילהניחויש

ועלהאומה,בתולדותכרוכותהלשוןתולדותזאבבןשלהנזכרתהבחנתופיעל
א,חשושים,(אוצרהלשוןקורותאתיחקורבלשוןשהעוסקלדעתוראויכן
אםכישקדם,במההלשוןתכונתעללשפוט"איןהלשוןתולדותבחקר .) 12 1עמ

הספריםבחינתרקכיאפואומובןשם),(שם,בה"המחובריםם] Jהספרימצד

הלשון .) 13 1עמ(שם, 11הלשוןערך"לנותבהירהתקופותמןאחתבכלשנכתבו

לספריבמבואשנוכחנווכפיזו'עלזוומעידותבזוזואפואכרוכותוהספרות

 17 .יפהלספרותמתייחס"ספרות"המונחזאב,בןשלהקודש

הראשונה,התקופהתקופות.לששהעבריתהלשוןתולדותאתמחלקזאבבן

לתורבעיניונחשבתבבל,וגלותראשוןביתחורבןעדתורהומתןסיניהרממעמד

עם ] ... ["התורה :בספרותהנמצאתולערכהלרמתההעדותהעברית.שלהזהב

וגםהגדייבדבורגםשלמהחיתהכיעליה,"מעידיםואלההקדש",כתבישאר

היצירהוהן )"]ם Jהימיודברי("הספוריםהמקראיתהפרוזההןהמליצי"·בדבור

היםושירתיעקבכברכתבהםהמשלביםוהמליצותם] J("השיריהפיוטית

 .כמוהם"ש"איןמעולותיצירותהיודוד")זמירותונעיםדבורהושירתוהאזינו'

עדותהואוהשיר','המליצה"מלאכתשהואהעברית,היצירהמעשה :מסקנתו

לדעתומעידותוהלשוןהפיוטיתשהיצירהאלאבלבדזוולאהלשון".שלמות"על

אותה"הדוברבעםהמוסרומדרתהמדעים"הרחבתכגוןאחרים,תחומיםעלגם

הגרמניתהנאורותתפיסתאתאפואאימץזאבבן .) 13-12 1עמחשושים,(אוצר

תחומיאתגםעליהםוהוסיףלמוסר'ואףלתרבותהלשוןלזיקתבנוגעהנזכרת

 .השוניםהידע
הלשוןירדהובהשנ,יביתחורבןעדבבלמגלותנמשכההשנייההתקופה

 .) 14-13 1עמ(שם,והיווניתהארמיתתפסומקומהואתמגדולתההעברית

נמשכההתלמו,דחתימתעדהגדולהכנסתאנשיימימסוףהשלישית,התקופה

הבבלי)והתלמוד(המשנהההלכהנכתבהזובתקופה .) 15-14 1עמ(שם,שנה 600

וארמיתעבריתשלתערובתאלאצרופהעבריתהייתהשלאלעם,המובנתבלשון

מתמקדזאבבןשלדיונולארמית.המקראתרגוםהוכןגםואז ,) 14עמ•(שם,

מוזכרתואיןשולי,בוהתלמודושלהמשנהשלמקומםכךומשוםוביצירה,בשפה

נפסקהלאזובתקופהגםכיטועןזאבבןזאתעםכלל.המדרשיתהיצירהבו

לשוןצחותדובריומשורריםמליציםסגלה"יחידיהיווכיבעבריתהיצירה

לכךההסברצחה.בעבריתהיצירהשלשלתאתשהמשיכו ) 15עמ•(שם,עברית"

"כי :הלשוןלביןוהידעהתרבותיתהרמהביןהזיקהבדברתפיסתואתמאשש

תמצאאחתהו,::נצאןבמקן[ם]ולמשכלות,למדעי[ם]אחותוהשירהמליצה

שם).(שם,המוסר"ובמזותובמדע"בתורההצטייןהעםואכןהאחרת",

(שם,שנה 800נמשכהספר,דגירושעדהתלמודמחתימתהרביעית,התקופה

זוהייתההלשון.מבחינתהמסורהונקבעההעבריהדקדוקעוצבובה ,) 16-15עמ•

זאבבןמחלקהתקופהשלהפיוטיתהיצירהאתואילופריחה,תקופתאפוא

הפיוטיםאתהמשכילים.מןרביםשלעמדתםאתמאפיינתוחלוקתולשניים,

צחה"מליצהמסגולת"סגולהבהםשאיןכיווןאחרים,כמשכיליםדוחה,הוא

 :המקוריתהעבריתלשירהתפיסתו'לפיזרה,הפיוטשלהפואטיקה .) 16עמ•(שם,

מלשונותלקוחוהואהעבריתבמליצהמצויאינוהפייטניםבושמשתמשיםהחרוז

ידיעלשחוברוהפיוטיםאתזאתלעומתזרות.במיליםנגועיםוהפיוטיםאחרות,

ומןצחה.ומליצתםנשגביםשיריהםשייאלהמשוםזאב,בןמקבלהספרדים

והרמביים"עזראובןגבירולבןוריישאלחריזיהלוי'יהודהריבהםן i 0הנודעי

יישאריתבחיבורובתקפייחהיהודיהעםשלקיומוחידתאתלבטאהיטיב(שיייר)רפפורט

אומתנוקיוםכיאחי"הידעתם : ) 173עמי(תקפייח,חהעתים"בייבכורישנדפסיהודה",

כלעליווישתוממויתפלאואשרהדבריםמןאחדהואשנה,אלפיםכמהזההנבחרה

בארץחתיתםנתנואשרכלסקדמוניםלאומיםיראועתהאדמה,פניעלאשרהעמים
להםויבנובימיהם,נושבתארץקצותעלשלטוכלסורומי,ומדיפרסבבלאשורהחיים,

היוכלאוהיולמרהלכוחלפווכלסאחרון,לדורשמםלהקיםעולםלמוסדיאבןעמודי
קורותחזועיניו ] ... [א]יב,הושעפינעלנאמןקדושיוועםאלהיועםרדעודויהודה ] ... [

סוף".ועדמראשהאלההאומותכל

 Berlir .1,ו Tl1rl'(' ('1·itil-.1 ()/ t/Jl' Enli.rshtenn11'nl, Princetוור> pp. R5 .()200 87ראה . 14

תפיסתעל .) Vil·r1 cו n(i Hr'rril'r, New Y ork 1976. pp . 64 66בספרוגם(נדפס

ראהאוגוסטיןאצלבהיסטוריהתקופותששועלוכמוותכבגרותכלידה,המחזוריות
' 1c! Neit ווl' ('/1{1/le11r;(' 11/. Pc'ri11dizati11n: ()/(f f'c11·!11lir;111.1· i וL. L. Besscrman (ed.), Tl 

7 . e1·tivl'.\". New Y ork 1996, p ·1.-1ק '( P . 

 N. M<1chi<1velli, Di.1·c·r111r.1·e.1· (111 Liv;•, trans. H. c:. M<111sfield and N. T<1rcכ> v ,ראה . 15

, s. A. Gilbert וזncl Other.1, tr<t וf W11rk.1· c ~ il וChicago 1996, p. 209; idem, Tl1e C"f 
1232 . 1965, 1, pp. 278, 419; 111, p וDurhan . 

 E. A. Bl<1ckall, The L 'י1e1·r;en1·e r1/. G1'1·111an !1.1· c nו ], ife1·{1r;· La11 ;; 1ו iו f;l ',ראה . 16

4-5 . nbridge 1959. pp 177.5-()()17ו, C<t . בדברלייבניץשלסברתואתמביאבלאקול
לאומית.פריחהבעתהלשוןשלפריחתה

"סגולותוראהב.סעיףכללית,הקדמה , 1810וינהקדש,מקראיאלמבואזאב,בןיייל . 17
זאבבןא.עמינו,דף-בעמיכד,דףראשונים,לנביאיםהשנייהבהקדמהשם,המליצהיי

מלבדכלללמקראבמבואוומנתחת.מסווגתגישהומתוןביקורתיבאופןבמקראעסק

השירהשלהפואטיקהאתבחןשבוספרותיניתוחגםוענייניתרבותיהיסטורי,ניתוח
דברלכלספרותזוהייתהכמוהמקראית

 lי
'י
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ההשכלהשלהשירהלתפיסתהדזאבבןבהםמצאאחריםכמשכיליםשם).(שם,

ולהשפיעהקוראנפשאתלרומםהנדרשתונמלצתשגיאהשפהדרשהאשרעצמה,

כיקבעוהואהלשון,לתחייתלדעתוהביאהספרדשירתקיבלם.כןועלעליה,

שרידעודנשאראםיודעמיהם,לוליכיללשון,שניהלידההיהההוא"בזמן

אתזובחטיבהכללזאבשבןמענייושם).(שם,כזאת"לעתממנהופליט

סגנונומשוםכנראה-פיוטיתאויוצרתהייתהלאשכתיבתואףהרמב"ם,

 18המשכילים.עלהרבההשפעתומשוםמכךויותרוההלכתיהפילוסופיומפעלו

מכונהלזמנינו",קרובשנהארבעינם]עדספרד"מגרושהחמישית,התקופה

היצירהשם).(שם,ולמדעינם]"ללשוןהאפילנה],שנונת]מאות"שלשזאבבןבפי

את .בהלכהארוכיםובדיוניםבסברותבפלפולים'להערכתואזהתרכזההיהודית

הספרות.מורשתשלבפריודיזציהשעסקואחריםסופריםגםאימצוהזוהתפיסה

להידפסראוייםהיושלארביםוחיבוריםספרים,הפצתעלהקלההדפוסהמצאת

הייתההספרותשבה-זותרבותיתבמערכת .) 17עמ•(שם,אורראוזאבבןלדעת

ולימודהידרדרהיהודיהחינוךפסוקים,ובגיבובלשונותבערבובמאופיינת

מהם"אבדווכךהעיקר,יהקרבןהעבריתהלשוןהייתה-לשפלהגיעהמקרא

תקופהבסוףזאבבןמוצאכןפיעלואףשם).(שם,המליצה"ותורתהלשוןמשפט

כבןבחוראליהווהבלשןהמדקדקוהםאותם,מעריךשהואאחדיםמחבריםזו

אתשחיברהענא,זלמןשלמהוהמדקדקוהשש-עשרה)החמש-עשרההמאות

 .) 1730(אמסטרדםהניקוד"יסוד"ספר

הקצרהשהיאזו'תקופה .ההשכלהתקופתבראשיתנפתחההשישיתהתקופה

ועדדורנו","נרמנדלסון,הופעתמאז-שנהארבעים-חמישיםנמשכהמכולן,

ללשוןבמהלכהשאירעובשינוייםהאחרותהתקופותמןנבדלתוהיא-הזההיום

למשכיליםמקורבהיהשהואמשוםחשובהזאבבןשלהערכתו .) 18-17 1עמ(שם,

בהערכתושהייתהאלאבלבדזוולא"המאסף",סופרינירוהיההראשונים

מנדלסוןשלהחשובהתרומתוהייתההבחנתולפימנדלסון.שלמקוריתראייה

שפתם"להבךרביםעלהשפיעווספריודווקא,הלשון""קרןבהרמתהיהודילעם

בןאתהביאההשכלהשלהלשוניההיבט .) 17 1עמ(שם,והמליצה"הלשוןבלמוד

אורהפיץאשר ] ...נהמפארהמליץ"החכםלוויזל,גםהערכתואתלהביעזאב

המסלאיםושיריוהיקרים,בספריוונשאהריםוהמליצההלשוןותפארתיקרות

ביטוילידיבאההעבריתהלשוןלתחייתויזלשלהחשובהתרומתומפז".

"דורפעיליגםלשניהםנוספו .ובשירתוהעבריתהלשוןבנושאיבחיבוריו

ישראלביתימלא ] ...נבחברתם"אשרוסרפדיו,"המאסף"עורכיהםהמאספים",

הלשוןאתוירחיבוהמדעיםויפוצוהרקיענזהרהזהירווהמשכילים .אורהכלה

אחרונהבתקופהראהזאבבןכיספקכלאין .) 18-17 1עמ(שם,צחות"דובריורבו

אתויזל,ושלמנדלסוןשלהנהגתםתחתברליןמשכילישלבפעילותםובעיקרזו'

יצירתה.שלהזוהרתקופתואתהעבריתהשפהשלחידושה

פעילבאופןבעצמוהשתתףשבהתקופההאחרונה,בתקופהזאבבןשלדיונו

בן .לתיעודיוהופךהיסטורילהיותחדלהעברית,השפהשלהחייאתהבתהליך

השמונה-עשרההמאהבשלהיהעבריתהלשוןשלבמעמדהשחללשינויערזאב

לסופההמיםפרשתקואתכנראהמציירוסיכומוהתשע-עשרה,המאהובתחילת

נשמעיםהתרבותיהמהפךעלדבריו .ברליןבהשכלתוספרותההשפהתחייתשל

 :ההווהנוכחייאושוכהבעתעודשאיננוהקרובהעברעלכקינה

אישנרכבהומדי .מתועמומעשיוהאלהיםעבדמשהמתכאשראך

 .עממוהלשוןתשוקתשלהבתורשפיהלמודחשקגחליכבוהאלהים

מאזשנהדינם]עשזה .הלשוןהדרופנהנפוצנה]וחברתונאסףהמאסף

עלתהאשרממעלותעלותעשרהשפהירדהוהנהעתה,ועדהצדיקנאסף

בספרינם]ילמדולאלשונהידעואשרכימנדלסון].נשלחייובימי

אםכיההמוןמכלנשארולא .לשונהידעולאבספריהןהקוראינם]

חבריהעדריעלכעוטיהעבריתושפתהלשונות,שארבלמודההתאמצונת]

 19 .) 18עמ•(שם,

עלמוכתבתכיאףשקולה,היסטוריתכהערכהנראיתזאבבןשלהפריודיזציה

העבריתהלשוןאתהקושרמשכיל,סופרשלמבטומנקודתלשוניים,שיקוליםידי

ראשיתאתהעבריתההשכלהבראשיתורואההדורותכללאורךספרותהעם

לאתפיסתופיעלהספרות.ושלהלשוןשלהתחייהתקופת-החדשההתקופה

העיסוקוחרףאחרותלשונותאלהנטייהחרףבגלותגםהעבריתהיצירהחדלה

פיעלמעוצבוהפיוטהשירהלמורשתיחסוהיהאחריםכמשכילים .בהלכה

בראשיתהשפהשלהפריחהתקופת .ההשכלהשלהחדשההשירהתאוריית

עלסיכומוואילווהמוסר,הידעכפריחתגםזאבלבןנראתהההשכלהתקופת

למעשהוהואהיסטורית,הערכהמגדרכאמור,חורג,כברבזמנוהשפהשלמצבה

הידרדרותעלהכהןושלוםאייכליצחקעמיתיוכדוגמתהמקונןהזמן'בןעדות

 zo .ברליןהשכלתשלימיהבסוףהעברית

בהערההמקוםומראי , 165עמיהמאספים,דורפלאי,ראהבהשכלהם 11הרמבהשפעתעל . 18
שם. 37

הראשוןהגיליוןאתהפותחבשירדומהלביטוינדרשהכהן,שלוםהעתים",בכורי 11עורך . 19

שבישרידועבלתי(מנשרחדשים"מאספיםבשורת 11בגםוהמופיע(תקפ"א)העתכתבשל

נפרדבמאמרדןאניזהבמנשרהכהן.שלוםבידיהמחודש"המאסף"שלהופעתואת

חפץלכלעתים :העתיםבכורימחברת"על :בספרות")למחקרב"דפיםבקרובשיתפרסם

 • 11נסגואחרניתמעלותעשרועתיגיע~לעבעדשיאויעלהעתהרקיע~תחת

 . 184עמ'המאספים,דורפלאי,ראההכהןלוס YJלאייכליצחקשלהידועלמכתבוהכוונה . 20
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שלבפריודיזציהכוחםאתהאחריםההשכלהסופריגםניסוזאבבןבעקבות

האחרוןהעורךשהיההכהן,שלוםהיהודית.ההיסטוריהושלהספרותשלהלשון,

משלופריודיתחלוקההציעהעתים","בכורישלהראשוןוהעורך"המאסף"של

לווינזוןבריצחקגםבאוואחריו 21 ,מענייוחידושבההיהשאףולספרות,ללשון

כךועל 22 .)ק"נר(קרוכמלנחמןוכמובן(שי"ר)רפפורטיהודהשלמה(ריב"ל),

אחר.במקום

ריז•יקמיכאל

 דר~~~הגדולהנשר
המחברפירושעםבארשבתימשהר'מאתנאפוליאוןשללכבודוהסונט

לפרקיאבות""לבפירושבעלמפיסארו'בארחייםרפאלמנחםבןשבתימשההביבליוגרפייםהקיצורים

נאפוליאוןלכבודסונט 1809בשנתחיבר ,)] 1824 [תקפ"דליוורנו(דפוסאבות

גדול,דףגביעלבפיזהנדפסהסונט .נאפוליאון"ורםורב"גדולששמובונפרט

ושבחהללמתןלשםהביתקירותעללהדבקהמיועדהיהשהואונראהשלט,מעיו

לינודעהדףשלקיומועלמיוחדים).אירועיםלרגלאוחגבימי(אולילקיסר

עותקנשמרשבמשפחתוטלייקוצו,לוצ'אנוברוךמנפולי,מלומדליהודיהודות

בספרייהמצאתיכךאחרלב.מקרבכךעללולהודותהמקוםוכאןהדף,של

נבדלאךדפוסביתובאותושנהבאותהשנדפסאחר,עותקבירושליםהלאומית

הםאךמהותיים,ובלתימעטיםההבדלים .טלייקוצושלמעותקופרטיםבכמה

הלאומיתהספרייהשלשהעותקונראההדפסות,שתישלקיומןעלכנראהמעידים

בהערות,גרסתואתהבאתימקומות(בכמהתיקוניםמעטעםיותרמאוחרהודפס

הטקסטיםכלובאיטלקית.בעבריתנוספיםבקטעיםמלווההסונט .)ל"סבסימון

הכללמןהיוצאים .תנ"ךפסוקישלפסיפסמהוויםעצמו'הסונטכוללהעבריים,

רביםבמקומותפורשוהםשאףותואריו,נאפוליאוןשלשמוהםהיחידים

בזהולונדרא.(אי)נגילטיראאיטליא,כמומקומותושמותשונות,עבריותכמילים

במאותבאיטליההעבריתהשירהאתהמאפייןהמנייריזם,אתהחיבורממשיך

אךבעיצומו),העבריהברוקאוהברוק,(המשךוהשמונה-עשרההשבע-עשרה

ההשכלהתקופתשללתחילתהאופייניתזהמסוגלטהרנותהנטייהגיסאמאידך

מצויניםקטעיםבכמההתופעות.שתיביוביחסלדוןהמקוםזהואיןדווקא,

לפסוקים.לטיניתרגוםניתןאחדיםובמקומותבמקרא,המקוםמראי

המלווההדף,בראשכלליתכותרת ) 1 ( :בדףסדרםלפיהקטעיםהםאלו

הכתובותונשר,פאר :מיליםשתי ) i (2המצוטטיםהפסוקיםקטעישללטיניבתרגום

אתהמתארבפרוזהקטע ) i (3ובפסוקיםבציוריםומעוטרותהכותרתתחת

מקוםמראימובאיםולשמאלוהדף,שלהימניבצדממוקםהקטעהגדול"."הנשר

שורות,שלושבןקצר,איטלקיקטע ) i (4לטיניתרגוםבליוויהפסוקיםמןלחלק

מיליםמשחקישלשוניםבסוגיםלהשתמשמתכווןהואכיהמחברמצהירשבו

בפרוזהקטע ) 5 (;הנצחי)(הגאון )( cוז i() lm()ווז c ~ rt\1אתולקלסלשבחכדיורמזים

אתבושתולהלבישנאפוליאוןלכבודשירלכתובהמחברמבטיחשבומחורזת,

בפרוזהקטע ) 6 ( ;ולמשפחתונאפוליאוןשלתו l'Jלאשבחדבריומשמיעאויביו,

תקס"זוינה ,] ... [חשושיםאוצרזאב,בןי"ל =חשושיםאוצר

תשס"אישראלההשכלה,בשחרהמאספיםדורפלאי,מ• =המאספיםדורפלאי,

תקנ"ו]נברעסלא 1827וינהעברי,לשוןתלמודזאב,בןי"ל =עברילשוןתלמוד
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הכהן,שלוםראהאייכלשלהייאושגדושתתשובתוועללאייכלהכהןשלוםשלמכתבועל

מכתביספרלטריס,הלוומאירשלבספרוגם(נדפס 96-95עמ• , 1820וינהיושר,כתב

 .) 137-136עמ• , 1868וינהעברית,

למחקרדפים 11בלהתפרסםהעתידבמאמריראההכהןשלוםשלבמשנתוהפריודיזציהעל . 21

לעי)ל. 19הערה(ראהבספרות"

וילנהבישראל,בתעודהשלוהפריודיזציהתאורייתאתפרסםריב"ללעיל. 13הערהראה . 22

תשל"ז].ירושליםצילום'ודפוסתקפ"ח
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