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ַאל ַּתְחּדְלּו ּבֹוא ֵּבינֵינּו
כתבַײהעת פרחי צפון ותפקידו במערך 

החברתיַײמשכילי באימפריה הרוסית

מרדכי זלקין

כצופן  בווילנה  היהודים  למשכילים  נראה   1841 שנת  של  האביב 
הבטחה גדולה. בעשור שזה עתה הסתיים התרחבו מעגלי ההשכלה 
בעיר ובסביבותיה ומספר גדֵל והולך של צעירים גילו עניין באידיאה 
רחש  קצנלנבוגן  משפחת  שבחצר  המשכילי  ה"קלויז"  המשכילית; 
פעילות חברתית ואינטלקטואלית, ומינויו של סרגיי אובארוב לשר 
ההשכלה בממשלת רוסיה תרם גם הוא לתחושה החיובית. ניכר היה 
שההשכלה, הן כאידיאה והן כתופעה חברתית, נמצאת על סף פרק 
חדש וחשוב בתולדותיה. לא עוד תופעה מקומית ושולית המתמודדת 
מדי יום עם החשש להיותה בת–חלוף, אלא מערכת חברתית–אידיאית 
הפועלת לביסוס קיומה והמשכיותה תוך שימוש במערכות ממוסדות. 
לאחר  החינוכית.  זו  הייתה  אלו  מערכות  מבין  והמוכרת  הראשונה 
חבלי לידה שראשיתם כבר בשנת 1808, עם פתיחתו של בית–הספר 
בניסיונות  המשכם  וילנה,1  לאוניברסיטת  בסמוך  יהודים  לילדים 
כעשר  ובמלאת  משכיליים,  בתי–ספר  של  לייסודם  ונשנים  חוזרים 
ולבנות,  לבנים  המשכילי,  הספר  בית  של  בעיר  לפעילותו  שנים 
גם  עולה  שסוף–סוף  היה  נדמה  פרל,2  שאול  המשכיל  של  מייסודו 
מערכת זו על דרך המלך. בתי–ספר משכיליים פעלו זה מכבר באודסה, 
הברורה  ונטייתם  גבר  משכילי  לחינוך  הביקוש  ובריגה,3  בקישינב 
של השלטונות הייתה לעודד את הקמתם של מוסדות נוספים. ואכן, 
לפתיחתם  האחרונות  בהכנות  העיר  משכילי  עסקו  אלה  אביב  בימי 
של שני בתי–ספר משכיליים חדשים: האחד ביוזמתו של ניסן רוזנטל 
והשני ביוזמתו של צבי הירש קלאצקא. המשכילים תלו תקוות רבות 
במוסדות אלה, הן כמערכת חינוכית–אידיאית שתכשיר את הקאדרים 
עבודה  כמקום  והן  ובסביבתה,  בווילנה  ההשכלה  של  העתידיים 
ובהכירם  החינוכי,  בתחום  הרוחשת  הפעילות  בצד  מהם.4  לאחדים 
את מודל הפעילות המשכילי המרכז–אירופי, השקיעו משכילי וילנה 
זמן רב ומאמצים מרובים בניסיון לייסד כתב–עת משלהם.5 וביום ג' 
בניסן תר"א )13.3.1841( קם הדבר והיה. איוון ואשקביץ, הצנזור 
הממשלתי, ומי שעתיד לכהן כעבור מספר שנים כדירקטור של בית 
המדרש למורים ולרבנים, חתם ביום זה על האישור להוצאתו לאור 
הלא  הרוסית,  האימפריה  בתחומי  הראשון  המשכילי  כתב–העת  של 

הוא פרחי צפון.6 

רגע חשוב להשכלה המזרח אירופית
הרעיון  החל  עת   ,1829 בשנת  עוד  זה  כתב–עת  של  דרכו  ראשית 
להתגלגל בקרב מספר משכילים, בעיקר בווילנה. סמיכות הזמנים בין 
זו לבין הופעתו של המניפסט המשכילי החשוב "תעודה  התרחשות 
גרמה  )ריב"ל(,  לווינזון  בר  יצחק  של  עטו  פרי   ,)1828( בישראל" 
למספר חוקרים להניח כי קיים קשר ישיר בין השניים. ואולם להנחה 
זו, שברקעה ניתן לחוש בניסיון ליצירת רצף אידיאולוגי בהתפתחות 
במקורות.7  סימוכין  כל  אין  הרוסית,  באימפריה  היהודית  ההשכלה 
בגלגולו הראשון נקרא כתב–העת המשכילי הווילנאי מנחת בכורים, 
הנוקשה של  למערכת  בחלקן  הקשורות  שונות,  סיבות  בשל  ואולם 
נתונה  הייתה  בו  ובחלקן לשלב העּוּבִרי  הצנזורה הרוסית בת–הזמן 
החברה המשכילית הווילנאית בשנות השלושים, לא יצא הדבר אל 
מאמצים  תקוות,  חלומות,  של  שנים  שתים–עשרה  והנה,  הפועל.8 
שחזונו  היה  ודומה  המוצלח,  סופן  אל  כמגיעות  נראו  והשתדלויות 
של אברהם קצנלנבוגן, הוגה הרעיון ומי שעשה רבות למענו, עומד 
להתממש. שמואל יוסף פין ואליעזר ליפמאן הורוויץ,9 שניהם בני הדור 
השני של ההשכלה המקומית, נטלו על עצמם את השלמת המשימה 
ופיקחו על עבודות העריכה, ההגהה וההבאה לדפוס בבית–הדפוס של 
משפחת רָאם, ובשנת 1841 ראה אור הגיליון הראשון של כתב–העת 
המשכילי, עתה תחת השם פרחי צפון.10 היה זה ללא ספק רגע חשוב 
של  לאור  צאתו  יום  ואכן,  המזרח–אירופית.  ההשכלה  של  בעולמה 
וילנה. ביטוי לתחושת האופוריה  יום חג למשכילי  כתב–עת זה היה 
ואחד  המשורר  המורה,  נתן  המקומיים  המשכילים  חוג  את  שאפפה 
צפון,  פרחי  לפרסום  הרשמי  האישור  בהשגת  המרכזיים  הפעילים 

שלמה זלמן זאלקינד, בשירו: "למחברת ִּפְרֵחי ָצפֹון כצאתה לאור":

יִָמים וִיָרִחים / ָשנִים יָכִינּו
ִציִצים ּוְפָרִחים / ֶּפִרי יְַצִּפינּו

לֹא ִפּלַלְנּו לְִראֹות ָּפנַיְִך / ּכְִמַעט נֹוָאש ָאַמְרנּו
ִהּנֵה ִהּנְֵך! ַּבֲחֻמדֹוַתיְִך / ָּבא ַהּדָָבר ָשַמְרנּו.

ּוְבבֹוֵאְך, ַאְּת ִּתְהיִי צֹולַַחת / ַּבל יְִקֵרְך ָרע וָנֶגַע,
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ַעד ַאֲחִריֵתְך ִּתְהיִי ּפֹוַרַחת / ֵאין ָשָטן, לֶָחם, ָּפגַע 
ַמְשּכִילִים ָּבָעם! ַאֶּתם עּורּו / ַאֶּתם, ּדַַעת, ֶאת ַעְּמכֶם הֹורּו

ַאל ַּתְחּדְלּו ּבֹוא ֵּבינֵינּו
ּוְמַבְּקִרים! ַהְּשגָגָה ּכֵַּפרּו / ַּבל ָּתֵרעּו, טֹוב ַּבל ָּתֵפרּו

טֹוב — ֵּבית יֲַעקֹב — ַעֵּמנּו!11

אף על פי שתוחלת חייו של כתב–עת זה הייתה ִקצרת ימים )נוסף 
בשל   ,)1844 בשנת  נוסף,  אחד  גיליון  לאור  יצא  הראשון  לגיליון 
שעניינה  המחקר  ספרות  בכל  כמעט  צפון  פרחי  נזכר  ראשוניותו 
העברית  הספרות  בתולדות  הרוסית,  באימפריה  היהודית  ההשכלה 
העיתונות  תולדות  שעניינם  ובפרסומים  במחקרים  וכמובן  החדשה 
בבסיס  העומדת  הדיסציפלינרית  הפרספקטיבה  זאת,  עם  העברית.12 
טיבו  לגבי  שנשאלו  השאלות  את  הן  שהכתיבה  היא  אלה  מחקרים 
כתבי–עת  של  אלה  לגבי  גם  כמו  זה,  כתב–עת  של  תרומתו  ומידת 
את  גם  וממילא  ההשכלה,  בתקופת  לאור  שיצאו  נוספים  ועיתונים 
המחקרי  הדיון  התמקד  למשל  כך  מכך.13  המתבקשות  המסקנות 
הספרות  להתפתחות  צפון  פרחי  של  תרומתו  בשאלת  הספרותי 
העברית במאה התשע–עשרה. הנחת היסוד שעמדה ברקע דיון מעין 
זה הייתה שעיקר עניינם של המשכילים בני הזמן היה ביצירת כלי 
ביטוי ספרותי שיהווה במה ליצירה הספרותית העברית המתחדשת. 
כתב–עת  שעל  הניחו  היהודית  והפובליציסטיקה  העיתונות  חוקרי 
מעין זה ראוי היה שיחולו כללי היסוד של העיתונות לסוגיה, דוגמת 
נגישות לקהל רחב, אטרקטיביות וכיוצא בכך.14 ואילו חוקרי תולדות 
הנאורות בחברה היהודית המזרח–אירופית הניחו שמטרתו הטבעית 
ציבורי–אידיאולוגי.  לשיח  במה  לשמש  הייתה  צפון  פרחי  של 
הספרותית,  שמהבחינה  מעלה  צפון  בפרחי  שטחי  עיון  אף  ואולם, 
הפואטית, העיתונאית והאידיאולוגית קשה למצוא בו דברים שהיוו 
תרומה בעלת משמעות בתחומים הנ"ל.15 בשל כך לא זכה כתב–עת 
זה להערכה רבה. משה ליב ליליינבלום, בן הדור השלישי להשכלה 
ומן  הזמן  מן  שלמעלה  "כתב–עת  כינהו  במזרח–אירופה,  היהודית 
לספרות  משמעותית  תרומה  בו  שאין  טען  מייזל  יוסף  המקום"; 
העברית;16 יוסף לין חיפש ולא מצא בפרחי צפון מחויבות לעקרונות 
הנאורות;17 ישראל צינברג ראה בו "ילקוט חיווריין, נטול חיות, שלא 
נגע כלל בעניני דיומא";18 גצל קרסל טען כי "לא ביטא כתב–עת זה 
את  להשכיל  אלה,  וילנא  משכילי  פרחי  של  ההסתערות  רחשי  את 
בסקירתו  הל,  גרשון  במושבותיהם";19  חדש  אור  ולהכניס  הרבים, 
מנוחה  לחלוטין;20  ממנו  התעלם  העברית,  העיתונות  התפתחות  על 
גלבוע סבורה הייתה כי "וילנה כבר עשויה הייתה לכלכל כתב–עת 
גדול יותר ומעניין יותר",21 ושמואל פיינר מציגו ככישלון משום שלא 
שתלו  הגדולות  התקוות  מן  המתבקשת  "פובליציסטיקה  בו  נמצאה 

בכתב–העת הזה".22 
בשונה מכך, מאמר זה מציע גישה אחרת לבחינת הנושא הנדון, 
במישור  ולא  החברתי  במישור  מצויה  שלה  המוצא  שנקודת  גישה 
הרעיוני–אידיאי. גישה זו מצאה ביטוי כבר בדברים שכתב המשכיל 
התקופה,  חוקרי  מבין  מעטים  אך  אולם  פאפירנא,23  יעקב  אברהם 
דוגמת מרדכי לוין,24 צמח צמריון,25 גדעון קוץ,26 גדליה אלקושי וסוזן 
זו השאלה שצריכה  ייחסו לה חשיבות. מנקודת מוצא  מרטן–פיניס, 
פרחי צפון לעולמן של הספרות  הייתה תרומת  איננה מה  להישאל 

תרומתו  הייתה  מה  אלא  המשכילית,  האידיאולוגיה  ושל  העברית 
הקבוצתית  והתודעה  החברתיות  המסגרות  לגיבוש  זה  כתב–עת  של 
של משכילי הזמן, הן בווילנה והן מחוצה לה.27 להלן נטען שבעצם 
קיומו כאורגן בעל אוריינטציה משכילית, וכמרחב שיח חדש, אמור 
וירטואלי שיהווה עוגן  פרחי צפון לשמש כמעין מוקד חברתי  היה 

למערכת המשכילית הנאבקת על הלגיטימיות של עצם קיומה. 

"לקשר את כל המשכילים המפוזרים"
כאמור, רבה הייתה ההתרגשות בקרב משכילי וילנה ביום הופעתו של 
פרחי צפון. ואולם, הייתה זו למעשה "חגיגה פנימית" של המשכילים. 
למרות הטון החגיגי והנרגש העולה משורות שירו של ש"ז זאלקינד 
ככל שיהיה,  זה, פשטני  לעיל, קריאה מדוקדקת של טקסט  שצוטט 
מצביעה באופן ברור על האופן שבו תופס הכותב את תפקידו של 
היא  צפון  פרחי  של  העיקרית  חשיבותו  לדידו,  החדש.  כתב–העת 
בהיותו מוקד שסביבו יוכלו להתלכד משכילים רבים, הן בני המקום 
יש  החלום,  התגשמות  על  השמחה  רגשות  בצד  ולכן,  אחרים.  והן 
בדבריו של זאלקינד גם קריאה נרגשת למשכילים ה"רדומים", בעיקר 
הצעירים, אלה שמסיבות שונות נמנעו עד כה מלהזדהות כמשכילים 
זו  הזדמנות  לנצל  החינוכית,  המשכילית  בעשייה  להשתתף  וממילא 
הכהן,  אד"ם  גם  השמיע  דומה  קריאה  המכריע.  הצעד  את  ולעשות 

מהבולטים שבין משכילי וילנה, בשירו "פרחי צפון":

ַהּנְעּוִרים! ָאְמנָם ִּפְרֵחי ָצפֹון ּגַם ַאֵּתָמה, 
ַאל ִּתיְראּו ַהְּמַרִּפים יַד ּכָל עֶֹשֹה ַבּקֹדֶש:
ּכִי ָסִביב לְַּפָרִחים ַאְך ַהּקֹוִצים ֵהן ֵהָּמה, 

ַאְך ִמכְֵסה ֵצל ַעל יֵָרַח ִּבְקצֹות ַהחֹדֶש;
ּולְִמְקּדַש ֵאל ֶאת ַהְּפָרִחים ַאְך נָא ִּתָּשֹאּו, 

ִאם לֹא כֲַאָרזִים ַּבּלְָבנֹון לָכֶם יְִשֹּגָאּו.28

תפיסה זו של חשיבותו החברתית של פרחי צפון לא הייתה נחלת 
ש"ז זאלקינד ואד"ם הכהן בלבד. עדויות "מּכְלי ראשון" למגמה זו 
פין. כך, במכתב  יוסף  פזורות במכתביו של אחד העורכים, שמואל 
משנת 1841 הוא מגדיר את חשיבותו של פרחי צפון ביכולתו "לקשר 
את כל המשכילים המפוזרים אחד פה ואחד פה".29 ובמכתב מאוחר 
יותר מובע רעיון זה באופן דומה: "כי לא לבד מרכז כולל חסרנו אבל 
גם כל אחד מהנקראים משכילים חסר לו המרכז הנאמן אליו".30 לשון 
אחר, כתב–עת משכילי אמור היה למלא, לדעת פין, את החסר במוקד 
היהודית  ההשכלה  חוגי  של  המבוזר  מהמבנה  שנבע  רעיוני–חברתי 

באימפריה הרוסית בתקופה הנדונה. 
באופן דומה ראו את כתב–העת המשכילי גם משכילים שלא היו 
מעורבים בפועל בכתיבה ובפרסום בגיליונות פרחי צפון, אם כי היו 
והחברתי של  האידיאי, הספרותי  אינטנסיבי בשיח  באופן  מעורבים 
ההשכלה היהודית במרחב הנדון. דוגמה בולטת למשכילים אלה הוא 
הסופר והמשורר יהודה ליב גורדון )יל"ג(. בראשית שנות החמישים 
של המאה התשע–עשרה שימש גורדון כמורה בבית הספר הממשלתי 
ליהודים בעיר פוניבז' שבצפון–מזרח ליטא, וחווה את חוויית הבדידות 
של המשכיל הדחוי על–ידי מרבית בני החברה היהודית שסביבו. את 

רגשותיו אלה תיאר במכתב לידידו זאב קפלן: 
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"פעמים בשנה אנכי חלם חלום נחמד… חלום משיב נפש נהלאה 
ורב  אדם  מאין  והנכחדת  הקטנה  עירי  ונדכה...  נשבר  לב  ומשעשע 
בהמה בתוכה, נהפכה ותהי לעיר גדולה לאלהים!… ואנכי עומד ומתענג 
בעליצותי על התמורה ההדורה הזאת ואנכי נופל על פני וקורא: 'הה 
ווילנא! הבי לי נא דודיך! פתחי לי אוצרות חמדתך ומטמוני יקרותיך... 
אתעלסה באהבים בחברת משכיליך, סופריך, חכמיך ומליציך רעי!' 

והנה יד נוגעת בי ותעירני, איקץ והנני פה בעירי פה=נבז".31 
תחושות אלה של חוסר אונים ותסכול הובילו את יל"ג לחיפוש 
בני הנוער.  דרכים להרחבת המעגל המשכילי בעירו, בעיקר בקרב 
והנה, בצד העשייה החינוכית בה היה מעורב, אחד הרעיונות הראשונים 
שבחן היה "להוציא לאור ספר מאסף אשר יקרא בשם ילקוט רעים, 
יכלול בתוכו דברים של חכמה ודברי מליצה ושיר לשעשע בהם נערי 
בדיוק  למה  לקפלן  להבהיר  כדי  מרגועם".32  בעיתותי  ישראל  בני 
פרחי  ספר  כדמות  הזה  הספר  "יהיה  כי  וכתב  יל"ג  הוסיף  כוונתו, 
צפון". לשון אחר, גם במקרה זה העומק האידיאי והרמה הספרותית 
לא שימשו קני מידה להערכת חשיבותו של כתב–העת המתוכנן, אלא 
מידת יכולתו להוות כלי להגברת תחושת הִקרבה והשייכות לחברה 

המשכילית. 
מצויה  חברתי  לגיבוש  ככלי  צפון  פרחי  של  דומה  תפיסה 

בזיכרונותיו של המשכיל אברהם יעקב פאפירנא:

בהתחברם  בודדות  שבלים  להיות  ווילנא  משכילי  חדלו  ההיא  בעת 
לאגודה, וסמלה וכלי–מבטאה של האגודה הזאת נועדו להיות החוברות 
פרחי צפון... ובראש החוברת הראשונה של פרחי צפון הוחלט להדפיס 
מבוא שנכתב על–ידי אחד מראשי החברה — ר' מרדכי אהרן גינצבורג, 
ושהיה כעין מניפסט של החברה החדשה, פרוט יסודותיה ובאור מטרתה 

ושאיפותיה.33

ההנחה שפניו של פרחי צפון הופנו מלכתחילה פנימה, כלומר אל 
והפוטנציאליים של החברה המשכילית, מקבלת  המעגלים הפעילים 
אישוש לא רק מהאופן שבו תואר על–ידי משכילים שונים אלא גם 
מבחינת רשימת הכותבים; מבחינת הנושאים שנדונו בשני הגיליונות 
וכן מהבחינה הלשונית. באשר לכותבים, הרי שבצד דמויות ידועות 
שטראשּון,  מתתיהו  קצנלנבוגן,  הירש  צבי  דוגמת  הזמן!(  )לבני 
במה  העורכים  נתנו  בן–יעקב,  אייזיק  ויצחק  גינזבורג  אהרן  מרדכי 

גם לכותבים משכילים ידועים פחות, דוגמת נח ְּבלָאך, יהודה בצלאל 
עליאשברג, יחזקאל רֹוטשטיין ואהרן קויפמאן. שילובם בקובץ זה של 
משכילים אלה ודומיהם, שהעיסוק האינטלקטואלי והספרותי–תרבותי 
לא עמד במרכז הווייתם, לא היה מקרי. בהציגם לפני הקוראים את 
והורוויץ את  פין  הדגישו  השיקולים שהנחו אותם בעריכת הקובץ, 
כוונתם "לבלי הגבל את גבולי המחברת ולאסוף בתוכה כל מיני פרחי 
תורה וחכמה מליצה ושיר אשר יצמחו על אדמת לבב משכילי בני 
ישראל בארץ צפון".34 מגמה זו ניכרת גם בדברים שכתב שמואל יוסף 
פין לבצלאל שטרן, מנהל בית הספר המשכילי באודסה, בשלהי שנת 
צפון...  מפרחי  הראשונה  "המחברת  כי  פין  מדגיש  במכתבו   .1841
היא כמבשרת וכמעירה את לבות משכילי בני ישראל הנרדמים לעבוד 
דברים  צפון".35  באדמת  ההשכלה  פרח  ציץ  ולהוציא  הקדש  עבודת 
פרחי  את  לעצב  העורכים  של  רצונם  על  מכול  יותר  מעידים  אלה 
צפון כבמת שיח משכילי פתוחה המיועדת כמעט לכל דיכפין. אשר 
על כן, כותבים עורכי פרחי צפון, אין לשפוט את כתב–העת באמות 
מידה ספרותיות, ו"המבקרים החכמים ידעו נא לשפוט על מעשנו כעל 
כוונתנו לבלי הגבל את גבולי המחברת ולאסוף בתוכה כל מיני פרחי 
תורה וחכמה, מליצה ושיר אשר יצמחו על אדמת לבב משכילי בני 
ישראל בארץ צפון, למען ילכו יחד הערב עם המועיל, הטוב עם היפה 

כאחים תאומים, לברכה ולחן עולם בעיני אלהים ואדם".36 
מגמה זו, המעידה על קרבה בתפיסה העריכתית בין פרחי צפון 
בשני  לו  ושקדם  בווינה  שהופיע  העתים  ִּבּכּוֵרי  כתב–העת  לבין 
עשורים,37 יש בה יסוד מובנה של תפיסה חברתית א–היררכית, וזאת 
בניגוד בולט למציאות החברתית בקהילה היהודית המזרח–אירופית. 
בצד העובדה שתפיסה זו שיקפה את ההרכב החברתי של חוגי ההשכלה 
באזור הנדון, היה בכך גם משום מענה לאופן שבו ראו צעירים רבים 
את דמותה העתידית של החברה היהודית.38 מגמה זו מסבירה גם את 
היעדרותו מקבצים אלה של "אבי" ההשכלה באימפריה הרוסית, הלא 
הוא יצחק בר לווינזון. אין ספק שלּו ראו העורכים את פרחי צפון 
לשלב  שביכולתם  כל  עושים  היו  אידיאולוגי–פולמוסי  לדיון  כבמה 
מאמר מפרי עטו של ריב"ל. ואולם, לא זו בלבד שלא עשו כן, אלא 
שדווקא מכתב ההתנצלות ששלחו לו בגין כך מעיד שבהיבט הנדון 

חשיבותו של ריב"ל הייתה מועטת.39 

מרחב שיח ו"תעודת זהות"
כיוצא בכך גם באשר לתוכן הכתיבה. הכותבים המשכילים עוסקים 
בשני גיליונות אלו במגוון רחב של תחומי עניין, כגון בביאורי מקרא 
ובסוגיות תלמודיות; בספרות ובשירה; בשאלות לשוניות; בהיסטוריה 
יהודית ובתולדות השירה העברית; במדע ובשאלות חינוכיות. בהיבט 
כולל יש במגוון זה משום עדות מכלי ראשון על עולמם התרבותי של 

הכותבים כפרטים ושל החברה המשכילית ככלל. 
ההיבט הלשוני גם הוא תומך בתיזה המוצעת כאן. מעבר לחשיבות 
האידיאית שייחסו חוגי ההשכלה לשפה העברית ולניסיון לצעוד בדרך 
שסללו כתבי העת המאסף ובכורי העתים",40 בחירתם של משכילי 
וילנה לכתוב ולפרסם את פרחי צפון בשפה העברית מעידה על חוג 
שידיעת  הדבר  נכון  כתב–העת.  יועד  שלו  הפוטנציאליים  הקוראים 
היהודית–ליטאית,  התרבות  במרחב  בעיקר  חרגה,  העברית  השפה 
ככל  היו,  המשכילים  חוגי  ואולם  ההשכלה.41  לחוגי  מעבר  הרבה 

שמואל יוסף פין
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הידוע, המרחב החברתי היחיד שקיים, לפחות באופן חלקי, פעילות 
תרבותית פנימית בשפה העברית. בעבור המשכילים בני הזמן הייתה 

העברית אחד מסימני הזהות התרבותית–חברתית שלהם. 
לשון אחר, פרחי צפון היווה מעין "תעודת זהות" של ההשכלה 
זה  למפעל  השותפים  קיוו  שבאמצעותה  הליטאי,  במרחב  היהודית 
זו, בה  זמן  להציג בפומבי את פניה התרבותיות כפי שהם. בנקודת 
רחבה  למערכת  ביחס  מצומצם  חברתי–תרבותי  מחוג  להפוך  קיוו 
מדומיינת",  ל"קהילייה  קונקרטית"  מ"קהילה  ואולי  יותר,  וגדולה 
זו  היא  משמעות.  ִמשנה  זו  זהות"  "תעודת  של  להצגתה  נודעה 
שבאמצעותה ניתן היה לפרוץ את המעגל הסגור והמצומצם, באופן 

שיח  מרחב  הציעו  צפון  פרחי  למרחב.  ולצאת  ההשכלה  של  יחסי, 
חדש. עד שלב זה התנהל השיח המשכילי במסגרת החוגים החברתיים 
והן במקומות אחרים. תופעת  בווילנה  הן  הסגורים של המשכילים, 
המפגשים החברתיים–אינטלקטואליים מוכרת עוד מימיה הראשונים 
של ההשכלה היהודית בגרמניה והיא אומצה גם על–ידי משכילי מזרח 
אירופה.42 על מידת הזהות שבין פרחי צפון לבין שיח זה ניתן ללמוד 
מהאופן שבו תיאר אליקום צונזר את אופי השיח שרווח בחבורות 

המשכיליות בווילנה:
של  הגדול  החלק  נוצר  ושם  והחכמה  התורה  מעין  היה  "שם 
קוראים  היו  אלה  באסיפות  התלמוד.  ולאגדות  לתנ"ך  הביאורים 
לוצאטו,  ש"ד  כגון  בחוץ–לארץ,  היהודים  המשכילים  של  מכתבים 
משכילי  עם  רוחניים  בקשרים  היו  אשר  ואחרים  רפפורט  גייגר, 
וילנה. שם הייתה הבאר הרוחנית הגדולה והעמוקה ממנה רוויתי את 
צמאוני להשכלה. שם נוצרו הירחונים והשנתונים המפורסמים פרחי 

צפון".43
תיאור דומה של השיח המשכילי שרווח בחוג המשכילי בעיירה 
ראסיין שבליטא בראשית שנות הארבעים של המאה התשע–עשרה 

מביא בנו של הסופר אברהם מאפו:
מתאספים  היו  בראשם  עמד  המנוח  שאבי  המשכילים  "חברת 
לעיתים ידועות באחד הבתים הקטנים, ששם היה שמור אוצר ספריהם 
לאור,  היוצאים  החדשים  הספרים  את  ומנתחים  מבקרים  היו  ושם 
ומתפלפלים על אודותם.  בספרות האשכנזית והצרפתית, מתווכחים 
על–ידי השיחות והוויכוחים הספרותיים והמדעיים האלה היו מחדדים 

את שכלם ואת הגיונם".44 
זו בלבד  פיזית, מחוגים אלה, לא  דא עקא, שמי שהיה מרוחק, 
שחש מנותק מההוויה המשכילית אלא גם חסר את התמיכה הרעיונית 
והחברתית. משכילי הפריפריה חשו בצורך דחוף לפתור דילמה זאת. 
בעיר  שחי  קצנלסון  יעקב  הצעיר  המשכיל  זאת  הביע  למשל,  כך, 
ומעט  וספר,  סופר  אין  אשר  יושב  אנכי  ִמדּבר  "בעיר  בוברויסק: 
ומבקש".45 בפרחי צפון  דורש  ימותו באין  ילדי ההשכלה  רעיונותי 
הרוצה  "כל  בבחינת  הגבולות,  לפריצת  תקווה  וילנה  משכילי  תלו 
ליטול — יבוא ויטול" חלק בשיח המשכילי. כתב–עת משכילי ִאפשר 
גם לצעיר החי בעיירה מרוחקת להרגיש חלק בלתי–נפרד של ההוויה 

המשכילית, אם כקורא ואם כמשתתף פעיל בכתיבה. 
לצאתו לאור של פרחי צפון היה היבט נוסף, גם הוא בעל חשיבות 
המשכילית  ה"יחד"  תחושת  לחיזוק  בנוסף  ההשכלה.  לחוגי  רבה 
והזהות הקבוצתית הפנימית, היה בפרסום זה גם משום אמירה כלפי 
חוץ, כלומר כלפי החברה היהודית הסובבת. מרכיב מרכזי במאבק 
התרבותי שהתחולל בין המשכילים לבין החוגים השמרניים בחברה 
היהודית הווילנאית בפרט והליטאית בכלל הייתה שאלת הלגיטימיות 
של האידיאה המשכילית ושל העיסוק בתכנים שהציעה. באופן תיאורטי 
ניתן היה להניח שעורכי כתב–העת המשכילי הראשון יעשו בו שימוש 
פולמוסי כדי לנגח את המחנה האחר. ולא היא. בשל העובדה שפרחי 
המשכילית  הקולקטיבית  הזהות  את  לחזק  מלכתחילה,  נועד,  צפון 
ולשמש מכשיר לגיוס משכילים נוספים, נעדר ממנו כל ֵממד פולמוסי. 
כוונה זו מתבררת כבר מבחירתם של העורכים למקם את שירו של 
יצחק אייזיק בן יעקב, "ראש דבר", בפתח הגיליון הראשון. בשיר 
זה נוטל המחבר את העוקץ מביקורת אפשרית, וצפויה, בהניחו "ּכִי 
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כֵן".46 במקום להציג את  לֹא  וְזֶה  ּכֵן  יֹאַמר  זֶה  ָּתם  ּכָל  ִמְפָעל  ַעל  גַם 
טענותיהם בדבר הצורך בשינוי מרכיבים שונים בעולמה של החברה 
המסורתית, בחרו משכילי וילנה להציג את פרשנותם שלהם למושג 
"תרבות יהודית". כך למשל העובדה שבפרחי צפון הופיע מקבץ של 
מאמרים העוסקים בפרשנות המקרא ובנושאים הקרובים לכך, חיזקה 
את טענתם בדבר היותה של ההשכלה חלק בלתי נפרד מן התרבות 
היהודית הקלאסית. לא זו בלבד. על אף זו. למרות שמרבית הכותבים, 
חוגי  נמנו עם  ומתתיהו שטראשון, לא  למעט צבי הירש קצנלנבוגן 
האליטה הלמדנית–רבנית המקומית, מאמריהם שנדפסו בפרחי צפון 
חיזקו את הטיעון המשכילי בדבר קיומה של אליטה אינטלקטואלית 
אלטרנטיבית, או למצער כזו שידה רב לה הן בתחום הלמדני הקלאסי 
שיריו  הם  לכך  מובהקת  דוגמה  אחרים.  ומחשבה  ידע  בתחומי  והן 
מספר  לַמֵעט  כתב–העת.  גיליונות  בשני  המופיעים  הכהן  אד"ם  של 
"שירי הזדמנות" מוקדמים יותר, כהגדרתו של גצל קרסל,47 הגיליון 
פרחי צפון הוא הבמה הראשונה בה התפרסמו שיריו  הראשון של 
של מי שנתפס מאז ואילך כאחד המשוררים החשובים ביותר בחברה 
שימש  זה  במובן  התשע–עשרה.48  במאה  אירופית  המזרח  היהודית 
פרחי צפון מעין שלב מכין לקראת הופעת קובץ שיריו הידוע של 

אד"ם הכהן, "שירי שפת קדש", שנה אחת מאוחר יותר. 

הסיבות לסגירה. תקוות ומימושן.
פרחי  שמילא  החשוב  החברתי  התפקיד  בשל  שדווקא  ספק  אין 
צפון ראו עורכיו ותומכיו חשיבות רבה בהופעתו הסדירה. דא עקא, 
שני מכשולים עיקריים עמדו בפני הפיכתו של פרחי צפון לכתב–עת 
סדיר ומאריך ימים. הבעיה הראשונה הייתה כספית. כבר עם הופעת 
בתמיכה  תלוי  הופעתו  שהמשך  להם  ברור  היה  הראשון  הגיליון 
מלכתחילה  הרוסית.  האימפריה  משכילי  של  משמעותית  כספית 
הניחו שמהפדיון שיתקבל ממכירת עותקי הגיליון הראשון ניתן יהיה 
לממן את הדפסת הגיליונות הבאים, "אשר לבלי יכבד על המוכרים 
קרן  כדי  ונפדה  נמכור  אשר  אחרי  אחת  אחת  נוציא  הקונים  כעל 
ההוצאה".49 משדרך זו לא צלחה, פנו לדרך האחרת שהייתה מקובלת 
למימון הדפסת ספרים, וזאת באמצעות איסוף מנויים )פרנומראנטן( 
רבים ככל האפשר. עניין זה אכן שב ועולה במכתבי העורכים שהגיעו 
לידינו,50 אולם ככל הנראה גם דרך זו לא זכתה להיענות משמעותית. 
לא ברור מי מימן את הופעת הגיליון השני, אולם אין ספק שמחסור 
במקורות מימון היה גורם מרכזי באי–פרסומו של הגיליון השלישי. 
המכשול השני שעמו היה על העורכים להתמודד היה תקנות הצנזורה, 
מפני  עתם  בלא  כמשו  צפון  "פרחי  קלוזנר:  יוסף  של  בלשונו  או 
אכן  הידוע  ככל  המשכתם".51  על  מיוחד  רישיון  דרשה  שהצנזורה 
ניתן  אם  שגם  דומה  אולם  זה,  מעין  רישיון  לקבלת  בקשה  הוגשה 
וילנה בשנים  היה לקבלו לא הצדיקו התמורות שעברו על משכילי 
בעיר  פעלו  כבר  הארבעים  שנות  באמצע  המאמץ.  המשך  את  אלה 
מספר בתי ספר משכיליים; חיבורים שונים בעלי אופי משכילי ראו 
לצעירים  משיכה  מוקד  היוו  המקומיות  המשכיליות  החבורות  אור; 
מקומיים ואחרים, והמהלך ליישום תוכנית "ההשכלה מטעם" נכנס 
לשלבים מתקדמים. לכן, האנרגיה שהושקעה בהוצאה לאור של כתב 
ומדרבן, הופנתה עתה למכלול פעילויות  עת משכילי, כגורם מלכד 

אלה שהזינו את הזהות הקולקטיבית המשכילית. 

האם מימש כתב–העת פרחי צפון את התקוות שתלו בו עורכיו? 
שהיה  מעידה  גיליונות  שני  לאחר  חיים  ששבק  העובדה  לכאורה, 
מצויה  זו  לשאלה  שהתשובה  דומה  ואולם,  תוחלת.  חסר  ניסיון  זה 
בשנות  הליטאי  במרחב  המשכילי  המערך  על  כוללת  בהסתכלות 
"חילוף  תהליך  על  ובעיקר  התשע–עשרה  המאה  של  הארבעים 
היסודות  את  שהניחו  אלה  הוותיקים,  המשכילים  בצד  המשמרות". 
דוגמת אד"ם הכהן, צבי הירש  ובליטא,  בווילנה  היהודית  להשכלה 
השני  הדור  הגיע  גינזבורג,  אהרן  ומרדכי  פרל  שאול  קצנלנבוגן, 
להשכלה, הצעיר, לכלל הבשלה מבחינת מעורבותו בעולמה הציבורי. 
פעילותם הנמרצת של חיים יהודה ליב קצנלנבוגן, יצחק אייזיק בן–
יעקב, אייזיק מאיר דיק ושמואל יוסף פין בתחומי החינוך המשכילי 
והפובליציסטיקה המשכילית, סימנה את הכיוון העתידי.52 מכאן ואילך 
ייטלו הם, בהדרגה, את תפקידי המפתח בחוג זה, יבססו ויעמיקו את 
הפעילות המשכילית ויהפכו זרם חברתי–רעיוני זה לתופעה של קבע 
בנוף החברתי של יהדות ליטא. בתי–הספר המעטים יהיו לרשת ענֵפה 
יוסף  כדברי  יהיו,  הראשוני,  הקטן,  כתב–העת  כרכי  ושני  ומבוססת 
קלוזנר, "המבשרים של 'הכרמל' השבועי והחדשי",53 הלא הוא העיתון 
שיצא לאור החל מראשית שנות הששים בעריכתו של שמואל יוסף 
פין. ביטוי לתקוות שתלו ראשוני המשכילים בקבוצה זו נתן מרדכי 
אהרן גינצבורג בדברים שכתב בשנת 1844 אודות פעילותם בפרחי 
וטובים  אפים  לריח  נחמדים  פרחים  ומצאתי  גנם  אל  "באתי  צפון: 
למראה עיניים, ימים יבואו ויציצו ציצים יגמלו פרי אשר גם הנפש 
תמלא מהם".54 על בסיס תפיסה זו היו המערכת החינוכית וכתבי–העת 
למיניהם שני המרכיבים הבולטים בפעילותה של ההשכלה היהודית 
לא  וילנה  שמשכילי  בעוד  אולם  מעגליה.  להרחבת  במזרח–אירופה 
הקולקטיבית,  זהותם  לגיבוש  מוקד  שיהווה  עת  לכתב  יותר  נזקקו 
לאחר שפרחי  שנים  מספר  גם  כך,  שונים.  היו  בפריפריה  הדברים 
צפון חדל להופיע, נשמעו קריאות מצד משכילים בפריפריה הרחוקה 
לא לזנוח רעיון זה.55 ואולם, חוסר ההיענות לקריאות אלה מעידה על 
השלב בו נתונה הייתה ההשכלה הווילנאית בתקופה הנידונה. פרחי 
צפון טובים היו, וחשובים היו לראשית שנות הארבעים של המאה 
החינוך  של  אלה  חדשים,  ניצנים  הנצו  בִצדם  ואולם  התשע–עשרה. 
ומשפרחו  המשכילית.  החברתית  הפעילות  ושל  המתחדש  המשכילי 

ניצנים חדשים אלה לא היה עוד טעם וצורך בפרחי צפון.

מי היו העורכים האמיתיים?
לסיום, יש מקום להערה שעניינה תהליך העריכה של כתב–עת זה. 
ספרות המחקר שעסקה בתולדותיו של פרחי צפון ייחסה את ראשית 
מלאכת האיסוף והעריכה למשכיל הווילנאי מרדכי אהרן גינצבורג,56 
ואת סופה לשניים מהצעירים והידועים שבין משכילי וילנה, שמואל 
יוסף פין ואליעזר ליפמן הורוויץ, ששמם אכן מופיע בעמוד השער 
בין  מתבסס,  זה  אחרון  ייחוס  החומר.57  את  ואספו"  ש"לקטו  כמי 
היתר, על עדותם של פין והורוויץ עצמם במכתבם לריב"ל, כי "מי 
יודע עד מתי לא קם הדבר לולא התעוררנו אנחנו השנַים פתאום... 
פין  שכתב  דברים  על  וכן  הזאת",58  הקטנה  המחברת  את  ונוציא 
בספרו "שפה לנאמנים".59 ואולם דומה שתיאור זה טעון השלמה. אין 
ספק שמרדכי אהרן גינצבורג היה מעורב בראשית שנות השלושים 
ביוזמה, שלא צלחה, להוציא לאור כתב–עת משכילי. מכל המקורות 
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העוסקים בפרשת פרחי צפון עולה שלמרות זאת משכילי וילנה לא 
נואשו והמשיכו במאמציהם "להוציא את מחשבותיהם אל הפועל". 
הורוויץ  וא"ל  פין  נכנסו ש"י  זה  זאת, האפשרות שכבר בשלב  עם 
לתמונת העריכה וההוצאה לאור איננה סבירה, שכן בשנים אלה היו 
מהלך  להניע  ביכולתם  שהיה  להניח  וקשה  צעירים  נערים  השניים 
בכך.  וכיוצא  לשלטונות  רשמית  בקשה  הגשת  טעון  שהיה  זה  מעין 
סביר יותר להניח שהפעילות בתחום זה, שמראשיתה החלה ביוזמת 
חוג המשכילים הווילנאי, חזרה לידי אלה מהם שהיו בעלי קשרים 
מספר  שכתב  ממכתב  מתאששת  אכן  זו  הנחה  השלטון.  במערכות 
שנים מאוחר יותר המשכיל הווילנאי, ומי שאף שימש כמורו של ש"י 
שֵּביתה  קצנלנבוגן,  למשפחת  בן  אברהם,  קצנלנבוגן.  אברהם  פין, 
המייסדים  דור  עם  נמנה  בווילנה,  הראשון  המשכילי  כמרכז  שימש 
המגוונים  התעניינותו  ותחומי  דעתו  רוחב  הליטאית.  ההשכלה  של 
פין  יוסף  ושמואל  להשכלה,  השני  הדור  מבני  לרבים  מודל  שימשו 
בתוכם.60 במכתבו זה טוען קצנלנבוגן כי "אנכי הראשון אשר נתתי 
]פטרסבורג[  לפ"ב  זאלקינד  זלמן[  ]שלמה  עם  ]בקשה[  פראזבע 
לצענטראלשטווא קאמיטעט ]הוועדה המרכזית[ בדבר הדפסת פרחי 
צפון אשר נקרא מלפנים, ואנכי הייתי המקבץ והמאסף מכל המחברים 
את רוב דברי הספר הנ"ל, וכאשר לא נעניתי מלמעלה כראוי מסרתי 
אותם לתלמידי ר' שמואל יוסף פין והוא הוציאם לאור".61 בשל רקעם 
של השניים, מקובלותם בחוגי ההשכלה הליטאית וכן ניסיונם הרב 

במגעים עם השלטונות, דומה שיש לקבל דברים אלה כפשוטם.62 
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