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עיזךספלות

.יטעם־לו אכל וחך תבחן מלין הלא־אזן
. (h<" , י״נ )אױג

 לה שעשתה ממה עטרה לראשם לעשות ישראל םופרי למודים
 הם ענײם :כי תורה בדברי הנאטר הפתגם על . לסוליתה עקכ החורה
 בטאמריהם להשען סופױנו נם רגילים , אחר במקום ועשירים זה במקום

 להשיכ הבא בעד לחסום באים הם ובכחו , בפעם כפעם וםפריהם
 עגײם אם אשר , דבריהם כל שיגמרו עד להטתין אותו וכופין ו עליהם

 מקום כל יהיה ולא , אחר בטקום עשירים יהױ בטח זה במקום הטה
 כאלה גם ישראל סופרי בין שהיו אלא , בלבד זו ולא . וחשגות לטענות

 ׳ שאלותיהם עם לבוא ו ר ה מ כה מדוע םשיגיהם על התרעמו אשר
 טקום היה לא אז אשר י נ ש ה ספרם שידפיםו עד המתינו ולא

 אטנם הוא כך .האוצר( בבית הריב״ל תשובת )יעוין המשינ להשגות
 סחורה גהיט כי תעיד רואה עין שכל בשעה אשר ,חנוני כל של דרכו

 הוא עשיר כי אותנו מבטיח הוא , זה במקום יבואנו וחםר ׳ טחנותו
 פ נ ל ב ה אחר להרהר ואין ,ובעלײתו במרתפו באמברו ,אחר גמקום

 לשפוט הוא בךחורין הישר השכל אך , יאמין המאמין .בלום שלו
 מבודן עבז־ להױת רצונו ואין ( ה ת ע רואות שעינױ מה כפי דבר כל

. לראות ד י ת ע שהוא למה
 כעין , מראש אנכי מקדים האלה המעטימ הדברים את

 מארקאן ה׳ דברי על להשיב בכואי אליה( אני צריך )אם ת ו ל צ נ ת ה
(ז׳ ׳ ו׳ (ה׳ (ד׳ חוברת ׳זו כהכרמל)שגה במאמרו  י ת נ ב טרם גם .

.עודנו נשלם לא בי ,ו ת י ר ח א ל
 אשר בהכרמל במאמרו מארקאן ה׳ יצא ספרותנו של דקױן על כתובע

 והאריך (224 במתוכח״)צד רק — כמנצח לא״ :בא הנהו דברױ לפי
ו ת י נ ע מ  דעתם גלו אשר החדשים מהםופרים איזה על נטרוניא ל

 ראשונה מלאכתו ותהי . בפבודה ופגעו ,לדעתו , כהלכה שלא בספרותנו
 (232 — 226 )חוברתד׳ ״אינךדומות״ של משנױת איזה לנו לשנות

 ישראל מטחברי והאשמות התלונות לגול די בהן יש;׳ דעתו לפי אשר
 יחס להם שאין כאלה דבױם הקוראים לפני נותנים אם ורידקטוריהם

 בהם״ ועסק ידיעה הקוראים מן להרבה ושאין ,חײ־התבל עם וערך
 אאמין ,הללו ״האינךדומות״ של לינן עוטק לטצות וטבלי . (232 )צד

 על ״תירוצים בעין אך המה כי ױרה בעצמו מארקאן ה׳ גם כי
לעינינו ה ת ע ם ה ש ה ט י פ כ הדגריס על שעה לפי קושױת״
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 זה על אך אטנם אשר ׳ ת ו י ה ל ם י ו א ר שהם מה כפי לא אך
 ש י אם מאד טוב וענין דבר בכל פי האמנם . הפופוים דגין ביחוד
 במרוצת אשר ובכל .קושיא ן י א אם ױתר טוב הלא אכל ,תרוץ
 ב׳טפתנו להועיל נוכל לא ״אנחגו כי מודה הוא תרוצו לרגלי דברױ

 העמים״ פפרות ירי על רק חײהם את לתקן ױכלו היהודים וכי , טאומה
 החדשים הסופרים של עונם גדל לא לכאורה הלא כן אם (440 )צד

 כל וכי ,לישראל ספרות אין כי אמרו ממש הזה בהמוכן אם םנשוא
 כשביל רק , עטנו בשביל איננו ליאבוךלבם ספרותנו של עםקה

 שהלשון לעם לו אי״ אשר נאנחים המה זה ועל ״ נרידא הספרות
 נשטע בלי הכלים אל נחבאים שצדולװ ,דזױ כלא אצלו והספרות

 הגעשה בל את ומרצישים ױדעים ואינם ויואים שסופרױאיצם ׳ קולפ
 גלמית ועשיה ריקנית טחינה אך היא בתיבתפ ושכל ׳ עמם ינ־ניי בחײ

 אך כמתוכח לא מארקאן ה׳ לפנינוי גגלה זאת בכל ;לבד וטלאיווןית
ן וביו־ו כטנצח י י  ספרות יש כי וגטורה שלמה בהחלטה ומחליט ו ב

 איגן עצמן בפני הללו המלות כי כגפשו שער כטו אולט .לישףאל
 , המבין הקורא בלב יהנםו גקלה על ולא , כלאוי להתבאר מםפיקות

 דברױ את ױשנדז ״ בפה שהוציא טה לאזן להשטיע ױגע עמל לזאת אי
 עלההתנצלות ונשען (295 )צד לישראל״ — ״ספרות טצוטצם בדקדוק

 עלינו השפיעח לא אם עליה לדזתאונן לנו אין בי נעדה הציע אשר
 מחליט הוא , בזאת לעשות יבלה לא בי יען החײם בהליכות טרוחה
 כה להתבצר לרוחו שעמדה היא והיא ( לישראל םפח־ת יש כי ואוטר
 הטכחיש ״כל ובבן . רעה ראינו בשנות וטתקומם אױב עקת מפני

 ׳ בלאוטױתו גם שטכחיש הוא סימן ׳ לישראל ספרות אין בי ואומר
.דעה״ וחסר שוטה הוא כי להתוכח אין בזה מכחיש ועפ

 כי (P. E. במי׳ע אחד פופר )יאטר העברים לנו היא מורשה כמו
 ,האטצעי השכיל ׳ הזהב השביל לגו מוזר פונים שאנחנו פגות בכל

 בקצה או מזה בקצה אם , הקצװת בכתלי אגחנו מתחכבים ותפיד
 וידוע גלוי .כפתרונו עםוקים שאנו בהטשפט גם נראה כזאת .מזה

 את ם ײ ק מ ה בח א( . הטה שנים לעמה ביחוסה הםפרות תנאי כי
ה כח ב( .הלאומײ בהמושג האופה ח ו ף י ח מ וף את ה  העם ג

 שבין ומשפטים בחוקים ונופו , בדת עקרו הראשון . האנושײ כהמושג
 . הדת ביםודי נכללים הם שגם עקרו בתר נופו ושדי (לוזברו אדפ

 בתר נופו ושדי t והױפי הערב בעניני ונופו / ונסױן במרע עקרו והשני
 בלומר ,והנםױן המדעי על נוסדים להױת צריכים המה גם כי עקרו
 בי באמת נראה להראשון בנונע . אליוז והקרובה המציאות זןל

 מעולם םפרותנו היתה כן יתליע שלא חטים לכור חומטין קב במשמרת
 אך .יחיה חיה ישיאל ה ח כ ב ו , יבוק ולא יפוג שלא אומתנו לרוח

 אדםות עלי טישרים ולנחותו עמנו גו את להחױת ״ להשני כנוגע
t לאט לאט ולהתרומם קדימה ללכת הזטן רוח עם מהלכו להתאים
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 התקו־דז היא טעטה ונם , בםפװתנו ו נ נ י א בי בדאבוךעינים נראה
 צריבים ,שאמרנו הללו הבחות שני ,בקרוב נראהו כי תנחמנו אשר

 ולחפש לגדוק אטומים שקופים לא , ספרות בבל וכולטים נלריס להױת
 שבהם השוה הצד / זה כראי זה ראי לא .לא או ישנם אם אהריהם
 ההירוגליפית כהטפרות לא , כולו העם קנין להױת מחויבים ששניהם

 נניח . וכהנױ העם ותיקי בידי אך ומשמרת סגולה שהיתה קדם ביטי
 בתורה הבנה חלק להם יש ישראל כל (כלו העם קנין הוא ספרותנו כי

א ( עברית קורא ובל״ , מועטת או מרוכה במדה וספר  אם ושנה קי
 בענינים גם ולשפוט להבין ױודע הישנה בםפרות הרבה ואם מעט

 קנין יש אבל (226 )צד העולם מן ורחוקים להםפרו־ת אך המױחדיט
 כלומר , מועילי קנין ױש .קין של כלומר ,רכושי קנין יש .קנין ויש
 זה רכושי קנין בעיני יקר ׳ אטיטטון מרגלױת לי שיש הרי .פירות של

 הנאתי כל אך ,בו שאםתכל עת בכל ממנו אני ומתהנה ׳ יקל מיל
 דקלוהואמעלה לי יש אם אכל , בלבד עיני ראות אלא איגה ממגו

 לי מספיק הוא בי , נמצא להמי ומפרױ , ושנס שנה בכל פירות לי
 פירות של קנין לי חביב הנה ביתי אנשי וצרכי צרכי ולכל למזונות

 החדשים הסופרים אלו .טטנו להנאתי כפליס כי יתירה בחכה זה
 ועיניהס ,האמצעי השביל על עומדח רגלם שלפנינו בהטשפט אשר

 אין ׳ ספרות בבל להמצא ונחוצים הדרושים הכחות משני כי רואות
 בירינו ספרותנו קנין עקר כל כי יבין ולבבם ,אחד אלא בספרותנו

 בעולם נאכל לא ופירותיה קײטת קרנה אשר ,הנהו רכושי קנין אך
 כה ישװ לא חפצים שכל אטימטון טרגלית אמנס לנו והיא ׳הזה

 לא אופן בשוס אך , טה עד ולהפהיתה להפחימה למ חלילה והלילה
 ׳ מועילי קנין כעל גם זה קניננו על להתענג עצמנו את להו־נות נויל
 פ ײ ק ם ה ככח אך לא ספרותגו לגו שתועיל ,פירות של קנין כעל

 כגח נס אך ( אומתנו של הקדום לרוה טאד דועילה אשר כה העצור
 אט שהיא העת לרוה ביחס למצכנו גם תועלת פױ וטביא ה י ה מ ה

 בעשײתו גם אם כי ׳ עמנו של באצילותו אך לא לנו שתועיל ;חי כל
: שעה לפי אתנו אין ת א ז כ פפרות כי ביאוחם המה הנה

 חכמים סופךיס בעטי אראה
,א;דות'ודוךשיפ ^גרות יוי^בים
 ךמים לקבל’ 'עלא־ער־מגת עוללןם
, וחוךשים מישךךים הספרות ושיךמת

ם המ ולמי מה ? עמלי ל ם יטו ו ? שכ
? להם 1 א מרפא יביאו הלעטם
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ם ך פ פו ה הללו ה ט ם ב ם ה ? עסוקי
ם $נ ת א ח פ ס עו אןז - ב ,יבסבךא ט

 וךױלןים ל;ניונים ״םפרות״ יכןךאו כיי
ם י בן ד ם ב ת ע ש ה ש פ ל ה ח ר ב  ,ע

ם ך מ ח םי לי ו פ ן פ טי ב פו ט פ ל ו ב  ה
ל תוגפםיץ שאין ם פ ם מקו חיי ל ב ב ת .ב

ת ו1כ בין עמנו ונפיש צרכ  נ
ם ר ללח ש למ^סהי לב ׳ בפןרה ו

ה ולמיססה מ ח ת עליו מ כ ת .נ , .
ת ח פ ס ת ו א חו כז ה לרו ר  אןז'ז
ן פיו א ידױ מן א הו מ צ ץ י מ א  ל

או וסו?רױ מ שקוהו לצ -חימץ י ,

 לישראל ספרות אין כי לכ באנחת נענו ,כזאת בראותם המה
 ױכלו לא גם יאבו לא אמנם אשר , העקרית בםציאותה כמכחישים לא

 , מאז אצלנו הנמצאים הספרים המון כל מציאות את להכחיש
 גם יאכו לא כן . םונח כמקומם ובבודם , לבקרים חדשים והמתחדשים

 ורת אמונה ספרי וכל ׳ ובזמנם בשעתם פעולתם את להכחיש ױכלו לא
 אז הױ ולידתם והורתם ׳ לשעתם הױ נהוצים קבלה ספרי כל וגם

 לה שאין פעולה לך אין כי ׳ נולדו במקרה ולא (ההוא הזמן בהכרח
 והענינים הדברים אותן כל שגם אלא ׳ בלבד זו ולא . לה הגוימת סבה

 , מטש כהם שאין כל בעיני נכר רשומם שעכשױ , הישנה שבספרותנו
 כל כגון ׳ לגטרי ובטלים תפלים דברים שהמה ומודים ױדעים ושהכל
 הױ נחוצים הם גם הנה ׳ קצין מחשבי של והרמזים הדרושים אותם

 ולאמץ רפות ידים לחזק באמונה אז משלהתם לעשות ובזטנם במועדם
 אופל בימי ( המוחלט היאוש במהמורות יפלו לבלי כושלות ברבים

 אלה על לא בן על . הם גם נולדו במקרה ולא הבינײם ימי ומשואה
 הנראית״ הספרות על אך .עקר כל מדברותם הפופרים ישאו וכאלה

 סושרים של עמילן על J תשתוחה ונפשם מעיהם יהמו כחדשה״
 שלא עטלם כל כי בראותם ( לבבם יתחמץ ההשכלה בשפ המתימרים

 ; מטרתא בהפובי ׳ בכך מה של בדברים הוא ושקוע ,הנהו לצורך
 בינם יחס כל ושאין ׳ כלח עליהם אבד שכבד גדברים גרה ובהעלאת

 אשר;׳ כאלה בדברים כאלה סופרים עבודת על ׳ םאומה ה ו ה ה ובין
 אחר האפיקומן באכילת ה כ י ק ה ל כהצורך ; ם ע ה ל כהם הצורך
 יאנחו ובמרירות ; לב נכאב החדשים הסופרים יתמרמרו (הסדר״
, הטכאיכ — והאטת ׳ הלדו כחײ לישראל םפרות אין הי ויקראו
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 ה׳ אבל .לרבריהם עד ׳ בהנופה סמױה שאיננה עין לפל גלוי הנראה
 לאזן להשמיע טרח הוא ;ה צ ק ה אל והתרחק הצדה נטה מארקאן

 ם ײ ק מ וז בכח ,האחד בכחה לישראל ספרות יש כי בפה שהוציא מה
 , בזה השמיענו חדשה לא אטנם אשר , העם של לאומױתו רוח את
 , הלאוטױת להכחשח םימן :בידו חרס והעלה אדירים כמים צלל הוא

אל זה במשפטו והתנכל ( הםופרים דנים זה על לא אשר
.האמצעי השביל

(435 היהורי)צד של בטבעו מארקאן שמנהה׳ המדות אותן על
 בכל גכר וושוטה ברוחו ובולטת קבועה אחת מדה עוד להוסיף יש

 את למוד להיהודי לו שראוי ההיא במדה כי : יוהוא . ודברױ טעללױ
 בי בצדק העיר מארקאן ה׳ . אחרים את מודד הוא במדה בה ( עצמו

 משתטש בעצטו הוא בה בין , אהרת בשאלה שאלה כל יתרץ היהודי
 ? להעס ״כאלו״ מטאמרים תועלת מה השאלה ועל , הזאת בהטדה

? להעם ,״כאלו״ ממאמרים תועלת וטה הוא גם חלקו יענה
 יפות נעשו חטין כי להשיב ליה נקיט דביהמ״ד ודװשיה (227 )צד

 והמשיב ׳ ה ו ה ב טוען הטוען . יפות נעשו שעורים אם השאלה על
שיג , טוען הטוען (ר ב ע ב ט ת ו ר י פ ן משיב והמשיב ב ר ק ב  , ׳

טוענים t ת ו ל י צ א ב משיב והטשיב ( ה י ש ע ב טוען הטוען
יש כי ; ם ש ב והודה ,בחײנו ■ פועלת — פפרות לנו יש אם ( ל ע פ ב

 בספרות טשיב והוא ( להיי־־העם בספרות טוענים ׳ בינינו פפרות ם ש
 ״הםופרים כי ואומר מודה נ־ארקאן ה׳ אשר ובכל , ם ו א ל ח״־ה ו ר ל

 ביחוםם “ הראשונים של בזכותן יהפכו כהם״ עפלה לא נפשם אשר
 הםופרים כי וטכיר ױדע בעצמו הוא אשר ובבל , בו שחױ לזטנם

 כי ' בדכריהם לנכו את יכאיבו חלילה לעטם משנאתם לא החדשים
 זאת בכל (443 )צד באשרו והפצים אהבןז תכלית אותו אוהגים
 ספמת אין כי ואומר הטכהיש ״כל כי כמתוכח ולא כמנצה החליט

 םימנא !אחי אבל (בלאומױתו״ גם טכחיש שהוא הוא םימן לישראל
 (החדשים הםוםרים עוסקים ת ו מ ש במדרש ולא בםיטנים לא ? לן למה

ם לא כי (בדבריהם דנים המה הםפרות ם ש על לא ש  \ העקר הוא ה
 בשס או ;״ספרות״ בשם תקרא אם היא אחת למו ׳ ה ל ו ע פ ה אלא

 נצב המכאיב האמת םוף סוף אך ((2)י1) גדול״ םפרים ״קובץ
 בחמוקי מתהטקת םפרותנו כי ׳ פנױ על שיכחישהו מי ואין לעיגינו
 חץ איננו לשוננו וחץ (כחײנו הדרכים בצידי אך ומתהלכת ׳ ירכיה

 לדחוק הבל של תנחומין על אפוא נםכון וטה . בעולם למצבנו תשועה
 פיף אם ( לישראל םפרות יש כי טלים ברקךוקי ולהוביה עצמנו את
 ומה ( העם ובין כינה יחם כל אין הטהעאולוגי הטו־שנ מבלעדי סוף

 עצמנו את ולהונות בנפשנו שקר לעשות כזאת הנופית לאונאה מקום
 חקינו אל הזאת האונאה הלא ? נונה מי את ,שוניפ בדקדוקים

אינה מלאכה עטה שאין תורה בל ,בה נשא לא ומאוטה , תשוכ



 פפװת כל כי למדת הא ,חכטינו אמרו , בטלה וסופה להתקײם יכולה
 יכולה אינה טלאבה עטה שאין כזאת תורה עם אך הוא עסקה שכל

 שלא טעשהו ועושה הולך הזמן כי . חלילה בטלה וםופה , להתקײם
 הטתעתדיפ האגשים אותן גיקר לחפוץ דרכו אך ׳ הכרױת מדעת

 לא דרבױ רעת אשר לאלה אוי ׳ יפות פנים בסבר לקכלהו לקראתו
 וטאושריס ; החײם בארצות נתיבותם ימצאו לא נצח כי ,יחפצון

 להפפרות אוי .בדעת־גפש פנױ לקדם לקראחו ויכינו יעורו אשר אלה
ה רק חביט אשר י ר ו ה א ה (מ ד נ נ  אוי , עפעפיה ײשירו לא ו

 והזטן ; יעכװ בי אתטול כױם בעיגיה שנים אלף אשר לדזספרות
 טורגש צױן בל עזוב סבלי צור עלי נחש כדרך עליה טהלכו ק י ל ח ה

 אשר הספרות ואשרי .בה נודעו לא כטעט ועקכותױ ׳ לפסיעותױ
 היא כי , תתחקה רגלױ שרשי ועל תשמור צעדױ ומספר לרגלױ תובה
 סופריה קול אשר הספרות אשרי .יגולו לא ועליה ( בעתם פריה תתן

 במה ולהתגונן להתעורר ׳ קוראיה לב פתה על הוא דופק קול , בריעם
 וברבות ( בלבותם השכלה תקום ההתכוננות ובעקב ,להתבונן שראוי

 ואוי ׳ והישױס הטובים המעשים ביניהם ירבו ובן יגדלו כן ההשכלה
,לו אין הד וכל ( מארץ אוב כקול סופריה קול אשר להספרות לה

לעת הימים ורחקו , קוראיה מעפעפי התנומה תטור נקלה על לא כי
 בחבוק ולשכב לנום ויאהבו שנתם עליהם ערבה הם ; הקיצתם חזון פוא
. היא גם למעצבה תשבכ יחד ועמם ( ידים

כל של התפתחותו בקורות הם טצרגיס פרקים והספרות ההשכלה
כן כהשבלתו . ממנה וגפעלת חברתה על פועלת אחת וכל , ועם עם

 ; בערכוכיא באות הן התפתחותן בראשית ועם עם בל של םפרותו
 הסלולה הארח את יכירו טרם , השחר עלות קודם הצכעים גװני כערגוכ
 התפתחות בואשית נגלה אשר החזױן הוא מוזר מה אך .וההגונה

()כביכול ההדשה וספרותנו הזמגית השכלתנו  אותה מונין שאנחנו !
 שעמדו הראשונים והמשכילים הסופרים .האהרונה התקופה מראשית

 ו קפם־געלם איזה של במכט והספדות ההשבלה על הביטו ,אז לעמנו
 ׳ זה קסם של טיבו מה בעצמם ידעו בי מבלי , מײן מתרונן של במבטו

 נתיב לפלס לטו ידעו טרם ׳ נעלה לחפץ נעימים רגשות אז גמלא לבם
 וספרותנו בהשכלתנו הסתבלותם למו ותהי .ולחפצם לרגשותם ישר

 אמנם תתענג בה רואה עין שכל )פאנאראמא( כטשקופית כההסתכלות
 מבעד וגשקפים הנראים הנעימים המחזות לטראה ערן נרגשות

 אולם .עין וסרהיבי לכ לוקה• ,ױפי והררת חן מלאי , להאספקלריא
 , מעליה הלוט פני בכלע ( המשקופית פני טעל הנסוכה המסבה כהפיר

 על , צנומים גלמים אך , ערומים מחזות אך ? העין אז תחזה מה
 לא אשר , רקמה צכעים כשלל בששר טשוחים נרולים גלױנות איזה

 עין ירהיבו עוד לא ,פנימו מעל הקסם צל פר t ױפי ולא לטו חן
האם !ואינגו הלך חלף הנפלא והדרם ( לככות יקהו עוד לא t רואס



 אז נטלאו לבױזם ? וטשכילינו םופרינו עם גם קלדו הזה במקרדז לא
 , ולםפרות להשכלה נעלה בחפץ בטו דזתלקהו והרגשותיהם נשגב קסם
 ׳ והםפרות ההשבלה אחױ לנהות התחרו דולקים ובשפתים בוער וכלב

 ופשר תשוקתם של טיבה בעצמם ידעו כי מבלי , כחולמים אז הױ אך
 טה״ ? בהשכלרי״ תחזו ״מה .התעננו באשר אז ויתענגו ״ חפצו דבר
 חזה הנעים בחלומם — !במשקופית״ ״כסחזוז — ? בספרות״ תחזו

 וחוקרים מתרגמים טדקדקים מבארים מליצים משוררים לנו הולידו
 , אחריהם הבאים על גם ונסכו אצלו זה חלוטם וטרוח .ומבקרים

 ההשפלה דבר למו ויהי ׳ המח בשעשועיהם ולהשתעשע בעקבותם לצאת
 ובאוריפ הערות זעיר ,ושיר מליצה זעיר (לקו קו לצו צו והספרות

 ? בהשכלה״ תחזו ״טה . נושנים פױטים ולקט קדמוניות הקירות זעיר
 אך ;ערומים מחזות אך — \ במשקופית״ כמחזה״— ?י בספרות׳■ תחזו מה״

!צנוטים גלטים

 טקםם מנעמי לעולם לא ( הדטױן שעשועי לעולם לא אבל
 את יחו בשר עיני , הטסכה הוסרה הצעיף נפל עתה ׳ החלום

 ולחקוי ולחפש לתור החלו עתה ,תחתם עטדתם ויקחו דטױן עיני
בםר! ל טיכה וטה םפרותנו היא מדו ? טיבה ומה השכלה היא מה

׳ בה העמל הוא כדאי אם v לעסוק צױכה היא ובטה עסוקה היא
 או הגרצה התועלת את להביא בה עמלנו ױכל ואם ׳ נעמול ובטה

 עוד יפנו לא הלבבות . אין אם ם ע ה ל מועיל בה היש ? לא
 הרוחווז את עוד ױליך לא הנעלם והקסם ; הקדום הדמױן לשעשועי

 נםקחו עתה ׳ הצנוטים הנלטים את לראות העינים נפקחו עתה ׳ שולל
 ור\א אצטוטכא לו יש ,הנהו בעל־־קיבה וכי ׳אנו ו נ ט ל ג לראות העיגים
 ההזיה אשר לתורה״ קדמה ארץ דרך״ כי הגדול והכלל ,מזונות תובעת
 תלאוח״ !ק ר כ לו ױהי מורט וגם עתה חוחד , חלודה עלױ העלתה

 קנינו “הזמן וטקרי החײם פגעי ובחסדי (הפתגם יאטר מחכימות״
 ההתבוננות . הטפל את מפנױ ולדחות העקר אל להתבונן חכמה לנו

 וראו יצאו הטה ; דזחדשים הפופרים כרכי על ראשונה נולדה הזאת
 יש הללו כהיסורין כי ׳ אהבה של שאינם יםורין הטה כי עמנו ביסורי

 של וככודו גופו - כל את וממרקין , תפלה בטול גם תורה בטול גם
 העטק תועיל לא כאלו מיסורין להבדל כי לדעת נוכחו המה ;עמנו

 חדושים ספרי כאיזה מועיל בם ואין הבל ובעניניפ׳/ בלבד בתויה
 לר׳ש בערב )משא ורעים״ רבים ( פולי־ן אנשי מהמחברים ופרושים

 שאלות להוליד לאט לאט החלה הזאת וההתבוגנות ׳ רומאנילי(
אך ׳ מדוטות לא מוחשױת והשקפות t בספרותנו שוגות משאלות

רכריהם וכל פתרון לידי יבואו לא שאלותיהם שבל בראותם הסופרים
 :לפנינו אשר החדשה השאלה על לאחרונה עטדו , בטדבר קורא כקול

 ( החײם נתיב על בה להעזר לנו תקוה אשר כזאת ספרות לנו יש אם
? \ ישבבטסתרים האמתלא בצדקכי החושבים מהסופױם ואילו אםאין



 ושל צביעות של חנופה ר\א הקי-וטה הםפו״ות לרוח הרונופה וכי
 בלי )ולא דעתס את גמ המה ׳ מאד וםכוערת טגונוז והיא ׳ שטות

 תסבון אשר כזאת ספרות שעה לפי לנו אין בענינו אנו כי דאבוךלב(
 אין כי , שהוא כל סעד מטה( דרי של בחײם )כלומר בחײם לסעדנו לנו
 בידעם המה . אחורנית כרוכות האזנים כל כי , לדבריהם קשכת אזן

 בנעוריהם שיניהם את קהה אשר הבסר של טיבו את הטיב ובהכירם
 העכרים בםחנה בפעם כפעם קולם להשמיע החלו ,אבותם בית

 בנוגע ובן ,בכלל והשכלתנו לספרותגו בנוגע בן , ורעת גמועצות
 טשים מבלי תמס הלכו דבריהם כל אך , בפרט הבא הדור לחנוך

 אחר להוטה כהדשה״ ,הנראית הספרותית ההשכלה כה ובין .למו לב
 בראשית הולדה כבױם , במשקופית וטסתכלת , הראשון בולמסה
 תטוף ועליה ׳ החדשים הסופרים של לגם נהמת היא היא .התקופה

 בינה ומבקשים , המראה על ומשתוממים מרעידים עמדם ומדי . מלתם
 להשמיע לבם אל ויתנו ,לעיניהם אשר הזה המוזר החזון מתי עד

 אשר אלה עם משכילי , רבים דברים ויצרפו ױתלבנו יתבררו בי קולם
 טעט לא עזר לעזור יאמרו ובהכשלם , המה גם גכשלו לרכים יבינו

 י ל ו א ,י ל ו א אובל על רנליהם את ויעמידו , אהריהם להבאים
 בלכ חדש רוח ולהפיח ההזיה ולהתם הדמױן לכלא כח יעצרו

 של רב הםון והעמידו לאט לאט לבותם יקנו י ל ו א ׳ הקוראים
 וירום ההמו־ן ונשא , ורצויה טובה הײשרה בידי ההטון ונתן , קוראים

 'זו ה י ח כ עצמם בעיני נדמו נדמה אלה סופרינו ׳ טצבו משפל
 בלידתן היא ועוסקת ,בלותה אחרי טלדת עטדה בעצמה היא אשר

 בני ואת עצמם את להושיע יר אזלת בי גראותם המה t אחרים של
 ביטי ישתקעו לא בי הכא הדור לבני מעיהם יהמו J העבר הדור

 חלצי כן על . הט שנשתקעו הטרמוטית התרדטה באותה עלומיהם
 לדור דבריהם וישמיעו ויגידו , להם ירעה נפשם ״ יריעו המשכילים

. יבוא הי נולד

 בדרך אך יגואו דבריהם שכל ׳ הוא כזה מדופץ מחויבת כתולדה
 הרע ״לטדו ( והעקרית הראשונה היא שעה לפי כי לאשר כן , שלילה
 יחוד שער )רוו״ה ועשוהו״ הטוב למדו ואח״כ , ממנו להבדל תחלה

 ױבל לא החױב הדרך שעה( לפי כן )גם כי לאשר וכן , המעשה(
 הרכה הרבה אך ׳ גלוים ובלתי גלוים מטעמים ,צרכו כל להתבאר עוד
 היא השלילה של וסתירתה ׳ החױב של מטעמו גם בהשלילה יש

. החױב של בנינו חיא



 כן ,י ל ו א אובל על רגליהם את העטידו כי אמרנו וכאשר
׳ של במושג בספװתנו פעולתם כל לפגינו תתראה א מ ש  בעור ,.

׳ המה אשררחוקים י ר ב מ א ;רב מרחק ״ מ  איזה בלב רבריהם יכנסו ש
 ,מטה דרי אך מעלה דרי לא המה כי לראות תפקחנה ועיניהם מהקוראים

 אין כי ויבינו וידעו , מטה דרי של צרכיהם על לב ישימו כך ומתוך
 דבריהם יקראו א מ ש , עצמם הכשר על אם כי להשען מי על למו

 יקראו א ט ש .לבניהם החנוך להטיב בלבם חכמה ותבוא מהאכות איזה
 בכלל, והחײם העולם על השקפותיהם דברי את ביהמ׳יד מחובשי איזה
 חתני אח״ב יהױ א מ ש ביהמ״ר חובשי נאותן , בפרט וטצבנו עטגו ועל

 מר« לדעת לבם אל וישימו ויבינו ,בעצמם רבנים א מ ש או רבנים
 הוראות לפסוק הרגילה החובה על נוםף ,מהם רורשת לערתם חובתם
א .הגדול ררשהבשבת ולדרוש מ ך כך ש כ א מ  ולפימשפטיעקשות .ש
א כי בשלוח להחליט היא נפרזה מ ש  וכי , כלום הועיל לא הזה ה

א כי ידענו גם ידענו .חױב שום גרמה לא הזו השלילה מ ש  הזה ה
 וביחוד ,בארצנו הצעירים המה רבים ורבים ,הרבה תלמידים העמיד
 נתעוררו החרשים הסופרים בדברי מקריאתם אשר , החדשה רוסיא בגליל

 בכשרונות א׳ע ולזכות ,השלילה של מכללה החױב את לשמוע מעצמם
 במוערם נפקחו ועיגיהם ,נאמנים ומימיהם בבטהה נתן לחמם להױת טוביט
 לראות חפצם למחוז תגחם אשר הסלולה המסלה את לראות הנכון

 רבים הקיצה החדשים הסופרים פעולת של סרםרנותה .בחײהם עולמם
 והפלפולים המאמרים אותן כל , כה בין !נעוריה כל ועצומים האולת משנת

רי הקדומה, הספרות לרוח ההולכים והחרבים הצנומים  שלא הוא ב
 מן דבר לדבר )מבלי שבמו העידױת כי נודה אשר וגכל .כלום הועילו

 הרבה על בהיר אור הפיצה כי להםפרות הרבה טובה הביאה הזבורױת(
 קדמונױת בחקרי , וגדולימ חכמינו בתולדות עמנו ימי בקורות עגינים
 התלמודים ובספרי קרשנו בכתבי ומושכלים חדשים בבאוריס ,שונים

 ,עצמה להספרות אך היא הטובה אותה בל םוף סוף אך , והטדרשים
 , עליה ומודים אותה אמנם מכירים בהחדשים כהישנים הסופרים אשר
 עצמה בשביל שעסקה םפרות וכל , כלום של הנאה בה לו אין העם אבל
 ספרות שמה לאו ,ההוה בשכיל ולא העבר בשגיל ,עטה בשגיל ולא
 אי אך ,בורםקי ובלי בושם בלי לעולם אפשר אי .חײם אגו מפיה ולא

 ארכע־ בלי לספרות אפשר אי .ובורסקי בושם בולו שיהא לעולם אפשר
 לספרות אפשר אי אך , ועקזיגיתיקה פילילוגיה טהעאולוניה אולוגיה
בעוד אפס .ועקזיגיתיקה פילילוגיה טהעאולוגיה ארכעאולוגיה כולה שתהא
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 , לפניהם אשר א מ ש ה בעסקי וכה כה עסוקים החדשים הסופרים אשר
ה הזמן הגיא ופתאום פ ח ד ה מ מ ו צ  הוטר פתאום ,חדור לצעירי ע
 בת אישון על המתוח העור נקלף פתאום ,עיניהם ריסי מבין התבלול
 שנתפקח טלידה מעוי , יחד והבנים האבות נחפזו ונבהלו , עיניהם
 התםונות כל ועל הצבעים מראות על מישרים לשפוט עלױ וקשה פתאום

 להם וסרט במתהלך בא הכללית הצבא עבורת חוק .לצבױניהם והצורות
:ויתעטשו חוטמם תחת

: אמר כל ובלי חק.זה יוךה כי
טובינגיע״ לפןח -י פלפול ,שתחת

 גומר חק־למוד על ;נלו .ילןל כי
.יכניע בעמל ורקים ונבובים -  •  ; -  т  т  v  I • •• г  • ;

 הטשכילים הצעירים עדרי גם ,הבנים נבוכו מה ,האבות נאנחו מה
 האבות גם ! להם מרעה ואין , הרבנים מדרש כתי עליהם בהסגר גאשטו

 הלך והזטן , הזאת המדחפה לקראת מראש התעתרו לא הבנים גם
 אשר הדבר הוא ! מבוכתם תהיה ועתה , שלאמדעתם מעשהו ועשה
 לקראתו המתעתדים האנשים אותן כיקר לחפוץ הזמן של דרכו כי ,אטרנו

 .יחפצון לא דרכױ דעת אשר לאלה אוי ואוי , יפות פנים בסבר לקבלהו
 לנפץ ,נידו מפצו ובא הטשמש הױם כי רואה המשורר אשר בעוד אך
: קולו ויחנן ,יחמול לא כתות ולכתתו הבנין ואת הקיר את

 ןבישר ױם ובעוד אבות נא בינו
! כנ'שר הםימבם.יתעופפו סבנלי
עשע':השת ’פ־הבל לכם ך«עת

א !יום כי״נעור הס . עוד.יוזמהמה ל

,הזה הױם את רחק מי ״אבל :ואומר טוען מארקאן ה׳ הנה
 ישנה הוא הצבא עבודת חק הן ?[ אנחנו , יקרבנו עתה ]ומי ? אגחנו
 אליה נשמע דרכנו להטיב סבה יש אם אתה רואה והלא ,לטוב דרכנו

 לב ככל אליה נשמע תקרי אל !אהי אבל (439 )צד ונפש״ לב בבל
 ,הזה הױם את רחקנו אנחנו . כרחנו בעל אליה נשמע :אלא , ונפש

 נשמע כרחנו וגעל כגיגית הר עלינו כפה הדזק כי ,קרבנוהו אנחנו לא אך
 ,טבוכתנו מידי עצמנו את הוצאנו וכמה , טאושרים הײנו וכמה .אלױ

 גם לך אומר אתה״ רואה ״והלא לקראתו. ולבון לערר מראש קדמנו לו
מהשביל ולבט מראות עיניהם טחו אשר נארצנו היהודים ״רוב כי ,אני

בי־טיו
הטמ
מאח
עלינו

לקטן
להרג
יכולי

אשר
המח
בתבי

- יש
הנעו
והגד
שאר
השכ
עומד
הולד
הרא
שלא
עםקו
לשע
תשפ
עסק
נמצו
פגה

שבנו
העט
אלהי
והלכ
מאז
הזה

עבוד
אמונ
מלאג
הנלױ



 לפקורת מאד חרדו , לובניס( מדרש בתי שני מנהופר ההם ביטים
 אבל ,ה ר ז נ לה ויקראו , עליהם נפלה וחשנה גדולה ואימה ,הממשלה

נ ל נסבה היתה הזאת הגזרה מאת  בצדקיאמר אך .ג׳( ב׳ )א׳ ה״ י ב
 מישרים נחנן־ אלו ,באונס יעשה שהכסיל מה ברצון יעשה ״החכם עלינו
 ױכל לא אשר שגיאות באלף מסובך בזקונױ ימצא לא , מנעורױ לקטן

 שהײנו מה באונס אנחנו עושים כי כסלתנו על חגל להרפא״)רומאנילי(
!ברצון לעשות יכולים

 בעת אך .עמד« של להשכלתו אפוטרופא כעין היא ספרות כל
 בשפל עוטדת עם איזה של השכלתו אם העמים בשאר נראה אשר

 הוא וריק , מאומה למד לא ההוא העם בי מפאת הוא , המדרגה
 ישראל כל כי ׳ להיפך הזה הדבר בעמנו נראה ,בספרים מהבין בתכלית

 ׳ מועטת או מרוכה במרה ,בספר והבין מקרא בקרוא חלק להם יש
 , העברים בין איננה העמים שארי כין הנפגשת המוחלטת הבערות
 משפר אל מספרנו בערך המה מרובים שבנו והםופרים בתורה והגדולים

 הוא הוא הזה המרובה והלמוד ,שבהם וסופריהם ונדוליהם העמים שאר
 ספרותנו של רגלה כי יען ? מה יען ! בהשכלה המדרנה בשפל נפשנו השם

ם רק עומדת ו ח ת  בױמ עלױ שעמדה .המעמד אותו על הד־ת, ב
ם נם מעולם רגלה עטדה ולא ,הולדה ו ח ת , ב ם ײ ח  הקדושה ה

 עיניה את לעצם כפיה עליה ותשת ,ספרותנו את שקרשה הראשונה
 תהײנה שלא רתקה ידיה ואת , הלכה של אמות לד׳ מחוץ תסתכל שלא

 קדושה היתה לא ההיא הראשונה הקדושה ,דעלמא במילי עסקנױת
 וכה ,טבתליה מעולם זזה לא זאת קדושתה שכינת בי , לכר לשעתה
 וכל ,בדת אך להשכילו קדמתה קדם מיטי עטה על מרוחה תשפיע

 ואס . הארץ בקרב וכבודו ומצבו בחײו עולמו צרכי עם לה אין עסק
 לראש היתה אשר האבן כי ,לראות נוסיף הזה העױן עומק את נמצה

 המעײנים וטובי סופרינו לגדולי נגף לאבן להױת שבה ,בספרותנו פנה
 בקרב ישורון מלאכות דבר על דרשות של תילים תילי להרבות ,שבנו

 דעת עולם באי לבל וללמד ,היתית ההשכלה אור לעולם להביא , העמים
 ,פעקדו הנהו אמת דין הזה הדין כי אמנם אם אשר ;בארץ אלהים
 היא מורשה אשר ׳ הזאת הקרושה התעודה ביסוד כדבריהם והלכה

 ה?ןם של ורוחו בדתו באמת היא גנוזה ומתנה ,יעקכ לקהלת אך מאז
 לרוש פיפױת בעל חרוץ למורג להױת ,גוי מקרב לגוי גהיה מױם ,הזה

 — ציר ,בעולם ה׳ שם ולבשר , הפסילים הבלי ולדוק גלולים עבודת
 ועצת ,ולאוטים גוים בין האלהית בההשכלה הזה העם היה אמונים

 את ולבער האלילים הכלי לכלא ,בינה תועים ללמד השלים מלאכותו
אל והתפללו פסלם עץ את נשאו אשר לפתאים ערמה ולתת ,הנלולים



 פירות לחפול אצבעותילום שעשי עצביהם את ישליכו כי ,ױשיע לא אל
 האושות הקב״האת עשה ״וצדקה עולם אל ה׳ בשם ולקרוא ,ולעטלפים

 ששלחת כי לחשוב מאד שגו הזה בדבר אך .ביניהם״ ישראל של בפזלונו
 פסקה שלא שלאכות היא הזאת והמלאכות ,היא נצחת—משלחת זו

 ימי כל הזאת התעודה של גאותה ישראל ועל , לעולם תפסק ולא
 משובת את לרפא הדתית ההשכלה רגל את לשאת ,הארץ על השמים
ח , דול לדור העמים צ נ !לו ולא רופא יהיה ישראל ו

 והמעײנים הםופרים טובי עקב על כלוכדז היא עדײן הזו הטעות
 הזו והטעות .וםפרתנו השכלתנו על מדברותם בנשאם אלה בישינו גם

 אך בשפלותנו העסק כל שיהיה עתה גם ושגורמת מאז שגלשה היא
 נעשות חדשות בחקילות ולסלסלה לפתהה , בעצשה השפלות של לשמה

 להױת ועױניהם מחקריהם בכל עצשם את ותוקעים ,הישנות טעם על
 הבאורים ולדזרבות , העתיקים הםפרים להבנת ומםײעים כעוזרים אך

 טוגהים הרבה לוחות ושברי לוחות .מאד נפרזה במדה הז־תית בההשבלה
 רבו הלוחות שברי אך , מעטים הלוחות ,הזה בהמקצוע םפרותנו בארון

 שעשו מהסופױם אלו את ברותהין מעולם שדנה היא והיא .לבו כמו
 על שעמדו ההד־שים הסופרים אותן כן ועל . קדושתה טהרת על חולין

 ,רצוימ הבלתי ומעשיהם פעולתם על תנר לקרוא החלו ,שבידם הטעות
 רוח להפיח ומתהרים ומשתדלים , כונתם רצויה הכי כי ױדו אשר בכל

 ,העם של ללבו הקרובים וז־בוים החײם משאלות מלא רוח ,בספלותגו חלש
ל אשל בעוד אך א מ ש ת החלשים הסופלים של ה ב ל ק  לבות את מ
 ושיליהם ספוליהם כל מאמליהם כל , חלשות בפנים להםפלות הדול בני

 םהמציאות ובהשקפות עולם של מישובו בענינים ומוטעמים עלוכים
 לעומתם הנה ,לבם את והמושכים לבם אל הקלובים ,לעינים הנלאה
ן נטויה י מ ה י ח ו  לזלא יהױ אשל כאלה במטעמים אותם המלעטת ד
 בכללה״ הםפלות בל בכבוד להקל כלחם בעל יגלמו ואשל ,באפם

 לזקנים אם כי וטונה לצויה איננה ״כי בחפזם ולהחליט , ולבזותה
 בגתיבות העם את להוליך החפצים לאלה לא אך ,בישנות ולמחזיקים
 הסופלים עמלים כשה .בקלבו״ השכלה הלבות לחפץ ולא ההשכלה,

 את ממגו ולהפיג והעולם בהחײם פלקטיקי מבט להעם לתת החלשים
 וביחוד ,בכלל בעולטו פונה שהוא פנות בכל המוחלדת ההזיה של לוחה
 של פובליקה לגלוא נפשש כמהה כשה , הבא הרול של לחנוכו בנוגע

 ולהשביענו בתוכנו שעמד להחזיק תוכל אז אך אשל ,־לספהתנו קולאים
 אשל בפעולתם יליהם את וילפו אף להם ישישו לב חנפי אך , לצון

 נדחים אחליהם הקולאים וגם ,להםופלים שדחה יעשו השה ,לפניוזם
לדאוג יש כי על , לאט לאט הספלות לגלי שתשוטטות וכה ,אחולנית



 לשוננו תחת נכחד לא עתה,הלא גם כי . קום לבלי חלילה תפול שלא
 המורגשת הקטנה והתנועה ,לשפתנו הםה קפאון ימי האלה הימים כי

 תנועה אם כי , עצמית תנועה ,ורגש הײם של תנועה איננה ,בה עוד
 הנוחם הוא וטעט ,שלפניה פהדחיפה ובאה הנמשכת , גרידא פרפור של

 יאמר בבנפױ״ האביב את יביא לא אחד דרור ״צפור .בה״ נמצא אשר
 על בױתר לדבר בעמנו רבים םופרים ״החלו האחרונה בעת אם ,הפתגם

 הם כמה הנה (297 )צד םפרותנױ על בוהנת עין ולשום ,החײם צרכי
 ,להם המתננדת והפעולה שכנגדם הפועלים לעומת פעולתם :היא וכמה
 דבר על הגדולה השאלה את לדהות מארקאן ה׳ בעיני הנקל ותהי

 דברױ ולפי ,יד כלאחר מהעם להקוראים בספרות מהקריאה התועלת
 על מכריעות מאמר באיזה ,מקריאתו הטשכיל שמקבל ותועלת ענג ״כל

 דבורו בדי תוך אשר בעוד (227 )צד אחרים״ קוראים של קריאות כמה
 ומועילימ טובים ױתר דברים החדשים הסופרים נתנו ״לו כי בטקצת הודה
 נם היא היא אמנם ואשר ,)שם( אתם״ הצדקה היתה אז כי להעם

 לקבל המשכיל שױבל הענג כל וגם , החדשים הסופרים של תביעתם
 של בהענג אלא אינו םוף סוף הלא ,בספרות שונים בעױנים מקריאתו
 הגדולה השאלה את לדחות בעינױ הנקל ותהי ,כמשקופית המסתכל
 ״מה :אחרת בשאלה אותה לתרץ א*ע תקע עוד כי , בקנה שאמרנו
 מעשי ומספוא״ ירק ותבן קש קדרה ציקי של מאמרים מאיזה תועלת

 לכנוס שנדחקו צרכם כל שמשו שלא הדעת קלי נחפזים איזה ידי
 נעשו הסופרים כאלו , פיהם הבל בה והבניסו םפרותנו של בעזרה

 נוחה דעתם וכאלו , מבולם שבאים והנמהרים הטפשים בעד ם י ב ר ע
. בספרותנו האחרונים שמכניסים והאשפה מהזבל

 בדבריהט להתחפש ,קדטתה מקדם ישראל סופרי בין חולה רעה זו
 באים הם אשר גטענותיהם הדת קנאת ולקנא ,האמונה מסוה תחת

 ובדבר ,בעיניהם ישרו לא דבריהם אשר הסופריט אותם על להתגולל
 . צדם על הכף את להכריע הקוראים בעיני אבק להטיל חושבים הם הזה

,כטאמרו דברױ במרוצת מארקאן ה׳ גם תפס הזאת המגונה בהאומנות  
 דבר על טלתו ויטיף ,אלהים״ את דורש משכיל היש ״לראות פנה כן על

 הםופרים הפץ אל ובהתבוננו ׳ האמונה עם לההשכלה אשר הריב
 והמצות החוקים את מישראל לשלול יאמרו כי עון בהם שם החדשים
 הנני ,רופאי לעצתכם שומע ,הנני (442 ודת)צד מתורה משולל ולעשותו

 בזה האם אך ,קדש רג׳• מכל אנכי םשולל ,קרומים מורשת בלבי מבטל
 החדשים הסופרים בחפץ זאת התבוננותו את מארקאן ה׳ יפײם ? אושע׳

 ממאמרױ בצדק העיר מרגלית ה׳ ? ליא כלפי הזה הכרכור אך . (444 )צד
עוד ,הצעירים עם ההשכלה רגל את יחד לשאת תחת ׳ ״הזקנים :כי
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 מלם יקומו )הזקנים( המה , ופשע אשמה בל בלי תמיד עליהם יתנפלו
 יחפצו הצעירים אשר להאמין יש באלו , היהדות מוסמת להחזיק חברים

רבר על הזקנים עם להצעירים שריב היא בדותא אמנם כי ,להפילם״
״ דבר על טענו אשר באלה הױ ואם ,היהדות ויסודי הדת של עקרה

״ הױ כי לכל וידועים גלוים וטענותיהם דבריהם כל הנה ,בדת התקונים
״ ה׳ , ה מ ו י ק בשביל אם כי תורה של ה ל ו ט כ לחפץ לא ערוכים

״ ,מהשױע תפלים ודברים סיגים להגות בתמימות־רוח קרא עת ליליענגלום
״ דברים ױעילו לא הזאת בעת כי כולנו ידענו ״הלא :מללו ברור שפתױ
ת אם כי ,בדתנו טפלי־ם ו ה ת ל ו ד נ ש ד ״ ,בנו אוהבידהר רבים ! ק

״ קדשנו דת את וגראותם ,שוא הבלי וכל סיג שיח כל נפשם שנאה אשר
מ לעשות עת ,בו חפץ אין כבלי יעזבוה ,יבסוה סחבות ובלוײ עדים בגדי בי

ט לבלי חלילה קדשנו דת תפול בטרם , המועד תאחרו בטרט ,ולעמנו לדתגו
א מתנגדת , מה לחדוש סבה תהיה ,מה מדת על הפרזה כל ״כי —.קום״

. אל הקצה מן הראשונה אל . ה. צ ק ה אמונה ונגד ה ל פ ע תתקומם ט
ן ו ר ס ת ספקבבל והטלת אמונה ח ה ע ואף הישר ושכל הפנימי ההרנש ע

ה זה בענין והמתגים והמשאים הטעגות כל אך אבות״)מונה״ז( בקבלת כי
הנ — םפרות ויש יש כי בלבבם עוד התברכו הסופרים אשר בימים רק הױ

בז לבם ישימו ויחד ישראל רבני בין ישטע קולם בי והאמינו ,בקרבנו פמנלת
תו שככר חכרחײם כצרבים כדת תקונים איזה על העת משאלות אל להתבונן

ה; כאלה על וביחוד ,עליהם ההתרה באה טרם גם מעצמם דרך להם פנו
ה רק בה ויקדשו ,דתנו שדה על הם זר זמורת אשר והסײגים החומרות

מד שיאחז מי ״אשרי בתשובותױ יעבץ הנאון רמז עליהם ואשר ,הימים ברוב
מ; כיכל סופרינו נוכהו מאז אך — אלהסלע״ ההדשים המנהגים את ונפץ

ה ״הספרות בעלמא זמורתא כעין אך המה בספרותנו והמתנים המשאים
ב פניהם לשום לגמוי חדלו אז מני קבורתם״, תהי והספרות תולידם

כ שלא הוא י ר ב המה אשר ,וגדולױ רבניו־ הדור זקני אל במדבלותיהם \
או ,החדש הדור ילדי באזני מליהם להטיף פגיהם ויסבו ,דבריהם ישמעו

א המה כי מ יסנ הדור קלקולושל את עוד לתקן באין כי , להם ישמעו ש
מע המשא כל גם חדל אז ומני , הבא הדור אל מרפא להביא יאמרו ,העומד

נסו , עוד יתפלפלו לא הדת ובעסקי , והסײגים והחומרות הדינים ע״ד ומתן
בע מחתא בחדא ולמחות ראשונות לחזכיר מארקאן ה׳ בא בצדק לא ובכן

הם התלמוד את המבנה ואת , ומתעה תועה כעל הרמב״ם על המביט את
יבר החדשים הסופרים חפץ עם (442 )צד הנלים״ של ״נל בשם ומפלשױ

״ש> .מאלקאן ה׳ שהזכילם הללו הסופלים של ממשנתם עצמם את פלשו שכבל
לע נספלותנו שהיתה אטתית מלחטה על אם כי , אגיד זאת בלעדי גם ואמנם

הש קליאתו את אחד חכט קלא ,וההשבלה הדת מלהמת של דונמתה מעין



 הואשונים הימים הלא ? במדע תלחס כי לאמונה בצע ״ומה : המחוכמה
או שמעו העם וכל אומר גזר .אחד איש אשר ״יפלו ר י י  הזה המנהג ,ו
, הגיע הוכוח עת ,בארץ נראו נאורים הם הגצנים ,לו הלך חלף ״כבר  
 החקירה נפן , פגיה חנטה הפלוסופיא , בגבולנו נשמע הספק ״וקול

 אחד לך ואחוז נא נס . פרױ נתן הבקרת ועץ ,הגשילה ״אשבלותיה
 על לא אם , אמונה מדברי דבר לו ואטור הספר בבית אשר ״מהנערים

 לא כזאת לעת ,׳כו ? דברת כן כי העדות מה :לאמר ישאלך ״פגיך
. לגו הנטםר ק ר לבנינו נמסור אם הרמה אמונתנו לחזוק ״יספיק .  לעת .
 הכתוב בעד להלחם ידעו למען קשת יהודה בגי ללמד ההכרח מן ״כזאת
. הישר״ ״בספר .  טלחמה על ; קאעמפף( רש״י להר״ר סוד )ממתיק .

 אולם !! ובטה כמה אחת על ,מעקרה בדויה טוב ױתר או ,מדומית
 ,החדשים הסופרים דברי בער וגמורה שלמה כהתנצלות אבוא בי מגלי
 השקפה מעין בבלל בדגריהם ויש יש אמנם בי ,אני אף חלקי אענה

ר ,בו חײם שאנו הזמן להשכלת ביחוסה הדת של יסודה על  השקפתן נג
 של מטעמו לא אך ,אחורנית מביטות עיניהם אשר הסופרים אותן של
 (360 בחײם״)צד לה הטוב רק ״מבקשת ההשכלה אם אף כי ,מארקאן ה׳

 ומנהגים חוקים תמצא ״אם כי החדשים הסופרים פי גשמעעל לא הגה
י כמפריעים המה אשר בדת ג ו נ ע ת  ׳להם וכמפגע החײם (Sic) ל

 באה לא עוד כי ,()שם האמונה״ רםן גם מהם ותסיר לבטלם תתאמץ
י אתריב עמנולריב השכלת של הקוטץ לאותו המאושרה העת ג ו נ  תע

ים  םנהנים איזה של המדוטית כהקדושה יגעו לפעמים ואם , החי
 חליצותם את להסיר ממנו וטובים גדולים כמה קדמום כבר הנה ,מדומים
 על הולכים סובבים דברירט כל אך , מלים ױציאו מבטנם ולא ,מעליהם

 שמעו לא אשר ,פרנסה צריבים ישראל ״עמך השאלה ועל ,עצמם ים י ח ה
, אחר במקום ההגונה תשובתה שמעו ,נכונה תשובה כל ה ד צ ב  

 כן אם ,׳תעשה אשך בכל וברכתיך לוטר תלמוד ? ובטל ױשב יהא ,יכול
, ובחרת להם אמר לא? נמי אומנות ם״ חײ  עלױ אשר הציר הוא ב

 אשורױבכל מאז דתנו רוח תמך הזה הגרול היסוד ועל דבריהם. יסבו
 אשר לאחר הרת רוח בקרבנו נשתכלל אשר בימים ועוד , טעגלותױ

 דתנו ומיסדי ראשי ברוח ה ל ע מ ד-ה ו ס י הזה היסוד היה ,החזון נסתם
 האדם בני קורות כל ״כי האיםיאי מדעות אז הױ אשו ובעת ,ההיא בעת

 שלא מלמטה אצבעו נוקף אדם ואין ,עליהם הגבוהים עירין בגזרת הם
 האוטרים הצדוקים ודעות / מזה מקצה “מלטעלה עלױ יבריזו
 או טוב רבר ואין , ומועצותױ בחירותױ פי על הוא לאדם ההוה .שכל

 על הפרושים רגלי אז עמדו , מזה מקצה ,השמים״ מן עלױ ױרד רע
ואמרו,הױת ,האלה הקצװת שתי כין האמצעי השביל , הזהב השביל



 , יהױ לא או שיהױ בעצמם וקצתםסאפשרים , שמים בידי קצתזהדברים
פי ר כ ש ח א ש רו ל אי כ ל כ ״ י ו ה ש ע  האדומי( לו׳ע עינים )מאור מ

הב, השביל את אבדנו בעינינו אנו בי ואהה  , האמצעי השביל הז
 קורות . הקצװת בכתלי אך להתחכך בנעימים לא לנו נפלו וחבלים
 בדתנו המושל רוה רוח, לבל דתנו רוח את גם חײנו רוח את גם זרו מרורות
 ,נתיחש ועלימו נדגול בשמם אשר הפרושים של הגכון הרוח איננו ובחײנו

 מזה מעבר ,הקצװת לרוח דתנו רוח ינוע כן ׳ רוח מפני יער עצי וכנוע
למורת אשר ,הצדוקים רוח רעױן מזה וטעבו ,האיםיאים רוח רעות

,לרוח נעמול בה ,רוחנו השב יתנונו ולא ,שתיהן נם לגו תהײנה רוח
 ,כתגל״ צבאגו נמלא ח ו ר ב אם ־בי ח כ ב ,ולא ,בחפנינו רוח נאםוף כה

ח עלינו יערה עד .בכךבנו יחודש נכון ורוח ,מטרום ח
חײ ולא ,מלחטה שדה על גבורים חײ יחיה לא ישראל ם ו א ״ל

 העוברים סווזרים חײ לא גם ,ידיהם במעשי שם להם העושים חרשימ
 — באפיהם״ אשר הרוח היא והספרות ,לבד רוחני חײ אבל , ימים ארחות

ט הח׳ יאמר  עמנו מבני רבים לבנו לדאבון זאת ,ובכל - פלונגיאן ו׳
 ידעו לא באשר בה חפץ אין ככלי יחשבוה אלה ,ספרותם את יתעכו

 לעמם אהכתם מרוב ואלה ,ם ע ב אשר החײם הוא מה יבינו ולא
 אך (137 צד ג׳ חוברת )הכרטל בעם׳ אשר החײם לנפש מחנק ישימו
 אשר ספרות ,העם באף הרוח היא אשר ספרות ,והפכו דבר זאת האין
 ,בו חפץ אין בכלי ויחשבוה יתעבוה זאת בכל , וחיױ העם של נפשו היא
 ואיה , היא חידה הלא ? געם אשר החײם הוא מה יבינו ולא ירעו ולא

 להחײם לו אי :לב בתמהון יקרא לא מי אך ? בזה מוזר למחזה הפתרון
 !הוא יבינו.מה ידעו.ולא לא ההוא העם טבגי רבים אשר בעם אשר
ם פתח פלונגיאן ה׳ ,כאן יש דברים עירוב אולם ו א ל ם וסײם ב ע  , כ
ם .ונבדלים נפרדים טושנים המה וחײ־עם חײ־לאום אשר בעוד ו א ל ־ ײ  ח
ש חײ המה פ  ,וברוחנױתו העם של באצילותו ויסודט ,פנימה העם של ו ג

 היתה היא ,באפיהם אשר הרוח לישראל הספרות באמת היתה הזה ובדנר
י לשבת מבון ומקרם טאז מ או הל ח ו  התרחבגבולי ומדי עטנו, של הר

 . פנימה ברוחו חיל עושה וישראל , זה להרוח המעון גם רחב הספרות
ו חײ , בעשײה יסודם חײ־עם אולם פ ו  גװ צוכי.איברי בכל המה ג

 ודברי דתו בלולאות וםלופפים קשורים הײ־לאום אשר ובעוד ,למיניהם
ה של ימױ א ׳לגױ העםמאזהי ו ה ע ו ב ט ו מ ע ב ט , ש ה י ר ו ת ס י ה  ה
ח עיניהם חײ־עם הגה כ נ ם ײשירו ועפעפיהם יביטו ל ד ג  נהעולם נ

ױ לראותכאלו חײכיםהטה ודור חר ובכל ,והחײם ש כ  ו מביצתם יצאו ע
 למו ת י ש א ר לראות המה חײבים ודור דור בכל אשר מהײ־־לאום היפך
.קדמונױתיהם ולהתכונן עולם יטות לזכור
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 הכחות שני ספרות בכל להױת דרושים האלה המושגים לשני מותאם
 של הלאומײ רוח את המקײם בח .למעלה מדברותינו נשאנו שעליהם

 *(, בעשיה והשני כאצילות הראשון העם, של ו פ ו ג את המחיה וכה ,העם
 / בעם״ אשר החײם הוא מה יבינו ולא ירעו לא עמנו מבני ״רבים אם כן על

 ,ו ת ו ר פ ס מ בעם, אשר החײם את ולהבין לדעת מה להם אין בי הוא אות
ה כל אין בי הוא אות א ר ו  כי הוא אות ,הללו היױ על בספרותו ה

 .אלה בחיױ בעוזרױ להױת העם עם ידה שתה ולא מנגד *היא עומדת
שמו וטקדם מאז אם כי ׳ לדעת תורנו הבללים הימים בדברי ההשקפה

במלא אפילו הברו בעולם זה עולם נגע ולא ,והעשיוז האצילות בין פדות
 אל מאומה לבם שתו לא באצילות יםיהם הקדישו אשר אלה ,נימא

 אלה ולעומתם ,והקנין המעשה ושטי העולם רהבי אל פנו ולא , העשיה
 ולא בגדולות הלכו לא ,העשיה עולם בעפקי הבלם נפל אשר

ראש נשאה גם שהאצילות אלא עוד ולא .מהם במופלא להקור בקשו
חײם אנחנו אשר ההדשה העת הלק כאלה לא אך .העשיה על ותשתרר

בין טאומה תבדיל לא היא ,הזה בדבר גדול שנוי הביאה היא ,בה
,עצמה בפני מדור ואהת אהת לכל תעשה לא היא ,והעשיה האצילות גי

אחת וכל ,זרוע שלוכי יחד ללכת לאהדים תהברם עוד הוא ונהפוך ט
אחורנית כדורגו ירדה לעצמה כשהיא והאצילות ,חברתה את תשמש 1!

ימי בדברי הזאת הגדולה התמורה .קדומיפ ברורות עלתה אשר במעלות זר
,בספרות ומכטם בדת במושגם גם נדול שנוי הביאה ,הארץ על האדם ׳

כך ׳ נשטה בלי מוף ההײם אפשר שאי כשם כי ומבין ױדע זה דעה דור ה׳
למטה כי ומבין ױדע זה דעה דור ,גוף בלי החײם:לנשמה אפשר אי ם'
חײם על עוד לא כן על ,ערטילאין לנשםתין מקום כל אין הירח מגלגל י•

איברי בצרכי ה י ש ע ה פי מוצא כל על אם כי ,האדם יחיה לבד רוהנײם ׳
לעולמו כחו זו ,״ועם עם כל משפט בן ואיש איש בל ״וכמשפט ויצורױ גװ ם

לעולטו כחו זו ,חיל אל מהיל ללכת תחתױ צעדו להרחיב חײלים לגבר >
המסלה מן ולהגות ,ו ת ו ל י צ א של מהאפיטרופסות ו ת י י ש ע את להוציא רי
הקדושה לא אשר והקבלה, ההרגל ילדי קדומים משפטים מעצורי כל לי

י ת מ א ,חײם.כאלה ומדי.־שאפו עליהם. הותמה טבעה דתו של ת ה
לו ת/נשה ובה ,ספרותו באף גם כזה הײם רוח כפעם כפעם יפיח .װ

עם לך אין כן על .ומעללױ מעשױ בכל וסרםרנית ,בהיױ הוכנת .סיפרותו

 כאותי ולא קצרתי פה כי , להאריך ויש יש הללו השנים המושגיס ביסוד *(

.אלינו ביחוסה הראש״ח הוראחס כפי / הפקר תה תפסתי אנכי אך ,צלנס כל
.3



 ונהפוך ,בו חפץ אין לכלי ויחשבנה םפרותו את שיתעב חיה ספרות ולו
 ידה טתוך ידו תזוז ולא יבוננה יבוננה ספרותו את יסלסל עם כל ,הדבר

 החפץ ״מיהאיש כי ,ולהשגבבה להשגיבה ,ממנה ולהשתלם להשלימה
 ? החײם״ באול לאור ילך ולא בםפרים הקורא מי ? בספרים יקרא ולא חײם

 בעמגו שנראה הטוזר המחזה פתרון לעינינו יצהיר ,האלה הדברים מטוצא
 אין ככלי ויחשבה פנים ולא ערף אליה פונה הוא כי ,םפרותו אל ביחוםו

 / מאד ארובים האלה הדברים ״כי פלונגיאן הח׳ העיר לחנם ואך .בו חפץ
 מאמרים אלף גם להם ויקצרו ,הטיב לבארם שלמים םפרים ודורשים

שתרע/  אהת, רגל על נקלהלהתבאר על ױכלו האלה הדברים בל מה
 יעטדו אשר נהר מי »נם :הנכון בהפתרון מלים במעט נגע בעצמו הוא וגם

 מרקבון דבר בל השומרת היא לבד התנועה ,יבאשו מצבם על רבים ימים
 על אך .הלאה״ תתנועע לא אם יטים תאריך לא הספרות וגם ,ובאשה

 ״כי אטרנו אשר הרבר הוא ;דנים אגהנו התנועה אותה של ה ב י ט
 לגדולי נגף לאבן להױת שבה ,בםפרותנו פנה לראש היתה אשר האבן

 ,רוח של בחײם תמיד רורשים הם כן על ,שבנר המעײנים וטובי סופרינו
 ובהפצו ,לספרותנו קנאה רוח עלױ בעבור פלונגיאן ה׳ כן על ׳מת וגוף

ה הטוב נ ע י נ ה  / תהלים למזמורי באורים באיזה כי יאמין ,ה א ל ה ל
 ובהױשעגם הפץ׳ כלי ולעשותה בקרבה נכון רוח לחדש נוכל וכדומה/

 על בהעירו אברמװיץ ה׳ דברי צדקו ומה .עולםים תשועת ישראל
 קבלה אם אהת ודעה ,מקובלות בדעות מדי ױתר ,להדבה :תבונתנו

 דעה כל .ממנה הפרידה לנו יקשה הבחין מבלי אותה נקבל ,בירינו היא
 מאשר רבה בכבדות בקרבמ תתעבל ,שתהיה איזה תהיה ,מקובלת
 החײם פעולת תתנהל העכול כבדות וכסבת / העמים שאר ככךב תתעכל
 םופרינו אצל הזו הדעה נתקנלה ומקדם מאז .ובבבדות״ לאט לאט אצלנו

 וחקירות ופלפולים בבאורים אך הספרות כנוד ולהאדיר תורה להנדיל
 ולאורו טבין״ ראורײתא ״פטפוטא בל כי הוא מקובל פתגם ,םפרותױת

 לקרדום׳ או להתגדל בנזקין תגוײ רק מקצוע לו אין ״אשר כל וילכו יםעו
 טובי ההכמים םופרינו גם ובעקבותם ב׳( פ׳ א״ב ׳ האדומי ר׳ע )לשון

 יתברכו ובזה ,אהרים במקצעות גם ידיעתם וגפבדל שרחבה המעײנים
 לה אין דכר אשר ״הספרות כי יבינו ולא ידעו ולא ,לנו להועיל בלבבם

 ,פועלת להױת גם תוכל לא היא , מתפעלת ואיננה , ומחםורױ העט ״עם
 טציאותה על משתומם העם המון .החײם בארצות היא למותר ״ואך

 להשיב יכולים ואינם נבוכים והפופרים ? לכם הזאת הםפרות מה :״ושואל
 פגע אם ,קץ אין הרבה פפרים שעשה מכובד לפופר לו אוי .״נכונה

 השאלה היא נגף אגן ההיא השאלה לתומו אותו ושואל המוני איש ״בו
משורר ינופץ בה ,ומליצתו מליץ ינופץ בה , הרבה לםופרים הזאת ״התמימה



 כולפ ואת ופװשױ, מפרש ינופץ !אהה ובאורױ,ובה מיאר ינופץ בה .וישירתו,
 ועוד מאד, להתעכל קשה הזאת רוח״)אנרמוױץ(.אךהדעההםקוילה ישא
 לבנו ״לדאבון אם בן על אשר .רצון םופרינו לנל להשביע פתוחה ידה

 אות בל״ חפץ אין לכלי ויחשבוה ספרותם את יתעבו עמנו מבני רבים
 כאלה בענינים לא כי הוא אות ,הדרוש החפץ באמת בה אין כי הוא

 כזאת בתנועה ולא ,ובאשה מרקבון לשמרה תוכל אשר ההגונה התנועה
 :התמימה השאלה אותה בחסד אפוא ויתעבוה ,הפרותנו של ימיה אריכות

? לכם הזאת הספרות מה
 אודותה על אשר ,הקורמים סופרינו בידי הרפויה ההלכה היא היא

 אם ,שתועיל היא יכולה כי ואומרים ומחליטים ,ההדשים סופרינו דנים
ת של לשמה ״לא יהיה בה העסק אך ו ר פ ס ת של אםלשטה כי ה ל ע ו  ת

,  כסופרי רק הםפרות כסופרי ױבואובהלא יצאו אךהסופרים אם העם״
, ם ע שטה אםאךיקבעו ה ת הנונה: בה ע ד ת ל ו ע ת ל ף א ע ר י ב  ד

 ולפחת ,יד על יד על הקוראים לבות לקנות לנו נשקפת תקוה עוד אז כי
 ,הגונים דברים להקשיב לאזן כרותה ברית ״כי וחי, בריא אויר בהם

 לא לעולם אך .לבוא״ התועלת וםוף ,בלב רגש תוליד אזנים והשמעות
 תטיב לא היא אם ,אהבה בזרועות הספרות פני את הפובליקה תקדם

 איך תהיה אז כי ;אדמות עלי אתה הולכים פניה אין אם ,באזניה לנגן
 ״ויתעבה ,יחפוץ לא דרביה ודעת ערבה יבין לא העם ,בינןר שתהיה

 היא פלונגיאן הי על שעברה לספרותנו הקנאה ורוח .בר חפץ אין ככלי
 דבר על דברױ והעתיר שלפנינו, במאמרו מארקאן ה׳ על גם שעברה היא
 יש כי להחליט לו שעמדה והיא ,הםפרות ידי על בלוח האומה קױם

 ,האחרת החלטתו עם בבד בד עולה זאת החלטתו אפס .לישראל םפרות
 הנוגים ישראל בני חײ על בהביטם ההלכה בעקר טעו החדשים הסופרים כי

 טעותט להוכיח הוא ושב (443 מחלה)צד על כמו ,המקולקלים דרבױ ועל
 . (444 )צד הנהו עדבי אםיר רק ,חולה איננו ישראל כי :פגיהם על

 ,כלומר במובן ,חומר כמין אלה דגרױ לררוש יעיגינו יפלא לא האמנם
 מתהנהו־, רק חולה איננו עוני אסיר כן אם כמת, חשוב שהעני לפי בי
 הלב יכאב ,כזה בשחוק אבל .עצמה מיתה רק מהלה איננה הענױת בי

 ,לאמת מאד מאד נקל מארקאן ה׳ של הללו ההחלטות שתי ! מאר
 ונספרות בתורה גדול ,גדולה ביבלױתיקה גם ולו העשיר בפלוני ,למשל
 לשום מארקאן ה׳ יכול זה פלוני את ;הנהו אולם בריא וגם טוב ומצבו
, הױ מלאג בפה ולקרוא ,החלטותױ על למופת ת ו ר פ ב והרי ס צ  מ

 במחנה קול להעביר החדשים הסופרים עט עשו לשקר אך בן ואם !ב ו ט
 .הנהו עוני אסיר או עני או חולה ישראל וכי ,לישראל םפרות אין כי

דל כבודנו בי הרואות עינינו אם ! בםרירות לאנח ועת לשחוה עת אפס
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 ומטולפים עזוביה בעצמנו והננו , פרוע ומצבנו ,לשמצה שטנו ,בנוים
 תשמע ,אזנגו אם ? מחלה זאת האין , ב*ם המטורפת כספינת ,החײם בים

 לעבוד אותנו הכשירו ! עבודה הבו !לחם הבו :אױם נהם קול בפעם כפעם
 ״תחת אם ? מהלה זאת האין ,ברעב׳ נמות ולא ונחיה לחמנו ולמצוא

 בטלנים אצלנו יגרלו ,עולם של ולישובו החברה להײ מועילים אנשים לגדל
 זאת האין ,רעג״ חללי להױת לױם מױם הצפוים עולם ומבלי ועצלנים

 כליל וילדותם ,ההנוך לנפתולי נפשם עיפה הגייינו טפי אם ? מחלה
 ? מהלה זאת האין לב:, על שם ואין ,הנהוג מהסדר תקוה באפם תחלוף

 את ױקדזו ,לפרקם שהגיעו קודם להשיאם בבגיהם יתעמרו האבות אם
 מאשר מרובה במדה ועגונות גטים לאהרונה המרבים בסר בנשואי שיניהם

 מםתתרים ואצילינו גדולינו אם ? מהדה זאת האין , העמים שאר אצל היא
 בשפריר ולכבודו לעצמו במה בונה ואחד אחד בל ,משכיתם בחררי
ר והדרם, עמםיראהפעלם ולאעל ,חבױנו ו צ ע ם ע ה ב בצרתו ו ו ז ע  ו

ן ,משען מכל י א ד ו ק ו ױ ש ל , ע ה ב ו ט ם האין ל א - ? ה ל ח מ ת א  ז
 ישובו ודבריהם הלב מן הױצאים בדברים שיהם הסופרים ישאו אלה בל על

 שהוא ו נ ו ש ל ב ו ו ב ת כ ב הוא אשר בכל ,עמנו אל ישמע לא וקולם ריקם
 היש ,לב בתשומת מתעורר.עליהם ואין קוראאותםברגש אין שומע,

 בלה עלימו אבר שכבר * בדברים אך עוסקת ספרותנו אם ? ספרות לנו
, הײנו עם לרו •אין ודבר ם י ו ו י ם עם ולא הה ו ק מ  מן ז ה ,נחיה בו ה

ם ו ק מ ה ה הײנו בעיניה היא אחת ,כלום בה תופסים אינם ו ת  עם ע
ה אם בעיניה היא אהת ,לפנים השנים מן במאות חײנו י ז א  או ב

 אש אכלה קצותיה שני ,אם ? ספרות לנו היש ,משכננו א פ ו ר י א ב
 טהודדים פלפולים מזה ומקצה ,ואנפין בדױקנין ההזיה מזה מקצה זרה,

 הפלפול שלהבת כי ,נחר ה כ ו ת וגם ,הכרס וסברות תמצאות בהיכי
ה ח ^ ד  עתה שנתה ׳ והישיבות ביהט״ד כתלי בין קדומים בשנות ש

 בנאות פה בבל ותאכל הספװתית״ ־ ״ההשכלה בצעיף ותתכס וטעטה פניה
 ,י׳־ד( שנה 7 גלױן המליץ )ע׳ ,״מבבה לה ואין ,המשכילים הםופלים

 פעולת מבינים ואינם מצבם מלגישים אינם עמנו אם,בני ? םפלות לנו היש
 שוכבים הוזים בלם העם בני כי בלאותם הסופלים ואלה , ומעשיהם הסופלים

 ,פיהם ישכילו לא עלכן בלצונם,■ פלעות יפלעו כן על בם, גועל ואין
 בתיבתם וכל ,מלעתם שלא גם מלעתם גם לבטלה מאמלים מוציא ועטם
 האצבעות :מכונה מעשה גלטית כתיבה אלא והתבוננות בחשכון לא היא

 על עולים והמאמלים מאמלים כותכים הקו־למוסים ,בקולמסים תופשות
 ? ספלות לנו היש לאור׳)אבלאמאװיטש( מוציאם והלפום ,הדפום טכבש

 לא ברבל להוכח < קלים בטננו ונמלא שקל בנפשנו נעשה אפוא ומה
מה כל אשל לישלאל ספלות יש כי בם, מליםלא־ױעיל ולבחול יפמן



 הבנין עלױ מחזיק אחד ויסוד עשתה האומדו לטובת לעשות בידה שספק
ו הוא כלו א ה ם ו י  נשתעשעבעבר מהאפוא (297 )צד !רוח ב מה ק
,ח ו ר ב נתנהם מה ? ונזעמים זועפים בפנים לפניגו נצב ה ו ר. ה אם  
 איננה לאל הודות עמנו של אצילותו ? לו אין תקומה כל ף ו ג ה אם

 הלאומי הלוה ;מרובה במדה היא עלובה עמנו של עשײתו אך ,עלובה
 בעולם ומצבו ומהםורױ צרכױ עם עמגו של גופו אך ,עלוב איננו שינו
? מי מפני נדחה מי עלוב ושאינו ועלוב הנהו-, עלוב הכי

 זה היהויךמ ה ו ר ב נכרת והאמצעית הראשונה הםפרות ,פעולת
,פעולתה ההלה עתה זה רק כי מפני והאהרונה ,מארקאן ה׳ יאמר , ככר  
 . (364 להלאה״)צד נראה זאת ,כו׳ ,וחיױ ישראל לטובת תפעול כמה עד
 הםופרים גם לו ױרו זאת ,כלום האחרונה פעלר, לא בבלל הדור רוח על אם

 ועומד קבוע רוח כל כי ,מאומה תפעול בי תקוה מבל גואשו וגם ,בעצמם .
 ונעשה הרבה בו הפתנלו שכנר , טימים באים באנשיט משוכללה בתכונה

 ישימו אליהם לא וגם ,ממקומו להזיזו ואין לשנותו קשה ,לטכע להם
 כקורא יהיה קולם כי מראש המה ױדעים כי ,פניהם את הםופרים עוד

 מן הרבה על גם פעלה לא אם אפס .חיקם אל ישוגו ודבריהם במדבר
ן תכונתם עור הםפיקה שלא הצעירים ,הדור ילדי ' כ א ת ה  אם ,במו ל

 רוח בהם לתת גדושה( לא במדה כי )ואם עליהם מרוהה השפיעה לא
 בדברי אך עמלם ליהד אזן לדום לכרה ,לטובה השקפתם ולשגות חרש
 להתרהק ,הזמן של מדתו עם א״ע ולמוד ולאהרים לעצנזם ותועלת הפץ

 מצבם על עין ולפקוח קשוטית ־ דון ועבודה ריקנית טחינה של מכעורה
 יהיה לבלי ,ללחם נודדים p אחרי יהױ לבלי• בהײם ארהם על להצטיד

 אדם ״אין :הידיעה העלם- של הנחש כרוך מצבם עקב על כן אחױ
 כאפרכסת אזננו באמת נעשה הזה הדבר על הנה ,משתבר״ בטה ױדע

 בהשקפתי נגעתי כבר ואנבי , הלאה דברױ מארקאן ה׳ יד־בר מה לשמוע
 אשר בעצמו מארקאן ה׳ של דעתו גלוי ,כה בין . למעלה הזה הדבר על

 מוטלת והחדשה ,היהודים ברוח נכר רשומה הישנה הספרות פעולת
 הישנה ונם הספח־ת במעוז שיחזיק מי אין ה ת ע כי פױ והודאת ,בספק

 ההלטת להצדיק עידיהם הנותנים הם הם (446 )צד ,לנפול מתמוטטת
 יידה שםפק ״מה עשתה הראשונה .לישראל ספרות אין כי ,הסופרים
 הלאוטי ־ רוח סדן על בפטישה החליקה וכבר , ובזמנה במוערה לעשות״

מן קדם אשר אחרי באה והחז־שה מלאכתד״ וגמרה  להביא רוחו בעים #
ו את ת פ ח ד  הלחם של כביאתו אפוא וביאתה , היד בהזקת העצומה מ

 של פגים לנו מראה המאירה ״אספקלריא וע״כ ,השנים אזלו אשר אחרי
ת־ ספרות כל (445 )צד לעתיד׳! גם בספהתנו ױגון עצב כו י  אשרהל

בימינה וגבורה בידה עוז שיהיה הוא מההכרה בקרבעמה לה עולם
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 על מעדנות שתצעידהו הוא מההכרח ,ודור דור בכל עמה על לפעול
 מחזיקים שתמצא הוא מההכרה ,העת לרוח הליפות ,ההײם מםלת

 וכבוד חכמה לה תרבה בה םופרים וקנאת , ולםעדה לתמכה במעוזה
 , כאלה ם ײ ה י נ מ ם בה יראו לא נפשנו לדאבון אם איל ,לבבות ותקנה

 בצע ומה ? לשוננו תהת המר האמת את לכהד ניגע הבל אפוא זדו למה
? הבל של ■ בתנחומין

העתידה״, בספװתנו ויגון עצב של פנים לנו המאירהמראה ״אספקלויא
 ,זה על וכואב מיצר אנכי עמך ,הנכבד ידידי־ ,זאת בצרתנו אנכי עמך

 על היא עומדת עבורה נתמלא שלא ועד־ ,הפרק על עומדת ספרותנו
 בעיני שתפול לבד ולא . קום ־ לבלי ותפול מעט ועוד ,העבור פרשת
 אף על לאט לאט ממנה ישתמטו יעצמם הסופרים שגם אלא ,הדור

 לנפשם עוללה עינם כי ,לנפשה ויעזבוה ומחמל־נפשם, דאבון־רוהם
 העם ברוה שלטונו ותוקף בםפרותנו הרוטיני החפץ של כחו עזוז לראות

 הדש וכל קדו־מים, מרורות לנו וכאה שהתנהלה הקדומה בהשטה רק
 אך לעסוק מעשהו זר מעשהו יעשה הזה הרוטיני החפץ .דוה במו יזרה

 העם ־ תועלת ושם ,היא לתועלתה ולדאוג ,גרידא הםפרות של לשמה
 בשביל נברא העם באלו ,פױ על ישמע לא ההײם והײשרתויבארצות

 רומה הולך הזה הטפל ההפץ .להיפך ולא ,לשלו קודם ושלה הספרות
 ואחליהם וקצינינו ראשינו בין קולונשמע ,בכחו אבירים ומושך בםפרותנו

 ,ידים לפעלו ולתת בעדו מכהם לשחד עצומות בעינים ימשך העם בל
 אוכ כקול קולו ,בטשאון ויכוםה אחורנית מפנױ יז־חה העיקרי והחפץ
 על יד בשום נתבוננה הבה .ידים אין ולפעלו ,אמרתו תשה מעפר מארץ

ם לעורר מתרדמתו נתעורר כי הרוטיגי ההפץ !רוה בתום לב י ר פ  ם
ה כינינו ליםד בידו עלתה ,נרדמים  נזדקקו ואליה נרדמים״ ״מקיצי היו
 כל כי שיכחיש מי אין אשר ,ואבױנינו קטנינו ואחריהם ועשירינו נדולינו

 כל וגם ,בעצמה הספרות לתועלת אך היא כזאת הברה של מטרתה
ה התועלת אותה ד ו ם י ת מוםבים פגיה ב י נ ר ו ה  ממנה באיןלקװת ,א

, להאירהדרך אתנו ילבו מאומהביפניה ו נ י נ פ ו ועפעפיהײשירו ל ג ד ג  נ
 למצבגו ייהס ממנה נשמע דבר שמץ ומה נקח מידה מה כי ,בחײם

 היא אחת בעצמה להםפרות התועלת בלעדי והלא ? ועקונומיה בהשכלה
 ירנישוה לא העם של ההײם ; לא או ,כזאת הכרה בקרבנו נוסדה אם לנו

 ,בקרבם תתעטף ונפשם תחסר בטנם עוד שב?ו הרעבים מאוטה,
 מצא זאת ובכל , בשהױ ערומים ונשארו לבוש בלי ילכו ערום והערומים

 ,וטאבױנינו מעשירינו ומקטנינו מגדולינו ■ ידו על עוזרים הזה ההפץ לו
 ומצא ,מהרה קל קשובות אזנים לו ומצא ועדה קהל בתוך קולו נשמע ואך

ץ קולו השמיע הוא לפעלו. לצאת לואון ו ה ל מ ו ב ג ׳ ל ו נ צ ר ובני א



 הםופרים של הטוב והחפץ .ולתמכו לםעדו היש לו נענו ו נ צ ר א ב עמנו
 / מאשפתות אגױן ולרומם דל מעפר להקים נרדמים ם י ש נ א לעורר החדשים

 ושפלותו דלותו על יכאב עליהם בשרפ אשר םופרינו של הטוב החפץ
ג בחזקה העינךיהקורא ההפץ ,ומערומױ רעבונו על ,עמנו של צ ר א  ו ב

 כה בכל הקורא העקרי החפץ צרביו, והסרון עמנו של לפרנסתו לוזזדקק
, ,כושלות ברכים ולאמץ רפות ידים לחזק ם י ב ע ר ל ם ח ל ת ת  לחם ל

 נרדטים ספרים להדפיפ לא ,הברה בקרכנו ליפד קולו ויחנן ,ש מ מ
 בארצנו עמנו בשביל האדמה ״לעבודת אך ,ביבלױתיקה איזה בירכתי
 הרעב חרפת ממנו ולהםיר רעבונו להשביע הארץ״, מן להם להוציא
 געיני קרנו לרומם ויתד פנה גם כזאת מהברה אשר ,ומכאובױ ויםורױ
 ,ומשטינױ מטנדױ כלמתו מופר מעלױ להסיר ,מצבו משפל ולהקימו העמים

 הזכױת אור עלױ להזריה הרשות, בעיני גם הפד של חוט עלױ ולמשוך
שפט־ארם, רענן הארץ בקרב ולהאזריחו  הרים הזה הטוב ריהפץ במ

 ו מנ ט גרולױ ,העם מאת לו אין ושומע ,ותקע והריע תקע קולו כשופר
ם ד ה וקטנױ י ר צ דם ק אין ,למענהו להוציאו י  מקשיבואין איןטאזין
 עומת כל הפופרים דברי ,הנכוחים ודברים אמרױ ױשר לב על שם איש

 לסצוא הצליח ולא במשאון נשתקע כזה טוב וחפץ למו, הלכו כן שבאו
?לפעלו לצאת משק לו !  כי היטנו למעלה שאין נאמן אות לנו הרי !

 םפרותגו רגלי עמדו לא מעולם וכי ,ארץ ־ בחײ פמנלת םפרות לנו אין
 םפרױת כשאר החײם כארצות הברױת בין להתהלך ארצנו כדור קרקע על
 תהלך ולשונה בשמים פיה לשית ,קדש בהררי אך ויםודתה ,הישוב מן

 זרועות לא אך ערבות ־ מעון ומעונה ,בו חײם שאנחנו האויר לחוג מעל
 הראוי מן אשר בםפרותנו ״המקצעות את לחפש אפוא שוא כן על .עולם
 שאיננה כזאת וםפרות כזו שפה כי (447 בהם״)צד לעםוק לםופרינו היה

 ,המקצעותשבחײם אותן עםכל עסקגם לה אין נגדהחײם, להלוך ױדעת
 ,חײ־בשרים לצרבי ״קמח״ של טקצוע לה שאין כזאת וםפרות בזו שפה

 להתנהג איך להעם ״ללמד וע״כ ,הרוח הײ עם אך היא עםקה בל כי
 למותר (296 )צד לטותר״ גם וחשבה ,בזה צרך ראתה לא החײם בחוקי

 הפינאנםען והליכות כהמסחור אחרים מקצעות אהר בה לחפש הוא
 ״חײ־ שעםקי■ במקופ כי ,כםפחת כאלה טקצעות לה קשים כי ,ודוגמתן

 והפרות כזו שפה .לעמוד יכולים שעה׳ ־ ״חײ עסקי אין עומדים עולם״
 אם כי ,השפל עולם של בישובו פועלים םופרים עם עפק לה אין כזאת

 ,תורה ״להגדיל המםוה תהת אשר הישוב, מן שאינם פרושים םופרים עם
 נחת כף מלוא ״בער ואשר ,עצמפ ככוד להגדיל אמנם הוא העיקרי חפצם

 את יטכרו וחקירותיהם מפלפוליהם שעה לפי עצמם והנאת רוהם קורת של
בנױ וחײ שהיױ לדברים לב לשום לבלי כלו העם תועלת של הבכורה
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 לה יסבבו והמה ׳ לה שלום יעשו במעוזה יחזיקו המה .במו״ תלוים
 םוף סוף אם אבל .ובאשה״ מרקבון דבר כל השומרת ,התנועה את

 ״המחברים ,במעוזה מהזיק ואין לנפול נטױ הספרות רגלי כי אנחנו רואים
 מבני ,ורבים ׳ מקים״ באין חלילה תפול והספרות וחסוו־ הלוך הולבים

 תגבר כזאת בתנועה לא כי הוא אות ,ספרותם׳ את יתעבו עמנו
 ,ובאשה טרקבון לשמרה תוכל אשר התנועה היא זאת ולא ,הםפרות

 תוכל אשר התנועה של בטיבה העלם־דעתם עון שנתגלה והראשונים
 בני ״בי הזאת וההרפה ,קצם נתגלה ,להספרות יטים אריכות לתת

 שחבתי ״כל ,תסוב עליהם םפרותם״ אל פנים ולא ערף פנו ישראל
 והם ,הנזק כל כהכשר נזק חצי והכשר ;נזקו״ את הבשרתי בשמירתו

 הברלה דעה אין אם הבמינו: שאמרו שכמו ״לפי במכשירױ הױ הם
 למםורת( אם שער ,)מונה״ז דעה״ אין הבדלה אין אם להפך כן ? מנין

 שרשיה אשר עת ובכל ,לזמן זמן בין מעולם הבדילה לא שלהם הדעה
 הדעה .אין ה ו ה בל עיניהם לנגר כאלו מקדם יטים אל אך פתוחים
 ־ ולחײ עולם ־ לחײ כחלק חלק מנאיותיה לתת מעולם הברילה לא שלהם
 ולההשבלה הדתית ־ לההשבלה ,בשרים ־ ולחײ רוחנײם ־ לחײם ,שעה

 ,ונבונױ העם חנמי בין טעולם הבדילה לא שלהם הדעה ,האזרחית
ו נ ו מ ה ט ל ױ ד ה ו ו  מה אזן לבל ולהשמיע חלקו איש לאיש לתת ,י

 ױדעים בולם נבונים כולם הכמים כולם תמיד בעיניה ,לשמוע יבולה שהיא
 בכל הםפרות את ,למיניהם שבה והפלפולים ההװױת בכל התורה את

 העלײה בבני אך תמיד בחרה היא , למקצעותיה השונים והעױנים המחקרים
 היחידים את תמיד עשתה היא ,עיניה העלימה העם המון ומכל ,המעטים

 לא בן על .פל ט ,העם המון ,הרבים ואת קר, עי והכשרון הסגולה אנשי
 בודדים במועדים תמיד ותתבודד ,ם ע ה בקרב להתהלך מעולם זכתה

 את לעיניה שתה לא ומעולם ,שבו ב ר ה במעון ולא ,העם יחידי במעונות
ם כי :הגדרל הבלל ע ב ר ת ב ר ד ת ה ו ר פ , ם ה ז ו ע מ ס ו פ א ב  ו

ם י א ר ו , ק ר ב ש  לאאל , מטעמיה הכינה הרביםמהעם אל לא כי ת
 אל שבהעם, המעט מן המעט אל אך ,מדברותיה נשאה ישראל בני בל

 ודעת אתה ההולכים ומי מי םעולם הבדילה לא ,שבו והיחידים הותיקים
 לקנות לה ידם הנותנים אלה בין מעולם הבדילה לא ,יהפצון דרכיה
 ם ח ו ר אשר בכל , ם ד י קצרה לא מאשר הביתה דבריה ולאםף אמריה

 / דעת לאמרי מלקוש כאל השואפים אלה ובין ,בם תבוגה אין כי לה זרה
 רואים כד; בין • אליהם צמאה ם ח ו ר אשר בכל להשיגם קצרה ם ר י ו

 לבנות לה ראשית תרא הנאורים העמים בין ועם עם כל ספרות כי אנהנו
ת מױחדה במה ל ע ו ת ם ל ע א במהמױחד־ה ,כלר ה ר ק מ ם ל ע  , ה

,לבם את והמושכים לבם אל הקרובים בדברים רבים לבבות למשוך



 בטפרותנו אך .חיל ותעשה מעמל לה תחזיק מהעם הרבים על ,ועליהם
 של ברשותם אן־ ,זוױת בקלן אך העמידוה כי ,להיפך הזה הדבר היה

 ו ב י ח ר ה לא כי קרםוליה מעדו כן על ,שבעמנו הרבים ברשות לא יחידים,
 ומיחיד לבית מבית אך מתהלכת ותהי ,העם בקרב להתהלך תהתיה צעדיה
 הספרות בפעולת בולט והױתר גדול הױתר העון זהו !בצקו ורגליה ליחיד

 של פנים לגו מראה המאירה ״אספקלריא כי סרסרױתה פרי הוא וזה ,הקדומה
 הפץ אין ככלי ויחשבוה יתעבוה עמנו מבני ״ולבים ,“בספלותנו ויגון עצכ
 למלך משל :לעניננו נאה במשל המללש לבלי בזה יקלו מה ולי :“בה

 ? הםלסול על לא , להתלעם לו יש מי על ,והפםיל ,סלסול ע״י סחולה שעשה
 אפו ובשטף ? הספלות לגלי המיט מי אבל :ישואל מאלקאן ה׳ אשל ובעול
 עשו.חוטלא בעצמם החלשים הסופלים כי ,כמתובח ולא ״כמנצה יקלא
 :לו אמלים ישיבו החלשים הםופלים הנה , (446 לקבולה״)צל ומלא — לילא

!מעולם ה י ל ג ל ל ע ה ד מ ע לא אך ,הספלות י ל ג ל ו ט מ לא בעיניהם כי
 להביא תוכל ישלאל םפלות כי לגחבונו עול יאמל מאלקאן ה׳ אגל

 בעצמה הספלות לתקן (ולוחו נפשו לתקן , פנימה העם בהײ תקונים
4 )צל U) . )/בפי הוא נושן ישן זמל הזה הזמל — ולוחו״ נפשו לתקן 

 בםפלים לנו להועיל תאמינו ״אל אך ,תמיד יתהללו ובו ;סופלינו
 לענג תחפצו אשל כל אל הלגשותינו בהם להטות ׳ מתים ובענינים

 להעיל ױכלו כאלה הלגשות הן !ולהמלה לצדקה , למוםל ( לאהכה
 לנו יצהילו השונות תנועותױ כל מבין אשל (י ח ה י נ פ לק בתוכנו
 חתהתים מולא אך בלבנו יתן הוא הנה ת מ ה ו ולוחו, נפשו מאװײ

 — לבנו״ היא מאװײנו חבול״ בצדק, אבלאמאװיץ ה׳ יאמל !ותועבה״
 ב ל לו גם אשל עם ביל בלא־לב פפלות זה ולמה — החבם אמל
 (הנה קלומה הלכה הזאח ההלכה גם ׳ בעצמה״ הספלות לתקן׳׳ — \ אין

 חפצם וכל ישעם כל אשל הקלום הלול םופלי בידי מקופהת הלכה
 ׳ ולהאדילה הספלות את להגדיל ,וליפותה השפה את ללומם אך היה

 י מ ו א ל להלוח־־ה מעון תהיה כי אלמונותיה ולפסג מגדליה לגצל
 וזאת (בה ותשגב תנוה עמנו של אצילותו כי ׳ בתוכה כבול לשכון
 באפיהם׳/ אשל הלוח היא והספלות (לבל לוחני חײ(״ עמנו של החײם תולת
ת באלו אט ן עמגו נ י ף לו א ו ו ג ה ו ג י ש י א ל י ו ג י ש ׳ מ ף ו ג  ה
 לחפץ מעל התלוממו בבל הזמן פופלי אך .כלל גשמײם חײם לו ואין

 לשם לעםוק והםפלות השפה אל מלאוג חדלו כבל המה ׳ כזה צנום
 ומכאובו צל להם בצלתו אשל ם ע ה אל ולאגו ׳ ביחוד תועלתם
 המה . נפשם ישאו לעזלתױ־הוא אם כי םפלותו לעזלת ולא ׳ מכאובם

 כמגולם ישאוהו וגם סבלוהו בעצטם המה יען מזולו וילאו חלױ ילעו
 יכאב עליהם בעצטם כשלם גם יען עמם כאב ו ש ו ח י המה ׳ בקלבם

: אחליהם להבאים קלוב יהיה כי יאבו מהם הלחוק והישע ׳ במכאובו



 נדיחוז ו1_עד־כ אם תוישיה ״ומסןז
ם י נ ב א ל א נ ב א ה פ ר !ורודוה״ מ TTJ •• • - •• T T • T —

ה1 אלא עוד ולא ע ש  אחיהם את להושיע ױכלו לא כי ױדעים שהם ב
 שעה באותה , שיחפ מרי עמם וישאו באזנם שישמיעו באנחותיהם רק
 על כעצמם להם ונחוצות דרושות הללו האנחות כי כן גם ױדעים הם

 בהמזמוױם להתהולל בם לבם עור יעמוד לא כן על , המה םצביהם
 בענינים ורוחם נפשם לתקן הקוראים בעיני אבק ולהטיל הללו, הנושנים

 ולא הדרך זה לא כי בעצמוז/ הספלות של לוזקונה לב ולשית ,מתים
. הזה ובזמן ההם בימים המםלה זאת

 אומר מאלקאן וה׳ (חברו של קבים משני שלו בקב אדם לוצה
 ם״)צל י מ ע ה ת ו ל פ ס ידי על לק חײהם את לתקן ױכלו ״היהודים

 ,אחלת מםפלות היהודים חײ לתקון יעמול והצלה לױח ,ובבן ׳ (440
 לנו הקודמים התעסקו כאשל בה ונתעסק בםפלותנו נשתעשע ואנחנו

 בללוש ׳ פסוקות גהלכות הדת בעניני לק חרשות בלאו פעם בכל ״בי
 להמתיק כדי ;וקבלה נסתלה בחכמה וגם ,וחליפות בפלפולים , וטחקל

ן בך וכל , (231 )צל שונים״ כטעטים התבלין ע  ״התקון כי למה?י
 מובנת שהיא בספלות העםק ולכן , אחלים בלשות לק הוא להמעות

 אבל (440 )צל תועלת״ וללא צולך ללא הוא t להאחלים ולא לנו לק
 ? (438) זה״ קוטב על לק ״לעמוד ימליצך ומה \ ידידי לבך הלך אנה

 טובה כי הסופלים המה ױדעים אחלים בלשות שהוא המעות תקון על
 הםופליט ישאו המחוקק״ עט ״תנועת דבל על ולא ׳ מהדבול השתיקה
 כל כי״ ױלעים הם . מרבלותם את ( לעבלים עבלית הכותבים העבלים

 וכל ׳בשפתנו בט״ע הנאטלים בזכותגו להפוך והמענות הטענות ״אותן
 ידמו (בלשוננו שלנו בד״א עצמנו על ללטל באים שאנחנו ״הםנגוליא

 עצמו את ויתן שישא ״ הנאשם של והמענות הטענות אותן עם ״בצדק
 וצדיק זכאי כי ולהלאות בזכותו לוזפוך בלאו־, בבית או משכבו בחדל״

 לא ט פ ש מ כדה ל ו א אמנם אשל ׳ עלױ שהחפיאו בהאשמה ״הוא
 ױם ובבוא ׳ מאומה מהם ידע ולא ישמעם לא כי (כלל עלימו ״יםכון

 משפט לחקול אולם־המשפט בגשת ;טשפטו הלת ױם (והתוכחה הדין׳;
 ׳ בדין טענותױ ולסדל ׳ מלין על ױשבי לפני דבלױ להשמיע עלױ אז״
 ״ואך לחסרי או לשבט אם דינו לחתוך ,דיין בױם אמלױ ישמעו והטה״
 ׳ תובעיש לה שאין עבודה היא כי הזה, במקצוע מלבלותינו נשא לשוא;
 לא שעמלה היא דוךקשוטית עבודה ,ממגה לתועלת תקוה באפס״

 לא בשפתנו לכד ולא (.37 גלױן זו שנה בהמליץ )ממאםלי לה״ ״ישוה
 בבבואה הםתכלתי אשל שכפי אלא פלי, כל הזו בהשאלה העסק יעשה
 שאלת״ בשילי עליה נשאתי ׳ האלץ בשפת םנאציגו יציגוה כאשל שלה

:הזה המשא את היהודים״
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J
 נתעוררה מאז איךלה ופתרון

דינה׳ עספןה ים מני וכמו
:געורה היא ויום - ױם היא ױישנה

 פניה מןןמךת לנןצפה כיт .יש
 ?זעטרת י י ר־צון פצנה - ױש

.מגערת כי״התלים.עמה - אף.ישז
.8 ' י

 pj> הסב מסף _עמי מומןז לא
׳ המעלה ארם תר ?בה נם לךאות

אין ט פ מ'ש שם ה ל א ה'ש במקום אןז
אלד״ ש:אין ישם הן ט פ ש ט ה ובמקום

ם לא’כי י ך ת ו  ישיחו ;יקתעו בןד פ
. יפיחו ישאלסןז* פושקי־שפה אןז

9.
 אלי.עת־חגינה ןשראל יחל

אל י םי  יתגו ש^לתןזלב עתפותךי
,פנה ומהם יתד מהם ם י ר ת ו פ

;ז_קךננו ירום עזמוי ובךצון
 הקרח ^אךץ גם : .ישראל װזל

-־ ז פכח יציץ נמ האביב יבוא
אשו ככל (אודותה על ״האהרים״ שיבינוה בשפה העסק וגם
כל , בספק טוטלת ממגו לתועלת התקוה עוד (הנהו וטוב נחוץ הכי

.יצא סשפטה שם במקום בה לעסוק טאתנו רחקה תושיה אשר עוד , ,— 
 כאלה מעניניס לדבר תהת אם ,לנו מובנת שהיא בשפתנו ואולפ

 לדבר החדשים הסופרים ידרשו ;ההוױם בחײנו דברינו בעלי שאינם
 להיות תחת אם ׳ ױם בכל אצכענו עליהם נוקפים שאנחנו מדברים

 העם אז את יעירו אם , סופרי־העם להױת הם ידרשו סופרי־הספרות
 ישתדלו אם ( לפניהם אשר חלדם על הבנים אזן ואת ׳ בניהם חנוך על

 יראו אם (לו והדוםה הכעור מן העם את ולהרחיק המגונה את לגגות
 היא איך ולהבין לדעת בינתו את ויעוררו , שהיא כמו תםונתו את להעם
 ,ובאוטנות בדעת ועמל כשרון כל אל אזן לו יכרו אם ,להױת ראויה
 לבל ׳ הארץ מן לחם להוציא הארמה את ולשדד לפתח ;לפעלו לצאת

ה דבריט על גם אם ;רעב הרפת עוד ישא מארקאן ה׳ יחליט וכאלה כאי

—  27 —



 לעסוק לנו נשאר לא כי אני גם אענה אז ( ותועלת צורך ללא הוא כי
 אפוא ומה ׳ ױתר ולא ודוגסתן ופילולוגיה בטהעאולוגיה אם כי בספרותנו

 ײאתנו מה כי ׳ (447 )צד בהם לעםוק אחרים מקצעות אהר לחפש
 ה׳ בצדק העיר בבר אך .שהיה כמו בספרותנו העסק ישאר אם יהלוך

 מצבנו רוע שרש כל את להשוב הוא משגה כי ממאמרױ באהד מרגלױת
 הקלקולים המה רבים ורכים , זכױתינו את המגבילים בהחוקים רק בארץ
 אך ׳ עומדים הם ברשותגו ותקוניהם ׳ להם אדוגים אנהנו אשר שבנו

 ׳ היהודים חײ תקון אם אפס . לכ על שם איש ואין מקיץ ואין מעיר אין
 העמים מםפרות להם יבוא , המה ברשותם שתקוגם הקלקולים אלה בכל
 ממי אם בי לאט ההולכים השלוח ממי לא אם , המה מםפרותם ולא

 לא כי לדאוג ויש יש אז , צמאונו העם ישבור והרבים העצומים הנהר
 לדאונ יש אז ו קדש כל בם להטכיע וטיט רפש בוץ גם האלה המים יגרשו

 והפעולה ׳ לבנון מן נוזלים קרים ינתשו לא האלה הזרים המים מפני כי
 'לרועץ כן אהרי לנו תהפך לא לנו לא ממקור לנו שתביא הטובה
 על עזרו אשר דורו והכמי הרמכמ״ן מות אחרי בברלין ראינו אשר כמחזה

 ( יצאה ישראל חכמת ״מםקור ההשכלה אשר עוד בל בימיהם כי , ידו
 להחױת ובאה התהלכה הלשון ותלמוד המקרא הבנת ׳ קדוש וממקום״

 עולם אל ן ו י ע ה מעו־לם גם יצאה מהרה ועד ׳ והשכל בינה חײ ״רבים
 םפר בתי ׳ לטוכ נשתנה המקולקל הישן החנוך םדרי :ה ש ע מ "ה

 למודי יד על ( מקומות בבמה נפתחו המושכל החנוך יסודות על ]'מכוננים
 ההשקפה ;בו׳ המדעים למודי וראשית שונות לשונות גם למדו הדת״
 בן וכמו ההײם הליכות על העם בחירי להם סגלו אשר המושכלת״

 פעלה ; המתוקן הדתי החנוך יד על מקום לו קנה אשר המדעי ״החנוך
 ישראל בני בו הסכינו אשר והטתן המשא דרכי על גם גדולה ״פעולה

 להפץ מםבים דעת ברוח מטחרם דברי לכלכל החלו המםחור בעלי ׳מאז״
 ויבקשו בעליהם את המכזים הקטנים המסחרים את עזבו ורבים ; הזמן״

 תפארת והם מימיהם יכזבו לא אשר אחרים פרנסה מקורות ״להם
 המשכילים ו פנימח הקדש אל ההשכלה באה החול מחײ . לעוםקיהם

 ׳ הכגםױת בבתי העכודה סדרי תקנת על שקדו אמונה ברוה טוב שכל״
 * הטדינה בלשון והמושכלות הפשוטות הדרשות את להנהיג והתחילו((

 הטובות הפעולות בל עלגים. בלשון המעוקלים הפלפולים דרשות ״במקום
 והמוסרית הדתית ההשכלה בכה נעשו אשר המתוקנים והמעשים האלה״
 המדיני מעטדם הטבת לפני מסלה וסללו דרך פנו ׳ל א ר ש י ב ר ק כ״

 בל המםלות מן הוגו עוז ״וברב קדם״. ימי הוקי סבלות מתחת ״וחירותם
 הרמבמ״ן מות אחרי אך ץ״ ו ח מ ו ת י ב מ מכשול וצורי נגף אבני״

 ׳ מקורו במקום בעצם ׳ הזה הטהור המעין נאלה״ ידו על והעוזרים
 חדשים מושגים״ כי יען ? מה יען קדש״ כל לבלע זדונים מים מימױ ויגרשו
 (בארץ גברו והדעת האמונה חײ בהליכות חדשות והשקפות ראש נשאו

 לראות עיניהם פקחו כמעט אשר ישראל בבית הגעורים גני יכלו ״ולא
המושגים חמדת בפני לעמוד העמים[ ־]בספרות הזמן םופרי ״במחזה
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 מעמי עוד להם היה לא ״ובאשר • באו״ מקרוכ שקפות והה ,החדשים
 שביתתה מקום״ כי והכמתה״ בתורתה נאמן בםיס ולא האומה ברוהנית חזק״

 יצאה ישראל חכמת ממקור אשר הראשונה הפעולה ]של "ואחיזתה
 שהיה עם צרבו כל נתבצר ולא נתבסס לא ובאה[ התהלכה קדוש ״ומקום

 ת ו ר פ ס מ אז״ השתערו אשר מצױות שאינן הרוחות בפני לעמוד ״יכול
 שופכו ובאין עמם בקרב מעמדם התנועע ״נוע כן על ׳ ם י מ ע ה

 כתולדה לא ואם ;לגאמנים( בשפה פין רש״י הרב )מדברי אשורם״
 על חײהם את יתקנו״ היהורים אם בארצגו אנו גם תקרנו תוכל כזאת

 בבואמצי נשקוד לא אם ? מארקאן ה׳ יאמר כאשר העמים״ ספרות ידי
 יתהלבו קדוש וממקום ישראל הבמת ממקור״ אך יצאו תקוניגו בי כח

 בעצמה הספרות את לתקן הקדומה ההשקפה תורת זאת ? לגו׳׳ ויבואו
 ׳בל פני את ישנו בעצמם והטבע ״והזמן מאומה להעם לב בה לשית מגלי
 ( ביהודים החיים דרבי גם ישנו ואתם ׳ ומעשיהם העמים דעות ישנו

 אלה כל כי עינינו תראינה ובכר . (441 )צר הםופרים עזרת מבלעדי
 ולא העמים טספרות אך חײוזם בתקון למו ראשית ראו אשר עמנו מבני

 חײ צרכי ״עזבו לבנו לדאבון הם ׳ ישראל חכמת ממקור קדוש ממקום
 רוח נטשו 1 לבדם הדעת חײ את משוש וישישו ׳ והכמתה ישראל אמונת
 ואשר ישבו״ בתוכו אשר העם חײ מנשמת רוח לשאוף ױגודו , אומתם

 הרבה כי עינינו תראעה וכבר . חײהם תקון שפע ינקו ספרותו משד
 עלתה ולא ׳ מהיר סופר עט וכח ולמודים בלשון היל כארשנסקי עשו

 וטםפרותם לאחיהם זרה רוהם (עמם חײ לצרבי אמונים ברוה להשאר בידם
 בשם ועוד לגמרי מעלינו נפלו לא עוד אשר בבל , מה עד ױדע אתם אין

 הכמת טמקור יצאה כי ארשנסקי של השכלתו אשר תחת ,יכונו ישראל
 אומתנו, רוה של בקרןאורה העמידתהו שבה המאור (לראשונה ישראל
 לו להציב זבה כן על ׳ כהו כל הקריש ואליהם עמו גצרכי נפשו ותדבק

 מצבת לו להציג הטובה המחשבה נולדה כן על ׳ בקרבנו טוב ושם יד
 אשר בחנוכו הראשונה ההשכלה ד ו ס י מ לעמו כהו זו .מותו אהר זכרון

 בם אין ד ו ה י בל אשר המאלה״ ,יצאה ישראל הכמת ממקור
? להתנחל״ ניהל

 מקדש מן ומימיה תצא מקרבנו השכלתנו כי t הזה הגדול היסוד
 לםול לעמנו ה ל ע מ ה ד ו ס י להי-ות יכול הוא אך הוא (יפבו ספרותנו

 ימאסו לא הזה כהאבן אך אם ׳ המדיני מעמדו להטכת גם מסלה לפנױ
 ונר פנה לראש להם יהיה ־יה ־זה היםוד אך אם (בספרותנו הבוגים

 למשקולת בעקבו הכרוך ד י ת ע ה ו לקו ה ו ה ה להם והיה , לנתיבתם
 את ולעורר ולהעיר המעשי להשבל יד לתת ( דבר יעף את לעות לדעת

 על ולשקוד ;בפרט הנחוצים הלמודים ואל בכלל םפרותנו אל האהבה »
 מן להגות תוכל הםפרות .וכשרון בדעת הנולד הדור של החנוך תקנת

 בקרבנו, ההשכלה של הליכתה את המפגרים בולטים חסרונות שני המסלה
 , זיצותם1ונ הכוללים הלטודים בתועלת העם דעת העלם :המה הלא

בעל עליהם להכיט קדמתה מקדם הרגילו אשר הקדום המשפט בהפד
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 כמראה , ואונס כפײה מתוך אך להם להתוצות או ,״חצונים״ ענינים
 בדומה והשני • בארצנו הרבנים מדרש בתי הוםד בראשית הראינו אשר

 .ײסדום בעצמו ידױ אשר לעם ספר בתי חסרון , תולדתו גם והוא לו
 אמונת ממילא תרב בעצמו העם מאת ױסדו אשר כאלה םפר לבתי ואשר
 העם בידי לא שנופדו םפר לבתי אשר תחת ; שמה בניהם לשלוח העם

 מן ױגום אך אם הללו החסרונות שני .במו אמונתו מאד היא מעטה
 הזה הדבר .מאד ישגא אחריתה אך , מצער פעולתן ראשית ,המסלה

 ישיתו וגדוליה ראשיה אך אם למענהו להוציאו הנהו הספרות בידי
 דור של השכלתו לשלום ולדאוג ,ועוז בחפץ עלױ לשקוד כלבכם מסלות

:דעת וברוה דת ברוח נולד
ם הוקרו ד וננעוד הוךי ע נבון מו

ם כ י ך י י ם ב ת ם א כ עי ט ת נ ע ט ל
ם ולאטו ״ לבניב מדו ע הכן פיי.;

ל ת אישור דרןז ע ד ת ב £ ד ו
ל הױ ט ם למו כ ה אל ובמי גנ

שקכם .טוישנה;ב :?רח ןמטע־לי

 בחפץ עלױ לשקוד בלבבפ מסלות ישיתו וגדוליה ראשיה אך אם״
 העם יראה כי ׳ העם מאת שוטע יהיה בטח לקולם כי ( אמרתי ׳ ועוז״
 תהת ,לו אזן ויטה הספרות של גרונה כתוך עטהם מדבר מי של קולו
 — יען , בעינױ נכזה וניבם באזנױ, הוא הסירים בקול הצעירים קול אשר

ק — יען  —ולגדופים. לשמצה שטם ויתנו בעפר עליהם יעפרו הזקנים כי י
 כידי הנולד הדור השכלת של עתידתה את לעזוב לנו חלילה אך

 להקדים מבלי , העמים מספרות הײהם את מעצמם יתקנו כי ,המקרה
 להוש נובל הוי אז כי , הקדש טהרת על הגונה הבשרה של בפיס לה

 אז בי ,למו מרורות אשכלות ;רוש ענבי יהױ עגכימו כי למו עתידות
 ״נוע , מהצכתם צור את וינכרו יגקו מהם אשר השדים על אך יתענגו
. אשורם״ ישופכו וכאין ם מ ע ב ר ק ב מעמדם יתנועע

א בינו ת נ בו שר ויעװ־ א ם:כי יו
ם לבלי ם ה שר עו?פו0; מפ .כנ

 יסוד על לבנות ;אלה בשוינו ביחוד ו טאד משובן שהדבר הבלל״
 כלתי הגם ;ונאמן הזק יסוד לנו שיש במקופ (הנהו רחב גפ אש (רעוע
 לספריותגו השמירה היא היא .במוגה״ז( הרנ״ק של כך״)מלשונו כל רהב

 דברים כולו העם אל לדבר חײבים המה ;בה חײבים והבמינו שגדוליגו
 המה .וגבונױ פופרױ של מספר אזגים אל אך לא ( באזנױ נבנפים
 המה .בבבודם חײג העם יהיה ואז t העם לתועלת לשקוד חײבים
 ן. ו י ע ה ברכי על לישנו ולא ( ה ש ע מ לידי העם את לעורר חײבים

המה .ו מ ט מ ט ל ולא העם של לבו את ח ו ת פ ל חײבים המה



 המה . המתים של בהעבי אך ולא ,החײם של בדזװױת לעםוק חײבים
 של םפרות׳( ולעשותה ׳ ם ױ ה לרוח הספרות את להוליך חײבים
 לפשט חײבים המה .העבר״ ״של השמרים על להשקיטה לא ׳ עכשױ״

 בעקמומױת לעקמו לא ( והעולם החײם של בפשוטן שבלבו עקמומױת
 זרועם לחשוף חײבים המדו דבר של כללו .גרידא הםפוו־תי העױן של
 ולהעירו להקיצו עלױ פעולתם ונגלה , הםפרות על אך לא ( העם על

 התם ההמוני פי על עוד ישמע ולא , טוב מפעל ולכל וכשרון לתושיה
 על יבוא כי ,לו ולא לכם ? לבם הזאת הספרות מה :התמימה שאלתו

 • כמנהגו עולם של מישובו פשוטים בענינים בספרות הוא גם חלקו
ם ספרות לברוא , חױבם של כללו זהו ע ה  ׳ לפופרױ אך לא ל

 אם .מהם״ דורשת השעה מה יהזו ומבשרם להם יגיד ״לבם ופרטױתױ
 על הספרות את להעמיד ויכלו , הזםן וצום ,יעשו הזה הדבר את

 , ה י ר ו ה א ל ותחזור דבר תאמר הספרות אשר עוד כל אך .רגליה
 אשר עוד בל ,בה לצהק טקברם יעורו נרדמים גלמים אשו־ עוד כל

ד ותלך מתיפ לפגרים נשמות תהזיר ג נ ם מ ײ ה ה ה ל מ ם ע ױ  ׳ה
 בישין( או )טבץ דאורײתא פטפוטיא בי הקדומה הדעה אשר עוד כל

 צד אשר עור כל ,בעם״ אשר החײם ״נפש היא כזאת וספרות ׳ טגין
 t עומדת במקומה ׳.־ לכם הזאת הספרות מה : התם שאלת של תמותה

 ולא ערף פנו אשר ישראל בגי כל״ םעל ההרפה לגול תקוה בל אין
 הרוח היא לבד הספרות כי יבינו ולא ידעו ולא םפרותם אל פנים
 עצג של פנים לנו להראות תוסיף המאירה ואםפקלריא ,באפיהם״ אשר
 עשו״ מי משפט לאור ױציאו הימים ודברי ! העתידה בספרותנו ויגון

 ומי ומי ,בשמירתה החײבים הױ מי ׳ לקכורה״ לידא־ומרא חוטרא
! נזקה את הכשירו

 כחײ דוגמתו מעין תמצא שלא ,בהוה בחיײעם מחזה לך אין
 בספרותנו נשמע קולרו אשר ה א ח מ ה במחזה . בעבר העם אותו

 על להתעםק התחילו״ הםופרים כי ׳ רבות שנים זה האחרונה בהעת
 (אותם ולהשפיל לבזות הקודמי^ ישראל דרכי את לכטל , השלילה צד

 ונפגוש נראה הזה כמהזה (442 )צד בעינױ״ היקר ובל הקדש כל לחלל
 העם בקרב ובאה התהלכה כזאת ה א ח מ , הקדומים ימינו בדברי
 שמענוה הנה , בער וברוה טשפט ברוח זה עולם עם מועדי מן גמועד

 כן כאז ׳ החשמונאים קרן צמיהת בעת ומצאנוה ,הצדיק שמעון בימי
 הזהיהת מדרי המדה הפריזה כי קולה את המהאה השמיעה עתה

 כגזרה להױת ושבה ׳ ותמיטה רצויה טובה בבונה ואם ׳ והשמירה
 בהטועדים הזה המחזה ראי לא • בה לעמוד יכולין הצבור רוב שאין

 שוים אמנם כי , אלה גימינו הזה המהזה כראי ,ימינו בדברי הקדומים
 הללו הקחמים בהמועדים ׳ המעמדים הטה שונים אך בעצמם המחזות

 לבם שױרות אחרי הלכו בי ׳ ב ל ב ו ט מ כרעה העם קול את נשמע
 היטים הנכר״)דברי בני אל בקרבתם החײם וחטדת עדינות להס לבקש/׳

ימים ״אוהבי העם מן ורבים (59 צד שני חלק ,פין רש״י להרג לב״י
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 בהם מלעיבים ויהױ טדזם הנבדלים מחכמיהם התרחקו טוב לראות״
 העלזים חײהם ודרכי הױנים לקראת וישישו ׳ במנהגיהם {מתעתעים
 תחלה יצאו יצא אך ױהי ,ולהשחית לבלע נוםדו ױחד ( {הבודהים

 ולהפר בנטיעות גם לקצץ אפם בהמת שולל וילכו ;הגררים את להרוס״
ם  וסײגיה ביסודותיה ודקדוקיה, בכלליה כלה והאמונה , קדש ברית \

 בימינו אשר תחת (85 צד )שם אבדון״ בירכתי פחת פי בעברי שכנה״
 צר להביט בעמלו נפשו קצרה כי ׳ ב ל ב א כ מ דו ירעה נפשו אלה
 בבל הזה שבהמחזה השוה הצד .שבחײם התחתונה בדױטא מעון

 והעקרית הראשונה הסבה היא / אלה בימינו גם קדם בימי גם , הזמנים
 אל הטאת ״ראשית :הוא הלא ׳ העם בקרב תולדתו את גרמה אשר

 בהױת כי״ .מאחריהם״ העם המון את להדיה ׳ בעם והחרדים הטובים
 של מחיצה וכמו , מחברתם וגתרחק מגדולװ ונבדל נדחה העם המון
 לשדוט מקום והקנאה השנאה רוה לו מצא ( ביניהם הפסיקה ברזל
 וכאשר ,בישראל והתגבר הלוך הלך והלבבות הדעות ופרוד ,בעם
 , וקדושה טהרה .להם ולבקש העם מכלל להתרחק המעלה אנשי הרבו

ש י ם א ו ק מ ב ש י , א ו ד ו ב  להתרהק ההמון אנשי הרבו כן כ
 החסידים החכמים הרבו ״ומדי (85 בלבם״)שםצד ולבזותם מגדוליהם

 מן להתרחק העם מן רבים הרבו כן — אחיהם מאת ולהנזר להגדל
 כמו הנצבת המתלאה היא היא (85 צד )שם “מהם הנבדלים חכמיד!ם

 עד ולהשיבנו להפיצגו תסער חרון ובמו ( עתה עמנו בקרב לעינינו חיה
ונכדל נדחה ם ע ה ן ו מ ה ׳ וטובױ מגדולױ ונבדל נדחה העם !דכא

את יעשו כן על ,ן ו מ ה אין בלבם םופריט אמרו ;ו י ר פ ו ס מ
 בכסילקי מוצא אתה ׳ ישראל״ ״עזרת לא ׳ סופרים״ עזרת״ אך הספרות

 בל ױשכים אלא ,מעורבבים בה ױשבים הױ שלא״ אלכםנדריא של
 בבני מדבק יהא אכםנאי יבוא שאם ( עצמה בפגי״ ואומגות אומנות

היה הגולה לשכת״ כי מוצא אתה ׳ ױצא״ פרנסתו היתה ומשם ׳ אומנתו
הױ ומשם ,עלױ נתון והגלגל קבוע בור היה שם ׳ העזרה בדרום

 להספיק הגולה לשכת אין ספרותנו בעזרת אך ׳ העזרה״ לכל טים מספיקין
 ( בה מספר ?ותים אך להשקות יפכו מימיה ׳ העם של העזרה לכל מים

 ויאה טוב עברית בשפת הכותבים בל״ t צמא צחה הרב ההמון ונפש
 נסצאים םפרים והמון (בלח עליהם אבד שכבר כדברים להתעסק להם

 מטרה לאיזה ׳ מי בעד נדע לא אשר ותועלת טעם כל חהרי ביניגו
ה׳ תכלית ולאיזה ( תגו ב  והתועלת הטעם חסרי הספרים ואלה קאנטאר( נ

 עם להם אין דבר אשר הראות קצרי חשוכים ממחברים אך לא המה
 ״נאורים״ שהם כאלה ממחכרים גם אם כי ,והזמן המקום ׳ והחײם העולם

 לבם ידע לא כפו אך ,בהשכלה ומםובלים בתורה אלופים , להם המה
 ספרות של בשיחתה לשוחה חפצם דים כן על , וצרכױ להעם רגש
 התובעת עמנו המון ונפש ׳ אחורנית בה ללבת רוהם יהיה אשר אל

 מבקשת לה״ תשוה ״קריאה לפעטים לקרוא היא גם בספרות מזונותיה
ספרותנו יהירי של ככודם לפי זה אין בי ,תבקש אשר את תמצא ולא



 גראה םפרותנו־ של בבסילקי ( שלהם בעל־דבױם יהיה העם הטון כי
 ואם , עצמה בפני ואומגוח אומגות כל לא ,מעורבביםי' ױשביםו׳ אך

 יסתירו הגדולים ( ל־דבק בטי לו אין העם המון מבני אכסנאי בה יבוא
 מהכיט פניהס יסתירו והסופרים , מזה מעבר העם אל מהכיט פניהם

 — הזה ״והעוף , כידו מחזיק ואין לו מנהל אין , םזה טעבר העם אל
 וטן המלות מן ואוכל , צד בכל ואו־כל , העולם בבל וטס פורח — העם

תיג הזה העיט ידע לא כי ,החמםיין״ .בעולםו לו ישר נ
 על רעיא רגיז ״כד , בזמנו הנכיא צעק מתעים״ מאשריך עמי״

 בזמננו ישראל כנסת אך ״ בזטנם הז״ל אמרו סטױתא״ לנגדא עביר ענא
 ׳ מתעים מאשױם לי ואין מײשרים מאשרים לי אין :ואומרת טנהמת

 אגהנו רואים מזה מעבר ,סמױתא״ נגרא״ לי ואין פקיהא״ ,נגדא לי אין
 אך אשר םעיהס שבתוך תורתם על וששים שטריהם על קופאים גדולינו

 אנהנו רואים מזה ומעבר ׳ למו ובאה יצאה ישראל״ חכמת ממקור״
 לא״ ואצילותם גדלותם יען , העם מעל וגפרשים נבדלים ואצילינו גדולינו
 מלאכת עושים הש גם והסופרים (לםו ובאה יצאה ישראל״ הכמת ממקור

 במו בעליל המה ומראים , הישוב מן העם את להרחיק רמיה הספרות
ב ה ל ונחלה חלק כל אין  אותה כחםד ( בהספרות העם של מ י ר ש ײ־

 ואצילינו גדוליגו . לכד״ רוהני הײ יחיה ישראל ״לאום כי :הדעה
 מונח כםקומם ובבודם ׳ יכבדו אטנם העם כל פני על וםופרינו רבנינו

 ? מה״ שום ״על תמה שאלה של הופה כבוד כל על אך ׳ דגלו על איש
 מה ככודם ומה הם טה : לעתיד לעמנו היםים בדברי ישאלו שאל כי

 ? העם לטובת ובזמנם בשעתם פעלו כי אודותם על נשמע דבר שמץ
 ימינם לו הושיעה כי v ולטובתו להנאתו בימיהם לו אזגם הטו כי

v מה עד תמכתהו וזרועם
 ׳ גדולינו אודות על יטינו דכרי יזבירונו ונעלים יקרים זכרונות כמה

 לצאת חילים גברו אשר ,ודור דור בכל לנו שקמו הדור וטובי ונדיבינו
 לפי ואהד אחד בל , בכה וזה בכה זה לטובתו ושקדו ודאגו עמם לישע
 או ככפפו אם , ה׳ ברכו אשר כגרכתו איש ואיש , ומקומו שעתו

 בדברי עולם ושם יר לטו והציבו ׳ עטו בכח או ו1י בכח ׳ לבו בתכונת
 הטה רגים זה בזמגנו וגם ׳ גקרבנו לתהלה וזכרם ושטם לעמנו היטים
 כאזנינו יספרו ומכתבי־העתים ונדעם שמענו אשר כאלה סנולה אנשי
 במקומותם העם בצרכי והשתדלותיהם טפעולותיהם בפעם כפעם

 ׳ ובאמעריקא בספרד ברומניא באטליא באשכנז בצרפת , לטושבותם
 לטובתו לחוש העם על פקוחה ועינם באטונה צבור בצרכי העוסקים

 ישראל אלמן לא בי אזנינו תשטענה עברים וטכל ׳ מצוא עת בכל
 ונריבי שועים חכמים עם וראשי קצינים לב טאנשי ומקום מקום בכל
 ׳ ימינם יד על כחותם לבם על כחותם שוטה ם מ ת־ע ב ה א אשר רוח

 ובאשר ידם תמצא באשר לטובתו חרדים ולהױת תועלתו על לשקוד
 לגבול טהלאה t ממרחק שמועה היא זאת כל אך t לידם הזמן יביא

5. : רחוקימ ואײם ארץ טקצוי ,ארצנו

— 3.3 —
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ה ׳שמה ■' הוי מ ב ש  טו
ם - אנו איננוז במקו

т  v  •• I : •

 מכל לו טנהל אין ׳ הנהו יתום דור כמו װטיה ױשב עטנו אך
 עמו משתתף ואין בידו מחזיק אין , ואצילױ חכמױ מכל וקצינױ גדולױ

 שה , להטיב להשכיל צרכױ על מפקח ואין לו פנים טאיר אין ,בצרתו
 הנדולים ,ירעו לא הצאן ואת עצמם את רועים והרועים ,ישראל פזורה
 לעצמם עשירים העשירים לעצמם אצילים האצילים לעצמם נדוליט

 ודבר לעצמם סופרים ׳ אהה , הםופרים וגם , לעצמם רבנים והרבגים
 בעיניהם היא הםפרות , בהײ־־בשרים וצרבױ העם עסקי עם להם אין

 יהיד כל של רגלו כדריסת היא בה רגלם ודריםת ; לעצטה היחיד כרשות
 עזרת לא ;הנה עזרת־םופרים אך ספרותנו של העזרה ;עצמו ברשות
 עלױ נתון וגלגל קבוע בור עם המלה לשכת הזאת בהעזרה אין (ישראל

 אך הוא הד ישראל וכנםת אורײתא , העם לבל מים משם להספיק
 בלי ם י ו ע אין בי הגדול הבלל אף על , בחײ־שעה ולא בחײ־עולם

 בהײ־ לא אך ,בחיײהרוח הוא הד ישראל וכנסת אורײתא ,ה ע ש
 לנשמתין מקום כל אין הירח מגלגל למטה כי הגדול הכלל אף על ; הגוף

 הגדולים בה בין • דמי נשמה בלא׳ בגוף גוף בלא ונשמה , ערטילאין
 האצילים , יצאה ישראל״ הכמת ״ממקור אך אשר בגדלותם מתכבדיט
 העשירים יצאד^ ישראל״ חכמת ״לאיממקור אשר באצילותפ מתענגים

ל אשר בעשרם טרודים ו כ ר ו ק מ ל ה מ כ ן ח י  הסופרים ואחריהם ׳א
 ׳ בערבוגיא ױשבים הם שלה בםילקי על אשר הספרותית בהשבלתם

 בכל חיל לעשות רוממה וימינם ׳ עצטה בפני אומגות אומנות בה ואין
 והעם t כחײם העם צרבי של בהמקצוע לא אך שבספרות המקצעות

 הספרות מה : התמימה שאלתו ושואל בראשו ומנענע תוהה לו ױשב
 העשירים הנדולים מהאצילים ואהד אהד בל זאת ובכל ? לכם הזאת

 כל ׳ לו ונותגים , בכבוד הלקו מתנת מהעם לקכל יד פושט והסופרים
 יתום דור ואין ׳ בבבודו חײכים הבל כי בלבבו מתברך ואהד אחד

 ליה מפקין״ פלוני אציל כי יעקב יגיל ובכן , בתוכו שרוי שכמותו
 אלפיס וכמה כמה לו יש פלוני עשיר כי ישראל ישמח ,דדהנא״ בגוהרקא

 יש כי ומחברױ וחכמױ םופרױ על עמנו של מ־>ױ בני ישישו ׳ זהכ תרי
 עױגים של הבילות חבילות טעונין גמלא אלפי תליסר מהם לכאו״א

 של לעזרתם עמי יקוה אל אך ,ישורון חכטת ענפי בכל שונים ומחקרים
 ישכנו מרומים הם בי ׳ דדהבא בגוהרקי להו דמפקין האצילים אותם
: העם מעל ונפרשים נבדלים געלים ׳ במעונותיהם בדד בטח

ל ״ר׳טמת ך ב ה - ם י ל י צ  .יחפצו א
ם זו מו רהב ר פ ם ח חר מ קירצו׳ א
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 ,זהב דנרי אלפים וכמה כמה לו שיש העשיר של לעזרתו עמי ײחל אל
 גדולױ פני מאת גם \ אדם בל לשל קורם שלי :עזות יענהו הוא כי

 וענוה בחםידות ושמורה ערוכה תשובתם כי (ראשו וידיױעל עטי יצא
אי״  יענו סופרױ גם כי ואהה ״ “שטים בידי והכל ; לישראל ענױתא י
 כחו וזו בחלומות־־שםים, חלדו יהלימו הטה גם , “ירהמוך השמים מן ו1?

 העמים כל על רוחמטרום ה׳ אשריערה לו,עד הניחו״ לרוחױ־החײם, יאמרו
שחר(לקרואמלשלום מי (444 וארוכתותצטח״)צד נםאורו אזיבקעכ \ 

 וםי ? אלה רוחנו נגעי לחכוש ידאג מאתגו ומי ? ישראל’ שבר על נחלה
 נשתומם , בפרץ לעמוד אדם אין ! אהה ? לפצענו מזור לתת יתאמץ
 כאגרת )ליליעגטהאל מושיע״ ואין עוזר אין ׳ איש אפס כי לראות

 עלױ ועלה , שמם ד׳ כרם , ושפלים אנחנו בזוימ כן על״ טלאכותו(
 הםופרים על לא אם תלוי מי על הזה והקולר )שם( ושית״ שמיר

 בעוד סוף םוף הלא כי ? ועם עם בכל הנדולים המעוררים , והספרות
 ״ ועשירױ מאצילױ t וקציגױ העם םגדולי רברים ואין אוטר אין אשר

 ׳ ליעקב רבר כמגידים מתראים הסופרים הנה ׳ מאומה קולס נשמע כלי
 מה ? יגידו אשר הדכר הוא מה אך , העברים במחנה קולם כמשמיעים

 היא ( דנים אנחנו שעליה השאלה היא היא ? ישמיעו אשר הקול הוא
 בין םלע־המחלקת הוא והוא מהםפרות אנחנו שתובעים התביעה היא

 תוכעים הראשוגים בי t החדשים הסופרים וכין הקודמים הסופרים
 החרפה תסוב ישראל בני כל על בי״ / ם ע ה מ ת ו ר פ ס ה ן ו ב ל ע

 (בה״ חפץ אין בכלי ויחשבוה ; םפרותט אל פנים ולא ערף פנו אשר
ם תובעים וההדשים ע ה ן ו ב ל , ע ת ו ר פ ס ה  העם כי המה ױדעים מ

 נבראה הספרות אך , הספרות בשביל נברא העם לא כי ,לםפרותו קודם
 ויהיה בעמיט ידל;/ כי העם של הזאת החרפה כן על , העם בשכיל
 איה :כאמרם ׳ מהם בלמתו מוסר בפעם כפעם לשמוע בקמױ לשםצה

 עם רק \ וױשיעום יקומו ( הזה השפל העם של והכמיהם גדוליהם נא
 משפל בהתרוממם ;ה מ ה ם ה י ח א גם כי ׳ הזה המתועכ הגוי נכזה

 נטיב ו נ ה נ א כי השבון אפוא להם היש , ערף אליהם יפנו םצבם
 Къ (7 נלױן י״ד שנת המליץ ע׳ , במ׳׳א )מלשוני ?״ פנים להם

сожалЗшш, интеллигентные еврейсые люди, отряхнувшись
отъ узды фанатизма и обмывшись отъ прежней грязи, очень 
часто становятся совершенно индиферентными къ нуждамъ 
и потребностямъ своихъ прочихъ несчастныхъ единопле- 

менниковъ и единовйрцевъ )* ̂ ם^ה -״ל הןאת החרפה
 ומעלימים העם של הרוחנים לחײו אך הדואגים סופריה ועל ;תסוב הספרות

 לכ״ אשר המעטים הסופרים אלה ,כה כין . שלו מהײ-בשרים עין
קולס להשמיע בחם את כגסוחם , עסם בצרת ומשתתפים , להם בשר
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 ולישר דרך לפנות וישמיעו ידברו הלב מן הױצאים ובדברים , בשער
 ברשות שהמה כאלה בתקונים העם חײ מדרך מבשול להרים ׳ מםלה
 הסופרים אלה יהודה, בית את ולרחם בדק כל לחזק בפרץ לעמוד ׳ עצמו

 לכלמה בבורם ישיטו ועוד ( ה ח ו ד ימין־ה מתגרת הם גם אחורנית נדהים
 נשמע לא וקולם ,ולמגדפים למחרפים , ומצה ריב לבעלי לנרגנימ ויתנום
 בשיחתם יתנודדו בצדק לא האם כזה מעציב ולמחזה ( במחנה

 במציאות ישנה אם גס כי \ ? לישראר ספרות אין כי :במתיאשים
 ם י ר פ ו ס ה ;עמדי והחײם־אין ׳ בי לא יאמר העם אך ,מה במושג

 םה ׳ סופרינו תחזו מה !מקומה את ידעו הם אך והם ,דרכה יבינו
! ! במשקופית״ ״כמחזה — ? בםפרות תחזו

ו יחיה עם בל ת ד ו ב מ ל ו ע ב  היא היא עם כל של וספרותו (ו
 בדת בינה תלמדהו־ (לעולמו וגם לדתו חלק לתת והסרםרנית השתדלנית

 ותצעידהו , האדם״ יחיה לבד הלחש על לא כי״ ורוחו נפשו את לרומם
 ׳ ם׳ו צ ע ת א א ש ו ג י ־ה שיהיה בעולמו־ החײם מסלת על מישרים

 במנהנו עולם של ברומו העומדים הדברים לכל לכ לשים ותעוררהו
 מירא ױתר כפו םיױע הנהגה ״גדול כי (בשרון וכל ומםעל במעשה
 והיא ׳ אלוה״ לו שאין כמי דוטה ד ב ל ב בתורה העוםק ״וכל ,שמים״

 : לשונם במתק ז״ל חכמינו הטריצוה אשר הגעימה המליצה היא
 לו די שאין לך לומר # ״ ױ ל ג ר ת א ן װ כ י ש צריך — ל ל פ ת מ ה ״

ה פ ת כ לאדם  בהליכות ױ ל רג ת א גם ן ו כו י לא אם ( גרידא ל
 ספרותגו אך , האדם יהיה לבד התפלה על לא בי ,פרנסתו ועסקי עולם

 וכל ן עולמו בחפצי גם עטנו את להניק שד מעולם הלצה לא אנהנו
 ל ל פ ת ה ל למדתהו ׳ רתו בחפצי אך השקיעה וסרסרנותה השתדלותה

 דתו במושג לטובה כהטײתה ולא ׳ ד י ל ג ר ת א ן װ ב ל לםדתהו ולא
 לדאוג התחכמה ולא ׳ בשרו וצרבי עולמו במושג גם הטייתה ,ורוהנױתו

 ויקעקעו הראשון הטושג עם ונלהטו האחרון המושג צרכי ירבו פן מראש
 מובנת שפתנו .כה״ חפץ אין בכלי ויחשבוה ״ויתעבוה ( ביצתה את

 כך בל אך ׳ הרוסים לעם הרוסית השפה מובגת מאשר ױתר עמנו לרוב
 היתירה הקדושה בחסד ו בשפתנו הקריאה לקדושת טאז ההרגל גבר

 את בבריאתו וארץ שמים לבורא שרת כלי ״קדושת ׳ לה נתנו־ אשר
 בקריאה להקשיב שראוי מה להקשיב אזן כל ערלה כמו כי עד ,עולמו״

 ידה כקן תמצא בפעם כפעם כי עינינו תראינה כן על .בה חול של
 וקצרת (שבקדושה דבר מעין בזה שיש לפי ( בעצמה הספרות לתועלת

ק , מה עד והחײם העולם בצרכי תושיה לעשות הגה יד  עסקי אך כי י
 , הקדושה השפה מפי לשמוע מעולם הםכיגה לא עמנו ואזן , המהז חול'״

 כבר כן על .קדש בהררי ולא בארץ שיסודם פשוטים עניגים ׳ בת־שמים
 להועיל נוכל לא כי יען ; העמים מכל וגחעים גופלים אנחנו לבד בזה

 כי מאלױ הדבר מובן אולם (438 צד )ע׳ מאומה בםפרותנו לעצמנו
 מהמחזות איגנו ובכן ׳ בספרוחנו ע ב ט ה יליד איננו הזה המחזה

אשר עטנו תולדות ,הגהו המקרה יליד אך כי , ם י ק ע ב ט להם אשר
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 העולם פכל עפרו צבװ רעה ראינו בשנות ננוים נודדים בהױתם קרום
 הטרים המקרים וידי ׳ נפשנו על עברו אשר והתלאות העקות בהסד

 ,הנהו יטי־־הבינים דופן ױצא , הזה הגולם את ויכוננו עשו והנמהרים
 מנהגו בעקבות הםופרים כל את לדדה עתה נם בינינו יתהלך ובצלם
 יחיה לא ישראל לאום ,כי׳ מדברותױ וישאו לרגלױ תכו והם , הקדום

 בפעשי שם להם העושים חרשים חײ ולא , פלחםה שדי על גבורים חײ
 י נ ח ו ר ײ ח אבל ( יםים ארחות העוברים סוהרים חײ לא נם , ידיהם

 של ולידתו הורתו אם אבל בבנפיהם״ אשר הרוח היא והספרות ד ב ל
 על לשעשעהו עתה הנוםיף ,ובשומ באונס היה בשפרותגו הזה ההרגל
 בין ונדדו בגולה הלכו מאז ישראל בגי ״עם ? ובמזיד ברצון ברכיה
 רוח לכל נדהפו רק , נאםן ומושב בטוח מקום להם היה לא , העמים
 לבנות חזקים ויסודות נרחב כר להם פצאו ולא ׳ לעפ מעם ׳ לארץ מארץ
 ובכל״ עזכום לא אשר , והדת התורה האמונה על זולת ׳ ספרותס עליהם
 בנו העטודים שלשה אלה על (עםהם״ שכינה גלתה ישראל שגלו םקום
 וישע״ תקוה חײם מצאו ם ה ב ק ר כי ׳ עתה ועד מאז הספרות היכל
 ( הײ־־שפים ( הרוחנים לחײו הםפרות ״הועילה ז א אם אבל ((231 )צד
 (862 )צד מאוםה׳' להש להושיע יכלה לא ומעולם מאז לחײ-ארץ אבל

 בקרן אך בעמדתה להשאר היא מוכרחת לנצח כי גהחלט נאפר האפר
 י נ ה ו ר י י ה ק ר ישראל לאום יחיה לא הלנצח ? תזוע לא וםנה ׳ זו זוית

 באפת היא פשוקה הלבה ואם ‘׳י באפיהם אשר הרוח היא והספרות ד ב ל
 לטוב עפ:ו חײ כהליכות מאופה להועיל נוכל לא ובספרותנו בשפתנו כי

 החלטת כי בע״ד הודאת פה אנחנו שופעים , השתא איכו ? (440 לו)צד
 םפנה להוציא נובל לא יען ,ספרות לנו אין כי ישראל םםופרי רבים

)צד לדרבי תועלת ו  וסרסרנותה ׳ בה וצדקה עוטדת בפקופה (291 חײנ
 ״ עפנו של ו ת ד עם אך ידה לשית הפדה על הפריזה אשר פפרותנו של
ו את גם לטוב הכירה ולא פ ל ו  לקרב שפה אותױת יחדה ולא ׳ ע

ו לםען( בידה לאחדים והױ ■ אחד אל אהד ת ו ולטען( ד ב ו  למען ;ט
 היתה אשר םפרותנו של סרסרנותה (ו ד ו ב ב ולפען (ו ד ו ע י ו

 גלתה ישראל שגלו טקום ״ובכל ,אתכם ןהוצאתי נקוב להמאמר לפושעות
אתכם והוצאתי םהפאפר ישעה ותקפוץ עפהם׳/ ה נ י כ ש
 ׳ ' ’ ״ ראתה' לא הח״ם גחוקי להתנהג ״איך להעם ללפד כי

 שדי על גבורים הײ יחיה לא ישראל ״לאום יען (296) כזה״ צרך
 חײ לא גפ ; ידיהם בטעשי שם להם העושים חרשים חײ ולא ,פלחםה
 והספרות ׳ לבד י נ ה ו ר ײ ח אכל ׳ יפים ארחות העוברים םוחרים

 חוטרא״ שעשתה היא היא זאת סרסרנותה ,באפיהם״ אשר הרוה היא
 טכגי רכים בי לכנו לדאבון״ שגרטה היא היא (לקכורה״ ופרא — לידה
 הטאירה ואספקלריא״/בה״ חפץ אין ככלי ויחשבוה ספרותם את יתעכו עפנו

 הםשל הוא והוא ׳ העתידה״ כספרותנו ויגון עצב של פנים לנו מראה
 ע״י שחורה שעשה לפלך טשל הפדרש( )כשם בדכרי לפעלה שנשאתי

_ ? הסרסר על לא ׳ להתרעם לו יש םי על , והפשיד f סרשר !
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׳ ו מ ל ו ע של מחורבנו אלא עמגו של ו ת ד ספרות נתמלאה לא
 רחכ היה ומצבו בחײו עולמו ראה עמנו אשר והטובים השאננים נימים י

 :הרמכמ״ן אמר עלױ אשר הנפלא במעמדו עטנו בהױת , תחתױ םוצק
 אם ױדע וטי , אחת פעם רק כעולם הזה הנפלא כמעמד היה לא״

 י נ ע היה ׳ המדינײם חײו בנכסי ר י ש ע שהיה בשעה ,כמותו״ יהיה
 לעינים אז לו הױ טספר ספרים אך כי ;ספרותו בגכסי שעה באותה

 עלױ שפרה ונחלתו לבטח ישראל וישכון ,והגמוסית הדתית בהנהגתו
 היא והספרות לבד רוחני ״חײ המה חײו כי כלל אז הרגיש ולא בחײו
 עלױ בגוא ( רגלױ ונתמוטטו העונות כשנרמו אך ,באפױ״ אשר הרוח

ה מועד ׳אל,דחי טדחי ונדחה כשואה חורבנו ח י מ צ ל ה ו ד ג י ד  ו
 הקשה ״װזמועד , לו הלך חלף ל ע פ מ ה ו ז ו ע ה מועד ׳ עבר לאומתנו

 גם הקודש כארץ גם ורוחגי זםני קשר כל והתרת פלאים ירידת של
 ,הנוראים כשגושױ כטתהלך כא הרומײם״ שבמלכות הגלױת בשאר
 העם את ״לאסור הנמרצה ההשתדלות :הראשונה התולרה אז היתה

 ,ומסוכגת קשה בעת בכללות האכות ולדרכי ׳ התורה לדרכי בשלשלאות
 והרחקות גזירות ״לקבוע הרבו בזמן ובו ,שבידיהם״ היקרה הסגולה אל

 פעולת להחכמים להם שעלתה והגםן׳ t שלפגױ״ זמן מככל ױתר וחוטרות
י האבות ומעשי ת ד ה ם ױ ק ט ו פ  בהנוגע הגה ; ה מ ו א ה י ש י א ב
 שהיתה , לבסוף הנסױן הורה ; והנהגתה י נ י ד מ ה קשור ל ל כ ל

 אם כי (ומאחדת מקײמת לא היתירות וההומרות הגזרות פעולת י
 (להרנ״ק( כשר״)מונה״ז ועד מגפש וטבלה ואגמון כפה עוקרת , טפרדת
 השביל , הזהכ מהשגיל שנדחו מבױן כי :השניה התולדה באה ולרגלה

 :הפתגם בפיהם אז שומה כידוע אשר t הקצוות אל נדחו ,האמצעי
 בינינו טהלכים הזה הקשה הטנהג לו לקח אז ומני צלוב״ או יהודי או/(

 וחומרות בגזרות ולהרבות הדת יקרת בפנת אך עצמנו את להשתקע
 הױם אותו ׳ בעצמם לחז״ל בזמגו היה קשה הזה הקשה המנהג ,וםײגים

 באותו ׳ העגל בו שנעשה כױם לישראל היה קשה גזרות( י״ח )של
 בו כױצא ױם ובאיזה ( הױם בזה !״וודאי ׳ ה א ס ו ש ד ג הױם

 ה ו ע ר ז ו ׳ הכל לדברי טבבר מלאה שהיתה (הםאה את גדשו , אחדױ
 לא ימים אחרי יגונותיה ו ר צ ק גם ,ת ק ח ו ד ה ת ע ה ת ע ט ד כ

 והשגיגה המריצה המדיני עולמו של מרשותו יציאתו ;)הרנ״ק( רחוקים״
 בעױנים ולהתאושש להתחזק 7 הדתי עולמו של לרשותו כניסתו את

 כנודע״) לקדש משטרת וגזהת הומרות בסײגים שוגות ותקנות כדת
 הױם״ כאותו״ לישראל קשים •ימים (ת״( ר מ ש מ וסיג תקון לכל שקראו

 ת א ו ש ד ג״ כאלה קשים מימים וױם ױם ובכל ( דרכם ארחות סללו
 המושנ לו כבש לאט ולאט הבל״ לדברי מככר מלאה שהיתה ה א ס ה

עזרו עוד אז *( השונות הכתות ופרעות ,עמגו בקרכ דרבו הזה החדש

ע *( ה כאו״א אשר הכתות מספר אז לפו כידו  סרעומ לפרוע לעצמה במה ננ
משתוס שחושב י ג ח о ר א ש כשס סיצסקר ל״ש להא׳ קדמונױח לקועי ויעוין f ישראל



 ,יאמץ מרויח־המריני װוח-הדת ,עוז ולדרוך חײלים לגיר ידו על
 , תלה על הראשון של חומתו נבנתה האחרון של חורבנו םשואות ועל
 עבודתו לעבוד ידו על עוזרת והםפרות ,ה ו ר כ אפ כי בכה ולא בחיל לא

 שונים בםלםולים ולסלסלו ׳ משכנותױ ױריעות אהלו להרחיב ,בקדש
 באהלו ולהםתופף במועדו אך להתבורד העם ההל לאט ולאט ( והדשים

 ׳ ומקוס מקום ובבל ודור דור בכל ׳ ולהאדירו ולהגדילו למודױ לפרש
 ׳ הזה הצר כעולמם ״בהעטיקם בי ׳קשה ומאד מזה מהויבת וכתולדה

 הידיעה ומגבולי , והמסובך המפולפל הלמוד אל הישר הלמוד טן יצאו
 אשר העױני השכל כי ;חפץ להם שאין והחדודים ההזױת אל התלמודית

 ,תפקידו לו בקש , התלמודי העסק של קטנה בעוגה מסצר על נפנר
 עננ לא ,האדם ידיעות םעפי בשאר ומהיה מזון לו מצא לא וכאשר

ם ׳ לו טםכיב אשר כבל הדעת בדיחות ולא רוהני צ מ ל צ ב ת  א
ת בח ו ו  חדשים עולטות שם לו ובנה ׳ לו הנשאר האהד בטקצוע י

 (313 צד פין רש״י להרב לנאמנים )שפה ולהתענג״ להתפאר להתנדר
 אך • עוד לו הױ לא הראשונים ופנױ עטנו של צורתו נשתנה בה

 ויציאתו ,ו ת ד על ו מ ל ו ע מ עמנו של ההליפין ׳ הזה המעציב המחזה
 בלבותנו להתפש יגון מזכיר מחזה הוא ביפודו אשר ׳ בם לרשות מרשות
 וגרמיהט ותולדותיהם ימינו דברי בהשתלשלות ודרוש ראו בעױן
 היה הזה הטחזה , כרחנו בעל ושלא כרהנו כעל, לנו שגרטו

 ׳ וקורת־רוח הנאה של חכמה לטחזה מפופרינו לרבים לבבנו לתמהון
 ב ב ו ס מ ה את לוקחים ( הזה הטהזה של בדינו םתינות כל מבלי הטה

 ׳ תהלתו וישוררו פעלו ישגיאו וכה ׳ ל ע נ ל ל ג ר עושים ׳ ה ב ס ל
 חיי רק יחיה לא ישראל ״לאום כי נפשנו את להשיא בידם וקםטים

 געולמו לישראל לו ואין ,חײו״ רוח נשטת היא והםפרות לבד רוחני
 ״בהא הזה הקםם מרומי גפי על ,בלבד םפרות של אמות ד׳ אלא

 פפרותנו ימי להאריך עמנו עם הםדם וזה ׳ נחתינן״ ובהא פלקינן
 ׳ עתה גם יעזבו לא הסדם קםםי־שוא משמרים (כזה קםם של בתנועה

 ן ״הלאה״ הםפרות את להניע כלבם יאמרו אשר התנועה להם ותהי
 ומחקרים ולקוטיפ הערות זעיר שונים באוריש זעיר ׳ לקו קו לצו צו

 בי ,הזה הקםם של רבצו מקום , אחד מקום אל הולך והכל ׳ קדומים
ם הוא ,כולו הבנין עלױ מחזיק אחד ״יםוד ו י א ק ה ו ה ״ ם ח ו ר כ

ה לעשות י ת ס נ א נ י ג ח ס ר א ש מ כי פה אעיר ואגכ . משנעיס ל׳ױחר ה אחת מ
הארורוח הכחות אלו יצאו ומאז : וז״ל אבות( למס׳ )כפירושו הרמב״ס כלגרי קפנה

 צדוקיס המכמיס אצל ושמוהס , קראיס מצריס( )ר״ל הארצות באלו ונקראו ; מיניס של
י ׳ כו׳ וביחוסיס מו לא הקלאיס כי זאת גס ואף ׳ בקראיס אך וסײס בכהות פתח 4מ  יכו

 הס והס , ושמותיס קראיס :צ״ל כי הנהתי וע״כ ׳ ימל גס וביסוהיס צלוקיס בשמוח
ס אצל , אח״כ מ״ש וזהו ׳ שארסתני שהזכירס השמומין )ויעוײן וכיהוסיס צלוקיס החנמי

1 צל נסםחים שס (ואו צל קלמונױח לקוטי 0 1. )



 , ה ו לר הכחות כל את ױצמצמו נפשם את ישאו אלױ י׳ (297 )צד
— ן ! למעצבה בבשתו ישבכ ף ו ג ה ו

 געצם ,הזה המחזה של ביסודו פופרינו שגו בי ראינו וכאשר
 עוד כן ,ימינו ברברי הטאורעאות בהשתלשלות וגדולו ולידתו הורתו
 ההגונה טההשקפה המורם המשפט את ללענה הטה הופבים כי נחזה

 מארקאן ה׳ דברי כה הלא .היץ יבנו ו כ פ ה ועל ,לעמנו הימים ברברי
 ישראל מצכ על להתחקות חררו לו ״אך :ההדשים הסופרים על בתלונתו
 ומדיגה חברה לחײ ויהוסו ,אלה ימינו עד לגוי היה פאז כלאוםים

 ׳ ימים לארך להתקײם ספרותו לו הועילה וכמה , לטושבותם גטקומותם
 בהפך ההליטו הטה גם אולי אז כי ״ והזמגים העתים תהפוכות בכל

י אמרנו אשר הדבר הוא . (292 זה״)צד ממשפטם  מתינות כל מבלי י
ב לוקחים , הזה המחזה של בדינו ב ו ם ם ה ת א ה ם ה ה ב פ  ועושים ׳ל

 ( לישראל פפרות יש , לדעתם ארגיעה עד נתרצה הבה אך ;לנעל רגל
 ( טוב הױתר צד על מלאה •האוטה לטובת לעשות בידה שספק םה וכל
, הוא ח ו ר ב ה מ ו א ה ם ױ  פעולת היא היא מת״ לא אבינו ״יעקב ק

 םקצעות בבל שכתבו הרבים הספרים״ ׳ הקדומים גהדורות םפרותנו
 הזה״ העם רוח החױ הםה ׳ והמדות המוסר בדרכי ׳ והדת האטונה

 אך םפרותנו את העמידו הראשונות הצרות אם אבל . (294 )צד
 ׳ עמנו של ו ת ו י נ ח ו ר ב ,והדת האמונה במקצעות , האצילות בקרן
 ת ו ע ב ו ת ו באות הראשונות את המשכחות האחרונות הצרות הנה
 לנסות תפקידם את מבקשים העתים והליפות החײם צרכי ,שלהן את
, במקצעות גם בפפרותנו כחגו את ה ײ ש ע  הרוח של קױמו ואל ה

 יקו־א ״לא ,הגוף של לקױמו לדאוג כבר נחוץ בעמנו ומתוקן הפאושש
 ב ק ע י שם שיעקר לא שםך, יהיה ל א ר ש י אם כי ׳ ב ק ע י עוד שמך

 פאימתי(, פ׳ ו״)ברבות ל ל פ ט ב ק ע י ו ר ק ע ל א ר ש י אלא (ממקומו
 ׳ כליתם״ לא יעקב בני ואתם שגיתי לא ד׳ ״אני (מת״ לא אבינו יעקב״

 ואבדה עצמותינו יבשו :שיחם במרי הגולה בני התנודדו וכאשר
 נענה ? האלה היבשות העצפות התחײנה ,לנו נגזרגו תקותנו תוחלתגו

 יעקב !וחײתם״ בכם י ח ו ר ״ונתתי תנחומים של כתשובה הנביא להם
 בי עשה פפרותנו הטיבה ׳ הײם מבקש ל א ר ש י אך ׳ פת לא אבינו
 מן מפשטים בענינים לעסוק שהוםיפה מה וכל׳׳ ׳ ליעקב ת מ א נתגה

 עתה אך (294 )צד בכללה״ האומה לחזקת ועוז אומץ נתגה ׳ הטבע
 הוא נם תחײהו תשוב כי ׳ פדוח עמו תרבה כי ספרוחו אל ישראל ײחל

ע ו  תחײה תשוג כן , ב ק ע י שבות שבה וכאשר , מאורה יהגה ם ה
 חרשים ואזני ׳ עורות עינים לפקוה לו תתן וישעה ל א ר ש י את

 והליכות החנוך דרכי את ולשנות לחדש״ הלבבות את לעורר ׳ תפקהנה
 אשר הטעלה תור אל והעלותם הובילם למען ׳ היהודימ של ארץ ררך

 ׳ ישראל חכמת ממקור דעת הכשר להכשירם ׳ אירופה עמי אליה הגיעו
 תלמוד כתי ׳ לנערים ספר בתי ליסד ,הזמן רוח בטסלת להדריכם

הנעורים בני לכ את להטות # ישראל פופרי לתמוך t ורגנים לםורים



 עכודת אל לפנות העם ואת ( מחשבת למלאכת ׳ המדעים ללמודי
 לנאמנים בשפה ׳ תקפ״ד )מבכה״ע הקטנים״ במםחרים ולמעט האדמה

. עולמנו הײ עם ידביד ההולבים מהצרכים וכדומה (404 צד
 הרבה״ כן ועל ! חיים מבקש ישראל אך ׳ מת לא אכינו יעקג

 לדבר ומתלבטים״ ומתהבטים ׳ אלו בשאלות להתעסנן החלו מסופרינו
 ,הנידו אתצעיריהם דיקודמים סופרינו שאלו לו אך כו/ שונים באופנים

 ׳ כו׳ ? החײם שאלת היא מה ? היהודים שאלת היא מה אחינו לנו נא
 טכל וגרועים נופלים אנחנו אין כי היטב עצמנו את ױדעים אנהנו הלא

 ה׳ פה ידבר רוח בתום (438 —• 437 )צד ? חפצכם ומה ?כו׳ העמים
 שתי בידו עלו פה אך ׳ עמו בצרת מיצר מלב הױצאים דברים מארקאן
 שנרמה היא והיא ׳ אחד בקנה רכ מרהק מרעותה אשה הנפרדות שאלות

 למותר אך ע״כ ברשותו אינם הללו השאלות שפתרון לפי בי לההליט לו
 להסופרים יש כי אומר הוא זה ועם , אודותם על וליתן לישא הוא

 ׳ הללו השאלות של המלות באור צעיריהם פי את לשאול הקודמים
 ׳ הדבר הוא כן ואם ,הוראתן יבינו לא בעצמם הקודמים כי הוא אות

 Евр. библштека במ״ע השופרים אחד של לחשו צקון םאד צדק עתה כי
 הצעירים את כלה יגרשו הקודמים והסופרים יתן מי׳׳ : ההגונה בתפלתו

 להה׳ ״השחר״ מ״ע ע״ד מדבר הוא )שם השחר מפתן על מדרוך ״הברױנים
 כזאת תפלה ׳ בו״ עמדתם יקחו בעצטם והראשונים םמאלענסקץ(

 באטת קשה כזה במבט כי t זהב של באותױת נחקקה להױת ראויה
 ולא אני נביא לא אם ואנכי . כםפחת בספרותנו הצעירים של פעולתם

 ממאמרי באחד וכתכתי ׳ כבר זה כזאת לי נבא לבי הנה , נביא בן
 בינינו המה רבים עוד כי אנבי מאטין : האלה כדגרים תול״ג( )המליץ
 החײם״ ״שאלת הבטוי עם המובגת הנכוגה ההוראה אשר כאלה קוראים
 של שאלה להחײם יש אם בלל ױדעים איגמ כי ׳ עקר כל להם םוזרה
 והקב״ה נכנס וױם ױצא שױם : הוא בחײם מושנם כל שכהם הרוב , כלום

 , בזמנו שלא או בזמנו ׳ בצמצום או ברױח פרנסתו אדם לכל מזמין
 לדעת כיבלתם אמנם יש שבהם והמעט , תוצאות שאלה לכל אפוא וא־־ן

, ולהבין ו צ ױ ש ב  על אשר , הזה הרצון לידי באו לא מעולם אך ל
 ׳ מפורש מפי ױצאות ״שאלות־החײם״ המלות את כשישמעו ואלה אלה כן

 מאן שכשהכריז רוכלא ההוא בהדי הםאורע מעין בי יארע שלא חוששני
 אנבי מקדים הילכך ( מיניה חײא למזבן עלמא כולא אתו ׳ חײא בעי

 ופתרונן ׳ ת ו ל א ש ב אך עסקנו כל עתה לעת רוחגו שלדאבון לאמר
 כזאת שאלו לו כי מארקאן ה׳ אפוא יאטר ובצדק . מאתנו נעלמו עוד
 אם ! הגותנת היא אבל (438 )צד לענות מה להצעירים היה לא

 יאםכאלה בלום ירגישומשאלות־־החײם לאידעוולא הקודמים הםופרים
ה ק מ בדרך או ה ד ל ו ת כדרך להם עמדה שעתם אשר  לראות ר'

 הײם לראות עוז נפשם דרכה לא מעולם אשר כאלה או ׳ בחײהם עולטם
עצמם ודוממו ושװ ׳ שהוא כמו בהײם חלקם עפ והשלימו ׳ מאושרים



 ? מזוני טשום ״ואי (ישירו משפט אם ישירו חסד אם ׳ אטו עלי כגמול
 רכרי כן ועל , בלבותם יתנהםו שולחנות״ לשתי זוכה אדם בל לאו

 מינות דברי אם בעיניהם יהױ היה השאלות באותן החדשים הסופרים
 של דרכם אם ׳ בשוקא דינוקא כשותא , בבך מה של דברים או ׳ ממש

 להזםר בהודות , הספרות לצרכי רק וסלולה כבושה הקודמיש הסופרים
 להפקיד עלינו בן ועל הלאומי לרוחנו המעון הוא בי בפיהם השגור הישן

 חײ בצרכי כלום מרגישים ואינם , ולבצרם לפסגם חומותױ על שומריש
 ׳ בעמנו ופועלת חיה םפרות אין כי מזה נדול מופת לך אין עתה בי , העם
 על הוא טעיד , בינינו ת א ז כ ספרות ישנה כי ואוטר המתעקש וכל

 . ומחסורױ עמו בצרכי מכיר ואיננו הספרות בתנאי מבין איננו כי עצמו
 ן נ י א ש הנפרדות השאלות שתי את בדגרױ טארקאן ה׳ בלל לא לו אבל

ת ו א ר ו י ל י ה ב  אשר , היהודים שאלת את ביהד ערבב לא לו ל
 אשר החײם שאלת עם ׳ העם של ברשותו איננה פתרונה
 הסופרים את שאל לא אז כי , העש של ברשותו אך הוא פתרונה

 יאבו חדשה לא יען ? חפצכם״ טה״ להם הקורמים בשם החדשים
 ישנתהו ההזיה אשר הישן את יפיחו רק , לברוא החדשים הסופרים

 על ואף , בחײם עטנו לצרכי כרוכים יררו והקמח התורה .ברכיה על
 אף קמח ועסקי , הרבה תורה עסקי בספרותנו מוצא אתה הרי כן פי
 , ותורה ארץ דרך על אנחנו טצװים הברה ובאנשי דת כבעלי . טעט לא
 ספרותנו של עסקה זאת ובבל ; לתורה קדטה ארץ שדרך אלא עוד ולא

 להתלות יתד לו שיש טי ״אשרי . ארעי לא גם ארץ ובדרך ( קגע בתורה
 ויקר , הטוסרי במובנו יקר הזה הטםולא הפתגם < חבטינו אטרו עלױ״

 להתהלך ( גבלל לעם וכן הפרטי להאדם כן ,הגשמי כמוגנו בױתר
 t עצמו את נושא חי ולהױת- הטעשה כשרון משענת על החײם בארצות

 אשר ההיא בםדה כי ( בחפנױ רוח וטאשף שקר על כוטח בכם־ל לא
 גם וקבוע ודאי להױת צריך במדה בה ( וקבועים ודאים החײם צרכי

 לא שמא אשתבר שטא״ ברפ־וןי תלוים שיהױ לא , וכלבלתש ספוקם
 צרכיהם אשר עטגו בחײ עיגים בדאבון נחזה אשר כמחזה ״ אשתכר״

נורל ױטל בחיק וכמו , לעברו איש בפרנסותיהם הטה ותועים םרובים
ולהפסיד במקרה להרויח ( משפטו כל ה ר ק מ ה מ ו ( חײהם פרנםת

טחכטינו הרכה גם כי עד ( במקרה ולהעני במקרה להעשר (בטקרה
בחכטות דעתם וכשרון תבונתם ברוחב למופת הױ אשר השם אנשי

 באור לראות עיניהם נפקחו מקרה בדרך אך ׳ כידוע , הס גם ( ומדעים
זכו בארצנו עמנו חבמי כל ובםעט i *( םצבם םשפל ולהתרוטט החבמה
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 יהר ולמען , בדבריס להאריך אין ארצנו חכמי בתולדות לבקיאיס *(
 הכיר ארוד רוקח כי חז״ש הח׳ מהול־וה , לדוגמא , להזכיר די הקוראיש

 ( אשכנזיה שפה קרוא ללמדו חשד אלױ וימ , לו רוח שאר כי נער בננודנו בו
 יסודי אשכנזיה ק־וא חז״ס ה׳ ממנו שלמד הראשון הס׳ סי׳ מקרה ועפ״י

> זאה בחכמה להעמיק אש״כ לו שעמדה והיא , אײלער להחכס האלגברא



 סוהרינו כל כי ידע לא ומי , המקרה בחםד אך והשכלתם חכמתם לכתר
 החנוך אשר שבעולם כנוהנ לא ( הלקם זכו המקרה משלחן אך ועשירינו

 ׳ לתורה לתורה אשר כשרונותיהם לפי הנערים על מהודו יאציל המסודר
 ׳ למםחור לטםחור ואשר , לאומנות לאומנות אשר ,לחכמה לחכמה אשר
 בהמקרה ק ר תלויה תהיה חשחות־־חיױ כל אשר בתבל עם לך ואין

 יליד הפרוע ההנוך בחסד ,לו אין נאמן יתד כל אשר ( ישראל כעמנו
ת אךבעד לדאוג הקדומה ההזיה ד ם עין ולהעלים ה י י ח ה  לרוםם ׳מ

 זמורתא של בתנחוטין ולשעשעהו ׳ העשיה את ולהשפיל האצילות את
 עד — ישראל נא יאמר — לי ״הניחו , ירחמוהו השמים מן כי בעלםא

 , אורי גם כשהר יבקע אז .העםים בל על ממרום רוח ד׳ יערה אשר
 את המפורםם המשורר שר עלינו כאלו (444■ ]צר תצמה״ וארוכתי

 חלקנו וכל , נתחלקה בבר האדמה ; לבוא אהרנו כי : הידועה שירתו
 , צלולה בדעת ה г ה עולמו את עטנו ידע לא כן על ! בשמים אך הוא
 ׳ כעמים גיל אל לשמוח ש ו ה י ולא בבטחה להטו יאכל לא כן על
 )הח׳ בלבד״ הילדות ימי של ד״א אלא בעולמו להיהודי לו אין״ בן על

 ׳ בתנומתו ומתנמגם ההרגל בױן שקוע בעצמו העם אם אכל \ אב״ג(
 כל אחר בעצמו יחקור ולא בחלוםו לנום יאהב כי ההםון דרך כן כי

 בפעם כפעם אזן לו ויעירו לבבו פתה על לרפוק ינסו וםופרױ , פתרון
 בידו שהםה כאלה בדברים , לו לטוב ותושיה עצה קול לשמוע

 את לשאול כזאת לשאלה מקום היש ׳ שכרם ולקבל לעשותם וברשותו
? חפצכם מה פיהם

 פעולתה תראה כי הספרות מאת בתביעתם החדשים הסופרים חפ״׳ן
 עוד כל כי ,למדי מבואר הבי ,תכבד ם ע ה ל כ פני ועל ההטון על

ם מננד ותלך ,סופריה ביױ אך שעשועים אשרתהיה ע ה  כל וחיױ, ל
 השבון בל לנו אין , ספרות-העם ולא הסופרים טפרות תהיה אשר עוד

 בעצמה לה וגם ,שפלותו מעפר עמנו את לרומם סרסרנותה על להשען
()אהה  .עם בלא ספרות אין כי ,תקומתה ימי יארכו כי חשבון בל אין !
 , ומעשיהם העמים דעות ישנו ,כל פני את ישנו בעצמם והטבע ״הזמן
 ה׳ יאמר הסופרים״ עזרת מבלעדי ,ביהורים החײם דרכי נם ישנו ואתם

 של כרחו בעל הבא שנוי לכל אהה אך , כן אמנם (441 )צד מארקאן
 בעין ועין / כדעת־נפש לקבלהו לקראתו מראש התעתד כי מבלי ,טקבלו
 החדש הדור בני ברוח שבאה הגדולה התמורה את בימינו עתה נם נראה

 מבלי ,פתאום שנוי 'כשואה עליהם הביא אשר הזמן יד בהזקת בארצנו
 י הוי ,תהלה במחשבה אלױ להכשירם מראש אבותם לטו דאגו אשר

 ,הבא הדור ילרי כרוה לא-נוחמות מחזות לנו תראה המאירה אספקלריא
 ישראל חזון הלילה ואבד ,למרמם ישיתו קדש וכל הימים יארכו לא כי

ההדשים הסופרים של הטוב החפץ גם כי היא רעתנו רעת אבל .לעולם
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 סופר וכל , מנגז־ם חפצם מרום ני ,לב והגױן שפתים דבר אך הנהו
 כליגיעתם כי רוהם לדאבון ומכירים ױדעים כהנשאלים כהשואלים זמננו
 הסופרים ,ריקנית טהינה היא כתיבתם וכל , תובעים לה שאין יגיעה היא

 , נשאלים והםופרים שואלים הםופרים , קודאים והפופרים בותבים
 ולבל ׳ העם מאת להם אין שומע הנמו וגכוחים טויים אם גם ודבריהם
 תשועת .תועלת פרי לראות שעה לפי אין תקוה כל ומתניהם משאיהם

ה לא כללי עם או פרטי אדם ב ש ה מ ׳ אם כי תלויה ב ה ש ע מ  ב
 כן שבאה עומת כל , מאומה תוליד לא טובה היױתר גם המחשבה כי

 חיל אנשי כי ואהה , תולדות וױלידו יהוללו המעשים אך ,לה הולבת
ם בכה באים ה י ש ע !בנו אין מ

 שפתים דבר אך ישאר החדשים םופרינו של הטוב ההפץ , הדבר כן
 / החפ״׳ן.הרוטיגי של, הדוחה הימין בהםד ידים, אין ולפעלם ׳לב והגױן

 חיל עושה הרוטיני החפץ ימין ,רוממה בספרותנו הרוטיני ההפץ ימין
 הקדום, בולטוםה אהר להוטה היא ועדײן ,בחדשה״ ״הנראית בהספרות גם

! התקופה בראשית הולרה כבױם ,במשקופית ומסתכלת
א נשואותאל החדשים הסופרים עיני עוד אבל מ ש  הפצם של ה

 עד מועצותיהם דברי יעוררו עוד יעירו עוד ,לפניהם אשר בפעולתם הטוב
א שתחפץ ט ש  מה מהעםלהקשינ להקוראים אזן לכרה העת аתחפץ )
 קולם להשמיע במו הפצם אדיר עוד , ולהנאתם לטובתם להקשיב שראוי
 צעדי ירחיבו לאט לאט !ם ױ ה לרוח מתהלך קול , העברים במחנה

 מפתן על ירלגו לאט ולאט ,שפתם דל מעל נצרה יסירו לאט לאט ,עטם
ה ל י ל ש , דלת אל לגשת ויתקרבו ה ב ױ ח  של הערבוגיא ענגי ה

 מעט להתפזר יהלו החדשה ופפרותנו הזמנית השכלתנו התפתחות ראשית
 הימין גם , לבם ורחשי מועצותיהם על להופיע יהל הםדרים ואור , מעט

 טובות עצות , המקרבת השמאל טפני לאט לאט אהור תשוב הדוחה
 ׳ םפרותנו שלחן על בפעם כפעם עתה עולות > הױב של עצות ,והגונות

 ליםד ,הכלכלה ועל המהיה וכן ,והשכלה לאוטנות ההנוך דבר על כן
 לאחינו קולונױת ליםד , ומלאכה אומנות ובתי ,ויליות לילדים םפר בתי

 נאורים רבנים במו לחנך םיטאנארױם ליפר ,הארץ מן להם להוציא בארצנו
 עבודת ועובדי בדק מהזיקי ומנהליפ ״מורים להעם לתת משכילים ומורים

 בימים עצמה לו ולהוסיף מכונו על ישראל בית את להעמיד ,משמרתו
 , אדם לפעולות יד על יד על לצאת תחלנה כבר אשר ומהן ,הבאים״

 םפר בתי בתוכן הױםדות בארצנו שונות מקהלות אזנינו תשמענה כאשר
 אך שעה לפי הנה הללו העצות של רובן כי אמנם .ומלאכה אומגות ובתי

 נטמין אבל , עדנה גאו לא ה ש ע מ ולידי ,שפתים ודבר ת ו ב ש ח מ
חרש מעשיהם יעשו ורמה ,םפרותנו אדמת בהיק בריאים זחייפ ^א



 משים אין העומד הדור מבני אם ,הבא הדור בני בלבות שרש להכות
 וחפצם החדשים ישראל ״סופרי בטעשי נראה אשר את ונם .למו לב

 וםופרינו חכמינו מעשי על לשון יאריכו פה ירהיגו מהם הרוב כי בםפרותנו
צד“הקודמים  .״התנועד; סיטן ,לספרותגו הוא טוב סימן זה גם הנה (434 )
 להשיב לראשונה החלה אשר התנועה ,ובאשה״ מרקבון דבר כל השומרת

 חױב, גשטי בה להװיד בן גם עתה תחל ,השלילה של הרוח בספרותנו
 זאת גם הלא ,ובה בבבח־ת ומתנהלת ,לאט לאט אך היא מפרכסת ואם
 גם במעשיהם יש הקבלה לפי אשר אבות ממעשי לנו היא מורשה כמו
: ד י ת ע של וגם ױ ש ב ע של

: האלמני באמר לתם אז הן־כז־ז
, לנגךף ז ואלכה נלכה נס^ה

 עם״צאני אחנהלה - י״-^נהו ט א ,׳ל
._עבדןז י'ל?ױ אדגיז .;עבר־נא

 . עדנה לה תהיה עוד יי 7 בלתה לא כי לה טוב סיק הלא סוף סיף אך
 וטועילים טובים ומדע חכמה ספרי ,ותקיצנו לאט לאט ביהודה תעלה כה

 העתים ובספױ העתים במכתבי עתה יפוח הדשה רוח ,ברכיה על ױלדו
 ׳ למכראשונה הױ מאשר לטוב שנו ופניהם ,פרימו יבכרו לחדשים אשר

 ההדשים הפופרים מאת ספרותנו עלבון תביעתו אשר מארקאן ה׳ הח׳ נם
 רצון לכלל תלונה מבלל בא הוא גם ,הנוכחי למאמרנו הטבה היא היא
 . (447 , 446 העם)צד תועלת לחפץ ומושכלים טובים דכרים להעיר טוב
 לתת והשכיל ,ב ו ט ל השנתי הכרמל את לשנות כמתכװן היה הוא אף

 הכרמל גן את ויפיה בצפון תימן יביא לאט ולאט ,חדשה רוח במערכתו
. טובים יברכוהו זה ועל ,מגדױ מפרי ויהנו בשמױ יזלו כי

 יעשו והמה ,ספרותנו אדטת בחיק בריאים זרעים נא נטטין ! הבה
 אתם היהודים .עבודת ! הבא הדור בני בלבות שרש ויכו הרש מעשידט
 ם ע ה ענודת קאנטאר, ה׳ יאמר הובתכם״ היא הרבים ותועלת ,עובדים

 קהו ,אהרױ אני אכךא , הובתכם היא ם ע ה ותועלת , עובדים אתם
ה כה עמכםדבריםלתתבספרותנו י ח מ ף את ה ו , ג ם ע  שתועיל ה

ם בכח אך לא םפרותנו לנו ײ ק מ  ככח גם אך , הלאום רוח את ה
 אשר א מ ש ב החזיקו ,האנושײ בהמושג עמנו של גװ את ה י ח מ ה

 את גם ויביא שלו את יעשה והזמן , ממנו תרפו ואל לפניכם
. לרגלױ י ר ב ה



 !הןןיךי הספרה ■' שפה עורי־נא
 המר״ גם ספריןלױןיח ויישיני
 הסירי התנומה עטנו םעיני

 ! לחךדמהז הפןץ ? ײשן מתי עד
 ח ו ר ב י״חלם גם ישכב מתי עד

? לנויסרוח תה;י ומטת־ישן

ץ אכ^י ך א  קןאתך־ פ^עתןד מ
 ׳ תלבשת ו ר ש ? ל - ל?'שי כןנאה־עם

 v : בשפהןז והקיציהו ‘ביהודה עלי
חו/על כי  בשת לא־עודייעטה גװ רו

 חלאתהג תתם ! לת?לה הפןץ
! אתה בכןר פי עןיצו ויישיניןז

ו ̂טןז־ את מ ל ג  תחזינה.עיגיןז ב
 סכנח* לו את כי בןי הוא יחזה גם

ם רו מ ל י אר - תפיטי א ך ח א  ןז מ
 - מיש^נת לו תדױי בחלום לא־עוד
 ה?גירי עטןז אל г םפרה עוךי־נא
הישירי! הריעי’ לבישרו ומיפא т : • •• :־  • т  т . •

שערשעװסקי• הכהן צבי
תר״מ. אדעםסא
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