
מזא״ה יעקב

נאום*(

 דרשית חשובים אורחים לכבוד לדרוש ישראל לעם הוא קדום מנהג
 ברכית במסכת התשיעי בפרק תורה. ובכבוד אכסניא בכבוד פנים: שני בעלות

 כשנכנסו הקדמונים, חכמינו של ת ו ח י ת פ ה מן נפלאות דוגמאות מוצאים אנו
 נעלה, אורח פני לקדם היום נתאספנו ורבותי, מורי אנחנו, גם ביבנה. לכרם
 חכמה שקנה זקן, לפנינו: פה היושב ממרבורג, כהן הרמן הפרופיסור פני

 העמיד הרבים, את וזכה זכה בעירו, באוניברסיטה ברבים חכמה והרביץ
 רוה הפיה האנושית, הפילוסופיה בעולם חדשה אסכולה ויסד הרבה תלמידים

 אחד, יסוד עוד הוסיף גאון אותו של יסודותיו על הישנה, קנט בשיטת חדשה
 אומות הבמי שערוה לא חדשה, במהדורה קנט שיטת ותצא המשפט, - והוא

 להאיר העברי, מנרתיקה כהן החוקר הוציא ,אחד" הקדושה המלה את העולם.
 היסודות כל של היסוד זוהי המוחלטת האחדות כי מסקנא, לידי ויבוא לארץ, בה
 ברשת נופל מיד הגמורה, האחדות משיטת הנוטה וכל במוסריות, כן במדע כן
 מדעית, החלטה לידי בא הזאת מנקודת־המבט ומוסריות. הגיוניות שגיאות של
 רעיון בעד ימיה כל הנלחמת האומות, בין היחידה זו, קדומה אומה כי

 העולם כל על שלה המחשבה במהלך הרבה השפיעה המוחלטת, האחדות
 הלאה גם להמשיך זו אומה ועל הלבבות, את ולטהר הרעיון את לזכך כלו,
 הראשון והמיוחד, היחיד האל זו, אומה של אלהיה הקיצוני. ה ד ו ח י כח את

זו אמונה תגבר אם דק כי העולם", ,מלך בשם בצדק נקרא ראשית, מבלי והאחרון

 בבואו המהולל הפילוסוף של לכבודו המהולל הנואם נשא אשר הזה, הנאום אה *(
 לציו; זה והיה — נאום צווית ובצורתו, בלשונו בזה נותנים אבו בבית-הכנסה, ובהיותו למוסקבה

 ואולם יודע, אתנו אין מוסר, לקח ואם מאהבה זו תוכחה לשמע המנות חשב אשר את המת. לנפש
 היא: בם עבדיה וענה לו להודות הנואם אל החוקר נגש הנאום בבלות ני נדע, אס לנו רב

דיי'. — אלד. דברים לשמוע אלא באתי לא ,אילו
ת. כ ־ ע פ ה
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 אשר להמוסריות, גם להמדע גם הזהב תור באמת יגיע אז, ורק אז, בארץ,
 חכם לכל כי הגדול, פילוסופנו אותנו מלמד ובכן ישראל. נביאי עליהם נבאו
 מחויב להפך, כי־אם ישראל, לאמונת בשלילה להתיחס אפשר אי רק לא לבב
 כמו לא כי הסבר, אחר הסבר ולהסבירה עליה להכריז ולאמתה, לחזקה הוא

 כי אמרו, הם שבהפך. להפך אם כי הוא, כן המדע בשם הכופרים שחשבו
 בכלל גם כי הראו ולא המדע, כח יגבר הסמויה, האמונה שתחלש בשעה

 הוא היחס אליה בנוגע אשר ישראל, והוא-אמונת הכלל, מן יוצא יש זה
 באותה זו, שבטהורות טהורה מאמונה לאדם שיחסר מדה, באותה לגמרי: הפכי
 היותר המדע היא בעצמה זו אמונה כי המדע, מן הרבה לו יחסר ממש מדה
 נכונים. היותר היסודות על המדע להתפתחות איכותי היותר והחומר נדול

 יתלה ליחנק, "הרוצה יקרה: מרגלית כהן הרמן הפילוסוף דלה התלמוד ממעמקי
 את שמו על ויקרא קנט את התליה לאילן לו ויבחר הוא גדול"-ובא באילן
 העילאי העיון עולם את לאחד האנושית: והמחשבה המדע בעולם החדשה תורתו

 בין המחיצה את דק אשר עד ולטחון בו, וחי האדם יעשה אשר המעשה עם
 הפילוסופיה היא היא כי היהדות, של הדתי המוסר עד־ידי אלה עולמות שני

.*כסאה מכון ומשפט "צדק אשר האמתית,
 בא התמידי, עובדם הוא האדם אשר עולמות, שני חזה שקנט ובשעה

 "לעבדה המלים: בשתי הנכלל שבתורה, המאור את והוציא הנכבד אורחנו
 הקרקע, הוא הוא מאוחד או ומיוחד אחד עולם כי משמעותן, אשר ולשמרה',

 שומר, בבחינת הוא המדעית ההכרה בעולם ממנה: נזון המעלה אדם אשר
 של דגלה עם היהדות ובכן עובד. בבחינת הוא המוסרית ההברה ובעולם
 זיל הכהנית-ואידך הפילוסופיה היא היא כאחת, הבאות ושמירה, עבודה
 אינה היהדות כי להראות, התאמצו שקדמוהו ישראל מגדולי הרבה אם גמור.

 של תוכה תוך היא היהדות כי והראה, הכהן בא הפילוסופיה, אל מתנגדת
 פילוסוף, גם יהודי גם להיות אפשר כי למדונו, שהראשונים בשעה הפילוסופיה.

 שלש אלו כי היהדות; יסודי בלי פילוסוף להיות אפשר אי כי והראה, זה בא
 ,*ואמת "חסד וסופן *וחנינה "אהבה ראשן בתורה, האמורות מדות עשרה
 רק לא אשר ואמת, חסד ורב אפים ארך וחנון, רחום אל הוא ישראל ואלהי
 סוף, אין לאחדותו כי הגוף. משיגי ישיגוהו לא גם אלא לו, אין הגוף דמות

 עולם, ועד מעולם הוא ואחריתו עת, אין למציאותו ראשית, אין לראשיתו
 והנורא הנכבד שהשם ובשעה ;*ויהיה הוה "היה, הוא המדעי שמו כך ובשביל

 אין אשר העם, גם אם כי הכהנים, רק לא המדע, כהני מפי יוצא מפורש הזה
 כבוד שם "ברוך ואומרים: ומשתחוים כורעים בהיכלו, כלל הרגל דריסת לו

.*ועד לעולם מלכותו
 בשלש בדרכיו וללכת בקונו להתדבק האדם מצווה כי א( מזה: היוצא

 מסירת אחריה מושכת ויחודו הבורא לאחדות האהבה כי ב( מדותיו; עשרה
 וגם החיים ימי כל הלב דפיקת את גם הרכוש כל את גם בגללה להפקיר נפש,
 אותו, לדעת אוסר אינו כי רק לא ישראל אלהי כי ג( בעצמם; החיים את

 "ועבדהו', של בתנאי אבל אביך', אלהי את "דע ומצוה: וחוזר מצוה כי־אם
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 גמורה אחדות כי־אם והמוסריות, ההכרה כין מחיצה שום תהיה שלא כדי
 השניה בלי שהאחת מאחרי ועבודה" ,תורה הדגל לפי ביניהן שלטת תהיה
 ,וכי מכרזת; היהדות ד( מעיקרה; ומופרכת בתוכנה לקויה מזויפת, יהדות היא

 כלומר, וגדול", קטן ומשוה השוה צדק, שופט - אלחיה — שהוא מאמינים
 כלומר, חמור", ,קבורת נבא ונביאה סוציאלי, עושק סובל אינו אלהיה
 בלא ועליותיו צדק בלא ביתו ל,הבוגה מיתה לאחר אפילו האדם כבוד שלילת
 ושתה, שאכל פי ורק לו", יתן לא ופועלו חנם ברעהו יעבוד אשר משפט,
 אז - ואביון עני דין דן לו, טוב אז - *וצדקה ,משפט עשה שעה ובאותה

 אותי, ,הדעת היא הלא כולו(, העולם לכל כי־אם לו, רק )ולא לו טוב
 רק לא זו דת כלומר, אדוני", ,נאום זהו אותי", ,הדעת ח< אדוני׳; נאום

 השכיל כאשר אדוני בשם עליה מזהרת גם כי־אם בדעת, גוערת אינה כי
 בלי פזהיר כאור ,הבהיר הלוי: יהודה רבי דורות לדורי שירה לשיר מאד
 ויתפאר, ישתבח ובמבטה, במפלא ובראש, בסוף תדרוש כי מכסח, ולא מסך

 ת ם ק מ ה האחדות, שיטת היא שיהדות מפני ו( ויתנשא"; ויתרומם
 בה בולט הפרט אין כן על צבאם, וכל והארץ השמים את

 הפרט. מיני כל של המוחלטת האחדות הוא הכלל כי הכלל, כי־אם ובתורתה,
 קדשנו ,אשר רבים: בלשון מברכת - היהדות - היא מצוותיה קיום בשעת
 ,אשמנו", ,שחטאנו", רבים: בלשון כן נם מתודה היא ודויה בשעת וצונו",

 אשם, לה אין חטאים, כי־אם חטא, לה אין מצוות, כי־אם מצוח לה אין כי
 יום לבהמתה. ואפילו להכלל, כי־אם להסרט שבת לה אין אשמות, כי־אם

 שלך, שבת שאינח מפני כך, ובשביל אלהיך", לאדני ,שבת הוא שלה השביעי
 גם בה ינוחו מעשיו, כל על ורחמיו לכל הטוב עולם, אדון לאדני כי־אם
 לפני אין כי בשעריך, אשר וגרך בהמתך וכל וחמורך ושורך ואמתך עבדך
 חיים בעלי לא שפחות, ולא עבדים לא גבירות, ולא אדונים לא זה אדון

 בעולם שלטת שתורתו בשעה כי גרים, ולא אזרחים לא סרך, לעבודת מופקרים
 כי־אם השבת, רק לא זה מושג סי ועל מאדוניו. חפשי ועבד וגדול, קטן אין
אדוני". ,מועדי בשם: נקראים הסועדים כל

 כי הכלל, פי על ישראל לבני נתונים נתונים המועדים גם השבת גם
 הכלל וזה הפרטיים; ומושגיו להפרט ולא הגדולה, ולמוסריותו לאדני הכל

כלל". כי־אם ליהדות, פרט ,אין הכל: את הכולל
 שלך חדבש ביערות מעט טיילתי כי המעלה, אדם הרואות, עינינו הנה

 בברכת המדע, כהן פניך, את לקדם אנכי מאושר ומה לקחך, משומעי כאחד
 הפילוסופיה נמשחה שלו המשחה בשמן אשר ישראל, אלחי בבית הבא" ,ברוך
 ונגד עמי בני צעירי נגד נא הרשני רבו לפני הדן וכתלמיד ח׳, עד מא׳ שלך
 לפני אנחנו ומשתחוים כורעים אשר מדה, באותה כי מלא, בפה לך לומר זקניו

 להתעמק היא ישראל עם על והחקירה ישראל חכמת כי המדעית, המצאתך
 ההתפתחות כל כי ולהודע, להודיע לידע, כדי מדעיות שלמות שיטות ולבנות

 אצילות וכי מוסרית, אצילות על ורק אך נוסדה בישראל הדתי הרעיון של
 באותת תקוותיה, כל ותקות נשמתה נשמת היהדות, של תוכה תוך היא היא המוסר
 על הרימות אשר ישראל, בתעודת עלבון מרגשת היהדותית נפשנו עצמה מדה
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 את מאד המעטים למעוטא, ור״קין א״כין עליה והוספת מצומצמת בצורה נם
 הוא עמנו של הקיום משמעת כל כי רבנו, לנו, אומר אתה זה ראה דמותה.

 החברותי השלום רק כי הגדול, בעולם שלנו המשיחי הרעיון הפצת ורק" ,אך
 אותנו המיחדת תעודתנו, היא זאת ודק אך כי שדי, במלכות עולם תקון זהו
 אין ובלעדיה קיימים, אנחנו ובשבילה לה הורות רק כי הארץ, כדור בכל
 לעשות חלקנו זה רק כי יה", ,שבטי על ההיסטורי לקיום ושויון משמעת שום
 צרותינו וכל גלותנו וכי כלו, העולם כל למנת שלנו האלהי הרעיון את

 מכל השונה מאמונתנו הנובע הכרחי, כדבר הם שסבלנו והשפלות וענויינו
 רדיפות, עוד אין העולם, מן ובטל עבר כבר זה אבל והדעות, האמונות יתר

 חדל כבר כי ממלכתנו, ובשביל בממלכתנו מקום בכל עכשו חיים ואנחנו
 עתה כן כאז החיים. מן מופרכת היא זאת שיטתך אבל האיבה. שבתה נוגש,

 גם כן ירמיהו וכבימי עמלנו, עושקים לעינינו הפקר, חיינו למרמס, כבודנו
 האמונות שתי מפורסמות, בנות לשתי לאם היינו אשר אחרי גם עכשו,

 לנו". הונח ולא יגענו נרדפנו, צוארנו ,על שלנו, המשיחי הרעיון מן הנובעות
 היהדות, מן מופרכת היא כך החיים, מן מופרכת היא זאת ששיטתך וכשם

 גם הוא אנו, מושגנו פי על המשיחי הרעיון על נבא אשר הנביא, אותו בי
 ונגד ציון בהר צבאות אדני מלך כי החמה ובושה הלבנה ,וחפרה נבא: הוא

 איזול כרוכלי ואטו ציון, שיבת על אחד פה נבאו הנביאים וכל כבוד". זקניו
 מן זה, בנושא האש מתוך דבריהם כל את שכמותך חכם תלמיד לפני ואחשוב
 אותך לראות זכינו אשר התפלה, בית וכתלי האחרונה? עד הראשונה הנבואה

 ,שבטי כי ומעידים באים ישראל, אמוני משלומי כאחד בתפלה עומד בו
 כל אבי כלשון עצמם, את קוראים אותם, מכנה שאתה כמו אלה, יה"

 אנחנו שבטים לא כי כמכריזים, אברהם", אלהי ,עם בשם והתהלות, התפלות
 מאלהי פקודה קבל ישראל כל של ורבם הנביאים כל ואבי עם. כי־אם
 הבאים הנביאים כל ובפי לך". דברתי אשר אל העם את נחה ,לך :ישראל
 תמיד שמשתפים אלא עוד ולא הזה" ,העם בשם ישראל בני נקראו אחריו

 ומורה, רב רבנו כמשה ומי עמך". ועל עירך ,על באמרם: והעם, העיר את
 ואמר הזה', הגוי עמך כי ,וראה דורות: ולדורי שמיא כלפי אמר והוא
 אשר העם מכל ועמך אני בעיניך חן מצאתי כי אפוא יודע ,ובמה עוד:
 טעמה, את וטעם הגלות על נבא אשר ירמיהו, והנביא האדמה". סני על

 ישראל בית זרע יבואו ,כי ונבא: וחזר — להפך ולא יבואו״, גוים ,אליך נבא:
 הוא גם והוא אדמתם" על וישבו שמה, הודחו אשר הארצות, מכל
 ישבתו ישראל זרע גם אדני, נאם מלפני, האלה החקים ימושו ,אם עוד: נבא

 אתה כנגדך. וחציר. שלך, הנבואה חצי הרי .*הימים כל לפני גוי מהיות
 משמעת, לישראל אין בארץ אחד גוי בתור אבל ימושו, לא החקים כי אומר,

 סתירה היא חארץ" ,בכל שיטת כי ברור, הארץ. בכל גוי נעשה כבר כי
 את גם מבכרים הראשונה השיטה בעלי כי הורה והנסיון ,כארץ", לשיטת

 מלפני האלה" ,החקים ימושו לא ואיך ,הארץ", חקי פני על הארץ• ,כל חקי
 ,בכל שיטת תגבר אם הארץ, כל בדרך ילכי מאליהם הלא הללוי! ,החקים
לאורך" גוים ,והלכו התעודה: עצם על נבא אשר הנביא, אותו וגם הארץ"?



399 נהי הרנזן לזכר

 נבואותיו כל את וחתם אליהם, אתה ולא לך/ יבאו גוים ,חיל הדגיש: הוא גם
 עושח, אני אשר החדשה, והארץ החדשים השמים כאשר ,כי מפוצצות: במלים
 שיטתך כל והנה ושמכם". זרעכם יעמוד כן אדני, נאום תמיד, לפני עומדים

 העם וכאן ונביאיה, משה לתורת אתה ותיק תלמיד כי בך, עונה הפילוסופית
 אתה ראה שומעים?" מי דברי התלמיד ודברי הרב ,דברי שואל: העברי
 עלינו יהדותם, שנחרבה ישראל, מבני אלה בשביל כי הגדול, רבנו לנו, אומר
 אבל מטעותם. וישובו וידעו יכירו ואז בינה, רוח תועי ללמד קתדרא לבנות

 לא נביאיה גם תורה, אין בגוים ושריה ,מלכה הנביאים: לדברי נעשה מה
מירושלים"? אדני ודבר תורה, תצא מציון ,כי מאדני', חזון מצאו

 ,ברוך בברכת פניך את בקדמנו האלה, הדברים אחרי ורבנו! מורנו
 וגדולתך חכמתך מכבוד ומחילה סליחה אנחנו מבקשים ליראיו", מחכמתו שחלק

 שיטתך, את כי רבה, מודעה בפניך למסור רשות ממך ונוטלים המדעית
 שבעולם התרבותיות כל של אמה האמתית, הפילוסופיה של נשמתה היא שהיהדות

 כל אין המוסריות, אלהי ומיוחד, יחיד אל אחדות של הרעיון ושבלעדי הגדול,
 במציאות, אמתית אתיקה ואין אמתי פרוגרס כל אין אמתית, אירופית תרבות
 סוף עד זרענו ועל עלינו באהבה אנחנו מקבלים הזאת הגדולה השיטה -את

 ,אנכי הקול: את בשמעם אבותינו, אבות של ההתלהבות באותה הדורות כל
 שיטת היא גם אשר אחת, שיטה עוד נצרף זו לשיטה אבל אלהיך"; אדני

 ולשוב להגאל אנחנו עתידים וכי עם כי־אם אנחנו שבט לא כי הנביאים,
 ואז, המסכן, חכמת מיני ככל בזויה מהיות תחדל אז רק וחכמתנו לארצנו,

 אשר זו, כפולה שיטה פי על ומבחוץ. מבית ותקיפה נהדרה תהיה אז, ורק
 לתפלת: ישראל עם מצרף היהדות נביאי כל בפי ומיוחדת יחידה היא באמת
 כבוד תן ,ובכן תפלת: את גם יעלוזו" וישרים וישמחו, יראו צדיקים ,ובכן
 שלמה אמונה היהדות מאמינה לעירך". וששון לארצך שמחה לעמך, אדני

 הרשעה וכל פיה תקפץ עולתה כי היא, מאמינה הארץ, מן זדון ממשלת בהעברת
 הטהורה האמונה את הזורעת האומה, צריכה מראש אבל תכלה, כעשן כלה

 אלקבץ: שלמה רבי הנפלא המשורר לה שר לחנם ולא ממסגר. להחלץ הזאת,
 אפשר אי כהגים לממלכת כי עמי", תפארתך בגדי לבשי קומי, מעפר ,התנערי

 טמא לחם באכלו במחנה, להתנבא יוכל לא קדוש וגוי תפארת, בגדי בלי לכהן
 הוא, לישראל חוק ,בי ישראל: זמירות נעים בדברי מעליך נפרד והנני בגוים.
 כי בארו, שלהם הנים כ בתורת התלמוד חכמי יעקב". לאלהי משפט

 היה כדאי נאמרו, לא ואילו במשפט, בתורה האמורים דברים, הם המשפטים
 משיבים מבחוץ העולם ואומות מבפנים הרע שיצר גורות, הם החקים אבל לאומרם,
 שלך כהן בתורת אתה ובאת לשומרם?" לגו ,למה ושואלים: עליהם
 את כולה לשיטתך סימן עושה והנני ,משפט", היא כלה התורה כל כי ובארת,

 שלישראל מה כל כזה: באופן אותו ומבאר שהזכרתי הקצר הכתוב דבר
למשפט. גחשב יעקב לאלהי לחוק, נחשב


