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סמולנסקיןשלהלאומיתתפיסתו
ההשכלהבתקופת
ברימןש.

הגדירהעבריתבספורתצעדיובראשיתכבר

המתרבה,ההשכלהכנושא-דגלמגמתואתסמרלנסקיז

והעומדתובחדש,שבישןהונאההסרבאתהממזגת

 , nהאןר"מרודיהאדוקיםעםמלחמהבקשריעל-כן

אחר..מצדהמתבוללים,המשכיליםערםאח,דמצד

לחיצימיפגעלשמשברחהעמהדזרשאיןהוא,יודע

קשיים,מפנינרתעאינואךהיריבים,המחנותשני

ל"משכי-במהלעשרתוכדימייסד,חרא"השחר"ראת

לבברבתרםבחכמהה'דברלבקשהרודפיםלים

עצמראתבהעמידואמנם,קצרתם".משתיונרדפים

מראש,בבהירותקובעהאוהמתנגדות,המפלגותביד

בעיקרההיאשהתנהגותםלאדוקים,ירתרקורבשלבר

אתלהאירתקורה,,רישאיהבנה,ארתמימותפרי

חקי-שהמשכיליםבעדודרכם",אתולתקןעיניהם

להםשאיןעקשים,לאומייםבוגדיםהםצרניים

סמולנסקיזשלהראשוןהבלתי-אמצעיהמגעתקנה.

מביאאירופהמערבשלהממושכליםהיהודיםעם

(כלכולם"היואילוהיהשמוסבהכרה,לכללאותו

בניסוחאואלה",כמוזדיםולאמתחסדיםהיהודים)

בוגד".מחכםתמיםכסילבעיני"יקר :יותרמאוחר

עםבבדשבדהעובדה,מובנתזומנקודת-ראות

חריפהביקורתבכתביומצויהלהשכלה,נלהבתהטםה

בחיייםעצמהזרהשכלהשלהשלילייםגידוליהעל

הנוער.בחרגיכיחודהיהדויים,

"השכלתעלבהתקפתולראותנסהסמולנסקין

בדרכיונ"התועה )-1875מ(החללטעת"ב"עתברלין"

הקודמות,השקפותיולגבינקודת-מפנה ) 1876 (החיים"

עמד 1875שנתלפניכבר :היאולאבהן.אכזבה

להוקירידעלאחריהואףההשכלהשלמגרעותיהעל

הגדולים.•תרונותיהאת

בתקופתנתפרסמוסמולנסקיןשלהראשוניםכתביו

ברוסהי,השניאלכסנדרשלהגדולים",.התיקונים

היהודים,בחיילסובהשינוייםאילוגםשכללו

דורי-אורעתידבדברבציבורגדולותתקוותועוררו

שלהמניפסטיםזן.בארץהגדולהיהודילקיבוץ

ביטויהםעמי"בתו"דרךעמי""הקיצהגורדוןל.י.

 .בישראלמשכיליםזרדשללהלך-הרוחותמובהק
הרואיתירה,אופטימיותלאותהנתפססמולנסקיןגם

"הגמול",הראשוןהספרותיבנסיובובהתלהבות,מדבר

ועו.דישראלגבולותש"הרחיבהצדיק","המלךעל

נקווה",לאטובות(היהודים)אתנולעשותנטויהידו

אםחיליעשהשי"ישראלהביטחון,מובעזהועם

 :סמולנסקיןעובהכךעלןבזכהבמהכןם lז , nיזנ;ן
חש-למדינהבנאמנותהארץ,ולשוןהשכלהברכישת

וסדריהתלבושתבשינוימלאכות,בלימודלסת,

הארץ,לעםהאפשרככללהידמותכדיבכלל,החיים

הראשוןבחלקהלאומית.האהבהחשבוןעללאאמנם

שלתיאורניתן ,-1867בשנתחבר"התועה",של

טיפוסישהוא(אדויסה),באשדותהיהודיםשכרבת

שכונהביהודיהצעיר.סמולנסקיזשלמחשבתולכיוון

בסימסאותלגררהנפסדתהתאורהלדבריו,דבקה,זו

ומרוזרמן","עבסיסהמלאותדווקא,ואפלותצרות

היוונפשם".גויתםלסהרטהור"ברוחהםאסים

התפללושהיהודיםבמרירות,סמולנסקיןמציידימים,

ששונאיהםהקלון,בגדילהסרתמהגיסו,ליציאה

נפשםאתמסרוהעםוטובילהשפילם,עליהםכפו

הזמניםמשנשתנועכשיו,אולםכבודו,הגנתעל

הסב-המסקנותאתלהסיקהיהודיםמסרביםלסובה,

מתמורההנובעותלסביבה,ההסתגלותבמובןעיות,

ואנחנורעה,מעוצרלגידופיםהיו,,אבותינוזו.

-עורףמקשיותלב,מרוע-נשאוחרפתנוחרפתם
עבדיםכיחופש,בגדינלבשלאכגויים,נהיהלא

היהודיםהיוהימיםכשכברנהיה".ועבדיםהיינו

רעות,גזירותביטוללשםהשלטונותאתמשחדים

ביטולםלמניעתזהבאמצעיהםמשתמשיםעתההרבה

מזיקים.חוקיםשל

העםלפנישנפתחוסמולנסקין,קובעהיא,עובדה

איןאךמכבליהשעבוד,ושוחררשערי-החייםהעברי

לידיו.שבזרמנוהגדולותבאפשרויותמשתמשהוא

לעוררעמם,ואוהביהלבב","אנשיעלהחובהעל-כן

פרנסהמקצועותללימודולהביעומתרדמתואותו

ויושר"בכברדמסחרחקלאות,מלאכות,כגוןמכובדים,

לטובתולפעולהארץלעםהכנותבכללהתקרבוכן

קורא-כלאכםמבור"צאוהמשותפת.המולדת

בם,נחבאתםאשרעפרמחוריברחו-סמולנסקין

ולאדםלנפשותיכםתיטיבולמעןלאנשים,תהיולמען

למעןטובתכם,למבקשיםסרבהכנשויתהיולבלרב,

ובכשרוןובצדקההנכםחפץעםכיהארץ,לעםתראו

בתיארץבכלליסדיש-בלחם".ביתכםתנהלו

שלהתנוונותואתלמנועכדיובתי-מלאכה,ספר

לכבו-מקנאכךכלוסמולנסקיזמנעוריו.הצעירהדור

הדיכוישיטתעללהגןבאשהואעדההשכלהשלזה
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שלהתרבותימצבםל"תיקון"הראשןוניקולאישל

ארצו.יהודי

אתנמלצתבלשוןלהביעשיעדסמרלנסקין,אר

בסי·במציאות,צלליהאתיפההכירחזןו·ההשכלה,

מבוטלתבכמותהחיובייםהמשכיליםמופיעיםפוריו

המערעריםשליליים,משכיליםשלהרבהמספרלערמת

הלאומית.ההידותשלבניינהאתשונותבדרכים

אנטי·ברגשהמורעלב"התרעה",המתבוללקארל

ומזדההלישראלהגוייםיחסאתמצדיקלעמו,שמי

מש·שרנאי·אדם,יהירים,חשוכים,היהודיםשכןעמו,

n במסעווסקיםפיייסרתמעבודותמסיםn .רכןר·רמיה

אתלהקריבשנברןאדייאליסםן,יהודיצעירחושב

 !שחרורהעלפרליןבמלחמתחייו

ישראל.בכנרתההשכלהשלפגיעתהקשהוניחרד

שהואלבעלה,עזהאיבהרוחשת nחנףב"שמחתחהר

העם•וה,,הויהודים, , nבנפשןיהודיבגרריתר,,,יהודי

נעלהרגשוכלמסחררבלתידבריעדלאהכנעני,

לרבנים,י·המדרש nבבתלמידיגםנחתאיןלרוחו".זר

התורהיידעתקריירה.ברדיפתיתירה,בחמרנרתשלקר

עםבו.לחפורקרדוםאלאלעצמה,מסרהלהםאינה

אוףהיהדותלימודיאתהםמזניחיםהמוסדעזיבת

אינםהמוריםגםשהרי ,בדברפלאראיולהם.בזים

שכרה,מהאםכיתורה,מהידעו,,לא :מהםסדנים

ירוושירתאתמעדיפיםהוםיביטו",לאעמם mרועל

•ן pסמרלנסשואל-תקוותנו,,ומההקושד.כתביעל

באשדות,המוריםחברתהבא".הדורמאתניחלכי-

.רוחתוצאתסרף·סףרהיאאףוהחנפנים,המשוחתים

הםלשמעון,מחץוהמשכילים,שארכלוכן , nמן rה

לשרןעלגאוותםשכלוקלי-עדת,שטחייםאנשים

המאפ·"הגריית",ם nתלבשרעלבפיהםהשגורההמדינה

היהדוי.מוצאםעללחפותלהםשרות

תיאורניתןובמאמריוסמרלנסקיןזחלבסיפוריו

היהודי.ההוריעלההשכלהשלההורסתהשפעתה

כלאיןמתלמידיהם,בחווקנווהחזריםהישיבות

ורומיםבניהנערריםכלהעברית,בלשוןהתעניינות

הםרוכשיםזרבדרןכיהממשלתיים,י·ספר nלב

לקבלתהסיכוייםלפניהםונפתחיםאזרחיותזכריות

לנעריבכללהידמותמארייהםומרכזבמזינה,משררת

הרבהעודמולדתארץנאהבתולהתחרותהארץ"עם

הדיבוראתסמרלנסקיןמרחיבבמיוחדמהם".יותר

היהוידם,הנהילייסטיםשל·חייהם nאורעלבסיפוריו

עמם,למשפחתם,הבזיםהגדולות,לעריםשנקלעו

ימיהםאתהומבליםנכלל,הותרבותהמוסרלערכי

"תעודתרעיוןחסידיהריפררמיים,עםבויכוחו

ופריצות.כשבררתח rבנתי·מר

רבעישלושתעדושכל ,סמולנסקיןמציין , nישארל

השעהאיןובמצוק·,."במצורנתוניםהעבריהעם

הגיעלאכןחייו.צורותאתלחדשלולהטיףכשרה

מלןמשאאשר,,בערדהדתי,הערלאתלהקלהזמן

לאהיהודיםמעמסה".כאבןעליהםיכבידוושרים

(המתקנים),,יסירו : nnרר"מקוצרלמתקניםיענו

עליהם,שונאיהםשמראשרהכבלםי,אתבראשונה

המהיסירונפשםעלהמהשמואשרהומוסרות

יחשוכורוסיה,בארץברעבהעטופיםאתיחיובידם.

יםיפרואז---ררמיניהבארץלהרגהמסיםאת

העמים"'.לכלואחווהאהבהדבריעלהים
f .. 

היהר·שכרבתעלסמרלבסקיןשלקםררגועלעמדנו

שלהקפאוההמסורתעלהשומרתנארדיסה,זים

עיריהדותשלהאחרלחלקעתהנפנההתבדלות.

סמרלנסקיזהזרה.בסביבהנימיונבלהמעורהזר,

ומכרססאמידציבורשלהפושעתשאננותואתמרקיע

עבדותםאתוניחרדהסרבלים,אחיוגורלכלפיוה

בלבדזרלא 1881שלארדיסהפוערתלאחרהפנימית.

שלאכידהעניין,אתלםשםשפח,דמתוןשהתאמצו,

שלאאנשים,נמצאואףאלאמשפסי,לכיורויגיע

העיר,לשרמכתנ·תרדהעלחתימותלאסוףנושר

ללאפוערתימישלושתלאחר-נםרנרשהאויל

 !הרבעיינירםלהפסיקן-המשטרההתערבות

ליהודישנגרמוהעגומות,בתצואותחסמרלנסקןי

שזכרלפנילבניהםהשכלהשהקברמתוןגרמניה,

עלאןידם,שלחוהדעת"נעץכיאזרחי,בשויוון

היאהמתהפכתהחרבלהםישמרהחייםעץזרן

ומכאו.ב-דעתקנןישראלצעירי , nהארץבנישנאת

ולעברולעמםנפשיקשר .הרגישואח,דמצד

השכלה,םעםשםעמרכירוןאחר,ומצדההיסטורי,

לתחומם.מעברהחייםלקסמי·איתנים nנכונמשכו

שהיווברנה,כחייבה , nשבלב"קרענעליאנשיםרנ,

ארדתם,אתהמירוושלסוףפנימיות,לסתירותטרף

נקלעוהםהמנוחה.אלבארלאהזרבמחנהגם

האחראיהעברי,העםעלחיפההרגשתניןחליפות

חוקי·חיסוריםעלעליוחמלההרגשתלביזלגורלם,

זה.רעבעולםבצדק,שלאלו,שמרנופרחים,

מצריותסמרלנסקיןשלהראשוניםנחיבררירכנר

ב"עתבהרחבהשנתפרשרמנדלסןו,עלהשגותכמה

תרגוםנענייןהרןחןת,אתבשעתםוהסעירו nלםעת

בהשקפותמנדלסרזשלאי·כנרתרלגרמנית,החב"ד

גרמניה.יהודישלההמרותלנחשולואחריותורמעשים

הסערתאתאלהבחיבוריוסמרלנסקיזמבליםבז

אתביקרותללאש;כ;ינלרהמשכילים,שלדפ,אטאלית

עצמםאתלהכשירהיהודיםשעלהאנטישמיים,םענת

להיותכידהארץ,לעםהידמותעל·ידיתחילה,

במלכדות,לדבריו,הרגישו,לאהםלזכויות.ראיוים

אתלרופףזממוהללולרגלהים.םמנרשהשונאים
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פרי nכשינשרוכדילועמו,לדתוהעבריהנעורקשרי

בראשיתסמרלנסקיןחראמשוכנעהנצררת.לחיקבשל"

בי mארכלכרתם"הישרים nשהאנשיםהשבעים,שנות

חידשועל-ידיהשמדתחלידאתלעצורשרצועמם,

למםרה,קלעולאוהמקום,הזמןרוחלפיהיהדות,פני

חידשוה" nישראלמשונאירצוןלהפיקהנםיהמתוןכי

תוכןמכלארתההריקו :נשמתהנםילתכדיעד

לאששרבעלובה,כהזמרתלהשויורחיונילארמי

ולדתו,לעמוהמתקדםהנועראתלרתקבכוחההיה

םרבים"חייםברשהיוהאויב,למחנהנמלםוהוא

 •דר"רכבומנוחהשולום

השכלת nכלפיסמולנסקיןשלעמדתובסיכום

שלאישיותוהערכתביןלהבחיןהראוימןברלין"

ההיסטורית,החקירהבפניעומדתשאינהמנדלסרן,

כוללתשבה,ההפרזותכלשעםההשכלה,ביקורתלבין

אבני-המשמשיםופורים,נכוניםרעיונותהרבההיא

היום.עדעבריתלארמיתשיםהבכליסוד

לתנ"רשבתרגומומנדלסרן,אתמאשיםסמולנסקין

אתהורידרבכןגרמנית,היהודיםאתללמדהתבררן

לעצמן,מםרהומעולםמאזשהיההספרים,ספרכבדר

חםאזהשאיואדויזרה,ללשןו"שפחה"למדרגת

אוהעמיםלתועלתללעוזיתהתנ"ןאתלתרגם

מנדלסוןבימיאןלעברית,נזקקיםשאינםהיהודים

לרתרשלתרגומוהיהלגרמניםכיבכן,צורןהיהלא

מםרתרובכן,מגרמנית.יותרעבריתידעווההיודםי

להשכלהגשרהתנ"ןאתלעשרתחיתההאמיתית

עודייושימש,התרגום :זאתחיתההתוצאהכללית.

לרכישתיהודיםלאבםרדידקםיםספר-עזרמשמש,הוא

נעשהרכןהעברית,לשכחתהמביאדברהגרמנית,

האדרצדקועל-כןלהמרת-הדת.קרש-קפיצההתרגום

לתלמידילהםעלהמהראוהםבתרגום.במלחמתםקים

מבדלסרןזו.בדרןילכדבניהםשגםוחששן,מנדלסרן

הגרמניתללשוןלהשכלה,העםמצדשליליליחסגרם

הרואהאישהיהאילולתנ"ן.רגםהקליפה"כ"שפת

ולאבעבריתגרמנידקדוקספרכותבהיההנדלהאת

ולהזנחתו.התנ"ןקדושתלחילולגררםהיה

שמירתעלהיהדותקירםאתהעמידמנדלסרן

היהודםיאתשחשבמתוןבלבד,המעשיותהמצרות

שלבחשיבותםהכיראילולעם.ולאדתיתלכיתה

היההעם,שלאחזרתןלקיוםאחריםלארמייםערכים

כמצורתלםפלעיקרביומשכיל,כאישאדוי,מבחין,

כישחששמשרםכן,עשהלאהואהמעשיות.

להפרתלגר~םעשוהימהמצרותבחלקקלהפגיעה

בקשריםההזרלאשהרי-החבילה"ר"תתפרדכלון

הרימעשירת,מצורתאלאאינההיהדותאםאחרים.

כלבאיו"קליפההיאבדתשמואסיםאלהבשביל

זרמסקנההסיקווחוגרמנדלסרןרבניבה", rגרע

שנית,בעקבותיהם.הלבדורביםהנצררת,אתוקבלו

ביןמתמידלריב-אחיםמנדלסןרשלתורתוגרמה

קדושה,שללמדרגההחוקיםכלאתשהעלוהחרדים,

שקרלעשרתבלאיכלו,שלאבדעות,החפשיםלכיו

מתנג-עםיהדותשלאחדבסיסעללעמודבנפשם,

ביןבלתי-מתגשרתתהוםנצורהזהבאופןזיהם.

כאמצעיהדתבחרבשהשתמשההמתחסדת","הכת

מצארשלאאלה,לביןשלה,ההשתלטותלתאורתרזיה

והתרחקומעשירת,מצרותשכולהביהדות,סיפוק

קוסמו-שההימנלדסןר,שלישית,מעמם.ויותריותר

היהודית,הלאומיתהרוחאתהביןלאבדעותיו,פולים

הספוגההתורה,לימדועצםכיעל-כן,הכיר,ולא

המעשיות.המצורתמקירםעררןלעיןחשובזר,רוח

אתבצלהעמידלמצרות,מיוחדתוקףשנתןמתןו

לאשמירתןכיידע,שוודאיפיעלאףבתורה,העיון

ישראלי"ביתאתבמתכווןשהרסיצוא,ימים.תאריך

m בסתר", .ורבבותבגליד"אלפיםממנורחיק-
מנדלסון,חשבהיהדוים,מצבאתלהיםיבכדירביעית,

בלשןו, ;דבר"בכללגרמנים nלעשותם,הואשהכרח

תקורתה-גאולה.אתשללולפיכןובהשקפות,במנהגים

ישראלקיבוציביןהקשראתניתקזהבצעדו

המשכילהגרמניהיהודימתנכרואכןשונות.בארצות

לו.רכזהלא-גרמניליהודי

,,לאבאיכנות,-מנדלסוןאתמאשיםסמולנסקין

עדותלהביעוחששהואיל-מעשיו"היוכןכעדותיו

קבע,ירושלים" nבספררהחרדים,מפחךאפיקורסיות

מוסמךהאלהיםרקשכןאח,דחרקאףלבםלשאסור

עלהאומדברהומברגלהרץפרטיבמכתבאןלכן,

רכןה-פררשים", nחנרפ nמהחוקיםאתלטהרהצורן

בתרמושכלבלתידברימצאשאםשם,iדארמתוודה

הפרטייםבחייוובאמתבר.יאמיןלא-משהרת

ביתרבנישכלהעובדה,הרבנים.חומרותאתקייםלא

יא mמקרית,אינהדתם,אתהמירומנדלסרןשל

ידברפירב,,כיבסתר",זרעוש"זרעעליו,מעידה

ר nלהביקשבספריו ,הגליןדעלהעלהמאשראחרת

בנירמפנירסןשלחובכיתרעמובאשיותכמחזיקאות

נהגהואילכד".אשראלללכתירתנםבקלוושוומעי

,,נקיתי :לטעוןשירכלכדיבפומבי,יתירהבזהירות

אלאהמדרשלא nאבלבמעל",חיתהלאידימעןןן,

הפרהואאמנם,.רעה".הביאלבן-מנחםאשרהמעשה

בעקברתיר,ההלוכיםאןהמעשיות,מהמצרותחלקרק

יצאהאש n :בקיצור •בכלכפרומררם,אתבןשראו

הוארא m---עמנובכרםפהבכלותאכלמביתר

הבערה".אתהמבעירההי

מרב-בינונ,יכאישמנדלסןראתמעריוסמלונסקיז

הנלוד.אתראהלואדרורמושגיעלהתרומםשלאבל,
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היהכילעמו,מתווה·דרןמורהלהיותהוכשרלא

לוהועידהמקרהרקהזרם.עםשנסחףרמה·אופי,איש

כלמיהואמטיחהאשמהועודאותו.הלםשלאתפקיד,

לאוגםהאומהשלבצערההרגישלא :מנדלסון

לעצמוקודשחיתהדאגתוכלהבא.הדורלגורלחרד

זכות·ישינהגרמניהממלךביקשהואלומשפחתו.

היהודיםשארעלעולהשהואנימוק,מתוןבברלין,

שהטיףבישראל","הראשוןהיהמנדלסוןבהשכלתו,

ובניוהואואמנםמעולה,בכלמעשיתתכליתלחיפוש

חיתהלאחמדניתגישהמתוןזו.שיטהי Dלחיו

ולסוףישראלבתקורתבאמונההתורה,בלימדותרעלת

וירנווהחבילה,"בתפודהרכןהחרקים,בשמירתגם

 , nלשמןטובמרעהמצאכאשרלעברואיש

מרנהסמלונסקיזההשכלה.תנועתלבקיורתנעבור

ככינויוחב,במובןברלין""השכלתבמונחלהשתמש

החדשה,בתקופההיהודייםבחייםציבררי·תרבותילזרם

הוטביעבגרמניהמושלםאנטי·לארמילביטוישהגיע

בזה,צדקלאהואכולה.אירופהיהדותעלזהחותמואת

תיארזלושניתןלמשל,הרוסית,היחזותשלחורבנהכי

כללןאין ,'ךחלק , nהתועה uבהלבעךנוגעכןכל

ודאי,הניהיליסטים,שהריברלין,השכלתעםקשר

ישירהבדרןלאואסכולתו,ממנדלסרןתורהקיבלולא

תרצארלניתוחסמולנסקיןשלהגישהבעקיפין.לאואף

אינהלגרמניה,שמחוץבארצותההשכלהשלתיה

שתוצאותהעובהד,אתמספקתבמידהבחשבוןמביאה

טבעיתמסקנההןברליןהשפעתפרימשהןיותראלה

 .השמרניהיהודיבהרריהזמןרוחהתנגשותשל
במשכילי-ברלין,סמרלנסקיןשמרנההגדול,החטא

האנטישמיים,שלקטרוגיה-זדוןאתשקיבלוהוא,

בעקבותיהם,הוסכימו,אחריה,להרהרשאיןכהלכה

ידיעלאלאתקנה.לדאויןמושחתעםהםשהיהודים

לד,מציגיםישראלששונאילתביעותהגמורסיגולו

בישראל,מפלגהקמהזרבדרןזכויות.למתןכתנאי

בהשקפת nמאמיןאני uהאנטישמיותאתשעשתה

מברכהוקרצר·ראות,אי·הבנהמתןרוגרמה,חייה,

בכללה.העולמיתליהדותעצוםונזקהנעורבחרגירבה

 • nשייהיקרים,היהודייםהערכיםכלאתהקריבההיא
ההתקרבותמזבחעלכעם,הדורותכמשןוקיימרםזרם

זהשהיה ,נתבררדברשלובסופוהשלטת,לאומה

ורקניתנולאהזכויותבטלה,לאהשנאה :קרבךחינם

גאוותוחיתהשעליההומאוכזב,המרומההעם,אחדות

ריחפהסמולנסקיזלעיניהיסו.דעדנהרסההימים,כל

אויבותלמפלגותהמפוצלתגרמניה,הידותשלדמותן

ליהדויובתןבאידשותןרקוהמאוחדותלזוזובנפש

ביידלמשיסההנתונהרומניה,יהדותשלרכןהמזרח,

לרכושלהמטיפיםשמשביליהצמאי·דם,פורעםי

בעדוצרותיה,לכלכתרופהמלאברת,וללמדוהשכלה

ורובמהחסידים,מחותלאהמשכיליםנרדמיםשכאן

 1דווקאהםיהודיםבמדינהבעליה-מלאכה

הדעה nסמרונסקין,אומרהברלינית,ההשכלה

בנוהסתההיאבי uמאןך",במאדולבךוהשחיתה

יותרעדו.אבלכעשם,להדברתמבחץוומנדיםשונאים

ביתאתותןלבותינואתבפלגהת,ביבלנוהרעה

הזאת nהארררהההשבלה uני Dלגם , nלרסיסיםישראל

ביניהםניגודכלהיהולאבישראל,אנשי·מעדהיו

אמץישיתוף·מעולההיהאדרבא, 'התורהידועילבין

הסובליםליהידוםלסייעהמסורהבדאגתםביניהם

אתהזאתההשכלהילגה D"ועתהשרנות.בארצות

עזרהמגישיםשאינםבלב,דזךלאהומשכילים , nלבנו

הדיןאתעליהםמצדיקיםאףאלאהחרדים,לאחיהם

-זווהשכלההם.מחסררי·השכלהשכןהרדיפות,של
גאולהלהמציאבכוחהישכלום-הנרדפיםשואלים

 .אבןהאויביםמידיםבמשכיליםגםהוןזלנו
קשרישרורהשכלת-ברליןלעולםשבאהלפני

משפחהמעיןעצמםראווהםהיהודיםביןאחווה

ואולםחברו.עללאחדבזכויותיתרוןשאין,אחת,

בידלהבחיןויששישהלכה,חידשהברליןהשכלת

אדםקרוייםהמשכילים"רקוכיללא-משכיל,משכיל

והנמהרהרע"החפץאדם".קווייםהיהודיםיתרולא

באמונתוהאדוקמהיהוידהמשכילהיהדויאתלהבדיל

נשקכיםוגםמשמשהואועדייןשמות",לשיםהרבה

לערמתשלהם.מעשי-הקיפוחלהצדקתהאויביםבידי

סמרמציגבלריןמשכילישלמוח nצרת·האנוכיות

אנשישגילוהעצמית,ההקרבהרוחאתלמופתלנסקין

בפניבמלחמתםהקודמיםבדורותהעבריםהמדע

וכבדוו.עמםגורלעלמלכים

המיטההמנדלסוניתשההשכלהסבור,סמולנסקין

המוסרעלאףאלאהעברי,העםעלרקלאחדרכן

במידרשהצטיינההיהדוית,המשפחהחייועלהחברתי

הרח·ברגשניחןהישןהדורבןהיהודיהנאות.תיה

נכוןוהיהבחבורלרעהמלפגוענזהרולפיכןמנות,

ובנותיובניואתחינךכןצרה.בעתלולעמדותמיד

ישובותהידהנשיםהואהבה.הצניעותהענוהו,בדובי

ולמסותולעמםהחיבהאתילדיהןבקרבוטיפחובית

משורשתכהחיתהזוואהבההותרבותית.ההיסטורית

עצרןלא uהמציקיד uו nהךעתזרוע uשגםעךכלכברת,

האישנתברךאחתמפוארתבמידהועודלעקרה. mכ

עזרהשלזהעונייןגמילות-חסדים,-רשמההישראלי

העוז·העולם,כליהדויאתהפןהדדיתאחריותמתון

בביתו-עה. Dרב·השחזקלגוףכאחת,והנעזריםוים

עלהחרבהונפהלדורו,מורחשנחשבמנדלסון,של

וכלהחמלה,רגשמהלבבותנכרתאלה.סגלוותשלוש

למחנהבריחהידיעלנפשולהצלתרקאדגא~ש
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ובנרהמשפחה,שלהמסורתיתהצניעותבטלה ;האידב

 1שלהןהפריצותבחיילמשלהידמנדלסוןשלתיו

זולאהמשכיליםכיגמילות-החסדים,מידתונעקרה

שוב·אףאלאעמם,בבניכללמתענייניםשאינםבלבד

עליהם.ומתנשאיםלהםבזיםאותם,אים

האחריות,אתברלין"ב"השכלת.תולהסמולנסקין

מאחרהיהודים"","שאלתלהתעוררותמסוים,במובן

היהודיםשאיןהשונאים,טענתעלידיהאתשסמכה

לאהםבהווה.הירודהמוסריבמצבםלזכויותראויים

רוח"רקהוארומניהליהודישנחוץמהשכלהביבר,

חיתלמצואיתנוםכירק---חופשרקצח,

לפרץויכוליםאינםרוסיהיהודיוכיכחפצם",ידם

שהריעליהם,הסוגרמעגל-הקסמיםאתעצמםבכוח

כלואיןהיא,חיצוניתשאלהשלהםהחיים"שאלת

"הבלתי·ופרנסותיהםהכלכלימצבםלתיקוןסיכוי

המושב"."תחוםבמסגרתמוסריות·

שליחישלהפעולהשיטתאתסוקרסמולנסקין

ההוריאתלשנותשרצושונות,בארצותברליןהשכלת

במלאכ·הצליחושלאוכיווןמהפכנית,בדרןהתרבותי

החייםסדריכיהממשלה,לפגיבמלשינותבאותם

ליידהלקבלועליההם,פגומיםהישראלייםהוחינון

מהםהשכלדרךאשרשובבים"בניםעלהפיקוחאת

העברי,בעםמשכיליםפושעיםרבוכןנסתרה".

עמםעללהשתלטבידםעלההמשלהשלשבסיועה

השני,יוסףשללימינועמדוברליןמשכיליולנצלו.

ארצויהודיאת"להשכיל"שרצהאוסטריה,מלן

חזקה,בידתכניתוביצועאתוהצדיקובעל·כרחם,

מאשריותרהזהבהעםבו,,משחתולדעתם,שהרי,

גדולותובמלחמותנטויהבזרוערקוכיהעמים,בכל

אשרהאבןלבתחתבשרלבלהםיהפכוונוראות

ומתון-חשדהיהודישההמוןובשעהבקרבם",

לאהמלך,שלכוונותיובכנות-בריאמציאותחוש

ישראל.כגואללרוממוהעבריםההשכלהסופרינלאו

שב"הש·החיובאתגםלהעריךיודעסמולגסקיז

המשכיליםשתלושהתקוותפיעלאףברלין".כלת

היהודימצבלתיקוןתכליתיכאמצעיבהשכלה,

איןמקוםמכלנתבדר,אליו,העמיםיחסושינוי

לאמוטבשיהיה,אידכן.עלחובהלכףלדוגם

ללמודהאדם,בנימשארבדרכי·הנהגהלהיבדל

הנפש,אתתחיה,,אשרדעת,ולקנותהמדינהלשון

חגוריה",אתמהחיותידהאזלהאשרבעתואף

-גדולותלנוצרשהיהודילעולם,להוכיחכדי
תחסםלאאם-רביתולעסקילרוכלותרקלא

והמצווה""החובהמוטלותיהודיכלעלבפניו.הדרן

מהמנהגיםלהסתלקלהשכלה,לבובכללהתמסר

במסורת,ולאבדתלאשורשלהםשאיןהמשונים,

בעיניאותוהמבודליםהמכוערים,הבגדיםאתלשנות

בשפה(האידיש)הנשחתההשפה,,להמירוכן,וראיו,

תבואלאהכלליתהיהודיםשאלתאמנם,ברורה".

אישי,באופןליחידים,אולםפתורנה,עלזרבדרן

(בישראל)בונחרועודכי,,ואםמרובה,תועלתתביא

בו,להלחםהחלותנופהבמלחמתאבלשונאיו,

ו"נקלכמקדם".נפשושאטבבוזלאגלויה,בשנאה

לשאתאיש,ערןהואמהידעאשרלאיש,הוא

לנפולנוזהר,לשוןמחצישונאחרבמכתולסבול

והדעתכתולעת,למרמסמהירתבמלחמהחרבלפי

הוא".ישראלבןאםגםאדם,תפארתלאישתתן

יהודים,סופריםשלחוגנוצרברליןלהשכלתהודרת

לאחרהצליחו,ואףעמם,לזכירותבעטםשבלחמן

מסוימים.להישגיםלהגיעוקשה,ממושכתפעולה

המחוקקים,במוסדותמשרותתפסובודדיםיהדוים

(השכלתהורידהכי,,ואםכולו.לעםכבודנתנוובכן

אןיהודי,במדרגתל) lישרזבני(אתאותםברלין)

האדם".ובניהחייםבסולםעלאותםהעלתה

רישומיהאתסמולנסקיןמתארמסיפוריובכמה

המצבידיעלנקבעשאפייהברוס•ה,ההשכלהשל

בשנותשרווחוהשמאליות,והדעותהקשההכלכלי

אותהשלהכלליתבציבוריותוהשבעיםהששים

סמולנסקין,לדעתשוגים,אינםרוסיהמשכיליארץ.

תורה,לומדיםהםאף ;הישיבהמבחוריבמהותם

מעשיתתכליתלבקשבלאלשמה,ההשכלה,תורת

חיתההתורהשלהמסורתישבלימודובעוד ;נהיים

משוםבוהיהשכןידועה,רוחניתתועלתמקוםמכל

הואילההשכלה,הכזיבההריהעם,שלאחדותוחיזוק

לבעליה,חמריאושרלספקהיאהטבעיתותעודתה

ראשנו"תהלםאזזה,תפקידממלאההיאאיןואם

רעביםהיאמעוררתכידעתנו",ואתאותנוותסכסך

כזאת,,השכלהרעבונם.אתלהשביעבלאמתרדמתם,

היאזולהחיים".גםלחדתלהעם,מורתהיא,מוות

היש",,,מבטליהיהודיים,הניהיליסטיםשלהשכלתם

שבנוגעלציין,מענייןסמולנסקין,שלכלשובר

ישרים"ב"גמולואמילב"הגמול"כקארללמתבוללים

אידי :שבהםהטוביםהצדדיםאתגםהוארואה

אןישראל.לכבודחרדהואפילולבאומץאליזם,

מרפי·בכתביוזכות.צדכלמוצאאינולניהיליסטים

הלאום,אשיותתחתהחותריםכאנשיםהסעים

שלוםאתבכללוהמסכניםהמשפחה,המוסר,החברה,

הולכי·הםאלהסמולגסקיןשלתיאורולפיהציבור.

ובבתיבמסיבותימיהםאתהמבליםמושחתים,בטל

עלהוניזוניםהחברהתיקוןעלבויכוחי·סרקמרזח

יהודיות,נערותבפיתויכוחםכלאחרים.חשבון

השתלמות.לשםלארץלחוץהוריהןמביתשתברחנה

שלמהמסגרתחורגאינושלהםהסוציאליזםוגם

כמשיחיםידברוהאלה,,הדברים :ריקותמליצות
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הממלל,כעוףרקהותעוורות,וגשבאידבחלום

בברקולשמועהסכיןאשוהאחירםבדבריםהשרנה

האדם"בנילכלאחדכיס"תרותבעלי , nבבןקו

פושעים.ואףשפליםאגואיסטיםציוויו,לפיהם,

מהסוציאליסטיםגםמליליינבלוםגםבולםבהבדל

שללשחרורהבתוקףסמרלנסקיןמתנגדהענויים,

הנשים)(אתבואן,,הטבע :עמוונימוקוהאשה

קרופועלמשפיעברחמהןויגזול-ביתלשבת

"פורמלי"טעםזהכיחדנו,בואה , nשמןלמקבלות

בעובהד,נערצהלעמדתוהאמתיתוהסיבהבלב,ד

עלמושגכלאיד"המשוחררות"ישראלשלבנות

להןוישהרוחנייםלקנייניהנמשייחסולאהיהדות

הצעיר.חדרועללארמית,מבחינהשלילית,השמעה

ב.

בקיוםישראלבחייהרעשורשאתוראהסמרלנסקין

-האחת :מסולפותבדוביםהחולבותמפלגות,שתי
משאומתבדליםעוצלות,בנעורתהשקועיםהאדוקים,

והשניתלועמם,לבניהםובהרעהוגרומיםבני·אדם

קדשילכלובגסותבגלויהמתכחשיםהמתבלולים,-

 ,ימירכלבהשהתחבטהגדולה,הושאלההאומה.
ולהשיבמרבצוהאחדאת"להקיםכיצד :חיתה

בתןלךןתהתבוננותמתךוז nובצןאלהשניאת

"כוחשקייםדעה,לכללסמולנסקיןבאישראל

האדוקמןבעולם,היהידוםפזוריאתהמלכדנעלם",

 ,לאישועדלועזית,מלהלשמענכויותשאזכר ,הקנאי
הניגודיםכלעלהמלוהבחגברצויאילןהמתקין

לאומילגוףודעות,ובאמונותבדוכיחייםביביהם

הוגשחארהאוזה nבעלםש"כןחמוכיחוחאראח.ד

הרבהישסמרלבסקין,מדגישאלה,בימינוהלאומי.

להםאויןהעבריתבלאומיותמודיםשאינםיהידום,

השםעלהםשומריםואף·על·פי·כןלדת,קשוכל

שנקראמילכלמיוחדתזיקהומרגישים n"ישראל

הלאומית,הזיקהסמולנסקין,לעדתהיא,זרזה,בשם

יהודי,כלשלבנפשויועדים,בלאפעמיםשחהי,

מתפי·רק·אףאראבותיו,מתרותדבו·מהש"למד

הזההווגשכעם,ישראליחשבבכולןאשולרתיר,

יעזבנולואכערריובימילבבותלמיעלשושוהכה

ושיבה".זקנהעדגם

המשרהיסדואתלוחזקלהבליטשאףסמולנסקין

הוגורלהמוצאאחזרתוגשאת-היוידלכלחף

לכיתרתההידותאתהמפלגיםהניגודים,אתולטשטש

לארמיות,להגדותלהגיעביקשהואזר.אחזרצרורות

האפשר,ככליהודים,שלגדלולמספרשתתאים

מחוריום·ירם.בחייפעולתםחופשאחתגבילושלא

החפשיםנגדהחודיםמידיהנשקאתלהוציאוצרך

עיקרהמעשיותהמצרותשאיךלהוכיח,בא-בדעות

התיקוניםבענייןלכתמרחיקהשיטהריצוביהדות

היידוכלשלחרברת·המינימוםאתהמצמצמתבדת,

להוכיחרבדיאפס.עדכמעםדתייםחרקיםקיוםלגבי

שלמהחווהפיתחעם,הםשהיהודםילויפרומיים,

עצמייםלארמייםחייםחישהאו fהררח'"עםעל

הגרוםמןהעוקץאתליטולקירהרזרבדוןבגולה.

ולערעראחת,באוץליהודייהודיביןהמפרידהדתי,

יהודיביןמחיצותהמקימההמתבוללים,תפיסתאח

השוברת.האוצרת

במהותושרנהסמרלנסקין,מלמדהעברי,העם

מותנהאיברהלאומיוקיומוהואילהעמים,שאומכל

כאומה,אנשיםקיבוץ'המייחדיםהרגילים,בגורמים

שהיהידוםלכן,והראייהולשון.שלטןואוץ, :וחם

שלבהעדרםשניםאלפיזהלהתקייםמוסיפים

הכרחיתנאיאינםהדתחוקיגםאלה.גרומים

רכןושניראשוןביתבימישהויללאומיותם,

אוף·חדתהזנחתשלתקופותעליהםעבורבגולה

מעובדותעצמו.בפניכעםחייהםנפסקולאעל·פי·כן

יוצאישראלחיימקרו,,כיסמרלנסקין,מסיקאלה

הושפה,הוארץהממלכהממוסדרתלא ,אחוממקוו

ישאלדבבהחויהמאםכימהחוקים,לאאף

שלחינוכופויהואזהבבדלורוח Hלארשיל

ההיסטורית.הבמהעלהופעתומראשיתהעבריהעם

הארציתההתנחלותקודמתהעמיםכלבתולדות

יוצריםארץלהםששילאחורקכעם.להתגבשות

התרגלוכןמתוןקיבצויים.ומסודרתחוקיםחם

המהאזחםמאדעלבשבתםרק,,כילרעיון,

תחחנתוניםבהירתםגםברמחזיקיםוהםעם",

השימשואתעליהםהאוסרמשעבד,זו,שלטון

לאעודכללסברתם,שהוי,ובחוקיהם,בלשונם

רקהגאלוה.מןלהתייאשאידמארצםבפעולנושלו

לכלהיסדוהיתה,,שהיאהאדמה,אבדןעםבגולה,

כןשאיןמהקיומם.בטל , nהלאומיולרגשהאחדות

שבטיםשלבמצבכשהיובנכו,שעדרשיראל,בני

חוקםילהםחיוכבוחפשיים,לאאוףנודדים,

לאזרמסיבהכעם,עצמםאחוחשבוומשפטים

האחדותשורשכעלהמדינהעללהבאגםהשקיפו

הרואהאישחיההיהידו,המחוקקמשה,הלאומית,

ניסוריהמלומדהעברי,בעםבחרלופיכןהנלודאת

ושמצ·בעקירה,בית mושהיאהתווה,כנושאנדוידו,

מסרים.ובזמןמסוימתבאוץתלויותאינןרוחיה

חארהאלהים Iזרםבשרנמלןמדרהאינההחררה

אלהיראתישראל)(עםחשבאשר,,ואחריהמלן.

חלדלאלכןממלכתו,למשפטיומשפטיולמלכו

הגשמיתוממלכתואוצראשראחריגםעםמחיות

ממנף.לוקחר

שלחורבנהאתמראששחזוישראל,נביאי
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לעתידו,חוחדמתךובעם,טיפחוההיודית,המדינה

לאחוגםלהתקייםתוסיףשהתרזההאמרנה,את

עידםהיוהםמקדש. rrביתוחרובןהאץרגזילת

תעברוזרשכרסוראו,קטניםעמיםלהשמדתכימיהם

עיניהםלפקוחמעינםכל"שמרלפיכןעמם.עלגם

חייהםוממלכהבאוץדקלאכיההיודים)(של

כרחםאלהוערכיםותורת"ו,באלהיהםאםכיתליוים,

הנביאיםשלולאמרגיש,סמרלבסקיזמקום.בכליפה

"התווהאתשבתנושבי,ביתבימיישראלוחכמי

עוברשהיהספקאיןהארץ",אהבתתחתהעםבלב

חיתהלאלבחדגאולה rrתקורתרגםהעולם,מן

שברתמאותלאחרבחלשהזרשכןאותו,מצילה

אוכזבות.צפיה

מעמיםשרנההיהבמולדתוחיהעבריכשהעםגם

המעשה".עלהדוח(בר)"גבוההםבימיםכבואחדים.

שאבדרלאחראןלהם,דרמההיהלמראית-עיןדק

וצבאהוארץ,,הממלכה :והםהמתנוים""המאורותלו

כלנתגלהקטל",שדהעלבמלחמהובצחוןמלחמה

ישראלבביידש"קצוהבמידהתורתו.שלזהרה

למעלהורחםהתרומםכןץ,איבידלהםמהציב

היהודיתהמריבההתפוררותעםמאר".ויחזקלמעלה

ערנדאהכןרעללהעם,לבדרהזההדוח"בשאר

וחדדו".עתרבכלמהוה

אותנוהעושהאחוזתנו,,,ארץ :כם pמסמרלנסקיז

ובכלהדוח,למעןאןוהיאתורתנו,דקהיאלעם,

ככלהננואנשיםאנושפעליובכלהחייםזוכי

שבתהאזבהשבתהאשואוץלנר,,איןהעמים".

חיתההיאלאאןלנר,חיתהאוץאמנםאגורתנו,גם

אותנו'.'המותקהחבל

לעםמיוחדתתעוחדשישהאמין,סמולבסקין

הנבואייםהרעיונותאתבעמיםלהפיץ :והיאישראל

והשלוםהאדםאחרותהשוויון,האל,אחרותשל

אלילים,עבודתקיימתחרא,מצייוער,דכלהעגלמי.

לאישאישביןשנאהשלטתמלחמרת-דמים,נעזבות

לא-בעולםהמכריעהואהפיסיוהכרחלעם,עום

כשהאידיאליםדקתשוגזרישראל,תעודתהושגח

כשתחולכולו,האנושיהמיןלנחלתיהיוהיהוידים

 , uהאךםו"תוותישראל""תרותביןגמורהזהרת

לקבועאפשרותאיןבהרוה,הענייניםמצבלפי

מסתבר,מאושרת.שעהארתהתגיעאימתיבבירור

בישראל.לאנושותצווןעורישובינתייםבקרוב,שלא

בגרמניההריפרומייםמתפיסתמסתייגסמולנסקין

אתהואמחייבואשית, :יסדוייםדבריםבשני

עצמאיתכאומהשכןהאגולה,בתקורתהאמרנה

בעינייותזמכובדתהעבריתהאומהתהיהבאוצה

חבש-מדעותיההצלחהביתועלהיםותאצילהעמים

להגשמתהיהודיםמתקרביםלזעתר,שובית, Iגבות

הלוcרם.יקירםסעצםווכתךרות.רדהליוכדופתןרעידרם

 .ושפלמרושעעולםבתוך ,הכללמןיוצאתכחטיבה
השלי-הוטלההעבריהעםשעלסוברים,הריפורמיים

לעמים,תורת-אמתוללמדתבלבארצותלנדודחרת

"תל-להיותשהמיועדיםלערבחד,לבשמיםהםואין

כללואיןאותםרודפיםליהוידם,בזיםמידים"

שלמטיפיהםמדברימפיהם.לקחלשמועבדעתם

כאילופנימית,עבדותשלריחנוףדהויפוומיים

כן •בפעולהגיויםאתלשותכדיברצדוהיהוידם

שאיןהטעונים,רבוכילהמות-דת,סיסמתםגומה

בערכיםאיוביהםאתלזכותכיד ,לסבולנפשםאת

המה"והיירהחייםמ.ןליהנותמוטבמוסריים.

שלסרגנמצאכןבם•.אמוןלאבנים(הגויים)

אתןרמהמלבי,האמרנהאבחד,,הן :שאמראנשים,

זאתבעברותגרעזהומזרעהאחרים,העמיםאל

אולהאלהשלההגיוניתמסקנתם " 1באוץבחלתי

החיזות.עזיבתחיתה

שללחיזוקהעמדוים""שלושהקובעסמרלנסקין

הגאולהתקרותעברית,לשןו :הישראליתהלאומיות

ית. s:בךיארמרכזיתוהסתדרות

יחידכשרידהעבריתהלשוןאתהעריךסמולנסקין
-בבוחרשיש ,ישראלשלהלאומיהעברשל

כביאתלל:פד-הדתמןאףהואעדיףזרומבחינה

המתכחשעל-כןכישרנות.באוצרתהמפוזריםהעם,

היהידוםצפוייםזרלשןובלאבעמו.נרגזהואלה

מקרראתלגמדיישכחושכןלוכליה,להתפוררות

כמצבת"דקהעבריתשלעובהעקירמחצבתם.

מןאמנםהעם),(שללדוחו"נכרןוכעמודזכורן

במרבןכןראםהידבור,ללשוןלעשרתהחראהנמנע

אשראלה,,רכלמתה,לשוןהיאהמלהשלהרגיל

האיחיהשפהעברשפתכיאותנו,להוכיחיחפצו

משפםכימאומה,יוכיחולאוחוקותיהמשפטיהלכל

כילבבכלבחפוץאםאףאמת,משפםיהילאשקו

החכמותלכלהיאמתהעבו,,שפתיהיה'.'אמת

מיו-סמרלנסקין,לדעתאחרהי".נלודואשרוהמדעים

ל"נחלתהנרגעיםענייניםעללכתיבההעבריתעדת

יפהספררת :הוםבלב,דישראל"לר"ווחישראל"

התב•ןעלמחקריםוניחדר ,שיראלחייעלומאמרים

בהחלםהתבגרסמלרנסקיןבכלל.היהדותומערי

משוםדקלאהכלליים,המדעיםמןלתרגומים

לוב-ואיריםהיולאזמנושלהעברייםשהמתרגמים

העברית.הלשוןלהזנחתשגומרמשרםאלאלאכתם,

ארהטבעמדעימתחםרמתורגםפרקהקרואכי

ללשןולפנותשמוטבערה,לכללבאהמתמטיקה

סמרלבסקיןכעיניעדיףזרמבקרות-ראותהמקור.

יותזעפנוחייהמתאראחושיראראחד"סיפור

עדר,יעתיקוארשונעתקואשוהחכמהספדימכל

יזיקף.גסאםכייועילולארקלאהשפהלאהבתכי

.השכלתשלהכללאתםגשיםיסוcלהמתרגמים
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שקיבלרמילהשכלה.גשרהיאשהעבריתברלין",

בעבריתהמזעים"מקערתאחת"כףמלגימתתעוזה

בספורתמתענייןהואאיןשובחיה,לשרןללמוד

לחי·צריכיםישראלוחכמתהתב"דמחקריהעברית.

סירוסיםלמבוענדיעברית,רוקעברית,כתב

הזרההלשוןשאןפסוקים,בכיארדירפלפרלי·הבל

בכלליהודיםהזכריםשירבבוכזיושבית, Iנרדמתם

ספררתליצרוגרמניהמשניליתקרותמרשכם.מקומרת

לגמרי,בתבזתהארצםכלשרןיהדותבעניינימדעית

העמיםמןלאזר,בספורתמתענייןאישאיןשהרי

אחזמאחוזלפחותמרננתהגרמנית .מישראלרלא

סמלרבסקיןחרא.אדישזהאחתרגםהעבריהעםשל

שיערועלסטטיסטיחרמויסודעלבררזארת,קובע

בחש·בגרמניתמדעיתוספררתעתרברתשלהתפרצה

מצ·האחרונהזראיןאםגםהעברית,שללזררואה

שפת"לגרשהמשכיליםשחלוםבאיכרתה,טייבת

מאין"נקמהרניבתרהר",עלהאשכנזשפתמפניעבר

איןפניםבשרםבאלה.עבר"שפתעתהתחזהכמרה

לשרןבאמתשהיאלרומית,העבריתאתלהשרות

מזע,ואנשיכמריםשלצרלהרגרקהיזרעהמתה,

ישראל,לעםחיהכשפההיאעברש"שפתבערד

כמעטבהויהגריכתבושנהאלפיםכשניאשראחרי

עבריתיודעימעט".אררבאםישראלבביכל

מחסורמרגישיםאוינםחהיכבלשוןנחכרתכים

שהעב·בארצרת·המזרח,היהודיםמדרכיםכןבמלים.

עמםלבראאפשרזרכלשןררוקבפיהם,מדרכותרית

תרדהאיןעברשפתש"בליסברו,סמרלנסקיןבמגע.
קדשוחרבולפיכןישראל",עםגםאיןתרדהובאין

לימדוללימדוה.עתיםלקבועיהודיכלעלמוטל

מלשרןהעדתאתיסיחרלאלהתבדלותיגרוםלאזה

בעדרהירם·ירמי,בשימושתתמידזרשחריהמזינה,

שבורחענייןהיאתקררת·הגארלה,נמרשהעברית,

רבהרדרר,לזרוררחרהיחרדי)(העםהביע"בהבלב.ד

רעמהבהראףחירם,עדספרניםישראלחייבשאור

דתללמדשייברא".לזרוררחנר.להחיותנרכל

תהאכןלאשאםבעברית,רוקאןרתררחישראל

בהקבלהיתפצלהעםתורות","למאההאחתהתורה

רלאהשוברת,האוצרתהיודישלהלשוניתלהתפצלות

ער.דתקומהלרתהיה

נפשאהבתהעבריתאתאהבעצמוסמרלבסקין

מהלמרותמאוזר,בכללהשהתמסרעלגאהרחיה

עלבבוזמדברהואחמרי.אושרלוהביאהשלא

בשפההכותבעבריסופרגורללגורלו,הנדים

בעליה.אתלפרנסבכוחהושאיןכלח"עליהש"אבד

שעוררהיכיבראותיהוא,קובלבקרבי,נהפך"ולבי

המתימריםבושהיבושרלאכיבישראל,נעשתה

שעוזמאמין,הואשפתו".אתלנבלישראלבכבוד

גם..ראםללשןו,רםגלעםוגאולהפדותיוםיבאר

מעכוזבחדולולאמקורתברףלאהיום,חוקידחק

יקרנופן"השחר"),הוצאת(ע"ילרביםעבודתנו

 :מישריםיראהאשרהבאהדורעלינויאמרופןעוון,
ציון".פרצותגדורלקמולאכןעלני ,הידנרפים

"השחר",שלהראשונהלשנהזכר"ב"פתחכבר

,,כיתקוותו,אתסמולנסקיןמדגישתרכ"ח,מסוף

הממלכהותשובידםיבואכיגלותנו,לקץיבוא

נותןזולמש~להמוחשפירושומעיןישראל",לבית

באותהשנדפסמולדת",ארץ"אהבתבשירהוא

הגרמניםשלהלאומיותהחגיגותלמראהחוברת.

מחוסר·המרעמוגורלאתבזכרונוהמשוררמעלה

ארצואתששכחהפנימיים,הסכסוכיםאכוללדת,

סמולנסקיןמביעהשירבסיוםומתנוון.הולןוהוא

זוותהיה-למולדתגעגועיואתנרגשותבמלים

בזהבאשבהשןבהיכליאם,,גם :ובשבעציה,-אדמת

ירושלים"אשכחןאםלחמימאכולאשכחפררוים

הנמנעמןכיהספקנים,דעתאתדוחהסמולנסקין

בארצוהלאומייםחייואתיחדשישראלשעםהוא,

לפניעליהחלםלאשאישהיא,עובהדההיסטורית.

בארצותהמפוזריםשהיוונים,שנים,עשרותכמה

הפראיםוהמובטונגר•םהחזירים,רועיהסרבים, ,תבל

ושאפוהואיללאומית,לתחיהקמראחריםעמיםוכן

ארצו,אתלמצואישראלביקש,,ולולבם.בכללכן

מלאבכסףלקנותהבידרכיאותה,מצאכבראזכי

היוםכלצווארעדהנרדפיםאתבהולהושיב

היוליהודיםממלכהחיתהואילושרנות".בארצות

רודפים,והחלשיםהגריםאתרקכיהרדיפות,פוסקות

העמים".ליתריתנוכאשרכבודלהםגםנתנו,,אז

המשיחיתשהאמונהסמולנסקין,קובע 1871בשנת

אחכה,רק,,לא :בלבדסבילהלצפיהענייןלואינה

בחרב,גםואחזתידמישפכתילבבשמחתאםני

מידיכבודולהצילעמיבקרבלבאנשיקמולרא

גאולהיוםיבארערדכיאחזיק,ובאמונתיגוזליו,

חרק".ידחקאםרגם

חת·באותהמדברסמולנסקיןאיןהבאותבשבים

בארץ·ישראל.הממשיתהלאומיתהתחיהעללהבות

העםשלהגאולהברצוןאמונתותשההנראה,כפי

המארבכתביוישראלתקורתהופכתועל·כןהעברי,

שלעמדתוהיאטיפוסיתיותר.מופשטלענייןחדים

ב"גמרלהחיובייםהגיבוריםמןהישיבה,ראשגבריאל,

דכדוךשמתוןמספר,הואלארץ·ישראל.ישרים",

לאנשיםמקלטהמשמשתהקדושה,לארץעלהנפש

הרחקיגונםעםלהתבדודהשואפיםבחיים,מאוכזבים

שפכרשבעברהוא,אומרזר,ארץהעולם.מהמולת

היוםלשמשואריהחרבותיה,עלדמםאתיהודים

לכלהאחד,,המקלט-ישראללאומלליבית·קיבול

ומכארהתבלמתענוגותיבזרואשרשיראל,נזירי
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אותם".החייםעזבובטרםהחייםאתויעזבוניחם

בדי--סמולנסקיןהבחירההשכלהתקופתבסוף

ישובלענייןעמדתואת-בן-יהוהדא.עםברחו

מידכאןלהקיםבן-יהודהשלתביעתוארץ-ישראל.

סמולנסקין,בעיניכבלתי-מעשיתנראיתלאומימרכז

עדר.נבנהשלאביתשלגגועלמגדלהקמתבחינת

האנושיהחומרטיביהיהמהמראשלדעתחשוב

אינוהמנווןהישןשהישובודאיהמתיישבים.של

יהדותואילולארמית,לתקומהגרעיןלשמשעשוי

בגאולה.צורןעיקרכלמרגישהאינההתפוצות

---להיגאלהתקווהאתלמידתעלינו,,בתחילה
אזכמקדם,אחיםלהיותישוברישראלכלכאשראז

ישארצם".הריסותיקימוכילבםעללדברנרכל

יצאששכרםפזיזים,מצעדיםשעה,לפילהימנע,

ליהודיםעזרהכמפעלארץ-ישראל,ישובבהפסדם.

לראותאיןפניםבשוםאבלמרעיל,דברהואנרדפים,

לשקודישהראשונהבשורהלמשיח".דדן"פינויבר

תגיעלאחריהןורקהביתוהקמתהיסודותהתקנתעל

שלהנכסףהאידיאלגםשהאוהמגדל,שלשעתר

ישבטרחה,תההילגאולהשהדרןכדיסמולנסקין.

לארץ-לעלותהרצוןאתולעוררהלבבותאתלהכשיר

ויתפרנסורבבמספריהודיםאליהלכשיעלוישראל.

,,אז-"החלוקה"כקבצנישלאהאדמה,מעבודת

צירן".הריסותלבנותעתגםתהיה

תקרותאוהמשיחי,שהרעיןוסבור,סמולנסקיז

בהיר-ערדהאומה.שלהקדוםבעברמקורםהגאולה,

שהמיםבקצהבדחןיהיה,,אם :להנאמרבמדברתה

הוקדשהלאזהלחזוןאלחין".ה'יקבצומשם

כשלדרהחיושהיהודיםזמןכלמספקתתשומת-לב

חזותהזאתבתקווה,,חזו-לגולהמשיצאובארצם.

לבן-מחץלכלרפואהועתי,דבהורההעםחייהכל,

לריבושילומיםנפשותיהםמצוקותלכלבחמהתיחם,

זרתקורהפירזעיהודיוכלמחדפהים".מידיחרפתם

בהתפתחותשיאעלחלמואנשי-המעד :השגתולפי

והנרדפים ;בשפעמטעמיםעל-הרעבים Iשכלית

הבדל•-כלולמרותבררדפיהם.נקמהליוםציפו

הלאדבחייםמוסדיסודהתקרהרשימשהאלהתפיסה

ערערולאשניםאלפינמשןהאכזבותגםמיים.

תקרותאתקים mהמהמתבוללים,כלפיבה.האמוןאת

עילהשתשמשחששמתוןהתפילה,מסידורהגאולה

טועןזכויותיהם,אתמהםלשלוללשונאי-ישראל

אמונהמעידשבלב,ענייןהיאשהתקווהסמולנסקין,

מחייבתשאינההמתים,תחיתאוהעולםבבורא

בבאמ-לקייםליהודימפריעהואינהמיוחדותפעולות

מופ-ענייןבעצםהיאלארץ-מרשנו.חרבותיואתנות

המאמין)היהודי(אתיורהולאאיש,,כילגמרי,שט

לאהעםוגםידים,לפועלזאתתקורתולהוציא

 ·""דיבכוחלהגאליקווהולאיחשוב

לרבותהעתיהד,בגאולהלהאמיןחייבהיודיכל

שהרידתית,כיתההםשהיהודיםבדעה,המחזיק

הואגדולעוולהדת.מעיקריעיקרהיאזרתקורה

בכלהיהודיםאתשקייםזה,חיוניגורםעלידלהניף

האדישותהתגברותעםהחדש,בזמןנדודיהם.שנות

ככוחזר,לתקוהרומכופלכפולערןישהדתית,

בפזוריהם.היהודיםכלשלהלבבותלאיחודהיחידי

עולמיבארגוןוגשמית,רוחביתמבחיבה ,צורןיש

רוחאתולחזקלקייםכדיראשית,היהודים,של

אתולתקןבעםהשכלהלהפיץכדיושנית,ישראל,

אמצעיםבחוציםזראחרונהלמטרההירו.דמצבו

שקועיםלדעתהזקוקיםשהיהודיםוכיווןכספיים,

לסייעהרוציםאמידים,יהודיםיששניומצדבעניות,

הואשצד-הזמןמכאן,יוצאהריהנצרכים,לאחיהם

ויחליטהתרומותאתשיאסוףמרכזי,מוסדליצור

יהאזהגוףמידה,ובאיזומהןליהנותראוימי

לפיבעם.ההשכלהלהפצתמוריםלבחורמוסמר

מרכזיתחברההיאהכרחיתסמולבסקין,שלדעתו

בליעירוניים,אוארצייםארגונים :אחרמטעםגם

משוא-לרגללהתנווןעשוייםמתמי.דעליוןפיקוח

מחמתאולמקורביהם,הציבורראשישלהפנים

בקהילותהיארגילהתופעהובכסף.באמוןמעילה

אתמנצליםהעדהשמנהיגיופולין,ברוסיהישראל

אלוקלקלותבפניתריסהפרטית.להנאתםהכלל

הנעשהעלתלונותשיקבלבין-ארצי,מוסדהוא

והאובייקטיבי.השקולמשפטואתויחרוץבסניפים

להצלחתה,כערובהלעמו,דצריכיםהחברהבראש

יהאכאחדולנתמכיםשלתורמיםמפורסמים,אנשים

פעולתם.וכושרבישרםמלאאמון

חברים"ישראל"כלשחברתסבור,סמולנסקין

 :במלואןהנזכרותהדרישותאתמגשימהבפאריס
בכללעמםומסירותאומץ-לבמרץ,גילומנהליה

היהודיםלצוניבקביעותדאגוהםהקשים.התנאים

פאריס,המקום,זכותגםהרחוקות.בארצותהזקוקים

בלשונהלמרפתארץהיאצרפת :להםמסייעת

גמור,זכריותמשוירכאןנהניםהיהודיםוסדרי-חייה,

במשרותבמדינהנכבדמעמדתופסיםמהםורבים

-אותםאוהדתהממשלהשגםומאחררשמיות,
היהודיתבעהד :דברועודרבה.השפעהלהםנודעת

שלהמפלגותביןושלוםאחדותשורריםזובעיר

רד,-עמםאתאוהביםכולם :והמתקדמיםהחרדים

סמולנסקין,אומרזמן,היהולשלומו.לטובתואגים

ועוררההעםפזוריביןמספיקקשרשימשהשהדת

הת-עםעכשיו,הדדית.עזרהשלהרגשאתבהם

למלאחרבים"ישראלכ"כלמוסדצוידרופפותה,

והחרבההלאומיתהאחדותהכרתבהגברתמקרמהאת

לה.הזקוקיםליהודיםעזהרלהגיש




