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בעתם","דבריםמחברתומלבדארסישקין.הואאיש-העטגם

מצטייניםאינםמאמריורובשונים.מאמריםשוניםבזמניםהדפיס

שאיןמעידים,מהםאחדיםאבלסגנוני'ובלטושספרותיתביפעה

כתיבה"."לשםכתבלאארסישקיןספררתי"·"עורקחסרכותבם

דרישותיו.עלועמדמחשבותיואתהביעלהגיהמהלוכשהיהורק

ורעיוןהישובבשאלתורקאךהמרוכזיםהפובליציסטים,מאמריו

עמוקהובידיעהההרצאהבפשטותבריא,בהגירןמצטייניםהתחיה,

כימגלים,אברפעםולאהנפש""השתפכותקצתברישהנושא.של

ליריות.נימיםטמונותהברזל""איששלנפשרבחביון

שנדפסוקטנות,קררספרנדנצירתהןהראשוניםמאמרי·י

אותןמסוגאינןאלהקרררספרנדצירת • 1887שנתשלב"המליץ"

"מתפרץ"מתחילסרפדכלהיהשבהןהרגילות,הקרררספרנדנצירת

לכלהנחרצותמעשידתידיעותמשרםהיהבהן ;העתרנרתשעריאל

 , 112(גלירןממארירפלהראשוןבמכתבאותן.לדעתצירןחובב

היושביםמאחינואחדות"משפחות :הסרפדמודיע ) Nבחתימת

הקדושהלארץולעלותמקומןאתלעזובאומרגמרוהסמוכיםבכפרים

אר"נאדאזניע"מקרלרניאולשמרה.לעבדהאדמהככרשםלקנות

לקנותאנש'יםשלשהשלחו 4נומררמהקרלרניאמררילנא"ה"קרלרניא

לאה"קהעוליםרובמשפחות.תשעבעדהצביבארץנחלהאחוזת

-לאחדמזומנים,רר"כאלףשלשיםמהםלאחדגדולים,עשיריםהם

מארבעהיותרבכיסםנמצאושבהםלכינוניםרגםרר"כ,אלףעשרים

האנשיםעתה.רעדמבערריהםאדמהעובדיהםוכולםרר"כ,אלף

קסר



ורש•םותםםותקטן

להרצאותרו"כאלפיםששתבידםלקחונחלהאחוזותלקנותעלזאשר

יקנו".אשרהאחוזהבעדקדימהדמיולתתהדרך

(בחתימתימסרושנהארתהשל 179בגלירןממוסקבהבמכתבו

האדמר"ריחסאתצירן"ל"חרבבי )".מכחר"צלאגודת"המזכיר

האישעםלדברהתענגתירחצי"כשעה :הישובלרעיוןמקאפרסט

העבידממצבבפרוטרוטלוספרתיאשראחרי :הזהבבה ibהדגול

הלאומיתבהתנרעהרואיםחר"צראשיאשרהתועלתהיארמהעתה

להרכבים"אמרר :האלהכדבריםדברינובסוףאליאמרהזאת,

תרעלתמוצאאנכיגםכיהזה,בהעבידיתעסקואשרהאנשיםולכל

להיותהלבבותאתלקרבתרכלהיאכיהזאת,בהתנרעהמעטהלא

עצתיאתישאלאשרואישאישלכלכימבטיחכםהננירבכןאחה

עדחר"צלטובתלעשרתלבבואתאחזקאזהזה,בדבריעסוקאם

משגת".שידר

"המזכירבחתימת , 198(גלירןממוסקבההשלישיבמכתבו

לארץ·שעלוממארירפרלהאכדיםנעבידשרבנרגעהוא )".אמ.א.

דרכםעלמכשוליםהניחההטורקיתשהממשלהמשרםאךישראל,

מודיעיםהםמהםשקבלבמכתבאבללחוץ-לארץ.לחזורהוכרחו

לארץ-ישראל,שרבלעלותמתכונניםוהםהוסרושהמכשוליםלן,

"הנני :בשמחהמסייםארסישקיןעליה,רלהתאחזאדמהלקנות

אחינויראולמעןהזאת,הידיעהאתב"המליץ"לפרסםלנכוןמוצא

בקרבומתפשםהולךאה"קישובועירןכיעמנו,רעיםתמימי

 • "השעמלידיגםמעטמעטיוצאוהנהראחינו
מוקדשיםמעשה,לידיהישובועירןאתלהביא-זרלמטרה

חתרםשעליהםב"המלי'ץ', 1888בשנתשנדפסוהראשוניםמאמריו

סופך,בתרועמדהלובצרגםעל-ידםהמפורש.בשמרארסישקין

ציונית","חובבאגודהמזכירכאלרקלאאליוהתייחסווהקרואים

להאירנכחוואשרלונהיריםהישובששביליאדםבתורגםאלא

שהוא.כמרהמצבאת

כולם",כנגדתזרהותלמוד"כנגדהואוהחשובהראשוןמאמרו

מר Nלמתשובההואזהמאמרושנה.ארתהשל 167בגלירןשנדפס

בשאלתנוגעהוארכז ) 161 , 159(בגלירנרתיונסשנ"המאתזהבשם

מרכזיתישיבהיסודנצררתבארץ-ישראלורחבימרכזיצירת



קיוהסרפדארסישקיז

כמאמורתרמ"בבשנתערדמבן-יהודהשיצאההצעה-בירושלים

זהמאמורב"חבצלת".שנדפסכלפנים",ומלמדיםחדשה"ישיבה

אוניברסיטהליסודאריפשןאמרההצעתבהשפעתנכתב

להגשמתדרךלמצואזרבהצעתובררןרבן·יהרדהבירושלים,עברית

שנ"החרתנואזלםתומכים,נמצאולאזרלהצעתושפירא.הצעת

הישובלרעיוןהנשקפתהתקרהאתב"המליץ"כמאמורבררירנס

ינתחרבמאמרירלההתנגדארסישקיןבן·יהרדה.הצעתהגשמתעם

רבן-יהרדה,שפיראשלבהצעותיהםוהשלילההחיובאתמצריובאופן

"אםרקמעשהלידיבן-יהודההצעתאתלהביאשאי-אפשררמרכיח

 ,םינפבמיבנהזהביתראמרנהתרדהללמודירקיהיההבית
נמצאות"בירושלים :ובריראתינמקרכהירושלים".מיושביהיינו

רלראוהאשכנזים,הספרדיםמןלמכבירתרדהרתלמרדישיבות

ישיבהמהםרליסדאלהכלאתלחברבצירןצירןאוהביהשתדלו

ליבר'מהאדרקי-הרבניםפקודתתחתרראלאזין,כישיבתגורלה,

באשרהדבר,בנקלהיהאזכיהירשנזרן,חייםר'הסבלןעדדיסקין

לאכייהין,לאכןגםומתנגדיםמעטרתתהיינהזהעלההרצאות

אתולתקןלחבראםכינברא,חדשדברלכנרתארישןדברלהורס

החכמהרגםשלראתהזמןיעשההימיםובמשך ;המדולדליםהאברים

רלאנלךתרניתמברקאםהזה,בביתחלקיקחרוההשכלה

תחכמרניישבת Nלבאמתיהיההימיםרלבסרףפזיזא,לעמאנהיה

צירן".שעריאוהביכללבלשמחת

החסידים,אתלהצדיקארסישקיןמנסהזהמאמורבסרף

אליופרגההואהישוב.לרעיוןמנגדעמדםעלקשהאותםבקרשיונס

אזזאת,אתזברתהישובלדברחרדבתרד"אם :כברשיןבדברי

החסידיםהחסידות,כיהדבר,אמתלאכלקררםעשרת.היטבתלא

רגםחסיד"יםייודעבעצמיאנכיהמה.הישובמתנגדיכןלםךים nהןמן

ביןגםהלאהארץ.בישובמאדהחפציםהחסידים,מרבניאחדים

הישוב,על-דברנפשםאתנותניםמהםאחדיםרקהמתנגדיםרבני

לכאןלאנוטיםואינםמרחוקשעומדיםארמתנגדיושהםארוהשאר

ממתנגדיהםהמתנגדיםכיאיש,שרםיאמרלאזאתובכללכאן;ולא

הישובשונאיהחסידיםכלכידבריך,אמתכינניח,גםראםהישוב.

בעדאלחרםלא ;בהללכתתיעצבואשרהדרךסרבלאאזגםהמה,
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המטרה---שיהיר.מייהיר ,ייאנישםעבישיה

'ישראל,לכאתלאחדהיאהארץישובשלתינחירה

התורנייםרהבלתי·מאמינים,המאמיניםוהמתנגדים,החסידים

יותריריםבשתיוזרחהבאראתהוהבנים,האבותוהמשכילים,

 "!וארצםעמםחרבנימקהללהבדלרוסיהמיהודימהחצי

הדמיוןבעליהחולמים,נגדארסישקיןיצאזהבמאמרואם

(שם,המעשה"מעולםההזיה//בעלייהשני,במאמרוהריוההצעות,

כלאתצירן,בחרבניהמעשהבעליאתקשהמבקרהוא ,) 175גלירן

לעבודהאחדםהלאומישהרעיוןרהחפשים,החרדיםהמפלגות,בעלי

כמעטפעלולאהזיה,ובעלינלהביםפזיזים,בהירתםבאלאחת,

העבודהלהרחבתהמונחיםהמכשוליםולהסרתהארץלכניןכלרם

במלאכתכם,מתרנים//הרו :אליהםקרואוהואהרעיון,ולהגשמת

כלדרכיםבשלשהכידעו ;פזיזאלעמאתהיואלהקודש,מלאכת

כרבדצריךולזהובסבלנות,בשקידההדעת,בישוב :נקנהקשה.ענין

-ולאבאשברעדלבלאאבללסבול,נטריושכםעצמותחלוץראש,
המים".פניעלשצפהגולגולת

גדוליםישראללפלגרת 11מאמורמוקדשהנחרתאיחרדלרעיון

אשרהרוח,אנשיאל 11פונההואשבר ) 191גלירן(שם,לב"חקרי

ומריבדבריםמפלפולישיחדלועיניו",אתההמוןישאאליהם

זהבתורתן,רזהבאמונתוזהמכם,אחדכל 11יבראאלאמפלגתי,

האומללהעםלהצלתאמיץקשררעשובחכמתורזהבהשכלתו

לדתיותנטיחגםזהבמאמרומרוגשתוהמרת".החייםביןהמפרפר

תקופהמאותהמאמריוביתרגםאשרמעשירת,מצורתולשמירת

עלהדבראתמריםהואזהובמאמרויהכלאחרזהאתמבליעהוא

תינירכזהןמעשירתמצורתהרבהאשראחריגם//רמה :נס

לשמרם.חייביםמאמיניםהבלתיהלאומייםגםאשח 'םיימיאל

עליכםלקחתםכיניעבםימכחהאתםתחפצולאראם

תאזתשרייבישיהתביטרשאהמצרות,טרוח

אשרלעמכם,באהבתכםלהאמיןהיראיםיכוליםאין 'םכתאמ

 " 1ידכםתמצאאשרככללעמולםירמיאאתםבשבילה

נאמרוארסישקיןשדברילראות,ישהמובאיםמהקטעים

בהתלהבות.מאשריותרבהגירןלהשפיערצההואונחת.בשובהתמיד



ק•טהסרפדארס•שק•ן

בדבריםהקרואאתתפסהואללמ.דאלאהתבררן,תעמולהלעשרתלא

בדברי·אש.מאשרוההיסטוריהמהחייםלקרחיםומשליםפשוטים

-עיברבבבתכשנגערגםשלד"שררי-המשקל"אתאבדלאהוא
בדברי·פרלמרסגםצירן"."שונאיעםלהלחםהיהרעליוהישוב,

ב"המליץ",נתפרסמוורבםאשרלדעה,אחיםרביןביברשהידוריב

בהארתבהגירנו,אותםולנצחמתנגדיודבריאתלסתרומשתדלהוא

זמןמאותרשלדהפולמוסממאמרימחכימים".רב"מספריםהמעשים

תרפה"מזרע :ליברנתין.דלז.הגלוימכתבואתניחרדלהזכיריש

הקטןמאמורואת ,) 188גלירן , 1889("המליץ", "?העםידיאת

חראהאחרוןזה .) 176גלירן , 1890("המליץ",היא?"מהזר"שמחה

הנידבפקידותבהפסקתלראותשרצהלילייבנלרםליבלמשהתשרנה

על·ידיביהישוב,לרעיוןתשועהעבריים,לפועליםעבודהלתת

רארסישקיןיארץ·ישראל.לנסועעבודהומחוסריענייםיחדלוזה

להמציאהדבראפשרשאםאומן,הישר"ההגירן :ובריראתסרתר

תלטרמאזביהעניים,לאלהממאהאחרזלאחדלפחותעבודה

האנשיםאתגםברעבלגורעלתתרלאהישובחרבניעלהזאתהחובה

שאלתאתלעוררהראשוניםאחדאוסישקיןהיהזהכמאמורהאלה".

סכנהצפונהליליינבלוםבשיטתכימוכיח,רהואהעברדה,כבוש

הערביםיתפסואזעברייםפועליםנרחיק"אםכיהישוב,לעתידות

ריתוכה.ילךהערביםומספרשמהישתקעומעםומעםמקומם.את

יתרבואםצפונותטובותלאשתקוותאמתיחר"צכליביןהלאוזאת

רנלבהמושבותהפועליםאםכןשאיןמההיהודים,שללחישוב

הערבים*,מספרויתמעטהיהודיםמספריתרבהזהע"יאזיהיר.

המליך, u (יתרה"שחררהמרהבלי nמאמרוהראחורץפרלמרס

אחד·העםדבריאתלסתרונסהשבו .) 149 • 148גלירנות , 1891

בנסיעתולאחד·העםארחאוסישקין •שלדמארץ·ישראל"אמת nב

ראה.הארררת:אתגםאלאבישוב.הצלליםאתרקלאוחראזר.
בישוב.וראהשאחד-העםהלקוייםשכלמוכיח.הואטימיי eהארברוחו

דבריכלרעלהישוב.לתקומתחשוביסרודרקאאלאהם,נגעיםלא

ומעשיםפערלרת-נצרר""שוברומוצאחראאחד-העםשלהיאוש

הישובעלאוסישקיןשלנקרדת·מבםרמאדמעניינתבארץ.שבעשר

החילרתימאזאנכי n :אחד·העםלהשקפתהתנגדרתרוסבתזמן,באותו



ררש•מרחמסרחקב

קבוץכעלישראלעםעלהבטתיעתה,ועדהישובנעבידלהתעסק

"בן-עם"כילגמדישכחגלותוימיבמשךאשדמדולדלים,אברים

הבטתי ;כללייםעניניםעודלוישהפרטייםעסקיומלבדאשוהוא

ובהישובמבית-האסורים.עצמואתמתירשאינוחבושכעלעליו

 ;סגולהליחידירוחניתותנועהעמנובנילכלחומריתתבועהדאיתי
הכלל,מןמיוצאים(חוץאנשיםדאיתילארץ-ישראלבהיוצאים

לא.ותובחישובדואיםהםםמצעשטובתיכתבם)בעדאשד

כאלהשאין:;בהמכשוליםהרבהאשדארץ,דאיתיבארץ-ישראל

לארץכשעליתילזאת,איבה.להאחזהבאיםלדגליאחדות,בארצות

ולכןמכשולים,דקמגרעות,דקשמהלדאותעצמיאתהכינותיהצבי

כדברשבפעולתנו,הטובאחדידקחפשתיהארץאתתרתיכאשד

תוצאותלמא.דשמחתיטובדברמצאתיוכאשדמהכלל,היוצא

בתקרתנואמונתיעודחזקההארץמןיצאתיכאשדחיתה,הדבר

השניםעשרבמשךהנסיוןכיחיים,נראההזאתבארץכילעתיה

הנחנוובארץ,בבווהמגרעותהמכשוליםכלחדףכילדעת,ליהראה

עד".לכניןהפינהאבן

"למעןהואב"המליךו,הדפיסשאוסישקיןהאחרוןהמאמר

דקציוןבחבתנוגעהואזהבמאמרו .) 221גליון , 1892 (האמת"

 'יןקמיוטידי·מאדלווריבאתדבהואבעיקרודדן-אגב.
לחמרומתנגדיובייליסאווטגדאהמטעם,,ל"דבלהבחדאזשעמד

ועדבראשעמדושבימילעזעליוהוציאו :מגוביםבתכסיסיםנגדו

הסתפקולאמתנגדיוהקדשים.בכסףמעלביפו,ציון//"חובבי

זומלשינרתהדשות.אלפנוזובעלילהאלאבלבהבהוצאת-רבה

להעמידוגםהנאמניםציון""חובביידיאתלרפותחיתהעלולה

זושדנהלהוכיח,לנחוץמצאאוסישקיןבסכנה.כולההתנועהאת

בכלטיומקין,צדקתאתהיטבידעכיאםאוסישקין,יסו.דבליהיא

ליליינבלוםליבמשהאלופנהעצמודעתעללסמוךרצהלאזאת

לכלהפועלועדופעולותהישובשביליליהנהידין,,אשדהאיש

הוא·שיחווהאיש,,,יפקפק,,לאלבובישרתואשדודקדוקיו,',פרטיו

~ 

"אישהואשטיומקיןעדותו,אתקבלוואחדיזה.נעבידדעתואת

בשגגה"כיאםכמוהןוו,מעטיםאשדדוחוובהגיוניבמעשיותמים

בדאשיlוהבהלהעלית(בימיבפלשתיבא//על-ידומכשולאיזהיצא



קנאהסופרארםישקיז

הצביעותמסווהאתאוסישקיןקרע .).מ .דא.-התשעיםשנות

השתמשםעלציוןחבתמתנגדיעםקשותוזבדטיומקיןשונאימעל

בלעגדוח.ונאמןישרלאיששוחהלבדותכאלהמגוניםבאמצעים

 :בםיומקיןסדהוהמדבריםהצועקיםפיותאתסותםהואשנון
תגוהקוראיםהמהמי ?צירןלחבתהמתנגדיםהמה"מי

התנדבושלאאלה ?לדבריהם-לטמיוןשירדדישראלשלממוןעל

בכשדיםהחושדיםהםמי !ארץ-ישראלישובלקופתאחתקשיטהאף

אלה- ?התרומהבכסףמעלוכיציון,חובביראשיעלדנהויוציאו

אגודהלאוצרהתדומההביאולאציון,חובבילחברתארחושלא

אחת".

בעברית,הספרותיתפעולתונחתמתכמעטזהמאמדועם

רוסיים,בעתוניםלכתובאזהרבהאוסישקיןחבת-ציון.בתקופת

שברקדלארץ-ישראל,מסעותיוספדאת-זובשפה-הוציאוגם

 , 160גליונות , 1895(ב"המליהלווינסקיל.א.על-ידילטובה

 'דפיסבתורשמואתפוגשיםאנואיןעברייםבעתרנים .) 163
מכתביםעלאורשמייםגלויי-דעתקטנות,בקודספונדנציותזולת

עניןמלאמכתבברבים.לפרסמםלנחוץמצארשמקבליהםפרטיים

 , 1897 (דוזנצווייגשלב"העבדי"מאסליאנסקיהדפיסאוסישקיןשל

והתרבותיתהציוניתהעבודהעלהשקפהמשוםברויש ,) 31גליון

המכתבהואמצויןבארץ-ישראל.החדשבישובההתהוותרעלבגולה

שהואפרטי"מכתבבשםאותולקרואהיטיב"העברי"(שעודןהזה

הרעיוןבנצחוןאוסישקיןשלהרבהואמונתוהעדורבדבריכללי")

ציידהנראה,כפימאסליאנסקי,ההמונים.ללבותוחדירתוהלאומי

היהודיםשלהרוחנייםמחייהםשחודהתמונהלארסישקיןבמכתבו

שוםואיןהחדשהבארץונופלהולןסבאישראל"דוח :באמריקה

ולישובהלאומי.לרעיוןממשיתתשועהאיזהתצמחשמשםתקרה

היחידיםהשרידיםלנראל"אן :אותרמעודדוארסישקיןהארץ",

הצילושרידי-סגולהשאןלבן,מראיםשלנרהימיםדברילהתיאש.

תחיהטלכעתגםיתנוכאלהושרידיםחורץמכלירןהעםאת

נדיביםלנויהיראשדעדאבותינו.בארץולהושיבנולהחיותנו

נוכלערדכמרהליבד,רוכניםכהרצלמשכיליםארמונהכהבאדרן

תתיאש"בל :אותרישביעמכתבוובחתימתהרבה-הרבה".לקורת



ררש•םרתםםרתקכב

וירושלים".צירןאתתשכחבללפניךשיבואמקדהבכלבעבודתך,

להתראותשובאוסישקיןמתחילאוגאנדהפולמוסבימי

ביןהראשוןהרצל,שלהנלהבמעריצוהוא,העברית.בעתונות

נשאלאהמדינית,לציונותידואתשנתןשברוסיהציון""חובבי

למלחמה".עליוויצאל_??נהיגפנים

מאוסיש·נשלחהאוגאנדההחלטתנגדהראשונההידיהכיאם

בגדרגםנכנסיםאינםדבריוזו.בשאלהלכתובהרבהלאקין,

החשיבותבגללדקאותםמזכירואניהם,קטניםמכתביםמאמרים.

מכתבונדפס ,'אשנה"הצופה",של 228בגליוןשלהם.ההיסטורית

שספרותוכמעטגדולהסעדהשחוללחששי",הציוניהקונגרס"לצידי

הדברהלאו""בעליוגםההן""בעליגםכיעל-ידו,נוצרהשלמה

חייליואלשד-צבאשל"מאניפסט"היהזהעליו.ולדוןבולטפל

"מהלידו.שנמסדהמבצרעללשמורקדושהושבועההנאמנים .

לשלוח-שםנאמד-הקונגרסשלהעיקריתלההחלטהשנוגע

הזאת.ההחלטהאתלחובעלימקבלאיננילאפריקה,אכספדיציה

דעותדובלהפריעה.אשתדלכחיובכלחושי'בכללההננימתנגד

אבלפעולה,איזועבודה,איזובשאלתלהכריעיכולהקונגרסשל

לאשבעולםדעותדובכלוכאשדאידיאל.או eפדינציאיזהלא

במספרדעותדובכןישראל,תודתולאישראלדתעללאיעבידני

שבולמוסאלהדקכי ;מארץ-ישראלינתקנילאהקונגרסשל"צד"ה"

בתמימותם,הבינולאאותםאחזהנפדזהוהמדינותהדיפלומאטיה

ספדזה-מדינהלאיזואכספדיציהלשלוחציוניקונגרסשהחלטת

 "!לארץ-ישראלכריתות

ולהקטין,המכתבדושםאתלהחליששנסההרצל,תשובתועל

במכתבהאחרוןעונהאוסישקין,עדךאתואירוניה,חתולבדברי

עלמגידדקלאהואשבו ,) 246גליון ,'א(שנהב"הצופה"גלוי

אתתוקףאלאדוחו,התלהבותובכלשבוהקנאיותבכלדעותיו

עוכראתיודעאיששלבגאוןההנהגה".בעניניודבר"מודרהרצל,

מאמריךכל"מסגנון :אומדהואלו,קדושלאידיאלמסודהואואשד

על·הציוניםלהפועליםיחוסןבולטהאחרוניםבימיםודרשותיו

"הכושישלך."יודענשט~ט"לתקופתהקודמתהישנה,התכניתפי

לך.לאמונאחדשניאבלללכת"."יוכלהכושי-חובתואתמלא



קכנהסופראוס•שק•ן

המערכהאתיעזבושאםיראים,האלההעובדים ;היאאחרתשדעתי

 uעמלכלילדלאאםיודעמיאזכילגמדי,לאחדיםארתהויניחו
לארץדנהביגיעההקונגרסיםשברתנמשןעמנובעדשדבשנו

מעלגברה"ישבנטרי-נפשי:יסייםדבריואתים".- Mohrim-ה

לעזובעליולאברבגדתיאנכילאהעיקרי.האידיאלהואהלאגברה,

המערכה!"את

והביןהרצלשלכליו""נושאהיהידועהשבמזהארסישקין,

משמעתלקבלסרבממנן,פחותלאהמדינית""הציונותחשיבותאת

לפיההסתדדר.ת.אתכמעטהדסבזהכיאםלעשרת",ה"עתכשבאה

ש"תשרעתמטעםולאתבנה,מדיפלרמאטיהלאהציונותזעתר,

אלאדיפלרמאטים",על-ידיולאנביאיםעל-ידילבראעתידהישראל

זעתר,לפיחיתה,עליו,הרצלאייםשבהזרשדיפלרמאטיהמשרם

האידיאלבעיקרחשובבעיניולו.חיתהתרענהולפיכןמזריפה.

זהבעיקרישקר".לאישראל"נצחשלהנצחיהאידי~להציוני,

אר·פולמוסשלהרעש""אחדיגםנלחםזהאידיאלולשםהאמין

גלירן ,'בשנה("הצופה",ובעשנה"עבודתנו"מהובמאמרוגאנדה

ארגאנהדשאלתאםלציונותהצפויההסכנהעלמזהירהוא ) 407

ימיםשנכתבזהמאמורגםהשביעי.בקונגרסהפרקעלשרבתעלה

הואבווינה,שחיתההמצומצםהפועלהרעדמועצתאחדימעטים

דרישותיותמציתאתברמוסדארסישקיןלמלחמה."מאניפסט"

בארץ-ישראל,מעשיתעבודההתחלתשלתכניתזהעםויחדמהרצל,

המנהיג.מרתאחדיגםללחוםארסישקיןהוסיףשבעדהסיסמה

התלהבותמלאיםובדבריםלמלחמה""הכנהמשרםזהבמאמריש

הלאשהותפתאלדרעלכ " :חניכיואתמריקהוא

השלוםיברךלאבשלילהלגמדיהזאת

משתישאחrנבווינהבפירושאמדבר .רננחמבתרדחאהו

מהיכלהארג~נדיתהמפלצתאתלעולםיסירהבאשהקונגרסאראלה,

בינינו.יבראופורזקרעארבמחננו,יהירואחזרתושלרםצירן

ההסתדרות.בשבילצירןולאצירן,בשביללנרנחרצהההסתדרות

 :בפומבינאמדמימפנינדחהמיהבא.בקונגרסהשאלהתבראראם
אותםומעודדבדעה"ל"אחירקרואוהואצירן".מפניההסתדרות

ארץ·בעדולמלחמהבארץ-ישראללעבודהולמלחמה,"לעבודה



ורשימותמסותקנו

אלאמדי",·יותר"ענוויםיהיושלאמהםדורשהואישראל!"

הנני"·גברולאמוכזאתבעתצדיו"זiחלש

ממאמרים,"מאניפסטים"יותרהםב"הצופה"מכתביואם

עמודיםי"ח,כדן("השלוח",הציוניות"עסקי"עללמאמרוישהנה

בעבודהשיטהומכיליפהבסגנוןנכתבכיספררתי,עדן ) 214-209

(בכנריהסרפדיםלאחדתשרנהפולמוס,הנהרזהמאמורגםהציונית:-

"השלוח")שלכדן(נאותרממרבות"עסקי"עלשבמאמרו"פלוני"),

לפתוחהשמיני,בקונגרסלדרישתווהתנגדארסישקיןאתקשהבקד

לדאותרצההמאמרבעלקרשטא.טורקיה,בנידתהציונילנאנקסניף

הואהתנועה.עלאסרןוהמטתהציוניתההנהלהמצדשגיאהב~ה

צרפהעירןבעלולאמעשהכ"אישאותרומתארארסישקיןאתתוקף

המעשיםשלהדחוקותהתולדותאתרחבהבסקירהשמקיףלמדחרק,

הצדקמיעםבררכרחאתרנכנסאיברארסישקיןאולםהקורנים".

"למצואדרושתהציונותשטובתההנחהיסודעלאלאזר,בשאלה

דבריאתמנתחהואהפעולה"במרכזהדגליםמתחתמוצקקרקע

הואדבריואתסתורואחדיניחר.דסעיףכלעלוערבהמתנגדו

עבודהבתרדבקרשטאהסניףפתיחתהיאנחרצהכמהעדמוכיח

שלכברשבתרדזרבפסיעההחשיבותאתמראהחשובה,מדינית

שגיאתעלבעלילמראהארסישקיןטורקיה.בנידתציוניתעמדה

אשדהממשלה,בנידתיתדלתקועהזניחואזשעדהציונות,מנהיגי

לנראיןהמערותאתשנתקן"רכזיושרתהתחתעומדתארץ-ישראל

הנאנקשלממחלקהןרגהריראדדתרייעצמא

אלשלוהשליליהיחסאתארסישקיןמבליטזהבמאמרוגםשלנר".

המצבדקלאאשדמעשי",רכ"צירניומזויפת"גבוהה"דיפלרמאטיה

הואהעתי,דלגודלוחדדהדואגכאישאלאהיטב,לובהירבלבד

לשםולאומזויפתגבוההדיפלרמאטיהלשם"לא :דבריואתמסכם

אתלהכירכדיאלאלקרשטא,הולכיםאברובקשישיםשתדלנות

טוביםביחרסיםולבראתרגומהשלתיביימההאטמרספידה

לחקורבפרט,יהודיהרעםבכללומפלגותיההמדינהקברניטיעם

הפוליטיקההמשמר.עללעמוד-והעיקר·ולהראות,לדאותולדורש,

ולאבקולוניהלאבלרנדרן,ולאבררינאלאתעשהשלנרהאמתית



קנההסרפרא.רסישקיז

הזהןושארההצעדרכליבקרשטא.ורקאךאלאבארדיסא,

 "!לצירןקרשטאדרךהבכרנה.הדרךאתנמצאלא

ונאומיוהרצאותיוגםנכנסיםהפובליציסטיתעבודתובתחום

פוריים.מחשבהגרעיניכמהבהםישואשרשוניםבעתרניםשנדפסו

הקרןעלבאומר(לדוגמה.ובחרם-נפשיברגשמצטייניםמהםאחדים

בגלירןנדפס ;תרפ"רבשנתנקרית-ענביםהסרפדיםבכנוסהקיימת

שלהכותרתגולת .)'זשנה"הדואר"שלהעבריוהאמןהסרפד

הציונית(בכנסיהארץ-ישראלעלהרצאתוהיאאלתנאומיו-מאמריו

גםישהפובליציסטירכושואלב"העם".שנדפסהבפטררגראד).

ארסישקין,שלאפיומתבטאשבהםופתגמיו,אמרותיואתלצרף

דברלך"איןמעידהקהל.לקניןהיורביםכסלע.מוצקיםוהם

הואשלמה,תכניתגלומהשברמאמר-פתגמי,הרצון".בפניהעומד

"חרבניעל-ידישיצאה"ירושלים"החוברתבראששנדפסזה

עטרתאתלהחזירהיתהמטרתהאשרתרע"ג,בשנתירושלים"

בשתים-שלשזרלמגמההצביוןאתנתןרארסישקיןלישנה,ירושלים

קודשירושליםאזלישראל,היאקודשארץ-ישראל"אם :השררות

כדאיםאנואיןאזמחמדינו,שרידיאתנפדהלאאבראםהקדשים.

לגאולה".

ב.

ומנהיגים.סרפדיםעלוהערכותזכררנרתגםכתבארסישקין

יוסףד"רבעריכתתרפ"א,בירושלים,(שיצאפינסקר"ב"ספר

קלסתר-ציור-והמנהיג""המרדההיפהמאמרונדפסקלרזנר)

ואתארסישקיןעבדשניהםבמחיצתאשרוהרצל,פינסקרשלפניהם

הס~ררתיכשרונוניחרדמתבלטזהקצרבמאמרממשיך.הואעבודתם

משניחיהתמרנהלמסורהצליחקצריםבשרטוטיםארסישקין.של

בחיצוניותם,מהשניאחדהיורחוקיםשלכאורההאלההאנשים

שניהםאבלהשפעתם,ובאופןמחשבותיהםבהלךנשמתם,בשורש

הגדולהפלאאתוחוללוכלכברתאשהקטנותבמחברותיהםהציתו

בקריםוהמדינית.הלאומיתלתחיתרולהכשירולסדרועם.ליצור

האיש ,הרומהפינסקרתמרנתאתארסישקיןימסורבולטים



ורשימותמסרתקנן

עגול,גדול,ראשכב.דצעדומוצק,גופוממוצעת,"קומתואשר

שב,זקנואףשב,חלק.סנזיך,שערו ;הרחבותכתפיועלכיווןמיושב

עיניו ;צהבהבמשהודהה.מראהובולט.רחבלוומצחקצת,מסופר

כפל-שפתיוסמיכות.גבותיו ;תמידלמחצהעצומותקרות,אפורות,

מבטואיןאזגםואולם ;גבותיותורמנהרחוקותלפעמים~ך ..קשה

מחשבה-כולהפניוהבעתהוא.נפשואלפנימה.אםכיאליך,מפנה
תמידיים".עמוקיםדגשיםווה. iחנ

קל,הליכויפה-קומה."רם,והוא ,גיהבמההרצלולעומתו

 1סמיךשחור,שערו· ;גדולאפו ;להפליאיפותעגלגלות,פניונאה.

צבעי·בכלמתנוססותלב.חודרותיוקדות,עיניו ;ומגודלשחורזקנו

בת-צחוק ;איש-שיחוכלפימישירותפקוחות.תמידמביטותהקשת,

מרץ,מביעיםויצורי-גוורשמי-פניוכלשפתיו.עלתליןדקה.קלה.

כברזל".חזקנביך,ורצוןנח

"משולבהרומהכאמן.אוסישקיןיציירהשפעתםאתוגם

פההיושבאלין,לאהכבדים.בצעדיוואנהאנהיצעדגבועלידיו

כאןאיןרם.בקולחושבאלאאינו !לאדבריו,אתידברהכסא,על

הנןמחוגים.אנחות.קולות-קריאה,מקוטעים,בודדים,משפטיםאלא

אלנפשן,תוךאלחודריםהם ;ודבורדבורכלובהערצהכותתצד

קהלבתוךוהודויפיובכלבצבהוא"הנהגיהבמהומוחך".

במסירותאליותשעינהוצעיריםזקניםאנשיםאלפיעיניועדה.

ואתיחדכולםאתבבת-אחתוסוקרמבט-נשרמביטוהואובאהבה.

ובימינומצווהבמחוגנטויההשמאליתידו :מדברהואלבדו.אחדכל

ינבעוולדפיקתולתנופתואשרשרביט-הקסם.-בן-פטישיאחז

בנפשךשר tזישדרישה.צו,-מאמרכלשקול,דבורכלוהכל.כל

אסוראבלהמובעת.לדעהמסכיםאינןשונות.מחשבותתבאקנה

משתעבד".והנןבחבלי-קסםאתה

המורההעמיד"לולאלו.יקריםוהמנהיג,המורהושניהם.

לאהמנהיגהופיעלולא ;המנהיגאחריאישהלךלאקהל-מאמינים

ואתאוסישקיןהושפעמשניהםפרי".נושאתתורת-המורהחיתה

המורהאתלאאשרהחדש,הדורעללהשפיערוצההואשניהםתורת

של"אגדהרקלוהםושניהםוהכיר,ידעהמנהיגאתולא

בדרן"לכו :הערכתואתמסייםואוסישקיןשה". iקדומסורתתחיה



קכזהסופראדס•שק•ז

הרצל!"הריםאשרהדגלרתחתפינסקך,הורהאשר

אחד-העםליליינבלרם,עלזכררנרתירפרקיהםבעלי-ערן

מרדיוהיוהראשוניםשניר"השלרח".ב"הערלם"שנדפסורלררינסקי,

שלן,התחיהובעבודתבהלן·ררחרעמדהשפעתםרתחתואלופיו

ורקםארסישקיןאיןבעבודה.ועוזררהטובחבורהיהרלררינסקי

בחייהםחשוברגעלתפוסידעאבלחיים,יריעתאלהבזכררנרתיר

ארסישקיןשללרוחוניחרדאופייםשהםנהדרים,מומנטיםולמסרו

אוליעליוהשפעתואשרהראשוןמדריכוליליינבלרם,על .עצמו

(ב"הערלם",ארסישקיןמוסראחד-העם.שלמזרגדולהיותרערדחיתה

אלאליליינבלרם,שלבחייולארגעים""ארבעה ) 9גלירן , 1910

שלאפיולהערכתשרטוטהםמוסיפיםאבלאליו,ארסישקיןביחס

"השלוח",שלהיובל(בחרבותהרצון""שלטוןבמאמרולילייבנלרם.

אחד-העם.עלזכררנרתוחצירהערכההואשחציר ). 597-8עמודים

עליהן,עומדהיהלאאוליאחרשאדםאפיזודות.שתימוסרהוא

אחד·אצלהרצון""שלטוןאתלהבליטמקרםבהןמוצארארסישקין

אחד-העםעלמזכררנרתירהשניהקטעכתובובלבביותברגשהעם.

שבר ). 306-8עמודיםאחד-העם.חרבות"השלוח",דמיון",("בעל

תרנ"א,בשנתבירושליםאחד-העםעםבקררוזכררנרתאתמוסרחרא

רלררינסקי,ובעל-דמיון"."חולםכאיש-רגשבהםיתראוואחד-העם

היורגיליםשהקרואיםהמזג,רוןהנעיםהאישהחביב,קורב""רבי

עללוותרנכרןהואהשלוםשלטובתכאישבדמיונםאותרלצייר

ארסישקיןשלציורולפיכארז","קשהבאמתהיהעיקרים,וכמהכמה

לורינסקי,חרבות"השלוח",מדיני",עסקןבתרד"לררינסקי(במאמרו

כיהמוכיחה.אופייניתעובדהמוסרהואשם ; ) 558-60עמודים

לבלידעתועלועומדברוחותקיףעיקררניים,בדבריםהיה,לררינסקי

יר".דשלבקרצואףלוותר

("לוחשומרים""ארבעהמאמורשייוהזכררנרתלסוג

פובליציסטייסודמרוכבשבר ). 245-50עמודיםתרס"ה,אחיאסף",

ארסישקיןפירטי.ובסגנוןברגשהזההמאמרהואכתוברבלטריסטי.

פרנוס· :בארץ-ישראלשרנותדתותכהנישומרים,ארבעהברמצייר

בצומהםואחדאחדשכלבשעהויהודי.פררטסטאנטיקתולי,לאבי,

ראמרנתף,עמוכברד"עלמתרבהלשמרובארץמיוחדתפנהלו



.ווש•םותםםותקנח

שמשרתוהחכם-באשי.בירושלים.הרבניםראשהיהודי.השומר

השומר-היהודים.עניניעללהגןועוזנחולומהממשלהמוכרת

בארץ-ישראלכבודדלכה"מדוע :אוסישקיןשאלתעלמצאלאהזה

שמהןהזכויותאתמהםתמנעלאתרגומהממשלתאשרבעתישראל.

הדתותראשיכנחגדולהואשכחובעתהארץ.גרישאריכלנהנ~ם

ממספרשלישיותשניהמההיהודיםירושליםשיושביובעתהאחרות

אוסישקיךשלשאלותיויתרכעלזושאלהעל-העיר?"יושביכל

ש"אנחנומזו.אחרתתשובהשבע·הימיםלחכם·באשיחיתהלא

 .""!בגלותאנחנובגלות.

• 
 •נגעתילאממאמריובאחדיםהחומר.כלאתשאבתילא
קרואוגםזה.מאמריאתכתביברגעעינילמראההיולא-ואחדים

באיריתומאמריומחברותיואתגםהזכרתילאאוכל.לאבשמותיהם

איןניסטען s~ל s~קדיברידעראונזערעעסגעהט"ווי :מהם(אחד

שלהעממית"ה"ביבליותיקהשלהשניבכרןנדפסארץ-ישראל?"

בארץ·ישראלהמושבותעלמקיפהסקירהומכילשלום-עליכם.

אבלתרמ"ט).שנתעדתרל"ט.בשנתהווסדןמיוםודברי-ימיהם

לקוראלהקנותלמדימספיקיםזה.במאמרדוברשעליהםהמאמרים

הסופר.מאוסישקיןמושג
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