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המכתבים שכתבו זה אל זה זאב יעבץ ובנו יהודה ליב בסתיו ) 1892חשווןכסלו תרנ"ג( שמורים
באוסף יעבץ בספרייה הציבורית של ניו–יורק .באוסף זה נמצאים כ– 240מכתבים של זאב יעבץ ובני
משפחתו ,שנכתבו בשנים  .19241870רוב המכתבים בעברית ,ומיעוטם ביידיש ,צרפתית ,גרמנית
וארמית )את אלו שבארמית כתב זאב יעבץ למכריו בימי הפורים ,כתוספת למשלוח המנות( .עוד
בימי אירוסיו לגולדה פינס ,בשנת  ,1870גמלה בלבו של יעבץ ההחלטה להעלות את קרנה של השפה
העברית ,וששפת ההתכתבות של בני המשפחה תהיה עברית .למשל במכתב אהבה אל גולדה מקיץ
 1870הוא הוכיח אותה על הזדקקותה ללשון הגרמנית בהתכתבות ביניהם:
ועתה אשובה נא גם אני להתעלס אתך בשלו ַת השקט אך שְׂאי נא לי תמתי עם אוכיח דרכך על פניך על ערבֵך
זרה בשמחתנו על שימך שפת אשכנז המליץ בינותנו .אמנם יודע אני להוקיר עֶרכהּ כי עשירה היא ודבריה
נשמעים לאדם רב ,אך התערוך בעָשרהּ ובג ָדלהּ אל העבריה בעָניהּ? אם תנץ בכל עדנת עלומיה כבת יהודה
ביקהת זקנתה? אך מה זה אדבר! עוד לא זקנה ,עוד לא יצא ממנה הדרהּ .כי מחדשת היא נעוריה לרגעים,
וכל הנוגע בה כמוה י ִקדש .על כן לאהבתנו אמרה נפשי .אמנם גם בטהר רוח תטהר ,ובתום דרך תִּתמם ,אולם
בשפת ֹקדש תתקדש ,כי בה חמדת ישראל ,וכימי עם עולם היא תעמוד לעד ,ובכן תהי לעדה לאהבתנו ,כי
יהיה עתה לעולם אם חפץ בנו אל שמחת גיל .לא כאלה חלק האשכנזית ,אף כי אדירה ורבתי במלין ,ואף כי
בימים האלה תניק גם אותנו משוד עדניה ,כבניה אשר מחלציה יצאו ,בכל זאת אך תמול אהבתה אותנו ,ומי
יודע אם לא עד ארגיעה היא ,כי כל חול חולף ,שאלי אחיך ויגידך )מנה"ז ]מורה נבוכי הזמן[ שער ו(1 .

המכתבים המתוארכים שבאוסף הם מקוריים ,ואילו שאר המכתבים הם העתקים של מכתבים
שנשלחו ,העתקים שעשו הכותבים .במסמך אחד מופיעים ההעתקים של מכתבי זאב יעבץ
אל בנו ,ובמסמך אחר — ההעתקים של מכתבי יהודה ליב יעבץ אל הוריו .בהשוואה בין
מכתבים מתוארכים למכתבים מועתקים נמצאה התאמה מלאה .סידרתי את המכתבים
הלא מתוארכים בסדרם הכרונולוגי לפי תוכן הדברים .המכתבים מובאים להלן
כלשונם ,בתוספת ניקוד חלקי להבהרת הכתוב.
זאב יעבץ ) (19241847נולד בעיר קולנו שבצפון–מזרח פולין .אביו
היה סוחר אמיד ונודע כמתנגד חריף לחסידות ואדוק במצוות הדת .בשנת
 1865עברה המשפחה לוורשה .האב דאג שבנו ילמד תנ"ך ולשון עברית ואף
שכר לו מורים שילמדוהו שפות אירופיות :צרפתית ,פולנית וגרמנית .מחוץ
למסגרת לימודיו הסדירים הרבה הבן לקרוא ספרי גאוגרפיה והיסטוריה.
בגיל שמונה–עשרה נשא אישה ,ולאחר שזו נפטרה בצעירותה ,נשא בשנת
Æ≤∞±∞ ˙˘· ˜¯ÂÈ–ÂÈ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈÈ¯ÙÒ‰ Ï˘ ¯˜ÁÓ ˙‚ÏÓÏ ˙Â„Â˙ ·˙Î ‰Ê ¯Ó‡Ó
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יעבץ אל גולדה פינס ,ט' באלול תר"ל ,הספרייה הציבורית של ניו–יורק ,אוסף יעבץ ,מס'  .144וראו עוד :א"ר מלאכי,
'מכתבי ר' זאב יעבץ לרי"מ פינס' ,הנ"ל ,מנגד תראה ,ירושלים תשס"א ,עמ' .331330
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 1871את גולדה ,אחותו של יחיאל מיכל פינס .לבני הזוג נולדו חמישה ילדים :שפרה ,אסתר ,יהודה,
שרה רחל ויצחק דוד .בשנת  1882החל יעבץ לפרסם בכתבי–עת עבריים מחקרים קצרים בתולדות
ישראל .בשנת  1887עלה לארץ–ישראל והתיישב ביהוד ,הסמוכה לפתח–תקווה .לאחר שנתיים נתמנה
לרב ומורה בזיכרון–יעקב ,אך בתום שנה וחצי של מאבקי כוח עם
פקידי הברון פוטר ממשרת ההוראה ועבר לירושלים ,ושם התגורר
שבע שנים.
בירושלים המשיך יעבץ בעבודתו הספרותית ,שכללה כתיבת
ספרות ילדים ,עיבוד של אגדות חז"ל לעברית ,חידושים בלשון
העברית וכתיבת ספרי לימוד בהיסטוריה כללית ויהודית .באותה
העת הוא החל לשקוד על מפעלו ההיסטוריוגרפי המקיף' ,תולדות
ישראל' .בשנת  1897עזב את ירושלים ואת ארץ–ישראל עקב קשיי
פרנסה ועבר לווילנה ,והתגורר שם כשמונה שנים .לאחר מכן נדד
בין גרמניה ,בלגיה ואנגליה .הוא נפטר בלונדון בתחילת 2.1924
פעילותו הספרותית והציבורית של יעבץ הייתה מגוונת ביותר
והקיפה למעשה את רוב תחומי התרבות העיקריים ,והוא הטביע
את חותמו בכל תחומי עיסוקו .יעבץ הגיע להכרה שהתקופה היא
תקופת מעבר מצורת חיים אחת בגולה לצורת חיים אחרת במולדת,
תקופה שיש בה בעיות מורכבות לצד הזדמנויות נדירות .הוא שאף
להתאים את האורתודוקסייה לעולם ההולך ומתחדש בארץ–ישראל,
בין השאר על ידי מיזוגה עם הלאומיות היהודית המתעוררת .הוא
עסק בהיסטוריה ,לשון ,ספרות ופדגוגיה וביקש ליישבן עם השקפת
העולם האורתודוקסית .מתוך הבנה שהעם החוזר למולדתו זקוק
לתרבות לאומית רחבה ועמוקה ,ואינו יכול להסתפק עוד בד' אמות של הלכה ,ניסה ליצור תמונת עבר
מסורתית ,ספרות חיובית ולא חתרנית ופרוגרמה חינוכית דתית חדשה ,שיספקו את צרכיו הרוחניים
של העם מבלי ליצור קרע עם העבר .הוא פעל לקדם את מפעלו גם במסגרת הפוליטית של סיעת
'המזרחי' בהסתדרות הציונית ,שהוא היה ממייסדיה ועורך ביטאונה 'המזרח'.
בתחום חקר ההיסטוריה היהודית הציב יעבץ חלופה אורתודוקסית ל'מדע היהדות' ובעיקר לספריו
של ההיסטוריון צבי גרץ ,מתוך קבלת כללי המחקר המדעי על פי הבנתו ומגבלותיו המחקריות.
יעבץ השתמש בכל המקורות הרלוונטיים לנושא מחקרו ,רבניים ולא רבניים ,יהודיים ולא יהודיים,
אם כי בגלל היותו אוטודידקט ,נחשף לחלק מהמקורות רק מכלי שני או שלישי .במקום של סתירה
בין מקורות מסוגים שונים הוא העדיף את המקורות הרבניים ,מפני שראה בהם מקורות אמינים
2

א"ש הערשברג' ,תולדות רבי זאב יעבץ ז"ל — למלאת עשר שנים ליום פטירתו' ,ז' יעבץ ,תולדות ישראל ,יד ,תל–אביב
תשכ"ג ,עמ'  ;161123י' רפאל )עורך( ,אנציקלופדיה של הציונות הדתית ,ב ,ירושלים תש"ך ,עמ'  ;510490ר' מיכאל,
הכתיבה ההיסטורית היהודית :מהרנסנס עד העת החדשה ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' .465424
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יותר ,ונימק זאת בכך שהם השׂיחו לפי תומם ,בניגוד לכרוניקנים הלא יהודים ,שהיו בעלי אינטרסים
סובייקטיוויים בכתיבתם ההיסטורית .הוא שלל את החלת המתודה ההיסטוריציסטית על תולדות
ישראל ,וכן שלל השפעה חיצונית על היהדות הן בתחום ההלכה והן בתחומי הפילוסופיה והאתיקה.
נימת מחקריו הייתה פרו–רבנית — החל בחז"ל וכלה ברבני מזרח אירופה בעת החדשה — והוא
התאמץ להגן על חכמי ישראל לדורותיהם מן הביקורות שמתחו
עליהם חוקרים לא אורתודוקסים3.
החלופה שהציב יעבץ ל'מדע היהדות' הושפעה לא רק
מהאידאולוגיה האורתודוקסית אלא גם ממשנתו הלאומית .הוא תפס
את ההיסטוריה כאחד הקניינים הלאומיים ,כדוגמת השפה ,קניינים
שמבטאים את האופי הלאומי הייחודי .לדעתו רק מי שקשור קשר
אימננטי לעם היהודי ולתרבותו העתיקה יכול להשיג הבנה אמתית
של תולדות ישראל .עמדה זו נבעה מתפיסתו הפילוסופית בדבר עם
ישראל כעם סגולה ,שתהום פעורה בינו לבין שאר העמים ,מבחינה
לאומית ותרבותית ,והוא הביא סיוע להשלכות המחקריות של
תפיסה זו מתחום מחקר חדש שהחל להתבסס בזמנו :פסיכולוגיית
העמים .למעשה יעבץ ראה ביהדות תרבות סגורה שמספקת את
כל צרכיה הרוחניים ,ובמחקריו ניסה ליצור לא רק היסטוריוגרפיה
מקיפה ,אלא גם היסטוריוסופיה יהודית מקורית ,על פי השקפתו
האורתודוקסית–הלאומית4.
הביקורת על חיבורו 'תולדות ישראל' תאמה בסופו של דבר
את השתייכותו המפלגתית .חוגי המשכילים ברוסיה טענו לחוסר
ביקורתיות כלפי המקורות המסורתיים ולאפולוגטיקה אורתודוקסית,
ואילו החוגים האדוקים יותר בקרב האורתודוקסייה האשימוהו
בקרבה מסוכנת לאנשי 'מדע היהדות' .היחידים שקיבלוהו בכל לב היו אנשי בית המדרש לרבנים
מיסודו של הרב עזריאל הילדסהיימר בברלין ,וכן אנשי חוגי ה'מזרחי' ,שהפכו את ספרי יעבץ לאורים
ותומים בכל הנוגע ללימוד תולדות ישראל5.
בשנותיו הראשונות בארץ–ישראל ,18901887 ,עבד יעבץ כמורה ביהוד ובזיכרון–יעקב .הוא
לא הסתפק במנדט שניתן לו ללמד מקרא ,תלמוד ,לשון עברית ודברי הימים ,ושקד על תכנית
לימודים חדשה ומפורטת שתתאים למציאות החדשה של יהודים שומרי מצוות ועובדי אדמה בארץ–
ישראל .את תכניתו פרשׂ במאמרו 'על דבר החינוך לילדי האיכרים בארץ ישראל' ,שפרסם בשנת
3
4
5

א' ידידיה' ,אלטרנטיבות אורתודוקסיות ל"מדע היהדות"' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר–אילן ,תשס"ז ,עמ'
.207205
שם ,עמ' .166
סדרת ספרי 'תולדות ישראל' ,יצאה לאור בארבע מהדורות :ירושלים ,וילנה ,ברלין ולונדון תרנ"התרפ"ב; חיפה
תרפ"התרפ"ח; תל–אביב תרצ"בתרצ"ו; תל–אביב תשט"ותשכ"ג.
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 1888בגרמנית ,בעיתון 'יידישה פרסה' ) ,(Jüdische Presseובשנת  1891בעברית ,במאסף 'הארץ',
שיצא בירושלים בעריכתו .התכנית גם נשלחה אל בא כוחו של הברון רוטשילד במושבות החדשות
בארץ–ישראל ,מיכאל ארלנגר .בתכנית זו היה חידוש רב ,וניכרה בה הבנה מעמיקה של נפש הציבור
הכפרי ושל הצרכים המרובים של מושבות העלייה הראשונה 6.יעבץ היה למעשה חלוץ בבניית תכנית
חינוכית אורתודוקסית–לאומית לילדי 'היישוב החדש' בארץ–ישראל ,ולא עמדה לנגד עיניו תכנית
אחרת ברוח זו.
יעבץ טען כי אין להעתיק לארץ–ישראל את דגם החינוך היהודי בגלות ,מפני שמטעמים ידועים
הוא נותר 'בלתי אם בגבול הדעת והמוסר ,לא בתחום המעשה והתועלת' 7.כלומר עקב מבנה התעסוקה
היהודית באירופה ,שלא כללה חקלאות וחרושת ,היה החינוך היהודי עיוני בלבד ולא מקצועי .יעבץ
ביקש להנהיג בארץ–ישראל ,בימי התחייה הלאומית ,גם חינוך מקצועי ,בייחוד לעבודת האדמה,
'המתנה הטובה הנתונה לכל עם ולשון' .הוא אמנם קיבל את תאוריית ה'מִילְי ֶה' של ההשכלה היהודית
בדבר הבעייתיות המוסרית שבהתרכזות במסחר 8,אך סבר כי הפתרון המוצע ,חזרה לעבודה יצרנית,
בעיקר לחקלאות ,נכון רק בארץ–ישראל' :הצרעת הממארת הזאת ,נגע הערבוביה ,לא תוכל להֵרפא
מעמנו ,בלתי אם במקום אשר יפדה אלהים את ישראל מכל צרותיו ,באדמת הקדש אשר נשבע ה'
לאבותיו לתת לו' 9.החלק המקצועי בתכנית הלימודים של יעבץ צריך היה לכלול לימודי חקלאות,
מלאכה וחינוך גופני .בסיפורו בעל הסממנים האוטוביוגרפיים 'חרבות לאתים' ,שיבח בן דמותו של
יעבץ את הגבורה הגופנית' :ומי יכחיש זאת כי הכוח והאומץ תפארת בחורים וכבוד גברים ] [...והלא
גם בימי נביאינו היה שם איש גיבור חיל שם כבוד לבעליו; ולעניין זה נחשבה בעיני עבודת הצבא
כבית ספר לגברים ,ללמוד בהם את בעליה כוח וגבורה'10.
גם בחלק העיוני של תכנית הלימודים הציע יעבץ חידושים ,ושילב בה ערכים משכיליים ולאומיים
עם ערכים אורתודוקסיים .בראש החלק הזה עמד לימוד התורה' :תורת אלהים ומעשה המִצוֹת צריכים
להיות עִקר ותכלית באמון ילדי עמנו' 11.עם זאת יעבץ סבר שאין ללמד בבית ספר לילדי איכרים
משנה ותלמוד כדרך שמלמדים בתלמודי התורה' :אין לנו לשכוח כי אומרים אנחנו לגדל פה איכרים
תמימים ,יראי אלהים ובעלי כֹח ,לא לימודי ה' או פילוסופים מבקשי חשבונות רבים' 12.הוא הציע
ללמד מן המקרא את חמשת החומשים ,הפרקים ההיסטוריים שבנביאים ובכתובים ,תהלים ,משלי
ומבחר פרקים מנביאים אחרונים ומאיוב .מן המשנה והתלמוד הוא הציע ללמד את מסכת אבות,
אגדות חז"ל ומעט הלכות משלושת הספרים הראשונים של 'משנה תורה' לרמב"ם .את לימוד
המסקנות ההלכתיות בלבד ואת הוויתור על לימוד השקלא וטריא התלמודי המסורתי הצדיק יעבץ
 6מ' בר–לב' ,ר' זאב יעבץ כמבשר החינוך הדתי לאומי בארץ ישראל' ,בשבילי התחייה ,ב )תשמ"ז( ,עמ' .98
 7ז' יעבץ' ,על דבר החינוך לילדי האיכרים בארץ ישראל' ,הארץ ,ב )תרנ"א( ,עמ' .58
 8מ' לוין ,ערכי חברה וכלכלה באידיאולוגיה של תקופת ההשכלה ,ירושלים תשל"ו.
 9יעבץ )לעיל ,הערה .(7
 10ז' יעבץ' ,חרבות לאתים' ,ג' ירדני )עורכת( ,סל הענבים :סיפורים ארצישראלים בתקופת העלייה הראשונה ,ירושלים
תשכ"ז ,עמ' .69
 11יעבץ )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .61
 12שם.
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בזמן הרב הדרוש ללימוד זה ובכך ש'חיסרון זה ההוא מצריכהו תמיד אל שאלת חכם ,וזוקק אותו
אל רב העדה ,ונותן לו בו חבר טוב ,מורה חכם ויועץ נאמן' 13.יעבץ נתן נימוק אורתודוקסי למסקנה
המשותפת לו ולמשכילים אחדים ,שיש להעדיף את לימוד ספר ההלכות של הרמב"ם על חשבון
לימוד התלמוד — חיזוק מוסד הרבנות והעצמת סמכותו ,בעוד הנימוק המשכילי היה קשור לאופי
השיטתי והרציונלי של חיבורו של הרמב"ם בהשוואה לתלמוד.
תחום עיוני נוסף שהציע יעבץ בתכנית הלימודים היה 'אהבת העם והארץ' .בתחום זה נכללו לשון
עברית ,תולדות ישראל והעמים וגאוגרפיה של ארץ–ישראל .המקצועות הללו אמורים היו לפי יעבץ
להעצים את התודעה הלאומית של התלמידים ,שהיא 'ראשית ישוב ישראל בארצו' 14.בקשר לכך
הוא הציע לציין מחדש חגים שנחוגו בעבר לזכר מאורעות היסטוריים בעלי חשיבות לאומית ,כמו
'חג השלום' בט"ו באב ,ציון 'נצחון אחד שנצחו צבאות רבי עקיבא ובר כוכבא על לגיוני רומי' בל"ג
בעומר ,חנוכה 'לזכר המתנדבים החשמונאים מתיתיהו ויהודה גבורי האומה' וראש השנה לאילנות
בט"ו בשבט .חמש–עשרה שנים מאוחר יותר כתב יעבץ כי תפקיד המחנך 'להכשיר מעט מעט לב
התלמיד ,לצקת עליו מרוחו ולשים את רוח האומה לרוח חיים באפו אשר תפעמהו כל ימי חייו'15.
נוסף על כך הציע יעבץ לחנך למידות הטובות ,ובכללן 'כבוד העבודה' ו'שנאת הבזבוז )לוקסוס(',
ולעמוד על המשמעת של התלמידים.
התכנית שהציע יעבץ לא יצאה אל הפועל עקב דחיקתו מתפקידי ההנהלה בבית הספר בזיכרון–
יעקב לטובת מתילדה קאופמן — בת המושבה שלמדה כשנתיים במוסד של הברון רוטשילד בפריז —
עזיבתו לירושלים ופרישתו ממקצוע ההוראה 16.יעבץ כתב מנקודת מבטו על פועלו החינוכי בתקופה
ששימש כמורה במושבה' :הלימודים העבריים עלו למעלה ראש ,והכיתה אשר הייתה תחת ידי החלה
להיות כרוכה ולהוטה אחרי ,עד כי נפחתי בהם רוח יראת אלקים ואהבת ישראל ,ויקנו להם בקיאות
במרבית ספרי המקרא ,בדקדוק ,בליקוטי תלמוד ובדברי הימים לבני ישראל' 17.ניכרת בדברים
החשיבות שייחס לחינוך לאמונה וליראת שמים לצד הקניית ידע דתי ולאומי נרחב.
יעבץ היה נאה דורש ונאה מקיים .מתוך אמונתו בנחיצות החינוך החקלאי בארץ–ישראל ,לצד
החינוך התורני וההומני ,הוא עודד את בנו יהודה ליב ללמוד בבית הספר החקלאי 'מקווה–ישראל'.
יהודה ליב יעבץ נולד בשנת  1875בוורשה ,ובשנת  1887עלה עם הוריו לארץ–ישראל .בתחילת שנות
התשעים של המאה התשע–עשרה התגורר עם הוריו בירושלים .אחד מחבריו היה איתמר בן אב"י ,וככל
הנראה הוא למד עמו בבית הספר 'אליאנס יזראליט' 18.בסתיו  ,1892בהיותו בן שבע–עשרה ,הוא החל
ללמוד ב'מקווה–ישראל' .בשנת  1895נסע ללמוד רפואה באוניברסיטת פריז ,ולאחר תום לימודיו
ובעקבות נישואיו התיישב באנטוורפן .זאב יעבץ בחר בדמותו של בנו יהודה לגיבור הסיפור 'חרבות
13
14
15
16
17
18

שם ,עמ .62
שם ,עמ' .60
ז' יעבץ' ,החינוך והיישוב' ,המזרח ,א )תרס"ג( ,עמ' .72
בר–לב )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .105104
יעבץ )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .178
א' בן–אב"י ,עם שחר עצמאותנו ,ירושלים תשכ"ב ,עמ' .67 ,61
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לאתים' ,שכתב בסתיו  .1892בתחילת הסיפור תיארו כ'נער בן שבע עשרה ,יפה עיניים ,רך וענוג ,לבוש
בגדי עשירים' 19.בהמשך תואר כיודע ספר השואף להשתלם בלימודי החקלאות מטעמים לאומיים:
'כי בתורת עבודת האדמה ותוצאותיה דבקה
נפשי! ] [...ולפי דעתי הנה הדעת הזאת מכשיר
גדול ליישוב הארץ' 20.על פי הסיפור היזמה
ללמוד ב'מקווה–ישראל' הייתה של הבן,
והוריו שמחו על בחירתו זו .במכתבו מיום
ב' בכסלו תרנ"ג ,המובא להלן ,סיפר יעבץ
לבנו כי בחר בדמותו כגיבור סיפורו החדש:
'ואתה בני ,היא הנפש המצוירת בסִפור ההוא
שענינו תולדות החפץ בנער עברי פטריוט
להיות חכם בתורת הנטעים למען ידע לטוב
את ארצו ולהשביח את הצומח ואת החי אשר
עליה' .כמה מהאפיזודות בסיפור לקוחות
מחליפת המכתבים המובאת להלן.
בית הספר 'מקווה–ישראל' נוסד בשנת
 ,1870על שטח של  2,600דונם מדרום–מזרח
ליפו .קרל נטר ) (18821826הקים וניהל את
בית הספר מטעם חברת 'כל ישראל חברים',
ומטרתו הייתה לתת לנערים יהודים חינוך
חקלאי כדי לאפשר ליהודים בארץ–ישראל לעסוק בחקלאות .היה זה למעשה בית הספר היהודי
הראשון ובית הספר הראשון בארץ–ישראל ללימודי חקלאות .לאחר כשנתיים למדו בבית הספר אחד–
עשר תלמידים ,רובם בני העדה הספרדית מיפו ומירושלים .במקום נחפרו בארות מים ,נזרעו שדות,
ניטעו מטעים וכרמים ,וכן הוקמו יקב ורפת לעשרות פרות .נטר ניסה להביא ל'מקווה–ישראל' את
הרב צבי הירש קלישר ,על מנת שישמש רב המקום ,אך למרות הסכמתו של קלישר לא יצא הדבר אל
הפועל .עם זאת כל עוד היה נטר בבית הספר התנהלו בו חיי הדת כסדרם ,אך מאז עזיבתו ההדרגתית,
באמצע שנות השבעים ,התמעטו לימודי הדת והתרופפה ההשגחה על שמירת המצוות במקום .בשנים
הראשונות היו לימודי החקלאות ברמה נמוכה ,שפת ההוראה הייתה צרפתית ,והרוח השלטת במוסד
לא הייתה יהודית לאומית — ונמתחה על כך ביקורת מצד אישים לאומיים כדוגמת יחיאל מיכל פינס.
בשנות השמונים ,בהנהלתו של שמואל הירש ,השתנתה האווירה הכללית ,ורמת הלימודים השתפרה.
בשנת  1891התמנה האגרונום יוסף נייגו למנהל בית הספר ,והוא פיתח אותו במידה רבה .בשנת
 1893כבר למדו במוסד כמאה תלמידים ,ורבים מהם היו בני מושבות העלייה הראשונה .לאחר גל
 19יעבץ) ,לעיל ,הערה  ,(10עמ' .56
 20שם ,עמ' .6463
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העלייה הגדול של שנת  18911890גדל מספר בעלי המשקים ומפעיליהם בארץ–ישראל ,אך לרובם
לא הייתה הכשרה מקצועית בתחום החקלאות ,ולפיכך היו מהם ששלחו את בניהם ל'מקווה–ישראל',
כדי שיוכשרו שם להחזקת המשק .באותה העת התהדקו הקשרים בין בית הספר למושבות העלייה
הראשונה ,ומנהיגי היישוב הביעו שביעות רצון מהתרומה של המורים והבוגרים לפיתוח המושבות
ומחדירתו של רעיון 'חיבת ציון' אל בין כותלי בית הספר .נייגו עצמו הרבה לתת לאנשי המושבות
עצות מקצועיות ,ובה בעת תרמה ההתיישבות החקלאית בארץ–ישראל לפיתוחו של בית הספר :בני
המושבות התדפקו על דלתותיו ,ועצם פריחתה של החקלאות בארץ–ישראל נתנה הצדקה לקיומו של
בית הספר החקלאי .גם כמה מ'חובבי ציון' שהתגוררו בחו"ל שלחו את בניהם ללמוד בבית הספר
כחיל חלוץ של המשפחה 21.יהודה ליב יעבץ ייצג קבוצה נוספת של תלמידים בבית הספר — בני
הערים בארץ–ישראל שלא היה למשפחתם נחלה או ניסיון חקלאי.
המכתבים של יהודה ליב יעבץ ואביו שופכים אור על חיי התלמידים ב'מקווה–ישראל' :סדר היום,
השיעורים ,התזונה ,חיי הדת וחוויות התלמידים ,על תכניות חקלאיות בנות התקופה לפיתוח האזור
 21י' שפירא ,מאה שנה מקוה ישראל ,תל–אביב תר"ל ,עמ' .16667
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וכן על דרכו החינוכית של זאב יעבץ ,על הדרכותיו לבנו ועל טיב היחסים ביניהם .יעבץ כיוון את בנו
מבחינה חינוכית על פי דמות הנער הארץ–ישראלי שעולה מתכנית הלימודים החדשנית שכתב כמה
שנים קודם לכן .יפה ברלוביץ' עמדה על כך שזאב יעבץ ,בדומה להוגים אחרים של תנועת 'חיבת
ציון' ,שאף לעצב דמות יהודי ארץ–ישראלי השונה מדמות היהודי בארצות הגלות .לפי יעבץ על
'היהודי החדש' למזג בתוכו את שלוש האחדויות היהודיות :עם ,ארץ ותורה .דמות 'היהודי החדש'
באה לידי ביטוי ביצירתו הספרותית מתקופת מגוריו בארץ–ישראל ) (18971887בשלושה היבטים:
חוסן גופני ונפשי ,שלמות מוסרית ותודעה לאומית ,זאת נוסף על התודעה הדתית שביקש לשמר.
יעבץ טען כי הנער היהודי הארץ–ישראלי צריך להיות בעל תודעה לאומית עמוקה ,לדעת את לשון
עמו ואת תולדותיו ולהכיר את ארצו ,לאחוז במקצוע יצרני ,רצוי חקלאות ,ובמידות טובות כאהבת
המלאכה והסתפקות במועט ,ולהיות בעל אומץ לב וחזק מבחינה גופנית ,אך לא להשתמש בכוחו
שלא לצורך .עם זאת עליו להיות ירא שמים ויודע ספר הבקי בתנ"ך ,באגדות חז"ל ובהלכה ,אך אין
צורך שיהיה למדן בנוסח הליטאי22.
דמות אידאלית זו באה לידי ביטוי בהדרכותיו של זאב יעבץ לבנו .במכתבים ניכרת הכוונתו לאהבת
העמל' :עבודתך תהי חביבה עליך ,כי היא דרך החיים אשר התיצבת עליה' ,וכן להתרחקות מתפנוקים:
'כי הסיגוף שאתה מסתגף בילדותך יעשה את יהודה בני לגור אריה' .כמו כן הדריך האב את בנו
להתנהג בנימוס ,לכבד את מוריו וחבריו ,ולשמור על חוזקו הגופני .ניכרת במכתבים גם דאגתו של
יעבץ ללימודים של בנו .הוא המליץ לו להרחיב את אופקיו בלימוד עיוני של מדעי הטבע הקשורים
למקצוע החקלאות ,ועם זאת הזהיר אותו מפני שיטות מדעיות מטריאליסטיות' :אם תוכל לקֹרא שם
ליני שלידן וחבריו קרא אך הִשמר לך מקרוא ספרי הכופרים ח"ו' 23.יעבץ אף הנחה את בנו באשר
להתנהגותו הדתית' :הזהר בתפילין ,בנט"י ]בנטילת ידיים[ ,בהוצאה מרשות לרשות בשבת' ,והביע
שמחה על התמדתו בלימוד תורה :מקרא ומשנה .מעל הכול ביקש להחדיר לתודעת בנו כי זכה להיות
מגואלי הארץ בדור התחייה' :כי תהיה עבודתך מקודשת ,היא קדושת ארץ ישראל ,אשר אותך ז ִכָּה
ה' לעבוד אותה' .יעבץ הפנים את הביקורת המשכילית על הסתירה שבין הדת לחיים וסבר שהיהודי
הארץ–ישראלי צריך לעבור טרנספורמציה נפשית ולהיות חדור שמחת חיים טבעית בדומה לבני שאר
האומות 24.על פי השקפתו ההתנהגות הדתית אינה צריכה לפגוע בשמחת החיים הטבעית ,כפי שהדריך
את בנו באחד ממכתביו' :אך אתה בני דע כי מוסר משוש החיים לא נחשבו בעיני לשני הפכים ,כי
תלמיד אני לחכמי עמי האומרים" ,אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוה"'25.
22
23
24
25

ראו על כך בהרחבה :י' ברלוביץ'' ,מודל "היהודי החדש" בספרות העליה הראשונה' ,עלי שיח) 1817 ,תשמ"ג( ,עמ'
 ;5954הנ"ל ,להמציא ארץ להמציא עם ,תל–אביב תשנ"ו ,עמ'  ;2618א' הרשטיק' ,דמות היהודי החדש של זאב יעבץ
לאור גישתו החינוכית והשקפתו ההיסטורית' ,עבודת מוסמך ,טורו קולג' ,ירושלים ,תשנ"ט.
ראו :הערה .39
ז' יעבץ' ,לעתיד לבא' ,המזרח ,א )תרס"ד( ,עמ' .331329
מנדלי מוכר ספרים הרבה לבקר את החברה היהודית על התנזרותה משמחת החיים הטבעית .למשל בסיפורו 'הנשרפים'
) (1896כתב שבימות האביב ,שבהם מופיעה 'הבריאה היפה בזיוה וכליל תפארתה' ,היא אסורה ליהודים בהנאה בשל
היותם שרויים באבלות ספירת העומר .ראו :ש"י אברמוביץ' ,הנשרפים' ,הנ"ל ,מסעות בנימין השלישי ואחרים ,בעריכת
ב' מר ,תל–אביב תשס"ז ,עמ' .214
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‰„Â‰È Ï˘ Â·˙ÎÓ
·‡Ê ¨ÂÈ¯Â‰ Ï‡ ·ÈÏ
¯ÙÒÓ‰ ¨ı·ÚÈ ‰„ÏÂ‚Â
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÈÈÁ ÏÚ
¯ÙÒ‰ ˙È··
¨ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜Óß
‚¢¯˙ ÔÂÂ˘Á· ßË
®±∏π≤©
‰ÈÈ¯ÙÒ‰ ¨ı·ÚÈ ÛÒÂ‡©
¨˜¯ÂÈ–ÂÈ ¨˙È¯Â·Èˆ‰
®‰È„È„È ÛÒ‡ ∫ÌÂÏÈˆ

‰¯„˙˜ ∂μ

±∏π≤ ÂÈ˙Ò· ‰„Â‰È Â·Ï ı·ÚÈ ·‡Ê ÔÈ· ˙Â·˙Î˙‰‰ ∫ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜ÓßÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ·

ı·ÚÈ ·ÈÏ ‰„Â‰ÈÂ ·‡Ê È·˙ÎÓ
‚¢¯˙ ÔÂÂ˘Á ßË
°ÌÈ¯˜È‰ È¯Â‰
ÏÚ ‰·Â˘˙ ÌÎÓ „ÂÚ È˙Ï·N ‡Ï ÈÎ ¨„‡Ó ÈÏ ¯ˆ øÂ˙È· È· ÏÎ ÌÂÏ˘ ‰ÓÂ ÌÈ¯˜È‰ È¯Â‰ ÌÎÓÂÏ˘ ‰Ó
‡Â¯˜Ï ÈÏ ÌÚÈ ‰Ó ÆÈ·ÏÓ ‰‚‡„ ¯ÂÒ˙ ÔÚÓÏ ÈÚÏ ‡ Â¯‰Ó ‡‡ ≤∂ÆÒÁÂÈÓ ¯Ó È¢Ú È˙ÁÏ˘ ¯˘‡ ¨È·˙ÎÓ
ÆÚ¯Â Á‡ ÂÏ ÔÈ‡ ¯˘‡ ¨‰Ê‰ ÌÂ˜Ó· ‰Ù ÌÂ·˙Î ÌÎÈ„È ¯˘‡ ÌÈ¯·„
˙‡ˆ ÈÙÏ ‰Ú˘Î ∫¯ÙÒ‰ ˙È· È¯„Ò ˙‡Â ÈÈÁ ˙ÂÎÈÏ‰ ˙‡ ÈÙÓ ÚÂÓ˘Ï Ì˙‡ ÌÈ„¯Á ÈÎ È‡ Ú„›È
˙È·Ï ÍÏ ÔÎ È¯Á‡Â ÆÔ‚· ¯˘‡ ‰Î¯·‰ ÈÓ®È©· ÂÈ„ÈÂ ÂÈÙ ˙‡ ıÁ¯Â ÂÈ˙›ËÓœ Ó ÂÁ‡ ÌÈÓÈÎ˘Ó ˘Ó˘‰
ÆÌÈÓÏœ‡Î ÌÈ„ÓÂÚ Ï‰˜‰ ÏÎÂ ÏÏÙ˙È Â„·Ï ÔÊÁ‰ ˜¯ Æ„‡Ó Ú¯ Ì˘] ÈÏÚ ‰˙˘Ú ‰ÏÈÙ˙‰ ÆÏÏÙ˙‰Ï ˙ÒÎ‰
‰Ï‡Â Æ¯˜›a‰ ˙ÁÂ¯‡ ˙‡ Ï›Î‡Ï ‡¯Â˜‰ ÔÂÓÚÙ‰ ÏˆÏˆÈ ‰ÏÈÙ˙‰ È¯Á‡ ÆÔÈÏÈÙ˙ ÂÁÈÈ ‡Ï ÌÈ¯Ú‰Ó ÌÈ·¯
Æ‰Ê ‰Ó ÂÚ„È ‡Ï ˛‰Ù˜Â¸ ‰Â˜Â ˛‰˙¸ Ú‰Ë ÆÌÈ˙ÈÊ ÌÈÓÚÙÏÂ Ê¯›‡Â ÌÁÏ ÆÂÏ ÌÈÂ˙‰ ÌÈÏÎ‡Ó‰ ‰Ó‰
‡Â‰ Æ„‡Ó ÈÁÓ˘˙ Â˙¯Â˙ ≤∑ÆÂ‚È ¯Ó ÈÙÓ ‰¯Â˙ ÂÁ‡ ÌÈÚÓÂ˘Â ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ÍÏ ¯˜·‰ ˙ÁÂ¯‡ È¯Á‡
˙¯Â˙ Ì‚ ÆÂÊ ‰ÚÈËÏ ÈÂ‡¯ Ú˜¯˜ ‰ÊÈ‡Â ÂÊ ‰ÚÈËÏ ÈÂ‡¯ Ú˜¯˜ ‰ÊÈ‡ ∫¯›Ó‡Ï ı¯‡‰Â ‰ÚÈË‰ ˙¯Â˙ Â„ÓÏÈ
Â˙Â‡ „ÓÏÈ ˙ÂÓÎÁ‰ ¯‡˘Â Æ¯ÈÂ‡‰Â ˙ÂÓ‰·‰ ı¯‡‰ ÔÂ˜œ˙Ï ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ¯‡˘Â ˙ÂÓ‰·‰ ÏÂ„œ ‚
˙‡ ‰˘Ú ·¯Ú‰ ˙ÁÂ¯‡ È¯Á‡Â Æ˘Ó˘‰ ‡Â· „Ú ‰„˘· ÂÁ‡ ÌÈ„·ÂÚ ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ È¯Á‡ Æ¯Á‡ ‰¯ÂÓ
ÆÌÂÈÏ ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰Ù „ÓÏ ˙È·¯Ú Ì‚Â ÆÂÈ¯ÂÓ ÂÈÏÚ Â˙È ¯˘‡ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰
„È˜Ù‰ Ì‚Â ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï‡ ÌÏÂÎ ÂÙÒ‡˙È ˙·˘ ·¯Ú· ÆÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰ÁÓ˘Â ‰ÁÂÓ ÌÂÈ ‡Â‰ ˙·˘‰ ÌÂÈ
Â‡ ÌÈ˙˘ ‰Ù È˙·˘ È¯Á‡ ÈÎ È‡ ‰Â˜Ó ÆÚÂ·˘‰ ÂÈÏÚ ¯Â·Ú˙ ÔÎ ÆÂ¯ÈÂ Â¯ÓÊÈ Ì˘Â ÌÈ¯ÂÓ‰ ÏÎÂ Â˙˘‡Â
ÆÆÆø‰È‰È ‰Ó ÔÎ ¯Á‡ Í‡ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˜ÂÁ ˙‡ ÌÈÏ˘‡ ÌÈ˘ ˘¿˘
Í‡ „Á‡ ¯Ú ÌÚ ‰¯Ó‚ Ì‚ „›ÓÏÏ È˙ˆÙÁ ÆÍ˙· ÌÈ˜¯Ù ‰˘œÓÁ ÏÚ È‡ ¯·ÂÚ ¯˜·· ÂÓÂÈ· ÌÂÈ È„ÈÓ
‰˘ÓÏ ‰Ú˘ ÈÏ Ú›a˜Ï È„È ‡ˆÓ˙ ÔÚÓÏ ÔË˜‰ ˙ÂÈ˘Ó‰ ˙‡ Í·ÂË· ¯˜È‰ È·‡ ÈÏ ÁÏ˘ Æ‰Ù ÂÏ ÔÈ‡ ˙Â¯Ó‚
ÌÎ·‰Â‡‰ ÌÎ· È‰Â ÆÈ˘Ù ÍÎ¯·˙Â ÈÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ‡ ÂÏÈ‡Â‰ ÌÈ˙Ú È·˙ÎÓ Ì‚Â
ı·ÚÈ ‰„Â‰È
˛˘„Â˜‰ ¯ÈÚ ‰Ù¸ ˜¢‰ÚÙ ‚¢¯˙ ÔÂ˘Á¯Ó „¢È
°È¯È˜È È·
·˙ÎÓ „ÂÚ ÈÏ ‡· ‡Ï Í„ÈÓ ÆÍ„·Ï ÍÏ ÂÙÂÒ „Ú Â˘‡¯Ó ÂÏ‹k „ÁÃ iÓ
Ÿ È‡ ¯˘‡ ÔÂ˘‡¯‰ ·˙ÎÓ‰ ÈÏ ‰Ê
ÌÈËÚÓ‰ ÌÈ¯·„‰ ÔÓ È˙Ï· Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó· Í˙ÂÈ‰Â Í‡›a ¯·„ Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â ÍÏ ·È˘‰Ï ¯·„ ÈÏ ‰È‰È ÈÎ
∫ÍÊ‡· È˙¯·D ¯˘‡ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÍÈÈÚ „‚ ÌÂ˘Ï Ì‡ ÈÎ ÈÏ ÔÈ‡ ÔÎ·Â ∫ÒÁÂÈÓ ¯Ó ÈÙÓ ÈÊ‡ ‰Á˜Ï ¯˘‡
. חתנו של פינס. מחנך ומורה לשפות, סופר, פעיל ציבור. יליד ירושלים,(19421868)  יוסף מיוחס26
.19021891  אגרונום ומנהל 'מקווה–ישראל' בשנים, יליד תורכיה,(19461863)  יוסף נייגו27
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˙‡ ¯Âˆ ¨¯Ó˘Ó ÏÎÓ Í·Ï ˙‡ ¯ÂÓ˘ È· ‰˙ÚÂ ·Ï ¯‰ËÂ ˙Ú„ È˜ ¨‰˙‡ ÔÂ¯˘Î ÏÚ· ÈÎ È· È˙Ú„È
‡¯Èß ÌÂÏ˘Ï Í˙Â‡ ÈÁÏ˘· ÍÏ È˙¯·„ ¯˘‡ È¯·„ ˙‡ ¯›ÎÊÂ ¨ÍÈ¯ÂÓ ÏÂ˜Ï ÚÓ˘ ¨Í˙„Â·Ú· ÊÈ¯Ê ‰È‰ Í„Â·Î
ÌÈÈÁ‰ Í¯„ ‡È‰ ÈÎ ¨ÍÈÏÚ ‰·È·Á È‰˙ Í˙„Â·Ú ≤∏ÆßÌ„‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÈÚ· ·ÂË ÏÎ˘Â ÔÁ ‡ˆÓ ¨È· ÌÈ‰Ï‡
Ì„‡ ˙¯‡Ù˙ÎÂ ÌÈ¯·‚ „Â·ÎÎ Ì‡ ÈÎ ¨„Â·Ú˘Î ‡Ï ¨ÍÈÈÚ· ·˘ÁÕz ˙ÚÓ˘Ó‰Â ‰ÈÏÚ ˙·ˆÈ˙‰ ¯˘‡
‰¯˘Ó ‰„Â·Ú‰¸ Arbeit adelt den Mann ÈÓ¯‚‰ ¯¯Â˘Ó‰ ÈÙÓ ‰ËÏÓ˙‰ Ì¯Ë· ÌÈ˘ ÈÙÏ‡ ÈÎ ‡ ¯ÎÊÂ
Í˙„Â·ÚÏ ˘È ÔÎ·Â ≤πÆß‰ÈÏÚ· ˙‡ ˙„·ÎÓ˘ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÂ„‚ß ∫Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ˛Ì„‡‰ ÏÚ ˙ÂÏÈˆ‡
ÍÈ˙ÂÁ¯‡ ÏÎ ˙‡ ÔÕ »ÃÎÏÂ ˙Ï„‚ ÍÈ·‡ ˙È·· ÈÎ Í¯ÈÎÊ‰ÏÂ „Â·Î ÍÏ ÛÈÒÂ‰Ï ˙¯Á· ¯˘‡ Í„È ÁÏ˘ÓÏÂ
ß‰Â È˙È·· ˙ÏÁ ¯˘‡ ÍÂœÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÈ˘ÚÓÂ
∫ÍÓÚ ‰È‰È
ÔÎ ÏÚ ÍÏ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯ ‰Ê È·˙ÎÓ ÈÎ ÔÚÈ
ÈÎ Ú„ È· ‰˙‡ Í‡ ÆÍÊ‡ ¯ÒÂÓÏ È˙Â¯Ú‰
ÈÈÚ· Â·˘Á ‡Ï ÌÈÈÁ‰ ˘Â˘Ó˛Â¸ ¯ÒÂÓ
ÈÓÚ ÈÓÎÁÏ È‡ „ÈÓÏ˙ ÈÎ ¨ÌÈÎÙ‰ È˘Ï
˙Â·ˆÚ ÍÂ˙Ó ‰¯Â˘ ‰ÈÎ˘‰ ÔÈ‡ß ¨ÌÈ¯ÓÂ‡‰
È· ‰˙ÚÂ ≥∞Æß‰ÂˆÓ Ï˘ ‰ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡
Ï˘ ‰ÁÓ˘ ‰È‰˙ Í˙ÁÓ˘ Í‡ ÁÓ˘Â ˘Èœ◊
‡Â‰ ÈÊÎ˘‡‰ ‰ÓÂ‚¯˙Â ‰˘˛Â¸¯ÈÙ˘ ¨‰ÂˆÓ
˙ÂÂÎ¸ ßÔÈÈÊËÒÂ‡ÂÂÚ·ËÎÈÏÙÙ ÒÚ‰‡¯Ùß
˙‡ ‰˘Ú ÔÎ·Â ˛‰ÁÓ˘· ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ
‰Ê ÍÈ·‡ ˙‡ ¯ÂÎÊÂ ¨Í˙Â„ÏÈ· ÁÓ˘Â Í˙·ÂÁ
ÍÈ·˙ÎÓÏ ‰ÙˆÓÂ ·‡ ˙Î¯· ÍÎ¯·ÓÂ Í·‰Â‡
ÆÌÈÈÚ ÔÂÈÏÎ·
˛‚¢¯˙ ÔÂÂ˘Á¸
ÌÈ¯˜È‰ È¯Â‰ ÌÎÏ ÌÂÏ˘
¯Ó ÈÎ ¨ÈÈÚ· ‡ÏÙ „‡ÓÂ ÆÈ„ÈÏ Â‡· ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ˛¯Â˘È‡¸ ˜ÈÙÈË¯ÚÒ‰ Ì‚Â ÔÂ˘Á¯Ó Ê¢È „¢È ÔÓ ÌÎÈ·˙ÎÓ
ÆÂ„È· È˙ÁÏ˘ ¯˘‡ È·˙ÎÓ ˙‡ ÌÎÈ„È· ¯ÒÓ ‡Ï ÒÁÂÈÓ
Â˜ÈÙÈ ÌÈ¯ÂÓ‰ Ì‚Â ·Ï ·ÂËÂ ÁÓ˘ ß‰ ÍÂ¯· È‰ ∫È„ÓÚÓÂ ÈÓÂÏ˘ ˙‡ ˙Ú„Ï Ì˙‡ ÌÈ„¯Á ÈÎ È˙Ú„È È‰
∫‰Î‡ÏÓ‰ ¯·„ ‰ÊÂ Æ‰·¯ ‰„È˜˘· È‡ „·ÂÚ ‰Ó„‡‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Ì‚ ÆÈ˙˙ÈÎ· È‡ ÔÂ˘‡¯Â ÈÓÓ ÔÂˆ¯
‰˘È¯Á‰ ∫‰˙Ú ˙ÚÏ ‰„Â·Ú‰ ¯˜œÚÂ ‰„˘· Â˙„›·Ú ˙‡ „›·Ú ˘Ó˘‰ ‡Â· „Ú ÌÈ¯‰ˆ‰ È¯Á‡ ÌÂÈ ÌÂÈ
. ד, ג, משלי28
. ברכות לא ע"ב, בבלי29
. נדרים מט ע"ב, בבלי30

„·ÂÚ „ÈÓÏ˙
¯ÙÒ‰ ˙È··
ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜Óß
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˙˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙
¯ÙÒ‰ ˙È·· „ÂÓÈÏ
˙ÈÈ¯ÙÒ ¨ÔÂÒËÓ ÛÒÂ‡©
®ÔÂË‚È˘ÂÂ ¨Ò¯‚Â˜‰

±∏π≤ ÂÈ˙Ò· ‰„Â‰È Â·Ï ı·ÚÈ ·‡Ê ÔÈ· ˙Â·˙Î˙‰‰ ∫ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜ÓßÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ·

È˘ „ÂÚÏÂ ÈÏ ˘ÈÂ ÆÌÈÚ¯ ÌÈ·˘Ú ˙¯È˜ÚÂ
˙Â˙Ú·Â ÌÈÁ¯Ù Ï˘ Ô‚ ‡ÈÒÂ¯ È·Ó ÌÈ¯Ú
È¯Â‰ È˙Â‡ Ì˙È‡¯ ÂÏ ÆÂ‰„·Ú ‰ÁÂÓ‰
‰„Â·Ú‰ È„‚· ˘Â·Ï È˙‡ˆ· ÌÈ¯˜È‰
ÏÚ ˙‡Â ‰ÏÂ„‚ Ô·˙ ˙Ú·‚Ó· ˘Â·ÁÂ
ÆÈ‰ ˘ÓÓ ¯Îœ‡ ÈÎ Ì˙¯Ó‡ Ê‡ ÈÎ ÈÓÎ˘
„ÂÒ ÔÈ· ‡›·Ï ÈÎ‡ ‰Â˜Ó ÁÒÙ‰ ‚ÁÏ
Æ‰Î‡ÏÓ‰ ÈÏÚ· ¯·„ ‰ÊÂ Æ‰Î‡ÏÓ‰ ÈÏÚ·
ÂÏ ˘È Ï‡¯˘È ‰Â˜ÓÏ ‡·‰ ¯Ú ÏÎ
˙È˙Ù¯ˆ‰ ÔÂ˘Ï ˙‡ ÌÈ˘ ˘Ï˘ „ÂÓÏÏ
‰Ó„‡‰ ˙„Â·ÚÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ˙ÂÓÎÁ‰ ÏÎÂ
‡ÏÂ ¨˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÈÏÚ· „ÂÒ· ‡›·È ÔÎ È¯Á‡Â
ÏÈÎ˘Ó ÏÕÚÙ› Ï Ì‡ ÈÎ „ÈÓÏ˙Ï „ÂÚ ·˘ÁÕ È
ÌÈ˙ÂÂ ‰Ó„‡‰ ˙„Â·Ú ÈÎ¯„ ÏÎ· È˜·‰
ÆÂ˙„Â·Ú ¯Î˘ ÂÏ
˙ÚÓ˘Ó‰ Æ‡·ˆ È˘‡Î ‰Ù ÂÁ‡ ÌÈÈÁ
˘Ó˘‰ ˙‡ˆ ÈÙÏ ˙ÂÚ˘ È˙˘Î Æ¯˜ÚÏ ÂÏ
ÌÈ„Á‡ ÌÈÚ‚¯·Â Â¯¯ÂÚÏ ÔÂÓÚÙ‰ ÏˆÏˆÈ
ÆÌÈ˘Â·ÏÓ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ ÂÁ‡ ÌÈ„ÓÂÚ
ÌÂÈ È„ÓÂ ‡ÈÒÂ¯ È·Ó ÌÈ¯·Á ÈÏ È˙È˜
ÆÍ¢˙ ÌÈ˜¯Ù ‰˘ÓÁ ‡¯˜ ¯˜·· ÂÓÂÈ·
ÔÂ˘Á¯Ó Ê¢È ÌÎÏ È˙ÁÏ˘ ¯˘‡ È·˙ÎÓ·
≥±
ÈÎ ıÈÏÓ‰ „ÂÁÈ·Â ÌÈ˙Ú È·˙ÎÓ ÈÏ Á¿˘Ï ÌÎ„È· ˘È Ì‡Â Æ˙ÂÈ˘Ó‰ ˙‡ ÈÏ ÁÂÏ˘Ï ÌÎ˙‡ È˙˘˜·
ÆÌ· Ï‚¯˙‡ ÈÎ È‡ ‰Â˜Ó Í‡ ‰Ù ÂÏÎ‡È ¯˘‡ ÌÈÏÎ‡Ó‰Ï È˙Ï‚¯‰ ‡Ï „ÂÚ ‰˙Ú ˙ÚÏ Æ„‡Ó È˙ÁÓ˘ ‰˙Ú
ÆÈˆÙÁ ˙‡ ˙Á˜Ï ÂÙÈÏ ÈÁÏ˘ È˘ÓÁ‰ ÌÂÈ· ÆÌ„‡ ÏÎÏ ÈÂˆ¯Â „‡Ó ·ÂË ˘È‡ ‡Â‰ Â‚È ¯Ó
ÆÌ„˜‰ ı¯‡ È¯Ù È‡˘Â ÌÈÚ¯ ÌÈˆÚ ˜¯ ÂÈÈÚÏ Â‡¯Õ È ËÈ· ¯˘‡ ÌÂ˜Ó ÏÎ· „‡Ó ‰Ù ‰ÙÈ ¯Îœk‰
¯ÂÓ˘Ï ¯˜È‰ È·‡ ¨ÍÁÈË·Ó È‰ ÆÔÓ˘ ÏÁÎ È·ÏÏ ‰È‰ Í¯ÒÂÓÂ Í·˙ÎÓ· È˙ÁÓœ◊ „‡Ó ¯˜È‰ È·‡
ÍÁ˜Ï ˙‡ ÍÈÙÓ È˙ÚÓ˘ ¯˘‡ ˙ÂÚ˘‰ ÈÏ ÂÓÚ ‰Ó ÆÈÓÈ ÏÎ Ì¯Ó˘ÏÂ È·Ï ÁÂÏ ÏÚ Ì·˙ÎÏÂ ÍÈ¯·„ ÏÎ ˙‡
È‰ ¨¯˜È‰ È·‡ ¨ÔÎ·Â ÆÂ˙ÈÓÂ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Â„˜‰ Â˙¯Â˙ ÏÚ ˙ÈÂœÁ ¯˘‡ ı¯Ó‰Â ÔÂ˘‰ ÍËÙ˘ÓÂ ·ÂË‰
ÆÂ˙¯Â˙Ï ˙Ë‰ÏÂ ‰ÊÚ ‰·‰‡Â ÏÎ˘‰ ¯ÒÂÓ ÌÈ‡ÏÓ‰ ‰Ï‡Î ÌÈ·˙ÎÓ ÈÏ ÁÏ˘Ï ˙Â·¯‰Ï Í˙Â‡ ˘˜·Ó
‰ÁÓ˘ È˛Â¸‡ÏœÓ ÌÈ¯˜È‰ ÍÈ¯·„ ÆÈÏ ˙‚‡„ ¯˘‡ Ì‡‰ ˙‚‡„ ÏÚ ‰·¯ ‰„Â˙ ¯ÈÎ‡ ¨‰¯˜È‰ ÈÓ‡ ¨ÍÏ Ì‚Â
ÏÚ Ì˙ÂÁÎ ÂÈ‰È ÌÈ¯˜È‰ ÍÈ¯·„Â ÌÈ·˙ÎÓ· È¯ˆÚ˙ ‡ Ï‡ ÈÓ‡ ‡‡ Æ˜ÂÁ¯Ó ˙‚‡Â„ Ì‡ ÈÏ ˘È ÈÎ È˙Â‡¯·
 אך החל משנות השמונים, היה בעל סדר יום משכילי, השבועון העברי הראשון ברוסיה הצארית,(19041860) ' 'המליץ31
.'של המאה התשע–עשרה תמך ברעיונות הלאומיים של 'חיבת ציון

∂∏ ‰¯„˙˜

‰È„È„È ÛÒ‡

È· ÏÎ ÂÈ‰È ÌÈÎÂ¯·Â ¨ÌÈ¯˜È‰ È¯Â‰ ¨Ì˙‡ ÌÈÎÂ¯· ÆÌÏÂÚÏ ÌÁÎ˘‡ ‡ÏÂ ¯ÂÓ˘‡ ÍÈ˙ÂÏÓ ˙‡ Æ„ÈÓ˙ È·Ï
Æ„ÂÁÈ· Ì‰Ï È˙ÁÏ˘ ¯˘‡ È·˙ÎÓ ÏÚ ÈÏ ·È˘‰Ï ¨Ì˙Â‡ ‡ Â¯ÈÚ‰Â Â˙È·
ÌÎ„·ÎÓÂ ÌÎ·‰Â‡ ÌÎ· È‰Â
ı·ÚÈ ‰„Â‰È

˛‚¢¯˙ ÔÂÂ˘Á¸
ÌÈ·˙ÎÓ È˘ ‰ÊÓ Í˙‡ˆÏ ¯˘Ú „Á‡ ÌÂÈ· ÌÂÈ‰ ÈÏ ‡È·‰ ÈÎ ≥≥¨˙Á‡ ‰Ú˘· ‡·‰ ÌÏÂÚ ÈÈÁ ÂÏ ‰˜ ≥≤˛ÆÆÆ¸
ÆÈÁÂ¯ Á˙Â
ÈÎÂ ÍÈÏÚ ‰·¯Ú Í˙„Â·Ú ÈÎ ¨È¯È˜È È· „‡Ó È˙ÁÓ˘ ÆÈ· ÍÈ·˙ÎÓ Â˘Ú ¯˘‡ ÌÈÓ˘¯‰ Ì‰ ÌÈÂ˘
ÈÎ ¨ÂÈÈÚ· ÔÁÏ ¨È· ¨Í˙Â‡ Ì‚ ß‰ Ô˙ ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ¨ÍÈÈÚ· ‡Â‰ ·ÂË Ì‡Â ¨‡Â‰ ·ÂË ˘È‡ Â‚È ¯Ó ÔÂ„‡‰
È‰È Ï‡ ÌÏÂÚÏÂ ÆÍÈÈÚ· Ï˜ ‰Ê‰ ¯·„‰ È‰È Ï‡ È· ‰˙ÚÂ ≥¥ÆÌ„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï ÔÎ ÌÈÙÏ ÌÈÙ‰ Ìœ ÈnÃ kÃ
ÍÈ¯ÂÓ· ¯Ó˙ Ï‡ ÍÏ ¯Ó˘œ‰ ‰˙ÚÂ ≥μÆßÌ„‡Â ÌÈ˜Ï‡ ÈÈÚ· ·ÂË ÏÎ˘Â ÔÁ ‡ˆŸÓÂß Í··ÏÓÂ ÍÈÙÓ ÊÊ ‰Ê ‡¯˜Ó
˙‡ Í˙Â¯Â‰Ï ÍÈÙÏ ß‰ ÁÏ˘ ¯˘‡ Í‡ÏÓ‰ ‡Â‰ ÈÏÂ‡ ¨Ú„ÂÈ ÈÓ ÈÎ ¨˙Ó‡· Í··Ï ÏÎ· „È˜Ù‰ ˙‡ „·ÎÂ
Æ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰· ÍÏ˙ ¯˘‡ Í¯„‰
ÂÈ‰Ï‡ ß‰ ÂÈÂˆ˘ ‰ÂˆÓ ˙˘Â„˜ ¨ı¯‡ Í¯„ ˙˘Â„˜ ¨˙Â˘Â„˜ È˙˘ ÍÈÈÚ· ˙˘„Â˜Ó ‰È‰˙ ‰„Â·Ú‰
‡··¸ Ó¢·© ßÌ‰ÈÈÁ ˙È· ÂÊ ∫Ì‰Ï ˙Ú„Â‰Âß ∫ÂÂ¯Â‰ ÌÈÈÁ Â‡ Ì‰ÈÙÓ ¯˘‡ ÂÈ˙Â·¯Â ≥∂¨ßÌÈÈÁ· ˙¯Á·Âß
˙Â˙„‰ ÔÈ·Â ˙Â„‰È‰ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ËÂÁ‰ ‰Ê ÈÎ ¨®Ì˘ È˘¯© ßÒ¯Ù˙‰Ï ˙ÂÓÂ‡ „ÂÓÏÏß ®∫Ï ¨˛‡ÚÈˆÓ
ÆÌ‰ ÌÈÏ„· ˙ÂÓÏÂÚ È˘ ß˛˙ÂÈˆ¯‡¸ ÍÏËÏÚÂÂ ¨˛˙ÂÈÁÂ¯¸ ÍÏËÒÈÈ‚ß ÈÎ ˙Â¯ÓÂ‡ ˙Â¯Á‡‰ Æ˙Â¯Á‡‰
˙È˘‰ ‰˘Â„˜‰Â ≥∑Æ‰¯Â˙ ÔÈ‡ ı¯‡ Í¯„ ÔÈ‡ Ì‡Â ı¯‡ Í¯„ ÔÈ‡ ‰¯Â˙ ÔÈ‡ Ì‡ ˙¯ÓÂ‡ ‰˘Â„˜‰ Â˙¯Â˙Â
Æ‰˙Â‡ „Â·ÚÏ ß‰ ‰Îœ Ê Í˙Â‡ ¯˘‡ ¨Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙˘Â„˜ ‡È‰ ¨˙˘„Â˜Ó Í˙„Â·Ú ‰È‰˙ ÈÎ ¨‰ˆÂ¯ È‡ ¯˘‡
Ì‰È„È Á›Î· ÌÈÒ¯Ù˙Ó ¨˙ÚÓ˘Ó·Â ¯„Ò· ÌÈÏÀc‹‚Ó
Ÿ ÏÈÁ È˘‡ ¨‰È· ˙ÂÈ‰· ˙˜ÊÁ˙Ó‰ ‰ÓÂ‡‰ ˙˘Â„˜Â
¯˘‡ÎÂ Æ‰Ï ‰ÏÂ„‚‰ Ì˙·œÁ ˙‡ ÂÚÈ·‰ ˛ÆÆÆ¸ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÈÏÂ„‚ ÂÈ‰ ¯·ÎÂ Æ‰˙Â‡ ˛ÆÆÆ¸ ˙‡Ê ÏÎ· ÌÈ˜Â˜ÊÂ
Æ‰ÓÎÁ ¯Â˜ÓÏÂ ÌÈÚ‹÷Ú˘Ï ‰„Â·Ú‰ ÍÏ ‰ÎÙ‰Â ÍÈÈÚ· ÍÁ¯Ë ˛ÆÆÆ¸ ÔÎ Í˙·Á Ï„‚˙
‰ÓÎ ÈÎ ¨ÍÏ¯Â‚· ÁÂÓ˘Ï Ï„Á˙ Ï‡ ¨Â· ˙Ï‚¯‹‰ ‡Ï˘ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÈÁ‰ ¯„Ò ËÚÓ ÍÈÏÚ „·ÎÈ Ì‡ Û‡
˙Ó„‡Ï ˙˙Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰È„ÓÁÓ ÏÎ ˙‡ Â˙ Ì‰È¯ÂÊÙ ˙Âˆ¯‡· Ï‡¯˘È ÈÏÈˆ‡ È· ÌÈ¯Ú ‰ÓÎÂ
ÈÎ ¨È˘Ù ÏÚ È‡ ¯ÚËˆÓ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ÆÌ‰ÈÙ„Â¯ÏÂ ÌÓÚ È‡Â˘Ï ¨ÌÈ¯ÊÏ ÌÂÈÎ ÔÂ˙‰ ÌÏÈÁ Ì˘„˜
ÔÎ ‡Ï ‰˙‡Â ÆÔÂÈÒ ÌÂ˘· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ÈÈ‡Â ÈÁÎ ˙‡ ÂÏÈ˘Î‰ È¯ÂÚÓ È¯Â‰ ÈÂ˜œt ¯˘‡ ÌÈ˜ÂÙ˙·
‰„Â‰È ÂÏ ¯ÓÀ‡ÕÈ ÈÎ „Ú ‰È¯‡ ¯Â‚Ï È· ‰„Â‰È ˙‡ ‰˘ÚÈ Í˙Â„ÏÈ· Û‚˙ÒÓ ‰˙‡˘ ÛÂ‚ÈÒ‰ ÈÎ ¨ÍÏ ß‰ ˜ÏÁ
. במקום שיש שלוש נקודות בסוגריים מרובעים, וכן בהמשך המכתב.השורה הראשונה של המכתב קרועה
. עבודה זרה י ע"ב,על פי בבלי
. יט,משלי כז
. ד,משלי ג
. טו,דברים ל
. יז, אבות ג,משנה
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‰¯„˙˜ ∂π

±∏π≤ ÂÈ˙Ò· ‰„Â‰È Â·Ï ı·ÚÈ ·‡Ê ÔÈ· ˙Â·˙Î˙‰‰ ∫ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜ÓßÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ·

ÌÈ˙Â·Ú ÂÓÈ˘È ‡Ï ÌÈÎ¯ ÌÈ˜ÂÙ˙Â Í„È¯ÁÈ ‡Ï Û„œ  ‰ÏÚ ÏÂ˜Â ¨ÍÈÎ¯„ ÏÎ· Ô˙È‡ ˙ÈÈ‰Â ≥∏ÍÈ·‡ ÍHÂÈ ‰˙‡
ÆÍÈ„È ÏÚ ÌÈ˘˜
˘„˜ ÈÎ ¨¯Ó˘Ó ÏÎÓ ¯Âˆ Ì˘ÙÎ ÍÈ¯Â‰Ï ‰¯˜È‰ Í˙Â‡È¯· ˙‡ ÆÏÂ·‚Â ‰„œÓ ˘È Ï›kÃÏ È· ˙‡Ê ÏÎ· Í‡
‰·¯ ÈÎ ¨‰·ÂËÓ Í˘Ù ¯ÒÁ˙ Ï‡Â ¨ÍÓ‡ÏÂ ÍÈ·‡Ï ¨ÌÂ˜Ó‰ „Â·ÎÎ Ô„Â·Î· ·À ÈÁ ‰˙‡ ¯˘‡ ˙Â˘ÙÏ ‡Â‰
ÍÏ ·Â˙Î˙ ÍÓ‡ ÆÌÏÂÚÏ ÈÏÚ Â„·ÎÈ ‡Ï ˙Ó‡· Í¯ÂÒÁÓ ÏÎÂ ÌÈÙÂ‚œÒ‰ ÔÈ·Â ÌÈ˜ÂÙ˙‰ ÔÈ· Í¯„‰ „‡Ó
ÆÂÈË¯ÙÏ ‰Ê ¯·„
®˛ı¯‡ Í¯„Â¸ ‡¢„Â ‰¯Â˙ „·ÏÓ© ˙¯Á‡ ¯·Á ÈÎ È· ÍÏ Ú„Â ÆÍ·Ï ·Ëœ ÈÂ Ï‰ˆÂ ÁÓ˘ ¨Í˙„Â·Ú È· „Â·Ú
ÆÍÎ¯„ ·ÈË‰ÏÂ ·Ï ÏÎ· ‰˙Â‡ ‰·‰‡ÏÂ ¨Í˙„Â·Ú· ÁÂÓ˘ÏÂ ·Ï ˙¯˘È· „Â·ÚÏ Ì‡ ÈÎ ¨ÌÂÈÎ ÍÏ ÔÈ‡
Æ·Ï ÌÈ˘˙ Ï‡ ¯ÁÓ ˙‚‡„ÏÂ
≥πÆ˛ÌÂÏ˘Â ÒÁ¸ Â¢Á ÌÈ¯ÙÂÎ‰ È¯ÙÒ ‡Â¯˜Ó ÍÏ ¯Ó˘‰ Í‡ ‡¯˜ ÂÈ¯·ÁÂ Ô„ÈÏ˘ ÈÈÏ Ì˘ ‡]˜Ï ÏÎÂ˙ Ì‡
È· ‰Ê ÍÁÎ· ÍÏ Æ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÈÙ Í·¯˜· Í˙Â„‰È ‰¯¯ÂÚ˙‰ ÌÈ¯Á‡ ‰‡¯ÓÏ ÈÎ ¨ÈÏ Í·˙Î· È˙ÁÓ˘ „‡Ó
˙È·˘ÓÂ Ì„‡‰ ÁÂ¯ ˙‡ ¯ÎÂÚ ÌÂÓ ÔÈ‡Â Æ‰ÓÈÓ˙ ß‰ ˙‡¯ÈÎ Ì„‡‰ ÏÚ ÔÁ ‰ÏÚÓ‰ ˙¯‡Ù˙ ÔÈ‡ ÈÎ ¨Ú„Â
ÆÌÏÂÚ ÌÂ¯· ÌÈ„ÓÂÚÎ ÍÈÈÚ· ÂÈ‰È Ì‰· ÌÈÏÊÏÊÓ Ì„‡ È· ‰‡Â¯ ‰˙‡˘ ÌÈ¯·„ ÆÂÊ ‰„Ó ÍÙ‰Î Â¯‰Ë ˙‡
˙˜·„ ¯˘‡ ÍÈÚ¯ ˙‡ ÆßÂÎÂ ßÂÎÂ ¥∞˙·˘· ˙Â˘¯Ï ˙Â˘¯Ó ‰‡ˆÂ‰· ¨˛ÌÈÈ„È ˙ÏÈË·¸ È¢Ë· ¨ÔÈÏÈÙ˙· ¯‰Ê‰
¥±ÆßÛÏ‡Ó „Á‡Ï Í„ÂÒ ‰Ï‚ ¨ÍÈ·‰Â‡ ÂÈ‰È ÌÈ·¯ß ‡¯ÈÒ Ô· ˙¯Â˙ ˙‡ ¯›ÎÊÂ ÆÈÓ˘· Í¯· ÍÎÏ Ì‰ ÌÈÂ‡¯ Ì‡ Ì·
ÏÚ Ì¯È·Ú‰ÏÂ ÁÎÂ˙‰Ï ıÂÙÁ˙ Ï‡ ¨Ì‰È˙ÂÚ„ ÍÈ˙ÂÚ„Î ‡Ï ¯˘‡ ‰Ï‡ Í‡ ¨Â· ˜·„ ¯·Á ÍÏ ˙‡ˆÓ Ì‡
°ÍÓÚ È‰È ß‰Â ¨ÍÎ¯„ ÁË·Ï ÍÏÂ Ì˙ ‰Õ È‰¤ Ì‡ ÈÎ ¨Í˙Ú„ ÏÚ ÍÂ¯È·ÚÈ ÔÙ Ì˙Ú„
ÆÍÏ ÁÏ˘‡ ·Â¯˜· ˛ß‰ ‰ˆ¯È Ì‡¸ ‰¢È‡ Â‡›·È ÈÎ ¨‰Â˜‡ ¯˘‡ È¯ÙÒ ˙‡Â ˙ÂÈ˘Ó‰ ˙‡
ÍÈ·‡ ˙Î¯·Î ÁÓ˘Â ÂÕÏ˘ ‡È¯· ‰È‰Â ÌÂÏ˘· Í˙·˘ ˙Â·˘
˛‚¢¯˙ ÔÂÂ˘Á¸
ÌÈ¯˜È‰ È¯Â‰ ÌÎÏ ÌÂÏ˘
‡‡ ÆÌÈ·Ï ˙Â·‡ ˙·‰‡ ÌÈ‡ÏÓ‰ ÌÎÈ¯·„ ÈÏ ÂÓÚ ‰Ó ÆÌÎÈ·˙ÎÓ ˙‡ È‡¯˜· È˙ÁÓ˘ „‡Ó ‰ÏÂ„‚
Æ‰Ï‡Î ÌÈ·˙ÎÓ ÈÏ ·Â˙ÎÏ ˙Â·¯‰Ï ÌÎ˙‡ ˘˜·Ó È‰ ¨È˙Â·‡
‡Â¯˜Ï È‡ ‰·¯Ó Æ‰Ó„‡‰ ˙¯Â˙ÏÂ ˙„Â·ÚÏ È˙˜Â˘˙ ‰Ï„‚ Ì‚Â È˜ÏÁ· ˛ß‰ ÍÂ¯·¸ ‰¢· È‰ ÁÓ˘
ÌÈ¯ÙÒ ‰·¯‰ Â·Â „‡Ó ÏÂ„‚ ÌÈ¯ÙÒ „˜Ú ˙È· ‰Ù ÂÏ ˘È Æ˙ÂÙÂÚÂ ˙ÂÓ‰· ÏÂ„œ ‚ ¨ÌÈÁÓˆ‰Â ‰ÚÈË‰ ÏÚ
ÆÈÈÏÂ Ô„ÈÏ˘ È¯ÙÒ ˙‡ Ì‚ ‰Ù ‡ÂˆÓÏ È‡ ‰Œ Â˜Ó ÆÌÈÏÈÚÂÓ
. ח,על פי בראשית מט
 מתיאס. אבי השיטה המודרנית למיון מדעי של צמחים ובעלי חיים, בוטנאי וזואולוג שוודי,(17781707) קרל לינה
 בסיפור 'חרבות לאתים' מעודד האב את בנו לבחור לו. מפתח תאוריית התא, בוטנאי גרמני,(18811804) שליידן
 שלידן והומבולד' ולהתרחק מספרי הסופרים אנשי תורת, ליביג, ספרי ליני,במדעי הטבע 'את ספרי חסידי חכמי העמים
 הנה גם שיטותיהם רעועות ואין, 'כי המעט מהם אשר ישחיתו את האדם מנפש עד בשר ויפרעו את כל מוסרו,החומר
 ולא שכחו את היוצר מפני הצורה, וגדולי חכמי הטבע באמת כמעט כולם ראו מראות אלהים מתוך מעשיו.רגליים להן
.(77 ' עמ,[10  הערה,ואת הנוטע מפני הנטיעה' )יעבץ ]לעיל
. המלאכה האחרונה ברשימת ל"ט אבות מלאכה האסורות בשבת,הוצאה מרשות לרשות
. סנהדרין ק ע"א,משפט זה של בן סירא מצוטט בתלמוד הבבלי
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‰È„È„È ÛÒ‡

∑∞ ‰¯„˙˜

ÌÈÊÂÙ˙ ÔÂÈÓ
¯ÙÒ‰ ˙È··
ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜Óß

Ô‚ ˙‡ Ì‚Â ÌÂÈÏ ˙ÂÚ˘ ˘˘Î È‡ „·ÂÚ ÆÁÎ ÈÏ ‰ÙÈÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ Ì‚Â ÈÙÂ‚· È‡ ÌÂÏ˘ ß‰ ÍÂ¯·
‰‡¯ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ÌÈ¯Ù‡ È¯‰ ÂÏ ÂÙ˜˘ ‰Ù Æ„‡Ó ‰ÙÈ ¯ÎÎ‰ ÆÂ‰¯Ó˘Â Â‰„·Ú ÂÏ ¯˘‡ ÌÈÁ¯Ù‰
Æ‰Ù Â‡¯È ¥≥¯ÂÊÚÈÂ ¥≤ÔÂ‚„ ˙È· ¯ÙÎ Ì‚ ÆÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯Â „Â‰È ˙Â·˘ÂÓ‰ ˙‡Â ÏÂ„‚‰ ÌÈ‰ ˙‡
‚ÁÏ Æ˙Á‡ ÌÚÙ Í‡ ÌÎ˙Â‡¯Ï ÏÎÂ‡Â Ô˙œ È ÈÓÂ ÆÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ·Â˘Â ÍÏÂ‰ ÏÂÏÒÓ‰ ˙‡ „ÈÓ˙ È‡ ‰‡Â¯
ÆÈ‡ Ì‚ ‰¢È‡ ‰È‰‡ ÌÎÂ˙·Â ‰ÓÈÏ˘Â¯È ‰ÙÓ ÌÈ·¯ ÂÎÏÈ ÁÒÙ‰
È‡ ‰Ê‰ ¯·„‰ Æ„Á‡ ‰ÏÈÏ ÔÂÏÏ ÌÂ˜Ó Í¯Â·Ú ‰Ù ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ Ì‡ ¨È˙Ï‡˘ Í·˙ÎÓ· È˙¯˜È ÈÓ‡
¨˙·˘‰ ÌÂÈÏ ¥¥È„Â„ Ïˆ‡ ÂÙÈÏ ‡ È‡›a È˙ˆÚ ‡È‰ ˙‡Ê Í‡ ÆÌÈ„Á‡ ÌÈ¯ÈÎ˘ ˜¯ ÌÈ¯Î‡ ÔÈ‡ ‰Ù ÈÎ ¯˘Ù‡
ÆÍ¯˜·Ï Ì˘ ˙ÎÏÏ È˙È „È˜Ù‰ ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡Â
È˙ÂÈ‰· ÌÈÓÈ‰ ÈÙÏ Â¯·ÚÈ ÈÂ¯ÎÊ· ÍÈ·˙ÎÓ ˙‡ È‡¯˜· È˙ÁÓ˘ ˙‡ ¨¯˜È‰ È·‡ ¨ÍÏ ¯‡˙Ï ÏÎÂ‡ ‡Ï
‡˘œ È Â‚È ¯Ó ÆÈ·˙ÎÓ· ÍÈÏ‡ ¯·„ÏÂ ÍÓÚ Ú˘Ú˙˘‰Ï „‡Ó ˜˜Â˙˘˙ È˘Ù Í˙‡ È˙¯·„Â ÌÈÏ˘Â¯È·
È˙Â˘‚¯ ˙‡ ÌÎÏ ÚÈ·‰Ï ÏÎÂ‡ ‡Ï Æ‰Â˜œ˙ ÏÚÂ ‰È˙Â¯Õt ÏÚÂ ‰˘Â„˜‰ Âˆ¯‡ ÏÚ ÌÈÓÚÙÏ ÂÈ˙Â¯·ÃcÓœ
Ì‰ ÌÈÓ‰Â ¯Â‡‰ ÆÌÈ˘„Á ÌÈÙ ˙Á˜Ï ‰˘Â„˜‰ Âˆ¯‡ ÏÎÂ˙ Ì‰È„È ÏÚ ¯˘‡ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÈÚÓ˘·
¯˙ÂÈ „‡Ó „‡Ó Âˆ¯‡Ï ¯È‡È ¯˘‡ ˘Ó˘‰ ‡Â‰ ‡Ï‰ ÂÏ ˘È „Á‡‰ ÆÚË‰ Ï‡ ÌÈˆÂÁ ¯˙ÂÈ‰ ÌÈ¯·„‰
ÏÚÂ ÆßÔÈ˘Ÿ ‡Ã ¯Ã‡Ùß ‡¯˜‰ ˙ÈˆÓ˙ ÔÓ ÂÏ ÛÈÒÂÈÂ ÚË‰ ˙‡ ‰ÈÁÓ‰ ¯·„‰ ‡Â‰ ¯Â‡‰ Æ‡ÙÂ¯È‡ ˙Âˆ¯‡ ÏÎ·Ó
. הנמצא מצפון לראשון–לציון, כיום היישוב בית–דגן, הכפר הערבי בית דג'אן42
. כיום העיירה אזור הנמצאת מצפון–מזרח לחולון, הכפר הערבי יאזור43
. שגר באותה העת ביפו, אחיה של אמו, הכוונה ליחיאל מיכל פינס44

‰¯„˙˜ ∑±

±∏π≤ ÂÈ˙Ò· ‰„Â‰È Â·Ï ı·ÚÈ ·‡Ê ÔÈ· ˙Â·˙Î˙‰‰ ∫ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜ÓßÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ·

Æ„‡ÓÏ „Ú ‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó· ‰ÚÈË‰ ÁÏˆ˙ „‡Ó Ì˘ ÂÓˆÚ ÌÈÓ‰Â ¯Â‡‰ ˙ÚÙ˘ ¯˘‡ ‡˜È¯Ù‡ ˙Âˆ¯‡· ÔÎ
¯˘‡ ¥μ‰‚‡ ÏÁ ˙‡ Â‡¯Â ‡ Â‡›a øÌÈÓ ÂÏ ¯ÒÁÈ ˙Ó‡·‰ ÆÌÈÓ‰ ‡Â‰ ‡Ï‰ ÂÏ ¯ÒÁÈ È˘‰ ¯·„‰ Í‡
‰Ê‰ ¯·„Î ‰È‰ ÂÏ Æ„Á‡ ÌÂ˜Ó· ˜¯ Í‡ ÌÈ·¯ ÌÈÓ ÂÏ ˘È ÌÓ‡ ÆÌÈÓ‰ ˙ÚÙ˘ Ì˘ Ì˙È‡¯Â ‰Â˜˙ Á˙Ù·
ÆÔ„Ú Ô‚Ï ‰ÓÓ˘ ¯·„Ó ÍÙ‰Â ‰È˙Â·È·Ò ÏÎ ˙‡ Â˜˘‰Â ˙ÂÏÚ˙ Ì˘Ó ÂÎ˘Ó Ê‡ ÈÎ ˙Â˜Â˙Ó‰ ˙Âˆ¯‡·
ÌÈÓ Ì˘Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ‡È‰ ‰˙ÈÏÎ˙Â ®Ï‡¯˘È È·Ó ‡Ï È‡„Â© ‰ÏÂ„‚ ‰¯·Á ˙„ÒÃ È˙Ó ÈÎ ÂÏ ¯ÙÒ ‡‚È ¯Ó
ÌÈÒ„¯Ù‰ ÈÏÚ· ÆÌÈÒ„¯Ù Ì‰Ï ÚÂËÏ ÌÈˆÙÁ‰ Ì‰ ÌÈ·¯ Æ‰‚‡‰ ˙Â·È·Ò ¯˘‡ ı¯‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˜˘‰Ï
‰‡›·˙ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈ‡Â ‰˘· ‰˘ ·‰Ê ÈÁÂÙ˙ ÂÙÈ ‡ÈˆÂ˙ ˜¯Ù ÔÂÈÏÓ ˘ÓÁÎ Æ·¯ ¯˘ÂÚ Â˘Ú ÂÙÈ· ¯˘‡
¨„¯ÙÒ ·‰Ê ÈÁÂÙ˙ ÏÚ ÂÙÈ ·‰Ê ÈÁÂÙ˙Ï ÔÂ¯˙È Â˙È ÚÂ„Ó Ï‡˘ Ì‡Â ÆÌ˙Á˜Ï ˛ÏÂÙ¯ÂÂÈÏ¸ Ï‡Ù¯ÚÂÂÈÏÓ
¯˘‡ ‰·Ú ˛‰ÙÈÏ˜¸ ‰ÙÈÏÎ ˘È Âˆ¯‡ ·‰Ê ÈÁÂÙ˙ ÏÚ ∫·È˘ ˙‡Ê ÏÚ øÌ„˜‰ ˙Âˆ¯‡ ¯‡˘Â ÔÂÈ ¨‡ÈÏË‡
¨‰˜„ Ì˙ÙÈÏ˜ ˙Â¯Á‡ ˙Âˆ¯‡ ·‰Ê ÈÁÂÙ˙ Ï·‡ ÆÌÈ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˜ÂÁ¯‰ ÌÎ¯„· Â·˜¯Õ È ‡Ï ÈÎ ¨Ì‰ÈÏÚ Ô‚˙
Â‡È·È Ì‡ ‰Â˜Â Ï·˙ È·Á¯Ó ÏÎ· Ì˘ ‰Ï Ô˜œ˙Â ¯˘Ú˙Â ÂÙÈ ‰ÁÏˆ ÔÎ ÏÚ ÆÌÈ·¯ ÌÈÓÈ „ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙ ‡ÏÂ
˛ÌÈ„¯ÙÒ‰¸ ÌÈÓÙÒ‡‰ Æ„‡Ó ÏÂ„‚ ¯˘›Ú ¯Â˜ÓÏ ‰È˙Â·È·ÒÂ ÂÙÈ ‰È‰˙ ı¯‡‰ ˙‡ ˙Â˜˘‰Ï ‰‚‡‰ ÈÓ ˙‡
‡Ï ‰Ê‰ ¯·„‰ ‰‡¯Î Í‡ Ì‰Ï˘ ·‰Ê ÈÁÂÙ˙ ÔÈÓ ˙‡ ˙Â˘Ï ÌÈˆÙÁ Ì„˜‰ ÈÓÚÓ ‰·¯‰Â ÌÈ˜ÏËÈ‡‰
ÆÌ„È· ‰ÏÚÈ
‡Ï Æ‰Ï‡ ÌÈÚËÏ ˙„ÁÂÈÓ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÈÎ ¨Â‚È ¯Ó Â˙Â‡ ‰Ú ‰Ê ÏÚ ÌÈ‚Â¯˙‡‰ ¯·„ ÏÚ ÂÏ‡˘ Ì‚
ÚÂËÏ Ì‰Ï ‰È‰Â ‰˘˜ Ú˜¯˜ ÏÚ ÂÚË ÈÎ ¨Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó· ‰˘ ÌÈ¯˘Ú ÈÙÏ ÂÚËœ  ¯˘‡ ÌÈ‚Â¯˙‡‰ ÂÁÏˆ
¥∂ÆÍ¯ Ú˜¯˜ ÏÚ
‰ÙÓ Â‡ÈˆÂ‰ ‰¯·Ú‰ ‰˘·Â ÒÂËÙÈÏ˜˛‡¸Â ˛˙Â˙¸ ËÂË ÈˆÚ ‰Ù ÚÂËÏ Â·¯‰ ˙‡Ê‰ ‰˘· ‰‰
Ï‡ ·Ï ÂÓÈ˘È ‡Ï Ï‡¯˘È È· ÂÈÁ‡ ÈÎ ¨„‡Ó ÈÏ ¯ˆ Æ˜¯Ù ÌÈÙÏ‡ ˙¯˘Ú ¯ÈÁÓ· ·‰Ê ÈÁÂÙ˙ ˛‰È¸Ï‚‡Ï
Æ‰È„È· Ì‰Ï ·È¯˜˙ ‰˘Â„˜‰ Âˆ¯‡ ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ¯˘Ú‰
ÌÎ·‰Â‡ ÌÎ· È‰Â È˙ÂÁ‡Â ÈÁ‡ ˙‡Â ÌÎ˙‡ Í¯·Ó È‰
ı·ÚÈ ‰„Â‰È
˜¢‰Ú· ‚¢¯˙ ÂÏÒÎ ·
°È·
Í˙ÂÁ‡ „·Ï Ì‰È˙ÂËÓ ÏÚ ÂÏÚ È˙È· ˙Â·¯ ÏÎÂ ‡Â‰ ß· ÌÂÈÏ ¯Â‡ Ì‡ ÈÎ ÂÏÒÎ ß· ÌÂÈ ‡Ï
·¯Ú¸ ˜˘Ú Â ÌÂÈ· ‰Î¯·ÏÂ ‰·ÂËÏ ÍÂ¯ÎÊ ÂÏÂÎ ÈÎ È· Ú„ ÆÈÁÏÂ˘ ÏÚ ËÁÓ ‰˘ÚÓ· „ÂÚ ‰˜ÂÒÚ‰
˜˙Ó ˙Á˙ Í‡ ÆÂÏ Ì‚ ÍÏ Ì‚ ·ÂË ÌÂÈ ‡Â‰‰ ÌÂÈ‰ „ÈÓ˙ ‡ È‰È Í˙„ÏÂ‰ ÌÂÈÏ ¯·Ú‰ ˛˘„Â˜ ˙·˘
ÌÈ„‚· Ì‚ ˛¯È‡È Â¯¸ È¢ ¥∏ÌÈ·ÂË Ô· ¯Ó ·¯‰ Â„È„È „È· ˙Á˜¯ÓÂ ‰Ù‡Ó È˜˙ÓÓ ÍÏ ÂÁÏ˘ ÌÈ˙Ù˘
¥∑‰¯ÈÎ·‰

. אלעוג'ה, הכותב ניסה לעברת את השם הערבי של הנחל.הכוונה לנחל הירקון
.9796 ' עמ,(10  הערה, יעבץ )לעיל: ראו.'תוכנן של שלוש הפסקאות הללו מופיע בסיפור 'חרבות לאתים
.(שפרה יעבץ )לימים עטקין
 היה מנהל תלמוד תורה 'שערי תורה' ביפו ושותפו של פינס בוועד, יליד ליטא,(19261852) יצחק אייזיק בן טובים
.הפועל של 'חובבי ציון' ביפו ומראשוני פעילי 'המזרחי' בארץ–ישראל
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46
47
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‰È„È„È ÛÒ‡

∑≤ ‰¯„˙˜

ÈÙÏ ÍÏ ÁÏ˘ ÌÈ˙Ú‰ È·˙Î ˙‡ Í‡ ÆÌ˘ ÍÏ ÂÁÏ˘ ÍÁÂ¯ ˙‡ ¯È‡‰Ï ˙ÂÈ˘Ó Ì‚ Í¯˘· ˙‡ ÌÓÁÏ ¯Óˆ ¯ÙÒ‰ ˙È· È„ÈÓÏ˙
‰¯ÚÓ‰ Á˙Ù· ÂÈ¯ÂÓÂ
Ì˙Â‡ Ì‚ ÁÏ˘‡ ¨„ÂÚ Â‡· ‡Ï ÌÂÈ‰ „Ú ¯˘‡Î ßÂÎÂ μ∞ı¯‡‰ È¯Ù È¯ÙÒ ‡›··Â ¥π·ÏÎ ˜ÁˆÈ ¯Ó „È· ‰‡¯‰
ÈÙÏ ¯¯Â‚˙‰ ‰·˘
ÆÍÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙¯ÂÒÓ‰
ÌÈ˘„ÂÁ· ¯Ë Ï¯˜
ÌÚ ˙ÎÒ‰ ÈÎ ÂÈ‡¯ ÈÎ ÂÏÂÎ ·Ï· ‰ÁÓ˘ Ô˙ Í˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ‡Â‰ ˜¢˘Ú Â ÌÂÈ· ÂÈ„ÈÏ ‡·˘ ·˙ÎÓ‰
Â˙ÈÈ‰˘Ï ÌÈÂ˘‡¯‰
ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜Óß·
ÏÎÂÈ ‰˘˜‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÏÂÎÈ ¯˘‡ ˘È‡‰ ÈÎ Ú„ÂÈÂ ‰˙‡ ÏÈÎ˘Ó ¯Ú ‡Ï‰ È· ‰˙ÚÂ Æ˘„Á‰ ÌÈÈÁ‰ ¯„Ò
®±π∞±©
‰ÏÚ ÏÂ˜Ï „¯Á ÂÈ‡Â ¨‰·¯˙Ó ÂÁÂÎÂ ˙ÂËÚÓ˙Ó ÂÈ˙Â¯ˆ ÌÈÚ‰ ˙‡Â ÁÂ‰ ˙‡ Ì‚ ‰¢È‡ ÔÎ È¯Á‡ Ï·˜Ï
ÆÛ„
¨ÍÙÂ‚· ‰˙‡ ÌÏ˘ Ì‚ Ì‡Â ·Ï ·ÂËÂ ÁÓ˘Â ‰˙‡ ‡È¯· Ì‡Â Ò‚‰ ÏÎ‡Ó‰ ÍÏ ÌÚËÈ Ì‡ È· ÈÏ ‡ ·›˙Î
È¯·„Ó ¨ÌÂÈ ÌÂÈ ÛÈÒÂÓ ‰˙‡˘ ‰ÚÈË‰ ˙¯Â˙· Ú„Ó‰ ˙ÙÒÂ˙Ï ‰ÁÓ˘‰ ÍÁÂ¯· ÌÂÈÎ ‰˙‡ ÌÏ˘ ¯˘‡Î
˙¯‡Ù˙ ÁÎÂ ÍÁÂ¯Ï ˙¯‡Ù˙ ¯ÒÂÓÂ ‰ÓÎÁ ÂÈ‰Â ‰ÓÎÁ‰ ˙‡ ·‰‡Â È· ˜ÊÁ Æ‰ÚÈË‰ ˙¯Â˙· Â‚È ¯Ó
‰‡È¯· ˘Ù¸ Mens sana in corpore sano ÈÓÂ¯‰ Ì‚˙Ù‰ È¯·„Î ˜ÊÁ ÛÂ‚· ‰˜ÊÁ ÁÂ¯ ˙ÈÈ‰Â ÍÈ˙Â¯ÂÁ·
ÆÌ‰È˘ ÏÚ ÚÈÙÂÓ‰ ÌÈ‰Ï‡ ¯ ‰È‰È ‰¯Â˙ ¯Â‡Â ˛‡È¯· ÛÂ‚·
. חתנו של פינס, יליד בולגריה, יצחק כלב49
. ורשה תרנ"ב, ספר לכל נפש ולכל בית ישראל: פרי הארץ, ז' יעבץ50

‰¯„˙˜ ∑≥

±∏π≤ ÂÈ˙Ò· ‰„Â‰È Â·Ï ı·ÚÈ ·‡Ê ÔÈ· ˙Â·˙Î˙‰‰ ∫ßÏ‡¯˘È–‰ÂÂ˜ÓßÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ·

ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ „ÂÚÂ ÆÈÁÓ˘˙ ˙‡Ê Í˙ÁÓ˘· ÈÎ ¨ÍÏ ÌÈ˘„Á˙Ó‰ ‰ÓÎÁ‰ È˘Â„ÁÓ ÈÏ ·Â˙ÎÏ ‡ ‰·¯‰
„ÓÂÏ ‰˙‡ ‰Ó È· ‡ ÈÚÈ„Â‰ Æ‰˘ÓÏÂ ‡¯˜ÓÏ ‰˘Â„˜‰ ÂÈ˙¯Â˙Ï ÌÈ˙Ú ‰˙‡ Ú·Â˜ ÈÎ ¨È˙ÁÓ˘ ‡È‰
ÆÍÏ È˙Â·È˘‰Â ÈÏ‡ ·Â˙Î ¯·„ ÍÏ ‰˘˜È ÈÎÂ ¨‰Ï‡‰ ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ È˘·
˙‡ ÍÏ ¯Á·Â ¨Ì˙Â‡ Í‚‰· ÌÈÒÂÒ‰ ÔÓ ÍÏ ¯Ó˘‰Â ¯È‰Ê ‰È‰ È· ˙‡Ê ÏÎ· Í‡ ¨Í˙„Â·Ú „Â·Ú
ÍÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï Ú‚Â Ì˘ ÌÈÂˆÓ‰ ÌÈ˘Á‰ ÈÙÓ ¯Ó˘‰ Ì‚ ÆÂ˙ÈÁ˘È ‡ÏÂ ÂÚ¯È ‡Ï ÈÎ ¨˙Ú„È ¯˘‡ ¨‰Ï‡
¯˜È‰ ÍÓÂÏ˘ ÏÚ ÌÈ„¯Á‰ ÍÈ¯Â‰ ÔÚÓÏ ˙‡Ê ‰˘Ú ‰˘ÂÚ ‰˙‡ ÍÚÓÏ ‡Ï Ì‡Â ÆÚ¯ ÏÎÓ Í¯Ó˘È ß‰Â
ÆÌ‰ÈÈÚ·
μ≤
μ±
‰˙‡Â ÂÒÈÙ„‰Ï ı¯‡· ËÂ˘ ÔÈÚÓ ßÌÈ˙‡Ï ˙Â·¯Áß Ì˘· ¯ÂÙœÒ Ï˘ÈÙ ¯Ó Í„Â„Ï ÌÂÈÎ ÁÏÂ˘ È‰
˙¯Â˙· ÌÎÁ ˙ÂÈ‰Ï ËÂÈ¯ËÙ È¯·Ú ¯Ú· ıÙÁ‰ ˙Â„ÏÂ˙ ÂÈÚ˘ ‡Â‰‰ ¯ÂÙÒ· ˙¯ÈÂˆÓ‰ ˘Ù‰ ‡È‰ ¨È·
˙¯ÎÊÓ È· ‡ ‰‡¯ Æ‰ÈÏÚ ¯˘‡ ÈÁ‰ ˙‡Â ÁÓÂˆ‰ ˙‡ ÁÈ·˘‰ÏÂ Âˆ¯‡ ˙‡ ·ÂËÏ Ú„È ÔÚÓÏ ÌÈÚË‰
È‡¯È ÈÎ ß‰Ï ‰Â˜Ó‰ ÍÈ·‡ ˘Ù ˙‡ ÁÓ˘Â Æ‰Ï ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ‰Ï Ï„˙˘‰ ‰˙‡ Û‡ ÍÏ È˙˘„˜‰ „Â‡Ó ‰Â‚‰
Í˙·ÂË·
ı·ÚÈ ·‡Ê
˛‚¢¯˙ ÂÏÒÎ¸
°ÌÈ¯˜È‰ È¯Â‰
ÌÎÈÙÏ ÈÂ¯ÎÊ ‰ÏÚ ¯˘‡ ÏÚ ÌÎÏ ˙Â„Â‰Ï È‰Â Ì‰ÈÏÚ È˙ÁÓ˘ „‡ÓÂ È„ÈÏ Â‡· ÌÈ¯˜È‰ ÌÎÈ·˙ÎÓ
ÆÂ˙È· È·Â ÌÎÏ ˜¯ È˙Â·˘ÁÓ ÂÈ‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÆÈ˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ·
˙‡ ÏÎÂ‡ È‰ ÆÈÁÂ¯ ˙‡Â ÈÙÂ‚ ˙‡ Â˜ÈÊÁÈ ¯˘‡ ¨ÌÈ¯·„ Â· ‡ÂˆÓÏ È˙ÁÓ˘Â È˙Ï·N ‰Ë˜‰ ‰·˙‰ ˙‡
¯˘‡ ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÈÎ Û‡ ÆÏÏÎ Â‡ˆÓÈ ‡Ï ÌÈÓÚÙÏÂ ‰Ï‡Î ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˜È ‰Ù ÈÎ ÔÂ·‡˙· ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ
ÏÚÂ ¯·Î ‰Ï„Á ‰˘È¯Á‰ ˙„Â·Ú Â˙„Â·Ú ÆÈÙÂ‚· ‰¢· È‡ ÌÂÏ˘ ¨ÈÎ˛Á¸Ï ÂÓÚËÈ ‡Ï ‰Ù ÌÈÏÎÂ‡ ÂÁ‡
ÆÔÂÒ‡ ‰Ù ‰¢· ‰¯˜ ‡Ï „ÂÚ ‰Ù ÂÓˆÚ ÌÈ˘Á‰ ÈÎ Û‡Â ÈÏ Â‚‡„˙ Ï‡ ÔÎ
°È˙¯˜È ÈÓ‡
‰Ê‰ ¯·„‰ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ È˙Ú„· Ì‚ Æ¯ÙÒ ÏÚ È˙ÂÂ¯ÎÊ ˙‡ ÂÓÂÈ· ÌÂÈ È„Ó ·Â˙Î‡ ÈÎ ¨È˙˘˜· Í·˙ÎÓ·
‡Ï ˙Â˜Ï Ì‚Â „‡Ó „Ú ‰Ù ÂˆÓ˜È ¯˘‡ ¨¯À È‰ ‡Â‰ ‡Ï‰ ÈÏ ÔË˘Ï „ÂÓÚÈ „Á‡ ¯·„ Í‡ Æ‰‰ È‡›a ÌÂÈÓ
È·˙ÎÓ· ıÓ˜‡ ‡ÏÂ È˙ÂÂ¯ÎÊ ˙‡ ·Â˙Î‡ ÔÚÓÏ ¯È ÈÏ ÁÂÏ˘Ï ‡ ÂÏÈ‡Â‰ ÌÈ¯˜È‰ È¯Â‰ ¨ÔÎ·Â È„È ‡ˆÓ˙
Æ‰·¯ ‰„Â˙ ÌÎÏ ¯ÈÎ‡Â ÆÌÎÈÏ‡
μ≥
ÆÌÁÏ˘È ‡Â‰Â ÌÁ˜È Ï‰Ó‰ ÈÎ ¨¯Ú‚¯Â·Ó‡‰ ¯Ó È¢Ú ÁÂÏ˘Ï ÏÎÂ‡ ‡Ï ÌÈ·˙ÎÓ‰ ˙‡
.10  הערה, וראו לעיל. ורשה תרנ"ג, חרבות לאתים, ז' יעבץ51
.361 ' עמ,( ב )תרנ"א, הארץ,' 'שוט בארץ, ז' יעבץ52
. בנקאי וסוכן דואר, היה מוהל ראשי ביפו, יליד סלובקיה,(19211836)  מאיר המבורגר53

‰È„È„È ÛÒ‡

ÌÈÓÚÙÏ ˜¯ Æ˙Â˘¯ ÈÏ Ô˙È ‡Ï Ï‰Ó‰ Í‡ ¨‰ÁÙ˘Ó „ÂÒ· „Á‡ ÌÂÈ ˙·˘ÏÂ ÂÙÈÏ ˙ÎÏÏ È˙ˆÙÁ „‡Ó
Æ˙Â„Á‡ ˙ÂÚ˘Ï ‰Ó˘ ˙ÎÏÏ ÂÏ Ô˙È ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ È¯Á‡ ˙·˘‰ ÌÂÈ·
Ï‚¯˙È Ì‡ È˙Ú„È ‡Ï Í‡ ËÏÙÓ ‰Ù ÂÏ ‡ˆÓÈ ÈÎ ¨È˙ˆÙÁ „‡ÓÂ È˜Ò¯ÚÒÈ‡ ˜ÁˆÈ È¯·Á ÏÚ ÈÓÁ¯ Â¯ÓÎ
˙‡ ‡˘‡ ÈÎ ÏÏ‰˙‰Ï ÏÎÂ‡ È„·Ï È‡ ˜¯ Æ˜ÂÙÓ ¯Ú ÏÎ ÏÚ „‡Ó ˛Â¸„·Î ¯˘‡ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÈÁ‰ Ï‡ ‰Ù
ÆÈ˙ÏÈ‰˙ ‡È‰ ˙‡ÊÂ ‰¯Â·‚Â ıÓ›‡· ‰Ï‡‰ ÌÈÈÁ‰ ÈÎ¯„
‰Â˜Ó È‰Â ÛÒÎÂ ·‰Ê ÈÙÏ‡Ó ‰Ï‡ ÍÈ¯·„ ÈÏ ÌÈ·ÂËÂ μ¥ÈÏ ˙˘„˜‰ ‰Â‚‰ ˙¯ÎÊÓ ˙Ó‡· ¯˜È‰ È·‡
Æ˙‡Ê‰ ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ „‡Ó È‡ „˜Â˘Â ‰ÚÈË‰ ˙¯Â˙· ÏÈÁ ‰¢· È‡ ‰˘ÂÚ Æ‰ÊÏ ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ‰Ï Ï„˙˘ÓÂ
ÍÏ‡˘‡Â ¯·„ ÈÏÚ „·ÎÈ Ì‡Â ÌÈÚ¯Ê ˙ÎÒÓ È˙ÂÏÈÁ‰ ÆÌÂÈÏ ˜¯Ù È‡ ‡¯Â˜ ˙ÂÈ˘Ó Ì‚Â Í¢˙ È‡ „ÓÂÏ
Æ·˙ÎÓ·
Â˙È· È· ˙‡ ÂÎ¯· ¨ÌÈ¯˜È‰ È˙Â·‡ ¨ÌÎÏ ÌÂÏ˘
ı·ÚÈ ‰„Â‰È ÌÎ·‰Â‡ ÌÎ· È‰

. שהוזכר במכתב הקודם של זאב יעבץ,' הסיפור 'חרבות לאתים54

∑¥ ‰¯„˙˜

