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מנצרתהאיששלבקסמיונשנה
הצרבמשעולקנק:א.א.

עלוןוקציעחסדןצבי

יהודיםובואכמהאחינורואההנן

לתורהמקנאיםוכולםלהאמיןבאו

 ) ZOכייאהשליחים(מעשי

ואולםהיום,ונשכחכמעט ) 1941-1883 (קבקאברהםהרון ~
כשהידועהתקופה,במונחימכר',ליונימספריוחלקהיובשעתו ~

הרומןהיהכאן'הדיוןשסביבוזהספר .הצרבמשעולהיהמביניהם
בארץבעברית,שנכתבמנצרת,ישועשגיבורוהראשוןההיסטורי

שלדורותעלעמוקותהשפיעהצרבמשעולציוני.יהודיבידיישראל,
השנים.רבבותוליוצריםלסופריםבעצמםשהפכוומיקוראים,תלמידים,
להתוודעותהמלך''דרךבחינתהצרבמשעולהיהמעטים,לאבמקרים
טאבובחינתמעטלאשהיהנושאהחדשה,ולבריתישועשללדמותו
וישראלית.הארץהיהודיתהקהילהבקרב

רוחניתחוויהבעקבותתרצ"ו-תרצ"זהשניםבמהלךנכתבהצרבמשעול
דווי:ערשעלוהיהמוחיבשבץשלקהלאחרקבק,עלשעברהעמוקה
פרסומועםמצוות.לשמורוהחלהמסורתאלשבשבעקבותיהחוויה
החלזהשאךאדםכיצדתהו'ורביםשאלה,סימניהצרבמשעולעורר
אלודבריםוהאםישוע,חייעלרומןזמןבאותוכותבמצוותשומר

החוויהאתמחדשלבחוןבאזהמאמרשעבר.הדתיתבחוויהקשורים

שכדילהציעובכךהצר'במשעולעלוהשפעתהקבקשלהדתית
לשכמותוליצורצורךישנכון'אלהצרבמשעולואתקבקאתלהבין
סתירהשקיימתההנחהמקובלתאם'גםהפנים-יהודיהשיחבתוךמקום

 2יהודית.לאומיותלביןהחדשהבבריתאמונהשלכלשהוסוגבין

ספרותימאורע-הצרבמשעול
עקנתןכתבהסיפורית",בספרותנומאורעהואהצר''"המשעול
רביםבעיניהיחי.דהיהלאעק 3.1938בשנתהוורשאיב'תחומים'

היהזהספרועדקבק.שלביצירתומפנהנקודתהצרבמשעולמציין
רבותשהושפעההביקורת,בעינילפחותכסופר'שולימעמדלקבק

הצרבמשעולהופעתאחרי 4שפרנוב'.'דניאלעלבונושלמלגלוגו
זכהלאמעולםהואאךקבק,שלהספרותימעמדואמנםהשתפר

 ' 193 7בקיץלאורהספרצאתעםהראשונה.השורהסופריעםלהימנות

חד-פעמיתהתרחשותנס,מעיןהואהצרבשמשעולמלקיןשמעוןכתב
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לגיבורהמספרביןהמוחלטתמההזדהותהנובעתסופר'שלבחייו
כהדיחזרושאחריםמהעלעמדלמבקרים,כראשוןהלקין' 5 •סיפורו
ספרותיתיצירהשביןהמתחעללעמודצריכהקבקעלהביקורתאחריו:

התגלות,אותהמופלאה,הזדהותאותהשל~שרהלביןמחדמשובחת
ספרילביןהציוניהסופרקבקביןהחיבורעקבשנוצרנסמעשהאותו

הבעיהנטרולידיעלהזההמתחאתפותרהלקין .מאידךהבשורה,
אתהעברילקוראלהגישמצליחקבקכלומר'בו'המגולמתהדתית
ה"נס" 6באמת".שהיהכפיכך'כל"האנושי-אנושיהאמיתי'ישוע
לכן' .פלאיממדמכלישועאתלערטלשהצליחהואלקבקשקרה
למקורוישואתלהשיבהנסיוןכךכליפהעלהיהודיבידי"דוקא

הלקיןסבורזומסיבהשבו".והאלוהיהסודאתמחדשלגלותהאמיתי'
אלאאינולישועקבקשנותן"הפסיכולוגי-אבולוציוני"שההסבר
אומרהצר'במשעולאתמודרנית".כתיבהלדרךמדעתמס"תשלום
 8לכתוב".יכולבאמתמאמיןאדם"רקהלקין'

 9כרמוןמשהדוגמתמבקריםהשתדלוולכן'בעייתיתזושמסקנהאלא

"שלשלנצרות.נטייהשלחשדכלקבקמעללהסירגינצבורגושמעון
הואעלולמהןאחת"שבכלגינצבורג,כותבקבק,שללפניו"דרכים

אינואםיתירהזהירותמהןאחתבכללנהוגועליוולהיכשללהתנגף

המקדשתהנוצריתהמסורתדרךא>אברים:בריסוקנדוןלהיותרוצה
היהודית,ההשקפהנקודתב>בקרתי:יחסכלללאישואתומאליהה
מןבהחלטצדקחשבוןההיסטורי'חשבונהאתאליוביחסהמנהלת
לזכות,ולאלחובההיסטורי-עולמיכחזיוןאותווהדנהשלה,הבחינה

ההיסטורית-המודרנית,החקירהדרךג>ופשרות:ויתוריםכלללא
ההפרזותבכלהגלוםהאמיתיההיסטוריהגרעיןאתהמבקשתהספרותית,

בדרךבחרשקבקהניחווגינצבורגכומרן 10ולכאן".לכאןהרבות



האחרונה.

הכרהלצד ,הצרבמשעולשלפרסומוממועדהזמןשחולףככלאולם
מ'האלמנטיםהחששמתגברמשובחתספרותיתכיצירההספרשלבערכו

כך •ממנוהמשתקפתישועשלהלבשובתמדמותו-שבוהנוצריים'
שלזהלביןקבקשלישועביןהבדלכל,שאיןלחוברפישלסברלמשל
מהממדלהשתחררהצליחלאשקבקסבורלחובר 11ושטראוס.ךאנן

ישועאתלהציגניסיונותחתחותרהואולכן-טבעיהעל-הנסי
נדחובעלהעבריהמספראתש"[ה]מושכתאידיליתאנושיתכדמות
לחובר 12ללכת".רוצהאינושהואלמקום

שגוברעצום,פנימימאבקאיזהלקבקמייחס
נדחו","בעלהמסנגר:עלהמקטרגהצדבו

שאינולמקומותקבקנגרר ,לרצונובניגוד
ניגשצהלא'גם ,לחוברוכמובהם.חפץ

 :הצרבמשעוללבחינתבדיוקהזהבחשש
הספראלניגשתיהיסוסבלישלא"אודה,

להזקקהאיש'.'אותושלבחייוהמטפלהזה
דרךשהואזה,ומסוכןרחוקלנושא

מאמיניםלנוצריםומעקשיםחלקלקות
מעטמתפוגגצהלאצל 13כאחד".וכופרים

שמוצאקרמושלוםאצללאאבלהזההחשש
 14דתיות.הטפותמדייותרבספר

פניםבסברהספרמתקבלהחשש,ולמרות
בחירתולמרותמשובחתספרותיתכיצירהמתקבלהצרבמשעוליפות.
עלשמעידהבחירההרומן:כגיבורבישוע ,טעוןכהבנושאקבקשל
הדתית.תפיסתולביןקבקשלהלאומיתתפיסתוביןדופןיוצאקשר

כתבתי?למה
קבקאתהניעהלישועקבקשביןהקשרבעייתיותעלשרמזההביקורת
במשעולאתכתבתי'למה'דברי:בעיתוןשפורסםבמאמרלתגובה.
קייםערךבעלאנושי"דוקומנטבוראהקרמוששלוםמאמרהצר?',

אינטימיים"דבריםשומעיועםחילקקבק 15העברית",הספרותבגנזי

וגםשלוהפנימיתבאידיאהגםשנגעודברים 16לי",הנוגעיםביותר

קבקשמציגהאידיאהישוע.עלרומןלכתובאותושהביאובנסיבות
שלמהשלוברומןהבהירשאותהישראלעםשלהתעודהבעצםהיא

שלוהאניאתאך ,עצמיותואתאךלבקשליהודילו"אסור :מולכד
כנסת-ישראל:שלבזכותהאלאקייםיהודיאיןהפרטי.קיומוביסוד
והתורההתורה:שלבזכותהאלאמתקיימתאינהגופהישראלוכנסת

לתקן ,כולוהעולםשלכולם,הברואיםשלבזכותםאלאניתנהלא

לחוויההזאתהאידיאהנקשרתהצרבכמשעול 11 ." •••שדיבמלכותעולם
ומכיווןלהגשימה.ברצונואםלעבוריהודיכלשעלפרטיתדתית

 ,היהודיהייעודלהגשמתבדרךביותרלמרכזיתהופכתהדתיתשהחוויה
עלמשהוללמדיכולבלבדבושהשימושהזה,המונחאתלהבהירראוי

קבק,ישוע.עלרומןלכתובקבקאתשהניעההחוויהאותהשל;כשרה
להגשיםכדיקונוורסיהאותמורהשמבקשהראשוןאינו ,להבהירצריך

דתיתלחוויההזאתהתמורהאתשקושרהראשוןהואאבלאידיאה,

מספר:וקבקבישוע,הקשורה

והנה ] ... [ .דוי,ערשעלשכבתיחדשים .קשהחולההייתיאחדותשניםלפני

אתאנירואההפתוח/לחלוןמבעד ~ומנגדיבחדרי~יחידשוכבואניאחדערב

גדוליםרחמיםבינתעוררו .הפסקובלאהזמןכל /במתינותמתנועעהרבושאמיר

הרהרתיכךואחר .עולםשלבאוירוגלמודאמירוכךמנענעימיוכלרבושי:על

המרובים/חיינדודיואתהסועריםנעוריאת 1חייימיאתזכרתיבעצמי~בי

חיתהלא /והגופנייםהרוחנייםטלטוליובעצםנעוריסערתבעצםהלא :וחשבתי

עלשוכבועכשיו iזהרבושכראשוידידים/חרביםביןגלמודהייתישלאשעה

נפלהגדולהואימהבאתי.שלבדיכמומכאןאצאלדבי iלבדיושובדויערש

ופתאום .אדמותעליהאנושגורלעלהרובצתהנוראההאפילהמפניאימה .עלי

משתיקהייתישתמיד ~שבקרביהאסיר ...והוא?באוזן:לילחשמישהואומשהו

 ] ... [ :ליולחשמכלאויצארפיוני~בשעתשהשתמשהואקולו/אתומחניק

 .הייתתועהעכשיועדזאת.ידעתלאואתהאביהשלמחיקויצאתלאמעולם

 /בטוחהישרה/שדרכךוחשבתהלכתעקלקלותאורחותתעית/רפאיםצלליבין

פגשתהתהום/שפתעלהצרבשבילופתאום/ ] ... [ .אלוהיםבלאגםארוכה/

אףבודדהייתישלאלינודעפתאום ...אלוהים

ובלבי .חיימימיאחדעיןהרףאףאחת/שעה

הראשונהבפעםואז/ .ואושראורמבוענפתח

מרובבכיתי .בבכיפרצתימחלתי~ימיכלבמשך

יקימניאםנדר:נדרתיגםואז .ואושרשמחה

לאדםאספראשרטספראכתובמחוליי~אלוהי

שלבעולמועזוביתוםהואשאיןכמוניאומלל

מי .פורחאבקאינוושהואהוא/רבוךהקדוש

אינוהשכינה/שלהאיקוניןאתבקרבושנושא

 .) 3ועמ ///כתבתיולמהו(פורחאבק

מיהרשקבקעדעזהכהחיתההזאתהחוויה

במשעולאתלכתובוהחלנדרואתלקיים
 18 •חוליומיטתעלשוכבבעודוהצר

-מוטיביםארבעהמעלההזההתיאור
שאופייניים-עילאיאושרותחושתתמורהדקה,דממהקולגדולה,אימה
הדתיתהחוויהמתוךעולהשזוכפי'נוצרית'דתיתלחוויהדווקא

ישהאלההמוטיביםלארבעתובנוסף 19.1902בשנתשנכתבלסוגיה
מצבואתמשווהג'יימס>אצלראטיסבון<כמוקבקזה:אתגםלהוסיף
מוטיבהחיים.אלמהקבר ,לאורמחושךליציאה ,לחופשיהיוצאלאסיר

 .) 21-17ד'לוקס ,<למשלבבשורותביותרמרכזי ,לצייןלמותרזה,

חווייתואתלהציגבוחרעצמוקבקשבהשהדרךאפוא,לומרניתן
 20לקונוורסיה.ג'יימסשקבעהקריטריוניםאתהיטבתואמתהדתית

אתחווהשקבקבוודאותלקבועאפשרותאיןאםשגםנראהמהאמור
שבעקבותיוקונוורסיה,שלתהליךשעברלומרניתן ,שלודמשק''דרך

<ומאז>אזעדנעשהשלאמעשה-מנצרתישועאתלהציבהחליט
 .היסטורירומןשלבמרכזו-העבריתבספרות

'אחר'קבק

לישועביחסובקבקשחלהשהתמורהלצפותהיהאפשרשלכאורהאף
בתשובהחזרתו"דבר ,בפועלשקרה.מהזהלא ,לכלברורהתהיה

היוהסופריםבחוגיבירושלים.החברהאתהעסיקעדייןימיובערוב

בדפוסהופיעכאשרגםבשלמותההחידהנפתרהולאזובסוגיהדשים
משמעית.חדתשובהמעולםנתןלאעצמווקבק 21הצר".במשעול
בצחוקפורץהיה ] ••• [ישו?'פתאוםמה'"ישו? ,אותושואליםכשהיו
 22בכתיבתו".וממשיךבכתפיומושך ,כדרכו

עםשבד-בבדהעובדהגםתרמההזוהדתיתהחוויהפשרעללמבוכה

מעיניהםנעלםלאזהדברמצוות.שומרקבקהחלישועעלרומןכתיבת
קבק:שלגיסוצעיר>,<רבטשרנוביץחייםכךעלוכתבהמבקריםשל
ימיכלבזהשהאמיןשדימחזהאיזהשראההוא,לומרלישאפשר"מה
 23אחר".לאישונהפךחייו

"ישויותר:מפורשיםדבריםטשרנוביץאומרעצמולקבקובמכתב
ארסיצאנחש"משרשכילהיטיב,כדיבואיןבו'מטיחהואשלך",

בענייןרקגיסושלהאשמותיואתדוחהקבק 24רע".מולידטובואין
נשמתוש'משרשבאומרךהישרהומעקםהדיןאתמעוות"אתהזה:

חיתווכלהצלבונושאיהטורקוומאדיםשלהניצוצותיצאוישו><של

 2006-אוגוסטיולי

 (ן:
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חיהמעטים,לאבמקרים
'דרךבחינתהצרבמשעול

שללדמותולהתוודעותחמלך'
נושאהחדשה,ולבריתישוע
סאבובחינתמעטלאשהיה
הארץהיהודיתהקהילהבבקר

ישראלית

23 
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"תיארתיהנוצרי:אתלאאךהנצרותאתאפואדוחהקבק 2sהיער".
הדמותאתסותריהאשלאובמידה ,אותורואהשאניכפי ,שליישואת

 26האיבנגליונית".

המרהולאתמורה
אתאל-נכוןלהביןהרצוןאוהיכולתחוסרהרמיזות,קבק,עלהתמיהה
נאותהפרדיגמהשלמהיעדרותהנבעו ,בושחלההתמורהמשמעות

ככל .כמוהודמויותבתוכהלהכילחיתהשיכולההיהודית,בחברה

אשקבק,דוגמתעבריםסופרים

ספרותיתיצירהשהקדישווהזז,

דאוישוע,שללדמותושלמה
טריטוריההחדשהבברית

יהודית

בכךהכירהלאהיהודיתהחברהלישוע,יהודישלליחסנוגעשהדבר
רובפיעלנתפסלישועחיובייחסדת.המרתללאתמורהשתיתכן
פרדיגמהמציגקבקאבלוהתבוללות.טמיעהשסופותהליךשלכתחילתו
הנאמנותאתסותרותשאינןרקלאישועשלותורתודמותואחרת:
שלשטליתו ,לכןלומרניתן •אותןמחזקותאלאולציונותישראללדת
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שהחוויההעובדהאתחושףביאליק''פרסעלהקלעיםמאחוריהמאבק
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 •דרכה.עלשנאבקההציוניתלתנועהוצידוקתוכןלצקת

הערבית.באונירבסיטהדוקטורנט 1סדןציבשלמעבודתופרקעלמתבססזהמאמר

לאומיותעלחדשיםהיבטיםמנצרת:וישועב-"הציונותעוסקתסדןשלעבודתו
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