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באוקטובר  1902פרסם תאודור הרצל את הרומן האוטופי 'אלטנוילנד' ,שבו תיאר בגוון הומניסטי את
פניה הפוליטיים ,החברתיים ,הכלכליים והתרבותיים של החברה החדשה בארץ־ישראל בשנת ,1923
ַּבמדינה שיסדו זה כבר יהודים ציונים מאירופה .בתוך עשרים שנה ,חזה הרצל ,יהגרו המוני יהודים
לארץ־ישראל ,והיא תשגשג מבחינה כלכלית ותעמוד בקדמת ההתפתחות הטכנולוגית בתחבורה,
בבנייה ,בחקלאות וברפואה .המבנה החברתי־הכלכלי במדינה החדשה לא יהיה חיקוי של אחת
ממדינות אירופה ,אלא יצירה מקורית שתהיה מופת מוסרי לאומות העולם .ברומן זה נגע הרצל
גם בהיבטים דתיים של מדינת היהודים המיוחלת .הוא תיאר את חופש הפולחן בה ,את חגיגת ליל
הסדר ,המשלבת ישן וחדש ,את הפרהסיה היהודית המסורתית ,שהחנויות בה סגורות ביום השבת,
גרסה מודרנית של שנת היובל ואפילו את בנייתו מחדש של בית המקדש בדמות טמפל מערב אירופי
משטרה של
ּ
מודרני (ללא עוגב) 1.עם זאת הוא לא תיאר שום היבט יהודי מסורתי בחוקתה ובאופי
החברה החדשה.
אחד העם ותומכיו ביקרו את חזונו האוטופי של הרצל וטענו כלפיו שתי טענות עיקריות :ראשית,
הוא אינו מציאותי — 'אידאל היסטורי דורש התפתחות היסטורית ,והתפתחות היסטורית מתנהלת
לאטה' .ושנית ,הוא אינו יהודי ,אין בו לשון עברית ,ספרות עברית וחינוך יהודי לאומי' :בני אירופה,
מנהגי אירופה והמצאות אירופיות .שום רושם יהודי מיוחד אין אנו מוצאים בשום מקום [ ]...וכמדומה
לי ,שלא אגזים אם אומר ,כי מעטים וקלים הם השנויים שהיה צריך המחבר לעשות בספרו זה שלפנינו,
בשביל עשותו "ניגרי" כולו' 2.תומכיו של הרצל נזעקו להגיב על הביקורת החריפה של אחד העם.
מקס נורדאו טען במאמר בוטה במיוחד שפרסם במרס  1903בביטאון ההסתדרות הציונית 'העולם'
כי הערכים ההומניסטיים והליברליים שמאפיינים את החברה החדשה ב'ארץ־ישראל שלעתיד לבֹא'
אינם זרים ומנוכרים לתרבות היהודית ,שהרי היהודים היו שותפים מלאים בעיצוב התרבות המערבית
המודרנית 3.בתוך מגוון המבקרים של 'אלטנוילנד' ומגִ ניה בלטה שתיקתם של אנשי המחנה הציוני
הדתי.
באוסף כתבי־היד של הספרייה הלאומית בירושלים מצוי כתב־יד של זאב יעבץ שכותרתו 'חדש
מלא ישן' ,ללא ציון תאריך הכתיבה .כתב־היד משתרע על שלושים ושבעה עמודים ,בארבע מחברות.
1
2

3

ב"ז הרצל ,אלטנוילנד :רומן ,תרגמה מ' קראוס ,תל־אביב תשנ"ז ,עמ'  .196‑191 ,149‑145 ,99‑98על ספר זה ראו:
ש' אבינרי ,הרצל ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .172‑144
א' גינצבורג' ,אלטנוילנד' ,כל כתבי אחד העם ,ירושלים תשכ"א ,עמ' שיט .וראו עוד :ש' לסקוב' ,הריב על אודות
אלטנוילנד' ,הציונות ,טו (תשנ"א) ,עמ'  ;54‑35ש' פיינר"' ,שום דבר אנושי אינו זר לי" :החברה והתרבות היהודית־
החילונית בחזונו של הרצל' ,א' שגיא וי' שטרן (עורכים) ,הרצל אז והיום :יהודי ישן — אדם חדש? ירושלים תשס"ח,
עמ'  ;194‑171י' גולדשטיין ,אחד העם והרצל :המאבק על אופיה הפוליטי והתרבותי של הציונות בצל פרשת
אלטנוילנד ,ירושלים תשע"א.
מ' נורדאו' ,אחד העם על "אלטנוילנד"' ,הנ"ל ,כתבים ציוניים ,ב :נאומים ומאמרים ,ירושלים תש"ך ,עמ' .119‑110
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שער החיבור
'אלטנוילנד'
בגרמנית ,בעברית
וביידיש

מדובר באוטופיה על דמותה הכלכלית־
החברתית של החברה היהודית בארץ־
ישראל ההולכת ונבנית ,אוטופיה שכפי
שמעידות עלילתה וכותרתה נכתבה בעקבות
'אלטנוילנד' — בתרגום מילולי לעברית:
ארץ ישנה חדשה .חיבור זה היה למעשה
התגובה הראשונה של דמות מרכזית במחנה
הציוני הדתי על 'אלטנוילנד' והתגובה
היחידה שהשתמשה באותה המטבע שבה
השתמש הרצל — הסיפור האוטופי .כתב־יד
זה לא הושלם ולא פורסם מעולם.
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דמותו ההיסטורית של זאב יעבץ

זאב יעבץ
()1924‑1847

זאב יעבץ ( )1924‑1847נולד בעיר קולנו שבצפון־מזרח פולין .אביו היה סוחר אמיד ונודע כמתנגד
חריף לחסידות ואדוק במצוות הדת .בשנת  1860עברה המשפחה ללומז'ה ,וכעבור חמש שנים —
לוורשה .אביו של יעבץ דאג שבנו ילמד תנ"ך ולשון עברית ואף שכר לו מורים שילמדוהו שפות
אירופיות :צרפתית ,פולנית וגרמנית .יעבץ עצמו ,מחוץ למסגרת לימודיו הסדירים ,הרבה לקרוא
ספרי גאוגרפיה והיסטוריה והתרשם במיוחד מספרי יוספוס פלוויוס .בגיל שמונה עשרה נשא אישה,
ולאחר שזו נפטרה בצעירותה נשא לאישה את אחותו של יחיאל מיכל פינס .אחרי נישואיו התפרנס
יעבץ מעסקי מו"לות ,אך לא ראה ברכה בעמלו ועבר לעסוק במסחר אריגים ,ומשלא הצליח
גם בתחום זה היה ליצרן ידיות לעטים .בשנת  1882החל לפרסם בכתבי־עת עבריים —
'השחר'' ,כנסת ישראל'' ,המגיד' 'המליץ' ו'הבוקר אור' — מחקרים קצרים בתולדות
ישראל .בשנת  1887עלה לארץ־ישראל והתיישב ביהוד ,הסמוכה לפתח־תקווה .לאחר
שנתיים נתמנה לרב ומנהל בית הספר בזיכרון־יעקב ,אך בתום שנה וחצי של מאבקי
כוח עם פקידי הברון פוטר ממשרת ההוראה ועבר לירושלים ,והתגורר שם שבע
שנים.
בירושלים פרסם יעבץ את סיפוריו הארץ־ישראליים הראשונים,
ובעקבות זאת התבלט כסופר המוביל של תקופת העלייה הראשונה.
בסיפורים הללו תיאר יעבץ את נופי הארץ הטבעיים והאנושיים.
הקונפליקטים המלווים את סיפוריו אינם דומים לקונפליקטים
האוניוורסליים המאפיינים את הרומן האירופי של המאה התשע־
עשרה :רווח הבא בחטא מול דלות והתנהגות מוסרית ,תשוקה מול
נאמנות ועוד .סיפוריו סובבים בעיקר סביב הציר של מימוש האהבה
לארץ־ישראל אל מול המשך חיי הגלות על כל המשתמע מכך :עבודת
האדמה לעומת מסחר ,טבעיות לעומת מלאכותיות וכו' .יעבץ הטמיע
בסיפורים הללו את הערכים שבהם דגל .בירושלים גם החל לשקוד על מפעלו ההיסטוריוגרפי המקיף —
'תולדות ישראל' ,שהיה למעשה חלופה אורתודוקסית לספריו הפופולריים של ההיסטוריון צבי גרץ
'דברי ימי ישראל' .בשנת  1897עזב את ירושלים ואת ארץ־ישראל עקב קשיי פרנסה ועבר להתגורר
בווילנה .הוא ישב שם שמונה שנים ,ובתקופה זו הצטרף להסתדרות הציונית והיה ממייסדי 'המזרחי'
ועורך ביטאונה 'המזרח' .בשנת  1905עזב את ליטא והעתיק את מגוריו לגרמניה ,תחילה לברלין
ואחר כך להומבורג שעל יד פרנקפורט שעל נהר מיין .בשנת  ,1912עם פטירת אשתו ,עבר לגור אצל
ילדיו באנטוורפן שבבלגיה ,אך עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ,בשנת  ,1914נמלט עם משפחתו
לאנגליה ,תחילה ללידס ואחר כך ללונדון .הוא נפטר בשנת 4.1924
4

א"ש הערשברג' ,תולדות רבי זאב יעבץ ז"ל — למלאת עשר שנים ליום פטירתו' ,ז' יעבץ ,תולדות ישראל ,יד ,תל־אביב
תשט"ו‑תשכ"ג ,עמ'  ;161‑123ג' בת יהודה ,יודע העתים ,ירושלים תשס"ו; ר' מיכאל ,הכתיבה ההיסטורית היהודית,
ירושלים תשנ"ג ,עמ' .465‑424
קתדרה
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פעילותו הספרותית והציבורית של יעבץ הייתה מגוונת ביותר והקיפה את רוב תחומי התרבות
העיקריים ,ובכולם הטביע את חותמו .יעבץ הגיע להכרה שהתקופה היא תקופת מעבר מצורת חיים
אחת בגולה לצורת חיים אחרת במולדת ,מעבר הטומן בחובו בעיות מורכבות לצד הזדמנויות נדירות.
הוא שאף להתאים את האורתודוקסייה לעולם ההולך ומתחדש בארץ־ישראל ,בין השאר על ידי מיזוג
האורתודוקסייה עם הלאומיות היהודית המתעוררת .הוא עסק בכל תחומי התרבות :היסטוריה ,לשון,
ספרות ופדגוגיה ,וביקש ליישבם עם השקפת העולם האורתודוקסית .הוא הבין שהעם החוזר למולדתו
זקוק לתרבות לאומית רחבה ועמוקה ואינו יכול להסתפק עוד בד' אמות של הלכה .על כן ניסה
ליצור תמונת עבר מסורתית ,ספרות חיובית ולא חתרנית ופרוגרמה חינוכית דתית חדשה ,שיספקו
את הצרכים הרוחניים הללו מבלי ליצור קרע עם העבר .גם בפעילותו במסגרת הפוליטית של סיעת
'המזרחי' בהסתדרות הציונית ובביטאונה 'המזרח' ניסה להשיג מטרות אלה.

זאב יעבץ' ,זמר
לחמישה עשר בשבט
לילדי ארץ ישראל'

(מתוך ספרו 'הארץ :ספר
לכל־נפש ולכל־בית בישראל'
[ירושלים תרנ"א])

סוגת האוטופיה
האוטופיה ,שמשמעה חברה אידאלית שאינה נמצאת בשום מקום ,היא סוגה ספרותית המשלבת
פילוסופיה חברתית ודמיון .היא מבקרת למעשה ,אם כי לעתים באופן סמוי ,את עולם הערכים של
ההווה ומציעה מערכת ערכים ומבנה חברתי חלופיים .אופייה הספרותי החופשי מאפשר לעסוק בה
גם בתחושות ,בשאיפות ואפילו בזוטות ,שאין נוטים לדון בהן בסוגות אחרות של ספרות חברתית.
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היא בעלת אופי דידקטי ומשמשת שופר תעמולתי לרעיונות החברתיים שהמחבר מנסה לקדם.
הדמויות הספרותיות באוטופיות משמשות פה למסרים חברתיים ואינן מעוצבות במלאות ובמורכבות
כמסורת הרומן המודרני ,שהרי עיקר העניין הוא באב־טיפוס המייצג ולא בגיבור המיוחד והחד־פעמי.
האוטופיות הציוניות פנו אל העתיד ועסקו בחברה היהודית ובמדינה היהודית כפי שהתעצבו בדמיונם
של מחבריהן בארץ־ישראל המתחדשת5.
סיבת הבחירה של יעבץ בסוגת האוטופיה ברורה למדי .הוא הלך בעקבות הרצל והציע את חזונו
שאראה בהמשך הוא עלה על הרצל לאין ערוך בהתרחקותו
החברתי במטבע דומה ,אם כי כפי ַ
מהראליה .נוסף על כך גם סיפוריו הארץ־ישראליים הקודמים ביקשו לתאר מציאות אידאלית הן
ֵ
מבחינה אנושית ,דהיינו במה שנוגע לאופיים של המתיישבים החדשים ,והן מבחינה חברתית ,בתחום
היחסים החברתיים.
יעבץ ,בדומה להוגים אחרים של תנועת 'חיבת ציון' ,שאף לעצב דמות יהודי ארץ־ישראלי השונה
מדמות היהודי בארצות הגלות .בחזונו דמות 'היהודי החדש' ממזגת בתוכה את שלוש האחדויות
היהודיות :עם ,ארץ ותורה .דמות זו מתאפיינת בסיפוריו הארץ־ישראליים בחוסן גופני ונפשי ,בשלמות
מוסרית ובתודעה לאומית ,וזאת נוסף על התודעה הדתית שסבר שיש לשמר .לפי יעבץ ,הנער היהודי
הארץ־ישראלי צריך להיות בעל תודעה לאומית עמוקה ולדעת את לשון עמו ,תולדותיו וארצו .וכן
הוא צריך לאחוז במקצוע יצרני ,רצוי חקלאות ,ובמידות טובות כאהבת המלאכה והסתפקות במועט.
עליו להיות אמיץ לב וחזק מבחינה גופנית ,אך לא להשתמש בכוחו שלא לצורך ,ועליו להיות גם ירא
שמים ויודע ספר הבקי בתנ"ך ,באגדות חז"ל ובהלכות ,אך אין צורך שיהיה למדן בנוסח הליטאי6.
כך למשל תיאר בסיפורו 'ראש השנה לאילנות' את נערי המושבות כניגוד לנערים יהודים בגולה:
באחזות ארץ ישראל [ ]...הנער הזה בא הנה כבן שש או
ֻ
כי לא כנערי בני הגולה הנערים אשר גדלו בילדותם
כבן שמונה עם אביו אשר התנחל בפתח תקוה ,ויתענה בכל אשר התענו כל המתנחלים הראשונים וילמד גם
הוא ,גם כל הנערים ,מן הערבים להרגיל את גופם לחֹרב וקרח לזרם ולמטר; וישובו אל דרכי אבותינו בארץ
וחוְ ַרת פנים לא היו להם עוד ִסמני יחש גדולה
הזאת אשר בעיניהם היתה 'תפארת בחורים ּכֹחם' ורפיון עצבים ִ
וכבוד7 .

מן התיאורים בסיפוריו הארץ־ישראליים של יעבץ נראה שהחיים בארץ־ישראל טובים מהחיים בארצות
הגלות ,ושמערכות היחסים בארץ בין אב לבנו ,בין אדם לשכנו ,בין מעביד לפועלו וכדומה הן בריאות
ומלאות חיבה והבנה הדדית 8.באחד מסיפוריו תיאר אפילו את החתול הארץ־ישראלי בניגוד לבן מינו
האירופי' ,כי בארצות הצפון שנאת עולם בין בני המין הזה [החתולים] פה לא ירעו ולא ישחיתו איש
5
6

7
8

על סוגת האוטופיה בכלל ועל האוטופיה הציונית ,ראו :ר' אלבוים־דרור ,המחר של האתמול ,א ,ירושלים תשנ"ג.
ראו על כך בהרחבה :י' ברלוביץ'' ,מודל "היהודי החדש" בספרות העליה הראשונה' ,עלי שיח( 18‑17 ,תשמ"ג),
עמ'  ;59‑54הנ"ל ,להמציא ארץ להמציא עם :תשתיות ספרות ותרבות ביצירה של העלייה הראשונה ,תל־אביב תשנ"ו,
עמ'  ;26‑18א' הרשטיק' ,דמות היהודי החדש של זאב יעבץ לאור גישתו החינוכית והשקפתו ההיסטורית' ,עבודת
מוסמך ,טורו קולג' ,ירושלים תשנ"ט.
ז' יעבץ ,ראש השנה לאילנות ,ורשה תרנ"ב ,עמ' .7
י' ברלוביץ' ,הסדר השלישי תור ישראל בארצו — יצירתו הספרותית של זאב יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית' ,קתדרה,
( 20תמוז תשמ"א) ,עמ' .180‑179
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לרעהו' 9,תיאור היוצר את הרושם שהתגשמה נבואת ישעיהו שטבעם השלילי של בעלי החיים עתיד
להשתנות באחרית הימים ('ואריה כבקר יאכל תבן' [ישעיה יא ,ז; סה ,כה]) .יעבץ התמקד בתיאור
ההיבטים החיוביים של חיי המושבות ונמנע מלתאר בהרחבה את התופעות השליליות של התקופה:
המאבקים עם פקידי הברון ,שחיתות השלטון העות'מאני ,העוינות של הערבים ,ירידה משמעותית
מהארץ ומאבקים בין 'היישוב הישן' ל'יישוב החדש' .זאת בהתאם לשיטתו ההיסטוריוגרפית,
שהתמקדה במבנה הקבוע והיציב של
תולדות ישראל ולא בתופעות חיצוניות
מזדמנות .לדידו האירוע המשמעותי
'ש[צריך לה]יחרט לדורות ,הוא המפגש
הרוחני־רגשי המחודש של העם השב
למולדתו לאחר פרידה ארוכה ,העומד
כולו בסימן של "בשוב ה' את שיבת
ציון היינו כחולמים"'10.
בסיפור האוטופי הנדון כאן הפליג
יעבץ בהתרחקותו מהראליה האנושית.
גם שמו של הסיפור' ,חדש מלא ישן',
מבטא את התפיסה הזאת' .היישוב החדש' מלא למעשה בתוכן ישן נושן; הישן הוא העיקר — לעומת פסקת הפתיחה של
סיפורו של יעבץ
הרומן של הרצל ,שבו הישן הוא נקודת ציון היסטורית־סנטימנטלית ,והוא מתמלא כעת בתכנים 'שוט בארץ'
(מתוך ספרו 'הארץ:
הקדמה ,והחדש הוא העיקר11.
חדשים מודרניים מחזית ִ
ספר לכל־נפש ולכל־בית
בסיפור 'חדש מלא ישן' ,בדומה לסיפוריו הקודמים של יעבץ ,בולטת מרכזיותו של הדו־שיח על בישראל' [ירושלים תרנ"א])
חשבון התיאור הנופי והעלילתי ,והוא תופס את רוב רובו של הסיפור .הדו־שיח מאפשר להעמיק
בהסברת רעיונות רוחניים ,להעמידם לבחינה ביקורתית ואף ליצור את הרושם שהם עמדו בה.
הדו־שיח ִאפשר ליעבץ לפרושׂ באוטופיה שלו את חזונו הרדיקלי ,לנמקו ולהתמודד עם ההתקפות
הצפויות ,וכל זאת בלשון קלילה וידידותית.

העלילה
המספר ב'חדש מלא ישן' הוא ממונה על בתי הכנסיות ובתי הקברות באחת מקהילות ישראל בגלות,
שחבריהן עלו בהמוניהם זה כבר לארץ־ישראל .תפקיד זה הוא פרי דמיונו של יעבץ ,ומטרתו להשיב
על שאלה היפותטית של יהודים מסורתיים :מה יעלה בגורלם של הקדשי הקהילות היהודיות לאחר
שחבריהן יעלו לארץ־ישראל? המספר בחיבורו של יעבץ מקביל לשני התיירים ,לבנברג וקינגסקורט,
 9ז' יעבץ' ,שוט בארץ' ,י' ברלוביץ (עורכת) אעברה נא בארץ :מסעות בארץ־ישראל של אנשי העלייה הראשונה,
תל־אביב תשנ"ב ,עמ' .130
 10ברלוביץ (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .181
 11פיינר טען כי הרצל הציב למעשה חזון יהודי חילוני הומניסטי .ראו :פיינר (לעיל ,הערה .)2
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תיאור ירושלים
בהתחלת הספר
החמישי של
'אלטנוילנד'
בכתב־ידו של
הרצל
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ב'אלטנוילנד' .בשני המקרים הדמויות באות לארץ המתפתחת ,מתפעמות ממראה עיניהן ותוהות על
פלא ההתפתחות המואצת והישגי החברה החדשה ,ובשני המקרים יש מי שמספק מענה לפליאתן.
בתחילת הסיפור המספר מתבשר מפי שליח כי הגוף המעסיק אותו' ,ועד משמרת קדשי הגולה',
היושב בירושלים ,החליט להוציאו לגמלאות .עליו להתיישב באחד היישובים בארץ־ישראל ,וכל
מחסורו יסופק לו על ידי הוועד .את מקומו ימלאו הנלווים ,קבוצת לא־יהודים שהחליטו לדבוק
באלוהי ישראל ובתורתו אך ללא גיור הלכתי .הללו לא רק ישמרו על כבוד ההקדשים היהודיים אלא
גם ישתמשו בהם לצורכי עבודת ה' שלהם .יעבץ לקח את המושג הזה מנבואות אחרית הימים של
נביאי ישראל ובייחוד ישעיהו' :ובני הנכר הנלוים על ה' לשרתו' (נו ,ו) ,ונתן למושג פרשנות חדשה.
במהלך הדו־שיח ביניהם מסביר אחד הנלווים למספר את אמונתו:
כן הדבר ענה האיש אדמתנו אף כי רחוקה היא מארץ אבותיך היתה לארץ ישראל לעצמה ולא ארץ נכר
היא באם גם לכם כי אחיכם אנחנו ואנחנו לא גרים קראנו לנפשנו כי אם נלוים .כי אזרחים אנחנו בארצנו
שלשֹם וציון קדושה בעינינו על צאת לנו משם תורת ה' אשר בה בחרנו וישראל יקר לנו
ׁ
ובמולדתנו כתמול
הורג עליה אלפי שנה ואנחנו מתענגים עליה
באשר הוא בעל התורה הקדושה הזאת ותלמידה הראשון .הוא ַ
כיום מרוב טובה.

המספר בא לארץ־ישראל ,ותחנתו הראשונה היא העיר חיפה .אך הוא מחליט שלא להשתקע בה,
המרכֹלת [המסחר] הגדולה אשר דלתותיה פתוחות אל כל ארצות תבל ,ואני לבקש
ּ
'באשר היא עיר
מנוח מצאתי ולשמוע תורה באתי הנה' .לאחר מכן הוא מבקר בעיר יריחו ,שהיא מרכז כלכלי חשוב.
לבסוף הוא עולה לירושלים ,ושם הוא מתוודע לבית הדין הגדול ,שחכמתו וצדקתו נודעו בכל רחבי
תבל ,עד שהיה ל'בית דין הגדול לכל משפחות האדמה' ,שמיישב סכסוכים בין העמים השונים .מוסד
זה ממלא את מקומו של 'ארמון השלום' בספרו של הרצל ,שהוא מוסד פילנתרופי ומוסד בוררות
בין־לאומי ,בדומה לחלק מזרועותיו של האו"ם בימינו 12.אולם בעוד הרצל תיאר מוסד חדש ,שהחלו
לדבר עליו בחוגים שונים באירופה בתקופתו ,אך הוא טרם נולד ,גייס יעבץ את מוסד הסנהדרין
העתיק של ימי הבית השני ויצק בו תוכן חדש נוסף על תפקידו המסורתי המובהק.
בירושלים המספר מתוודע לתחייתה של יבנה כעיר של חכמים וסופרים כבימי זהרה ,עיר שחצי
מתושביה משתייכים למעין אקדמיה לתורה ,שמכשירה את הדור הבא של הדיינים ואנשי הרוח של
היישוב הארץ־ישראלי .תכנית הלימודים שלהם כוללת לצד לימודים תורניים גם ידיעת לשונות רבות
וענפי מדע שונים ומגוונים ,שחברי הסנהדרין חייבים לשלוט בהם .למעשה יבנה משמשת מרכז רוחני
יהודי מקביל לירושלים:
בשוב ה' את שבות ירושלים זכרה הגבירה הזאת את יבנה אחותה הקטנה ממנה אשר הצילה את מחמדיה
ותנצרם כאישון עינה ותמסרם בעצם תומם אל בניה אשר יצאוה .על כן שמה אותה למקום סנהדרין קטנה
אשר עיניה לא תהיינה אל המשפט כי אם אל תלמוד התורה בתכלית רחבו עומקו ומלואו .המה יכינו את
מבחר בחורי ישראל לשבת בסוד הסנהדרין .ויען כי אין מקצוע אחד בתורה אשר יִ ָּבצר מן החכמים האלה אשר
כחמדת כל ישראל נחשבו ואין מדע ואין לשון אשר יִ ָּבטלו אלה מהם כי חוק זה היה לאבותינו בימי הבתים
 12הרצל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;190אבינרי (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .169‑168
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הראשונים לסנהדרין לדעת כל מדע וכל לשון ואף כי היום מלאכי כל הגויים יעלו אליהם למשפט .ועל כן
ביבנה מספר בתי מדרש התורה ובתי מדרש כל מדע וכל לשון כמספר בתי יושביה .וחצי מספר יושביה הם
חכמי ישראל ותלמידיהם ,אשר הם הם היוצרים והנוצרים לתרבות העליונה אשר אתה רואה לך פה מסביב
ובכן אין מושב טוב מיבנה.

מוסד אקדמי זה הוא חלופה לאקדמיה היהודית של 'אלטנוילנד' ,שחבריה הם חברי 'מסדר הכבוד
היהודי' ,שעוצב בדגם 'לגיון הכבוד' הצרפתי .אך האקדמיה של יעבץ עוצבה לפי הדגם הנושן של
יבנה וחכמיה ופתוחה לענפי המדע המודרני13.
בסופו של דבר המספר מחליט להשתקע ביבנה .במרכז הסיפור שיחה המתנהלת בין עמינדב,
מוותיקי יבנה החדשה ,לבין המספר .עמינדב חושף לפני המספר את אופיו השיתופי המיוחד של
היישוב ואת תולדותיו ,ולמעשה מציג שילוב של סוציאליזם ויהדות.

סוציאליזם יהודי מקורי

נחמן סירקין
()1924-1868

הרעיון לייסד חברה שיתופית בארץ־ישראל עלה כבר בשנות השישים של המאה התשע־עשרה.
הראשון ששילב בהגותו לאומיות וסוציאליזם היה משה הס .בספרו 'רומי וירושלים' ,שיצא
לאור בשנת  ,1862קרא הס לייסד חברה יהודית סוציאליסטית בארץ־ישראל ,אם
כי לא פרשׂ את חזונו החברתי בפירוט 14.כשש שנים לאחר צאת ספרו של הס
שלח וולף קלישר ,בנו של הרב צבי הירש קלישר ,לחברת כי"ח בצרפת
תכנית להקמת מושבה יהודית על יד ירושלים .הייתה זו תכנית מפורטת
מאוד ,ועיקרה התיישבות שיתופית ללא רכוש פרטי והתנהגות מוסרית
קפדנית 15.חלק מרעיונותיו של וולף קלישר הופיעו לימים בחיבורו
של יעבץ ,אם כי התכנית לא עמדה לנגד עיניו ופורסמה לראשונה רק
בשנת  .1947נחמן סירקין היה הראשון שכתב ,לאחר הקמת ההסתדרות
הציונית ,על ההכרח לשלב בין הציונות לסוציאליזם ,והוא הציע למעשה
תכנית להקמת מדינה יהודית סוציאליסטית בארץ־ישראל 16.סירקין
טען כי לא הגיוני להקים חברה חדשה מן היסוד על בסיס אי שוויון
וקרא לשיתופיות בקרקעות ובבתים ,בבתי החרושת ,באמצעי הייצור וכן
בתוצרת ,ולמתן ביטחון סוציאלי לכול .בחיבורו 'שאלת היהודים ומדינת
היהודים הסוציאליסטית' ,שנכתב במתכונת דומה ל'מדינת היהודים' של הרצל,
ושיצא לאור בשנת  ,1898התווה דרכי פעולה ועקרונות כלליים להגשמת חזונו .הוא
13
14
15
16

הרצל (שם); אבינרי (שם).
מ' הס ,רומי וירושלים :וכתבים יהודיים אחרים ,תרגם י' קשת ,ירושלים תשמ"ג ,עמ'  ;105‑100ש' אבינרי ,הרעיון
הציוני לגוניו :פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית ,תל־אביב תשנ"א ,עמ' .60‑55
י' קלויזנר (עורך) ,הכתבים הציוניים של הרב צבי קאלישר ,ירושלים תש"ז ,עמ' רעב‑רעז.
אבינרי (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .160‑145
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הציע תכנית להתיישבות שיתופית אוטרקית שתישמר בה רשות היחיד המשפחתית ,ושלכל אחד
ואחד יינתן בה החופש לבחור במקצוע שבו חפץ 17.יעבץ ,בדומה להס ,קלישר וסירקין ,שאף להקמת
התיישבות יהודית שיתופית ,ובחיבורו האוטופי תיאר את ההתיישבות המיוחלת שראה בעיני רוחו.
באותה העת התגורר יעבץ בווילנה ,שהייתה מרכז של סוציאליזם יהודי .מפלגת הפועלים היהודית
בפולין ,ליטא ורוסיה ,ה'בונד' ,נוסדה בעיר בשנת  1897וקבעה בה את מרכזה 18.יעבץ נחשף בוודאי
לרעיונות הסוציאליזם במפגשים עם יהודים סוציאליסטים שגרו בסביבתו ,ונוסף על כך הייתה אוזנו
כרויה לשיח האינטלקטואלי והפוליטי שהתנהל באירופה בתקופתו.
בדומה להרצל דיבר יעבץ על יישוב ולא על מדינה .הוא כינה את צורת החיים החדשה בארץ־
ישראל העירוב ,ועיקרה חיים שיתופיים ,בדומה להתיישבות הקיבוצית שהחלה להתפתח בארץ־
ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה .בשיטת העירוב כל אדם עוסק במלאכתו היצרנית לטובת
הציבור וניזון מתוצרת העבודה של חבריו ,שעובדים גם הם לטובת הציבור' ,האמנים המערבים מיום
מר ָ ּוח וחם ,לחמו נִ תן ,כל צרכיו
הצבור ונִ זון משל צבור ,ביתו בנוי ֻ
הערוב הוא עובד בשביל ִ
ִה ָ ּוסד ֵ
מוספקים ברוָ חה גדולה אשר לוא היה משתכר פי שבעה ביחידותו ,לא זכה לה מעולם' .מירוּב הרווח
הכללי מושג לפי עמינדב על ידי אי הזדקקות למתווכים ,הנוטלים להם נתח נכבד מעלות המוצר
לצרכן — 'לפקידים לשכירים לסרסרים ולאנשי בינים אשר כל אחד רוצה להתעשר לא תצא לנו אף
פרוטה אחת' .ייתכן שתפיסה זו נבעה מניסיונו הלא מוצלח של יעבץ עם אנשי שיווק למיניהם בהיותו
מו"ל ויצרן ,ומניסיונו המר עם פקידות הברון בהיותו רב ומנהל בית ספר בזיכרון־יעקב 19.שליחי
ציבור הם המחלקים את התוצרת לתושבים .על פי האוטופיה של יעבץ הנשים משתתפות בעבודה
לטובת הציבור ,אם כי הן עובדות פחות שעות מהגברים ,והמעוברות והמיניקות פטורות מן העבודה,
כמו הזקנים.
20
בדומה לחברה החדשה ב'אלטנוילנד' ,שנבנתה מן היסוד 'בלי מעמסה שקיבלנו בירושה' ,השיטה
השיתופית התפתחה לפי עמינדב מתחילה באופן טבעי ולא על פי דוקטרינה שהכתיב מאן דהוא .אלא
שהחברה השיתופית של יעבץ נוצרה מחוץ לארץ־ישראל ,במושבה מרוחקת בפאתי אפריקה שנקראה
יזרעאל ,ובעקבות הצלחתה היא יובאה לארץ־ישראל' :ויאחזו כאלף נפש צעירים לימים בני חיל
ובתוכם אנשי מלאכה בנחלה מבורכת רחבת ידים מאד אשר ִּת ָ ּקרא כיום "יזרעאל" האחוזה ההיא בחרו
על היותה רחוקה מן היִ שוב למען יוכלו ליסד ישוב אשר תרבות התורה תהיה לה לקו ולמשקֹלת בכל
תרבותה .אך עד מהרה ראו כי במקום ההוא יש להם לשנות את כל דרכי עסקיהם מן הקצה אל הקצה'.
תוך כדי בניית המקום החדש וחיי היום יום בו פיתחו הצעירים שיטה שיתופית ,מתוך הבנה ש'שיטת
הפנַ י' .יעבץ ערך כאן מעין משחק חשיבה על המצב הטבעי,
השתוף ממעטת את הטורח ומרבה את ּ ְ
ִׁ
בדומה לניסוי המחשבתי שעשו מנסחי תורת האמנה החברתית תומס הובס ,ג'ון לוק וז'אן ז'אק רוסו,
17
18
19
20

נ' סירקין ,שאלת היהודים ומדינת היהודים הסוציאליסטית ,תרגם א' ברוידא ,תל־אביב  ,1986עמ' .104‑93
י' פרנקל ,נבואה ופוליטיקה :סוציאליזם ,לאומיות ויהודי רוסיה ,1917‑1862 ,תל־אביב תשמ"ט ,עמ' .294‑202
א' ריינר וח' בן־שמאי (עורכים) ,מנגד תראה :אסופה ממאמרי א"ר מלאכי בענייני ארץ ישראל ,ירושלים תשס"א,
עמ' .364‑352
הרצל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .65
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אך בעוד הם התמקדו בהיבט המדיני ,הדגיש יעבץ את חיי הכלכלה .בדרך זו הוא הציג את השיתופיות
כצורת חיים טבעית שמביאה בכנפיה את מרב האושר לאדם.
תפיסה דומה שמקום יישוב מרוחק יכול לשמש כמעבדה לכינון סדרי יישוב מתוקנים לקראת
שיבת ציון ,הביע יעבץ בפולמוס אוגנדה ,בשנת  .1903הוא תמך בתכנית אוגנדה בנימוק שבתקופה
שעם ישראל יכלכל את צעדיו בעצמו ללא שלטון זר וכפייה תרבותית חיצונית ,הוא יסיר מעליו את
סיגי הגלות ויכשיר את עצמו לחיים ריבוניים בארץ־ישראל לכשיבוא הצ'רטר המיוחל' :כי בשבת
ישראל בארץ ,אשר לא ימצא על כל מדרך כף רגל מעצר בתרבות מוטלת עליו ,השונה מתרבותו
בתקונים אשר לא לצרכו ולא על פי טבע רוחו הותקנו ,יציץ ופרח ישראל ורוחו
ותקיפה ממנה ומפגע ִ
21
תרום ותרחב עד מאד' .רעיון המעבדה החברתית הציונית מחוץ לארץ־ישראל מצוי כבר באוטופיה
של שלום עליכם 'משוגעים' ,שפורסמה בהמשכים בעיתון הציוני 'העולם' בראשית  ,1901וייתכן
שיעבץ הושפע ממנו22.

 21ז' יעבץ' ,חי שעה וחיי עולם' ,המזרח ,)1903( 1 ,עמ' .268
 22אלבוים־דרור (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .70‑68
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יעבץ היה מודע להבדל בין חברה שיתופית קטנה וסגורה לבין יישוב גדול ושלם שחי בדרך זו,
והבין שבמצב הכלכלי הקיים בארץ־ישראל אין סיכוי רב לשיטה השיתופית לשגשג .על כן הוא שם
בפי עמינדב את ההסבר הראלי שנדבנים יהודים מארצות הגולה תמכו בהון ובעצה בכינון החברה
השיתופית בארץ־ישראל בשיטת העירוב ואפשרו את הצלחתה הכלכלית:
אמת הדבר כי יותר מכשרון לא היה להם אך אוצר אחד יש בישראל וחסד שמו .עשירי הדורות ההם מקרב
אבותינו נוסדו לחבורות גדולות לתמוך את אחיהם הנרדפים ברוחב יד אשר לא נראה ולא נשמע כמֹהו בכל
הגויים עד העת ההיא .כל עוד לא היה אפשר בלתי אם לנהלם בלחם עשו את זאת בטובת עין כוננו להם
דמוסיות [מוסדות ציבוריים] לגדל את בני עניהם לתורה למוסר ולמלאכה ,לכלכל את זקניהם ,לרפא את
חוליהם ביד רחבה; יסדו מוסדות להעביר באניות אל ארץ חפץ את בני ישראל הנרדפים והנענים בארצות
מגוריהם ולתמוך ביד כל סוחר מט וביד כל חנוָ ני דל וביד כל אמן וכל עובד .כאשר שמעו החבורות כי אומרים
עולי ארץ ישראל ליסד ערוב פתחו את אוצרם וישלחו חכמים מומחים ויכוננו להם את הערוב בכל דקדוקי
מכשיריו ותשמישיו ויצלחו אבותינו מאד עד כי כתום חמש שנים השיבו להם בתודה רבה בפרי כפיהם את
מחיר כל ההון הרב אשר ׁ ִשקעו בו.

השימוש בביטוי העברי המסורתי עירוב לתיאור המבנה הכלכלי־החברתי המוצע הוא למעשה
חלופה להגדרה שטבע הרצל ,בלשון הגרמנית ,למשטר הכלכלי־החברתי ב'אלטנוילנד' — הדדיות
( .)Mutualismusעם זאת החברה אצל יעבץ היא שיתופית במלואה ,בעוד אצל הרצל המבנה החברתי
הוא מעין צורת ביניים בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם23.
כשם שהעירוב של שבת הופך את כל בני החצר ,המבוי והעיר לבעלי קניין אחד ולחלק מרשות
פרטית אחת ,כך שיטת העירוב מאגדת את כל בני היישוב לרשות אחת ולבעלי קניין משותף,
ומיישמת את הכלל שכל ישראל ערבים זה לזה .הבחירה במושג הקשור לשבת אינה מקרית .השבת
ביטאה מאז ומעולם את התכלית של ששת ימי המעשה ,שאליה שואף העולם .בעידן החדש של
תחיית ישראל בארצו העולם מגיע לתכליתו ,ועל כן השבת ,המבטאת את העולם המתוקן ,מסמלת
את האופי החדש של העולם .כבר הס השתמש במונח 'שבת ההיסטוריה' לציון עידן הגאולה הלאומית
הסוציאליסטית 24.עמינדב מחלק את ההיסטוריה האנושית לשתי תקופות עיקריות :עידן התחרות —
עד שיבת ציון החדשה — ועידן העירוב .לחלוקה זו יש גם היבט מוסרי־משפטי חשוב :קיימת חלוקה
בין הדינים הנוהגים בעידן התחרות ,שמתחשבים רק במה שניתן להוכחה ,לדינים בעידן העירוב,
המבוססים על הצדק המוחלט' .סדרי המשפט אשר בלעדיהם לא יהיה אפשר להתקים בימי התחרות
נקראו בפי חסידינו "דיני אדם"' ,אך בעידן העירוב נוהגים 'דיני שמים לאמֹר דינים הנהוגים בתרבות
טהורה ועליונה מתרבות התחרות'.
מקורה של שיטת העירוב לפי יעבץ לא בתאוריות הסוציאליסטיות הרווחות באירופה ,אלא
בתנ"ך .עיקרה מבוסס על חלוקת הנחלות לבני ישראל עם כניסתם לארץ־ישראל בימי יהושע ועל
מצוות היובל:
 23אבינרי (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .152‑151
 24הס (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .81‑80
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הן בעלות אבותינו ממצרים לרשת את ארץ כנען היתה הארץ לקנין האחד הנִ תן לו מיד כלל האומה לכל יחיד
ויחיד אולם בכל היות כל יחיד שותף לקנין הזה לא היה בו כל חלק בגוף הקרן כי אם זכות היה לו לאכול
מפירותיו כל ימי חייו .ויען כי לא לו היתה הקרן לא מלאה ידו למכור את גוף הקרקע לממכרת עולם ,כי אף
הקרקע לא לאדם פלוני היחיד היא ולא לשום יחיד כדבר אשר ִדבר ה' 'והארץ לא ִת ָּמכר לצמיתות כי לי כל
הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי' לאמר ה' הוא פטרון לעם ואפוטרופוס לאדמתו ואם זכה בה את העם לא
זכה כי אם את כללו החי והקים לעד ולא את הפרטים היחידים.

יעבץ נתן פרשנות משפטית מעניינת לפרשת היובל ,ולפיה הנחלות שקיבלו בני ישראל בהיכנסם
לארץ לא ניתנו להם כקניין הגוף אלא כקניין ּ ֵפרות בלבד ,ועל כן אין הם רשאים למכור את גוף
הקרקע ,וכל מכירה היא זמנית ,עד היובל ,על פי הוראתו של אדון הארץ ,הקב"ה 25.גם הרצל התייחס
בספרו 'אלטנוילנד' לרעיון היובל ,אולם לשיטתו התושבים חוכרים קרקעות עד שנת היובל ואז הן
חוזרות לחברה השיתופית למחצה ,ואילו אצל יעבץ הקרקעות ניתנות לתושבים מידי הציבור ללא
הגבלת זמן ,אך אין להם שום מעמד בגוף הקרקע אלא רק זכות לעבדה וליהנות מתוצרתה.
על ידי פרשנות היסטוריציסטית של דין היובל המקראי הרחיב יעבץ את שיטת העירוב אל מעבר
לקרקעות .בימי קדם הייתה הכלכלה מבוססת על עבודת האדמה לבדה ,אך בזמנו הכלכלה מבוססת
גם על המלאכה והתעשייה ,ועל כן השיתוף כולל גם את אמצעי הייצור למיניהם .לדברי יעבץ גם
חז"ל הטיפו לשיתופיות ,אך מכיוון שבימיהם לא זכו ישראל לחיים מדיניים ,הטיפו לשיתופיות
בדברים המסורים ללב ,כמו השתתפות בצער הציבור ואזהרה לאדם שלא יוציא עצמו מן הכלל,
וההוראות הללו 'היו למוסדות לבנין התרבות התורה אשר כוננו כיום בארץ ישראל' .ליעבץ היה
חשוב להביא מקורות לשיטת העירוב גם מדברי חז"ל ,כדי לבסס את עמדתו ,ששם בפי עמינדב,
'כי רוח אחת לאומתנו בכל מעשיה ובכל דרכיה' .תפיסה זו הייתה גם הרעיון המרכזי של מפעלו
ההיסטוריוגרפי 'תולדות ישראל' ,שלפיו התרבות היהודית נמשכת באופן רציף מימי האבות ועד
ימינו ,ללא השפעות חיצוניות משמעותיות .במכתב שכתב באביב  1900אל רפאל גץ הוא העיד על
עצמו' :הולך אני ומוכיח ב"ה כי רוח אברהם אבינו ומשה רבנו הולכת ונובעת וזורמת בכל דורות
הנביאים הסופרים ,התנאים ,האמוראים והרבנים עד אחרוני הפוסקים ולא הפילה מדרכה ולא הפסידה
מכֹחה אפילו כל שהוא'26.
ּ
לטענת יעבץ לא לחינם ההוגים המרכזיים של התאוריות הסוציאליסטיות הם ממוצא יהודי .אמנם
הוא לא הזכיר אותם בשמם ,אבל התכוון בוודאי לקרל מרקס ,פרדיננד לסל ,אדוארד ברנשטיין ,לאון
טרוצקי (ברונשטיין) ויולי מרטוב (צדרבוים):
הלא זה מעט אמרתי לך כי המליצים הראשונים לתקנת תרבות הישוב היו בני ישראל בדעת ברורה מאוד
סברוה ובקול חוצב להבות אש הטיפו אותה אך לא ידעו כי קול דמי אבותיהם הנוזלים בעורקיהם זה ארבעת
 25למעשה יש פרשנויות הפוכות לפרשת היובל המקראית .למשל לדברי הרב עמיאל 'התורה מבינה את הבעלות [הפרטית]
בתור מושג נצחי והחלטי ,בלתי ניתן להשתנות רק לזמן' .ראו :מ"א עמיאל ,הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי
שלנו ,תל־אביב תרצ"ו ,עמ'  .96‑95על ההשראה של פרשת היובל בכתבי הוגים ציונים ראו :ב' פורת' ,צדק חברתי
לאורו של דין היובל — עקרון ההזדמנות החוזרת' ,אקדמות ,יג (תשס"ג) ,עמ' .101‑77
 26יעבץ (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .224
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אלפי שנה צועקים מתוך לבם ,לא ידעו כי רוח התורה אשר היתה נשמה לעם אשר מקרבו יצאו היא הנותנת
את דבריהם בפיהם ,כאשר לא ידעו הם כי את יסודי תורת משה ,אשר התעלמו ממנה ,הם מורים לכל משפחות
האדמה ,ככה לא ידעו גם רבים משלומי אמוני ישראל ,דברי מי נשמעים מפי העברים המתנכרים ההם.

בכך נבדל יעבץ מהרצל ,שהזכיר במפורש את ההוגים הסוציאליסטים האוטופיסטים של המאה
התשע־עשרה ,כדוגמת שרל פוריה ,אטיין קאבה ואדוארד בלאמי ,כמקור השראה לחזונו.
החזון שהציב יעבץ הוא חזון שיתופי־קומוניסטי במטרתו אך אנטי־מרקסיסטי במהותו .אמצעיו
לבניין החברה החדשה שונים לגמרי מאלה שבתורת מרקס .הוא לא נדרש למהפכה אלימה ולדיקטטורה
של הפרולטריון כשלב הכרחי ,ובמקרה המתואר אין צורך בכך ,שהרי מדובר בחברה חדשה ההולכת
ונבנית מהמסד ועד הטפחות ללא סדר ישן ומקובע שצריך להחרים מן היסוד .והיא הנותנת — במקרה
כזה אי אפשר לדבר על דיאלקטיקה היסטורית של מעבר הכרחי מקפיטליזם לסוציאליזם .מבחינה
זו שיטתו של יעבץ דומה לסוציאליזם הקונסטרוקטיווי של סירקין ,ובר בורוכוב וממשיכיהם ,שראו
בארץ־ישראל קרקע בתולה מבחינה מעמדית ,שאפשר לבנות עליה חברה שיתופית מבלי להידרש
למהפכה אלימה 27.נוסף על כך יעבץ האמין בכל מאודו באותנטיות של הדת היהודית ושל הלאומיות
היהודית וייחד להן מקום מרכזי בחזונו החברתי־הכלכלי־המדיני ,בעוד מרקס ראה בדת ובלאומיות
אידאולוגיות בדויות ,שנועדו להסיט את תשומת הלב של ההמונים המדוכאים ממצבם הקשה
האמתיים — בעלי ההון .במאמר משנת  1894ביקר יעבץ במפורש את 'ההוזים החולמים
ומאויביהם ִ
מהקומוניסטים האומרים לבטל חיי המשפחה ,והשוטים שבהקוסמופוליתים האומרים להסיר גבולות
הלאומים ולחבר את החברה האנושית הכללית מהאישים הפרטים כאנשי דור ההפלגה' ,וטען כלפיהם
כי סופה של האוטופיה החברתית שלהם הוא ריקבון28.
לעומת זאת יש נקודות דמיון בין יעבץ להוגים הסוציאליסטים שכינה מרקס אוטופיסטים .הוא שם
בפי עמינדב את הדעה שלשיטת העירוב יש גם רווח מוסרי רב ולא רק רווח כלכלי .לטענתו העובדה
שאדם מתפרנס די צורכו מקופת הציבור ,ושמנגד אין לו קניין פרטי ויכולת לצבור הון ,מנטרלת את
חמדת הממון ותאוות הבצע ,המביאות למעשים שליליים' :סוף דבר הבצע היה אם כל חטאת אבי
אבות כל ֻטמאה כל גאוה וכל יתרון האדם על האדם ושלטון אדם בחברו לרע לו ומשנעקרה מפלצת זו
מן הארץ קמו דברי החכם על כל איש למקטן ועד גדול "בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך משלך יתנו
לך ואין אדם נוגע בשל חברו ואין אומה נוגעת בשל חברתה כמלֹא נימא'" .סוציאליסטים אוטופיסטים
כדוגמת רוברט אואן וקבה טענו שעם כינון החברה השיתופית האידאלית תיעלם חמדת הממון ,שהיא
הגורם לרוב המעשים הפליליים בחברה29.
על פי האוטופיה של יעבץ בהתבטל הבצע נעלמו גם הקנאה והשנאה ,ואף המלחמות חלפו מן
העולם .לנוכח השתכללות כלי המשחית והמצאת הדינמיט מחד גיסא והגידול בהוצאות המדינה
ובנטל המסים עקב ההשקעה בבניית צבא גדול וצי חדיש מאידך גיסא ,הבינו העמים שמחיר המלחמה
 27אבינרי (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .173‑161
 28ז' יעבץ' ,העם ושפתו' ,הנ"ל ,גאון הארץ ,ורשה תרנ"ד.
 29ג' פרוידנברג ,רוברט אואן מחנך העם ,תל־אביב תש"ל ,עמ' .271‑260 ,208‑204

85

קתדרה

קתדרה

86

אסף ידידיה

בלתי נסבל ואינו שווה את הישגיה .גם האימפריאליזם ,שביקש להביא תועלת כלכלית במחיר שעבוד
הילידים במושבות הנשלטות ,איבד את הלגיטימציה שלו ,באשר התקוממות הילידים הסבה נזקים
'וכתתו
כבדים .וכך הגיע העולם סוף סוף לעידן של שלום ומתקיימת בו נבואת ישעיהו ומיכה ִ
חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה' (ישעיה ב ,ד;
מיכה ד ,ג).
באוטופיה של יעבץ התגבר היישוב לא רק על תאוות הבצע אלא גם על תאוות הבשרים .לדבריו
באמצעות תקנותיהם הצליחו אנשי היישוב להעמיד את היצר המיני במקומו הראוי לו כך שיהיה
ברכה לעולם .בעודדם את בניהם להינשא בגיל שמונה־עשרה ,כשהיצר המיני רק מתחיל להתגבר
והתמימות עודה קיימת ,הם מונעים התנהגות מינית לא ראויה .אך תיקון זה התאפשר רק בזכות
שיטת העירוב ,שביטלה את הצורך בנדוניה ובבניית עצמאות כלכלית לפני החתונה ,תהליך שבחברות
אחרות יכול להתמשך גם עד גיל שלושים .תוצאה נוספת ,חשובה לא פחות ,של שיטת העירוב
היא הפסקת נישואי התועלת ,הנובעים ממניעים כלכליים גרדא ,כדוגמת נישואיה של ארנסטינה
אהובתו של לבנברג עם יצרן האריגים העשיר ויינברגר ב'אלטנוילנד' ,והעמדת הנישואים על הבחירה
האישית על האהבה' :ולפיכך לא היתה האשה עוד בהולה להחזיק בכנף איש אשר אין נפשה אליו
רק למען יאסוף את חרפתה ולמען יציל אותה גם מחרפת רעב .סוף דבר ,נשואי האונס לשם ממון
חדלו מקרבנו לחלוטין וכל הנשואים אשר בתוכנו נשואים לרצון הן על כן אין עוד מקום בתוכנו
לתפלות' .יעבץ ביטא כאן את תפיסתו בעניין מהות הנישואים ,שצריכים להתקיים מתוך אהבה
בין בני הזוג .באותה העת התבססו בדרך כלל הנישואים בחוגי היהודים שומרי המצוות על שידוך
שיזמו ההורים ,ואת רעיון החיזור אחר הנערה והאהבה הרומנטית שביסוד הנישואים נשאו בעיקר
המשכילים 30.יעבץ פיתח את גישתו לנישואים בסיפורו 'חמשה עשר באב בארץ ישראל' ,שפורסם
בשנת  .1903הסיפור משלב בהוויה הארץ־ישראלית המתפתחת את הישן והמסורתי עם החדש
והמודרני ,וניכרת בו השפעה של מגילת רות .סיפור האהבה בין יוסף בן שאול היצהרי מרחובות
לבין חנה היתומה המתארחת אצל קרובי משפחתה בראשון־לציון מתרקם בשני מישורים מקבילים:
במישור המסורתי נעשה שידוך בין הוריו של יוסף לקרוביה של חנה ,ובמישור המודרני מתהווה רומן
בין יוסף לחנה ,והוא אף מתוודה לפניה על אהבתו אליה .הסיפור ,המתרחש בט"ו באב ,בימי חגיגות
הבציר בראשון־לציון ,מלמד שדרך ההיכרות הישירה והמודרנית בין המינים אינה סותרת את הישן
והמקורי ,שהרי בימי קדם בארץ־ישראל היה בחור ישראלי נותן עיניו בנערה בשלב הראשון של
הקשר ביניהם31.
נקיים ִמזימה הצליח
עמינדב טוען כי על ידי אימוץ ערכי הצניעות ושמירה על ספרות ותאטרון ִ
היישוב לשמור על ערכיו בתחום המיני .כמו כן עמדה לזכותו ההימנעות היהודית המסורתית
מאלכוהוליזם ומשכרות .לטענתו בעידן העירוב אין עוד לאנשים צורך פסיכולוגי בתרבות פנאי
מעין זו ,המכוונת לחושים הגסים ביותר' :התאטראות אינם חביבים עוד על הקהל כי למשיבת נפש
 30ש' פיינר וט' כהן (עורכים) ,קול עלמה עבריה :כתבי נשים משכילות במאה התשע־עשרה ,תל־אביב  ,2006עמ' .36‑27
 31ז' יעבץ' ,חמשה עשר באב בארץ ישראל' ,לוח אחיאסף (תרס"ג) ,עמ' .90‑67
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אין צורך להם אחרי עמל היום ועצבו ורגזו אחרי כי אין עוד עמל ועצב נרגז כרוכים עוד בסדר
עבודת היום בהיות פרנסת כל נפש מצויה לה ברֹחב יד ובעין טובה מאין כמ ָֹה ומכשירי זִ כוך הטעם
באמת מצוים לרוב בלעדי התיאטר' .גם המניעים הכלכליים הקשורים באהבת הבצע ,והעומדים
ביסוד עסקי השעשועים ותעשיית האלכוהול ,כבר אינם קיימים .נותרה רק תרבות יהודית טהורה
ומקורית' :ספרותנו היפה כתובה היא בטעם המקרא האגדה וספרות ישראל מדור דור .והטרקלין
לשעשעים
ֻ
החלף ֻּכלו בדימוסיות אחרות מלאות פאר שתעודתן הן להיות וַ ַעד ומועצה ובתי מועד
טהורים למיודעים טהורים' .הרצל תיאר ב'אלטנוילנד' תאטראות ובתי אופרה בארץ־ישראל ,המעלים
מחזות ואופרות אירופיים ויהודיים מקוריים .בביקורם של גיבורי הרומן בחיפה הם הולכים לראות את
האופרה החדשה 'שבתאי צבי' ,המגוללת את סיפור חייו של משיח השקר בן המאה השבע־עשרה32.
יעבץ לעומתו התנגד להעביר את חוצותיה של וינה לארץ־ישראל המתחדשת.
הדים לתפיסתו הטהרנית של יעבץ נשמעים כבר במאמריו הפובליציסטיים מתקופת מגוריו
בירושלים .במאמרים הללו הוא קרא לעבודה עברית ,לעמל כפיים ולהסתפקות במועט והטיף
לעלייה ולרכישת קרקעות ,אך ביקש לעשות כל זאת בשׂ ום שכל ולא בחיפזון .הוא הצר
על העולים הבאים לארץ ממניעים כלכליים גרדא וייחל לעולים שאהבת ארץ־
ישראל היא המניע המרכזי לעלייתם .הוא ראה צד חיובי בהגירה לארגנטינה
— עולים פוטנציאליים שמטרתם כלכלית בלבד יעדיפו את ארגנטינה ,וכך
תתמעט דיבת הארץ שמוציאים חלק מהעולים המאוכזבים ,שאהבת הארץ
אינה בראש מעייניהם' .ועל ֻּכלם אין הישוב מתקיים אלא במי שאוהב את
עמו בכל נפשו ובכל מאֹדו ,ויודע ומרגיש כי אין לב לחיי האומה ומרכז לכל
נפוצותיה ,ואין מנוס ומפלט לכל קדשיה ומחמדיה מימי קדם ,ואין מקור
חיים לחדש רוחה וכבודה לימים הבאים ,בלתי אם ארץ ישראל לבדה .אנשים
כאלה ראוים לישוב והישוב ראוי להם' 33.הוא ביקר בחומרה את פקידי
הברון ובראשם את הממונה הראשי על מושבות הברון ,אליהו שייד ,והתלונן
על שהם מעדיפים אנשי מקצוע לא יהודים על פני אנשי מקצוע יהודים' ,אף
כי יצא מידי כל ספק ,כי עבודת איש ישראל שוה גם בערך כשרון מעשיה ,גם
בערך ישרתה ,פי שנים מעבודת אחרים' 34.הוא גם מחה על שליחת נערות בנות
המושבות ללימודים בפריז לשם הכשרתן להיות מנהלות בתי ספר במושבות — 'הלמען
הביא בחזרתן לרעותיהן התמימות ,את תורת התלבושת הפריזית ,את משפט המחול ,הלכות
קידה והשתחויה ונִ גוני התיאטר? הלסלסול כזה ,אוכל כרקב בעצמות הישוב ,אומתנו העלובה צריכה
בזמן הזה ובמקום הזה?' 35.לדעתו יש להכשיר את בנות ישראל להיות אימהות הדואגות לחינוך
32
33
34
35

הרצל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .85‑83 ,77 ,67
ז' יעבץ' ,על ציון ועל מקראיה' ,מירושלים ,ב (תרנ"ב) ,עמ' .8
ז' יעבץ' ,המורה לצדקה או שני המאורות' ,מירושלים ,א (תרנ"ב) ,עמ' .5
שם.
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ילדיהן ונשים זריזות המשמשות עזר לבעליהן בשמירת גן הירק ורפת הפרה .הוא אף הצר על מינוי
בעלי תפקידים נטולי כישרון וידע מקצועי וחסרי מוסר ,וכן על הדרת הציבור מהחלטות חשובות
הנוגעות לעתידו' ,כי כלכלת הישוב צריכה לכשרון; וכי כלכלת הישוב צריכה למוסר; וכי כלכלת
הישוב צריכה לדעת רבים'36.
מכל מקום בדבריו של עמינדב בעניין השעשועים והתרבות ביישוב נפסק סיפורו של יעבץ,
ולמעשה אין לו סוף ,ונעדרים ממנו מספר נושאים מרכזיים שקיימים באוטופיות ציוניות אחרות37.

האוטופיה והחזון המשיחי
ספרו של הרצל עורר את יעבץ לעיסוק נמרץ בדמותה של הישות היהודית המיוחלת ההולכת ומתהווה
בארץ־ישראל .הוא הציע חזון חלופי ,השונה מזה של הרצל בשני היבטים מרכזיים :מקורות ההשראה
המוצהרים הם מקורות יהודיים מסורתיים ,והאופי החברתי־הכלכלי של היישוב החדש הוא שיתופי.
אך למעשה האוטופיה של יעבץ היא חזון משיחי של אחרית הימים .היא משלבת בתוכה את נבואות
אחרית הימים ואת מדרשי חז"ל העוסקים בנושא .היא עוסקת במציאות אנושית חדשה לגמרי — עולם
ללא קנאה ותחרות ,ללא רדיפת בצע וזימה ,ללא איבה ומלחמות וללא קללת אדם הראשון לעבודה
בזיעת אפיים; עולם של שלום ואמת ,צדק ושוויון ,חיי רוח מפותחים ועבודת ה' .בסופו של דבר
היישוב החדש הוא אות ומופת לכל באי עולם ,ומתוך כך מתהווה קבוצת הנלווים .תפיסה זו של אור
לגויים הלמה את שיטתו של יעבץ בדבר שילוב רעיון התעודה עם הציונות ושלילת רעיון התעודה
של היהדות הליברלית בגרמניה .התעודה האמתית לדעתו היא בחיות עם ישראל חיים מדיניים על פי
התורה בארץ־ישראל' ,אך התעודה הזאת היא תעודת מופת המעשה לאמר ,כי יהיה ישראל למופת
במצות התורה ,אשר על פיהו יכלכל את משפט עמו ,ובתרבותו העתיקה ובטהרת תמצית מדותיו
הטובות ההולכות ומסתננות זה אלפי שנה'38.

גניזת החיבור
בסופו של דבר לא פורסמה האוטופיה של יעבץ ,אף שמן הסתם הוא יכול היה לפרסמה לו חפץ בכך.
ייתכן שהבין כי הפליג מעל ומעבר בהתרחקותו מן המציאות ומן הפרשנות הישרה של המקרא ודברי
חז"ל.
יעבץ וחבריו למחנה הציוני הדתי נקלעו לפולמוס 'אלטנוילנד' מתוך סיטואציה פוליטית שלא
אפשרה להם להגיב באופן חופשי .מחד גיסא הם בוודאי הסכימו עם אחד העם בעיקרי ביקורתו
על היעדר סממנים יהודיים בחזון החברה היהודית החדשה בארץ־ישראל ,ועל כן לא יכלו לתמוך
 36שם ,עמ' .7
 37על הנושאים והדילמות באוטופיות הציוניות ראו :אלבוים־דרור (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .197‑103
 38ז' יעבץ' ,התעודה והמולדת' ,לוח אחיאסף (תר"ס) ,עמ' .147
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בפה מלא בחיבורו של הרצל כפי שעשה נורדאו .מאידך גיסא באותה שנה הם הקימו את סיעת
'המזרחי' בהסתדרות הציונית ,בתמיכתו של הרצל וכתגובת נגד על התארגנות של אנשי 'הפרקציה
הדמוקרטית' ,תלמידיו של אחד העם ,שדחפו את ההסתדרות הציונית לפעילות תרבותית לאומית
חילונית .על כן הם הכירו טובה להרצל ונטרו טינה לאחד העם ולא יכלו לתמוך בו בפומבי בפולמוס
'אלטנוילנד' .ייתכן שבעקבות התלהטות פולמוס זה החליט יעבץ לגנוז את חיבורו ,כדי לא להיקלע
לתוכו שלא בטובתו.
ייתכן גם שלנוכח ביקורתו החריפה של אחד העם על 'אלטנוילנד' חשש יעבץ מהתקפה מחודשת
עליו מצד אחד העם ובני חוגו בגלל התרחקותו הן מהראליה האנושית והן מהצביון האדוק של בני
החברה .תשע שנים קודם לכן כרסמה ביקורתם של בני חוגו של אחד העם בפופולריות של יעבץ
ופגעה בו קשות .באביב  1894התלונן יעבץ על סופרים עברים שחפצים 'לעקור את רוח ישראל
מספרותנו החדשה' ,ושרודפים אותו ואת ספרו בגלל דעותיו האורתודוקסיות 39.כחצי שנה לאחר
מכן ,במכתב אל גיסו יהודה ליב דוידסון ,כתב כי 'תפילת אנשי כנה"ג [כנסת הגדולה] ,בעשרים
וארבע תעניותיהם ,על כותבי ספרים שלא יתעשרו נתקימה בי .וכת אחת אשר קמה בישראל זה לא
כביר ,שראשה באדעסא ,רובה בווארשא וזנבה ביפו ,עמלה לקים את אמונתי בתפלה זו ,באמצה
את כחה בכל עֹז לתת את פרי רוחי לחרם בעיני בעלי בריתם אנשי שלומם' 40.איבתו לאחד העם
וחששו מפגיעתו הרעה נמשכו גם בתקופה המדוברת .כך למשל כתב אל הרב אברהם יצחק הכהן קוק
בסוף  ,1903בנסותו להניא אותו מלעלות לארץ־ישראל ולהתמנות לרבה של יפו' :הנה יודע הדר"ג
[הדרת גאונו] כי קם ליהדות לעמה לציון גם יחד אויב גדול [אחד העם] אשר כמעט לא קם כמֹהו,
המתבלת
וצבא תלמידיו התגנבו ויבקיעו אל קהל אוהבי ציון התמימים ויטביעו את כפירתם התפלהֻ ,
בסממני פילוסופיא משונה וקפויה בחותם ציוני'41.
חיבורו של יעבץ נדפס כאן לראשונה מתוך כתב היד השמור בספרייה הלאומית ,באוסף יעבץ
 .ARC 4° 1602החיבור מועתק ככתיבו וכלשונו ,לרבות הניקוד שרשם המחבר .הערות שוליים שכתב
המחבר מסומנות בכוכבית .הבהרות שהוספתי בגוף הטקסט נכתבו בסוגריים מרובעים.

 39ז' יעבץ' ,עזרת סופרים — שני מכתבים' ,המליץ( 34 ,כ"ח אייר תרנ"ד) ,עמ' .2‑1
 40יעבץ אל דוידסון ,ט"ו בחשוון תרנ"ה ,ארכיון הספרייה הציבורית של ניו יורק ,אוסף זאב יעבץ ומשפחתו ,מס' .150
 41ז' יעבץ' ,אגרות ר' זאב יעבץ ז"ל אל הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל' ,סיני ,כט (תשי"א) ,עמ' קט‑קי.
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חדש מלא ישן
ר"ח ניסן שנת...
היום הזה יום ששון יהיה לי ולצאצאי כל הימים ,כי הוא היום אשר החל ה' להגדיל את חסדו עלי,
על כן יהיה הוא לי יום תחלה לספר זכרונותי זה.
עוד נפעמתי מן הבשורה אשר התבשרתי ואין דעתי מיושבת לסדר את דברי כראוי ,אך
חלילה לי להמתין עד אשר תתחלל דעתי עלי פן יעבור עמי כה וכה היום הזה אשר בו בחרתי
להחל להעלות את דברי ימי הבאים על ספר.
זה כשתי שעות בא אל ביתי האיש הנכבד מר ...ובידו מכתב אשר בא אליו למלא את ידו
בשם ראש ועד משמרת קדשי הגולה בירושלים ,להודיע לי כי ועד המשמרת הזאת פוטר אותי
מפקודתי למען אוכל לצאת ולשבת באחת ערי ישראל אשר תיטב בעיני ומחסורי ינתן לי שם
ביד רחבה כל ימי חיי.
'מדוע זה מצאתי חן בעיניך אדני להשתדל בעדי? ובמה תמצא ידי לגמול לך על הטובה הזאת
אשר גמלתני?' קראתי אחרי שככה מעט רגשת לבי.
הגמול אשר תשאל נפשי היא השמועה אשר באת להשמיעני כי ייטב לך וכי יניח לך במקום
אשר עיניך ולבך שמה .ואת הגמולה הזאת הלא אין בידך לשלם לי עד אם באת שמה.
שאלתך מדוע זה הרבתי להשתדל בדבר זה הנה פשוטה התשובה מאד .ראיתי כי נכספת אל
ארץ אבותיך לראות שם את עמך בגדולתו ואמר בלבי מדוע זה תהיה ככלוא במקומך .הנה עד
ראשית השנה הזאת לא יכלת לעזוב את מקומך כי לא היה לך על מי לנטוש את קדשי ישראל
המסורים בידך את בתי הכנסת ואת בית קברי הדורות אשר בצאת ישראל זה כשלושים שנה
לבא ולהאחז בארץ אבותיהם ובאחוזותיהם הגדולות באזיא [אסיה] ובאפריקא התנדב אבי אביך
להשאר פה הוא ובנו ובן בנו ולשמור אותם מחלול ומעזובה ,ולעמוד לפני בני ישראל העוברים
דרך הארץ הזאת להספיק אותם בצרכיהם הכשרים להם ,אחרי כי לא נשאר להם פה איש מבני
בריתם .אולם למן היום אשר באנו אנחנו עדת הנלוים 42בברית אברהם מקדשיכם קדושים כיום
לנו כאשר הם לכם ובתי קברי אבותיכם אשר נשאו מכאובים כל ימיהם על קדושת הדעות
אשר החזקנו בהן כיום בכל עוד מכובדים בעינינו עד מאד .אין עוד שומרים נאמנים כמונו לכל
הקדשים האלה .ובתי הכנסת אשר מרבית הימים למיום צאת הקהילה היו סגורים הלא יהיו לנו
פתוחים יומם ולילה .ובעבור כיום איש ישראל הלא ימצא את כל הראוי לו בבתינו ומה חפץ עוד
לקדשי הגולה למשמרתך .כן אמרתי בלבי ואערוך מכתב אל ראש המשמרת אשר בירושלים,
ַיועד את הוַעד ויועצו ויכתבו לנו כי מוסרים הם בידינו את כל קדשי
בשם כל עדת הנלוים ,ו ֵ
למ ְחיַת ביתך כל ימי חייך.
קהלת עירנו הקדמונה לשם תשמיש קדושה ולמשמרת .לך נתונה ִ
 42על פי 'ובני הנכר הנלוים על ה' לשרתו' (ישעיה נו ,ו).
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ואני בהמון לבי קראתי עתה התלכדו יחד שתי נבואות אשר נבאו קדמונינו .הנבואה האחת
היא כי בתי הכנסת והמדרש אשר בכל הארצות עתידים הם להיקבע בארץ ישראל 43.והנבואה
השנית כי עתידה ארץ ישראל להתפשט בכל הארצות 44.עתה קמו שתי החזיונות ויהיו לאחדים.
למיום היו אנשי העיר הזאת לנלוים הלא היתה העיר מאליה לעיר אחת מערי ארץ ישראל ובתי
העקר ומבלי הנתש ממקומם
הכנסת הבנוים בה הלא נקבעו מאליהם בארץ ישראל .זאת מבלי ָ
אף כחוט השערה למלא את דבר ה' אשר בפי רבותינו 'ונשאר גם הוא לאלהינו אלו בתי כנסיות
ובתי מדרשות שבאדום'45.
כן הדבר ענה האיש אדמתנו אף כי רחוקה היא מארץ אבותיך היתה לארץ ישראל לעצמה
ולא ארץ נכר היא באם גם לכם כי אחיכם אנחנו ואנחנו לא ּגֵרים קראנו לנפשנו כי אם נלוים .כי
אזרחים אנחנו בארצנו ובמולדתנו כתמול שלשם וציון קדושה בעינינו על צאת לנו משם תורת
ה' אשר בה בחרנו וישראל יקר לנו באשר הוא בעל התורה הקדושה הזאת ותלמידה הראשון.
הורג עליה אלפי שנה ואנחנו מתענגים עליה כיום מרוב טובה.
הוא ַ

ירושלים כ"ז ניסן
מלבד הזכרון הראשון לא העליתי מאומה על ספרי זה .כי אוהב אני את הדבר המסוים ועד היום
הזה היו עוד המעשים רוחשים ופניהם לא קרמו .ידעתי את מקומי והיום אוכל לאמר איזה הוא
מקומי וה' יגמר בעדי.
לא אפרוט בזה הכבוד והתפארת אשר כבדו הנלוים את יום אשר מסרתי להם את בית הכנסת
העתיק בפקודת ראש המשמרת ועל סדר לויתם אשר לוו אותי אל האניה אשר הוליכתני אל
ארץ בני עמי .אף על כל החניות אשר חניתי בארץ ישראל עד בואי אל המקום הזה לא ארבה
דברים .חיפה היא החניה הראשונה כי אליה ירדתי מן האניה .בעיר היפה ההיא והגדולה לא
בחרתי למושב לי באשר היא עיר המרכלת [המסחר] הגדולה אשר דלתותיה פתוחות אל כל
ארצות תבל .ואני לבקש מנוח מצאתי ולשמוע תורה באתי הנה .הלכתי אל יריחו עיר מושב
לס ֵמי ים המלח לבציר קנה
המ ְש ָרף והמצרף ַ
בני אחי אבי והנה שם עיני כל היושבים אל בית ִ
47
הטוב 46אשר לארץ גלעד הקרובה ואל משלוח הכופר [זפת] והאפרסמון אשר בשדה עין גדי.
ואעל ירושלמה הסיבותי את לבי להראות שם את פני ה' בחג המצות .אך לא ארדף אמרים כיום
לערוך דמות לתפארת עבודת הקדש ולכבוד העיר אשר אליה ישאו כיום כל יושבי תבל את
עיניהם באהבה ובכבוד כי דברים האלה כבר נכתבו ונשנו פעמים אין קץ מסופרים מהירים ממני.
אולם רק את הנוגעות אלי אספרה כי בבואי אל ראש המשמרת אשר שמח שש לקראתי בכל
43
44
45
46
47

בבלי ,מגילה כט ע"א.
פסיקתא רבתי ,א :והיה מדי חדש בחדשו (מהדורת פרידמן ,דף ב ע"א).
בבלי ,מגילה ו ע"א.
ירמיה ו ,כ ,והכוונה לקנה בושם.
צמח שממנו היו מפיקים בימי קדם את הבושם שמן האפרסמון.
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לב ובהגידי לו את משא נפשי יעצני להכין את מושבי ביבנה באומרו :הן ירושלים היתה כיום
לבית משפט לכל גויי הארץ הסנהדרין אשר שם היא בית דין הגדול לכל משפחות האדמה ועיני
כל יושבי תבל תלויות כיום אל תוצאות דבר משפט השלום אשר ישית קץ לריב משפחות גויי
המ[ו]נגולים אשר באפסי קדמת אזיא ובין משפחת הגויים האריים .ואתה הלא את תרבות
ישראל אתה מבקש לדעת בטהרתה .ואם כן אין לך מקום טוב מיבנה השוקטה .בהיות היא כעת
מרכז התורה כי בשוב ה' את שבות ירושלים זכרה הגבירה הזאת את יבנה אחותה הקטנה ממנה
אשר הצילה את מחמדיה ותנצרם כאישון עינה ותמסרם בעצם תומם אל בניה אשר יצאוה.
על כן שמה אותה למקום סנהדרין קטנה אשר עיניה לא תהיינה אל המשפט כי אם אל תלמוד
התורה בתכלית רחבו עומקו ומלואו .המה יכינו את מבחר בחורי ישראל לשבת בסוד הסנהדרין.
ויען כי אין מקצוע אחד בתורה אשר יבצר מן החכמים האלה אשר כחמדת כל ישראל נחשבו
ואין מדע ואין לשון אשר יבטלו אלה מהם כי חוק זה היה לאבותינו בימי הבתים הראשונים
לסנהדרין לדעת כל מדע וכל לשון 48ואף כי היום מלאכי כל הגויים יעלו אליהם למשפט .ועל כן
ביבנה מספר בתי מדרש התורה ובתי מדרש כל מדע וכל לשון כמספר בתי יושביה .וחצי מספר
יושביה הם חכמי ישראל ותלמידיהם ,אשר הם הם היוצרים והנוצרים לתרבות העליונה אשר
אתה רואה לך פה מסביב ובכן אין מושב טוב מיבנה .ועתה אם טוב בעיניך וכתבתי שמה היום
אל סוד זקני העיר כי יתנו לך מקום בתוכה .ואם לא ייטב בעיניך מושב העיר ההיא והלכת משם
אל המקום אשר ימצא חן בעיניך .נפטרתי מאת פני האיש בברכה ומחר אני שם את פעמי ליבנה.

יבנה כ"ט ניסן
ברוך ה' כי באתי למחוז חפצי לשלום.
ֹח ַ
בבית ִמ ְמנו ַ
הט ּיָר* נגש אלי איש יפה מראה וטוב עין כבן ארבעים וחמש וישאל לשמי ויגד
לי כי משנה שר העיר הוא השלוח בשם סוד זקני העיר לאסוף אותי אל ביתי עד אשר אבחר לי
בית כאשר עם לבבי .השתחויתי אליו ואברכה ויפקוד על אחד הפקידים להמציא את חפצי אל
ביתי ואנחנו הלכנו יחדו.
עברנו דרך גינות אשר כל מיני עץ למקטן עד גדול נטועים על יד הנתיבות ועל נאות הדשא
אשר מבית לטורי העצים פקודות ונצורות ביד חרוצים ערוגות בֹשם ומטעי שושנים ומבינות
להם נשקפות ברכות מים קטנות זכות כעין הבדולח משובצות במסגרות שיש ,אשר תראינה
כמחזיות [מראות].
באחד הימים ישבתי עם עמינדב על הגג ואשאלהו.
' 48א"ר יוחנן אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים
בע' לשון' (בבלי ,סנהדרין יז ע"א); 'אין מעמידין בסנהדרין בין בגדולה בין בקטנה אלא אנשים חכמים ונבונים ,מפלגין
בחכמת התורה בעלי דעה מרבה ,יודעים קצת משארי חכמות ,כגון רפואות וחשבון ותקופות ומזלות ואצטגנינות [']...
(רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות סנהדרין ב ,א).
* בל' ערבית לופטבאלאן [בלון אוויר] ובמדרש הוא מעוף הצפור (ראו האיור בעמוד ממול).
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מחידושי הלשון
של יעבץ ובתוכם
'טיָּ ר'
המילה ַ

(מתוך :זאב יעבץ,
מירושלים ,ורשה תרנ"ב)

רואה אני כי בכל היותכם שומרים את התורה לכל חקותיה ִחקיתם את הגויים האחרים
בתקוני צרכי הרבים.
'לוא גם היתה כזאת' ענני עמינדב כי גם עתה לא בושנו כי מעולם לא אסרה עלינו התורה
בלתי אם לעשות כמקולקלים שבדרכי הגויים ,אך כמתוקנים שבהן הלא הדריכה אותנו ללכת
כדברי רבותינו הא[ו]מרים כי מעולם לא בא הכתוב להזהיר כי לא יבנו בנינים ולא יטעו נטיעות
כמותם' 49.ומעולם לא חששנו לקבל את הטוב מיד בעליו .אך באמת חכמי הגויים לא חדשו את
דבר התיקונים האלה מלבם כי אם השתדלו לפרסם את הדעות על א[ו]דותם ולחבבן על הקהל
אך המקימים הראשונים היו בני ישראל'.
בצאת אבותינו זה כשני דורות המונים המונים ,הוסיף עמינדב לדבר ,לא יכלה ארץ אבותינו
עוד להכיל את כלם וישימו רבים מהם את פניהם אל ירכתי אפריקא ודרום אמריקא ויאחזו כאלף
' 49יכול לא יבנו בנינים ולא יטעו נטיעות כמותם? ת"ל "ובחקותיהם לא תלכו" — לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם
ולאבותיהם ולאבות אבותיהם ,ומה היו עושים? האישה נושאת איש ,והאשה לאשה ,והאיש נושא אשה ובתה ,והאשה
ניסת לשניים ,לכך נאמר "ובחקותיהם לא תלכו"' (תורת כהנים ,אחרי מות ,פרשה ט ,ח [מהדורת וייס ,דף פה ע"ב]).
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נפש צעירים לימים בני חיל ובתוכם אנשי מלאכה בנחלה מבורכת רחבת ידים מאד אשר תקרא
כיום 'יזרעאל' האחוזה ההיא בחרו על היותה רחוקה מן הישוב למען יוכלו ליסד ישוב אשר
תרבות התורה תהיה לה לקו ולמשקלת בכל תרבותה .אך עד מהרה ראו כי במקום ההוא יש
להם לשנות את כל דרכי עסקיהם מן הקצה אל הקצה בהתברר להם כי אמנם הכסף אשר העלו
עמם ,כשני אלפי אלפים שקל [שני מיליון] ,במלא ערכו הוא עומד ,לתתו בארץ רחוקה בכל אשר
תאוה נפשם ,אולם במקומם ביזרעאל לחרש בחרשו אדמה יחשב כי למי יוציאוהו? הלכושים
הפראים הקרובים אל מקומם? או איש איש לחברו יוציאהו ומה יעשה חברו בשקלו ופרוטתו?
למסחר לא היה עוד מקום בעדה הקטנה אשר בארץ הרחוקה הבודדה .ויועצו להשיב את הכסף
ללונדון לאחד בתי השלחן [הבנקים] ולקנות להם משם בר לרעבון בתיהם לשנה הראשונה,
עד אשר תתן להם אדמת אחוזתם את יבולה ,וכלי מחרשה וכלי מלאכה ומכשירי הבנין .ויגשו
אל המלאכה וישימו מראיתם בראשונה את פניהם אל עבודת האדמה ומקצתם שלחו את ידם
במלאכת הבנין וימהרו ויכינו להם גגות אשר יהיו להם למחסה עד בא עונת הגשמים ואחרי
כלותם לימים מעטים את המלאכה הקלה הזאת החלו לבנות את בתיהם .וככל אשר עבד כל
אכר וכל בנאי לכל הקהל בשוה כן חלקו את יתר צבא העבודה באמרם תחת שכר פעולת כל
איש אשר עבד בעד הצבור יספק הצבור לכל נפש את כל מחסורה .בהיות לאיש צורך בבגד או
בכלי ופנה אל הועד ופקד על אנשי המלאכה לעשות את הבגד או את הכלי ולהמציאו אל בית
הועד ומשם יתן אל הנפש הצריכה לו ,ככל אשר יתן לכל נפש לחם חקה וכל יתר מחסורה חלק
כחלק מדי חדש בחדשו .ובכן תחת שלם איש לחברו במטבע ישלם לו בעצם עבודתו .איש איש
אשר שקד באמונה על מעשהו בטוח היה כי ינתן לו בשכר עצם עבודתו כל מחסור אשר במקום
אחר יקנה בכסף .עד מהרה הכירו החרוצים האלה דבר אשר לא עלה על לבם מתמול שלשום
כי עבודת הרבים לא תכפל לפי מספר פקודיהם לגולגלותם כי מעט הוא יתרון הטורח הנוסף
בעשות איש את מעשהו בעד עשר נפשות על טרחו בעשותם בעד נפש אחת וכי מעט ממנה
ערך תוספת הטורח בעשות איש בעד מאה איש מטרחו ואבדן עתו בעשותו בעד עשרה .סוף
דבר כי לפי רבות העבודה ימעט הטורח .מלבד זאת עמדו על דבר זה כי לא יגדל הרבה הפחת
הנפחת מן העבודה הגדולה מן הפחת הנפחת מן העבודה הקטנה ,מלבד אשר כל הנעשה במדה
מרובה עולה יפה מן הנעשה במדה מועטת כפתגם הקדמוני 'ברכת הבית ברֻבה' 50.בראותם
זאת החלו עוד לשתף את העבודה יותר ויותר .תחת מאת הנשים ששפתה כל אחת מהן את
קדרתה לעצמה בחרו בעשר מהן הבקיאות והמהירות מחברותיהן אשר מלאכתן הצליחה כי
המאכל היה ערב בריא ודשן מבתחלה ואוצר הצבור הרויח כי הספוק כלו עלה לו בדמים מועטים
מבראשונה והמשכ ֶֹרת הרבה מכל היא זאת כי התרוקנו ידים למאות אשר הצליחו מלאכת נשים
אחרות להכין כלי לבן לכל הקהל וכיוצא באלה .ובהיות גם יתר מלאכות הנשים נעשות בשיטת
השתוף ,הממעטת את הטורח ומרבה את ַה ְפנָי ,מלאה יד הועד להמעיט את שעות מלאכת
 50בבלי ,כתובות קג ע"א.
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הנשים ולהעמידן כמעט על כדי חצין ולפטור את ה ֻעברות ואת המניקות מכל מלאכה בימי הריונן
ובימי מניקותן .השיטה הזאת הונהגה לאט לאט בכל מקצוע ובראות הקהל כי ברכה רבה מצויה
בדרך זו וכי אין טוב במשלח יד מן הפנַי המרֻבה מלאו את ידי סוכניהם בלונדון לקנות ולשלוח
להם מעט מעט את המנגנונים* שכל אחד איננו מעסיק כי אם ידי איש אחד ,שנים או שלשה,
העורכים ושומרים אותו ועושה מלאכה כנגד עשרה או כנגד מאה ברביעית או בעשירית מן
הזמן שאדם עושה את מלאכתו הקטנה בידיו .מנגנוני המחרשה הקציר והבציר פטרו עוד ידים
למאות מן העבודה הגסה הזאת ויוסדו הנפטרים לכת בעלי אמנויות לעבד את תוצאות אדמתם
בבתי מגניה* לשלחם על פני חוץ ולהביא תמורתם את אשר לא ימצאו בארצם ובכן החלו מעשי
ידיהם לשמש להם במקום כסף ויראו ברכה רבה מאד ואנחנו יושבי ארץ ישראל כאשר שמענו
את הדבר הזה ראינו כי ראוים ומוכשרים אנחנו מאחינו יושבי יתר האחוזות לשטת הערוב כי
בכל מקום אשר יש בה ישוב קבוע הולך ונוהג או שיורי ישוב קבוע העמיק שרשיו בארץ זה אלפי
שנה כבד הדבר מאד לנתוש אותו ולנטוע סדר ישוב אחרת תחתיו .לא כן ארצנו .לישוב אבותינו
בימי הבית אבד כל זכר זה כאלף וחמש מאות שנה והישוב הערבי כלא היה הוא .ובהיות כל ישוב
מסודר כעין של ארופא ואמריקא חסר שם מעקרו על כן היה נופל מסחר ארץ ישראל ומשלח
ידה משל כל הארצות .אך עצם החסרון הזה היה לנו ליתרון כי מאין כל ישוב אפשר היה בידינו
לנסות ולכונן ישוב בשטת הערוב וה' היה עמנו ונסיוננו עלה יפה כאשר עינינו רואות כיום הזה.
'אך הנתן דבר גדול כזה לנסיון' הקשתי לשאול 'וכי עושים נסיון בחיי נפשות? ומה היה אחרית
הישוב לוא עלה עמלכם לריק?'
'הלא זה דברי אשר דברתי לך זה מעט' הסביר עמינדב 'כי אנחנו היינו ראוים לשטה זאת
מכל אחינו יושבי יתר האחוזות .כי כל אחינו בהאחזם בקרב ארצות הגויים ,כבר מצאו שם כבכל
הארצות המיושבות דרך כבושה לעסקי המחיה ,ויחזיקו בהם ויתפרנסו ברב או במעט .ויען כי
מרביתם מצאו את לחמם על כן לא מצאו את לבבם לנסות להחזיק בדרכים חדשות ,פן יאבדו
את הישנה מבלי שוב למצוא אותה עוד .מלבד טבע העסק הזה המקבל ובא אשר לא היה אפשר
להם להמיש [להניח] בעת ההיא את צוארם ממנו ,לא היו גם האנשים מוכשרים לחליפה גדולה
כזאת .לא כן אנחנו עסקינו ומשלחי ידינו היו דלים וקלים ולא מחוברים ולא קבועים כי אם
תלושים ומטלטלים .מעט היה הממון המשוקע בם לכל יחיד ויחיד ומעט היה הפרי אשר היה כל
וכורמנו אשר
ֵ
איש לראות בעמלו .לעומת זה רבים היו בעלי הכשרון בארץ בקרב אחינו כי אכרינו
היו רבים למימי תחית הישוב ובעלי הכשרון ובעלי המלאכות השונות רבו אף הם כי בתי ספר
ובתי למוד מלאכה רבים היו בירושלים אשר הוציאו חניכים רבים פי שבעה או פי עשרה מכדי
צורך יושבי הארץ למלאכותיהם .איש איש מאנשי חיל המלאכה ראה כי אין אחרית לעמלו ,כי
איש בשר רעהו יאכלו בתחרותם 51.ויתייאשו ותאבד תקותם ויאמרו נואש .על כן אורו עיניהם
* מאשינען [מכונות].
* פבריק [בית חרושת].
 51על פי ירמיה יט ,ט.
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בהציע להם אנשי שכל כי תחת המלאכה הבודדה אשר יעשה כל איש ואיש בחדרו האפל ביחיד
למען מכור אותה ליחיד המתנכל להתמלא מחרבנו ולשבע את נפשו מרעבונו או למסור את
מעשה ידיו לסיטון המוכר לחנוני ומשתכר והחנוני מוכר ליחיד ומשתכר הלא טוב טוב להם
להוסד לכת בעלי אומנות המשתתפים במלאכתם שתוף גמור ומשתכרים אל קופה אחת וניזונים
מקופה אחת ומתכלכלים ממנה בכל צרכיהם הם וכל אשר להם'
'נפלא הדבר בעיני' אמרתי 'אם היחידים הבודדים הנפוצים איש לעברו אשר פרי מלאכת
כל אחד היה מעט לא מצאו במקומם קונים ואיך ימצאו קונים אחרי אשר בהוסדם יחד יוציאו
מתחת ידם פי כמה וכמה?'
'החרש היחיד העני' ענה עמינדב 'הוא הכושל בכל האדם .הסוחר הקונה את פעלו יודע בו כי
יחיד הוא ,כי אין תומך בידו כי אין פרוטה בכיסו ומאין פרוטה בכיסו אין פת בסלו שולחנו ריק
וכירתו סתומה וילדיו רעבים .ואין מפתח אחר לאוצר המזון אשר חנוני צר עין שוקד עליו לחיות
בו נפש עולליו ,בלתי אם הפרוטה הזאת המצויה ביד הסוחר הקשה .על כן יבהל האמן הדל לתת
את עמלו בכל מחיר אשר יקום לו הסוחר למען יזכה לפרוטה ההיא .לא כן האמנים המערבים
מרוָח וחם .לחמו נתן כל
ָסד הערוב הוא עושה בשביל הצבור ונזון משל צבור .ביתו בנוי ֻ
למיום ִהו ֶ
ָחה גדולה אשר לוא היה משתכר פי שבעה ביחידותו ,לא זכה לה מעולם .לאמן
צרכיו מוספקים ברו ָ
כזה אין דבר עם שום סוחר לא במקומו ולא במקום אחר ,כי רק עובד ולא תגר הוא מוסר הוא את
מלאכתו לצבור ושלוחי הצבור ימכרו אותה בתוך מלאכת חבורתו אל מקום אחד במדה גסה מאד'
'אך שאלתי הלא במקומה עומדת' שבתי לשאול 'ולא עוד אלא שהיא נכפלת הרבה אם לא
ַחת?'
המרו ַ
למחיָתם ֻ
הספיק ממכר סחורת היחידים הבודדים למחיתם הדלה איך יספיק כיום ִ
הצבור עשיר הוא ואיננו זקוק למקום צר ואינו בהול למכור תכף למען הנצל מרעב בריתו
כרותה עם כתי בעלי סחורה אדירי עושר בארצות רחוקות היודעים את כחו והנכספים מאד אל
טיב מלאכתו והרוצים לעמוד עמו בברית.
'מאין לצבור העושר הגדול הזה הלא לפי דבריך אדני לא היו הנאחזים הראשונים גדולים
בעושר?'
אמת הדבר כי יותר מכשרון לא היה להם אך אוצר אחד יש בישראל וחסד שמו .עשירי
הדורות ההם מקרב אבותינו נוסדו לחבורות גדולות לתמוך את אחיהם הנרדפים ברוחב יד אשר
לא נראה ולא נשמע כמהו בכל הגויים עד העת ההיא .כל עוד לא היה אפשר בלתי אם לנהלם
בלחם עשו את זאת בטובת עין כוננו להם דמוסיות* לגדל את בני עניהם לתורה למוסר ולמלאכה,
לכלכל את זקניהם ,לרפא את חוליהם ביד רחבה; יסדו מוסדות להעביר באניות אל ארץ חפץ
את בני ישראל הנרדפים והנענים בארצות מגוריהם ולתמוך ביד כל סוחר מט וביד כל חנוני דל
וביד כל אמן וכל עובד .כאשר שמעו החבורות כי אומרים עולי ארץ ישראל ליסד ֵערוב פתחו את
הערוב בכל דקדוקי מכשיריו ותשמישיו ויצלחו
אוצרם וישלחו חכמים מומחים ויכוננו להם את ֵ
*

אפפענטליכא אנשטאלטען [מוסדות ציבוריים].
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אבותינו מאֹד עד כי כתום חמש שנים השיבו להם בתודה רבה בפרי כפיהם את מחיר כל ההון
הרב אשר שקעו בו.
'ומאין התרבה העשר הזה?'
פשוט הדבר מאד ,הסחורה היוצאת לנו בחבורתנו תעלה לנו בכדי חצי מחיר סחורה אחרת.
לפקידים לשכירים לסרסרים ולאנשי בינים אשר כל אחד רוצה להתעשר לא תצא לנו אף פרוטה
אחת .הן אמנם כי כלנו מתפרנסים מקופת הצבור אשר כלנו משתכרים אליה ,אך אם יעלו בחשבון
את כל הספוק אשר אנחנו מסתפקים מאוצרנו לא יעלה לנו יותר מכדי השכר הדל אשר היה כל
שכיר נוטל בימי התחרות .כי בימים הרעים היה לעני הקונה את פתו מן הפלטר [מוכר הלחם]
להעשיר מפרוטתו את בעל הנכסים אשר שדהו הצמיחה את החטים ,ולהשאיר במחיר פתו
החרבה מקום למשכורת הסיטון המוכר את החטים בממגורה ,לשכר הטוחן העושה את החטים
לקמח לשכר האופה ולמחיר עציו לשכר הפלטר ולדמי חנותו .ואחרי כל אלה בזזו כל האנשים
האלה אשר אל כיסם נכנסה פרוטת העני איש לו .ומאין עוד מקום להשתכר בה משאת המחיר
שמו את פניהם להשתכר בהקטינם את המדה ובהחסירם את המשקל ועוד יותר בזיפם את
הסחורה .ובכן מלבד אשר ספק העובד העני במחיר לחמו הצר את צרכי בעל הנכסים ,ויספק את
צרכי הטוחן ,החנוני ,האופה והפלטר ָשקל כסף מלא בעד זרע רוח וקצר סופתה בעד איפה כזו
והר ַחיִם הטוחנים
של לחם קלוקל .הקלקולים האלה בטלו כיום האדמה המצמצמת את החטים ֵ
אותם לקמח והמנגנון האופה אותם לצבור הם אשר אף פרוטה לא תשלם לו בעבורם ובשכר
טחינתם ואפיתם .סיטון אופה ופלטר מוכר מרויחים ומשתכרים לא ימצאו לנו עוד בארץ החיים כי
מבית המאפה ינשא אל בתי כל אנשי העיר .והוא הדין במעשה הבגדים כת בעלי האומנות עושה
ומוסרת לאוצר הצבור והצבור מוסר ליחידים בלי כל שכר טרח .והוא הדין בדבר הדירה הבתים
קנין עולם הם לצבור אשר ימסור בית לאיש בית לאיש מבלי אשר יעלה כל איש שכר דירה לצבור.
'הרבה דברים יש לי עוד לשאול אותך על דבר הסדרים הנפלאים האלה' הפסקותיו אך השיבה
נא לי על שאלתי הראשונה .מה אמרו הסנהדרין תופשי התורה לשטת הערוב אשר מעקרה הלא
פרי רוח עמי הנכר היא' .פרי עמי הנכר' קרא עמינדב כמשתאה ומשתומם 'השמטה והיובל ראשי
מוסדות שטת הערוב הפרי עמי הנכר היא? אסור הנשך והמרבית אשר בלעדו לא יכון כל ערוב
בעולם ואסור ממכרת עולם לכל איש ישראל לאחיו הישראלי בממלכתנו העתיקה 52וחלוקת
אדמת הארץ לכל איש ישראל חלק כחלק הכל אלה פרי עמי הנכר היא .והמצוה הכפולה ומכֻפלת
תורה אחת ומשפט אחד לכם ולגר 53הפרי עמי הנכר היא .הלא המצות האלה לבדן הן יסוד כל
שיטת הערוב ועל כן היו חכמי ותופשי התורה אשר נועדו לסנהדרין הראשונים אשר כמעט
המריצונו להחזיק לצאת בעקבי אחינו אנשי יזרעאל .הן אמנם אתה ידידי החלטת כי גם ונפלא
הדבר מאד כי ראשי מורי השטה הזאת ,אשר סדרו אותה ויקומו לה למליצים בקרב הגוים גם הם
מקרב אחינו היו .הן אמנם בכל היותם חכמים מופלגים אנשי רוח ולב לא ידעו כי רוח אבותיהם
 52ויקרא כה ,לט‑מד.
 53במדבר טו ,טז.
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אשר התורה היתה לנשמת חיים באפם בוערת בם .הן כי לדאבון כל לב גדלו על ברכי הנכר ,אולם
חכמי תורתנו אשר ינקוה משדי אמם הם הכירו את השטה הזאת כי פרי רוח עמנו היא .וכארבעת
אלפי שנה קדמה שטה זאת לאחינו ההם אשר נחשבו ליולדיה אך עתים שונות עברו עליה.
הן בעלות אבותינו ממצרים לרשת את ארץ כנען היתה הארץ לקנין האחד הנתן מיד כלל
האומה לכל יחיד ויחיד אולם בכל היות כל יחיד שותף לקנין הזה לא היה בו כל חלק בגוף הקרן כי
אם זכות היה לו לאכול מפירותיו כל ימי חייו .ויען כי לא לו היתה הקרן לא מלאה ידו למכור את
גוף הקרקע לממכרת עולם ,כי אף הקרקע לא לאדם פלוני היחיד היא ולא לשום יחיד כדבר אשר
דבר ה' :והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי כל הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי 54לאמר :ה' הוא
פטרון לעם ואפוטרופוס לאדמתו ואם זִ כה בה את העם לא זכה כי אם את כללו החי והקים לעד
ולא את הפרטים היחידים .דעה זאת שמה את הצבור לאמר את כלל האומה לעשיר האחד ואת
היחידים לאמר את בני העם לאנשים אשר אין להם כל אך באמת היה העֹני הנדמה הזה למקור
עושר אשר לא יאבד לכל יחיד ויחיד כי הצבור אשר לו היה כל קנין הגוף ואשר לא נתן למכור
ממנו אף שעל עפר אחד לצמיתות שמר לכל יחיד את קנין הפירות .ואמנם מה הוא משען לחם
לכל בשר הלא קנין הפירות ולא קנין גוף הקרקע .ובכן עמד העֹני הנדמה הזה לאבותינו הראשונים
להצילם מעוני ממש .ככה עמדה להם גם עבדות נדמה להצילם מעבדות ממש אשר כל שאר
העמים נכבשו בה .הנה ה' בחר באבותינו לשומם לעבדים לו לאמר לשום עליהם את עול תורה
מחקותיהם אין נקי .אך העבדות הזאת אשר עבדו את ה' את עולמו
אחת ומשפט אחד אשר ֻ
ואת בריותיו לעשות עמהם משפט וצדקה פטרו אף פסלו אותם מכל עבדות אחרת מכל עבדות
בשר ודם כדבר ה' אשר דבר בהר סיני 'כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו
ממכרת עבד' 55ובמליצת רבותינו' ,שטרי קודם' 56לאמר לעבדות אחרת ,לעבדות ה' לעבדות
קדֹשה נוצר האדם ולא לעבדות חרופה .ומה נאמנו ומה נחרצו מליצת רבותינו על העבד הנרצע57.
הדבר הזה היה לבנין אב לגדולי תורתנו בבוא השמועה על דבר תקנת הישוב לאחינו באחוזת
יזרעאל .עניות היחידים לגבי הצבור היא היא המשחררת את היחידים מכל עבדות .והנה בימי
אבותינו בעלותם ממצרים לא היה מוצא אחר למחיה בלתי אם האדמה ועבודתה על כן היתה
קנין גופו של קרקע לבדו לקנין הצבור אולם עתה בימינו הנה המלאכה שאי אפשר לה להצליח
בתקונה בלתי אם בהשתתף בה רבים הלא על כרחה אינה של יחיד כי אם של צבור ועל אחת
כמה וכמה שהיא צריכה להיות מסורה לצבור.
'אך איפה ואימתי חזו לנו קדמונינו חזון כזה' שאלתי.
'מפי זקנים שמעתי' דבר עמינדב 'כי בימי אבותיהם היו אומרים כי בעלות רצון מלפני ה'
להפוך לעמו ולכל באי עולם לב אחר ,ישתוממו בני ישראל לראות עד כמה קצרה רוחם להבין
54
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ויקרא כה ,כג.
שם כה ,מב.
פירוש רש"י לוויקרא כה ,מב.
'אמר רבי יוחנן בן זכאי [ ]...אזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל עבדים" והלך וקנה אדון לעצמו — תרצע' (בבלי,
קידושין כב ע"ב).
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לאש[ו]רם דברים רבים אשר חזו עיניהם אף כי קראו אותם יום יום .מי גוי בארץ אשר יחבב
תורתו את דבר ה' אל הכלל כלו "עדת ישראל" "כל עדת ישראל" "ראשיכם זקניכם מחוטב עציך
עד שואב מימיך" 58כמונו .המקדש היה מקדש אחד לכל העם והמזבח מזבח אחד .גם בגלות
ישראל מעל אדמתו ולא יכול עוד לעבוד את ה' במקדש אחד גזרו חכמיהם :כל דבר שבקדושה
לא יהיה פחות מעשרה 59ויטיפו לאמר :אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין 60.ואם לא
מצאה ידם לאסוף עוד את כל ישראל למקדש אחד חששו מאד שיהיו כל ישראל מכונים את
לבם אל מקום אחד'.
הלא לא על תפילה אנחנו מדברים כי אם על עסקי האומה?
'את זאת יש לנו לדעת' אמר עמינדב ,כי רוח אחת לאומתנו בכל מעשיה ובכל דרכיה .בימי
הגלות אשר לא מלאה ידה למשול על בניה כי אם בדברים המסורים אל הלב לא יכלה להשליט
ביניהם את מדת שתוף הדעות כי אם בדברים שבלב .עכשיו שידה תקיפה גם ביתר הדברים
מתקנת היא גם את יתר תקנותיה ברוחה זאת .כי טובים השנים מן האחד והשלשה מן השנים61
הלא הורו גם סופרי הקדש וכי יש לאדם לשתף נפשו עם הצבור וכי יש לאדם לצער את עצמו
עם הצבור 62הלא היתה אחת מאבני הפנה בתורת מוסר רבותינו ועל אמרותיהם על אדות הענין
הזה והאזהרה הגדולה אשר הזהירו לאמר 'לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל' 63היו למוסדות
האחזות הרחוקות.
לבנין תרבות התורה אשר כוננו היום בארץ ישראל ובבנותיה ֻ
עצם הדברים אשר אני שומע מפיך אדני 'אמרתי' אינם חדשים לי בכלל ,אך יודע אני כי כל
יראי ה' יתהללו כיום בתיקוניכם .אך כל ימי שבתי בארץ הנכר לא ידעתי למצוא את יסודתם
לפרטיהם בתורתנו .ועתה אם טוב אני בעיניך האר נא בחסדך את עיני בדבר הזה.
'בכל לבי הנני לבאר לך עד אשר תמצא ידי'
'בטרם כל' הוספתי לשאול 'הודיעני נא ,אדני ,מדוע תקראו לסדר הישוב אשר לכם :ערוב?'
'באהבתנו למצוא קנה מדה לכל תקוני תרבותנו' הסביר לי עמינדב' ,עד כמה יחשבו כעין מלואים
לרוח תורתנו בת העולמים שמנו לנו לחוק להתבונן בעמק טבע מצותינו השונות מדרכי כל עם
ועם .הנה הסמן המיוחד לנו ביותר הוא כי עם השבת אנחנו .שבת הימים בכל הדורות ושבת
השנים בשבתנו על אדמתנו היתה החטיבה האחת הגלופה והמפֻתחת בכל היצירות שיצרה לנו
תורתנו .על כן נחשבה לנו גם בימי ענינו כעין דוגמה לאחרית הימים לעת אשר ינוחו יגעי כח
מעצבם ומרגזם לעתיד לבא "ליום שכֻלו שבת ומנוחה לחיי עולמים" 64כי השבת היא ראשית
58
59
60
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64

דברים כט ,י.
בבלי ,מגילה כח ע"ב.
שם ,ברכות ח ע"א.
קהלת ד ,ט‑יב.
'תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על
ראשו ואומרים פלוני זה שפירש מן הציבור אל יראה בנחמת ציבור [ ]...וכל המצער עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת
ציבור' (בבלי ,תענית יא ע"א).
בבלי ,ברכות מט ע"ב.
משנה ,תמיד ז ,ד.
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שחרור האדם מאדם ,הקול הראשון הנוקב והיורד עד התהם ההולך מסוף העולם ועד סופו:
"למען ינוח עבדך ואמתך כמוך" 65השמיענו ה' ביום תתו לנו את השבת .ביום הזה אין אדון ואין
עבד .אין אזרח ואין גר .כי יום מנוח הוא לכל אשר נשמת חיים באפו "אתה ובנך ובתך ועבדך
ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" 66.היום הזה גלה עינינו להביט נפלאות מכל חוקיו ומצותיו
ומכל דקדוקי הלכותיו'.
הרשיות המיוחדות לבעלי בתים שונים בחצר אחת ,מבלי היות לאיש
הרשיות ,לאמרֻ ,
'חלוקי ֻ
מהם כל זכות בחלק חברו אוסרים בשבת לבלתי הוציא איש איש את כליו מביתו המיוחד אל
החצר כי בכל מדרך כף רגלו רשות אחרים מעכבת .אות ומופת הוא כי חלוקה כזאת האומרת
'שלי שלי ושלך שלך' 67שהיא לפי דברי רבותינו מדת סדום זרה היא לרוח התרבות הקדושה
העליונה תרבות השבת .אסור זה שאסרה השבת רמז גדול הוא לקנין היחיד הנוהג בתרבות
החול מסתכסך ומסתבך בהתנגשו בקנין רעהו היחיד .לקלקלה זאת מצאה רוח השבת תקנה.
הנה קנין היחיד הוא יסוד כל מחלקת וכל כריתות המפרדת בין הדעות ובין הלבבות העושה את
העולם האחד המשותף לכל האדם רשויות רשויות סגורות ומסוגרות ובהיות כל ראשו וכל סופו
של הקנין רק הלחם בטלה השבת מן הלחם את תורת קנין היחיד ותטל עליונות תורת קנין הצבור
בהורותה את היחידים להשתתף ולשום את פת כלם לפת אחת אשר דעת כלם וזכות כלם שוה
מבלי היות לאיש יתרון בו על חברו .והפת המשותפת עושה את קניני היחידים השונים לקנין
רשיות היחידים השונים לרשות אחת ויותר מזה היא עושה את דעות היחידים השונות
אחד ואת ֻ
לדעה אחת שלמה ותמימה'68.
'והתקנה הזאת נקראה מעולם ערוב לאמר הדבר המערב את הדעות על כן קראנו לשטת
הישוב ערוב כי הוא מערב את הקנינים הרבים ואת הרשויות הרבות ואת הדעות הרבות לקנין
אחד לרשות אחת ולדעה אחת הערוב הזה הוא עושה באמת את כל ישראל ערבים זה בזה'.
בכל לב אברכך עמינדב אדני על הרמז הנאה אשר מצאת לשטת הערוב אך בכל זאת הלא יש
לנו לדעת כי בעצם סדור השטה הזאת היו חכמי העמים המורים לבני עמנו התלמידים?
'עליה אני דן' ערך אלי עמינדב מילין' .הלא זה מעט אמרתי לך כי המליצים הראשונים לתקנת
תרבות הישוב היו בני ישראל בדעת ברורה מאוד סברוה ובקול חוצב להבות אש הטיפו אותה אך
לא ידעו כי קול דמי אבותיהם הנוזלים בעורקיהם זה ארבעת אלפי שנה צועקים מתוך לבם ,לא
ידעו כי רוח התורה אשר היתה נשמה לעם אשר מקרבו יצאו היא הנותנת את דבריהם בפיהם,
כאשר לא ידעו הם כי את יסודי תורת משה ,אשר התעלמו ממנה ,הם מורים לכל משפחות
האדמה ,ככה לא ידעו גם רבים משלומי אמוני ישראל ,דברי מי נשמעים מפי העברים המתנכרים
ההם .אך היו חכמי לב בקרב העם אשר הכירו כי החדש הזה ישן הוא ,ישן נושן ,כי כל השטה
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שמות כג ,יב.
שם כ ,ט.
משנה ,אבות ה ,י.
מדובר כאן על עירוב חצרות ,שנעשה על ידי הנחת פת אחת — שהיא קניין כל בני החצר המשותפת — בחצר ,ועל ידי
כך מוגדרת החצר כולה כרשות של כולם וכל אחד יכול לטלטל בה חפצים בשבת מבית לבית.
קתדרה

 ,1 4 8ת מ ו ז ת ש ע " ג  ,ע מ ' 1 0 8 - 7 1

חדש מלא ישן :האוטופיה הגנוזה של זאב יעבץ

הזאת איננה כי אם רקמת עור חדשה אשר קרמה על עצמות אשר הם כל עצם התורה'.
'אך מדוע זה היו אנשים כאלה אשר לא ידעו את ה' למליצים נאמנים לה'?'
הקשיתי לשאול.
'מליצים נאמנים לא היו לה האנשים ההם' ענני 'כי לגוף שיטתם לא חסר כי
אם דבר אחד הלא היא הנשמה הנותנת חיי עולם במעשה האדם ,כי החרות
אשר בקשו הם למשפחת האדם לא מיטב פריה בעיניהם כי אם הנאת חושי
הגוף וסמן רב הרמז לדבר כי ראש המדברים לשיטה זאת 69בא בדמים להלחם
עם רעהו מלחמת שנים [דו־קרב] בעד אשה אחת וישם קץ לחייו ועל כן לא
הייתה תקומה לשיטתו לארך ימים כי ככל אשר הגוף וחושיו והנאותיהם בני
תמותה הם ככה יש קץ לשלטון השיטה אשר סוף צביונה לא היו בלתי אם
אלה .אך בכל זאת תעיד השיטה הזאת אשר ראשי יוצריה בני ישראל היו על רוח
הטהרה והצדקה היצוקה במזג עמנו .לפנים בישראל לא היתה השכינה שורה אלא על
קדושי הדור בני עליה המעטים אולם באחרית הימים הלא יעד ה' לשפוך את רוחו על כל
בשר 70.ולוא קמו נביאים להפיץ את השטה הזאת בשם התורה לא רבו המקשיבים אליה כי קצרי
רוח מעבודה קשה היו ההמונים בדורות ההם אבל רק מגדולי עמנו יראי ה' בכל לב גמרו בקדש'.
'הואל נא אדני לבאר לי ראשונה את צד החול שבשטה זו על פי התורה ואחרי כן אבקש אותך
לבאר לי את צד הקדושה שבה'.
'בצד החול אני כולל את הטוב אשר ימצא את גוף האדם' אמר עמינדב ,ובצד הקדושה
אני כולל את תקון מוסר האדם שהיא תולדה מוכרעת למשמרת שטה זאת .והנה קנין היחיד
הנצור בידי בעליו בצרת עין ,אף כי במשפט בא לידו ובמשפט הוציאוהו ַדיני ישראל מיד גוזליו
שמא היה תכלית שנאה לחסידי ישראל מעולם .שלי שלי ושלך שלך שהוא שורת הדין לכל גוי
נחשבה למדת סדום לחסידינו 71.להוציא נקי את השכיר אשר בשגגה שבר את החבית וישפוך
ֶלת ובעיני
לאו ֶ
את היין תחת אשר שכר להביאם למקום המשומר תחשב לשופטי כל גוי וגוי ִ
חסידינו נחשב ל'דרך טובים' ותשלומי שכר לשכיר נרפה כזה הלא יהיו בעיני כל עם לרפיון
שלא נתן להמחל ובעיני חסידינו נחשבו ל'ארחות צדיקים' 72.סדרי המשפט אשר בלעדיהם לא
יהיה אפשר להתקים בימי התחרות נקראו בפי חסידינו 'דיני אדם' והאיש אשר יצא ידי חובתם
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כוונתו להוגה הדעות והמנהיג הסוציאליסטי היהודי הגרמני פרדיננד לסל (.)1864‑1825
על פי יואל ג ,א
לעיל הערה .67
'רבה בר חנה [או רבה בר רב הונא כגרסת הרי"ף והרא"ש] תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא .שקל לגלימייהו .אתו
אמרו לרב .אמר ליה הב להו גלימייהו .אמר ליה דינא הכי? אמר ליה אין" .למען תלך בדרך טובים" (משלי ב ,כ) .יהיב
להו גלימייהו .אמרו ליה עניי אכן וטרחינן כולא יומא וכפינן ולית לן מידי .אמר ליה זיל הב אגרייהו .א"ל דינא הכי?
אמר ליה אין" .וארחות צדיקים תשמור" (שם)' (סבלים שברו לרבה בר חנה חבית יין .לקח את גלימתם .באו וסיפרו
זאת לרב .אמר לו רב תחזיר להם את גלימתם .אמר לו כך הדין? אמר לו כן [ ]...החזיר להם את גלימתם .אמרו לו [לרב]
עניים אנחנו וטרחנו כל היום ואנו רעבים ואין לנו כלום .אמר לו תן להם שכרם .אמר לו כך הדין? אמר לו כן [ ;]...בבלי,
בבא מציעא פג ע"ב).
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אסף ידידיה

לא יצא עוד ידי חובתו העליונה .כי היו דברים אשר העושה אותם פטור בדיני אדם וחיב בדיני
שמים 73לאמר דינים הנהוגים בתרבות טהורה ועליונה מתרבות התחרות .ואם אמנם כי בימים
ההם לא בזו גם החסידים לאיש ישר אשר לא מחל ולא ותר מאומה משלו כל עוד אשר נדבר
לבלתי קלקל את שורת הדין בהיות כל אדם אז אנוס להלחם במכרו בשכירו או בשוכרו כאשר
ילחם אויב באויב למען מצוא את מחיתו בימי היות כל איש העוסק בעסקו מתהפך בכל רגע
מעשוק לעושק ומעושק לעשוק .במעמד הזה לא מלאה יד החסיד לבקש מן האדם גדולות .רק
בלבבם ידעו בני העליה כי כגבוה מדת הרחמים על מדת הדין בשמים ממעל ,כן גבהו דיני שמים
על דיני אדם בארץ מתחת74.
אמנם כל המעמד האנוס הזה בטל למן היום אשר בטלה התחרות מן העולם אז קמו הדברים
אשר חזו רבותינו לאמר 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל' 75.למן היום
אשר חדלה המטבע להיות משא נפש לתרבות בני האדם כדבר קדמונינו אשר הכירו כי המטבע
ותקון עולם במלכות שדי לא יכונו יחד ויחליטו כי 'אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס'76
למן היום אשר השליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו 77חדלו כמעט דברי ריבות
בשערים .דיני אדם בטלו מפני דיני שמים .חזון המשורר הקדש עד צדק ישוב משפט 78נאמן
כיום לכל דבריו .מדת הדין בטלה כמעט מאליה ,ותחתיה קמו דברי החכם הקדמוני אשר צפה
ברוח חכמתו כי 'אין ירושלים נפדת אלא בצדקה' 79לא בצדקת מתן אצרות כסף מיד העשיר ליד
העני כי אין עוד עשיר ואין עוד עני ואין עוד פרוטה ולא שקל בכל גבולנו כי אם בצדקה של אהבת
איש את רעהו אהבת היחיד את הצבור והצבור את היחיד.
'מה טיב הצדקה המושלת כיום לבדה תואיל לברר לי אחרי כן .אך עתה הואיל נא אדני
להסביר לי איככה בטלו כל הקלקולים בהבטל קנין היחיד?'
כמעט כל המדות הרעות אשר הזהירו חכמי המוסר בכל דור ודור את הבריות מהן אינן ידועות
עוד כיום בלתי אם לחכמי עם חוקרי הקדמוניות ,ככל אשר לא היו עוד האלילים הקדמונים אשר
בצור וצידון ידועים בימי אבות אבותינו בלתי אם לחכמים יודעי העתים .האונאה במקח וממכר
היא אחת החטאות אשר נכשלו בהן רבי רבבות אנשים בכל דור והנה עתה אין זכר לה כי אין
מקח ואין ממכר .כי מה יקנה איש אם כל צרכיו מוספקים לו ביד רחבה .ומה ימכור איש אשר
לעצמו אין לו כל כי גם ביתו ורהיטיו נכסי הציבור הם.
אין מקום לקנאה ולצרת עין באין עוד יתרון קנין ובאין עוד יתרון תוקף או יתרון כבוד לאיש
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כלל תלמודי הלכתי הקובע שאף שבית הדין אינו יכול לחייב אדם בעונש או בתשלום על מעשה מסוים ,מבחינת הצדק
ראוי היה שיחויב .כלל זה נשנה בעיקר בגרימת נזקים באופן עקיף (גרמא).
על פי פירוש רש"י לבראשית ,א ,א' :שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין וראה שאין העולם מתקיים והקדים
מדת רחמים למדת הדין'.
בבלי ,סנהדרין צח ע"א.
שם.
ישעיה ב ,כ.
תהלים צד ,טו.
בבלי ,סנהדרין צח ע"א.
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על רעהו ובמה יתקנא המקנא .אין מקום לשנאה אחרי כי אין עוד חפץ ואין עוד יכלת לאיש
להרע לרעהו ואין שנאה מתקימת אלא בהיות שנאה כנגדה .אין עוד רום עינים ואין שחצות ואין
בזבוז סר טעם כי כל אלה היו תולדות עשר היחיד ובאין עוד יחיד עשיר או מתעשר וכנגדו אין
אביון לא ישימו לב איש אותו להרים עין להשתתף או לבזבז .גם ללעג ולדבה ולרכיל אין עוד
מקום כי כל אלה מיני כלי מלחמה היו לאיש בשנוא נפשו במקום אשר לא חזקה ידו לשלוח בו
כלי נשק שנונים מאלה ובאין עוד מקום לאיבה אין מקום למלחמה גם בגלוי גם בסתר ,לא בנשק
גס וכהה ולא בנשק דק ושנון .ואם בטלו מקח וממכר באין עוד איש צריך לקנות ובאין עוד איש
יכול למכור הלא בטלו על אחת כמה וכמה גנבה וגזלה כי ממי יגנוב ואנה יוליך את גנבתו .סוף
דבר הבצע היה אם כל חטאת אבי אבות כל טמאה כל גאוה וכל יתרון האדם על האדם ושלטון
אדם בחברו לרע לו ומשנעקרה מפלצת זו מן הארץ קמו דברי החכם על כל איש למקטן ועד גדול
'בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך משלך יתנו לך ואין אדם נוגע בשל חברו ואין אומה נוגעת בשל
חברתה כמלא נימא'80.
'מה יפי דברי המאמר ומה נאמנו כיום לכל פרטיהם אך איככה נהפך גם לב האומות לבלתי
געת בשל חברותיהן?'
'פשוט הדבר מאוד' הסביר עמינדב .הן ימים רבים לפני מזה החלו המלחמות להיות קשות על
הברד [דינמיט] אשר התחרו כל העמים
בעליהן מאד לרגלי החדושים בתעשית כלי הנשק ועיני ֶ
להעביר איש את רעהו בתחבולותיהם כיד תורת המדע הטובה על כלם עד כי תחת אשר כלי
הנשק הראשונים היו מכים באלפיהם הכו האחרונים ברבבותיהם .וייראו חכמי יועצי כל ממלכה
אירופית להטות את לב עמם למלחמה בגוי אחר באירופא פן ינגף עמם ונפל ממנו המון רב מאד
ומרה נפש העם והתקומם ,כי בימים ההם החל להיות פרי כל נגף במלחמה תקומה .ויהפכו בעלי
הכבוש את פני המלחמה אל עבר אחר אל איי אסיא וירכתי אפריקא אשר יושביהם התמימים
אינם נאזרים עוד בלתי אם בנשק דל מאד בקשת או בחרב .שם קוו כי יצליחו ,כי יאכלו העמים
בידם ככפיר בעדרי צאן וכאש בנערת .ופתחון פה למעשיהם אלה היתה בראשונה הדת והתרבות
האירופית ,אשר אמרו לזכות בהן את הפגנים הפראים ואחרי כן נתנו הכובשים טעם לדבריהם
כי היות ארצם צרה ליושביהם להתפרנס זה מזה יכבשו ארצות רחוקות למען מצוא שם שוקי
ממכר חדשים לסחורת יושבי ארץ מולדתם ולפרי כפיהם וחרושת מעשיהם .אולם לא כאשר
דמו הכובשים כן היתה .עד מהרה נודע הדבר ,כי אמץ השבטים העזים באייהם הרחוקים כמעט
שקול הוא כנגד תחבולות האירופים .בדורות ההם כבר החלה נפש האזרחים להיות מרה על מבחר
בחוריהם הנלקחים מזרועות הוריהם למות במלחמה .ובעת ההיא כאשר נשקע כמעט כל הון הארץ
ָרש והיחידים לא יכלו עוד להכיל
להו ֵ
במלחמות האחוזות אשר לא ידעו שבעה והעמים היו קרובים ִ
את המס הכבד אשר ֻהטל על כל אכל ועל כל משקה ועל כל צרכי האדם למקטן ועד גדול לא יכלו
עוד אוהבי הכבוש לאמר כי למען הרחב ליושבי ארצותהם הלכו לרשת ארצות רחוקות ,תחת העשר
 80שם ,יומא לח ע"א‑ע"ב.
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את בני עמם ינצלו את ארצם והציגוה ככלי רק .חובות הממלכה עלו עד מרום קצם כי התחבולות
המתחדשות לבקרים במעשה כלי הנשק ובבנין האניות יאכלו אלפי מיליונים לשנה מבלי השב אף
פרוטה אחת קטנה אל האוצר מלבד אשר אין קץ לרבי הרבבות אשר תבלענה מלחמות האחוזות.
זאת ראו כמה מלכים ויחליטו גם הם כי עת היא להשבית מלחמות מן הארץ .וסוד יועצי השלום
אשר עד העת ההיא היה לשחוק בעיני התקיפים החל להשמיע במרום קולו ויד כל העמים עמו
באמרם תחת בקש עשר בקצוי ארץ תחדל נא המלחמה אשר חיל צבאה אוכל מליונים בכל יום ויום
גם בימי שלום יחדל נא בנין אוניות מלחמה אשר יש אשר אחת מהם תעלה לשלשים מיליון ובפגוע
בה פגיעה אחת ואיננה .בסוד כל אלה ישובו לממלכה אדירה כאלף מיליונים לשנה היש עסק טוב
מזה .מאמצי כח סוד השלום מקצת המלכים והעמים כלם נתנו פרים והיום הגדול בא וקשת וחרב
ומלחמה השברו מן הארץ .אולם גדול הרבה מן העשר השקול והמנוי אשר שב אל העמים הוא
העשר הסמוי מן העין אשר אין קץ לברכה השרויה בו כי התרוקנו ידים לאלפי רבבה בכל עם ובכל
ארץ אשר מלאו עד העת ההיא בקשת ותשבנה לעבודה ולמלאכה אשר פריה הוא לחיים ולא למות
והידים האלה השיבו לעמם את כח נעוריו כי עד העת ההיא היו בני הנעורים וכחם נתונים לעבודת
החרב ולא לעבודת המחרשה והחרשת.
ולולא היו הימים ימי בכורים לכלכלת סדר הישוב על פי תורת הערוב כי עתה לא היתה תקוה
ָסד ולהתקים .כי מראה סדר הישוב ההיא הפך לב חדש לכל רואיו ולכל שומעי
להו ֵ
לשלום העמים ִ
שמעו לב אחר כי את אשר לא עלתה על לבם חזו עיניהם .עין בעין ראו בסדר הזה ,כי עשר היחיד
אשר בו נתנו בני האדם את כל מחמדיהם היה לאכזב לבעליו מדור דור והזכוי אשר זִ כה כיום
היחיד את כל אחיו בקנינו ובפרי כפיו היה למקור מחיה ורוחה לנפשו ולביתו לכל ימי חייו .עין
בעין ראה כל בשר כי המלחמה אשר נלחם כל יחיד מימי עולם בכל העולם כלו למען התמלא
מחרבנם ולהתעשר בנזקי אחיו אבן נגף היתה לו ולכל העולם כלו ,וכי ברית השלום אשר כרתו
בעלי תורת הערוב בין היחיד ובין הרבים בשומה אותם לצבור אחד אשר לב אחד לב שלם וחפץ
אחד לכלם נתנה לצבור הזה כח אשר לא היה עוד כמהו מיום היות אדם על הארץ .המראה הגדול
הזה אשר השתוממו עליו כל יודעיו העיר את לב גוי ואדם לדבר על לבם לאמר היום ראינו כי
המלחמה רק הכשל הכשילה את כח היחידים ולמדום אשר לדכא אותה ולהחשיכה .ואף כי אחרי
אשר חדלה המלחמה ודבר רבותינו אשר דברו זה אלפי שנה על החרב כי 'אינה אלא לגנאי'81
נאמן בכל מלא תקפו עד כי קמו כמעט דברי הנביא 'כל חטאות האדם השלכו במצולות ים'82.
'ואיככה חדלה חטאת הזִ מה מקרב האדם?'
הלא מודעת היא לכלנו ,כי עצם הדבר הזה ,אשר בפרצו חֹק יטמא את בעליו וזִ מה יאמר לו,
יהיה למקור ברכה וטהרה בהשמרו בגבול אשר יעד לו יוצר האדם .אין עוד דבר אשר עליו יאמנו
דברי החכם האלהים עשה את האדם ישר ,ואולת אדם תסלף דרכו 83כתפקיד הזה ,אשר אם 'זכה
 81שם ,שבת סג ע"א.
 82מיכה ז ,יט.
 83משלי יט ,ג.
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האדם נעשה לו סם חיים ,לא זכה נעשה לו סם מיתה' 84.וברוך ה' כי אנחנו זכינו לעשותו סם
חיים .ואין דבר אשר הגדלנו בו לעשות כאשר הגדלנו בדבר הקשה הזה.
הכלל הראשון אשר החזקנו בו הוא הנשואים בראשית ימי הנעורים .הנה היה ישראל כיום
לגוי איתן ודורנו דור חזק מאד ובכן אין לאמר עוד כי בן שמונה עשרה או בת שבע עשרה לא
הגיעו עוד לפרקם .אולם יען וביען כי בנינו ובנותינו חזקים הם על כן גם תמימותם משתמרת,
אם לא יאחרו את הפרק הזה ,ובבואם בברית דודים בשנת השמונה עשרה לא עכר עוד כל דבר
הרהור עברה את טהר רוחם התמימה .בימי התחרות היה הנדן [נדוניה] היסוד הראשון לכל
זִ וֻג ואת הנדן לא נתן אבי הבת בלתי אם ידע כי מלאו ימי החתן להלחם את מלחמת החיים כדי
התפרנסו וכדי פרנסו את הבת אשר תהיה לו לאשה .ולמלחמה זאת ולכשרון פרנסה כזאת לא
מלא איש את ידו לפני מלאת לו חמש ועשרים שנה או שלשים שנה ,אולם בבוא ימי הערוב היה
הנדן לשחוק .לא במלחמה ולא בתחבולות ימצא כיום איש את מחיתו ,כי אם באשר הוא אדם
ינתנו לו כל מחסוריו בחן ובכבוד וביד רחבה מיד הצבור גם בהיותו בן שמונה עשרה גם קודם
לכן .ובכן אין מעצור לכל איש להתחתן בעודנו צעיר לימים מאד .ובמצוא האיש התמים את
תפקידו בדרך המתרת לא יבקש לטמאה כל ימיו .והמעט מן הנדן כי עכב בימיו את הבנים והבנות
ֻגים
לנשוא ולהנשא בימי עלומיהם בעוד היותם נקיים מהרהורים רעים ,היה הוא המזוג את הזִ ו ִ
שלא כדרכם הזורע אותם כלאים מין שלא במינו בהיות איש צעיר לימים בהול על הממון מדחקו
או מאהבת בצעו נשא את אשתו ללא הנד אף כי עיניו היו נתונות באחרת .והבת אשר נדן אין לה
נאנסה לעצום עינה ולהנשא לחולה זקן ומזוהם אם רק מחל על הנדן ,להעגן אליו ולהתיאש מאיש
הראוי לה לפי שנותיה ולפי טעמה .נשואי אונס כאלה נעלו את הפתח לפני שלום הבית ויפתחו
לתפלות או גועל נפש .וחזון החכם הקדמוני נאמן לכל דבריו 'כל הנושא אשה לשם ממון
פתח ִ
85
כאלו חרש את כל העולם וזרעו מלח' .אבל בימינו אין סרסר אחר בין החתן ובין הכלה בלתי אם
הלב לבדו .נפשות בני הנעורים אינן מזדוגות אשה לרעותה בלתי אם מדעת שתיהן ומתוך אהבה
שלמה .עיני האיש לא תהיינה עוד אל כל קנין אשר לרגלי האשה הבאה אל ביתו כי גם צרך גם
חפץ לא היו בו .לאשה נתנה מחיתה וערך בגדיה מיום הולדה מיד הצבור ככל אשר ינתנו כל אלה
מן היד ההיא לאיש ואחת היא לצבור אם הנפש הנזונה ההיא יושבת בבית אביה או תחת בעלה.
ולפיכך לא היתה האשה עוד בהולה להחזיק בכנף איש אשר אין נפשה אליו רק למען יאסוף
את חרפתה ולמען יציל אותה גם מחרפת רעב .סוף דבר ,נשואי האונס לשם ממון חדלו מקרבנו
לתפלות.
לחלוטין וכל הנשואים אשר בתוכנו נשואים לרצון הן על כן אין עוד מקום בתוכנו ִ
'אבל אדני' שאלתי 'הלא יודעים אנחנו כי היו ימים אשר גם המזדוגים לרצונם זינו אחרי כן
אחרי עיניהם בגבור יצרם עליהם'.
'לעומת שאלתך זאת אערכה נא אני שאלה אחרת' השיב לי עמינדב .ומדוע לא היתה כזאת
בימי אבותינו הכשרים בימים אשר שכנו עוד לבדד בחוף גרותם? מדוע לא תרו הם אחרי עיניהם
 84בבלי ,יומא עב ע"ב.
 85שם ,קידושין ע ע"א.
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עת אשר זִ וֻגָם היה לרצונם ולא עוד אלא אפילו בזמן שלא היה זו גם לפי טעמם לא תרו אחרי
עיניהם.
'יען כי צדיקים היו כבשו את יצרם' עניתי' .או יען כי רבו צרותיהם על כן לא קמה בהם רוח
ללכת אחרי לבם'.
ידידי גם אבותינו ההם היו רובם צדיקים ולא כלם צדיקים ואם גם רבו צרותיהם נמצאו בקרבם
גם אנשים רואים בטובה ובכל זאת צנועים היו כמעט כלם .וטעם הדבר פשוט מאד .האלהים
עשה את האדם ישר ולא ברא בו יצר אשר לא יוכל האדם לכבוש אותו כל ימיו .יצר באדם איננו
רע מתחלתו ,כי איננו מבקש בלתי אם את תפקידו אשר הטביע ה' בו בעצם יצירתו ואם ינתן לו
המתרת הרי הוא שבע ואינו מתגבר עליו ככל אשר לא יתגבר
תפקידו לפרקים בוסת קבועה בדרך ֻ
על האדם התאבון אם סדר סעודה קבוע ומתוקן לו בעתו .על כן חרדו מאד אבותינו הכשרים
בארצות הצפון להשיא את בניהם ואת בנותיהם בראשית ימי הנעורים .כי בהמצא לאדם הכשר
תפקידו במועדו לא ישאהו יצרו לחטוא .אולם למן היום אשר בקשו ללכת בדרכי הגוים המעט
מהם כי לא הוסיפו עוד כלם להשיא את צאצאיהם כשהגיעו לפרקם כי גם אלה אשר נשאו עוד
בני שמונה עשרה החלו ללכת אחרי עיניהם ומדוע?
יען כי מכל עבר הקיפום סרסרי עברה ואם מרביתם עמדו כנגדם הנה מקצתם עיפה נפשם אל
הסרסרים מצודדי הנפשות האלה וגם אלה אשר לא התגאלו בחטא הגס לא נקו מאבק עברה
תחת אשר העמים האחרים בימים ההם השתרשו כלם בחטאת זמה התפטמו באסור זה עד אשר
בפה מלא יאמר כי באשמת הסרסרים ההם מלאו כל הארצות זמה ובהוסד ישובי ישראל בשטת
הערוב היתה ראשית עצתנו לבלתי תת לסרסרים ההם להבקיע או להתגנב אלינו.
'מה זה תדבר אדני?' קראתי ואשתומם' .המכל עבר הקיפו סרסרי עברה את בני ישראל כאשר
החלו ללכת בדרכי הגוים ועמי ארופה כלם נתנו לסרסרים האלה לשלוט בהם .הלא רק במבואות
האפלים אשר לא תדרוך שם רגל איש הגון נמצאו אנשי אוֶן כאלה ובגשת אדם כזה אל איש הגון
הלא היתה מנת חלקו חרפה ויענש בידי השוטרים'.
'ואתה מה תחשוב עלי' קרא גם עמינדב וישתומם .הלא ידעתני כי לא דובר כזב ולא נוהג בזיון
אני בעמים אחרים לבדות עליהם שקרים ולבזותם .לא על הסרסרים החיים המדברים האלה אשר
שרצו בכל קרן חשכה ואשר היו לגעל נפש לכל רואיהם אני מדבר כי אם על הסרסרים הנאים
המסולסלים אשר לא יוציאו הגה מפיהם ואם יבואו בדברים יהיו דבריהם נכבדות ונשגבות.
הסרסרים האלה היו מבוקשים מבלי86
[התיאטרון מלאכת המחשבת ,הספרות היפה ,הטרקלין ,כל אלה היו סרסרים לעברה ואח"כ
היתה העברה עצמה סרסרת למסחר למקנה לקנין על כל חבילה של ממתקים צורה נאה .מרחץ
נוי לאפרודיטי 87אפרודיטי נוי למרחץ]88
 86כאן מסתיים הטקסט של המחברת השלישית ,לפני העמוד האחרון .המשפט נקטע באמצע ,והמשפט שאחריו מתחיל
במחברת הבאה.
 87אלת האהבה והיופי במיתולוגיה היוונית.
 88משנה ,עבודה זרה ג ,ד .הטקסט שבסוגריים מרובעים נכתב מימין לגוף הטקסט ,ולא ברור היכן בדיוק היה אמור להשתלב.
קתדרה

 ,1 4 8ת מ ו ז ת ש ע " ג  ,ע מ ' 1 0 8 - 7 1

חדש מלא ישן :האוטופיה הגנוזה של זאב יעבץ

הסרסרים המסתתרים האלה מלאו בימי התחרות את הארץ .התאטר [תאטרון] לא נברא
לפי דברי אוהביו בלתי אם לצרף את הטעם ולהשיב נפש ומה נתן לקהל לשם מצרף טעם
ומשיבת נפש? משמע קול נערות משוררות ומראה עלמות מהוללות הצודדות נפשות ביפי קולן
לתפלה חלקלקת .מלאכת המחשבת היוצרת לא נתנה גם היא אלא
וההופכות את הטעם הבריא ִ
ללמד לאדם טוב טעם ודעת חן מדה וקצב ומערכת ומתכנת ומה היא מרבית יציריה מערומי
גויות מחטבות או מתֹארות הדק היטב בכל ִחקקיהן ובכל חמוקיהן המעבירות על רואיהן רוח
תאוה עזה .ואם יעצום אדם את עיניו מראות את המראות המתעים האלה ובא אל הגבול שכֻלו
מוסר ומישרים אל גבול הספרות האומרת לדבר בחזון על גורל האדם בימי חלדו ועל העתים
המתהפכות עליו לרעה ולטובה ומה תשמענה אזניו מתוך מרבית הספרות הזאת המדברת בשיר
בחזיוני הבמה או בספורים? מערכי אהבים ועגבים אשר במליצותיהם המדוקדקות והמ ֻכוָנות
וה ַציָר גם יחד .ואם
יטיבו לערוך דמות לחמדת בשרים מכל תחבולות הטרקלין והתאטר החוטב ַ
נראה רק מרחוק את אלה ואת הספרות היפה או השומע רק את שמעם מבלי דעת אותה עוד
אל נכון ,ואמר הלא כל המקצועות האלה נאמנים הם לתפקידם עושים דברים לשמם ומדברים
לפעלם בטרקלין אינו אלא מקרב את הלבבות התאטר אינו אלא מזכך את הטעם ומשיב את
נפש העיֵפים החטוב והציור אינם אלא שופכים על האדם רוח חן והספרות היפה אינה אלא
הפוקחת עיני הבריות על גורל האדם בחיים .אולם בהעמיק הרואה לעינים לראות ללבב 89יכיר
כי מרביתם סרסרים מסתתרים הם לדבר שנפש האדם מחמדתם ואת כל מקצועות אלה שמו
רבים מבעליהם לפתחון פה בידם ככל אשר שמו האלופים הקדמונים באלף החמשי את חסות
המין הרפה לפתחון פה להתקרב אל המין היפה.
והעבירה אשר זכתה להרבים את גבולה בקרב האדם בידי סרסרים חוזרת אף היא ונעשית
סרסרת אך לא סרסרת מסתתרת כי אם מתפרסמת סרסרת היא בחנֻיות לכל מיני סחורה בבתי
משקה וקונדיטון [מאפה] לכל מיני שקוי ומגדנות .גלומי בד וכל רקמה הנמכרים בחנות בקבוקי
יין ועסיס גזרי ממתקים חובשת היא במטלית נְ יָר נוצץ אשר פני יפיפיה שאינה צנועה ביותר
מחוקה עליה במיני צבעונים זכים להפליא עד מאֹד .על כלי תשמישי הכתב בחדר משכית
העשירים היא יוצקת את תבניתה מתוך שהיא מסרסרת לאחרים מסרסרת היא לעצמה כי
ככֹל אשר תרבה להראות בראש הומיות במקום המסחר במקום המזון וחדר בחדר ככה היא
והעברה
ֵ
העברה
מרבה להדרש ולהתבקש .ובכן רבו מאֹד התחבֻלות אשר התהפכו בהן סרסרי ֵ
המסרסרת עצמה להעיר ולעורר את היצר בלב האדם התמים .התחבֻלות האלה בכל נִ כליהן
מעבר מזה ורבוי ָה ַרוָקים הפנוים עד חצי ימיהם או עד יום מותם מעבר מזה מלאו את הארץ
חטאת זמה.
ולנשים אשר הן צנועות ותמימות מן האנשים היה טמון מוקש אחר אשר הוא חלקת לשון
הגברים אשר גם הגאים אשר בתוכם שכחו את כבודם ויתבזו ויתרפסו עד עפר למען קנות לבן
לשעה קלה .הן אמנם כי מרבית הנשים בלעדי אלה אשר התמכרו לבושת — לא נפתו ולא חללו
 89על פי 'האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב' (שמואל א טז ,ז).
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אסף ידידיה

את כבודן .אך מרביתן לא אטמו את אזניהן משמוע חלקות בהיותן בעיניהן כנפשות עזובות אשר
אין מגן בעדן בלתי אם האיש אשר ישא אותן .והחלקות האלה אשר תוכן רמיה לא נבדלו הרבה
מן הרכות אשר ידבר איש על לב הנערה אשר באמת ובתמים יאמר לקחת אותה לו לאשה .אך
אחרית סתם חלקות כאלה היתה מפח נפש לאשה העלובה ושארית פגם כלשהו לרוחה התמימה.
והעברה המסרסרת לאחרים ולעצמה בטלו מאליהם.
ֵ
העברה המסתתרים
ֵ
היום סרסרי
התאטראות אינם חביבים עוד על הקהל כי למשיבת נפש אין צורך להם אחרי עמל היום ועצבו
ורגזו אחרי כי אין עוד עמל ועצב נרגז כרוכים עוד בסדר עבודת היום בהיות פרנסת כל נפש מצויה
לה ברֹחב יד ובעין טובה מאין כמ ָֹה ומכשירי זכוך הטעם באמת מצוים לרוב בלעדי התיאטר,
וראשי תיאטראות תגרנים זריזים המתחרים להביא ממרחק מעוללים מופלגים ומפורסמים למען
פתות את לב הרבים לבא ולראות ולשמוע למען הקל מעט מכיס הקהל ולהטות ברב חסדם את
שכמם אל המשא הזה אין עוד באשר חדלה התגרנות מכל מקצוע שבישוב ארצנו .דרך מלאכת
המחשבת הנוהגת בנו היא רחוקה מן הקצה אל הקצה מזאת אשר נהגה בימי התחרות כאשר
אבאר לך עוד בפעם אחרת .ספרותנו היפה כתובה היא בטעם המקרא האגדה וספרות ישראל
ַעד ומועצה
מדור דור .והטרקלין החלף כלו בדימוסיות אחרות מלאות פאר שתעודתן הן להיות ו ַ
לשעשעים טהורים למיודעים טהורים.
ֻ
ובתי מועד
'ומה גורל השכרון [שכרות] בארץ' שאלתי 'הלא גם חטאת זאת היא לפעמים סרסרת לדבר
עברה'.
בעמנו גם בימי עניו ומרודו בהיותו
'החטאת האחת הזאת' ענה עמינדב ,לא פרצה ברוך ה' ֵ
כבוש בגֵרות האפלה גם אחרי אשר החל לצאת למרחב אחרי החל הממלכות להקל מעט על
צוארו .גם בהחל העשירים העליזים ויתר בעלי התענוגות לזנות אחרי עיניהם לא היו להוטים
אחרי גרונם .ואף כי היין לא נאסר עלינו מעולם שתו ממנו אבותינו תמיד רק במשורה גם ביום
היות לבם טוב עליהם מאד.
אולם אם בימי התחרות היה עוד מקום ליחידים מעטים לתת בכוס עינם אין עוד מקום גם
למעט הזה בקרבנו .בימי התחרות אשר כל איש בקש לו רק מוצא לכסף למשכ ֶֹרת וע ֶֹשר חשב
כל היום מחשבות במה תמצא ידו להמציא מיני הנאה לקהל אשר בעדם ישקלו על כפו כסף רב.
ויערימו אנשי הבצע אשר בקרב העמים הפרוצים בשכרון להמציא להם מיני משקה חריפים
לח ָכם ואשר יטיבו את לבם וימסכו עליהם מעין רוח
ֻשמים אשר ימתקו ִ
וערבים מתוקים ומב ָ
ֵ
ׂשר רב לבעליהן על כן שמו את כל לבם להטיב את
צהלה .ממכר מיני משקה אלה היו למקור ע ֶ
מראה .והתקונים האלה הנוספים מיום ליום הרבו
ָ
מלאכת ידם להטיב את טעמה את ריחה ואת
את מספר קהל השותים.
הערוב אין מקום לכשרון מלאכה זאת ולתיקונים אלה כל מיני החרֹשת הנוהגים
אולם בתרבות ֵ
בתוכנו לא לשם בצע כסף באו.
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