
 ן ' ההזדהות מידת .על.

מאת ,..,, .. .
 .') ר1טנשטרייךנתן

 איש-הציבור צד הוא שזר זלמן של ופעולתו שבחייו הגלויהצד
 בציונות, מאד מוגדרת אסכולה עם שזר נמנה כאיש-ציבורשבו.
 רעיונותיו ששרשי במה אלא הפועלים תנועת איש שהוא במה רקלא

 תרגם שזר ברוכוב.. של בית-מדרשו בקרקע נעוציםהציביריים

 ברוכוב את פירש והוא לאידיש ברוכוב של ה"פלטפורמה"את

 להכרעות שותף היה בכלל. הזה הדור ולבני עבריתלקוראי
 ולמענה. עמה נמנה שהוא 'האסכולה-הציבורית מתוךציבוריות

 הוא ::. בולט ייחוד בקו ציבור כאיש שזר מצטיין זאת, ובכל"
- זולתו לדעותפתוח  אחרת. אסכולה כבן והזולת כיחיד הזולת 

 במישור הזולת של דעתו את פוגש שהוא ציבור אישמדרכו'של
 שבפשרה החיוב.וההכרח את עצמו על מקבל פשרה,'והואשל

 להתחשב שיש' חברתי כוח מייצג האחרת' הדעה ' שבעלמשום
 פרי הפשרה במישור הזולת דעת את פוגש אינו שזר אדבו.

 כי יודע הוא ההחשבה. פרי ההבנה במישור אלאההתחשבות,
 אישיים נסיונות כי 1 ובהווה בעבר ישראל עם של דרכוסבוכה

 ובזניות- בהשקפותיהם האדם בני את מנחים שוניםוציבוריים
 אל יצא והוא והבינה, גרמניה יהדות אל יצא הואראייתם.

 לנקודת- נאמן הוא אלה בהבנותיו והבינה. ארצות-הבריתיהדות
 ואולי לה. מעבר אף הוא.הולך אך אסכולה, שלו.כבןהמוצא
 ז'בוטינסקי על ממסתו שזר של זה לכוחו מובהק ביטוי לךאין

 רחוק אדם שזר'על כתב כאן אישים"(. "אור בספרו)שנכללה

 כאחת והסתייגות זיקה ביטא ובכתיבתו הציבוריים בחייםממנו

-
 לעולם אך ההסתייגות. גוברת ועתים הזיקה~ גוברת עתים.
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 הריחוק, שרשי את להסביר מבקש לוו הרחוק הכותב.אתמבין
 :,-, יל . . , התופעהכולה. האנושישל האופיולתאראת

 ההיסטוריון.שבו. יד, על ומעוצב מושפע הוא זה שבענין דומה.
 כהיסטוריון עלישזר ההיסטוריון. את מפרנסים הרבהמעיינות

 שההיס- הנודע, הגרמני ההיסטוריון דברי את להמשיל נוכל.לא'
 לגבי אינן העבר תופעות מדריכו. קמאי אנטיקווארי יצרטוריון
 הן לגביו גנזים.אנטיקווארי., בבית גזוזות רחוקות, תופעותשזר

 עמהן שרוי מהן, אותןןמתפעל חי הואנוכחות;
 ובתוכוי

 היותו עם
 ביטא.את עצמו שזר בו. נתון עצמו שהוא הווה חיי אלמעתיקן
 "סערת שיפר: מ. על בדבריו וההיסטוריון איש-הציבור ביןהיחס
 למרחקייהזמן הדור( אנשי את )היינו אותם שלחההחיים
 ערכו ותגליותיהם חיפושיהם, ולאור' עמם, גורל נסתרותלפענח
 יסגד ,בין הזיקה. כי נראה אן קרבותיהם". את הדורלוחמי
 והחויה ההיסטורי החקר יסוד לבין שבהווה הציבורייםהחיים

 על במטתו לה הביטוי,שנתן מן בשזר היא עמוקהההיסטורית

 של שמו את הראשונה בפעם בילדותו שמע כיצד מספרשזר
 כי יהודי.'בעיירה,'שטען מפי' זה שם שמעשבתאי'צבי:'הוא

 להרחיב השבתאות:,מומה שנכשלה להכשליכשם הציונות,עתידה
 דומה'ששזר הצירוף: לעצם מעבר הזה התאור משמעות'את

 ושלך השבתאית של-התנועה לעומקה חדר אשרההיסטוריון,
 הציונות: כשלון מפני החשש את שעה ובכל עת .בכל מודעחותיה,
 הוא ; כאיש-ציבור על.חייו משפיע בלבו המקנן זה עמוקחשש
 ההיסטוריה בפני האחריות' צביון' את 'הציבורית לדרכומשווה

 הנסיונות תולדות ובפני וחיפושיה, .גילוייה רציפות עלהיהודית,
 בעבר ההתעניינות את הציונות הזינה כאן עמנו.המשיחיים,של
 -יא ' "י הציונות: את הזינה בעברוההתעניינות

 .בהזדהות הוא כהיסטוריון שזר של העיקרי יוצקתו: מקור-
 של גליותן רב על עומד' הוא' הנחקר. הענין עם מזדההשהוא

 )הוא, היסטורית הויה שבכל על'הסוד ההיסטוריות,התופעות
 חוית היא שלו, זו חויה של ספרותי גיבוש מפני חרדכביכול,

 להתעניינותו 'בכתב ביטוי מלוא שזר נתן לא כןההזדהות(,על
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 ביטוייה לבין החויה בין מרחק-מה קיים אלאבהיסטוריה,
 '., ו,', , - .' ..בעל-פה,מכלשכןבכתב,

 בתולדות לא )אפילו כהיסטוריון, עסק בלבד בשבתאות ולא.
 החשובה התעודה את פירסם הוא בלבד. המשיחייםהרעיונות
 תנועת על~רקע בגרמניה ישראל חכמת ראשית שלביותר

 של הפרוגראמאטי הנאום הוא בדת, והתיקוניםהאמנציפציה

 במלחמת אחת תופעה על. אור לזרוע בוקש כאן גאנז.אדוארד

 לבטי של בכיוון אלא משיחי בכיוון לא היהודי העם שלהחיים
 שרשיה על גרמניה, של הממשית המציאות בעולםהשתרשות
 הרעיוניים. ביטוייה )על זו תופעה של והחברתייםהנפשיים

 שהוא אף כלשהי, אסכולה. עם נמנה אין-שזרכהיסטוריון

 עומדת אינה שזר של ענינו במרכז לדובנוב. זיקתנ)' אתמבליט)
 ,המבקש "העם אלא קיומה, על הנלחמת היהודיתהחברה

 מבחינה העסו על הוא והדגש בפיו, מאד שגור זה צירוףלהיגאל".
 ארגונו אינו שהעיקר אלא דובנוב, של לאסכולה קרוב הואזו

 האסכולה בן שהוא לנמר אין זו ומבחילה שאיפתו, אלא העםשל
 , .הסוציולוגית.

 העולמות ועל מכאן שזר של הביוגראפיה על מבט נעיףאם

 לאשר, בידנו שיהיה דומה מכאן,. בו המתלכדים העבה שלהשונים

 ומכון ממריץ גורם היא היהודי העם של האחדותשתודעת

 ששזר, בדבר, הגורל נסיבות הציבירית. ובדרכו באישיותומרכזי

 לגרמניהיוהכה נקלע המזרחית, אירופה יהדות של חניכהשהוא
 מלחמת בפרוס לגרמניה נזדמן של,גרמניה..ה)א ביהדותהשורש

 ניתן לא הרוסי האויב של מארצו. שבא ומשוםהע)לם.)הראש)נה
 לו איפשרה הגורל בכוח עליו שהוטלה הזאת והשהות לחזור,לו

 שיאפיינו הדרכים,. מחיפושי כמה או היסודות מן כמהלספוג
 שונים חוגים כאשה זו, מאה בראשיתה-של גרמניה יהדותאת
 יידישה סביב,"דר מכונסים שהיו ,הגרמנית,-אלה היהדותשל.

 בבר, של יודה" "דר סביב, מכונסים .שהיו א) בברלין,פרלאג"
 אירופה מיהדות שחנית )ספיגה תרבותי מגע של אפשרותחיפשו

 אחרי שהחיפוש ובלי הזאת ההווייה לתוך הוטל כאילו..שזר
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 'הספרו-תי.הפולקל)רי.-או את4'ניסוחו 'ימצא הגשריםגישוה-"
 יהדות של .היו:לכיוון עיניו הזה. הגשר .היה הואהמחשבתי;!
 מאירופה באירופה'.המזרחימ. שורשיו.היו נופו, אולםגרמניה;
 למדנית: ; יהדות של במינו יחיד' צירוף: . שזר הביא _המזרחית
 והזרמים הדיעות במלחמת השתתפות שני ומצד אחה מצדחסידית

 הציונית-הסוציאליסטית,.את התנועה אתוהוויכוחיםישהכינו
 את ומילאו שפירנסו והזרמים היובלים ס.:זכיוצא:באלה'מןהל

 הזאת. המאה בראשיתה,של המזרחית אירופה יהדותעולמה,של
 .למנוסחה למצא אי"אפשר. שאתי דבי על ימיושזה'נאבק,כל

 החב"דית היהדות את 'לאחד. כיצד מצוחצחת, מוגדרת,כ-תובה,
 ע'לו;עצמו את,השורשימו המדינית, הציונות של השורשיםואת

 בעצם. אותם לא'-יבין ששזר אלה,דברים .והלאבמשנתו..שלו,
 אחד מצד לינגוויסטה ,של כלים בעל וחריף, נתחן,בורוכוב-שהית

 נגד ארך-ישראל-' אתק חייב שני, , מצד . סוציאליסטי הוגה'-ושל
 מריטה היה המארכסיסטית, את:האידיאולוגיה ושללהידיתן היך ההתלהבות"ןהעמפיות גלי 'עלל שנישא וסירקין,איגאנדה.'
 על.ידי 'ולא' בעצם, אותן ליישב שאין. האלו, והסתירותריאליסטן:'

 אותו,'והוא הזיני והן בלבו שזר ניתוחים,,ספגןניהוחים:וניתומי
 לסלק כדי שיהיה,בו פיתרון. להן',יישוב, למצוא, ביקשאוליילא

 אלא פשוטה, טמורה מאהימאטית דרך האלו.עלאת'הסתירות'
 הוא ל האלו הסתירות, ובתוף חי, הוא. האלו: מתוד.הסתירותשמא,

 הססגוניות מצד'אחד. ופעם מצד.זה פעם מזיניםפוצא'שורשים
 יהדות עם מפק-במגע ללא אותו הביאה מכאו:היא שעולההזאת

 היהדות אותה נמצא.לפניהם,ככרסוניפיקציה.של כשהואגרמניה,
 רק קיבל;מהסרלא גם הוא אבל , אותה מיקשו שהם.העממית

 את;המאמץ מהם, קיבל גם נכחותוובעצם'הווייתו,-'אלא בעצםנתך
 למטואטאת .הזאת,( התקופה לשפת :הזאת המורשה אתלתרגם

 שאינם-יהודים, של הע)לנז היה)ך,ם,לבין של ב?ן'הע)לםהקשרים
 רבגוניות. אותה גלג)ללבתירגומה'של שהוא מהם;דבר קיבלוהוא
 של(סובלנות; דבה מידה מידה:מסויימת'של,סובלנות,,אוליזו

 מן.רהצד אידיאולוגי',מובדל של'.בית-מדרש חניכו: הוא.ן,'שזר
 היהודית, לגילויי'-היצ,רה' לבו"פתוח .הצד"האחר' ומןהאחד,
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 של לרבגוניותן., גם ואולי יהודיים.. ,טפוסים שללרבגוניותם'
 מארטין לבין בינו ברית למשל, נקשרה, ,יהודיות.אידיאולוגיות

 את גרס לא שור אחדות., בשנים ממנו בכיר שהיה ע"ה,בובר
 הלך כשבובר זכורני, אבל וציבור, קהל בענייני בובר שלמשנתו
 את עצמו על ונטל בביתו שזר הופיע בבוקר, א' ביוםלעולמו,
 שעת היא שזו לבו, בעומק כאן הבין הוא ההלוויה. שלהטירחה
 מדינת ישל נציגה כאשר כושר, שעת של סמליות איזו זוכושר,
 של בלתי-מוכתר נציג היהדות, של לנציג כבוד חולקישראל

 האוצר היהודיים, הדורות של הגדול האוצר בתול הריהיהדותן

 מיוחד, משהו מביא הזה,הוא בדור היהוד.ת ההוויה שלהגדול
 -י ורע.. אח לו שאין,משהו
 בשנות הברית. ארצות ליהדות גרמניה מיהדות עבר,שזר
 ארצות בתוך הרבה עשה הוא השלושים, שנות ובראשיתהעשרים,
 הנעורים, חבריו.מימי עם לו שהיו .הקשרים את חידשהברית,.

 .)העריץ והוא.הבין הזאת, היבשה אלשהתגלגלו-בתוקף,הגרל

 הגיוונים ואת הברית ארצות יהדות של רחבותה ואת עוצמתהאת
 במובן ראה הוא דור. באותו קיימים היו שלמצערהשונים,

- בכתב וגם בעל-פה גם ביטוי לזה ונתןמסויים,-  באישיותו 
 השורשים של המובהק הביטוי את בראנדייס לואי השופטשל

 לבין האלה בין.השורשים המגע מן ההתפרנסות שלהיהודיים,
 הפאטוס גם ואולי שלה, הצימורי )הוזעף אמריקה שלתרבותה

 מדינתיישראל, ארץ-ישראל,)כאיש כאיש וכמובן שלה.הסוציאלי
 במשך הזאת הציבורית ההווייה של הגלגולים כל. 'אתראה

 צעיר, וזה בכיר זה קטן, וזה גדול זה ממנו, אחד כשכלהדורות,
 מבחינת זה הזאת. לנציגות שלו הפירוש את בלבונושא.

 הישראלי במרכז היהודיים השבטים' של וההתקפלותהביוגראפיה
 - .' שזר. זלמן אחד, אדם של הביוגראפיתואישיותו.

 מאמץ כאן ,ש הביוגראפי, הנקנה, המבט מבחינת גםאבל
 העם של אחדותו אתי ולהבין לשקם , לשחזר, לחזור,מתמיד
 מ. עם יחד והוציא המקרא, בחקר שזר עסק בברליןהיהודי..

 המקרא. ביקורת תולדות על ספר ע"ה,סולובייצ'יק-סוליאלי,
 המשיחיות, התנועות של הצד מן הן יהודית, בהיסטוריה עסקהוא
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-.והן  המגע של, ואביבו ראשיתו .מצד גם כך,. כל ידוע אינו וזה. 
 תנועת של בכתב-עת הלא-יהודי. 'לבין.העולם היהודיםבין-

 שם ' אינו . שאיש 'דחוי. בגרמניהל'נתב-עת הציונייםהסטודנטים
 גרמני יהודי של הצעה בשני'המשכים שזר פירסם היים, אליולב

 דתו את שהמיר מי גאנז, אדוארד היהודי'הוא 1818ן.'שםמשנת
 והיה ,ברלין, )באוניברסיטת למשפטים פרופ" ונעשהלאחרל'מכן,

 פירסם שזר ייגר. הגרמני'הגדול הפילוסוף כתבי של המהדיריםמן
 כתב-יד היה שזה משום משלו, בשם אותה והכתיר הצעתואת
 ההת- )ביכורי Assimilation:- der 'Erstlinge שם עליו היה.שלא

 לניסיון בה-ביטוי הוא.ראה עניין; כרבת זו תעודה ראה,,'הוא
 להעתיק הקודמת המאה בראשית אינטלקטואלי-יהודי דורשל

 הגרמנית הפילולוגיה ונתנסחו"בעולם שנתכוננו וכליםמושגים
 הללו המושגים את להעתיק הגרמנית,. והגיאוגרפיהוההיסטוריה

 היהדות. של לדיעותיה להתכחש בלי היהדות, של המחקרלצורך
 ראייתו מזווית האלה על.האוצרות להשקיף בעצם.הניסיוןאולם
 עול אח עצמו על הנוטל מחוייב משקיף לא הצד, מן משקיףשל

 לבין העול קבלת בין הזה בניתוק אותו, חוקר שהואהאוצר'
 של ראשיתו את מאוד בעין,חדה ראהישזר באוצרההתעניינות
 נתון שזר היהודית. ביכוריה,של.ההתבוללות ראשית,התהלידך

 אחת, ובשנה בעת היהדות פירנסה כיצד למחשבה'הזאת, ימיוכל
-בדורות'השונים  הציפיה את = במשמע האחרונים; בדורות 

 לשתול עצמה, את לקיים המתמידיםהמתמדת'ואת,המאמצים
 ברעיון להיאחז בתוכו, שרויים העולם'שהיהודיםעצמה"בתוך
 של לעולמם' הפרישה אחת ובעונה ובעת. אחד) מצדהמשיחי
 : (- . לה. והתנכרו היהדות את שעזבו בניה מיטב אתהגויים
 כה מגמות ושתי נטיות שתי לפרנס אחת הווייה יכולה,.'כיצד

 שכל עתה, גם רואה ראהיתומני,שהואמנוגדות1זו,לזוו-הוא'
 הצפייה גדולה. סכנה בחובה .נושאת האלה המגמות משתיאחת

 והכניסה משיחיות-שקר, הסכנה.של את בתוכה נושאתהמשיחית
 היעקרות,'של של הסכנה בחובה.את הגויים.גושאת שללעולמם
 המגמות שתין ובין כנגד,-היהדות.. הגרזן הנפת ושל .הינתקות
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 ההנוהות שייהוי]ז[

 על מוטל עצמה, ההיסטורית היהדות מתוך_ היוצאותהאלו,

 המריצה זו שנאמנות אלה ועל הדורות בכל ישראל ביתנאמני
 בתנועה הידוק דחיפת לנאמנות לתת האלה בדורותאותם

 ישראל. מדינת של ועיצובה וכינונה ולהקמתההציונית
 אינו הוא מאש, מוצל אוד יהוא הנאמנות של הזה השביל.

 פרי הוא חיפושים, פרי הוא מאמצים, פרי הוא מעצמו,ניתן
 שההיסטוריה השביל הוא אבל קשיים, מחולל בעצמו הואקשיים,
 ימי דברי את קוראים אנחנו אם עלינו, אותו גוזרתהיהודית
 של הזה הפשר את ולפענח להבין מבקשים אנחנו אםעמנו,

 הביוגראפית העצמיות בין הזאת והמזיגה היהודית.ההיסטוריה
 ההגנה תוך קיפוליו ועל גווניו על היהודי לעם אמונים שמירתשל

 היהודיים הדורות של האחדות ובקשת השורשית אחדותועל
 הפגישה האלה, הדורות, של והולכת המתחדשתוהתנצחותם

 מגולמת העבר, של הזרם לבין ההווה של היובל ביןהזאת
 עצמו, על שאמר מה את מצדיקה אולי והיא שזר, שלבאישיותו
 העם של האחדות תודעת את מביא הוא הנשיאותשלכהונת
 .היהודי.

 דומני ו באישיותו הגלומה למזיגה ביטוי לתת לו ניתן כיצד,
 הביא שזר אישיים. סגולה מיני. כמה לשזר לו ועומדיםשעמדו
 להשגה הנלווית ההתרגשות לקרוא,בשם שניתן מה אתמחב"ד

 יבשה, נתוקה, איננה האינטלקטואלית ההשגההאינטלקטואלית.
 ואת ההתפעמות את מעוררת היא אלא עצמה, בתוךסגורה

 אותו עושה היא אופיו, את מעצבת היא האדם,ההתפעלות.של
 ולא שבגישה לקח שבאופי, לקח הזה,. הלקח רגישה.לאישיות
 לשוניים- כלים הביא הוא מחב"ד. שזר הביא שבתורה,לקח.
 הוא בעצמו וזה ובאידית, בעברית. בייחוד מאוד, רגישיםדתיים

 עניין רק שאינם לשורשים יכולת ושל כשרון של ביטוימעין
 בעצמו, שירים כתב שירה, תירגם לשירה, רגיש הוא וליכולת.לכשרון
 רואה הוא רחל, כמו משוררים, של יצירות של להפצתן דאגהוא

 מן חיוניותו את היונק התפעמות של ביטוי כאותו השירהאת
 כעולם את.השירה רואה ואינו ממנו ניזוזת שההתפעמותהעולם
 הטכני, במובן למשורר הדברים כוונת אין עצמו. בתוך ומכונססגור
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~ן ך י י ר ט ע לוטננתן

 המובן באותו למשורר אלא כידוע, בו מצוי זה יסוד שגםאף
 ובמתי- ברבגוניותם החיים את החי כאדם ברדיצבסקי,שתיאר

 אחיה גם הוא המשורר : ומתוכם הקרעים בתוך חיחויותיהם,
 . * , נבט: בן ירלעס וגםהשילוני

 - - . ץ .

 ותחומים יסודות בין והתרוצצות מתיחות שאין כמובן לומראין
 לכאן, ופעם לכאן פעם הכרעות שיש ודאי ודרכו. שזר שבחייאלה
 במעט לא קבעו ותנועותיו, ענייניו ושאלותיו, שהדור ספקואין
 דומה אך הדור. בתוך חורין בן היחיד האיש ואין דרכו,את

 וברציפות באחדות גם להבחין ניתן והסתירות המתיחותשמלבד
 : : 1 -שבדרכו.'-
 האור מן אחד ניצוץ "אם : אישים" "לאור ההקדמהובלשון
 . גמולי". זה והיה הבא, הדור בלבות כלשהו זיקיצית
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