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ספרה של ג'ודי מאיירס עוסק בכתביו
ובפעילותו הציבורית של הרב צבי הירש קלישר
) ,(18741795הידוע כאחד מ'מבשרי הציונות'.
קלישר נולד בליסה שבמערב פולין ,קצת אחרי
שהאזור עבר לידי פרוסיה ,והתחנך אצל הרבנים
יעקב לורברבאום בליסה ועקיבא אייגר בעיר פוזנה
הסמוכה .את רוב חיו הבוגרים עשה בטורן .הוא
הותיר אחריו ספרים ,קונטרסים ואיגרות .ספרו
'דרישת ציון' ) — (1862המגלם את עיקר משנתו,
ושממנו נשאלה כותרת ספרה של מאיירס — מציג
את פתרונותיו לבעיות הכלכליות והחברתיות
שהתעוררו בחברה היהודית נוכח המפגש בין
המסורת היהודית לרעיונות מודרניים ,שבתקופתו
החלו להשפיע על החברה היהודית באירופה.
מאיירס מציגה את מחשבתו ופעילותו של קלישר
כְּמוּנ ָעוֹת בעיקר על ידי דחפים משיחיים .לפי
גרסתה השיטה שפיתח ,משיחיות אקטיווית,
שביטוייה הם יישוב ארץ–ישראל וחידוש פולחן
הקרבנות ,נועדה לזרז את הגאולה המשיחית
ואגב כך לפתור בעיות חברתיות וכלכליות של
החברה היהודית באירופה .מאיירס פותחת
ומסיימת את ספרה באזכור מפעל ההתנחלות
בשטחי הגדה המערבית שנכבשו במלחמת ,1967
ומציגה את רעיונותיו של קלישר — שהתפתחו

במציאות הטרום–ציונית של התפוצה היהודית
באירופה באמצע המאה התשע–עשרה — כמסגרת
האידאולוגית הראשונה לאקטיוויזם ההתיישבותי
המשיחי של תנועת 'גוש אמונים' והקשורים בה
וכתשתית לאידאולוגיה שפיתחו הרבנים אברהם
יצחק קוק ובנו צבי יהודה קוק.
הפרק הראשון דן ברעיון המשיחי בקרב יהודי
אירופה בסוף המאה השמונה–עשרה ובראשית
המאה התשע–עשרה ומציג שתי גישות כלליות
למשיחיות שרווחו בספרות היהודית :משיחיות
פסיווית ומשיחיות ראלית .עד סוף המאה השמונה–
עשרה שלטה בעולם היהודי הרבני המשיחיות
הפסיווית ,גישה שעל פיה הגאולה תבוא רק
מידי שמים ובני אדם אינם יכולים להשפיע עליה
ואף אסור עליהם לנסות להשפיע על מהלכיה.
לדברי מאיירס המונח משיחיות ראלית בספרה
נשען על הגדרתו של עמוס פונקנשטיין )עמ' ,3
הערה  .(1אולם פונקנשטיין הנגיד את המשיחיות
הראלית למשיחיות אפוקליפטית ,ואת המשיחיות
הפסיווית למשיחיות האקטיווית .לפי התפיסה
הראלית ,תכנית האלוהים להנהיג את ימות
המשיח תתממש ככל האפשר בסמוך להתפתחות
רציונלית ובהתאם לחוקי הטבע .כלומר ,ימות
המשיח יגשימו תהליכים היסטוריים שכל מהלך
ההיסטוריה פעל להגשימם .ואילו המשיחיות
האקטיווית גורסת שיש אפשרות להחיש את ימות
המשיח בתפילה ,באמצעות כוונות נכונות ומתוך
מעשים 1.אצל מאיירס שתי המשמעויות מאוחדות
במונח משיחיות ראלית ,לפעמים גם כשהרעיונות
המשיחיים בנדון אינם ראליים כלל.
1

ראו A. Funkenstein, ‘Maimonides: Political Theory
and Realistic Messianism’, Miscellanea Mediaevalia,
 ;11 (1977), pp. 82–86ובעברית' :תפישתו ההיסטורית

והמשיחית של הרמב"ם' ,הנ"ל ,תדמית ותודעה
היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית ,תל–אביב
תשנ"א ,עמ' .156145
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המחברת מצביעה על הקשר בין הדגשת
המשיחיות הפסיווית ,שבה דבקו רבותיו של
קלישר ,לניסיונות הראשונים שנעשו בגרמניה
בעשור השני של המאה התשע–עשרה לערוך
שינויים מודרניים בנוסח התפילה .מתוך רצון
לשמר את הישגי האמנציפציה ולהוכיח את
נאמנות היהודים לחברה ולמדינה האירופית,
פירשו המתקנים את המשיחיות במונחים
אוניוורסליים וטשטשו את מרכזיותם של ציון
וארץ–ישראל .ואילו האורתודוקסים הגיבו על
אותה סיטואציה בעיקור המשמעות הפוליטית
של ציון ,הדגשת האיסור על אקטיוויזם משיחי
והיצמדות למשיחיות הפסיווית.
בתור רקע לפועלו של קלישר מאיירס מתארת
גם את החברה היהודית הפולנית ,שהייתה ערש
התפתחותו האינטלקטואלית ,את עולם הישיבה
ואת דמות תלמיד החכם שיכול לצמוח בחברה
כזאת )בעיקר בפרק  ,(2וכן את ההקשר הפוליטי
והחברתי הפרוסי שבתוכו חי )פרק  .(3המחברת
סבורה כי חזונו המשיחי של קלישר קשור בערכים
פוליטיים פרוסיים :כניעות וציות ,סדר ופעלתנות
)עמ'  .(82היא גם מזכירה את האמנציפציה
האזרחית היהודית ואת התעניינותם הגוברת של
שליטי אירופה בנעשה במזרח התיכון — אלה
נתפסו על ידי קלישר כהתפתחות היסטורית
ראלית לקראת התקדמות התכנית האלוהית לעידן
טוב יותר ליהודים ולגאולה המשיחית.
מחשבותיו של קלישר על הגאולה באו לידי
ביטוי לראשונה במכתב שכתב בשנת 1836
לאנשל רוטשילד ,הבנקאי מפרנקפורט )פרק
 ,(3והן פותחו אחר כך בהרחבה ב'דרישת ציון'.
מאיירס מציינת כי בפנייה לרוטשילד הופיעה
לראשונה בכתב באירופה המודרנית קריאה לזרז
את הגאולה באופן אקטיווי — וזאת בניגוד לדעת
השכבה הרבנית .קלישר הציע לרוטשילד לרכוש
את ארץ–ישראל מהפאשא מֻחמד עלי )שכבש את

ארץ–ישראל וסוריה מידי העות'מאנים ושלט בהן
בשנים  .(18401831לפי תכניתו אלוהים יגרום
אחר כך לשליטי אומות העולם לסייע ליהודים
לבוא לארץ–ישראל ,ושם יבנו מזבח ויחדשו את
פולחן הקרבנות .חידוש הפולחן יהיה שיאו של
השלב הראשון לגאולה — השלב הטבעי .מימוש
שלב זה יאפשר את התגשמות השלב השני
— העל–טבעי ,הנסי ,שבמהלכו יתחוללו פלאות
ויופיע משיח בן דוד.
מקום מרכזי בספר והדיון החשוב ביותר בו
מוקדש לתורת פולחן הקרבנות של קלישר —
פולחן המוצג כמטרה ממשית שביקש להגשים
בפועל ,ואמצעי להחשת הגאולה )פרק  4וכן חלקים
מפרק  5ומפרק  .(7מאיירס רואה בתורת הקרבנות
דוגמה מובהקת למשיחיות הראלית של קלישר
)אף שלא התחשב בדעתם של המוסלמים ושל
רשויות המדינה המוסלמית באשר לבניית מזבח
בתחומי המסגדים שעל הר הבית( .פרשנותה של
מאיירס שונה למשל מזו של יוסף שלמון ,שמיעט
במקומו של הלהט המשיחי במחשבתו ובפעילותו
של קלישר ,ושטען כי תורת הקרבנות שלו הייתה
ראקציה למתקנים יהודים ליברלים שהשמיטו
מסידור התפילה את הכמיהה לחידוש הקרבנות,
וכי לא התכוון לחדש באמת את הקרבנות כצעד
ראשון לגאולה 2.מאיירס עומדת על חשיבות
פולחן הקרבנות בעיני קלישר כאמצעי להוביל
את האנושות לרמות רוחניות גבוהות .מי שיקיים
את המצווה יתקרב לאל ,יכיר בו הכרה שלמה
ויציית לחוקיו בחפץ לב .ומנגד ,הקרבנות יעוררו
את חמלת האל להיות קשוב לצורכי האנושות.
לריח הניחוח של הקרבנות יש לכן תפקיד
חיוני :לתווך בין העולם האנושי לעולם האלוהי
2

י' שלמון' ,ארץ–ישראל במחשבה האורתודוקסית
של המאה ה– ,'19א' רביצקי )עורך( ,ארץ–ישראל
בהגות היהודית בעת החדשה ,ירושלים תשנ"ח,
עמ' .446442
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)עמ'  .(124עבודת הקרבנות היא המאפשרת את
אחדות השמים והארץ .לכן לאחר שחלק מהיהודים
ישובו לארץ–ישראל ויחדשו את הקרבנות ,יושלם
קיבוץ הגלויות ,יתחוללו מלחמות גוג ומגוג
האפוקליפטיות ,ייבנה המקדש והעידן המשיחי
יגיע .התנאי הראשי אפוא לאירועים המשיחיים
הוא חידוש פולחן הקרבנות .במכתב לרוטשילד
ובהרחבה ב'דרישת ציון' דן קלישר במגוון הדעות
בספרות ההלכתית בנושא הקרבנות ולבסוף הסיק
שאפשר לחדש את הפולחן .הוא גם פרש את
פתרונותיו ההלכתיים לשאלות הנוגעות בקדושת
הר הבית ,באיסור להיכנס לתחום הקדוש ובקושי
למצוא כוהנים ראויים לפולחן .מאיירס מתארת
את ניסיונו של קלישר לקבל הסכמה של רבנים
אחרים בסביבתו לחידוש הקרבנות ,ואת סירובם
כיוון שלא סטו מן הדעה המסורתית שרק בימות
המשיח יחודשו הקרבנות .רק חברו הרב אליהו
גוטמאכר תמך בו משנת .1857
קלישר ידוע בעיקר בפעילותו למען רעיון
יישוב ארץ–ישראל .אולם לפי מאיירס התגייסותו
לרעיון הייתה תוצאה של תכניתו העיקרית,
חידוש הקרבנות ,ואמצעי לממשה )עמ'  .(142היא
מסבירה כי עד סוף שנות החמישים של המאה
התשע–עשרה כלל לא התעניין קלישר בהתיישבות
חקלאית בארץ–ישראל ,ואילו ב'דרישת ציון'
היישוב החקלאי של הארץ וחידוש הקרבנות הם
שני חלקים בלתי נפרדים במשנתו )עמ' .(174
היא מציינת שגם יחיאל בריל ,עורך 'הלבנון',
שבו התפרסמו רבים ממכתביו של קלישר ,הבחין
שנימוקיו הלא משיחיים של קלישר לרעיון
ההתיישבות עלו רק לאחר שטענותיו המשיחיות
נדחו )עמ'  .(196ב'דרישת ציון' הציע הצעות
מעשיות למימוש רעיון ההתיישבות :הקמת ארגון
שירכז תרומות של יהודי התפוצות ,ירכוש קרקעות
להתיישבות ,יגייס מתיישבים בכוח וייסייע להם
להקים יישובים .רעיון ההתיישבות של קלישר,
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אף שהונע משאיפות משיחיות ,התאים למגמות
שהתעוררו בזמנו לשפר את מצבם הכלכלי והחברתי
של היהודים באירופה וביישוב בארץ–ישראל על
ידי התיישבות החקלאית ,מגמות שהובילו למשל
לפתיחת בית הספר החקלאי 'מקווה–ישראל' על
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ידי כי"ח בשנת  .1870קלישר עמד על היתרונות
החברתיים והכלכליים של מושבות חקלאיות
לעומת פעילות פילנתרופית אחרת שנועדה לשפר
את מצבם של היהודים ביישוב .הוא גם כתב על
היתרונות הדתיים של שילוב תורה ועבודה ועל
האפשרות לקיים רבות מן המצוות התלויות
בארץ .כיוון שמטרתו העיקרית הייתה ליישב את
הארץ כדי להחיש את הגאולה ,הוא מתח ביקורת
על המתקנים החברתיים היהודים שקראו להקמת
מושבות חקלאיות באירופה .לפי מאיירס מסוף
שנת  1871באה אצל קלישר לידי ביטוי ברור
המשמעות המשיחית של המצוות התלויות בארץ,
והוא הציג את קיומן כזרז שיעורר את הכוחות
השמימיים להחיש את הגאולה )עמ' .(208
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מאיירס מציינת כי פרסום 'דרישת ציון' בשנת
 1862עורר בעולם הרבני האשכנזי ביקורת נגד
קלישר ,אך ביקורת זו כוונה לנושא הקרבנות ולא
להצעתו להקים בארץ–ישראל מושבות חקלאיות
)עמ'  .(212הרבנים האשכנזים ,ובראשם הרב מאיר
אוירבך בירושלים ,עמדו על כך שההלכה אינה
מתירה לחדש את הקרבנות לפני בוא המשיח .הם
הבינו שתמיכה בחידוש הקרבנות יש בה משום
תמיכה במשיחיות ראלית )כלומר אקטיווית(.
לעומת זאת הרב חיים דוד חזן ,החכם באשי של
ירושלים ,תמך בקלישר ואף כתב בשנת 1863
מכתב הסכמה ל'דרישת ציון'.
מאיירס משרטטת בכישרון את דמותו של
קלישר ואת בשורתו ,ומדגישה כאמור את היבטיה
המשיחיים ,שהיא מבקשת להציג כייחודיים לו .זה
אולי ההסבר להתעלמותה מ'מבשר ציונות' אחר,
בן דורו של קלישר ,הרב יהודה שלמה חי
אלקלעי ) ,(18781778יליד סרייבו שבבוסניה,
שפעל בסרביה ,ושגם הוא קרא להגירה יהודית
לארץ–ישראל ולהתיישבות חקלאית ,ושגם בקולו
נשמעו צלילים משיחיים .המחברת כותבת על
הרבנים המאוחרים לקלישר ,שמואל מוהליבר
) (18981824ויצחק יעקב ריינס ),(19151839
שתמכו בהתיישבות חקלאית בארץ–ישראל.
אולם אף שלקריאתו של מוהליבר נקשרו
כוונות משיחיות ,לדברי מאיירס הוא לא ייחס
להתיישבות בארץ–ישראל משמעות משיחית,
וקריאתו להתיישבות ,כמו זו של ריינס ,נועדה
רק לפתור את המצוקה והעוני של יהודי מזרח
אירופה )עמ' 3.(221
3

4

על הקשרים משיחיים במחשבתו של מוהליבר ראו
למשל :א' רביצקי ,הקץ המגולה ומדינת היהודים:
משיחיות ,ציונות ורדיקליזם דתי בישראל ,תל–אביב
תשנ"ג ,עמ' .51
הספרות בתחום זה היא ענפה ,ראו למשל,H. Lenowitz :
The Jewish Messiahs: From the Galilee to Crown
Heights, New York and Oxford 1998

מאיירס גורסת כי הגישה המשיחית האקטיווית
)בלשונה — הראלית( עלתה כאשר יהודים חשבו
שהם בעמדת כוח וחשו שיש סימנים שאלוהים
פועל כדי להשיבם לארץ–ישראל )עמ' .(164 ,4
הנחה זו אינה עולה בקנה אחד עם תולדות התנועות
המשיחיות בהיסטוריה היהודית ,שהתפרצותן לא
הייתה קשורה בהכרח ,ואולי לא הייתה קשורה
כלל ,בשיפור מעמדם הפוליטי והאזרחי של
היהודים 4.למעשה תנועות אלה ,שהתפרצותן
מסמלת אולי יותר מכול פעילות יזומה שכוונתה
להחיש את הגאולה ,אינן מוזכרות כלל אצל
מאיירס כשייכות לשדה המשיחיות האקטיווית.
נוסף על כך מעניין היה להתייחס לקשר האפשרי
בין תקוותיו המשיחיות של קלישר ובין התנועות
המשיחיות בתימן במחצית השנייה של המאה
התשע–עשרה .מתקבל על הדעת שקלישר קרא
בעיתון 'הלבנון' על המשיח שקם בתימן ,וידוע
שהידיעות על כך עוררו בזמנו תקוות משיחיות
בקרב יהודים באירופה ,לפחות בזמוט שברוסיה5.
ספרה של מאיירס כתוב בלשון בהירה
ודידקטית ,כל נושא חדש מוצג בפירוט רב מאוד,
ויש חזרות על הסברים שכבר ניתנו .הספר חשוב
בעיקר לקוראים המבקשים ללמוד על נושאים כגון
הרעיון המשיחי ,הסמכות הרבנית בעולם היהודי
באירופה והתמורות שחלו בחיי היהודים במזרח
אירופה ובמרכזה בשני השלישים הראשונים
של המאה התשע–עשרה .בתוך כל אלה שזורה
האידאולוגיה של קלישר ,המתוארת מתוך ניתוח
מפורט של יצירתו הספרותית ומוצגת כטעונה
דחפים משיחיים עמוקים .תרומתו הייחודית של
הספר בהעלאתו של נושא חידוש פולחן הקרבנות
והצגתו כמרכזי במחשבתו של קלישר.
5

על 'הלבנון' ככלי תקשורת מרכזי להפצת ידיעות על
המשיחים בתימן ראו :ב"צ עראקי קלורמן ,משיחיות
ומשיחים :יהודי תימן במאה הי"ט ,תל–אביב ,1995
עמ'  .11177על ההתרגשות המשיחית ברוסיה בעקבות
הקריאה בגיליונות 'הלבנון' על 'המשיח מתימן' ראו:
שם ,עמ'  ,157הערה .105

