הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה

הראשונה *

יעקב קלנר

נסיון ההגירה והעלייה

בשנות השמונים

בעיניו של יצחק רילף

ראשית שנות התשעים של המאה התשע  -עשרה עמדה בעולם היהודי בסימן של דיונים רבים וערים

בשאלת תיכנונה של ההגירה היהודית וארגונה  .בפרק  -זמן זה נעשו גם הנסיונות הראשונים להעריך
את נסיון ההגירה של ראשית שנות השמונים וללמוד מניסיון זה על העתיד  ,הן מבחינת ההגירה

לאמריקה והן מבחינת העלייה לארץ  -ישראל  .בדיונים אלה לקה חלק כמעט כל מי שהיה פעיל
בארגון ההגירה היהודית של שנות השמונים  .כך יצחק רילף  ,אשר כבר בסוף שנות השישים היה בין
יוזמי

ההתיישבות

היהודית בתוך רוסיה עצמה

ואחר  -כך

פעל בארגון

היהודית

ההגירה

לארצות  -הבריתי כך מיכאל היילפרין  ,שנמנה עם הפעילים בקליטת המהגרים בניו -יורק בראשית
שנות השמונים  ,והצעותיו  ,שהועברו אל הבארון הירש

ב , 1889 -

משקפות את סיכום נסיון ההגירה

היהודית ומנסחות הנחיות ברורות ומגובשות למדיניות התיישבות

ותמיכה ; 2

וכן יש להזכיר את

מוריץ אלינגר  ,שפעל במסגרת ' אגודת הסעד למהגר היהודי ' בראשית שנות השמונים  ,והגיב לעתים
קרובות על שאלות ההגירה וההתיישבות היהודית בשנות

י
1

התשעים .

3

תרומה מאלפת ויחידה במינה

פרקים מתוך מחקר על ' מתח בין  -קבוצתי ומדיניות סוציאלית בימי העליות הראשונות '  .תודתי לבית הספר לעבודה
סוציאלית ע " ש פאול בראוולד ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,שהעניק לי מענק לעריכת מחקר זה .
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הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

הם סיכומיו וניתוחיו של ד " ר פריים  .הוא עצמו חזה מבשרו  ,בימי נעוריו  ,את סבל המהגרים
ב , 1882 -

היה בין הפליטים בברורי ופעל אחר  -כך כרופא בניו -יורק באזורי המהגרים  .כאשר בעיות

ההגירה עלו שוב לדיון בראשית שנות התשעים  ,העלה גם הוא את זכרונותיו

ואשר ליישוב בארץ  -ישראל מן הראוי להזכיר כאן את י " מ פינס  ,שכבר
כסוכן של מזכרת משה  ,והיה הראשון שניסה עוד

ב 1893 -

ב 1878 -

והצעותיו .

4

עלה לארץ לשמש

לנסח עקרונות למדיניות סוציאלית

כלל  -יהודית ' .
פרק בפני עצמו במסכת זו הוא מאמרו של אחד  -העם ' האמת

מארץ  -ישראל' .

6

בעת בהלת ההגירה

בתרמ " ב היה עדיין אחד  -העם טרוד בענייניו שלו עצמו  .אמנם בדרכו לווינה הוא נתקל בפליטים
ששהו אותו זמן בברורי  ,ובזכרונותיו הוא מעלה את התרשמותו העמוקה מן ' האיש המצויין ' קארל
נטר  ,שעשה שם במסירות רבה למען המהגרים

לארה " ב .

7

אך לא כמי שמזדמן למקום במקרה היה

אחד -העם בראשית שנות התשעים  ,כאשר יצא לארץ  -ישראל ובשובו משם פירסם את ' האמת

מארץ  -ישראל '  .במאמר מפורט זה סקר והעריך את הנעשה בארץ  -ישראל בעשור הראשון של
ההתיישבות החדשה  ,ודבריו עוררו פולמוס חריף וממושך  ,במיוחד עם מ " ל ליליינבלום

( מל " ל ) ,

אף

הוא מן הראשונים שעסק בענייני העלייה לארץ  -ישראל וההתיישבות בה בראשית שנות השמונים .
אין ספק  ,שלעירנות ציבורית זו לבעיות העלייה וההגירה באותו פרק  -זמן תרמו עצם התגברותה של
ההגירה היהודית בראשית שנות התשעים  ,והיוזמה הרבה שגילה הבארון הירש בתוכניתו להגירה
והתיישבות יהודית

בארגנטינה .

8

במאמר זה נצמצם את דיוננו בגישות העיקריות למדיניות העלייה  ,ההתיישבות והתמיכה

בארץ  -ישראל  ,כפי שנוסחו בפולמוס של ראשית שנות התשעים  ,ונבליט את התמורות שחלו
בגישות אלו כשנתחדש הפולמוס במוצאי העלייה הראשונה ושוב נתלקח הפולמוס החריף בין
אחד  -העם וליליינבלום  .נפתח דיוננו בניתוח קצר בעמדתו של יצחק רילף  ,שכן דומה כי פעילותו
ותרומתו של זה בעניין ההגירה היהודית משמשות אחת החוליות המקשרות בין נסיון ההגירה
לארה " ב ובין הדיון בדבר העלייה וההתיישבות

בארץ  -ישראל .

רילף היה בין היהודים הראשונים במערב  -אירופה  ,אשר תמכו ביוזמתו של פינסקר  ,נעשה לו חבר

קרוב  9 ,ולא יצאו ימים מרובים והוא גם הצטרף לתנועה הציונית  .המעניין בהתפתחות גישתו של
רילף  ,שהיא מבליטה את הדילמה המתמדת בין הגירה מאורגנת  ,שיסודה תכנון ריכוזי ופיקוח קפדני
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פורסמה

7
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עיין ניתוחו המפורט של חיים

, 141 - 115
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אבני  ,ארגנטינה  ,הארץ היעודה  ,מפעל ההתישבות של הברון דה הירש בארגנטינה ,

ירושלים תשל " ג .
9
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יעקב קלנר

על ביצועו  ,ומכאן שהיא בהכרח פוגעת בחופש הפרט  ,לבין הגירה  ,הפועלת על  -פי חוקיה שלה
עצמה ומעניקה ליחיד את החופש להגר ואת האפשרות להצליח או להיכשל  .רילף פותר דילמה זו
בשנת

, 1892

בהבחנה שהוא מבחין בין ראשית תנועת ההגירה  ,שחייבה משטר של ארגון ומימון

כלל  -יהודי  ,לבין השלב המאוחר יותר  ,כאשר היא פועלת על  -פי חוקיה
נעשים פעילים לעניין הגירת קרוביהם

שלה  ,והנקלטים עצמם

וקליטתם .

התפתחות דומה בקו  -מחשבה זה נמצא אחר  -כך אצל אחד -העם  .אלא כשם שבראשית פעילותו
הציבורית נקט אחד  -העם עמדה קיצונית בזכות הריכוז הטוטאליטארי ובהצבת העולה במקומו
המוגדר  ,כך נקט עמדה קיצונית גם כאשר אמר להניח למתיישב במלחמת קיומו  .תמורה אחרת
בתחום זה אתה מוצא אצל ליליינבלום  ,אשר גם בפולמוס של ראשית שנות התשעים וגם בפולמוס

שבמוצאי העלייה הראשונה היה מתנגדו החריף של אחד  -העם  .אכן  ,ניתוח התמורות הללו יבליט

את שתי הגישות הקוטביות במדיניות העלייה והקליטה  :מגמת התכנון הריכוזי  ,המבקשת להבטיח
ביצוע קפדני של תוכנית מוגדרת וקבועה  -מראש  ,מזה  ,ומגמות ליבראליות יותר  ,שלעתים יש בהן
ביטוי לאכזבה מן האפשרות למימוש התוכנית כפי שעלתה תחילה ,
ב , 1892 -

אכזבה מעין זו נמצא אצל רילף

מזה .

כשהוא בא לסכם את נסיון המעורבות הכלל -יהודית

במצוקתם של יהודי רוסיה  .הסתייגותו המפורשת של רילף מארגון ההגירה התבססה על הניסיון ,
שכל תכנון הגירה סלקטיבית יגרור כאילו מאליו הגירה המונית של הבלחי  -מתאימים  ,זה הערב  -רב

הבא בעקבות אלה שנבחרו להתיישבות  ,המסכן מראש את הצלחת התוכנית  .וכך יאמר רילף
כאשר יסתייג מתוכנית ההתיישבות בארגנטינה  ' :אחרי כל מתישב יגיעו מהר סנדלר אחר  ,שני
חיטים  ,שלשה מלמדים ובטלנים  ,נוסף לקרובים רחוקים ושכנים מן העיירה שיבואו לעזור
ובמקום

אחר 11הוא מספר על

להם ' .

10

שישה מועמדים שנבחרו להגירה והם היו לציבור של מאתיים איש

שיצאו ממקומם .
בדברים אלה ניכרת רתיעתו העמוקה של רילף מפני הגירה יזומה  ,שלעולם תחייב כוחות ארגוניים
רבים למימושה ותמיכה ניכרת

במהגר .

עמדה זו של אדם  ,אשר הגדיל לעשות בעוררו את

דעת  -הקהל למצוקת הפליטים וגילה יוזמה והתמדה בארגון התמיכה בהם  12 ,עשויה בוודאי להפתיע .
ואולם דומה שדעתו של רילף בעניין השלבים השונים בתהליך ההגירה  ,הפועלים כאמור גם על -פי
עקרונות שונים ( תחילה תכנון וארגון ואחר  -כך התפתחות טבעית) הם פרי הניסיון המר שנצטבר
בארגון ההגירה היהודית בראשית שנות השמונים  ,והוא ראה בו כישלון  .בהערכה זו הוא מזדהה עם
פינסקר  ,שאף מביא בדבריו על גורלם של פליטי 3 . 1882 - 1881י בדומה לפינסקר גם רילף מסתייג
מ ' גמילות חסדים של יחידים '  ,וכבר

ב 1883 -

ראה את הסכנות שבתמיכה ' הבאה מיד יחידים

ומתכוונת ליחידים '  ,והבליט את הסכנה שהיא ' גורמת לעתים לאיזה מן עצלות  ,לחוסר הכרעה ,

לשחיתות ובזיון  -עד שעזרה זו

10

יהודי רוסיה  ,עמ '

. 43

. 51

11

שם  ,עמ '

12

עיין על כך

13

עיין ארוכת בת  -עמי  ,עמ ' . 86 - 85

14

שם ,

עמ '

...

להיפוכה ' .

14

ח

קלסר  ,ראשיתו של תכנון חברתי כלל  -יהודי  ,ירושלים

. 63 - 61
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לכן גם רילף מצפה מן ההתעוררות הלאומית ' אחדות  ,שותפות וערבות ' ולא ' מסדר אחים
רחמניים '  .מכאן הכלל הברור והמפורש שהוא קובע  ' :רק כלל הציבור יכול לעזור לכלל הציבור'

( שם ) .

הסתייגותו של רילף ממעורבותה של הפילאנתרופיה היהודית ומן המאמצים הממוסדים של

יהדות המערב לעזרת יהודי מזרח  -אירופה היתה מושפעת גם ממגעיו הישירים עם יהדות רוסיה
ומהכרת מוסדותיה במישרין  ,כגון בתי  -המחסה לחולים וזקנים שביקר בהם בביקורו בווילנה 5 ,י
וצורות ארגון התמיכה בעניים  ,בקהילות אחרות .

16

מגעיו הישירים של רילף עם יהודי רוסיה לימדו

אותו לראות את פתרון ' הבעיה הסוציאלית ' לא בעזרת ' איש עשיר אחד'  ,אלא בעזרת פשוטי  -העם ,
הפועלים מתוך תמימות דתית ומתוך מסירות

לזולת .

17

אך הסתייגותו של רילף מן הפילאנתרופיה של יהודי  -המערב מושפעת בראש  -וראשונה מחששותיו
מפני ' מבול של מהגרים '  ,אשר יגבר ככל שיוזמתו של הבארון הירש לארגון הגירה המונית של
יהודי רוסיה תלך ותתגשם  .לדעתו  ,ממדיה של מצוקת יהודי רוסיה אינם מאפשרים פתרון מתוכנן

ומאורגן  .מכאן רתיעתו מכל ארגון של הגירה  ,ומכאן התנגדותו המפורשת להעמיד את המעורבות
על תוכנית אחת קבועה  -מראש  ,כגון תוכניתו של הבארון הירש להתיישבות חקלאית בארגנטינה .

כנגד מחשבת המעורבות המתוכננת והממוקדת בתוכנית אחת ( כגון התיישבות

חקלאית ) ,

מבקש

רילף לאפשר להגירה לפעול על  -פי חוקים של עצמה ' בדומה לכל משטר חברתי  ,הפועל יותר טוב
ויותר תקין על פי חוקי הטבע מאשר על ידי התערבות של בני

אד. ' 0

18

כבר עתה מן הראוי לציין  ,שעמדתו זו של רילף מנוגדת בתכלית הניגוד לעמדתו של אחד  -העם ,

אשר הטעים באותה תקופה את ההכרח בריכוזיות מוחלטת וגם דרש להגביל את רעיון ארץ  -ישראל
בעבודת  -אדמה פשוטה בלבד  .לא כן רילף ; הוא שהגיע דווקא באותם הימים לכלל גישה ליבראלית

מובהקת בעניין הגירה  ,משמעותה של זו היתה בשבילו בראש  -וראשונה כיבוד חרותו של המהגר ,
בבחירת מוקם הגירתו ובחירת עיסוקו במקום קליטתו  .מכאן התנגדותו המפורשת של רילף להעמיד
את קליטת המהגרים על התיישבות חקלאית בלבד  .לדעתו  ,כל הציפיות בתחום זה אין להן על מה

שיסמכו  .ההתיישבות החקלאית של יהודי רוסיה היא בעיניו בבחינת ניסוי

) ( experiment

בלבד ,

ואפילו ינהגו בקפדנות רבה בבחירת המתיישבים  .בנידון זה אין גם הבדל בין ארץ  -ישראל או
אמריקה 9 .י מתוך הסתייגותו לארגון הגירה מתוכננת נובעת הבחנתו בין תמיכה להגירה  ,תמיכה
הפסולה בעיניו  ,לבין העזרה הניתנת ל מ ה ג ר ומשלימה את החסר לו לקליטתו .

20

מעניינת הערכתו של רילף  ,כי מהגר בעל אמצעים מצומצמים הוא חומר אנושי טוב יותר להגירה
ממהגר שהוא בעל אמצעים רבים משלו עצמו  .למסקנה דומה הגיע אחד  -העם כשדן במצבו של

העולה בתהליך קליטתו  .אך חידושו של אחד -העם בדיון זה הוא בכך  ,שהוא גם התייחס לתמורה
החלה בתודעתו של העולה לאחר עלייתו  ,כאשר היסורים שבהווה משכיחים את הסבל שבעבר

15

שלושה

ימים ברוסיה  ,עמ ' . 35 - 12

16

עיין למשל על מינסק  ,עמ ' . 119 - 115

17

שם  ,עמ ' . 17 - 16

18

יהודי רוסיה  ,עמ ' . 18
שם  ,עמ ' . 42
שם  ,עמ ' . 50 , 45

ע1
20

יעקב קלנר
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כרטיס ברכה שחיבר יצחק רילף לראש  -השנה תרנ  -ח ( בית  -הספרים הלאומי  ,אוסף שבדרון

ומגבירים את עירנותך למה שהוא חסר באותה שעה .

21

)

אחד מביטויי  -תמורה זו בתודעתו של העולה

היא שאיפתו לשמור לפחות על רמת  -החיים שבמצבו הקודם  .מתוך הערכתו זו את מצבו של העולה
שלל אחד  -העם את הציפיות  ,שמייסדי ההתיישבות יהיו בעלי אמצעים  ,ולמסקנה דומה הגיע גם
רילף לגבי סיכויי הסתגלותם של מהגרים

עשירים .

בדיון זה התייחס רילף במיוחד לדימוי העצמי של המהגר בראשית תהליך קליטתו  .המהגר בעל
אמצעים מ ו ג ב ל י ם הוא  ,לדעתו  ,בקו עולה  ,וככל שעצם הגירתו מעניקה לו יתר חופש פעולה כך
הוא מתאמץ ומגיע לרמת  -חיים גבוהה יותר  .לעומת זאת  ,בעל אמצעים רבים משל עצמו ער

בראש  -וראשונה למה שכבר הפסיד על  -ידי הגירתו  .מאחר שחייב הוא להוריד יותר ויותר את
רמת  -החיים שלו  ,על כן רואה הוא את עצמו כמי שהפסיד ויורד מטה  -מטה  .דימוי  -עצמי זה יקשה
על הסתגלותו למציאות החדשה  ,ובסופו של דבר אף יבקש לחזור אל מקום מוצאו  .קיצורו של

דבר :

מהגרים מחוסרי  -אמצעים  ,שיזכו להשלמת מחסורם במאמציהם  ,הם בעלי סיכוי רב להסתגלות

21

עמד על כך אחד  -העם כבר במאמרו ' הכהנים והעם '  ,המליץ  ,שנה  , 31מס '  , 199עמ '

. 4-1

הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

חיובית  ,ואילו בעלי האמצעים הם שיחושו יותר את ההפסד שנגרם על  -ידי הגירתם  ,והרגשה זו
עצמה תפגע ביכולתם להסתגל ולהיקלט במקומם החדש .

22

דומה שהערכת נסיון ההגירה של שנות השמונים קבעה את עמדתו של רילף גם כאשר דרש להפריד

בין המשימה הלאומית של ישוב ארץ  -ישראל לבין המשימה של מתן עזרה ליהודי רוסיה  .כל תוכנית
של התיישבות תבקש בהכרח רק אנשים המסוגלים לעבוד  ,וגם תעדיף את הרגילים והמנוסים

בעבודה חקלאית  .תוכניות ההתיישבות עוזרות בסופו של דבר רק להללו  ,שאינם זקוקים כל -כך

לעזרה  ,ואילו הזקוקים לעזרה רבה ומיידית אינם נעזרים כלל בתוכניות להתיישבות חקלאית .
טענה זו נשמעה כבר

היהודית בארה " ב ,

24

ב , 1882 -

23

כאשר מ ' אלינגר בא לאירופה להציע את תוכנית ההתיישבות

ובוודאי היתה זו טענה כבדת  -משקל נגד ' אגודת העזרה למהגר היהודי '  .נימה

דומה נשמעת מפיו של רילף גם כלפי יוזמתו של הבארון הירש בארגנטינה .
יחסו המסוייג של רילף לכל תוכנית של התיישבות יהודית תקף גם לגבי ארץ  -ישראל  ' .זרם גדול
ופתאומי של אנשים  ,ואפילו רק של כמה אלפים  ,לא יחזק את המושבות

הם יביאו את המושבות לעוני

ולהרס ' .

25

( בא " י ) -

כי אם להיפך .

לדעתו של רילף  ,אין גם רעיון ישוב ארץ  -ישראל מתכוון

לעזור ליהודי רוסיה  ,כי אם לשמש ' כיסוד ומשענת לתודעה הלאומית ולרגש האחוה של היהודים '

( שם ) .

ניתוחיו והצעותיו של רילף

ב , 1892 -

הם בבחינת סיכום אישי של נסיון המעורבות

הכלל  -יהודית  ,למן ראשיתה בשנות השבעים עד למשברה העמוק בשנות השמונים  .ניסיון זה חייב
הערכה

מחודשת  ,שכן החשש מפני מבול של מהגרים עלה שוב  ,ולרשותה של הפילאנתרופיה

היהודית ניתנו אמצעים  ,שחסרה היתה עשרות שנים קודם לכן  .דומה שהערכתו הביקורתית של

רילף את נסיון ההגירה היא שהעלתה את חששותיו מפני מעשיה של הפילאנתרופיה היהודית .
ואולם המאלף בהתפתחות הגותו ופעילותו של רילף  ,שהוא עצמו עברו עליו תמורות בולטות במשך

תקופה זו של פחות ממחצית יובל שנים של פעילות כלל  -יהודית  .לקראת ראשית שנות השבעים

ניכר אצלו המעבר מפעילות של גמילות חסדים ומתנות לעניים בקנה  -מידה מצומצם ,

מקומי  ,אל

מעורבות מתוכננת ומאורגנת במישור הכלל -יהודי  .ואילו בראשית שנות התשעים רילף מייצג
אוריינטאציה ליבראלית מובהקת  ,השוללת כמעט כל תכנון וארגון בעניין הגירה  ,בוטחת ביוזמה
האישית של הפרט ומצמצמת את התמיכה במהגר  ,באופן שאינה פוגעת באיזון הטבעי של תהליך
ההגירה והקליטה  .מכל מקום  ,גם בעיניו של רילף כל ' עדוד ותמיכה יתירה למהגר פוגעים בו יותר

ממה שהם עוזרים '  .מכאן הדחייה המוחלטת של הבלחי -מתאימים  ,ומכאן הצורך המתמיד להצהיר
במפורש על מדיניות זו  ,שהיא בעיני רילף האמצעי נגד מבול -המהגרים ההולך וגובר ומאיים

בעוצמתו על הארגונים  .למעשה  ,רילף מזדהה עם המדיניות שנקטו הארגונים הכלל  -יהודיים מאז
קיץ

, 1882

מדיניות שהביאה גם לביטול קיומה של ' אגודת העזרה למהגר היהודי לארצות  -הברית '

ולהפרדה בין התוכניות לקליטת מהגרים לבין אלו לפיתוח מושבות חקלאיות בארצות  -הברית .

22

יהודי רוסיה  ,עמ ' . 50
שם  ,עמ ' . 42

23

שם ,

24

עיין the (fnited States, New York :

25

 . 9ק 1882 ,
יהודי רוסיה  ,עמ '

. 41

,

 the Hebrew Emigrant Aid Societyש Reporl ofM. Ellinger

יעקב קלסר

הנימה האישית בהערכת המעורבות הכלל -יהודית בולטת אצל רילף בהזדהותו הרגשית העמוקה עם
הגורל היהודי ,

26

ועם יהודי רוסיה בפרט ,

27

המעלים לפניו את זכרון הוריו .

28

פגישה זו של היהודי מן

המערב עם מצוקת יהודי מזרח  -אירופה ביטלה אצלו את הרגשת העליונות והביטחון  ,שאיפיינו את

הפילאנתרופיה היהודית במערב ; היפוכו של דבר  :הפגישה עוררה בלבו תקווה וביטחון בהמוני עם
ישראל וביכולתם לעזור לעצמם  .וככל שהמשכילים שבין יהודי רוסיה היו מלאי התפעלות מן
הסדר  ,המשמעת ויכולת הארגון של יהודי המערב וראו בהם את הכוח העולה  ,אשר יטול לידיו את

השלטון בתחום זה של מעורבות כלל  -יהודית  ,רילף שם מבטחו יותר ויותר באותם כוחות העם
היהודי במזרח  -אירופה שידעו לעזור לעצמם .

ואפשר שמתוך הזדהות אישית ועמוקה זו גם מקור ביקורתו את הפילאנתרופיה הכלל  -יהודית ,

כשהוא בא להאשים את התומכים בתוכנית ההתיישבות בארגנטינה ב ' חוסר אהדה ' ליהודי הרוסי .
טענתו של רילף  ,שאף אחד אינו רוצה ביהודי זה ולפיכך רוצים להרחיקו עד לארגנטינה וברזיל ' על
מנת שלא לראות אותו עוד '

29

-

טענה זו חבוייה בה רגשות עמוקים של אכזבה קשה שאינם

מאפשרים הערכה שקולה ועניינית  ,אך מבטאות הן בבהירות שהדיון בבעיות ההגירה והקליטה
לעולם אינו דיון ראציונאלי  ,אלא מגלה ומכסה כאחד פחדים עמוקים ומשאלות ותקוות רבות

ועמוקות .
אחד  -העם ו ' האמת מארץ  -ישראל

'

' האמת ' שגילה אחד -העם בביקורו הראשון בארץ  -ישראל ניתן לסכמה בשלוש נקודות

אלו  ( :א )

ההבחנה בין ע ל י י ה ובין ה ג י ר ה לא עמדה במיבחן המציאות  .הבחנה זו הוצגה עוד בראשיתה

של תנועת העלייה לארץ  -ישראל

ב 1882 -

כהנחיה לכיוון כל פעולה בארץ  ,אך לפי הערכתו של

אחד  -העם היא לא עלתה יפה  ,וגם ארץ  -ישראל נהפכה ל ' קליפורניה

חדשה ' ; ( ב )

האכזבה מן

הציפיות לעלייה על  -פי הכרעה ערכית אישית מעלה אצל אחד  -העם את הדרישה לצנטראליזאציה
מוחלטת ולהגדרת תפקידה של המנהיגות ' לקבוע סדרים  ,אשר ימשכו אליו את הראויים לו וירחיקו
מעליו

את

הבלחי

מדיניות  -התיישבות

ראויים ' ;

(ג)

את פגמיה של עלייה לא  -סלקטיבית יש לתקן על  -ידי

חדשה .

כבר בדברי  -הפתיחה ל ' האמת מארץ  -ישראל ' אומר אחד  -העם  ,שמגמתו לעורר את אוהבי ציון
המתוקה '

מ ' שנתם

ולהראות

להם ,

איזה ' תולדות מסוכנות יכולות לצאת מהן
,

בעתיד' .

בדברי  -פתיחה אלה מעלה אחד  -העם חששות דומים לאלה שהעלה יהודה ליב גורדון
ב , 1882 -

( יל " ג )

כאשר ראה ' חבילות חבילות מן הנמלטים  . . .מתאחדות לקהילה גדולה אחת ונעשות לראש

פינה לחומת בית ישראל שעתידה להתחדש בקרוב ' .

ימים  ,עמ '

. 130

26

שלושה

27

שם  ,עמ '

28

שם  ,עמ '

29

יהודי רוסיה  ,עמ ' . 43

30

המליץ  ,שנה

31

' עזרה ועזרא ' ,

10

30

. 82
. 70
 , 31מס '  , 125עמ '

המליץ  ,שנה

.2

 , 18מס '  , 13עמ ' 233

31

באותם הימים ראה יל " ג את ' דברי החלום

הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

קרובים אל המציאות ויש בהם יותר מאחד מששים בנבואה ' .

אבל דווקא משום שצרכי השעה

דוחקים  ,כבר חש אז בסכנות שבחלום חיבת  -ציון  ' :כשאדם רואה חלום טוב שנתו ערבה לו והוא
מתאווה שלא יעירו אותו כדי שיוציאו שנתו ויאריך חלומו  ' . . .ואם כבר ב , 1882 -

חשש גורדון

שאיזה ' מקרה בלתי טהור ' יכול לעורר מן השינה ויגלה  ,שהחזון באותה שעה לא היה אלא
חזון  -שווא  ,הרי ב -

1891

מבליט אחד  -העם את ' החלק הרע ' שבמציאות הארץ  -ישראלית  .אחד  -העם ,

כמו גורדון  ,שניהם ערים לסכנות שבחלום הנעים  ,שכן ככל שהוא נעים  ,אין בו לעורר את החולם ,

אלא להרדימו יותר  .ועל כן אחד  -העם מבקש להבחין הבחנה ברורה בין החלום שבחיבת  -ציון לבין
המציאות בארץ  -ישראל  ,הפועלת על  -פי דרכה היא  .מבחינה זו ' האמת מארץ  -ישראל' היא הערכתו
הביקורתית של אחד  -העם את הנעשה בארץ  -ישראל  ,והבלטתו את ' החלק הרע ' באה לעורר את
החולמים

משנתם .

' לא חלום נעים לי הארץ ויושביה וכל מעשה שם  ,כי אם א מ ת מוחשית
עין ,

32

...

שאי  -אפשר להעלים

מכאן התנגדותו הנמרצת לסופרים  ,אשר ' בהתלהבותם היתירה ' מודיעים בקהל ' בשורות

טובות בדויות מלב ' והם ' מרשים לעצמם לשקר לשם שמים '  .כך נהפך הרעיון הגדול ל' עסק טוב
מאד  . . .ודורש רק יגיעה מעטה '  .נ וכך הוא מושך ' תאבי עושר ואבנטוריסטים ' ( שם )  .וכאשד

לחרוץ משפט ' על הנעשה בארץ  -ישראל ' מן המעשים על עושיהם '
אחד  -העם אומר  ,שהוא רוצה '
~
הריהו כאילו מודיע מראש  ,שאמנם ידון את היישוב במידת הדץ .

35

34

ואכן גישתו זו של אחד -העם ,

לראות במידת הדין כמידה קודמת בזמן למידת הרחמים  ,היא נקודת  -מחלוקת בין אחד -העם
ומבקריו  ,ועתידה היא להתקיים גם בפולמוס המאוחר יותר שבין משה לייב ליליינבלום

( מל " ל )

ואחד  -העם במוצאי העלייה הראשונה  .מכל מקום  ,גם ביאמת '  ,כמו גם לפני כן בילא זה הדרך ! '
אחד  -העם אינו רוצה לדון בעושים  ,כי הדיון בעושים יקלקל את שורת הדין ויביא לשפוט את
המעשים במידת הרחמים .

הצעותיו של אחד  -העם לתיקונו של היישוב יסודן בהנחה  ,שהפולמוס סביב השאלה ' ארץ  -ישראל
או אמריקה ' כבר מצא את תשובתו בראשית שנות התשעים  ,ובדומה להנחיות שכבר נקבעו לקראת
ראשיתו של היישוב  ' .הצד העקונימי שבשאלת היהודים צריך לבקש תשובתו באמריקה  ,בעוד
שהצד האידעאלי  ,החפץ לברוא לנו מרכז קבוע על ידי ישוב המון גדול במקום אחד על יסוד עבודת

אדמה ' ימצא את תשובתו בארץ  -ישראל בלבד .

36

צמצומו של רעיון ישוב ארץ  -ישראל והעמדתו על עבודת  -אדמה בלבד מבליטים את מגמתו
האפולוגטית של אחד  -העם  ,והוא מוסיף ומנמק  ' :למען ידעו הכל  ,כי יש מקום תחת

השמים . . .

אשר

שם ירים ראש גם היהודי כאחד האדם  ,בזעת אפו יוציא לחם מן הארץ וברוח לאומו יברא ארחות
חייו בעצמו '

( שם ) .

הבלטת מגמה זו תעודד  ,ואולי בצדק  ,את תגובתו של ליליינבלום  .אך לצורך

דיוננו כאן חשובה הבחנתו הפסקנית של אחד  -העם  ' :ישוב ארץ  -ישראל אינה תשובה על שאלת

" מה נאכל " של כל יחיד ויחיד  ,כי אם שאלת החיים של הכלל כלו ' ( שם ) .
לעיל  ,הערה . 1

32

ראה

33

שם  ,מס '  , 127עמ '

.1

 , 125עמ '

.2

34

שם  ,מס '

35

עיין מאמרו ' מדת הדין ומדת הרחמים '  ,שנכתב גם הוא בתרנ " א ופורסם כפרדס  ,ספר ראשון  ,אודיסא

36

המליץ  ,שנה

, 31

מס '

. 125

עמ ' . 2

תרנ " ב .

)

יעקב קלנר

מע ר ין .
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הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

כאן אחד  -העם משתמש בהבחנה בין ע ם ישראל  ,והם הצרכים הכלליים של הכלל כולו  ,לבין ב נ י
ישראל  ,שהם ' צרכי אנשים פרטיים רבים כל אחד

שלא  -ביודעין  ,בהבחנתו של רוסו בין

לעצמו' .

16 de tousת010ע

הבחנה זו המשתמשת  ,ביודעין או

( רצון הכול) לבין

( הרצון הכללי ) העלה אחד  -העם כבר לפני ביקורו בארץ  -ישראל ,
' בלבול הדעות ' ,

לאמת

38

37

ה 816 -ז6ת16 56ת010ץ

והוא חוזר עליה גם במאמרו

המאמר שבא להגן על ' האמת ' מפני מבקריו ועתיד להיכלל בכל כתביו כ ' מלואים

מארץ  -ישראל ' .

אלא שמתוך הבחנה עיונית זו נלמדת מעכשיו מסקנה ברורה  ,המוסיפה משמעות נוספת על ההבחנה
שבין מהגר

לעולה :

כי בעוד אשר לאמריקה ילך לו כל החפץ על דעתו ועל אחריותו בלבד  ,יהיה ישוב א " י מסור
בידי כלל העם וכל צעד וצעד יהיה מדוד ונעשה בדעה צלולה ומיושבת  ,בראשי העם ומנהיגיו ,
למען יובילו כל המעשים אל מטרה אחת ולא יבואו אנשים פרטיים במעשיהם הבודדים

ויהפכו את הקערה על פיה .

39

הווי אומר  :בעוד ההגירה לאמריקה מקורה ביוזמתו האישית של המהגר ועל אחריותו בלבד  ,הרי

האחריות לעלייה לארץ  -ישראל והפיקוח עליה נתונים בידי המנהיגות .
הסתייגותו של אחד  -העם ' מחסדי נדיבים יחידים '  ,שכבר ניתן לה ביטוי ב ' אמת '

40

ואשר מודגשת

אחר  -כך ביתר חריפות ב ' ישוב ואפוטרופסיו '  ,מציגה אותו כלוחם בשלטון האפוטרופסים  .לכן יש
להטעים  ,שבראשית מאבקו הציבורי עומד אחד  -העם על ' הצורך המוחלט ' בפעולה מאחדת בכל
מעורבות בענייני היישוב וגישתו היא גישה טוטאליטארית מיסודה  .אחד  -העם ער ומודע ' כי

למלחמה כבדה אנו יוצאים '  ,ומתוך תחושה זו של שעת  -חירום באה תביעתו לצנטראליזאציה

מוחלטת  ,לביטול רצונו של הפרט ולמשמעת

למלחמה כזו דרושות הכנות

גדולות ;

קפדנית :

דרושה ידיעה ברורה ופרטית ממצב שדה המערכה

ותכונותיו ; דרושה שיטה שלמה וקבועה  ,אשר תגביל מראש כל הפעולות

העתידות ;

...

אך על

הכל דרושים מנהיגים בקיאים ומוכשרים לכך  ,אשר ילכו לפני ההמון  ,יאחדו ויסדרו כל

הפעולות כפי הדרוש אל המטרה  ,ואיש לא ימרה את פיהם .

41

ולמי שעקרון הצנטראליזאציה והשלטון המוחלט של המנהיגות  ,שאחד  -העם מתכוון לו ב ' אמת

מארץ  -ישראל '  ,אינם ברורים לו דיים  ,חוזר הוא ומדגיש למבקריו במאמרו ' בלבול הדעות' את
עמדתו היסודית ואת

משמעותה :

לא העצים והאבסם עצמם ובאגט לאחרית הברן כלה כי אם ה א ר כ י
המשתדללבחור בחומר טכ מה להניח

טק ט ור

הוא

הכל על מקומו הראוי לה

37

38

המליץ  ' ,פצעי אוהב  /שנה
שם  ,מס '  , 175עמ '

 , 31מס '  , 248עמ '

.2

.2-1

39

' מם  ,מס '

, 125

עמ '

.2

40

שם  ,מס '

 , 134עמ '

.4

41

' טם  ,מס '  , 125עמ ' . 2

דף מתוך יומנו של אחד  -העם ( בית  -הספרים הלאומר ארכתן אחד העם  ,תיק מ8ה

יעקב קלנר

י ל א יהיה כל הבנין חזק ויפה  .לא מאת המתישבים דרשתי איפוא  ,שילכו ויתישבו

ו מ מ

לטובת הכלל בלבד  ,כי אם מאת מנהיגי הכלל

דרשתי  ,שישימו בכל הענין סדרים כאלה  ,אשר

ימשכו איליו את הראויים לו וירחיקו מעליו את הבלחי

ראויים .

ואחד  -העם מוסיף ומבהיר את תכונותיהם של הראויים והבלחי  -ראויים  ' :ראויים ובלחי ראויים לא
על פי מדת אהבתם את הכלל  ,כי אם על פי מדת כוחותיהם הגופניים והמוסריים ואהבתם אל
העבודה ואל השלום

וההסתפקות ' .

42

לביסוס עמדתו זו מביא אחד  -העם 43גם את דברי הקולונל

גולדסמיט אל הרב מוהליבר בעניין ההתיישבות בארגנטינה ,

44

שבהם הודיע הראשון במפורש כי

' אינם דרושים לו אנשים אשר אין כחם במתנם ועקשי לב ' אלא רק ' בעלי מדות טובות וישרי לב

הנכונים לשאת כל יד עמל מבלי התאונן ' ואשר ' מקשיבים להמשגיחים עליהם '  .מכל מקום  ,מסקנתו

של אהד -העם ברורה ומוחלטת  .המדיניות הליבראלית בעלייה נכשלה  ,וארץ  -ישראל התעשרה

' באלפי עניים חדשים מקבלי תמיכה או גועים ברעב ' .
עליית הבלתי  -מתאימים ,

46

45

גם האזהרות הרבות לא הועילו למנוע את

וגם האגודות של בעלי  -ההון ' אינם מדקדקים הרבה עם

הנוגע לתכונותיהם המוסריות וחפצם וכשרונם לעבודה גופנית ' ,

47

חבריהם . . .

בכל

וגם שליחיהן מתחרים ומתגרים

זה בזה ומשתדלים להזיק איש לרעהו על כל צעד  .מצב זה לא היה אפשר כלל ' בעבודה אחת כללית
היוצאת ממרכז אחד ומסודרת

כראוי ' .

48

ביקורתו של אחד  -העם אינה מצטמצמת בגל העולים של שנות התשעים  ,גם אם דבריו על הגל השני

שבעלייה הראשונה חריפים יותר מדברי הביקורת שלו על הגל הראשון  .אכן  ,דברי הביקורת על
' העולים החדשים ' מזכירים את רוח הביקורת של י " ל גורדון לאחר המרידה בראשון  -לציון  ' :כל
הנעשה בין החנונים והסרסורים הקטנים באחת מערי " התחום " אינו אלא צדק ויושר לעמת הנעשה

כעת בארץ '  .ובמקום אחר באותו מאמר  ' :המדות המגונות השולטות בעולי  -הגולה על דבר שנאת
חנם  ,פרוד הלבבות  ,מחלוקת של הבל '  -כל אלה רק עדות הם לכך  ,שהכל נעשה ' בלי ארגניזציה

טובה  ,בלי מנהיגים הגונים  ,בלי שיטה וסדר ' .

49

כדרך המשכילים אחד  -העם מעמיד מול המושבות

העבריות ' קולוניא אשכנזית קטנה ' על שפת ים הכינרת  ,ומברך את ' הגו "  ,אשר ' אומר מעט ועושה
הרבה וכל מעשיו בדעת

וסדרים ' .

50

וגם לקראת סוף המאמר של ' האמת מארץ  -ישראל' הוא מפנה

את הקורא אל מאמרו של ' אחד החכמים הנוצרים '  ,אשר העלה ' במלים אחדות שיטה שלימה '
ומתאימה לרוח דבריו שלו  .אך ביקורתו של אחד  -העם מכוונת גם לעולים בגל הראשון של העלייה
הראשונה :

42
43

44
45
46

' בלבול הדעות '  ,המליץ  ,שנה  , 31מס '  , 175עמ ' . 2 - 1
' עוד מעט

פורסמו

פילוסופיא '  ,המליץ  ,שנה

בהמליץ  ,שנה

המליץ  ,שנה

, 31

 , 32מס '  , 17עמ '

 , 32מס '  , 8עמ '

מס '  , 127עמ '

.2

.2

.2

עיין החלטת הוועד של חובבי  -ציון באודסה נגד עלייה העניים  ,המליץ ,
מס '  , 89וכן מאמרו של מל " ל  ' ,היו מתונים '  ,שם  ,מס ' . 143
מס '

. 127

47

שם ,

48

שם  ,מס '  , 128עמ '

49

שם  ,מס '

 , 128עמ '  1ועמ '

50

שם  ,עמ '

. 12

.1
.4

 , 1891מס ' 24

וכן הכרוז  ,שם  ,מס '

85

וגם

הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

הקולוניסטים הראשונים הביאו אתם אמנם אידעאליסמוס הרבה  ,ואחרים גם כסף מעט או
הרבה ; אך לכלם חסרו התנאים ה מ ו ס ר י י ם הדרושים לעבודה  .רובם אינם מסוגלים להיות

אכרים פשוטים  ,לעבוד עבודה קשה הם ובני ביתם ולהסתפק עם זה במועט היותר אפשרי .

51

הסתייגותו של אהד -העם מכוונת במפורש מן האידיאליסטים המשכילים  ,ודבריו עליהם אין בהם

מידה פחותה יותר של זלזול בהשוואה לדברים שנשמעו מפיו של א ' בן  -יהודה לאחר המרד
בראשון  -לציון :

האידיעליסטים המשכילים שבם  ,החושבים עצמם ' לחלוצים ' אשר התנדבו ללכת לפני עמם

חשיבתם בארץ תחשב בעיניהם . . .

לקרבן גדול שהם מקריבים על מזבח ' האידעא ' ואשר

בעדו כל ישראל חייבים בכבודם ותמיכתם .
בעיניו של אחד  -העם שוב אין הבדל בין המשכילים וירוב האנשים הפשוטים '  ,שכן אלה כן אלה

' אינם אוהבים הרבה את העבודה בשדה המשביעה להם ו ה ח ר י צ ו ת בעבודה תחסר כמעט
לכלם  .ועל כן נהפכו רובם סוף סוף לכורמים בלבד'  .מכלל זה אחד -העם מוציא רק את אנשי ' יסוד
המעלה '  ,אלא שהללו ' כלם עניים שלא יכלו לקנות להם אדמה במדה מספקת'  .כאן קובע אחד  -העם

עמדה ברורה ומפורשת  :הנכונות האידיאליסטית אין בה כדי לשמש ערובה מספקת להבטחת נכונות
מתמדת לעבודה קשה והסתפקות

במועט .

רבים אומרים לנפשם  ,כי נכונים הם להקריב על מזבחה ( של חיבת ציון ) כל חייהם ואשרם ,
אבל כשהם באים לידי נסיון  ,אין כחה גדול להפוך משרש את נטיותיהם ותאות לבם שהביאו
אתם מן

הגולה .

52

ובסגנון דומה לועג אחד -העם גם לקוצר  -רוחם של הפועלים בראשית שנות התשעים  ,שאינם
מסתפקים במועט אלא מבקשים תמורה לאידיאליזם

המוצהר .

גם המבקשים לחם ומוצאים אותו בא " י אינם פועלים פשוטים העובדים בשביל הנאתם -

אלא הם ג ב ו ר י י ש ר א ל ( ההדגשה במקור) המוסרים נפשם בעד הכלל ולהם איפוא

הצדקה לדרוש בעד זה תשלום גמול מכל ישראל  .רבים מאלה  ,כעבור להם איזה זמן  ,תבחל

נפשם בעבודה כזו . . .

והנם מוצאים כי אין כל ' תכלית ' בזה לעתיד ולבם יזעף על הכלל ,אשר

לטובתו הם עמלים  ,והוא  ,כפוי טובה  ,לא ישלם להם גמולם  ,לא יקנה להם שדות  ,כרמים

וכו' . . .
הערתו הביקורתית של אחד -העם על הפועל  -האידיאליסט נשמעת כהד נוסף לפולמוס שלאחר
המרד בראשון  -לציון  ,והסתייגותו של אחד  -העם

של בן  -יהודה מאגודת הפועלים

51

שם  ,עמ '

ב . 1887 -

53

ב 1891 -

מאגודות הפועלים אינה שונה מהסתייגותו

גם אחד  -העם מסתייג מעליית אידיאליסטים  ,שסופם גם -

.3

52

שם .

53

עיין י ' קלנר  ' ,מרד המתישבים בראשון לציון
( תשל " ח )  ,עמ ' 21

ואילך .

ב 1887 -

ומרד המהגרים היהודים בניו  -יורק

ב  , ' 1882 -קתדרה 5 ,

יעקב קלנר

6

הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

הם

לבקש תמיכה מכלל ישראל  .לדעתו  ,ישוב ארץ  -ישראל אין לו עמידה אלא על נכונותו של

העולה לעבודת  -אדמה פשוטה  ,המפרנסת את עובדיה בצמצום  .אחד -העם ער לכך  ,שילא על נקלה
נוכל לעצור בעד שטף האימיגרציא המבוהלת לא " י  ,אחר שכבר הורגל ההמון לבקש שם מפלט' ,

54

והצעתו מסתכמת במדיניות התיישבות  ,אשר בכוחה לתקן את פגמיה של מדיניות העלייה

הליבראלית  .מדיניות חדשה זו עומדת על הסתייגות מפורשת מ ' חסדי נ ד י ב י ם י ח י ד י ם ' .

55

עמדה זו כבר היתה מקובלת באותה עת בחוגים רחבים  ,כגון בארגון מוסדות הצדקה בלונדון עוד
ב 1859 -

ובניו -יורק

ב , 1874 -

בשעה שלגבי ארץ  -ישראל התמיכה ביישוב ומימון התפתחותו היו

נתונים כמעט כולם בידיו של רוטשילד  ,ורבים וטובים  ,כמו בן  -יהודה או ליליינבלום  ,גם לא ראו
מקור אחר  .תקוותיו של אחד -העם הן שתבוא התעוררות לאומית  ,אשר תקים חברת התיישבות
ותיזום וגם תממש מדיניות התיישבות מתוכננת ומבוקרת ( לאמיתו של דבר  ,גם אחד  -העם אינו תולה
תקוות רבות ב ' אהינו במזרח אירופה '  ,אלא ביהודי המערב  ,ובאנגליה

במיוחד) .

על האגודה החדשה

לרכז את ענייני רכישת הקרקעות ולהתייחס במדיניות ההתיישבות שלה הן לתכונות הקרקע  ,והן
לאמצעים החומריים שבידי המועמד להתיישבות  ,וכן עליה להקפיד במיבחן ההתמדה והחריצות
בעבודה  .מדיניות ההתיישבות המומלצת דוחה את תוכנית ההתיישבות של בעלי האמצעים  .עמדתו
זו של אחד  -העם מכוונת במיוחד נגד ליליינבלום  ,שראה בבעלי האמצעים משל עצמם את
הפוטנציאל האנושי המרכזי לראשיתה של ההתיישבות וליישובה של ארץ  -ישראל  .ואילו אחד  -העם
דעתו היא ש ' כל מה שירבה הון אדם  ,כן ימעט תפצו וכשרונו לחיות חיים פשוטים בעבודה

גופנית ' .

56

הערכתו זו דומה לעמדה שנקט יצחק רילף  ,אלא שבאותה מידה מסתייג גם אחד  -העם מתוכניות
ההתיישבות של העניים  .גם בנדון זה דומה עמדתו לדעות שרווחו בארה " ב  ,לאור נסיון התיישבות

המהגרים שם  ,כפי שנוסחו בידי מיכאל היילפרין ונתקבלו על דעתו של הבארון הירש  .עיקרן של
הצעות היילפרין  ,שלא לממן את ההתיישבות מלכתחילה  ,אלא להשלים רק את החסר ; לצמצם את
התמיכה ברכישת הקרקעות  ,הבהמות  ,הכלים ובניית הבית בלבד  ,ואף זאת יש להעניק ' לא ביד

רחבה  ,כי אם המוכרח בלבד' .

57

חידושו של אחד  -העם שהוא מנסה לשלב את התכונות הכלכליות והמוסריות של המתיישב בתכונת

האדמה  .כיוון שכך האדמה שהיא ' רובה לנטיעות' מיועדת לחברי האגודה בלבד ,והיא תעובד ' על
ידי פועלים עבריים '  ,ואילו האדמה שהיא ' רובה לזרע ומועטה לנטיעות' מיועדת ל' אנשים ב ל ת י
ע ש י ר י ם ' אשר האמצעים החומריים שבידם אינם מרשים להם ' לחלום חלומות

54

המליץ  ,שנה

55

שם  ,ע  ( 4 %ההדגשה

56

שם  ,מס '

57

עיין

ה

 , 128עמ '

.5

במקור ) .

.3

קלסר  ' ,ראשיתה של מדיניות סוציאלית בחברת הישוב היהודי

 , ) 1977עמ '

58

, 31

מס '

 , 134עמי

המליץ  ,שנה

בא " ד  ,בטחון סוציאלי  ,מס '  ( 15 - 14נובמבר

. 181 - 180
, 31

מס '

, 128

עמ ' . 2

אחד  -העם בביקורו בארץ  -ישראל  ,תר  -ס ( בית  -הספרים הלאומי  ,אוסף

*

עשירים ' .

58

שבדרון )

יעקב קלנר

הללו

.

יהנו מ ' הנחות באופן התשלומין ' ברכישת הקרקעות וכלי עבודה וכו' .

אדמה זו מיועדת

כמו  -כן גם לאותם הפועלים  ,אשר עבדו ' באמונה ' במשק הנטיעות של האגודה והוכ ~ חו בעבודתם
חריצות והתמדה  .הצעתו של אחד  -העם לפועלים היא אפוא משטר עבודה של שכירים במשקי
הנטיעות של האגודה  ,ורק בשלב מאוחר יותר  ,ובבחינת פרס על התמדתם בעבודה  ,הם ייהנו מעזרה

מצומצמת על מנת להיות עובדי  -אדמה פשוטים ולא כורמים  .משק הנטיעות מיועד כאמור  ,לחברי
האגודה בלבד  ,והללו גם לא ייהנו מן המשאבים הציבוריים  .עיקר שאיפתו של אחד  -העם הם אותם

עובדי  -אדמה ממש  ,אשר הוכיחו את כוחם ואת התמדתם באותה העבודה המוטלת

עליהם .

ביסוד הצעותיו של אחד  -העם למדיניות התיישבות בארץ  -ישראל גלומה הנחתו  ,שהפרט אינו ' בריח

בפני עצמה הוא  ,כי אם אבן אחת . . .

למוסדות בנין שלם '  ,ועל כן ' מחויב הכלל להשגיח היטב

שיהיה חזק והתוכנית טובה ומתאימה עם  -מטרת הבנין

הכללי ' .

59

מכאן חובתה של המנהיגות לקבוע

את הסדרים  ' ,אשר ימשכו את הראויים וירחיקו את הבלתי ראויים ' ( שם ) .
גישתו זו של אחד  -העם  ,הממליצה על תמיכה מסוייגת ל ' הראויים ' בלבד  ,תתחזק יותר לאחר ביקורו

_ השני בארץ  -ישראל ( תרנ " ג ) .

לאחר ביקור זה הוא  -יגדיר כעובד אדמה רק מי ש ' מוציא לחם מן

הארץ  ,ועוסק בגידול בהמות ועופות כלומר  ,שבורא לו בעלמו את החמרים הדרושים למחיתו ומחית
ביתו '  60 .על כן גם ישלול  -כל תמיכה מוסרית או חומרית מאלה הרוצים להיות רק יכורמים
 ונוטעים '  61 .דומה  ,שאחרי ביקורו השני ממליץ אחד -העם שגם ' בעלי הון ' יהיו ] אכרים פשוטים ' ,_

ורק לאחר שיעלה בידם לפרנס עצמם מפרי  -אדמתם  ,הם יעסקו גם

בנטיעות .

-

מכל מקום  ,התנגדותו של אחד  -העם לתמיכה בכסף במתיישב היא התנגדות נמרצת  ,ובתמיכה זו הוא
רואה

- -

-

אחד המעצורים היותר גדולים על דרך התפתחות הישוב  ,עצלות ורפיון ידיים  ,ערמה וגנבת

 הדעת  ,פזרנות יתרה  ,אבדן רגש הכבוד והאמונה בכח עצמו  ,ועות מדות  -כאלה  ,המביאותרקבון בעצם שרשי הישוב הן כולן תוצאות השטה הזאת .

מכאן ש ' צריך לחדול לגמרי מלתת תמיכה בכסף למי שיהיה '  .כאילו ' הראויים לכף -ייהנו ' ללעמים '
מתמיכה לרכישת קרקעות  ,בניינים  ,בהמות  ,כלי  -עבודה וכן צורכי

ציבור .

62

אך האגודה החדשה ,

שהמליץ אחד  -העם לייסדה בארצות המערב  ,ובמיוחד באנגליה  ' ,תהיה  -למחסה תמיד  -על המתישבים
כנגד הרשות המקומית

_. .

כמו שעושה הברון הירש בארגנטינה ' .

הפולמוס שלאחר ' האבות

63

מארץ  -ישראל '

מאמרו של אחד  -העם ' האמת מארץ  -ישראל ' זיעזע את חובבי ציון בביקורתו החריפה על אופיה של
ההתיישבות  .כאן נעמוד רק על תגובתו של ליליינבלום  ,שהמשיך באיתו פולמוס עם י " ל גורדון

59
_ 60
61

' בלבול הדעות ' ,
' אמת

המליץ  ,שנה

מארץ  -ישראל '  ,מאמר שנו  ,המליץ  ,שנה

 -שם  ,מס '  , 175עמ ' . 2

62

שם  ,עמ ' . 1

63

עמ ' . 2

שם ,

 , 31מס '  , 175עמ '

.2
 , 33מס '  , 174עמ '

.4

הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

שהחל עוד ב . 1882 -

אך פולמוס זה נתן גם הזדמנות לחסידיו של אחד  -העם להבהיר ולהציג את

עמדתם  ,ולעתים בצורה מפורשת וגלויה יותר מניסוחיו של אחד  -העם עצמו  .עדות לכך חיבורו של

בן  -אביגדור 64ומאמרו של אפשטיין 65להגנת בני  -משה  .מכל מקום  ,הפולמוס שלאחר ' האמת' של

אחד  -העם הבליט שוב את קיטוב העמדות  :הללו מבליטים את התחדשותו של העם על  -ידי עבודת

האדמה והללו מדגישים את יישובה של הארץ על  -ידי עלייה .
עמדתו של ליליינבלום בנדון ברורה ומפורשת  :הוא אינו רוצה ב ' מוסד שטיבל ' אלא ' בישוב הארץ

על ידי בני ישראל '  .לכן לא הקפיד ליליינבלום על בחירת העולים  ,ובלבד שימצאו הללו פרנסה

לקיומם  ' :מוזגים וסרסורים וכל מיני תכשיטים כאלה ישנם בין כל העמים  ,וגם אנו בארץ  -ישראל
לא ננקה מהם  .אם חפצים אנו בעבודת האדמה בארץ  -ישראל  ,הרי זה לא מפני שעבודת האדמה
עיקר והישוב טפל  ,אבל מפני שלפי מצב ארץ  -ישראל אין היושב בה יכול להתפרנס בלא עבודת
האדמה בכלל

ובעיקר' .

66

ניסוחו החריף של ליליינבלום בא כתגובה לדבריו של זלמן אפשטיין  ,אשר ביטא דעתם של אותם

חוגים  ,שביקשו ' לראות בכל ענין ישוב ארץ  -ישראל שיטה מסודרת וקבועה  ,המכוונת אל התכלית
הנרצה  ,ולא סבך מקרים בודדים הנעשים כמו מאליהם  ,אשר לפעמים  -יעלו יפה ולפעמים עוד

כשהוא
יקלקלו'  67 .מקור התלהבותו של אפשטיין מ ' אורגניזציה שלימה ומסודרת ' בולט לא
רק אלא גם
מגדיר ' אורגאניזאציה ' זו כ ' חכמה אמיתית  ,אירופית ' וכניגוד ל ' התחכמות של מה בכך ' 68 ,

כשהוא מזהה את אבות רעיון ישוב ארץ  -ישראל  ,והללו מצויים  ,לדעתו  ,לא רק אצל דוד גורדון אלא
גם אצל חוגי האליאנס בפאריז ' וראשה הצרפתי האדוקי כרמיה ' ואצל ' רבים מגדולי הרבנים ,
הח " מ

ב מ ע ר ב ",

אפשטיק שעג ל ' התפלספות השטחית על אתות התהם הרמץ בק תבעת בף יפת ובת
הערכתו את ' דור המדבר ' של ימיו היא ברוח דבריהם של י " ל גורדון  ,של

70

תם

11
~

בן  -אביגדור ואחד -העם .

מכאן הכרתו העמוקה  ,כי ' בעת צרה  ,בעת מהומה ומבוכה אי  -אפשר להתעסק כהוגן בדבר גדול ורק
בעת שקטה יש ויש לעבוד ולבנות ולנטוע '  .ולכן גם לא ב ' צרותיהם של ישראל ' יקום הישוב
בארץ ישראל אלא רק על ידי אותם ' כ ה נ י ם המקרימם ק ר ב נ ו ת לטובת עמת ואשר יע 1להם
מה להקריך

7

"

שאיפת של אפשט " ן לסדר ומשמעת לא נאה רק בשל רתיעתו מפת מעשי בהלה וחישק  ,אלא
חבויה בה גם כעין משאלה רומאנטית  ,שעה שהפרט מבקש לבטל את רצונו ולהשתלב במערכת

מקיפה  ,אשר תעניק משמעות לעבודתו היום  -יומית המייגעת ומפרכת את כוחותיו  .מכאן התנגדותו

64

שני חזיונות  ,וארשא . 1891

65

' על אודות שומרי רוח ורואים בעבים '  ,המליץ  ,שנה  , 32מס '  , 48עמ '  ; 2 - 1מס '  , 49עמ '  ; 3 - 2מס '  , 50עמ ' ; 5 - 4

עמ '

מס ' , 52

66
67

68

69

.1

' לשומעי רוח ורואים
שם ,

בעבים '  ,מאמר שני  ,המליץ  ,שנה  , 32מס '  , 66עמ '

מס '  , 48עמ ' . 1

 -שם  ,מס '  , 50עמ '

.4

שם  ,מס '  , 49עמ '  ( 2ההדגשה

70

שם  - ,מס

71

שם  ,מס '  , 52עמ '

!

 , 48עמ '
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יעקב קלנר

החריפה לסופרי חובבי -ציון  ,ובראשם ליליינבלום  ,אשר לדעתו ביקשו ' להביא לישראל תשועת
עולים על רגל אחת '  ,בשעה שלדעת אפשטיין ' ראשית ואחרית הכל מכל הרעיון הגדול ( של ישוב
ארץ  -ישראל) הוא לברוא מפלגת אכרים בארץ  -ישראל  ,אשר יתקשרו לצמיתות להאדמה  ,ככל

השמים ' .

העמים שתחת

72

צמצום זה של רעיון ישוב ארץ  -ישראל ביצירת איכר  ,עובד  -אדמה  ,אין די בו במיבחן הכלכלי בלבד ,
אלא עליו להשיב תשובה ברורה אם אכן יכול העולה ' לעבוד את האדמה פשוטו כמשמעותו
ולהסתפק במועט '  ,ואם יש בו ' הסבלנות לשאת במנוחה את שינוי האקלים ותנאי החיים החדשים ' ,
ואם יש בו ' איזה זיק אהבה
אשר בה לא ימצאן ' . . .

73

להארץ . . .

למען אשר למענה יקדיש חלק ידוע מאותן חמודות החיים ,

ואם כזה הוא הרעיון של ישוב ארץ  -ישראל בעיני אפשטיין  -ודומה

שהוא משקף כאן את המשאלות של חברי אגודת ' בני  -משה ' בראשית התלהבותם הרומאנטית -

הרי הלך רוחו של המתיישב באותם הימים היה רחוק מאידיאל זה  ,וכך יתאר אפשטיין הלך  -רוח

במקום התעשרות קלה ונוחה . . .
המפרכת את הגוף  . . .אך הן לא בשביל זה

זה :

הוא רואה עולם חדש ומוזר לו בתכלית  ,עבודה גסה וקשה

בא הנה  . . .ולמה איפוא יסבול

וישא ?

אז  ,או יתקצף

ועזב את הארץ באלות ובקללות על ראש כל חו " צ  ,או אם מוכרח הוא להשאר ומקומו לא
יניח  ,הוא נושא בשרו בשיניו  ,אך הוא מעלה טענות ותביעות לכל עם ישראל  ,ובלא תקוה ,
בלא אהבה למצבו ולעבודתו  ,כאלו כנואש  ,הוא משליך יהבו על אחרים לנהלו בכל אשר יחסר
לו  ,לדאוג בעדו

ולתמכו . . .

74

תיאור זה מבטא בבהירות ובחדות את משמעותה של עלייה לא  -סלקטיבית  ,הנראית בעיני אפשטיין

כירידה מן הארץ או כמשטר של תמיכה .
בניגוד לאידיאל זה של עולים  ,הבוחרים בעבודת האדמה לשמה  ,ליליינבלום אינו מהסס לראות
מוטיבאציה אחרת לרעיון ישוב ארץ  -ישראל  ' :אלמלא האנטיסמיטיזם ותוצאותיו היה ענין הישוב
נשכח לגמרי ' ,

75

ו ' על פי רוח העבדות של עמנו ' כך זה יהיה גם

בעתיד .

76

וגם המוטיבאציה הכלכלית

של העולה אינה פסולה בעיניו של ליליינבלום  ' :באין הנאה עקונומית  ,על יסוד אדעאלים לבד  ,אין

מקום לקישוב

במעשה ' .

77

ליליינבלום מסתייג מן ה ' אהבה פלאטונית ' לעבודה  ,כפי שהיא נשמעת

מדברי אפשטיק  ,המצפה מעובד -האדמה שיאהב את עבודתו ' כמו שהמנגן אוהב את

המוזיק ' .

78

כוונתו של ליליינבלום היא לבעלי הון  ,אשר מבקשים ' להתפרנס בלי דאגות וטרדות הסוחרים ,
להתפרנס בנחת  ,ולהיות תמיד על מצב אחד
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הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

ביישוב ארץ  -ישראל על -ידי בעלי אמצעים רואה ליליינבלום את ההבדל שבין עלייה והגירה  .מכאן
מקור התנגדותו לרעיון הצנטרליזאציה  ,המודגש כל  -כך אצל אחד  -העם ותלמידיו  ,ומכאן גם ההבדל
בין ההתיישבות היהודית

ההתיישבות

בארגנטינה ,

המבוצעת ביוזמתו ובפיקוחו של הבארון הירש  ,לבין

בארץ  -ישראל  ,הנעשית  ,לדעתו  ,על -פי יוזמתו החופשית של העולה .

לארגנטינה

מזמנים אנשים -

שאינם מפסידים כלום בנסיעתם  ,מפני שאין להם להפסיד והכל ניתן להם מתוקן בחנם .

.

ערומים באו וערומים ילכו והערום אינו מפחד מן השודדים אבל הנוסעים לא " י ע ל
השבון עצמם ומשקיעים שם כספם לא  ,רחו את מערום על קק הצת
לברוח משם בזים רקמות  ,ועל כן סוף אנשים כאלה לשמת בעל כרחם את דרכם לטובה

8

גם ליליינבלום אינו מתעלם מן התוצאות של מדיניות  -התמיכה הנהוגה  ,אך הוא רואה את ' מקור
האסון בחסרון נתינת הצרכים בשעתם  ,בחסרון מנהיגים שידעו היטב את דרכי האכרים וידאגו
לטובתם

באמת ' .

התמיכה שנתנה להם פעם שלא בעתה ופעם שלא בהשגחה מעולה על עבודתם  ,והדרך שנבחר
לשכללם לא פעם אחת אך במשך שנים

רבות . . .

עשו חלק מהם לתאבי נדבות  ,כי ההרגל

נעשה טבע  . . .בכלל כל השיטה עצמה שנהגה ונהיגה עוד בהקולוניות מובלת בהכרח

לחסרונות הנראים לנו עתה . . .
מדיניות ההתיישבות

והתמיכה ,

שליליינבלום ממליץ עליה עתה  ,משתמשת גם היא בהבחנה

הכפולה  ,שבה השתמש אחד -העם ב ' אמת מארץ  -ישראל'  ,והיא קושרת את טיב האדמה ברמת
האמצעים שברשותו של

המתיישב :

בא " י יש אדמת זרע ואדמת נטיעות  .הראשונה דורשת עבודת הגוף ותמיכה מרובה בזמן קצר
( בעניים אני מדבר ) עד התבואה הראשונה  ,והאחרונה דורשת כוחות רבים ע " י שכירת פועלים
והוצאות לזמן רב עד ביטול הפירות  .על פי זה ראוי היה להניח את עבודת הנטיעות לבעלי הון
על חשבון עצמם  ,שלא הרגילו מעולם בעבודת הגוף ויכולים להוציא כסף רב על פועלים ועל
הוצאות הפרנסה והעבודה עד זמן איזה שנים  ,ולהנתמכים צריך היה ל ת ת א ך א ד מ ת

ז ר ע שיעבדו בעצמם בעד תמיכתם ולא יצטרכו לפועלים  . . .ולא יתרגלו בתמיכות לימים
ושנים  ,המפילות עליהם עצלות ומרגלים אותם ללחם של חסד

על -פי הבחנה כפולה

וכלמה .

זו  ,המתייחסת הן לטיב הקרקע והן לאמצעים שברשותו של המתיישב  ,הבחנה

שבה כבר השתמש  ,כאמור  ,אחד  -העם  ,מגיע ליליינבלום

להצעת  -שינוי ברורה ומפורשת .

אם למשל אדמת ראשון לציון  ,זכרון יעקב  ,ראש פינה וכו' לא היתה ראויה לזריעה ויושביהן

 -עניים הזקוקים לתמיכה  ,הנה צריך היה לקחת מהן את האחוזות ההן ולמכרן לבעלי הון
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יעקב קלנר

שיטעו אותו על חשבונם  ,ולמען הזקוקים לתמיכה צריך היה לקנות בכסף הוה אדמה אחרת
הרא

1

י ה ל ז ר י ע ה ולתת -להם כל המכשירין והתמיכה ל ש נ ת ה ר א ש ו נ ה  ,ואז אם

אחרי השנה היה נמצא כושל בהם שאינו מוכשר לעבודה  -הנה יעשה מה שלבו חפץ ,
והשאר היו מתפרנסים מעבודתם הגופנית  ,ולא אחד בהם היה ע ת ה מקבל תמיכה  .י8

ומכאן מסקנתו  -של ליליינבלום  ,כי ' לא בהבאים ולא בתכונותיהם מקור האסון  ,כי אם בדברים

חיצוניים ' .

82

והפתרון בעיניו הוא ' שיטעו בעלי הון כרמים על ידי פועלים מבני

ישראל' .

83

אך ככל

שליליינבלום מעריך את משמעותה של התמיכה וככל שהצעותיו לתיקונו של היישוב הן
ראדיקאליות  ,הרי רואה הוא את התמיכה כחיונית מבחינות רבות ושונות  ,הן כאחד הביטויים לקשר

העמוק שבין כלל -ישראל והיישוב בארץ  -ישראל ,והן בגלל ההוצאות המיוחדות הכרוכות
בהתיישבות בארץ חדשה  ,שיש בה תמיד סיכון שאין הפרט יכול לעמוד בו  .מטרת התמיכה היא

אפוא להעניק לעולה אותו ביטחון שהוא ויתר עליו על -ידי
ידידיו וקרוביו  .בלשונו של

עלייתו  ,כאשר הוא מנתק את עצמו מחוג

ליליינבלום :

בכל זאת חשבתי תמיד את התמיכה לאחת מעיקרי הישוב ש ב ל ע ד י ו ל א

לה ת כ ו נ ן

.

יוכלו

עסק התמיכה ומציאת התומכים היא הדרישה לציון הנחוצה לנו  ,כי בלעדה

ישתכח הענין לגמרי  .מלבד זה נחוצה התמיכה כדי להביא לנו את הנסיונות הצריכים לנו  ,כי
בכסף יחידים לא נוכל לעשות נסיונות הדרושים הון רב וזמן מרובה  ,אך מכסף הציבור -

לטובת הציבור  .מציאות התמיכה נחוצה גם לעשירים כדי שידעו ויבטחו  ,שאם ח " ו
' קרה
אותם אסון בארץ חדשה להם  ,הרחק ממיודעיהם . . .
לא יהיו נעזבים לנפשם לטבוע בים צרה ,

אבל ימצאו למו תומכים מרחוק  .התמיכה נחוצה לפועלים  ,כדי שיוכלו למצוא עזר בזמן שהם
פועלים ,וגם לבוא לאט לאט אל הנחלה  ,מלבד מה שהתמיכה לעני  ,ביחוד עני עובד עבודת
הגוף  - ,הוא דבר של צדקה נכבדה שאין למעלה הימנה  .על כן המבטל את התמיכה ברוח
מליצתו הוא איש שאינו שומע מה שמוציא

מפיו .

84

התמיכה  ,לדעת ליליינבלום  ,היא אפוא מעין פיצוי על הסיכונים שבעלייה לארץ  -ישראל ,מבחינת
הסיכון הכלכלי ( השקעה במקום הדורש נסיונות ) והן מבחינת הסיכון האישי  ,שכן בעת אסון יהא
העולה מנותק ממשפחתו ומחוג ידידיו  .התמיכה מכוונת לעודד את בעלי האמצעים  ,והיא מעניקה

כעין ביטחון על אף הסיכון שיש בהתיישבות בארץ חדשה  .אך באותה מידה מכוונת התמיכה גם
לפועלים  ,ולעובד העני בפרט  .המשותף בדבר  ,שהמשאבים הציבוריים מושקעים במקום שיש בו
עניין

לציבור .

המעניין בגישתו של ליליינבלום באותו פרק  -זמן (  , ) 1892שהוא מבקש לבסס את עקרון התמיכה

הכלל  -יהודית בהתיישבות בארץ -ישראל  ,על המציאות המיוחדת של הארץ בימים ההם  ,כאשר

. 2-1

81

שם  ,עמ '

82

שם  ,עמ ' . 2
מס '

83

שם ,

84

שם ( ההדגשה

22

 , 67עמ '

.1

במקור) .

הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

-

בראה לו צורך דחוף לבנותה

על  -ידי העולים .

אכן  ,מצבה המיוחד של ארץ

 ישראל  ,המחייבתלעמוד

השקעות ונסיונות ליישובה ולפיתוחה ; מצבו המיוחד של העולה המתיישב  ,שאינו יכול
 ,והמוצא
בסיכונים של משימה זו בכוחותיו בלבד ; ומצבו המיוחד של עם ישראל  ,המפוזר בין הגויים
 כלאת הקשר החי עם היישוב היהודי בארץ  -ישראל באותה תמיכה  ,שהוא מוכן לתמוך ביישוב
 לביןאלה עושים את התמיכה לדבר  -חיוני  ,שאין היישוב יכול בלעדיה  .הניגוד בין ליליינבלום
 ישראל  .בעוד שבעיניאחד  -העם הוא בראש  -וראשונה ניגוד של תוכן לגבי רעיון ישוב ארץ
 העםליליינבלום רעיון זה פשוטו כמשמעו  ,כלומר פיתוח על  -ידי יישובה  ,הרי האידיאל בעיני אחד
דומה
הוא  -יצירת האיכר היהודי  .בעניין זה אחד  -העם מקבל את המסקנות שנתקבלו לאחר נסיון

בארה " ב  ,ולמעשה הוא מאמץ בראש  -וראשונה את הגישה האנסי  -פילאנתרופית בכלל ואת
 ישראל ,התנגדותו הנמרצת לתמיכה בפרט  .ואילו  -ליליינבלום  ,המטעים בעיקר את פיתוחה של ארץ
 ידואינו נרתע להשיג משימה זו באותו חומר אנושי העומד לרשותו ובאותם אמצעים  ,שהם בהישג

.

של העולה עצמו ושל התמיכה הכלל  -יהודית .

גישתו של אחד  -העם היא טוטאליטארית מיסודה  .המטרה מוגדרת בצורה הד -משמעית ביותר  .היא
נקבעת על  -ידי המנהיגות בלבד  ,והפרט נדרש למצוא את סיפוקו במילוי התפקיד המוטל עליו  .ואילו
ליליינבלום רואה את המשימה בהיקפה הרחב  :היישוב מגוון בהרכבו האישי ובעיסוקיו  ,ולכן גם
התמיכה ניתנת לפי המשימות השונות ולפי הצרכים

השונים .

דומה שחידושו של ליליינבלום בכך  ,שהתמיכה מיועדת בראש  -וראשונה לבעלי האמצעים  ,ותכליתה
לעודד השקעות במקום אשר מבחינה כלכלית טהורה אין הגיון כלכלי להשקיע בו  .וכשם שהיא באה
להגן מפני הסיכונים הכלכליים  ,כך היא מבקשת להעניק גם ביטחון מפני סיכונים אישיים ( כגון
ניתוק מקרובים

וידידים ) .

מכל מקום  ,התמיכה אינה מיועדת לעניים  .אכן החשש  ,שמא יעלו העניים

על מנת להעזר הוא חשש עמוק המקנן בלבו של ליליינבלום  ,והצעותיו וכן מדיניות ההתיישבות
_

והתמיכה שלו לא באו כלל לבטל חששותיו בנדון זה .

פולמוס האפוטרופסות במוצאי העלייה הראשונה

( נ90ן )

שוב התחדש הפולמוס של ראשית שנות התשעים לאחר ביקורו השלישי של אחד

 -העם

בארץ  -ישראל בתרס " א  ,ושוב נעשו נסיונות להעריך מחדש את הישגיה וכשלונותיה של ההתיישבות

בעשרים שנותיה הראשונות  .ושוב חזרו ועלו כל אותן השאלות  ,אשר רעיון ישוב ארץ  -ישראל
העלה אותן מראשיתו  ,אלא שמשמעותן החריפה כל  -כך עד שהן חייבו עתה הכרעה  .והשאלות מהן
שהיו מתחום המעשה  ,כגון התמיכה למתיישבים או לפועלים  ,ויש שהיו בבחינת הלכות שבהגות

החברתית  ,כגון מידת הדין ומידת הרחמים  ,שעליהז ייכונו  -יסודותיה של חברה ; יש שהיו התלבטויות
בתחום המוסר  ,וראשי המדברים באותו זמן מהם שבחרו בתכונות הקיצוניות ומהם ששיבחו את
פעיל
ואחד  -העם לקח
הדרך האמצעית  .שאלות אלה כבר עלו בראשיתה של ההתיישבות ,
הלק כמה
בהן 85על
ואפוטרופסיו'
מאז סוף שנות השמונים  .וככל שאחד  -העם תחר במאמרו ' הישוב

הציטאטות כאן על  -פי כתבי אחד  -העם  ,הוצאת דביר  ,עמ ' ראי

-

85

השלח ,

כרך

 , 9מס ' 6 - 2

( אדר  -סיון

ואילך .

תרס " ב ) .
1? 3

י

יעקב קלנר

מרעיונותיו מראשית פעילותו הספרותית ומבטא את עמדותיו בניסוח חריף יותר ותקיף יותר  ,הרי

הוא מגלה כעת דברים  ,שלא אמרם קודם לכן באותה החלטיות  ,כאילו היתה עדיין רתיעה כלשהי
מפני משמעות מסקנותיה  .וככל שבמאמריו הראשונים בלטה הזדהותו של אחד  -העם עם רעיון
ה ' רצון הכללי '  ,אשר הפרט חייב לקבל את דינו  ,הרי מעכשיו בולטת הזדהותו המלאה עם
הדארוויניזם הסוציאלי  ,אשר לא הגיע לפני כן לאותה מידה של החלטיות  ,כפי שנוסחה במאמר
' הישוב ואפוטרופסיו '  ,שבו הוא מבקש להכריז על מלחמת השחרור של היישוב מאפוטרופסיו

השונים  .הנה כי כן  ,כעת יוצא אחד  -העם לקרוא דרור למלחמת הקיום על מנת לטהר את רעיון ישוב

ארץ  -ישראל  .לדעתו  ,רעיון זה מנסה מראשיתו ליצור ' אטמוספירה מלאכותית של שלום '  ,בשעה
שכוחות החיים הבריאים מתחשלים במלחמת הקיום בלבד  .שוב אין נושבת ב ' הישוב ואפוטרופסיו'
אותה רוח אידילית שנשבה ממאמריו הראשונים  ,אשר קראו לפרט לבטל את עצמו ואת רצונו
ולהשתלב בתוך הרצון הכללי  ,אלא יש כאן פניה לתודעה הציבורית להשתחרר מן המעצורים
המלאכותיים  ,המחלישים את הכוחות הפועלים במלחמת הקיום ומבטיחים אותו תהליך של סלקציה
טבעית  ,שבהעדרו טמונה חולשת היישוב וטמונה סיבת כשלונותיו .
כמו במאמריו הראשונים כן עתה דוחה אחד -העם כל ניסיון ' לתלות כל הקלקלה באיזה אנשים

פרטיים ומקריים '  .הוא שולל את הנסיונות לבחור ב ' איזה שעיר' לעזאזל  .גישתו הראדיקאלית
מבקשת לגלות את סיבות ' החטאים '  ,וסיבה זו נעוצה

' ב ר ע

י

1

ן ה י י ש ו ב ע צ מ ו ( ההדגשה

במקור )  ,בצורה שניתנה לו בראשית הולדו '  .הפגם שברעיון ישוב ארץ  -ישראל הוא באחריות
הכלל  -יהודית שעליו עומד רעיון

זה ,

ומשמעותה של אחריות כלל -יהודית זו שהיא פוגעת

בעצמאותו של היישוב ומחבלת בהתפתחות כוחותיו של עצמו .
עוד קודם שהיה היישוב בפועל  . . .כבר עשתה חיבת ציון את כל ישראל לאפוטרופסות לו

וכל מי שהלך להתיישב בארץ  -ישראל . . .
בדבר לאומי גדול  .אחריות כלל -יהודית זו בהכרח

כבר ידע מראש  ,כי מעתה חייו וגורלו קשורים

מולידה בטחון בכוח אחרים ומתוך כך היא

מביאה למעשים של קלות דעת ופזיזות יתרה כי היא עצמה בטלה את אותו ה ' ריגולטור'
המנהל את החיים בדרך

ישרה .

אלא משעה שכלל -ישראל רואה עצמו אפוטרופסות על

היישוב  ,הרי גם כל איש ואיש בישוב כשהוא לעצמו שקול בעיניהם כעולם מלא  ,ואינם
יכולים לראות בחורבנו  .ועל כן נותנים יד לכל לא יוצלח .

86

כך ההתיישבות בארץ  -ישראל נהפכת ליתרים בפני הפורענות  ,כשטר חוב על כלל -ישראל ,שיבוא
לידי גוביינא בכל עת שיצטרכו לזה '  .סיבת כשלונו של היישוב  ,לדעתו של אחד -העם  ,נעוצה בכך ,

' שאנו בוחרים ( למתיישב ) מראש את שדה מלחמתו ונותנים בידו כלי זיין מן המוכן  ,לפי חפצנו ,
מבלי לדעת עד כמה מתאימים כל אלה לרצונו ולתכונות נפשו'  .זוהי אפוא שיטת האפוטרופסות ,
והתמיכה היא רק אחת מ ' תולדותיה ' והיא המביאה ' לקלקול הכוחות

הבריאים ' .

87

דומה שאותה

התעוררות לאומית  ,שלה ציפה אחד  -העם בראשית פעולותיו הציבוריות ואשר מתוכה  ,כך קיווה ,

86

שם  ,עמ '

87

שם  ,עמ '

24

ריג .
ריב .

הגישה האנטי  -פילאנתריפית בימי העלייה הראשונה

תעלה אותה קבוצה של ' כהנים ' המקריבים עצמם לטובת הכלל  -אותה קבוצה סלקטיבית של
' מלאכי השרת ' אשר תשמש אבני  -היסוד של היישוב החדש  -לא תקום עוד מתוך ההתעוררות
הלאומית ומתוך כניעתו של הפרט לפני הרצון הכללי  ,אלא מתוך אותו תהליך של סלקציה טבעית
בלבד  ,אשר הכשלון במיון מוקדם של העולים פגע בה מראשיתה של ההתיישבות  ,ומדיניות

האפוטרופסות מוסיפה לפעול נגדה .
ובניסיון נוסף זה להבטיח כעין סלקציה מחמירה בבהירת העולים והמתיישבים באה הזדהותו
המפורשת של אחד -העם עם הדארוויניזם הסוציאלי  ,המגדיר את החיים כ ' מלחמה תמידית בין חפץ

הקיום שבלב האדם ובין תנאי הקיום שמחוצה לה  .במלחמה התמידית הזאת יתפתחו כוחות האדם
עד שיכשר להסתגל לתנאי קיומו או לשנותם לפי צרכו  ,ומי שאינו מוכשר לא לזה ולא לזה  -הוא

המנוצח ' .

88

בהתנגדותו זו של אחד -העם לשיטת האפוטרופסות שוב אין הוא מבחין בין ' אדנות אכזרית' ,
שלבשה צורה אבטוקראטית אצל הנדיב ופקידיו  ,לבין ה ' אפוטרופסות של רחמים '  ,שלבשה צורה
דימוקראטית של חברות ומורשיהן  ,או אפילו בגיוון מוסרי של ' חיבה

רחמנית' .

לדעתו של

אחד  -העם  ,אין הבדל ' אם כבנים אם כעבדים ' הם המונהגים בעיני מנהיגיהם  ' ,גם אב רחמן

...

נוטל

מהם את הכוח החיוני וגורם רעה לנפשם לא פחות מן האדון האכזרי  ,העושה את עבדיו למכונות

של משמעת ' .

89

שאיפה נמרצת ומוחלטת זו לאפשר לסלקציה הטבעית לתקן מה שההתעוררות הלאומית לא

הצליחה לעשות  ,אינה נרתעת מ ' להניח לפועלים ( החסרים אמצעים ) שיצאו מן הארץ ויהיו ככל

ההמון עניי עמנו הנודדים ללחם '  ,אלא מעלה גם את ההצעה להעניק למתיישבים ' בבת אחת' את
היכולת למלא מחסוריהם -
ולעזוב אותם לגורלם

בתוכם אנשים

...

 . . .מבלי להשגיח על מעשיהם  ,אם טובים הם או רעים . . .

ואם ימצאו

אשר לא ידעו להשתמש כהוגן באמצעי הקיום הנתונים להם ויכשלו ויפלו

 -דמם בראשם ; יפלו ולא יהיו למכשול על דרך אחיהם הטובים מהם ! היישוב ב כ ל ל

1

לא

יפסיד בזה  ,אדרבא  ,על ידי מפלת הנחשלים והבלחי מוכשרים להתקיים יתחזק היישוב

ויתרומם לאט לאט ממצבו השפל .

90

הצעתו זו של אחד -העם לפתור את מצוקת היישוב ' באופן מוחלט ובטוח ' על -ידי הענקת תמיכה
חד -פעמית לשכלול אינה מבקשת  ,בסופו של דבר  ,אלא ליצור מציאות  ,אשר כאילו מעצמה תוציא
את ' הנחשלים והבלתי מוכשרים '  .מלחמתו של אחד -העם באפוטרופסות וכן החופש שהוא מבקש
להציע ליישוב  ,לא באו אלא כדי לאפשר את תהליך הסלקציה הטבעית ולקרוא דרור למידת הדין
השלטת

בטבע .

בכלל גדול זה של הדארוויניזם הסוציאלי אתה מוצא אצל אחד -העם רק

יוצא  -מן  -הכלל אחד  ,הלא הם אותם ' י ס

והם מרשים ' הסרת המכשולים

88

שם .

89

שם  ,עמ '

90

שם  ,עמ ' ריד ( ההדגשה במקור ) .

1

ר י ה א ר ץ ( ההדגשה במקור ) המיוחדים לה לבדה ' ,

הכלליים  ,שמקורם בסדרי המדינה והעזובה הרבה בארץ '  ,והם גם

ריג .

25

 .יעקב קלנר

לעתיד יחייבו ' מין מיוחד של עזרה תמידית ' כדי להעמיד את המתיישבים ' בתנאים טבעיים '  .זהו
_

אפוא הפתרון הראדיקאלי למצוקת היישוב  .והיוצא מן הכלל הזה  ,המתייחס בראש  -וראשונה
ליסורים הכלליים הנובעים מן המצב הפוליטי המיוחד של הארץ  ,אינו בא אלא ללמד על הכלל ,
ליצור אותם התנאים ' הטבעיים ' אפילו במקום זה  ,אשר תנאיו המיוחדים כאילו אמרו לנהגו שלא

 כדרך הטבע .עמדתו הנחושה של אחד  -העם  ,כפי שניסח אותה במאמרו ' הישוב ואפוטרופסיו '  ,עוררה מיד תגובה
לא פחות נמרצת של

ליליינבלום .

91

גם בגלגולו החדש של הפולמוס הבלחי  -פוסק בין ושניים ,

פולמוס שתחילתו עוד בפרסומו של המאמר ' לא זה הדרך ! ' לאחד  -העם

( , ) 1889

חוזר ליליינבלום על

אחדות מעמדותיו  ,אף כי שוב אינו מייחס להן אותו מקום מרכזי שיעד להן לפני _ כן  .תמורה מעין זו

בולטת כבר בקטעים  ,הפותחים את דיוניו במאמר ' האפוטרופסות וההשגחה בישוב '  .במאמר זה אין
עוד מאותה ההדגשה ע

' הרוח המיוחדת ' של העם  ,המבקשת את הגשמתה ' בארץ מיוחדת '  ,ואשר

פולמוסיו עם י " ל גורדון עוד בימיה הראשונים של תנועת העלייה החדשה
עמדה במרכז
~

לארץ  -ישראל

ב , 1882 -

ולאחר שתנועת

ואשר עליה חזר ליליינבלום  -ביתר הדגורה בפולמוסו עם י " ל גורדון

חובבי  -ציון החלה להתארגן לאחר ועידת קאטוביץ .

ב ! 885 -

העברת מוקד המשמעות ,

העברה הבולטת בהשוואת עמדתו של ליליינבלום בפולמוסו עם י " ל גורדון בשנות השמונים אל
עמדתו בפולמוס עם אחד  -העם בראשיתה של המאה העשרים  ,ודאי לא באה משום שבינתיים קיבל

ליליינבלום את דעת רבים ממשכילנו  ,אשר רואים ' את גזע בני שם נמוך מגזע בני יפת '  .זו נעשתה
עתה  ,משום שדווקא כלפי אחד  -העם מבקש ליליינבלום להדגיש  ,שברצון החיים עצמו הזכות
לחיים  ' .עמינו אינו רוצה ואינו יכול לחדול או להתהפך לאחר '  ,וברצון זה עצמו גם זכותו להציל את
עצמו ' כמו שהוא '  ,ואין עם ישראל חייב לרכוש במחיר ' הצטיינות יתירה ' את מה שנתן לאחרים

' בלי זכות יתירה '  .בכך מסתייג ליליינבלום מאותה ' ציונות רוחנית '  ,המשלבת בתוכה הן ' דברי
המקובלים האומרים שבחירי המין האנושי עושים תיקונים בעולמות העליונים ' והן עמדת שונאי
ישראל המתנה את הענקת הזכויות ליהודים בתנאה שתהיה להם תכונה זו או זו  .בניגוד לאחד  -העם ,

 שכאילו מתנה גם הוא את זכות קיומו של היישוב בארץ  -ישראל בהצטיינותו הרוחנית והמוסרית שלישוב זה  ,קובע ליליינבלום עמדה ברורה ומוחלטת  ' :עם ישראל חי ורוצה לחיות ! זוהי כל התורה

כולה של חיבת ציון והציונות ' .
.

92

מתוך הדגשה חדשה _ זו גם שאלת מידת הדין ומידת הרחמים מקבלת משמעות נוספת  .ואולי דווקא
בנקודה זו בא לידי ביטח הניגוד הבולט בין גישתו הראדיקאלית של אחד  -העם  ,המבקש לזהות בכל

תופעה את שורשיה העמוקים לבין גישתו הדיפרנציאלית של ליליינבלום שנקודת  -מוצאו אינה
' המושג המפושט ' אלא ' החיים בעצמם '  ,ואשר מהם אפשר לזהות כל פעם אותה נקודה ' שהיא
רחוקה מהפסד וקרובה לשכר '  .בגישתו היסודית נשאר אחד  -העם נאמן לשיטתו  .וכשם שבפולמוס
ב  1891 -טען במפורש לזכות ' מידת הדין '  ,שתמיד קודמת היא למידת הרחמים  ,וחשש מפני
משמעותה של האחרונה כאשר היא חורגת מתחומה כמנהג יחידי סגולה  ,כך הוא שולל

ב 1902 -

את

האפוטרופסות משום שיש בה מאותו ' שלום מלאכותי '  ,שהוא הקוטב העומד מול מלחמת  -הקיום .

91

' האפוטרופסות וההשגחה

92

מס '  , 165עמ '

26

שם ,

.1

בהישוב '  ,המליץ  ,שנה

 , 42מס '  165עד

מס ' . 174

הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

בעיני אחד  -העם  ,התייחסות כלשהי אל ' החוטאים ' מעלה את מידת הרחמים  ,ובכך היא מונעת את

התרופה הראדיקאלית הדרושה  .ואילו ליליינבלום לא נרתע כלל בזמנו לבקש מידת הרחמים בדיון
על המורדים  ,וגם הדרישה המוחלטת לסדר ולמשמעת נראתה בעיניו כדבר

זר93

ורחוק מידרך בת

עמי '  .הנכונות לנקוט מידת הרחמים באותה שעה ובאותו עניין היתה אפוא על -פי  -שיטתו  ,המבקשת
לבחור באותו ' השביל הטוב '  ,אשר רק ' החיים יורו לנו'  .אותה מעורבות דיפרנציאלית  ,אשר
ליליינבלום מנסה לפתח  ,שונה מיסודה מגישתו הקוטבית של אחד  -העם  ,החודרת לקראת פתרון

ראדיקאלי בכל דבר  .וכך נהפך הדיון בשאלת האפוטרופסות לדיון פילוסופי בשאלת המוסר  .וכאילו
בתשובה על עמדותיו הפילוסופיות של אחד  -העם  ,כפי שהציגן

ב 1891 -

במאמרו על ' מידת הדין

ומידת החיים '  ,משקע ליליינבלום גם את עצמו בהתלבטות פילוסופית זו של המוסר

נביא את עיקרי דבריו של ליליינבלום בעניין זה

והמשפט .

בלשונו :

כבר אמרו קדמונינו שבשעה שברא הקב " ה את העולם רצה לבראו במידת הדין  ,אבל ראה
שאין העולם יכול לעמוד במידה זו וצרף לה מידת הרחמים  .זאת אומרת  ,שההגיון המפשט
והנאצל אין לו מקום רק במחשבה ולא בחיים  ,שיש להם תנאים פרטים שונית שאי אפשר

להתעלם מהם  .בעלי המוסר הקדמונים  ,שראו שהקצוות בכל דבר מזיקות  ,יעדו ללכת באמצע .

הבאים אחריהם לא נחה דעתם בעצה זו  ,כי אין משקל לרוח  .ואין אנו  -יודעים לכוון בדיוק את
הנקודה האמצעית  .עד כמה שטענתם זו צודקת  ,בכל זאת אין אנו אומרים שבאמת טוב לאדם
להיות קיצוני בכל דבה  ,להיות למשל קמצן נורא או פזרן בלי שיעור  .להיות בעל תאוה עד אין
גבול או נזיר מכל העולם כולו וכיוצא בזה  .בשעה שאסרה האגדה את היצר הרע בכלא לא

נמצאה ביצה לחגלה  ,ובראותה כי אם תקרא לו דרור יעבור כל גבול  ,נקרה לו את עיניו ( יומא
ס " ק )  ,היינו שנתה בו פרט אחד  .בעל כורחנו עלינו להתרחק מן הקיצוניות  ,כי יש דברים
שמעוטן יפה וריבוין קשה  ,ויש דברים שרבוין יפה ומעוטן קשה  ,ואם אין אנו יכולים לדעת

ברור את  -הנקודה התיכונה  ,עלינו לחתור להתקרב אל השביל הטוב  ,והחיים בעצמם יורו לנו

בקירוב את הדרך הרחוקה מהפסד  -וקרובה לשכר . . .

94

בדילמה זו שבין הכוחות היצריים  ,אשר בלעדיהם אין חיים ואשר בשלטונם אין סדר חברתי  ,מעלה
ליליינבלום את ' השביל הטוב '  ,שאינו עובר בין הקטבים אך הוא מתגלה כאשר מפרקים את המושג
העיוני לצדדיו הרבים  ,וגם מבחינים בדרגותיו השונות שבכל צד  ,וכך נמצא אותו ' שינוי בפרט
אחד '  ,שאינו נוקט עמדות קוטביות והוא אינו גם השביל הזהב העובר ביניהם .
לשון אחר  :כנגד בעלי העמדות הקוטביות  ,המנסים לקבוע מראש הלכה ברורה ומתיימרים למנוע כל
שגיאה  ,מעמיד ליליינבלום את אנשי המעשה  ,היודעים ש ' החיים אינם בלי שגיאות ואין אדם עומד
על דברי תורה בכל הענינים  ,אלא אם כן נכשל בהם '  .מכל מקום  ,להיות ' קיצוני גמור במעשה ' יכול
רק אותו ' אדם יחיד נבדל מן העולם  ,אבל לא בהיותו חבר לציבוה'  ,ולא כל שכן שציבור אינו יכול

93
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 ,למשל במכתבו של ליליינבלום לי " ל גורדון מיום כ ' בכסלו  ,תרמ " ח  .איגרות מ  .ל  .ליליינבלום לי  .ל  .גורדון
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הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

לנקוט עמדה קוטבית אלא רק כשהוא נהפך ' לעדר של כבשים '  .בעיניו של ליליינבלום  ,העמדה
הקוטבית או שהיא מוציאה את האדם מן הציבור  ,או שהיא מוציאה כל ' דעת' מל הציבור והופכת
ל ' עדר  ,אשר דעת כולן שווה '  .דומה 95שבכך כיוון ליליינבלום לעומק נשמתו של אחד  -העם  ,המוכן

לנטוש את רעיון ישוב ארץ  -ישראל כאשר הוא מגלה שהמתיישבים אינם ' מלאכי

בני אד, ' 0

96

השרת . . .

אלא

ואשר מאידך גיסא  ,גם ניסה בראשית דרכו הציבורית ליצור אותם ' מלאכי השרת ' ,

אשר אמנם כולם הם בדעה אחת ועושים כמצוות הרצון

הכללי .

97

וככל שנקט אחד  -העם עמדה

קוטבית ומוחלטת גם בזה וגם בזה  ,כך ליליינבלום מוכן מראש לאותה ' פשרה '  ,שאמנם אינה מנסה
לפשר בין הקטבים אלא מנסה להשתמש בשניהם שימוש דיפרנציאלי  ,כפי שהעניין וכפי שהזמן

ילמדו לעשות  .דומה שבניגוד הזה בעמדת  -היסוד שבין מל " ל ואחד -העם נקודת  -המחלוקת בפולמוס
המתמיד ביניהם  ,וכל גוון חדש בפולמוס זה אינו אלא נוסח אחר או נוסף באותו

עניין .

אכן  ,הפולמוס הבלתי  -פוסק בין ליליינבלום ואחד  -העם הוא אפוא הניגוד המתמיד שבין בעלי

הגישה הקוטבית ובין בעלי הגישה הדיפרנציאלית  .ניגוד זה כבר מתגלה בהערכת הסיבות שגרמו
למצב  ,אבל הוא הולך ומעמיק כל אימת שמנסים לפתח מעורבות לשינוי הדברים  .בעלי הגישה

הקוטבית מבקשים תמיד להגיע עד לשורשי הסיבות העמוקות ביותר  ,ואומרים לעקור אותן מיסודן .
על כן מעורבותם המומלצת היא ראדיקאלית באופיה  ,ולעולם לא יסתפקו בפחות מזה  .ואילו בעלי
הגישה הדיפרנציאלית מבחינים מראש בין הסיבות הקרובות לבין הרחוקות יותר והם מתחילים במה
שניתן לעשות לשינוי השפעתן של הסיבות הקרובות או צמצומן  .הניגוד בין הגישה הראדיקאלית

והגישה הדיפרנציאלית ניכר  ,כאמור  ,כבר בניתוח מערכת הסיבות .

הוא נמשך והולך בתחום

המעורבות וילבש צורה חריפה גם לאחר מעשה  ,ובמיוחד כאשר בעלי הגישה הדיפרנציאלית יהיו
מוכנים להעריך הערכה חיובית גם אותם הדברים  ,שמלכתחילה לא התכוונו להם כלל  ,ואילו בעלי

העמדה הקוטבית  -הראדיקאלית ידונו את הדברים רק על  -פי מה שעלה במחשבה תחילה  .אך ככל
שהניגוד בין אחד  -העם  ,המייצג את הגישה הקוטבית  -הראדיקאלית  ,לבין ליליינבלום  ,המבטא גישה
דיפרנציאלית  ,הוא ניגוד עמוק ומתמיד  ,משותפת לשניהם הכרעה ערכית ברורה ומפורשת  .גם
ליליינבלום רואה את עניינו של היישוב כתשובה על ' שאלת היהודים בכלל'  ,והוא אינו בא ' להועיל

לכל פרטי א י ש י

העם  ,אבל להעם

בכללו' .

98

כאן משתמש ליליינבלום בהבחנה דומה לזו של

אחד  -העם  ,אשר עוד במאמריו הראשונים הבחין בין ' ע ם ישראל '  ,והם צורכי הכלל  ,לבין ' ב נ י
ישראל '  ,שהם הצרכים הפרטיים של אישיה  .גם מסקנתו של ליליינבלום מפורשת ומוחלטת  ' :העיקר
הוא הישוב ולא המתישבים '

99

וכדין המתיישבים גם דין הפועלים .

דבר אין לנו עם ח י י ם ו ב ר ו ך

...

הפועלים  ,שהם לעצמם  ,הרי הם לנו ככל המון מליוני

עניי ישראל  :לא לפרנסתם ה ם אנו דואגים  ,כי כל המוכשר מהם לעבודה גופנית יוכל למצוא

95

שם .

96

שם  ,מס '  , 172עמ '

97

דנתי בכך במחקרי ' מגמות של רפורמה חברתית ורפורמה דתית בימי העלייה הראשונה '  ,שלא פורסם עדיין .

98

המליץ  ,שנה

99

שם  ,מס '  , 168עמ '

.1

 , 42מס '  , 165עמ ' 1

( ההדגשה במקור ) .

.1

.מכתב מ " ל ליליינבלום לי " ל גורדון  ,כ ' בכסלו הרמ " ח ( בית  -הספרים הלאומי  ,ארכיוך

יל " ג )

*-
29

יעקב קלנר

-

לחמו במקום אחר  .גורל הפועלים נוגע אל ליבנו רק ב ש ב י ל ז ה ששכלולם הוא חלק
משאלת הישוב היקר לנו מכל

יקר .

100

-

האדישות לפרט או ליחיד במצוקתו  ,הבולטת בל כך בגישתו של אחד  -העם  ,קיימת באותה מידה גם
אצל ליליינבלום  .גם ליליינבלום העדיף עדיפות מוחלטת את עניינו של הכלל  ' :מה יהיה אחרי כן עם
היחידים ?

את זה נראה אחרי כן  .אם נוכל  -נושיעם  ,ואם לא  -יהיה גורלם אשר יהיה  -אבל

העם בכללו יושע ' .

101

אך  ,כאמור  ,על אף הכרעה ערכית משותפת זו  ,נשארת המחלוקת בין

ליליינבלום ואחד  -העם עמוקה ויסודית  ,ככל שהניגוד בין בעלי הגישה הראדיקאלית ובעלי ושישה

חברתית .

הדיפרנציאלית יהיה תמיד ניגור חריף  ,ובכל מעורבות

ניגוד זה  ,ראשיתו  ,כאמור  ,בהערכת הסיבות  ,והוא מוצא את ביטויו בלעגו של ליליינבלום לאותן
סיבות עמוקות  ,אשר אחד  -העם העלה  .אותן כבר במאמרו הראשון  ,כגון ' אורך הגלות  ,שהמית
בעמנו את הדגש הלאומי ' וכן ' הפוליטיקה הנבערה של אבותינו בזמן שהיו על אדמתם  ,וכיוצא כזה ,

אשר אין לנו עתה עסק עמהן '  .ליליינבלום אינו רוצה כלל להגיע ' עד עמקי מצולות ההסטוריה ,
כמעט עד דור אדם הראשע ' ; עניינו ' לקדם את פני הסיבות הקרובות ולהרחיק את הנזק הבא מהן ,

אם גם אין בידינו להרחיק את הסיבות הכוללות ' .

107

העברת מוקד הניתוח מן הסיבות שמקורן בעבר

הרחוק והעמדת הדיון על אותן סיבות קרובות  ,אשר מחייבות מעורבות פעילה  ,כמעט שאינה

מאפשרת עוד דיון ענייני בין ליליינבלום  -ואחד  -העם _אלא לעג עוקצני בלבד  .בלשונו של
ליליינבלום :

--

אינני מכחיש  ,כי החלום הזה הוא חלום פיוטי

ונעים  ,ושמח

-

הייתי  ,אם תיכף אחרי המהפכה

בצרפת  ,בשעה שהגיע לבני עמנו שם תקופה מזהירה  ,היו מתעוררים טובי העם שם לעשות
ככל אשר התוה בעל דיננו ; עוד יותר הייתי שמח  ,אם היו גדולי אבותינו בזמן הבית השני

דואגים יותר לטובת העם מאשר איזה דקדוקים  ,היו מנהיגים את הפוליטיקה בבינה יתירה  ,לא
-

היו מנוצחים מאת הרומיים וגם לא גלינו מארצנו  .אבל מה
דרך שלא כרצוננו

...

נעשה  ,אם ההסטוריה בחרה לה

מה נעשה  - ,אם ההסטוריה הולכת בדרכה הסלולה והגבירה את הרעיון

הלאומי דוקא ע " י האנטיסעמיטיזם .

103

המציאות ההיסטורית היא אשר כרכה יחד את צרת היהודים ואת התעוררותם הלאומית  .מציאות זו

גם העמיקה את המתח המתמיד בין הצורך העמוק להצלה  ,המבקש מענה ברעיון ישוב ארץ  -ישראל ,

לבין ההכרח לפקח על ישוב זה  ' ,אשר רק דלי כוח ודלי מעשה ' החזיקו בו  ,והוא מורכב מאנשים

' שאין להם הסכום הדרוש וכל שכן שלא היתה להם ידיעה קלה בענייני עבודת האדמה ' .

4מ1

יתרה

מזו  ' :דרכו של העני בעל הדמיון להיות נדחק בכל מקום שהוא רואה בדמיונו איזה פרצה '  ,ומכאן
_

אותה ' פריצה של בהלה ' מתמדת  ,כאשר מתגלה פרצה במקום המעורר תקווה  ,ומתארגן ארגון
כלשהו להגיש עזרה למבקשי הצלה  .ואמנם ישנו אמצעי ראדיקאלי ' להוציא מלב איש שום מחשבה
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הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

על האפשרת להבשת על חשבת כלל
מאומה '

ישראל  ,אך דרך ע משמעמה ' לבלי

ללשות

.

כאן חוס ל * ל" נבלום בעומק המוטמעות של ביקורתו והצעותיו וטל אחד  -העם  ,אשר כאילו בא

וממליץ לנהוג כלפי ישוב ארץ  -ישראל באותה דרך שנקטו הארגונים הכלל -יהודיים כלפי ארגון
ההגירה

היהודית

לארצות  -הברית .

אמנם

אותו

בארצות  -הברית  ,שהוקם לאחר בהלת ההגירה

ארגון

ב , 1882 -

מיוחד

לארגון  -ההגירה

והקליטה

בוטל שם מהר  ,מיד כשהתגלה הכשלון

במיונם המוקדם  -של המהגרים וכשגברו החששות  ,שהתמיכה הניתנת לפליטים תיהפך לגורם

המעודד הגירת עניים המבקשים להיבנות על  -ידי אחרים  .והחלטה זו גם היא התבססה על חידושיו
של ' הדארוויניזם הסוציאלי '  ,שנימק הנמקה מדעית את ביטול החסות והפקיר את הפליטים

למלחמת  -קיומם הקשה  .לאמיתו של דבר  ,זוהי משמעות הצעותיו של אחד  -העם  ,שגם כאן בוחר

הוא שוב ' בקצה ההעני ' ומבקש להעמיד ' עולם של הפקר תחת האפוטרופסות הקיצונה '  ~ .אלא

שאותה מסקנה חד  -משמעית שהיתה אפשרית לגבי יהודי ארצות  -הברית בנדון ההגירה היהודית

שם  ,אין ליישמה לגבי העולים לארץ  -ישראל  ,מבלי לבטל על -ידי כך את רעיון ישוב ארץ  -ישראל
מיסודו  .תנאי הארץ המיוחדים מחייבים את המתיישב וכשכר לימוד שאינו לפי כוחו של היחיד' ,

106

ואותם הנסיונות המחייבים השקעות שהן מעל כוחותיו  ,בהכרח שיחולו על הציבור החייב לשאת

בהוצאות אלו  .האחריות הכלל  -יהודית לשלום היישוב אינה פסולה בעיניו של ליליינבלום  .היא
נובעת מן התנאים המיוחדים של ארץ  -ישראל בשעה זו  ,שיש לבדוק אותם  ,לנסותם ולהאבק עמם ,
ויש להתמיד במאבק על אף הכשלונות והאכזבות .
אדם הבא לארץ חדשה לו  ,לעבוד בעבודה שלא נודעה לו  ,ובתנאים שלא מורגל בהם  ,יכול
לאבד תיכף את אומץ רוחו  ,אם אין לו גם צל של תקוה

 . . .כי בלא תקוה אין גם ענרגיא .
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ואותה תקווה אין לה כל יסוד אחר אלא באותה אחריות פעילה  ,אשר_ כלל ישראל מגלה  -כלפי
היישוב בארץ  -ישראל  .וככל שאחד  -העם נוקט כאן עמדה קוטבית  ,המבליטה את הניגוד בין
האפוטרופסות לחופש  ,וככל שהוא ממליץ לבחור באמצעי הראדיקאלי של שחרור היישוב
מאפוטרופסיו  ,הרי ליליינבלום יחפש אחר ' השביל הטוב '  ,שהוא בשימוש הדיפרנציאלי בשני
הקוטבים גם

יחד .

הדילמה אינה בין אפוטרופסות מלאה  ,שסופה מביא לעבדות  ,לבין ביטולה

המוחלט  ,המפקיר את הפרט לחוקי  -המבע האכזריים  ,אלא באותו שימוש דיפרנציאלי בהשגחה ,

שהיא קרובה לריווח ורחוקה מהפסד  .כנגד גישתו הקוטבית של אהד  -העם השוללת אפילו את
ההבחנה בין  ' -אב רחמן ' לבין ' אדון אכזרי ' או בין אפוטרופסות אבטוקראטית לבין דימוקראטית ,
מציג ליליינבלום את גישתו הדיפרנציאלית המבליטה גם את מעלותיה של ההשגחה שאין לבטלן

וגם את מגרעותיהן שיש לצמצמן  ,ושוב  :גם זאת על  -ידי ניתוח הדרגות השונות שבכל צד וצד  .גם
ליליינבלום מתקומם נגד האפוטרופסות השוללת ' את החירות הגמורה של האישים '  ,כגון זו הנהוגה

בידי פקידי הנדיב  .לפי הערכתו נובעת זו ' מתאות המשרה  -והשלטון '  .היא התערבה ' בעניינים

הפנימיים של האנשים הפרטיים ' והפכה את ההשגחה ' לשלטון בית כלא '  .אלא שליליינבלום אינו
מתעלם מכך  ,ששיטת האפוטרופסות העניקה גם ' בטחון '  ,הפוטר את המתיישבים מ ' דאגתם

 105שם  ,מס '  , 167עמ '  ( 1ההדגשות

במקור ) .
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.1
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שם  ,מס ' , 167

עמ '

.1

יעקב קלנר

לעצמם ' .

כנגד מעלותיה ומגרעותיה של האפוטרופסות מעמיד ליליינבלום את ההשגחה ,

108

המצמצמת מראש את מעורבותה בענייני העבודה ואין היא נכנסת בתוך העניינים הפנימיים  .היא גם
אטה מקבלת ' את הנתמכים על עךלחן התומך בכל הענ " מם לזמן ארוך בלתי מ וגבל '
( ההדגשה במקור )  ,אלא דומה יותר לתמיכת ההורים בילדיהם ולהשגחתם עליהם  .גם זו מוגבלת
בזמן  .דרגתה גבוהה ככל שהילדים זקוקים לה יותר  ,ונמוכה ככל שהילדים למדו לעמוד ברשות

עצמם .
ואם אמנם יש הורים הרבה העוברים על הגבול  ,לא עלתה עוד על דעת איש לומר שצריך

לבער אחרי אפוטרופסות ההורים לגמרי  ,שלא ישגיחו על בניהם כל עיקר  .שיעשו על מה

שלבם חפץ  :לבלי ללמוד  ,לשחק כל היום במשחקים שאינם בטוחים ממכשול .
מסקנתו של ליליינבלום ברורה

:

כמה שנתרומם את אכרנו ופועלינו עלינו להודות כי בראשית שכלולם המה כילדים בעניני

האדמה .

עבודת
וכו '

...

הפועלים  . . .אינם יודעים מאומה בטיב

האדמה ,

בחרישה ,

ורוב איכרינו  ,שהיו חנונים או בעלי מלאכה  ,יודעים בהתחלה עוד פחות מהם

בזריעה

...

אני

מעיז פני לומר  ,כי חירות העבודה לפי מצב בני אדם עד עתה  ,היא ל ו ק ס ו ס לאיש

המתפרנס מיגיע כפיו .
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חירות גמורה זו  ,שעליה ממליץ אחד  -העם  ,אינה קיימת אצל הפועלים בבתי  -החרושת או
בבתי  -המסחר  ,שגם להם אין ' רשות לעסוק בעסקים ההם כאדם העושה בתוך שלו '  ,אלא הפקידים
הממונים עליהם ' מוצאים תמיד גבול בין המועיל והמזיק '  ,ומכל מקום גם הם חייבים ' לתת ד י ן
ו ח ש ב ו ן לפני העומד על

גבם ' .

110

ומעין פיקוח כזה אפילו על בעלי  -המלאכה העצמאיים ' אשר

מחוייבים לעשות מלאכתם על פי הוראת המדה וקפדנות הקונים ולמה נזכה בחירות כזו את עניי
עובדי האדמה המשתכללים בנדבות הציבור ב ת ח י ל ת ש כ ל ו ל ם בשעה שהחירות  .הזו קרובה
להפסד ורחוקה משכר גם להם

yy

lll

וכנגד אחד  -העם  ,הרואה משום אפוטרופסות אפילו ' במציאות תומכים בעולם  ,שבשעת הדחק ,
~

אפשר לסמוך עליהם '  ,מדגיש דווקא ליליינבלום תמיכה כלל  -יהודית זו על מנת לציין  ,כי ישוב

ארץ  -ישראל אינו למען המתיישבים  ,ולכן לא בידם להחליט ולהכריע כאדם העושה בתוך שלו .
הביטחון הדרוש לקיומם הוא המבטל את חריתם  .כללו של דבר  :אין ביטחון לאדם  ,אלא בוויתור
מסוים על חרותו ; ואין חרות אלא למי שמוכן לוותר על ביטחון מסוים לקיומו .
המאפיין את גישתו של ליליינבלום בפולמוס זה  ,שיחסו אל המתיישבים אינו כאל ' מלאכי השרת ' ,
ועל כן אינו שולל את החובה להשגיח עליהן  .הוא אינו מתעלם מכל השגיאות שנעשו בענייני
היישוב  ,ועל כן הוא מבקש להעמיד ' את המדע תחת הבערות ' וגם למנות ' מ ו מ ח י ם מלומדים
ובעלי נסיונות

...

לנהל את הענין ב ס ד ר י ם נ א ו ת י ם ולתקנו כפי

היכולת ' .

12י

כנגד אחד  -העם  ,אשר אמר בשעתו לקבוע את הסדרים  ,ואשר נגדו יצא ליליינבלום ודחה את
רעיונותיו כרחוקים ' מדרך בת עמי '  ,מבקש עכשיו ליליינבלום לקבוע אותם הסדרים  ,אשר

שם ,

מס '

, 165

עמ '

.1

 109שם ,

מס '

, 167

עמ '

1

108

( ההדגשה

במקור ) .

11ע שם  ,מס '  , 167עמ '  ( 1ההדגשה במקור ) .

32

110

שם  ,מס '

 , 166עמ '  ( 1ההדגשה

במקור) .
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הגישה האנטי  -פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה

המומחים יקבעו אותם לאור הניסיון שרכשו  .ועד כמה פנייה זו אל המדע ואל המומחים נראית

כתפנית בלתי  -צפויה אצל איש המעשה כליליינבלום  ,הרי דווקא בכך מתגלית רצינות גישתו  ,שרק

מתוך המעשה ומתוך הערכתו הביקורתית לאחר המעשה אפשר לקבוע את ההלכה  .המנהיגות
האמיתית אינה זו הרוצה לכפות את תוכניתה על מציאות החיים  ,אלא זו בלבד הרואה את מציאות

החיים ומנסה לשנות מה שניתן לשינוי  .דומה  ,שבמציאות המורכבת של ישוב ארץ  -ישראל אחת
הבעיות המרכזיות בעיני ליליינבלום היא דאגתו  ,שאם אמנם ניתן בידי כל אחד את האמצעים
' אפילו להוצאות הדרך למוכרחים לעזוב את הארץ ' מה יהיה ' אם יאבו להשאר באה " ק דוקא
הנמושות  ,שאין להישוב תקוה מהם  ,והמוכשרים באמת יחלמו חלומות ע " ד אויסטרליהל 113בעתת
היורדים  ,שעליה רומז ליליינבלום  ,היא הבעייה המרכזית גם בתגובתו של בן  -יהודה על מאמרו של

אחד  -העם .

114

הפתרון אפוא אינו בחזרה על הנסיונות הבלחי  -מוצלחים לנסות שוב ולפקח על תהליך העלייה
שיהיה סלקטיבי מראש  ,אלא לפתח מדיניות של השגחה ותמיכה המחזקת את ידיהם של המסוגלים

לחזק את ישוב ארץ  -ישראל .
תנועת ההגירה והעלייה היהודית בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים העלתה בעיות
עקרוניות של תכנון חברתי  ,והעמידה את הארגונים

הכלל  -יהודיים לפני הכרעות ערכיות חמורות .

הניסיון לתכנן הגירה מבוקרת על  -פי עקרונות סלקטיביים מוגדרים ומפורשים לא עלה יפה על  -פי
הערכת מארגניו  ,וכבר במארס

1883

הביא לידי ביטולה של המסגרת המיוחדת  ,שהיתה מיועדת

באותה שעה לקליטת המהגרים לארצות  -הברית .
מעין ביסוס מדעי למגמה זו .
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הפילוסופיה של הדארוויניזם הסוציאלי שימשה

להתפתחות דומה לא ניתן היה להגיע מיד גם בתחום העלייה לארץ  -ישראל  ,מבלי שיבוטל על  -ידי
לך מיסודו רעיון ישוב ארץ  -ישראל  .אמנם נכונותו של הבארון רוטשילד לערוך ניסוי מצומצם ,

בפיקוח פקידיו  ,דחתה את המשבר לתקופה מסוימת  ,אך גם עוררה ! פולמוס חריף וממושך  .הדיונים
,

להערכת העלייה הראשונה הבליטו את המגמות הנוגדות  .התפתחות עמדותיו של אחד  -העם מדגימה
את העמדות הקוטביות  ,למן הגישה הטוטאליטארית של שלטון המנהיגות  ,הקובעת את מטרת
מעורבותה ומנסה לפקח על ביצועה הקפדני ועד שלטון החופש של חוקי הטבע  ,המפקירים את

הפרט לגורלו במלחמת  -הקיום ובלא שום התערבות מצד החברה  .מגמתו של ליליינבלום בפולמוס
האפוטרופסות היתה להתגבר על העמדות הקוטביות המוכנות  ,ולפתח מדיניות של עלייה ,

התיישבות ותמיכה כלל  -יהודית  ,אשר תשמש את הצרכים של ישוב ארץ  -ישראל  .על אף הניגוד
החריף שבין עמדתו הקוטבית של אחד  -העם לבין גישתו הדיפרנציאלית של ליליינבלום  ,שניהם
מזדהים עם האדישות המוצהרת למצוקתו של הפרט ומעמידים כערך עליון את טובת הלאום .
דבר :

סיכומו של

כל אחד מהם תרם על  -פי דרכו לגישה האנטי  -פילאנתרופית בשאלת ישוב

ארץ  -ישראל .
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