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תפיסות משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל במחצית הראשונה
של המאה הי " ט
אריה מורגנשטרן

תנועת העלייה וההתישבות של תלמידי הגאון מווילנא כין השנים תקם " ח  -תר " ז

( ) 1847 - 1808

לא

זכתה עד כה להתייחסות מיוחדת בהיסטוריוגראפיה של ארץ  -ישראל  .ן מתוך גישה כוללנית נתפסה

עלייה זו בדרך  -כלל כחלק מהעליות המסורתיות ונחשבה חלק בלתי נפרד ממה שמכונה בתולדות

ארץ  -ישראל  ' -היישוב הישן ' .
שתי סיבות עיקריות לכך  .האחת  ,הנהגת ' היישוב הישן ' האשכנזי במחצית השנייה של המאה
הי " ט טשטשה במכוון את מניעיה האידיאולוגיים של תנועת עליית תלמידי הגר " א  ,שהיו מבוססים

על אקטיביזם משיחי  ,ומשום כך מנוגדים לתפיסה המשיחית המסורתית  .השנייה  ,תלמידי הגאון
מווילנא עצמם פעלו בסודיות רבה  ,הן מחמת חשש להתנכלות השלטונות הרוסיים והעות ' מאניים
לעלייתם ארצה והן בגלל החשש לעסוק באורח פומבי וגלוי בנושא המשיחי  .סביר להניח כי כשלונן
של התנועות המשיחיות בעבר גזר עליהם שתיקה מבחינת הסברת השקפתם

בכתב  ,ועל

כן לא לוותה

פעילותם במשנה אידיאולוגית סדורה .
בפרספקטיבה כוללת של תולדות ישראל בראשית המאה הי " ט לא ניכרה תנועת העלייה של
תלמידי הגר " א  ,לא רק מפני שתנועתם גזרה על עצמה שתיקה  ,אלא מפני שבאותה עת עצמה מוקדה
תשומת הלב של העם היהודי באירופה להופעה הקולנית של ' תנועת התיקונים בדת ישראל '
ולפולמוס שהתלווה אליה  .התהליך ההיסטורי באותה תקופה מאופיין כהתרחקותו הפיסית

והאידיאולוגית של עם ישראל מארץ  -ישראל ובמאמצים להעמקת היאחזותו בגולה .
מתוך כשלושה מיליון יהודים בעולם נמצאו בארץ  -ישראל באותה תקופה כחמשת אלפים

בלבד ,

רובם ספרדים ורק קומץ מהם אשכנזים  .ההתרחקות האידיאולוגית היתה ניכרת וממשית יותר .
ישראל ' ,

בעקבות תנועת ההשכלה והאמנציפאציה התפתחה ' תנועת התיקונים בדת

שאחד

ממאפייניה העיקריים היה ניתוק האמונה המשיחית המקובלת מהתקווה לקיבוץ  -גלויות ולקימום

מלכות יהודית בארץ  -ישראל  ,והפיכתה של האמונה המשיחית היהודית מתפיסה פרטיקולארית

לתפיסה אוניברסאליסטית  ,המתמקדת ברעיון של ' תיקון עולם במלכות שדי '  .מאמר התלמוד ' אין
בין ימות העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד ' התפרש  ,על  -פי תפיסה זו  ,כשאיפה

להשגת שוויון  -זכויות ליהודים בקרב העמים  ,ולא כשאיפה לשחרור לאומי  .ראוי לציין כי לא רק
בחוגים ריפורמיים קיבלה התקווה המשיחית המסורתית היהודית פירוש חדש

;

גם בקרב חוגים

אורתודוכסיים היתה קיימת השאיפה לגשר בין תנועת ההתאזרחות בחברה הכללית לבין התפיסה
ההרצאה מבוססת על חיבורי

' הפקידים והאמרכלים באמסטרדם והישוב היהודי בארץ ישראל במחצית הראשונה

של המאה הי " ט '  ,עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,ט " ו בשבט

תשמ " א  .בחיבור עצמו אין התייחסות להיסטוריוגראפיה של ארץ  -ישראל ואף לא לספרות הזכרונות והמחקר של
צאצאי עליית תלמידי הגר " א  .לכל אלה ייוחד פרק בספרי ' משיחיות ויישוב ארץ
בהוצאת יד יצחק

5 :2

בן -צבי .

ישראל '  ,שעומד

לצאת לאור

ר ' אליהו
בר ' שלמה זלמן -
הגאון מווילנא

המשיחית המסורתית  .אולם בעוד ששיכת  -ציון הריאלית לא הוזכרה כלל בתקוות המשיחיות של

אלה הראשונים  ,הרי בחוגים האורתודוכסיים נדחתה השיבה לציון ל ' ימות המשיח ' ונוטרלה מכל
שאיפה פוליטית קונקרטית בהווה  .תפיסה זו מבוססת על דברי  -אגדה שבתלמוד ובמדרשים
האוסרים על עם ישראל לדחוק את הקץ  ,לעלות בחומה ולמרוד באומות  2 ,עד שתבוא העת הראויה
לכך וגאולתם תהא ניסית כגאולה ממצרים בשעתה  .תפיסה זו  ,שיש בה גם סנקציה על המנסים

לקרב את הקץ  ,בבחינת ' אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ '  ,היתה מקובלת על חוגים

רחבים ביותר בקרב האורתודוכסיה במזרח  -אירופה ובמערבה  .יוצאת דופן מבחינה זו היתה קבוצת
תלמידי הגאון מווילנא  ,שתמכה באקטיביזם משיחי וטענה כי ' הקמת השכינה

מעפרה '  ,כלשונם ,

לא תיעשה רק בדרך של עבודת  -ה ' ; שמירת תורה ומצוות כמקובל  ,אלא בדרך של עלייה ויישוב

ארץ  -ישראל .
2

' ג ' שבועות הללו למה  ,אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו
באומות העולם ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי . . .
אינך שלא יגלו את הקץ ולא ירחקו [ רש " י  :שלא ידחקו

קיא

גרסינן ] ולא

יגלו הסוד לעוכרי כוכבים  . ' . . .בבלי  ,כתובות

ע" א .

2( )1

או וה מורגנשטרן

הפיסתם המשיחית של תלמידי הגאון מווילנא
עד כה לא עסק המחקר ההיסטורי בקבלת הגר " א ותלמידיו  .אולם מתוך בדיקת רשימות שמיות של
תלמידי הגר " א שעלו ארצה בתקופה הנדונה  ,מצאתי שני ספרים המאפשרים הצצה לעולמם
הפנימי  .אם נוסיף לכך את המקורות המצויים באוצר העתקי אגרות הפקידים והאמרכלים
מאמשטרדם מן השנים

1870 - 1826

וכן מקורות אחרים בני  -התקופה  ,נוכל לצייר קווים עיקריים

לתפיסת עולמם  .את הספר הראשון  ' ,הילל בן שחר '  ,שחיבר ר ' הילל מקאוונא  3 ,שהיה בין העולים

הראשונים לארץ  -ישראל ושמו נמצא חתום על אגרת תלמידי הגר " א מצפת מיום

י ' באדר ב ' תק " ע .

4

את הספר השני  ' ,שערי צדק '  5 ,חיבר ר ' אביעזר משיקטין  ,שעלה ארצה כשנת תקצ " ב והיה מבחירי
תלמידי החכמים בקהילת הפרושים בירושלים .

6

בשני הספרים נקודת המוצא לתפיסה המשיחית היא האמונה הקבלית בקיומן של עתות  -פקידה
המוזכרות בספר ה ' זוהר '  .ר ' הילל מציין בצורה גלויה את האמונה בשתי עתות הפקידה  ,שבהן היתה

אמורה להיות שעת  -רצון וגאולה לעם ישראל

' בשנת תתנ " ו לאלף החמישי ברמז גאולה תתנו

:

לארץ  . . .ובשנת ת " ח לאלף הששי כידוע וסמכו על בזאת יבא אהרן אל הקדש  . . .והכל הוא אמת

גמור אם לא היה מניע התשובה אז מאתנו '  7 .גם אצל ר ' אביעזר מטיקטין קיומן של עתות  -פקידה
היא הנחת  -יסוד

:

' ותדעו נאמנה

אחב " י שכמה קצים היו ונתבטלו בשביל מניעת התשובה דהיינו

הקץ שכתב הזהר הקדוש  . . .אלא מפני מה בן דוד לא בא לפי שבעל כרחנו מוכרחי ' לומר שלא עשו
ישראל באותו הזמן תשובה

שלמה ' . ' . . .

האמונה בעתות הפקידה מובילה אותנו לנדבך שני בתפיסתם והוא  ,כי עת הפקידה הסמוכה
לתקופתם הינה שנת ת " ר  ,וזאת על פי ה ' זהר '

' כאשר יבוא האלף הששי וכשש מאות שנה לאלף

:

הששי יפתחו שערי החכמה למעלה ומעינות החכמה למטה  . . .וכנסת ישראל הקב " ה יקים אותה

מעפר הגלות ויזכור אותה  9 . ' . . .כאן מצויה אפוא התייחסות מפורשת לעת הפקידה  ,תוך איזכור

השנה ולא על  -פי חישוב של גימטריות או נוטריקונים .
בספרו של ר ' הילל אין התייחסות מפורשת לשנת ת " ר  ,מטעמים מובנים  .לעומתו  ,ר '

אביעזר ,

שפרסם את ספרו בשנת תר " ג  ,אינו חושש להודות שאמנם היתה ציפיה לביאת המשיח בשנת
' ומעתה נבא

לישב ולבאר דברי הזה " ק [ הזוהר הקדוש ] . .

ת"ר

:

 .שמדוע לא נתקיימו דבריו שכתב שם על

שנת ת " ר בפרוש  . . .דכוונתו מפרש שהי ' צריך לבא בשש מאות שנה לאלף הששי

 . . .ואם כן מדוע

בושש משיחנו לבא והלא כבר בא שש [ ת " ר ] ' 0 .י
לעניין זה יש להסמיך את דברי הגר " א עצמו בפירושו ל ' ספרא דצניעותא '  ,שם ישנה התייחסות
לקץ הגאולה ולעובדה כי ישנם היודעים מועדו של קץ זה

:

' ודע שכל אלו הימים הן רמז לששת

אלפים שנה שהן ו ' ימים  . . .וכל הפרטים שהן בו ' ימים אלו מתנהגין בו ' אלפים כל א ' ביומו

3

ספר הילל בן שחר  ,על ששה ועשרים דרושים חברו ויסדו הרב הישיש המפורסם מוהר " ר מקאוני באא " מ מוהר " ר
זאב וולף זלה " ה מ " מ ומ " ץ דק " ק ראצקי יצ " ו  ,לפרט כל חכם לך קח מוסר [ תקס " ד ]  [ .להלן  :ספר הילל בן שחר ] .

4

5

6

ראה

:

ביבא -

א ' יערי  ,אגרות ארץ  -ישראל  ,תל אביב תש " ג  ,עמ '

337

[ להלן

:

יערי  ,אגרות

ארץ  -ישראל ]

,

ספר שערי צדק לזרע יצחק  .נדפס פה עה " ק ירושלים תובב " א בשנת התר " ג [ להלן
שמו מופיע במקום השני ברשימת תלמידי החכמים של כולל הפרושים בירושלים  .כתב  -יד מונטיפיורי
:

ספר שערי צדק ] .

, 528

מפקד תקצ " ט  .המכון לצילומי כתבי  -יד  ,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי .
7

8

4נ2

ספר הילל בן שחר  ,דף כג ע " ב .
ספר שערי צדק  ,דף כד

ע" ב .

9

10

ספר זהר ( תרגום
ספר

' הסולם ' ) ,

שערי צדק  ,דף נו ע " ב .

פרשת וירא  ,חלק א  ,קיז .

כניסת המשיח בשערי

ירושלים  ,מתוך הגדת

ונציה ,

1609

ובשעתו ומכאן תדע קץ הגאולה וההוא בעתה ח " ו כשלא יהיו זכאין שהוא קץ האחרון ומשביע אני
את הקורא בה ' אלקי ישראל שלא יגלה זה . ' . . .

1ן

את המציאות ההיסטורית ראו תלמידי הגר " א באספקלריית תפיסתם המשיחית  ,וכך הם ראו

במאורעות ההיסטוריים של זמנם את סימני תקופת ' עקבתא דמשיחא '  ,שהיא התקופה האחרונה של
ימי הגלות  .ר ' הילל ראה בירידת קרנה של התורה ולומדיה ותחת זאת רדיפה חסרת  -מעצורים אחרי

מטרות חומריות הוכחה בולטת להיות התקופה ' עקבתא דמשיחא '  ' :אוי לעיניים רואות פרצת הדור
ההוא אשר בקשו השלוה והשקט ומנוחה בארמונות מלכים ובמשכנות מבטחים . .
ברור ונראה בעליל למי שעיניים בראשו אשר עתים הללו עקבא דמשיח ' . ' . . .
לפקוד את

עמו . ' . . .

14

3ן

'.

 .לן

' והוא דבר

או  ' :כי קרוב יום

הרדיפה אחרי החומריות גורמת  ,לדעתו  ,לשכחת ירושלים ולגלות

ה'

השכינה ,

ועל  -כן הגלות עדיין נמשכת כי ' שרש אריכות משך הגלות מחמת שאין אנו מקבלים עלינו לטעום
טעם הגלות ומבקשים תאות השרים ובאין גלות אין גאולה . ' . . .
אין  ,לדעת

5ן

ר ' הילל  ,לצפות לחזרה בתשובה מתוך אהבת ה '  ,אלא לתשובה מתוך כאב וייסורין .

בצרות הבאות על עם ישראל הוא ראה שלב מוקדם והכרחי בגאולה ולהן הוא ציפה כמעט בשמחה

' אבל תשובת היראה לא נמלט ממנה כאשר יציקו לנו בשעבוד מלכויות ויכלה פרוטה מן
11

:

הכיס ,

פירוש הגר " א על ספרא דצניעותא  ,וילנא תק " פ  ,דף לג ע " ב  .וכן דברי התלמוד  ' :רבי דוסא אומר [ ימות משיח ]
ארבע מאות שנה  .כתיב הכא ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וכתיב התם שמחנו כימות עיניתנר וכו ' '  .בבלי ,
סנהדרין צט ע " א .

12

ספר הילל כן שחר  ,הקדמה  ,דף ו ע " ב .

14

שם  ,דף ז ע " ב .

13

שם  ,שם .

15

שם  ,דף כא ע " א .

רען

אריה מורגנשטרן

אי " ה במהרה בימינו [ כך

אבותינו . ' . . .

6ן

בכל יום נצפה מתי יבא השעה ונצעק אל ה ' אלוקי

במקור ! ] . . .

בנגוד לתפיסה מאוחרת  ,שבאה לביטוי בדברי הרב צ " ה קאלישר שראה בתהליך

האמנציפאציה ושוויון הזכויות שהוענק ליהודים בחלק ממדינות אירופה את סימניה של הגאולה
הקרובה  ,ראו תלמידי הגר " א דווקא ברדיפות היהודים את דרך המלך לגאולה השלמה  .וכך אומר
הגאון מווילנא עצמו

:

' אלא דבל דוחקין דעבדין לישראל בגלותא מקרב פורקנא  . . .ולפיכך כל

הקללות [ האמורות במשנה בשלהי מסכת סוטה ] הן לטובתן לקרב הגאולה . ' . . .

על הקשר ההדדי

7ן

בין שיפור מצבם של היהודים ושיכחת ארץ  -ישראל עמד גם ר ' הילל  ' :כלנו מבקשי מותרי תאות
היצר בלבשי ענג ובהיכלי מלך  . . .ונעלם ממנו ממש ובהיסח הדעת ארצנו כי שממה וגויים מרקדים
בהיכלו ובית מקדשו לשריפת אש ואי ' ואנה השבועה אשר נשבענו תדבר לשוני לחכי  . . .ואין אנו
חוששין לצערה דקב " ה

ושכינתי ' ' . ' . . .

ן

ר ' הילל כרך אפוא את תפיסתו בדבר היותה של התקופה

' עקבתא דמשיחא ' עם דרכי הגאולה  ,שלדעתו  ,צריכים לעבור בנתיב היסורים

:

' מוט התמוטטה

הארץ פור התפוררה ולראות שינויים בעולם יום יום כי דעתי ובינתי ולכל מי שעיניים בראשו יראה
הרואה כי קרוב יום

ה ' לפקוד את עמו . .

9 . ' .י תקופה זו מלווה לא רק במהפכות פוליטיות

אלא אף הכבדת עולם של העמים על ישראל

:

ומלחמות ,

'  . . .כאשר יערה ממרום רוח נדיבה לגאלנו ופדות

נפשנו והתשובה נמנעת מאתנו אז יפקוד ה ' על צבא מרום  . . .ר " ל שגם יפקוד ויצווה על מלכי
האדמה לעורר גזרות קשות ורעות  . . .בהבטחה לעמוד מלך קשה כהמן . ' . . .

70

בדברו על הגאולה הקרבה מזכיר ר ' הילל את העיקרון הקבלי כי את מעשה הגאולה יש לקדם על
ידי ' התערותא דלתתא ' ( התעוררות

מלמטה ) :

' וכאשר יבוא בהכרח לעת קץ הגאולה בעתה או

אחישנה ומידת הדין מעכב  . . .והקב " ה רצונו לעורר רחמים עם תגבורת הדין וכלל בידינו מזוהר

כי אין התערותא דלעילא כי אם באתערותא דלתתא תחילה . ' . . .

ן2

הק '

אין הוא מציין במפורש מהו

המעשה הנדרש  ,אם כי הביטוי שהוא מעניק לשאיפתו לעלות לארץ  -ישראל יש בו כדי להצביע על

הכיוון  ' :ואם חנני ה '  . . .והוציאני מן הבור הזה אשר במדבר

העמי '  ,להביא אותי אל ארץ הקדושה

ארץ החיים אשר עיני ולבי שם כל הימים  ,מיחלות ומצפות לבא שמה . ' . . .

ישראל קשורה בעצם הציפיה לגאולה

והיתה ,

77

השאיפה לעלות לארץ -

לגביו  ,מסקנה מעשית שיש לחלצה מן הרעיונות

והשאיפות שביטא בדרשותיו .
אולם הצגת התפיסה

המשיחית  ,הבאה

לביטוי בספרי ר ' הילל מקאוונא

ור ' אביעזר מטיקטין ,

אינה מובילה בהכרח לסטיה מתפיסת הגאולה המסורתית  ,שעל  -פיה אין לעשות דבר על  -מנת לקדם
את הגאולה חוץ מקיום תורה ומצוות גרידא  .רק סמכות כגאון מווילנא או תנועה המבוססת על
סמכות שכזו היתה יכולה להפוך את הקערה על פיה ולקבוע שפירושה המעשי של ' התערותא
דלתתא ' בתהליך הגאולה אינו ספיריטואלי בלבד  ,אלא קשור באקטיביזם משיחי מובהק ומחייב

עלייה לארץ  -ישראל ויישובה ; ולא בעליית בודדים המדובר  ,אלא כזו של קבוצות מאורגנות בבחינת
' עלייה בחומה ' .

דף מב ע " א .

16

שם ,

17

פירושי נ " ך המיוחסים לגאון מווילנא  ,המכון לכתבי  -יד בבית הספרים האוניברסיטאי  ,ירושלים ,

, 3426

דף כא

ע " א [ כתב  -היד נכתב בחיי ר ' חיים מרוולוז ' ין ] .
18

ספר הילל בן שחר  ,דף כא ע " ב .

19

שם  ,דף ז ע " ב .

21

שם  ,דף יז ע " כ .

20

שם  ,שם .

22

שם  ,שם .

רען

1 5 41מה4
ן

~
-

' חלוקת הארץ
וילנה תקס " ב

לגבולותיה '

-

מפה מיוחסת לגאון מווילנא  .מתוך הספר ' צורת הארץ לגבולותיה

2

סביב ' ,

( ) 1802

ואמנם נראה כי הופעתו של הגאון מווילנא נתפסה על  -ידי תלמידיו כפותחת תקופה חדשה
בתולדות ישראל  .עיון בדבריהם מלמדנו כי הללו ראו בו אישיות שאין להסביר את שיעור  -קומתה
הרוחני ושליטתה בכל מקצועות היהדות הגלויים והנסתרים  ,במונחים רציונאליים  ,אלא כתופעה
שהיא כשלעצמה הינה התגלות שמיימית

:

' וכפי הנראה ששלח לנו ה ' עיר וקדיש מן שמיא הגאון

המפורסם מוהר " א זצ " ל מוילנא שהתחילה קצת להחזיר עטרת התורה לישנה

 . . .עד שיגיעו הדברים

לתכלית התקון עד שנהיה ראויים לחול עלינו אור ושפע אלקי ע " י משיח צדקנו . .
כתב עליו גם תלמידו  ,ר ' ישראל משקלוב

:

. '.

23

וברוח דומה

' ונתגלו לו סודות מיעקב אבינו ומשה רבנו ע " ה ומאליהו

והננו שולחים מעט מספריו הקדושים בנסתרות ואיזה סודות שגלה  ,אשר עד בואו היו נעלמים מעין
כל חי

.'. . .

24

כך במסגרת התפיסה שעת הפקידה הקרובה היא שנת

23

מנשה מאיליא  ,ספר אלפי מנשה  ,וילנא

24

יערי  ,אגרות

ארץ  -ישראל  ,עמ '

. 1822

הח " ר  ,מהווה הופעתו

עלי אדמות

דף עג ע " ב .

. 351 - 350
רען

אריה מורגנשטרן

של הגאון מווילנא אירוע היסטורי המבשר את תקופת
התפיסה

' עקבתא דמשיחא ' והמאשר את נכונותה של

כולה .

מכאן מובן מדוע עלו לארץ  -ישראל בשנים תקס " ח  -תק " ע חמישה מתוך שישה מתלמידי הגר " א
הבכירים שנותרו בחיים .

25

מכאן גם מובנת פרשת הגעתם של

והנלווים אליהם לארץ  -ישראל עד שנת תקע " ב ,

26

511

נפשות ממקורבי תלמידי הגר " א

וכן הרגשת המחוייבות להתמסר לבניין הארץ

ולהרחבת היישוב  ,הרגשה שהיתה לא רק נחלתם של העולים  ,אלא גם של אלה שנותרו בארץ
המוצא .

27

באגרת תלמידי הגר " א מצפת שנכתבה בשנת תק " ע בא לביטוי נוקב היחס המיוחד למציאות
בארץ  -ישראל  ,המסמלת בחורבנה את גלות השכינה

:

' טוב עפרה ואבניה טוב תבואתה ופירותיה

וירקותיה  . . .שכחת הארץ הקדושה גורם ח " וש אריכות הגולה שכחת הימין  . . .ועד מתי לא תרוחם
ירושלים  . . .והעיר הקדש אשר היתה משוש לכל הארץ נמסרה בידי נכרים . . .

' 28 .

מכיוון ' דבגאולה הזאת הנעלמה אין השכינה יכולה לקום מעצמה מעפרה . . .

לקדם את תהליך הגאולה על  -ידי עשייה אנושית המוגדרת

' 29 ,

יש

לדעתם ,

כ ' תיקון ' השכינה  ,זאת בניגוד לגאולה

ניסית  .אצל אחד מחשובי תלמידי הגר " א אף מצויה ההגדרה של גאולה טבעית  .ר ' יהודה הלוי עד " ל
טוען כי אם בתקופת הבית השני לא היינו עדים לניסים גלויים ומפורסמים  ,בן בנו של קל וחומר
שבגאולה השלישית גם כן לא יהיו ניסים גלויים  ,וכל תהליך הגאולה יהא טבעי  ,באמצעות פעילות
אנושית

:

' כי בעתיד יתנהג הענין [ תהליך הגאולה ] ע " פ המנהג הטכעיי לא נס . ' . . .

30

ר ' ישראל

משקלוב  ,ששלח בשנת תקצ " א שד " ר מצפת לחפש את עשרת השבטים ולבקש מחכמיהם לסמוך

את חכמי ארץ  -ישראל  ,כתב להם כי חובה לקדם את הגאולה במעשה אנושי ' שכל הדברים צריכים
התעוררות תחילה מלמטה  . . .אי לזאת התגברנו והתחזקנו  . . .והננו שולחים שליח ישר והגון . ' . . .

ביטול תוקפן של ' שלוש

ן3

השבועות '

נשאלת השאלה כיצד התגברו תלמידי

הגר " א על האיסורים הקשורים ב ' שלוש השבועות '  ,כגון

האיסור לדחוק את הקץ ולעלות בחומה לארץ ישראל

?

עיון רופף בכתבי תלמידי הגר " א מוכיח עד מהרה כי דווקא הם עסקו בחישובי  -קץ תוך שימוש
בגימטריות

ובנוטריקונים  .יתר על כן  ,אנו מוצאים התייחסות חיובית לעיסוק זה כגורם המחזק את

האמונה בגאולה העתידית  ,זאת בניגוד לתפיסה המסורתית המתייחסת בשלילה גמורה לחישובי  -קץ

למיניהם  ' :ובודאי מי שטורח ביגיעה להוציא מלבו לפיו לחשב את הקץ הוא מקבל שכר יותר כי ע " י

25

בנו של הגר " א  ,ר ' אברהם  ,מונה שמות

13

התלמידים הבכירים של הגאון מווילנא  .בשנת תקס " ח נותרו בחיים

ששה או אולי שבעה מהם  .חמישה עלו לא " י  :ר ' מנחם מנדל  ,ר ' סעדיה  ,ר ' ישראל כולם משקלוב וכן ר ' צבי הירש

מסימיאטיץ וכן ר ' חיים כ " ץ  .ש " י פין  ,קריה נאמנה  ,וילנא תרע " ד  ,עמ ' . 170 - 163
26

ראה :

י " י וב ' ריבלין  ,אגרות הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם  ,תקפ " ו  -תקפ " ז  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '

93

[ להלן

:

ריבלין  ,אגרות הפקוא " מ ] .
27

הארגון שעסק בפעולות עלייה ותמיכה בבני הכולל הפרושי נקרא בספרות המחקר ' רוזני וילנא ' ובראשם עמד עם
ייסודו ר ' חיים מוולוז ' ין .

28

יערי  ,אגרות ארץ  -ישראל  ,עמ ' . 333 - 330

29

ספר שערי צדק  ,דף סד ע " א .

30

ר ' יהודה ליב הלוי עד " ל  ,ספר אפיקי יהודא  ,זאלקווא תקע " ט דף קט ע " א .

31

יערי  ,אגרות ארץ  -ישראל  .עמ ' . 348

58
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החשבון נתקע אמונת הגאולה בלב האדם ועולה לרצון לפני ה ' כי בזכות האמונה יבא משיח
צדקנו . ' . . .

32

ר ' אביעזר מטיקטין טען שהאיסור על דחיקת הקץ המוזכר בתלמוד תקף בזמנים

שאינם עתות  -פקידה  ,אולם כאשר מגיעה עת הפקידה  ,לא רק שהרשות נתונה לדחוק אתוקץ  ,אלא

חובה לעשות זאת ולקדם את תהליך הגאולה  ' :מה שאחז " ל  . . .שלא ידחקו את הקץ כוונתם בזה על
שאר הימים  ,שלא בעת הפקידה  ,שאז צריכים ישראל לדחוק א " ע [ את עצמו ] בכח גדול בתשובה

שלמה וברוב מעשים כדי שלא יתגבר עליהם הס " א [ הסטרא

יכולי ' להגאל . ' . . .

33

אחרא ] ,

אבל בזמן הפקידה אז בנקל רב

ר ' ישראל משקלוב העלה נימוק אחר להפקעתו של האיסור  .טענתו היא כי

' שלוש השבועות ' הן מעין ' עסקת חבילה ' שעשה הקב " ה בין ישראל ואומות העולם  .על עם ישראל

אסר הקב " ה לדחוק את הקץ ולעלות בחומה  ,ואילו במקביל אסר על אומות העולם לשעבד את
ישראל יתר על המידה  ,עד שהם יאלצו מחוסר ברירה לפעול למען גאולתם  .כאשר אומות העולם
32

ספר שערי צדק  ,דף מו ע " ב .

33

שם  ,דף כו ע " א .

קנא

ך' י

קיל

אריה מורגנשטרן
עוברות על האיסור  ,פטור

גם עם ישראל מן השבועות

:

'.

 . .ואם קצף הוא מעט בעד חטאת עמו הם

[ הגויים ] הוסיפו יותר  . . .עולם הקשה קושי השעבוד ועברו על השבועה אשר השביעם ה ' אלקינו
שלא ירבו קושי שעבודם על ישראל שלא ימהרו הקץ . ' . . .

34

יישוב ארץ  -ישראל בדרך של ' התערותא דלתתא '
עלייתם של תלמידי הגר " א לארץ  -ישראל לא היתה השלב הסופי בפעילותם

ל ' תיקון ' השכינה

וקירוב הגאולה בדרך של ' התערותא דלתתא '  ,אלא רק ראשיתו  .ר ' ישראל משקלוב  ,שעמד בראש

הקהילה הפרושית בצפת  ,כיוון את דרכה לפעילות ספיריטואלית שעיקרה היו מאמצים רוחניים
עליונים לקירוב הגאולה בדרך של לימוד תורה וקבלה  ,קיום מצוות התלויות בארץ  ' ,עילוי ' נשמות
צדיקים ובעיקר נסיונות להביא לידי חידוש הסמיכה באמצעותם של עשרת השבטים  ,אשר לפי
המסורת הינם סמוכים מפי סמוכים עד משה רבנו  .השבת המשפט בעקבות חידוש

הסמיכה  ,הוא

האמצעים המקובלים לקירוב הגאולה  ,ונחשב על  -ידי ר ' ישראל משקלוב כקודם אף לבניין

אחד

ירושלים .

35

ברוח זו אף שלח בשנת תקצ " א שליח לתימן על מנת למצוא את עשרת השבטים .

36

אולם הזרם העיקרי של תלמידי הגר " א התיישב בירושלים  ,ותחת הנהגתו של ר ' מנחם מנדל
משקלוב פנה לדרך אחרת של פעילות מעשית לקירוב הגאולה ולהקמת השכינה מעפרה  .קבוצה זו

התרכזה  ,החל משנת תקע " ו  ,בנסיונות בלתי  -נלאים להשתלט על חצר ' חורבת ר ' יהודה
34

35

יערי  ,אגרות
ר ' ישראל

ארץ  -ישראל  ,עמ '

משקלוב  ,ספר

. 352

תקלין חדתין  ,מינסק תקע " ב  ,הקדמה  .וכן בבלי  ,מגילה יז ע " ב

פירוש המשניות להרמב " ם  ,סנהדרין א .
36

יערי  ,אגרות ארץ  -ישראל  ,עמ '

חותם ר ' מנחם

60

החסיד ' ,

כדי

. 359 - 344

 :ראש השנה

לא ע " א

:

ציפיות משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל

לבנות אותה מחדש על בתיה ובנייני הציבור אשר בה  .נסיונות אלה כללו פעילות שתדלנית

כקושטא  ,תוך עירובם של שגרירים זרים  ,מסיונרים ומנהיגי הקהילה המקומית  .כמו  -כן הם ניסו
להגיע להסדר עם צאצאיהם של נושי חובות האשכנזים מתחילת המאה הי " ח ועם שליטיה
המקומיים של ירושלים  .בניגוד לחסידים בארץ  -ישראל  ,אשר טענו אף הם לבעלות על חצר

האשכנזים בירושלים אך לא מימשו את תביעתם זו  ,לא הירפו תלמידי הגר " א ממטרתם ועשו כל

מאמץ כדי להגשימה .

37

שד " רות המבשר

ביטוי להשקפתם ביחס לבניין חצר ה ' חורבה ' מצוי בכתב

את תחילת בניין החצר  . . . ' :ותבער אשר שלהבת הק ' אהבת ציון וחיבת ירושלים בקרבנו  .ולהתעורר
בצערא דשכינתא קדישא  . . .לאקמא שכינתא קדישא למצוא מנוח לכף רגלה בבית מדרשנו ותקומו
ותרחמו ציון כי עת לחננה לרצות אבניה ואת עפרה יחונינו בהתערותא דלתתא תליא מלתא לעורר
התערותא דלעילא לבנות הנהרסות . ' . . .

8

'

בציפייתם המשיחית האקוטית לקראת שנת

הח " ר

הפרושים

התייחסו

למקורות

ב ' זהר '

ובמדרשים  ,המדברים על כך ששלטון ישמעאל על ארץ  -ישראל עתיד להימשך זמן קבוע  ,אחר  -כך
יעבור לשלטון נוצרי [ אדום ] ורק אחר  -כך יימסר לידי עם ישראל .

39

בשלטון המצרי

בארץ  -ישראל ,

הם לא ראו המשך של השלטון המוסלמי  ,אלא שלטון הנתון לחסות אירופאית  -נוצרית  ,ובתור שכזה

אין הוא חילופי שלטון גרידא  ,אלא מהפך בעל משמעות תיאולוגית  -משיחית .

40

מעמדם המשפטי המשופר של היהודים בארץ  -ישראל תחת שלטונו של מוחמד עלי וכן
הפעילות הכלכלית המוגברת חיזקו את תפיסתם זו  .הדבר בא לביטוי  ,למשל  ,במכתבו של ר ' אליעזר
ברגמן מירושלים הכותב  ' :והגויים הישמעלים מוכנעים ומושפלים הרבה והיהודים  ,להבדיל  ,בפרט

האשכנזים  ,הם ב " ה במדרגה חשובה  . . .עד שקרוב הדבר לאמר שכבר הגיע בחסד עליון אתחלתא
דגאולה . ' . . .

ן4

ציפיותיהם המשיחיות גברו עם הרחבת חופש הדת  ,היינו משניתנה להם הרשות

לקיים פולחן דתי בפומבי  ,בעיקר תפילות המוניות על קברות  -צדיקים וכן הרשות לתקן את בתי -
הכנסת הספרדיים המטים לנפול  -זכויות שנשללו מהיהודים בתקופת השלטון העות ' מאני -

מוסלמי .
משהוענקה גם לפרושים בירושלים הרשות לבנות מחדש את חצר ה ' חורבה ' בקיץ תקצ " ו . . .

[ בגימטריה שנת ' בונה ירושלים

'] ,

אחזה בהם התרגשות משיחית עזה

:

' כי

מי שמע כזאת או מי

ראה כאלה אמר לציון מאז גלות הארץ  . . .לבנות בית זבול מקדש מעט  . . .סימנא מלתא היא
אתחלתא דגאולה . ' . . .

42

ברוח זו גם כתב ר ' אליעזר ברגמן לצ " ה לעהרן  ,ראש הפקוא " מ  ,כי

בירושלים אומרים שכבר התחילה הגאולה  .יתר על כן  ,הם לא הסתפקו באמירה זו ואין זו התייחסות
ביותר ,

מוחשי ומעשי בתחום

הגאולה  ,ערכן

שינויים בסדרי התפילות

ערטילאית בלבד כלפי המצב החדש  .יש לה ביטוי דרמאטי
התיאולוגי  -פולחני  .על  -סמך האמונה כי אכן כבר התחילה

ובנוסחן  .השמיטו את הקטע ' התנערי מעפר קומי ' וכו ' שבתפילת קבלת  -שבת  ,וכן ביטלו את אמירת
על פעילות הפרושים בירושלים בשנים תקע " ו  -תקצ " ז  ,ראה מאמרי ' בנין חצר " חורבת ר ' יהודה החסיד " '  ,שלם  ,ד

[ בדפוס ] .
פ ' גרייבסקי  ,מגנזי ירושלים ,
ראה

:

הזהר ( תרגום

' הסולם ' ) ,

ב  ,עמ '

ב -ג .

בראשית  ,פרשת וארא  .י " ג  :ויקרא רבה  ,ח  ,סוף פרשה יג  .וכן אגרות

.

כתב  -יד כמכון יד יצחק בן  -צבי  ,ה דף 86

הפקוא " מ ,

ע" א .

ראה על כך מאמרי ' ציפיות משיחיות לקראת שנת

הת " ר , ' 1840 -

בקובץ ' משיחיות ואסכטולוגיה ' שבהוצאת מרכז

זלמן שז " ר [ כדפוס ] .
אליעזר וסילא ברגמן  ,ישאו הרים שלום מכתבי מסע ועלייה
ראה לעיל  ,הערה . 38

, 1836 - 1833

ירושלים

[ חש " ד ]  ,עמ '

. 76

דיון

אריה מורגנשטרן

הקינות על החורבן ב ' תיקון

חצות '  ,זאת

מתוך הכרה כי השכינה אכן קמה כבר מעפרה  .צ " ה לעהרן

התרעם על הצעד הנועז וכתב  ' :ומה שאין אומרים התנערי מעפר קומי וכו ' והקינות בתק " ח [ בתיקון

חצות ] אשאלהו מי זה שחידש מנהג זה  . . .חשוד הוא אצלי שמאנשים מוטעים בש " צ [ בשבתאי
צבי ]

בא כי גם בח " י [ בספר חמדת

ימים ]

כתוב שלא לאמרו . ' . . .

43

בניין חצר ' חורבת ר ' יהודה החסיד ' לא היה מעשה סמלי בלבד  .שאיפתם של הפרושים לגידולו
של היישוב היהודי בירושלים ולהרחבת תחומי  -מגוריו וגיוון מקורות הקיום שלו עמדו בראש

מעייניהם ובשנות  -שלטונו של מוחמד עלי הואצה פעילותם היישובית  .מתוך דין  -ודברים בין צ " ה

לעהרן  ,שהחזיק בתפיסה המשיחית המסורתית  ,לבין תלמידי
בתחומים

הגר " א  ,אנו למדים על פעילות מגוונת

הללו  .באחד המכתבים מוזכרת קניית חצרות על  -ידי ממוני הפרושים ומכספי הכולל

הרחק מהרובע היהודי

:

' בענין שכתבו לו מירושלים שקונים כתים בזול מגויים במקום שלא

הורשו  . . .ולא ברצון חכמי ורבני ספרדי ' וממוני אשכנזי ' נבהלים [ ממהרים ] ועושים . ' . . .

44

במכתב

אחר מוצאת ביטוי האוריינטאציה הקולקטיביסטית  -עתידית של ההנהגה הפרושית  ,שביקשה

לרכוש חצרות להרחבת היישוב  ,למול האוריינטאציה המיידית של צ " ה

הכספים יש להשקיע בקיום הנפשות
הפרושים

בירושלים ]

:

לעהרן  ,שטען

כי את כל

' עתה ישפוט מעכ " ת [ ר ' נתן נטע בן רבי מנדל מראשי

אם קנין החצרות הנ " ל טוב כל כך והאם זה פתח תקוה שיהי ' יישוב גדול

באותה השכונה  . . .ויהי ' טוב לכולל כי בקרוב יהי ' גם במקח ההוא יישוב ישראל . ' . . .
על מעורבות הכולל הפרושי בפעילות כלכלית לביסוס שקול יותר של

היישוב  ,אנו

45

שומעים

ממכתב של צ " ה לעהרן לר ' אריה  ,נאמן הכולל  . . . ' :ועל הפראיעקטען של מו " מ או עבודת האדמה
וקנין בתים  ,יעמוד קנה במקומו  ,מי שיש לו מעות ינסה יעשה ויצליח אך לעשות זאת בעד הכולל

הכל ורעות רוח הוא בעיני  46 . ' . . .גם ר ' ישראל משקלוב שהיה

כאמור  ,בעל תפיסה

ספיריטואליסטית

לקירוב הגאולה  ,הגיע בסוף שנת תקצ " ז למסקנה כי יש לרכוש קרקעות בארץ  -ישראל ואף פנה

בעניין זה לידידו  ,צ " ה לעהרן  ,בניסיון לשכנעו  .תשובת לעהרן היתה כי ' כל הבנין של קנין שדות
וכרמים נראה לכולנו ענין שגעוני ומה מאד אתמהה על רומכ " ת [ רום מעלת כבוד

תורתו ]

נ"י

שהתפתה גם לדברי מור " א ברגמן לכתוב על זה  . . .ורומכ " ת נ " י יעלה על דעתו להעמיד כל חיות

יושבי א " י בעבודת האדמה ! . ' . . .

47

עיון במכתבים ששיגרו הפרושים למשה מונטיפיורי בקיץ תקצ " ט מורה אף הוא כי מתוך תפיסה
משיחית הרואה ביישוב הארץ ובהפרחת שממותיה את אחד מסימני הגאולה  ,ביקשו הפרושים
להפנות חלק מבני הכולל לעבודה חקלאית של ממש

:

' שמחנו האומרים לנו אשר דיבר משה

אדונינו להטיב להם שארית כארץ הק ' אחוזה ונחלה בנחלת אבותינו  . . .מצפים ומחכים מתי

43

אגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה
' הנהגות

44

, ) 39

ח  ,דף

7

ע " א  .על שינוי התפילה כחבורות אנשי שכתאי צבי  .ראה  :מ '

נתן העזתי בחוגו שבקאסטוריה וכשאלוניקי '  ,ספונות  ,יד

( תשל " ח )  ,עמ '

מכתב צ " ה לעהרן מיום י " כ באלול תקצ " ו  ,אגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה

45

שם  ,ח  ,דף

26

ע"א .

46

שם  ,ח  ,דף

61

ע " א  ,מיום כ " ו במנחם

47

שם  ,ח  ,דף

46

אב ,

, ) 39

רצז

( , ) 10

ו  ,דף

233

בניהו ,

רצט  -ש ( . ) 20

ע"ב.

תקצ " ז .

ע " א מכתב מכ ' בסיוון תקצ " ז  .ר ' אליעזר ברגמן עלה לארץ  -ישראל מגרשיה מתוך ציפיה משיחית

אקטיביסטית והביע מספר פעמים דעתו בזכות גאולה בדרך הטבע  .פעילותו החשובה כשנות השלושים של המאה
הי " ט וקשריו עם הפרושים בירושלים היא פרשה בפני עצמה הראויה למחקר מיוחד .

62

בית  -הכנסת ' חורבת ר ' יהודה החסיד '

תתעורר האהבה והארץ תתן יבולה לעם הק ' אשר

התערותא דלעילא ועד מתי תהיה ארצנו

עלי '  .ובהתערותא דלתתא תליא מלתא לעורר

הק ' חריבה ושוממה

מאין יושב . ' . . .

48

נראה אפוא כי לאורה של אוריינטאציה עתידית  -קולקטיביסטית  ,פעלה הנהגת הכולל הפרושי
בארץ  -ישראל וברוסיה באופן מאורגן ומתוכנן להעלאת קבוצות של עולים משכבות שונות  ,על -

מנת להרחיב את היישוב היהודי בארץ  -ישראל ולבססו בה .

משבר שנת ת " ר ופרשת התנצרותם של שניים מחכמי הפרושים
ככל שהתקרבה שנת ת " ר  ,גבר המתח בעולם היהודי והציפיות המשיחיות הרקיעו שחקים  .גם בקרב
הכולל הפרושי בירושלים היתה הציפיה רבה  .אמנם ממקורות אחדים משתמע שלא הכול הסכימו

שהופעת המשיח תהיה בשנת ת " ר דווקא וראו בגאולה תהליך הדרגתי  ,אולם גם אלה ציפו בדריכות

48

ש ' בארין  ' ,מתולדות היישוב היהודי ביישלים '  ,ספר קלוזנר  ,בעריכת נ " ה טורטשינר  ,א " א קבק  ,א ' צ ' ריקובר וב '

שוחטמן  ,תרצ " ז  ,עמ '  , 304הערה  . 2וכן דברי ראשי הכולל

:

' רוכם ככלם רצונם לפרנס א " ע מיגיע כפם כעבודת

האדמה אדמת הק ' לאכל מפרי ' ולשבוע מטובה '  ,כתב  -יד מונטיפיורי ( לעיל  ,הערה

, )6

. 528

העש

אריה מורגנשטרן

למאורע שיבשר באופן ברור את תחילתו של עידן זה  .המשיח לא הופיע בשנת ת " ר  ,ואת חללו של
המועד המיוחל מילאה פורענותה של עלילת  -דמשק  .משיצאה שנת ת " ר והמשיח לא בא  ,הבינו

הכול כי שנת הפקידה הכזיבה  ,כפי שהכזיבו עתות הפקידה בשנת תתנ " ו

( ) 1096

ובשנת ת " ח ( . ) 1648

אין ספק כי ככל שעוצמת האמונה בביאת המשיח בת " ר היתה קנאית יותר  ,כך היו תוצאותיה אכזבה
ומפח  -נפש גדולים יותר  .לא הכול יכלו להחזיק מעמד במצב נפשי זה ולהמשיך באורח החיים
כתמול שלשום  .נראה שאכן יש מידה של אמת בדברי הנוסע הנוצרי המספר על המבוכה בקרב
היהודים

' בטוחים אנו

:

כי הם שואפים בכל לבם לשוב אל ארץ אבותיהם והם מאמינים כי אכן

קרובה שעת גאולתם  .לאחר שנבואותיהם הכזיבו  ,התחילו להבין שהם טעו  .רבנים אחדים לא הססו
מלהכריז על כך ורבים המירו את דתם בזמן האחרון ' .

49

ואכן כבר בשנת

1839

אנו שומעים על קשר

בין שלושה מחכמי הפרושים ובין המסיונרים שליחי ' החברה להפצת הנצרות בקרב היהודים '
שפעלו בירושלים  ,ובמארס

1842

נודע על כוונתם של שלושת הרבנים להתנצר  .יש להניח שעתות

המשבר שקדמו לשנת ת " ר  ,ובעיקר הסבל הרב שנגרם לתושבי ירושלים בשנות הרעב והמגיפות
בשנים תקצ " ח  -תקצ " ט  ,עוררו בהם ספקות באשר לצפוי להם בהמשך  .ואולם אין ספק שהחלטתם
הסופית להמיר את דתם באה על רקע המשבר של אי  -הופעת המשיח  .עידוד לגיבוש החלטתם באה

להם בשעה זו מצד המשלחת המסיונרית והבישוף הפרוטסטנטי המומר  ,מיכאל שלמה אלכסנדר .
בראשית אוקטובר

1842

התנהלה בירושלים מלחמה של ממש בין הנהגת הכולל הפרושי לבין

המשלחת המסיונרית והבישוף אלכסנדר על נשמותיהם של שלושת הרבנים  .המסיונרים עשו כל

מאמץ על  -מנת להעביר את השלושה על דתם בתוככי ירושלים דווקא  ,מקום בו דחו היהודים בעבר

את משיחיותו של ישו  .מנהיגי כולל הפרושים עושים כל מאמץ על מנת למנוע את המעשה  ,שיותר

מכל עלול להכפיש את שמם של יהודי ארץ  -ישראל .

50

ב 21 -

במאי

1843

הסתיימה המערכה בנצחונם

של המסיונרים  .חמישה יהודים  ,וביניהם ר ' אליעזר לוריא ( בן  -דוד שני של הרד " ל

[ ר'

דוד

לוריא ] ,

מראשי הרבנים בליטא  ,ובן דוד שלישי של ר ' שמריה לוריא  ,חתנו של ר ' הילל משקלוב ) ור ' בנימין
גולדברג הוטבלו לנצרות והודו במשיחיותו של ישו כחוככי ירושלים .

ן5

החכם השלישי  ,שנסוג

מכוונתו ברגע האחרון  ,אף הוא מבני המשפחות המייסדות של היישוב הפרושי  ,ר ' אברהם ניסן

וואלפין  ,מי שהיה שד " ר הפרושים במחצית השנייה של המאה הי " ט ( בנו של

ר ' ראובן ממוהילוב ,

מהעולים הפרושים הראשונים  ,אחיו של ר ' דוד ממוהילוב  ,שנמנה עם ממוני הכולל בשנות
השלושים וחתנו של ר ' מנחם מנדל משקלוב  ,גדול תלמידי הגר " א

בארץ  -ישראל )

2.

'

על קיומו של קשר סיבתי בין משבר האמונה לבין המרות הדת אנו שומעים מעדותו של ר '

אביעזר מטיקטין  ' :ומעתה נבוא ליישב ולבאר דברי הזה " ק [ הזהר הקדוש ] וירא קי " ז  . . .שמדוע לא
נתקיימו דבריו שכתב שם על שנת ת " ר בפרוש  . . .וא " כ  . . .מדוע בושש משיחנו לבא והלא כבר בא
שש [ ת " ר ] וכמה בני אדם נתפקרו מזה כיון שראוי שבא שש דהוא שנת ת " ר ולא בא אמרו דשוב לא
יבא . ' . . .

(5

ר ' אביעזר טען ש ' האנשים שהמירו דתם והתנצרו בעקבות האכזבה מאי  -הופעת המשיח

הם צאצאי ה ' ערב רב ' שעשו במדבר את העגל  .ומתוך תפיסה דרשנית שכל מה שכתוב בתורה -

.

.

מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים לארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ו  ,עמ '
' The ,British Consulate
,
:אן
/ em
ראה :
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ראה

52

תודתי נתונה לגגיאולוג הירושלמי  ,הרה " ח ר ' שמואל גור  ,שסייע לי רכות בזיהוי מדוייק של המעורבים בפרשה .

53

ספר שערי צדק  ,דף נו ע " א .

4

(

ש

:

ציפיות משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל

היה  ,הווה ויהיה  -הוא ממשיך לדרוש את הפסוקים

:

' וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר .

שאמרו הערב  -רב כיוון שכבר בא שש שעות ולא בא שוב לא יבא ולכן אמרו לאהרן ק ום עשה לנו
אלהים ובודאי שהתוה " ק באה לרמז גם על אותם ב " א מהדור האחרון הזה הדוברי ' עתק לחרף

ולגדף על שש [ ת " ר ] . ' . . .

54

ר ' אביעזר מטיקטין  ,יחד עם בקשתו להוכיח כי הציפיה לת " ר היתה מוצדקת  ,גם ביקש לחזק את
אמונתם של כל מי שנתפסו למפח  -נפש  ,מחמת שנגוזה התקווה שתלו בשנה זו  .הוא בנה מערכת

שלמה של הוכחות  ,על  -מנת לאשר כי הציפיה לתייר אכן היתה מוצדקת  .אלא שיש

לזכור  ,ממשיך

טיעונו  ,כי בת " ר רק מתחיל תהליך הגאולה  ,ותהליך זה אמור להגיע להשלמתו בשנת תר " ו  .חמש
השנים המבדילות הינן שנות  -ניסיון  ,ועל  -כן עלולות להיות קשות ביותר  .את דבריו הוא ביסס על

תפיסות  -יסוד של קבלת האר " י  .ועל  -פי גימטריות
אלפים

ת " ר  ,נהפכים אצלו

ונוטריקונים  .כל גימטריה ורמז שכוונו לה '

לתר " ה  .העימוד מחדש לא היה אלא ניסיון למשוך את הצפיה ככל

האפשר ולמנוע בכל מחיר את המשבר שהתרחש לנגד עיניו  .דוגמה בולטת היא התייחסותו לפסוקי
שיר השירים שנתפסו על  -ידי מקובלים ובית  -מדרשו של הגר " א כאספקלריה של שירת הגאולה

לעתיד  .את הפסוק ' הניצנים נראו כארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו ' הוא דורש  ' :שזה

לא היה אלא רק לעילא ועדיין לא הגיע לתתא  . . .הניצנים נראו בארץ דהיינו תחילת הנצה והפרחה
עומד בארץ העליונה ואין בני אדם יודעים מזה אבל וקול התור נשמ ' בארצנו רוצה לאמר כשיגיע

שנת התו " ר דהיינו ה ' אלפים ותו " ר שנים אז ישמע גם בארץ הלזו . ' . . .

55

עם התקרב שנת תר " ו  ,התברר שגם זו לא תהא שנת הגאולה  .שנת תר " ה היתה אחת השנים

השחונות ביותר של המאה הי " ט בארץ  -ישראל  ,שנת  -רעב קשה שהביאה לדמורליזאציה מוחלטת
ביישוב ואף לבריחתם מהארץ של חלק ממנהיגיו שלא יכלו לעמוד בעול פרנסתם של התושבים .

גם בארץ המוצא  ,ברוסיה  ,לא שפר חלקו של עם ישראל בשנים אלו  .החל משנת

1843

56

הלכו ותכפו

גזירותיו של ניקולאי הראשון ל ' תיקון ' מצבם של היהודים  .נגזרו גזירות כנגד הלבוש  ,ארגון
האוטונומיה היהודית ומערכת החינוך המסורתי  ,הוחמרו הנגישות הכלכליות  ,הורחב גיוס יהודים

לצבא והוגבל חופש התנועה של יהודים רבים  .נראה היה כי הנסיונות להעתיק את עידן הגאולה
מת " ר לתר " ו נכשלו כישלון מוחלט  .בשנת תר " ה התלונן צ " ה לעהרן כי בירושלים עדיין מצפים

לגאולה מתוך הנחה שתהליך יישוב ארץ  -ישראל מבשר את קימת השכינה מעפרה
בעיר הקודש עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר מטעם שכבר קמה שכינתא

:

' שאינם אומרים

מעפרא ' ,

57

אך ספק

גדול הוא אם גם בתר " ו עדיין גרסו כך .

מנסיגה מהתפיסה כי יישוב הארץ מקרב את הגאולה
בעקבות המשבר התגברו הקולות שטענו כי יישוב ארץ  -ישראל אינו הדרך הלגיטימית לקרוב
הגאולה  ,וכי יש להתמקד בפעילות רוחנית .
ביטוי לכך הוא ספרו של ר ' אביעזר מטיקיטין ' שערי צדק '  .ר ' אביעזר האשים כבר באותה עת
54

שם  ,דף נו ע " ב .

55

שם ,

דף ס ע " ב .
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ראה

:

( תש " ט ) ,

57

.

מ ' בניהו  ' ,הרעב בירושלים בשנת תר " ו ' ירושלים  ,רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה  ,שנה ב  ,חוברת א  -ב
עמ '

עב  -פח .

.
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את מתנגדיו של ר ' ישראל משקלוב  ,שצידדו בבניין ירושלים כמעשה של ' התערותא

דלתתא ' עיקרי  ,בכשלון הפרושים  .לטענתו  ,כל מעשה הבניין שנתכוונו לו דומה למעשי דור

הפלגה  ,שכל מטרתם היתה לקנות להם שם  ' :דאתמר בהון הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם ובנין
בתי כנסיות ומדרשו ' ושויין בהו ספר תורה ועטרה על רישוי ולא לשמה דה ' אלא למעבד לון שם

ומסטרא אתרא מתגברין על ישראל . ' . . .

58

הוא אף הרחיק לכת והטיח בהנהגה הוותיקה של

כולל הפרושים  ,זו שחלקה על דרכו של ר ' ישראל משקלוב  ,את האחריות לחורבן צפת בידי
הפלאחים בשנת

תקצ " ד ,

לקרבנות חורבן הגליל בשנת תקצ " ז  ,ולמגיפות שהיו מנת  -חלקה של

ירושלים בשנים תקצ " ח  -תקצ " ט  .הוא טען כי שאיפתם לעשות לבניין ירושלים ולחידוש בניין חצר
ה ' חורבה ' היתה פסולה מעיקרה  .אפילו היתה כוונתם לבניין בית  -המקדש עצמו  ,ספק אם מעשיהם

היו רצויים  ' :ועוד נשובה ונחקור שלאיזה דבר העיקרי נעשה ביהמ " ק כי בשביל הבנין עצמו אינו
ספר

58

עע

"

)

שערי צדק  ,דף מ ע " א .

ציפיות משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל

יכול לאמר דהא אין קדושה בעצים ובאבני ' אלא ודאי ע " כ צ " ל שהוא נעשה רק כדי להניח שם איזה
דבר שבקדושה היינו הארון שהתורה היתה מונחת בו  . . .ועוד רכל עיקר השראת שכינתו בעוה " ז לא

בשביל התורה ולא בשביל ביהמ " ק . ' . . .

הי ' רק

59

ר ' אביעזר העלה על נס את חשיבות לימוד התורה והקבלה כמכשירים ל ' תיקון ' השכינה  ' :דהיינו ,
שצריך האדם ללמוד את סודות התור ' כי בזה הלימוד הוא מעלה לשכינתא מעפרא  . . .כי בשביל
הלימוד הזה יגאלו ישראל מן הגלות . ' . . .

חידוש אמירת ' תיקון

60

חצות '

כבר בשנת תר " ג קרא ר ' אביעזר לעשיית תשובה שמרכזה הוא חידוש אמירת ' תיקון חצות '  ' :ואי
לזאת אחב " י הבו לכם עצה  . . .וקומו עשו לקיים שלשה מצות העיקרים האלה דהיינו ואהבת לרעך
כמוך ולכבד את השבת  . . .והשלישית לקום בחצות לילה לאונן ולקונן על גלות

חורבן בית אלקינו . ' . . .

השכינ ' .

 . .ועל

ן6

הקריאה לחידוש אמירת ' תיקון חצות ' והעמדתה בדרגה שווה לשתי מצוות אחרות  ,שהגאולה
תלויה בהם  ,משמעותה למעשה היתה קריאה לנסיגה טוטאלית מהתפיסה המשיחית שהיתה מונחת
ביסוד פעולתה של ההנהגה הפרושית הוותיקה  ,כי בניין חצר ה ' חורבה ' הביאה להקמת השכינה
מעפרה .
יש לציין כי התחזקות מעמדו בהנהגת הכולל של ר ' ישעיה ברדאקי  ,חתנו של ר ' ישראל

משקלוב  ,מהמתנגדים לבניין ה ' חורבה '  ,וירידת קרנו של ר ' אברהם שלמה זלמן צורף

[ ראש " ז ] ,

מהעושים הראשיים לבניינה  ,הם ביטוי מוחשי למשבר התפיסה המשיחית בקרב בני הכולל  .והנה ,
בחודש אייר תר " ז  ,לאחר שמתו ר ' נתן נטע ור ' משה מגיד  ,שני מנהיגי הכולל

62 ,

מצאה ההנהגה

הפרושית החדשה עוז בנפשה והחתימה את בני הכולל על כתב  -התקשרות לחידוש אמירת ' תיקון

חצות '  ' :נסיכי עמים נאספו טכסנו עצה מה לעשות על ביטול התמיד נבית אלקינו  . . .ומיום

שחרב אין לו להקב " ה בעולמו אלא ד " א של הל ' [ דלת אמות של הלכה ]  . . .ולא נשאר לנו רק התורה
הזאת . ' . . .

63

תיקונו של המצב  ,על  -פי כתב ההתקשרות  ,הוא על  -ידי תיקון משמרות ללימוד תורה

ובעיקר אמירת ' תיקון

חצות ' :

' ועוד הרבה מאמרי חז " ל  . . .נוראים וגדולים מהפלגת ת " ת ואנינות

החורבן בלילה אשר עלאין ותתאין תלוים ועומדי ' ע " ז מהדברים העומדים ברומו של עולם אשר
כל ב " י נשען עליו . ' . . .

64

מתוך דברי ההתנצלות שבכתב ההתקשרות נראה שלא הכול היו שלמים עם

חידוש אמירת ' תיקון חצות '  ,ולא הכול הסכימו לתפיסה שכל המעשה שנעשה על  -ידי תלמידי
הגאון

מווילנא  ,ראשוני המתיישבים האשכנזים בירושלים  ,היה לשווא וכי לא היתה זו דרך המלך

לקרוב הגאולה  .בקרב

59

שם  ,דף סו ע " א .

60

שם  ,דף ז ע " א .

32

החותמים על כתב ההתקשרות אין אנו מוצאים את חתימתו של

ראש " ז ,

ע"א .

61

שם  ,דף לא

62

ר ' נתן נטע נפטר בכ " כ בתשרי תר " ז  .ר ' משה מגיד  -ריבלין נפטר בכ " ח באלול תר " ו  .ראה  :א " ל פרומקין  ,תולדות

חכמי ירושלים  ,ג  ,ירושלים
63

64

תרפ " ט  ,עמ '

פ ' גרייבסקי  ,מגנזי ירושלים  ,יג
שם  ,עמ '

. 224

( תרצ " א )  ,עמ '

ג.

ד.
67

דל ון

אריה מורגנשטרן

כמו  -כן אין חתומים עליה ר ' אריה  ,נאמן

הכולל  ,ור '

שמואל מסלנט

בשנת תר " ט ניתן להבחין בנסיגה נוספת מתפיסת המייסדים  .כאשר פנתה ההנהגה הפרושית אל

9
ה תימ ת  -ידו
של

משה מונטיפיורי בדבר הקמת בתי  -מלאכה לרווחת קיומו של היישוב  ,נכתבו הדברים מתוך גישה
רציונאלית וללא עשיית שמוש כלשהוא במוטיבים קבליים הקושרים את פיתוחה של הארץ עם

תפיסת הגאולה  ,כפי שניתן למצוא כמעט בכל המכתבים למונטיפיורי משנת

תקצ " ט .

65

ר ' אברהם

שלמה זלמן

( צורף )

' אם ה ' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו

בו '

חידוש אמירת ' תיקון חצות ' לא היה סוף  -פסוק בדרך הנסיגה מתפיסת דור המייסדים  .חסרה היתה
להם סיסמה חדשה שתעגן את השקפת עולמם בכתבי הקודש  .והנה מקור משנת תר " י מגלה לנו
לראשונה כי בירושלים הושמעה בפי האשכנזים טענה שכל מעשי הבניין וההתרחבות הינם חסרי -

תוחלת  ,מלבד מה שאין בהם כדי לקרב את הגאולה  .תפיסה זו אימצה את הפסוק מתהילים ' אם ה '

לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו '  .בכל מכתבי הפולמוס על הקמת בית  -חולים בירושלים משנות
הארבעים המוקדמות לא מצאתי שמישהו עשה שימוש בפסוק זה  ,אף לא צ " ה לעהרן  .התנגדותו של
לעהרן לבניין כיח  -החולים היתה מבוססת בעיקרה על חשש מהשפעת תהליך המודרניזאציה על
היישוב  ,שמא יחדירו רופאים יהודים רוח מינות וכפירה בקרב תושבי העיר  .אבל העדות שמצויה
במקור הנ " ל מרחיקת לכת וגוזרת על עשיה בכלל

:

' ומאסו [ אנשי פולין ] ג " כ בטובות הבני חורין

ראטשהיל [ צ " ל רוטשילד ] הי " ו ותמיד שגורה בפיהם לאמר אם ה ' לא יבנה בית  . . .הכי שמונת
אלפים אנשי הספרדים וחכמיה אינם מאמינים בזה הפסוק שאמר דוד המע " ה ומדוע מתרצים

ומבקשים שיבא איזה תקון על ידי סיר מונטיפיורי

הי " ו או ע " י אחר . ' . . .

66

מתברר שפסוק זה אכן הפך והיה לסיסמה אידיאולוגית בירושלים  .במכתב פרטי ששלח נחמן
נתן קורונל לר ' שלמה זלמן חיים האלבירשטאם ביום כ " ג בכסליו תרכ " ה הוא התייחס במפורש

לפסוק זה כאל מסר אידיאולוגי  ,וכך הוא כתב על ר ' יצחק ראזינטאל מכולל הו " ר  ' :והגם שהוא
מהכת

[ !]

המבקשים בישוב אה " ק  ,לדעתי ישוב זה יהי ' חורבן עולם כל עוד שלא ישתנו סדרי

הנהגת מלכות ישמעאל ושיסכים השי " ת אם ה ' לא יבנה וכו " .

67

גם יעקב ספיר  ,במכתבו הפומבי לרב אלקלעי  ,דחה את מעשיות השקפתו בדבר יישוב ארץ -

ישראל בדרך של גאולה טבעית  ,וכך הוא כתב  ' :כי הדרשות האלה לא תביאנה לנו תועלת להענין כי
המאמינים בגאולת ישראל יאמינו באמונה שלמה כפי קבלתנו הנאמנת שתהיה בדרך נסיי ופלאי .
ועל

ידי תורה ותשובה וצדקה  . . .אם

..

ה ' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו  ,שוא לכם משכימי קום

בטרם בוקר לאכל בסר  ,בטרם תבוא העת אשר יחיש ה '  . . .לקיים  . . .אני ה ' בניתי הנהרסות נטעתי

הנשמה . .

.'.

68

גם בתשובתו של ר ' מאיר אויערבך לרב צבי הירש קאלישר באותו נושא מובעת התנגדותו

לתפיסה העיקרית של הרב קאלישר  ,כי יישוב ארץ  -ישראל הוא אמצעי לקירוב

.

65

ראה לעיל הערה . 48

66

מ ' וינשטיין  ' ,תכניות לתיקונים ביישוב היהודי בירושלים במחצית המאה הי " ט '  ,ספר
. 349

המכון לצילומי כתבי  -יד הספריה הלאומית ירושלים  ,כתב  -יד . 29459

67

הלבנון  ,ח ( תרל " ב ) ,

68

ץ2

הגאולה  .לדעתי ,

(

ש

עמ '

. 338

. 346

בר  -אילן  ( 1 ,תשכ " ח ) ,

עמ '

ציפיות משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל

מתייחס הרב אויערבך במכתבו לכשלון תלמידי הגר " א בנסיונם לקרב את הגאולה בדרך זו  .וכך הוא
אומר

:

' אבל לא זו הדרך להגיע למחוז חפצינו ולא נהי ' ח " ו לשמצה כמו איזה מהקודמים אשר

חשבו וטעו אף שגם מהם הי ' כוונתם רצויה ונפלו במהמורות ורבים עמהם והדבר גורם רפיון
וחלישות ח " ו כאמונת הגואל האמיתי . ' . . .

69

.

*

*

לסיכום נראה אפוא כי יישוב ארץ  -ישראל במובן הריאלי היה משאת נפשם של תלמידי הגר " א  .הם
עלו ארצה בפקודת רבם  ,ומתוך תחושה של קירבת הקץ ביקשו לקרב את הגאולה או להביאה בדרך
הטבע  .בשנות השלושים של המאה

הי " ט  ,עם

תחילת השלטון המצרי

בארץ  -ישראל  ,השתלבה

תפיסתם האידיאולוגית הבסיסית כדינאמיקה של מאורעות הזמן  ,וההזדמנויות לפעילות בתחום
הבניין והעשיה הכלכלית מתרבות  .אולם בעקבות אי  -הופעת המשיח בשנת ת " ר שקע הכולל במשבר
שהתלוו לו  ,בשולי המחנה  ,תופעות של התנצרות  .נסיונותיה של ההנהגה הוותיקה להמשיך את
מפעלי הבניין נתקלו בקולות הולכים וגוברים של הטוענים כי הדרך האמיתית לקירוב הגאולה

היא רוחנית  -לימוד תורה וקבלה ואמירת ' תיקון חצות '  .בסוף שנות הארבעים  ,כאשר דור

המייסדים נפטר לבית עולמו  ,השתלטה על הכולל הנהגה חדשה  ,שחידשה את אמירת ' תיקון חצות '
והביעה בכך את הסתייגותה מההשקפה שבניין ירושלים הוא בבחינת הקמת השכינה מעפרה .

במקום אידיאולוגיה של ' בניית הנהרסות ' בדרך של ' התערותא דלתתא '  ,צמחה והתחזקה
אידיאולוגיה של ' אם ה ' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו '  .אידיאולוגיה זו היא העומדת מאחורי
התנגדותה של הנהגת היישוב להצעות הפרודוקטיביזאציה והמודרניזאציה וליישוב הארץ במחצית

השנייה של המאה הי " ט  .במשך הזמן נוספו להתנגדות סיבות נוספות  ,ביניהן החשש מהשפעות
תרבותיות  -משכיליות ומחדירת הריפורמה  ,הצרת רגליה של שיטת

' החלוקה ' ,

בעיות הכרוכות

בקיום המצוות התלויות בארץ ועוד  .אולם גרעין תפיסתם האידיאולוגית היה כי אין בבניין הארץ
משום קרוב הגאולה וכי התפיסה הלגיטימית היחידה היא האמונה בגאולה הניסית .

מחשש שמא התומכים ביישוב ארץ  -ישראל ישענו על האידיאולוגיה שליוותה את עלייתם
והתיישבותם של תלמידי הגר " א
פרשה

זו ,

כארץ  ,עשתה ההנהגה

הפרושית משנות השישים ואילך לטשטוש

ואף נמנעה במכוון מלהזכיר את העולים האלה בשמותיהם ומפורשות  ,בוויכוחים

שהתנהלו בשנות השמונים של המאה הי " ט .

69

שם  ,א  ( 8 ,י " ס באלול תרכ " ג ) .

קשש

ן

דל
~

לשאלת התפיסה המשיחית של תלמידי הגר " א בעקבות
קריאה במקורות
מנחם פרירמן

עליית תלמידי הגר " א לארץ  -ישראל

( תקס " ח  -תקע " ב )

היא בלי  -ספק מאורע בעל משמעות

:

היסטורית מיוחדת ועל  -כן הטענה של אריה מורגנשטרן  ,כי עלייה זו קשורה בתסיסה

משיחית ,

מחייבת התייחסות רצינית  .אף  -על  -פי  -כן כאשר גילה לי ד " ר מורגנשטרן כי יש בידו הוכחות
שעליית תלמידי הגר " א קשורה במשנה משיחית סדורה שפותחה בהשראתו  ,אם לא יותר מכך  ,של
הגאון עצמו  ,נראה היה לי הדבר כחידוש מרעיש  ,הפותח פתח לראיה חדשה של עולמם הרוחני

והחברתי של הגר " א וחוג תלמידיו  ,ואולי אף מעבר לכך  .עבודתו של אריה מורגנשטרן משכנעת
במידה רבה ויש בה כדי לאשש את ההשערה כי תלמידי הגר " א שעלו לארץ  -ישראל  ,אינם אלא חלק
של חוג רחב יותר שראה בעלייה שליחות דתית מכרעת  ,על רקע של תסיסה משיחית .
הוכחותיו של מורגנשטרן מעניינות וקוראות תיגר על מה שהיה מקובל במחקר עד כה  .איני בא
לערער עליהן  ,אלא להרהר בשאלה האם קריאה שיטתית של המקורות מחייבת דווקא את הפירוש
שמעניק מורגנשטרן לדברים  .אין זאת אומרת שיש בהכרח לשלול את הגישה שעלייתם של תלמידי
הגר " א קשורה בתסיסה משיחית  .להיפך  ,דומה שיקשה עלינו להסביר מעשה כה מכריע ללא הרקע
של ציפיות לבוא המשיח והגאולה  .ואולם אין להסיק מכאן בהכרח שהיתה משנה משיחית סדורה
של הגר " א  .מכל ההוכחות שמביא מורגנשטרן  ,יקשה עלינו להסיק מסקנה כזו  .הרעיון של ' עת קץ ' ,

שהוא זמן המוכשר לגאולה ואין הדבר תלוי אלא בתשובה  ,אינו רעיון חדש  ,וניתן למצוא הסברים
כאלה ביחס לתופעות היסטוריות מכריעות בעם ישראל  ,גם בהקשר לתקופה האחרונה  .ר ' הילל
מקאוונא  ,בספרו

' הילל בן

שחר ' אינו רומז לתקוות התלויות בשנת

ת " ר  .מורגנשטרן טוען כי לא עשה

כן ' מטעמים מובנים  ,בעיקר בשל התפיסות הסודיות שהיו קשורות באי  -הזכרת מועד מוגדר ' .

אפשר  ,אבל רק אם ההשערה שהיתה קיימת משנה משיחית סדורה של תלמידי הגר " א ומשנה זו
מתייחסת לשנת ת " ר  ,היא עובדה  .איזכור ' עיקבתא דמשיחא ' בעת צרה ליעקב הוא מקובל  ,ואין

מאיזכור זה אצל ר ' הילל ראיה ביחס להנחותיו העיקריות של מורגנשטרן  .על  -כל  -פנים גם אם היתה
משנה משיחית סדורה אצל הגר " א  ,שאומצה על  -ידי תלמידיו  ,אין לכך כל רמז בדבריו של ר ' הילל .
מורגנשטרן טוען כי אפשר להסביר את עלייתם של תלמידי הגר " א בשנת תקס " ח רק על רקע של
צוואה מפורשת של הגר " א  ,במסגרת תסיסה משיחית ומכאן  ,לדעתו  ' ,מקורה של הדגשת המחויבות

לעלות לארץ  -ישראל ולכונן בה יישוב חדש  ,מחויבות עד כדי מסירות נפש  ,כפי שמעיד ר ' ישראל
משקלוב על עצמו " שמסר נפשו על

אה " ק ויסודתה ובנינה מעת יסודה " '  .גם כאן  ,דומני ,

יש לקרוא

את הדברים בזהירות  .אם מקבלים את הקביעה הראשונה  ,אכן יש במובאה זו משום ראיה  ,ואולם
ניתן לראות פסוק זה כלשון מקובלת לגבי העוסקים בעלייה ובבניינה של ארץ הקודש .

העדפתה של צפת על ירושלים אף היא יתד ופינה בקביעתו של מורגנשטרן  ,כי לפנינו תפיסה
משיחית בדבר סדר הגאולה  ,שראשיתו בחידוש הסמיכה  ,והיא תעשה בגליל  ,שמשם תחילת

()7

ציפיות משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל

אגרת השלוטה מחכמי ורבת ריגשכנזים שבארע ישראלתונ"

כ לבני

משה רבנו וה ועשרת השכמים  ,ממורהט ונערבת על ידי

הדב הנאון הטאור הנדול ההכס המובהק כננלה ובנמהר מוהר" ר
ישראל נדיו  ,כעל המהכר מפר הק ןחרתין  ,ממונה ומשגיון ומנהיג
פררטים הי " ו  ,שכעה " ק צפה הוננ " א *
רקרק אשכנזים הנקרא מדרש
~
הן

כעזרת ה' *תכרך אלרי הארץ  ,ר " ח מרחשון

אלפים

ותקצ ' א לנ " ע  ,בארז הקרושה  ,ארץ ישראל ערי הקרש,
ירושלנב 2וחברון ונליל הקדש העציון צפרע ההכיב .

שלחו כני ארץ ' סראל הדבקים והאחוזים בתורת יקותיאל  ,היא מתנה
ונחליאל  ,לפני אחינו בני ישראל  ,בן יצחק נן אברהם אזהר נלה
אמומש האל ,המה אתית הקרושים והטהור  :ם צריקי יסודי עולם כני nwb
החונים סעברלנהרשכטיון הנקרא ס ם ב ם יו ן  ,ואוסרים
רבנו עבד
אם טעשיע למלך  ,הוא מלך ישראל *ושב על כסא מלמתו רם ונשא
טכמךם  ,אטר אחוזת נהלהם
עלי גר51ת אחינו ביתישרא , 9עשרת ך
בארץ צלצל כנפים אשר מעכר לנהר* כוש  ,הלא המה חוננם על דנלם ,
שבט רן וטבט נפתלי  ,נר ואסר  ,ושבם עששכר ' ודע* בינה לעתיפ
שסקים בתורת הקדומה חטר  ,ושנט זבולן חונים בהר פריא ' ן  ,ונגדם
שבט רועבן ושבם אפרים ומנשה  ,ושבם טמעון  ,ה' עליהם יהיו וירוטו
וישאו פעלה סלה בנרולתם  ,והוד סלגותם והמלך יתהמם ויתנשא ,
חרבו *חמר על ירך נבור הודו והדרו  ' ,צלח וירכבעל דבר אמת ועפה
צדק  ,ותורהו פראות * מינו חציו שנונים עפים תחתיו יפלו בלב אויבי

י

"

הטע  ,בטאך אלרים שלם וער  2שבט טישר שבם סמכותך  ,תחת
אבתיך ' היו בניך תשיתמו לשרים כנ 5הארז  ,תבלנה בשמשית וניל
תבאינה בהיכל ס4ך  ,ואל בבור אחיש בני יסרא 5הישרים הצדיקים באע
אשר נבא ירמיש הנביא עליהם  ,לנן
הרכבים בני יהונרב בן
כה אמר ה' צבשת אלדי ' סראם לא קורת איש ליונדב בן רבב עמך

,

יככ

לפני כל הימים .

)

שלום כנהר קחו סאת אחיכם בןי ישדאל ש  ff~ wהפליטה הנמצאה
משבם יהודה ובנימין ומלוי הנתצים בשלם בארבע רוחות
השמים  ,ומאת אחינם אסר בארץ ישראל מגלות החל מארץ אשכנו ,
אשר מרוב שלהבת חשקת נפשם בארץ הקדושה  ,ארז חמדה המדת
עליונים ותדדענים  ,איי הם9דשת מכל הארצות  ,מסרו נפשם ויעזבל ארצם
1םולרתם ובית אכותם  ,ויסעו דרך יסים ומדברות ער עלו אל עיר מנסע
כערטלם  ,וא 5מקום קברות אבותיה היא הכרנן בארע כנען  ,ואל גליל
הקדש מסבה שם העיר צפת חו ' בב  ,מסתפחים בנחלת ה' ומתננררים

ס נש  :גגעש:
~

ש
ש1להבגלוםים ר בים כטל וכרביבים ,
אהובים  ,אלופים מסובלים נתורה ובמצות  ,טשפ חשקך  ,נפשפ צמאה ,
נפשע אותה  ,נפשע כלתה  ,נפערו משתוקפת לראות פני קדשם לחבק
וקחנה
נלששע
ולנשק עפרות רגליהם  ,ולראות כמער וץ ארוענו הטלך טהו

אגרת ר ' ישראל משקלוב לעשרת השבטים  -פורסמה על  -ידי הפקידים והאמרכלים באמסטרדם  ,תקצ " ב
1832

דל ןן

מנחם פרידמן

גאולתם של ישראל  .ואולם בדיקת הראיות מעלה כמה שאלות  .מורגנשטרן עצמו דן בנושא
בהרחבה ובהבנה  .הוא מציין כי היו בין הפרושים מסורות שהגר " א עצמו ביקש לעלות לירושלים ,
וסבו של ר ' ישראל משקלוב  ,ר ' עזריאל  ,ניסה לייסד יישוב אשכנזי בירושלים  ,אלא שהתנאים
בירושלים היקשו על חידוש היישוב האשכנזי בה  ,הן מחמת חובות העלייה האשכנזית הקודמת

( עליית ר ' יהודה

החסיד ) ,

הן מחמת חששות הספרדים מהקטנת התמיכה בהם והן משום שאף

החסידים לא היו מאושרים מניסיון כזה  .לאחר המגפה בצפת ( תקע " ב ) חל פילוג בין

הפרושים ,

וחלק מהם  ,בראשותו של ר ' מנחם משקלוב  ,התיישב בירושלים  .ויכוח זה עולה מאגרות הפקוא " מ
מן השנים תקצ " א  -ת " ר  .בכל הוויכוח הזה לא הופיע הטיעון המשיחי בדבר החשיבות של הגליל

תחילה  ,לשם חידוש הסמיכה  .אם אכן זה היה נימוקו של ר ' ישראל משקלוב בהתנגדותו ליישוב
בירושלים  ,חייב היה נימוק זה להיות המכריע  ,וכל השאר טפל  .וכיצד זה הוא לא הוזכר  ,או נרמז
בוויכוח

?

ואם תאמר שהעניין היה כה סודי עד שאין להזכירו ברבים או לזרים  -הרי ר ' ישראל

עצמו כותב על רעיון חידוש הסמיכה באגרת לעשרת השבטים

!

מדוע שם מותר וכאן אסור

?

פרשת עשרת השבטים סובלת פירוש אחר מזה שנותן לה מורגנשטרן  .באגרת של ר ' ישראל
משקלוב לעשרת השבטים מופיע קטע שאינו מתיישב עם הטיעון המרכזי של מורגנשטרן  .ר '
ישראל כתב כי ' פן ח " ו יאריך עוד איזה זמן עד גאולתנו משועתנו ויתרבו חבלי משיח וצרות רבות
וחיינו תלויים מנגד  ,יחמלו נא להמציא לנו עזר בכל שנה  . . .למען יחזקו בתורת ה ' ית " ש החכמים
עובדי ה ' באה " ק ועוסקים בתורתו הקדושה מתוך הדחק יומם ולילה בישיבות ובתי מדרשות שלנו ' .
כך אין כותב אדם המשוכנע בפנימיותו בהוויה המשיחית שהוא עד לה והמתבססת על אישיות כמו
הגר " א  .כך אין כותב אדם החש שהוא כבר ' כערב שבת '  ' ,שכבר קמה שכינה מעפרה '  ,ושעיקר עניינו

הוא חידוש הסמיכה כדי לקרב הקץ  .הספק הזה ובקשת התמיכה מלמדים שהוא חי ביימי  -החול '
ובעולם המושגים המקובלים בחברה היהודית המסורתית  .יתירה מזו  ,מתברר כי היו שערערו על

השליחות ועל השליח  ,הן בקרב החסידים והן בקרב הפרושים  .ואף זאת  ,ידוע כי גילוי עשרת
השבטים מסימני הגאולה הוא  .אם כך מדוע התנגדו לכך הפרושים בירושלים  ,שאף בידיהם מסורת
הגר " א  ,והם אף חששו שמא תתעורר תסיסה משיחית כתוצאה מכך
דמשיחא ' וכבר קמה שכינה מעפרה

?

האם אין אנו ב ' עיקבתא

?

ההתעוררות המשיחית סביב שנת ת " ר היא עובדה ידועה שנחקרה כבר על  -ידי חוקרים

אחדים ,

ואין ספק שמורגנשטרן תרם לעניין זה תרומה נכבדה ביותר הראויה לשבח  .ואולם האין בתסיסה זו
כדי להסביר כמה עובדות תמוהות לכאורה  ,כגון ביטול אמירת ' תיקון חצות ' בירושלים סמוך לשנת
ת"ר

?

האם יש הכרח לראות זאת על רקע תפיסות משיחיות אקטואליות של תלמידי הגר " א  ,שקיבלו

אותן מרבם

?

דומה שהדברים דורשים עוד בירור וליבון .

: 2ץל

על שנת ת " ר כשנה משיחית והשפעתה על פעילות
הפרושים לקירוב הגאולה
יעקב כץ

חייב אני לשבח את עבודתו של ד " ר מורגנשטרן המוסיפה ממד חדש לחקר תולדות היישוב .
תחילה רוצה אני להעיר לעצם העניין של שנת ת " ר  ,כשנה משיחית  .המשומד בנימין

בארי ,

שנזכר כאן קודם  ,מספר בסיפרו שהוא היה תלמיד ישיבת וולוז ' ין  ,ובשנת ת " ר התווכחו על בואו של
המשיח שציפו לו שם  ,כפי שציפו במקומות אחרים  .זוהי עדות המרחיבה את היריעה
בה

הגיאוגראפית ,

היתה הצפיה המשיחית נושא לדיון  .ויש עוד מקור אחר שלא השגיחו בו ; אלה קטעים מעזבונו

של משה הס שפרסם ד " ר ראובן מיכאל  .ן וכך נאמר שם

:

לפני זמן קצר היה מדובר על תחייה פוליטית של היהודים  ,רעיון שכבר אבד עליו כלח אף
ביניהם  .אני בעצמי נוטה הייתי אותו רגע לתת מקום לתקווה  ,שהיהדות כבר וויתרה עליה ,

שיתאחדו עוד פעם בארץ האבות  .וזהו העניין  :לפי נבואה יהודית קדומה צריך בשנה זו
לבוא המשיח  ,שיאחד את היהודים המפוזרים ויקבץ אותם בארץ האבות  .לזה הצטרפו
האירועים הידועים בדמשק  ,וכאשר הייתי מתמרמר בגלל הלכי הרוח הברוטאליים של
המוני העם במזרח ובמערב  ,כפי שנתגלו בקשר לעניין של דמשק  ,אז כבר הייתי מוכן

להצטרף למשאלות החסודות בעד היהודים  ,אך לרגל עיון מדוייק יותר בעניין הגעתי

למסקנה בעוד מועד  ,כי על אף נבואת הגאולה לשנות

, 1840

רחוקים היהודים מן

המשאלה של תחייה פוליטית יותר מאשר אי פעם  .מי יכול איפוא  ,לטפח את

כשהיהודים בעצמם אינם רוצים

התקווה ,

?

פירוש הדברים הוא  ,כמובן  ,שגם הס  ,שישב בימים ההם בבון ובקלן  ,ידע על כך ששנת ת " ר נחשבה
לשנת המשיח  .הוא מודה שלרגע חשב שמא זוהי הזדמנות באמת להפעיל את היהודים לקירוב
הגאולה  .מובן שהם לא קיווה לגאולה בדרך הנס  ,אלא חשב שזוהי הזדמנות להניע את גלגליה של
תקומה יהודית פוליטית  .משנוכח שתקווה זאת לא היתה גורם ממשי בציבור היהודי  ,ולא הורגשה
השתוקקות להשתחררות פוליטית  ,חדל  .אחרי עשרים שנה הוא חזר והזכיר  ,ב ' רומא וירושלים '  ,רק
את העניין של דמשק ולא את ההתעוררות המשיחית .

עכשיו לנושא העיקרי  .אין שום ספק  ,שרווחות היו  ,בעת הנדונה שתי מגמות  .האחת  ,שבניין
הארץ לעצמו  ,כלומר הרחבת היישוב הריאלי  ,הוא הכנה לביאת הגואל  .העדויות על כך הן ברורות
לגמרי  .אצל הרב קלישר  ,שמגמתו דומה לזו  ,יש תיאוריה ברורה שיישוב הארץ הוא התנאי לגאולה .

משהו מעין זה מצוי היה כפי הנראה אצל תלמידי הגאון מווילנא  .הרצינות של הציפיה  ,לפי

דעתי ,

מוכחת  ,כפי שד " ר מורגנשטרן הראה  ,באופן ברור  ,בכך שמשנים משהו בסידרי התפילה  .הייתי
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יעקב כץ
מעניק משקל יותר גדול להשמטת הפיסקה מ ' לכה דודי ' מאשר לביטול ' תיקון תצות '  ,כיוון
שהאחרון ממילא לא היה מוטל על כל הבריות אלא רק על קבוצות מסוימות שהתהדרו בכך .

כשמבטלים מנהג המקובל על הכלל ועושים זאת בפומבי הרי במסגרת החברה החרדית זה דבר בעל
משמעות  .כל שכן  ,אם מדובר בתפילה בציבור  ,שכל העדה כולה רגילה בה  .יש לה להשמטה ללא
ספק אופי הפגנתי

;

הפגנה שאמנם נכנסים לעידן של גאולה .

שאלה רצינית העלה ד " ר מנחם פרידמן  ,האם באמת פעלו אנשים אלה על  -פי צוואה של הגר " א
מבחינה היסטורית אין לכך לדעתי חשיבות גדולה  .עצם ההתייחסות של הקבוצה הגדולה

?

הזאת ,

כאילו הם באמת תלמידי הגאון  ,היא די מפוקפקת ; שהרי יודעים אנו כי היו לגר " א רק מעט מאוד
תלמידים ממש  ,ואלה לא כולם הצטרפו לעולים ארצה  .ספק אם הללו התפרנסו במישרין ממקורות
של הגאון  .כידוע  ,מקובל בחברה המסורתית להיתלות באילן גדול והיוצאים לחדש דבר אוהבים

לראות עצמם כאילו הם פועלים על  -פי צוואה או הוראה של גדול הדור  .גם אין חשיבות גדולה
לשאלה האם באמת ידעו בווילנא על העניין המשיחי  .גם בעניינים אחרים אין הגשמה ישירה של
צוואת הגאון

;

הפרושים נהגו על  -פי מנהגים שלא היו נהוגים  ,אלא לכל היותר בבית  -מדרשו של

הגאון ולא נועדו להפצה ברבים  .יש חשיבות לעניין האגרת ששלח ר ' ישראל משקלוב לעשרת
השבטים  .אחת הבקשות באגרת זו היתה שישלחו מוסמכים אשר נושאים את הסמיכה המסורתית

מתקופת הבית  ,ועל  -ידם יקום בית  -דין מוסמך בירושלים  .זהו צעד שהוא בגדר הכנה לגאולה .
מדובר בחזרה על הניסיון של חידוש הסמיכה של רבי יעקב בירב בצפת

דברי הרמב " ם  ,האומר שלקראת ימות המשית  ,על  -פי הפסוק

ב . 1538 -

הבסיס לכך הוא

' ואשיבה שופטיך כבראשונה  . . .ואחר

כך יקרא לך עיר הצדק '  ,צריך להיות תחילה בית  -דין מוסמך במובן המקורי  ,ורק אחר  -כך הגאולה

יכולה לבוא  .הרמב " ם כשלעצמו לא התכוון לעשות צעד שיכשיר את הקרקע לגאולה  ,אלא רצה

למצוא דרך לאפשר הקדמתה של הקמת בית  -הדין לגאולה  ,שכן אין סמיכה אלא מפי

מוסמך ,

ומכיוון שאין לנו היום מוסמכים  ,המציא הרמכ " ם את התקנה  ,שכל חכמי ארץ  -ישראל יתאחדו

ויבחרו ראש אחד אשר יוכל אחר  -כך לסמוך  .רבי יעקב בירב  ,שהיה  ,לפי האווירה של
הוא בעל נטיות משיחיות  ,הפך זאת לאמצעי להכשרת הגאולה  .הניסיון

ההתקופה  ,גם

ההוא  ,כידוע  ,נכשל והנה

בפרשה הנדונה העניין חזר ונתחדש  .היתה תקווה שאי  -שם מעבר לסמבטיון יש עוד מוסמכים  ,ואם
מהם יבואו לירושלים  ,אזי יתקיים התנאי הזה שהיחנה הרמב " ם כהקדמה לגאולה  .כזה הם יביאו את
המשיח .

אמת  ,חייבים לסייג את הדברים ; לא היה זה חלק מן הפעולות הריאליות שהקבוצה הירושלמית
דגלה בהן  .שיגור האגרת שייך לטיפוס של משיחיות שונה התולה את ביאת הגאולה בקיום תנאים
מוגדרים  .יש מסורות בתלמוד שמשיח יבוא  ,אם ישמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן  .והיה מעשה

שחכם אחד  ,דומני ארץ  -ישראלי  ,אכן ניסה לשכנע את הציבור באיטליה לשמור כהלכה שתי
שבתות  .דוגמה נוספת לניסיון לקיים תנאי כזה כפשוטו היתה בזמן שבתאי

צבי  ,כאשר חשבו

שהגאולה קרובה לבוא  ,ונזכרו במאמר שאין הגאולה באה עד שייכלו הנשמות מן הגוף  ,כלומר עד

שיוולדו כל הנשמות שצריכות ועתידות להיוולד  .מיהרו לשדך את הבנים והכנות  ,כדי למהר
ולהוליד את הנשמות  .התימה הגדולה היא שתלמידי הגאון היו גם כפופים להלך מחשבה זה  .הרי
האווירה היא כבר אווירה של המאה הי " ט  ,שבה חלקים מן הציבור היהודי מתחילים לפעול פעולות

ריאליות  ,ומזהים בה את הפעולה הריאלית של בניין הארץ כשלב ריאלי לקראת הגאולה  .אלא

שאנשים אלה אינם מנתקים את עצמם לגמרי מן הציפיה לגאולה ניסית  ,אבל מצד אחר  ,מכניסים

,

 14נ

ציפיות משיחיות ויישוב ארץ -ישראל

עשיה ריאלית לתוך העניין  .גישה שחוזרת בצורה דומה דור אחד יותר מאוחר בתפיסתם של קלישר
ואלקלעי .

פלא גדול הוא בעיני שקלישר או אלקלעי ובני  -דורם  ,שפעלו דור אחד בלבד מאוחר יותר  ,לא
ידעו על התנועה הזאת  .לפחות אין לנו רמז לכך שידעו  ,שכן אילו ידעו  ,היו יכולים להסתמך על
מעשיהם  .יש כמו  -כן תופעה שתנועה שנכשלה סותמת את הגולל על עצם התנועה  .כנראה זה מה
שקרה כאן וכך נעלמה התנועה מעיני ממשיכיה בכוח .

על העלייה לארץ  -ישראל לשם הקמת השכינה
ישעיה תשבי
הקמת השכינה כמניע לעלייה לארץ  -ישראל היתה כבר קיימת במאה הט " ז בעלייתם של ר ' שלמה
אלקבץ גר ' יוסף קארו  .דומני שהיה בכך חידוש מסוים לגבי הדרכים הקודמות  .בסיפור על התגלות
ה ' מגידית ' בתיקון ליל  -שבועות נאמר  ,שאלקבץ פנה אל חבריו בסלוניקי שאותם עזב  ,שיעלו לארץ -

ישראל  ,והתכלית ברורה

:

הקמת השכינה  .כאן מתחוור  ,שאין מכינים את הקמת השכינה בחוץ -

לארץ בלבד  ,אלא יש לעלות לארץ  -ישראל כדי לפעול שם לגאולת השכינה .

חידוש חשוב שמענו בהקבלות לשבתאות  :בעניין ביטול ' תיקון חצות '  ,ובעניין השמטת החרוז
מ ' לכה דודי '  ,שפרופ ' כץ חזר והדגישו בדבריו  .לדעתי  ,ברור מכאן לגמרי שאכן העלייה לארץ -

ישראל היתה בעלת מגמה משיחית

;

תופעות אלו מצביעות  ,ממש זועקות  ,על קיומה של מגמה

משיחית מובהקת  .אך הדבר גם מתמיה ביותר  ,מכיוון שאלה תופעות אשר היו ידועות בבירור

כגילויים של התנועה השבתאית  ,והתריעו עליהן הרבה  .קשה לי להבין  ,כיצד החבורות האלה העזו
לנקוט בפעולות שאיפיינו את השבתאים

?

כיצד העזו לעשות מעשים כאלה  ,שהם לא רק ביטול

מנהג מקובל  ,אלא בגלל הקונוטאציה ההיסטורית והקשר ההיסטורי  ,יש בהם כדי להחשיד חבורות
אלה שהולכות הן בדרכי  -מינות

?

במידה מסוימת אפשר להקל ולומר  ,שהגר " א ותלמידיו העזו בכלל לעשות דברים

רבים ,

שהחסידים לא העזו לעשות ונאלצו להצניעם  .פשר הפראדוקס הזה הוא בכך שהגר " א ותלמידיו

הרגישו את עצמם בביטחון גמור  ,מה שאין  -כן החסידים  ,שנחשדו בנטיות שבתאיות וחששו
שיקטרגו עליהם  .אחת הדוגמאות הבולטות לשוני בין גישת הגר " א לגישת החסידים היא ביחס

לספר ' חמדת ימים '  ,חיבור שבתאי מתחילת המאה הי " ח  .ב ' שבחי הבעש " ט ' מסופר כי הבעש " ט

הצהיר  ,שמי שקורא בספר ' חמדת ימים ' כמעט עובר בעשיית עבודה זרה  .לגומיתו של דבר זוהי
אפולוגטיקה חסרת  -שחר  ,החסידים קראו והגו בספר ' חמדת ימים '  ,אבל מחמת קטרוגיו של ר ' יעקב
עמדין  ,היו צריכים להעלים את עיסוקם בספר המושמץ  .לא כך נהגו הגר " א ותלמידיו  ,ובסידור של
אחד מהם שנדפס בהסכמת הגר " א מובא ' חמדת ימים ' בהבלטה  ,ללא שום חשש .
לפי דברים אלה מסתבר לכאורה  ,שגם בביטול ' תיקון חצות ' ובשינוי נוסח ' לכה דודי ' לא חששו

תלמידי הגר " א  ,משום שהרגישו עצמם מחוסנים לגבי עניינים אלה  ,שזיקתם לשבתאות היתה גלויה
וידועה יותר לאין  -ערוך מאשר ביחס לספר ' חמדת ימים ' .
התופעות שציינתי צריכות עיון והסבר .
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מפאת קוצר היריעה  ,אסתפק בתשובות אחדות לדבריהם החשובים של המתדיינים .
ד " ר מנחם פרידמן שאל על מהות התפיסה המשיחית של תלמידי הגר " א  .ובכן  ,אין ספק שלא
היתה אחידות בתפיסה המשיחית של כל מי שנחשבו ל ' תלמידי ' הגר " א  ,וכבר העיר פרופ ' כץ על

הרבגוניות הזו דברים חשובים  .עלי לציין כי לגאון מווילנא היו תלמידים לא  -מעטים  ,שקשריהם
אליו היו בתקופות שונות של חייו  .צריך גם לזכור שהדברים שנמסרו מפיו היו על דרך הסוד והרמז
ולא באופן מפורש  .ומכיוון שתורתו לא הועלתה על הכתב ולא נמסרה באופן מסודר  ,אלא הועברה

בעל  -פה  ,אפשר להבחין בתפיסות שונות של תלמידיו לגבי תהליך הגאולה  .כך  ,למשל  ,ניתן להבחין
בשתי גישות לגבי שנת ת " ר  .היו שהאמינו באופן פשוט שהמשיח יבוא בשנה זו  ,והדברים אמורים

בר ' אביעזר מטיקטין או בתלמידי ישיבת וולוז ' ין  ,על  -פי עדותו של המומר בנימין

בארי  .אחרים לא

ראו בת " ר עצמה שנה גורלית  ,אלא שנה הפותחת את העידן המשיחי  .לפי תפיסה זו  ,הגאולה תבוא
בתהליך הדרגתי ולא בבת אחת  .ממכתבים של ר ' ישראל משקלוב לצ " ה לעהרן נראה שהוא היה
מבעלי התפיסה השנייה .
אולם יש בידינו מקור שמתייחס לאחד מתלמידי הגר " א  ,וממנו משתמעת הסתייגות מוחלטת
מהאמונה בשנת ת " ר  .מקור חשוב זה מלמדנו כבדרך  -אגב על חילוקי  -דעות קשים שהיו כנראה בין
תלמידי הגאון וההולכים בעקבותיו בעניין זה  .המדובר בקטע המצוי בכתבי ר ' מנשה מאיליא שהיה
ידוע בגישתו הרציונאליסטית והתנגדותו ללימוד ועיסוק בתורת הקבלה  .וכך נאמר שם

:

 . . .וכל מי שירבה טפשות ויתחזק באמונת שקר [ ' שקר ' בגימטריא  -ת " ר ! ]
עליו שהוא
ן
בשכלו אם יש בו .ממש בדבריו יאמרו
ן
לעיין קצת
ן
בעיני עצמו  .וכל מי שירצה

הוא קדוש

מהערב  -רב שאין בטבעו ושרשו להאמין וישראל מאמינים בני מאמינים  . . .וידוע
ומפורסם מה שהיה בזה בימי משיח השקר שבתאי צבי ימ " ש ועדיין לא פלטינן מיניה
במה שהשאיר בארץ שורש פורה ראש ולענה  .עכ " פ היוצא מדברינו שיהיו מסכימים
לשכל האמיתי  . . .ולא שיהיו התורה והמצוות נגד השכל הישר . . .

ן

מצאנו מחלוקת גם בקרב העולים הפרושים לארץ  -ישראל ; בין ר ' ישראל משקלוב  ,שצידד בפעילות

ספיריטואלית כמכשיר לקירוב הגאולה  ,לבין

ר ' מנחם מנדל משקלוב ואנשי ירושלים  ,שראו את

' הקמת השכינה מעפרה ' דווקא בבניין ירושלים מחורבותיה  .לעניין זה ניתן לומר שאי  -עלייתו של ר '
חיים מוולוז ' ין לארץ  -ישראל יכולה להתפרש כנקיטת עמדה המבוססת על תפיסה שונה של תהליך
הגאולה  .אבל ממכתבי הפקוא " מ  ,בנוסף על מה שכתבו בעניין העולים

הפרושים  ,אנו

למדים על

מעורבות של ר ' חיים מוולוז ' ין בענייני הפרושים בארץ  ,מעורבות שיש בה מחויבות עמוקה לקיומם
1
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ותמיכה רוחנית  -אידיאולוגית במעשיהם  .אם כי נראה לי שר ' חיים היה קרוב יותר בדעותיו לר '
ישראל משקלוב מאשר לר ' מנחם

מנדל .

באשר לשאלה אם ציווה או לא ציווה הגאון על תלמידיו לעלות ארצה  .א " מ לונץ השיב על
שאלה זו בצורה מחוכמת  .הוא כותב שעלייתם באה כדי ' למלא את חפץ רבם ' והדברים יכולים
להיות מוסברים כמסקנה מעשית מנסיונות עלייתו הוא  .אולם באחת מאגרות הפקוא " מ מצאתי
התייחסות מפורשת לכך שאמנם הדבר היה קשור במעין שליחות או צוואה  .צ " ה לעהרן מתייחס
באחד ממכתביו לר ' אברהם שלמה זלמן צורף [ ראש " ז ] בונה ה ' חורבה ' ואחד האנשים השנואים

עליו ביותר  ,וקובע  ,כי ידוע לו שהלה עלה ארצה כמשמשו של ר ' אליהו ביאליסטוקער  ,אבל בשום

פנים ואופן לא ' בשליחות הגאון דווילנא '  .מכאן אפשר להסיק  ,לעניות דעתי  ,שהאחרים כן עלו
למיטב ידיעתו של לעהרן בשליחות הגאון  .אשר לשאלתו של ד " ר פרידמן  ,מדוע אין הפרושים
מציגים את תפיסתם המשיחית בפני לעהרן  ,אין הדברים מדויקים  .בפרשת שיגור השליח ר ' ברוך

לעשרת השבטים על  -מנת להביא לחידוש הסמיכה  ,אנו קוראים על ויכוח הקשור בתפיסותיהם

המשיחיות  .מפאת קוצר היריעה לא הזכרתי את הפרשה אבל לפחות זאת יש לציין  ,כי
משקלוב שיתף כנראה את צ " ה לעהרן בתפיסתו המשיחית  .גם באביב שנת

ר ' ישראל

תקצ " ד כותב לו ר '

ישראל על כוונתו לעשות נסיון נוסף על מנת להגיע לעשרת השבטים  .הדבר היה לאחר שהשליח ר '

ברוך נרצח על  -ידי האימאם של תימן כשבט תקצ " ד  .הנושא עולה שוב מספר פעמים כאשר לעהרן
התייחס לשאלת גורל חובות הכולל לכשיבא המשיח והן כאשר לעהרן מפציר בר ' ישראל
בשנת

משקלוב ,

תקצ " ט  ,כי יגלה לו סוף  -סוף מתי בדיוק הוא יבוא  .אשר לפרושים בירושלים  ,בדרך  -כלל לא

שררו יחסי  -אמון בינם לבין צ " ה לעהרן  ,וזאת לדעתי בראש וראשונה על רקע אידיאולוגי  ,ועל  -כן
הם נמנעו להתוכח עמו בענייני גאולה ומשיחיות .
בצדק קובע ד " ר מנחם פרידמן כי מאחד מקטעי האגרת לעשרת השבטים ניתן להבחין כי ר '
ישראל משקלוב אינו בטוח בקביעות עת הפקידה  .הדברים נכונים ואף חוזרים מפורשות במכתביו
ללעהרן  .כבר הזכרתי שר ' ישראל משקלוב סבר שתהליך הגאולה הוא הדרגתי ואחרי חדוש הסמיכה
יבואו ימי הדין לרשעים ולאחר מכן בנין ירושלים ורק אז יבוא משיח בן דוד  .עד לבואו של משיח
בן דוד  ,יהא  ,אם כן  ,צורך לקיים את הישוב וזו סיבת בקשתו לתמיכה כלכלית מעשרת השבטים  .אין
שום נגוד בין תפיסה זו לבין התחושה שהוא חי כבר בתקופת ' ערב שבת שלאחר חצות '  .התנגדות
הפרושים בירושלים לשגור השליח לעשרת השבטים  ,נראית לי  ,על רקע הויכוח על סדר תהליך

הגאולה  .הם כנראה סברו שבנין ירושלים קודם לחידוש הסמיכה  .בכל מקרה  ,יש לזכור כי הציפיות
המשיחיות העזות של הפרושים בירושלים  ,באות יותר מאוחר בעקבות שלטונו של מוחמד עלי
בארץ ישראל  ,ה ' פירמאן ' לבנין חצר ה ' חורבה ' וחורבנה של צפת ברעש האדמה בטבת תקצ " ז  ,זאת
בעקבות דברי המשנה בשלהי מסכת סוטה כי ' בעקבות משיחא הגליל יחרב ' .

טענתו של ד " ר פרידמן  ,כי העובדה שבימי ר ' חיים סולובייצ ' יק לא למדו בוולוז ' ין קבלה  ,יש בה
אמנם כדי להוכיח כי לא היתה בקרבם ציפיה משיחית אקוטית  ,אך היא מוכיחה את ההיפך ממה
שהוא רוצה להסיק ממנה  .נכון שבמחצית השנייה של המאה הי " ט הזניחו בישיבה את לימוד
הקבלה  ,והסיבה לכך  ,לעניות דעתי  ,היתה המשבר של שנת ת " ר  .ואילו על המחצית הראשונה של
המאה הי " ט יש לנו הוכחות מוצקות שלמדו קבלה בישיבה  ,שלא לדבר על ר ' חיים מוולוז ' ין עצמו
שלמד פרסם ועסק בענייני קבלה .

.

בעיה קשה שעורר פרופ ' כץ היא השאלה מדוע לא נזכרים תלמידי הגר " א בכתבי ר ' צבי הירש
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קאלישר  .שאלה זו הטרידה אף אותי  ,ותשובתו של פרופ ' כץ נראית לי בהחלט  .תנועה שנכשלה
סותמת את הגולל על עצמה  .נראה שלא רק מנהיגי הפרושים במחצית השנייה של המאה הי " ט
ביקשו להתעלם מתלמידי הגר " א  ,גם הרב קאלישר העדיף שלא להסתמך על ניסיון שנכשל  .אשר
לבעיה שעורר פרופ ' תשבי  ,והיא העזתם של תלמידי הגר " א לאמץ להם מנהגים שבתאיים  ,אני

מקבל  .בהחלט את דעתו שלהם היה קל יותר מאשר לחסידים  .אולם הדברים כאים לביטוי קיצוני

באמונה של התלמידים שראו ברבם ניצוץ של ' משיח בל יוסף '  ,והדבר מובא גם על  -ידי המסיונרים
האנגלים שפעלו בארץ  -ישראל באותה תקופה  .לעניין זה מן הראוי להוסיף כי לפי המסורת  ,נערך
בשנת תקס " ו כנס התלמידים שבו הוחלט על העלייה המאורגנת לארץ  -ישראל  .והנה שנת

תקס " ו

היא בגימטריא שנת ' משיח בן יוסף '  ,ויחסם הרציני של דמויות אלה לגימטריות ולנוטריקונים אף
הוא מן המפורסמות  .הקושי שעורר פרופ ' תשבי מצוי בפרשה נוספת  ,והיא התייחסות תלמידי
הגר " א לאישיותו של ר ' יהודה החסיד  .יש להניח כי גם הם ידעו שר ' יהודה החסיד ובני חבורתו
נחשדו בשבתאות  .ממכתבי הפקוא " מ אנו למדים כי רגלו של ר ' ישראל משקלוב לא דרכה בחצר
' חורבת

ר ' יהודה התסיד ' עד לשנת תקצ " ח  ,זאת משום טענתו שהמקום מקולל ו ' הסטרא אחרא '

שולט בו  .ואילו הפרושים בירושלים ההולכים בעקבות ר ' מנחם מנדל משקלוב מתייחסים בכתביהם
לר ' יהודה החסיד כאל אישיות חיובית ביותר  .והדברים צריכים עדיין עיון .
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