יוהנס זלר -

שליח לנצרת ולארץ  -הקודש

יוסי בן  -ארצי

מבוא
חברות  -מיסיון שונות פעלו בארץ  -ישראל במאה הי " ט והן היו לאחד מן הגורמים החשובים ביותר
בפיתוח הארץ ובהתעוררותה לקראת העת החדשה  .חברות אלה  ,כמו הכנסיות ומוסדות הדת
האחרים בארץ  ,שאפו למצוא מסילות אל לבם של יהודים  ,מוסלמים ונוצרים בני

עדות יריבות .

בשאיפתן זו  ,ובתמיכת מעצמות החסות שלהן  ,נטלו על עצמן חברות המיסיון את פיתוחם של

שדות  -עשייה מוזנחים בארץ  ,אשר לא זכו לעידוד או טיפוח מטעם המימשל העות ' מאני  .תחומים
כמו חינוך  ,בריאות  ,סעד ואף מחקר מדעי  ,הפכו נחלתם של בני אירופה ושל חברות

המיסיון .

לצורכי פעולתן הן גם יזמו מפעלי  -בנייה גדולים ומודרניים  .כניסתן של חברות המיסיון לתחומים

הפרוצים והזנוחים הללו היקנתה להן דרכי  -גישה והשפעה על בני הארץ  ,ובעזרתה קיוו להשיג גם
את יעדן הדתי  -מיסיונרי  .במקביל התפתחו יריבות ותחרות חסרת  -מעצורים בין החברות השונות
על הרחבת תחומי

עשייתן .

בתהליך זה הפכו המיסיונרים  ,שליחי חברות המיסיון השונות ,

לדמויות פעלתניות ודומיננטיות  ,אשר השפעתם  ,כמו גם היקף פעולתם  ,חרגו הרבה מעבר
לשליחות דתית

גרידא .

היו אלה למעשה אנשי  -מקצוע  ,כמו רופאים  ,מורים  ,בעלי  -מלאכה

וחוקרים  ,אשר שילבו את עבודתם המיסיונרית

במשלח  -ידם ונהנו מהשפעת הגומלין שביניהם .

ן

תופעת המיסיון השפיעה אפוא רבות על אוכלוסיית הארץ  ,נופה והתפתחותה ; וזאת גם בלי
קשר ישיר להגשמת מטרתם הראשונית  -רכישת נפשות לאמונתם  .התחרות העזה והנוכחות
המתמדת של בני תריסר עדות נוצריות באתרים המקודשים ובערי הארץ חייבה את חברות המיסיון

לשלוח לארץ  -ישראל את הטובים והנחושים שבאנשיהן  ,מיסיונרים הנכונים לעמוד בחלאות

המיפגש עם הארץ  ,עם אוכלוסייה  ,עם השלטון העות ' מאני ועם עמיתיהם  -יריביהם מן העדות
*

Humboldtמחקר שנערך בטיבינגן  ,גרמניה  ,במסגרת סיוע שניתן לי על  -ידי קרן פון  -הומכולדט
8ת6א 56מתבסס על
(מאמר זה

הוקרתי נתונה לפרופ

תסי

 ( Alexanderותודתי נתונה לה על יחסה ועל

עזרתה .

' אלכם כרמל מאוניברסיטת חיפה על ז4הינחה אותי רבות במהלך המחקר והכתיבה  .פרופ '
יהוידע בן  -אריה וחיים גורן הועילו לי בהערותיהם ובידיעותיהם  ,והכומר ריאח אבו אל  -עסל פתח בפני את שערי

הכנסייה האנגליקנית בנצרת  .ולכסוף מסורה תודתי לאשה צנועה בעיירה קטנה בדרום  -גרמניה  ,גברת ליזל
רחכלה  -צלר  ,שבתחושה היסטורית השמורה רק לבודדים  ,אספה ושמרה כל פיסת מידע אפשרית אודות בן
משפחתה והעמידה לרשותי את החומר
1

אלכס כרמל

כולו .

)1ץע

.

הירבה לעסוק בדמויות אלה ולהאיר את חלקן ותרומתן לשיקומה של א " י במאה הי " ט  .ראה

Land: 2?)1 Beitrag zur Geschichte der' Pilgermission und

.

4 . :נ

"

 !:ן Carmel, (Jhristen als' Pioniere

 1981ש Jahrhundert 2 ! 85לפ ( ות !  [ des Wiederau baus ,Paldstinasלהלן  :כרמל  -נוצרים כחלוצים ] וכן
ראה

19702 :

New York

the Near~ East
,
,

"

~

~
~

,

ג [ 7 . Richter ,להלן  :ריכטר] .
.

יולי בן  -אוצי

האחרות  .רבים מן המיסיונרים הללו נעלמו בתהום הנשייה  ,ותרומתם האישית לא זכתה לציון או
הערכה

כלשהי ; מקומם נפקד מספרות תולדות הארץ  ,ושמם איננו מוכר עוד לבני הארץ ולחוקריה .

רק המוסדות שהקימו ויזמו  ,כמו בתי  -חולים  ,בתי  -ספר  ,בתי  -מחסה  ,כנסיות ומפעלים שונים ,

מעידים על פעולתם ; אך מעטים מהם זכו גם להכרת כותבי תולדות הארץ  ,ושמותיהם משתלבים
בריקמת ההיסטוריה

שלה .

2

מטרתו של מאמר זה הינה לתאר את דמותו ואת פעלו של אחד מל המיסיונרים העלומים ,
יחסית  ,אשר פעילותו היתה ענפה ושנות שירותו בארץ היו מל הארוכות ביותר  ,גם בהשוואה
לשליחים מפורסמים

ממנו  .מיסיונר זה  ,יוהנס צלר ) " 5 Zeller

פתפע0נ) שירת בארץ  -ישראל

46

שנה ברציפות  ,בהן שהה בעיקר בנצרת ובירושלים  ,שם הטביע את חותמו האישי באופן מיוחד

ומקורי  .למרות זאת  ,נפקד שמו מרוב הספרים והמחקרים הרבים שראו אור בתחום תולדות הארץ
במאה

הי " ט .

בדמותו ובמעשיו משקף צלר לא רק את המיוחד לו  ,אלא את ההוויה הדתית ,

החברתית והפוליטית של ארץ  -ישראל במחצית השנייה של המאה הי " ט  .מעקב אחר אישיותו ,

משפחתו  ,מעשיו וכתביו הינו מסע מרתק בעקבות דמות טיפוסית של מיסיונר רב  -עלילות  ,אשר
הצטיין בנאמנות רבה לשולחיו ולבני קהילתו  .מתמיד ונחוש בדעתו  ,אך ער וקשוב לרחשי הארץ ,
למצבה ולאוכלוסייתה  ,היה יוהנס צלר לדמות מיוחדת גם בקרב קבוצה ייחודית זו של אישים ,
שהשפיעו כה רבות על המתרחש

בארץ .

צלר ודרכו לארץ  -ישראל
דרכו של יוהנס צלר אל הכנסייה ואל יעודו כשליחה לא היתה קשה  .הוא נולד למשפחה בעלת
מורשת בת

300

שנים של מילוי תפקידים רבים בכנסייה האבנגלית ובממלכת וירטמברג  .צלר נולד

בעיירה בזיגהיים

) ( Besigheim

שליד שטוטגרט

ב 15 -

באוקטובר  , 1830כבן לכומר העיירה

וסביבתה  .גם סבו ואבות  -אבותיו שירתו בתפקידי כמורה  ,הוראה  ,הטפה  ,שליחות וסיוע לכנסייה
ולמדינה  .מייסד השושלת  ,הבנאי והסתת קונרד צלר  ,בנה מבצרים בדרום  -גרמניה בשירות רוזנים

ונסיכים במאה הט " ז  .כפר מוצאו  ( Martinszell ,כיום בתחומי בוואריה  ,ליד העיר , ( Kempten
משמש עד היום כשם האגודה המכנסת תחת כנפיה מאות מצאצאיה וחבריה  ,השומרים בגאווה על
אילן היוחסין ומרבים לחקור

2

את עברם .

3

מסורת הכמורה והכנסייה עברה כחוט השני במשפחתו

הידוע ביותר הוא אולי קונרד שיק  ,שהפך לאחד מחוקריה ובוניה החשובים של ירושלים  ,בעיקר  .כן נודעו
למשל :
Carmel
שונים ~, .ראה ,
Der Missionar
בתחומי  -עשייה
'
מוסדות המיסיון של שנלר  .אך לצד אלה פעלו עשרות אחרים  ,חלוצים
 .וע
Theodor Riedner als Pionier Deutscher Pal stina-Arbeit , ,

.

'

 . desלדוגמה נוספת שנחשפה לאחרונה בפני

.

 . 191 - 220קק Geschichte ~ 14 ) 1985 ( ,

הקורא העברי ראה

 :ס'

דלה  -סטה  ' ,מפעל הבניה וההתיישבות של המסדר האיטלקי  -קתולי של הסאלזיאנים

בארץ  -ישראל '  ,בתוך  :י ' בן  -אריה  ,י ' בן  -ארצי וח ' גורן

ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '
3

74

( עורכים ) ,

. 77 - 59

המקור המפורט ביותר על כל צאצאי המשפחה הינו הספר
Stuttgart 1974

:

מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית  -יישובית של

,

1 ] . Zeller, DieFamilie 2
aus:
Teller

[להלן  :ספר צלר] וכן מהדורה קודמת שלו  ,מ  , 1927 -שחוברה על  -ידי מקס קראמר ). ( Cramer

למעשה זהו ' אילן יוחסין '  ,שבו מפורטים קורותיהם של כל בני המשפחה לדורותיהם  ,בני  -זוגם  ,ילדיהם

ועיסוקיהם  .בנוסף לכך חיברו ענפים שונים של המשפחה ספרים על בני משפחתם ה ' קרובים '  .כל בני צלר
מא וגדים ב ' איגוד המשפחתי של מרטינ סצל '

מפגשים שנתיים .

Fami
) lilienverband

Iszellerמ1א ( MaIועורכים באופן מסורתי

יוהנס צלר

הישירה של יוהנס  ,כלומר מאב לבנו  ,במשך עשרה דורות ברציפות מאז  1570ועד עצם היום הזה .
וכך גם מצאו יוהנס  ,אחיו ובני  -דודו את דרכם לשירות הדת  .באפריל  1850החל יוהנס בלימודי
4

התיאולוגיה במיסיון של באזל ) Mission
האבנגלית ומן החלוצים

הפרוטסטאנטי בעולם כולו .
במוסדות המיסיון
~

' האגודה הגרמנית לנצרות '

דת נמרצים

,

asler

s

שהיה מן החשובים והמרכזיים בכנסייה

) Christentumsgesllschaft

6

הוא נוסד

ב 1815 -

בחסות

 , ( Deutscheובראשו עמדו תמיד אנשי -

הקשר הארץ  -ישראלי של המוסד היה מסועף למדי וכלל  ,למשל  ,את וילהלם הופמן

)  , ) 1876 - 1806 , Hoffmannאחיו של כריסטוף הופמן  ,מייסד אגודת הטמפלרים  .וילהלם היה
לימים גם בין

מייסדיה של ' אגודת ירושלים ' בברלין ( . ( Jerusalemsverein zu 80 !112

המיסיון של באזל נמנה גם כריסטיאן פרידריך שפיטלר

עם מקימי

 .ע  .ם )  ,שלימים הקים את ' מיסיון

) Spittler

עולי  -הרגל ' של סט  .כרישונה  ,הסמוכה לבאזל  ,מוסד שאחדים מבוגריו הנודעים בפעולתם בארץ -

הקודש היו קונרד שיק  ,פרדיננד פלמר  ,יוהן לודוויג שנלר ויוהנס

פרוטיגר .

8

בוגר חשוב ונודע

יותר של המיסיון בבאזל היה סמואל גובאט )  , ( Gobatהבישוף הפרוטסטאנטי השני של ירושלים ,

שהיה נשוי לבת ענף אחר במשפחת צלר  ,מריה  -כריסטינה .

9

החל

מ 1818 -

נוצרו קשרים בין המוסד

בבאזל ובין אגודות דתיות שונות באירופה  ,ובין היתר עם ' חברת המיסיון ' של הכנסייה
האנגליקנית בלונדון )  , Chllrch Missionary Societyלהלן  10 ChfS :חברה זו שנוסדה כבר ב -

כך עולה ממעקב אחר אבותיו ( דרך האב ) של יוהנס צלר  .ראה  :ספר צלר  ,סעיפים

,4 , 3 , 2

, 16

, 50 , 48 , 37 , 30 , 21

. 56 , 53
על ילדותו ומהלך חייו של צלר פורסמה לאחרונה חוברת צנועה אך עשירה בפרטים על  -ידי בת משפחתו  ,ליזל
רייכלה  -צלר מוורמלינגן  ,וירטמברג 30- 7902 ( Missionar ! " :צLiesel Reichle-Zeller , , Johannes Jeller 7
 yaldstina , Stuttgart 1987היא גם הואילה להעמיד לרשותי מכתבים של צלר

על מוסד זה ראה

4 . Ostertag , :נ ; Basel 1900

"

9צ- 7נ7צ1

וקרוביו .

 . Eppler, Geschichte der ]9 asler Mission ,ק

 5rclששEntstehungss
:hichte der evangel
~ lischen Missi
~ ionsge
resrellschaft
(
zu Basel , 1865
חבריה היו אנשי דת ואוניברסיטה מדרום  -גרמניה ושווייץ  ,ויוזמתם הביאה להפצת הפרוטסטאנטיות כאסיה ,

אפריקה והמזרח  -התיכון וגם באירופה

גופא .

על דרכה והקמתה ראה Ueber den Ursprung :

Ostertage ,

) .ע

~Itwicklung der deutschen Christenlו!und die 1
 . 4 . [ ; 2 . Staehelin ,ת ]  Basel, Baselמן Itumsgesellschaft

der zeit von der Erwecknung bis zur Gegenwart , Basel 1974

"

Die Chr stentumsgesellchaft

.

דמותו של שפיטלר וקשריו עם ארץ  -ישראל הוארו בחיבורים שונים של כרמל ראה 4 . Carmel, '~Christian :
 19 Jahrhundert' , Pietismus undתע Friedrich Spittlers Beitrag zum Wiederaufbau Palistinas

 . 147 - 179קק  . Neuzeit , 7 ) 1981 ( ,ובעברית  ' :פעילותו של כריסטיאן פרידריך שפיטלר בבאזל לבינויה מחדש
של ארץ  -ישראל במאה הי " ט '  ,דברי הקונגרס היהודי העולמי השמיני למדעי היהדות  ,ב  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
; 144 - 139

וכן במאמריו על שיק Sendung nach Jerusalem :
; ובעברית  ' :דרכו נול
, ZDPV

 . 204 - 218קק , 99 ) 1983 ( ,

4 . Carmel , ' Wie es zu Conrad Schicksנ
קונרד שיק לירושלים '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר

'

וילנאי  ,א  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '  . 126 - 115לביוגראפיה של שפיטלר ראה
 . Spittlers '' .רשימה מלאה של שליחי מיסיון זה עד
Basel 1887

,

1890

Basel

Chrischona ,

1890

,

מכתביו

ראה : :

צ Jahre der Pilgermission auf

על גובאט ראה בעיקר Jerusalem , Basel 1968 :
Thiersch , Samuel Gobat , Basel 1884 :

( , ) 1860 - 1779

Friedrich :

 . Kober , Christjנ
) 2 . 11 . Rappard,
~

.

Kober , Samuel Gobat vom Juradorf

) .ע וחלק

 .א אבי אשתו של גובאט היה כריסטיאן היינריך צלר

מן הנודעים שבמחדשי החינוך הגרמניים במאה הי " ט ומייסד המוסד החינוכי

ב  -ת880ט30

הסמוכה לבאזל ( אך בתחום גרמניה )  .שיטת החינוך לילדים שפיתח אומצה על  -ידי גובאט ושנלר  ,שהפעילוה
במוסדותיהם בארץ  -ישראל .
על קשר זה ראה  :אפלר ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' !  ; 25 - 2אוסטרטאג ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 56 - 37ייתכן  ,ששיתוף -
פעולה זה תרם אחר  -כך להקמתה של הבישופות המשותפת לכנסיות האכנגלית והאנגליקנית בירושלים ( . ) 1841
על קשר זה וראשיתו מן הצד האנגלי ראה

Years: Shorti ]iistory ofthe Church :

 . 19 - 21קק  1899 ,תסאתס ] Missionary Society ,

% . Stock , One' .

ג2ן

יוסי בן  -ארצי

 , 1799שאפה לפרוס את רשתה בכל רחבי האימפריה  ,אך חסרה את כוח האדם החיוני למשימה

כזו  .קשריה עם באזל הביאו לגיוס מיסיונרים מקרב בוגרי המוסד  .צעירים אלה עברו הכשרה
נוספת במרכז ההדרכה של המיסיון האנגלי  ,באיזלינגטון שליד לונדון  ,ומשם עשו דרכם אל כל
כנפות תבל  .כך נשלחו אפוא גרמנים ושווייצרים רבים כחלוצי המיסיון האנגלי ליבשות אסיה ,
אפריקה

ואמריקה  .י

!

יוהנס צלר הלך גם הוא בנתיב זה  .בהיותו בן  , 24בוגר המיסיון בבאזל  ,עשה שנת -הכשרה

באנגליה  ,ובנוסף ללימודי דת השתלם באנגלית ובערבית  ,שכן הועד לארץ המזרח  .ב  3 -ביוני
האנגליקנית )  ,וב 18 -

הוסמך צלר כ ' ( Deacon -דרגת הכמורה הראשונית בכנסייה

עשה כבר את דרכו

לארץ  -ישראל .

1855

ביולי אותה שנה

2ן

כאשר הגיע צלר לארץ  ,צעיר וחסר -נסיון  ,עשו הכנסייה הפרוטסטאנטית ושליחי המיסיון את
צעדי ההתארגנות הראשונים שלהם  ,וזאת במצב קשה שנוצר עקב מלחמת קרים  .הבישוף גובאט

פעל מזה חמש שנים לגייס מיסיונרים לשם פתיחת תחנות  -מיסיון בערי השדה וביישובי החוף

;

!3

ועד שהגיעו השליחים  ,פתח הוא כיתות  -לימוד בשכם ובנצרת  .כשהגיעו הראשונים מבין דוברי

הערבית שבהם  ,הפכו כיתות אלה בסיס לתחנת  -מיסיון  .אירועי שנות החמישים והמלחמה בקרים
החלישו את פעילותו של המיסיון הפרוטסטאנטי  ,שהיה עד אז פעיל ומעורר מחלוקת ומתיחות
עקב הדינאמיות של

אנשיו .

לקראת סוף המלחמה  ,כשהתברר חלקה של אנגליה בנצחון

ובעקבותיו גברה השפעתה באימפריה העות ' מאנית  ,ניתן היה לנצל את חסותה לשם חידוש

.

.

פעילותו של המיסיון וחיזוקו באותה עת הגיע לארץ גם יוהנס צלר והוצב בשכם בעיר זו נכונה לו

חוויה קשה  ,אותה נשא עמו בכל תקופת שירותו בארץ  .באפריל

תקרית  ,בה הרג בטעות המיסיונר האנגלי לייד

) ( Lyde

1856

ניצלו מטיפים מקומיים

קבצן מקומי שאחז ברובהו  .ההמון הוסת

והסתער על בתי הסוכנים  -הקונסולים של צרפת ואנגליה  ,הרג את אביו של המתורגמן בשירות
הסוכן הפרוסי  ,כילה זעמו בבית -הספר שפתח הבישוף גובאט והשחית את הכנסייה

היוונית .

שישה נוצרים מצאו את מותם בפרץ הזעם הזה  ,בעוד צלר עצמו ניצל משום שליווה באותו זמן את
הבישוף גובאט לנצרת .עם שובו לשכם שיקם בה את בית -הספר  ,אך עד מהרה הועבר מן העיר
 14 alscheerבפברואר  1857הועבר צלר לנצרת  ,ובה שהה
)
ובמקומו הוצב בה כריסטיאן פלשיר

.

~
ברחבי הגליל והעמקים  ,ובעיר זו הגיע לשיא כוחו
עשרים שנה כאן הפך לדמות מוכרת ומכובדת

ופעילותו כמיסיונר

עצמאי .

במהלך השנים בהן שהה בנצרת התקדם צלר בהירארכיה הכנסייתית והקים את משפחתו  .בק "ן
!!

.

הראשון שכהם  Jetter ,נשלח למערב  -אפריקה ב  , 1819 -ואחרים ליבשות אחרות  .ראה

.

 [ Church Miysionary Societyfor ' Africa and the East , 103 , ) 1902 ( , 156להלן :

עמ '  .97 -94על החברה ראה גם " Missions , 5 ! . :

0

'

Proceedings ofthe :

Proceedings

;;

ריכטר ,

. Nemer,, Anglican andRoman-Catholic

]

Augustin 1981
12

13

76
14

הפרטים האישיים והתאריכים המדויקים לתנועותיו של צלר לקוחים

מתוך יומן המיסיון בלונדון . 387 ,

דף זה

נמסר לי באדיבותה של לתלה רייכלה -צלר.
(Jhurch Missionary Intelligencer (= CA
; וכן
לעדות גובאט ראה  . 435 - 436 :קק t , 27 ) 1876 ( ,
 . 73ק  Proceedings , 43 ) 1872 ( ,שם סוקר גובאט ~
עצמו את ראשית המיסיון באוץ .
) . Carmel , Paldstina-Chronikע ניהלן :
תיאור המקרה לפרטיו ראה  . 41 - 43 :קק 28 3 - 2882 , Ulm 1978 ,
כרמל  ,כרוניקה ,

א] .

.

צלר לא נשאר בשכם  ,ובמקומו הוצב ~
מיסיונר בשם פליישהקר  ,אשר לא הצליח ליצור

קשרים עם המקומיים  ,ועל מקומו בא המיסיונר כריסטיאן פלסתר  -מן המתמידים בעבודתם בארץ  .עליו ראה
ריכטר ,

; 243

ובפירוט

:

כרמל  ,כרוניקה  ,כ ,

1983 ( 1914 - ! 883

 , ( Ulmעמ '

. 245 - 244

:

יוהנס צלו

 GARTדזטזכ:
-

,

:

 :ה,
~

יוהנס ? לר ( 830י

1858

ילא

" יי

,

_

חנה מריה סופיה גובאט  ? -לר

) 1902 -

שהה באנגליה ,

%

וב 19 -

בדצמבר אותה שנה הוסמך

 Priestכ '

( ) 1922 - 1838

( כומר ) על  -ידי הבישוף של

לונדון  .עם שובו נשא לאשה את בתו של הבישוף גובאט ( השלישית מבין עשרת ילדיו )  ,חנה

מריה  -סופיה  Maria-Sophieכממצא ) .
מתו שניים בגיל צעיר ) 5 .י צאצאיהם השתלבו
במיסיון בארץ  -ישראל ומחוצה לו .

לזוג צלר נולדו שמונה ילדים  ,שישה מהם בנצרת ( מהם

)

במורשת המשפחה ולימים מילאו תפקידים שונים

16

לאחר ' תקופת נצרת ' הועבר צלר לירושלים  ,שכן נחשב כבר ל ' מומחה ' בענייני מיסיון בקרב
ערבים  ,ובייחוד בקרב מוסלמים  .מעלה זו היתה חשובה בעיני ראשי הכנסייה  ,שאירגנו מחדש את

וממשיכיהם .

15

פרטים עליהם בספר צלר  ,סעיפים

16

בתם השישית  ,לואיזה  ,נישאה לרופא ד " ר ממטרמן  ,ששירת מאז דצמבר

65 - 61

1892

במיסיון הרפואי האנגלי

בירושלים ובצפת  .כשנפטרה לואיזה  ,נשאה לו אחותה  ,יוהנה  ,בתם השביעית  .מסטרמן פירסם חומר רב על
ירושלים  ,צפת ועל המיסיון הרפואי וחשיבותו  ,בעיקר בקרב יהודים  ,בכתבי  -העת של המיסיון  ,ובעיקר
כ ~ Jewish Missionary Intelligence -נכדה אחת מנישואים
( 05תע1

אלה ,

ג ' וי

( צ) 70

נישאה לקמפבל מק  .אינס

 , ( Kempbell Mc .לימים הארכיבישוף הראשון של ירושלים מטעם הכנסייה האנגליקנית  ,שכיהן בשנים

1956 - 1957

( ספר צלר  ,סעיף . )64

בת נוספת של יוהנס צלר  ,מרגריטה  ,נישאה לד " ר לפסיוס (  , ) 1926 - 1858מייסד

' מוסד העזרה לארמנים '  ,שקם בברלין ב  , 1896 -והיה טוען נודע לזכות העם הארמני  .שני בניו של יוהנס מתו
כרופאים צבאיים במלחמת  -העולם הראשונה  .חנה צלר כתבה גם רומן על הווי החיים המשפחתיים כירושלים ,
 ( Jerusalemer Kinderבאזל  , ) 1902ותחת השמות הבדויים בו ניתן לזהות את משפחת צלר ( בשם
.
בשם
'

ולעמוד על אופיים של כניה ועל אורחות

חייה .

 :ורנר )

וליל

יוסי בן  -ארצי

פעולתם באמצע שנות השבעים  ,והחליטו להתרכז במוסלמים

בלבד .

ב 1867 -

החל צלר לפעול

בירושלים  ,מוקד הפעולה הזו  ,ושם שהה עד שעזב את הארץ  .במשך עשרים וחמש שנה פיקח על
פעולות המיסיון בארץ וניהל באופן מעשי את בית -הספר שהקים הבישוף גובאט על

הר  -ציון .

במהלך שנים אלה זכה להוקרה ולהכרה הן מצד ידידים והן מצד גורמים עוינים למיסיון ועיצב
דמות טיפוסית של מיסיונר שקדן  ,למדן ופעיל באופן נמרץ ביותר  .הוא טיפח בעיקר את בני
המקום  ,ילידי הארץ  ,ערך מסעות משני צדי הירדן והתמיד בפעולה גם כשרבים מעמיתיו פרשו
כבר לגימלאות  .לבסוף  ,ביולי  , 1901פרש צלר כ ' אחרון המיסיונרים הגרמנים הפעילים ' בשירות
המיסיון

האנגליקני .

7ן

הוא שב למולדתו  ,גרמניה  ,והשתקע בעיר המרפא  Wemigerodeשבהרי

הארץ  .כעבור פחות משנה ,

בנצרת ובגליל

ב 19 -

בפברואר

1902

מת צלר ונקבר בעיר

זו .

8ן

( 857ו ) 1875 -

במחצית המאה הי " ט ידעה נצרת ראשיתה של פריחה והתרחבות פיסית וכלכלית  .בשלהי המאה

היייה היתה היא אך כפר בגליל  ,ובו פחות מ  1 , 000 -תושבים  ,בעוד שלקראת סוף המאה הי " ט מנתה
כבר

8 , 000

נפש 9 .י גידול זה לווה בתהליך של בינוי והתרחבות  ,הן של רבעי מגורים והן של

מוסדות דת ורווחה  .מבין הגורמים הרבים שהשפיעו על תהליך זה בלטה הפעילות הדתית  -נוצרית ,

שהונעה על  -ידי התחרות בין העדות השונות  .בראשית המאה
( ' הבשורה ' ו ' גבריאל הקדוש ' )  ,ובסופה כבר היו

דת

אחרים .

14

הי " ט היו בנצרת רק שתי כנסיות

כנסיות ובצדן מנזרים  ,בתי  -הארחה ושירותי -

תוצר  -לוואי של התחרות על ההשפעה בקרב האוכלוסיה המקומית היו מוסדות

הרווחה המרובים שהוקמו בעיירה קטנה זו  .בתי  -חולים  ,בתי  -יתומים ובתי  -ספר היוו את המכשיר

העיקרי ל ' ציד הנפשות ' שניהלו מוסדות המיסיון בנצרת  .לאלה יש להוסיף את בתי  -המלון  ,מבני
המימשל ועבודות שיפור הדרכים אל

העיר .

20

השליטה המסורתית בעיר זו היתה בידי שתי העדות הוותיקות במזרח  ,היוונים  -אורתודוכסים
והלאטינים  ,ולצדן המיעוט היווני  -קאתולי  .ואולם קדושתה של נצרת ומעמדה בעולם הנוצרי

הניעו את יתר העדות לפעול למען תפיסת אחיזה כלשהי בעיר  .אך מעט עדות פנו לתחרות של
ממש על השפעה בקרב האוכלוסייה  ,ומן הבולטות ביותר היתה הכנסייה האנגליקנית  ,שעשתה

זאת באמצעות חברת המיסיון ושליחיה בארץ  -ישראל  .כנסייה זו פעלה למן

1833

בירושלים

באמצעות ' החברה הלונדונית ליהודים '  ,והיא נשאה עיניה גם לערים אחרות בארץ  -הקודש  .י2
 .ע Proceedings , 103 ) 1902 ( ,

17

156

18

ב 1987 -

ניסיתי לגלות את מקום קבורתו של צלר בעיירה זו  ,השוכנת כיום בגרמניה המזרחית  .מעיריית ורניגרודה

קיבלתי תשובה מפורטת אך מאכזבת  :בבית  -הקברות לא מצויה עוד מצבה הנושאת את שמו של צלר  ,וברישומי
העיריה אין עליה פרטים נוספים .
19

על השינויים כאוכלוסייתה ראה

קתדרה ,
20

ץ71

19

:

י ' בן  -אריה  ' ,שנים  -עשר היישובים הגדולים בארץ  -ישראל במאה הי " ט ' ,

( ניסן תשמ " א )  ,עמ ' . 102 - 98

,.

ראה  :ש ' שטרן  ' ,הגיאוגרפיה ההיסטורית של נצרת בשנים  , ' 1914 - 1750חיבור לשם קבלת התואר מוסמך ,
, Nazareth
,
1מ
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  . 1966המקורות החשובים בני התקופה על העיר הם :

 .,ז

,

 [ Paldstina: nebst anhang der vlerten Wanderung, Berlin 1868להלן  :טובלר ] )3 . Schumacher, 'Das .
.ע
Leipzig
Range ,,
; תם חיבור מסכם :
 . 235 - 245קק Nazareth ' , ZDPV, 13 ) 1890 ( ,

1923
21

דוגמה נוספת לפעילות האנגליקנית בנוף העירוני ומל ארץ  -ישראל ניתן לראות בפירוט רב בעבודותיו של שאול

יוהנס צלר

כנראה שכבר ב  1848 -הונח יסוד לפעילות מיסיונרית פרוטסטאנטית בנצרת  ,עת נשלח אליה
 22אחריו הגיע לעיר מיסיונר -
מטעם הבישוף גובאט כומר  -מטיף בשם מיכאל זוודה ) Sowede

מורה אנגלי  ,בשם ג ' ון באואן ( ת0קע , ) 80והוא פתח כיתת  -לימוד לנערים  ,שפעלה זמן קצר ( שכן

לסיירה  -לאון  ,שם הגיע לימים לדרגת בישוף ) .

באואן נשלח עד  -מהרה

פעילות זו יצרה  ,על דרך

השלילה דווקא  ,קהילת מאמינים מקומית  ,וזאת משום שהורים ששלחו את ילדיהם לאנגליקנים

הודחו והוחרמו על  -ידי הכנסיות המסורתיות  .הם התקבצו לכלל קהילה קטנה  ,ומשום כך הוחלט
לשגר אליהם ב -

מיסיונרים קבועים  ,שידריכום בחיי היומיום של כנסייה חדשה זו  .זוג

1851

המיסיונרים שהגיע לעיר באותה שנה  ,פ ' א ' קליין

( ת101א )

ושוורץ

) , ( Schwaa

חניכי

הקולג '

בלונדון  ,התסיסו את הכנסיות המזרחיות  ,שפתחו בפעולת  -הסתה כנגד המיסיון האנגלי  .באחת מן
ההתפרצויות האלימות נגדם נפצע שוורץ קשה  ,וספרי תנ " ך עם כתבי מיסיון אחרים נשרפו בטקס
פומבי בחצר המנזר

הפרנציסקאני .

ב 1853 -

23

עזב שוורץ את העיר ובמקומו נשלח זוג מיסיונרים

גרמנים יוצאי וירטמברג ושליחי סט  .כרישונה  ,גרובר

) ( Gruber

ומילר )  , ( Mallerשביחד עם

קליין וצעירים מקומיים החזיקו את תחנת המיסיון ואת כיתות הלימוד לנערים בעיר ובכפרים

סמוכים .

24

בשלהי שנת

1856

לא נותר מהם אלא הצוות המקומי  ,שכן קליין שב לאירופה עקב

מחלתה של אשתו  ,ואילו גרובר ומילר ניפנו למשימות

אחרות .

במצב דברים זה הגיע יוהנס צלר לנצרת  .היה זה כנראה בראשית מארס  , 1857שכן בינואר
ובפברואר אותה שנה עבד זמן קצר

ברמלה .

25

לתפילה ולכינוסי הקהילה הקטנה  ,שמנתה אז

בנצרת מצא הוא מיבנה שכור ששימש ללימוד ,
נפש  .צעדיו הראשונים היו טיפוח סגל מקומי ,

כ 60 -

היאחזות בחלקת  -עיר משלו ושכלול ידיעותיו בערבית ובאורחות החיים במקום  .עד  -מהרה העמיד
צלר חבר  -עוזרים מיומן ומסור לשליחותו  ,הן מקרב צעירים מקומיים והן מקרב שליחי המיסיון

עצמו  ,ששימשו מטיפים ומפיצים של כתבי  -הקודש בעיר ובכפרים  .בנוסף למילר הגיע לעיר
ג ' יימס הובר

יוצא וירטמברג אף הוא  ,שפעל בסוף המאה

) , ( Huber

כמיסיונר עצמאי בעזה .

26

מבין

ספיר  ' ,תרומת חברות המיסיון האנגליקניות להתפתחותה של ירושלים בשלהי השלטון העות ' מאני '  ,חיבור לשם
קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ט ; הנ " ל  ' ,הבישוף בליית ומפעלו בירושלים -

קולג ' סט  .ג ' ורג "  ,קתדרה ,
22

על

46

( טבת תשמ " ח )  ,עמ '

, 64 - 45

ושם הפניות נוספות

ראשית הפעילות האנגליקנית בנצרת ראה טובלר  ,עמ '  , 250הטוען שרק

מקומית  .צלר עצמו כתב
בה  ,ומציין את

1848

ב 1868 -

דין  -וחשבון מפורט על נצרת וסביבותיה ועל תולדות הקהילה הפרוטסטאנטית

,

המאמר .

נוסח מודפס שלו ראה

להקמת הכנסייה ראה

:

' Nazareth und seine neue

Kirche , Christliches Kunstblattfdr Kirche, Schule und

מודה לחיים גורן שהסב את תשומת  -לבי למאמר
:

זה ) ;

 3 ~ 331ו ! ע 4מג-ג ונום

נ2
24

דו " ח צלר  ,לעיל  ,הערה

טובלר  ,עמ '

Zeller ,

.- evangelische

3.

( אני

סקירה קצרה על תולדות הקהילה במלאות מאה שנים

I

'iwFh

וצ

_

40

~
נצרת  , 1971עמ '
לכנסיית המשיח האנגליקנית בנצרת 971 - 1871נ ) ,

. 251 - 250

מ 1851 -

כשנת הראשית  .דין  -וחשבון זה נמצא בכתב  -ידו של צלר ברשותה של ליזל רייכלה  -צלר

והוא נמסר לי לצורך הכנת
 . 1 - 7קק 1 ) 1869 ( ,

לעבודותיו .
ניתן לראות שם קהילה

ג

ושחג ;

שגי  -מיי

( ייבל

המאה

.9 - 5

. 22

המיסיונר מילר

) Samuel MUIler

מת באפריל

, ) 1891

מחלוצי שליחיו של ' מיסיון עולי -

הרגל ' של באזל בארץ  -ישראל  ,נודע לאחר תקופת נצרת כמנהל בית  -הספר האבנגלי בבית  -לחם  ,ובשנים
1884 - 1856

25

בביוגראפיה על צלר ( לעיל  ,הערה
המיסיון

26

ניהל את תחנת המיסיון בעיר  .ראה כרמל  ,נוצרים כחלוצים ,
, )5

עמ '

, 15

מפתח  -שמות .

מוזכר כי שהה בחודשים אלה ברמלה  ,וזאת על  -סמך רישומי

בבאזל .

הובר ( מת ב  ) 1893 -היה מטיף ומפיץ של כתבי -קודש  ,שנשלח ב  1850 -לסיירה  -ליאון .

ב 1853 -

הגיע לנצרת ופעל

כה לצדו של צלר  .מעיר זו פעל והקים תחנת  -מיסיון בעכו ובכפרי הגליל  .לקראת סוף שליחותו בארץ עבר לעזה
וביסס גם בעיר זו את המיסיון האנגליקני  .על פעולתו נודע עד כה רק מעט  ,יחסית  .ראה  ,למשל

:

CMI , 30

ע71

יוסי בן  -ארצי

ילידי הארץ בלטו מיכאל קאואר  ,סרפים בוטג ' י וחליל ג ' מאל  ,משכילים ונאמנים לכנסייה
האנגליקנית  ,שפעלו בעיקר בכפרים הקרובים לנצרת ופתחו בהן

כיתות  -לימוד .

תחום החינוך היה השדה העיקרי דרכו ניסו צלר ואנשיו לפרוץ נתיב אל לב התושבים באזור
ולהגדיל את תחום ההשפעה הפרוטסטאנטי בנצרת  .לכך סייעו שני תהליכים  :האחד  ,סיומה של
מלחמת קרים  ,שהניע תושבים רבים להאמין כי כוחה של אנגליה במזרח יגבר וכדאי יותר יהיה
לחסות בצילה

;

והשני  ,הצמא הגדול להשכלה בקרב בני הארץ  ,ובעיקר בקרב הנוצרים שבהם ,

שבא עם החשיפה לקידמה

המערבית וליתרונותיה .

27

צלר ידע לנצל את המצב הזה  ,אך לא בנקל

עלה בידו לפרוס את רשת הכיתות שלו בעיר ובכפרים  .מלחמה עיקשת התנהלה על נפשו של כל
תלמיד  ,והיא לוותה באיומים ובלחצים רבים שהופעלו על המשפחות אשר הסכימו לשלוח ילדיהן

אליו  .כמו בשכם  ,גם בנצרת  ,הוסת הציבור על  -ידי מטיפים  ,אלא שכאן היתה האיבה ההדדית
חריפה יותר  ,משום שהיו מעורבים בה בני עדות נוצריות שונות  .בדין וחשבון שהגיע ב  , 1861 -כתב
צלר

:

התנאים בתחנה שלי דומים מבחינות רבות לאלה שבהר  -הלבנון  ,זאת למרות שלא ספגנו
כאן אבידות פתאומיות בנפש וברכוש כפי שארע שם [ בהתכוונו כמובן לטבח

של . ] 1860

אולם עלינו לעבור בדרך יסורים של סכנה  ,פניקה וחששות אודותיהם אולי לא ידוע דבר
לראשי המסיון  .תוצאות המהומות בדמשק ובהר  -הלבנון מורגשות כאן

בכל . . . .

28

אך דומה  ,ששאיפתם של תושבי הכפרים הנוצריים להקנות לילדיהם חינוך מסודר ומודרני עלתה
על חששם שמא יעברו גם לאמונה אחרת  .הם לא היססו להעביר את ילדיהם מכנסייה אחת

לרעותה על  -מנת להשיג תנאי לימוד מסודרים  ,ונדידה זו היתה לאחד הגורמים העיקריים ביצירת

המתח בין העדות הנוצריות והמוסדות הדתיים בעיר  .מאמצים רבים הקדיש אפוא צלר להעמיד

שורה של כיתות  -לימוד  ,בידיעה כי הללו ישמשו גם גרעין לקהילה מקומית  ,אם בכפרים ואם

בנצרת עצמה  .בראשית שנות השישים פעלה רשת הכיתות של המיסיון האנגלי באופן סדיר .
בריינה  ,כפר  -כנא ויפיע ניהלו את הכיתות המורים המקומיים  ,שחוזקו על  -ידי הובר  ,ולא אחת על -

ידי צלר עצמו .

ב 1866 -

הצליח צלר לתקוע יתד גם בעיירה שפרעם  ,לה ייחס חשיבות רבה בהיותה

' מפתח לגליל '

כולו .

29

בית  -הספר בשפרעם הוקם והופעל על  -ידי סרפים בוטג ' י  ,שסבל עקב כך

מהתנכלויות ממושכות לרכושו ולגופו  .לא פעם נאלץ לסגת  ,כמו ב  , 1871 -עת חוייב לעזוב את

 . 493ק  ) 1879 ( ,שם  , ) 1893 ( 44 ,עמ '  ; 618כרמל  ,כרוניקה  ,א  ,מפתח  -שמות  .הובר הכיר את הטמפלרים כאשר

טיפל בצעירי העדה שהתיישבו כעמק  -יזרעאל

ב , 1860 -

ומאוחר יותר שהה בחוות ההכשרה שלהם

בקירשנהרדטהוף  ,גרמניה  .הובר היה מן האנשים שהמליצו בפני מנהיגי הטמפלרים להעדיף את חיפה על נצרת
בעת שהגיעו ארצה ,

 . 37 , 128קק
27

 . ( ,ש  .א ) Livingstone , 1 Galilee Doctor, London

 . 40 - 41קק  ; Proceedings , 75 ) 1874 ( ,שם  , ) 1875 ( 76 ,עמ '

החינוך כמכשיר

ao

כ . 1868 -

בתו  ,לידיה  ,נישאה לד " ר טוראנס  ,רופא המיסיון הסקוסי בטבריה  .ראה w . P . :

. 47 -45

בדיווחים אלה מבאר צלר את חשיבות

מיסיונרי .

 .ק Proceedings , 62 ) 1861 ( ,

28

66

29

ראה דבריו של צלר על שפרעם  . 233 - 237קק  : CMI , 14 ) 1863 ( ,שם  , ) 1873 ( 24 ,עמ '  . 252שם הוא מספר על
כוונתו להקים כנסייה בעיירה  . 63 :ק  proceedings , 64 ) 1963 ( ,שם הוא מספר כי שהה חודש שלם בשפרעם
כדי לבסס את אחיזת האנגליקנים בה ; שם  ,נ , ) 1872 ( 7עמ '  , 38הוא מגדיר אותה כבעלת מעמד עליון כחשיבותו
וכ ' מפתח ' לעכו  ,לגליל

ולחיפה .

יוהנס צלר
שפרעם ,

אך תמיד שב והפעיל את הקהילה הזעירה שעיצב בה  ,עד כדי כך

גם כנסייה פרוטסטאנטית

בעיירה .

שב 1875 -

החל להקים

30

בראשית שנות השבעים החל צלר לפעול הרחק מבסיסו  ,בעכו  ,שם פתח כיתת  -לימוד בחדר

שכור  .ההתנגדות לכך היתה חזקה  ,בין השאר מטעם המושל עצמו  .בקיץ

1874

הוא ציווה לסגור

את בית -הספר  ,וצלר כתב דברים חריפים בעיתונות המיסיון על התנהגות המימשל כלפי
הכנסייה  .י 3לשמע הדברים פעלה הכנסייה אצל משרד החוץ  ,ודרך השגריר האנגלי בקושטא ניתנה

הוראה לפתוח את בית  -הספר מחדש  .מקרה זה  ,האופייני כל  -כך למציאות הארץ  -ישראלית של
שלהי המאה הי " ט  ,מצביע על אופיו העיקש של המאבק על כל כיתת  -לימוד וכל מוסד אשר נועד
לשרת לא רק את מטרות המיסיון  ,כי אם גם את האינטרס הפוליטי הנלווה אליו  .מתיאורו של
מבקר בנצרת ניתן לעמוד על אופי הפעולה היומיומית והאפורה של צלר ואנשיו בכפרי הסביבה
עתה אפשר ליהנות מן הזרעים שזרע המיסיון בתחנה זו  ,העולים

:

וצומחים לעץ עבות .

בביקורנו הראשון נכחנו בתפילת בוקר של יום ראשון  ,בשפה הערבית  ,שנערכה על  -ידי
צלר בכיתת הלימוד שלו  .האולם נגדש בהמון רב  ,שהצטרף אלינו בזימרה בהתלהבות
וברצינות  ,כמוה

לא זכיתי לראות גם בארצנו [ אנגליה ] .

הדרשות נקראו על  -ידי מקומיים

וזכו להקשבה רבה  .אחר  -הצהריים ליווינו את צלר לקנה [ כפר כנא ]  ,כפר שכן  ,שם נשא

גם כן תפילה בערבית  .שם גם נכחנו בטבילת בנו של אחד מן המצטרפים החדשים

לקהילה . . .

יש צורך

תודות להתמדה שהפגינו צלר

בבית  -הספר שלו בנצרת

זמן למדו עוד

כ 130 -

20

רב בבניית בניין לתפילה ולפולחן כאן .
ועוזריו  ,התרחבה רשת החינוך בנצרת ובכפרים .
32

נערים  ,וכעבור שש שנים  ,ב  , 1870 -היו בו כבר

130

ב 1864 -

למדו

תלמידים  .באותו

ילדים ונערים בריינה  ,יפיע  ,מג ' ידל ( היום מגדל  -העמק ) ושפרעם ; וכעבור

שש שנים  ,ב  , 1876 -למדו בכפרים בלבד

264

ילדים בני עדות שונות  ,ומוסלמים בכללם  ,ואפילו

ראש העדה היוונית לא היסס לשלוח את בניו ואת בתו לבתי  -הספר של הפרוטם טאנ סי ם .
יעד חשוב אחר שביקש צלר להשיג  ,היה חינוך הנערות  ,למרות הקושי העצום הכרוך בכך  .כבר
33

ב-

1851

למדו כמה נערות בבית  -הספר האנגליקני  ,אך רק

מ 1863 -

ואילך נעשה דבר זה באופן

ממוסד  .החברה '  the Eastתו  ' Society for Promoting Female Educationשלחה לנצרת את

המורה מ ' הובס )  , ( Hobbsשייסדה בית  -ספר יום לנערות  .ביוזמתה הוחל גם בהקמת בית  -יתומות ,

תחילה בבניין שכור .

ב 1866 -

איחדה הובס את מאמציה עם תכניותיו של צלר  ,שרתם גם את אשתו

למען ביסוס המוסד  .בראשית שנות השבעים הוכשר מגרש במדרון המערבי של נצרת ,

וב 1874 -

נחנך בו ' בית  -היתומות האנגלי '  ,שהפך לאחד ממוסדות החינוך הנודעים בנצרת עד לעת

האתרונה .

34

30

 . 60 - 61קק Proceedings , 75 ) 1864 ( ,

1נ

 . 12 - 13קק  CMI , 26 ) 1875 ( ,שם מצוטטים מכתבי צלר לג ' קסון אולדרידג '  ,אז הקונסול הכללי בביירות  .מן
המכתבים שב ועולה הקשר ההדוק שבק משימות המיסיון וכין האינטרסים המדיניים בעת המאבק על ההשפעה
בארץ  -ישראל  .צלר מציין כי ' הצרפתים '  ,הלא הם הלאטינים  ,פותחים בתי  -ספר כאין מפריע ככל ערי

הצפון .

32

 . 83 - 84קק Proceedings , 65 ) 1864 ( ,

33

שם  , ) 1863 ( 64 ,עמ '  ; 66 - 64שם  , ) 1865 ( 66 ,עמ '  ; 66שם  , ) 1870 ( 71 ,עמ '  ; 50שם  , ) 1875 ( 76 ,עמ ' . 45
הדיווחים הללו ניתן למצוא נתונים על בני הקהילה ועל מספרי התלמידים בבתי -הספר השונים .
על בית  -היתומות ראה כרמל  ,כרוניקה  ,א  ,עמ '  . 221 - 220הבניין נבנה על  -ידי יעקב שומכר  ,שכאופן זה יכול היה
לספק עבודה לצעירי המושכה הגרמנית בחיפה  ,וכעקבות זאת נוצרה גם קהילה טמפלרית קטנה כעיר זו  .ראה :

34

ככל

 . 8 - 10קק Die Warte , 51 ) 21 . 12 . 1882 ( ,

111

יוסי בן  -ארצי

מלבד בתי  -הספר וכיתות הלימוד  ,סייע לצלר במלאכת הרחבת ההשפעה הפרוטסטאנטית גם

בית  -החולים של ד " ר ק ' וארטאן
הסקוסי

מאדינבורג .

ב 1867 -

הרפואה בצפון הארץ .

( ת ) 8ץ8

,

ו )  ,שהגיע לנצרת

ב 1862 -

ופעל בה בעזרת חברת המיסיון

פתח בעיר בית  -חולים והפך לדמות מרכזית בנצרת ולשם דבר בתחום

צלר שיתף פעולה עם וארטאן ונהג להשיג תרופות  ,כתרומות ידידים

35

בגרמניה  ,עבור בית -המרקחת שליד בית -החולים

שלו .

36

פעילותו של צלר הביאה להרחבה ניכרת של העדה  ,והצורך בהקמת מרכז ראוי לשמו הלך

וגבר  .כבר בראשית שנות השישים החל הוא לתכנן את מהלכיו בכל הנוגע להקמתה של כנסייה
פרוטסטאנטית בנצרת  .למרבה אכזבתו  ,לא נרתמה ' חברת המיסיון ' לעזרתו  ,וכל מלאכת גיוס
הכספים והבניין נפלה על שכמו  .אולם הוא לא נרתע ממציאות זו וניצל היטב את המוניטין שיצאו
לו בווירטמברג מולדתו ובאנגליה

,

3

צלר פירסם כתבות רבות על המצב בנצרת ובארץ  -ישראל

בכלל  ,והפיץ ברבים את דבר האתגרים שלפניהם ניצב  .נוסעים ועולי  -רגל שפקדו את העיר

הקדושה  ,הותרמו וגויסו לאיסוף כספים  ,והראשון שבהם היה הנסיך מוויילס ( לימים אדוארד
38

השביעי )  ,שבמסעו לארץ

ב 1862 -

הרים תרומה בסך

10

נפוליאון  -זהב  ,כקרן להקמת

הכנסייה .

בכספים הראשונים רכש צלר מגרש לבנייה בסמוך לביתו  ,ממערב לאזור השוק  ,אך הרשיון
והבנייה התעכבו עוד זמן רב  .באמצע שנות השישים החלה הממשלה התורכית להגביל את
זכויותיהם של הפרוטסטאנטים ולהקשות על מאמצי המיסיונרים הן בבניית מוסדות והן בשדה

החינוך .

מושל עכו  ,שבידו נתון היה הדבר  ,עשה כל שביכולתו למנוע את פעילותם של

הפרוטסטאנטים  ,כי התנגד בחריפות להמרת מוסלמים  .בדין  -וחשבון משנת

1866

מספר צלר

:

רשיד פחה  ,הוואלי בדמשק  ,אמר לו והוכיח לו בהתנהגותו  ,כי הוא ' שונא מיסיונרים

נוצרים ' על שום פעילותם בקרב מוסלמים  .מושל עכו ופקידים אחרים ממלאים באדיקות
קו  -מנחה זה של המימשל  ,ומונעים רשיונות לבניית בתי  -ספר  ,לבניית הכנסייה בנצרת

ולפתיחת כיתות  -לימוד בכפרים .
ההתנגדות הרשמית תורגמה בשטח לרדיפות של ממש  ,הכאת מורים והפקעת רכוש מידי המיסיון .
39

משפקעה סבלנותו של צלר  ,פנה ישירות לשגריר אנגליה בקושטא  ,ובסיועו הושג לבסוף הפירמאן

המיוחל .

35

ראה

טובלר  ,עמ ' . 280 - 279

לו רופא זה ( שם  ,עמ '

הדיווח שהוא מביא על מצב הבריאות בנצרת ובסביבותיה נשען כולו על מה שמסר

. )276 - 271

בבית  -חולים זה טופלו החולים מקרב המתיישבים הטמפלרים בעמק  .ראה  :ח '

גורן  ' ,ראשית התיישבות הטמפלרים בארץ  -ישראל '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר וילנאי  ,ב  ,ירושלים  , 1987עמ '

36

[ 276 - 269להלן  :גורן ] .
 . 1008ק  ' Aus Nazareth ' , .Das Ausland , 36 ) 1 863 ( ,מציין  ,כי חומרי  -רפואה ותרופות הגיעו מאסלינגן ( ליד
שטוטגרט ) ומנגולד שבשוורצוולד  ,ואיפשרו לווארטאן לפתוח בית  -מרקחת זה .

37

דיווחים על נצרת הפיצו כרבים את שמו הטוב של צלר בחוגי הכנסייה  .ראה  ,למשל  . 30 - :קק CAfI , 15 ) 1864 ( ,
 , 31דיווחו של  , Littlecotשמצא כבר אז ' מיסיון משגשג וחשוב ביותר תחת פיקוחו המוכשר של צלר ' ; The

 . 46ק  . 173 - 174 ; Proceedings , 72 ) 1879 ( ,קק  Jewish Herald, 1 ) 1868 ( ,וראה מכתבי צלר לידידו ( נצרת )

מיום  25במארס  , 1861כתב  -יד ברשותה של ליזל רייכלה  -צלר  .במכתב קובל צלר על כי חברי קהילתו העניים

2נו

תרמו כבר כסף  ,למרות מחסורם  ,בעוד ש ' חברת המיסיון '

~

38

39

) ( CMS

שולחתו  ,אינה נותנת

מאומה .

ראה  . 63 :ק  . 31 ; Proceedings , 64 ) 1863 ( ,ק  CMI , 15 ) 1864 ( ,המוסר כי לצלר חסר סכום בן
לבניית הכנסייה .
 . 75ק  . 66 - 67 ; 67 ) 1866 ( ,קק 66 ) 1865 ( ,

הרוויון מתעכב מזה שנתיים .

.

 Proceedingsבו מדווח צלר

 800ליש " ט

כי ברבנותו כבר מגרש לבנייה  ,אך

4
-

הכנסייה האנגליקנית בנצרת שהוקמה ביוזמתו של צלר  ,לפי תכנית האדריכל השוויצארי שטדלר  .מימין

:

תכנית הכנסייה ; משמאל  :חזית הכנסייה הבנויה  ,בפי שהיא נראית כיום ( מבט מדרום )  ,בלא מגדל פעמונים
ומגדלונים סביבו

לאחר שהשיג אמצעים חלקיים לבניית הכנסייה  ,ניפנה צלר לתכנון המיבנה עצמו  .בדרך
האופיינית לו  ,שיכנע את האדריכל השווייצרי א ' שטדלר

הבנייה .

40

שטדלר טייל

ב 1868 -

) ( Stadler

מציריך ' לתרום ' את תכניות

בארץ ושהה בנצרת בביתו של צלר  .הוא ביקר במגרש שנרכש

עבור המיבנה והכין סקיצות של הכנסייה  ,אשר פרסומן סייע בהשגת תרומות נוספות  .תכנית
הכנסייה מבוססת על קווים פשוטים  :בכיוון דרום  -מערב  -צפון  -מזרח יש לה אולם מרכזי צר וארוך
( 36

70

"
מכילים

רגל )  ,אותו חוצה מעין אולם נוסף
320

מקומות  -ישיבה  ,מלבד השטח

גובה הכנסייה בתקרתה תוכנן

ל 73 -

( 47

15

רגל )  ,ושניהם יוצרים דגם צלב  .אולמות אלה

"
שיועד לבימה ,

למקהלה ולחדרי  -שירותים צדדיים .

רגל  ,ובשיאה גובהו של מגדל הפעמונים -

100

רגל .

בפנימיותה היתה זו כנסייה קטנה וצנועה  ,וגם במראה החיצוני ניכרים פשטות וחסכנות בעיטורים ,

40

יאה

טובלר  ,עמ '

58 ; 250

 .ק  roceedings, 70 ) 1869 ( ,בו מציג צלר לקוראיו את התכנית ואת מיתאר הכנסייה .

83

קישוטים ופיתוחי  -אבן  .החזית הראשית מצויה במימד הצר הפונה לדרום  -מערב ; שם מצויה דלת

כניסה גבוהה  ,ומעליה חלון מוארך  .בקירות הצדדיים תוכננו חלונות צרים וארוכים  ,ומעליהם
פתחי  -אור עגולים  .לגג הכנסייה הציע שטדלר שיפועים מתונים של רעפים  ,ובחזית תיכנן מגדל -

מרובע .

פעמונים

בפינות המגדל הציע להוסיף מגדלוני -אבן דקורטיביים

;

' פירמידה '

ומעין

שבראשה צלב  ,אמורה היתה להתנשא מגג המגדל  .י 4בהעדר אמצעים נקבע  ,כי המגדלונים
והפירמידה ייבנו בשלב מאוחר יותר  ,שביצועו נדחה למעשה עד עצם היום

הזה .

תכניתו של שטדלר פורסמה על  -ידי צלר  ,דגם שלה ניתן היה אף לרכוש בשטוטגרט  ,ואפילו
טיטוס טובלר ראה לנכון לצרף את סקיצת המיבנה למפת נצרת המופיעה כנספח לספרו על העיר ,
שיצא לאור בשנה בה הוצגה

התכנית .

42

כל זה סייע בידי צלר לגייס

50

אלף מתוך

80

אלף פרנק

שנדרשו לבנייה עד  , 1868ובאותה שנה אכן ניגשו למלאכה  .תחילה הוקף המגרש בגדר  -אבן
גבוהה  .גדר זו נדרשה לא רק על  -מנת לתחם את הרכוש ולשמש מקום  -איסוף לחומרי  -הגלם  ,אלא

גם על  -מנת לפלס את מישטח הבנייה שנמצא על מדרון מתון  .לפיכך  ,נבנתה הגדר בגובה רב

לכיוון מזרח  ,ושטח גדול מולא בעפר  ,אבנים וחומרים שונים  ,על  -מנת ליצור בסיס מאוזן למיבנה .
לאחר  -מכן נבנו הקירות ומגדל הפעמונים  ,ולבסוף  ,במאמץ עילאי של בני העדה  ,גויס גם סכום -

כסף לרכישת ספסלים וריהוט אחר  .בקיץ

1871

הושלם המיבנה  ,וב  1 -באוקטובר נערך טקס חנוכת

הכנסייה  .אירוע זה היה משמעותי מאוד בעיני צלר  ,כמו גם בעיני

' חברת

המיסיון ' והבישוף

גובאט  ,שכן למעשה היתה זו הכנסייה הפרוטסטאנטית -ערבית הראשונה בארץ  -ישראל והשנייה
אחרי

Christ Church

שבירושלים .

טקס חנוכת הכנסייה היה רב  -רושם  ,ונכחו בו רבים מבני העיר  ,גם אלו שלא נמנו עם חברי

הקהילה  .ראשי הכנסיות המסורתיות  ,מנהיגים מקומיים וקהל רב הצטופפו בשעת הטקס והעטירו
על צלר שבחים וכבוד על הגשמת חלומו  .היתה זו עדות ברורה למעמדו האישי של צלר  ,שזכה
לכבוד זה למרות המחלוקות החריפות עם בני העדות היריבות  .צלר נשא דרשה ברוח חזון
הבשורה והנחמה של ישעיהו ( סא  ,א  -ב )  ,ומקהלה גדולה ליוותה את דבריו  .בהזדמנות זו נערך גם
טקס  -הסמכה )  ( ordinationלמלוויו הנאמנים של צלר  -בוטלי וקאואר המקומיים  ,והובר בן -

ארצו שלו  .עלוני הכנסייה תיארו בהרחבה את היום הגדול של הפרוטסטאנטיות בעירו של ישו

:

הפתעה והערצה ניכרו בפניהם של כל המתכנסים למראה הכנסייה הגמורה  .השמש אך
זרחה  ,מטילה את קרניה על המיתאר

הכסוף  -לבן של הכנסייה . . .

צלר בהרמוניים  ,שרה מקהלת נערים את ' הללויה ' בשפה

לקול נגינתה של גב '

הערבית . . . .

תוספת אחרונה לבניין הכנסייה היתה הצבת פעמון גדול במגדל המרובע שמעל

43

לדלת הכניסה .

פעמון זה נתרם ב  , 1884 -לאחר שצלר עזב כבר את נצרת  ,על  -ידי ידידיו מווירטמברג  ,ועליו נחרת
בגרמנית :

41

42

2 4
~
נ4

ובשרטוט פרספקטיבי  ,וכן מידותיה  ,נמסרו על  -ידי צלר במאמרו  ,לעיל  ,הערה . 22

תכנית הכנסתה בחתך בסיס
תעלומת מגדלי הפעמונים שלא ניבנו בסופו של דבר  ,טרם

,

הובררה .

טובלר  ,נספח  ,ושם  ,עמ '  11המציין כי טיוטת המפה הזו הוכנה

על  -ידי צלר עצמו  ,וייתכן שזו הסיבה שדווקא

כנסייה בלתי  -בנויה זו הוצגה בספרו  .עם זאת מובן  ,שטובלר היה גאה על כך  ,שבן  -ארצו הרים תרומה
משמעותית כל  -כך להפצת האמונה הפרוטסטאנטית בעירו של ישו הנוצרי.
'על משקוף הכנסייה נחרת בערבית הפסוק מיוחנן  ,ד כד  ' :כי האלהים הוא
 . 40 -43קק 73 ) 1872 ( ,

,

רוח
44

' לקהילה האנגליקנית בנצרת  -מזכרת מאחותה לאמונה

בווירטמברג ' .

44

;

והמשתחווים לו  -ברוח ובאמת צריכים

יובל המאה ( ערבית  ,לעיל הערה  , ) 22עמ '

.8

להשתחוות' .

מפת נצרת מחוך ספרו של טובלר (הובאה בקתדרה  ,48עמ '  ,)45והוכנה כנראה על  -ידי צלר .

זו אולי הסיבה

לשילובה במפה של תכנית הכנסייה האנגליקנית ( ראה בפינה הימנית)  ,חוך הבחנה בשני שלבי  -בנייה
עתידיים של מגזל הפעמונים  ,וכן צוין במפה אתר הכנסייה ( מודגש על  -ידינו )
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תלה-

המוסדות השונים

מנו חבריה

145

-- -

-

,

שהעמיד צלר היו משענת איתנה לקהילה אנגליקנית  -ערבית גדולה .

נפש  ,ועם חנוכת הכנסייה נמנו עם הבאים לטקסים ולתפילות

כ 450 -

ב 1864 -

נפש .

אז

45

הגיע צלר לשיא העוצמה וההשפעה לה זכה בנצרת  .בסבך השנאה  ,המדנים והקשיים שאפפו את
היחסים בין העדות בעיר  ,ידע הוא לנווט דרכו בחכמה  ,בסובלנות ותוך רכישת אהדה מכל
הסובבים אותו  .הוא היה לדמות מוכרת ואהובה בעיר ובסביבותיה והיה נוהג להתרועע עם ראשי

העדות ועם שיח ' ים בדווים מעמק  -יזרעאל  .שליח מטעם המיסיון שביקר בעיר  ,ציין את המעמד
האישי המיוחד שזכה לו צלר תודות למתינות בה נהג בפעולתו  ,וטריסטראם חלק לו שבחים רבים
על פעולתו

בנצרת :

בפעולתו המיסיונרית הצליח במידה בלתי  -רגילה  .הוא הקים קהילה פרוטסטאנטית יש
מאין  ,ועתה זכה לראות כנסייה אנגלית בנויה במקום נישא על צלע הגבעה  ,עם מגדל
מחודד מתנת נסיך גרמני  ,והיא מלאה מתפללים
45

 . 50ק  , 71 ) 1870( ,גצ"! " '

בראשית שנות השמונים"

8

)0

ןנתוז ז כולל את תושבי הכפרים הסמוכים לעיר  .נוטה העריך את גודל הקהילה

ב 450 -

"

נפש וקבע  ,כי היא ' הקהילה האבנגלית הגדולה ביותר בארץ  -ישראל '  .ראה

,

Bild und Wort

 . 305ק , 1 . , Stuttgart-Leipzig 1883 ,
 1890את מספר הפרוטסטאנטים בנצרת גופא
46

מאמינים .

46

)3 . :

!  Ebers 4 ! 14 . Guthe, falastinaשומכר העריך ב -

ב" 212 -
נפשות.

ראה

:

שומכר ( לעיל  ,הערה

, ) 20

עמ '

. 236

 . 83 - 85קק  Yroceedings , 65 ) 1864 ( ,וראה  :ה ' ב ' טריסטראם  ,מסע בארץ  -יוסראל ( תרגם ח ' בן  -עמרם ) ,
ירווסלים  , 1981עמ '  91ןלהלן  :טריסטראם ] .

וקץ

"

נצרת בסוף המאה הי " ט  ,תצלום שנעשה בידי משפחת בונפיס

 -בית  -היתומות האנגלי

;

מביירות ( מבט מדרום  -מזרח )  .במרומי

באמצע התמונה מצד שמאל ( מתחת

לחץ ) -

ההר

הכנסייה האנגליקנית

צלר לא הסתיר את גאוותו על כך  .בדיווח לכתב  -העת של המיסיון סיפר  ,כי כאשר חזר בחורף

1874

.

ממסעו לאירופה ( בה שהה כמחצית השנה ) ערכו לו תושבי נצרת קבלת  -פנים חמה ' מאות ' רוכבים
יצאו לקראתו וליווהו אל תוך העיר  ,ובמשך ימים רבים המה ביתו ממבקרים בני כל

העדות .

47

באותה עת נודע כבר שמו של צלר בחוגי הכנסייה באנגליה ובגרמניה  ,תודות לדיווחיו
וכתבותיו על הארץ  ,שזכו למקום נרחב בעיתונות

הכנסייה .

התמחותו במנהגי הארץ  ,בשפה

הערבית ובנפתולי המדיניות המקומית יצרו כלפיו יחס של אמון עמוק מצד שולחיו ומצד גורמים

אחרים  .מנהיג הטמפלרים  ,כריסטוף הופמן  ,נתן בו אמון רב בגלל העזרה שהגיש לצעירים בני
עדתו שהתגלגלו בארץ חסרי  -כול וחולים בשנים

. 1867 - 1861

צלר סייר עמם במקומות  -התיישבות ,

אסף אותם אל בית  -החולים של וארטאן ואיתר עבורם קרקעות להקמת מושבה  .בשלב מסוים אף
הציע לו הופמן לעמוד בראש ההתיישבות של ' ידידי ירושלים '

בארץ  -הקודש .

48

בתוך ' חברת המיסיון ' קנה לו צלר בהדרגה מעמד של מומחה ל ' עניינים מוסלמיים ' ולמיסיון
בקרב שוכני הכפר והבדווים  .לכול היה ברור  ,כי כישוריו ראויים לניצול רחב יותר מזה שבא לידי
ביטוי בנצרת  ,על אף חשיבותה וקדושתה  .ההזדמנות לכך הגיעה ב  , 1875 -עת החליטה החברה
לשדד את מערכותיה

במזרח .

86
47

 . 40 - 41קק Proceedings , 75 ) 1874 ( ,

48

מכתב צלך להופמן מיום  14בספטמבר  , 1861כתב  -יד  ,נמסר לי על  -ידי ליזל רייכלה  -צלר  .במכתב זה מרחיק

עצמו צלר מרעיונות הטמפלרים ומבקש מהופמן כי יפרסמו בעיתון התנועה  ,על  -מנת שעמדתו תהיה
המכתב אכן פורסם ב  . 171 -ק 18 Warte , 43 ) 1861 ( ,לנ ראה גם גורן  ,עמ '

. 272

ברורה .

יוהנס צלר

הכנסייה האנגליקנית בנצרת  -כתובת בערבית
מעל הכניסה הראשית

תקופת ירושלים

( ) 1901 - 1876

נסיבות העברתו של צלר לירושלים היו כרוכות במצב המיסיון הפרוטסטאנטי במזרח  -התיכון .
תחנותיו החשובות בתורכיה  ,סוריה  ,מצרים וארץ  -ישראל נמצאו במתח מתמיד של פעילות תחת

לחץ  ,איומים ואף התפרצויות אלימות  .פעולותיו היו מגוונות אך בלתי  -מתואמות  .חברות  -מיסיון
מאנגליה  ,אמריקה  ,סקוטלנד  ,גרמניה ושווייץ פעלו בנפרד  ,לא תמיד תוך תיאום ושיתוף  ,והדבר

הביא לכך שהישגי המיסיון היו מוגבלים .
כאמור ,

ב 1875 -

החליטה ' חברת המיסיון ' האנגלית לארגן את שורותיה מחדש ולהתרכז מעתה

ואילך בארץ  -ישראל ובאוכלוסייה המוסלמית  .לשם כך כינסה את אנשיה שבמזרח לוועידת
' מומחים ' לענייני ' מיסיון בקרב מוסלמים '  .צלר הוזמן אף הוא לייעץ לראש הוועידה  ,הגנרל לייק
)  , ( Lakeולראשי

שהתהוותה

ההברה .

49

סיכומי הוועידה והחלטות המיסיון נבעו ללא ספק מן המציאות

במזרח  .היעד שנקבע היה יומרני ונאיבי  ' :להפוך את הארץ הקדושה לפרוטסטאנטית ' .

את זאת האמינו כי ישיגו על  -ידי ריכוז מאמץ  ,תוספת שליחים והגברת הפעילות החינוכית  ,תוך
הכשרת סגל כמרים ומורי  -דת ערבים בני הארץ  .בפועל הוחלט לסגור את התחנות בתורכיה

( איזמיר

וסירה )

ובסוריה ( חלב )  ,ולשלוח לארץ  -ישראל עוד מיסיונרים מאירופה ובהם רופאים ,

כמרים ומורים  ,וכן לשנות את מצבת המיסיונרים בארץ

גופא .

50

על צלר הוטל לעבור לירושלים

ולקבל לידיו כמה משימות שיובהרו בהמשך  .המיסיונר הוותיק קליין הוסמך לתרגם כתבי  -קודש

49
50

על הוועידה ראה  . 436ע CMI, 27 ) 1876 ( ,

שם ,

שם .

;

סטוק

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 199

87

יוסי בן  -אוצי

לערבית  ,ואילו מיכאל קאוואר  ,בן טיפוחיו של צלר מנצרת  ,מונה לכומר הקהילה המקומית

בירושלים .

לעיר הובאו מיסיונרים אירופיים נוספים  -וולטרס

) Wolters

 .ע  .ז )  ,בנו של

המיסיונר הוותיק מאיזמיר שנועד להקים לימים תחנה בא  -סאלט  ,אך נשאר בירושלים
) West

 , ) 3 . 11 .מראשי החברה בלונדון  ,שביקש לעבוד בערוב ימיו בעיר

;

ווסט

הקודש .

התחנות בארץ אורגנו אף הן מחדש  :הובר  ,יד ימינו של צלר  ,פעל בעכו ( אם כי התגורר עדיין
בנצרת )  ,ובמקום צלר נשלח מיסיונר חדש  ,בלאמי
ב 1879 -

]( Bellamy

.)].

בסך  -הכול עבדו בארץ  -ישראל

תשעה מיסיונרים אירופיים  ,שנשלחו ישירות על  -ידי החברה בלונדון  ,ולצדם ארבעה

אנשי  -כמורה מקומיים וסגל קטן של רופאים  ,אחיות ומורים  .י 5אנשים אלה לא ויתרו על חלומם

ועל אמונתם  ,כי אכן יצליחו להפוך את ירושלים וארץ  -ישראל לפרוטסטאנטיות  .צלר עצמו כתב
במלוא הרצינות כי  ' :תהליך ההתפוררות בקרב המוסלמים נמשך  ,אולי לא במהירות הרצויה לנו ,

אך בכל אופן בהתמדה  .המיסיונרים דוחפים תהליך זה קדימה

, ...
'

5

המשימות שהוטלו על צלר עצמו היו רבות  .הוא מונה למתאם הפעולות של חברת המיסיון

האנגליקני בארץ כולה ולאחראי על פעילות המיסיונרים באזור ירושלים  .כמו  -כן הוטל עליו

להקים את ' בית -הספר המכין ' לכמרים ערבים  ,ילידי הארץ  ,ה . -
בית  -הספר שהקים הבישוף גובאט עוד קודם לכן בהר -

~ ' Praeparandiששנן לצד

ציון ' .

עם מותו של הבישוף ( במאי

אוחד המוסד ונקרא ' בית  -הספר הדיאצזי והמוסד המכין '  ,ולימים
) ' School and Praeparandi Institute

ס. ) ' ]( 100" 58

53

-

) 1879

' בית  -ספר גובאט '

בשני מוסדות אלה תלה המיסיון את

מרבית תקוותיו  .לחניכיהם ובוגריהם נועדו תפקידי מורים וכמרי  -קהילה של ערביי ארץ  -ישראל .
ב ' בית  -הספר המכין ' ראה צלר את מפעלו האישי  .היה זה מוסד לימודי  ,פנימייה ובית  -יתומים גם
יחד  .עם בואו לירושלים גייס צלר מספר תלמידים ,

וב 1878 -

היו כבר תשעה תלמידים שלמדו תחת

הדרכתו הישירה  .בדין  -וחשבון לשנתון המיסיון כתב צלר על אופי המוסד וביקש מתורמים לממן
וכך יוכל להרחיב את מעגל חניכיו  .באחד
דמי  -שהות של חניך אחד  10 -ליש " ט לשנה -
,

מדיווחיו תיאר כיצד מוכשרים התלמידים לעבוד בקרב מוסלמים

:

מלבד הוראת יסודות כתבי -הקודש  ,ובמיוחד תפקיד הביניים שממלא ישו  ,ומלבד לימוד

תחייתה של נפש האדם באמצעות האמונה ברוח הקודש  ,אני נותן לתלמידים קווי  -יסוד

בדוקטרינות של האסלאם  ,כך שיוכלו לחשוף בהצלחה את שגיאותיה של דת זו .
תלמידינו מתפללים ומטיפים בבית  -סחור  ,תחנת  -החוון הקרובה ביותר שלנו  ,ומלווים

אותי לעתים במסעות  -הטפה ודרשה לתחנות נוספות

!

4

'

כך שילב צלר לימודי  -קודש ופעולות מעשיות של חניכי בית  -הספר ,

51

 . 492 - 493קק CMI, 30 ) 1879 ( ,

52

 . 48ק Proceedings , 72 ) 1871 ( ,

53

בית -הספר פעל בירושלים עד

. 1948

וב 1881 -

הסמיך כבר את אחד

דינים  -וחשבונות מלאים עליו ועל דרכי פעולתו פירסם צלר מדי  -פעם  .ראה ,

למשל  ,דין  -וחשבון מיום  4ביוני  . 1879דין  -וחשבון זה תורגם על  -ידי צלר לגרמנית ושימש לגיוס כספים
s
Waisenhaus
' BischofGobat
בגרמניה ובשווייך  .הוא פורסם כקול  -קורא בבאזל תחת הכותרת  ,מauf 210

'

ז1ז1

'  , Jerusalemובסופו רשימת אישים דרכם ניתן להעביר כספים למוסד ( תצלום של הקול  -קורא נמסר לי על  -ידי
אלכם כרמל  ,ואני מודה לו על כך )  .דין  -וחשבון מאוחר יותר ראה  Bischof :תסץ  . Zeller , 'Jahresberichtג
 . 70 - 75קק Gobats Schule auf Zion ' , Neueste Nachrichten aus dem Morgenlande , 35 ) 3 ( ) 1891 ( ,
54

 . 45ק  Yroceedings , 80 ) 1879 ( ,החל מ 1879 -

למוסד

זה .

כוללים הדינים  -וחשבונות השנתיים של המיסיון סעיף נפרד

יוהנס צלר

מבוגריו להקים בית  -ספר כפרי בעבוד ( ליד מודיעין )  ,ובעקבותיו באו רבים

אחרים .

55

' בית  -הספר של גובאט ' חייב את צלר להקדיש זמן רב לניהול שוטף ולדאוג בעצמו למקורות -

מימון עבורו  .בבואו לירושלים הוא נוכח לדעת  ,שהורי התלמידים אינם משתתפים כלל בהוצאות

התפעול של המוסד  ,וזאת אף  -על  -פי שבקהילות הכפריות העניות ביותר שבגליל שילמו סכומים
משמעותיים עבור חינוך הילדים  .עובדה זו הביאה את צלר לפעול באופן עצמאי לגיוס משאבים ,

וזאת עשה באמצעות מכריו ומודעיו בגרמניה ובאנגליה  .בשנת

1882 / 1881

למדו במוסד חינוכי זה

שישים תלמידים  .מבקר מטעם המיסיון העיד על טיב ההוראה הניתנת בו  ,הן במונחים של חינוך

כללי והן מבחינת חינוך לשליחות המיסיון  ,ובדין  -וחשבון שהגיש ציין  ,כי עיקר המימון לקיום

בית -הספר בא תודות למאמציו של צלר .

56

שנה לאחר  -מכן לא הצליח צלר לעסוק בתחום זה בשל

עומס התפקידים האחרים בתחום המיסיון  ,ועל  -כן החליטה הוועדה בלונדון לממן את בית  -הספר
למשך שנה  ,מתוך הוקרה על פעילותו של צלר בשירות

מוסלמים ,

קופטים ,

ויוונים  -אורתודוכסים ,

קאתולים

המיסיון .

57

שהוריהם

בין הלומדים במוסד היו
העדיפו

בית  -הספר

את

הפרוטסטאנטי על פני אלו של עדתם  .עם בואו לירושלים הוסיף צלר כיתת  -לימוד גבוהה ,
שבוגריה יכלו להשתלב ב ' מוסד המכין ' שלצד בית  -הספר  .המוסד החינוכי שהקים גובאט ( ופעל

בהר  -ציון מ  , ) 1853 -אשר היה לשם דבר במוסדות החינוך בירושלים כולה  ,פעל אפוא במשך

25

שנה תחת השגחתו ובניהולו של צלר  ,ובמידה רבה היה תלוי בקשרים שיצר בארץ מולדתו  ,ממנה
גייס את המשאבים להפעלת מוסדות

כאלה .

מלבד אחריות זו על בתי  -הספר  ,המשיך צלר בפעולות  -מיסיון אישיות ( הטפות  ,סיורים

והוראה ) ובתיאום הפעילות באזור ירושלים  .סגל גדול של מיסיונרים  ,רופאים  ,מורים ופקידות ,
חלקו אירופי וחלקו מקומי  ,עבדו בשירות המיסיון  ,והיה צורך לרכז ולתאם את פעילותם  ,שדרשה
תכנון

מדוקדק .

ב 1882 -

החל לעבוד לצידו

הופרדה משימה זו ממשימותיו האחרות של צלר  ,ועל  -מנת להקל עליו

וולטרס .

צלר התפנה למימוש רעיון אחר שלו  ,בית  -דפוס של המיסיון

בירושלים  .גם כאן היה עליו ליצור יש מאין  ,ועד

1891

הספיק צלר להדפיס כשלושים פרסומים

שונים של המיסיון  ,עיקרם תרגומים לערבית של כתבי  -קודש ונוסחי  -תפילה  ,וחלקם סיפורים
וקבצים לקריאה

בשעות -הפנאי .

58

בכל אותן שנים עמד צלר גם מאחורי ארגונה וביסוסה של קהילה פרוטסטאנטית

ייסודה של כנסייה מקומית

) ( Native Church

בירושלים .

היה משאת נפשו של כל מיסיון וכל מיסיונר  .בנצרת

השקיע בכך צלר את כל כוחו  ,ונסיונו עזר לו גם בירושלים  .קהילה עצמאית ומוכרת  ,הנושאת את
עצמה  ,יוצרת מפעלים משלה ומהווה דגם לחיים נוצריים נכונים  ,היתה בעיניו תכלית המעשה
המיסיונרי  .על  -כן נאבק למען תשלום סמלי לבית  -הספר  ,בהנחה שכך משתתפים ההורים בארגון

.

הקהילה ולא מסתפקים בקבלת דברים בלבד צלר העביר לירושלים את מיכאל קאוואר

55
56

( מנצרת )

 . 29ק Proceedings , 81 ) 1880 ( ,
שם  , ) 1882 ( 83 ,עמ '

. 53 - 52

ק 2

(  , ) 1883עמ ' . 63 - 62

57

שם ,

58

לא ברור לי עדיין מקומו של הדפוס  .ייתכן  ,כי פעל בתוך חצר בית  -הספר  ,שכן צלר מציין כי

84

~
מ 188 1 -

פונו חדרים

ליד משרדו עבור העוסקים בפרסומים  .בדינים  -וחשבונות השנתיים מופיעים פרטים על הפרסומים שיצאו מבית -

דפוס זה  .ראה  ,למשל

230 :

 .ק CMI, 33 ) 1882 ( ,

;

שם ,

42

(  , ) 1891עמ '

59 ; 57

 .ק Proceedings , 87 ) 1886 ( ,

"

יוסי בן  -ארצי

והפך אותו ל ~ Pastor -של קהילת ירושלים  .לצדו כיהנה ' מועצת כנסייה '  ,בה השתתפו בני העדה ,
והיא שיזמה את עיקר

פעולתה .

59

למיגוון הפעולות האלה של צלר בירושלים נוספו גם מסעות ארוכים שערך לשבטים בדוויים
בעבר  -הירדן ולכפרים בהרי  -שומרון  ,וכן מסעות קצרים לאירופה  ,בעיקר לצורך גיוס כספים

למוסדות שבפיקוחו  .חריצותו הרבה של צלר לא נעלמה מעיני ראשי המיסיון  ,שידעו להעריך את

עבודתו  ,אף כי הוא עצמו לא שבע תמיד נחת מנכונותם לעזרה של ממש .

ב 1887 -

של המיסיון מהרגלו ותיאר את העומס המוטל על נציגו הבכיר בירושלים

חרג כתב  -העת

:

על רברנד יוהנס צלר הוטלה השנה מעמסה כבדה מנשוא  .אחריותו הישירה האחת היא
על ' בית -ספר גובאט '  ,אך בנוסף לכך העדרותו של רברנד ק ' ט ' וילסון הטילה עליו את

הפיקוח הכללי על פעולות המיסיון בירושלים ותחנות  -החוץ שלה  ,וביקורו של מר הל

באנגליה חייב את צלר גם לתפקידי המזכירות ; מחלות במשפחתו הוסיפו דאגה אישית
לרוב

;

אך הוא התחזק ומילא את כל אלה  ,וזכה להוקרת האל על מעשיו הטובים . . . .

60

במשך עשרים ושש שנה התמיד צלר בפעולותיו אלה בירושלים  ,ורק בעשור האחרון למאה ,
בהיותו כבר קרוב לפרישה  ,מיתן את פעילותו והתרכז בבית -הדפוס ובפיקות על בית  -הספר  .אז
יכול היה כבר להשקיף ברווחה מסוימת למראה הקהילה המתבססת בירושלים ולמראה תחנות
קטנות אך מושרשות היטב בקהילותיהן  ,כמו עזה  ,רמאללה ובית -לחם  .במשך עשור זה מתו בזה
אחר זה רבים מעמיתיו לדרך  ,בני  -משפחה ומכרים  ,בהם פ ' פלמר

) Palmer

 .ו  .נ) ) הוותיק  ,שניהל

את ' בית  -הספר של גובאט ' במשך ארבעים שנה  ,והובר  ,עוזרו הנאמן מנצרת  ,שביסס את תחנת

עזה  .בשנת

1901

החליט צלר כי גם עליו לפרוש  ,ובקיץ אותה שנה עזב את ירושלים .

מסעות וכתיבה
זמן לא רב לאחר בואו לנצרת החל צלר לסייר באזור הסמוך  ,על  -מנת לערוך היכרות עם הסביבה

ועם תושביה  ,ועד  -מהרה הפך מסעות אלה לכלי חשוב במשימתו המיסיונרית ולמנוף חשוב

בטיפוח יחסיו עם תושבי הארץ  .במהלך מסעותיו העמיק את ידיעותיו בערבית ולמד מקרוב את
אורחות החיים של שבטי הבדווים ותושבי הכפרים  .החומר הרב שאסף היה הבסיס לדיווחים

מרתקים שהעביר לעיתונות המיסיון אודות תושבי הארץ והמצב המדיני והבטחוני בה  .דיווחיו
וכתבותיו זכו למקום נרחב בעיתונות המיסיון האנגלי  ,ומשם גם הועתקו לכתבי  -עת גרמניים

שונים .

ן6

עורכי העיתונים הירבו לצטט את צלר משום ש ' הערותיו ודיווחיו מציגים באופן ציורי

ובהיר את טיב העבודה המוטלת [ עליו ]  . . .ואין איש יכול לקראם מבלי שתתעורר בקרבו סימפטיה

לתושבי הארץ  ,מוסלמים  ,בדווים  ,דרוזים ושאר המכונים " נוצרים סומים " ' .

62

למסעות קצרים נהג צלר לצאת בליווי עוזר או לעתים בגפו  ,ובמהלכם היטיב להכיר את עמק -

59

על

הקמת המועצה בידי צלר ראה  . 45 - 46קק  Proceedings , 80 ) 1879 ( ,על מצב הקהילה ראה בדין  -וחשבון

של צלר  . 229 ,ק CMI , 33 ) 1882 ( ,

50
60
61

62

61

 .ק Proceedings , 88 ) 1887 ( ,

ראה  ,למשל  . 32 - 37 :קק  CMI, 15 ) 1864 ( ,תשזטסא  theתו  . Zeller, ' Itinerancyנ הופיע גם ' Reise :
 den Hauran ' , Das slandמ Nazareth 1תסע des Hrn . 7 . Zeller
 . 961 -963קק 36 ) 1863 ( ,

,

 . 233ק CAfl , 14 ) 1863 ( ,

"

idem ,

יוהנס צלר

יזרעאל ואזור התבור  .על  -פי בקשתו של כריסטוף הופמן  ,מנהיג הטמפלרים  ,כתב לו צלר בפירוט
על תנאי ההתיישבות בעמק  -יזרעאל  .הניתוח המפורט של תנאי האקלים  ,הקרקעות  ,יחסי השכנות
ואפשרויות הרכישה  ,וכן טיב החיטה העולה בכל סוג קרקע  ,מלמד על בקיאות רבה והתמצאות

הי " ט .

לפרטים במציאות הארץ  -ישראלית והגלילית במחצית המאה

63

המפתח להכרה כה יסודית של העמק והגליל הוא הידידות האמיצה שפיתח צלר עם עקילה
אגא  ,השליט שבחסותו התנהלו החיים בצפון הארץ במחצית המאה

הי " ט .

64

ביקורים רבים ערך

אצלו צלר  ,ושם התוודע אל אורחות החיים של הבדווים  ,תחום אותו הפך בהמשך להתמחות של
ממש  .צלר העריך מאוד את עקילה אנא  ,וטען כי בזכותו נמנעה
כלפי נוצרים

מן הלבנון אל צפון ארץ  -ישראל .

65

ב 1860 -

התפשטות מעשי האיבה

את ידידותם זו ניתן להסביר הן בנטייתו של עקילה

עצמו להתקרב אל בני אירופה  ,והן ביכולתו של צלר לפתח עמו יחסים הוגנים ואף להתערב
בשיקוליו של השליט בעזרת בקיאות בכתבי  -הקודש  .בביקור שערך אצלו ב  , 1863 -היה צלר עד

למשפט מהיר שערך עקילה לאחד מנתיניו  ,וגזר את דינו למוות  .צלר התערב וביקש על חייו של
הנידון  ,אך עקילה דחה אותו וביקש ממנו לא להטריד עצמו ב ' קטנות ' כגון זו  .צלר לא ויתר
ובהכירו היטב את מנהגי הבדווים שב ואמר לעקילה כי הוא מבקש שיחון את העבד למענו  ,שהרי

אין עקילה יכול לסרב לבקשת אורח באוהלו  .נימוק זה אכן הציל  ,לדברי צלר  ,את חיי האיש  ,וכולם

ישבו מרוצים לכירה .

66

זמן קצר לאחר  -מכן התעורר הסכסוך בין עקילה אגא ובין הפחה בעכו  ,וזה

הראשון הגיש את התפטרותו כראש ' משמר הפרשים ' ויצא עם אנשיו לדרום הארץ  .פרישה זו ,
לדעת צלר  ,ערערה את הבטחון בעמק  -יזרעאל  ,במיוחד
ב 1860 -

עבור אירופים ונוצרים המגיעים לנצרת .

67

החל צלר לצאת למסעות ארוכים  ,שנתיביהם התמשכו עד דמשק  ,ביירות ועמאן  .מסע

מסוג זה היה כרוך בארגון מדוקדק  ,שיירה עמוסה בציוד  ,מאהל מתפרק  ,מלווים עם נשק ועוזרים

רבים  .מטרת המסעות היתה הפצת כתבי  -הקודש בקרב האוכלוסייה המקומית  ,יצירת מגע עם
מנהיגיה ואיתור יחידים שניתן להעבירם אל חיק הכנסייה ; והם אף שימשו להכרת אתרים קדושים

או כאלה המוזכרים במקרא  .באביב

1860

עבר צלר את כפרי הגליל  ,ודרך חצבאייה  ,רשאייה

ובקעת הלבנון הגיע לדמשק  .בדרכו זו קשר קשרים עם שיח ' ים מקומיים ועם חכמי הדת הדרוזים ,
עמם התווכח

בשאלות דת .

בכפר ירכא  ,שנערכה

68

על השיטות בהן נקט צלר בוויכוחיו מעידה פגישתו עם השיח ' מעדי

בקיץ . 1864

באותה עת ידע כבר צלר ערבית מקומית  ,אותה ניצל להפגנת ידע

ולהוכחת ' צדקת ' הנצרות לעומת הסתירות בדת

האסלאם .

הוא הוכיח לשיח '  ,כי חכמי הדת

הדרוזים שינו את הכתיב המקורי של ' כזב וצדק ' בערבית  ,והשתמשו באותיות אחרות על  -מנת

שהגימטריה שלהן תתאים לאמונה אודות השטן והאמת  .כך  ,למשל  ,כתבו

63

64

מכתב צלר להופמן מיום  30באוקטובר  , 1860כתב -יד ( נמסר לי על  -ידי ליזל רייכלה  -צלר) .
0 ] , ~ Agili Agha , The:מת . 20ע  .ען
מאמר הערכה על פעולותיו של שיח ' זה ראה  the Ethnic :מ: 1
 .קק  ! Society and History , 14 ) 1972 ( ,פ

Comparative Studies

 . 169 - 188כמו  -כן ראה כרמל  ,כרוניקה  ,א  ,עמ '
65

bJJf

במקום ענע4

86

והערה שם  ,עמ '

"

11180שRelations 0 ] the Ottoman )3

; 91

טריסטראם  ,עמ ' , 316 - 314

דיווחו של צלר שופע חיבה והערכה לעקילה אנא  .ראה Bedouin Chiefs ' , :

Zeller 10

.נ

Rev .

 . 65 - 72קק CMI, 15 ) 1864 ( ,
66

שם  ,עמ '

. 65

ד6

שם  ,עמ '

. 69

68

מכתב צלר למשפחתו מיום

20

באפריל  , 1860כתב  -יד

(

שסר לי על  -ידי ליזל

רייכלה  -צלר ) .

. 339 - 338
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מפת פעילותו של יוהנס צלר ומסעותיו בארץ -

ישראל וסביבותיה
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*בנ

במקום

idV

(

.

משהודה השיח ' בעיוות לעומת כתבי האסלאם הקודמים  ,טען צלר

ספקותיו ולהכיר בקיומה של אמת
שעליו להתמודד עם ~

אחרת .

69

באופן זה רכש צלר ידידים רבים בכפרי הגליל  ,ובקרב בדווים ודרוזים במיוחד  .הוא נמשך
מאוד אל אורח חיי הבדווים וסבר  ,כי ניתן להביא אליהם את ' האמת הנוצרית ' ,

בסידרת מסעות וביקורים אל שבטי הבדווים בעמקי הצפון ומעבר לירדן  .במאי

ומ 1863 -

1863

החל

יצא צלר עם

חבורת מלווים למסע בן  25יום בעבר  -הירדן  .תחילה שהה בחסותו של עבדאללה אל  -אחמדי  ,ראש
מטה בני -צאחר  ,וסייר באזורי הגלעד והבשן  .הוא תיאר בפני קוראיו את חוויות קבלת  -הפנים
באוהל השיח '  ,את שיגרת המאהל ואת היופי והשקט שברמות הגלעד  ,על אתרי הערים והעתיקות
שבהן  .בהמשך עשה דרכו דרך מזריב  ,דרעא  ,בוצרה וג ' בל דרוז  ,שם שהה זמן ארוך  .הוא תיאר את
92

הכפרים ' השקועים באדמה ומרחוק אין איש יכול להעלות בדעתו כי הם קיימים '  ,ואת הבנייה
ב ' אבן
69

70

שחורה  ,ללא חומרי  -מילוט '  ,ואת נופם ופוריותם של הבשן  ,החורן ואגן  -דמשק .

 . 184 - 185קע CMI, 1 ) 1865 ( ,
שם  , ) 1864 ( 15 ,עמ '

. 33

70

כאשר שב

יוהנס צלר

צלר לנצרת היה שבוי בקסם המסע בין הבדווים והדרוזים והחל בחקירה שיטתית ובכתיבת

זכרונות ממסעותיו .

ב  1864 -וב 1865 -

יצא שוב למסעות ארוכים אל המדבר ואל החורן  ,אך במסעו

האחרון נתקל גם בצדם האכזר של מאבקי הקיום והכוח של השוכנים בו  .ליד ג ' רש נתקלו הוא

וחבורתו בכנופיות שודדים  ,ורק כאשר שילמו סכומי -כסף גדולים ניצלו מתקיפה ואבדות בנפש .
כיוון שכך שב צלר למערבו של הירדן וערך סיורי  -מיסיון בצפון הארץ  .בקיץ  1866יצא לאום
אל  -פאחם  ,קיסריה והרי הכרמל  .חוויותיו ממסע זה מלמדות גם הן על אורחות הארץ באותה עת.

ן7

עם כניסתם לוואדי עארה נתקבלו בקללות ונאצות על  -ידי כפריים  ,דבר שצלר מגדירו כ ' קבלת -

פנים רגילה לאירופאים בהרי -שכם '

,

7

קבלת  -הפנים באום אל  -פאחם היתה צוננת  ,אך משביקש

צלר שמירה על חבורתו בשל ' השם הרע ' שיש לכפר זה  ,נזעקו לא פחות משמונה שומרים  ,שני
נציגים מכל אחת מארבע המשפחות הגדולות בכפר  .מאום אל  -פאחם הלכו הוא וחבריו לקיסריה ,
שסימלה בעיניו את מראה הארץ כולה  -התפוררות וזוהר גם יחד  .ההתפוררות היא נוף ההווה
השומם  ,והזוהר מצוי בשרידים המעידים על העיר שוקקת החיים והמפותחת שהיתה כאן בעבר ,

כמוה כארץ כולה  .צלר דיווח  ,כי עתה מפליגות מנמלה המפורסם רק סירות  -חוף עם מלוני  -קיץ
לחיפה

ולעזה .

73

ב 1873 -

התלווה לבישוף גובאט למסע ארוך להר  -הלבנון  ,סמוך לביירות  .כאן היה

עיקר הרושם שנותר בו קשור לפעילות המיסיון האמריקני ולהתפתחותה של ביירות עצמה  .צלר ,

שהאמין וגם פעל על  -פי התפיסה  ,כי המפתח להצלחת המיסיון במזרח הוא החינוך לדרגותיו
השונות  ,התפעל מן המקום אותו תופס

הקולג ' ( כיום האוניברסיטה ) האמריקאי בביירות  ,הן במובן

הפיסי והן בשדה החינוך  ' .כאשר מתקרבים מן הים אל העיר  ,עומדים נדהמים מן המיתאר שתופס
המיבנה בעיר מזרחית יפה זו '  ,כתב  ,אך מרשים עוד יותר היה מספר הפרופסורים הזרים

והסטודנטים שבאו לשמוע את הרצאותיהם ונמשכו בדרך זו אל המיסיון  74 .צלר לא יכול היה שלא
לרמוז לראשי המיסיון שלו עצמו על המחדל שלהם  ,שאינם משקיעים בחינוך באופן דומה ; שכן
לו עשו כך  ,רוב המקומיים היו נוטים לכנסייה האנגליקנית  ,שהפולחן שלה עדיף בעיניהם על זה

הפרסביטריאני  -אמריקאי '.

7

בתקופת שהותו בירושלים נהג צלר לסייר  ,בעיקר לצורכי עבודתו

השוטפת  ,בכפרים ובערים הסמוכות  ,כגון רמאללה וסביבותיה  ,שם נפתחו בתי  -ספר בחסות
' חברת המיסיון ' 76 .
מסעות אלה היו עבור צלר שדה  -פעולה חשוב ושדה  -לימוד פורה  .הוא האמין בתמימות רבה ,

כי ניתן לעורר במסעות מעין אלה אהדה לנצרות בקרב עם הארץ  ,ובעיקר בקרב הבדווים והדרוזים .
בדיווחיו הרבים ציין בדקדקנות כל אספה וכל שיחה שערך במסעותיו אשר לא נשמעה בה מילה
בגנות דברי הדרשה שלו  ,ואשר לא התעוררה בה התנגדות לעצם

נוכחותו .

צלר מדווח על אירוע זה בקצרה וראה  . 67ק  . 187 - 188 ; Proceedings , 66 ) 1865 ( ,קק 1 ) 1865 ( ,

. CMI,

בצניעותו אין הוא מתאר את הלקו בהצלת המשלחת בה השתתף גם טריסטראם  ,שאינו חוסך שבהים מצלר
בתארו את קור  -רוחו תחת איומי השודדים  ,ואת יכולתו לנהל עמם משא  -ומתן ממושך  ' :אפילו מזגו הקריר
" הלאומי " של מר צלר הועמד בנסיון קשה ביותר  ,אולם הוא החגלה כדיפלומאט קר רוח ובלחי
טריסטראם  ,עמ '  . 355וראה גם שם  ,עמ '  386 - 385 , 358על סיום הפרשה בידי צלר .
 . 86 - 89קק CMI, 3 ) 1867 ( ,

שם  ,עמ '
שם 9 ,

. 88

ו) ק
~

(  , ) 1873עמ ' . 252 - 250

שם  ,עמ ' . 251
שם  , ) 1877 ( 13 ,עמ '

נכנע . ' . . .

. 617 - 615

יוסי בן  -ארצי

בזכות מסעות אלה הפך צלר למומחה בהווי ובמנהגים של הבדווים והדרוזים  ,ומדי פעם הוזמן

להרצות על ידיעותיו הרבות  ,אך ידע זה תורגם למאמר מקיף אחד בלבד  .בניגוד למיסיונרים

אחרים שהירבו להשתתף בכתיבה המדעית על ארץ  -ישראל בעיתונות המחקר  ,לא ניפנה צלר
לתחום זה  .את עיקר התרשמויותיו  ,הערותיו וממצאיו העביר צלר לקוראים באמצעות דיווחיו

המפורטים לעיתוני ' חברת המיסיון '  .אין עוד מיסיונר אחד שפעל בשירות החברה אשר מכתביו

ודיווחיו צוטטו כה בהרחבה כמו צלר  .קטעים ארוכים מתוכם הועתקו על  -ידי עיתונות

גרמנית ,

כגון  Das Auslandוה ~ Die Warte -של הטמפלרים  .כך נודע שמו של צלר בקרב ציבור המתעניינים

בארץ  -ישראל בכלל  ,ולא רק בפעולות מיסיון  ,ורבים פנו אליו כאשר נזקקו לידיעות בדוקות
ומבוססות  .כאמור  ,נזקק כריסטוף הופמן לשירותיו באשר לאפשרויות ההתיישבות בארץ  ,וטיטוס

טובלר  ,אחד מטובי החוקרים של ארץ  -ישראל  ,לא יכול היה לכתוב את ספרו הנודע על נצרת בלי
עזרתו  .טובלר  ,שביקר בארץ

ב 1865 -

( בפעם הרביעית והאחרונה )  ,במיוחד כדי לכתוב ספר על

נצרת  ,לא יכול היה להגיע לעיר לצורך מחקר ועדכון הנתונים שברשותו בשל מגפה שפרצה  ,ובצר
לו פנה אל צלר ב ' כמה מאות שאלות ' ( '  . . .ת  paar hundert 1185ת) ' 1

"

"

אודות נצרת וסביבתה .

77

סיוע דומה הגיש צלר לחוקרים אחרים  ,כגון אוסקר פראם )  , ( Fraasגיאולוג אשר חקר את אזור

החרמון בהזמנת מושל דמשק  ,במטרה למצוא שם מחצבים  .הוא נעזר בצלר  ,וכהוקרה תרם את

כספי ההרצאה שנשא לקהילה האבנגלית בנצרת .
ביותר  ,נשען במסעותיו על סיוע של צלר  .לעתים

78

הנרי בייקר טריסטראם  ,מחוקרי הארץ הנודעים

נלווה אליו ולעתים אירגן לו צלר מקומות  -לינה

וכתב עבורו מכתבי  -המלצה  .טריסטראם טען  ,לימים  ,כי צלר הוא ' האירופי היחיד היכול לעבור

את כל ארץ  -ישראל ללא ליווי

צבאי ' .

79

תרומתו האישית של צלר לידע על ארץ  -ישראל ומנהגיה היתה רבה  ,אך ביטויה המעשי היה ,

כאמור  ,מאמר מדעי אחד בלבד  ,אודות הבדווים  .ראשיתו של המאמר בדיווח מקיף ששלח צלר

לבטאון ' חברת המיסיון '  ,אשר קיבצה רשימה רחבה של מאמרים אודות ארץ  -ישראל

ואוכלוסייתה .

80

היומיום שבו

:

במאמר משלו הגיש צלר לקוראיו מושגי  -יסוד אודות המאהל הבדווי ומנהגי

האהל מכונה ' בית '  ,לעולם לא אוהל במשמעותו המילולית כנהוג בסוריה [ בית ולא

חיימה ] .
יריעות כאלה יוצרות את הכיסוי לכל אורך האהל . . .

הכיסוי מורכב מחומר העשוי משערות העז השחורה ורחבו

תשעה עמודים

:

כ 3 /4 -

יארד  ,עשר

האהל נשען על ' עמוד '  .נהוג להציב

שלושה במרכז ומספר דומה בשני הקצוות  .על  -מנת לחזק את אחיזתם

בכיסוי הגג  ,מצמידים לעמוד בגדים ישנים במקום נעיצתם לכיסוי  ,למקומות אלה
קוראים  ' -קאום

אל  -בית' . . .

וכך ממשיך צלר ומתאר כל פרט באוהל ומדגיש הבדלים בין שבטים שונים  .תיאורים כאלה יכול

77

טובלר  ,זו ( 1מבוא )  ,וראה לעיל  ,הערה

78

ראה

94

Geologie und :

.

. 42

am Hermon' , Neues Jahrbuch far Mineralogie

 . 17 - 30קק  Yalaeontologie , 1877 ,למירט וה גממר לי
79

על  -ידי חיים גורן ) .

טריסטראם  ,עמ '  ' : 92שוחחנו על תכניותינו  ,ומר צלר התווה לנו את הדרכים  ,אשר בהן הלכנו בכל סיורינו

הבאים . ' . . .
ועוד
80

' Juraschichten

Fraas ,

0.

;

כאמור לעיל  ,סיירו השניים בבשן ובחורן  ,בעמק בית  -שאן ובסביבות נצרת  .שם  ,עמ ' , 105

וכן ראה ריכטר  ,עמ '

, 244

 . 65 - 72קק CMI, 15 ) 1864 ( ,

המצטט את

טריסטראם .

338 , 311

יוהנס צלר

למסור רק מי ששהה זמן ממושך בקרב הנוודים וזכה לאמונם

המלא .

ב 1899 -

סיכם צלר את

ידיעותיו אודות ' אנשים אלה  ,המעניינים אותנו במיוחד כי אברהם היה נווד כמותם '  ,עת פירסם
מאמר בן
קלים  ,ב -

18

עמודים על מנהגיהם ומקומם באסלאם ,

a2 y
]?]vQS

ן8

ומאוחר יותר פורסם במלואו  ,ובשינויים

לאחר סקירת הבדווים כ ' מוסלמים המקוריים ' תוך השענות על כתבים קדומים

באסלאם  ,עובר צלר לתאר בהרחבה את הבדווי המודרני  .הוא מסביר את תנאי הסביבה הקשים
עמם מתמודד הבדווי  ,את סופות המדבר המסוכנות ואת הדרכים שגילו הבדווים כדי לעמוד

בסכנות הנשקפות מהן  .צלר מתאר את מעגלי הנדידה העונתיים מן המדבר אל רמות עבר  -הירדן

ואל עמקי צפון הארץ  ,את הגידולים העונתיים ואת מקורות הקיום האחרים  .המעניין הוא  ,שעם כל
הערצתו לבדווים  ,רואה בהם צלר
לשינויים בסיסיים באמונה
' יהפכו את המדבר לגן

;

פורח ' .

' מכשול בפני

תרבות וקידמה במזרח '  ,ומשום כך מוצדק לעוררם

שכן אם יכירו בערך הנצרות ( ובעליונות המערב תודות לנצרות ) ,
עם קריאת מאמריו של צלר על הבדווים  ,מובנת הערתם של עורכי

83

ה  PEFQS -לאחר מותו של צלר  ,כי ' מפחיד לחשוב שכל הידע העצום שצבר מסתכם רק במאמר
אחד ויחיד ' זה ,

84

ואילו טריסטראם כתב כבר קודם  -לכן  ,כי ' הוא מכיר היטב את צפון ארץ  -ישראל

ואין עוד אירופי שישווה לו בהשפעה על השיח ' ים הבדווים ' .

ומזרחה ,

85

חומר אחר לחלוטין הגיש

צלר לקוראיו בכל הקשור להוויית המיסיון בארץ  ,לתנאים בהם פועלים הפרוטסטאנטים

ולשינויים המתחוללים בארץ בכלל  .עיקר התרשמויותיו נגזרו מן הזווית הרחבה של יחסי נוצרים

 מקומיים  ,ובעיקר יחסי המיסיון והעדות האחרות  .דרך זווית זו שיקף את האירועים החשוביםבקורות הארץ ואת השפעתם של תהליכים  ,כגון מלחמת קרים  ,השתלטות בריטניה על מצרים

וכיו " ב  .דיווחים רבים שיגר צלר על ההתנכלויות לאנשי המיסיון ולנוצרים בכלל  ,הן מידי המון
מוסת במסגדים והן מידי השלטון התורכי והשליטים

המקומיים .

ב 1858 -

הירבה צלר להביא

דוגמאות להתעללות והשפלות של כמרים ומיסיונרים  ,כדי להראות עד כמה לא  -אמינות הן

הצהרות הסולטאן על שוויון  -זכויות למיעוטים דתיים באימפריה  .לדבריו  ' ,יכול היה למלא ספר
שלם ' על

כך .

86

במקרה אחד  ,סיפר  ,גנבו מקומיים את כל רכושו של נזיר קופטי והעזו להופיע

לפניו ולדרוש ' דמי  -החזרה ' תמורת רכושו  ,וזאת לנגד עיני המושל  .בכפר יפיע שליד נצרת  ,טפלו
תושבים האשמות  -שווא על שכניהם הפרוטסטאנטים  ,בני חסותו של צלר  ,כאילו אשמים היו

כמותו של ילד אשר נפל לבור במקום אחר  .לאחר שכרתו להם את מטעי הזיתים והפרי  ,ששוויים
הוערך

ב 10 , 000 -

פיאסטר  ,קיבלו המאשימים עוד

שלמשפחה המואשמת לא היה כל קשר לאותה

3 , 000

פיאסטר כ ' מחוות  -פיוס '  ,בעוד

תאונה .

תיאור השפעת המרד הלאומי של עראבי  -פחה על המצב בארץ  -ישראל הוא מקור מעניין

להבנת השפעתו של מרד זה על הארצות השכנות  .המרד שהיה בעל אופי מצרי  -לאומי  ,השפיע
כרוח  -סערה על המוסלמים בארץ  -ישראל  .אימאמים נלהבים הסיתו במסגדים כנגד כל הזרים

.ג

81

 . 601 - 618קק Zeller, ~ The Bedouin ' , CMI, 25 ) 1889 ( ,

82

 . 185 - 203קק  Jerusalem)' , PEFQS , 33 ) 1901 ( ,ת ] Zeller , ~ Tht Bedawin ) 8 lecture delivered

83
84

85
86

שם  ,עמ '

.נ

. 203

5ק1

 . 107ק PEFQS , ) 1902 ( ,
טריסטראם  ,עמ '

. 91

,

 . 260 - 262קק  CMI 9 ) 1858 ( ,דין  -וחשבון זה תורגם לגרמנית והופיע גם ב -
~
 . 226 -229קק  , 32 ) 1859 ( ,אח אע .4קטצים המובאים אצל כרמלי כרוניקה  ,א  ,עמ '
'

"

;; ( Die Warte , ) 5 , 12 . 5 . 1859

.68 - 65

יוסי בן  -אוצי

למיניהם  ,ושליחי עראבי פעלו בארץ להשגת תמיכה במלחמתם  .איומים רבים הושמעו נגד
נוצרים  ,ובעיקר אנגליקנים  ,בשל הקשר בין הכנסייה והמיסיון האנגליקני ובין בריטניה  ,נגדה פעל

.

עראבי במצרים צלר מספר כיצד משרתיו של המיסיונר הל

בטענה כי ביתו יהיה היעד הראשון להתנפלות

המקומיים .

87

( 11ט) 11

ביפו נטשו אותו בבהלה ,

אווירה זו השפיעה לרעה על מצב

הנוצרים  ,ורק ההשתלטות המהירה על המרד במצרים מנעה את התפתחות העוינות למעשי

אלימות .
כתבים אחרים של צלר עדיין שמורים בידיים פרטיות  ,חלקן של בני משפחה  ,והם צופנים
בוודאי חומר רב על מסעותיו וחוויותיו בארץ  .גם ' יומן נצרת ' שלו עדיין לא נמסר לחוקרים  ,ויש
להניח שמצוי בו חומר חשוב על תולדות הקהילה והכנסייה הפרוטסטאנטית בעיר

זו .

88

סיכום
יוהנס צלר  ,דור עשירי למשפחה מסועפת ובעלת מורשת של תפקידים בכנסייה האבנגלית  ,היה

אחת מן הדמויות המרתקות שפעלו בארץ  -ישראל בשלהי המאה הי " ט  ,אך אחת העלומות שבהן
מבחינת מחקר ותיעוד  .הוא פעל בארץ  -ישראל ברציפות במשך  46שנה  .שירות כה ממושך בארץ -

ישראל מחייב סבלנות אין  -קץ  ,התמדה ונחישות  ,ובכל אלה ניחן

צלר .

גיוס כוחות נפשיים לפעולה כה ממושכת ולמאבקים מתמידים בסביבה שלא תמיד אוהדת
אותה  ,הינו דבר הדורש הסבר החורג מתחום עיסוקנו כאן  .אך דומה  ,שהשאיפה ' להפוך את

ירושלים לאירופית' ואת ' הארץ הקדושה לפרוטסטאנטית'  -נאיבית  ,הזייתית ומגוחכת ככל
שתיראה  -היתה בכל ואת הכוח המניע את צלר  ,ולא שיקולים אישיים  .באחד מדיווחיו המשיל
צלר את עבודת המיסיון לעבודות ההכנה שנעשו לבניית הכנסייה הפרוטסטאנטית בירושלים
כאשר בנו אותה  ,היה צורך לפנות מן המגרש אשפה בעומק

40

או

50

:

רגל  ,לפני שיכלו

להניח יסודות בטוחים למיבנה  .כמובן  ,זו היתה אכזבה לבונים ולידידים שתרמו לבניית
הכנסייה  ,אך דבר זה בלתי  -נמנע הוא כאשר בוחרים אתר עתיק לבניין חדש  .אותם

הדברים אמורים לגבי המיסיון בארץ  -ישראל  ,ארץ מלאת ניגודים והשפעות סותרות  .כאן

עלינו לפעול לא באותה קלות של סילוק אשפה  -כי אם במאמץ ממושך כנגד ' בניינים

עתיקים ומבוצרים שניבנו על  -ידי

השטן ' . . . .

89

צלר שאף באמת ובתמים לסלק את ' אשפת הדורות ' והאמין בכוחם של החינוך והקידמה ; ' לא די
בכך שירושלים רק תהפוך לאירופית  ,אלא משאת נפשו של כל נוצרי אמיתי צריכה להיות שתשוב
[ ירושלים ] ותהיה בבעלות האל  ,ושאור האבנגליום יוכל לצאת מציון ולהגיע לפינות החשוכות
ביותר של

המזרח ' .

90

כמו המיסיון  ,גם צלר לא יכול לזקוף לזכותו את השגת המטרה העיקרית  -הפיכתם של ארץ -
ישראל ותושביה ( המוסלמים ) לפרוטסטאנטים מאמינים  .אחוז ועיר בלבד מקרב התושבים קיבל
96

87

צלר  ,דיווח מיוחד של צלר  . 640 - 641 ,קק CMI, 18 ) 1882 ( ,

88

' יומן נצרת ' של צלר מצוי בידי צאצאי משפחתו באנגליה  ,ויש להניח שחומר זה יאפשר לשחזר בדייקנות את
התפתחות הקהילה הפרוטסטאנטית בנצרת ולהוסיף לידע הקיים על קורות עיר זו במאה הי " ט .
 . 42 - 43קק Proceedings , 68 ) 1867 ( ,
דין  -וחשבון של צלר ( לעיל  ,הערה  , )53עמ ' . 70

89

90

יוהנס צלר

את האמונה החדשה  ,וגם הוא ברובו היה כבר קודם  -לכן בן לעדה נוצרית כלשהי  .אך צלר ודומיו
רשמו דף של כבוד בנסיונות לשקם את הארץ  ,להרים את רמת החינוך והבריאות של תושביה
ולהצעידה לעבר מודרניזאציה  .את זאת עשו בעזרת מוסדות החינוך  ,בתי  -החולים  ,בתי  -המרקחת ,

בתי  -היתומים ומוסדות הסעד האחרים שיזמו והקימו  ,ותוך מתן דוגמה אישית לאורח  -חיים מתוקן
יותר  .בדף זה של תולדות הארץ ראוי צלר לתפוס מקום נכבד  ,ולא בכדי הגדיר אותו יוליוס ריכטר ,
אחד מחשובי החוקרים של תולדות המיסיון

הפרוטסטאנטי  ,כ ' מיסיונר האבנגלי המשמעותי ביותר

בארץ הקודש '  .י9

91
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