יי
עקיבא יוסף שלזינגר  -הציוני הראשון

?

מיכאל סילבר
יוסף שלמון
ישראל ברכל

83

 צבי והאוניברסיטההדיון נערך במסגרת המרכז לחקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן
העברית  ,ירושלים  ,י " ט בסיון תשמ " ט

.

( ) 22 . 6 1989

פעמי לב העבר " י

בארץ הגר

מיכאל סילבר

לזנר מורי
פרופ ' שמואל אטינגר ז " ל
כי הנה ראה נראה  ,אדני  ,בני נעורינו עוזבים

 ,אבל באשר רוח ה ' תניחך אל תרף מקחת את

' זקף אותו אדם פניו בפניו ואמר  ,אם סיפורי

יען שפה מתה היא בעיניהם

לבך לב העברי עמך ( אך לא " לב העברי " של

מעשיות אתם מבקשים אני אספר לכם ספורים

נפתינו

;

ומדוע

ושר לא תצלח

?

למאום .

כל עמלינו להבינם את

נועלת השפה לנו העברים יהיה לריק  ,וכי את
; דבר הזה יבין רק העברי אשר לב עברי לו
הוא יבינהו גם בלי דברינו  .נחייה  -נא איפא
; יה את שפה  ,נשימה נא בפי בני  -נעורינו  ,לא
רנה עוד לבבם מאחריה
'.
אליעזר בן  -יהודה ( תרמ " א )

" הקטן עקיבה יהוסף מילדי

אונגרין " ) . . .

עד שיקרש החלב שבכירסותיכם  .ואתה יכול

לב

העברי ישמור עליך להחזיק במדות המצוינות
שבני ישראל מצוינים בהן ' . . .
זהורה ליב גורדון ( תרמ
" ו)

לומר לאביך שינדה אותי כשם שנידה את רכי
עקיבא יוסף בעל לב עברי  ,שהוא בעל לב
עברי

באמת  .וכיון שהזכיר את רבי עקיבא יוסף

2

התחיל מספר כמה צרות עברו על אותו

צדיק . . .

'

ש " י עגנון3

]

מבוא
ב5 -

במאי

1922

הופיעה תחת הכותרת ' הכחשות ' מודעה נרגשת ב ' קול ישראל '  ,בטאונה של אגודת

ישראל בירושלים

:

בתולדות מו " ח [ מורינו

עקיבא

יוסף

להכחישם . . .

זצ " ל

וחותנינו ]

הרה " צ [ הרב הצדיק ] והגאון מוהר " ר [ מורינו

בה ' ארץ ' . . .

שנתפרסמה

בתולדה זו נתפרסם

!

א)

באו דברים

שאנו

מוצאים

הרב ]

לנחוץ

מורינו חותנינו הביע את הרעיון של פינסקר

והרצל  .ב) עשה תכנית של מדינה עבריו  -השפה הרשמתן תהי עברות  .ג ) התראה עם
ד " ר הרצל ואחרי שברר לו את רעיונו נעשה למערסן נלהב של המנהיג  .ד ) מכר מניות
הבנק והטיף לרעיון

הציוני .

ה)

בהגיע בשורת סן רמו  ,ברך ' שהחיינו ' בשם ומלכות ,

גרסה ראשונה של מאמר זה הרציתי בכנס
תודתי לפרופ ' יצחק
עקיבא יוסף שלזינגר

בבמת

תולדות" רח '.
בסתיו תשמ
לחקור את
אותיהרוורד
באוניברסיטת
דאז  ,שעודד
שנערך
כהרוורד
Land
היהדות
וקסטת and
טברסקי  ,ראש המרכז "למדעי
בימי שהותי שם  .להוציא תיקונים קלים והערות הגרסה הנוכחית זהה להרצאה שנשאתי

' קתדרה ' .

אני מבקש להודות למתדיינים באותו הערב  -פרופ ' ישראל ברטל  ,פרופ ' מנחם פרידמן  ,פרופ ' יוסף ומלמון ,

ומורי ורבי פרופ ' יעקב כץ  -על הערותיהם החשובות  .מחקר זה זכה לתמיכה מטעם
 Foundationוהקרן למחקר בסיסי של האקדמיה הלאומנם הישראלית

למדעים .

ה ~Littauer -

 .א Lucius

המאמר הושלם בתקופת

שהותי במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברים  .חובה נעימה להודות לעמשי ( וביחוד לפרופ '
עמנואל
1

84
2

אסקס )

על השיחות הפוריות בנושא מחקרי  ,ולעובדי המכון ומנהלו על הסיוע

האדיב .

' מכתב לבן יהודה '  ,השחר  ,י ( תר " ם  -תרמ " נ)  ,עמ '  ; 244נדפס מחדש בתוך  :א ' בן  -יהודה  ,החלום ושברו  :מבחר
כתבים בענייני לשון  ,ההדיר וצירף מבוא והערות ר' סיוון  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 52
י ' ל גורדון  ' ,צלוחכן של פלייטון  ,ט " ו '  ,המלקן (  , ) 1886עמ ' 227

; נדפס

מחדש בתוך  :כתבי יהודה ליב גורדון

:

פרוזה  ,תל  -אביב  ,תש " ך  ,עמ ' רכג  .הביטוי ' לב עברי ' נהיה שכיח משנות השבעים והלאה  .י " ל קנטור למשל חתם
בפסוידונים ' לב עברי ' על מאמרו ' דוד גורדון '  ,היום  ,א ,
3

ש " י עגנון  ,תמול שלשום ,

82

( תרמ " ו ) .

ירושלים  -תל  -אביב תשל " ט  ,עמ ' . 487 - 486

די ון

העבר " י בארץ הגר

ותקפהו רצון לצאת במחולות  .אנו מעירים שכל הדברים האלה  -הם בדויים
נאם משה מרדכי חייקין

דוד בהר "  7זלה " ה

פנחס צבי שעהנבערגער

אברהם קא47

כמו בחייו כך גם במותו נשאר ר ' עקיבא יוסף שלזינגר שנוי במחלוקת  .עוד טרם

מעיקרם .

מלאו ימי השבעה

התווך של

החל המאבק על מורשתו הרוחנית ועל תדמיינו ההיסטורית  .חתניו  ,שנמנו עם עמודי
את התווינו
החוגים החרדיים בירושלים  ,דחו בכל תוקף את הנסיון של כתב ' הארץ ' להדביק
הרף 5 .
השנואה ' ציוני ' לחותנם הנעוץ  ,שהתפרסם בעולם כולו כקדוש ולוחם מלחמות ה ' בלי
אסוציאציה של עימות
ציוני או חרדי ? אולטרה  -אורתודוקסיה וציונות הם מושגים המעוררים
בהתנגדותה
וניגוד קוטבי  .בקרב יהדות זמננו אין עוד קבוצה יהודית אשר התמידה כה בעקביות
ואולטרה -
ללאומיות יהודית ולמדינה היהודית כמו היהדות החרדית  .משום כך הצירוף ציוני
 פי  -כן הושמעה לא פעםאורתודוקסי אכן מפתיע ולכאורה אף נושא בחובו סתירה פנימית  .אף  -על

מפוכחים -

הדעה  -ולא רק על  -ידי פובליציסטים ועסקנים  ,אלא גם על  -ידי היסטוריונים
שמקום של כבוד שמור לר ' שלזינגר בפנתאון הציוני  ' .אמר מי שאמר שעקיבא יוסף

שלזינגר הוא

גם הסבא של הציונות וגם הסבא של נטורי  -קרתא  ,ויש ממש בזה '  ,סבר יעקב פו  ,ועוד

ציין  ' :אינני

יודע מי מתגאה בו יותר  ,אבל שניהם לקחו יסודות מתורתו  ,או נאמר  ,אם לא לקחו  -הרי

יש צדדים שהם קרובים לשיטתו ' .

לשניהם
 -גיסו ר'

6

בזכות ספרו ' לב העיבר " קנה שלזינגר שם ברחבי תבל כקנאי דתי קיצוני  .יחד עם חותנו
 אורתודוקסיה  ,זרםהלל ליכטנשטיין ועוד רבנים אחדים הוא היה ממניתי היסוד של האולטרה
המאה
שצמח בימי מלחמת התרבות הקשה אשר פילגה את יהדות הונגריה בשנות השישים של
נתחשב
הקודמת  .לגבי נטורי קרתא דומני שאין מי שיטיל ספק בקביעתו של כץ  ,ובייחוד אם
עמדו
בעובדה שהקשר שלהם אל ר ' שלזינגר אינו רוחני בלבד ; בין שורות הקנאים במאה שערים
גם
ועומדים עוד היום צאצאיו  7 .מאידך גימא  ,סבוכים יותר קשריו לציונות  -אם כי למרבה הפלא
לכן ונכתב בו בין
' הכחשות '  ,קול ישראל א  ,ז

4

השאר  . . . ' :הרב

] [ slan

(ז '

אייר

תרפ " ב)  ,עמ '

.4

המאמר הנזכר הופיע ב' הארץ ' יום קודם

פתרון שיכת

את הרעיון של פינסקר והרצל  ,כי אין פתרון אחר לשאלת עם ישראל מלבד

חובה . . .

ציון  .יש גם תכנית של מדינה עברית  . . .הלשון הרשמית  -עברית  ,עבודת הצבא על בני ישראל  -בציונות
בהיות הד " ר הרצל בירושלים התיצב לפניו ושאלו שאלה קצרה  :במאי עסיק מר  -בשרלטניות או
החרדים  ,מכר
?

הד " ר הרצל באר לו את רעיונו  ,והוא היה למערסן נלהב של המנהיג  .הוא עבד עתודה ציונית בקרב
שהחיינו " בשם
מניות הבנק  ,שקלים והטיף כל ימיו לרעיון הציוני  .בהגיע אליו בשורת סן רימו עמד וברך "

שלזינגר

ומלכות  ,ואח " כ תקפהו רצון חזק לצאת במחולות  ,וכך עשה למרות זקנתו וחולשתו '  ' .הרב עקיבא יוסף

5

ז " ל'  ,הארץ  ,ו אייר תרפ " ב .
בהר " ן  ,אחיו הצעיר
החתנים הם  :ר ' משה מרדכי חייקין  ,בנו של האב " ד האשכנזי בחברון ואיש חב " ד ; ר ' דוד
 ,כנראה
של ר ' שלמה זלמן בהר " ן ממייסדי מאה שערים ( מאבות משפחת וייספיש ) ; ר ' פנחס צבי
שיינברגר החסידי
 הדיןאחיינו של מנחם מגיש שיינכרגר  ,חותנו של יהודה ראב ; ר ' אברהם בר " י הכהן  ,חבר ביתהקודש בשנים
בירושלים מאז תרס " ב ואיש חב " ד  .על חייקין וכהן עיין עכשיו  :תולדות חב " ד בארץ
תקל " ז  -תש " י  ,ליקט וערך ש " ד לוין  ,ברוקלין וכשמ " ח  ,עמ ' פב ,

6

7

רט  -ריא .

ט  ,עמ ' . 143

כעשור

עיין בדברי י ' כץ  ,בקובץ ' הכרת העבר בתודעת העמים ובתודעת עם ישראל '  ,ירושלים תשכ"
שנים לאחר מכן מכנה כץ את שלזינגר  -יחד עם הרב קוק  ' -ציוני דתי '  .ראה מאמרו ' ,
 ידי "היהודית '  ,בתוך ספרו  :לאומיות יהודית  :מסות ומחקרים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  . 75הדברים מובאים על
קתדרה  ( 42 ,טבת
ברנוני  ' ,מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי הביניים ותחילת העת החדשה ' ,
תשמ " ז )  ,עמ ' . 111
שלזינגר מופיעים כין
הציונות והזהות

אולי המוכר ביותר לציבור הרחב הוא ר ' לייבלי וייספיש  .אחדים מבין צאצאיו של
החתומים על כרוזי נטורי קרתא כבר בראשיתה  .ראה למשל  :תורת רבי עמרם  :שיטת נטורי קרתא ,

ירושלים
אדמות

תשל " ז  ,מערכת ב  ,עמ ' ד  ,לט  ,סג  ,צז  -צט  .בסוף חייו יסד שלזינגר חברה  ' ,רמתיים צופים '  ,לרכישת

בפרוורי ירושלים  ,מצפון לנבי סמואל  .מזכיר החברה היה לא אחר מר ' עמרם כלוי  ,מנהיג נטורי קרתא  ,שמילא

ן

ל וך

מיכאל סילבר

כאן קיימת קירבה משפחתית  :אחד מגיסיו של שלזינגר היה שאר  -בשרו של לא אחר מאשר בנימין
זאב

הרצל .

8

היה זה בן  -ציון דינור אשר אליו רמז כץ

בדבריו .

9

בנסיון להעמיד מעין טיפולוגיה של מבשרי

הציונות מונה דינור בספרו ' חיבת ציון ' את הקבוצות החברתיות שמהן צמחו  ,ומצביע בין השאר
על החרדים הקנאים

מהונגריה .

דינור ואחרים שהשמיעו דעות דומות במשך השנים התבססו על

10

ספר אחד  ,חזון אוטופי יחיד במינו  ' ,ספר חברה מחזירי עטרה ליושנה עם כולל העברים ' או
בקיצור ' ספר המעל " ה '  ,אשר פרסם ר ' שלזינגר בירושלים בשנת  , 1873שלוש שנים אחרי עליהעו

ארצה  .ההצעות אשר העלה בחיבורו  -ובהן  :שיבת היהודים לציון  ,הקמת התיישבות חקלאית ,

ואף הקמת צבא יהודי בארץ  -ישראל  -בישרו רבים מהאלמנטים הפרוגרמטיים של
את התפקיד משנות העשרים עד יום מותו  .ראה

עש " ק  ,פ ' אמור תשמ " ט  ,עמ '
ירושלים
8

. 5 -4

:

הציונות .

1ן

ח ' יעקובזון  ' ,רמתיים צופים עדיין מצפים '  ,יתד נאמן  ,מוסף

על רמזניים צופים ראה גם  :לשעה ולדורות  :סדרת ירושלים תר " א  -ת " ש  ,ב ,

תשל " א .

הכוונה לאברהם אבא הרצל שהיה נשוי לרחל שלזינגר  ,אחותו של ר ' עקיבא יוסף  .אברהם אבא ובנימין זאב היו

דור רביעי וחמישי לסבא משותף  .עיין בשושלת הייחוסין של משפחת הרצל  :צ ' זהבי  ,מהחתם סופר ועד הרצל ,
ירושלים תשכ " ז  ,הטבלה בין עמ '
אך לא
9

. 273 - 272

זהבי ציין שם בעמ '

264

ששלזינגר היה ' מבני משפחתו ' של הרצל ,

פירט .

כך מסר לי פרופ ' כץ בעצמו  .גם פרופ ' שמואל אטינגר ז " ל הזכיר בשיחה עימי את עמדת דינור על ' ציונותו ' של

שלזינגר .
10

' מספר המכרתים " המתעוררים " היה בכל זאת מועט מאוד  .אחד בעיר ושנים במדינה  .קומץ אנשים מן החרדים
הקיצונים באונגריה  ,מבית  -מדרשו של רבי משה סופר

מפרשבורג . . .

בחוגי החרדים האלה  ,הקיצונים

בנאמנותם לתורה ומצוות  ,היו קנאים נלהבים לתקומתה המלאה של מסורת  -אבות בארץ הקדושה  ,אשר חלמו

על " החזרת העטרה ליושנה "  .מהם עלו לאוץ  ,תכנו תכניות של " חכרת מחזירי עטרה ליושנה " ( המעל " ה ) ויסוד

" כולל העברים "  . . .מהם היו בין בוני השכונות החדשות בירושלים ובין מיסדי " פתח  -תקוה " '  .ב " צ דינבורג
[ דינור]  ,חבת ציון  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ב  ,עמ ' . 16 - 15
11

עיין למשל  :ג ' קרסל  ' ,קונטרס שסלל נתיבה ( עם שנת המאה להופעת " ספר מחזירי עטרה ליושנה " לר ' עקיבא

יוסף שלזינגר) '  ,הדואר ( כ " ז בטבת תשל " ה )  ,עמ '

חיבת ציון פסחו על קונטרס זה
הכותרות מדברות בעד

עצמן :

ומחברו . .

; 156 - 155

קרסל טוען בגוזמת  -מה כי ' כל אלה שעסקו במבשרי

 . ' .הנה רשימה קטנה של אלו שלא פסחו ומובאות מדבריהם ; לעתים

 ,כשלושים שנה לפני הרצל הגה כבר ר ' עקיבא יוסף רעיון " מדינת היהודים "

המצטיין במעוף ובחזון  ,אשר יסודתם בדת הישראלית ובכל חוקי

שלזינגר  ,מכובים לו  -לז ( תרפ " ט )  ,עמ '

3

( המאמר  ,המוקדם ביותר ומן הטובים ביותר על שלזינגר ואשר צוטט

אחר  -כך רבות  ,הופיע בהמשכים בגל ' לו  -מ ,

עברים . . .

המסורה . .

 , ' .ב ' מיעץ  ' ,ר ' עקיבא יוסף

מג  -מד ) :

' והוא באחת בתעמולתו ובתכניתו תכנית מדינה

 ,פ ' גראייבסקי  ' ,הרב הגאון מוה " ר עקיבא יוסף שלזינגר זצ " ל בעל לב העיבר "  ,זכרון לחובבים

הראשונים  ,יט  ,ירושלים תרפ " ט [ ללא מספר עמודים ]

שלזינגר '  ( ' Vorliufer des Zionismusמבשר

;

גם אדולף בוהם התייחס לספר המעל " ה  ,וכינה את

הציונות )  ,עיין :

 . Bdhm , Die J ionistische Rewegung bisל
 . 80 , noteק 2 ,
( 935ן  ' ; zum Ende des Weltkrieges , 1 , ( Berlin ,רבי עקיבא יוסף שלזינגר ז " ל  ,חולם חלום
התחיה  ,היה גם לוחם

~

אמ " ן  ,איש מעשה מובהק ' שסלל נתיב למפעלים נועזים שהיו וקמו לעינינו '  ,א " י שחראי

( וחירמן )  ,רבי עקיבא יוסף שלזינגר  ,ירושלים

ופובליציסטים כתבות ומחקרים על
ורפל ( רפא

"

~

שלזינגר :

תש " ב .

בעקבות ספרו של שחראי פרסמו מספר חוקרים

' הרב שלזינגר נמנה על מכשרי הציונות הגדולה

והחיה " . ' . . .

 ,מבוא לספרו של שחראי ; ' ר ' עקיבא  -יוסף טבעת הוא בתוך שלשלת  -הזהב של הציונות הדתית

:

הרב אליהו גוטמאכר  -הרב צבי קאלישר  -הרב יהודה אלקלעי  -הרב שמואל מוהליבר  -הרב עקיבא
יוסף שלזינגר  ,וכו '  .זוהי שלשלת  ,שטבעותיה מתרתקות זו בזו ונאחזות זו בזו '  ,נ ' בן  -מנחם  ' ,בשולי " רבי עקיבא

יוסף שלזינגר " של א " י שחרא "  ,במישור  ,ג  ,קט ( ז ' באייר

() ן2

תש " ב ) ;

וראה ערד

:

' ער איז געווען איינער פון די

ערשטע פאליטישע ציוניסטן  , ' . . .א " ר מלאכי  ' ,א פארגעסענער פיאנער '  ,אידישער קעמפער  ,כא [  ( , ] 480יאנואר
 , ) 1943עמ '  , ] 481 [ ; 11 - 9עמ '  ' ; 16 - 14ור ' עקיבא יהוסף  ,מלבד היותו קנאי דתי  ,היה גם

קנאי לאומיקיצוני  ,קנאי
לדיבור העברי וגאולת הארץ ונושא בנפשו את
חזון הגאולה והקמת מלכות ישראל  .הוא היה ציוני לפני היות
הציונות והקדים במעופו את אבות הציונות מסמולנסקין עד הרצל ואחד  -העם '  ,א " ר מלאכי  ' ,החרם בדורות

אחרונים '  ,פרקים בתולדות הישוב הישן  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '
תש " ה ] ) ; ' בשנת תרכ " ט ( ) 1869

 ( 288נדפס

התחיל סוג חדש של עולים בא לארץ

לראשונה בהדואר  ,כד  ,לג [ ג ' אב

מהונגריה . . .

ובעליתם לארץ ישראל רצו

'

העבר  -י בארץ הגר

די ון

או הברות לרכישת קרקעות ,

זאת ועוד  ,בשנות השבעים היה ר ' שלזינגר מעורב במספר פרויקטים

ובשנת תרל " ח נמנה עם אותו קומץ יהודים  ,מרביתם עולים מהונגריה ,

אשר יסדו את ההתיישבות
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היהודית החקלאית הראשונה

בארץ  -ישראל  ,פתח  -תקווה .

שלזינגר  .אלו שראו

כגורלה ההיסטוריוגרפי של פתח  -תקווה כך נדמה נחרץ גם גורלו של ר '
בשנתיים  -צעד ראשון
במושבה  -וב ' חברת עבודת האדמה וגאולת הארץ ' 3י שקדמה לה
ואולי ציוני של
לקראת ' היישוב החדש ' באתן  ,נטו לראות גם בר ' שלזינגר מעין מבשר ציוני
משיחיים  -דתיים ולא
ממש 4 .י אלו ששללו קביעה זו טענו שמאחורי תופעות אלו עמדו מניעים
אומה נורמאלית אנו
העולים למצוא בה את מה שאיבדו בהונגריה  ,והד לשאיפתם לחזור לחיים בריאים של
מוצאים הן כתוכניותיו של הקנאי עקיבא יוסף

שלזינגר . . .

עובד בארץ '  ,ספר

והן ברצונם לכונן ישוב חקלאי
הציוני המדיני שקדם

תולדות ההגנה  ,א  ,א  ,תשט " ו  ,עמ '  ; 22 - 21י ' אלפסי  ' ,רבי עקיבא יוסף שלזינגר -

ג בירושלים  ,התווה
לציונות '  ,הרעיון  ( 4 - 3 ,תשרי תשכ " ז )  ,עמ '  ' ; 42 - 41בחוברת קטנה  . . .שהוציא לשנת
תרל "שהיא באמת גלגולה
חוברת
את כל פרטי התוכנית למען התחייה הלאומית והקמת הבית הלאומי בארץ --יוסף שלזינגר וחזונו הממלכתי
הראשון של החוברת " מדינת היהודים "
( מאה שנה לעלייתו לארץ ) '  ,הצופה ,

14

להרצל . . .

'  ,מ ' אונגרפלד  ' ,ר ' עקיבא

באוקטובר  , 1970עמ '

 ; 5 - 4ש'

עקיבא יוסף שלזינגר וחזון

הלוי  ' ,הרב ר '

ירושלים תשמ " ט  ,עמ '

מדינת היהודים שלו לפני הופעתו של הרצל '  ,פרשיות בראשית בתולדות הישוב ,

. 161 - 153

השתייך לקבוצה השנייה

אין כאן המקום לפרט את הנסיונות השונים ; בינתיים עיין  :שתראי ( שם )  .שלזינגר
המייסדים ה ' ירקונים '  .מעניין לבחון את מקומו של שלזינגר בייסוד פתח  -תקווה על
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המושבה  .בספר היובל למלאת חמישים שנה לייסוד פתח  -תקווה  ,תרל " ח  -תרפ " ח  ,בעריכת

שלי

 פי סורי היובל שליערי ( פולסקין ) ומ '

"

שנים מאוחר יותר

חריזמן  ,הוקדש לו חצי עמוד צנוע ולא נזכר שם כלל ' ספר המעל " ה ' ( עמ ' לד  -לה )  .עשר שנה ומעלה  ,סודר
הוקדש לו פרק שלם  .ספר מאה שנה  :אנשי מופת וחלוצים ראשונים בארץ ישראל במשך מאה
 -אביב תרצ " ח  ,עמ ' 398 - 387

ונערך בידי " טריואקס  ,וא ' שטיינמן  ,השתתף בלקט החומר י ' יערי  -פולסקין  ,תל

אם המושבות פתח  -תקוה ,

( המאמר זהה כמעט עם מאמרו של מימן  ,לעיל  ,הערה  . ) 11בספרו של ג ' קרסל ,
תרל " ח  -תשי " ג  ,שלזינגר כבר תופס מקום מרכזי בתיאור מהלך
13

העניינים .

חילוקי דעות בין החוקרים הן

קיימים
תקווה  .ר ' יזרעאל סקר וניתח את
גם לגבי מקומה ההיסטוריוגרפי של חברת עבודת  -האדמה וגאולת הארץ - ,
לגבי קשריה לתנועת חיבת  -ציון והן לגבי מידת השפעתה על ייסוד פתח
 .ראה מאמרו :
הדיווחים הראשונים על ייסוד המושבה ואת היווצרות תדמיתם ההיסטורית של המייסדים
 תקוה '  ,קתדרה  ( 9 ,תשרי תשל " ט )  ,עמ ' . 126 - 95' לביקורת ההיסטוריוגראפיה של שנותיה הראשונות של פתח
התחילו את סיפורה של פתח -
בין השאר עולה מהתיאורים שאלת הבראשית של המושבה  .אחדים כמו י " מ פינס
כה ' מ סלומון ( שם  ,עמ '
תקוה דווקא עם עלייתו של דוד נוטמן וייסוד החברה ( שם  ,עמ '  , ) 100לעומת אחרים

לפרסם את מצע

 ) 103שהתעלמו ממנה כליל  .לגבי הקשר הציוני ניכרת כבר בדברי אלתר דרויאנוב  ,שהיה השני
המקורות על חיבת  -ציון
החברה  ,נימה אפולוגטית מסוימת  .התעודה התפרסמה רק בכרך האחרון של אוסף
שמטרת ספרנו היא
בעריכתו  ,במדור ' נוספות ומלואים '  .וכך הוא מנמק את הפרסום  ' :בהקדמה לכרך א ' אמרנו ,

ההדגשה במקור  ,מ " מ ] ועד יום הוסד

" להציב זכרון נאמן למעשיה ופעלה של חבת  -ציון  . . .משנת תרמ " א [
הועד הרשמי "  .לאחרי שנכתבו הדברים באו לידינו כתבים אחדים מלפני תקופת חבת
נראה לנו להביא גם אותם
לדברי ימי הישוב החדש  -וביחוד הישוב החקלאי  -בארץ  .ומפני חשיבותם
 אביב תרצ " ב  ,מס 'בספרנו  ,אף כי מלפני שנת תרמ " א הם '  .כתבים לתולדות חיבת  -ציון וישוב ארץ  -ישראל  ,ג  ,תל
המפעל ( תעודה  2בכרך

 -ציון  ,שיש בהם ענין

 , 1109עמ ' , 227

הערה  .במהדורה החדשה של ש ' לסקוב התעודה כבר ממוקמת בראשית

הראשון )  ,אם כי העורכת זהירה ונמנעת מלפסוק בדבר ' ציונותה ' של החברה ( וגם של גיא

 -אוני ופתח  -תקווה

א ' דרויאנוב

בגלגולה הראשון )  .ראה  :כתבים לתולדות חיבת  -ציון וישוב ארן  -ישראל  ,ליקט וערך לראשונה
בהגות הציונית
וההדירה וערכה מחדש ש ' לסקוב  ,א  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ '  . 13שלמון עוקב אחרי הרצף  '-האדמה וגאולת
הדתית משנות הששים של המאה התשע  -עשרה ' מרעיונות של צ " ה קלישר דרך חברת עבודת
ומודרנ ות במחשבה הצ
:

:ני :ג:ן ::וך :עישיב :גנ:: :
,
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י

.
שאין להם קשר עם " ועדים "

ג ' קרסל למשל טען כי ' פתח תקוה " קרן " בהיסטוריאוגרפיה הציונית  ,היינו אנשים עולם ובו שפע חיבה לציון
ו " חובכים " והם גם אדוקים קיצוניים  ,מקימים את המושבה החקלאית הראשונה . . .
קיצונים ורכישת
והוא נובע מחוגים הנחשבים בדרך כלל ל " מורדי אור " ו " חשוכים "  . . .מזיגה זו של קנאות
ש) ורעיהם ' .

אדמות בפתח תקוה  ,כפי שסימלוה רבי הלל ליכטנשטיין ותלמידו רבי עקיבא יוסף שלזינגר ( העי "

7
2

~

דיון

מיכאל סילבר

לאומיות ציונית

מודרנית .

5ן

אסכולה זאת אמנם לא התייחסה לר ' שלזינגר במפורש  ,אך לא קשה

לנחש מה יכלה להיות עמדתה כלפיו וכלפי חזונו האוטופי .יגידו  :אכן חידוש ישנו  ,אך הוא אינו
זהה עם הציונות  .אם אבן הבוחן של הציונות היא השילוב של שיבת ציון מחד גיסא  ,ותודעה
לאומית מודרנית מאידך גיסא  ,הרי המרכיב המכריע  ,התודעה
שלזינגר  ,גם אם הרעיון של שיבת ציון אכן נמצא בה 6 .ן

הלאומצי  ,איננו קיים במשנתו של ר '

בדיוק בנקודה זו ביקר שמואל אטינגר את השימוש במושג ' מבשרי הציונות '  .התיזה שלי היא
שאכן יש לראות בר ' עקיבא יוסף שלזינגר  ,הקנאי הדתי  ,מאבות האולטרה  -אורתודוקסיה  ,את אחד
הראשונים שדגלו הן בלאומיות יהודית והן בשיבת ציון  .אם ניתן להגדיר צירוף זה כ ' ציונות '  ,אזי

נמנה ר ' שלזינגר עם הציונים הראשונים  .הוא היה אמנם ציוני בדרך המיוחדת לו  ,אך ציונותו עונה
על הקריטריונים שקבע

אטינגר .

אף  -על  -פי שנכתבו מספר מחקרים על ר ' שלזינגר  ,הרי שתי הפנים של חייו  ,התקופה
האורתודוקסית בהונגריה והתקופה ה ' ציונית ' באוץ נבחנו תמיד בנפרד זו מזו 7 .י לדעתי ניתן

ג ' קרסל  ' ,יהודה ראב

וזכרונותיו '  ,מבוא לספרו של

אביב תשט " ז ( ראה להלן הערה

. )42

"

ראב ( בן  -עזר )  ,התלם הראשון  :זכרונות

, 1930 - 1862

תל -

קרסל חזר על טענה זו מספר פעמים  ,לאחרונה במאמר המתפלמס עם

התפיסה ההיסטורית של אחד מ ' צעירי האוניברסיטאות והקתידראות לתולדות הישות  ,השוללת את ' ציונותה '

אם  -המושבות .

של

ראה

המושבות " ) '  ,שנה בשנה

התרבות בהונגריה  ,ועסק

:

ג ' קרסל  ' ,פתח  -תקוה  -הגשר בין הישוב הישן והחדש ( עם שנת המאה ל " אם

עמדתו של מ ' אליאב מורכבת יותר  .אליאב חקר את מלחמת

( תשל " ט )  ,עמ ' . 303 - 298
גם בדמותו של שלזינגר  .במאמרו על ייסוד המושבה  ' ,חבלי  -בראשית

.

של פתח  -תקוה ' ,

קתדרה  ( 9 ,תשרי תשל " ט )  ,עמ '  25 - 3טוען אליאב שהמייסדים  ' -רובם היו יוצאי הונגריה '  ' -היו חדורי
הכרה לאומקע ' ( עמ '  , ) 13אך מבחין בין הקבוצה הראשונה שמבחינת השקפותיהם הדתיות היו מתרנים לבין

הקבוצה השנייה  ,ה ' ירקונים '  ,שנמנו עם קנאי ירושלים  .שלזינגר השתייך לקבוצה השנייה ואנשיה ראו בו את

' מנהיגם הרוחנ " ( עמ '  . ) 17לא ברור אם אליאב רואה גם בשלזינגר מי שהיה ' חדור הכרה לארמטע '  ,אם כי הוא
מזכיר את ספר המעל " ה ואת נסיונותיו של שלזינגר לרכוש קרקעות עוד בשנת תרל" ה ( עמ ' . ) 7 - 6
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ראה למשל  :ח " י פלס  ' ,יחסם של בני היישוב הישן להתיישבות

עמ ' . 154
העם  . . .ולכן

באוץ  -ישראל במאה הי " ט '  ,ציון  ,מא ( תשל " ו) ,

פלס שולל מפעילי ' היישוב הישן ' את התואר הציוני משום ' שאינו מופיע הרעיון הברור של תחיית

האוץ " ,

גם איזם יכולים להיכלל בקטגוריה זו [ של הציונות ] מייסדי האגודה " עבודת האדמה וגאולת

בתרל " ו ' .

פלס רוצה לחדד את ה ' הבדל המהותי בין התיישבותם " של דתיים " לבין " ההתישבות

,.

11ע ] ) ראה עוד ' The Messianic Idea and Zionist Ideologies ' , Studies :
) 1991
3 - 13
עמ ' 58
קק ( (,שם ,
הדתי' " !.

Myers

. 1.נ

 Contemporaryה !  .מאיירם מבחינה בין שלושה זרמים  :משיחיות אקטיוויסטית
( קלישר  ,אלקלעק  ,בין חיבת  -ציון פרגמטית ( מוהילבר) וציונות דתית של ממש ( ריינס )  .על הנסיון לטשטש
גבולות אלו  ,ראה

:

" ברטל  " ' ,ישוב ישן " ו " ישוב חדש "  :הדימוי רהמציאות '  ,קתדרה ,

 ; 19 - 3י ' קניאל  ' ,המונחים " ישוב ישן " ו " ישוב חדש " בעיני הדור ( ) 19 ] 4 - 1882

( טמע

תשל " ח )  ,עמ '

; 19 - 3

2

( חשוון תשל " ז )  ,עמ '

ובעיני ההיסטוריוגרפיה '  ,שם ,

" ברנאי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 120 - 87לגבי המניעים לייסוד פתח  -תקווה ראה " :

קניאל  ' ,הוויכוח בין פתח  -תקוה לראשון  -לציון על הראשוניות בהתיישבות ומשמעותו ההיסטורית '  ,קתדרה ,
( טפת

תשמ " ז )  ,עמ '

; 53 - 26

6

י ' ברטל  ' ,פתח  -תקוה -

42

בין שורשים רעיוניים לנסיבות הזמן '  ,שם  ,עמ ' . 69 - 54

ברטל מתמקד בשאלת משמעות עבודת האדמה ומגיע למסקנה שאכן יש בייסוד פתח  -תקווה מן החדש  ,אך אין
זו תופעה לאומית ציונית אלא מה שהוא מכנה ' אורתודוקסהע '  .כוונתו לתחושת משבר ולתגובה שיש בה מעין
הפנמת אלמנטים מן הביקורת שהושמעה כלפי החברה

המסורתית .

הוא מחריע מפירוש מוטעה של אותם

מושגים שלכאורה זהים עם הציונות  ,אך אינם אלא אימין אינסטרומנטלי בלבד  ' .החידוש החברתי  -כלכלי בה
אינו אלא כלי לשימור מסגרות ישנות '

שון

16

ראה

למשל " :

( עמ '

. ) 65

ברטל  ' ,היציאה מן החומות  -התפשטות הישן או ראשית

בתודעה ובעשיה הציונות  ,ירושלים תשמ " ט  ,עמ ' , 24
17

א ' פירסט

החדש ? '

ח ' לבסקי ( עורכת )  ,ירושלים

. 29 - 28

הביע את תמיהתו מדוע הצטמצמה המונוגרפיה של שתראי ( לעיל  ,הערה

,)1 1

לפן הציווי של שלזינגר

בלבד והתעלמה מחלקו במלחמת הדת בהונגריה  .א ' פירסט  ' ,רבי עקיבא  -יוסף שלזינגר '  ,במישור  ,ג  ,קז ( ל בניסן
תש " ב )  ,עמי ח  -ט  .מעטים המחקרים הדנים בתקופה ההונגרית  -האורתודוקסית של שלזינגר  .עיין  :ח ' חמיאל ,
' מלחמתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר בריפורמה '  ,סיני  ,פג ( תשל " ח )  ,עמ ' פ  -פט

;

Silber , ' The

M . K.

העבר "י בארץ הגר די ון
למצוא דווקא בתקופת פעילותו בהונגריה  -בארץ הגר  -את

ההסבר לאותו אלמנט של ציונות

בהגותו אשר לא הודגש עד כה  -הלאומיות היהודית  .זאת ועוד  ,לא

מבית  -מדרשו של ר ' צ " ה קלישר  ,אלא דווקא לאומיותו

רעיון שיבת ציון  ,שהוא שאב

היא החלק המקורי במשטזו

היהודית
ציון הראשונים .
-

ובזכותה יש להקצות לו מקום בקרב מבשרי הציונות וחובבי

נהוג להצביע על ראשית שנות השישים של המאה הי " ט כעל

ראשית הלאומיות

היהודית .

חיבת  -ציון במזרח  -אירופה

למעשה לא הפכה הלאומיות היהודית לתופעה המונית אלא בתנועת
מצומצמים אשר מכונים במחקר
בשנות השמונים  .עד לאותן שנים העזה מנת חלקם של חוגים

של חילון ואקולטורציה אך המשיכו לשמור
' משכילים מתונים '  .היו אלה יהודים אשר עברו תהליך
יהדותם  ,הגיעו לכלל תודעה
על זיקה לדת ולמסורת  .יהודים אלה  ,מתוך רצונם להגדיר מחדש את
שלא התאימו כלל לסיווג זה
של לאומיות יהודית  .היו כמובן מספר אישים מקרב מבשרי הציונות
טיפולוגית יצאו מבשרי תנועת
כמו משה הס ור ' יהודה אלקלעי 8 .ן אולם אין ספק  ,שמבחינה
עורכו של העיתון ' המגיד ' 9 .י
חובבי -ציון דווקא מקרב המשכילים המתונים נוסח דוד גורדון ,
האולטרה  -אורתודוקסיה
באותן שנים שבהן צמחה לראשונה הלאומיות היהודית צמחה גם

נשמע הרעיון של

בהונגריה  .בתקופה שבה מושג הלאומיות היהודית היה בגדר תופעה נדירה
שונים בתכלית  ,קנאים
לאומיות יהודית לא רק מפי משכילים אחדים ברוסיה אלא גם מפי יהודים
הונגרים שהיו אויבים בנפש להשכלה לכל

גווניה .

 -מודרני ביותר  ,הוא זה

ואמנם זהו פרדוקס  ,שדווקא האגף הקיצוני של האורתודוקסיה  ,האנטי

על כן  ,קבוצה זו ,
אשר היה מוכן לאמץ את הרעיון המודרני מאוד של לאומיות יהודית  .יתר
ממקורות רבים ולעתים
שנחשבת המסורתית והמסתגרת ביותר ביהדות  ,שאבה את הרעיון הלאומי
להלן .
אף משונים אשר לא תמיד נבעו מרוח ישראל סבא בלבד  ,כפי שנראה
בפתח מאמרי אציג את הביוגרפיה של ר ' עקיבא יוסף שלזינגר

( עי " ש )

ואתאר את צמיחת
הקנאים בהקשר

האולטרה  -אורתודוקסיה בהונגריה  .בהמשך אצנח כמה מהצהרותיהם של עמיתיו
אשוב לניתוח מפורט יותר
של המאבקים הלאומיים אשר התנהלו באותה עת בהונגריה  .ולבסוף
היהודית שפיתח עוד
של משנתו של ר ' שלזינגר  ,האוטופיה האורתודוקסית שלו בארץ והלאומיות

בהיותו

בהונגריה .

ר ' ע " י שלזינגר וצמיחת האולטרה  -אורטודוקסיה
עי " ש נולד בשנת תקצ " ח

( ) 1837

בהונגריה
תרפ " ב ( . ) 1922

בפהסבורג ונפטר בירושלים בשנת

בשנת , 1870

 ,סמוך לפרשת ' לך

והוא בעל משפחה צעיר  ,עלה לארץ  -ישראל  .חודשים ספורים קודם לעלייתו
לארן  -ישראל  .עוד לפני
לך '  ,פקדו אותו חלומות וחזיונות אשר גרמו לו לצאת כאחוז דיבוק
בזה אחר זה שני
עלייתו  ,החל בשנת  , 1863כתב וערך יותר מחצי תריסר ספרים  .תחילה פרסם
בעצמו  ,היו שלושת
קונטרסים בגרמנית  -יהודית וכרך קטן בעברית בשם ' נער עיברי '  .כפי שהודה

,

0

 . ( , The Usesאס) 8 -Orthodoxy : the Invention ofa Tradition ' , 3 . Wertheimerז1ה1
Tisdition : Jewish continuity since Emancipation , New York -Jerusalem

] Emergence 0

 . 23 - 84קק 1992 ,
18

19

ההיסטורית של הרב צבי הירש
י ' כץ  ' :לבירור המושג " מבשרי הציונות " ' ; ' דמותו

עיין במאמרים הבאים של
קאלישר ' ; ' משיחיות ולאומיות במשנתו של הרב יהודה אלקלעח  ,כולם קובצו יחד בתוך ספרו :

לאומיות יהודית

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 356 - 263
 ברית אלה היו מן' ברם  ,נמצאו להם כעלי  -ברית אחרים ל " שרידים הנאמנים "  ,קרובים יותר לחזונם  . . .בעלי
מאמריו ,
מבחר
המשכילים העברים  , ' . . .דינבורג ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  . 25 - 24עיין גם  :ג ' קרסל  ,דוד גורדון :
דוד גורדון
',
תל  -אביב תש" ב ; "
ועיתון המגיד

:

ברזילי  " ' ,המגיד " וראשית התנועה הלאומית '  ,עמ '  ; 190 - 178 , 88 - 78י ' שלמון

חילופי עמדות ללאומיות היהודית  , ' 1882 - 1860ציוז  ,מז ( תשמ " ב)  ,עמ '

. 164 - 144

ללוך

מיכאל סילבר

ספריו הראשונים כשלון עגום  .אך בשנה שלאחר מכן פרסם פירוש על צוואתו של החת " מ סופר ,
ונמצא לו מרשם להצלחה  .בספר זה  ' ,לב העיבר "  ,פקוח עי " ש את רעיונותיו של החת " ם סופר
וביטא התנגדות בלתי מתפשרת לכל חידוש דתי  ,ללימודים חילוניים ולכל צורה של התבוללות

ואקולטורציה  .הוא קרא להפרדה מוחלטת של האורתודוקסים משאר

העיבר "

' לב
[ ) ] 1868

היהודים .

הופיע בשני חלקים ( חלק א באונגואר תרכ " ה [  , ] 1864וחלק ב בלבוב תרכ " ט

ובמהרה הפך לרב  -מכר שפורסם במהדורות רבות  .מספר שנים מאוחר יותר ,

בשטי , 1873
כאשר הוא כבר יושב בירושלים  ,התפאר ר ' שלזינגר שחיבוריו ' נתקבלו ברצון בין
יראי ה ' וחושבי
שמו באמת ונדפס
זה כ " פ [ כמה פעמים ] לאלפים  .ונתקבל בכל תפוצות ישראל הנשארים לה ' גם

במדינות הים הרחוקות שותים בצמא את דברי תל " י [תודה לה ' יתברך ] ' .
"  2הוא לא הגזים  .באותה
שנה התפלא אליעזר צבי צווייפל  ,מחשובי משכילי רוסיה  ,על
ההצלחה האדירה שזכה לה הספר
במזרח  -אירופה  ' :לא ראינו ולא מצינו  ,שנתקבל שום ספר מהספרים שיצאו לאור בימינו אלה אצל
המון אחב " י [ אחינו בני ישראל] בכבוד גדול ושמחה עצומה ,

כמו ספר לב העברי ' .

ן2

כאשר ניסה

יחיאל מיכל פינס ללחום נגד החרם שהוטל עליו ועל
בהי  -מדרשו בשכונת אבן  -ישראל בירושלים
בשנת תרמ " ב  ,היה אחד מטיעוניו ש
' הרב הגדול ר ' עקיבא יוסף שלעזינגער נ " י הידוע בארצנו ע " פ
ספרו ' לב העיברי ' אמר להיות אחד מן הבאים להתפלל בבית מדרש
" 22 .
בשנים שבהן חי עי
" ש בהונגריה עברה יהדות אוץ זו תמורות מרחיקות לכת  .ארבעה אתגרים ,
עמדו מול קהל האורתודוקסים  :שילוב לימודי חול בבית  -הספר  ,אקולטורציה לשונית  ,בעיית
הזהות הלאומים ותנועת התיקונים

בדת .

23

החל בראשיה שנות החמישים התערבה המדינה

בענייניה הפנימיים של יהדות הונגריה  .חשוב מכול  ,היא הנהיגה חינוך חובה בהיקף רחב  ,אם כי
עדיין לא אוניוורסלי  ,ודרשה שהקהילות היהודיות יקימו בתי  -ספר שבהם ילמדו תוכנית לימודים

כללוע .

בראשנם שנות הארבעים היו לא יותר מכארבעים בתי  -ספר יהודיים  ,ואילו בסוף שנות

החמישים הגיע מספרם ליותר משלוש

מאות .

אתגר האקולטורציה גרם  -לפיצול פנימי בקרב

האורתודוקסיה בהונגריה  .ובשנות השישים של המאה הי " ט צמחה האולטרה  -אורתודוקסיה  ,אשר
בהשתמשה במוטו המפורסם של החת " ם סופר ' חדש אסור מן התורה ' פיתחה את האידאולוגיה

השמרנית  -המסתגרת שלו לקיצוניות חדשה  .את חציה כיוונה לאו דווקא אל הרפורמה  .התקפותיה
החריפות ביותר כוונו לעבר הרב עזריאל הילדסהיימר  ,אביר הניאו  -אורתודוקסיה

בהונגריה .

התקפות אלו הפכו למשולחות רסן יותר ויותר  .הילדסהיימר נתפס בעיני שלזינגר ועמודיו כאויב
מסוכן יותר מכל רב

רפורמי .

ולחידושים בדת בעיני הקהל

עצם היותו רב אורתודוקסי העניקה לגיטימציה לאקולטורציה

המסורתי .

התקפותיהם של עי " ש וחבריו כוונו בעיקר אל אותם יהודים אורתודוקסים אשר היססו ותחת

הלחץ הגובר להתבולל התפתו יותר ויותר להתפשר ולהיגרר אחרי הניאו  -אורתודוקסיה .
נכונותם לסגל באופן טקטי את ' דרישות הזמן ' גינו הקנאים כמדיניות אשר כבר נכשלה בגרמניה .

את

פסק  -הדין שיצא מאסיפת הרבנים במיכלוב "ן משנת

1865

התריע מפני הסכנה המאיימת על

יהדות הונגריה  .פסק  -הדין  ,אשר ברבות הימים הפך למעין מניפסט של האולטרה  -אורתודוקסיה ,
20

so

ע " י שלזינגר  ,ספר חברה מחזירי עטרה ליושנה עם כולל העברים  ,ירושלים תשט " ו  ,דף ט ע " א  .הספר נדפס

תרל " ג .

21

לראשונה בירושלים בשנת
א " צ צווייפל  ,שלום על ישראל  ,ד  ,זיטומיר תרל " ג  ,עמ '
זה .

22

" ' מ פינס  ,שמעו הרים ריבי  :ירושלים כב טבת תרמ " ב  .צילום העלון מופיע בתוך  :מן המקור  :הישוב הישן על

. 33

.

תודתי למר מוטי ולקן שהסב את תשומת

לוח המודעות  ,ה בעריכת ב ' קלוגר  ' ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' . 18 - 17
23

הדברים הבאים מבוססים על מאמרי ( לעיל  ,הערה

. ) 17

לבי למקור

העבר " י בארץ הגר די ון
בחריפות חידושים כגון

חשף את חילוקי הדעות ששררו בקרב המחנה האורתודוקסי  .הוא גינה
חילוניים  ,ובכך היה קיצוני
הטפת דרשות בגרמנית  ,ולפי ר ' שלזינגר אף כלל בסעיף סודי לימודים
שיוצג על  -ידי
בהתנגדותו לתיקונים בדת ולאקולטורציה מל הזרם האורתודוקסי המרכזי  ,כפי
המהר " מ שיק ) -
תלמידים בולטים של החת " מ סופר  -בנו ויורשו הכתב סופר  ,ר ' משה שיק (
וכמובן ר '

הילדסהיימר .

עי " ש היה מקורב לשני אנשים מבוגרים ממנו  ,והשלושה הניחו יחד

את הבסיס האידאולוגי
) 1863

לאולטרה  -אורתודוקסיה  .נישואיו של חותנו ר ' הלל ליכטנשטיין לאחותו ( בשנת
קשריו של ר ' שלזינגר עם מי שנתפס כבר אז כקנאי וקדוש גם יחד  .ר ' ליכטנשטיין

חמקו את

היה הרוח ההיה

באורתודוקסיה הקנאית בהונגריה ומארגן אסיפת הרבנים במיכלוב "ן  .לפני שעבר לגליציה
על כס הרבנות בקולומאה בשנת  , 1867שימש כרבה של סיקסו ועי " ש היה שם

הצטרף ר ' חיים סופר ( אין קשר משפחתי

לחת " מ סופר) אשר כיהן אז כרב

לשבת

עוזרו  .אל השנים

בקהילת סנט פטר
מ סופר  .עיקר

השכנה  .כמו ר ' הלל היה גם ר ' חיים סופר  ,הידוע כ ' מחנה חיים '  ,תלמידו של החת "
הלכה וברבות
כוחו של ר ' ליכטנשטיין היה בתוכחה ומוסר  ,ואילו ' מחנה חיים ' הצטיין כפוסק
מונקאטש וקהילת
הימים הפך לרבן של שתי קהילות אורתודוקסיות חשובות בהונגריה  :קהילת
מוריו .
המיעוט האורתודוקסי בבודפשט  .עי " ש למד עימו תקופה קצרה ומנה אותו עם
המערבית ,
שלושתם נולדו ב ' אוברלנד '  ,החלק הצפוני  -מערבי של הונגריה שהוא היום סלובקיה
 הם גילווהתחנכו בפרסבורג  .למרות היותם ' אשכנזים '  -ולא ' ספרדים '  ,דהיינו חסידים
של יהודים
שהקהל הטבעי לדעותיהם לא נמצא ב ' אוברלנד ' אלא דווקא בקרב אותם צאצאים
של החסידות
ממזרח  -אירופה שחדרו לצפון  -מזרח הונגריה  ' ,אונטרלנד '  ,באזור אשר בו השפעתה

הלכה

וגברה .

אולטרה  -אורטודוקסיה וזהות יהודית  -לאומית
מה  nrvnעמדתם של שלושת האבות המייסדים של האולטרה  -אורתודוקסיה
הזהות הלאומית של היהודים

בהונגריה בעניין

?

באמצע שנות השבעים ( כנראה בשנת  ) 1877פנה ר ' שמשון רפאל הירש  ,רבה של הקהילה
סופר
האורתודוקסית בפרנקפורט ונציג מובהק של הניאו  -אורתודוקסיה הגרמנית  ,אל ר' חיים

ששררו

במספר שאלות  .יש להעיר כי בעצם הפנייה יש עניין רב  ,בייחוד על רקע היחסים הקשים
 אורתודוקסיהאז בין הקנאים ההונגרים לבין ר ' הילדסהיימר הנציג הבולט השני של הניאו
השאלות
הגרמנית  24 .לא נשארה בידינו פנייתו של הירש  ,אך מתשובתו של ר ' סופר משתמע שאחת
נגדו הן בארץ והן
24

כאשר קרא הילדסהיימר להקים בית  -ספר בירושלים בשנת תרל " ב  ,יצאו הקנאים

בחו " ל .

אוירבאך  ,בכ " ג

דבריו החריפים של ר ' חיים סופר נגדו מצוטטים על  -ידי ליכטנשטיין באיגרת שכתב אל ר ' מאיר
והצלחתו בדרך הטבע ,
בכסלו תרל " ג  ' :הרשע הילדסהיימער הוא הסוס ורכב של יצה " ר [ יצר הרע ]  ,ואין גבורתו והאמונה כמהו  , ' . . .ה '
רק שר של עשו רוכב עליו  ,כל הפושעים אשר קמו ממאה שנים לא פעלו להחריב הדת

בינם לבין

ליכטנשטיין  ,תשובות בית הלל  ,סטמר תרס " ח  ,סי ' יג  ,דף י ע " ב  -יא ע " א  .לעומת היחסים העכורים
פעולה בשנות
הילדסהיימר  ,יחסיהם עם רבנים ניאו  -אורתודוקסים אחרים היו כנראה טובים  .ליכטנשטיין שיתף
מכנהו ליכטנשטיין
השמונים עם רבה הניאו  -אורתודוקסי של קולין בבוהמיה  ,ד " ר יוסף גוגנהיימר  " -דידי '

מא  -סב  ,דף לז ע " ב  -לח ע " א  .שלזינגר

שהיה חתנו של ר ' שמשון רפאל הירש  .ראה  :שם  ,ס "
ר ' יעקב אטלינגר אב " ד אלטונה ורבו המובהק של הילדסהיימר .

' שמעתי מתלמיד ותיק שלו

כתב הספד על

אפילואם
אשר

כי

הג ' [ און ]

7ע

לזיוך

מיכאל סילבר

דנה בקביעת זהותם הקולקטיבית של היהודים בזמן החדש  .האם נעזן להצהיר  ,שאל הירש ,
שהיהודים הם גרמנים בלאומיותם ויהודים רק מכוח אמונתם הדתית

?

אלו היו השנים שבהן לחם הרב הירש בעד הפרדת הקהילות בגרמניה  ,וביקש להשיג הכרה
מהשלטון שהאורתודוקסיה היא דת נבדלת מהרפורמה כשם שהדת הקתולית נבדלת מהדת
הלותרנית  .הנסיון לאלץ בני שתי דתות להחזיק ולקיים מוסדות משותפים יש בו כפיית מצפון ,
ולכן חובה לאפשר לאורתודוקסים להיפרד ולהקים קהילות

נפרדות .

25

זו כמובן ההגדרה המקובלת של היהדות כקונפסיה  ,כלומר כקבוצה דתקז ולא לאומית  ,הגדרה

שאומצה על  -ידי יהודים ולא  -יהודים גם יחד מאז ימי המהפכה הצרפתית  .ר ' הירש עצמו טען
בספרו ' איגרות צפון ' ש ' מעולם לא שימשו ארץ וקרקע קשר לאיחודו [ של ישראל ]  ,אלא המשימה

המשותפת של התורה היא שהטילה עליו את הקשר הזה '  .לדעתו אפשר לכנות את הקיבוץ היהודי
' עמ ' או ' גוי '  ,אך לא

הטריטוריאלי .

 Volkבגרמנית ,

מסירים ממשמעות המלה את המימד

אלא אם

שלא כעמים אחרים  ,אשר התהוותם והמשך קיומם קשורים לטריטוריה מסוימת ,

26

התהוו היהודים כעם במעמד הר סיני לפני כניסתם לאוץ  -ישראל  ' .במדבר קיבל [ ישראל] את
התורה ובכך היה לעם

במדבר . ' . . .

27

לכן גם כאשר נותק עם ישראל מאדמתו הוא הצליח להתקיים

בגולה  ,שכן לא היה עם במובן הרגיל אלא קולקטיב

דתי  -רוחני.

בהונגריה התקבלה התפיסה הקונפסיונליוז מאז שנות הארבעים  .בשטז  , 1865כאשר נפטר יעקב
קרן  ,מראשי יהדות פשט ואחד המנהיגים הבולטים בחברה להפצת השפה המג ' אריוז בקרב
היהודים  ,הספיד אותו ד " ר איגוף הירשלר  ,ראש הקהילה וגם הוא פעיל באותה החברה  .הוא תיאר
את קרן בקווי אפיון שהלמו גם את עצמו ורבים מבני

הוא השתכנע שהיהודים חדלו להתקיים כאומה

אתנית . . .

וקבוצה

דורו .
!

לדעתו היוו היהודים רק קונפסיה דתית

כפי שהאמין שאסור לנו להקריב אף שער אחד של חוקי הדת ושל

זכרונות הגזע כך גם האמין שהיהודי קשר את גורלו במולדת ההונגרית  ,קשר בל  -ינתק ,
והיה חלק של אותה אומה שדבק בה באהבה אמקזיוז של ילד  ,האומה המג ' ארטז  .כך גם
האמין באמונה שלמה שלאומיותו ושפתו של יהודי המולדת ההונגרית לא תוכל להיות
אלא

מג ' ארית .

25

הנ " ל מלא כרסו מש " ס ופוסקים מקודם כאשר היה מוכרח ע " י גזירת מלכות על רבנות דשם למלאות ידו גם
בחיצוניות היה מתענה ארבעים יום שלא יזיק לנפשו  ,ועתה שועלים קטנים מבקשים לחנוק נפשם באילן גדול ,
תולים בגדולי ישראל אשר לא הגיעו
במהדורת

לקרסוליהם ' .

שלזינגר ( לעיל  ,הערה

, ) 20

תרל " ג  ,דף מא ע " א

( חסר

תשט " ו) .

הפילוג בגרמניה ראה

of

חן

Liberles , Religious Con

25

על

26
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1.

העבר " י בארץ הגר

די ון

רפורמים מתונים מסוגו של הירשלר  ,הן בהונגריה והן בגרמניה  ,טענו בשנות השבעים נגד הירש
והאורתודוקסיה הפורשת שהקשר בין יהודי ליהודי  ,גם אם אי  -אפשר להגדירו במונחים לאומיים ,
בכל זאת אינו עניין של אמונות ודעות בלבד אלא כולל גם ממד חשוב נוסף  ,אשר היום היינו

קוראים ' אתניות ' ; לכן יכולים לחיות יחד בתוך קהילה יהודית אחת יהודים בעליהשקפות

בתזכיר מיום

באפריל  , 1876הצהיר ארגון ברמז הקהילות

16

] : Gemeindebund

שונות .

' אין כלל

היהודים חבר של בעלי אמונה ]  [ Glaubensgenossenבלבד  -אלא גם שותפים של גורל
] 29 Schichhsalsgenossenschaftמדבריהם השתמעה נימה ' אתנית ' אך לא לאומנת  .כנראה
[

בתגובה לטיעוניהם של הרפורמים הכין הירש טענה נגדית  :היהדות היא קולקטיב דתי גרידא ותו
לא  ,מבחינתנו  -אנו  ,האורתודוקסים  ,גרמנים בני דת משה  ,והם  ,הרפורמים  ,גרמנים בני דת

אחרת .
לניסוח זה התנגד ר ' סופר בכל תוקף  ,וכך כתב לר ' הירש

:

אמנם דבר זה לפניי ברור  ,שאסור ליהודי לאמור על עצמו שהוא שייך לאומה ולעם אחר ,

ולא בלבד ששייך לדת אחרת שהבחירה הי ' מן האומות  .וידוע שכפי מדרש חכז " ל מ " ר

[ משה רבינו ] נענש גם בשביל זה  .והוא רק שמע שבנות ייזרו
הצילנו ,

ושתק .

מי נתלה

30

אמרו עליו  ,איש מצרי

וזולת זה הוא גם חילול השם גדול והמבין יבין עד כמה מנוול דבר זה ,

במי ' .
ן

לדעתי אין צורך כלל להצהיר הצהרה מעין זו  ,משום שבכל אופן ' עם ומדינה הם שני דברים
נבדלים וכמעט שאין להם שום שייכות זל " ז [ זה לזה ] '  .הוא מביא שתי דוגמאות אחת מהונגריה
ואחת מפולין  ,כהוכחה לכך שאזרחות והשתייכות לאומיוז הן שני דברים נפרדים

למשל  ,בעיר שאני דר בתוכה

[ מונקאטש ] ,

:

לצפון העיר דר עם אחד [ הרותנים ] ולדרום עם

אחר [ המג ' ארים ] ובתוכם להבדיל  ,דרים יהודים  .בכ " ז [ בכל זאת ]  ,כל הג ' הם תושבים

נאמנים למדינת הגר  .ולדוגמא עוד מדינות פולין שזה כלפני מאה שנים ה " מדינה א '
ונתחלקה לג' חלקים ואיש פולני שדר כהיום בפאזען שייך באמת לעם פולין אמנם הוא
דר כעת במדינת

דייטשלאנד .

מכאן הוא מסיק שאסור ליהודים להצהיר שמבחינת הלאום הם שייכים לאומה אחרת  ' .האומות
29

א ' טל ,

יהדות ונצרות ברייך השני

 . 30ק 1972 ,
30

( , ) 1914 - 1870

ירושלים תש " ל  ,עמ '

 -Philadelphiaתסםמ70 - 1914 , New York - ] 0

"

. 80

ראה גם

:

Jewish

Schorsch ,

1.

Reactions 10 German Anti- Semitism , 1

המררש על עונשו של משה שלא וכה להיקבר בארץ  -ישראל משום ששתק מופיע בכמה גרסאות  :דברים רבה ב ,
ח

;

תנחומא ( מהדורת בובר  ,עמ '

תרצ " ח  ,עמ '

 ; 42ספר

; ) 134

' מדרש ויושע ' ,

בתוך :

בית המדרש  ,בעריכת א ' ילינק  ,א  ,ירושלים

חסידים  ,מהדורת ר ' מרגליות  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ ' קמא  ,סי ' קיז  .שלזינגר מזכיר את

הגרסה האחרונה כבר בשנת תרכ " ח  ,באחת מהתקפותיו על הניאו  -אורתודוקסיה  ,ראה

:

ע " י שלזינגר  ,לב

העיברי  ,ב  ,ירושלים חש " ן  ,דף צד ע " א  ,הערה ג  .וזו לשון הקטע בספר חסידים  ' :ישראל ששומע עליו שהוא גוי
צריך לומר יהודי אני  .מגלן

?

ממרע " ה [ ממשה רבינו עליו

השלום ] .

אמר  ,רבש " ע [ ריבונו של

עצמותי בארץ  ,הואיל ולא זכיתי ליכנס  ,כמו עצמות יוסף  .אמר הקב " ה  ,דמודה בארע " ,

עולם ]

יקבר בארע " .

יכנסו

יוסף  ,על

שאמר כי גונב גונבתי מאוץ העברים ( בראשית מ  ,ט , 0זכו עצמותיו לקבר בארץ  .אבל אתה ששתקת כששמעת
שאמרו עליך איש מצרי הצילנו מיד הרועים ( שמות ב  ,יט )  ,ולא אמרת איש עברי אנכי  ,לכן לא יכנסו עצמותיך

] 3

לארץ ' .
על מורכבות הזהות של האורתודוקסיה בגרמניה כקונפסיה ,
יהודית ברייך הגרמני  , 1918 - 1871 ,ירושלים תש " ן  ,עמ '

עיקנ
עיין :

; 264 - 260

מ ' ברויאר  ,עדה ודיוקנה

:

אורתודוקסיה

ברויאר אינו מתייחס למכתב זה בספרו  .ראה

 , [ . Breuer , ' Rabbiner ifirsch und der j dische Nationaliismusבתוך  :גחלת צבי  ,א  ,ח ( סיון
?
גם '
תרצ " א )  ,עמ '

. 297 - 290

~

די ון

מיכאל סילבר

מבקשים כעת מאתנו שנכיר א " ע [ את עצמינו ] לאומה אחרת  ,אמנם אין זה אמת '  .זאת ועוד  ,הוא
גם חושש שמא בעתיד ישנו העמים את דעתם ויכירו ביהודים כאומה  ' ,ואז אנו עומדים

כשקרנים ' .

32

אף  -על  -פי שאין בדברים האלו בהכרח ביטוי של אידאולוגיה לאומית  ,הרי יש בהם משום
הכרה בעובדה שהיהודים הם עם  ,ואף הכרה ביהודים כאומה  .רק במדינה רב  -לאומית כהונגריה
נטען היה לשמור את ההבחנה בין לאומיות לאזרחות  .נראה כי סופר התכוון לומר כי אם נגזר על
היהודי להגדיר עצמו במונחים של לאומיות  ,הרי אין הוא שייך ללאום של עמי הסביבה אלא
ללאום

היהודי .

מכל מקום תפיסה זו מעוגנת בשלילה יותר מאשר בתפיסת עולם מקיפה של

לאומיות בשלה  .אף  -על  -פי  -כן אסור לנו להמעיט בערכם של ביטויים אלו  ,במיוחד לא בתקופה

הטרום  -ציונית כאשר היו נדירים ביותר ועדיין בגדר חידוש  .עלינו לזכור גם שראשיתן של תנועות
לאומיות רבות בהונגריה ובמזרח  -אירופה  ,ואף של הציונות המודרנית עצמה  ,נעוצה היוזה לעתים
קרובות דווקא בתגובות של שלילה מעין אלו  ,בריאקציה לדרישות להזדהות לאומית שהוצבו על -

ידי תנועות לאומיות אחרות .
יש להדגיש שבשלב מוקדם זה של תולדות הציונות לא היו רעיונות אלה נחלת רבים וביטויים
כאלו של ר ' סופר היו נדירים גם בקרב יהודים שומרי מסורת
הצהרות בדבר לאומיות יהודית שכיחות

מה שמפתיע הוא שבהונגריה יצאו מרבית

האולטרה  -אורתודוקסיה .

הביטויים הללו דווקא מקרב חוגי
32

יחסית .

;

33

רק עשור מאוחר יותר הפכו

איגרת חיים סופר אל שמשון רפאל הירש  ,ק " ן סופר  ,בעריכת י " צ סופר  ,לונדון תשכ " ג  ,מס ' סא  ,עמ ' נד  -נו  .אף -
על  -פי שהמכתב מופיע בלי תאריך שיבץ אותו העורך בין האיגרות שנכתבו בשנים תרל " ג  -תרל " ה  .קביעה זו
נראית לי  ,אם כי סביר גם שנכתבה שנתיים קודם לכן או מאוחר יותר  .אלו היו השנים שבהן לחם הירש בגרמניה

בעד הכרה באורתודוקסיה כדת נפרדת מהרפורמה ודגל בפירוד הקהילות  .ייתכן גם שהאיגרת נכתבה בשנת
 , 1877השנה שבה

במכרגר  ,רבה של

נפרד הירש מקהילת האם בפרנקפורט ונכנס בעימות חריף בשאלת הפירוד עם ר ' דב בר

וירצבורג  .חיים סופר משבח את הירש על שהוא ' לוחם מלחמת מצוה כנגד . . .

.

תוקף ועוז לצד הפירוד במדינתה כנראה באה ההשמטה של העורך החרדי לשמור על

ועומד בכל

כבודו של הרב במברגר .

ממש באותה התקופה  ,אם השערתי לגבי השנה נכונה  ,כתב הילדסהיימר מכתב להירש

( 18

בינואר

) 1877

ובו

הזכיר את פעילותו של ' עקיבה יוסף ' נגד הנסיון להקים בית  -ספר בירושלים ארבע שנים לפני כן ( אין ספק

שהירש ידע היטב מיהו אותו ' עקיבה יוסף ' ) .
ירושלים תשכ " ו  ,עמ '  112בחלק הגרמני .
33

ראה

:

אגרות רבי עזריאל הילדסהיימר  ,כינס וערך מ ' אליאב ,

נ ' קצבורג ציין ש ' לפי השקפה עקרונית של המדינה היהודים הם עדה דתית  ,והשקפה זו היתה מקובלת גם על
חלק ניכר של

היהודים .

עמדת האורתודוכסים בעניין זה היתה אמביוואלנטית  ,ואחד המעטים שהביע דעתו

בעניין זה  ,ואולי היחיד באותה עת  ,היה הרב סופר '  .עיין במאמרו

:

' ההנהגה המרכזית של קהילות הונגריה

 , ' 1939 - 1870ציון  ,נ ( תשמ " ח )  ,עמ '  , 394הערה  . 70אך במקום אחר ציין קצבורג שחתנו של החת " מ סופר  ,ר '
שלמה זלמן שפיצר  ,רבה של הקהילה האורתודוקסית בווינה  ,דיבר גם בנימה לאומית  .קצבורג משער ששפיצר
אולי ' הושפע גם מדעותיו הלאומיות של החת " מ סופר '  ,וקובע שדעותיו ' מגלות גוונים שאינם מקובלים
במחשבת האורתודוכסיה במרכז אירופה '  .ראה מאמרו  ' :מלחמתם של יהודי הונגריה למען שויון זכויות דתי
בשנות

ה 90 -

למאה הי " ט '  ,שם  ,כב

בדרשה לשבת הגדול תרמ " ח

:

'. . .

(

תשחז )  ,עמ '  , 148 - 119ובמיוחד עמ '  , 132הערה

. 42

ואלה דברי שפיצר

בפרט בזמן שאנו בו שחוגגים חגי העם גם אנו נחוג חג העם בזמן שמחפשים

קורות ישנים ומעמידים לעצמם נאטיאנאליטעטס פרינציפ [ עקרון הלאומיות ] וכ " א מחפש נאטיאנאליטעט שלו
גם אנו נעמיד

94

עצמינו על נאט "

נאליטעט שלנו  .אבל לא כדי לכבוש ולא לדחות אחרים ממשפט שלהם לא

לבקש פאררעכט ואף לא שום דבר מהיות העולם אבל נזכור כי אנו בני אברהם יצחק ויעקבזה נאטיאנאליטעט
שלנו  . . .ובשנה זו לפנינו אי " ה הדרך להראות לעולם כי אנו בני אברהם יצחק ויעקב בבחינה הנ " ל כי קרוב הזמן
שיחוגו כל עמי עסטרייך אונגארן מלאת שנת ארבעים למלוכת המלך יר " ה  . ' . . .ש " ז שפיצר  ,תיקון שלמה  ,וינה

תרנ " ב  ,דף עג ע " ב  -עד ע " א  .ועיין גם דרשה לשבת חנוכה  ,שם  ,דף לה ע " א  -לו ע " א  .אך  ,חשוב לזכור שדברים
אלו נאמרו בסוף שנות השמונים  ,מספר שנים אחרי הופעתה של תנועת

חיבת  -ציון ברוסיה ואף בוינה .

העבר " י בארץ הגר

נבחן לדוגמה את עמדתו של הזרם שאני מכנה ה ' מרכז '

דיון

בניגוד לניאו -

האורתודוקסי .

אורתודוקסים משמאלם  ,כגון הירש בגרמניה  ,לא קידמו האורתודוקסים במרכז בברכה את

האקולטורציה  ,אך שלא כאולטרה  -אורתודוקסים מימינם  ,לא תפסה ההתנגדות לאקולטורציה

מקום מרכזי בתפיסת עולמם  .יש לציין כי אף  -על  -פי שרוב תלמידיו של החת " מ סופר  ,כולל בנו
ויורשו הכתב סופר  ,לא היו מרוצים מהאקולטורציה  ,הרי בנושאים הנוגעים ללאומיות ולחינוך

חילוני בכל זאת הביעו נכונות להתפשר .
בתקנות חברת ' שומרי הדת '  ,הארגון האורתודוקסי הכלל  -ארצי אשר הוקם בהונגריה באביב
 , 1868הודיעו מנהיגיה שהיא הברה יהודית  -הונגרית אשר נוסדה במטרה לקדם את האורתודוקסיה
ולשמש כ ' מבצר  -מגן של פטריוטיות ולאומיות

הונגריוו ' .

34

נימה לאומנה זו לא רק באה לביטוי

בדברי הנשיאות אלא גם מצאה הד בהנהגה הרבניוז  ' .וגם הציבה חברת שומרי הדת לה למטרה ,
להגדיל ולהאדיר  ,השפה הזכה והברה שפת אונגאריש ולתמוך דורשיה אשר יתאמצו להפיצה בין
אנשי

דתינו ' .

נימה זו בולטת עוד יותר כאשר הם קוראים אל אנשי שלומם בשפה ההונגריה

35

:

' אתם  ,אשר בעורקיכם פועמת ביתר שאת אהבת כס המלכות  ,הפאטרלנד  ,האומה ההונגריה ,
שפתה

וספרותה . ' . . .

36

על החתום באו שלושת הרבנים הבולטים בהונגריה  :ר ' ירמיה לב  ,רבה של

אויהל  ,ר ' מנחם א " ש  ,רבה של אונגואר  ,והיושב ראש  ,רבה של פרסבורג  ,בנו של החת " ם סופר  ,ר '
אברהם שמואל בנימין סופר  ,הלא הוא הכתב

סופר .

37

גם אם סביר להניח שהצהרה נלהבת זו של לאומיות מג ' ארי!ז של הרבנים הושמעה רק כמס
שפתיים מתוך רצון לשאת חן בעיני הליברלים המג ' ארים ,

34

38

הרי בקרב האולטרה  -אורתודוקסים לא

 ] ] elnen ungarisch -jfidischen Vereinלע ! " Schomre Hadath " haben

"

%

Unter dem

! ' Brdder

gegrdndet , damit er der altgl ubigen rellgiOsen Richtung als Asyl, der ungarischen Nationalit t
~:
und dem Patriotismus als sic~ ere Festung diene ' . , 4 Hitdr' Magyar Zsid(i Egylet alapszab (flyai
(

5

 .ק 1868 ,

Verein ' Glaubenswdchter ' , Pest

החיבור הוא

תלת  -לשוני :

ungarisch :-jddischen

StatutenfUr ~den

עברי  ,גרמני והונגרי  .הופיעה חוברת נוספת של התקנות בגרמנית באותיות עבריות

שומרי הדת שטאטוטען פיר רען אונגאריש יידישען פעראיין ' גלויבענסוואכטער '  ,אופן
35

שם  ,עמ '

.4- 3

מונקטש תרס " ג  ,עמ '

. 1868

:

ש " צ שיק  ,ממשה עד משה ,

ס.

 deren Adern die Liebe zum erhabene Throne , zum Vaterland , zur ungarischen Nazion ,ת ] ' Ihr ,
'  ] 1 intensiver St rke pulsirt . . .תderen Sprache und Literatur 1
הערה , ) 34

37

:

רב אורתודוקסי נאור שדגל בהכנסת לימודי חול בישיבות הבש משפט זה כאסמכתא  .ראה מכתבו

של שלמה צבי שיק  ,אב " ד קרצג אל דודו  ,דוד שיק אב " ד טוקאי  ,תרל " ד בתוך
36

( ההדגשה

במקיר) .

שם  ,עמ '

tZU

תקנות חברת שומרי הדת ( לעיל ,

עמ '~ . 19

4- 3

( עברית

במקור) .

ומעניין להשוות בהקשר זה את דברי אחד הקנאים הגדולים ב ' יישוב הישן ' ר '

מרדכי אליעזר ובר ( תק " ף  -תרנ " ב )  ,הנודע ביישוב כהרב מאדא  .ממש בימים שבהם נוסדה חברת שומרי הדת

.

הצהיר הרב ובר  ,חוזר בתשובה שהפך לחסיד צאנו נלהב  ,מעל דפי כתב  -העת ההונגרי של שומרי הדת  ' :זה שנים
אני ידוע כמי שמצדד בשפה הלאומית ובמדעים ' p rtoldjdt
449

(i

. ismernek) , Magyar-

( עורך ) ,

מחקרים במדעי היהדות

ספר יובל לכבוד יצחק קיוב  ,ניו  -יורק תשל " ב  ,עמ ' יג  -כ  .ובר

 .ק 1 ) 1868 ( ,

וספריו ' ,

י ' וברלין

;45

hazai.

8

1ת11ם ( eivek dta

על ובר ~עיין  :נ ' בן  -מנחס  ' ,ר ' מררכי אליעור וועבר ז " ל  :חייו

.

:

עלה ארצה בשנת תרל " ד ונמנה עם המחרימים את שלזינגר בשנות השבעים ועם מתנגדיו בעניין תוכניותיו

להתיישבות חקלאית  .למרבה האירוניה  ,בנו ליב הפך לידיד נפשו של שלזינגר  ,ובן אחר  ,דוד  ,השיא אף כתו

לאחד מבניו של שלזינגר  ,שמעון משה שמואל  .עיין במאמר של מי שהיה נכד ונין משותף לשניהם  :הלל מרדכי

אליעזר שלזינגר  ' ,לתולדות רבינו המחבר '  ,בתוך  :ע " י שלזינגר  ,תורת יחיאל  :בראשית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '
נו  ,נח  .זוהי ביוגרפיה חשובה ורגישה  ,פרי עטו של איש אשר נמנה עם עמודי התווך של העדה החרדית .
38

כך לפי עדותו של אחד מתלמידי הכתב סופר  ' :לכסות עיני המלכות הכנסנו בהתקנות גם סעיף מיוחד המחייב

את למוד השפה האונגרית לבני החרדים  .כשהציעו התקנות לפני הכתב סופר זצ " ל נאנח קשה ופניו אודם כדרכו

(3 1

"

דיון

מיכאל סילבר

ניינן היה להעלות על הדעת התבטאויות כאלו  ,אפילו לא למטרות טקטיות  .ואכן  ,ר' ליכטנשטיין
גינה חד  -משמעכז את התקנות והוכיח בחריפות אותם רבנים אשר נטלו חלק בחיבורן  .לדעתו

שימור השפה היהודית הוא הבסיס לדת יהודית  ,והמבקשים להתפשר באופן טקטי הם למעשה
' כופרים בעיקר '

;

שפה היא העד נאמן לאמונה

:

' ואנו עם בפני

עצמינו . ' . . .

39

כאשר עוסקים בהוגי דעות מסורתיים עומדת תמיד הסכנה המתודולוגית של ייחום אנכרוניסטי
של רעיונות מודרניים כגון לאומיות  ,כאשר למעשה אין המדובר אלא בגישות מסורתיות

מקובלות  .דרך אחת המאפשרת להיסטוריון לעקוף מלכודת מתודולוגית זו היא להשוות את עמדת
הזרמים השונים בקרב האורתודוקסיה  -הפלג המודרני משמאל ,
המרכזי ;

הניאו  -אורתודוקסי ;

הזרם

והפלג הימני האולטרה  -אורתודוקסי  -אשר כולם יונקים מאותה המסורת  .אם מתוך

ההשוואה בין שלושת הזרמים יעלו הבדלים ביניהם  ,הרי ברור יהיה שהם אינם נובעים מן המסורת
המשותפת אלא מגורמים

אחרים .

הדבר גם יבליט את הייחודיות ברעיונות של אולטרה -

אורתודוקסים כמו ליכטנשטיין  .רעיונות אלו  ,למרות היותם מעוגנים בהשקפתו הדתית  ,מרחיקים
לכת מעבר לגישות

מסורתיות .

אחרי ככלות הכול  ,אותן מסורות עמדו גם בפני הניאו -

אורתודוקסים והאורתודוקסים מן המרכז  ,אך עובדה זו לא מנעה מהם מלהתפשר פשרות

' לאומיות ' .
מאידך גיסא הרבנים ליכטנשטיין וסופר לא הסתפקו בציטוט מסורות פנימיות בלבד  .על מנת

לאשש את טיעוניהם הם נזקקו למושגים לאומיים כאשר השכל הישר הוא שהנחה אותם  .במיוחד

ראויה לציון הקלות שבה הם גלשו לביטויים לאומיים  ' :ויש לנו ארו המוחזקת בידינו וירושה לנו
הנקרא ארץ הקדושה '  ,כותב ר ' ליכטשנטיין  ' ,ורק היא הנקרא אצלינו פאטרלנד [ מולדת

. . . Vaterland
, [geduldete

[ בגולה ]

אנו נחשבים בעיני עצמינו רק גרים הנקראים געדולדעטע [ נסבלים

והאומרים היפך זה  ,המה כופרים בעיקר מעיקרי אמונה ולא בכלל ישראל המאמינים

והנאמנים לה '

יחשבו ' .

40

בשעות משבר נורא ויאמר  ' :כיצד יכלה חבורה זו להתקיים ח " ו  ,אם נמצאת בתקנותיה נקודה אחת שאינה אמת
לאמקעה ' ( התכוון לנקודת הלמוד של שפת

אונגרית ) .

הצטער רבו על כך שנקודה אחת מתקנותיה של שומרי

הדת אינה לגמרי אמת  ,וחשש על עתידה של החברה '  .ראה  :ו ' פפנהיים  ' ,זכרונות ממורי ורבי הכתב סופר זצ " ל ' ,
ספר יובל ליום מלאת ששים שנה מו " ה רבי יעקב רוזנהיים נרו יאיר ,

פרנקפורט ענ " מ תרצ " ב  ,עמ ' . 159

.

זאת  ,כתב של הג ' ואיש כרוניקל קיבל את ההצהרות הנלהבות כפשוטן וציין בתמימות

לעומת

~ the :first -time the :ז0ע '

" "

 8 - 0 1040 % partyש
 the West , admits 8 nationalty , 8ת ] the , such 85 15 altogether unknown
patriotism due 10
ofbirth . . they admit the propriety Of' considering the Magyar tongue
 Hungary' , Jewish Chronicle , 12 Juneתו the national language ' , ' Jewish Orthodoxy and Reform

. 1868

מצוטט על  -ידי

Hungary during the Nineteenth Century :

תו  . Katzburg , 'Assimilationא

,י

480 )04 . ( , Jewish Assimilation 1 3fodern IYmes , Boulder , 0010 . 1981 ,

 . 49 - 55קק  .עיין גם
39

ה'

:

 . 549 - 554קק ) 1867 ( ,

)ל

'

"

Orthodox Positions ' , 8 .

 ,ם(מ חם ' Frankfurt und Ofen -Pest , Ben ) %

ליכטנשטיין  ,משכיל אל דל  ,ג  ,לבוב תרכ " ט  ,כלל ח  ,פרט ד  ,דף עג  ,ע " א  -ע " ב  .ועיין גם

שלזינגר ( לעיל ,

:

הערה  , ) 30עמ '  , 117הערה על ' שומרי הדת '  .דבריו של ליכטנשטיין נזכרים על  -ידי ש ' הכהן וינגרטן  ,החתם -
סופר ותלמידיו  :יחסם לארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ה  ,עמ '

. 121

כדאי לציין שכבר בשנת

1869

קיבל שלזינגר את

ה ' הבהרה ' של שומרי  -הדת  ' :אני מודע בשם יראי ה ' השייכים לחברה שומרי הדת בהונגריה

:

כאשר החברה

שמה לה למטרה להפרן את השפה ההונגרית  ,הבינו על  -ידי כך רק שבמקום שהיהודי השתמש עד כה בשפה
הגרמנים  ,למשל בתעודה או בקשה וכדומה  ,רוצים הם מכאן והלאה להשתמש בשפה ההונגרית  .אבל לשנות
לשון  ,לבטל נוהג היהודי  ,כלל לא עלה על הדעת  ,ח " ו '  .המקור ביידיש  -דייטש  .ע " י שלזינגר  ,אל העדרים השני :

396

יער צווייטער אויפרוף אן יידישע קינדער ,
ליכטנשטיין ( שם )  .והשווה את הערכתו של "

[ למברג ] , 1869

40

' מודעה רבה '  ,מאחורי

קניאל  ,המשך ותמורה

:

השער .

היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת

העבר " י בארץ הגר

דיון

ואכן ניינן לקבוע שאחד מסימני ההיכר המבדילים בין הזרם המרכזי  -וכמובן הניאו -

אורתודוקסיה י - 4לאולטרה  -אורתודוקסיה הוא הערך הדתי המיוחס ל ' אקולטורציה

לאומקז ' .

אנשים כרבנים ליכטנשטיין  ,סופר ושלזינגר הרחיקו לכת הרבה מעבר לטיעונים הלכתיים צרים ,
והסתמכו על האגדה  ,על הקבלה ועל נימוקים של שכל

ישר .

כמובן אולטרה  -אורתודוקסיה לא ההזה ערובה ללאומיות יהודית  ,אך היא נשאה בחובה את
הוודאות שאין היהודי הונגרי  ,פולני או גרמני  ,עובדה אשר כלל לא הקזה כה ברורה לשאר גוני

האורתודוקסיה  .כדי להתקדם מעבר לעמדה זו  ,שלמעשה היתה נעוצה בשלילה  ,היה הכרח

להתקדם צעד נוסף ולנסח את הזהות היהודית במונחים לאומיים בדרך החיוב  .היזה
קוונטים  -אך ר ' שלזינגר לא

זו קפיצה

נרתע .

על מנת להעריך את דעותיו של עי " ש חשוב לזכור את הכרונולוגיה של הלאומיות

היהודית

ואת

קצב התפתחותה  .התנועה הלאומיוז היהודית גדלה באופן דרמטי בעשרים השנים שאחרי שנת

. 1862

בראשות שנות השמונים של המאה הי " ט נהרו אלפים לתנועת חובבי -ציון הצעירה  ,אך

בשנת

בזמן פרסום הקונטרס האוטופי של ר ' שלזינגר  ,נמצאו לפי השערתי רק מאות ספררות

, 1873

של אנשים חדורים בתודעה של לאומיות

יהודית .

עשור קודם לכן  ,כאשר הופיעו לראשונה

ספריהם של קלישר והם  ,בשנת  , 1862וכאשר פרסם דוד גורדון את הראשון במאמריו הלאומיים ,
בשנת  , 1863ספק אם נמצאו כמה עשרות בודדות של יהודים אשר ניתן היה לכנותם יהודים

לאומיים  ,ורק קומץ מביניהם הפרן בכתובים את מחשבותיהם  .משום כך עיבוי הצהרותיו של
ר ' שלזינגר בדבר האופי הלאומי של היהדות הוא מרכזי בקביעת

מקוריותו ומקומו בהיסטוריה .

אוטופיה אורטודוקסית בארץ  -ישראל
הצעותיו הסנסציוניות יותר של עי " ש בחזונו האוטופי  ,כפי ששורטטו משנת

- 1873

צבא  ,יישוב

חקלאי וכו '  -האפילו על אלמנטים יסודיים בחיבורו  .את המסר של החיבור ניתן לסכם בקצרה :
על רקע ההידרדרות המהירה של המסורת בגולה הארן ר ' שלזינגר במאמינים להימלט למקלט בטוח .

הוא קרא לשיבת היהודים לציון כחלק ממשיחיות הדרגתית וארצות  .במונחים מעשיים קבע כי על

היהודים להתארגן בחברה שיכופש ולרכוש מהתורכים אדמות  .על  -פי תוכניתו יש להקים בארן -
ישראל מסדר אליטיסטי של וירטואחים דתיים  ' ,כולל עבריים ' שמו  ,אשר יחד עם חברת עזר
מחמירה פחות  ' ,חברת מחזירי עטרה ליושנה '  ,יגשים את האוטופיה האורתודוקסים  .בכוונתו לא
היה ליצור סתם העתק של החברה היהודיוז המסורתית

בהונגריה .

רפורמות בחינוך  ,בנישואין

ובתעסוקה  ,כולן הכרחיות לשם תחייה מוסריו ורוחנית  ,והן אמורות להוות את הבסיס לחידושה
של תרבות עברית

עתיקה .

כבר העירו חוקרים שכמה מהערותיו של ר ' שלזינגר בחיבורו משנת

1873

היו בעלות גוון

לאומי  .עי " ש דרש שחברי ' כולל עבריים ' ידברו עברנה בלבד בשבת ובאספות המסדר  .הוא הורה
העלייה

הראשונה והשנייה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

: 41 - 40

' המושג לאומיות נתפס ביישוב הישן במשמעות שונה

לחלוטין מהתוכן שיצקו בו הוגי הרעיון החדש  .המונחים מולדת  ,תחיה וקרקע  ,שהיו שגורים בקרב מבטאיה של

ההתיישבות החדשה  ,נעדרים כאן '  .על השימוש במונח ' לאום ' לפני שנות השמונים ראה  :קניאל ( לעיל  ,הערה
 , ) 15עמ '
41

. 48

, ,

אופיינים הכתבה ב  1 ) 1865 ( , 259 - 260 -ר וכשס ט המצביעה בשביעות רצון על כך שבכל מדינה ומדינה אימצו
היהודים למעשה את האופי המקומי  ,ומציינת לדוגמה את הונגריה שבה חל תהליך של ' הלאמה '
)  ( Nationalisierungשל

היהודים .

"

ולקן

ריון

מיכאל סילבר

ללמד את הילדים לכתוב עברית בגיל מוקדם  .וקבע כי בחברה ובכולל יש מקום גם לנשים ; אלו
ילמדו ' מעשה הכתיבה

בעברית . . .

וכן ילמדו לדבר ולכתב בלה " ק למען אשר יצאו משם בנות

ישראל המדברות שפה עברית למען יוכל כל איש שורר בביתו לדבר לשון עמו ' .

42

גם אם נניח שאין

חידוש גדול בדרישה שידברו בעברית בשבת משום שהיו חברות בגולה שנהגו כך ,

הוראת עברית למעשה לילדים נזכרת אף על  -ידי ר ' שמשון רפאל
יהודית ,

44

וגם אם

43

הירש  ,שאינו חשוד בלאומיות

הרי אין ספק שהדרישה שגם נשים ילמדו לדבר עבריני ' למען יוכל להיות כל איש שורר

בביתו לדבר לשון

עמו ' ,

יש בה חדש .

45

במקום אחר מציג עי " ש הנחיות לבוש ולפיהן ילבשו החברים רק לבוש יהודי ייחודי  .אין
להשתמש בשמות לא  -יהודיים  ,לא ייקרא אדם בשם אדולף כאשר שמו הוא אהרון  .הדגש על

האיסור לשנות ' שם  ,לשון ומלבוש'  ' -של " ם '  -שב ומופיע בכל כתבי ר ' שלזינגר  .ראשי התיבות
שלו לכך הם אך חזונו של שלזינגר אינו רק תגובה להתבוללות  .נכון  ,הוא קורא גם לשמר את

היידיש ודורש מחברים ללבוש את בגדי אבותיהם  ,אך אלו הם צעדים זמניים בלבד  .היעד הנכסף
הוא ' להחזיר עטרה ליושנה  ,להתאמץ שכל בני הכולל ישנו את מלבושיהם  ,וילבישו אותם
מלבושים

אשר . . .

הלכו בו אבות ראשונים

ובימי התנאים . ' . . .

46

בסופו של דבר מבקש שלזינגר

לבסס את האוטופיה האורתודוקסית שלו לא על יהדות הגולה אלא על תרבותם של העברים
הקדמונים

;

לא על היידיש  ,שפת אבותיו הקרובים  ,אלא על העבריני העתיקה אשר עליה ליהפך

לשפה חיה  ,מדוברת וכתובה ובשום פנים לא להצטמצם לעניינים שבקודש בלבד  .אם לא יצליחו

לשחזר את לבושם של העברים הקדמונים הוא מציע לאמץ לבוש חדש לגמרי  .דומני שלא נטעה
42

' צריכין להתאמץ עד " ז לפרסם ולדבר בשפתינו לה " ק ע " כ יסכימו לדבר אצל אסיפה רק בלה " ק וכן בשכת קודש
שלא יה " דבורך של שבת כדבורך של חול  ,תרן בשעת דרשה של תוכחה שצריך לדבר בלשון יהודית אשר
מבינים ההמוניים וכנודע מהר ' הר " י זיע " א  ,וכן הנערים מנעוריהם צריכין להרגילם היטב בלשונם בלה " ק
ולהשתמש במכתבים וכיוצא ע " פ רוב בלשון הקודש וכן כל דבר אשר יצא מן הכולל יהי ' הכל בלה " ק '  .שלזינגר

( לעיל  ,הערה

, ) 20

דף יב ע " א  ,סעיף כט  .על  -פי עדות אחת שלזינגר ' בשבתות היה מטיל על בני בכזו לשוחח עמו

אך ורק בלשון הקודש '  .ראה  :י ' ראב  ,התלם הראשון  :זכרונות

1930 - 1862

 ,נרשמו בידי בנו ב ' בן  -עזר

( ראב)  ,עם

מבוא מאת ג ' קרסל ואחרית דבר מאת א ' בן  -עזר  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '  . 51על תרומתו של שלזינגר לתחיית
' ifistorically ,
העברית ראה בין השאר דעתו של א ' בר  -אדון 15 easy 10 show that 8 number of :
8

and within

had advocated the revival 0 ] Hebrew speech ,

.

Joseph Schlesinger , and several
the Revival' ofModern Hebrew ,

 . 16ק 1975 ,
43
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' מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לשון הקודש ומלמדו תורה ואם

הקודש ואינו מלמדו תורה ראוי לו כאלו קברו ( ספרי

עקב) ' .

אין מדבר עמו לשון

ש " ר הירש  ,חורב  ,הערה בעבריה  .המקורות הם

:

' כשתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לה " ק ומלמדו תורה '  ,ספרי דברים  ,עקב ( מהדורת פינקלשטיין )  ' :יודע

לדבר אביו מלמדו תורה וק " ש  , ' . . .בבלי  ,סוכה  ,מ " ב

קודש . .
45

ע2ונ

 , ' .תוספתא  ,חגיגה א ( מהדורת

;

חגיגה א

:

' יודע לדבר אביו מלמדו שמע ותורה ולשון

ליברמן) .

אלקלעי הקדים אותו בתביעה שגם בנות ידברו בעברית  ,וייתכן ששלזינגר הושפע ממנו  ' .ויעד הנביא כי הבנים

והבנות ינבאו לדבר לשון צחה ובשפה ברורה ובנעימה '  .עיין  ' :מנחת יהודה ' ( תר " ג) בתוך  :כתבי הרב יהודה
אלקלעי  ,א  ,ערך י ' רפאל  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '  . 247על שאלת הדיבור בעברית בעישוב הישן ' ראה  :פרפיט
( לעיל  ,הערה

, ) 43

עמ '

 ; 252 - 237נ '

לשוננו לעם  ,כו ( תשל " ה )  ,עמ ' 195

בר  ' ,הדיבור העברי בארץ  -ישראל במאה שעברה לפני אליעזר בן  -יהודה ' ,

 ; 203 -ח '

רבין ,

שלזינגר  ,מחזירי עטרה ליושנה ( לעיל  ,הערה

' מהותו של הדבור העברי שלפני התחייה '  ,שם  ,עמ '

, ) 20

דף יב ע " א  ,סעיף

כח .

. 233 - 227

העבר " י בארץ הגר די ון
אם נאמר שעי " ש לא היה מרוצה מהתרבות המסורתית של הגולה וביקש לשוב לאיזה עבר רחוק ,

יותר אותנטי  ,מקורי ועתיק  .כך אני מבקש לפרש גם את שם החברה ' מחזירי עטרה ליושנה '

:

להשיב ליהדות את תפארתה הקדומה  .ולא במקרה בחר ב ' כולל עבריים ' כשם המסדר ; הוא חלם
על אוטופיה של עברים ולא של יהודים

סתם .

ר ' שלזינגר מתבטא בנימה לאומית כאשר הוא מציע להנפיק מניות כדי לממן את בנייניה של
ירושלים  .הוא כבר יכול לדמיין מסחר עירני בבורסות הגדולות בעולם  ,ומציין כי על המניות להיות
מונפקות כמובן רק בעבריוז

47

ואל לאות זרה להופיע על פניהן ' כי לא יבושו עמי לעולם  .לא פחות

אנחנו מעם רומיניע " ן או אונגאר " ן תודה לאל  ,וכאשר הם מקפידים על לשונם וארצם  ,מה גם

אנו . . .

ואם השוואבען אשר לא ידברו ג " כ בלשון אשכנז שלהם בלשון צח  ,כ " א מעוקל ומקולקל ,

לא יעזבו שפת אמם  ,והמה

יבשו . . .

ואנחנו  ,לא נירא לא

נבוש ? . ' . . .

48

סיווג היהודים בקטגוריה של האומות לשם השוואה הוא כמובן אחד המוטיבים החוזרים
בלאומיות היהודית

המוקדמת .

הקריאה לכבוד לאומי והדביקות האיוזנה בלשון לאומית

ובטריטוריה לאומית ראויים לציון במיוחד בהתחשב בקביעתו של יעקב כץ שרעיונות אלו היו
זרים למבשר דתי אחר של הציונות  -ר ' צבי הירש קלישר  .אף יותר משמעותית היא העובדה
שעשש

בחר להצהיר על הגאווה הלאומית בשפה העבריני בהקשר כה פרוזאי כמו מניות הבורסה

!

פיסקה זו צוטטה על  -ידי היסטוריונים אשר ביקשו לזהות את ר ' עי " ש כיהודי לאומי וציוני  .אך
בשטז

1873

כבר הפכו הצהרות כאלו למקובלות יותר ויותר ולא היו מקוריות  .ועי " ש  ,תולעת

ספרים מובהקת  ,יכול היה לספוג וללקט רעיונות כאלה ולהפנימם  .הוא לא רק קרא את העיתון
ה ' מגיד '  ,אלא גם התכתב עוד בשנת  1866עם

עורכו דוד גורדון .

49

בשנות השישים של המאה הי " ט

היה זה גורדון אשר הציג בפני קהל קוראי העבריני את קלישר והס  .הוא גם זה אשר דיווח מפי
השמועה על הצעתו השאפתנית של ארנסט

להרן ( תת8ץ8א "

] )  ,מקורבו של נפוליאון השלישי ,

לרכוש את ארץ  -ישראל עבור היהודים כחלק מפתרון הבעיה המזרחיוז  .מכאן שרעיונותיו של ר '
שלזינגר ניזונו ממיגוון רחב של מקורות ולא כולם בהכרח מתחום ד ' האמות של המסורת  .זהו
אמנם פרדוקס מעניין שמשנתו של אידאולוג ריאקציונר זה אופיינה בנכונות לשאוב ואף להפנים
רעיונות חדשים מכל מקור

שהוא .

נראה ששלזינגר שמע לראשונה על תכנית להרן או על תכנית דומה

לה רק בשנת . 1866

50

באותה השנה הוא החל לפרסם כתבות מפריס בעניין זה בכתב העת העברי  -היידי שלו

ביוני

' עמוד

היראה '  ,ובאחת מהן התייחס לתכנית שעליה קרא בכתב  -העת העברי ' הלבנון '  .בארצות  -הברווז ,

כך דיווח  ,יסדו גויים חברה כדי לרכוש אחוזות קרקע בארץ  -ישראל על מנת ליישב בהן יהודים  .הם

47

שלוש שנים יותר מאוחר דיווח יהושע שטמפפר  ,ממייסדי פתח  -תקווה וחבר בחברת המעל " ה  ,על הקמת חברה

לרכישת קרקעות באוץ  -ישראל  ,חברת עבודת האדמה וגאולת הארץ  ,ועל הנפקת מניות שניסוחן לגמרי בשפה
העברית  .ראה

Jewish (Jhronicle , 17 November 1876 :

48

שלזינגר ( לעיל  ,הערה

49

עמוד היראה ,

50

, ) 20

דף כד ע " ב  -כה ע " א  ,סעיף

י.

על דפי ה ~ , Israelit -דיווחו בשנים  1866ו  1867 -על תוכניתו של הנרי דינן ( ותאתת ( ] ) לייסד מושבות חקלאיות
בארץ  -ישראל ; על הצעתו של פרנסואה ורקרוס )  ( Vercruysseלייסד מושבות יהודיות בארץ  -ישראל לפי עקרון
הלאומיות )  ; ( Nationalit tsprinzipועל הנוצרים המילינריסטים ממדינת מיין בארצות  -הברית  ,אנשי המושבה

של אדמם ) ~ , ( Adamsשהתיישבו באוץ  .עיין  :איזראליט ז

(  , ) 1866עמ '  ; 733 , 521 - 519 , 427 - 425ח ( , ) 1867

עמ '

ק

ק
~ ~

ריון

מיכאל סילבר

הצהירו כי הגיע הזמן שבו על הגויים לפרוע את חובם ליהודים  .זמן שיבת ציון שחזו הנביאים
ממשמש ובא ומטרת החברה לקחת חלק פעיל בתכנית מקודשת זו  .אתה הבדל לעומת היהודים ,
העיר עי " ש במרירות  ,העושים ככל יכולתם על מנת למחות כל זכר ליהדותם במגמה לזכות בחיבת

האומות  .עד כמה מתביישים היהודים ' להיות אומה בפני עצמה  ,להיות יהודים בין האומות [ אלם

אייגענע אומה אלס יידען צווישען דיא פעלקער צו זיין ] '  .הגויים מאידך גיסא ' נאבקים להשיב על
כנה את תפארת היהודים העתיקה  .הם מחפשים דרכים לאחד את היהודים לאומה כבימים עברו

[ וויא יידען וויעדער איין אומה צו זאם [ כך ! ]  ,וויא פריהער זיין זאללען ] ואף יותר מכך  ,להשיב את
ארץ הקודש לתפארתה משכבר

הימים ' .

51

ר ' ע " י שלזינגר ולאומיות יהודית
לא היתה זו הפעם הראשונה שר ' עקיבא יוסף נקט ביטויים לאומיים מפורשים  .הצהרה מסוג זה
פרסם בחלקו השני של ' לב העיברי '  ,אשר הופיע כאמור בשנת

. 1864

עדותו היה מוכן לדפוס כבר בשנת

1868

אם כי רובו של הספר לפי

בשלב כה מוקדם בכרונולוגיה של הלאומיות היהודית

מסתבר ששלזינגר הגיע לרעיונות אלו באופן עצמאי  .הוא נוגע בנושא הלאומי במאמר המשולב

באנקדוטה  .בהערת שוליים ארוכה ומפותלת הוא מספר על שיחה שהיתה לו עם שופט  .היה זה
מאורע שהשאיר עליו רושם עמוק והוא עתיד היה לשוב ולהזכירו בכתביו במהלך העשור

הבא .

;

להלן

הוא כתב שני דיווחים על שיחה זו  ,האחד בעבריוז והשני בגרמנית אך באותיות עבריות

הגרסה

העברתי .

ר ' שלזינגר הובא לביני  -המשפט בהאשמה שהוא מסיני קנאי  .במהלך המשפט שאלו השופט
אם הוא משתייך לחסידים  ,כת חשוכה  -כך שמע  -המתנגדת לכל תרבות ולכל
עי " ש

. Bildung

הבהיר כי אין הוא חסיד ובכל מקרה אין להאשמה כל יסוד .
עברי אנכי ואת תורת ד ' אשמור וחורתינו היא שונאת לעם הארץ יותר

תאמר שאני נגד ההשכלה

?

מכל דת . . .

ואיך

אבל הסכת ושמע  :הכי תאמר על ההגרים [ ההונגרים ] אשר

כל מבקשיהם הוא להרים לשונם וחכמתם  ,והם דוחין האשכנ " ז מבתי חינוך ילדיהם
ומבקשים לגדל בניהם רק בדרכי אומותם  ,ומלמדם רק דברי הימים שלהם  ,וידיעת הארץ
שלהם  ,הכי תאמר שהם בזה נגד ההשכלה

?

כי אם כה תאמר  ,כל עם לעמו ולארצו

ידרוש  ,ואת לשונו ירים  ,ואת מלבושו ילבוש  ,ונימוסיו יחזק  .ירדוף ירדוף ההגרי כעיט
אחרי משפטי לשון אשכנ " ז ונימוסי אשכנ " ז בין ההגרים  ,וכן

עושה הלועז והצרפת וכו' .

כל אומה מחזקת ומרוממת את לשונם חכמתם ונימוסם  .וכי בשביל זה תאמר עליהם

שהם נגד ההשכלה  ,על ידי שאינם הולכין אחרי שפת לשון זרים נכרי ? . . .
אנחנו אומה ככל אומות לא אבדנו תקותינו מלשוב לארצינו

והחכמה  -אבל רק בלשוננו ובדרכי

ואלו הפרו
ההשכלה .

100

ברקע . . .

!

אנו אוהבים ההשכלה

הישראלית .

[ להיות ] לעם אחד עם התושבים  [ .כנגד ] בגידה הזאת יצאנו ולא נגד

52

ישראל :

תשרי תרכ " ז '  ,עמוד היראה  ,א ,

51

' דברי ימים של

52

שלזינגר  ,לב העיברי ( לעיל  ,הערה

, ) 30

5

תרפ " ד  ,ב  ,דף עב

( אוגוסט  , ) 1866עמ ' . 2 - 1
ע" ב -עג ע" ב  ,הערה ב .

העבר -

הדים משיחה זו ניתן למצוא בדרשה שפרסם ר ' שלזינגר באוגוסט

1866

י בארץ הגר דיון

בעיתונו היהודי -הגרמני

' עמוד היראה '  ' .האם תטען שאנגלי איננו בן  -תרבות אם אין הוא דובר גרמנית

?

הוא בן תרבות

בדרכו האנגלית  .זהו מה שהיהודים טוענים ודורשים  .גם אם נכון הדבר שאנו מפוזרים בין עמים
רבים בעולם  ,הרי אנו אומה למרות הכול [ ' איין אומה זיין מיר דאך ' ]

!

אחרי ככלות הכול קיימת

ארץ הנושאת את שמנו ואנו עדיין מצפים מדי יום ביומו למשיח צדקנו ' .

53

כפי שציינתי לדו  -שיח של ר' שלזינגר עם השופט ישנה גרסה נוספת  ,בגרמנית  ,שהופיעה
בחיבורו ' אל  -העברים ' בשנת

( תרגום הקטע בנספח

1863

להלן) .

גרסה זו מעניינת במיוחד משום

שהיה עליו לתרגם את תפיסותיו למושגים אירופיים של זמנו  .הסגנון חד  -משמעי  ,והוא משתמש
במונחים

כמו :

National-sprache

Nationalit t , Nationalrecht ,

 ,ת10י %א .

~

השופט התלונן כי בניגוד לכמה רבנים מודרניים שהחלו לדרוש בהונגרית  ,אין הרבנים

בהונגריה .

המסורתיים מכירים את השפות המדוברות

בתשובתו הבחין עי " ש בין אזרחות

ללאומיות  ,בין נאמנות למדינה לנאמנות ללאום  .לדבריו לאורך כל ההיסטוריה שהיו היהודים
נתינים נאמנים ושהקריבו מרצון את רכושם ואת חייהם למען המדינה ככל אזרח אחר  .אך אל נא
תבקשו מאיוזנו לוותר על אמונתנו ועל לאומיותנו  .אל תגזלו מהלאום את לאומיותו  ,את זכויותיו

הלאומיות  ,את שפתו הלאומית  ,את בגדיו המיוחדים ואת מנהגיו  .כיצד יכולים המג ' ארים לדרוש
מאתנו את אשר הם עצמם מגנים

?

ר ' שלזינגר הבין כמובן שזיהוי היהודים כעם אינו מובן מאליו על  -פי אמות המידה של התורות
הלאומיות אשר רווחו באותם ימים באימפריה ההבסבורגית  .היהודים לא ענו על אמות מידה אשר
נחשבו חיוניות ללאומיות

;

אפילו ההגדרה המינימליסטית כללה לשון

וטריטוריה .

כיוון שנאלץ להודות שבמצב הנוכחי חסרים ליהודים הקריטריונים המקובלים של הלאומיות
העלה הוא טיעונים המזכירים את טיעוני הציונות הקלאסית בדבר אופיה הלטנטי של הלאומיות
היהודית ובדבר התפקיד שמילאו הדת  ,השפה  ,המנהגים והלבוש בשמירה על הלאומיות

בגולה .

כפי שהוא עצמו מודה אין הללו מאפיינים בלתי משתנים  ,ולמעשה בדיוק על שמירתם של

מאפיינים אלה  ,ההולכים ונעלמים לנגד עיניו  ,הוא נאבק  .עי " ש השתמש כאמור גם בטיעון בדבר
אופיה הפוטנציאלי של הלאומיות היהודית

:

היהודים הם אומה משום שיש להם מאפיינים

לאומיים אוביקטיוויים  ,וגם אם אין הם בולטים לעין אין פירושו של דבר שהיהודים אינם
וכאן באה מעין קפיצה במהלך הטיעון

' leap offaith

-

אומה .

מאפיינים אלו מצויים בצורה חבויה ועל

כן בכל זאת היהודים הם אומה  .זהו בדיוק ה  ' circular reasoning "-האופייני כל כך לחשיבה
לאומיות אמיתית

!

ר ' שלזינגר ניסה להתמודד בכנות עם היבט בעייתי אחר בטיעוניו והוא העובדה שהלבוש

היהודי והלשון היהודית לקוחים ממקורות לא  -יהודיים  .נכון הדבר  ,הוא מודה  ,שהיהודים שוב
אינם לובשים את לבושם הלאומי המקורי ואינם דוברים בשפתם המקורית  ,העברית  .מכל מקום ,

כל מה ששאלו מהגויים הם טרחו באופן מודע לשנות ולהפוך לייחודי  ,לדבר משלהם  .בימי-
הביניים אולצו היהודים לוותר על שפתם ולאמץ את הלשון הגרמנית ; הם עשו זאת  ,אך עיוותו את

השפה החדשה במכוון על מנת ליצור את היהודית  -הגרמנית המיוחדת שלהם ' כך שלפחות לשון
לאומינו למחצה תישמר '  .מה שחשוב הוא שהיהודים תמיד שמרו על ייחודם באמצעות שמותיהם ,
53

עמוד

היראה  ,א ,

 ( 5אוגוסט 866ן )  ,עם ,

קלו  -קלז .

 01י

ריון

מיכאל סילבר

לבושם  ,לשונם ומנהגיהם  ,אשר הבדילום משאר העמים  .מי ותונח ערכים אלו  ,נוטש את סימני
הזהות שלו ומזדהה כהונגרי  ,פולני או צרפתי  -הוא בוגד  .והוא מסיים

:

המטיפים בלעז  ' ,לבד מהיותם פושעים בדת  -הם פושעים גם בלאומיות

היהודיוז ' .

כל אותם רבנים
54

זו קביעה מרשימה  .היא חשובה במיוחד משום שהיא מצויה בחיבור שפרסם הרב שלזינגר עוד
בשנת

, 1863

שנה אחת בלבד אחרי הופעת ' רומי וירושלים ' של משה הס

!

על סמך קטע זה הייתי
לאומי! יהודי!

משייך עיתו לפנתאון מבשרי הציונות  .ולמרבה הפלא דווקא המימד של תודעה

הוא שמקנה לו מקום זה ולא אותו אלמנט של יישוב ארץ  -ישראל אשר מאפיין בדרך כלל את
מבשרי הציונות

הדתיים .

דת ולאומיות
אך האם היה ר ' שלזינגר באמת בעל תודעה לאומית בשלה ? כיצד תפס את היחסים בין דת
ללאומיות  ,ואיך נקשרה בתודעתו הלאומיות לאולטרה  -אורתודוקסיה

מסיומו של הדו  -שיח משנת

: 1863

?

אפשר להתחיל בציטטה

' זה מה שעניתי לשופט  ,אך אנו בני ישראל איננו זקוקים לגאווה

לאומית במשמעות שניתנת לה על  -ידי אומות העולם  .המניעים שלנו  ,שורשינו לכל דבר  ,הם אך
ורק

אמונתנו . ' . . .

55

לכאורה משפט זה עלול להפריך את הטיעון הלאומי  .האומנם

של הלאומיות לטובת הדת

?

?

היש בו משום שלילה כללית

במבט ראשון מזכירים דבריו את דברי ר ' ש " ר הירש ומקדימים הוגי

דעות אחרים במחנה האורתודוקסי הגרמני כגון נתן בירנבאום ויצחק ברויאר  ,אשר טענו כי
לאומיות יהודית אמיוזית היא במהותה דתית ושונה לחלוטין מהלאומיות ' במשמעות שניתנת לה

על  -ידי אומות העולם '  .האומה נוצרה על -ידי הדת במעמד הר סיני  ,ואין הדת ' קניין

לאומי ' כפי

שגרסו הוגים ציוניים אלא ההיפך  .הסיסמה של קבוצה זו היא אמרתו הידועה של סעדיה גאון ,

' אומתנו אינה אומה כי אם בתורותיה ' .
אלא דווקא של פועלי אגודת ישראל .

56

54

נע " י

שלזינגר ] ,

אל העדיים

:

במלים אחרות  ,ר ' שלזינגר אולי איננו הסבא של הציונות

57

אייפיוף אן אללע טיייע יידישע קינדער  [ ,פרסבייג

תיכ " ג ]  ,עמ '

תגובתו של פרץ סמולנסקין לדברי רב ליברלי שהביע את רצונו לבטל את השפה העברית
ואמונתם '  .פ ' סמולנסקין  ' ,פתח דבר '  ,השחר  ,א  ,א ( תרכ " ח ) ,

הלאומיות היהודית במרכז אירופה

עמ ' ,- 111י1

הנ " ל  ' ,התגבשות התודעה

. 95

.9

55

שלזינגר

56

האמרה של סעדיה גאון מופיעה באמונות ודעות  ,לייפציג תרי " ט  ,עמ '

( שם )  ,עמ '

' בוגדים הם לעמם

מצוטט על  -ידי י ' שלמון  ' ,עלייתה של

ובמערבה '  ,הציונות  ,יב ( תשמ " ז )  ,עמ ' ; 12 - ] 1

הקבוצתית היהודית במזרח אירופה '  ,בר  -אילן  ,כד  -כה ( תשמ " ט )  ,עמ '

:

.9-7

והשווה את

. 80

לא נעלמה מעיני מתנגדי הציונות

העוצמה הטמונה במונחים ובמושגים החדשים של הלאומיות  ,ולא פעם ניסו לאמץ אותם ולהפקיע מהם את
משמעותמ

הציונית .

כך למשל בעקבות הופעת הציונות טענו אנשי ' היישוב הישן ' ש ' הלאומיות מתמצה

באידיאה מרכזט! אחת  :עיקר לאומיותו של ישראל היא התורה  ,והיא אשר עשתהו לעם

[ ההדגשה במקור ] ,

וכל

אשר מפריד בין הלאומיות והתורה וממשיך לטעון לאומי אני מוציא עצמו מכלל ישראל '  .קניאל ( לעיל  ,הערה
 , ) 40עמ '
 ,2ל ) 1

57

. 41

הציטטה מתוך חבצלת ,

37

( תרנ " ט ) .

 ,יתסטשא נח "

על עמדת יצחק ברויאר ראה מאמריו  1 . ,ת ] ' Judaism and National Home ' ,
: ofJudaism
edited. by
Breuer , Concepts
 . 29 - 36 , 82- 107 , esp . 85 -קק . . 8 . Levinger , Jerusalem 1974 ,נ

~,

' Religion

 ; 86עיין גם  :מ ' ברויאר  ' ,ראשית דרכו של אבי  -מורי ז " ל '  ,ר ' הורבעו ( עורכת )  ,יצחק ברויאר  :עיונים במשנתו ,
ירושלים תשמ " ח ,

עמ ' . 59 - 55

על עמדת נתן בירנבוים ראה לדוגמה , ' Strenggl ~ ubigkeit und :

,

Birnbaum

.א

 . 698 - 715 , esp . 700קק  ) 1918 ( ,ו  . Volkstum ' , Jeschurun ,ברויאר ובירנבוים  ,גם אם העריכו את האלמנט

העבר " י בארץ הגר די ון
יש לזכור שהאידאולוגיה האנטי  -ציונית של אגודת ישראל עוצבה בהקשר של עימות עם תנועה
חילונית לוחמת  .ההקשר התרבותי  -האידאולוגי היה שונה בימי ר ' שלזינגר  .הוא פנה אל קהל אשר

למעשה לא היה לו כל מושג על לאומיות יהודית  .נשאלת השאלה אז לשם מה העלה את נושא
הלאומיות

?

האם היה זה רק תכסיס

פולמוסי ?

אך מה ערכו הפולמוסי אם איש מקהל קוראיו לא

העלה על הדעת מלכתחילה את האפשרות של לאומיות יהודית
את הנושא ועוד במסכת ארוכה יחסית שהיתה גם מנומקת

?

לשם מה היה עליו להעלות בכלל

היטב ?

לדעתי  ,אין להתייחס למשפט האחרון בדבריו של הרב שלזינגר ברצינות יתרה  .להערכתי חש

לפתע שהוא נסחף יותר מדי על  -ידי הרטוריקה של עצמו  ,ונבוך מהלהט שבו השמיע תפיסות כל
כך בלתי שגרתיות  ,הדביק ' קודה ' ממתנת זו  .הוא משמיע את המנגינה הלאומית טוב מדי ובלהט

רב מכדי שנתייחס ברצינות להכחשה החותמת את דבריו  .כדאי גם לשים לב לכך שהוא לא סייג אף
לא אחד מן הקטעים המאוחרים יותר בחיבוריו שנגעו בנושא

הלאומיות .

החשיבות הרבה שייחס עי " ש לאלמנט הלאומי -האתני כקטגוריה אוטונומית נפרדת ושונה
מהדת באה לידי ביטוי במונח ' עברי '  .המונח הופיע בכתביו בשנת

1863

כאשר הציע לראשונה

להקים ' כולל עבריים '  .הוא השתמש בו בשמות ספריו ' נער עיברי ' ו ' לב העיבר "  .והיתה
הגורל שגם ראשי התיבות של שמו עקיבא יוסף בן רבי יחיאל יצרו את המלה ' עיברי '

כך נהג כבר מגיל צעיר ועד סוף ימיו לחתום את
בחזונו האוטופי משנת

1873

זו יד

בכתיב מלא .

שמו .

מסביר ר ' שלזינגר שהשם ' מחזירי עטרה ליושנה ' מרמז למטרת

האגודה לשוב לדרכי ' האבות הראשונים '  .גם ' כולל עברים ' מתייחס לאותה מטרה  ' .השם עברים
הוא ראש לראשונים לשורש האומה הישראלית כעניין אברהם
אלו ?

העברי . ' . . .

58

אך מה הם שורשים

אחד הקטעים מחלקו הראשון של ' לב העיברי ' מרמז לכך  .בעקבות תנא דבי אליהו  ,חיבור

שהשפיע עמוקות עליו לכל אורך חייו  ,הוא מאתר את ראשיתם של היהודים הקמאיים במצרים
כאשר אבותינו כרתו ברית להתייחד בשמותיהם  ,בלבושם ובלשונם  ,ובכך הפכו מרצונם

'. . .

שרשי היהודית מימים ימימה

[ הם ]

לעם .

לשון ומלבוש  ,אשר העמידו אבותינו במצרים  ,ואשר

בזכותם נגאלו  ,והם מכריעים נגד כל המצות שבתורה  . ' . . .הפיכתם לעם קדמה לקבלת התורה

.

והמצוות הוא מצטט את תנא דבי אליהו  ' :דרכן של בני אדם אומרים התורה

קדמה . . .

ישראל קדמו  . ' . . .המאפיינים הלאומיים היו תנאי מוקדם הכרחי לדת היהודית ובסיס

אני אומר

להמשכיותה .

' אם אלה תיקח ח " ו מישראל  ,אז כל המצות הם רק כלבוש בלא גוף כי אלה הדברים הן גוף
הישראל והוא היהודי ועל ידיהן היינו לעם כמאמר הקרא עברי אנכי  ,ואת אלהי השמים אני

ירא . ' . . .
הרב שלזינגר ערך הבחנה אנליטית בין דת לבין המרכיב האתני  -הלאומי ביהדות וייחס ערך דתי
עליון לשימור מרכיב זה  .רק העברי מסוגל להיות גם ירא שמים  .משמעותית היא העובדה שלא
נשען רק על סמכותה של המסורת אלא פנה גם לשכל הישר של הקורא

:

וגם אם לא תאמינו לדברי רבותינו ז " ל  ,כי לא תאמינו  ,מי זה העיוור עיוורין היצרי  ,אשר
103
הלאומי ביהדות ודחו הזדהות לאומית עם עמי הסביבה  ,בכל זאת עמדו על כך שהעיקר היא הדת ושהתורה היא
הלאומיות היהודית האמיתית  .הם אימצו גישה שנאזן לכנותה ' לאומינו דתית ' בניגוד לעמדה הדתית  -לאומית
של הציונות
58

הדתית .

שלזינגר  ,מחזירי עטרה ליושנה ( לעיל  ,הערה

, ) 20

דף ז ע " ב .

דיון

סיער

מיכאל

לא יראה ולא יבין שאם את אלה תקח ח " ו את הכל תקח  ,כי אם אין כאן

שורשים  ,רוח בא

ועקרתו והפכו על פניו ח " ו  .כך אנו ראוים בעיניים  ,בכל המדינות ובכל המקומות  ,אשר
עקרו אלה השורשים  ,נשכח מהם תורת ה ' ולבסוף יצאו מכלל הדת  ,ונעשו מינים
אפיקורסים

צדוקים .

59

על  -ידי דבקות במרכיב האתני -הלאומי ניתן אפוא לערוב להמשך קיום הדת  ,אך הדת לבדה אינה
יכולה להבטיח את המשך הקיום היהודי  .דווקא העימות עם הניאו  -אורתודוקסים שהסתפקו
בשמירת מצוות  ,אך אמצו את האקולטורציה  ,הידד בתפיסתו של עי " ש את חשיבותו של האלמנט
האתני  -הלאומי  .למעשה מבטא אידיאל העברי בעיניו את הזהות המחלטת בין הדת ( בגרסה
האולטרה -

אורתודוקסית )

והלאומיות

היהודית .

סיכום
אף  -על -פי שיש במסורת היהודיה אלמנטים רבים הניתנים בקלות לפירוש לאומי  ,עובדה היא כי
עשש

ואולי גם קומץ מחבריו ורבותיו האולטרה  -אורתודוקסים שנטו לפירושים כאלה היו יוצאי

דופן בקרב האורתודוקסיה ההונגרית  .אף אורתודוקסי מלבדו לא הביא נימוקים מפורטים שכאלו

בזכות הסממנים המהווים את הלאומיות היהודכם  .זו כשלעצמה הוכחה למקוריות לאומיותו של
ר ' עקיבא יוסף שלזינגר  .גם אם לא היה זה אלא טכסיס למטרת פולמוס  ,עדיין עומדת בעינה
השאלה מדוע לא נזקק לו איש

מלבדו ?

כמה מבני זמת היו מסוגלים לנסח קביעה פסקנית שרבנים

הדורשים בגרמנית או בהונגריוז ' לבד מהיותם פושעים בדת הם פושעים גם בלאומיות היהודית '

לקירבה  -מעין

- elective affinity

?

בין הלאומיות היהודית לאולטרה  -אורתודוקסיה יש

סיבות טובות  .ככלות הכול שתיהן התפתחו על רקע הלאומיות האירופיוז וכתגובה לה ולזרמים

יהודיים כגון הרפורמה והניאו  -אורתודוקסיה שאימצו את האקולטורציה  .אותם המקבילים אף
נפגשו לא פעם  .האם זה מקרה שהם ב ' רומי וירושלים '  ,שהתפרסם בשנת  , 1862רק שנה לפני ' אל
העדרים ' של ר ' שלזינגר  ,יוצא בחריפות נגד ההשכלה ומנדלסון ונגד הרבנים בגרמניה  ,ומאשים
אותם בבגידה באומרו כי ' המתכחש ללאומיות הישראלית  ,לא כופר בלבד הוא  ,פורש מבחינת
הדת  ,אלא גם בוגד בעמו ובמוצאו ובמשפחתו '

ביטויים ללאומיות  ,מה הוא מעלה

?

?

וכאשר הס מחפש בתוך המסורת היהודקו

' התלמוד והמדרשים מייחסים את גאולת

ישראל . . .

לנאמנות

שאינה עשויה להתכחש כלל ללאומיות  .בייחוד מציינים חז " ל שבני  -ישראל במצרים לא המירו את
לשונם בלשון סביבתם ולא שינו את שמותיהם  ,ובזה הראו את עצמם ראויים לגאולה  . ' . . .והוא
ממשיך :

' אפילו אבי הנביאים ומחוקקנו הגדול  ,טעם לפגם מוצאים בו חז " ל  ,שבבואו לבית

ייזרו

לא העיד על עצמו כי איש עברי הוא  . ' . . .מכל ספרות חז " ל בחר הס דווקא אותם שני המדרשים
ה חוזרים ונזכרים שוב ושוב אצל ר ' שלזינגר

והאולט רה  -אורת ודוק ס ים .

60

את הקירבה בין לאומיות לבין אולטרה  -אורתודוקסיה חשו בני הזמן  .מבקריהם של האולטרה -
אורתודוקסים הדגישו שאין כאן אלמנטים אימננטים ליהדות המסורתית  ,אלא דווקא מורגשת

השפעתה של הלאומיות המודרנית  ' .יהדותם של ר ' הלל ווטש [ ליכטנשטיין ] וחתנו [ עי" ש ] אינה
104

59

60

.

שלויתור לב העיברי ( לעיל  ,הערה  , ) 30א  ,דף לט ע " ב  ,הערה .
מ ' הס  ,רומי וירושלים וכתבים יהודיים אחרים  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '  . ! 32 , 40במקור ראה
 . ! 97 , Note 1ק 018 , 17 ,ת  . 2 ,ק : die letzte Nationalitdtsfrage , Leipzig 1862 ,

 :ה

,

1~ 0

55 ,ס4 . 11ב

 . undדרך אגב ,

לא מן הנמנע ששלזינגר קרא את ' רומי וירושליס '  .הספר נסקר בהרחבה על  -ידי לאופולד לב ב 0 -נ

!! 4444ך) tBen

רלפי צרויות שונות היה נפוץ יחמור בהונגריה  ,ושלזינגר שלט כמובן

בגרמנים .

העבר " י בארץ הגר די ון
האמיתית  ,האותנטית  .זאת אינה היהדות של

המקרא . . .

ואינה של התלמוד שמעולם לא אסרה

לימוד שפות זרות '  .שניהם מואשמים בכך שהם ינקו את רעיונותיהם דווקא מהסביבה  ' ,ממלחמת

השפות המתנהלת כבר עשרות שנים בארצות הממלכה האוסטרית  .כפי שהבוהמי מרומם ומער "ן
את

הצ

כית ומבזה ואוסר את הגרמנית  ,כפי שההונגרי משבת עד השמים את המג ' ארית ואת

'
הגרמנית הוא דוחה  ,כך רוצה ר ' הלל ל" ש להצהיר על הניב היהודי  -גרמני כשפה לאומעז יהודהד
קדושה  ,ולגרמנית הצחה הוא מדביק תווית של כפירה

! ' [ כך

! !

במקור ] .

ן6

הציונות הדתית ממזגת את רעיון שיבת ציון עם תודעה לאומית יהודית  ,וייתכן שראשיתו של

מיזוג זה דווקא בכור ההעזוך של האולטרה  -אורתודוקסיה

*
לרחובות ירושלים אין שמות

מקריים .

*

ההונגרית .

*

רשת הרחובות מהווה מפה סמיוטית סבוכה  ,עמוסה

במשמעויות  .רחוב קטן ויפה קרוי על  -שם ר ' עקיבא יוסף שלזינגר  .אין הוא ממוקם בין פנתאון
החרדים במאה שערים  ,אלא חוצה את רחוב חובבי  -ציון בשכונת טלביה החילונית  .ממבט ראשון

צורם לעין לראות אותו ממוקם בין אישים כאוליפנט וד ' יזראלי  .גם העובדה שהרחוב נושא דווקא
את שם חיבורו האורתודוקסי ' לב

העיבר "

ולא את השם ' חברת המעל " ה ' נראית בלתי

שמא הדימוי הרומנטי של השם ' הלב העיברי ' מצא כנראה הד בלבות אבות

הולמת .

העיר הציוניים .
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אך

במחשבה שנייה  ,אולי גם המיקום וגם השם הם דווקא במקומם  .מקורות רבים ושונים הזינו את

הציונות ואולי גם ' לב העיברי ' היה אחד מהם  .אחרי ככלות הכול בספר זה ניסח ר ' עקיבא יוסף

האומות . . .

שלזינגר את המשפט ' אנחנו אומה ככל
61

לא אבדה תקוותנו מלשוב

מאמר אנונימי שנשלח מווינה  ,ב  20 -במאי HilleI Wetsch und seines : 1866
 Bibel , die dem treuenזט10 % 1 485 Judenthum 4ת es

wahre

.

לארצנו ' .

~ Das Judenthum das %

1 das echteא10ת Schwiegersohns ] 51
Bekenner der~ .

Religion Israels die Achtung aller V lker verheisst , esist nicht die Religion

~
des Talmuds , der nirgendwo die diese befremdende Erscheinung
1 - Erlernung vonט4תת

 denת ]  dem Sprachenstreit , der seit einigen JahrzehntenחSprachen usw . verbietet hbchstens 1
Czechische

485

der

Bdhme

~ sterreichischen Kronlindern herrscht seine Erklirung .

Wie

verg ttert und 485 Deutsche verpdnt , wie der Ungar das Magyarische verhimmelt und das
jddische

als

Jargon

-deutschen

den j disch

Lesch

"

11ע1

%.

411ע

und 485 reine Deutsch verketzert wissen ! ! ! ' . 'Der sogenannte
 . 375 - 379קק 11 ) 1866 ( ,

זה .

,י ,

:

גם א חרים הצביעו על עניין
 Vork mpfer' ,, .ת~ . Chassidismus und 40550

~
בנימת גנאי על כך שליכטנשטיין חושב שיידיש היא שפה ' חצי
במאמר ביקורת מצביע לאופולד לב

לאומקז ' 11 ) 1864 ( , 1018 - 1019 .

הדין

50

verwiKt ,

~
Deutsche

Nationalsprache:

,י

 Ben Chananja ,ושיו ב 1 -ו0 - 1ו , 1ן0ד 243 34 ) 1 %ג ושם מרובר על פסק

zur jddischen Nationalsprache

unter Andern bekanntlich den Jargon ausdrdcklich

' der

' erhob
62

שם הרחוב נקבע בוועדת השמות לרחובות

של עיריית ירושלים בשנת

. 1950

בין חברי הוועדה היו שמחה אסף ,

יצחק בן  -צבי וישעיהו פרס  ' .הרב אסף הציע לקרא לרחובות שבגוש מס '  8על שמות ראשוני חובבי ציון כגון

מוהילבר  ,פינסקר  ,לילינבלום  ,וכו '  ,על ידי כך יצא ששמו של דישראלי ימצא במקום המתאים  .לאחר דיון נוסף
החליטה הועדה להמלקן למועצה לקרא לרחובות הבאים שבגוש

ציון  . . .יצחק אלחנן  . . .י " ל פינסקר  . . .מל " ל . . .
( אלישברק . . .

יהודה

 8בשמות

אלקלעי . . .

הנזכרים לצדם

הלב העברי

:

 . . .רחוב חובבי

[ כך ! ] . . .

מרדכי

מ " צ מנה  ' . . .דו " ח ישיבת ועדת השמות לרחובות של עיריית ירושלים מיום  1ביוני  . 1950תודתי

למר משה פירו  ,מנהל היחידה לשילוט הרחובות ומספור הבתים בעיריית ירושלים  ,שטרח להמציא לי צילום של
הדו " ח  .רחוב לב העברי ( כך

!)

מתואר על  -ידי יושב ראש ועדת השמות לרחובות

יוסף שלזינגר  -תקצ " ח (  - ) 1837תרפ " ב

( . ) 1922

 ' :על

שם ספרו של הרב עקיבא

מראשוני המטיפים לשיבת ציון וממייסדי פתח תקוה ,

מראשוני המטיפים לחקלאות  ,לדיבור עברי ולהגנת הארץ '  .ד ' בנבנשתי  ,רחובות ירושלים  ,ירושלים תשמ " ד ,
עמ '

. 120

וקל ) ן

מבשרי הציונות ומבשרי החרדיות
יוסף שלמון

דבריו של מיכאל סילבר מחזירים אותנו לבעיה שנדונה כבר במאמרו של יעקב כ " ץ ' לבירור
המושג מבשרי
יהודי

הציונות ' .

ן

ציוני ?

השאלה היא מה היא ציונות ומי הוא

מה היא לאומיות ומי הוא

כמדומני שכבר הוסכם על החוקרים כי ההבחנה בין מה שהוא לאומיות יהודית למה

לאומי ?

שאינו בכלל זה נעוצה בהבנת המניעים

של נושאי התנועה ולא בתכניות הפעולה שהציגו .

2

הרעיון

של מדינה יהודית והחזרת היהודים לארצם ההיסטורית הועלה בזמנו על  -ידי מילינריסטים אנגלים

ואחרים מהמאה הי " ז ואילך .

רעיונות ותכניות מעין אלה הועלו גם מצדם של גורמים שונים

בחברה האירופית במהלך המאות הי " ח והי " ט שהיו עוינים ליהודים וביקשו להיפטר מהם בדרך
זך

3

רעתן החבאת השפה העברית היה בראשיתו רעיון משכילי

אקולטוריסטי .

4

והפיכת החברה

היהודית לחברה פרודוקטיווית הוצעה על  -ידי התומכים בשיפור מצבם האזרחי של היהודים

בארצות מושבם  ,ומאוחר יותר בקרב הטוענים לאמנציפציה יהודית .

5

מכיוון שסילבר הסכים כי

עקיבא יוסף שלזינגר הונע על  -ידי מניעים אולטרה  -אורתודוקסיים  ,הרי שממילא הסכים כי אלו לא
היו מניעים לאומיים  ,שכן גם אם הלאומיות  ,שנטתה למודרנה  ,והאולטרה  -אורתודוקסיה ,
שהתנגדה למודרנה  ,התפתחו במקביל  ,בנסיבות היסטוריות דומות  ,עדיין הן זרמו בשני אפיקים
שונים ואף עוינים זה

לזה .

יש אומרים שאחד המאפיינים העיקריים של הלאומיות המודרנית הוא החילון  .גם אם נסכים כי
המודרניזציה היא מאפיין מרכזי בעליית הלאומיות  ,עדיין לא אמרנו כי היא זהה עם

חילון .

התנועות הדתיות בתקופה ההדשה ספגו ערכים של מודרניזציה גם בשעה שדחו את החילון מכול

וכול .

6

מכל  -מקום משנתו של שלזינגר היא לא רק אנטי  -חילונית אלא גם אנטי  -מודרנית

מעיקרה .

הסיסמה ' החזרת העטרה ליושנה '  ,כשם אחד מספריו של שלזינגר  7 ,אינה רק מליצה או ביטוי
לאוריינטציה כללית אלא כותרת של תכנית פרטנית להחזיר את החברה היהודית לתקופה אוטופית
של טרם גלות ; זאת לא רק במובן של הלכה אלא בחינת אורח חיים טוטלי הכולל גם שפה  ,לבוש

1
2

3

1 )( 6
4
5
6

7

י ' ק  ' ,לבירור המושג מבשרי הציונות '  ,שיבת ציון  ,א  ,ירושלים

ראה

:

שם

;

ד ' ויינריב  ' ,יסודות הציונות ותולדותיה '  ,תרבתן

ויינריב ( שם )  ,עמ '  ; 76 - 75וכן  . 13 - 26 ; :קק 1927 ,
London
 . 1 - 62 , 121 - 124קק 1919 ,

,

.

תש " י  ,עמ ' . 105 - 91

( תרצ " ז ) ,

עמ ' . 112 - 69

des' Honismus Wien

(

Sokolow , liistory ~/

י ' צינברג  ,תולדות הספהות העברית  ,ה  ,תל  -אביב

 , 1959עמ ' , 112

, Vorgeschich

ע4 . Gelber , 2ן  .א

14 .

. 118

ויינריב ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 78הנ " ל  ' ,ציונות אצל יהודי גרמניה בתקופת ההשכלה '  ,כנסת  ,א (  , ) 1936עמ ' . 468
בכך אני חולק על ויינריב שזיהה מודרניזציה עם חילוניות  .ראה  :ויינריב ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 73 - 72
ע " י שלזינגר  ,ספר חברת מחזירי עטרה ליושנה  ,ירושלים תשט " ו ( ירושלים תרל " ג) .

דיון

מבשרי ציונות וחרדיות

יכלכלה  .הבנה זו של החיבור ' חברת מחזירי עטרה ליושנה '  ,שהוא החיבור ה ' ציוני ' של שלזינגר ,
מוסכמת גם

על סילבר .

סילבר ביקש לייחס לפרוגרמה זו גישה לאומית מתקדמת אף מזו של הרב

8

צבי קלישר  .כפי שנראה העמיד את הדברים על

ראשם .

אני רוצה לטעון כי שלזינגר נישא על כנפי אוטופיה אולטרה  -אורתודוקסית שמוצאה בהונגריה ,
אוטופיה שלא תאמה את ערכיה של האורתודוקסיה ההונגרית
בירושלים  ,כפי שמשתמע מהחרמות שאלו הטילו על

ספריו .

9

0ן

ולא את ערכיו של ' היישוב הישן '

כדי לסבר את האוזן לגבי טיבה של

אוטופיה זו ברצוני להביא סיפור שסיפר שלזינגר בספרו ' ברית עולם האחרון ' על קניית נחלתו
בפתח  -תקווה

:

' ואני קניתי נחלה כדי לפרנס משפחתינו מיגיע כפינו לחם [ בתורה

ומצוות ] .

ויום

טוב היה לי כאשר זכיתי להעלות עשרה גמלים הראשונים מלאים מעשר ראשון ומעשר שני
לירושלים ולחלקם לכהנים  ,ללוויים ולעניים '  .י 1תרומות ומעשרות בוטלו כבר בבבל והלכה
מוסכמת היא על רוב הפוסקים  ,ראשונים ואחרונים  ,שאיננו מחויבים היום בתרומות ומעשרות

מדאורייתא 2 ,י ולכן הפרשתם היום היא בבחינת זכרון  .בסיפורו של שלזינגר יש לפנינו דוגמה

מצוינת למי שמתעלם מהלכה מוסכמת ומחייב את עצמו מכוחה של האוטופיה  -קו אופייני
לשלזינגר ולאולטרה  -אורתודקסיה בכלל  ,שהרחיבה איסורי תורה מכוח ' דעת תורה ' ללא אסמכתא
בהלכה המקובלת והכריעה בענייני הלכה על  -פי שיקולים חברתיים 3 .י שלזינגר הפריז בפסיקה
הלכתית המבוססת על דעתו ללא קבלת תמיכה מבעלי סמכות הלכתית  ,עד כדי בידודו והדחתו

מקרב האורתודוקסיה  .הוא נבדל מהאולטרה  -אורתודוקסיה בכך שלא רק החמיר באיסורים אלא
מצא גם מקום להקל  ,בהמלצתו לביטול חרם דרבנו גרשום באשר לאיסור נשיאת שתי נשים  .הוא

בהיתריו .

היה חריג באיסוריו כפי שהיה

14

לתיאור זה מסכים גם

סילבר .

כיצד קרה שמשנה לאומית של שנות השישים והשבעים של המאה הי " ט כמו זו של קלישר
8

4 . Silber, ' The Emergence of Lntra -Orthodoxy : The Invention ofנ

 . Wertheimerנ 8 Tradition ' ,
 . ( , The Uses ofאס )  .הגורמים המניעים את הקמת הארגון ראה שם  ,עמ '
 . 23 - 24קק 1992 ,

,

הגדרת

האולטרה  -אורתודוקסיה  ,שם  ,עמ '

 , 26הערה ; 4

; 25 - 24

זיהויו של שלזינגר כאולטרה  -אורתודוקסי  ,שם  ,עמ '

קביעה כי שלזינגר גיבש את התפיסה האוטופית שלו עם הגיעו ארצה  ,שם  ,עמ '
9

נ ' קצבורג  ' ,פסק בית  -הדין של מיכאלוב " ן '  ,ספר היובל לפרופ ' יעקב כץ  ,ירושלים

10

ישראל  ,ירושלים תרל " ה
אונגוואר . 1865
מאהבה" ,ה ; שומר
ירושלים תרל
הבית ,תשובה
רייניטץ ,
ניתוץ
"

11

ע " י שלזינגר  ,ברית עולם האחרון  ,ירושלים תרנ " ח  ,דף סח ע " א

. 47

 , 1980עמ '

רעד  -רעז  ,רפ  -רפב

וראה שם בעיקר הסיכום בדף כד

;

;

ראה גם

:

; 37

;

ע" ב.

הנ " ל  ,עמוד היראה ועמוד התורה ,

ע" א .

ירושלים ( ניסן תרל " ט )  ,דף ב

שולחן ערוך  ,יורה דעה שלא ,

12

רמב " ם  ,הלכות תרומות א  ,כו

13

המבקשים לצרף תורה וחכמות חיצוניות גרועים מהאפיקורסים

;

א -ג.
;

הם בבחינת עובדי עבודה זרה בשיתוף  .ראה

:

ע " י שלזינגר  ,בית יוסף החדש  ,ירושלים  , 1875עמ ' השער  .איסור חיתון עם ' בנות לועזות ' פורקות עול או אפילו
בנות לפורקי עול ראה

:

שם  ,דף מד ע " א  -נד ע " א  ,מג ע " ב ; איסור לעיין בספרים שנדפסו בשבת על  -ידי פורקי

עול  ,שם  ,דף לז ע " א ; איסור לחלל שבת על פורקי עול  ,שם  ,דף קט ע " ג ; הקביעה שיש לנהוג בהם

בדין ' מורידיי

ולא מעלין '  ,שם  ,דף מד ע " א ; פתם ובישולם של פורקי עול כבישול גוי ויינם כיין נסך ' עכו " ם ממש '  ,שם  ,דף קט

ע " ד  -קי ע " ד ועמ ' השער .
קצבורג ( לעיל  ,הערה
 , ) 8עמ ' , 50
14

, 54

ראה גם  :ניתוץ הבית ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ '

 , ) 10עמ '

.3 - 1

על האולטרה  -אורתודוקסיה ראה גם

:

רפ  -רפד  .על גישת האולטרה  -אורתודוקסיה להלכה ראה עוד  :סילבר ( לעיל  ,הערה

. 58

ראה  :שומר ישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 10דף ת  -כב  .ראה עוד  :שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' השער  .שלזינגר אמנם
הסביר כי הגביל את היתרו רק למקרים של עולה לארץ שאשתו סירבה להצטרף אליו ולא נתן לה גט  .אולם סיוג

זה לא נתקבל על דעת הקהל שראו בהיתר פריצה כללית של חרם דרבנו גרשום  .מאחר שקשר את ביטול החרם
גם בהגדלת פרייה ורבייה  ,יש להבין את יוזמתו במסגרת מאמציו להחזיר את החברה היהודית לתקופה של טרם

גלות .

7ל ) 1

דיון

ייסף

שלמון

שימשה השראה למשנה אנטי  -לאומית כמו זו של
משנותיהם של קלישר ושל שלזינגר  ,ועוד יותר ממנו

שלזינגר ?

סילבר עמד על קווי דמיון בין

הרחיב בכך ישראל פריידין .

מרוכזים ברמת תכניות הפעולה ובדרכי ההנמקה בכל הקשור ליישוב הארץ

:

5ן

קווי הדמיון

הגאולה בשלבים ,

עבודת האדמה מול לימוד תורה  ,הקמת חברות לרכישת קרקעות  ,ארגון הגנה  ,בתי  -ספר חקלאיים ,
החייאת העברית

ועוד .

6ן

מכיוון שתכניותיו של שלזינגר נוסחו לאחר שאלה של קלישר הופיעו

בדפוס  ,אפשר להסכים כי שלזינגר העתיק מקלישר את התכניות  ,ויש לכך ראיות מוצקות  .יש לנו
גם ראיות לכך שהיו קשרים אמיצים בין מקימי ' חברת עבודת האדמה וגאולת הארץ ' של קבוצת
מקימי פתח  -תקווה לבין שלזינגר שהקים את ' חברת יישוב הארץ הקדושה '  .נכדו של שלזינגר ,
מרדכי אליעזר שלזינגר  ,מספר על שיתוף פעולה הדוק בין דוד נוטמן לבין סבו במאמצים לרכישת

.

אדמות ליד חברון ולאחר מכן ברכישת אדמות מלבס היא פתח  -תקווה 7י

ההסבר לקווי הדמיון הוא האויב המשותף לאולטרה  -אורתודוקסיה ולמבשרי הציונות והוא
תנועת הרפורמה והניאו  -אורתודוקסיה בגרמניה והניאולוגיה והניאו  -אורתודוקסיה בהונגריה  .כבר
טענתי בעבר שהכוח שדחף את מבשרי הציונות לא היה ההתפכחות מהתקווה המשיחית אלא
שלילת הקונצפציה של גרמנים בני דת משה שקראה להפרדה בין דת

אורתודוקסיה הניעה ההתנגדות לרפורמה ולא ציפייה

משיחית .

ללאום .
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גם את האולטרה -

האיום הרפורמי מזוהה עם

ההידמות לסביבה שהיא תמציתה של הגלות  .התשובה של האולטרה  -אורתודוקסיה מבית  -מדרשו

של שלזינגר היתה להחזיר את החברה היהודית לתקופה קדומה של טרם גלות  .זאת במסגרת

מיתוס המניח שבעבר הרחוק היתה זו חברה נקייה מהשפעות סביבתיות  .סילבר הראה בצורה
מאלפת כיצד השתמש שלזינגר בערכים לאומיים שמצא בסביבתו כדי לאשש את הפרוגרמה
הפסוודו  -לאומית

שלו .

לאחר שהצבענו על הקו המשותף ראוי לציין את הקו המבדיל  ,והוא היחס למודרנה  :מבשרי
הציונות נענו למודרנה ובתשובה לאתגר שהציבו הרפורמה והניאו  -אורתודוקסיה ביקשו להקים

חברה יהודית לאומה ] בארץ  -ישראל  ,ואילו האולטרה  -אורתודוקסיה דחתה את המודרנה  ,וביקשה

להתמודד עם אותו אתגר בדרך של הקמת חברה יהודית בדלנית א  -נורמלית  ,מסוגרת מאחורי
חומות  ,השומרת על ' עולם התורה והיהדות '  ' ,שיה ' מקום הישוב של ישראל מובדל ומופרד מן
האוה " ע [ האומות

העולם ] ' .

9ן

האוטופיה הלאומית קרמה בסופו של דבר עור וגידים  ,למרות

הקשיים והתהפוכות  ,שניצבו בדרכה  ,בעוד האוטופיה האולטרה  -אורתודוקסית נדחקה לירושלים

ובני  -ברק החרדיות  .סילבר הראה גם כי צאצאיו של שלזינגר השתלבו בחברה זו ; היא עצמה אינה
דומה לזו שראה שלזינגר בדמיונו .

15

" פריידין  ' ,הרב עקיבא יוסף שלזינגר וחברת ישוב הארץ הקדומה '  ,שלם  ,ו ( תשנ " ב )  ,עמ '

. 360 - 347

אין לקבל

את קביעתו כאילו שאב שלזינגר מתורת הלאומיות המודרנית  .אם יש דמיון במוטיבים ואפילו אם מזכיר
שלזינגר במפורש את הלאומיות  ,הרי שעשה זאת מהשפה

ע) ל) 1

ולחוץ .

פריידין עצמו מסכים שאצל שלזינגר

הלאומיות לא היתה המטרה .

שם  ,עמ '

16

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף

כד  -לא .

17

ע " י שלזינגר  ,תורת יחיאל על התורה  ,ספר בראשית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ ' ל " ב .

18

1.

"

. 354

ראה גם

:

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' יט ,

טקסזסע  the Border of Eastern and Westernמס Salmon , ~ The Rise of Jewish Nationalism

 . 123 - 137קק  , Danzig, Cambridge , Mass . 1985 ,ל4 .ט) Twersky
19

כב .

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף כו ע " א ; שומר ישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 10דף יב

ע" א .

.ז

מבשרי ציונות וחרדיות

די ון

הן הציונים והן האולטרה  -אורתודוקסים דחו את רציונל הקיום של ' היישוב הישן ' בארץ

שהצדיק תמיכה כלכלית בו מחונן  -לארץ בשם השליחות הכלל  -ישראלית שהוא ממלא בארץ ,
בקיימו את ' מעמד התורה ' ו ' מעמד היישוב '  .בקרב אנשי ' היישוב הישן ' נתקלו כמובן שני הזרמים
הללו בהתנגדות  .למרות זאת הצליחה הפרוגרמה הלאומית להתממש לצדה ובמידה רבה גם על

חורבותיה של חברה זו  ,ואילו האולטרה  -אורתודוקסיה מבית  -מדרשו של שלזינגר הוקאה על  -ידיה
ולא מצאה לה בסיס קיום משלה  .שלזינגר עצמו נאלץ להתיישב בשכונת המשכילים אבן ישראל ,

שהיתה ממוקמת מחוץ לחומות  ,לאחר שהוחרם על  -ידי אנשי ' היישוב הישן ' שבין

החומות .

המגמה הרוויזיוניסטית שהתפתחה ב ' יישוב הישן ' מאז שנות השישים של המאה הי " ט ,

והתממשה בהקמת בתי  -ספר חדשים ובהקמת המושבות פתח  -תקווה וגיא אוני  ,התנקזה לחברה

הלאומית ולא לחברה האולטרה  -אורתודוקסית ששלזינגר רצה להקים  .יש קו פתטי בחזונו של
שלזינגר  .הוא שאל מהפרוגרמה הציונית המתפתחת הרבה רעיונות ותכניות  .בין השאר אימץ את
התכנית להקמת חברת מניות לגיוס כספים  -לכאורה יוזמה כלכלית מודרנית אבל למעשה היה
זה רעיון נפל  ,משום ששלזינגר העמיד תנאי בלתי קביל מבחינה מסחרית והוא שכל המניות

תידפסנה רק בעברית  .תנאי זה נגזר מן האוטופיה הרגרסיווית

שלו .

20

כך גם השתמש לסימון

הדפים בספריו בספרות עבריות ולא רומיות או ערביות  ,גם זאת כנראה בשם העבריות הצרופה

ללא השפעה תרבותית חיצונית  .כך גם רצה שהחברה האוטופית ' כולל העברים ' תשתמש בספרי

רפואה ובתרופות שייכתבו בעברית ויילמדו על  -ידי יהודים  ,שלבוש חבריה יהיה הלבוש שהיה
מקובל בזמן התנאים ושהלשון המדוברת תהיה עברית  .י2

מקום רב הקדישו המעיינים בכתבי שלזינגר למונח ' עברה המופיע בצירופים ' נער עברי '  ' ,כולל

העברים '  ' ,לב העבר "  ,ויש שתלו באלה משמעויות לאומיות  .אין ספק שהמונח ' עברי ' הוא סמל
מרכזי במשנתו של שלזינגר  .הוא מופיע אצלו עוד בנערותו  ,לפני הופעת הרגשות הלאומיים
המאגיאריים של שנות החמישים והשישים  ,לפני איחוד איטליה וקודם להעלאתם בפומבי של

רעיונות לאומיים יהודיים  .שלזינגר גדל בהונגריה באזור האוברלנד  ,שהיה נתון להשפעה גרמנית
עזה  ,וזו חלה גם על ההברה היהודית  .שמו היה יוסף והסמל של ' יוסף העבר "  ,הבא מארץ העברים
ואינו מתבטל ומבטל זהותו  ,שהוא יחיד מול רבים ' הוא הכירם והם לא הכירוהו ' ,

22

פעל הרבה על

דמיונו .שלזינגר עצמו מפנה לאותו מדרש בדברים רבה המסביר את משמעות השם ' יוסף העברי '
במשנתו  .כאשר משה מתחנן לפני הקב " ה להיכנס לארץ

:

אמר ר' לוי אמר לפניו רבונו של עולם  ,עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס
לארץ

?

אמר לו הקב " ה  :מי שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר

בארצו  .יוסף הודה בארצו
לט  ,יד ] ולא כפר  ,אלא

20
21

מנין ?

אמר :

גבירתו אומרת  ' :ראו הביא לנו איש עברי וגו ' [ בראשית

' כי גנב גנבתי מארץ העברים ' [ שם מ ,

סו ] .

נקבר בארצו

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף כד ע " ב.
בספרים מאוחרים שיצאו בבית  -הדפוס של פרומקין סומנו כבר הפתיחות והמבואות בספרות ערביות  .יש לציין
ששלזינגר אינו מסביר את טעם שימושו באותיות עבריות כספרות  ,ויש להסיק את שהסקתי מכללא  .בעניין
הלשון העברית והלבוש מתקופת התנאים ראה  :שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף ט ע " א  -ע " ב  ,יב

22

שם  ,עמ '

.1

ע" א .

קול) ן

רינן

יוסף שלמון

מנין

?

שנאמר ' ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים קברו בשכם '

אתה שלא הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך  .כיצד
הצילנו מיד סרעים '

[ שמית

ב,

יט ]

והוא שומע

?

[ יהושע כד  ,לב ] .

בנות יתרו אומרות  ' :איש מצרי

ושותק  .לפיכך לא יקבר בארצו .

23

מכאן לחשיבות הרבה שייחס שלזינגר ללשונות האידיש והעברית  ,לשמות העבריים  ,ללבוש
המיוחד ליהודים ולמנהגים היהודיים

;

לכולם מטרה אחת  -לבודד את היהודים

הלאומיות של שלזינגר היא מכשיר לבניית הח "ן בין יהודים

ללא  -יהודים .

24

מסביבתם .

בניגוד לתביעה

הלאומית לנורמליזציה של החברה היהודית  -שלה ביטויים ברורים גם בכתביו של קלישר -

הטיף שלזינגר לאנטי  -נורמליזציה של החברה היהודית  ,במחיר סגירתה בפני העולם החיצון ,
ואולי אף במטרה מכוונת לנתקה ממנו  .מכאן גם התנגדותו לניאו  -אורתודוקסיה הגרמנית שאותה
כינה צדוקית ואת ההולכים בדרכה  ' -מתבוללים

למתצה ' .

25

האוטופיה שביקש לבנות מבוססת

על המיתוס ' כי היהודים לא נשתנו בלימודיהם דרכיהם ובנימוסיהם מאשר היו בימי אבות

אבותינו' .

26

שלזינגר שאף להפוך את העם היהודי לכת אתנית סגורה ולכן גם התנגד

לגיור .

שעבודה של ההלכה לבדלנות אנטי  -מודרנית ואנטי  -חילונית בספרו ' בית יוסף החדש '  -שבא
לביטוי בהחלתם של כל איסורי עכו " ם על פורקי עול מצוות  -עורר עליו את זעמם של רבני

ירושלים  ,האשכנזים והספרדים כאחד  ,שחשו כי אכן הוגדשה הסאה  .הם פרסמו את הקונטרס
' ניתוץ הבית ' כדי להכחיש את הספר ' בית יוסף החדש ' אשר מחברו תבע לעצמו עטרה של פוסק
בענייני המנהג כמדרגתו של יוסף קארו בעל ' בית יוסף ' הראשון בענייני הלכה  ,ושם ספרו יוכיח

עליו .

27

היה מי שהסיק כי תבע לעצמו אף סמכות של נביא ומשיח  ' :כי העיז מחברו מ ' עקיבא יוסף

לקרוא מלא על חכמי ישראל  .וכמעט רובו ככולו מלא הבלים ורעות רוח גאה וגאון ועזות מצת ,

הראשונים ' .

שולח יד בגדולי רבותינו

28

איך מגיעים למימוש אוטופיה כאשר אין לה תומכים

?

מכאן באה הפנייה של שלזינגר

להתערבות משיחית  .דומני שהוא פיתח את הציפייה המשיחית לאחר שנדחה על  -ידי ' היישוב

הישן ' בארץ  .אין זו גאולה קיבוצית בשלבים בנוסת שפיתח בספר ' חברת מחזירי עטרה ליושנה ' ,

נוסח שהעתיק כנראה מהרב קלישר  .כאן מדובר בציפייה למשית אישי  .ציפייה זו באה לכלל ביטוי
כאשר השתדל שלזינגר בשנת

לרכוש את אדמות מגדל עדר שליד חברון  .רכישת אדמות אלה

1876

התפרשה לו כפתח לגאולה  .הביוגרף של שלזינגר מציין זאת במפורש  ,בהפנותו לתרגום פסוודו -

יהונתן לפסוק בבראשית

' ניט

שהלה שסללה לסנדל

ח.

23

דברים רבה ב ,

24

סילבר

25

ע " י שלזינגר  ,קול נהי בציון  ,ירושלים

( יעיל

צוי

' ( בראשית לה ,

כא ) -

' טלוא דמתמן

 ,הערה

 , ) 8עמ ' . 69 , 57

ראה גם לעיל  ,הערה

. 19

. 1872

לג .

26

שלזינגר ( לעיל  ,הערה

27

על הסמכות שתבע לעצמו הכריז בעמ ' השער ל ' בית יוסף החדש '  ' :מרן בית יוסף זיע " א הראה פנים בהלכה ואני

 , ) 7עמ '

בזכותו מראה פנים במנהגא  ,שהיא שורש יסוד ומשמרת של ההלכה '  .ראה  :שלזינגר ( לעיל  ,הערה
1 1 0

28

ניתוץ הבית ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

.1

וראה גם  :שומר ישראל ( שם )  ,דף כב ע " א  ,ושם נדחה שלזינגר

, ) 13

דף כב

מכול וכול .

מקונטרס זה משתמע כי היו לשלזינגר תומכים בירושלים מאזובי הקיר  ,והם פרשו מבית  -הדין של הפרושים
והקימו לעצמם בית  -דין נפרד  .ראה

.

:

שם  ,דף כב ע " ג  -ע " ד  .על החרמות על שלזינגר חתומים מנהלי הכוללים ,

הפרושים החסידים והספרדים הממונים על הכוללים  ,הרבנים הראשיים ורבנים ותלמידי חכמים שהתגוררו

בירושלים .

מבשרי ציונות וחרדיות

איי ד "

קולי סלשא קשיסא וסוף

יוס  :א ' ( מקום שבו עתיד להתגלות מלך המשיח בקץ

הימים ) .

די ון

29

אם בישר שלזינגר בשורה כלשהי הרי היתה זו בשורה רחוקה לתנועת נטורי קרתא  ,שהוקמה

שנים לאחר שהלך

לעולמו  .היא עצמה אימצה אותו כמורה דרכה .

ספרו של שלזינגר ' מעשה

אבות '  ,הכולל ' תקנות וגזירות ופסקי דין אשר גדרו רבותינו גדולי הדורות שלפנינו '  ,ואשר יצא

לאור לראשונה בשנת תרס " א על  -ידי שלזינגר עצמו  ,בעילום שם  ,פורסם שוב בשנת תשל " ו
המוציא לאור יוסף משה סופר אומר בדברי

הקדמתו :

;

' ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים

( עבודה זרה מ ) אחד משומרי החומות שהופקדו על ירושלים ושהמקום ברוך הוא הפקיד עליהם
לשמור את עולמו  ,עולם התורה והיהדות  ,היה הגאון הצדיק המפורסם על פני תבל בשם בעל " לב

העברי " ' .

30

אף  -על  -פי שאנשי נטורי קרתא רואים בשלזינגר את מבשר דרכם  ,ספק אם האוטופיה

שלו באה על סיפוקה המלא אפילו באורח חייה של העדה החרדית בירושלים של היום  .הם עצמם ,
גם אם הם מזדהים עם כוונותיו  ,אינם מוכנים לאמץ את האוטופיה ההתיישבותית

w

Sl
~

ההתעוררות הלאומית היהודית באירופה בשנות השישים והשבעים של המאה הי " ט היו לה
מרכזים שונים שהמאפיין אותם הוא מיקומם הפיסי  ,הפוליטי והתרבותי על הגבול שבין מזרח
אירופה  ,דרומה ומערבה

:

וינה  ,פוזנה  ,ומלין  ,אודסה ועוד  .היו אלו מקומות מפגש בין שתי

התרבויות היהודיות של מערב אירופה ומזרחה  ,ובמידה רבה באה הלאומיות לתת תשובה למתח
שנוצר ביניהן  ,תשובה בבחינת הכתוב השלישי המכריע בין ההסתגרות החברתית  -התרבותית

המזרח  -אירופית לבין פתיחות היתר שלוותה בטמיעה יהודית בסביבה במערב אירופה  .מרכזים
אלה התגבשו סביב אישיות או כתב  -עת או בכוחה של התאגדות חברתית כמו חברת יישוב ארץ -

ישראל שהקים הד " ר חיים לוריא בפרנקפורט על נהר

אודר .

מדובר בתופעה שהיא גם

אורתודוקסית וגם משכילית  -שמרנית  .היא באה להגן על המסורת ולתקנה מפני המודרנה הסוחפת
ומאיימת  ,וזאת על  -ידי הגברת הלאומיות של החברה המסורתית  .כך היא אינה דוחה את המודרנה
אלא מטה אותה לדפוסים של

הלאומיות .

במלים אחרות  ,הלאומיות יוצרת את ההזדהות

והשותפות החברתית הכלל יהודית שהועמדה בסכנה בתהליך המודרניזציה

של החברה היהודית .

הרבנים צבי קלישר  ,יהודה אלקלעי  ,אליהו גוטמכר  ,נתן פרידלנדר  ,שמואל מוהילבר ואחרים

תרמו לגיבושה של השקפה יהודית ציונית דתית ; לא כן שלזינגר  .אין זה מקרה שבתודעת הדור
השני והשלישי לציונות הדתית נכללו כל הרבנים האלה בשושלת היחס של התנועה  ,ואילו
שלזינגר נשאר מחוץ לה  .רק בשעה שהמחקר ההיסטורי הציוני קיבל הטיה אידאולוגית ופיתח

מגמות פאן  -ציוניסטיות  ,הוכנס גם שלזינגר לפנתאון של ' מבשרי

הציונות ' .

ספר בראשית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

32

לג .

29

ע " י שלזינגר  ,תורת יחיאל על התורה

30

ע " י שלזינגר  ,ספר מעשה אבות  ,ירושלים תשל " ו  ,הקדמה  .ראה גם  :סילבר ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 79הערה
עמ '

:

; 123

. 83
. 137

31

סילבר ( שם )  ,עמ '

32

ראה לדוגמה  :א " י שחראי  ,רבי עקיבא יוסף שלזינגר  ,ירושלים תש " ב  .והשווה  :ש " י רבינוב " ן  ,הדת והלאומיות ,
ורשה תר " סו עמ '

, 84

. 74

הערה

בקלסיקה הציונים דתית לא נכלל הספר ' חברת מחזירי עטרה ליושנה '  .שמו של שלזינגר

אינו נזכר גם בספרו של א " י סלוצקי  ,שיבת ציון  ,ורשה תרנ " ב  ,אשר שימש אכסניה לכל מי שהתבטא לטובת
הציונות מקרב החברה המסורתית  ,מתקופת המבשרים ועד לזמנו של המחבר  ,גם מי שלא היתה לו השקפה

לאומיה .

1 1 1

מי הוא

ה ' עברי ' ?

ישראל ברטל

הלאומיות היהודית המודרנית והאורתודוקסיה באו לעולם כשתי תגובות לתמורות שהתרחשו בעת
החדשה בחברה היהודית המסורתית  .אכן האורתודוקסיה קדמה ללאומיות  ,שכן ראשית התגבשותה
של תגובה אורתודוקסית לשינויים התרבותיים והחברתיים שהתחוללו בקהילות ישראל באירופה
המערבית והמרכזית היתה קשורה בהופעתה של תנועת ההשכלה היהודית ובנסיונות לתיקונים בדת
כבר בשלהי המאה הי " ח ובתחילת המאה הי " ט  .ואילו ניצני הלאומיות המודרנית הופיעו רק בשנות

השלושים והארבעים של המאה הי " ט  ,ותנועה לאומית של ממש התגבשה עוד עשרות שנים מאוחר
יותר  .אולם למרות פער הזמנים האמור  ,לא היו שתי התופעות ההיסטוריות החדשות הללו מנותקות

ונפרדות זו מזו  .אין ספק כי ראשית ה ' לאומיות הדתית '  ,היינו פעילותם של רבנים ועסקנים
אורתודוקסים למען שיבת ציון וכתיבת חיבורים עיוניים על הגאולה בגישה דתית  ,היתה מקרה פרטי
מיוחד במינו של התגונה האורתודוקסית למודרנה  .יתרה מזאת  ,חיבורים אלה והפעילות להקמת
חברות ליישוב ארץ  -ישראל  ,שהיו בהקשר אורתודוקסי

מובהק  ,נתפסו

על  -ידי ראשוני הלאומיות

המודרנית כחלק בלתי נפרד מן העניין הלאומי היהודי  .אך מוטב שלא נלך שולל אתרי הנטייה
להרמוניזציה שאפיינה את כתיבתם של חוקרי ראשית התנועה הלאומית  :לאומיות יהודית מודרנית
ואורתודוקסיה היו שתי תופעות שונות ונבדלות  ,שחפפו האחת את רעותה כאופן הלקי

ביותר ,

והתנגשו זו בזו דווקא בשל המשותף שהיה ביניהן  .נעסוק כאן בשלושה עניינים המשותפים

לאורתודוקסיה  -לכל אורתודוקסיה  -וללאומיות
משתנה

;

התביעה לקיום זיקה חברתית  -ארגונית בין

:

הטענה להמשכיות הקיום היהודי בעולם
היהודים ,

זיקה שתבוא במקום הארגנן

הקורפורטיווי הישן שבוטל או השתנה ; האופי הדיאלקטי  -הוולונטרי והמחייב בעת ובעונה אחת

 -של קיום הזיקה בין היהודים  .ניתוח שלושת העניינים הללו לעומקם  ,תוך השוואת המשמעות

שנתן להם כל מחנה  ,יבהיר את מידת השוני שבין התגובה האורתודוקסית לזו הלאומית  .הלאומיות
המודרנית הסבירה את המשכיות הקיום היהודי במושגים

היסטוריים ,

אתניים ומדיניים שהיו

לקוחים מתוך עולם המחשבה הלאומית האירופית במאה הי " ט  ,וכפפו את עולם המושגים היהודי

המסורתי לקרטיב חדש  ,כמעט מהפכני  .מקומו של העבר היהודי  ,משמעותה של אוץ  -ישראל ,
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מהותה ותפקידה של הלשון העברית  -כל אלה הופקעו מן העולם הדתי הטוטלי  ,שבו היו
משולבים בתודעה היהודית המסורתית  ,ושולבו אל תוך חשיבה לאומית  -חילונית  ,מה ששינה

לחלוטין את תוכנם (  .האורתודוקסיה לגווניה ולפלגיה שללה מכול וכול את התמורה הזאת  ,שבה
הכירה  -ובצדק היסטורי  -את ידן הארוכה של תנועת ההשכלה ושל שאר תנועות תרבותיות

מיהו

ה ' עברי ' ?

דיון

האורתודוקסיה  ,ולא כל

זרות לרוח היהדות המסורתית  .ההקשר הדתי הטוטלי היה נשמת אפה של
הערכים המסורתיים ואת
שכן של האולטרה  -אורתודוקסיה  ,ועל כל נעשה כל מאמץ ' לנתק ' את
זר וכלתי דתי  .באופן
הלשון המסורתית  ,שבהם הוסברה המשכיות הקיום היהודי  ,מכל נרטיב
 יהודה ואולטרה  -אורתודוקסיםפרדוקסלי למדי יכלו לאומיים חילוניים קיצוניים כמו אליעזר בל
כשפת דיבור  -אך
מושבעים כמו עקיבא יוסף שלזינגר לחזות את תחיית השימוש בלשון העברית
המקודש  ,נראה לשני
מה שהיה לגבי הראשון הפקעה טוטלית של העברית מל ההקשר הדתי
 ישראל  -לראשוןכשימוש מוחלט של לשון הקודש בהקשר דתי בלתי מופרע  .וכך גם לגבי ארץ
מושתתת על ניתוק מוהלט
היתה היא מולדת היסטורית  ,שבה ניתן לחדש ממלכתיות עברית שתהא
מאימת המודרנה כדי להסתגר
מן היסוד הדתי  ,ולשני היתה הארץ הקדושה שאליה יימלטו היהודים
הקצוות הללו
בין חומותיה של מדינה שבה תמשול ההלכה במלוא תוקפה וגבורתה  .הקרבה בין שני
בכלים מודרניים ) הם גם
( אותו עם  ,אותה ארץ  ,אותה שפה ) והדמיון לכאורה בין האמצעים ( שימוש
היהודית החדשה
יסוד הנתק המוחלט שבין שתי האוטופיות  .ויש לזכור כי מודרניזציה בלאומיות
במושגים מודרניים
היא ערכית  ,ואילו כהזון האולטרה  -אורתודוקסי היא פונקציונלית  .השימוש
בהקשר שמרני קיצוני .
אצל שלזינגר הוא בעיקרו קליפה המכסה על תוכן דתי מובהק המעוגן
החדשה  ,היינו
ואילו בלאומיות החדשה שימוש בלשון האירופית המודרנית הוא חלק מן המהות
את הזהות
הזהות ההיסטורית  -האתנית והחידוש החכרתי  -התרבותי הוא עיקר  ,והוא מחליף

המסורתית  ,או לפחות כא לצדה ומפקיע את היסוד הדתי ממקומו הישן .
הזיקה הישנה בין בני העם היהודי שהתקיימה כאירופה מאות שנים לפני העת

החדשה היתה
האחרות

בעלת אופי קורפורטיווי  .הקהילה היהודית היתה קורפורציה אחת מרבות  ,ונבדלה מן
ובראשית המאה הי " ט חל
בסימני הבידול המוכרים שהיו כין היהודי לסביבתו  .במהלך המאה הי " ח
פיחות ניכר במעמדה של הקהילה האשכנזית המסורתית  .המדינה הריכוזית המודרנית

,

בין שהיתה
את

תחת שלטון מלך אבסולוטי ובין שהיתה רפובליקה מהפכנית  ,נטלה מן הארנק העצמי היהודי
הכפייה של הקהילה
רוב כוחו  ,והותירה בידיו רק סמכויות הנוגעות לענייני פולחן דתי  .ביטול כוח
זה ביצירת
עורר חשש מפני התפרקות מוסדות החכרה המסורתית  .האורתודוקסיה הגיבה על שינוי
העולם  .חזונו
גדרים חברתיים חלופיים  ,שהיו אמורים למלא את תפקידי הקורפורציה שעברה מל
המובהקים בין
של שלזינגר על ' כולל הענרים ' היה חידוש הקורפורציה על גדריה וסימני הבידול
האירופית ,
יהודים לאומות העולם  .הלשון והלבוש לא היו ערכים ' לאומיים ' במושגי הלאומיות
הקדמון .
אלא גדרי הבידול המסורתיים ששלזינגר ביקש להעצימם בדרך החזרה אל המקור הדתי
הלבוש והלשון
אלו היו גם סימני הזיהוי של ה ' מעמד ' או ' הנאציון ' הטרום מודרני  ,ממש כפי שהיו
שלו בתפוצות
כחברה האירופית עד המאה הי " ט  .אכן שלזינגר חזה את התפשטותו של ה ' כולל '
התפתחות
ישראל  ,מעין ארגון קורפורטיווי אוניוורסלי  .יש לראות בכך מעין נסיון לעודד
משהו בדומה למה שאירע
' אבולוציונית ' של מוסדות חברתיים מסורתיים אל תוך העת החדשה -

למוסדות בחכרה האנגלית ( ובדמיון מרתק לתפיסתו המדינית של ההיסטוריון שמעון

דוננוב על
שאף

האוטונומיה היהודית  ,למרות השוני הגדול בטיעונים הרעיוניים )  .יתרה מזאת  ,שלזינגר
של היהודים
להרחיק ככל האפשר את ה ' כולל ' שחזה הל מסכנת אירופה בכלל והן מל ' העדה הרעה '
שהיתה גם
שנתפסו לרוחות הזמן ושינו את שמם ולבושם  .וכך הפכה ארץ  -ישראל לגביו מה
המודרנית
לאורתודוקסים אחרים  :ארץ מקלט לשימורה של ההוויה המסורתית  .הלאומיות היהודית
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דייך

ישראל ברכל

חפצה במקרים רבים להעביר את אירופה לארץ  -ישראל  .אך הלאומיים  ,אף השמרנים מביניהם  ,לא
ביקשו להחיות את הקהילה הישנה  ,ואימצו צורות ארגון מודרניות מובהקות שבאו מן המציאות
הפוליטית והחברתית שבה היו משולבים  .ה ' לאום ' היה לגביהם כלל ישראל  ,ולא ממנו חפצו

להימלט לארץ  -ישראל .
בעידן שבו פסקה ההשתייכות לקהילה להיות חובה  ,והומרה בחובת הנתינות במדינה  ,הפכה
הזיקה הארגונית בין היהודים יותר ויותר לעניין של בחירה חופשית  .גם האורתודוקסים וגם
הלאומיים המודרניים עמדו בפני הפרדוקס של שייכות מרצון שיש בה יסוד מחייב  ,ונתנו תשובות

מקבילות  ,אך לא זהות  ,לאותה בעיה  .שלזינגר  ,האולטרה  -אורתודוקס  ,גרס ש ' עם ' ו ' מדינה ' הם שני
דברים נפרדים  ,ולא קיבל את מושג הלאומיות המדינית  ,שרבים מן האורתודוקסים התפשרו עמו .
הביטוי הארגוני לעמדתו אמור היה להתגלם בשימור המעמד הקורפורטיבי הקיבוצי של היהודים
במסגרת המדינה הריכוזית  .הלאומיות היהודית המודרנית גם היא התנדנדה בין לאומיות אתנית
ללאומיות מדינית  ,אך לא הקורפורציה המסורתית  ,שהיה בה יסוד של כפיית הזהות  ,אלא זיקה

המוגדרת במושגים של עבר משותף ועתיד אחד  ,היא ששימשה הצדקה להתארגנות מהסוג החדש .
שלזינגר ביקש להחזיר מצב פוליטי  -חברתי שאבד

;

הלאומיות המודרנית שללה את המצב

הקורפורטיווי והציגה במקומו את רעיון ה ' לאום '  ,הכולל בתוכו מעצם הגדרתו גם את מי שאינם
חפצים להשתייך אליו .

קווי הדמיון בין אולטרה  -אורתודוקסיה ללאומיות מעידים לא רק על המגע האפשרי שבין שתי
התופעות  ,אלא גם על העובדה שבני אותו עם  ,בעלי מורשת תרבותית זהה  ,ביקשו להתמודד עם
אותן בעיות .
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