העדן בשאלת
ונידוש הקרבנות
ובניין המקדש
ערב שנת ת " ר

אריה מורגנשטרן

מבוא
במחצית הראשונה של המאה הי " ט חלה התעוררות משיחית בקרב קבוצות ויחידים בהברה היהודית

.

המסורתית  ,והתעוררות זו באה לביטוי בכמה דפוסי פעולה דפוס הפעולה הרווח ביותר היה העיסוק

בחישובי קץ לקראת שנת הית " ר (  ; ) 1840האירועים הדרמטיים של סוף המאה הי " ח וראשית המאה
הי " ט  ,כמו המהפכה הצרפתית והמלחמות שנלוו לה ואירועים נוספים  ,נתפסו בהקשר זה כבעלי

.

.

משמעות אפוקליפטית  -אסכטולוגית עיסוק זה  ,שהיה בעיקרו פרשני  ,היה מעצם טבעו פסיווי דפוסי
הפעולה האקטיוויים שנבעו מן ההתעוררות המשיחית בתקופה זו היו עצם מעשה העלייה לארץ -
ישראל  ,קיום מצוות יישוב הארץ ומעשה בניין ירושלים  -כל אלו נועדו ' להקים את השכינה
מעפרה '  ,לגרום להיענות שמימית ולקדם בכך את תהליך הגאולה ,

1

דפוס נוסף של פעילות משיחית בתקופה זו היה הניסיון לחדש את הסמיכה ולהקים מחדש את מוסד

.

הסנהדרין  -תנאי מוקדם לביאת המשיח דפוס זה התממש  ,ככל שהיה ידוע עד כה  ,בניסיונו של

מאמר זה הוא נוסח מורחב של הרצאה שנשאתי בכנס החברה ההיסטורית הישראלית בנושא ' בין גאולה לכפירה '

שהתקיים בירושלים בי " ס במרחשוון תשנ " ה  .תודתי לפרופ ' יעקב כ " ץ על הערותיו והצעותיו לתיקון הנוסח הראשון

של המאמר .
1

בתיאור ובניתוח של ההתעוררות המשיחית בתקופה זו עסקתי בספרי  ,משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל  ,ירושלים

תשמ " ה [ להלן  :מורגגשטרן  ,משיחיות ] .

קתדרה

82

,

טבת

תשחיז

,

עמי

74 - 45

קתדוה

46
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ר ' יעקב בירב לחדש את הסמיכה בצפת בראשית המאה הט " ז

)

 ,כמהלך של אתחלתא דגאולה .

( 1538

מקורות היסטוריים שנחשפו לאחרונה בכמה מקומות ברהבי ברית  -המועצות

לשעבר ובעיקר
במזרה גרמניה

המכתבים הפרטיים של הגאוגרף הירושלמי ר ' יהוסף שוורץ  ,שנמצאו לא מכבר
לקרב את הגאולה
לשעבר  2 ,מלמדים על פעילות משיחית מסוג שלא נודע עד כה המדובר ברעיון
שיש שראו בה שלב
באמצעים פולחניים  ,היינו באמצעות חידוש עבודת הקרבנות בהר הבית  ,פעילות
קלישר  ,והמלצתו נזונה
מכריע בגאולה טרם ביאת המשיה על צעד זה המליץ כידוע הרב צבי הירש
שניתנה ליהודים לבנות
לדעתנו מן השמועות שהופצו בשנים תקצ " ה  -ת " ר (  ) 1840 - 1835על הרשות

.

.

מחדש את בית  -המקדש .
אירועי הר הבית בשנת תקצ " ד

( - ) 1834

ראליה ואסכטולוגיה
משיחית

דרוכה .

בעשר השנים שקדמו לשנת ה ' ת " ר שררה בחוגים רחבים בעם ישראל ציפייה
 ,נתפסו כטעונים
אירועים היסטוריים ראליים  ,בעיקר אלו שזירת התרחשותם היתה ארץ  -ישראל
בשנת תקצ " א
משמעות אסכטולוגית  3 ,ובאור זה נתפס גם כיבוש ארץ  -ישראל בידי מותמד עלי
וביסוס
(  ) 1831התמורה שתלה בארץ  -ישראל בכל תהומי החיים עם סילוקו של השלטון העות ' מאני
מובהקת 4
שלטונו של מוחמד עלי נתפרשה מראשיתה כהתרחשות בעלת משמעות משיהית
שיפור מעמדם של בני עדות
השינוי המשמעותי ביותר שחולל מותמד עלי כבר בראשית שלטונו היה
איברהים פאשא  ,השליט
החסות  ,הנוצרים והיהודים  ,ביחס למוסלמים ב  3 -בדצמבר  1831הודיע
עליהם לבטל שורה
בארץ  -ישראל ובסוריה מטעמו של מותמד עלי  ,לבעלי התפקידים המוסלמים כי
תבל כעבור זמן קצר ,
של מסים שהוטלו בעבר על עולי הרגל היהודים הבאים לירושלים מכל קצווי
 ,שהוטל על היהודים מלבד זה
ב  4 -בפברואר  , 1832בוטל גם מס ההפליה המשפיל  ,מס הגולגולת
ובסוריה בהכרזה מ 20 -
ביטא הממשל החדש את יהסו האוהד כלפי הלא  -מוסלמים בארץ  -ישראל
יגררו עונשים
בספטמבר  1832כי כל פגיעה בדעאיה ( לא  -מוסלמים ) ונקיטת יחס לא הוגן כלפיהם

.

.

.

.

.

כבדים .

5

.

המדיניות הנאורה של מוחמד עלי נבעה משיקולים ראליסטיים מובהקים הוא עשה

שימוש באמצעים

.

מודרניזציה של

פוליטיים למען קידום האינטרסים שלו  ,ופעל מתוך אוריינטציה מערבית מובהקת
אירופיים היו יכולים להוות
מנגנוני השלטון  ,שיפור כלכלת האזור וקשירת יחסי מסהר עם גורמים
של מעצמות אירופה
בסיס איתן להצלחת שלטונו מובן כי לשם כך היה עליו לרכך את התנגדותן

.

2

בירושלים  ,על השיפת האוסף והבאתו
תודתי לגב ' הדסה אסולין  ,מנהלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
להותר ארכיוני המצולם באזורי
לידיעתי כמו כן תודה למר בנימין לוקין  ,עובד הארכיון  ,על עזרתו בכל הקשור
ברית  -המועצות לשעבר

.

3

.

מורגנשטרן  ,משיחיות  ,עמ '

4

שם  ,עמ '

5

י ' הוכמן ,

37 - 35

65 - 38

.

.

' פעלו של מוחמד עלי

בסוריה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים , 1963 ,

עמ '

. 34 - 24

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

לשינוי שכפה כיבושו על שלמות האימפריה העות ' מאנית ולהפרת מאזן הכוחות האסטרטגי הבין -

לאומי  .מדיניות אוהדת כלפי הנתינים הנוצרים ושיפור מעמדם בפני החוק יכולים היו לזכותו

.

בלגיטימציה מצד המעצמות ובנכונותן לקשור עמו קשרי מסחר וכלכלה היהודים  ,בעיקר האשכנזים ,
נהנו אף הם מהתמורות הפוליטיות בהיותם במעמד משפטי של פראנקוס  ,היינו נתיני חסות של

מדינות אירופיות  ,לא ייפלא אפוא שהיו יהודים שראו בחילופי השלטון מהפך בעל משמעות משיחית .
היטיב לבטא תפיסה זו אליעזר ברגמן  ,שעלה באותה תקופה מגרמניה :
והגויים הישמעאלים מוכנעים ומושפלים

יתברך במדרגה השובה . . .

הרבה .

והיהודים ,

להבדיל בפרט האשכנזים  ,הם בעזרת השם

ונשמע מפי אנשים מהימנים שמאז ( אפשר מזמן רבנו הקדוש ) לא היתה ברוך

.

השם שלווה גדולה כזו ליהודים בארץ הקודש עד שקרוב הדבר לותר שכבר הגיע בחסד עליון אתחלתא

דגאולה ובמהרה בימינו יבוא לציון גואל .

6

המוסלמים לעומת זאת לא יכלו להשלים עם השינויים הללו ; הם לא יכלו להבליג על רגשי קנאתם

.

האנושית וקנאותם הדתית בראשית  , 1834כאשר איברהים פאשא ביקש לגייס לצבאו כל גבר חמישי

.

מקרב המוסלמים בארץ  -ישראל  ,נוצרה עילה להתקוממות נגד שלטונו של מוחמד עלי הרעיון של
גיוס חובה לצבאו של מוחמד עלי  ,שלווה בניסיון להחרים את הנשק שהיה בידי האוכלוסייה האזרחית

.

המקומית  ,הביא את מערכת היחסים בין השלטון החדש לערביי ארץ  -ישראל לידי משבר ב  8 -במאי
1834

הטילו אלפי פלאחים מאזורי ירושלים  ,השומרון והר חברון מצור על ירושלים ועל כאלף

.

מחייליו של איברהים פאשא ששהו בה ערביי העיר הנצורה עמדו לצדם של הפלאחים שצרו עליה ,
ותוך זמן קצר הצליחו הצרים לפרוץ דרך שערי העיר הדרומיים ולחבור אל האוכלוסייה הערבית

.

המקומית חיילי איברהים פאשא נסוגו למבצר ' מגדל דוד '  ,והפלאחים התנפלו באין מפריע על בתי

.

הנוצרים והיהודים ושדדו את החנויות בעיר מפעם לפעם עוד פרצו חיילי איברהים פאשא מן המצודה

.

ופגעו בפלאחים הבוזזים  ,אולם עד מהרה נאלצו לסגת שוב אל המצודה רק שימוש באש תותחים

.

מנע את כיבוש המצודה בידי הפלאחים ועוזריהם מקרב ערביי העיר המרד התפשט והגיע גם לצפת

ולחברון  ,ויהודי מקומות אלו סבלו מפגיעות קשות יותר בנפש וברכוש מאשר יהודי ירושלים .
במהלך מרד הפלאחים  ,בט " ז באייר תקצ " ד

( 23

במאי  , ) 1834אירע בירושלים רעש אדמה  ,והדבר

גרם להתמוטטות מבנים רבים  ,בהם מספר כנסיות ומנזרים וכן קטעים מחומות המסגדים שבהר

.

הבית רעש האדמה עורר חרדה בעיר  ,אבל לא הביא להכרעת הקרב  .רק אחרי ימים מספר  ,בכ
"א
באייר (
 28במאי )  ,הגיע איברהים פאשא לירושלים בראש כוח צבאי גדול  .הפלאחים ועוזריהם מקרב
המוסלמים המקומיים ברחו מהעיר מפחד זרועו הנוקמת  ,ואילו הנוצרים והיהודים יצאו לקבל את

פניו בשמחה רבה .
6

7

7

א ' וסילא ברגמן  ,ישאו הרים שלום  ,ירושלים [ חש " ד ]  ,עמ '  ( 76ההדגשות במובאות מכאן ואילך שלי  ,א

אירועי המרד והרעש בירושלים תועדו בהרחבה על  -ידי שניים מבני
33 - 52 .

 .קע

19792 ,

התקופה .

,

"מ .
)

ראה :

Extracts erom

Neophitus ,

 . Spyridon , Ierusalemא 0 Palestine 1821 - 1841 , trans . 5 .
תמ 4וכן תיאר את האירועים
המיסיונר ג ' ון ניקולייסון  ,ודבריו פורסמו
בעיתונות האנגלית המיסיונרית ראה למשל lewish Intelligence :
201
 . 198 -קע ) 1835 ( ,

"" .

.

47
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השדרה

48
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הכנסיות והמנזרים שנפגעו

לאחר דיכוי המרד אפשר איברהים פאשא לעדות הנוצריות לתקן את כל
ברעש האדמה  ,ועבודות התיקון החלו כבר

ב 5-

בספטמבר באותה

שנה .

בהקשר זה בהתפעלות כי גם היהודים הספרדים בירושלים קיבלו רשיון
הכנסת שלהם  -תופעה שלא היה לה תקדים בתולדות היהודים בירושלים

הנזיר ניאופיטוס מציין
לשקם את ארבעת בתי -
 ,עד אותה עת הל איסור
להפר איסור זה צפוי היה

תמור לבצע כל תיקון  ,ולו תיקון קל  ,בבתי  -הכנסת בעיר  ,ומי שהיה מעז
 ,בעיקר של הגג של ארבעת
לעונש מוות וזאת למרות הנחיצות הגדולה בעבודות תחזוקה ושיפוץ
בעורות של בעלי  -תיים 8
בתי  -הכנסת הללו  ,שעשוי היה בחלקו מעץ ובחלקו היה מטולא
 ,ללא כתל ושרק וללא כל
שני האירועים  ,מרד הפלאהים ורעש האדמה  ,תוארו כפשוטם
:
אינטרפרטציה אסכטולוגית  ,באיגרת שכתבו ראשי הפרושים בירושלים בתמוז תקצ " ד

.

.

וינועו אמות הספים ורב
בששה עשר יום לחדש אייר שעבר היתה פה אה " ק זועה ותגעש ותרעש הארץ

. ..

הוא אשר לא תמו חסדיו

וברוך
הבתים אשר פה נזוקו  ,מהם נהיסו ונפלו לארץ ומהם נסדקו עד היסוד
מצרים ותגדל זעקת אה " ק
גם בצרה אחרת אשר באה ונהיתה ברשעת בני הכפרים המורדים במלכם מלך
כל השבוע כי כל איש ירא אל נפשו
כי באו בה אויבי ' ושודדי ' וגם נהרגו שתי נפשות  ,ונתבטל התמיד
הרוחה  ,על כן יאמר איש

ולא יצא איש מפתח ביתו . . .
מצרי רונילנו . . .

...

..

ויבא השר אברהם עם חילו מיפו לעזרת העיר והיתה

9

לערבות תישיר

ראלי זה  ,שיצא מבית  -מדרשם של הפרושים בירושלים

 ,מצויים בידינו כיום חמישה
מהם ניתן ללמוד עד

מכתבים שנשלחו אל יהודים באזורים שונים באירופה ובצפון אפריקה  ,ואשר
 -ישראל ומחוצה לה האירועים

.

כמה חזקה היתה השפעת התפיסה המשיחית על בני הדור בארץ

הנזכרים לעיל מוצאים במכתבים אלה מהקשרם הראלי ומוענקת להם

אינטרפרטציה משיחית  ,תוך

הוספת סממנים מיסטיים לגרעין הראלי של סיפורי האירועים .
על  -פי מכלול הנוסחים של סיפור המעשה במכתבים השונים  ,אירעו בהר
בית  -המקדש  ,שתי תופעות על  -טבעיות  :התופעה האחת היתה מראה

.

הבית  ,במקום שבו ניצב

אש שריחף מעל להר הבית
שעל  -פי המסורת הוא

והאחרת היתה קול רעש מוזר שהגיע מכיוון אבן השתייה הקול יצא מן המקום
 ,ומשום כך אהזה חרדה
מקום קודש הקודשים של בית  -המקדש  ,ואשר המוסלמים הקימו בו מסגד
 ,ואלה שלחו קבוצות חיילים
גדולה במוסלמים שהיו במקום האימה דבקה גם בשלטונות המוסלמיים
בבת קול שהכריזה כי
אחדות על מנת לברר את פשר הקולות בסופו של דבר נמצא כי מדובר היה

.

.

.

.

ישועת היהודים בציון קרובה לבוא מובן שבת הקול נתפסה כבשורה שמקורה אלוהי
שזירת ההתרחשות של
נראה כי הגרעין הראלי העיקרי שהזין את התפיסה המשיחית היה העובדה
ממקד את
האירועים היתה בירושלים  ,מושא מאוויי הגאולה של עם ישראל הסיפור האסכטולוגי
השלכותיהם
האירועים דווקא במקום המקדש  ,על מנת להעצים את משמעותם ואת
נתפס על  -ידי אהד מיהודי
הבזק ירי התותחים של הילותיו של מוחמד עלי לעבר העיר ירושלים

.

עמ ' . 78 - 76

8

ניאופיטוס ( שם ) ,

9

י ' ריבקינד  ' ,דפים בודדים '  ,א " ל סוקניק וי ' פרס ( עורכים )  ,ספר לינץ

ו
ירושלים תרפ " ה ,
,

.

עמ ' קע  -קעא .

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

ירושלים כמראה ' מנורה של זהב ושל כסף ' ;

ובעיני אחר כ 'דמות מנורת אש מעל מקום

10

המקדש ' ;

49

11

ועל  -פי מקור נוסף  ,קרוב יותר למציאות הראלית  ,נראה לא בדמות מנורה  ,אלא בדמות ' כוכב שביט
כדללו

12

.

האירוע של רעש האדמה מוקדו .בכל המקורות בהר הבית  ,במקום המקדש ובאבן השתייה מקור אחד
מספר כי ' שמעו השוערים רעש יוצא מאבן השתיה ' ;

שלמה נשמעו קולות רעש ;

רעש ' .

15

14

ועוד אחר

13

ואחר מספר כי ' במסגד הבנוי על חרבות מקדש

 ' -במקום שראו לפנים את אבן השתיה . . .

שמע המשמר קול

ומקור נוסף קושר לאירוע מעשה פלאי שיש בו רמיזה אסכטולוגית מובהקת  ' :שאבן אחת ,

שהיא במקום קדש הקדשים של בית המקדש  ,שכל הזמן היתה מרחפת באויר  [ ,עכשיו ] תזרה וירדה

לארץ ' .

16

אשר להשפעת האירוע  ,על  -פי חלק מהמקורות
על

נפשם ' .

' אימה גדולה נפלה על החילים ומחרדה ברחו כלם

במקור אחר נאמר שהמוסלמים שביקשו להתחקות אחר מקור הקולות הומתו :

17

ומתו ' .

המוסלמים שנכנסו לראות מאין בא הקול נפלו על פניהם

18

אחד המקורות מוסיף לתיאור

האירועים נופך של מעורבות יהודית  :כשהגיעו המוסלמים לראות מה מקור הרעש היוצא ממקום
הקודש ' ראו כדמות יהודים כורעים ומתפללים שם ' ,

היהודים לבא '

ומקור אחר מוסיף כי ' לאחר מכן נקראו

19

.

ולחזות באירועים המופלאים על הר הבית המספרים מוסיפים כיד הדמיון הטובה

20

עליהם גם את הופעתה השמימית של בת קול  ' :מה עשה המלך  ,כינס למכשפים וראו בנימוסיהם

10

מורגנשטרן  ,משיחיות ,

עמ '

עמ ' . 47

. 47

11

שם ,

12

שם עדות ' איש מהימן ' מירושלים  ,בתוך עדות יוסף

13

שם  ,עמ '

,

14

שם

(

15

שם

(

( 48

עדות אברהם אישו .

מנספלד .
)

)

עדות המיסיונר אוואלד .
עדות מנספלד  .במקורות אסכטולוגיים מדור גירוש ספרד מצויים תיאורים דומים על אירועים שאירעו בהר
)

)

הבית  ' :ועוד מעידים לכם אחינו בני בריתנו  ,בשורות טובות ונחמות ונאמנות מסימני גאולתינו  ,כי

בליל [ ט ' ב ] אב  . . .שמענו קולות רבות והזקו [ ת ] על הר הבית וגם הישמעאליים ] שמעו . . .
. ..
.
מאד . . .
המשיחיות בישראל  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ .

בשנת רי " ד

והרדו חרדה גדולה עד

והרבה יהודי [ ם ] הבינו הדיבור של הקולות וכן היו אומרים  :עורי עורי '  .ראה  :א " ז אשכולי  ,התנועות
' 321

16

מורגגשטרן  ,משיחיות ,

עמ ' 49

(

עדות סילא ברגמן .
)

על האמונה כי אבן השתייה מרחפת באוויר מצויים מקורות

רבים  ,ראה למשל  :י " ד אייזגשטיין  ,אוצר מסעות  ,ירושלים תרפ " ו  ,עמ '
ליליינטאל

לארץ  -ישראל לפני מאה שנים '  ,סיני  ,ד ( תש " ט ) ,

.

; 195

א " מ הברמן ,

' מסעו של ר ' בנימין

עמ ' רבב עדות מדהימה על אמונה זו בסוף המאה

הי " ט מצאתי במכתב שכתב יחיאל מיכל פינס אל חברו אלתר ריבלין בירושלים ביום כ " ח מנחם אב תרנ " ח
(  ' : ) 1898ידידי ר ' אלתר נ " י  ,רב ברכה לך על הודעותיך אך מדוע לא הודעתני על דבר המעין אשר בקע ויצא

.

מבית קה " ק וקודש הקודשים ] והגוים עומדים על ידו ומשקים את מימיו לאחינו בני

ישראל ?

השתיה התלוי באויר והחל להשקע ויחזיקוהו הישמעאלים בעמודי ברזל  ,אך ללא הועיל  ,כי

.

וכן על דבר אבן

הוא עם המסגד הגדול

יהד הולך ושוקע בארץ למראה עיני כל הן כל הידיעות הללו הודיע ר ' צבי מאפטא מירושלם לגיסו בווארשויא

.

וכל העיר ( כלומר עיר החסידים ) הומיה ואותי שאלו ולא ידעתי דבר ואהי בעיניהם כמתעתע ובכל זאת רק אתה
האשם  ,כי מדוע לא הודעתני מזהו ראה  :אצ " מ  ,ארכיון פינס ,
17

18
19
20

מורגנשטרן  ,משיחיות  ,עמ '

( 49 - 48

שם  ,עמ '  ( 48עדות אוואלד .
שם עדות אישו .
)

(

)

שם ( לידות ו ? וו ) ללד

)

עדות מנספלד .
)

5

) 190 /

ע.

קתדרה

אריה

50

מורגגשטרן

שמאבן השתיה יוצא הקול ואומר מכאן לשתי שנים מושיע היהודים בציון ' ,

21

מקור זה ממשיך ומספר

כי מלבד ראשי השלטון גם היהודים יושבי הארץ שמעו קול היוצא ממקום המקדש

שנים והיה ה ' למלך ' .

22

ואומר מכאן לשתי
'

מקור אחר מוסיף נופך אסכטולוגי מובהק לאירוע על  -ידי קישורו עם מוטיב

.

ההזרה בתשובה המהווה תנאי לגאולה מקור זה מספר כי הקול האלוהי פנה אל עם ישראל בדרישה
לחזור בתשובה על מנת לאפשר את ביאת המשיח  ' :חזרו בתשובה בית ישראל כי בעוד שנתיים יבוא

המשיח ' .

23

1
ן

ga
4"%

רמם

1
ציור הר הבית מאת

ר ' מנחס מנדל מקמיגיץ ,
מתוך ספרו ' קורות
העתים ' ( וילנה ת " ר )

על  -פי שני מקורות נתפס מכלול האירועים בהר הבית כמניע לגיבוש ההחלטה של הפאשא לאפשר

.

ליהודים לשפץ את בתי  -הכנסת בירושלים המקור האחד הוא מכתבו של יוסף מנספלד  ,שנשלה
מצפת לבני משפחתו בקליש  24 ,והאתר הוא תזכיר של מושל פלך ווהלין מ  11 -בדצמבר  1836על

.

פי הנאמר בתזכיר דיווח פקיד במשטרת רדז ' וביל שנודע לו מפי יהודי מבראדי כי

קיבל מכתב

מירושלים שבו מסופר על תופעות פלאיות שהתרחשו במקום שבו עמד בית  -המקדש היהודי

,

בהשפעת אותן תופעות  ,מספר כותב המכתב מירושלים  ,השיגו יהודי המקום היתר מאת הפאשא

21

שם ( עדות אישו

)

.

עדות אישו .

22

שם

(

23

שם

(

24

שם  ,עמ '

)

עדות אוואלד .
)

( 49

עדות מנספלד .
)

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

לבנות בית  -מדרש  ,ובעקבות זאת פנו אל הרב הראשי של לונדון  ,על מנת שישתדל להשיג מיהודי

.

אירופה כספים לבניין המקום על  -פי השמועות  ,נאמר בתזכיר  ,כתב הרב מלונדון אל הבנקאי היהודי
מינץ מבראדי  ,וביקש ממנו לסייע באיסוף סודי של הכספים  ,מושל פלך ווהלין מסיים את התזכיר

בהוראה לכל אנשי המשטרה לבדוק בחשאי מה באמת עושים היהודים בעניין ומה כוונותיהם .

25

מתן ההיתר לשקם את בתי  -הכנסת הספרדיים היה אירוע סנסציוני  ,שהותיר רושם עצום  ,הוא נתפס

על  -ידי חלק מאנשי ירושלים כביטוי לתופעה משיחית ממש  ,שלא היה לה כל הסבר אלא במונחים

.

אסכטולוגיים לפי תפיסה זו לא מכוה חישובים פוליטיים הגיע מוחמד עלי לכלל החלטה להתיר
ליהודים לשפץ את בתי  -הכנסת  ,אלא מכורח התערבות אלוהית  ,שהטילה מורך בלבו והביאה אותו

לכלל הכרה שיש להעניק ליהודים היתר זה .
הצעתו של הרב צבי הירש קלישר לחדש את עבודת הקרבנות בהר  -הבית
הידיעות על אירועי הר הבית בשנת תקצ " ד ועל המפנה שחל במעמדם של היהודים עם ביסוס שלטונו
של מוחמד עלי הגיעו באינטרפרטציה האסכטולוגית  -אל ריכוזי יהודים בכל הפזורה היהודית ,

.

ותפוצתן הגאוגרפית היתה רחבה מזו של חמשת המכתבים ששרדו ואשר הגיעו לידינו ייתכן  ,אם כי

אין לנו הוכהה ישירה לכך  ,כי גם אל הרב קלישר הגיעו שמועות אלה .

26

יעקב כ " ץ העריך כי מגמה משיחית עמדה מאתורי בקשתו של הרב קלישר מהבארון אנשל רוטשילד

שיקנה ממוחמד עלי את ארץ  -ישראל או למצער את ירושלים או רק את מקום המקדש כדי לחדש את

עבודת הקרבנות .
25

27

במכתבו אל הבארון רוטשילד מי " ב באלול תקצ " ו שוטח כידוע הרב קלישר את

הארכיון הממלכתי בקייב  ,תיק הקשר עם יהודי ארץ  -ישראל ,

מספרו

שם

- 2 - 8004 - 6

.HM

גלבר  ,תולדות יהודי ברודי  ,ירושלים תשט " ו  ,עמ '
26

1867 - 1836

.

המסמך הגיע רק לאחרונה לאמתע " י ,

הגביר מינץ המוזכר בדיווח המשטרתי הוא כנראה אלכסנדר זיסקינד מינץ  ,ראה  :נ " מ
262

.

האיש המרכזי שהפיץ מידע על האירועים בארץ  -ישראל ועל משמעותם המשיחית היה צבי הירש להרן ,

ראש

הפקוא " מ  .הוא שיתף למשל את עקיבא איגר כבר בתמוז תקצ " א בפרטי שליחותו של ברוך מפינסק אל עשרת

.

השבטים לשם הידוש הסמיכה איגרות הפקוא " מ ( כ " י יד יצחק

בן  -צבי , ) 8001

ד  ,דף

111

.

ע " ב בכ " ג בכסלו

תקצ " ב השיב להרן על בקשתו של איגר לקבל פרטים על עשרת השבטים ואת איגרתו של ר ' ישראל משקלוב

.

אליהם וכך כתב איגר ללהרן  ' :יתיישב אם יש לעשות עוד בזה ואיך ומה '  .שם  ,דף

.

כתב להרן בעניין עשרת השבטים שם  ,דף

1

.

160

.

ע " א גם אל החת " מ סופר

ע " א צ " ה קלישר  ,שכיהן כרבה של טהורן כבר משנת תקפ " ה  ,עמד

.

בקשר הדוק עם פוזנן הקרובה ועם רבו וקרוב כשמהתו עקיבא איגר דודו של צ " ה קלישר  ,הרב יהודה ליב

.

קלישר  ,היה דיין בליסא ומהותנו של איגר בגו אברהם משה קלישר  ,בן דודו של צ " ה קלישר  ,נשא לאשה את

שרה  ,בתו של איגר  ,ולאחר מות בעלה בדמי ימיו נישאה בנישואים שניים להת " ם סופר  .ראה  :א " י ברומברג ,
הגאון רבי צבי הירש קאלישר זצ " ל  ,ירושלים תש " ך  ,עמ ' י  -סו  .אולם גם אם צ " ה קלישר לא שמע על הנעשה
בארץ באמצעות קרובי משפחתו איגר וההת " ם סופר  ,הרי קרוב לוודאי שנחשף למתרחש בארץ באמצעות הדפים

.

הבודדים שהדפיס ראש הפקוא " מ  ,להרן  ,ואשר הופצו במאות עותקים בכל ערי אשכנז עדות חדשה על הקשר
בין איגר לתלמידיו בפרוסיה ובסביבתה מצאתי במכתב של הרב אליהו גוטמכר העוסק בקמיעות ששלח איגר
לתלמידיו בשעת המגפה הקשה של שנת תקצ " א  ' :והנה הי ' לנו גם מתקצ " א ששלה רבינו הקדוש מו " ה עקיבא

.

זצ " ל לישא אותה והוא הקמיע הקטנה שמונח בזה ' מכתב הרב אליהו גוטמכר אל ר ' זאב הירצפלד משנת תרכ " ו ,
27

אמתע " י  ,אינ ' . 6908
י '  ' ' r~ Qדמותו ההסטורית של הרב צבי הירש קלישר '  ,שיבת ציון  ,ב  -ג ( תשי " א  -תשי " ב ) ,

עמ ' . 28

51

ץתדרה

מתדרה

52

אריה מורגנשטרן

הקונספציה המשיחית שלו כי הגאולה איננה מעשה נסי שלמעלה מן הטבע  .היא לא תבוא מתוך זעזוע
קטסטרופלי  ,אלא תהיה משולבת בתהליך הטבעי בעולם ; היא תצמח מתוך התפתחות היסטורית

ראלית ורק בעקבותיה  ,כשלב סופי ואחרון  ,תבוא הגאולה בדרך נם .
בהמשך כותב הרב קלישר אל הבארון רוטשילד כי לדעתו יש ליזום ולבצע פעולות בדרך הטבע

ולכוון את המהלך האלוהי על  -ידי הקרבת קרבנות בהר

מובהק זה יהיה כדי להשפיע על המשך תהליך הגאולה .

הבית  ,זאת מתוך הנתה כי במעשה פולחני

28

התהליך שמציע קלישר שונה באופן מהותי מזה המסורתי  ,אשר על  -פיו ניתן לקרב את הגאולה על -

.

ידי עשיית תשובה  ,תפילה וצדקה מצד כל אחד ואחד מישראל אמנם נכון הוא כי גם ביסוד

תהליך

זה עומד התנאי המוקדם לגאולה  -התשובה  ,אלא שהתשובה היא שלב ארוך ומורכב מדי  ,ועל כן

.

מעלה קלישר רעיון לעקוף אקט הכרתי זה על  -ידי אקט הלופי  ,בעל אותן פונקציות בהקרבת
קרבנות יש משום עקיפת המכשולים האנושיים וקיצור התהליך

המשיחי ,

עבודת הקרבנות היא עבודת ה ' המקורית והיא עדיפה על העבודה הרוחנית של תפילה ועשיית

.

תשובה ריח הניחוח המתלווה לקרבן יש לו סגולה ליצירת דינמיקה מיסטית של רוח קרבה ואהבה
בין הקב " ה לבין עם ישראל  ' -כי כאשר בימי נח נרצה קרבנו לפני

ריח הניחוח . . .

המקום . . .

כנאמר וירח ה ' את

כן כאשר נשוב להפיק רצון מן ד ' על  -ידי קרבן ונכפר לנו על כל עוונותינו  ,אז ישוב

ונחם המרחם עלינו לסבב לנו אז גאולה שלמה ושמחת עולם ' .

29

ייתכן שהרעיון לקרב את גאולת ישראל בדרך פולחנית  ,על  -ידי הקרבת קרבנות  ,נולד במוחו של
הרב קלישר בשעה זו דווקא על רקע השמועות שהגיעו מירושלים על אירועים שנתפסו כמבשרים

.

התקדמות הדרגתית בתהליך הגאולה  ,כאותות להיענות שמימית לעת רצון קלישר הגיע ככל הנראה
למסקנה כי ראוי להתערב עתה ברובד האנושי ולעשות מעשה נוסף על מנת להניע את גלגלי המהלך

ההיסטורי לקראת הגאולה .
הואיל ועל  -פי ההלכה הקרבת קרבנות אפשרית רק במקום המדויק של המזבה  ,עלה הצורך למצוא

28

.

י ' קלויזנר  ,הכתבים הציוניים של הרב צבי קאלישר  ,ירושלים תש " ז  ,עמ ' ג ידועים לנו שני תקדימים היסטוריים
לניסיון להקריב קרבנות בהר הבית כביטוי לציפייה משיחית האירוע הראשון נזכר בספרו של ר ' אישתורי הפרחי
לאלף הששי
' כפתור ופרת '  ' :שרבנו חננאל [ יחיאל ] דפריש ז " ל אמר לבוא לירושלים והוא בשנת שבע עשרה
ושיקריב קרבנות בזמן הזה ' ר ' אישתורי הפרחי  ,כפתור ופרח  ,מהדורת צ " ה אדלמן  ,ברלין תרי " א  ,דף סו לדעת

.

.
.

.

אהד החוקרים  ,ניסיון זה להקרבת קרבנות  ,היה קשור לציפייה המשיחית שהתעוררה לקראת שנת ה ' י " ז ראה :
לאלף
י " א קופפר  ,תשובות ופסקים  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '  , 312 - 309ושם מובאת דרשה החוזה את הקץ לשנת י  "-זישראל .
הששי א ' ריינר סבור כי אין לקשור בהכרה דרשות החוזות תאריך קץ לתסיסה משיפית או לעלייה לארץ
,
ראה  :א ' ריינר  ' ,עליה ועליה  -לרגל לארץ  -ישראל  , ' 1517 - 1099עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

.

.

תשמ " ה  ,עמ '  , 79הערה  153לעניין עלייתו של ר ' יחיאל מפריס ראה  :י ' תא  -שמע  ' ,ענייני ארץ  -ישראל '  ,שלם -
א ( תשל " ד )  ,עמ '  84 - 82האירוע השני קשור בפעילותו המשיחית של שבתי צבי בשנת ה ' תכ " ה  ,בבואו לארץ

.

.

.

נתן
נביאו '
שאותו
ישראל  ,ביקש שבתי צבי להקריב קרבנות בהר הבית הוא הגיע תחילה לעזה  ,מקום מגוריו של ' ,
העזתי  ,ומשם עשה דרכו לירושלים בלוויית שנים  -עשר חכמים ובראשם רבה של עזה  ,ר ' יעקב גג ' ארה
מינה שבתי צבי  ,לצורך העניין  ,לכוהן גדול

.

.

נראה כי רק עמידתם של חכמי ירושלים נגד יזמה זו מנעה את ביצוע

המעשה ראה  :ג ' שלום  ,שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו  ,א  ,תל  -אביב תשכ " ז ,
29

קלויזנר

(

שם  ,עמ ' ד .
)

עמ ' . 195 - 194

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

.

דרך מעשית להעביר את מקום המקדש לריבונות יהודית אליבא דקלישר מותנה חידוש הקרבנות
ברכישה של המקום מאת שליטה של

ארץ  -ישראל  ,נראה

כי קלישר לא היה מעלה על דעתו רעיון

כה נועז  -דהיינו ששליט מוסלמי יהין למכור ליהודים ' הכופרים ' את הר הבית  ,שעליו בנויים שני
מסגדים  -אילולי האמין כי מוחמד עלי עצמו  ,בהשפעת אירועים אסכטולוגיים  ,הגיע להכרה כי

ליהודים יש זיקה מיוחדת להר הבית ולמקום המקדש וזכות היסטורית עליהם .

.

קלישר בהתלהבותו לא צפה כל בעיה באשר לנכונותו של מוחמד עלי להיענות לעסקה אך כדי

להוציאה אל הפועל צריך היה למצוא מישהו שיוכל ויאות להשקיע מהונו על מנת לקנות את המקום .
על רקע זה ראה בזימונם של שני האישים  -מוחמד עלי והבארון רוטשילד  -על במת ההיסטוריה
בשעה זו תוצאה של התערבות ההשגחה העליונה :

..
הפאשע . . .

ובפרט לעת כזאת אשר מדינת ארץ ישראל איננה תחת ממשלת מלך אדיר כהיותו בימי קדם  ,ולא תחת

.

ממשלת המלך הגדול הישמעאלי ( דער טירקישער סולטאן ) לא כן עתה אבל תחת ממשלת

על

כל פנים ימכור לו העיר ירושלים וסביבותיה גם מזה תצמיח קרן ישועה  ,אם יהיו לנו כח וממשלה לחפש

מקום המןבח ולהעלות זבחי רצון לאלקי עולם וממנו יושע יהודה תשועת עולמים  .ואם ואולי . . .
אדון הארץ גם זאת למכור כל העיר ירושלים  ,על כל פנים יקנה ממנו מקום המקדש  . . .ונאפן שיהיו חריות
ורשיון לאנשי ישראל לעשות שם ככל רצונם ולבוא לשם מכל הארצות בלי עיכוב ולא קושי מסים  . . .למען
נזבחה לד ' אלקינו  .פי

לא יאבה

קלישה אינו מתאר את הופעתו של רוטשילד במונחים ארציים ראליים  -כהתגלמותה של תופעה

.

היסטורית  ,שצמחה על רקע השינויים בכלכלה העולמית ומעורבות היהודים בה הוא שם עצמו

כפרשן הכוונות האלוהיות של המהלכים ההיסטוריים תוך שהוא מעניק להם ממד פנימי משמעותי .
השבחים שמעתיר קלישר על רוטשילד והרמיזה כי הופעתו בעולם לעת כזאת נובעת מכוח ההשגחה

האלוהית וכי ייעודו הוא לקדם את תהליך גאולת עם ישראל על  -ידי מעשה ראלי  ,שחזון דתי לאומי
ורווח אישי משולבים בו  -תכליתם היתה לעורר את רוטשילד להיענות לבקשתו  ,קלישר הניח
כנראה שהבארון עצמו שותף לאמונתו הבסיסית והפליג בדברי קילוסין כלפיו  ' :כל מלכי ארץ לפניו

יכרעו . . .
כזאת  . . ,שאלו נא לימים  ,מיום הושת תבל  ,הנהיה כדבר הגדול הזה  . . ,לפניו ישתחוו נסיכי אדם וכל
נכבדי ארץ  . ' . . .התיאור המפריז בחשיבותו של רוטשילד מעיד על עצמת רגשותיו של קלישר ועל
אין אומה ולשון בכל חלקי העולם אשר לא יכירו שמו הטוב וירעדו

מלפניו . . .

מי שמע

31

מידת אמונתו וביטחונו כי ההשגחה האלוהית אכן פועלת במהלך ההיסטורי העכשווי לקדם באמצעות
הבארון רוטשילד את גאולת

ויקבץ נדחי ישראל ' .
30

31
32

ישראל  ,ועוד הוסיף :

' ומי יודע וניחם ד ' ויסבב מסיבתו שיבת ציון

32

 ramעמ ' יג .
שם  ,עמ ' ב .
שם  .כידוע לא השיב הבארון רוטשילד למכתבו זה של קלישר  .להרן  ,ראש הפקוא " מ שקיים קשרים הדוקים עם
אחדים מראשי משפחת רוטשילד ואף העביר באמצעות סניפי הבנק שלהם את כספי החלוקה לארץ  -ישראל כותב
בעניין אחר על אנשל רוטשילד  ' :ידעתי את האיש ואת שיחו ולא ראיתי ממנו טובה גדולה ואין לו חבת הקדש

53

שקדרה

אשררה

54

אריה

מורגנשטרו

כ " ץ הוכיח כבר כי האמונה המשיחית העזה של קלישר הכריעה את הבעיות ההלכתיות ההמורות
הקשורות באפשרות של הקרבת קרבנות בהר הבית בזמן

הזה .

33

ואכן משדעכה התסיסה המשיחית

.

שוב לא היה קלישר להוט כל כך לתמוך ברעיון שההלכה מסויגת ממנו ומונעת את מימושו נראה
דרישת ציון ' ,
לי כי מסיבה זאת לא הזכיר את פנייתו אל הבארון רוטשילד משנת תקצ " ו בספרו '

.

שנדפס כעבור למעלה מעשרים וחמש שנים  ,בשנת תרכ " ב  34משמעותה של ההתעלמות מן המכתב
 ,שפג
אל רוטשילד היא ככל הנראה הודאה בכך שמדובר היה באפיזודה חולפת ובמצב רות משיחי
עם הזמן  -בפרט לאתר שהתברר כי ההיתר של מותמד עלי היה בעצם מוגבל  ,ארצי  ,נעדר כל סממן

אסכטולוגי  ,כפי שהיה בסופו של דבר משטרו של מוחמד עלי בכלל .

,

אמנם בספרו ' דרישת ציון ' עדיין מדבר קלישר על הקרבת קרבנות כחלק מתהליך קירוב הגאולה
 ,כפי
אבל זאת במישור התאורטי ; אין הוא רואה בכך חזות הכול  ,אמצעי עיקרי לקירוב הגאולה

.

שהציג את הדברים במכתבו אל רוטשילד על  -פי תפיסתו המאוחרת ב ' דרישת ציון '  -המעשה

העיקרי שיש לעשותו על מנת לקרב את הגאולה הוא יישוב ארץ  -ישראל .

35

להערכתי אף  -על  -פי שקלישר גנז כבר באותה שעה את הרעיון של הקרבת קרבנות  ,לא יכול היה

.

להתעלם ממנו כליל בספרו ' דרישת ציון '  ,מפני שהעניין זכה כבר לתהודה פומבית לאתר שפנה
בשעתו אל רבו  ,עקיבא איגר  ,על מנת שיחווה את דעתו בנושא  ,ולאחר שזה עירב בדיון ההלכתי
 86נתעורר ויכוח הלכתי
גם את החת " מ סופר ותשובתו נתפרסמה על  -ידי צאצאיו בשנת תר " א ,
והנושא הפך

מאפיזודה משיחית לדיון הלכתי של פוסקי הדור .

להתייתם לנושא  ,שהוא עצמו העלה לדיון  .יש לציין כי איגר

37

קלישר לא יכול היה אפוא שלא

והחת " מ סופר לא הסכימו אתו לחידוש

הקרבת הקרבנות ; התת " ם סופר פסק כי בזמן הזה ניתן לכל היותר להקריב קרבן פסח  ,שהוא קרבן

.

קל  ,קרבן ציבור אלא שבכך לא יכול היה קלישר להסתייע  ,הואיל ולקרבן פסח אין משמעות של
כפרת עוונות  ,ועל כן אין הוא יכול לבוא במקום תשובה  ,וממילא אינו יכול למלא פונקציה של

קירוב הגאולה .
ואהבת א " י . ' . . .

מכתב אל ר ' ישראל משקלוב  ,ט " ו באייר תקצ " ז  ,איגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה  , ) 26ה  ,דף

.

36

ע " א  .יש לציין כי להרן דאג לעדכן את הבארון רוטשילד בכל המתרחש בארץ  -ישראל את איגרתו של ר ' ישראל
משקלוב אל עשרת השבטים שלח אליו בשנת תקצ " ב ' על נייר משובה ' ( שם  ,ה  ,דף  14ע " ב ) נראה כי בעקבות

.

כישלון השליחות אל עשרת השבטים  ,שגם עליה ידע כנראה הבארון רוטשילד מפרסומיו וממכתביו של להרן ,
הוא לא נטה להתייחס ברצינות לרעיונותיו המשיחיים של קלישר ,
33

34

כ " ץ ( לעיל  ,הערה , ) 27

.

 ,ורשה

צ " ה קלישר  ,דרישת ציון  ,ליק תרכ " ב את המכתב אל רוטשילד פרסם לראשונה א " י סלוצקי  ,שיבת ציון
תרנ " א

.

35

עמ ' . 28

שאותו כלל לא הכיר .
 -ידי

ראה  :כ " ץ ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '  . 34אינני מקבל את השערתו של י ' שלמון כי העלאת עניין הקרבנות על
קלישר היתה הלק מהמאבק שניהלו האורתודוקסים כנגד הרפורמים  ,שסירבו לראות בהקרבת קרבנות הלק
מההלכה היהודית  .ראה  :י ' שלמון  ' ,עלייתה של הלאומיות היהודית במרכז אירופה ובמערבה '  ,הציונות  ,יב

( תשמ " ז ) ,

עמ ' . 9 - 8

36

שאלות ותשובות ההתם ספר  ,יורה דעה  ,סימן רלו  ,פרסבורג תר " א .

37

על הדיונים ההלכתיים בנושא חידוש הקרבנות ראה  :י ' לוינגר  ,בין שיגרה לחידוש  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

. 124

- 117

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

ציפיות משיחיות במכתבי יהוסף שוורץ ערב שנת ה ' ת " ר
אוסף המכתבים הפרטיים ששלח ר ' יהוסף שוורץ אל אחיו הרב חיים שוורץ להירבן שבגרמניה נתגלה

בארכיון בפוטסדם  ,והוא מכיל עשרות רבות של מכתבים מן השנים תקצ " ג  -תרכ " ה

( ) 1865 - 1833

.

38

אמנם חסרים באוסף זה המכתבים מתקופת אירועי הר הבית  ,תקצ " ד  -תקצ " ה (  , ) 1835 - 1834אך עם
זאת הציפייה המשיחית ותיאור האווירה בירושלים ערב שנת

במכתבים .

ת " ר תופסים מקום חשוב ומרכזי

מניסוח הדברים ומן ההתבטאויות האישיות מאוד ניתן לחוש בעליל בלהט המשיחי

ששוורץ היה נתון בו .

.

חשיבות מכתביו של שוורץ נובעת מטעמים אחדים ראשית  ,אין אלו עדויות אקראיות המצטברות
ממקורות שונים ומצטרפות לכדי תמונה אחת  ,אלא זהו קובץ מכתבים אחד המעניק לנו תמונה שלמה
של אירועים בעלי משמעות אסכטולוגית  ,שיש בהם היגיון פנימי אחיד  ,שנית  ,אין מדובר בעדויות

שניתן לערער על אמינותן או על מהימנותן  ,שהרי אין אלה עדויות רחוקות של עד מפי עד או

שמועה מפי שמועה  ,אלא מפיו של עד שהיה נוכח בזירת האירועים בעת התרחשותם ומוסר על כך

.

עדות ישירה שלישית  ,בניגוד לספקות המתעוררות אצלנו לגבי מקורות מיסיונריים  ,למשל כי מוסר
העדות לא הבין את הדברים שנמסרו לו עקב הוסר שליטתו בשפתם של היהודים ובהלך רוחם  ,אין

.

חשש כזה במקרה שלפנינו רביעית  ,אין לפנינו עדות של עולה אשכנזי החשוד בשמרנות  ,בצרות
אופק  ,בדעות קדומות או באמונות תפלות  ,שהרי שוורץ היה יהודי תלמיד חכם ועם זאת איש העולם
הגדול  ,אדם בעל השכלה כללית  ,אולי היחיד בקרב יהודי ארץ  -ישראל שהיה חניך אוניברסיטה ,

.

ואשר עסק במחקר בתחום מדעי הטבע וגאוגרפיה והנה תיאור האירועים ההיסטוריים ותופעות
הטבע ובעיקר הסבר משמעותם במכתבים אלה לא רק מחזקים את כל מה שנתגלה לנו מכבר כי אם

מוסיפים היבטים חדשים בהבנת הפסיכולוגיה של יהודי ארץ  -ישראל ערב שנת ה ' ת " ר .
שוורץ עלה לארץ  -ישראל בי " ג בניסן תקצ " ג  ,לאחר הכנה שנמשכה מספר שנים  .באחד

המכתבים

הראשונים אל אחיו הוא מודיע על כוונתו לחבר ספר גאוגרפיה על ארץ  -ישראל  ,ונראה כי זה היה
המניע העיקרי לעלייתו  ,כפי שהוא כותב  ' :ובדעתי אי " ה לחבר ספר אחד מכל ארץ הקדושה ולשלוח

.

.

אותו בח " ל להדפיסו ' 9י מטרה זו נקשרת לרצונו לעסוק בתורה ובעבודה בירושלים הוא מציין כי

ההלטתו לעלות לארץ  -ישראל  ,בניגוד לדעת בני משפחתו  ,נבעה מתשוקה פנימית עזה  ,שבאה
לביטוי בחלומותיו  ,אף אלו שבהקיץ  ' :ולא היתה לי מנוחה כל עת שבתי בח " ל יום ולילה בהקיץ
ובחלום עד שגמרתי בלבי

לעלות למקום בית אלדים ' .

40

והוא ממשיך  ' :אם תשאל אותי מה תכלית

ישיבתי בירושלים תשובתי תהיה חפצי לשבת בארץ אשר משה ואהרן לא זכו להגיע אליה בעיר
שמלאכי אלקים עולים ויורדים בה ' ,

38

אמתע " י  ,אינ '

39

מכתב ללא תאריך

40

41

שם .

שם .
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(

41

.

לפני שנת תקצ " ד  ,שם .
)

לשדרה

56

אריה

מורגגשטרן

נתמזל מזלו של שוורץ ומיד עם הגיעו לירושלים  ,בי " ס בניסן תקצ " ג  ,נשתדך ליתומה חיה רבקה
בת שלום לוריא  -קרובת משפחה של הגביר הנודע שמריה לוריא  ,שהיה באותה עת בירושלים ונטל

תחת חסותו את הזוג הצעיר .

42

קשרי החיתון הללו הכניסו את שוורץ בבת אחת אל תוך תוכו של

עולמם החברתי והרותני של בני הכולל הפרושי בירושלים .
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מיי :

חשש שמא יפלו דבריו על אוזניים

אי
.

5
:ב

תפיסתה של

השקפתו שלל אליעזר ברגמן על
את
 43באהד ממכתביו
הגרוייה בדיד הטבע

עיי

שוורץ

.

ה'

באה

ייני

לביטוי

שיף

שהי ' בדייתי

" מי

התלבטותו

ןא

בק

א2 ' 11רס ' סה

וירצבורג במדעים מצפים ממנו שיבסס

8
5

ן

8

נ5פאפשפשפחפי5פשששאישאשפ1
ר ' יהוסף שוורץ

גם

את

1

8

"

-

נראה כי מכתביו של שוורץ בנושא

ראליים

.
.

ולא

על

מיסטית

פרשנות

.

ההורגת מדרכי הטבע אבל הוא לא כן לפעמים הוא הורג מאצטלת המדען ותולה את האירועים
ו
י
הקשורים במגפה שפרצה בשנת תקצ " ח
בס עינ ם מטאפיסיים וכך הוא כותב למשל בתארו אירועים
ובעצירתה דווקא בשבוע שבו קראו את פרשת ' פנתם ' ( במדבר כה ) :

ב ) 1862 /

והנה  ,פלא הוא ואינו בדרך הטבע  ,ומב " ש לומר שמקרה הוא כמו שיאמר במדינתכם אשר לא יאמן דבר . . ,
.
.
לולי שיגרתי מפגי חמת המציק שלא אדבר על און שומעת הייתי מודיע לכל דברי אשר ראיתי ושמעתי .

כי כלכם פהילזאפען [ פילוסופיים ] תבואו הגה  ,כה אחיה שתדברו בלשון אחר ותראו מעטהאפהיזיק כי
44

אף  -על  -פי ששוורץ חושש לבטא באופן תפשי את חוויותיו הרוחניות  ,יש בדברים שהוא מעז להעלות

.

על הכתב די והותר להמחיש את האווירה המיסטית ששררה בירושלים ערב שנת ה ' ת " ר ' באמונה
תאמינו לי שזקן ממאה וחמישים שנה בחו " ל לא ראה ולא שמע ולא עבר על ראשו כל ימי חייו

הענינים אשר ראה ועבר על ראשו בזמן מעט ליושב הארץ  ,ד ' או ה ' שנים ' .

45

אפילו אירוע נורמלי של ריבוי גשמים בעונת המעבר  ,באביב  ,אין שוורץ מפרש בהקשר זה כגאוגרף ,
במונחים מדעיים ועל סמך תצפיות בטבע הסובב אותו  ,אלא מגדירו כחורג מגדר הטבע  ' :ביום א '

42

מכתב מי " ה באדר תקצ " ה ,

43

מורגנשטרן  ,משיחיות ,

44

ראה לעיל  ,הערה

45

שם .

42

.

עמ '

שם .
196 - 176

.

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

באייר [ תקצ " ח ] ירדו גשמים שעות אחדות אשר כמוהו לא ראיתי כל ימי שבתי בארץ וכ " ש בחו " ל

ובפרט בחדש אייר . . .

וראינו בעינינו שאין זה בדרך

הטבע. ' . . .

46

לא כל שכן הוא מתאר בדרך זו

אירועים כמו מגפה  -אף  -על  -פי שמגפות היו תופעה רווחת בארץ  -ישראל בגלל התנאים ההיגיניים
הירודים ובגלל העדר אמצעי מניעה רפואיים  ,שוורץ ראה במגפה תופעה שמחוץ לגדר הטבע  ,תופעה

אשר כל תכליתה היא למרק את העם מעוונותיו  ' :ובכל הצרות ראינו השגחה וחסד אל [ ! ] . . .
לטבע ואין כאן מקומו לספר במעשים וממש כל העם היושבי ' עליה הם נשואי עוון '  .זאת ועוד  ,את

חוץ

47

התפרצות המגפה הוא תולה בהשגחה האלוהית ובאותות שמימיים מוקדמים שנתלוו אליה  ,ולא
בגורמים של היגיינה :

יום ד ' כ " ח לחדש אייר תקצ " ח אחר חצות היום . . .

והיה אור הרקיע צח ונקי כעצם השמים לטוהר ונשתנה

פני החמה פתאם למראה אדום אדומי שחור ( דונקעל

ותהום כל העיר ופחדנו עד מאד . . .
עם רב .

ראטה . . .
)

והיה הדבר בעיני כל רואיה לפלא ולמופת

בעו " ה תיכף ומיד למחרתו בא דבר ומגפה במחנה בני ישראל ר " ל ונפל

4%

.

במכתב אחר מתאר שוורץ אירוע פלאי שאירע בליל תשעה באב בחצות הלילה יש להקדים ולהבהיר
כי על  -פי מסורת ישראל ליל תשעה באב הוא אחד המועדים הפוטנציאליים שבהם עשויה לחול

.

גאולת ישראל  ,היינו החורבן יבוא לידי תיקונו דווקא ביום שבו הוא אירע לא ייפלא אפוא ששוורץ
מייחס לאירוע משמעות אסכטולוגית :
נשיל

ט ' באב בחצות הליל ברקיע ממזרת למערב כמו רוחב היד כמראה עין

עד

רגעי ' ממש על פני כל רקיע ממזרח למערב והי ' בהצות הלילה ממש

4

5

רצון שיורה לגאולתנו קרובה אמן .

השמש ,
[!]

והי ' המראה זה כערך

ודבר חידוש הוא זה  ,ויהי

49

במו נוחרים מבני דורו גם שוורץ ייחס לרעש האדמה בגליל בשנת תקצ " ז

( ) 1837

משמעות

אסכטולוגית  ,והוא מציין במפורש שהאירוע הקטסטרופלי הוא התגשמות דברי המשנה בסוף מסכת

.

סוטה כי ' בעקבתא דמשיחא הגליל יחרב והגולן ישום ' את מכתבו בעניין זה הוא חותם בתקווה שגם
דברי המשנה בהמשך שם  ,על ביאת המשיח בעקבות החורבן  ,יתגשמו  ' :ובעו " ה הגליל כעת חרב

ושמם כדברי המתניתין בזמן המשיח אמן '.

50

אינטרפרטציה דומה לחלק השני של מאמר הקובל כי

הגולן יישום  ,אנו מוצאים במכתב מאוחר יותר של שוורץ  ,בערך כשנה לאחר חורבן הגליל התחולל

.

מרד הדרוזים נגד מוחמד עלי בהר הלבנון שוורץ מאריך במכתב מתקופה זו בתיאור המרד ותוצאותיו

 -חורבן כפרים שלמים בגולן ובלבנון  -ומסיים בדברים שיש בהם ביטוי לתפיסה אסכטולוגית :

46

47

48
49

50

שם .

שם .
שם .

מכתב מי " ג באלול תקצ " ז  ,שם .
מכתב מה ' באדר תקצ " ז  ,שם  .על

בסיס המשנה האחרונה בפרק תשיעי של מסכת סוטה  ' :בעקבתא

הגליל יחרב והגבלן [ = והגולן ] ישום .
'

דמשיחא . . .

57

מתדרה

58

אריה מורגגשטרן

' ובלתי ספק שזה כונת המשנה בסוטה פ ' ט ' והגבלן [ הגולן ] ישום . . .
לראות בקרוב הגאולה שלמה אמן' .

וכבר מקוים והגליל יחרב

ונזכה

51

המתיחות והמאבקים הצבאיים בין מוחמד עלי לבין הפאשות בשנת

תקצ " ט

( ) 1839

מתוארים אף הם

במכתביו של שוורץ ונתפסים בהם כבעלי משמעות אסכטולוגית על  -פי מאמר התלמוד ' מלהמות נמי

אתחלתא דגאולה היא ' .

52

שוורץ כותב בנימה אופטימית ובציפייה לגאולה קרובה בשנת ת " ר  ' :ועיני

כל אחינו בני ישראל אל ה ' שיוציאנו מאפלה לאורה בביאת הגואל צדק בשנה הבאה ת " ר  .אמן ' .

53

אירועים חיוביים שהוללו שיפור במעמדם המשפטי והפוליטי של היהודים או התפתחויות שהצביעו
על שינוי ביחסן של אומות העולם כלפיהם הציתו את דמיונם של היהודים  ,והם נטו לייחס לכל אלה
משמעות פנימית ,

משיחית  ,הרבה מעבר למשמעותם הראלית .

בטבת תקצ " ה כתב שוורץ אל אחיו על דבר בקשה שהגישו הוא ותברו ברגמן להקים בירושלים

בית  -דואר לשימושם של היהודים  ' :אני וידידי מהו ' אליעזר ני ' הנ " ל עוסקי ' בענין גדול להעמיד

ולתקן פאסטוועזען בארץ הקדושה . . .
למעלה זאת  . . .ונקוה לקבל פריבילעגיאום

ונקוה שבחסד אל נצליח ויבא הענין לגמר לאין שעור וערך

'

מפאשא על

זה . ' . . .

כעבור זמן  -מה  ,משזכו לקבל

54

תשובה חיובית על בקשתם והוקם בית  -דואר עברי בירושלים ,

55

ראה בכך שוורץ הישג בעל

.

משמעות אסכטולוגית  ,שנזכר כבר בספרות המדרשית לדבריו נאמר בספר ' מדרש תלפיות ' כי

.

פתיחת בית  -דואר בירושלים היא סימן לביאתו הקרובה של המשית וכך הוא כותב לאחיו  ,בצטטו
מן הזיכרון את הנאמר שם  ' :דאס קודם ביאת משיח צדקנו איין בי ' דאר אין אה " ק ירושלים זיין

ווערדע  ,הלא פלא הדבר והבן ' .
תרומתו להתפתחות היישוב .
51

56

ואין הוא עומד כלל על המשמעות הראלית של האירוע ועל

.

מכתב מי " ה באב תקצ " ח  ,שם בעוד שעל המשמעות האסכטולוגית של חורבן הגליל ישנם מקורות רבים  ,הנה

זהו המקור היחידי המצוי בידינו אשר מייחס משמעות אסכטולוגית למרד הדרוזים בגליל בגולן ובלבנון  ,על  -פי
52

דברי המשנה שהוזכרה לעיל ' והגבלן ישום ' .
בבלי  ,מגילה יג ע " ב .

53

מכתב מי " ב תמוז תקצ " ט  ,אמתע " י  ,אינ '

54

55
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מכתב מיום ב ' פרשת שמות תקצ " ח  ,שם .

.

מכתב מיום ה ' באדר  rn ~ spnשם  ,זה כבר היה בידי מידע על ייסוד בית  -דואר בירושלים בשנת תקצ " ז  -תקצ " ה
לערך  ,אך לא יכולתי לאששו משום מקור אחר  .המדובר בכתבה של א " ר רוזנבאום  ,גיסו של ברגמן  ,המייחס את

ייסודו של אותו סניף דואר בירושלים לברגמן  ' .הוא היה מייסדו של הדואר

בירושלים . . .

אך כמעט התפתח מוסד

זה והתחיל לפרוח  ,נפקדה ירושלים על ידי מגיפת כולירה קטלנית שגזלה ממנו שני בנים מוצלחים ומוסד הדואר

בטל ועבר מן העולם  .לא נותר לו אלא להיזקק גם הוא לחלוקה . . . .
'

ביוני . 1877
56

מקור זה מסר לי

איזראליט  ,שנה  , 18מוסף א לגיליון , 24

13

מר אברהם ברטורא המנוח .

.

ראה המכתב הנזכר בהערה הקודמת שוורץ כותב שם אל אחיו כ ' הוא סמוך ובטוח שיוכל להשיג את הספר ' מדרש
תלפיות ' ולמצוא את המקור המייחס להקמת דואר בירושלים משמעות משיחית  .נראה לי ששוורץ התקשה למצוא

.

את המקור ועל כן לא ציין אותו במפורש על כל פנים לא הצלחתי עד כה למצוא את המקור המדובר  .ייחוס
משמעויות משיחיות לפעילות ראלית בתהומי ביטחון החיים ושיפור דרכי התחבורה בארץ  -ישראל ניתן למצוא גם
במקורות אחרים מאותה תקופה  ,כגון במכתב של להרן אל ר " י משקלוב  ' :וגם מה שכתוב מהשר [ מוחמד

שכבש הגזלנים ויישר הדרכים וכו ' . . .
אליעזר ] סימן משיח שיבב " א ' .

עלי ]

ואגב נאמר כי מ " ש [ מה שכתב ] שהשר יישר הדרכים לפי פרקי דר " א [ דרבי

איגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה  , ) 26ד  ,דף
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הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

על גבי מכתבו המקורי של שוורץ מיום ה ' באדר תקצ " ח מופיעה חותמת דואר יחידאית וראשונה

.

.

מסוגה בתולדות הדואר בירושלים בעת החדשה  -חותמת שבה משולב נוסח עברי עם נוסח גרמני

.

בנדני  -ירושל ,ס  1ר הקוש ח נ2

.א .יזם א' ו' אוי תקצ.

"

'" .

(יז

גם ההיתר שנתן מוחמד עלי לשפץ את בתי  -הכנסת הספרדיים נתפס כאמור במושגים

.

.

"'(י41ונ4ץ ))51

אסכטולוגיים במכתב מאותר יותר שוורץ שב ודן בכך :

,
ורר שנה ואת היו כל בה " כ ובתי -הכנסתן ישיים
ליהודים לתקן ומב " ש לבנות בית תפילתנו . . .יבעת

חרבי

וממש גוטים לפול כי מומן

לא היה ניתן רשות

הואת כבר גגמר ' אחת והיא בנין מפואר והשלשה

אחרים גם הן יגמרו בקרוב וממש תחילת הגאולה היא ואת .

5%

.

תפיסת הגאולה של הפרושים תלמידי הגר " א המושג ' אתחלתא דגאולה ' משמעותו המעשית היא

גאולה בתהליך היסטורי  ,בשלבים  ,כאשר מעת לעת מתרחש אירוע המקדם את התהליך שלב נוסף

.

לקראת הגאולה עצמה הרעיונות להעסקת יהודים מיושבי הארץ בעבודה חקלאית  ,רעיונות חדשניים

.

של פרודוקטיוויזציה בחברה היהודית המסורתית  ,ריגשו את שוורץ מאוד לאחר שהוא מספר על
הסכמתם של חמישים איש לעבור ולהתגורר בכפרים שבסביבות ירושלים ועל נסיעתו של

מונטיפיורי למצרים על מנת לקדם את ביצוע העניין  ,הוא מסכם את הפרשה על  -פי תפיסת הגאולה
ההדרגתית בדרך הטבע ואומר :
הטבע ' ,

יצא הדבר להיות הענין זה תחלת הגאולה בדרך

59

האווירה המשיחית האקוטית ששררה בארץ  -ישראל בשנים שלפני שנת ת " ר היוותה קרקע פורייה לא
רק לפרשנות אסכטולוגית של אירועים  ,אלא גם לרעיונות לקידום תהליך הגאולה ; ומלבד זאת

.

תקופת שלטונו של מוחמד עלי היתה נוחה מבחינה פוליטית להגשמת רעיונות ומאוויים שונים על

רקע זה התנהלו גם הדיונים על חידוש הקרבת קרבנות ועל בניין בית  -המקדש כשיאו של התהליך

הצפוי בשנת ת " ר .
ראוי להבהיר כי על  -פי ההלכה הקרבת קרבנות אפשרית אף בשעה שבית  -המקדש אינו קיים ובלבד

שימולאו תנאים אחדים  ,כגון טהרה על  -ידי אפר פרה אדומה  ,איתור מדויק של מקום המזבח וזיהוים
של כוהנים שאין

ספק בייחוסם  .מכל המגבלות הללו המגבלה היסודית ביותר היא בעיית הטהרה .
.

הואיל ועל  -פי ההלכה כולנו טמאי מתים  ,אסורה עלינו העלייה להר הבית רק לכשיימצא אפר פרה

אדומה ( שעל  -פי התורה הוא האמצעי הבלעדי שבכוחו לטהר מטומאת מתים ) ניתן יהיה לקדם את
המהלכים האחרים הקשורים בהקרבת קרבנות בהר הבית או בבניין בית  -המקדש  ,זאת ועוד  ,אפר פרה

.

אדומה שהוכן בימי בית  -המקדש נוצל רק בחלקו לטיהור טמאים באותה תקופה חלק ממנו הצטוו

.

להצפין ולשים למשמרת לשימוש עתידי וכך גם פסק הרמב " ם :

58

ראה המכתב הנזכר בהערה .
מכתב מיום ג ' לסדר וזאת התרומה תקצ " ו  ,שם .

59

מכתב מי " ב בתמוז תקצ " ט  ,שם וראה  :מורגגשטרן  ,מעיתיות  ,עמ '

57

55

חותמת הדואר מז ' באדר

.

-

חיתמת דואר

יירומלינו

בדברים שכתב שוורץ על ביקורו של משה מונטיפיורי בארץ  -ישראל בקיץ תקצ " ט ניכר רישומה של

' ואפשר שמה '

ן-

46י4יל'

תקצ " ה.
- 190

. 197

( מקצ " ח )

אריה מורגנשטרן

60

.

וזה שניתן בחיל [ בהר הבית ] היה מוכן ומוצנע שנאמר והיתה לעדת בני ישראל למשמרת מלמד שמצניעין

מאפר כל פרה ופרה ששורפין בחיל  .ותשע פרות אדומות נעשו . . .
עזרא ושבע מעזרא עד חורבן הבית  .והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי " ר .

הראשונה עשה משה רבינו שניה עשה
מ6

.

בירושלים אירוע רודף אירוע עוד בטרם הספיקו הפרושים תלמידי הגר " א להירגע מההתרגשות של

בניין בית  -המדרש בחצר ' חורבת ר ' יהודה החסיד '  ,התסיס את דמיונם  ,בעיצומה

של שנת ת " ר  ,אירוע

נוסף  :במהלך החפירות שערכו בחצר ' החורבה ' על מנת להכשירה לבנייה נתגלו כדים קטנטנים ,

מביני דבר טענו  ,לפי עדותו של שוורץ  ,כי כדים אלו שימשו להצפנת אפר פרה אדומה :
בחדשים העברו חפרו בחצר

הבה " כ

של אשכנזי ' . . .

ומצאו בבור עמוק כדים קטנים בערך אצבע קטן א '

וחקרו עלי ' מה היה תכליתם  ,ומבינים אמרו כי ודאי נעשה בהם אפר פרה האדומה  -כי ידוע שיסוד בה " כ

הזל הוא מזמן הבית השני  .ואין להאריך .

61

יש להניח כי לולי הציפייה המשיחית האקוטית לקראת גאולה בשנת ת " ר  ,לולי ידיעת המגבלות
ההלכתיות העומדות בפני האקט בעל המשמעות הפולחנית המובהקת ביותר  ,לולי התקווה והציפייה
שיימצא אפר פרה אדומה על מנת להתגבר על המגבלות ההלכתיות ולאפשר עלייה להר הבית  ,לולי

העיסוק בהלכות הקשורות בנושא  -לולי כל אלה לא היו מעלים על דעתם לקבוע כי הכדים שימשו

להצפנת אפר פרה אדומה  ,ובפרט שלא נמצא בהם שריד לאפר עצמו .
מלבד העיסוק התאורטי בעניינים אלה הילכו פה ושם גם שמועות כי בית  -המקדש עומד להיבנות .
השמועות נפוצו בעיקר הרחק מזירת האירועים  ,בקרב יהודי חוץ לארץ  ,ייתכן כי הרקע הראלי
לשמועות היה הרשיון שהשיגו הפרושים לבנות את חצר ' החורבה ' בשנת תקצ " ו

( , ) 18 6

השמועות

~

על הרשיון לבנות את החצר ואת בית  -המדרש הוחלפו ברשיון לבנות את בית  -המקדש  ,גם אל אחיו
של יהוסף שוורץ  ,חיים שוורץ  ,הגיעו השמועות הללו  ,וליהוסף שוורץ לא נותר אלא להפריכן :

' במכתבך הנ " ל כתבת שכתב ב " ח א ' שלמד בפ " ב [ בפרסבורג ] שאפ [ שאיברהים פאשא ] הרשה לבנות

בהמ " ק [ בית  -המקדש] וגו ' -

לא היו דברים כאלה מעולם ולא ידעתי מי הוציא דברי ' כאלה . ' . , .

62

הדים לדרך הפצתן של השמועות הללו בקרב יהודי קהילות ישראל בחוץ לארץ עולים גם ממכתבי

.

הפקוא " מ בעקבות חנוכת בית  -המדרש ' מנתם ציון ' בראש חודש שבט תקצ " ז שיגרו הפרושים ארבעה
שד " רים על מנת לבשר ליהודי הגולה על השינוי הדרמטי שחל במדיניותו של מוחמד עלי כלפי
היהודים בארץ  -ישראל וכדי להעמידם על הצורך להזדרז ולאסוף כסף לבניינו מחדש של בית  -הכנסת

.

הגדול שבחצר ' החורבה ' להרן  ,ראש ארגון הפקוא " מ  ,התריע על כך שהשליחים  ,ובעיקר אהרון זליג

מאן ( שפעל במערב אירופה ובעיקר באנגליה ובגרמניה )  ,מוליכים שולל יהודים תמימים בכך שהם
מפזרים הצהרות כי בכספים הנאספים ייבנה בית  -המקדש  ' :ופשט ידו בכמה ק " ק גדולות וגם נשמעו

60

61
62

היד החזקה  ,הלכות פרה אדומה ג ,
מכתב מס ' באייר ת " ר  ,אמתע " י ,

מכתב מי " ח באב תקצ " ח ,

שם .

ד.

אינ . 7227 ) 11 -

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

לו נגד אזהרתינו בהתפתותם לדבריו כאילו יבנה בהמ " ק במעות ההוא ' .

63

ודברים דומים על אותו

שד " ר כתב במכתב מאייר ת " ר  ' :וראינו אבשריפט ממה שהדפיס מחדש מודעא של בנין בה " כ [ בית -

הכנסת ] ההיא בקול בשורת שמחה  . . .כאלו יבנה בהמ " ק [ בית  -המקדש ] ' .

נקל לשער כי ההתלהבות

64

שאחזה בכמה חוגים בקהילות גרמניה אפשרה לשליח מוכשר זה לפרוט על הנימים הרגישות ביותר

.

של הציפייה והרצון להשתתף במפעל המשיחי הוא ביקש לאסוף תרומות לבניין בית  -המקדש  -ולא

לבניין בית  -כנסת  -שהרי למטרה נעלה זו היו היהודים מוכנים לתת ביתר רצון מכספם  ,הונם

.

ומאודם יש לציין כי גם בכרוזים הנדפסים הקוראים לתרום לבניית בית  -הכנסת שבחצר ' התורבה '

ניתן להבין מהניסוח המליצי המעטר כמה משפטים כאילו מדובר באיסוף כספים לבניין בית  -המקדש ,

כגון  ' :קיימו וקבלו עליכם את כל דברי האגרת להפריש מהונכם כסף הקדשים לשכלל היכלא
דמלכא קדישא בהר ה "  ,בניסוח אותו כרוז יש רמיזות לשוניות סוחפות ומגמתיות :

ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וברנה יגילו  . . .הקדושה הראשונה הוחזר העטרה ליושנה . . .
באחב " י [ באחינו בני

ישראל ] אשר כל

ובטחנו

ימיהם מצפים ומחכים מתי יבא לידיהם המצוה הזאת לכונן מקרשה

על מכונה ולשמוח בבנינה ושכרם כפול מה ' ויזכו לרב טוב ולבנין בית מקדשנו ב " ב [ במהרה בימינו ] .

65

ההתעוררות המשיחית בקרב היהודים והעלאת נושא בניין בית  -המקדש נודעו גם מחוץ לגבולות

.

הקהילה היהודית במקביל להופעתם של השד " רים הירושלמים וללא קשר אתם  ,ככל הידוע לנו  ,פעל
באותה עת במערב אירופה נוצרי תמהוני בשם קרל גוסטב זייפרט  ,שכינה את עצמו גם בשם זיגפריד
יוסטוס הראשון  ,והפיץ כרוזים הקוראים לעמי העולם להשתתף יחד עם היהודים בבניין בית  -המקדש

בירושלים .

66

שלושה מכרוזים אלו נדפסו בלייפציג בשנים

יהודיות רבות במזרח אירופה .

67

1837 - 1836

ונשלחו כנראה לקהילות

על תפיסתו של אחד מכרוזים אלה מצאנו דיווח בתיקי המשטרה של

.

גוברניית ( מחוז ) קייב המדובר בתזכיר של מושל פלך ווהלין

מ 12 -

בינואר

1837

אשר נמסר בו כי

נתקבל דיווח ממפקד משטרת ברדיצ ' ב בצירוף שלושה עותקים מודפסים של מסמך הכתוב בשפה
הגרמנית  ,ואשר תוכנו

הוא פנייה מתסיסה אל היהודים לתרום למען בניין בית  -המקדש בירושלים .

המסמך הגיע למשרד הדואר בברדיצ ' ב מגרמניה דרך רדז ' וביל  ,כשהוא נתון בתוך עטיפת נייר פשוטה ,
ללא מעטפה  ,והיה ממוען לקהילה היהודית

במקום .

המסמך על שלושת עותקיו נמסר לידי מר

פליטרמן  ,יהודי שתפקידו היה לטפל במשלוח מכתבים רשמיים  ,והוא מסרם לקהילה היהודית  ,ורק

.

אחרי יומיים העבירם לידי המשטרה פליטרמן הועמד לדין על טיפולו הכושל בחומר רגיש זה  ,והוא

63

,

מכתב מכ " ד בשבט תר " א  ,איגרות הפקוא " מ לעיל  ,הערה  , ) 26י ,

 213ע " א .

64

שם  ,ח  ,דף

65

לצילום הכרוז ראה  :מורגנשטרן  ,משיחיות ,

66

נ"מ

עמ '

157

עמ '

40

.

גלבר  ,תולדות התנועה הציונית בגליציה  ,ירושלים , 1958

עמ ' 48 - 30

.

.

בקרב תאולוגיפ מילנריסטים היו דעות

שונות באשר לבניין בית  -המקדש השלישי  .היו שסברו כי בית  -המקדש ייבנה מהלק מתהליך שיבת היהודים לציון ,
וכי אומות העולם יטלו חלק בעבודת המקדש  ,בעיקר בחג הסוכות  :והיו שסברו כי לעתיד לבוא יבוטלו המצוות

הפולחניות  ,כגון מצוות מילה והקרבת
67

קרבנות .

שלושת הכרוזים מצויים באוסף הספרים הנדירים שבספריה הלאומית

בירושלים .

61

קתדרה

לשררה

;2

אריה

מורגנשטרן

נדון לגיוס חובה לצבא הרוסי .

68

מתוכן הכרוז כפי שהוא מובא בדיווח של מושל פלך ווהלין נראה לי

שמדובר בכרוז השלישי של זייפרט ולא בכרוזים שפרסם בגרמניה השד ר מאן.
"

ייתכן עם זאת כי הציפייה לבניין בית  -המקדש
המוזכרת במכתבו של שוורץ היתה מבוססת גם על
מקורות קבליים ולא רק על שמועות וכרוזים של

חוגים מילנריסטיים או של שד " רים מארץ  -ישראל .
בכתב  -יד ירושלמי המוקדש רובו ככולו לחישובי
קץ לשנת ת " ר טוען המחבר אביעזר מטיקטין  ,כי

.

בית  -המקדש אמור להיבנות בשנת ת " ר לטענתו
הפסוק ' קדוש קדוש קדוש ה ' צבאות ' וגו ' ,

מתייחס לשלושת בתי  -המקדש  ,ובגימטריה של
' קדוש ' המשולש יש רמיזה לסך שנות קיומם ,
שהוא אלף מאתיים ושלושים

שנה .

והואיל

Qltr

והגימטריה של ' קדוש ' עולה לכדי ארבע מאות
ועשר שנים  ,ומאתר שבית  -המקדש הראשון

:.

עמד על מכונו ארבע מאות ועשרים שנים
ובית  -המקדש השני  -ארבע מאות ועשר

.:,
,

[

שנים ' הרי בית  -המקדש העתידי  ,השלישי ,
אמור לעמוד על מכונו ארבע מאות

[.

שנים .

.

ומאחר שעל  -פי התלמוד העולם יתקיים

ששת אלפים שנה  -יוצא שארבע מאות שנה לפני תום האלף

חלק מכרח של

משנת  , 1837הקורא
לאיסוף כספים

לבנין בית  -המקדש

מירושלים

.

השישי ייכון בית  -המקדש השלישי היינו בשנת ה ' ת " ר שנים וכך מסביר הכותב :

.

.

וזהו כל הנותר בציון והנשאר בירושלים קדוש יאמר לו גם ג ' פעמים קדוש הם כנגד בתי  -מקדשים כי
העולמות ואם יבנה הבית האחרון בשנת ת " ר ב " ב
י
בכל
של הקב " ה י
1
קיים נתקדש שמו
בזמן הבית  -הממרש י

.

[ במהרה בימינו ] יהי ' מנין שנות הג ' מקדשים כמנין ג ' קדוש  .ואח " כ יהי ' מלא כל הארץ כבודו וד " ל .

69

דרשה קבלית זו מצוטטת גם ביומנו של המיסיונר יוסף וולף  ,המביא אותה  ,באוגוסט  , 1831מפיו של

.
השליח באיסוף כספים למען יהודי ארץ  -ישראל הוא מלמד תורה את נידחי ישראל הפזורים בפרס .

יהודי שלית מצפת בשם מאיר בן ישעיהו  ,שוולף פגש אותו בטהרן וולף מציין כי מלבד עיסוקו של

68

69

ענייני ארץ  -ישראל בתיקי המשטרה בפלך קייב  ,אמתע " י ,

. HM - 2 -8004 - 6

' זרע יצחק '  ,ספריית בית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק  ,כ " י  , 1861דף נו ע " א  .נראה שלדרשה משיחית זו מכוונים
דבריו של ר ' מתתיהו הכהן מזרחי ראה  :מ ' בניהו  ' ,חזיונות הקץ של " משיה " מאזירביג 'אן תקס " ב  -תקצ " ב ' ,

אסופות  ,ב תשמ " ה  ,עמ ' שם .
 . 55 - 56קק , London 1835 ,
(

70

70

שד " ר זה .

.

)

'Missionary

Researches and

,.

~.I

אין בידינו ידיעות משום מקור אחר על

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

63

המפתיע הוא שהד מפורש לאפשרות של בניין המקדש בשנת ת " ר יש אפילו בכתביו של ר ' משה

סופר מפרסבורג ( החת " מ סופר )  ,שעל האספקטים המיסטיים בדמותו לא נכתב עד כה  ,למרבה הפלא ,

דבר .

71

.

על ציפייתו לגאולה בשנת ת " ר יש בכתובים כמה התבטאויות לדוגמה את דרשתו לפרשת

...

' בהר ' בשנת תקצ " א מסיים החת " מ סופר באמרו  ' :וכשנזכה ליובל יבק לבריאת העולם
= 5600

ה ' ת " ר ] תתז בציון עינינו ' .

72

[ 112 % 50

=

דוגמה אחרת  ,שיש בה ציפייה מפורשת לבניין המקדש בשנת

ת " ר  ,אנו מוצאים בחידושיו ל ' שולחן ערוך '  ,בדיני שמיטה ופרוזבול שבחלק ' חושן משפט ' ; נאמר

שם כי שמיטת כספים נוהגת מן התורה רק בזמן שהיובל נוהג  ,והואיל ויובל נוהג רק בזמן שבית -
.

.

המקדש קיים  ,הרי שאין שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה מן התורה ואף  -על  -פי  -כן  -מעיר החת " ם
סופר  -מורו  ,ר ' נתן אדלר מפרנקפורט דמיין  ,קיים את מצוות שמיטת כספים בשלהי שנת תקמ " ד ,

.

שהיתה שנת שמיטה  ,משום מנהג חסידות ובהקשר זה מביע ההת " ם סופר את תקוותו כי בשנת
השמיטה בשנת ת " ר ייבנה בית  -המקדש  ,ואשר על כן אפשר יהיה לקיים את מצוות שמיטת כספים

.

על  -פי דין  ,מדאורייתא  ,ולא רק מדרבנן וכך הוא כותב בשנת תקפ " ה לערך  ' :ויהי שמיטה אי " ה

שנת תקפ " ו הבע " ל [ הבאה עלינו לטובה ] ותקצ " ג  .יה "ר [יהי רצון ] שיבנה

בשנת ת" ר הבע " ל' .

ביהמ " ק

[ בית  -המקדש ]

73

אין החת " ם סופר דן בפרטים איך וכיצד  ,על  -ידי מי ובאילו נסיבות ייבנה בית  -המקדש בשנת ת " ר ,

עם זאת נראה כי הוא מצפה שהדבר יהיה כרוך בפעילות אנושית .
החת " ם סופר נפטר בראשית שנת ת " ר ועל כן אנו פטורים מלדון בשאלה כיצד השפיעה עליו האכזבה

.

מכך שהגאולה לא התממשה באותה שנה אולם יש מקום לדון בכך לגבי שוורץ  ,במכתבים שכתב לאתר

.

שנת ת " ר אין שוורץ מתייחס כלל אל העבר הלא רחוק ואל ציפיותיו שנתבדו שני נושאים מעסיקים

.

אותו בעיקר ; ענייני התמיכה הכספית בו והכנת ספריו לדפוס הוא אינו מזכיר את הציפייה לגאולה
בשנת ת " ר אף לא פעם אחת בארבעת ספריו הנדפסים או במאמרים שפרסם מעת לעת בעיתונות
הגרמנית

71

74 ,

אילולי היו בידינו מכתביו הפרטיים של שוורץ מן השנים

1840 - 1838

היינו יכולים לטעון

על דמותו ראה  :י ' כ " ץ  ' ,קווים לביאוגרפיה של החת " ם סופר '  ,מהקרים בקבלה ובתולדות הדתות  ,ירושלים
תשכ " ח  ,עמ '

קטו  -קמת.
שטרן  ,ירושלים תשי " ט ,

עמ ' עא .

72

ספר התם סופר על התורה  ,מהדורת י " נ

73

חדושי תתם סופר לאושן משפט  ,הלכות הלואה מז  ,א  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' קפד  -קמה יש לציין שהחת " מ סופר

.

הולך בעקבות הרמ " א  ,ר ' משה איסרליש  ,שבהגהותיו על ' שולחן ערוך ' באותו סעיף הוא מביע תקווה לגאולה
בשנת

ה ' של " ה ( ; ) 1575

.

ראה שם אף  -על  -פי שנכזבה הציפייה לשנת של " ה  ,לא חשש החת " ם סופר לבטא

בחידושים שכתב בשנת תקפ " ה את אמונתו בבניין המקדש בשנת השמיטה ת " ר  .ההת " ם סופר  ,יש לציין  ,היה
קרוב בתפיסתו המשיחית לתפיסתם של הפרושים  .מתוך הרגשת קרבה רעיונית הרשה לעצמו להתערב ולחוות

.

את דעתו על מעשיהם ואף השתדל להיות מעורב במתרחש בארץ ולקבל ידיעות עדכניות משם לא אחת נדרש

.
ובגוף המאמר שם .

לפסוק הלכה בעניינים שונים הקשורים בארץ  -ישראל מתוך כך אנו יכולים לעמוד גם על העניינים שהעסיקו

.

את הפרושים בארץ  -ישראל וראה לעיל  ,הערה
74

36

י ' שכארץ  ,ספר תולדות יוסף  ,ירושלים תר " ג ; הנ " ל  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים
א  ,ירושלים תרכ " א ; ב  ,ירושלים תרכ " ב  .קרוב לוודאי שניתן להסביר את התנגדותו העיקשת של שוורץ לתכניות
תר " ה ; הנ " ל  ,ספר דברי יוסף ,

ההתיישבות של חבריו בכולל הו " ד ואפילו להקמת ' בתי  -מתסה '  ,במשבר שעבר עליו בעקבות האכזבות של שנת

ת " ר  .ראה  :מ ' אליאב  ,אהבת ציון ואנשי הו " ד  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '

227 - 226

.

קתדרה

מתדרה

אריה מורגגשטרן

64

כי הציפיות המשיחיות לפני שנת ת " ר היו רק פרי הדמיון  ,שהרי לא ייתכן כי היסטוריון ברמתו של
שוורץ  ,שחי בירושלים בשבע השנים שקדמו לשנת ת " ר  ,לא יזכיר את הציפיות המשיחיות של יהודי

ירושלים  ,אם הן אכן היו חלק ממציאות ראלית .
אי אזכור הציפיות המשיחיות בספריו מגלה דפוס חדש של התמודדות עם משבר משיחי  ,והוא -

.

ניסיון להדחיק את הפרשה ולמחוק אותה לחלוטין מן הזיכרון האישי וההיסטורי מסתבר כי שוורץ
לא סלח לעצמו על אמונתו העיוורת ועל תפיסותיו הלא רציונליות בכל הקשור לפרשנות אירועים

שהתרחשו סמוך לשנת ה ' ת " ר .
מן המקרה של שוורץ נוכל להגיע למסקנה כוללת כי העדר התייחסות לציפיות המשיחיות בספרים
נדפסים או בתעודות שנתחברו לאחר שנת

ת"ר -

אין בו כדי ללמד כי לא היו ציפיות כאלה בקרב

.

יחידים וקבוצות לקראת שנת ה ' ת " ר סביר גם כי בשל רגישות הנושא המשיתי הושמד במכוון חלק

.

ניכר מן המקורות יש להיזהר אפוא מהסקת מסקנות לגבי היקף התופעה ומידת השפעתה על סמך

החומר המצוי בידינו .

75

המסורות על עמדת הגר " א בשאלת בניין המקדש והיחס כלפיהן
מעי 71במקורות שהבאנו לעיל עולה שאלה בדבר עמדת הפרושים בירושלים בשאלת בניין בית -

.

המקדש ערב שנת ה ' ת " ר כדי לברר שאלה זו מן הראוי לבדוק קודם לכול מה היתה המסורת על
עמדתו העקרונית של הגר "א בעניין בניין בית  -המקדש השלישי  ,מסורת שנושאיה היו קרוב לוודאי
תלמידיו בירושלים

ובליטא .

מן הראוי להבהיר ביסוד הדברים כי יש שתי מחלוקות עקרוניות בנושא בניין בית  -המקדש בימינו :

האחת  ,האם בית  -המקדש ייבנה בידי אדם או ירד מן השמים בדרך נס ? והאחרת  ,באיזה
תהליך הגאולה ייבנה בית  -המקדש  ,לפני ביאת המשיח או אחרי

שלב של

ביאתו ?

אשר לשאלה בדבר אופן הקמת המקדש  ,נאמר בתלמוד כי בית  -המקדש ירד בנוי מן השמים  ,דרך נס ,

ככתוב  ' :מקדש ה ' כוננו ידיך ' ,

יגלה ויבא משמים ' .

76

ורש " י מפרש  ' :אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא

לעומת זאת הרמב " ם פוסק כי בית  -המקדש ייבנה בידי אדם  ' :מצות עשה לעשות

בית לה ' מוכן להיות מקריבין בו הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה  ,שנאמר ועשו לי מקדש ' .

77

אשר לשאלה בדבר מועד בניית המקדש  ,הרמב " ם קובע שמלך המשיח הוא שיבנה את בית  -המקדש ,
ולפיכך ייבנה המקדש אחרי ביאתו ואחרי כינון מלכותו  ' :המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות
דוד לישנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ' ,

75

ראה  :מ ' אידל  ' ,מבוא '  ,אשכולי

78

( לעיל  ,הערה  , ) 15תשג " אנ ,

76

פירוש רש " י לבבלי  ,שבועות סו ע " ב .

77

היד החזקה ,

78

שם  ,הלכות

הלכות בית הבחירה א  ,ה .
מלכים יא  ,א .

עמ ' . 11 - 10

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

65

קתדרה

דעה שונה לחלוטין  ,המסתמכת על התלמוד הירושלמי  ,אומרת כי בית  -המקדש ייבנה בידי אדם כבר
בשלב מוקדם  ,לפני ביאת המשית וכמובן גם לפני כינון מלכות בית דוד  ' :אמר רבי אחא זאת אומרת
שבית המקדש עתיד להבנות קודם בית דוד '

79 ,

מכל הדעות הללו דוקה דעת הגר " א לזו המבוססת על התלמוד הירושלמי  ,ואשר לפיה בית  -המקדש

ייבנה בידי אדם במהלך ההיסטוריה הרגילה  ,כאשר עולם כמנהגו נוהג  .שני
מקורות'
ןן
'

םמ  :נב *

להבנות קוום מלכות בית דוד ' .

בנ :

ו-

~

80

המקור האתר מאמת ומאשר את הנאמר במפורש באיגרת אל עשרת

.

_
. 1

השבטים המדובר במכתב תגובה  ,ששלח להרן אל ר " י משקלוב  ,ובו הוא

מגיב על מסורת הגר " א כפי שבאה לביטוי בדברים שכתב אליו ר " י
משקלוב ; לא ברור בדיוק במה מדובר  ,אולי במכתב שכתב ר " י משקלוב

 :ג:
יום

טוב ]

]1 :ב:ע 21
"
'
:ך

והליץ [ והמליץ ] בעדו ' .

'

*

'
-

*
הגאיו י ' אליהי

81

להרן  ,שהיה קנאי לתפיסה המסורתית של גאולה בדרך נס  ,אינו יכול להבליג  ,ובהמשך הדברים שם

הוא מסתייג בזהירות מתפיסתו של הגר " א  ,שהיא לדידו

חדשנית  ,ומנסה להוכיח כי לא כן  ,אלא בית -

המקדש ירד מוכן כולו מן השמים :

.

והוא פלאי [ תמוה ] שכבר כ ' [ כתוב ] שבית אחרון יבנה הקב " ה כמ " ש ' ובאש אתה עתיד לבנותה ' וע " ז ר '

.

[ ועל זה ראה ] לומר יה " ר שיבנה בהמ " ק בב " י [ במהרה בימינו ] ובהגלות ימין ה ' רוממה ואהבתו וחסדו

,

ע"א .

19

ירושלמי  ,מעשר שני ה  ,ב נו

80

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

.

)

עמ '

. 355

על  -פי דברים אלה חולק הגר " א על הרמב " ם בשאלת

תהליך הגאולה הוא סבור כירושלמי כי בניין המקדש יקדם לבוא המשיה ועל כן יצטרכו למצוא אפר פרה אדומה

.

מן המוכן  ,אפר שהוצנע לדורות הרמב " ם לעומת זאת סבור שמלך המשיח הוא שיקריב את הפרה האדומה

.

העשירית  ,ומאפרה יטהר טמאים ואחר כך יקים המשיח את בניין המקדש קיימת סתירה לכאורה בין הדברים
שמביא ר " י משקלוב בשמו של הגר " א לבין פירוש הגר " א בדרך הסוד על שיר השירים  ,שבו הוא אומר כי קיים
איסור לבנות את בית  -המקדש לפני בוא המשיה  ' :שמושבעין שלא יצאו מאליהם לבנות בית המקדש שושנה

.

.

דלעילא עד שיבא ' סדור הגר " א  ,ב  ,ירושלים תרנ " א  ,דף מח ע " ב אולם עיון מדוקדק בדברי הגר " א מראה
שבפירושו על שיר השירים לא נאמר שהאיסור קיים עד לבוא המשיח  ,אלא עד שיבוא הזמן לבניין המקדש -

.

כך מסר לי המקובל יוסף זוסמן שליט " א מירושלים בכל מקרה  ,כפי שנראה להלן  ,אין ספק כי לדעתו של הגר " א
בניין המקדש צריך להיות מעשה ידי
81

אדם .

מכתב אל ר " י משקלוב מיום ד ' חנוכת המזבח תקצ " ב  ,איגרות הפקוא " מ ( לעיל  ,הערה  , ) 26ד  ,דף
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מורגנשטרן

.

 Dyiסגולתו ישלטו עוד האוייבים בירוש ' כמ " ש הרב תי " ט גם בהכרח יהי ' לנו אז אפר פרה ומסתמא

.

יתגלה [ אפר הפרה ] ע " י אלי ' הנביא זכור לטוב וחז " ל אמרו שאלי ' יתגלה יום שלפני ביאת המשיח ויהי

.

מה  .יה " ר שתבא הגאולה והישועה בב " י  ,ועיננו רואות וכגילה ונשמתה יחד כיר " א

[ כן

יהי רצון ,

אמן ] .

62

עצם העיסוק של הגר " א בפענוח ארכיטקטוני של צורת בית  -המקדש השלישי כפי שהיא מופיעה
בספר יחזקאל ;

83

ומאמציו לשרטט את תבנית הבית  ,למרות הקשיים הטמונים בטקסט הנבואי  -כל

אלה מעידים אף הם כי הגר " א סבר שבית  -המקדש ייבנה בידי אדם טרם ביאת המשית ולשם כך טרח

במלאכה זו עד שהשלים אותה בהצלחה .
מסורת נוספת בדבר תפיסתו של הגר " א את נושא הגאולה בכלל ובניין בית  -המקדש בפרט נמסרה

.

מפי ר ' משה בן נחום קצנלבויגן בספרו ' מעייני הישועה ' הוא מביא בשם אביו אי אלו מסורות
ששמע מפי הגר " א  ,לדבריו על  -פי תפיסת הגר " א ייבנה בית  -המקדש בידי אדם וגאולת עם ישראל
היא חלק ממהלך היסטורי עולמי  ,התנאי המוקדם העומד בבסיסו של מהלך זה הוא הכרת העמים

בזכות של עם ישראל על ארץ  -ישראל  ,ורק לאתר שיקוים תנאי יסודי זה יתרכז תהליך הגאולה
בפעילותו של עם ישראל עצמו  ,הואיל והמהלך אמור להיעשות בדרך הטבע  ,אך טבעי הוא
שראשיתו תהיה קיבוץ עם ישראל מגלויותיו וכינוסו

בארצו ; ואחר כך

יתחיל פרק החיזוק הפנימי ,

.

אשר בו ייבנה בית  -המקדש בידי אדם המהלך עשוי לקבל גוונים שונים בהתאם להתנהגות עם

ישראל  ,היינו

אם יעשו תשובה יתנהל מהלך הגאולה בכל שלביו  -ובכלל זה בניין המקדש  -על

מי מנוחות  ,בעזרת העמים

ובתמיכתם .

וקבלתי מאבי המנוח נ " ע שקבל מהגאון החסיד גדול מרבן שמו רבנו הקדוש אליהו מווילנא זצוק " ל שאם

נשוב בתשובה טרם יבא קבוץ גליות יקוים נבואת ישעיה נד ז וברחמים גדולים אקבצך . . .

ודע שאין אנחנו

רשאים להתקבץ ולבא לירושלם לבנות הבית בלי רשיון ממלכי האומות  . . .עוד קבלתי מאבי נ " ע שקבל
מהגאון הנ " ל אם מלכי הגוים יקבצו נדחי ישראל ויהיו לעזר לבנות הערים ההתרבות יבטל ה ' כל הנבואות

הרעות אשר דבר עליהם  . , .ואם יעשו המלכים הטובה הגדולה הזאת ליתן כבוד לה ' ולפאר בית מקדשו . . .
יהיו בטוחים שלא יבא עליהם שום רע .
64

82

.

שם דברים נגד הציפיות לבניין המקדש והקרבת קרבנות בהר הבית  ,דברים הכורכים יחד את השקפותיו של
קלישר עם שיטת התלמוד הירושלמי  ,כתב יחיאל ברי " ל בדברי ההקדמה לספר הקבלי האנונימי ' באר הגולה '
( מגנצא תרל " ז )  ' :זה כעשרים שנה נשמע במחנה העברים המצאה חדשה איך יוכלו בני ישראל לקרב ביאת

המשיה . . .

אנשים כמנו אשר לא באו בסוד ה ' ראו מראש הררי הדמיון כי אם בני ישראל ישובו להקריב קרבנות

בירושלם יעתר לנו ה ' וישלח לנו גואלנו ופודנו . . .

והוכיחו מהם כי חז " ל האמינו כלם כאחד שבית המקדש עתיד

להבנות קודם למלכות בית דוד  ,ולמען נוכל לבנות בית המקדש אין לנו לעשות כי אם לאסוף לארץ הקודש איזה
אלפים

עניים . . .

למלא את ידם בעבודת האדמה שם  ,ואז יהיה מותר  ,לפי

דעתם לבנות בית לה '

ברלין תקפ " ב .

בירושלים . ' . . .

83

תבנית הבית השלישי עם ביאור הגר " א ,

84

משה בן נהום קאצינעלין בויגן  ,ספר מעייני הישועה  ,כולל מנחמות הנביאים באחרית הימים עם ביאור ע " פ קבלת

המחבר מאביו המנוה נ " ע  ,שקיבל
תרי " ט  ,עמ '  . 16 - 15דברים אלו מקבלים חיזוק ממקור היסטורי אחר יעקב ליב לוי משדק  ,אחד המקובלים

מהגאון ההסיד וקדוש רבינו אליהו מווילנא זצ " ל על עת קץ  ,פרנקפורט

.

הירושלמים בשנות השישים של המאה הי " ט נשאל פעם על  -ידי חיים לוריא אם אין לאנשי ארץ  -ישראל  ,בעיקר

.

לבני עדת הפרושיב  ,השקפה מקובלת בדבר האופן והסדר של גאולת ישראל ועל כך השיב כהאי לישנא  ' :בא " י
מוסכם אצל כלם כי בטרם יבא המשיה גאולה תהיה לנו ע " י רשיון מלכי האומות יר " ה ויבנה בית מקדשנו כאשר
היה בימי בית שני ונקריב קרבנות ואח " כ יתגלה משית צדקנו  ,א " ס

[ אמן סלה ] '  .המגיד  ,ה ' בתמוז תרכ " ח .

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

האם היתה להשקפתו זו של הגר " א על בניין בית  -המקדש השפעה גם על ציפיותיהם ופעילותם של
הפרושים

בירושלים ?

על  -פי מסורת שנמסרה מפיו של יעקב משה חרל " פ  ,ר ' מנחם מנדל משקלוב  ,תלמיד הגר " א  ,ידע
היכן מוצפן אפר פרה אדומה לטיהור הטמאים שיעסקו בבניין בית  -המקדש  ' ,אם יצטרכו לאפר פרה

של משה יראה איפה הם ' .

85

אבל במציאות הירושלמית של שנות השלושים של המאה הי " ט היו הפרושים עצמם מפוכחים

.

וראליסטיים הרבה יותר בניין בית  -המקדש לא היה בעיניהם עניין בר ביצוע  ,כאשר חנכו בוני חצר
' החורבה ' את בית  -המדרש ' מנחם ציון ' הם איחלו לעצמם את האיחול המסורתי  -שבית  -המקדש
ייבנה במהרה ,

86

.

היינו לכשיאפשר המצב יתממש שלב זה של הגאולה ההיסטוריה האנושית היא

.

המישור שבו אמורה הגאולה להתחולל  ,כשם שהגלות אירעה במישור זה עם זאת קיימת השגחה
אלוהית על התהליכים ההיסטוריים ; הקב " ה משגית שהמהלך ההיסטורי הכולל  ,שהוא קבע מראש את

.

תבניתו כשברא את העולם  ,יתגשם במסגרת זו ראוי לבצע פעולות טבעיות תוך התחשבות במצבו

.

של עם ישראל ובמעמדו בקרב העמים והואיל ו ' גלות השכינה ' היא ביטוי היסטורי מטאפיסי  ,אחת

85
86

א " ל פרומקין  ,תולדות הכמי ירושלים  ,ג  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '
מורגגשטרן ,

משיחיות ,

עמ '

. 156

. 161

67

וזתדךה
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הדרכים המובהקות ל ' קימום השכינה ' היא קיום מצוות יישוב ארץ  -ישראל  ,ובראש ובראשונה  -בניין

ירושלים .
בניין ירושלים עמד במוקד פעילותו המשיחית של מנהיג הכולל הפרושי בירושלים  ,ר ' מנחם מנדל

.

משקלוב  ,תלמידו המובהק של הגר " א בניין תצר ' חורבת ר ' יהודה החסיד ' היה לדידו סמל להיאחזות

.

מחדש בירושלים  ,והוא ראה בכך ביטוי מעשי לאתחלתא דגאולה לא ייפלא על כן כי משהצליחו
הפרושים  ,לאחר השתדלות מאומצת שנמשכה כעשרים שנה  ,להשיג ממוחמד עלי חזקה משפטית על

תצר ' החורבה ' ולקבל רשיון לבנותה  -הגדירו את האירוע כ ' אתתלתא דגאולה '  ' :כי לולי ה ' חפץ

בנו לא הראנו את כל אלה  . . ,סימנא מילתא [ סימן טוב הוא ] אתחלתא דגאולה ' .
הפרושים בירושלים  ' :וזכינו לבנין החורבה ושארי בנינים  . . .וראינו בזה הבנין
[ התעוררות מלמעלה  ,היינו היענות אלוהית ] ובונה ירושלים ה ' לשון הווה ' .
87

וכן אמר אחד מראשי

אתערותא דלעילא

88

יש להדגיש כי ככל הידוע לנו לא ביקשו הפרושים להקריב קרבנות בהר הבית בעקבות אירועי קיץ
 , 1834ולעומת זאת לאחר שהספרדים קיבלו רשיון לבנות את בתי  -הכנסת שלהם  ,הגבירו הפרושים
' החורבה ' ,

את מאמציהם לזכות בפרמאן לבניין חצר

יש בכך ללמד כי הם פעלו באופן מעשי ולא

טיפחו רעיונות שווא.
בקיץ תקצ " ו יצא ר ' אברהם שלמה זלמן ( ראש " ז ) למצרים על מנת להיפגש עם מוחמד עלי ולדון אתו

.

בבניית חצר ' החורבה ' ראש " ז  ,השליח הממולח של הכולל הפרושי בירושלים  ,השיג פגישה עם

.

מוחמד עלי בעזרת שוחד שהעניק לקונסול הרוסי במצרים בפגישה הציג בפני מוחמד עלי את תכנית

.

הבנייה של ' החורבה '  ,תכנית שלדבריו הבארון רוטשילד בכבודו ובעצמו תומך בה כששמע מוחמד
עלי כי הבארון רוטשילד מעורב בפרויקט הנתון לחסותו שלו  ,התרצה מיד והעניק את הפרמאן

.

המיוחל בו במקום התחבולה שנקט ראש " ז על מנת לזכות בפרמאן הצליחה אפוא  ,והוא מיהר לשוב

.

לירושלים וגם כאן גילה תושיה למרות התנגדותם של אנשי הווקף המוסלמי הוא הצליח  ,בעזרת
הקונסול הרוסי ביפו  ,לרשום את הפרמאן בתיקי בית  -המשפט בירושלים  ,ולפרושים ניתנה הרשות

.

להחזיק בחצר ' החורבה ' ולבנותה ראוי לציין כי דווקא המעשה הראלי כל כך  ,שהושג בדרכי ערמה

ותככנות פוליטית  ,נתפס בחוגי הפרושים כאתחלתא דגאולה .

89

ההתנגדות של הפרושים בירושלים לכל רעיון שיש בו משום קיצור דרך בתהליך הגאולה באה לביטוי

.

אפילו בתוך תוכו של הכולל הפרושי עצמו כאשר החליט ר " י משקלוב  ,מנהיג הכולל הפרושי בצפת ,
לנקוט צעד שונה מזה של עמיתיו בירושלים ולהתחיל בהכנות מעשיות לחידוש המוסד המשפטי
העליון הקדום  ' ,הסנהדרין '  ,כגורם המקרב את הגאולה  ,התגלעה מחלוקת חריפה ביותר

ביניהם .

אליבא דר " י משקלוב עתיד היה בניין ירושלים לבוא לידי מימוש רק בשלב מאותר יותר בתהליך

.

הגאולה  ,על כל פנים אחרי שתתממש ' השבת המשפט ' ולכן ביקש לעשות כל מאמץ לממש תחילה

87

שם ,

88

שם .

89

שם ,

עמ ' . 158
עמ '

. 147 - 142

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

.

את חידוש מוסד ' הסנהדרין ' אלא שבשלב הביצוע עמדה לו למכשול ההלכה המתנה את מינוי חברי
' הסנהדרין ' המתחדשת בהסכמת כל חכמי ישראל או לחילופין בסמיכה שתיעשה מפי סמוכים שהם

.

עצמם סמוכים מפי סמוכים שתי האפשרויות היו רחוקות מלהיות מעשיות  ,אבל לדעת ר " י משקלוב
נוצרו לא מכבר תנאים שיש בהם כדי להבטיח את הצלחת האפשרות של מינוי בסמיכה  ,היינו יש
סיכויים למצוא את עשרת השבטים  -שבידוע שיש בהם סמוכים מפי סמוכים  -ובכך לאפשר את

חידוש ' הסנהדרין '  .ר " י משקלוב שלח על כן שלית לחפש את עשרת השבטים .
הפרושים בירושלים ראו במעשה זה חריגה מדרך הטבע  ,מעשה שאינו  -צומח יחד עם המהלך הטבעי
של העניינים ומתוכם  ,מעשה שיש בו השתדלות מיוחדת של בני אדם כדי לאלץ את המציאות

ולשעבד אותה לרצונם  ,ולכן התנגדו לו בכל תוקף .

90

כשם שהפרושים בירושלים היו מפוכחים באשר לבניין בית  -המקדש בזמן הזה ולא ראו אפשרות

.

ראלית להגשימו  ,כן היה כנראה יחסם להקרבת הקרבנות בזמן הזה הם העריכו כי שני הדברים
רחוקים עדיין מאפשרות של הגשמה ראלית  ,לא רק בגלל המגבלות שמטילה ההלכה על כניסה

.
לקצר הליכים היסטוריים טבעיים  ,אי אפשר לדלג עליהם  ,כל דבר צריך להיעשות בעתו .
יהודי וילנה ראו את הדברים באור שונה  .בשל הריחוק הגאוגרפי מזירת ההתרחשות  ,מארץ  -ישראל ,
מירושלים  ,הם לא עמדו על המגבלות המעשיות הראליות הכרוכות בבניין בית  -המקדש  .הרעיונות
שהעלו היו ברובד התאורטי  ,ולא היו יכולים להגיע לכלל הגשמה במציאות .

לתחום הר הבית  ,אלא גם בגלל הפער שבין המציאות ההיסטורית הקיימת לבין האוטופיה אי אפשר

בעוד הפרושים תלמידי הגר " א בארץ  -ישראל עסקו באופן פעיל ומעשי בבניין ירושלים  ,עסקו אחדים
מעמיתיהם בווילנה בהכנות מעשיות לקראת האפשרות שיהיה צורך מעשי לבנות את בית  -המקדש

.

ולחדש בו את עבודת הקרבנות הכנות מעשיות בנושא זה משמע הכנות מקדימות  ,היינו לימוד
מכלול ההלכות הקשורות בנושא  ,כגון סדר העבודה  ,תורת הקרבנות והלכות בית  -המקדש עוד בטרם

ייווצרו התנאים המתאימים למימושם  ,שהרי בלי ידיעת ההלכות לא יהיה אפשר לעשות שום דבר

מכל זה אפילו ידעו בבירור שהגיעה השעה לכך.
.

בקיץ תקצ " ב נוסדה בווילנה ' חברת מעמדות ' ללימוד סדר העבודה ותורת הקרבנות בהודעת היסוד

של החבורה קובע הרב אברהם פסוולר ( אב בית  -דין דווילנה ומי שהיה מראשי רוזני ארץ  -ישראל
שבווילנה ) :
והן  Y7Uמ " ע ןמה שכתב ] הרמב " ם ז " ל בהקדמתו לס ' [ לסדר ] קדשים כי ענין הקרבנות בזה
" ן בעו " ה [ בזמן
הזה בעולם הזה ] אין שואל ודורש ואין
מבקש עליהם כי אין בהם מעשה בוה " זי  .וע " כ הרוב מב " א [ מבני
ולזאת יתעוררו אנשי לבב עדת עשרה אנשים מופלגים יח
אדם ] אינם יודעים מהקרבנות
" ס [ יחידי
סגולה ] דקהלתנו לקבוע מעמדות להקים
לעסוק בסדר העבודה והקרבנות ן9
מקומו של עולם

.

. ..

.

. ..
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עבודה תמה  ,וילנה תקצ " ו  ,הקדמה ( ההקדמה נכתבה בשנת תקצ " ב ) החגורה נוסדה על  -ידי
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.

ר ' זלמן בר

ראש רוזני ארץ  -ישראל שבווילנה  ,והראב " ד של וילנה  ,ר ' אברהם
אבלי והרב יחזקאל פייוויל מ " מ דק " ק וילנה ,
שהיו אף הם מראשי
רוזני ארץ  -ישראל תודתי לד " ר שאול שטמפפר  ,שהביא לידיעתי את דבר קיומם של החבורה
'

.

אורי ,

69

קתדרה

קתדרה

70

אריה

שרגנשטרן

כעבור ארבע שנים  -אולי בעקבות השמועות על אירועי הר הבית של שנת תקצ "

ד והאינטרפרטציה

האסכטולוגית שנלוותה אליהם  -קיבל העניין תאוצה ו ' הברת מעמדות ' התלה לפעול
מדרשות בווילנה  ,ואף הוסיפו לסדר הלימוד את נושא הלכות בית הבחירה

בכמה בתי -

בשנת תקצ " ז נתפרסם

,

תלקו השני של הספר ' עבודה תמה ' ושם נכתב בדברי המבוא :

וזה שנה שניה אשר נתייסד מנהג דשדוש הזה פה קהלתנו . . .
.
הקרבנות  . . .ולמען יהי הספר הזה מלא ברכת ה  . , .מצאנו נפשנו

ופה נמנים לדבר זה

...

בכל יום שנים שלשה

היום עוסקים בעבודת

מנינים ובכל ער " ח [ ערב חודש ] ערך עשרים מנינים מעוטפים בטלית ותפילין כל
'

ההבור הזה של סדר

כי יאות9 %לשלמות

עבודת הקרבנות לקבוע בו ג " כ הלכו ' בית הבחירה לאדוננו הרמב " ם ז " ל .

לימוד הנושא המשיחי .

בהמשך ההקדמה יש דברים המאששים את ההתארגנות המיוחדת הזאת לשם
 ,מביא סימוכין מ ' מדרש
הכותב  ,ר ' זאב וולף בן הרב יחזקאל פייוויל  ,מגיד מישרים של קהילת וילנה
על בניין בית  -המקדש
ילמדנו ' על ספר יחזקאל  ,אשר ממנו השתמע כי תכליתה של נבואת יהזקאל
 המקדש בבוא הזמן  ,לפי שעההעתידי היא להורות לבני ישראל כיצד יהיה עליהם לבנות את בית
בבניינו ממש  ,ובבוא העת
יקבלו שכר על עצם לימוד הנושא  ,וייחשב להם הדבר כאילו היו עסוקים
ידעו איך לבנותו :
בשעה שנגלה

הגד לבית ישראל את
דוקב " ה והראה ליחזקאל צורת הבית ותכונתו ומוצאיו אמר הקב " ה

הבית  ,א " ל [ אמר לו  ,יחזקאל ] מרי [ אדוני ] וכי עכשיו הם בונים שאמרת וישמרו
אותם ? !

.

את כל צורתו ועשו
מעלה עליהם כאילו

א " ל לאו אע " פ שאינם עושים אותו עכשו יהיו קורים בצורת הבית ואני

בבנינו עסוקים .

93

(  94 ) 1836לא היתה
נראה כי ההתארגנות ללמוד את הלכות עבודת הקרבנות דווקא בשנת תקצ " ו
הקרובה - 95שהרי עד
בבחינת לימוד במקום בניין בית  -המקדש  ,אלא הכנות מתוך ציפייה לבנייתו
בשמו של הגר " א
ושל הספר ' עבודה תמה ' ייתכן שלימוד תורת הקרבנות בווילנה נשען על מסורת שנמסרה
זונדל סלאנטר זצ " ל
והובאה בספרו של נ ' פרידלנד  ' :כי למדתי אצל הגאון הצדיק המהוכם בכל ההכמות ר ' יוסף חיים מוואלז ' ין זצ " ל

.

אשר שבק היים בירושלים בקדושה וטהרה והוא היה תלמיד מובהק של הגאון קדוש ה ' ר 'כדברים האלה  ,היינו :
אשר כל דבריו וספוריו תמיד מרבו המובהק הגר " א מוילנא זיע " א והיה רגיל לאמר משמו
מעשה " והיה מדבר בלשון אשכנז ,
" אם נשיג רק הר  -הבית להקריב עליו קרבן תמיד פעם אחת הרי זה לאחר
הבית איז שאן נאך
לשוננו  ,בזה הלשון  " :אז מיר וועלין זיך ארויף תאפין מיס דאן קרבן תמיד אויף דען הר
אלעס " ' נ ' פרידלנד  ,דרך סלולה  ,לסלה תרכ " ו  ,עמ ' . 77

.

.

92

עבודה תמה  ,ב  ,וילנה תקצ " ז ,

93

שם .

94

הקדמה .

המקדש והר  -הבית וכלי הבנינים

בשנת תקצ " ז שלח אריה נאמן אל אחיו אברהם אליהו בווילנה ' ציור תבנית מקום
נאמן למידות שקבע בשעתו
אריה
אשר עומדים עליו '  ,ונרשמו שם גם מידותיו של הר הבית  ,המתאימות לדברי
לכל דורש  .אך ייתכן
ומכר
עת
באותה
הרדב " ז ייתכן שהדבר קשור בהפצת ציורי הר הבית שיהוסף שוורץ הכין
בספריית המכון למדעי המזרח

.

.

גם שהשרטוט נשלח לבקשתה של חבורת הלומדים בווילנה מכתבו של נאמן שמור

95

 , 52789ד '

43

.

באקדמיה הלאומית הרוסית למדעים בסנט פטרבורג  ,פנקס מס ' - 240ג  ,מספרו בצילומי בסל " א
המאה העשרים עמד ישראל
על הצורך בלימוד הלכות עבודת הקרבנות מתוך תחושה של קרבת הקץ בראשית
 ,א [ הת " ד  ,חש " ד ] ,
הקרבנות
מאיר הכהן מראדין  ,בעל ' החפץ חיים ' ראה  :אהרן בן ר ' יוסף הכהן  ,ספר עבודת עומדים בשער  ,החליט הרב

.

עמ '  , 4לאחר

מתן הצהרת בלפור ומתוך תחושה כי גאולת ישראל ובניין בית  -המקדש

הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש

שנות השלושים לא מצאנו שעסקו בווילנה בלימוד הלכות בית הבחירה  ,הלכות כלי המקדש והלכות
עבודת יום הכיפורים  ,בחבורות וברבים  ,ואילו לאחר שנת ת " ר  ,משלא נתממשו הציפיות המשיחיות ,

.

הפסיקו ללמוד בחבורות הלכות אלו הראיה לכך היא כי מן המהדורה השנייה של הספר ' עבודה
תמה '  ,שנדפסה בשנת תרכ " ג  ,הוצאו הפרקים העוסקים בהלכות בית הבחירה וכלי המקדש  ,פרקים

שהיו מרכיב מרכזי במהדורה הראשונה של הספר משנת תקצ " ז .

96

מעשה זה  ,שמעטים כמותו בספרות

.

התפילות והתיקונים  ,אינו אלא ביטוי נוסף לצורת ההדחקה של משבר ת " ר יהודי וילנה המירו מעתה
את לימוד הלכות בית  -המקדש מתוך אוריינטציה מעשית לקראת שנת ת " ר באמירת ' מעמדות '  ,אשר

חז" ל תיקנו לאמרם כתחליף לעבודת הקרבנות .
נספח  :מפת ארץ  -ישראל של ר ' יהוסף שוורך
האווירה המיוחדת ששררה בקרב יהודי ירושלים ערב שנת ה ' ת " ר באה לביטוי בין השאר בביקוש

.

הגדול למפת ארץ  -ישראל של ר ' יהוסף שוורץ ' כשבאתי לכאן ארצה הקדושה '  ,כותב שוורץ ,
' והי ' בידי מפות העולם  -לאנדקארטען של א " י שהדפסתי בטריעסט  -תיכף בא כל העם לקחת
ולקנות ממנו [ ממני ]  ,ממש יותר יוקר מסה שמכרתי בטריעסט  -והם מניחים אותם לכסות הלחם
בשבת וי " ט בשעת הקידוש ולא נשאר בידי כ " א ג ' או

הארץ . . .

'

ד '.

כל כך חשוב א " י בעיני יושבי

97

בחורף תש " ן  ,בעת שביקרתי אצל רבה של טרייסט  ,הרב רפאל גרסיני ז " ל  ,צדה את עיני מפה עתיקה

.

של ארץ  -ישראל שהיתה תלויה על כותל משרדו למפה נלוותה כותרת המייחסת אותה ליהוסף שוורץ :

.

' ארץ הקדושה וגבולותיה מהדור ' תליתאי מסודרת ע " י יהוסף שווארץ אשכנזי פה טריעסט שנת

תקב " ץ לפ " ק '  .הואיל ורישומה של המפה לא היה מוכר לי החלטתי לבדוק את אמיתות מקורה עם
שובי ארצה  .מהשוואת צילומה למפות ארץ  -ישראל שבספרייה הלאומית התברר כי אין למפה זו אח

ורע אלא בספריית הקונגרס שבארצות  -הברית  .אולם מפה זו מיוחסת שם לאדם בשם יחיאל בר  -יוסף .
אברהם יצחק הכהן קוק להקים בירושלים את ישיבת ' תורת

.

המקדש הדבר פורסם בקונטרס

שפתי  -כהן ,

כהגים ' להכשרת

תלמידי חכמים כוהנים לעבודת בית -

ירושלים י " ב במרחשוון תרפ " א  ,ותוכן הקונטרס נשלח לעיתון

.

הלונדוני  1 5 Christianב  22 -בדצמבר  1921הופיעה בעיתון זה כתבה ביקורתית שבה נאמר כי הרב קוק מאמין
שבית  -המקדש ייבנה ~
בקרוב ושהקמת הישיבה היא לפיכך מעשה דחוף ביותר  .הכותב שואל אפ אמנם מתכוונים

.

היהודים לחדש את עבודת הקרבנות ההנהלה הציונית שלחה את הכתבה אל הרב קוק וביקשה את

.

תגובתו .

בתשובתו הודה הרב קוק כי הישיבה אכן אמורה להכשיר כוהנים לעבודת המקדש את מכתבו זה מכ " ט בטבת

תרפ " ב  ,גיליתי באצ " מ , 24/ 1445 ,

והוא נדפס לראשונה בספר מתתיה  ,שערכתי  ,נתניה תשל " א ,

מכן נדפם המכתב במקומות רבים  ,לאחרונה במאמרו של ש " ז שרגאי ,

השבת מקוס מקדשנו לעם ישראל '  ,סיגי  ,פה ( תשל " ט ) ,
96

עמ ' קצז

.

' הרב

עמ ' . 6 - 5

לאחר

אברהם יצחק הכהן קוק זצ " ל על

בדברי ההקדמה למהדורת תרכ " ג הועתקו דבריו של זאב וולף שהופיעו במהדורת תקצ " ז ( ראה לעיל  ,הערה

.

) 92

.

אבל גם מהם סילקו העורכים את ההתייחסות לנושא הלכות בית הבחירה ובניין בית  -המקדש המעיין במהדורת

.

תרכ " ג אינו יכול לעמוד על השינויים המגמתיים שנעשו בדברי ההקדמה לספר ועל השוגי הרב בתוכנו הקטע
במהדורת תקצ " ז המתחיל במילים ' ולמען יהי הספר הזה מלא ברכת ה " ( עמ '

97

מכתב ללא תאריך  .נתקבל בהירבן ביום ב ' בטבת ת " ר .

) 16

חסר במהדורת תרכ " ג ( עמ '

) 104

.

71

ץתדרה

)

התדרה
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מפת ארץ  -ישראל מאת ר יחיאל בר  -יוסף ( ניו  -יורק
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(

ץתדרה
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אריה

מורגגשטרן

בניסיוני לברר למי זכות היוצרים על המפה עיינתי מהדש במאמרו של פסת בר

 -אדון שפורסם בשנת

של ארץ  -ישראל ,

.

 1930ב ' מאסף ציון '  98במאמרו השף בר  -אדון את דבר קיומה של מפה לא ידועה
יחיאל בר  -יוסף בר -
אשר נדפסה בעיר ניו  -יורק בשנת  1840על  -ידי שליה ירושלמי לא מוכר בשם
 ,השיקולים שהובילוהו
אדון הגיע למסקנה כי מדובר בגנבה ספרותית וכי המפה הועתקה ממפה אחרת
לחלוטין אין
למסקנה זו הם שניים האחד  -קשה לייחס מסמך השוב כל כך למחבר שהוא אלמוני

.

.

.

ספק  ,כי אילו היה האיש שמפה זו מיוחסת לו בעליה האמיתיים  ,הוא היה מוכר

.

וידוע לנו גם ממקורות

אחרים השיקול האחר מתייתם לתוספות הנלוות המעטרות את המפה  ,המדובר

בתעודות אותנטיות

בעברית ובערבית ובדוגמאות של חותמות של הקהילה הפרושית והספרדית בירושלים

.

קשר מהותי למפה עצמה אשר על כן נראה כי הן הוספו על  -ידי המביא

שאין להן כל

לדפוס על מנת להעניק

למפה את מה שהסר בה  -מידה גדולה של אמינות  ,ולטשטש על  -ידי כך את העובדה

למביא לדפוס  ,דהיינו שהמפה היא בעצם העתקה .

שהיתה ידועה

 -יוסף כיסתה את

בבדיקה נוספת של המפה שפרסם בר  -אדון מצאתי כי תמונתו של יחיאל בר
 ,תחושתו של בר -
הכותרות שבהן יוחסה המפה לשוורץ  ,ולא נשאר כל זכר לשוורץ במפה המזויפת
בר  -יוסף  ,נמצאה
אדון שאין לייחם את המפה שפורסמה בניו  -יורק למי שנושא את שמו עליה  ,יחיאל
היא פרי יצירתו
אפוא נכונה  ,ושאלתו ' מיהו מהברה של המפה ? ' באה עתה על פתרונה המפה עצמה
שכל עותקיה נתבלו
של הגאוגרף יהוסף שוורץ השימוש הרווה במפה זו ככיסוי לתלות גרם לכך
למטה  ,נרשמה
ונתכלו ולא נותר אלא זה שבמשרדו של רבה של טרייסט על המפה הזו  ,מצד ימין
יהוסף ב " ר מנתם
הקדשה אישית  ' :נדבת ידי המחבר פה טריאסטי בחדש מר השון שנת תקצ " ג הצעיר

.

.

.

.

שווארץ

98

אשכנזי ' ,

פ ' בר  -אדון  ' ,מפת ארץ  -ישראל

בעברית משנת . ' 1840
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מאסף ציון  ,ד ( תר " ץ ) ,

עמ '
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