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מרוטשילד לכרמיה:
'נדיבי ושרי ישראל'
במשנתו ובפועלו של
הרב צבי הירש קלישר

מרוטשילד לכרמיה' :נדיבי ושרי ישראל' במשנתו ובפועלו
של הרב צבי הירש קלישר
בשער המאמר:
במאמר שכתב אחד העם בעקבות הקונגרס הציוני הראשון ,שהתכנס בבזל בקיץ  ,1897וכלפי שיטת
פסלו של הרב צבי
הירש קלישר בחזית הציונות המדינית של בנימין זאב הרצל ,הוא טבע את הסיסמה 'תשועת ישראל עתידה לבֹא על ידי
ביתו בעיר טורון
נביאים לא על ידי דיפלומטים' 1.בדומה לכך כבר קבע הרב צבי הירש קלישר כמה עשרות שנים
שבצרפת
לפני הקמת ההסתדרות הציונית שקבוצת העילית שתוביל את התחייה הלאומית היא הנדבנים בעלי
(באדיבות Anna
 ,Bieniaszewskaהארכיון
ההון וההשפעה הפוליטית ,ובמילותיו שלו 'נדיבי ושרי ישראל' .אמנם הרב קלישר ,שלא כאחד
הלאומי של העיר טורון)
ברקע :קטע מאיגרת העם והרצל ,לא התכוון למסור לשכבה זו באופן בלעדי את הנהגת האומה ,אלא בעיקר את התפקיד
ששלח הרב
קלישר הביצועי ,ולא מתווה הדרך ,אך קביעתו חידדה את הכיוון המעשי שהלך בו .קביעה זו הנחתה אותו
אל ראשי חברת
כי"ח (ראו עמ'  )60מראשית פעולתו למען יישוב ארץ־ישראל ,בשנות השלושים של המאה התשע־עשרה ,ועד אחרית
ימיו בשנת  ,1874הגם שבין לבין עדכן לא אחת את משנתו הפרוטו־לאומית 2.קביעה זו ,בדומה
להיבטים נוספים במשנתו ,היא בעלת משמעות כפולה :דתית וחילונית .מבחינה מעשית ברור היה לו
שבעלי ההון וההשפעה הפוליטית יכולים לרתום את כספם ואת קשריהם עם ראשי מדינות לטובת
יישובה של ארץ־ישראל .מן הבחינה הדתית דגם זה מעוגן במקרא ובמקורות חז"ל ,וכדוגמה הביא
הרב קלישר את מרדכי היהודי ,היושב בשער המלך ,שסייע לתשועת ישראל בימי אחשוורוש ,ואת
נחמיה פחת יהודה ,בונה חומות ירושלים בתקופת שיבת ציון .נוסף על כך ציטט כבר באיגרתו אל
אמשל מאיר רוטשילד משנת  1836מפירוש השל"ה (הרב ישעיהו הלוי הורביץ  )1630‑1558לפרשת
ויחי' :שבכל דור דור נמצאו אנשים גדולים חשובים בעיני המלך והשרים ,ואלו הם משבט יהודה
לקיים מה שנאמר לא יסור שבט מיהודה כמו רבן גמליאל הנשיא שהיה מזרע דוד ודומיהן'3.

ברצוני להודות לידידי ד"ר יוחאי בן־גדליה על הערותיו המחכימות ועל הדיון הפורה שניהל עמי סביב מאמר זה ,וכן על
ההפניה לאוסף מתוך ארכיון כי"ח ,שהעתקו נמצא בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי .למעשה מאמרי הוא דיון סמוי
עם מאמרו 'מ"שרי ישראל" ל"כל ישראל חברים" :תמורות בפילנתרופיה היהודית במשנת הרב קלישר' ,אסף ידידיה
(עורך) ,עת לחננה :הרב צבי הירש קלישר וההתעוררות לציון ,ירושלים תשע"ה ,עמ' .190‑178
1
2

3

א' גינצברג' ,הקונגרס הציוני הראשון' ('ילקוט קטן' ,כא)ַ ,ה ּׁ ִש ּל ַֹח ,ב ,ו (אלול תרנ"ז) ,עמ' .570
י' כ"ץ ,לאומיות יהודית ,ירושלים תשל"ט ,עמ' J. Myers, Seeking Zion: Modernity and Messianic Activism ;291‑290
 .in the Writings of Tsevi Hirsch Kalischer, Oxford 2003, p. 150אני משתמש במונח 'פרוטו־לאומי' להגדרת משנתו
של הרב קלישר מפני שיש במשנה זו רק חלק מהמאפיינים של האידאולוגיה הלאומית המודרנית הבשלה ,ואחדים
מהם עוד נוספו רק בעשור האחרון של חייו ,ועם זאת בהחלט מדובר בהשקפה חדשה ומקורית לאותה העת ,ששילבה
מסורת ,משיחיות ,מודרנה והתחשבות במציאות במינונים משתנים .ראו :כ"ץ (שם) ,עמ'  ;302‑299י' שלמון ,אם תעירו
ואם תעוררו :אורתודוקסיה במצרי הלאומיות ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  .64‑59לדיון מתודולוגי במונחים הללו ראו:
ג' שמעוני ,האידיאולוגיה הציונית ,תרגמה ס' מילוא ,ירושלים תשס"א ,עמ'  .76‑3שמעוני שייך את הרב קלישר
לקבוצת הרבנים המסורתיים שיחד עם האתניציסטים ,משכילים שדגלו בלאומיות תרבותית ,והמשתלבים המאוכזבים
שערכו תפנית אידאולוגית ושבו אל חברת המוצא שלהם ,הולידו את התנועה הלאומית היהודית שארץ־ישראל מגמתה.
ראו :שמעוני (שם) ,עמ' .47
י' קלויזנר (עורך) ,הכתבים הציוניים של הרב צבי קאלישר ,ירושלים תש"ז ,עמ' ב.
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הפילנתרופיה והדיפלומטיה היהודיות ברבע השני והשלישי של המאה התשע־עשרה ,שהובלו
על ידי 'נדיבי ושרי ישראל' ,אמנם לא היו לאומיות או פרוטו־לאומיות במובן הציוני ,אלא דווקא
אמנציפציוניות .אך הן היו צורה חלופית של לכידות יהודית בעידן המודרני ,והיא באה לידי ביטוי
בהערכות מחדש של קשרים חברתיים ושל שמירת הקשר בין הקיבוצים היהודיים בארצות השונות ,של
פעילויות סעד ומדינאות ושל מבנים מוסדיים .הפילנתרופיה והדיפלומטיה היו למעשה פוליטיזציה
של הסולידריות היהודית ושלב מעבר בין השתדלנות המסורתית לבין הלאומיות המודרנית 4.הרב
קלישר הקדים לזהות את המגמה החדשה הזו ,אך כמבשרים אחרים פירש אותה באופן מופלג בהתאם
לתקוותיו ולמשאלות לבו.
במאמר זה ברצוני להתחקות אחר הביטויים המעשיים של קביעתו של הרב קלישר באשר לתפקידם
של 'נדיבי ושרי ישראל' ,במהלך פעילותו הפרוטו־לאומית ,ולנסות להשליך מכך על ההתפתחות
וההתגבשות של משנתו ושל תכנית הפעולה שלו לאורך השנים .לשם כך אשתמש גם במסמכים
חשובים שטרם פורסמו ,השופכים אור על פרשיות חשובות בקורות פועלו של הרב קלישר ,ובייחוד
על יחסו יוצא הדופן לחברת כי"ח ולנשיאה אדולף כרמיה.
הרב צבי הירש קלישר נולד בליסה שבחבל פוזן בשנת  .1795לאחר חלוקת פולין ( )1793עבר חבל
זה כולו לשלטון פרוסיה .בצעירותו למד אצל שניים מחשובי הרבנים האורתודוקסים בדורו :יעקב
לוברבוים מליסה ועקיבא איגר מפוזן .עם זאת הוא נחשף לספרות ההשכלה היהודית ותמך בלימוד
מדעים .יחסו לפילוסופיה המודרנית היה מורכב מעט :הוא סבר שרק המעולים צריכים להתעמק
בעצמם בתחום זה ,אך עליהם לשתף את השאר בתוצאות עיונם ,לאחר שהסירו את המעקשים
המחשבתיים5.
בשנת  1819נשא לאישה את מרת גיטל לבית כהן מנישאבה ועבר להתגורר שם .בשנת 1823
עבר הרב קלישר עם משפחתו לטורון שבפומרניה ,וכעבור זמן קצר נעתר לבקשת בני הקהילה לקבל
עליו משרת רבנות ,אך בתנאי שלא יינתן לו שכר על כך .הרב קלישר נחשב לסמכות הלכתית מוכרת
בדורו .ספרו 'מאזניים למשפט' זכה להערכה רבה בקרב רבני דורו ,ורבנים באזורו ובאזורים מרוחקים
הפנו אליו שאלות הלכתיות מורכבות בעניינים שאף רבנים גדולים 'יראי הוראה' חששו לפסוק בהם,
כמו בענייני גטין ועגונות6.
הרב קלישר היה ער להשפעה הגוברת של היהדות הליברלית במרחב היהודי־גרמני ,ומתחילת
שנות הארבעים של המאה התשע־עשרה התפלמס עם רעיונותיה ועם הצעותיה המעשיות .מרחב
ההתפלמסות העיקרי היה כתבי־העת ועיתונות התקופה ,והרב קלישר לא החמיץ הזדמנות להגיב על
4

5
6

ד' גוטויין' ,הדיפלומטיה היהודית במאה ה־ :19ראשית הלאומיות היהודית?' ,י' ריינהרץ ,י' שלמון וג' שמעוני (עורכים),
לאומיות ופוליטיקה יהודית פרספקטיבות חדשות ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;176‑159י' ברטל ,גלות בארץ :יישוב ארץ
ישראל בטרם ציונות ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' J. Frankel, Crisis, Revolution and Russian Jews, New York ;235‑219
2009, pp. 15–31, 276–310
צ"ה קלישר ,אמונה ישרה ,א :מחקר דרכי הפלוסופיא וחכמת מה שאחר הטבע ,קרוטושין תר"ג ,עמ' ח.
התשובות ההלכתיות הללו מפוזרות בהתכתבות הענפה של הרב קלישר עם אב בית דין גולוב הרב ברוך רוזנפלד :ס"ל
מ"א ,אוסף שבדרון ,18419 01 ,תיק הרב קלישר; בשו"ת הרב נחום מנשה טביומי (נפטר בתרמ"ו) ,שהיה אב בית דין
רופין :מתכ"י ,סרט .39764
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מאמר קונקרטי שהציע תיקון כל שהוא בדת 7.בספרו 'אמונה ישרה' התפלמס עם טענות שנשמעו
במחנה הליברלי ,שהתורה שבכתב או למצער התורה שבעל־פה היא מעשה ידי אדם ,וניסה להוכיח
את עיקר האמונה 'תורה מן השמים' ,ושאין סתירה בין התורה לשכל האנושי8.

הפנייה אל רוטשילד

אמשל מאיר
רוטשילד
()1855-1773

בשנת  1836פנה הרב קלישר בדחילו ורחימו אל אמשל מאיר רוטשילד ( ,)1855‑1773בכור הבנים
של מייסד שושלת הבנקאים ,שישב בפרנקפורט שעל נהר מיין .באותה העת רווחה בקרב יהודים
רבים התדמית של 'רוטשילד המגן הכל יכול' 9,כשם שבקרב לא־יהודים רווחה התדמית של 'רוטשילד
מלך העולם' 10.הרב קלישר סבר שרוטשילד זה ,שהיה שומר מצוות ועמד
בקשרים עם רבנים אורתודוקסים וביניהם הרב איגר ,יתגייס בהשפעתו
ובכספו לקנות את ארץ־ישראל מידי שליטיה .באיגרת ארוכה הוא פרשׂ
לפניו את משנת הגאולה החדשה שלו ,ואלו עיקריה( :א) השלב הראשון של
הגאולה יהיה טבעי ולא נִ סי — 'ראשית הגאולה תהיה ע"י סיבה טבעית מבני
אדם ועל ידי רצון המלכויות לקבץ מעט מני פזורי ישראל לאדמת הקודש';11
(ב) עלייה לארץ־ישראל ויישובה — 'בהתאסף ראשי עם בני ישראל מכל
פינות העולם ,ויעשה ממנו ארץ נושבת רבתי עם מבני ישראל';( 12ג) חידוש
הקרבנות כזרז לתהליך הגאולה — 'והיה כאשר יהיו רבים מנידחי ישראל
בארץ הקדושה ובירושלים ,ויעלו קורבנם לריח ניחוח לד' וירפאו את מזבח ההרוס ,אז יהיה לרצון
לפני אדון כל להוריד אור פניו לנגד עמו' 13.הרב קלישר אף דן באריכות באיגרתו בבעיות ההלכתיות
הכרוכות בחידוש הקרבנות .בסופו של דבר הוא הציע לרוטשילד לרכוש מאת מוחמד עלי את ארץ־
ישראל כדי לממש את הרעיונות שהביע באיגרת ,ובעיקר את רעיון חידוש הקרבנות.
כבר באיגרת זו ,המשופעת בציטטות ובראיות מהמקרא וממקורות חז"ל ,ניכרת המשמעות הכפולה
של קביעותיו של הרב קלישר ,אם כי כאן הייתה המשמעות הדתית דומיננטית בהחלט .הרב קלישר
ציין שמוחמד עלי ,שליט מצרים השולט גם בארץ־ישראל ,נודע ביחסו האוהד לגורמים אירופיים,
והדבר שיפר את מעמדם של היהודים בארץ־ישראל ,שהיו ברובם נתינים של מדינות אירופיות .הוא
7

8
9
10
11
12
13

ראו למשל :צ"ה קלישר' ,תשובה על אגרת בלשן השנית באהבת רע' ,ציון (פרנקפורט על נהר מיין) ,ב (תר"ב) ,עמ' ,128
H. Kalischer, ‘Zwei Predigten über die Lehre vom Mes’sias u. s. w. von Dr. Herzfeld, Literaturblatt des ;142‑138
Orients, 3 (1845), pp. 44–46; idem, ‘Einiges zur Widerlegung der Ansichten des Herrn Dr. Samuel Holdheim’,
)ibid., 1 (1845
צ"ה קלישר ,אמונה ישרה ,ב :הוא מחקר עיוני בטעם היצירה ובידיעה והבחירה ותורה מן השמים ,טהרן תר"ל.
מ' גרץ ,הפריפריה הייתה למרכז :פרקים בתולדות יהדות צרפת במאה הי"ט :מסן־סימון עד ליסוד 'כל ישראל חברים',
ירושלים תשמ"ג ,עמ' .84‑82
N. Ferguson, The House of Rothschild: Money’s Prophets 1798–1848, New York 1998, pp. 257–267
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' ה.
שם ,עמ' יג.
שם ,עמ' ד.
קתדרה
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ראה יתרון בעובדה שמוחמד עלי הוא שליט
מקומי ולא קיסר של אימפריה גדולה ועשירה,
שכן אפשר לנסות לשכנעו למכור את הארץ
הקטנה בשטחה תמורת חלקת אדמה גדולה
יותר 14.הרשות שנתן מוחמד עלי ליהודים לקיים
פולחן דתי בפומבי ולתקן את בתי הכנסת שלהם,
עוררה אופטימיות רבה בציבור היהודי בארץ־
ישראל ,והיו שראו בשלטונו סימן לאתחלתא
דגאולה .ככל הנראה שינויים חשובים אלה
הולידו שמועות בדבר רשות שלטונית להקרבת
קרבנות ,והשמועות הגיעו באותה העת ליהודי
אירופה ועוררו דיון בנושא ,והן שהניעו את הרב
קלישר לעשות מעשה15.
אריה מורגנשטרן וג'ודי מיירס כבר עמדו
על כך שבפתיחה לאיגרת תיאר הרב קלישר את
רוטשילד כמי שנשלח מטעם ההשגחה לקדם
את גאולת ישראל .הוא הבליט את המרכזיות
הפרסונלית של רוטשילד בתכנית המוצעת,
16
והשתמש לשם כך בביטויים השמורים למשיח אישי ,כמו 'משורש ישי יפרה על כן עומד לנס עמים,
אשר נתנו אלקים עליון ,ידבר עמים תחתיו ,יפה נוף משוש כל הארץ ,לפניו מלכים ירד ,אליו גויים
ידרושו' 17.עם זאת הוא הדגיש במהלך הדברים שמשיח בן דוד יבוא רק אחרי מלחמת גוג ומגוג .אם
כן כבר בתחילת דרכו הועיד קלישר ל'נדיבי ושרי ישראל' תפקיד מרכזי.

הפנייה אל מונטיפיורי
החיבור הבא של הרב קלישר בנושא יישוב ארץ־ישראל הוא רק משנת  .1862מדובר בחיבורו פורץ
הדרך 'דרישת ציון' ,שפורסם בשנה זו כחלק השלישי של ספרו 'אמונה ישרה' .מני אז ועד פטירתו,
בשנת  ,1874כתב חיבורים ומכתבים נוספים בנושא זה ,והם נאספו ופורסמו במהדורת 'הכתבים
מכתביו המאוחרים
הציוניים של הרב צבי הירש קלישר' ,שהוציא ישראל קלויזנר בשנת  .1947אך ְּ
של הרב קלישר עולה שגם בשנות הארבעים והחמישים של המאה התשע־עשרה עסק בנושא יישוב
הארץ והריץ איגרות על כך אל אישים חשובים.
14
15
16
17

שם ,עמ' צח.
א' מורגנשטרן' ,הדיון בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש ערב שנת ת"ר' ,קתדרה( 82 ,טבת תשנ"ז) ,עמ' .54‑51
מיירס (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .60
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' ב .וראו את המקורות לביטויים הללו בנבואת ישעיהו (פרק יא) העוסקת במשיח.
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מצרים וארץ־ישראל
בשנים 1840‑1831
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משה ויהודית
מונטיפיורי
בשערי ירושלים
בשנת 1839

אחד האישים שעמם התכתב הרב קלישר לפי עדותו היה סר משה מונטיפיורי ( ,)1885‑1784יושב
ראש ועד שלוחי הקהילות של יהודי אנגליה 18.אך לא נמצאו מכתבים שלו אל מונטיפיורי או מכתבי
תשובה של מונטיפיורי ,למעט מכתבם של הרב הראשי לאנגליה נתן מרקוס אדלר ()1890‑1803
ומונטיפיורי אל הרב קלישר מקיץ  ,1858שבו דחו בנימוס את בקשתו לעלות לארץ־ישראל ולשמש
כמשגיח על פרדס מונטיפיורי ביפו 19.ברור מעדותו המאוחרת של הרב קלישר שמכתבו בעניין זה אל
מונטיפיורי לא היה פנייתו הראשונה אליו; הוא פנה אליו שנים רבות קודם לכן בהצעה כוללנית ליישוב
ארץ־ישראל ,בדומה לפנייה אל רוטשילד .קלויזנר שיער שחליפת המכתבים ביניהם התקיימה לפני
ראשית שנת תקצ"ט (אוקטובר  ,)1838כשמונטיפיורי התחיל להתכונן למסעו השני לארץ־ישראל.
השערתו נסמכה לדבריו על הדמיון בין תכניותיו של מונטיפיורי ופעולתו בזמן מסעו השני לבין
הצעותיו של הרב קלישר לרוטשילד משנת  20,1836אך הוא לא מצא שום הוכחה לתיארוך זה .יותר
מכך ,הצעתו של הרב קלישר לרוטשילד התרכזה בחידוש הקרבנות ,ואילו תכניותיו של מונטיפיורי
היו התיישבותיות וכלכליות .ייתכן גם שהרב קלישר כלל לא שמע את שמעו של מונטיפיורי באותה
 18הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' קעח.
 19מ' סמט' ,קשרי מונטיפיורי עם הרב צבי הירש קלישר' ,קתדרה( 33 ,תשרי תשמ"ה) ,עמ' .54
 20הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .35
קתדרה
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העת ,מה שאי אפשר לומר לאחר עלילת דמשק ( ,)1840כאשר בעיתונות היהודית במרכז אירופה —
כולל זו שהרב קלישר נמנה עם קוראיה ,כדוגמת 'דר אוריינט' ( )Der Orientשל יוליוס פירסט ו'ציון'
של יצחק מרדכי יוסט — יצאו למונטיפיורי מוניטין כמושיע יהודי המזרח התיכון21.
לאחרונה מצאה הביוגרפית של מונטיפיורי אביגיל גרין באוספים המיוחדים של ספריית מוֹ קטה
בלונדון רשימה של מכתבים נכנסים ויוצאים של מונטיפיורי מהשנים  ,1851‑1844ונכללו בה שני
מכתבים של הרב קלישר אל מונטיפיורי ותשובות עליהם משנת תר"ה ( 22.)1845‑1844ברשימה זו
פורטו תאריכי מכתבים ,תקציריהם ,שמות השולחים וכן תאריכי מכתבי התשובה ששלח מונטיפיורי.
המכתב המוקדם מבין השניים נשלח בט"ז בחשוון תר"ה ( 29באוקטובר  ,)1844ותקצירו' :בנושא
שיבת ישראל לארץ הקודש וגם הצגת חיבוריו לסר משה מונטיפיורי'; 23התשובה על מכתב זה נשלחה
ב־ 25בדצמבר  .1844מכתב זה הוא ככל הנראה הראשון ששלח הרב קלישר אל מונטיפיורי ,וזאת אני
מסיק הן מהאופן שבו הציג לפניו את חיבוריו ולמעשה הציג את עצמו ואת הישגיו ,מן הסתם מאחר
שלא היה מוכר למונטיפיורי 24,והן מהתיאור המפורט של השולח ברשימה כ'ראב"ד [רב אב בית דין]
הירש קלישר חבר רבנות בטורן בפרוסיה' 25,פירוט שנעדר מרישום המכתב השני .המכתב השני נשלח
21

22
23
24
25

י' פרנקל ,דם ופוליטיקה :עלילת דמשק ,היהודים והעולם ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  ;427‑423א' פולדא' ,שיר ידידות
לאיש חמודות' ,ציון ,א (תר"א) ,עמ' ' ;63‑62על דבר אחינו ב"י בדמשק' ,שם ,עמ'  .104‑102באותם השנים פרסם הרב
קלישר מספר מאמרים בעיתונים הללו ,וגם אם לא הכיר את העיתון היהודי־גרמני הבולט של אותה תקופהAllgemeine ,
 ,Zeitung des Judentumsאת העיתונים הללו ודאי שהכיר .ראו :צ"ה קלישר' ,הקבלה והפילוסופיה' ,ציון (פרנקפורט
על נהר מיין) ,א (תר"א) ,עמ'  ;190 ,177וראו שלושת פרסומיו הנזכרים לעיל ,הערה .7
A. Green, Moses Montefiore: Jewish Liberator, Imperial Hero, London 2010, pp. 211, 474
‘On the subject of Israel’s return to the Holy Land & presenting also to Sir Moses his works’, ML, List of
Montefiore Letters 1844–1851, no. 146
באופן דומה הוא נהג במכתבו הראשון אל אלברט כהן משנת  .1860ראו :הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' קעח.
שם.
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בכ"ט בשבט תר"ה ( 6בפברואר  ,)1845ובו בקשה של הרב קלישר לשלוח לו את החוברת של ליידי
מונטיפיורי 26,שבעלה הבטיח לו; 27מכתב התשובה נשלח ב־ 26במרס .1845
מהנספחים לחוברת של ליידי מונטיפיורי יכול היה הרב קלישר ללמוד על תכניות בנות הזמן
לפרודוקטיוויזציה של היישוב היהודי ולהתיישבות יהודית חקלאית בארץ־ישראל ,וכן על נכונותם
כביכול של תושבי הארץ היהודים להצטרף לתכניות מעין אלה .הנוסח האנגלי של מכתבים ותזכירים
של יהודים מצפת ומירושלים בעניין אפשרויות חקלאיות בארץ־ישראל שהובא באותם נספחים הוסיף
למסמכים המקוריים נופך מודרני ושיטתי 28.ייתכן שהמעבר של הרב קלישר מהתמקדות ברעיון
חידוש הקרבנות להתמקדות בהתיישבות חקלאית הושפע גם מהנספחים הללו .בכל מקרה מכתביו
אל מונטיפיורי מלמדים על התעניינותו בהתיישבות חקלאית כבר באמצע שנות הארבעים 29,וייתכן
שהמפגש בין המגמות המסורתיות למגמות המודרניות שניכר אצלו בשנות השישים ,התחיל כבר
אז 30.התוכן המפורט של פנייתו הראשונה של הרב קלישר אל מונטיפיורי אינו ידוע ,ולא ברור אם
עניין חידוש הקרבנות היה מרכזי בו כשם שהיה מרכזי בפנייה אל רוטשילד משנת  .1836בכל אופן
נושא זה לא נזכר בתקציר של המכתב כפי שניסח אותו מזכירו של מונטיפיורי ,וייתכן שכבר אז לא
היה מרכזי מבחינה מעשית .בפנייתו הראשונה של הרב קלישר אל אלברט כהן ,בשנת  ,1860לא
הוזכר כלל עניין חידוש הקרבנות .ובמהדורה הראשונה של 'דרישת ציון' ,משנת  ,1862ציין הרב
קלישר כי על אף החשיבות העקרונית הרבה של רעיון זה ,מבחינה מעשית הדבר רחוק 31,וכי הוא דן
בו רק באופן תאורטי32.
אם פנה הרב קלישר אל מונטיפיורי לאחר פרסומו כמושיע ,בעקבות עלילת דמשק ,עולה השאלה
מדוע לא פנה גם אל כרמיה ,שהתפרסם אף הוא ברחבי העולם היהודי באותה העת ובאותן נסיבות.
דומה ששני גורמים משמעותיים הביאו את הרב קלישר לבחור דווקא במונטיפיורי לתפקיד הדתי־
המעשי של 'נדיבי ושרי ישראל' .ראשית ,מונטיפיורי נודע כשומר מצוות ,ואילו כרמיה ,לא רק שהיה
רחוק מכך ,אלא שבאותה העת הוטבלו ילדיו לנצרות על ידי אשתו .ושנית ,מונטיפיורי התעניין
בארץ־ישראל ויהודיה וכבר הספיק לבקר בה פעמיים עד אז ,וב'דר אוריינט' התפרסמו במהלך השנים
 1841‑1840כתבות של אברהם בניש ואלברט לוי על יָ זמוֹ ת אנגליות לשיבת היהודים לארץ־ישראל
26
27
28

29
30

31
32

J. Cohen-Montefiore, Notes from a Private Journal of a Visit to Egypt and Palestine: by Way of Italy and the
Mediterranean, London 1844
‘Requesting to send Lady Montefiore’s Journal which Sir M. promised to him to A.B. Oppenheimer at
Birmingham, who would take it to Leipzig, from whence it would be brought to Thorn’, ML, no. 165
י' ברטל"' ,תוכנית ההתיישבות" מימי מסעו השני של מונטיפיורי לארץ־ישראל ( ,')1839שלם( 2 ,תשל"ו) ,עמ' ;296‑231
ר' קרק' ,קרקעות ותכניות לעיבודן בימי ביקורו השני של מונטיפיורי בארץ ישראל בשנת  ,'1839קתדרה( 33 ,תשרי
תשמ"ה) ,עמ' .92‑57
זאת בניגוד לקביעתה של מיירס ,שהרישומים הללו לא היו לפניה ,שעד סוף שנות החמישים כמעט לא התעניין הרב
קלישר בהתיישבות חקלאית בארץ־ישראל .ראו :מיירס (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .163
על היחס בין התעוררות ניצני התודעה הלאומית המודרנית בשנות הארבעים לבין ראשית הפעילות הלאומית ליישוב
ארץ־ישראל בשנות השישים ראו :ש' אטינגר וי' ברטל' ,שורשי היישוב החדש בארץ ישראל' ,מ' אליאב (עורך) ,ספר
העלייה הראשונה ,א ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' .12‑3
צ"ה קלישר ,אמונה ישרה ,ג :יקרא דרישת ציון וחברת ארץ נושבת ,ליק תרכ"ב ,חתימת המאמרים.
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' לח.
קתדרה
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ועל התקווה שמונטיפיורי ,שהוסיף לסמל היוחסין של משפחתו
את המילה 'ירושלם' ,יוביל אותן33.
תשובתו המפורטת של מונטיפיורי אינה ידועה לנו .הרב
קלישר העיד במכתבו המאוחר אל כהן כי מונטיפיורי השיב לו
'שגם לבו תמיד על' יישוב ארץ־ישראל ,וההפניה לחוברת של
אשתו באה להעיד על כך כביכול .גם עשרות שנים לאחר מכן
המשיך הרב קלישר לתלות תקוות בתשובה זו 34.עם זאת דומה
שתשובתו של מונטיפיורי הייתה כללית ועמומה ולא נתנה פתח
להיענות מידית לפנייתו של הרב קלישר .זאת בדומה למענה
שנתן מונטיפיורי בשנת  1848על פנייה דומה של הרב יהודה
אלקלעי ,ששלח לו את קונטרסו 'קול קורא' ,שבו קרא להירתם
למען גאולת ישראל על ידי יישוב ארץ־ישראל' :שורותיו
הנחמדות גם ספרו היקר קול קורא הגיעוני לנכון ושמחתי בקראי
את דבריו דברי חן על גאולת ישראל .ואני תפילתי לאלהי מרום
לרחם על שארית עמו להחזירם בתשובה שלימה למען ידעו כל
עמי הארץ כי שם יי נקרא עלינו .יהי יי עם בית אדוני להרים
קרנו מעלה מעלה'35.
אך למרות חוסר התוחלת מפנייתו הראשונה והסירוב המנומס
לפנייתו משנת  ,1858המשיך הרב קלישר לראות במונטיפיורי
אחד מ'נדיבי ושרי ישראל' ,שנועדו לקדם את גאולת ישראל,
והמשיך לקוות שהוא יצטרף בכל נפשו ובכל מאודו לתכניותיו
ליישוב ארץ־ישראל .במאמר שפרסם בשנת  1872בעיתון
'חבצלת' דימה הרב קלישר את מונטיפיורי ל'מלאך מושיע שלוח אלינו מאת ה' י"ש [יתברך שמו]',
והוסיף ש'לא קם בדורנו וכמעט בדורות עולם אין על עפר משלו'36.

תחילת שנות השישים — הפנייה אל אלברט כהן' ,חברת יישוב
ארץ־ישראל' ופרסום 'דרישת ציון'
לאחר מלחמת קרים בין רוסיה לטורקיה ( )1856‑1853התעצמה פעילות המעצמות האירופיות לחיזוק
השפעתן בארץ־ישראל בכלל ובירושלים בפרט .המעצמות פעלו בעניין זה בגלוי ,הן בדרך של
33
34
35
36

פרנקל (לעיל ,הערה  ,)21עמ' .335
בשנת  1872כתב הרב קלישר על מונטיפיורי כי 'הלא מעודו רצה בחסדו לחונן אדמת קודש להושיב בה אנשי עבודה'.
ראו :הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' שעה.
י' אלקלעי ,פתח כחודה של מחט ,בלגרד תר"ח ,גב השער הקדמי .וראו עוד :כ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .322
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' שעה.
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השפעה מדינית והן על ידי הכנסיות ,כל מעצמה על ידי הכנסייה שבחסותה .הגברת הפעילות באה
על רקע הקמת קונסוליות ,החל מסוף שנות השלושים של המאה התשע־עשרה .בנסיבות אלה החלו
יהודים לתלות תקוות להטבת מצב היישוב היהודי בארץ־ישראל ,והופיעו יזמות חדשות בנדון37.
בשנת  1855יצר מונטיפיורי תקדים בכך שהצליח להשיג מהסולטאן העות'מאני ִפרמאן שהתיר לו
לרכוש קרקע חקלאית בארץ־ישראל 38.גם הרב קלישר פתח בפעילות מחודשת לקידום רעיונותיו
להפיכת ארץ־ישראל לארץ נושבת.
בשנת  1860פנה הרב קלישר אל אלברט כהן ( ,)1877‑1814מנהל מפעלי הצדקה של
הענף הפריזאי של בית רוטשילד ,בבקשה שיירתם לטובת רעיון יישוב ארץ־ישראל .במהלך
מלחמת קרים ביקר כהן בקהילות היהודיות של האימפריה העות'מאנית ובכללן בארץ־
ישראל ,כשהוא נושא באמתחתו כסף רב של פטרונו והמלצות של שר החוץ האוסטרי קרל
פרדיננד גרף פון בול־שאינשטיין .במסעו זה הניח את היסודות למפעלים פילנתרופיים של
משפחת רוטשילד בירושלים ,וביניהם בית חולים ,בית תמחוי ,בתי ספר ותרומה משמעותית
להשלמת בניית בית כנסת 'החורבה' 39.הרב קלישר פנה אליו בעקבות פעילותו של הדרשן
הליטאי נתן פרידלנדר ( )1883‑1808בפריז למען רעיון יישוב ארץ־ישראל .פרידלנדר פעל
שם בשליחותו של הרב קלישר ,לאחר שנפגש עמו בטורון בשנת  ,1859ובהיותו בפריז החל במגעים
עם כהן בעניין יישוב הארץ והמריץ את הרב קלישר לפנות אליו גם באופן אישי .הביטול העצמי
של הרב קלישר בפתיחת המכתב ל'שר וגדול ליהודים' מזכיר את פתיחת מכתבו אל רוטשילד .הרב
קלישר הציג במכתבו אל כהן את משנתו בדבר יישובה של ארץ־ישראל כשלב הראשון והטבעי של
גאולת ישראל ,ובתוך כך פרשׂ לפניו את תפיסתו בעניין מקומם של שרי ישראל בתהליך הגאולה
ותפקידם' :ובעיני ברור כי כבר החל אור השחר בתת ה' לנו משרי ישראל גדולי עולם כמו בית
ראטהשילד ודומיהם ועל תפקידם אדוני הכהן אשר שמם הולך מסוף העולם ועד סופו ודבריהם
נשמעים בבית המלכות ,וכן בכל מדינה ממדינות איירופא נמצאים אנשי שם מישראל חשובים בעיני
המלכות האדירים מלכי חסד שבימינו' 40.הרב קלישר שלח אל כהן גם את כתב־היד של 'דרישת
ציון' וביקש ממנו בין השאר לממן את הדפסת הספר ,וכן הציע להיות שליח שלו בפיקוח על ענייני
ההתיישבות בארץ־ישראל .לא ידוע לנו על תשובה על פנייה זו ,אך במחצית השנייה של שנות
השישים עמדו השניים בקשרי מכתבים סביב נושא יישוב ארץ־ישראל.
בשנת  1860גם נוסדה 'חברת יישוב ארץ־ישראל' בפרנקפורט שעל נהר אודר ,והרב קלישר הצטרף
אליה והיה לאחד מראשיה ,ומאז הגביר את פעילותו המעשית למען יישוב ארץ־ישראל .החברה
קיבלה עליה להדפיס את הספר 'דרישת ציון' ,שהיה למעשה ,מבחינה רעיונית ,הרחבה של פנייתו של
37
38
39
40

Y. Ben-Ghedalia, The Habsburgs and the Jewish Philanthropy in Jerusalem during the Crimean War (1853–6),
Jerusalem 2009
מ' סמט ,משה מונטיפיורי :מציאות ואגדה ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' .114
בן־גדליה (לעיל ,הערה  ,)37עמ' L. Moses-Leff, Sacred Bonds of Solidarity: The Rise of Jewish ;21‑15
Internationalism in Nineteenth-Century France, Stanford 2006, p. 138
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' קעט.
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הרב קלישר אל רוטשילד .הרעיונות המרכזיים בדבר השלב
הראשון הטבעי של גאולת ישראל ,הפיכת ארץ־ישראל לארץ
נושבת וחידוש עבודת הקרבנות היו לוז הספר ,והחלק העוסק
בקרבנות זכה להרחבה ניכרת ולדיונים הלכתיים ענפים .אך
המסקנה המעשית של הספר הייתה חדשה ,ועיקרה הקמה של
'חברת ארץ נושבת' ,שתרכוש קרקעות בארץ־ישראל ,תבנה
יישובים חקלאיים ,תיישב בהם יהודים מאירופה ,תארגן
שמירה יהודית על ההתיישבות החדשה ,ותייסד בית ספר
ללימודי החקלאות .גם בחברה זו נשמר מקום מרכזי לשרי
ישראל .וכך כתב הרב קלישר:
לעת כזאת ,אשר גדלו והצליחו בעזרת גואל ישראל יתברך שמו
גדולי נדיבי עם בישראל ,רוזנים ופרתמים שרים נכבדים אשר
מימות החורבן לא נמצאו כאלו ,אשר יש להם שבט מושלים
על ידי שרביט הזהב ברצי הכסף ,כמו בית רוזני מרי רוטשילד,
מונטיפיורי ,פולד 41 ,אלברט כהן ,ודומיהן ,שרי ארץ מעם בני
ישראל ,ה' עליהם יחיו .המה יחלו להקים 'חברת ארץ נושבת',
ועמם יתחברו הרבה עשירי ישראל ,נכבדי עם נדיבי לב ,אוהבי ה'
ואוהבי קדושת ארצו ושוחרי משכנות יעקב42 .

גם אחרי שקיבל הרב קלישר את הרעיון של חברה ציבורית
המורכבת מחברים רבים ככל האפשר המשלמים דמי חבר,
ונרתם בכל מרצו להגשימו ,עדיין היה התפקיד הדתי־המעשי
של שרי ישראל מרכזי והכרחי בעיניו למימוש החזון .כך למשל
אין התייחסותו אל ד"ר חיים לוריא ,מייסד החברה ,מזכירה במשהו את יחסו ל'נדיבי ושרי ישראל'43.
מיד לאחר צאת הספר 'דרישת ציון' ,בחורף  ,1862פנה הרב קלישר אל הרב שמשון רפאל הירש
( ,)1888‑1808רבה של העדה האורתודוקסית בפרנקפורט שעל נהר מיין ,כדי שיפעיל את השפעתו
על בן קהילתו וילהלם רוטשילד ( )1901‑1828שיצטרף ל'חברת יישוב ארץ־ישראל' ,יתרום לה מהונו
ויפעיל את כובד השפעתו להשגת מטרותיה .משלא נענה פנה לרב בער אדלר ,שהיה דיין בפרנקפורט,
שיברר אצל הרב הירש מדוע התשובה מתעכבת 44.לאחר כשנתיים ,בחורף  ,1864שוב פנה הרב
קלישר אל הרב הירש ,הביע תמיהה על שלא זכה לתשובה על פנייתו הקודמת ,וחזר וניסה לשכנעו
לעורר את וילהלם רוטשילד לפעול לטובת יישוב ארץ־ישראל .גם במכתב זה הציג הרב קלישר את
41
42
43
44

אשיל פולד ( )1867‑1800נמנה עם המשפחות היהודיות העשירות בצרפת ,וכיהן כשר האוצר בממשלת צרפת משנת
 1850ועד מותו בשנת .1867
קלישר (לעיל ,הערה  ,)31חתימת המאמרים.
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' קכג.
שם ,עמ' קפ‑קפב.

שער ספרו של
קלישר 'דרישת
ציון' ,ליק ,תרכ"ב
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תפיסתו באשר לתפקידם של שרי ישראל בתהליך הגאולה' :ומי יודע אם לא לעת כזאת הגיעו בית
ראטהשילד ודומיהן קרוב למלכות .ומי יחוש מזולתם ,ומי מבלעדם יוכלון לעשות חיל ליטע שורש
בארץ החיים' 45.הפעם ענה הרב הירש ,ובמכתב התשובה הבהיר לרב קלישר כי 'את אשר לבבו למצוה
וגם חובה גדולה יחשוב ,לקט שכלי לא כן ידומה' 46.לדבריו הוא עצמו מחזיק בשיטה המסורתית,
והיא הקפדה בשמירת תורה ומצוות וציפייה סבילה לגאולה .לדעתו אין להניח כי עובדת קיומם של
מספר יהודים המקורבים למלכות היא סימן להתקרבות הגאולה — כפי שסבר הרב קלישר — שכן
כמעט כולם ,למעט וילהלם רוטשילד ,אינם שומרי מצוות ,ולא ייתכן שבהם יבחר הקב"ה כשליחים.
הוא הסכים כי יש להקל את עוניים של היושבים בארץ ולהשתדל למלא את מחסורם ,אולם הדבר
כרוך בקשיים מרובים עקב התנאים השוררים בה .על כל אלה נוסף החשש שהמתיישבים העתידיים
יחללו את השבת ויבטלו מצוות התלויות בארץ .עם זאת הבהיר הרב הירש שהוא נמנע מלפרסם
דעתו ברבים ואינו מבקש לכפותה על אחרים 47.הרב קלישר התאכזב מאוד מתשובתו של הרב הירש,
וכחמש שנים לאחר מכן כתב במכתב אל הרב אברהם יעקב לוין שבהימנעותו מלעורר את וילהלם
רוטשילד לפעול ליישוב ארץ־ישראל 'באמת הרב הגאון הצדיק מפ"פ ַא ,מ [פרנקפורט שעל נהר מיין]
בתומתו הוא כמעט המעכב את גאולת אדמת הקודש מחורבנה' ,שהרי 'אם רבו יאמר לו שלא מצא חן
בעיניו הדבר הזה ,למה יאבד הון ללא יועיל'48.

הפנייה לחברת 'כל ישראל חברים' ואל כרמיה
בשנת  1860נוסדה בפריז חברת 'כל ישראל חברים' (כי"ח) ,שמטרותיה היו :לפעול להשגת שוויון
זכויות ליהודים באשר הם; להגן על היהודים מפני האנטישמיות; לקדם את שתי המטרות הראשונות
על ידי פעילות דיפלומטית והפצת מידע בכתב .כורח המציאות גרם לכך שלשם השגת מטרותיה היה
על כי"ח לא רק לנהל פעילות דיפלומטית ,לעתים שקטה לעתים רועשת ,אלא גם להפעיל שירותי
סעד ולהקים רשת מוסדות חינוך .כי"ח שמרה כל העת על אופייה כארגון וולונטרי חילוני ,והדגישה
ברוח החירויות של החברה הצרפתית שמתוכה צמחה את הסתייגותה במתכוון מכל עניין של אמונה.
עקרון הסולידריות היהודית התפרש על ידי מייסדי החברה לא כפרטיקולריזם יהודי ,אלא כפועל
יוצא של עקרונות החירות של המהפכה הצרפתית ,שצריכים לחול על קבוצות המיעוט הנרדפות
ברחבי העולם ,ובראשן היהודים למודי הסבל בארצות הנחשלות ,וכל שכן שהיהודים היו הראשונים
שהציבו על במת ההיסטוריה את חזון השלום והאחווה העולמיים 49.בשנת  1863התמנה לנשיא
45
46
47
48
49

מ' הילדסהיימר' ,רבי צבי הירש קאלישר ורבי שמשון רפאל הירש' ,י' רפאל (עורך) ,ספר אביעד ,ירושלים תשמ"ו,
עמ' רו.
שם ,עמ' רח.
שם ,עמ' רח‑רי.
שם ,עמ' ריג.
על חברת כי"ח ראו :גרץ (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;322‑271א' רודריג ,חינוך חברה והיסטוריה' :כל ישראל חברים' ויהודי
אגן הים התיכון ,ירושלים תשנ"א; מוזס־לף (לעיל ,הערה  ,)39עמ' .199‑157
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החברה אדולף כרמיה ( ,)1880‑1796שהיה קודם לכן חבר בפרלמנט הצרפתי ושר משפטים בממשלת
צרפת .החברה החלה אז לפעול גם מחוץ לגבולות צרפת ,ועד  1864כבר הקימה שלושה בתי ספר
יהודיים באגן הים התיכון :בתטואן שבמרוקו ,בדמשק ובבגדאד.
בחורף שנת  1864נקלעה 'חברת יישוב ארץ־ישראל' בפרנקפורט שעל נהר אודר לקשיים עקב
סכסוכים פנימיים בהנהלתה .באותה העת גם קיבל הרב קלישר את מכתב התשובה השלילית של הרב
הירש .בצר לו הוא החליט לפנות לכי"ח ולעומד בראשה כרמיה כדי לשכנעם לפעול למען יישוב
ארץ־ישראל .הוא לא היה היחיד ממבשרי הציונות שתלה תקוות בחברה זו באותה העת — עמיתיו
הרב אלקלעי ,משה הס ,יוסף נאטונק ודוד גורדון היו שותפים לתקוות אלה .הבסיס לתקוות אלה
היה שעל אף השוני בתפיסות העולם הבסיסיות בין מייסדי החברה למבשרים השתמשו כולם באותם
מושגים ,כמו אחדות ,ערבות הדדית וגאולה ,וחתרו להעמדת מוקד כוח יהודי בין־לאומי ,שבעיני
המבשרים היה רחוק מהתפיסה של היהדות הליברלית הגרמנית50.
חלקו הראשון של המכתב ששלח הרב קלישר לחברת כי"ח ,ושמפורסם כאן לראשונה ,מלמד על
המועד המדויק של פנייתו ,והוא מזכיר את הפנייה אל רוטשילד משנת  1836ומלא שבחים ומחמאות
כרימון:
אל אצילי בני ישראל אשלח כתב ידי ה"ה [הרי הם] חברת אנשי חסד ,נדיבי עם שוחרי טוב אוהבי ישורון,
אפרתים ופרתמים כל ישראל חברים בעיר פאריז יע"א [יגן עליה אלוהים] ובראשם השר פלא יועץ יֹשב
בחצר המלכות האדון קרעמיע נ"י [נרו יאיר] ונלוה למו שוחרי צדק השר וגדול בישראל ,ובגוים יתחשב
באראן [ג'יימס] ראטהשילד נ"י  51והרב החכם הגדול חסד אזור מתניו מו"ה [מורנו הרב]
ָ
ראש כלאומים האדון
אברהם [אלברט] כהן נ"י.
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל ,עת כנֹס לצדיקים נאה להם ונאה לעולם ,כל הארץ מלאה פרי חסדם,
לריח שמן טובם ,יתענגו כל יושבי תבל ,ישלחו פארותיהם על ארבע רוחות העולם ,מקצה הארץ ועד קצהו
כאלו כל ישראל יחד ישכונו ,גם באיי ים רחוקים ימחאו כף ,כי מנגע למו,
תהלתם יספרו ,יתרועעו אף ישירו ִ
בחבורתם נרפא למו ,על חומות פני תבל יפקידו שומרים ,לשמוע שריקות עדרים מצאן ישראל נאנחים אפוא
שוד ושבר באחיהם בני ישורון ,ישלחום [מאפילה לאורה ],מחושך לאור גדול [,משעבוד לגאולה ו]מעבדות
לחירות .צדקת פרזונם בישראל יפיצו קרני זהרם יזריחו כצאת השמש בגבורתו52 .

בהמשך המכתב ציין הרב קלישר שלאחר שהראו ראשי כי"ח לעיני כול את הערך החשוב של אחדות
ישראל ,הם המועמדים הטבעיים להוביל את השלב הראשון של גאולת ישראל ולפעול ליישובה של
ארץ־ישראל .הוא חזר על דרישת הקל וחומר שהציג בפתיחה ל'דרישת ציון' ,ושלפיה אם המיעוטים
 50גרץ (שם) ,עמ' .288‑281
 51ככל הנראה טעה הרב קלישר ושרבב את שמו של רוטשילד כאחד מראשי החברה מפני הגזרה השווה שהקיש בינו לבין
איש סודו כהן .תקוותו הנושנה של הרב קלישר למעורבות של אחד מבני רוטשילד בתכניותיו ליישוב ארץ־ישראל
תרמה בוודאי לטעות זאת.
 52הרב קלישר אל ראשי חברת כי"ח בפריז ,כ"ח באדר ב' תרכ"ד ( 6במרס  ,)1864סניף טורון ,אכי"ח; תצלומו באמתע"י,
 .HM2-8569תיק זה מתעד את ההתכתבות של מרכז הארגון בפריז עם הסניף בטורון ,ומצויים בו מכתבים חשובים של
הרב קלישר אל כרמיה וראשי כי"ח ,שמעולם לא פורסמו ,אך הוא קוטלג משום מה במסגרת סניפי הארגון ברומניה,
בקטלוג המיקרופילם בארכיון בירושלים .ברצוני להודות למנהל הארכיון המרכזי ,ד"ר יוחאי בן־גדליה,
והדבר תוקן ִ
שהפנה אותי לתיק זה.
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האיגרת הראשונה ששלח הרב קלישר אל
ראשי חברת כי"ח בפריז 6 ,במרס 1864

כתובת המכתב המופנה אל 'חברת פועלי
חסד ,עולי צדק ,כל ישראל חברים –
ובראשם השר הנכבד יושב בחצר המלכות
האדון קרעמיע נ"י [נרו יאיר] בעיר פאריז
הבירה יע"א [יגן עליה אלוהים]'

באדיבות ארכיון חברת כי"ח בפריז .מספר הפריט
המקוריArchives AIU, Roumanie, IIIB 55 bis :
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הלאומיים באירופה מתעוררים ונלחמים כדי להשיב להם את ארצם ,כל שכן על עם ישראל להירתם
ליישוב נחלת אבותיו .ולבסוף פירט את תפקידם של ראשי החברה ,שרי ישראל ,בהנעת התהליך:
הכינו ועשו מרכבה אל חברת ישוב א"י למטעי כרמים :זית שמן ולזרֹע תבואת הארץ ופרי'[ה] המשובחת ,אם
גדולי חקרי לב שרי ארץ כמותכם יעשו ארח לחברה ,אז תתנשא ותתעלה גבוה ונִ שא מאוד ,הלא יש לאל
ידיכם לעשות מקנה וקנין שדות וכרמים הרבה ברשיון הסולטן אשר לכבוד השרים אשר ביניכם יתן אוזן
קשבת .ואז הארץ תתן יבולה ופרי קודש לזרע קודש — והנאמר ,ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופרייכם
תשאו לערי ישראל (יחזקאל לו) והיא כמו גאולה לארץ תחשב (סנהדרין צח) ומי כמוכם אנשי חיל ,אשר
עמכם שרי ישראל אוהבי ישורון כמו השר ראטהשילד ,יועץ קרעמיע החכם אלברט כהן ,ושארי בני החברא
כולם אהובים כולם ברורים השם עליהם יחי'[ים] ויצליחום סלה53 .

פנייה זו ,בדומה לפניות קודמות של הרב קלישר אל 'נדיבי ושרי ישראל' ,לא נענתה 54.אך הוא
לא התייאש וכעבור שנה וחצי פנה בשנית ,הפעם בצרפתית ורק אל כרמיה .לאחר דברי השבח
בראש המכתב פרשׂ הרב קלישר את מצבם העגום של יהודי העיר שאבאץ שבסרביה והציע לרכוש
אדמה בארץ־ישראל וליישב עליה את יהודי שאבאץ ,החפצים בעבודת האדמה .במקרה זה ,קבע הרב
קלישר ,הרווח יהיה כפול :הומני — חירות ורווחה ליהודי שאבאץ האומללים ,ודתי־לאומי — גאולת
ארץ־ישראל .התפקיד העיקרי שהועיד לכרמיה הוא השגת הפרמאן לרכישת הקרקע מאת הסולטן
העות'מאני55.
שלא כבעבר ,פנייה זו לא הושבה ריקם .כרמיה וראשי חברת כי"ח הביעו נכונות לשיתוף פעולה
עם הרב קלישר ועם 'חברת יישוב ארץ־ישראל' ואף הציעו לאחד את הפעילויות של שתי החברות.
אך הרב קלישר ,שבינתיים עמד בראש 'חברת יישוב ארץ־ישראל' ,שאורגנה מחדש בהנהגתו,
התנגד לאיחוד החברות ,מחשש שהחברה שלו תיבלע בתוך חברת כי"ח הגדולה ,ולא תהיה לו
השפעה על סדר העדיפויות שלה ועל הצביון הדתי של ההתיישבות החקלאית 56.ההבדל בין עמדתו
לעמדתה של כי"ח באשר ליישוב ארץ־ישראל היה ברור לו ,אך הוא ראה בנכונות של כי"ח להתחלה
מעשית משמעותית פתח למימוש תכניותיו הגדולות בעתיד .בסופו של דבר הוחלט שכי"ח תקדם
את ההתיישבות החקלאית בארץ־ישראל ,בין השאר על ידי השתדלות של כרמיה אצל הסולטאן
העות'מאני לקבלת רשות לרכישת קרקעות ורישומן על שם קוניהן היהודים ,ולשם כך היא תשתמש
גם בכספים שאספה 'חברת יישוב ארץ־ישראל' ,ואילו הרב קלישר יפעל לעודד הצטרפות של
חברים חדשים לכי"ח .בסתיו  1866חתם הרב קלישר יחד עם ידידו הרב אליהו גוטמכר (,)1874‑1796
שהיה רבה של גריידיץ ( )Grätzשבחבל פוזן ,על קול קורא למען התיישבות חקלאית בארץ־ישראל,
שכלל גם קריאה להצטרף לכי"ח 57.הוא עצמו הצטרף לחברה ועמד בראש הסניף שלה בטורון עד
פטירתו.
53
54
55
56
57

שם.
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' רלט.
הרב קלישר אל כרמיה 4 ,בפברואר  ,1866אמתע"י.HM2-8569 ,
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' רלח.
שם ,עמ' רמד.
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באותה העת פנה הרב קלישר גם אל מונטיפיורי בעניין יהודי שאבאץ ורצונם להתיישב
בארץ־ישראל ,אך זה השיב לו שבכוונתו לסייע קודם לכן לשישים משפחות של יהודי צפת שפנו
אליו בבקשה לעזור להם להפוך לעובדי אדמה 58.במכתב נוסף אל כרמיה מסתיו  1866הזכיר
הרב קלישר את המידע שקיבל ממונטיפיורי על רצונם של יהודי צפת לעסוק בעבודה חקלאית,
והדגיש את חשיבותו להפרכת הדעה הרווחת בקרב יהודי אירופה שיהודים אינם מעוניינים בעבודת
אדמה59.

מעמד הבכורה של כי"ח
קלישר ראה בהיענות של חברת כי"ח ושל נשיאה כרמיה לפנייתו מעבר של משוכה נכבדת בדרך
למימוש החזון .במכתב אל הרב גוטמכר מאביב  1866תיאר זאת כ'פעולתי ע"י רחמי עליון שהשר
קרעמיע יתחבר עמנו' 60.באותה שנה פרסם הרב קלישר מהדורה שנייה של 'דרישת ציון' ,והכניס
בה את כרמיה לרשימה של שרי ישראל ,תחת פולד 61.ניתן לדמות את תגובתו של הרב קלישר
על היענותה של כי"ח להתלהבותם של הציונים הדתיים לנוכח הצהרת בלפור ,שהייתה בעיניהם
אישור אלוהי לדרכם 62.מתוך ראייתו של הרב קלישר את אנשי כי"ח כ'נדיבי ושרי ישראל' שנחלצו
לטובת יישוב ארץ־ישראל ולמעשה לקידום הגאולה ,נבעה התייחסות מיוחדת שלו אליהם והכרה
בגודל השעה .הרב קלישר הזדרז לשלוח את מכתב התשובה של כרמיה לפרסום בעיתון המרכזי
של האורתודוקסייה היהודית בגרמניה 'דר איזראליט' ( ,)Der Israelitמתוך תקווה שמשם יתגלגל
ל'ג'ואיש כרוניקל' ( )Jewish Chronicleהיהודי־אנגלי ,אך תקוותו זו נתבדתה63.
מאחר שידידו ושותפו לדרך הרב גוטמכר לא קיבל בשלב הראשון את תפיסתו של הרב קלישר
לצעדה של כי"ח ,כתב לו הרב קלישר מכתב תקיף ובו הבהיר את המשמעות ההיסטורית
ּ
באשר
של היענות כרמיה וראשי כי"ח .בראשית המכתב הוא ביאר את השקפתו באשר לשלב הראשון של
הגאולה ,שכבר פורסמה ב'דרישת ציון' ,אך העביר עתה את הדגש מהפעלתנות המחליפה את הציפייה
הסבילה להתחלת פעילות ללא אות משמים ,ללא נביא' :אך עוצם הניסיון אם אנחנו נחל בטרם ראות
נסים ונפלאות ולא נמתין עד שיבוא נביא רק לשכנו נדרוש ואח"כ יאמר לך נביא' 64.דומה שהסכמתו
של הרב גוטמכר למהלך שנקט הייתה חשובה מאוד לרב קלישר ,מפני שהיה בה אישור של סמכות
תורנית חשובה משלו לשיתוף פעולה עם חברה שראשיה לא היו שומרי מצוות ,ולכן הפעיל את כל
58
59
60
61

62
63
64

שם ,עמ' רמה.
הרב קלישר אל כרמיה 15 ,באוקטובר  ,1866אמתע"י.HM2-8569 ,
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' רלד.
שם ,עמ' צח ,הערה  .33למעשה את שמו של פולד כבר השמיט הרב קלישר במהדורה הגרמנית שהתפרסמה בשנת
 ,1865אך אז עדיין לא הכניס את שמו של כרמיה .ככל הנראה תשובתו החיובית של כרמיה הגיעה בסוף החורף או
בתחילת האביב של  1866ובמהדורה העברית השנייה ,שיצאה במחצית השנייה של אותה שנה ,כבר נוסף שמו לרשימה.
י' קראוס' ,התגובות התיאולוגיות של הצהרת בלפור' ,בר־אילן ,כח‑כט (תשס"א) ,עמ' .104‑101
הרב קלישר אל כרמיה 15 ,באוקטובר  ,1866אמתע"י.HM2-8569 ,
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' רלד.
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כובד משקלו כדי לשכנע את ידידו בצדקת דרכו .סירובו הראשוני של הרב גוטמכר נבע מלחצם
של המתנגדים לתכניותיו הרב קלישר מקרב רבני ירושלים .הרב קלישר לא חסך מהרב גוטמכר את
דעתו על מתנגדיו אלה ואף טען ,על פי המדרש על ספר שמואל ,כי העונש על עיכוב בניין הארץ
הוא מגפה ,וכי מות כמה ממתנגדיו ,ובהם חוקר ארץ־ישראל יהוסף שוורץ ( ,)1865‑1804במגפה
באותה שנה הוא עונש משמים על הפרעתם ליישוב הארץ' ,כי השם יתברך מדקדק עם צדיקים כחוט
השערה' 65.הוא פסק כי טענת המתנגדים על חוסר המציאותיות של תכניותיו כבר אינה רלוונטית:
'עתה ע"י מכתבו של קרעמיע רואין אנו ,שיש אפשרות לזה ,כי הוא היודע ולא הי'[ה] כותב לחברה
בדבר שא"א [שאי אפשר]' 66.כעבור שנתיים ,בקונטרסו 'שלום ירושלים' ,החריף הרב קלישר את הטון
וקבע כי בשל מתנגדיו 'גזירות עצומות כעת בעולם ,אשר לא נשמע כמוהו באלפי השנים היות אויב
דבר חרב רעב ויגון דלות ועוני' 67.הוא טען כי עד עתה נמנעו באונס מלתת מתנות עניים
בארץ־ישראל למרות החיוב של מצוות התלויות בארץ' ,אך כעת אשר נפתחו שערי
אורה אשר צדיקים יבואו בו' ,המתנגדים לתכניותיו ליישוב הארץ גורמים למניעת
נתינת מתנות העניים בזדון ,והם דומים במעשיהם ל'עדת מרגלים ועדת סנבלט'68.
ביקורת חריפה כזו לא העז הרב קלישר למתוח על מתנגדיו לפני שזכה למענה חיובי
מכרמיה ומחברת כי"ח.
בשל המרכזיות של כי"ח בתכניותיו ראה הרב קלישר צורך להתמודד עם
טענתו של הרב הירש שהוא משתף פעולה עם יהודים שאינם שומרי תורה
ומצוות ולמעשה מתחבר לפורקי עול .בספרו 'דרישת ציון' לא נזקק
הרב קלישר לסוגיה זו ,אך עתה נאלץ למעשה לנסח את תפיסתו בדבר
הלגיטימיות של שיתוף פעולה עם יהודים חילונים ,כשלנגד עיניו עמדה
תפיסתו המוקדמת את התפקיד הדתי שנושאים למעשה ראשי כי"ח .במכתב
אל הרב לוין הוא נימק את שיתוף הפעולה שלו עם החברה:
ומה שידמה הרב הנ"ל נ"י [הרב הירש] שראשיה של החברים כי"ח לא נכון לבם לשמור תורת ד' ,ב' תשובות
בדבר( .א) הגם שמהם אינם שומרי חוק ,הנה שכרם רב להם ,כי המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם
מלא .כש"כ [כל שכן] אלו שקיימו כמה אלפים מנפשות ישראל לפדאם משחת משביה ומהריגה ,כנודע לכל
אשר בכל הארץ כן חסדם לאין קץ .ובזכות זה ראויים הם שיוצמח פרי קודש על ידם( .ב) הם כתבו בדחוף
בזה הלשון' :וויר ווערדען דיא ָארטאדקסי ניכט ענטגעגען טרעטענן [אנחנו לא נתנגד לאורתודוקסייה]' .והם
רוצים לתת איש גדול על הפקודה ,ללמד שמירת המצוות התלויות בארץ69 .

הרב קלישר הציג שני נימוקים לנכונותו לשתף פעולה עם כי"ח ולראייתו את ראשיה כראויים לתפקיד
'נדיבי ושרי ישראל' .ראשית ,הוא הבחין בין המתנגדים למצוות מתוך אידאולוגיה ,שצריך להיבדל
65
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שם ,עמ' רלה.
שם ,עמ' רלו.
שם ,עמ' קלג.
שם ,עמ' קלד.
הילדסהיימר (לעיל ,הערה  ,)45עמ' ריג.

אדולף כרמיה
()1880‑1796
(Photothèque de l’Alliance
israélite universelle, Paris,
)France
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מהם ,לבין מי שאינם מקיימים מצוות ממניעים אחרים ,ושאליהם שייך את ראשי כי"ח ,שאפילו
הצהירו שלא יתנגדו לאורתודוקסייה .שנית ,הוא העניק משמעות דתית עמוקה לעקרון הסולידריות
היהודית וראה בו מרכיב מרכזי בזהות היהודית ,שבזכותו יש להעלות על נס את דאגתם וחסדם של
ראשי כי"ח ליהודים בכל מקום שהם ,וכל שכן לשתף פעולה אתם70.
ממכתב נוסף שכתב הרב קלישר אל הרב הירש עולה שזה הבין שהרב קלישר מתייחס אל כרמיה
כאל משיח .על כך ענה לו הרב קלישר 'כי לא כאשר חשב מכ"ת [מעלת כבוד תורתו] אז שעם
קרעמיע חלקינו ,לא זאת ,לא על בר כוזיבא ולא על בר כוכבא' 71.הרב קלישר אכן לא תפס את 'נדיבי
ושרי ישראל' כמשיחים פרסונליים ,אלא כמי שממלאים תפקיד במהלך כללי של ההשגחה העליונה
להנעת תהליך הגאולה .הוא ניסה לשדל את הרב הירש שאדרבה ,יפעיל הוא את השפעתו על וילהלם
רוטשילד שיעמוד בראש הפעולה ליישוב ארץ־ישראל.
באוקטובר  1869נסע הרב קלישר לברלין לרגל התכנסותה של אספת חברת כי"ח .הייתה זו
הזדמנות עבורו לפגוש את כרמיה וכהן פנים אל פנים וללבן עמם באופן יסודי את רעיונותיו ותכניותיו
ליישובם של יהודים מרוסיה בארץ־ישראל .המפגש עם האישים הללו ותגובותיהם החיוביות על
הצעותיו ,לפחות מנקודת מבטו ,הוסיפו להתלהבותו ולהערכתו את החברה וראשיה 72.במכתב שכתב
הרב קלישר אל כרמיה כמה חודשים לאחר מכן ,במרס  ,1870תיאר אותו כמגִ נם של היהודים בכל
מקום שהם ,הזכיר את פגישתם ,והציע לו ליישב בארץ־ישראל תשעים משפחות של יהודים נרדפים
מרומניה .במכתב זה העלה הרב קלישר טענה חדשה להצדקת העזרה ליהודי רומניה וציפה שכרמיה
יציג אותה לחוגי השלטון בצרפת .לטענתו יש לנקוט אמצעים משמעותיים כדי להכריח את הרומנים
לשמור על זכויותיהם של היהודים ,כשם שנהגו מדינות הצפון בארצות־הברית למען שחרור העבדים
השחורים' :עלינו לקחת כדוגמה את אמריקה שהקריבה כל כך הרבה חיי אדם וסכומי כסף .אפילו
בתקופת העבדות העבדים לא סבלו כמו היהודים המגורשים מרומניה'73.
באותה תקופה הרחיבה חברת כי"ח את פעילותה אל מעבר למסגרת הארצית המקורית שלה.
בשנת  1870היה מספר החברים בה מקרב יהודי גרמניה גדול ממספר החברים מקרב יהודי צרפת .אך
רבים מיהודי גרמניה התייחסו בחשד לחברת כי"ח ,הן בשל הקשר שלה לצרפת ,יריבתה של גרמניה,
והן מחשש שיואשמו על ידי אנטישמים בקשר יהודי בין־לאומי .בדצמבר  ,1870בעיצומה של
מלחמת צרפת‑פרוסיה ( ,)1871‑1870נערך בכתב־העת היהודי־גרמני 'איזראליטישה ווכנשריפט'
( )Israelitische Wochenschriftויכוח על הצורך להקים באשכנז חברה בדמות כי"ח ,לנוכח המפלה
המוחצת של צרפת הממשמשת ובאה ,ושעתידה להביא לשקיעתה של כי"ח .ויכוח זה סוקר בהרחבה
בעיתון 'המגיד' ,ועורך העיתון הציג את עמדתו שחברת כי"ח הצרפתית היא חברה יציבה ,ושלעומת
זאת חברה גרמנית מסוגה תכפה את סדר היום הדתי הליברלי שלה על היהודים שתתמוך בהם,
70
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על השפעת עיקרון זה על יחסו אל זכריה פרנקל ותלמידיו ראו :א' ידידיה' ,יחסו של הרב צבי הירש קלישר לאסכולת
ברסלאו — דגם אורתודוקסי ייחודי' ,ציון ,עה (תש"ע) ,עמ' .72‑51
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' שסז.
שם ,עמ'  ,63שכ.
הרב קלישר אל כרמיה 6 ,במרס  ,1870אמתע"י.HM2-8569 ,
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והקיסר הגרמני החדש לא יעמוד לימין החברה 74.הרב קלישר ,שהיה אזרח פרוסי ,פרסם מאמר תגובה
ב'המגיד' בתחילת  ,1871ובו הביע את אמונתו בהשתקמותה של כי"ח ואת התנגדותו להצעה להקים
חברה גרמנית חלופית .טענתו המרכזית הייתה שאין לפגוע במעמד הבכורה המוצדק של חברת כי"ח,
והוא אף הזכיר את התנגדותה לסדר יום דתי ליברלי:
חלילה לנו לקחת עטרת אם כנסת ישראל ,אשר הגדילה טובה לכל פזורי ישראל וכשמה כן היא ,כי התאחדה
לכל ישראל חברים כאיש אחד ,ומאז היה החכם הגדול אב לפועלי צדק השר קרעמיע בפאריז הרים קול ד'
להבת אש לקרוא גם מדינת אשכנז אל אהבת ד' ועמו ותרעש גם מדינה זו להיות מחברתם ,ואיך עתה תהיה
היא הגבירה ותדחה את אם הבנים אשר האירה זֹהר שמשה לגדל את הבנים לתורה ולחכמה ועזרה את כל כושל
ועמדה נגד צורריהם ולא פנתה אל רהבים ושטי כזב לשום חלקה עם מפירי דת ח"ו [חס ושלום]75 .

בשנת  ,1872לאחר ניצחון הגרמנים במלחמה והקמת הרייך הגרמני השני ,עלו רעיונות הפילוג על פסים
מעשיים ,אף שהיה ברור שהחברה הצרפתית ממשיכה בפעילות כבשנים עברו .יהודים גרמנים רבים חשו
שהגיעה העת להיפרד מהארגון הבין־לאומי ,שמרכזו בפריז ,ולהקים מסגרת גרמנית נפרדת של כי"ח.
על אף תמיכה נכבדת של יהודים גרמנים במהלך ,ניסיון זה לא עלה יפה 76.הרב קלישר התנגד נחרצות
לניסיון להקים ארגון מתחרה וראה בפגיעה בכי"ח פגיעה
בפועלו ליישוב ארץ־ישראל ,בבחינת 'אל תגעו במשיחי'.
כל זאת למרות חילוקי דעות שהתגלעו בינו לבין החברה
באשר ליישוב יהודים עובדי אדמה מחו"ל בארץ־ישראל77.
במכתב לכרמיה ,שבינתיים התמנה בפעם השנייה לשר
המשפטים של צרפת ,ולראשי כי"ח מסוף  1872הביע את
תחושותיו הקשות לנוכח התחרות:
ואמנם על זאת תאנח כל רוח איש אשר אוהב ישורון בכל לב
להחלק
אם יבוצע עצת נפרדים אשר בברלין ח"ו ,אשר יאבו ֵ
לשתי מחנות במחנה העברים ,על זאת ידוו כל הדוים וכי רק
בהיות ישראל לאגודה אחת ,וכנפש אדם אחד כל ישראל אז
תקוה טובה לאחב"י [לאחינו בני ישראל] ,כנאמר 'ד' משמים
נשקף (אם) ואגודתו על ארץ יסדה' וכתיב ויהי בישורון 'מלך
יחד שבטי ישראל' אך אם חלק לכם עתה 'יאשמו' ,הלא נודע
כי בעו"ה [בעוונותנו הרבים] נגדע קרן ישראל מעת אשר יֵ ָחצו
לשתי ממלכות ,וכן ֻבחרבן השני ע"י הרומיים ,נפלו ישראל
ע"י אשר יחד לא ירוממו היו לבוז ולקלון בעו"ה לכן ראוי
74
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77

'חברת כל ישראל חברים בפאריז' ,המגיד 21 ,בדצמבר  ,1870עמ'
.3‑2
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' שכז.
נ' לון ,חמשים שנות היסטוריה ,תרגם א' אלמליח ,ירושלים
תרע"ט ,עמ'  ;71‑70מ' מאיר (עורך) ,תולדות יהודי גרמניה בעת
החדשה ,ג ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .141
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' תפח‑תפט.

מכתבו של הרב
קלישר אל ראשי
כי"ח בפריז ,י"ג
בכסלו תרל"ג (13
בדצמבר )1872

(באדיבות ארכיון חברת
כי"ח בפריז .מספר הפריט
המקוריArchives AIU, :
)Roumanie, IIIB 55 bis
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לפרסם בכל בכורי עתים שלא ישנו את תפקידם ויעשו בברלין סעיף גדול לחברת כל ישראל חברים אך הכל
תחת יד אחת לחברים כ"י [כל ישראל] בפאריז אשר כבר פעלו הרבה ויפעלו עוד כהנה וכהנה בכל קצוי ארץ
לאחב"י וקרני שמש יזריחו לכולנו כצרפת כאשכנז כרוסי'[ה] כתוגרמי [האימפריה העות'מאנית] כאה"ק [כארץ
הקודש] לכולם בשם יקרא78 .

הדימוי לפילוג הממלכה בימי בית ראשון מלמד על התפקיד המרכזי שהועיד הרב קלישר לחברת
כי"ח בתהליך הגאולה .בתפיסה זו החזיק גם בנו של הרב קלישר ,יהודה ליב (לואיס ,)1900‑1820
שהיה יד ימינו בכל הנוגע לפעילות ליישוב ארץ־ישראל ,ושהמשיך את פעילותו מול כי"ח וגופים
אחרים לאחר פטירתו .במכתב שכתב יהודה ליב לראשי כי"ח כחצי שנה לאחר מכתבו של אביו,
באמצע  ,1873חיווה את דעתו על מקומה המרכזי של החברה:
והנה אף כי דרכי אם למותר לתת פאר ושבח לחברת כי"ח המפוארה אתאפק לא אוכל מלהגיד לכם את רגשת
לבבי ויהי לכם לרצון אמרי פי ,ואומר — מעת חפץ ד' דכא את עמו להוליכם שבי לפני צר ולפצותם בארצות
מעם לקח מהם כל הוד והדר ונתן אפר תחת פאר ,לא היתה עוד חברה כזו אשר פלאות עושה ,אשר עומדת
לנס לפני כל יושבי תבל ,ומחזיר עטרה מעט ליושנה ,אשר תתאחד כל ישראל להיות אחד ,ונשלבים יחד אשה
אל אחותה ,ולכם גדולי צרפת משפט הבכורה ,לכם יתר שאת ויתר עז אשר יסדתם חברה כזו רעיון נשגב,
אשר מפניה חלו ורגזו צוררי יהודה וישראל ,וכל החברות אשר נתייסדו וייתיסדו במדינות אחרות רק בניכם
ובנותיכם יקראו ,ועליהם החוב מוטל לכבד ולהוקיר אתכם כאשר יכבד הבן את אב ואמו ,ולא יתפרדו ח"ו
מכם ,מכם תוצאות חיים ,מכם תופע נהרה עליהם ומי שפורש מכם כפורש מן החיים כמו מאח"ז [מאמר חז"ל]
על ר' עקיבא 79 ,ועצתו תופר ב"ה80 .

יהודה ליב ,כאביו ,ראה את התפקיד המרכזי של חברת כי"ח בהפיכתה של ארץ־ישראל לארץ נושבת
ובגאולת ישראל ,תפקיד בעל היבטים דתיים ,והוא התנגד לפרישה מהחברה ולהקמת חברה מתחרה.

ראשית המעשה — 'מקווה ישראל'
בשנת  1870הקימה חברת כי"ח את בית הספר החקלאי 'מקווה ישראל' ,על שטח של  2,600דונם
מדרום־מזרח ליפו .המייסד והמנהל ,קרל נטר ( ,)1882‑1826שהיה ממקימי כי"ח ,הצליח שנה קודם
לכן להשיג פרמאן מאת הסולטאן העות'מאני לרכישת הקרקע .מטרתו הייתה לתת חינוך חקלאי
לנערים יהודים כדי לאפשר ליהודים בארץ־ישראל להתפרנס מעבודת האדמה .היה זה למעשה בית
הספר היהודי הראשון ובית הספר הראשון בארץ־ישראל שיועד ללימודי החקלאות .כשנתיים לאחר
הקמת בית הספר כבר למדו בו אחד־עשר תלמידים ,רובם בני העדה הספרדית מיפו ומירושלים.
במקום נחפרו בארות מים ,נזרעו שדות ,ניטעו מטעים וכרמים ,והוקמו יקב ורפת לעשרות פרות81.
78
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הרב קלישר אל ראשי כי"ח בפריז ,י"ג בכסלו תרל"ג ( 13בדצמבר  ,)1872אמתע"י.HM2-8569 ,
הכוונה למשל של ר' עקיבא על השועל שהציע לדגים לבוא לגור עמו ביבשה כדי לברוח מרשתות הדייגים .תלמוד
בבלי ,ברכות סא ע"ב.
י"ל קלישר אל ראשי כי"ח בפריז ,עש"ק פרשת בהעלותך תרל"ג ( 13ביוני  ,)1873אמתע"י.HM2-8569 ,
י' שפירא ,מאה שנה מקוה ישראל :תר"ל‑תש"ל ,1970‑1870 ,תל־אביב תש"ל ,עמ'  ;100‑67י' פנסלר ,תכנון האוטופיה
הציונית :עיצוב ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל ,1918‑1870 ,תרגם י' עמנואל ,ירושלים תשס"א ,עמ' .29‑27
קתדרה
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הרב קלישר היה מעורב ביזמה זו וראה בה את ראשית התגשמות תכניותיו להפיכת ארץ־ישראל
לארץ נושבת .הוא עמד בחליפת מכתבים עם נטר כבר משנת  ,1868עודד וזירז אותו בפועלו ,ואף
תרם למפעל זה מכספי 'חברת יישוב ארץ־ישראל' 82.במכתב בצרפתית שכתב הרב קלישר אל
נטר במחצית הראשונה של  1869התייחס אל בית הספר החקלאי העתיד לקום כאל מוסד שעשוי
להביא אתו את אחדות העמים ואת תחיית המין האנושי 83.ראייתו את
'מקווה ישראל' כנקודת המפנה המעשית ביישוב הארץ נסמכה גם על
דבריו של כהן שלאחר ההתחלה הקשה והצנועה תגיע לבסוף תנופה
גדולה' ,שיתחילו במצער ואחריתם ישגה מאוד' 84.חשובה לא פחות
מהקמתה של התיישבות חקלאית ראשונה הייתה הסכמתו של הסולטאן
העות'מאני למכור קרקעות ליהודים עבור התיישבות חקלאית 85,ועל
כך אמר הרב קלישר בקיץ ' 1872שזה מופת חותך מה שהשולטן נתן
רשיון לקנות נחלת אבותינו ,אות נאמן הוא כי מלפנים לא היה רשות
ליהודי להקים לו שום שדה ובית על שמו באה"ק ,ועתה ד' קורא לנו
ונתן בלב המושל לאמר בואו ורשו נחלת יעקב אביכם [ ]...וע"י זה נוחיל
גם אל הפדות מעט מעט כמחט סדקית יחל ובאחרונה ישגה מאד'86.
נוסף על המפנה ביישוב הארץ ראה הרב קלישר בהקמת 'מקווה
ישראל' הזדמנות לחדש את קיום המצוות התלויות בארץ כחלק
מהעשייה האנושית ,שאמורה להוות 'אתערותא דלתתא' (יזמה
אנושית) ,שתביא להתערבות על־טבעית להשלמת הגאולה .קיום
המצוות התלויות בארץ הפך מרכזי יותר בעיניו משהבשילה בתודעתו
ההכרה שחידוש הקרבנות בזמנו אינו מעשי 87,אם כי על פי שיטתו ,שנסמכה על 'ספר חרדים' לר'
אלעזר אזכרי ,שניהם דרושים כאחד ליצירת השלמות האורגנית של תרי"ג מצוות התורה ,שהרי 'אם
בהעדר מצווה אחת מן קשר התורה שהוא כגוף אחד הרי הוא כאילו חסרים כמה חוטים הארוגים בבגד
ונקרע על ידי זה כל הבגד'88.
כבר במכתבו לראשי כי"ח מסוף  ,1868שאליו צירף תרומה על סך  15טלר עבור 'מקווה ישראל',
הדגיש הרב קלישר שיש לשמור בו את כל דיני התורה ,כולל המצוות התלויות בארץ :שבת ,תרומות
ומעשרות ,ערלה וכלאים 89.לאחר מכן סוכם בעצה אחת עם ראשי כי"ח ונטר שהוא יעלה לארץ־
82
83
84
85
86
87
88
89

הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' שסח.
א' קראוזה' ,חבלי הלידה של מקוה ישראל' ,ציון ,ז (תש"ב) ,עמ' .107
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' שלז.
לתרגום העברי של הפרמאן של 'מקווה ישראל' ,שניתן ב־ 5באפריל  ,1870ראו :ש' לסקוב (עורכת) ,כתבים לתולדות
חיבת־ציון וישוב ארץ ישראל ,א ,תל־אביב תשמ"ב ,עמ' .48‑47
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' שעד.
כ"ץ (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;296מיירס (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .208‑205
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' קלב.
הרב קלישר אל ראשי כי"ח בפריז 30 ,באוקטובר  ,1868אמתע"י.HM2-8569 ,
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ישראל וישמש כרב ומשגיח ב'מקווה ישראל' ,אך למרות הרצון הטוב של כל הנוגעים בדבר ,הדבר לא
יצא אל הפועל עקב מצב בריאותו .מכל מקום הכול קיבלו את דרישתם של הרבנים קלישר וגוטמכר
ש'מקווה ישראל' יתנהל על פי חוקי התורה ,כולל בתחום המצוות התלויות בארץ.
ערב שנת השמיטה של תרל"ה ( )1875‑1874התאמץ הרב קלישר להסדיר את שמירת השמיטה
ב'מקווה ישראל' .מבירור ראשוני שערך נודע לו שנטר היה מוכן להשבית את עבודת האדמה בשדות
אך חשש לעשות זאת בכרמים ובמטעים ,מטעם של הפסד
מרובה .לכן פנה הרב קלישר אל ידידו הרב גוטמכר בשאלה
איך ניתן להקל מבחינה הלכתית ולאפשר את עבודת הכרם
בשביעית .הרב גוטמכר השיב לו בקיץ  1874תשובה עקרונית
שלפיה שביעית בזמן הזה היא מן התורה ואין להתיר בה יותר
ממה שהתירו חז"ל במשנה ובתלמוד .הרב גוטמכר הביא לחיזוק
דבריו את פסוק 'אז תרצה הארץ את שבתֹתיה כל ימי השמה
ואתם בארץ אֹיבכם' (ויקרא כו ,לד) ,המסביר את עונש הגלות
של שיממון הארץ כעונש לעם ישראל על שלא שמרו על
מצוות השמיטה ,שבת הארץ ,ומכאן לשיטתו ששמירה מחודשת
על מצווה זו היא מפתח לשיבה מהגלות 90.עם זאת קבע הרב
גוטמכר שניתן לשבות מעבודת הקרקע בשביעית בלי לגרום
להפסד משמעותי' ,ויהי די לו במה שמותר' ,כלומר העבודות
המותרות יספיקו לשמירת הכרמים והמטעים .הוא יצא מנקודת
הנחה שחז"ל מצאו את האיזון הנכון שבין קיום השביתה למניעת
ההפסד' ,וכיון שכן למה יחוש האדון נעטער ,הלא פשיטא
שהתנאים והאמוראים היו בקיאין במה שיש הפסד ובמה אין
הפסד ,א"כ [אם כן] יש לו להחזיק עצמו רק בהדינים כפי שמבואר בהרמב"ם'91.
הרב קלישר ביקש מראשי חברת כי"ח שידרשו מנטר לשבות בשביעית על פי הנחיות הרב גוטמכר,
וצירף אותן למכתבו בתוספת הערות מפורטות משלו עצמו ,אשר מצא קוּ לות הלכתיות נוספות ,כמו
היתר להפקיד שומר על השדות והפרדסים והיתר להשקות יבולים ישנים ולטפל בהם כדי שלא יינזקו.
ההוספה שלו על תשובת הרב גוטמכר ,שלא פורסמה מעולם ,מובאת כאן במלואה:
 90דומני שהזדקקותו של הרב גוטמכר בשאלה זו למקרא ולמדרשי אגדה ברוח המקרא הנזכר ,אינה מלמדת על התגוננותו
מדחיקת רגלי ההלכה ,כפי שהסביר כ"ץ תופעות דומות בסוגיית המאבק על קיום ברית המילה בגרמניה באמצע המאה
התשע־עשרה .ראו :י' כ"ץ ,ההלכה במיצר :מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה ,ירושלים תשנ"ב ,עמ' .138
מדובר כאן לא בערעור על נוהג קיים ,אלא בשאלה שהתעוררה מחדש ,ללא מסורת רציפה ,והרב גוטמכר ביקש לקבוע
בה מסמרות.
 91א' גוטמכר ,אדרת אליהו ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' תו‑תח .על גישתו של הרב גוטמכר ,ראו :מאיר הילדסהיימר ,יישוב ארץ
ישראל בהגותו ובפעלו של הרב אליהו גוטמכר" ,אסף ידידיה (עורך) ,עת לחננה :הרב צבי הירש קלישר וההתעוררות
לציון ,ירושלים תשע"ה ,עמ' .120‑116
קתדרה
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מרוטשילד לכרמיה' :נדיבי ושרי ישראל' במשנתו ובפועלו של הרב צבי הירש קלישר

כתבתי הלא מן הדין צריך להפקיר כל הגנות ושדות ,ואמנם מצינו ביו"ד [יורה דעה] סי' של"ב בענין לקט
שכחה ופאה שאין להפקיר במקום שגויים יבואו ויקחו ,וכן גם בשביעית .יבצרו מעט מעט ולא כדרך בצירה
שהרי כתוב לא תבצור ,רק יבצרו מעט מעט בשינוי וישלחו מהם לעניי ישראלים וגם המה יאכלו מהם ,אך
שלא יאספו לעשות אוצר .והגאון מגרידץ [הרב גוטמכר] הסכים עמי בזה שמותר להניח שומר שלא יחבל
שורק וישראל הנכנס לא יתלוש בחוזק והוא יפרק שלא כדרך בצירה רק אחת לאחת וישלח למי שירצה .ובענין
הנטיעה יזהרו רק מלהבריך חדשות או ליטע אילנות חדשות אבל מה שנוגע לשימור הזקנים מנזק יש היתר
וכן יש היתר להמשיך מים שלא יתייבשו האילנות כמ"ש [כמו שכתוב] ברמבם .גם צריך ליזהר אם יבצור אחת
אחת וישלחם ,לא יעשה מזה סחורה למכור בעיר אחרת92 .

באותו מכתב הביע הרב קלישר את חששו שאי שמירת השביעית כהלכתה תגרום לירידה בתרומות
ליישוב ארץ־ישראל' ,שא"כ יהי' ח"ו הפסד גדול לאשר על נדיבות יקומו ,שע"ז [שעל זאת] יקפצו ח"ו
ידיהם' 93.ראשי כי"ח השיבו לו בסוף אוגוסט  1874כי נענו לבקשתו והורו לנטר שישמור את דיני
השביעית על פי הנחיות הרבנים' ,ולא יפול דבר מכל המצות התלויות בה'94.

אחרית דבר
התפיסה המשיחית־המציאותית 95של הרב קלישר התעצבה מצד אחד מתוך הבנתו שהתודעה האנושית
השתנתה בעקבות הנאורות ,ושהמציאות והניתוח הרציונלי שלה הם המניעים העיקריים בהכרעותיהם
של בני האדם; ומצד אחר עמדה ביסוד תפיסה זו אמונתו שהתמורות ההיסטוריות שבעקבותיהן ניתנה
אמנציפציה ליהודי מערב אירופה ומרכזה ,ומספר יהודים נכבדים שהגיעו למעמד כלכלי ופוליטי יוצא
דופן ,הן יד ההשגחה העליונה ,ומטרתן להניע את התהליך ההדרגתי של גאולת ישראל .לא לחינם
השתמש הרב קלישר בסיפורים התנ"כיים של מגילת אסתר ושיבת ציון בימי נחמיה ,המייצגים דגם
של גאולה טבעית ללא נסים ונפלאות ,ושעם זאת יש בהם מאחורי הקלעים השגחה עליונה נסתרת96.
תמורות היסטוריות נוספות שהדגיש הרב קלישר בכתביו היו ההתעוררות הלאומית של עמי אירופה
וההתעניינות הגוברת של המעצמות האירופיות ושל חוגים נוצריים מילנאריים בארץ־ישראל וביישובה.
לעומת זאת שלא כרבנים אחדים במאה התשע־עשרה ,לא הזכיר הרב קלישר אפילו לא מן השפה
ולחוץ אירועים היסטוריים שעל פי המסורת מעידים על התקרבות הגאולה ,אך אין בהם משום הסבר
מציאותי לאפשרות מימושה .היו שראו בהתפשטות תנועת הרפורמה סימן המעיד על התקרבות
הגאולה 97,על פי המדרש האומר' :דור שבן דוד בא בו [ ]...חכמת הסופרים תסרח ויראי חטא ימאסו
92
93
94
95

96
97

הרב קלישר אל ראשי כי"ח ,אב תרל"ד ,אמתע"י.HM2-8569 ,
הכתבים (לעיל ,הערה  ,)3עמ' תקלז.
שם ,עמ' תקמג‑תקמה.
את המונח  Realistic Messianismטבעה מיירס במחקרה על הרב קלישר .ראו :מיירס (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ,253על פי
ערך זה במפתח .המונח מקביל למונחים שהשתמשו בהם חוקרים לאורך השנים ,כגון משיחיות נטורליסטית או גאולה
ארצית ,והוא ממוקד לא במשיח פרסונלי אלא בחתירה לעידן הגאולה המשיחי.
מיירס (שם) ,עמ' .187‑184
איב"צ ,איגרות הפקידים והאמרכלים מאמסטרדם ,פנקס  ,8דף 161א168 ,א; א' מורגנשטרן ,משיחיות ויישוב ארץ
ישראל :במחצית הראשונה של המאה הי"ט ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' .18‑16
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ופני הדור כפני כלב והאמת נעדרת [ ]...נערים ילבינו פני זקנים' 98.והיו שראו ברדיפות היהודים
ברוסיה באותה תקופה סימן להתקרבות הגאולה 99,על פי המאמר התלמודי 'אמר ליה רבי יהושע :אם
אין עושין תשובה אין נגאלין? אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין
תשובה ומחזירן למוטב' 100.מיותר לציין שבראייה מציאותית מלמדות נקודות המפנה ההיסטוריות
הללו דווקא על התרחקות הגאולה ,שהרי אין תנועה בעם ישראל כתנועת הרפורמה שביקשה לקעקע
את תפיסת הגאולה המסורתית — וכך התייחסו לרפורמה הרב קלישר ועמיתיו המבשרים — 101ואין
מצב המנוגד לגאולה כמצב של גזרות ורדיפות קשות ,ובייחוד גזרת הקנטוניסטים ,שבעקבותיה המירו
את דתם רבים מהמגויסים .גם באירועים קטסטרופליים ראו רבנים לעתים סימן המעיד על התקרבות
הגאולה .כך למשל היו שראו ברעש האדמה שאירע בגליל בכ"ד בטבת תקצ"ז ( 1בינואר ,)1837
ושהחריב את העיר צפת ,סימן של 'עקבתא דמשיחא' 102,על פי דברי המשנה בסוף מסכת סוטה:
'בעקבות משיחא [ ]...והגליל יחרב' .למשל הרב אלקלעי ראה במגפות הכולרה בשנת תקצ"א ובשנת
תקצ"ו ובחורבנה של צפת ברעש של תקצ"ז סימנים למפנה המשיחי הממשמש ובא 103.הרב קלישר
נמנע מפרשנות כזאת.
הסכמתם החלקית של ראשי כי"ח ובראשם נשיא החברה כרמיה לשתף פעולה עם הרב קלישר
במיזם שהיה קשור ליישוב ארץ־ישראל ולאחר מכן החלטתם לייסד את בית הספר החקלאי 'מקווה
ישראל' הביאו אותו להאמין כי הגאולה המציאותית־המשיחית הולכת ומתממשת ,ושתהליך הגאולה
המתמשך כבר הונע.
הדגם המשלב מציאותיות ומשיחיות התקבל בקרב ממשיכיו של הרב קלישר מחברי הזרם הדתי
של 'חיבת ציון' ומאוחר יותר מאנשי 'המזרחי' .לנגד עיניהם עמדו הן גאולת ישראל כעיקרון דתי
שיש להירתם למימושו דווקא בתקופה זו ,שניכרים בה עקבות ההשגחה העליונה ,והן המציאות על
קשייה והזדמנויותיה כדבר שיש להתחשב בו .עם זאת מידת ההדגשה של פן אחד על חשבון הפן השני
השתנתה בין ההוגים השונים .הרב שמואל מוהליבר ( ,)1898‑1824שהנהיג את הפלג הדתי של תנועת
'חיבת ציון' בשנות השמונים והתשעים של המאה התשע־עשרה ,אימץ את תפיסת הגאולה של הרב
קלישר וסבר אף הוא כי הגאולה תבוא על ידי 'החכמים הרוזנים והשועים בעמנו ,הראויים לעמוד
בהיכל מלך ,הגבירים הגדולים'104.
 98תלמוד בבלי ,סנהדרין צז ע"א.
 99מורגנשטרן (לעיל ,הערה  ,)97עמ' .32‑28
 100תלמוד בבלי ,סנהדרין צז ע"ב.
 101על יחסו של הרב קלישר לרפורמה ראו :שלמון (לעיל ,הערה  ;)2ידידיה (לעיל ,הערה  ,)70עמ'  .62‑59על יחסו של
הרב אלקלעי לרפורמה ראו :י' ברטל' ,התקווה לשנת ה'ת"ר :בין אופטימיזם ליברלי לחרדות אורתודוקסיות' ,י' קפלן
(עורך) ,שלהי מאות :קיצם של עידנים ,ירושלים תשס"ה ,עמ'  .170‑167על יחסו של דוד גורדון לרפורמה ראו :י'
שלמון' ,דוד גורדון ועיתון המגיד :חילופי עמדות ללאומיות היהודית  ,'1882‑1860ציון ,מז (תשמ"ב) ,עמ' .156‑149
 102משנה ,סוטה ט ,טו.
 103א' יערי ,אגרות ארץ ישראל ,רמת־גן תשל"א ,עמ'  ;365י' כ"ץ' ,משיחיות ולאומיות במשנתו של הרב אלקלעי' ,שיבת
ציון ,ד (תשי"ד) ,עמ'  ;13נדפס שוב בתוך :הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .310
 104י' מוהליבר' ,דעותיו והשקפותיו של רבי שמואל' ,י"ל פישמן (עורך) ,ספר שמואל ,ירושלים תרצ"ג ,עמ' קנה; שלמון
(לעיל ,הערה  ,)2עמ' .135‑134
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מרוטשילד לכרמיה' :נדיבי ושרי ישראל' במשנתו ובפועלו של הרב צבי הירש קלישר

גם בתנועת 'חיבת ציון' היה ל'נדיבי ושרי ישראל' תפקיד מרכזי .שתי הדוגמאות המובהקות לכך
הן ניצול חגיגות יום הולדת המאה למונטיפיורי ,בשנת  ,1884לקידום התנועה ,על ידי הצגתו כראש
וראשון ל'חובבי ציון' 105,והירתמותו של בנו השלישי של יעקב ג'יימס רוטשילד מפריז ,בנימין
אדמונד ,לתמיכה במושבות העלייה הראשונה ,אם כי הוא עשה זאת בעיקר ממניעים פילנתרופיים106.
יהודה ליב ,בנו של הרב קלישר ,מילא את מקומו בכל הנוגע ליישוב ארץ־ישראל והמשיך את שיתוף
הפעולה עם כי"ח במשך כתשע שנים לאחר פטירת אביו .הוא עמד בראש הסניף של החברה בטורון
ועניין את ראשיה ביזמות להתיישבות חקלאית יהודית בארץ־ישראל.
שיתוף הפעולה נפסק רק לאחר שסירבו ראשי כי"ח לתמוך במושבות
החדשות ,שנוסדו בשנת  ,1882ושהגיעו אל סף פשיטת רגל; יהודה ליב
נפגע מאוד מן הסירוב והגיע למסקנה שחברת כי"ח סיימה את תפקידה
בכל הנוגע ליישוב ארץ־ישראל .עוד קודם לכן התנגדו ראשי כי"ח ונציגם
נטר — שמונה לסייע מטעמם בארגון ההגירה של יהודים מרוסיה הצארית —
לעלייה המונית לארץ־ישראל וביקשו להפנות לאמריקה את זרם הפליטים
היהודים ,שסבלו מעוני קשה ומפרעות 107.במכתב שכתב להם יהודה ליב
קלישר באביב  1883הוא ביטא את התקוות הגדולות שתלה בהם וממילא גם
את אכזבתו הכבירה' :ואם חברות אלו [המושבות החדשות שנוסדו בארץ־
ישראל] אשר כבר יצאו לפועל יֵ עזבו ויעלו בתוהו ולריק יגיעו ּכֹחם הלא
לעג וקלס וביזיון יהיה זה לכל ישראל ,ולחברה כל ישראל חברים בפרט
הלא אתם אשר תעמדו לנס וכחומת ברזל להגן על דכאי עמנו ,ותתנו חרב
ביד אויבנו בנפש להרגינו' 108.יהודה ליב עצמו אסף כספים עבור המושבות
החדשות גדרה ,זיכרון־יעקב וראש פינה ,ורווח לו כאשר פרשׂ הברון רוטשילד את חסותו על המושבות
החדשות ,למעט גדרה 109.הייתה זו מעין סגירת מעגל — ארבעים ושבע שנים לאחר הפנייה הראשונה
והעקרה אל רוטשילד ,ביסס בן אחר של משפחת רוטשילד ,בנימין אדמונד ,שהיה חתנו של וילהלם
ואפשר למעשה את
רוטשילד ותלמידו של כהן ,את ההתיישבות החקלאית החדשה בארץ־ישראלִ ,
מימוש השלב הראשון של הגאולה כפי שראה אותה הרב קלישר .רק במסגרת פעילותו הציונית של
הרצל ,שהציבה במרכז העשייה את ההמונים ,נדחקה תפיסה זו לשוליים .וגם זאת רק אחרי שנואש
הרצל מלשכנע את ראשי משפחת רוטשילד ואת הברון הירש להצטרף אליו.
 105גרין (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ;419‑412י' מייזל ,ר' שאול פנחס רבינוביץ (שפ"ר) :האיש ופעלו :פרק מתנועת חיבת־ציון
ומתולדות הספרות העברית החדשה ,תל־אביב  ,1943עמ' .31‑26
 106שמעוני (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .42‑41
 107נטר אל עורך ה'ג'ואיש כרוניקל' 15 ,במרס  ,1882לסקוב (לעיל ,הערה  ,)85עמ'  ;187‑185ארז' ,מכתב גלוי מה' קארל
נעטטער' ,המליץ 28 ,במרס  .1882וראו עוד :המו"ל' ,לישוב ארץ ישראל' ,המגיד 29 ,במרס  ;1882י' ברי"ל' ,מאמר
ראשי — ישוב ארץ ישראל' ,הלבנון 27 ,במרס .1882
 108י"ל קלישר אל ראשי כי"ח 12 ,באפריל  ,1883אמתע"י.HM2-8569 ,
 109י"ל קלישר אל י"מ פינס ,כ' בחשוון תרמ"ד ( 20בנובמבר  ,)1883אצ"מ.A109/67 ,
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אסף ידידיה

ביטוי ספרותי לשינוי היחס אל 'נדיבי ושרי ישראל' ניתן באוטופיה של שלום עליכם 'משוגעים',
שהתפרסמה בתחילת  1901בכתב־העת של ההסתדרות הציונית 'די וועלט' .בסוף סיפור זה תיאר
שלום עליכם אספה ציונית של היהודים האדמונים ,שמסמלים את הציונים המודרנים ,בניגוד ליהודי
תחום המושב ,שעמם נמנה הגיבור־המספר ,אספה שנדון בה מעמדו של רוטשילד בתנועה:
לבסוף קם הבלבית עצמו ,כלומר ה'רבינר' ,וקורא מכתב מרוטשילד .מן הקריאה אני מבין ,שרוטשילד מחייך
אל אגודתם ורוצה ליטול בה חלק ככל השאר ,ומבטיח להם 'הרים וגבעות' ,מציפם במיליונים.
אני עומד ותוהה עליהם ,וחושב לי :אצלנו ,אילו קרה דרך משל דבר שכזה — גביר אילו רצה להתקבל
לחברה — אני יודע מה היה קורה? היו זוחלים על ארבע ,היו יוצאים מרוב שמחה בריקודים! []...
אני חשבתי שהחבר'ה פה יתמוגגו מתענוג; לבסוף — מי? מה? נמצאו רבים שהקשו קושיות' :איפה היה
רוטשילד קודם ,בזמן שהצטרכו לו? בזמן שנשפכו דמעות יהודיות ודם יהודי? בזמן ההוא נעל את עצמו
בחדרי־חדרים? בזמן ההוא לא הבין יידיש? ...עכשיו ,כשאלוהים היה בעזרנו ,ואנחנו בכוחותינו שלנו הבקענו
דרך ,עכשיו ,כאשר זיכנו אלוהים ועמנו מתחיל להיות עם ככל העמים ,באים אלינו התיישים שלנו (למה
שמסוגל "שייגעץ") ורוצים לקנות לעצמם חברות במיליונים שלהם בכדי שיוכלו להשמיע דעתם? לא ,אצלנו
לא נמכר כבוד בכסף! כבוד צריכים אצלנו להרוויח ,לעמול עליו! איננו זקוקים לרוטשילד! אין לנו צורך
במיליונים שלו!'110 .

 110ר' אלבוים־דרור ,המחר של האתמול ,ב ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' .199‑198
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