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ל פי הכרוניקה המקובלת, הציונות נולדה לפני מעט יותר ממאה שניםע

כתנועה לאומית מודרנית, שביקשה לחולל מהפך במצבו של העם
היהודי היושב בגלות ולהשיבו לחיים ריבוניים במולדתו ההיסטורית. ואמנם,

במובנים רבים, היה בציונות יסוד חדשני, שהתקומם נגד המסורת שהנציחה

את צורת הקיום הגלותית וביקש לחשוף את היהודים לרעיונות שהתסיסו
עשרה ותחילת המאה העשרים.–את החברה האירופית של סוף המאה התשע

אולם, כפי שהדגישו ראשי התנועה עצמם, לציונות היו שורשים היסטוריים

עמוקים יותר, והיא שאבה תעצומות נפש וחיוניות רבה מן הכוחות שעיצבו
 ובכלל זה, מן האמונה בגאולה—את התודעה היהודית במשך אלפי שנים 

הלאומית, שלפיה עתיד העם היהודי לשוב ברבות הימים אל מולדתו

ההיסטורית שממנה נקרע.
מתח זה שבין שני הפנים של הציונות בא לידי ביטוי בהיבטים שונים

של השיח הציבורי בישראל, שאחד הבולטים שבהם הוא הוויכוח העירני

המתנהל בקרב מלומדים ואנשי אקדמיה בשאלת התיאור ההיסטוריוגרפי הנכון
של הציונות: האם יש לראות בה בראש ובראשונה תופעה מודרנית, תנועה

עשרה? אם–לאומית מן הסוג האופייני למרכז אירופה ומזרחה במאה התשע
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כן, השימוש הרחב באלמנטים של המסורת היהודית עשוי להתפרש כניסיון
לייצר "קהילה מדומיינת" בעלת זיכרון קולקטיבי משופץ, שאינו משקף תודעה

היסטורית אותנטית. או שמא צדקו אבות הציונות בקביעתם כי אין להבין

אל נכון את התנועה הזאת מבלי לתפוש את זיקתה היסודית לדחפים עתיקי
–יומין, ומבלי להכיר בכך שמה שעמד בלבה של ההתעוררות הלאומית רבת

העוצמה של המאה העשרים לא היה אלא אותה הרוח המשיחית שליוותה

את ההוויה היהודית לדורותיה?
במשך שנים רבות הייתה הגישה האחרונה דומיננטית בקרב חוקרי תולדות

ציון דינור, מן הגדולים שבחוקרי–הציונות. מגלמה המובהק היה ההיסטוריון בן

תולדות ישראל ומי ששימש שר החינוך והתרבות בשנים 1955-1951. דינור,
שתפש את הזיקה לארץ כאבן יסוד של התודעה היהודית, סבר כי כיסופים

משיחיים מילאו תפקיד מכריע בקיומה של רציפות היסטורית בעלייה לארץ

ובהתיישבות בה. את הכוח המניע לעליות בתקופת ימי הביניים ובראשית
העת החדשה איתר ב"תסיסה משיחית" שפקדה קהילות יהודיות כמה פעמים

במהלך תקופה זו. תסיסה זו באה לידי ביטוי בפריחתם של חישובי קץ שונים;

בהופעתם של מבשרי גאולה, שסביבם התארגנו תנועות המונים בקהילות
מקומיות או ארציות; ולעתים קרובות בניסיונות לעלות לארץ ישראל, כאמצעי

לזירוז הגאולה. "שתי התופעות האלה", כתב דינור, "תסיסות משיחיות

1ותנועות עלייה לארץ, הן מתופעות היסוד בתולדות ישראל מדור לדור...".

פרספקטיבה זו אפשרה להיסטוריוגרפיה הציונית לחשוף רבים משורשיה

ההיסטוריים של הלאומיות היהודית. בניגוד לדימוי שרווח בזמנם, שהבחין

לכאורה של המשיחיות המסורתית,–בין האקטיביזם הציוני המודרני לפסיביות
הצביעו דינור ועמיתיו על הפן הדינמי והפעלתני של הדחף המשיחי בעולם

היהודי. במקום להסתפק בציפייה סבילה להתערבות מן השמים, נקטו יהודים

בכל הדורות מעשים קונקרטיים כדי לזרז את הגאולה במו ידיהם; העלייה
לארץ נתפשה בעיני רבים וחשובים כצעד הכרחי בהגשמת החזון המשיחי.

העובדה שלמרות האכזבות, הקשיים והתלאות שנקרו בדרכם, הוסיפו

 ונגד כל—יהודים מכל התפוצות לפעול במשך מאות בשנים באורח מעשי 
 כדי לכונן מחדש יישוב יהודי ושלטון יהודי בארץ ישראל, מעידה—הסיכויים 

עד כמה עזה הייתה הערגה שקשרה אותם למולדתם ההיסטורית, ועד כמה

דומיננטית הייתה בתודעתם. על פי תפישתו של דינור, הרגשות הלאומיים
עשרה,–שעמדו ביסוד התחייה הציונית לא נולדו יש מאין בשלהי המאה התשע
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לא היו רק חיקוי של התעוררויות לאומיות אחרות שהתחוללו בעידן המודרני.
הם היו נטועים עמוק בהוויה הרוחנית והתרבותית של העם היהודי מדורי

דורות.

והנה, לאחרונה, הייתה תפישה זו של תולדות העם היהודי מושא לביקורת
גורפת, שיצאה נגד ההטיה האידיאולוגית שהשפיעה, לכאורה, על מחקריהם

של דינור ועמיתיו והניעה אותם לייחס לארץ ישראל מקום מרכזי מדי בעולם

היהודי באלפיים השנים האחרונות. דוגמה בולטת למגמה זו ניתן למצוא
˙ÈÒËÂ¯ÈÂ‚¯ÙÈ‰ ÂÏ‡ÂÓÈÂ‰בדבריו של יעקב ברנאי מאוניברסיטת חיפה. בספרו 

אפשר ליישב את טענתו של דינור בדבר מרכזיותו–(1995) גורס ברנאי כי אי

רציפות היישובית והתרבותית שלו. יתר על כן,–של היישוב עם עובדת האי
אלה שעלו ארצה במאות שקדמו להופעת הציונות לא ייצגו כלל את השכבה

אפשר– ולכן אי—העליונה מבחינה רוחנית או חברתית, כפי שטען דינור 

לראות בעלייתם צעד המשקף יסוד חשוב בהוויה היהודית בכללותה. "הגדרת
היישוב כעילית של העם היהודי", קובל ברנאי על גישתו של דינור, "לא זכתה

אצלו לניתוח ולהגדרה ברורה, ועומדת היא כנגד ידיעותינו בדבר היותה של

ארץ ישראל, בתקופות שונות, מקום שנתרכזו בו דווקא יסודות 'נמוכים' של
2החברה היהודית".

ןיקצוקרק–זר ןונמא ןוירוטסיהה ףיסומ וז תרוקיבל ףסונ ךבדנ

תינויצה היפרגוירוטסיהה לש הנויסינ דגנ אצויה ,עבש ראב תטיסרבינואמ
שקבמ אוה .יבקעו דיחא וקכ ץראה יפלכ ידוהיה םלועה לש סחיה תא גיצהל

התייהש ,הלואגה תלאש ןיבו לארשי ץרא תלאשב קסועה ןוידה ןיב ןיחבהל

טטצמ הזה רשקהב 3.ויתימעו רוניד יבתכב ץראל תידוהיה הקיזל שגדומה עקרה
ימיב לארשי ץראל היילעה לע רנייר ןנחלא לש ורקחמ תא ןיקצוקרק–זר

רשקהב רקיעב וז הפוקתב וכרענש תוילעה תא שופתל שי ויפלש ,םייניבה

לש הייוטיבכ אקווד ואלו ,תוניילצה תעפות לש תואובבכ ,ירצונ יתוברת
תידוהיה הקיזב ןוידה תא "עיקפהל" שקבמה ,ןיקצוקרק–זר 4.תיחישמ תוררועתה

תיתשת רנייר לש ורקחמב האור ,ינויצה "תרגסמה רופיס"מ לארשי ץראל

,וירבדל ,דוע ביוחמ היהי אלש ןוויכ — יפרגוירוטסיהה רקחמב שדח ןוויכל
תשיפת ,וז השיג יפ לע 5.ינויצה ביטארנה לש יחישמה "הבישה ןורקע"ל

,ילמסו טשפומ ןפואב קר לארשי ץראל הסחייתה הלואגל סחיב תודהיה

םהינפ יכ תיסלקה תינויצה הנעטה וליאו ,רחא ןדיעל קחדנ השומימש הרטמכ
.שקובמה תחנה אלא הניא תיזיפה לארשי ץראל דימת ויה םידוהיה לש
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מחלוקת זו בין מלומדים, יש להדגיש, אינה עניין אקדמי גרידא. חוקרים
קרקוצקין והסוציולוגים אורי רם ודייוויד מאיירס העמידו את–דוגמת רז

טענותיהם נגד דינור והאסכולה הירושלמית במרכזה של ביקורת מקיפה יותר

 על פי הנחות העבודה המדריכות מלומדים אלה,6על התנועה הציונית עצמה.
שכתבה הציונות מחדש את הזיכרון ההיסטורי היהודי, תוך הדגשה מוגזמת

של חשיבותה של ארץ ישראל, כדי ליצור בקרב חסידיה את התודעה הכוזבת

הנחוצה להגשמת מטרותיה הלאומיות, בעלות האופי הקולוניאליסטי. הציונות,
לפי תפישה זו, היא "נטע זר" בעולם היהודי, תופעה שבינה ובין המסורת

ארוכת הדורות של עם ישראל מפרידה תהום; ההוויה הגלותית, ולא הכמיהה

הלאומית למולדת ההיסטורית, היא, לדעתם, הגרעין האותנטי של החוויה
היהודית מאז חורבן הבית. ברי, כי לטענות אלה השלכות כבדות משקל: אם

יש בהן ממש, משמעות הדבר היא ערעור התשתית של התודעה ההיסטורית

שעליה נשען המפעל הציוני.
ואולם, כיום עומדים לרשותנו ממצאים עדכניים של המחקר ההיסטורי,

 עדויות שחלק ניכר מהן לא היה זמין—שיש בהם כדי ליישב מחלוקת זו 

לדינור ולעמיתיו, והן לא זכו להתייחסות הולמת מצד מבקריה של
ההיסטוריוגרפיה הציונית בני הזמן האחרון. אכן, עם פתיחת ארכיבים ברחבי

המועצות לשעבר, ובהתחשב בגילויים חדשים בארכיונים באירופה–ברית

ובישראל, יש בידינו להציב עובדות במקום שלפני כן הוצגו רק הנחות
והשערות.

בהתבסס על ממצאים אלה ניתן לקבוע כי דינור ועמיתיו אכן שרטטו

תמונה נכונה בנוגע למרכזיותה של ארץ ישראל והעליות אליה בתודעה
ההיסטורית היהודית. המידע שנחשף בעבודתם של חוקרים כיוסף הקר,

ישראל יּובל, בנימין זאב קדר, דוד תמר, אלחנן ריינר, אברהם דוד ואחרים,

כמו גם במחקרי שלי, מראה בבירור כי במשך מאות שנים לפני הופעת
הציונות על במת ההיסטוריה הייתה ארץ ישראל לא רק מושא של ערגה

וכיסופים רוחניים, אלא גם יעד לתנועות עלייה המוניות שהקיפו מאות ואלפי

 תנועות שניזונו מן הכמיהה העזה לכונן מחדש בארץ ישראל את—עולים 
התפארת האבודה של העם היהודי.

את התנועות האלה, שעל כמה מהן נודע לנו רק בזמן האחרון, הניע

מתח משיחי חזק ששרר בעולם היהודי החל מן התקופה הצלבנית ועד למאה
עשרה. התסיסה שהולידה תנועות אלה התרחשה סביב תאריכים–התשע

1840, שיוחסה להם משמעות מיסטית. לקראת מועדים–מסוימים בין 1240 ל
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אלה, בראשיתה של כל מאה חדשה באלף השישי לבריאת העולם על פי
המסורת היהודית, התארגנו ניסיונות עלייה שנועדו להיות שלב הכרחי בקירוב

גאולת העם היהודי וחזרתו לארץ מולדתו. בניגוד לטענות ההיסטוריונים

המבקשים לצייר עליות אלה כאפיזודות מינוריות, שרק גורמים שוליים או
יסודות "נמוכים" בעולם היהודי היו מעורבים בהן, הנתונים החדשים מצביעים

על תופעה שסחפה יהודים מכל שדרות העם ותפוצותיו והנהיגו אותה כמה

מן הדמויות הבולטות של עם ישראל באותו הזמן. על אף שהעליות המשיחיות
לא הקיפו מספר רב של עולים, המחזוריות ההיסטורית של התרחשותן,

 והעובדה שהיו— וביניהם כמה מגדולי הרבנים —איכותם של המשתתפים 

ביניהם יהודים מקהילות שונות, מעידות על חשיבותן. הדחף המשיחי שהעניק
לעליות אלה רוח חיים, והכמיהה לארץ ישראל שמצאה בהן את מימושה

המעשי, לא היו נחלת חוגים שוליים, אלא ציר מרכזי בחיי הרוח היהודיים.

עשרה–עשרה ועד לאמצע המאה התשע–אכן, סיפור העליות מן המאה השלוש
ממחיש עד כמה עמוקים היו הכוחות שקשרו בין העם היהודי למולדתו

עשרה ובראשית המאה–ההיסטורית, כוחות שהיו בשלהי המאה התשע

העשרים מקור של השראה וחיוניות גם עבור התנועה הציונית המודרנית.

·

מפתח להבנת תופעת העליות המשיחיות הוא התסיסה הגדולה שפקדהה
את תפוצות ישראל בסוף האלף החמישי על פי הלוח היהודי, שהוא

עשרה לספירת הנוצרים. תסיסה זו באה לידי ביטוי–תחילת המאה השלוש

לא רק בהתעוררות הרוחנית שפקדה קהילות רבות, אלא גם, ברובד העמוק
יותר, בשינויים שהתחוללו בדוקטרינות התיאולוגיות והמיסטיות שעיצבו את

גילוייה ההיסטוריים של המשיחיות היהודית. שינויים אלה השפיעו השפעה

מכרעת על ההתעוררויות המשיחיות לאורך האלף השישי: הם טענו תקופה
זו בציפייה להתממשות הקֵרבה של הגאולה הלאומית המובטחת, והניעו את

המחזוריות של תנועות העלייה לארץ ישראל, שניסו לקרב אירוע מיוחל זה.

גילויים משיחיים אלה הושפעו עמוקות מתפישת הזמן המתוארת במסורת,
שהקבילה בין מעשה הבריאה האלוהי ובין משך קיומו של העולם. לפי

דוקטרינה זו, העולם יתקיים ששת אלפים שנה כנגד ששת ימי הבריאה; זאת
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מאחר ש"יום" של הבורא מקביל לאלף שנים בזמן של בני האדם, כפי שניתן
7ללמוד מן הפסוק בתהלים: "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור".

משנה, בנות אלפיים–ואז הוסיפו החכמים וחילקו תקופה זו לשלוש תקופות

שנה כל אחת. שני העידנים הראשונים, שכבר חלפו ואינם, מוצגים במקרא:
 שאותן מתארות פרשיות "בראשית"—במהלך אלפיים השנים הראשונות 

 האנושות לא ידעה את האל וההפקרות והשחיתות המוסרית—ו"נח" בתורה 

שלטו בכל. בתקופה שלאחר מכן, עידן "התורה", זכה עם ישראל להתגלות
האלוהית, וקיבל על עצמו את האמונה בבורא העולם ואת מרות חוקיו. תקופה

זו הגיעה אל קצה כאשר העם הנבחר, שלא דבק באמונתו ולא קיים כנדרש

8את הוראות האל, גלה מעל אדמתו ובית המקדש נחרב.

מאפייניו של העידן השלישי, שאנו מצויים בו לפי המסורת, נידונו

בהרחבה בתלמוד, במדרשים ובספרות הקבלה, שם הוא מוצג כ"ימות משיח"

ונתפש כעידן שבו יתחולל ה"תיקון" של כל מה שעוות במהלך העידן השני,
כהכנה לקראת הגאולה האלוהית של העולם באחרית הימים. במסגרת זו

תתממש ההבטחה האלוהית לסיים את תקופת העונש של הגלות, ועם ישראל

9ישוב לארץ אבותיו ויקומם בה מחדש ממלכה יהודית עצמאית כקדם.

ברם, במציאות ההיסטורית של ראשית העידן השלישי (שהתחיל בשנת

 עובדה—240 לסה"נ) קשה היה לזהות את אותותיהם של "ימות המשיח" 

שלא נעלמה מעיני החכמים. הם היו מודעים גם לבעיית העמימות באשר
למועד הגאולה במסגרת העידן השלישי, שאין לגביה התייחסות מפורשת

במקרא, אלא רמיזות בלבד. את לבטיהם בעניין חשפו כאשר עסקו בפירוש

תהִמשמעית של הנביא ישעיהו בנוגע למועד הגאולה: "אני ה' בע–ההגדרה הדו
 בהתייחסם לפסוק זה דנו חכמי התלמוד בשאלה אם ביאת המשיח10אחישנה".

 "אמר רבי אלכסנדר בן רבי11תלויה בתשובה שיעשה עם ישראל אם לאו:

— 'אחישנה', לא זכו —יהושע בן לוי: כתיב 'בעתה' וכתיב 'אחישנה'. זכו 
''. לפי פירוש זה, קיים מועד קבוע מראש לגאולה; רק אם יעשו ישראל''בעתה

 ביאת המשיח בעידן השלישי אינה אפוא12תשובה יחיש ה' את מימושה.

תהליך אוטומטי; היא ניתנת לזירוז או לעיכוב בהתאם להתנהגותו של עם
ישראל. לפי עמדתו של רבי דוסא באותו דיון תלמודי, עלול משך העיכוב

להתארך בתוך האלף השישי אפילו עד לארבע מאות השנים האחרונות לקיומו

 ואילו רבי אלעזר, פסימי ממנו, סבור13של העולם (דהיינו, שנת 1840 לסה"נ),
14שהעיכוב יכול להימשך גם עד ארבעים השנים האחרונות (שנת 2200).
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בסוף האלף החמישי נעלם המושג "אלפיים ימות משיח" מן המקורות
היהודיים. תחתיו מופיעה חלוקה מוסכמת של העידן השלישי לשתי תקופות

משנה: אלף שנות ה"גלות" של האלף החמישי (1240-240) ואלף שנות

 הציפייה לתחילת הישועה באלף15ה"גאולה" של האלף השישי (2240-1240).
השישי, שגברה בשל המצוקה החריפה בגלות, התסיסה את העולם היהודי.

עוצמה, שקעקע אפילו את כוחן–כיסופי הגאולה המשיחיים היו לכוח מניע רב

 האזהרות המופיעות בתלמוד לעם ישראל ולעמים—של "שלוש השבועות" 
האחרים, ובכללן האיסור על "עלייה בחומה", כלומר, על כיבוש ארץ ישראל

 אחד הראשונים שהעזו לצאת נגד הסייגים של "שלוש16בידי היהודים.

השבועות" היה רבי יהודה הלוי (1141-1075), שקבע כבר בשלהי האלף
החמישי שהעלייה לארץ ישראל היא תנאי הכרחי לגאולה וצעד ראשון בדרך

להגשמתה. ביטויים לגישה זו ניתן למצוא בפיוטי הגלות והגאולה שכתב

. כך, למשל, בפירושו לפסוקי תהלים "אתה תקום תרחם ציון,ÎÂÊ¯È‰ובספרו 
17."כי עת לחננה כי בא מועד. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו

לדברי רבי יהודה הלוי, הקשר בין שני הפסוקים הנו קשר של תכלית ותנאי

בצדה: "זאת אומרת: ירושלים לא תבנה כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני
 בדברים אלה18ישראל תכלית תשוקה עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה".

מציג רבי יהודה הלוי את הנוסחה האופיינית של "האקטיביזם המשיחי",

שחזרה ונשנתה בהגות היהודית במהלך האלף השישי: נכונותם של היהודים
לחתור בפועל לכינונה מחדש של ציון הוא תנאי לתקומתה המובטחת. את

מקום הציפייה הפסיבית למשיח תפסה מעתה הפעלתנות המזרזת את

הגשמתה של הגאולה המיוחלת באמצעות העלייה לארץ וההתיישבות בה.
התחושה שראשית האלף השישי מבשרת את תחילת הגאולה עוררה

מקובלים רבים לעסוק ביתר אינטנסיביות בחישובי קיצין, שמרביתם נקבעו

על בסיס ניתוח אסטרולוגי או על יסוד גימטריות ונוטריקונים של פסוקי
 אפילו רציונליסט19מקרא העוסקים בגאולה, דוגמת אלו המצויים בספר דניאל.

מובהק כמו הרמב"ם, שגישתו לגאולה המשיחית הייתה ארצית למהדרין,

–1169, הוא כותב על חישוב–, שנכתבה בÈ‚¯˙ ˙ÈÓÔ‡"חטא" בחישובי קיצין. ב
קץ שהוא עצמו הגה בנוגע לסוף האלף החמישי, שהוא, לדעתו, המועד שבו

תתחדש הנבואה בישראל: "אך יש בידי קבלה נפלאה... תשוב הנבואה לישראל

שנת ד' אלפים ותתקע"ב ליצירה [1212]. ואין ספק ששיבת הנבואה לישראל
20מהקדמות משיח... וזהו האמיתי שבקצים שאמרוהו לנו".
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הידיעה ה"וודאית" בדבר מועד הגאולה הממשמש ובא אפשרה לכאורה
 פעילות—להפר את "שלוש השבועות", והעניקה לגיטימציה ל"דחיקת הקץ" 

בעלת גוון מיסטי, שתכליתה זירוז ביאת המשיח. פעילות מסוג זה, שכל דור

עסק בה, התגברה במיוחד בעקבות אירועים דרמטיים, כגון מלחמות, מהפכות,
גירושים, רדיפות דתיות או אסונות טבע. את התמורות האלה תיארו מקורות

יהודיים במונחים אסכטולוגיים, והסבירו את תפקידם בהוצאה לפועל של

כוונותיה הנסתרות של ההשגחה, כמהלכים שיביאו ל"תיקון" קוסמי, לשינוי
סדרי העולם, ובסופו של דבר גם לגאולת העם.

חלק ניכר מחישובי הקץ שערכו חוזי חזיונות ו"משיחים" למיניהם לא

זכה לתהודה של ממש, וזכרם נשתמר רק בכתבי יד נשכחים. ואולם, כפי
שנראה, לאותם החישובים שכוונו כלפי תחילתה של כל מאה באלף השישי

 כמה ממועדי הקץ הפוטנציאליים הללו נזכרים במפורש21היה משקל רב יותר.

, ספר שנקשרה לו הילה נבואית; לגבי האחרים שררה הסכמה¯‰ÒÙ¯ ‰ÊÂב
רחבה בקרב מקובלים בעלי שם בני אותה התקופה. חישובי הקץ האלה עסקו

בשישה מועדים אפשריים של הגאולה המוזכרים בתדירות גבוהה בספרות

המיסטית והדרשנית של התקופה. ברם, עיקר חשיבותם לענייננו נובע מן
הפעילות המשיחית הנמרצת שהתעוררה בגינם, פעילות שבאה לידי ביטוי

בעיקר בתנועות עלייה לארץ ישראל.

ואמנם, בדיקה דקדקנית של התעודות והמקורות ההיסטוריים מצביעה
בבירור על התפרצות של אקטיביזם משיחי יהודי בסביבות ששת המועדים

הללו: לקראת שנת ה' אלפים (1240); לקראת שנת ר' לאלף השישי (1440);

במשך הזמן שבין שנת ש' (1540) לשנת של"ה (1575); לקראת שנת ת'
(1640); בתקופה שבין שנת ת"ק (1740) לשנת תקמ"א (1781) ולקראת שנת

, המועד האחרון לגאולה.¯‰ÊÂ‰ת"ר לאלף השישי (1840), שהיא, על פי ספר 

ריתמוס זה של עלייה, שהמחזוריות שלו נשענת על התעוררויות משיחיות
כמעט מדי מאה שנים, לאורך עשרות שנים, הושפע על ידי מגוון של גורמים;

למציאות הפוליטית, החברתית והכלכלית ששררה בארץ ישראל ומחוצה לה

היה משקל מכריע בקביעת היקף העלייה ומידת השתרשותה במקום החדש.
ואולם, הגורם המניע המרכזי, העומד ביסוד התופעה, הוא פנימי ורוחני:

הכמיהה להשיב אל אדמת האבות את העם היהודי, כשלב הכרחי במימוש

גאולתו ההיסטורית.
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עלייה המשיחית לקראת שנת ה' אלפים (1240) עמדה בסימן קריסתהה
של הממלכה הנוצרית בארץ ישראל, והשיפור שחל במצבם של

היהודים בארץ בעקבות אירוע זה. בשנת 1187 הביסו המוסלמים את הלוחמים

הצלבנים וכבשו מידיהם את ירושלים. השלטון המוסלמי החדש לא רק התיר
ליהודים להתיישב בירושלים, דבר שנאסר עליהם בתקופה הצלבנית, אלא אף

עודד אותם לכך. בשלהי האלף החמישי (1216) מתאר המשורר יהודה

אלחריזי, שביקר בירושלים, את השינוי במעמדם של היהודים, שעליו למד
מפיו של יהודי ירושלמי:

םילאעמשי ךלמ חור תא םיהלא רעיו ...ומע לע לומחיו ומשל אניק לאה

אוה לעיו …]0911[ הריציל םישימחו תואמ עשתו םיפלא תעברא תנשב

לכב לוק ריבעהל וציו ,ודיב 'ה הנתיו םילשורי לע רציו ,םירצממ וליח לכו

22...םירפא ערזמ הצורה לכ הילא אובל ,םילשורי בל לע ורבד :רומאל ...ריע

תבוסת הצלבנים נתפשה בעיני היהודים כקיום ההבטחה האלוהית שארץ

ישראל לא תקבל ולא תקלוט לתוכה כובשים זרים, וכי המאבק בין הנצרות
ובין האיסלאם על הארץ יכשיר בסופו של דבר את הדרך ל"שיבת ציון", תהליך

שהשליטים החדשים החלו לממש.

התקופה, העוסקת–על רקע זה ניתן להבין את תוכנה של התנבאות בת
בגאולה הממשמשת ובאה. נוסח ההתנבאות הזאת נמצא בקטע ממכתב

שנשלח ליהודי מצרים סמוך לאותו הזמן, ונתגלה בגניזה הקהירית במאה

 בעל הנבואה קובע שסדרה של אירועים משיחיים, ובהם קיבוץ.עשרה–התשע
עשרה שנים לפני–גלויות, ביאת המשיח וכינון ממלכת ישראל, תתחיל כארבע

תום האלף החמישי: "הגיעו מכתבים מצרפת... שקם ביניהם נביא... ואמר:

ובשנת תתקפ"ו [1226] יתחיל... הקיבוץ הגדול [קיבוץ הגלויות] ויבוא אדוננו
אליהו ז"ל... ובשנת תתקצ"ג [1233] יבוא משיח בן דוד... ותשוב ממלכת לבת

 על סמך הבטחה נבואית זו החליט כותב המכתב לעלות לארץ23ירושלם".

24ישראל ולהשתתף באופן פעיל בתהליך קיבוץ הגלויות.
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ואמנם, האמונה שעידן הגאולה יתחיל בסוף האלף החמישי או בראשית
האלף השישי (1240) דרבנה יהודים מתפוצות שונות לעלות לארץ כדי

 כבר בשנת תתקע"א (1211), כשלושים שנה25להבטיח את ביאת המשיח.

קודם למועד הקובע, הגיעו לארץ ישראל חבורות של עולים, בעיקר מקרב
גדולי התורה ביהדות צרפת, אנגליה, צפון אפריקה ומצרים. תנועת עלייה זו,

המכונה בפי ההיסטוריונים "עליית שלוש מאות הרבנים", הייתה חריגה

בממדיה ובהרכבה האנושי, וכללה כמה מ"בעלי התוספות" כמו רבי שמשון
משאנץ, מגדולי תלמידי החכמים בצרפת, שחידושיו נלמדים בישיבות עד היום;

ורבי יהונתן הכהן מלוניל, אחד המלומדים הבולטים בפרובנס ומקורבו של

הרמב"ם.
ביטוי מובהק להשקפה האקטיביסטית שעמדה ביסוד עלייה זו מצוי בכרוז

אנונימי שנתחבר באותה העת. לטענת מחבר כתב היד שחשף ישראל יובל,

מועד ביאת המשיח כבר עומד בפתח: "שלא יכלה האלף החמישי עד שיבוא
מלך המשיח". בהמשך קורא בעל הכרוז ליהודי התפוצות לקום ולעלות לארץ

ישראל כדי להכין בארץ תשתית יישובית יהודית שתקדם את פני המשיח:

...הרוהט אל ץרא לע חישמה ךלמ להִָגשי ,רמול םדא בל לע הלעי לאו

— רורב רבד אלא …םייוגה ןיב לארשי ץראב להִָגשי רמול םדא הגשי לאו

תוחור 'דמ השעמה ישנאו םידיסחהו הרותה יספות לארשי ץראב ויהיש

62.חישמה ךלמ םהיניבלה ִָגי ךכ רחאו ...החפשממ םיינשו ריעמ דחא ,םלועה

על פי התפישה המובעת בדברים אלה, התנאי היסודי לביאת המשיח הוא

עלייה לארץ ישראל ויצירתה של תשתית יישובית יהודית במקום. השלב הבא
בגאולה יהיה אף הוא בדרך הטבע: התעוררות גדולה ועלייה המונית של

 חיל עצום ורב, אשר בהנהגת המשיח יכה את הגויים—יהודים לארץ ישראל 

יושבי הארץ ויגרשם מתוכה. ההכנות למהלך משיחי מורכב שכזה אמורות
היו להתחיל, להערכת יובל, כשלושים שנה לפני סוף האלף החמישי; היינו

בערך באותו מועד של "עליית שלוש מאות הרבנים". כפי שהוא כותב, השקפה

משיחית זו חלחלה להגות הרבנית באותה תקופה, כביטוי להתגברות הציפיות
לגאולה לקראת מועד הקץ של ראשית האלף השישי, מצד אחד, וכתגובה

 מסתבר, כי מאמציהם של הנוצרים להוציא27יהודית למסעי הצלב מצד שני.

מידי המוסלמים את ארץ הקודש עוררו תקווה גם בלב קהילות יהודיות
מסוימות שרצו לצאת בעקבות הצלבנים לארץ הקודש ולהתחיל בכך מהלך
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 אמונה28של גאולה בדרך הטבע, שיסתיים בכינונה של המלכות המשיחית.
עשרה שנים לאחר המועד–זו הולידה עם הזמן רעיונות נועזים נוספים: שבע

המיוחל של הגאולה היו עדיין כאלה שבחנו דרכים מרחיקות לכת לקרב את

הקץ, ובכלל זה אפילו הקרבת קרבנות בהר הבית. הנוסע ר' אשתורי הפרחי
עשרה ומספר כי רבי יחיאל מפריז,–כותב על כך בראשית המאה הארבע

אישיות מרכזית בין תלמידי החכמים בצרפת ומחשובי בעלי התוספות (שהיה,

בין היתר, מורו של המהר"ם מרוטנברג), "אמר לבוא לירושלים והוא בשנת
29עשרה לאלף השישי ושיקריב קרבנות בזמן הזה".–שבע

אין בידינו מידע מפורט בדבר גורלם של שלוש מאות הרבנים וקהילת

העולים שהקימו. כמה מהם התיישבו בירושלים, אולם נפילתה מחדש בידי
משפחותיהם–הצלבנים בשנת 1229 אילצה ככל הנראה את מרבית העולים ובני

לעבור בשנת 1240 לעיר עכו. הקרבות העקובים מדם שהתחוללו באזור,

והמעבר משלטון מוסלמי לשלטון צלבני וחוזר חלילה, שחקו עד דק את
האוכלוסייה המקומית. תהפוכות אלה היו הגורם המרכזי שמנע מעליית שלוש

מאות הרבנים להכות שורש בארץ. ירושלים נידלדלה ולא שוקמה במשך

1291, בא החורבן–תקופה ארוכה. לבסוף, לאחר שעכו נפלה בידי המוסלמים ב
גם על הקהילה היהודית הגדולה בעיר, שבה פעלה ישיבתו של רבי יחיאל

מפריז.

נראה, שעקב כישלונה של עליית שלוש מאות הרבנים ושיבת בניהם
 אולם,30לאירופה, לא התקיימו עליות לארץ ישראל במשך תקופה ארוכה.

למרות אחריתה העגומה, התקדים שקבעה עלייה זו עתיד היה להטביע את

חותמו גם על העליות המשיחיות הבאות: בהשוואה לעליות הבודדים שקדמו
לה, עליית הרבנים הייתה ניסיון מאורגן של קבוצה גדולה של מנהיגי ציבור

וגדולי תורה ברחבי הגולה לפעול להאצת תהליך הגאולה. כפי שנראה, דגם

זה של פעילות סימן את תחילתו של עידן חדש בהיסטוריה היהודית של
ארץ ישראל, וחזר על עצמו באינטנסיביות גוברת והולכת במאות

שלאחר מכן.
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ל עליות משיחיות לארץ ישראל לקראת שנת ק' (1340) איננו יודעיםע
דבר; לעומת זאת, מן התקופה שקדמה לשנת ר' (1440) יש בידינו

עדויות היסטוריות המצביעות על תסיסה משיחית חזקה שהובילה לתנועת

עלייה המונית, שנמשכה עשרות שנים, בהשתתפות יהודים מספרד, מאשכנז,
מאיטליה ומצפון אפריקה.

כמו במקרים דומים, שגם בהם לובתה התסיסה המשיחית בקרב היהודים

על ידי שינויים קיצוניים במצבם, אחד הגורמים העיקריים להתעוררות
שהתרחשה לקראת שנת ר' היה ההידרדרות במצבם של היהודים באירופה

הנוצרית. ספרד, שבה תלו היהודים תקווה לפריחה ולשגשוג, הפכה מוקד

עשרה שנים. רדיפות קשות–לפרעות שהחלו בשנת 1391 ונמשכו קרוב לארבע
היו גם מנת חלקם של יהודי אשכנז בתקופה זו: בשנת 1389 נערך פוגרום

ביהודי פראג; בשנת 1391 גורשו היהודים מצרפת; בשנת 1421 גורשו יהודי
אוסטריה, ובין השנים 1431-1415 התנהלה בבוהמיה מלחמת דמים בין

התנועה לרפורמה דתית (ההוסיטים) ובין הכנסייה הקתולית. היהודים נקלעו

למלחמה זו שלא בטובתם, וסבלו מנחת זרועם של החילות הגרמניים בעת
שאלו ערכו את "מסעי הצלב" שלהם נגד הכופרים ההוסיטים.

אירועים קשים אלה הרימו תרומה מכרעת להתגברות הציפיות בקרב

היהודים לגאולה משיחית. כתוצאה מכך פרחו בספרות התקופה חישובי קץ
 אחת הדמויות הבולטות שעסקו בחישובים מן הסוג הזה היה הרב31שונים.

 מגדולי הרבנים באשכנז ודיין בעיר פראג, שהיה—טוב ליפמן מילהויזן –יום

לא רק סמכות הלכתית מן השורה הראשונה אלא גם תיאולוג חשוב ומקובל
בעל שיעור קומה. על פי חישובי הקץ שערך, קבע שמועד הגאולה הקרבה

32הוא שנת ק"ע (1410), ומאוחר יותר נקב בתאריך של שנת ק"ץ (1430).

הדור ניתן למצוא גם בכתבי רבי–הד לתקוות המשיחיות שהעסיקו את בני
חסדאי קרשקש, מגדולי הוגי הדעות של היהדות בימי הביניים. הוא מספר

על התגלות נבואית שהתחוללה בשנת קנ"ג (1393), ולפיה תתרחש הגאולה

בשנת ציו"ן, היא שנת קנ"ו (1396). קרשקש מוסיף ומזכיר עדות ירושלמית,
אף היא בעלת אופי נבואי, המתייחסת לדרישה אלוהית כי המוסלמים יעבירו
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–את הריבונות שלהם על ירושלים לידי היהודים. על פי עדות זו יצאה בת
קול ממקום המקדש, פנתה אל המוסלמים וקראה אליהם: "צאו מביתי, ויבואו

בניי". בעקבות התביעה השמימית, כך על פי אותו המקור, נפל פחד גדול

על הישמעאלים. שמועה ירושלמית אחרת סיפרה על שלושה זקנים שהתגלו
לפני אחד מגדולי המוסלמים בירושלים ואמרו לו: "מבני ישראל אנחנו. ועתה,

33לך ואמרת לישמעאלים שיניחו המקום כי הגיע ִקצם וזמנם".

עדויות ספרותיות מסוג זה, כמו חישובי הקץ שנפוצו באותו הזמן,
מבטאות הלך רוח בעל גוון משיחי חזק. בצד שמועות על התרחשויות נסיות

ניתן למצוא בהן גם הערכות פוליטיות, הרואות דווקא בשלטון הממלוכי בארץ

ישראל את הגורם שיאפשר את שיבת היהודים לאדמתם, ואפילו יתיר להם
לבנות לעצמם את בית המקדש תחת חסותו. קרשקש, לדוגמה, מעלה רעיון

כזה כבר בשנת 1406 בספרו: "סוף דבר... כאילו מלך מצרים המושל עתה

בארץ הצבי היה נותן רשות ליהודים אשר בקצת מדינות מלכותו לעלות
 בהתחשב בציפיות34ולבנות בית הבחירה, בתנאי שישבו תחת ממשלתו".

האלה, אין להתפלא על כך שנפילת בירת הנצרות המזרחית, קונסטנטינופול,

הדור כאירוע המבשר–בידי העותומנים בשנת 1453, הצטיירה בעיני יהודים בני
על הגאולה הקרובה. תבוסת הנצרות בידי האיסלאם הפיחה בהם תקווה

ששינוי זה בסדרי עולם מסמן את ראשית עלייתה וניצחונה של דת האמת,

היהדות, על שתי הדתות האחרות.
לאווירה זו תרמו גם השמועות בדבר גילוי מקום הימצאותם של עשרת

 אירוע שלפי המסורת הוא סימן ברור לגאולה הקרבה. שמועות—השבטים 

אלו, שנפוצו כבר בשנת 1404 ולאחר שנת הק"ץ (1430), ניזונו מן הגילויים
הגיאוגרפיים החדשים שהניבו מסעותיהם של יורדי הים להודו ולסין. השערות

וניחושים שונים סביב גילויים אלה הציתו את דמיונם של היהודים. כזה,

לדוגמה, היה הרושם העז של השמועות בדבר הימצאותה של הממלכה
היהודית האבודה של עשרת השבטים אי שם באסיה הרחוקה, ביבשת הודו,

 האפשרות לחבור אל שבטי ישראל35במקום שבו אין לאומות העולם שליטה.

ולכונן מחדש את האחדות האבודה של העם ליבתה מאוד את הציפיות
התקופה, שהרגישו כי הם עומדים על ספה של הגאולה–המשיחיות של בני

הקרובה.

ואולם, הביטוי המובהק ביותר של ההתעוררות המשיחית באותו הזמן
הוא תנועת העלייה ההמונית לארץ ישראל, שהשתתפו בה אלפי יהודים

מספרד, מאיטליה, מצפון אפריקה וממצרים. עדות לתופעה זו מצויה, בין
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היתר, בהעתקה משנת 1429 של תעודה היסטורית אנונימית מראשית האלף
 לאחר שסיימו36השישי (1240), הקשורה בעלייתם של שלוש מאות הרבנים.

לצטט מתעודה זו הוסיפו המעתיקים לנוסח המקורי התייחסות אקטואלית

לאירועי אותו הזמן: "ועתה מתעוררים רבים ומתנדבים לעלות לארץ ישראל
ורבים חושבים כי אנחנו קרובים לביאת הגואל כאשר רואים שהכבידו האומות

37את עולם על ישראל".

במסגרת תנועת העלייה לקראת שנת ר' בולט מקומם של יהודי ספרד,
 התסיסה38אשר ביניהם נפוצו במיוחד החזיונות המשיחיים וחישובי הקץ.

המשיחית שהתעוררה בקרבם גרמה למספר ניכר של יהודים לצאת לארץ

הקודש, כפי שניתן ללמוד, למשל, מהעדות שמביא החוקר בנימין זאב קדר,
עדות שלפיה הפליגו בשנת ר' או ר"ז (1440 או 1447) לנמל יפו יהודים

רבים מספרד: "זקנים וצעירים, נשים ונערים ויונקי שדיים. הם עלו ירושלימה

–ובנו שם [בניינים] כשהם נתונים למס". קדר מוסיף ומצטט את דברי בן
התקופה, המלומד הנוצרי תומס גאסקוין: "שהיהודים אשר מתקבצים שמה

מארצות שונות מאמינים כי הם עתידים לנצח את הסרצנים, את הפגנים ואת

הנוצרים. ולאחר שתיבנה ירושלים של זהב [וייבנה] מקדש ה', אומרים הם,
39כריסטוס, יבוא לירושלים להיכל קודשו".–כי המשיח שלהם, כלומר, האנטי

על היקפה של העלייה מספרד ניתן ללמוד גם מההתנגדות שעוררה בקרב

 את חיובי שלושרהֵהמפהקהילות שהסתייגו ממה שהצטייר כ"עלייה בחומה" 
השבועות. הד להתנגדות הזאת ניתן למצוא במכתב שכתבו יהודי סרגוסה

לקהילת קשטיליה, ובו הם מתריעים מפני התופעה של יציאת מספר רב של

יהודים מספרד לארץ ישראל: "כי ברא ה' חדשה בארץ, יצאו אנשים קטני
מספר, זרעם לפניהם עימם וצאצאיהם לעיניהם, טפם ונשיהם–איכות ורבי

לאמור: נעבור בארץ לאורכה ולרוחבה, עד אשר נבוא אל הר בית ה', אל

 כותבי המכתב קוראים לשים קץ לתופעה החדשה40בית אלהי יעקב...".
והבלתי רצויה, לבל יבולע לכלל ישראל בגינה: "באנו להתחנן לפני מעלת

כבוד תורתם, תשתדלו בכל מאמצי כוח להשיב אחור כל ההולכים במהלך

 יש להדגיש שניסיונם41הזה, וישובו איש לאוהלו לשלום, ולא ימהרו את הקץ".
של אנשי קהילת סרגוסה להמעיט מאיכותם של העולים ולציירם כבני

השכבות הנמוכות בלבד לא תאם את המציאות. יוסף הקר, שחקר את תנועת

העלייה מספרד לארץ ישראל בתקופה זו, טוען כי נטלו בה חלק לא רק
"אנשים קטני איכות", כפי שגרסו מתנגדיה, אלא גם תלמידי חכמים, שעסקו
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בדיון הלכתי על שאלת העלייה, כתבו בנושא איגרות נרגשות, וכמה מהם
42אף תפסו לאחר מכן מקום חשוב בהנהגת הקהילה היהודית בירושלים.

— זה של איטליה —על התעוררות משיחית בציבור יהודי גדול אחר 

ניתן ללמוד, בין היתר, מסיפור עלייתו של רבי אליהו מפרארה, מגדולי הרבנים
בארץ זו, שהגיע לארץ ישראל בשנת 1435. ממחקרו של הקר בעניין זה עולה

שרבי אליהו נתבקש לברר בנסיעתו זו מה מידת האמת שיש לייחס לשמועות

 הציפיות43שהגיעו לאיטליה בשנת 1419 על מציאת עשרת השבטים.
המשתקפות במסע זה גרמו ליהודים רבים אחרים מקהילות איטליה לצאת

לארץ ישראל לקראת התקרבות הגאולה. על פי המקורות שמביא משה

שולוואס, מדובר בתופעה בממדים גדולים, תנועה שעוררה את תשומת לבם
של השלטונות האיטלקיים, שמצאו לנכון לנסות ולהגבילה. כך, למשל, הוצאה

חובלים להסיע יהודים לארץ–בשנת 1428 פקודה אפיפיורית האוסרת על רבי

ישראל. בעקבות זאת אסרו אף הרשויות של הרפובליקה הוונציאנית על
השימוש בנמלה של העיר לתכלית זו, צעד שכמותו נקטה גם ממשלת סיציליה

44בשנת 1455.

דאגתו של הוותיקן מהתחזקות היישוב היהודי בארץ ישראל לא הייתה
חסרת בסיס. הרקע ל"גזירת הים" קשור בניסיון שעשו יהודי ירושלים בשנת

1427 לסלק את אנשי המסדר הפרנציסקני מחזקתם בקבר דוד שעל הר ציון,

ולרכוש מן השלטונות המוסלמיים את הבעלות על המקום. כתוצאה מן
הסכסוך שהתפתח סולקו הפרנציסקנים מקבר דוד; אולם גם יהודי ירושלים

איבדו את אחיזתם במקום. כך או כך, אין ספק שהתעוזה שהפגינו יהודי

ירושלים במאבקם נגד המנזר הפרנציסקני, שעוררה עליהם את חמת חוגי
הכנסייה, מעידה על האופוריה המשיחית שהיו שרויים בה. תחושה זו נתנה

את אותותיה לא רק בניסיונם הכושל של יהודי העיר לקבוע את אחיזתם

בהר ציון, אלא גם בהצלחתם להרחיב את אזור מגוריהם ולתקוע יתד באזור
חדש: ב"רחוב בית הכנסת של היהודים", הידוע בימינו כרובע היהודי שבעיר

העתיקה. במקום הזה רכשו היהודים שטחים רחבים, כפי שניתן ללמוד

ראיה45 מדיווחו של נוסע נוצרי משנת 1421, שאלחנן ריינר מצטט אותו.
למידת ביטחונם העצמי של היהודים באותו הזמן היא העזתם לבנות את בית

הכנסת ב"רחוב היהודים" תמורת תשלומי שוחד כבדים, למרות שחל איסור

חמור, על פי חוקי עומר, על בניית בתי כנסת חדשים תחת שלטון האיסלאם.
מתעודה משנת 1425 שגילה אמנון כהן בארכיון בית הדין השרעי בירושלים
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עולה, כי תמורת תשלומי השוחד קיבלו הרשויות את הטענה שבמקום היה
46קיים בית כנסת קדום, ויש להשאירו בידי היהודים.

התרוממות הרוח בקרב האוכלוסייה היהודית של ירושלים נבעה, ככל

הנראה, מהתעצמותה הדמוגרפית בעקבות תנועת העלייה ההמונית שהתרחשה
–בסמיכות לשנת ר'. אחד המקורות מן המחצית הראשונה של המאה החמש

עשרה מתאר את צפיפות המתפללים בירושלים בחג השבועות בגין מספרם

הגדול של יהודי העיר ועולי הרגל. בעל הדברים מתרגש מעצם המעמד של
"ברוב עם הדרת מלך" ורואה בו סימן לגאולה העומדת בפתח: "בעת התקבץ

שם בחג השבועות החוגגים יותר מג' מאות איש, כולם הם נכנסים ויושבים

 עדות אחרת47רווחים, כי עדיין היא בקדושתה. וזה סימן גאולה שלישית".
כבר מזכירה חמש מאות יהודים החיים בירושלים דרך קבע; מקור מאוחר

48יותר מעמיד את מספר היהודים בעיר על אלף ומאתיים נפש.

ברם, פריחת היישוב היהודי בירושלים לא האריכה ימים. עול המסים
הקהילה למכור–ההולך ומכביד שהשיתו עליהם השלטונות אילץ רבים מבני

 הפגיעה בכוחם הכלכלי49את כל הרכוש הרב שצברו לשם פירעון חובותיהם.

של היהודים הגבירה את ביטחונם העצמי של יריביהם מן המוסלמים
בירושלים. לאחר שהשולטן הממלוכי ואנשי חצרו בקהיר דחו את תביעתם

של אנשי הוואקף להרוס את בית הכנסת השנוי במחלוקת של "רחוב

היהודים", מימשו הקנאים המוסלמים בירושלים את התכנית על דעת עצמם
בשנת 1474, ולולי הגנת השלטונות במצרים היו גם מגרשים את כל היהודים

מן העיר. אירועים אלה ואחרים הביאו להתפוגגות התקוות שתלו היהודים

בגאולה הממשמשת ובאה.
בתמונה הכוללת, יש לייחס לגל העלייה לקראת שנת ר' חשיבות מיוחדת.

בהשוואה לעליית שלוש מאות הרבנים שקדמה לו, ממדיו והרכבו האנושי

היו רחבים בהרבה. בצד אליטה רוחנית השתתפו בו יהודים מכל שכבות
האוכלוסייה ומארצות שונות. מבחינה זו, העלייה לקראת שנת ר' הניחה את

היסוד לעלייה המשיחית הגדולה שהייתה עתידה להתחולל כבר במהלך

המחצית הראשונה של המאה הבאה.
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כל העליות המשיחיות שהתרחשו באלף השישי, העלייה לקראת שנתמ
ש' (1540) היא הידועה ביותר, הודות להשפעה הרבה שנודעה לה

על היהדות ועל העולם היהודי. ואמנם, לעומת המיעוט היחסי של המקורות

העוסקים בעלייה שהתרחשה בסביבות שנת ר', מצוי בידינו חומר מגוון מאוד
עשרה,–לגבי האירועים שהתחוללו בעולם היהודי ובארץ ישראל במאה השש

והתקוות המשיחיות שנתלו בגאולה הצפויה של שנת ש'. במהלך תקופה זו

התרחשה תנועת עלייה שהביאה, לפחות למשך זמן מה, לפריחה חומרית
ורוחנית שכמותה לא ידע היישוב היהודי בארץ ישראל מאז ימי התנאים.

שגשוג קצר זה, שמוקדו בצפת, העמיד כמה מן הנכסים החשובים ביותר של

ÂÏÁÔ˘התרבות היהודית לדורותיה, ובראש ובראשונה קבלת האר"י והספר 

Ú¯ÂÍ.מאת רבי יוסף קארו 

הציפיות המשיחיות שהניעו את העלייה ההמונית בתקופה המדוברת
הושפעו מאחד האירועים הטראומטיים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל:

1492, לאחר כמאה שנים של רדיפות וגזירות שמהן סבלה–גירוש יהודי ספרד ב

קהילה גדולה ומפוארת זו. היקפן של הרדיפות וחריפותן העידו, לדעת חכמי
הדור, על הכוונה האלוהית שמאחורי האירועים, שתכליתם לעורר את עם

ישראל לקראת גאולתו בארץ ישראל ולהוציא אל הפועל את "שיבת ציון".

אחד מראשי יהדות ספרד, רבי יצחק אברבנאל, מגדולי פרשני התנ"ך, מצא
ר לצפון תני, ולתימן אלַֹמרמזים לכך בנבואה המופיעה בישעיה מג:ו: "א

 מרחוק, ובנותי מקצה הארץ". לדברי אברבנאל, ניתן ללמודַיבנתכלאי, הביאי 

מן הפסוק שגירוש ספרד הנו מהלך אלוהי שתכליתו לגרום ליהודים לשוב
לציון:

שרגל דרפס יכלמ חור תא םשה ריעה ,םיינשו םישימחו םייתאמ תנשבו

...ואצי םלוכש ןפואב תושפנ ףלא תואמ שולשכ םידוהיה לכ תא םצראמ

...םיסונאה םג םא יכ ,םידוהיה דבל אל ,לארשי ץרא דגנכ ורבע םלוכו

05.שדוקה תמדא לע םיצבקתמ םה ןפואה הזבו
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אחרי הגירוש הטראומטי מספרד הצטייר כיבושה של ארץ ישראל בידי
העותומנים, בשנת 1517, כתפנית מהפכנית לטובה בגורלם של היהודים. יחסו

האוהד של השלטון העותומני בארץ לעליית היהודים תרמה להתעוררות של

תסיסה משיחית רבתי, מן הגדולות הידועות לנו בתולדות עם ישראל. תסיסה
זו לובתה גם בהשפעת התמורות המהפכניות שהתחוללו בעולם הנוצרי,

בעקבות קריאת התיגר של מרטין לותר על הכנסייה הקתולית. הידיעות

המרעישות על כך הגיעו אפילו לארץ ישראל, כפי שמעידים דבריו של המקובל
רבי אברהם הלוי, שעמד בראש הישיבה הספרדית בירושלים: "והנה עתה

מקרוב באו לירושלים יהודים נאמנים מארצות אשכנז ובוהמיה... עניינם מן

האיש... אשר שמו מרטין לוטר... שהתחיל שנת הרפ"ד (1524) לחלוק על
51דת הערלים ולהראות להם כי שקר נחלו אבותיהם".

כיסופי הגאולה הממשמשת ובאה עמדו ביסוד הפעילות האינטנסיבית של

דוד הראובני ושלמה מולכו באיטליה ובפורטוגל. שתי דמויות אלה מגלמות
דגם חדש של מנהיגות יהודית, המתאפיין בשילוב של אקטיביזם משיחי

 שהציג את עצמו כנציג משבט ראובן וכמלכם של—ופוליטי. דוד הראובני 

 הגיע בפעילותו עד לאפיפיור, והציע לו להמליץ—חלק מעשרת השבטים 
בפני מלך פורטוגל לכונן ברית צבאית בין היהודים לנוצרים לשם מלחמה

משותפת נגד המוסלמים, על מנת לכבוש את ארץ ישראל מידי השולטן

צבאית שהגה–התורכי. כפי שהראה משה אידל, הובלעו בתכנית המדינית
52הראובני יסודות משיחיים שהתבססו על חישובי קץ לשנת ש' (1540).

פרטים רבים יותר מצויים בידינו לגבי עמיתו של הראובני, שלמה מולכו, בן

למשפחת אנוסים, שעלה והצליח להגיע לתפקיד מזכיר מועצת המלך
בפורטוגל. בהשפעת הראובני שהופיע בחצר המלוכה בשנת 1525 שב מולכו

ליהדות, ובעקבות מעשהו זה ברח לסלוניקי, שם נפגש עם רבי יוסף קארו.

לדברי אידל הרבה מולכו ללמוד את תורת הסוד ולעסוק בקבלה מעשית
כאמצעים לקירוב הגאולה, הואיל והאמין שלעת הקץ "יהיו גלויים לנו כל

 ממנו בעוונותינו, ואז יתפרשו לנו תורה חוקים ניטלוסודות התורה אשר

 לדעתו של אידל,53ועדות שאין אנו משיגים עתה הסודות העליונים שבהם".
מולכו סבר כי שנת ש' היא המועד שבו תתחדש מלכות בית דוד: "שנת ש'

 הקץ לפעילותם של הראובני ומולכו54נשלמים ימי מועד יהיה עליו בית דוד".

הגיע עם מעצרם ברגנסבורג בידי קרל החמישי, קיסר האימפריה הרומית
הקדושה ומלך ספרד, בקיץ 1532. שלמה מולכו, האנוס לשעבר, הובא
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למנטובה שבאיטליה והועלה על המוקד, ואילו דוד הראובני הוגלה לספרד
ושם נעלמו עקבותיו.

ככל שקרב מועד הגאולה של שנת ש' הלכה והתעצמה ההתרגשות

המשיחית ותחושת קרבת הקץ. רבי אברהם הלוי, שעלה לירושלים באותה
העת, מבטא הלך רוח כזה כשהוא סוקר את התקופה בכללותה ורואה בה

גאולה: מצד אחד, הצרות שפקדו את עם ישראל בגולה,–סממנים של טרם

והתפילות המיוחדות שנאמרו בירושלים כדי לעורר רחמי שמים; ומצד שני,
ההיענות מן השמים לתפילות האלה, באמצעות פגיעה בכנסיית הקבר

 עדות נוספת לתופעת קביעת התפילות55שבירושלים על ידי אש מן השמים.

–המיוחדות, שנועדה להבטיח את מימוש הגאולה, מצויה במכתב ששלחו בני
הישיבה בירושלים לאיטליה בשנת 1521. מתעודה זו עולה שבירושלים הנהיגו

חוגים שונים "משמרות" בימי שני וחמישי לאמירת תפילות ותחנונים, לשם

הישיבה שכתבו את המכתב, כמו רבי אברהם הלוי,– גם בני56קירוב הגאולה.
תופשים אירועים חריגים כאות וסימן להיענות מן השמים לתחינותיהם:

,םלוע לש וכלמ תנש הדדנ אוהה הלילב ,תורמשמה ונרדיס רשא םויהו

םשג יהיו ,ולוק ןתיי ןוילעו ,'ה םימשב םעריו ,הלואג ןמיס ונל הארהו

,רמועל א"י םויב היה הזו .םיעלס רבשמו םירה קרפמ ,הלודג חורו ףטוש

תומיב םידרוי םימה ןיא יכ ,םילשוריב ריטמהל אלפ אוה ןמזה ותואב רשא

75.הלואג ןמיס אלא הז ןיאו ...חספ דע תוכוסמ םימשגה ימיב קר ,ץיקה

בסמוך לשנת ש' גברה גם תנועת העלייה לארץ ישראל. בעלייה המונית

זו, שמנתה אלפי משפחות יהודיות, השתתפו, על פי העדויות שבידינו, גם

יהודים מפולין ומליטא. בשנת 1539 נרשמה בספרי האחוזה של העיר הורודנה
מכירת בתים של יהודים שהתכוונו לעלות לארץ ישראל. באותו הזמן לערך

ביקש המלך הליטאי זיגמונד הראשון לברר מה האמת בשמועות (שהיו, כמובן,

עלילת שווא), שלפיהן העולים היהודים נוטלים עימם גם ילדים נוצרים
 את התסיסה שהובילה לתנועת עלייה זו מייחס ההיסטוריון58שנימולו על ידם.

יצחק שיפר להלכי רוח משיחיים שהתעוררו בעקבות הופעת שלמה מולכו

 ייתכן כי ציפיות משיחיות הניעו,59בפראג ופגישתו עם הקיסר קרל החמישי.
בשנת 1530, גם את עלייתו לירושלים של רבי יעקב פולק, דיין וראש ישיבה

מפורסם מפראג וקרקוב, מי שנחשב מייסד עולם התורה בפולין ואבי שיטת

60"הפלפול והחילוקים" של ישיבות מזרח אירופה.
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חלק גדול מן העולים לארץ באותו פרק זמן שם פניו אל הגליל ובעיקר
לצפת. הגליל ניעור לחיים חדשים. בחירתה של צפת כעיר מגוריהם של

מגורשי ספרד קשורה בציפיות המשיחיות המסורתיות להופעת המשיח בגליל

 ולעובדה שבצפת לא היה מרכז דתי מוסלמי או נוצרי; לא פחות61דווקא,
מכך קשורה העדפת המגורים בגליל באפשרות למצוא באזור זה מקור פרנסה

 חלק מהעולים, בעיקר סוחרים ואנשי כספים,62בתעשיית האריגים המקומית.

אפילו הועסקו בידי השלטונות כממונים על גביית המסים והכנסות המדינה
או כחוכרים בשטחי כלכלה שונים. עד מהרה הפכו צפת והגליל למרכז כלכלי

פורח, שייצא תוצרת חקלאית כגון פירות ותבואה, כבשים, צמר ואריגים.

מטעני הסחורות הועברו דרך נמלי ביירות, טריפולי, צידון, עכו וחיפה. מקור
התקופה מתאר את השינוי הדרמטי שחל בצפת תוך תקופה קצרה של–בן

עשר שנים: "מי שראה צפת זה עשר שנים, ורואה אותה עתה, היא נפלאת

בעיניו, כי בכל עת מרבים היהודים לבוא, ומלאכת הבגדים מתרבה בכל יום...
63וכל איש ואישה שיעשה בצמר בכל מלאכה, ירוויח מזונותיו ברווח".

שגשוגה של צפת וצמיחת הקהילה היהודית בעיר לּוותה גם בפריחה

רוחנית עקב עלייתה של עילית רוחנית, שעימה נמנו תלמידי חכמים מובהקים,
ראשי ישיבות ומקובלים ידועי שם כמו רבי יעקב בירב, רבי יוסף קארו, רבי

חבורתם. כל אחד מן האישים האלה ביקש להטביע את–שלמה אלקבץ ובני

חותמו על רוח התקופה רוויית המתח המשיחי, ולזרז במעשיו את בוא
הגאולה. אישים אלה ואחרים שעמדו בראש הקהילה הצפתית הפכו את העיר

בתקופה קצרה ביותר לאחד המרכזים הרוחניים הגדולים בתולדות ישראל מאז

חתימת התלמוד.
המסורת הרוחנית המפוארת של היישוב היהודי בצפת החלה למעשה

בשנת 1524, עם עלייתו ובואו לעיר של רבי יעקב בירב, תלמיד חכם ספרדי

תעוזה ומעש, ביקש–מגדולי החכמים שבדור. בירב, דמות דומיננטית רבת
להקים בצפת מרכז רוחני ובאמצעותו לחדש את מוסד הסנהדרין. ניסיון זה

נשא אופי משיחי מובהק: כינונה מחדש של הסנהדרין נתפש במסורת כשלב

חשוב בתהליך הגאולה, מכיוון שהיה ביטוי מעשי לריבונות משפטית יהודית
בארץ ישראל. ברם, תנאי מוקדם לחברות בסנהדרין היה ה"סמיכה" הרבנית,

נוהג שקיימו דורות של חכמים בארץ ישראל עד קטיעתו בראשית המאה

1538, שנתיים– ב64החמישית לספירה. בירב קיבל על עצמו לחדש מסורת זו.
לפני שנת ש', במעמד עשרים וחמישה מגדולי הרבנים בצפת, נסמך רבי יעקב
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בירב עצמו כסמוך ראשון בשלשלת המחודשת. אולם המהלך עורר התנגדות
מצד רבי לוי בן חביב, ראש הרבנים בירושלים, שטען כי הסמיכה לא עמדה

 ועל כן אין לה— הסכמת כל חכמי הארץ —בקריטריון שהציב הרמב"ם 

תוקף הלכתי. המחלוקת בין הצדדים הלכה והתלהטה, עד שמתנגדיו של רבי
יעקב בירב הלעיזו עליו בפני השלטונות. מחשש למעצר נאלץ מנהיג המרכז

הצפתי לברוח מן הארץ, לא לפני שסמך בחפזה ארבעה מגדולי הדור שהיו

בעיר, ובהם רבי יוסף קארו.
לאחר עזיבתו של רבי יעקב בירב מילא את מקומו בראשות הנהגת

, הנחשבים לאבניÂÏÁÔ Ú¯ÂÍ˘ וÈ˙ ÈÂÒÛ·הקהילה רבי יוסף קארו, מחבר הספרים 

יסוד בספרות ההלכה. קארו נולד בפורטוגל, ולאחר הרדיפות והגירוש הגיע
עם רבים מן המגורשים למצרים, שהייתה תחת שלטון האימפריה העותומנית.

בשנת 1536 עלה לארץ עם קבוצת מקובלים בראשות רבי שלמה אלקבץ

והתיישב בצפת. הרקע לעלייה זו היה מיסטי במובהק: בדרשה שנשא אלקבץ
בליל חג השבועות, ערב עלייתם לארץ, הוא מתאר כיצד ה"מגיד", ישות

שנגלתה בקביעות לרבי יוסף קארו, האיץ בו לעלות לארץ ישראל מפני שהעת

היא עת רצון: "אשריכם בניי, שובו אל לימודכם ואל תפסיקו רגע ועלו לארץ
ישראל כי לא כל העתים שוות... לכן מהרו ועלו... כי כבר אמר 'עת הזמיר

65הגיע' ולא כל העתים שוות".

אותו רבי שלמה אלקבץ היה הדמות הבולטת השלישית בהנהגה הרוחנית
של צפת. הוא הנהיג מנהגי תפילה מיוחדים וחיבר ספרי קבלה ופיוטים רבים

שנושבת מהם רוח של ערגה וגעגועים לגאולה (אחד הפיוטים הידועים ביותר

שכתב, "לכה דודי", נכנס לסדר תפילת קבלת שבת בכל עדות ישראל). באחת
התפילות שחיבר הוא קורא לקדוש ברוך הוא לגאול את עמו שכבר הוכיח

במעשיו את מסירות נפשו למען ארץ אבותיו בעלותו אליה:

יבגר רפע ןנוכלו וינבא תוצרל ,'ה רה ןויצ רה לא תולעל םחור הבדנ התעו

.ךרד םיב םינתונ ,םפכב םשפנ ומש .ךל םיאב םיצבקנ םלוכ ,ויתוברח

.תאזה ץראה לע ךינפל תווחתשהלו תולעל ,ורבג תויראמ ,ולק םירשנמ

אובל וב וצפחי אל בהזו ובושחי אל ףסכ ,םהיגונעת תיבו םשוכר לכ ובזעיו

םייוגה היבשויו ,םהינפל הממושו הברח הבוזע איה הנה ץראהו .ץראה לא

ךידבעו ,םיכומ ךידבע םויו םוי לכבו .םיאטחו םיער ןכ יכ הב םילשומה

םא ,םתוא תסאמ סואמה ?'ה עישותו דוקפת אל הלא לעה .הילא םילוע

66?ךשפנ הלעג הזכ יוגב
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אישיות רוחנית נוספת שהטביעה את חותמה על המרכז היהודי בצפת
הייתה האר"י הקדוש, רבי יצחק בן שלמה לוריא אשכנזי. האר"י נולד

בירושלים ולמד תורה בישיבת רבי בצלאל אשכנזי בקהיר, שבה עסק

. לדבריו, התגלה אליו אליהו הנביא וציווה¯‰ÊÂ‰בלימוד מעמיק של ספר 
עליו לעלות לארץ ישראל כדי להגיע אל הקדושה העליונה, הבנת החכמה

האלוהית וידיעת סודות התורה. בעקבות התגלות זו עלה האר"י לארץ

והתיישב עם תלמידיו בצפת. קשה להפריז בהערכת התפקיד שמילא האר"י
בהתפתחותה של המסורת הקבלית: לתורתו בדבר התהוות העולם והגאולה,

ולאסכולה שהתגבשה סביבה, הייתה השפעה מכרעת לא רק על חוגי

המקובלים בדורות הבאים, אלא גם על עלייתה של התנועה החסידית במאה
עשרה.–השמונה

התבוששותה של הגאולה המשיחית מלהתגשם בשנת ש' לא ריפתה את

ידיהם של מחשבי הקיצין. כמה מקובלים סברו שהגאולה תבוא שלושים וחמש
 אולם המתח המשיחי לקראת שנה זו כבר67שנה מאוחר יותר, בשנת של"ה,

לא היה טעון באותן האנרגיות שאפיינו את העלייה וההכנות סביב שנת ש'.

 התחנה הראשונה בתהליך הגאולה לפי—השמועות על בניינה של טבריה 
 בידי בני משפחת נשיא, מעשירי ספרד וממקורבי— 68תכמה מסורות מדרשיו

השולטן התורכי, עוררו דריכות מסוימת בקרב יהודי איטליה בתקופת ביניים

 גם הציפיות69זו, אך נכזבו עד מהרה ולא יצרו גל של עולים לארץ ישראל.
המשיחיות שנקשרו בדמותם של שני הענקים הרוחניים של הדור עלו בתוהו.

האר"י הקדוש נפטר כשלוש שנים לפני מועד הגאולה המיוחל, ביום ה'

באב של"ב, והוא רק בן שלושים ושמונה שנים. ואילו רבי יוסף קארו נפטר
בצפת בעיצומה של שנת של"ה, ביום י"ג ניסן, כשהוא זקן ושבע ימים, בגיל

שמונים ושבע.

אחד דעיכת התסיסה המשיחית ליוותה את שקיעתו של המרכז בצפת.
הגורמים העיקריים לשקיעה היה המשבר הכלכלי החמור שפקד את הארץ

וירידת הכדאיות של ייצור האריגים בעיר. גם השלטונות שינו לרעה את יחסם

ליהודים, ובשנת 1576 אף ניסו לגרש כאלף משפחות יהודיות מארץ ישראל
 בתואנה שבנו—לקפריסין. הרדיפות הדתיות שמהן סבלו היהודים בצפת 

 הביאו את הקץ על תקופת השגשוג של—ללא רשות 32 בתי כנסת בעיר 

קהילה זו. בקינתו של רבי משה אלשיך מתואר הסיום העגום של פרק מפואר
בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל: "ומי האיש אשר ראה את העיר
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שיאמרו כלילת יופי ומשוש לכל הארץ, עיר גדולה של חכמים ושל סופרים...

איך שודדה נצתה כמדבר... איכה ישבה בדד העיר רבתי עם... כי מי היה יכול

לבקוע לעבור בין ההולכים ברחובותיה מרוב אדם, ועתה בזויה ושוממה מבלי
בניה היא יושבת שכולה וגלמודה... כסוכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה...

70רבו שוטניה ומחריביה".

Â

מרות המשבר הקשה שעבר על ארץ ישראל, ובעיקר על צפת, בסוףל
עשרה, התחדשה תנועת העלייה לארץ ישראל כעבור–המאה השש

¯‰ÊÂ‰עשורים ספורים בלבד. את תנועת העלייה הזאת הזינה פסקה מספר 

הקובעת כי בשנת ת"ח (1648) תתרחש תחיית המתים, תופעה שעל פי
:¯‰ÊÂ‰ לפי ספר 71המסורת היא אחד השלבים המאוחרים בתהליך הגאולה.

ינכוש לכ םימק ויהי ונממ םינש הנומשו תואמ עברא ןמזל ישישה ףלאב

ת"חל וררועתיש ינפמ ת"ח .ת"ח ינב םתוא ארק קוספהו ...םמויקב רפעה

לא שיא ובושת תאזה לבויה תנשב" )הכ ארקיו( ביתכד ונייהו ,הנש

הנומשו תואמ עבראו םיפלא תשמח אוהש ת"אזה םלתשישכו ,"ותזוחא

27.ותלחנו ותזוחא איהש ותמשנ לא ,ותזוחא לא שיא ובושת ,]8461[

ןמ דומלל ןתינ ח"ת תנש תארקל תיחישמה הסיסתה לש התמצוע לע

הייפיצמ דחה רבעמה תא תוראתמה ,רתוי תורחואמה תוירוטסיהה תויודעה

הנש התואב יקצינלמח תוערפ ץורפ רחאל השק ןוגיו הבזכאל תימיטפוא
,ןהכה יתבש יבר ,ך"שה ,רודה ילודגמ דחא .)"ט"ת-ח"ת תוריזג"( תלחוימ

לע וגרהנ רשא ...וידבע םד תמקנ םוקני" :ובתכב השק השוחתל יוטיב ןתונ

תנשב[ תאזב יתבשח רשא ח"ת תנש .םינמזה ולאב דחוימה ומש תשודק
ירוניכ ךפהנ ,םינפלו יינפל שדוקה לא ןרהא אובי ]הירטמיגב ת"אז — ח"ת

ףסוי יבר ףרגונורכה ידיב המשרנ המוד תודע 37."םינוגיל יתחמשו לבאל

הלואג תנש יכ ובשח םה יכ ...ומעב 'ה ףא הרח ...ח"תה תנש איה" :ירבמס
ךפהנ וישכעו ]804[ תח ינב תנשב ...רהוזה רפסב רכזומכ ,הנשה תאזב ,איה

47."]804[ רדרדל
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בתנועת העלייה לארץ ישראל לקראת שנת ת"ח השתתפו עשרות רבות
של תלמידי חכמים ובני משפחותיהם. מרביתם היו מקובלים מבית מדרשם

של רבי משה קורדובירו והאר"י, שהאמינו שבעיסוק בתורת הסוד ובהפצתה

הם ממלאים אחר אחד התנאים החשובים לביאת המשיח. ביניהם ניתן למצוא
;ÁÒ„ Ï‡·¯‰Ìאת רבי אברהם אזולאי ממרוקו, מחבר הספר הקבלי החשוב 

את רבי יעקב צמח מפורטוגל, שערך את כתבי רבי חיים ויטאל, תלמידו של

 העוסקËÂ· ‰‡¯ıהאר"י, ואת רבי נתן שפירא מקרקוב, מחבר הספר הנודע 
בקדושת הארץ על פי הקבלה.

אחד האישים הבולטים בקרב העולים בתנועת העלייה לקראת שנת ת"ח

היה המקובל רבי ישעיהו הלוי הורוביץ (1630-1565), הידוע בכינויו "השל"ה
. בשנת 1620 לערך החליט השל"ה,˙È ÏÂÁÂ˙ ‰·¯È˘הקדוש", על שם ספרו 

מי שהיה רבן של דובנא, אוסטרהא, פרנקפורט דמיין ופראג, לעלות לארץ

ישראל. טרם עלייתו ביטא השל"ה בלהט את הקשר הטבעי שבין יישוב הארץ
ובין קירוב הגאולה, ואת צערו על שאחרים אינם רואים עין בעין את הזיקה

ה ראיתי בני ישראל בונים בתים [בחו"ל]ֹהזאת: "שלבי היה בוער תמיד, כשרא

כמו מבצרי השרים, עושים דירת קבע בעולם הזה ובארץ הטמאה... וזה נראה,
 את עלייתו לארץ ראה השל"ה כצעד75חס ושלום, כהיסח הדעת מהגאולה".

של האלף הכרחי בקידום הגאולה הצפויה להתרחש בראשית המאה החמישית

 בתחיית המתים בשנת ת"ח:— ¯‰ÒÙ¯ ‰ÊÂ כפי שחוזה —השישי, ושיאה 
בוֻ"הרי עולם הבא שהוא תחיית המתים הגדול, שהוא 'בשנת היובל הזאת תש

76".'זתוֻאיש אל אח

בראשית שנת 1622 הגיע השל"ה לארץ ושהה תקופה קצרה ביותר בעירו
של האר"י, צפת. משם עלה לירושלים ובה קבע את מגוריו. כמה סיבות

הניעוהו לעבור מצפת לירושלים. העיקרית שבהן הייתה תפישתו כי לירושלים,

ולא לצפת, מעמד הבכורה בתהליך הגאולה, ועל כן יש למקד את המאמצים
ביישובה ובניינה: "עוד אמרו רבותינו ז"ל... 'לא אבוא בירושלים של מעלה

עד שאבוא בירושלים של מטה'. פשוטו הוא, ירושלים של מטה היא ירושלים

77אשר בכאן, בארץ הקדושה, אשר אנחנו מצפים לבניינה במהרה בימינו...".

בצד מניע רוחני זה השתכנע השל"ה לעקור לירושלים גם עקב גידולה של

הקהילה היהודית בעיר באותה תקופה. באיגרת שכתב טרם עלייתו לירושלים,

 מתאר השל"ה גידול זה באוכלוסייה, שהתרחש בעקבות זרם78בשנת שפ"ב,
העלייה המתמשך: "כי ת"ל [תהילה לאל] נעשה צר המקום בירושלים, כי קהל



‡·È· ‰˙˘Ò¢· Ø ≤∞∞≤  75   •

אשכנזים בירושלם הוא בכפל מקהל אשכנזים שבצפת תיבנה ותיכונן במהרה
בימינו, ובכל יום ויום מתרבים". הוא הדין באשר לעלייה ההמונית מארצות

האימפריה העותומנית: "וכן הספרדים שבירושלים מתרבים מאוד מאוד, ממש

למאות [ראשי משפחות]". השל"ה שיבח במיוחד את איכותה של העלייה
האשכנזית הואיל "ויש בקהל אשכנזים כמה וכמה אנשים חשובים גדולים

בתורה". אי לכך טיפח תקוות כי מספר העולים עוד ילך ויגדל בעקבות עלייתו

שלו: "ובזמן קצר אם ירצה השם תשמע כי קהל אשכנזים יהיה גדול גדול
ונורא מאוד מאוד, כי ידעתי ת"ל [תהילה לאל] כי רבים יבואו שמה וירצו

79להתחבר לי".

ההתלהבות שהשל"ה הביע ביחס למעברו הצפוי לירושלים לא שככה
לאחר שהשתכן בעיר. אחרי שנת 1622 שלח מירושלים איגרת שנייה, שאותה

חשף לאחרונה החוקר אברהם דוד, ובה חזר וביטא את השקפתו שאכן חל

מפנה היסטורי משמעותי במעמדה של העיר, ותוך כדי כך הדגיש את קדושתה
80היתרה, ולא פחות מכך את השיפור הגדול בתנאי הקיום החומרי שמצא בה.

באיגרת הראשונה כתב השל"ה דברי קילוסין על ירושלים מתוך השמועה

ודימה את מעלותיה לאלו של עיר הולדתו פראג; באיגרת השנייה הוא מפליג
בשבח שגשוגה של ירושלים על סמך התנסות יומיומית, והוא מדמה אותה

לאחת מעריה הראשיות של מזרח אירופה: "ודע... כי היא [ירושלים] כעיר

גדולה כמו קראקא, ומדי יום ביום העיר נוספת בבניינים גדולים והיא רבתי
81עם, אם מאומות העולם, אין ערך ואין מספר, ואם מבני ישראל להבדיל".

התעצמות האוכלוסייה האשכנזית והספרדית בירושלים והבנייה היהודית בעיר

שכנעו את השל"ה כי ביאת המשיח קרובה מאי פעם. "ואנחנו חושבים כל
זה לסימן גאולה במהרה בימינו אמן", הוא כותב. "אנחנו רואים קיבוץ גלויות

יום מתאספות ובאים. שוטטו בחוצות ירושלים, כולם–דבר יום ביומו. יום

מלאים ת"ל מישראלים, ישמרם צורם וגואלם, ובתי מדרשות ותינוק[ו]ת של
82בית רבן".

כיסופי הגאולה של השל"ה באו לידי ביטוי גם בניסיונותיו לחשוף את

כתבי האר"י הקדוש. השל"ה היה משוכנע כי הכתבים השונים של האר"י שהיו
מצויים בחוץ לארץ לא היו מקוריים, שכן תלמידו של המקובל הגדול, רבי

חיים ויטאל, אסר להעתיק את כתבי רבו ולהוציאם מחוץ לארץ ישראל. באחת

מאיגרותיו מספר השל"ה כי כאשר הגיע לדמשק בדרכו לארץ, אפשרו לו יהודי
המקום לראות את כתבי רבי חיים ויטאל וללמוד אותם, והוא מביע את
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תקוותו שעם בואו לירושלים ימשיך ללמוד את קבלת האר"י על פי הכתבים
ישראליים, כדי לזהותם, לאשר את אמינותם ולממש את ייעודו בהתרת–הארץ

החרם על חשיפתם ופרסומם:

םלוכלו ,םילודג םימכח הברה ןאכב שיו .המכחה תאזל הוואתמו ףסוכ ינאו

םהש וניארו ונאצמו .]לאטיו םייח יבר לש[ וידימלתמ וטשפתנש סרטנוק שי

ונל הלגתיש תע אהיש וניוויק 'הל ךא ...םיקולח םיניינע ]הברהב[ תוברהב

ינכזי םאבו .ץפח לכל תעו ןמז לכל יכ ,]י"ראה[ ל"נה יהולאהד שודקה רפס

.םודקה םרחה ונייהד ,רדנה רתּוי יאדווב זא יתיוויק הווק רשאכ לאה

לא דסחב ונחנא םיחוטבו ...םיברה תא תוכזל המכסה השענ ,הברדאו

השעמ ןה ןהו ,ל"נה רפסה ונייהד תורתסנה ונל הלגתיו הכזנ הרהמבש

38.הבכרמ

י"ראה לש םיירוקמה םיבתכה תא שדחמ ףושחל ה"לשה לש ויתונווכ תא

םייח יבר לש ותעיבק ןתוא הכירדה .אדירג תילאוטקלטניא תונרקס העינה אל
ןמיס אוה י"ראה לש םייתימאה םיירוקמה םיבתכה יוליג היפלש ,לאטיו

ךורב שודקה ינפל הלודג החמשו הווצמ וללה תורודב" :חישמה תאיבל

עיבמש הווקתה 48."חישמ אובי התוכזב יכ תאזה המכחה הלגתתש אוה
יהולאהד שודקה רפס ונל הלגתיש תע אהיש וניוויק 'הל ךא" — ה"לשה

תפישח תועצמאב יכ ,ותנומא לע הדיעמ — "ץפח לכל תעו ןמז לכל יכ ,ל"נה

תא חיטבהל לכוי ידוהיה םלועב התצפהו תיתימאה תירוקמה י"ראה תלבק
58.הלואגה בוריק

באיגרותיו הנרגשות של השל"ה משתקפת התסיסה המשיחית ששררה

ברוב היישוב היהודי לקראת שנת ת'. אולם, כפי שאירע פעמים רבות בתולדות
יהודי ארץ ישראל, גם תקופת חסד זו באה אל קצה. בשנת 1625 השתלטה

פרוח. על פי הנוהג המקובל באותם הימים קנתה–על ירושלים משפחת אבן

המשפחה את השררה על העיר מאת השלטונות העותומניים ברצי כסף. מכאן
העיר ולמרר את חייהם של אלה–ואילך ראתה עצמה חופשית לעשוק את בני

שלא עמדו בתשלומים השרירותיים. בעיקר התנכלה לתושביה היהודים של

העיר, שהיו חסרי אונים וניתן היה לסחוט אותם בשל התמיכה הכלכלית
 תוך שנתיים, מאז שנת 1625 ועד סוף שנת86והכספית שקיבלו מיהודי הגולה.

1627, התערער לחלוטין מצבו של היישוב היהודי בירושלים. השליט מחמד

פרוח רדף באכזריות רבה את יהודי העיר, גזר עליהם גזירות שונות, הגביל–אבן
 וסחט מהם סכומי כסף אדירים. כאשר לא יכלו87את מספרם באופן שרירותי,
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לשלם את החובות או הקנסות נאסרו ועונו דרך קבע. קודשי ישראל נפגעו.
בתי הכנסת שועבדו לחובות ונסגרו, התפילות הופרעו, ספרי תורה חוללו,

יריעות הקלף שלהם נתלשו ונשדדו להכנת בגדים ושקים; בתי הדין שבתו

 רבים מן היהודים88והדיינים פוזרו, תלמודי התורה נסגרו והילדים גורשו מהם.
מצאו עצמם רעבים ללחם. מי שהייתה לו היכולת, נס הרחק מהישג ידו של

פרוח. בין הבורחים היה גם השל"ה, שהצליח לחמוק לצפת. מתוך–מחמד אבן

3,000-2,500 יהודים שהיו בירושלים בשנת 1624, ערב עלייתו לשלטון של
2,000 יהודים, ובסוף תקופת שלטונו–פרוח, ברחו מן העיר כ–מחמד אבן

162789 נותרו בה כמה מאות בלבד.–ב

הפוקתה תא הנייפאש ,ח"ת תנש תארקל תיחישמה הייפיצה ,תאז םעו
תיחישמה הווקתה לש התדמתה לע .הגומנ אל ,חורפ–ןבא לש ונוטלש ינפלש

םינשב לארשי ץראב ההשש ה'גור סוינגבא ירצונה עסונה דיעמ תידוהיה

םייפלאמ הלעמל האר ןהבש תויונמדזה יתש לע רפסמ אוה .9261-4361
צ"ש תנש לש תועובשה גחב — חישמה תאיבל םתייפיצב תפצ ידוהימ

תפצ ריעב תמייקתמ םידוהיה לש תולהקתהה" :)3361( ג"צש תנשבו ,)0361(

ךירצ וז תפצ ריעבש ,םהל םירומ םינבר המכש יפכ ,םה םיבשוח יכ ,לילגב
ורואיתמ םג תבשונ תוימיטפוא לש חור 09."ול םיכחמ םהש חישמה אובל

,1361 תנשב היצנווב ספדנש ,Á¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌ רפסה לש ימינונאה רבחמה לש

הדוזיפא ,היתוארומ לכ םע ,םילשורי ידוהי לש תופידרה תפוקתב האורה
,רבעבכ גושגש ועדיו ובושי לארשי ץרא ידוהיש הווקתה תא עיבמ אוה .דבלב

תובשייתהה רואיתב אקווד ותריקס תא חתופ אוה ,ןכל .חישמ ימעפל האיכ

הבשייתנו" :תופידרהו תואלתה קרפל המדקש ,םילשוריב םידוהיה לש תינומהה
םתמדא לעמ לארשי תולג םוימ התייהש הממ רתוי ונמע ינבמ וניהולא ריע

תודשו םיתב ונק ונממ םיברו ...הב ןוכשל םיבר םידוהי םיאב םויב םוי ידמ יכ

ואלמ ריעה תובוחרו םלשורי תובוחרב תונקזו םינקז ובשיו תוברחה ונבו
ורתונש םידוהיה תוינורט תא רפסה רבחמ החוד ךשמהב 19."תודליו םידלי

שי ,הנכסה ףולח םע ,ותנעטל .הנממ וחרב אלש לע וטרחתהו םילשוריב

דחוימבו ץראה תא בשיילו ,הלואגל תויפיצה שומימל לועפל ,זוע רתיב רזאיהל
:םילשורי תא

םלשוריב סנכיי אלש ,םחניי אלו 'ה עבשנ שדקמה תיב ברחש םוימ אלה יכ

–ןב תאיב םדוק הנהו .הטמ לש םלשוריב לארשי וסנכייש דע הלעמ לש

בשייתהל ץראה תופנכ עבראמ םיבר םינב רופיצכ םידרחנ ויה ךורפ
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וישכע ןכש לכ ...תויולג ץוביק תליחתל הלגנ ןמיס ונידיב הז היהו .םלשוריב

ובשו ואדי רשנכ ,ךורפ–ןב ביואה ונינפמ שרגיו וצראו ומע תא 'ה דקפ יכ

29.םלובגל םינב

, הייסורים שעברו על יהודי העיר בשנתיים שתחתÁ¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌלדעת בעל 

פרוח היו בעצם "חבלי משיח" שתכליתם למֵרק את עוונות עם–שלטון אבן

ישראל לפני הגאולה: "הסברה נותנת, אשר האלוהים ניסה אותנו כמצרף
ומטהר... ולבררנו וללבננו באש הצרופה שעברו עלינו להקל מעלינו חבלי

93משיח".

הגאולה המיוחלת לא התחוללה בשנת ת"ח (1648). תחתיה התרחש בשנה
זו אחד האירועים הקשים בהיסטוריה היהודית. במהלך התקוממותם

נגד ממשלת פולין רצחו הקוזקים בהנהגת בוגדן חמלניצקי עשרות אלפי

יהודים, זרעו הרס וחורבן, והחריבו כשלוש מאות קהילות יהודיות. העולם
היהודי כולו הזדעזע. פרעות ת"ח-ת"ט היו לאבן דרך עגומה בתולדות העם.

פיוטים וקינות נתחברו בגינן, ומנהיגי הקהילות תיקנו תקנות מיוחדות לאות

הזדהות ואבל.
ואולם, הפורענות הקשה שנפלה על הציבור היהודי במזרח אירופה

הכשירה את הקרקע לתסיסה משיחית חדשה, שהתעוררה פחות משני עשורים

מאוחר יותר והתמקדה בדמותו של שבתי צבי. למרות התנהגותו המשונה
של האיש, שכמה מן החוקרים הסבירו אותה מאוחר יותר כגילוייה של מחלת

 נפלו טענותיו בדבר משיחיותו על אוזניים קשובות. בתום מסע שערך94נפש,

בקרב קהילות שונות על מנת לגייס הכרה בסמכותו, ולאחר שהות קצרה
בארץ ישראל, זכתה הכרזתו של שבתי צבי על עצמו כעל משיח בשנת 1665

לתמיכה הולכת וגוברת של רבנים ומקובלים. הצהרותיו עוררו התלהבות

עצומה בקרב רבים והפיחו בהם אמונה מחודשת בגאולה הקרבה ובאה. חסידיו
החלו לנהוג מנהגי סגפנות ועשו תיקוני תשובה; כמה מהם מכרו את נכסיהם,

ארזו את מטלטליהם וערכו הכנות לעלייה לארץ ישראל. קהילות מסוימות

אף ביקשו, בסיוע העשירים שבתוכן, לשכור אניות על מנת להסיע את
ההמונים לארץ ישראל.

אלא שבניגוד לתסיסות המשיחיות האחרות בציבור היהודי, לא השליכה

השבתאות את יהבה על העלייה לארץ כשלב הכרחי בתהליך הגאולה. הופעתו
של המשיח נתפשה בעיני חסידיו של שבתי צבי כתחילת התהליך, התגלות
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הקודמת לסממנים האחרים של הגאולה. ההיבטים המעשיים של המשיחיות
השבתאית נשאו, לפיכך, אופי שונה מהדפוס הרגיל. המשיחיות השבתאית

ארצי, והתמקדה–אף הלכה והתרחקה מגילויים של אקטיביזם בעל ממד פוליטי

 עם זאת, זמן קצר לאחר95מיסטית המכוונת כלפי מעלה.–בפעילות רוחנית
התעוררות משיחית זו, התחוללה עלייה המונית לארץ ישראל, שבה השתתפו

מאות רבות של עולים. במוקד התנועה הזאת עמד הדרשן הנודד רבי יהודה

 מספר170096 במטרה לקרב את הגאולה.–חסיד וחבורתו, שעלו מאירופה ב
חוקרים מייחסים לעליית רבי יהודה חסיד מגמות שבתאיות, מפני שנטלו

בה חלק כמה מחסידיו המובהקים של שבתי צבי, שעלו לארץ מתוך אמונה

 ואולם, אין97כי משיחם עתיד להתגלות שנית כגואל בשנת תס"ו (1706).
משמעית המצביעה על כך שרבי יהודה חסיד עצמו ורבים–בידינו עדות חד

 כך או כך, לאחר שחלפה שנת תס"ו98מהעולים עימו היו שבתאים.

ושבתי צבי לא נגלה מחדש לחסידיו, התפוגגו התקוות שנתלו בדמותו.
—הציפיות המשיחיות הופנו כעת אל המועד הפוטנציאלי הבא של הגאולה 

99שנת ת"ק.

Ê

משבר הרוחני שנגרם בגין קריסת ההבטחה השבתאית לא עמעם אתה

עוצמת ההתעוררות המשיחית שהתחוללה זמן קצר לאחר מכן,
בעת שרבים ציפו לגאולה בשנת ת"ק (1740). ההתעוררות הזאת עודדה

תנועת עלייה שבה השתתפו יהודים ממזרח וממערב, ובהם גם אנשי הפלגים

 תנועת החסידות הצעירה מחד גיסא, ומתנגדיה הליטאים מאידך—היריבים 
גיסא. אכן, העובדה שעד אותו הזמן כבר עברה כמעט מחצית מן האלף השישי

מבלי שנשמעו פעמי המשיח לא שברה את רוחם של המייחלים לגאולה.

תקוותיהם נשענו עתה על הפרשנות החדשה שהעניקו מחשבי הקיצין של
עשרה לתפישת הזמן המשיחי של העידן הזה. על פי–תחילת המאה השמונה

ההשקפה החדשה שרווחה בחוגים אלה מתחלק האלף השישי לשני חלקים

שווים: חמש מאות השנים הראשונות, המתחילות בשנת ה' אלפים ונמשכות
עד שנת הת"ק (1740-1240), הן תקופת ה"לילה", המסמל את חשכת הגלות;
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ואילו חמש מאות השנים של המחצית השנייה, המתחילה בשנת הת"ק, הן
100תקופת ה"יום", שבמהלכה תתרחש הגאולה.

אחד ממחשבי הקץ החשובים והמשפיעים ביותר שדנו במשמעותה

המשיחית של שנת הת"ק הוא המקובל האיטלקי עמנואל חי ריקי, שנודע
", ונחשב לעורך ולפרשן המוסמך ביותר שלÓ˘˙ ÁÒÈ„ÈÌיותר בכינוי "בעל 

עשרה. במקום להצביע על שנה אחת מסוימת–קבלת האר"י במאה השמונה

כמועד הגאולה, פרש חי ריקי את התקופה המשיחית המצופה על פני
 משנת ת"ק (1740) עד שנת תקמ"א ושמונה חדשים—כארבעים שנה 

 לחידוש הזה היו הדים רבים בספרות הדרשנית של יהודי מזרח101(1781).

אירופה, עובדה שניתן לייחס אותה גם להשפעת האירועים הטראומטיים
עשרה: רדיפת היהודים–שאירעו באזור במחצית השנייה של המאה השמונה

באוקראינה בשנת 1768, ניצחונותיה של רוסיה על האימפריה העותומנית

בשנים 1774-1768, וחלוקת פולין בשנת 1772. בעיני יהודים מאמינים רבים
קיבלו התרחשויות אלה משמעות אסכטולוגית ונתפרשו כסימנים המצביעים

על מהלך משיחי המתגשם על בימת ההיסטוריה העולמית.

הייפיצה יכ םיארמ ,הנורחאל ולגתנש ,הפוקתה–ינב םיירוטסיה תורוקמ
הכשמנש לארשי ץראל תינומה היילע הררוע ק"ת תנש תארקל תיחישמה

,רושעכ ךותב םיפלא המכ ידכל עיגה םרפסמש ,םילועה .םינש רפסמ

תינמותועה הירפמיאה ימוחתמ רקיעבו ,הלוגה תוצופת לכמ ץראל ועיגה
ויהש םירע יתש ,םילשוריו הירבט לא רקיעב םהינפ תא ומש םהו ,הילטיאו

ךילהתב יזכרמ דיקפת אלמל תידומלתהו תישרדמה תרוסמה יפל תורומא

.הלואגה
שנת ת"ק אכן נשאה בחובה בשורות חיוביות בכל הנוגע ליישוב היהודי

של העיר טבריה: בעת הזאת הזמינו השלטונות העותומניים את המקובל רבי

חיים אבולעפיה, רבה של איזמיר, לעלות לארץ ולבנות מחדש את העיר,
שהייתה הרוסה במשך תקופה ארוכה. המניעים של השלטונות העותומניים,

שחפצו בבניינה של טבריה מסיבות כלכליות, אינם מעלים ואינם מורידים

מן העובדה שלגבי היהודים היה בכך אות וסימן להתגשמות הקרבה של
תקוותיהם המשיחיות. על הציפיות שניסה לעורר רבי חיים אבולעפיה אפשר

ללמוד מעדות נדירה ביותר של ערבי בן טבריה האומר עליו: "הוא הגיד

102ליהודים היושבים שם כי המשיח יבוא בקרוב".

באותו הזמן ידעה גם האוכלוסייה היהודית של ירושלים ימים של פריחה

ושגשוג. הגידול המרשים במספר היהודים כתוצאה מן העלייה עורר תלונות
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מצד שכניהם: "ניצבו [המוסלמים] כמו נד בראותם כי מלאה צבאה, צבא רב,
ואתוספו דיורין בחוצות ירושלם, נועצו לב יחדיו ויאמרו לאמור, הנה עם

 מן המקורות שבידינו103בני ישראל רבו מספור ועשרת אלפים איש יהודה".

עולה שזרם העולים שהגיע לעיר בתקופה זו היה כה גדול עד שהביקוש לדיור
ולמזון גרם לעליית מחירים תלולה בתחומים אלה. התרחבותה המרשימה של

הקהילה השתקפה גם בצרכיה הרוחניים; תוך פרק זמן קצר הוקמו שמונה

104ישיבות חדשות, בתי כנסת הורחבו וחדשים שופצו ונבנו.

בין העולים שהגיעו לארץ ישראל בשנים אלו היו דמויות רוחניות מן

השורה הראשונה. יש לציין ביניהם בעיקר את המקובל רבי חיים בן עטר,

 את רבי אלעזר רוקח, רבן של ברודיÂ¯ ‰ÁÈÈÌ;105‡בעל הפירוש לתורה 
; אתÓÒÈÏ˙ È˘¯ÈÌואמשטרדם; את רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל), מחבר 

רבי גרשון מקוטוב; וכן את רבי גדליה חיון ורבי שלום שרעבי (הרש"ש),

ששימשו ראשי ישיבת המקובלים 'בית אל' בירושלים. מסורת חסידית, שלא
הייתה לה עד כה תמיכה במקורות היסטוריים, מספרת גם על ניסיונו של

טוב, לעלות באותה תקופה לארץ–שם–מייסד תנועת החסידות, רבי ישראל בעל

ישראל. על פי מסורת זו ביקש הבעש"ט להיפגש בארץ עם רבי חיים בן
עטר על מנת שבמאמץ קבלי משותף יקרבו שניהם את הגאולה. לאחרונה

חשף החוקר אדם טלר מידע המאשר כי הבעש"ט אכן תכנן בשנת 1733

לעלות לארץ ישראל: מסתבר, שבביקור שערך הבעש"ט בסלוצק באותה שנה
אצל משפחת חוכרים יהודית עשירה, כדי לבדוק אם ביתם נקי משדים, ביקש

106מהם תמיכה כספית כדי לממן את עלייתו לארץ ישראל.

בסופו של דבר, אלה שהוציאו אל הפועל את משאלת לבו של הבעש"ט
היו כמה מחבריו ותלמידיו, שעלו לארץ ישראל בין השנים ת"ק-תקמ"א.

הקבוצה הגדולה ביותר של חסידים, שמנתה כשלוש מאות איש והנהיג

אותה רבי מנחם מנדל מוויטבסק, מתלמידי המגיד רבי דב בער ממעזריטש,
 מועד הגאולה—הגיעה לארץ בשנת 1777, ארבע שנים לפני שנת תקמ"א 

—שעליו הצביע עמנואל חי ריקי. על המניע לעלייתם של תלמידי הבעש"ט 

שכללה מלבדם גם מספר ניכר של יהודים פשוטים שנספחו אליהם במהלך
 נחלקות הדעות. יש חוקרים המצביעים על כוונה לברוח מתגרת—נסיעתם 

ידם של ה"מתנגדים" בליטא; אחרים מייחסים לחסידים רצון לעלות כדי להגיע

 ולהתעלות רוחנית או לצורך הקמת מרכז חדש לתנועה החסידיתקותֵלדב
התקופה שמצאתי לאחרונה בארכיון בסנט– ברם, ממקור בן107בארץ ישראל.

פטרסבורג עולה בבירור כי לעליית החסידים הגדולה הזאת היה מניע משיחי.
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מקור זה הנו עדות שמיעה של קראי ששוחח עם היהודים העולים זמן קצר
לפני הגעתם לארץ:

האציש ךיא הריציל )7771( ז"לקתה תנשב היהש המ ,ןורחא רודל ןורכיזל

תכלל ץראל הצוחב םירדה םינברה וליחתה זאו .דוד ןב חישמ אבש העומש

חישמ אבש םנימאה תביסו ...ונימיב הרהמב ןנוכתו הנבית ,םילשורי ריעל

,רהמנהו רמה םעה ,העשרה ]היסור[ בוכסומ תמוא זאש ינפמ אוה דוד ןב

ספת אלש םוקמ ראשנ אל ,םלוע לכ לע ודי הטשפ ,ונושל עמשנ אלש םע

801.םיאיבנה יפמ חטבומה אוה ץק תעש ובשחו .המחלמב

ציון דינור, ולפיה נבעה עליית–עדות זו מאששת את ההשערה שהעלה בן

תלמידי הבעש"ט ממניעים משיחיים; היא מגלה כי חלק חשוב מן ההנהגה

החסידית בראשית דרכה ביקשה לקרב את הגאולה באמצעות עלייה לארץ
ישראל.

הניסיון לזרז את ביאת המשיח באמצעות העלייה לארץ ישראל לא הייתה

רק נחלת החסידים. גם הגאון רבי אליהו מווילנה (הגר"א), אחד המתנגדים
החריפים ביותר לחסידות, ביקש לעלות לארץ באותה תקופה, אולם ניסיונו

 מן הדברים109זה לא צלח והוא נאלץ לשוב על עקבותיו לאחר שהגיע להולנד.

שכתב בנו של הגר"א אנו למדים שבכוונתו של אביו היה לחבר בארץ ישראל
מעין "שולחן ערוך חדש":

אלו ,ונוק תעד ומיע המיכסה אלש רוהטהו שודקה ויפמ יתעמש וז םייתש

אלו השודקה ץראל עסנ אל עודמ תובר םימעפ ויתלאש ותנקז תעל .השע

תערכמ העדב Ú‰ ËÂ¯ÈÌ·¯‡מ תוכלה יקספ השעיש יל חיטבה ןכו …יננע

ןיאש תומוצעו תוקזח תויארב ,ותמכח יניעב הרשיה תחא העד קר בותכל

011.ןהילע בישהל

בשאיפתו של הגר"א לחבר ספר הלכה מקיף משתקף דפוס הפעילות המשיחי

ÂÏÁÔ˘שאפיין גם את מפעלו ההלכתי הגדול של רבי יוסף קארו בכתיבת ה

Ú¯ÂÍיותר ממאתיים שנה לפני כן; בשני המקרים, החיבור ההלכתי המקיף 

והכוללני, שהעם כולו היה אמור לקבל אותו ללא עוררין, נתפש כזרז משיחי

מובהק.
את דעיכתה של הפעלתנות המשיחית היהודית בארץ ישראל בשלהי

עשרה ניתן לתלות במספר גורמים. הגזירות הכלכליות שהטילו–המאה השמונה
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על היהודים השלטונות העותומניים והממסד המוסלמי המקומי בירושלים,
ההתנכלויות והרדיפות מצד האוכלוסייה הערבית, ולא פחות מאלה קיומן של

 כל אלו הביאו למשבר חמור.—מחלוקות קשות בקרב ההנהגה היהודית בארץ 

חלק ניכר מן העולים ירד מן הארץ; הנותרים סבלו ממצוקה גדולה. אבל
היישוב היהודי בארץ ישראל המשיך להיאבק על קיומו וחי חיים רוחניים

3,000 יהודים שהמשיכו לשבת–וכלכליים מלאים. רבניו הורו את התורה ל

בירושלים, דרשו בציבור בשבתות ובמועדים וחיברו תשובות לשאלות בהלכה.
— עשרות ספרי פרשנות, דרוש, הלכה וקבלה —את יצירותיהם הרוחניות 

הביאו לדפוס בבתי ההוצאה לאור של אירופה המערבית והאימפריה

העותומנית. היישוב היהודי בארץ שמר גם על קשר קבוע ורציף עם קהילות
ישראל בגולה; אלה, מצדן, ראו חובה לעצמן להעניק ליהודי הארץ תמיכה

כלכלית, ולעתים אף מדינית, כל אימת שהדבר היה אפשרי. בתנאים האלה

עשרה, כשהוא–הוסיף היישוב היהודי להתקיים בארץ בסוף המאה השמונה
 ומכין את השטח לגל—שומר על חיוניותו וצביונו למרות קשיים מרובים 

הגדול של עולים יהודים שהיו עתידים להגיע זמן לא רב לאחר מכן.

Á

מרות התקוות להשתלבות בתרבות האירופית שטיפחו משכילים יהודייםל

עשרה, הוסיף חלק–עשרה ובמהלך המאה התשע–בסוף המאה השמונה
 לקראת111ניכר מן העולם היהודי לדבוק בזיקתו המסורתית לארץ ישראל.

שנת ת"ר (1840) פקדה שוב את העולם הזה תסיסה משיחית שהקיפה

קיבוצים רבים במערב ובמזרח, ובעקבותיה החלה תנועת עלייה המונית לארץ
ישראל. חשיבותה של עלייה משיחית רחבת היקף זו נעוצה גם במה שהתחולל

אחריה ובעקבותיה: הגעת רבבות יהודים נוספים לארץ בעשורים הבאים,

תופעה ששינתה את הדמוגרפיה של "היישוב הישן" מן היסוד.
הסיבה להתעוררות שלקראת שנת ת"ר הייתה תחזיתו של רבי דוסא

בתלמוד, שלפיה ארבע מאות השנים האחרונות של האלף השישי יהיו ימות

 ששנת ת"ר לאלף השישי תהיה¯‰ÊÂ‰ והקביעה המפורשת של ספר 112משיח,
שנה של גאולה: "כאשר יבוא אלף השישי ובשש מאות שנה לאלף השישי
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ייפתחו שערי החכמה למעלה ומעיינות החכמה למטה... וכנסת ישראל הקדוש
113ברוך הוא יקים אותה מעפר הגלות ויזכור אותה".

ראוי להדגיש כי בניגוד למועדים אחרים, שנחשבו "עתות רצון" אפשריות

 את שנת ת"ר¯‰ÊÂ‰לגאולה ונקבעו על סמך חישובי קץ שונים, מציין ספר 
באופן מפורש כשנת גאולה. מקור זה מאוזכר ומצוטט במקורות דרשניים רבים

התקופה. כך למשל כתב רבי יעקב צבי יאליש מדינוב, מתלמידי רבי יעקב–בני

יצחק הורוביץ, החוזה מלובלין:

שש תנש אוה םהבש ןורחאהו ,םיצקה ינמז המכו המכ ]םנשי[ אתיא ¯‰ÊÂב

רחאל אצמנ .רחאתיש רשפא–יא הזמ טעמ רתויש הארנו ישישה ףלאל תואמ

חישמ אובי אובו ולא תוניחבה לכ וררבתי הנש ר"תו םיפלא 'ה תולכ

411.ונקדצ

עד לאחרונה לא ייחסו החוקרים חשיבות של ממש לטקסטים מיסטיים אלה
ולא ראו כל קשר בינם ובין התעוררותה של פעלתנות משיחית בקנה מידה

גדול. מקורות שנחשפו בשנים האחרונות הופכים הערכה זו על פיה ומראים

כי האמונה בהופעת המשיח בשנת ת"ר הביאה לעליית המונים בת אלפי
אנשים לארץ ישראל. עדות כזאת מספקות אלפי האיגרות של ארגון 'הפקידים

והאמרכלים באמשטרדם' (הפקוא"מ), שקיימו קשר הדוק עם הנהגת היישוב

בארץ. באחת מן האיגרות האלה, משנת 1831, כותב רבי צבי הירש לעהרן,
ראש הארגון: "אבל הישועה הפשוטה והקרובה כתקוותנו היא ביאת משיחנו

ונוחיל לקדוש ברוך הוא כי לא רחקה הישועה. רבים וכן שלמים אמרו כי

 הד לתופעה זו מצוי גם ביומני115לא יאוחר משנת ת"ר הבאה עלינו לטובה".
המיסיונרים האנגליקנים שפעלו בקרב היהודים בארץ ובעולם באותה תקופה.

בדיווחם של מיסיונרים מרוסיה בשנת 1812 נאמר כי במהלך השנים 1809-

1811 היגרו מאות משפחות יהודיות לארץ ישראל. כשנשאלו היהודים העולים
למטרת נסיעתם השיבו: "[הם] מקווים שבקרוב יתגשמו דברי הנביאים,

האלוהים יקבץ את נדחי עמו מכל קצוות הארץ והם מבקשים אפוא לצפות

 יש לציין, שרגישותם של המיסיונרים116להופעת המשיח בארץ ישראל".
המיליניאריים האלה לביטויי המשיחיות של היהודים נבעה מן הציפיות שהם

עצמם טיפחו להתגלותו השנייה של ישו. בעקבות חישובי הקץ היהודיים קבעו

אף הם את זמן הגאולה לאותה שנה, ועקבו בעניין אחר ההכנות והלך הרוחות
בקרב הפזורה היהודית עם התקרבות המועד הזה.
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בין העולים לארץ ישראל בתקופה המדוברת בולטת במיוחד קבוצתם של
תלמידי הגר"א, שמנו, יחד עם בני משפחותיהם, כחמש מאות נפשות; אולם

רמת הארגון הפנימי שלהם, המוטיבציה האידיאולוגית שפיעמה בהם ומעמדם

כתלמידי חכמים מן השורה הראשונה נתנו בידם מידה גדולה מאוד של
השפעה ביחס למספרם. קבוצה זו דגלה באידיאולוגיה של "גאולה בדרך

הטבע", המתרגמת את האמונה המשיחית לפעילות מעשית. ברוח זו ביקשו

תלמידי הגר"א לקדם את הגאולה באמצעות "בניין ירושלים". העיסוק בבניית
"חצר האשכנזים" בירושלים היה בעיניהם הגשמת הקריאה לבנות את

"ירושלים של מטה" כתנאי לגאולתה הסופית של העיר. במכתב ששלח בשנת

1820 רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמיד הגר"א ואחת הדמויות הבולטות
בקבוצה זו, לנדבני אירופה מירושלים, הוא מתייחס לבניין ה"חצר" כאל

"אתחלתא דגאולה":

טרפב הברוחה ןודינבו ללכב ונללוכ בצמ תולפש ונימאתו וניבתו ועדתו

םיזרוזמל ונחטבו ...םיצירע םירז דימ התודפל ...םיחרכומ ונייה רשא

ךכ םשה ךורב יכ החמשב ונירבד תארקל ואצי יכ ...קדצ יפדור םתומכש

711...הלואגד אתלחתא ונימיב התלע

ביטוי זה חוזר ונשנה בתעודות של תלמידי הגר"א לאחר כעשרים שנה, כשהם

זוכים לבסוף באישור המיוחל לבניין "החורבה": "ועתה רמה קרננו בה' אלוקינו
לפאר ולרומם בית מקדשנו ולבנות בתי כנסיות ובתי מדרשות בהר הקודש

118בירושלם... סימנא מילתא היא [סימן טוב הוא] אתחלתא דגאולה...".

בעקבות קבלת רשיון הבנייה שינו תלמידי הגר"א את סדרי התפילה בירושלים
והפסיקו לומר את הקטע "התנערי מעפר קומי" בתפילת "לכה דודי" בקבלת

119שבת, משום שהשכינה, לדעתם, כבר קמה מן העפר.

אפיק נוסף של פעילות שבאמצעותו ביקשו אחדים מבני הקבוצה הזאת
לקדם את תהליך הגאולה הוא הניסיון לחדש את הסנהדרין כגוף שופט

 אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך—ומחוקק עליון בארץ ישראל 

הגאולה, לפי המסורת. לשם כך היה על תלמידי הגר"א להתמודד עם הבעיות
ההלכתיות שהכשילו את הניסיון הקודם שנעשה בצפת, ובעיקר עם פסיקת

הרמב"ם שלפיה משעה שנותקה שלשלת הסמיכה דורש חידושה את הסכמתם

של כל חכמי ארץ ישראל. כדי להתגבר על הקושי ההלכתי החליט רבי ישראל
משקלוב, ראש קבוצת תלמידי הגר"א בצפת, לשגר שליח למדבריות תימן על
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מנת למצוא שם את עשרת השבטים האבודים, אשר לפי המסורת נשתמר
אצלם מוסד הסנהדרין, ולחדש באמצעותם את הסמיכה. באיגרת שנתן בידי

השליח כתב רבי ישראל משקלוב לעשרת השבטים: "הלא זה הדבר, כנודע

בשער בת רבים... כי טרם יבוא משיח צדקנו צריך שיהיה בארץ ישראל בית
הדין הגדול סמוכים... יבחרו נא כמה מחכמיהם הסמוכים, בחמלתם על כלל

עם ה', ויבואו נא לארץ ישראל נחלת אבותינו ויסמכו לתלמידי חכמים כדי

120שיימצא בית דין סמוכים בארץ ישראל אשר תחילת הגאולה תלויה בזה".

פעילות משיחית אחרת שתלמידי הגר"א עסקו בה הייתה רכישת אדמות

חקלאיות בארץ ישראל כדי לקיים באמצעותן את המצוות התלויות בארץ.

פריחת יבול הארץ, כך האמינו, תעיד על ההתעוררות המחודשת של אהבת
'ואתם"הקדוש ברוך הוא לעמו, כמאמר חז"ל על יסוד הפסוק בספר יחזקאל: 

 ביטוי121 אין לך קץ מגולה מזה".—הרי ישראל ענפכם תתנו... לעמי ישראל' 

לאמונה זו נותן רבי חיים בן רבי טוביה כ"ץ, מי שהיה מורה צדק בעיר וילנה,
כשהוא כותב מצפת בשנת 1810: "בענייני נדבות שנשלחו על קיום מצוות

התלויות בארץ, כבר קנינו קרקעות כדעת ידיד נפשנו הגאון האמיתי החסיד

המפורסם מורנו הרב חיים נרו יאיר מוואלוזין... ועוד נראה לקנות קרקעות
 החשיבות המשיחית העצומה שייחסו122שיזדמנו לפי העת ולפי המקום...".

1839 למשה–יהודי ארץ ישראל לעבודת האדמה עולה גם מהמכתב ששיגרו ב

 כאשר— אשכנזים וספרדים כאחד —מונטיפיורי מנהיגי הקהילה בירושלים 
נודע להם על כוונתו לרכוש בארץ ישראל קרקעות להתיישבות יהודיתכפרית:

םהל תתב ...תונוכמו םידומע דסייל רוהטה ובבל בדנתיו וימחר ורמכייו

...הנירב רוצקלו עורזלו שורחל ,לארשי תמדא ,שדוקה תמדאב די תזיחא

םילחיימו םיפצמ ...הזה רבדה תא הבהאב ונילע םילבקמ דחאכ ונלוכו

הלואגד אתלחתא ליחתי יתמ רומאל ,ותיב ןמאנ השמ ידי לע 'ד תעושיל

321.הזלה

מרחיקת לכת עוד יותר הייתה ההצעה שהעלה הרב צבי הירש קלישר

1836 בפני הברון אנשיל רוטשילד, הצעה שלפיה ירכוש הברון את הר הבית–ב

מידי שליט מצרים מוחמד עלי, במגמה לחדש במקום את עבודת הקרבנות.
במכתב ששיגר הרב קלישר לברון הוא כותב:

רידא ךלמ תלשממ תחת הנניא לארשי ץרא תנידמ רשא תאזכ תעל טרפבו

םילשורי ריעה ול רוכמי םינפ לכ לע ...]יכרותה ןטלושה[ םדק ימיב ותויהכ
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שפחל הלשממו חוכ ונל ויהי םא ,העושי ןרק חימצת הזמ םג .היתוביבסו

הדוהי עשוויי ונממו ,םלוע יקולאל ןוצר יחבז תולעהלו חבזמה םוקמ

421.םימלוע תעושת

כפי שציין לראשונה ההיסטוריון יעקב כ"ץ, הרעיון שהעלה קלישר בפני

1257, הוא– כמו רבי יחיאל מפריס לפניו, ב125;רוטשילד היה משיחי במובהק

תכנן לקצר באמצעות חידוש הקרבת הקרבנות את תהליך הגאולה, ולקרב
את ביאת המשיח.

אולם בשנים שקדמו למועד הגאולה המצופה של 1840 הועמדו הציפיות

המשיחיות של יהודי הארץ במבחנים קשים. המגפות שהשתוללו ברחבי האזור,
רעידת האדמה של שנת תקצ"ז (1837) שקטלה למעלה מאלפיים מיהודי

הגליל, ובעיקר ההתנכלות השיטתית מצד השלטונות ותושביה הערבים של

הארץ, איימו להפוך את הקיום היהודי במקום לבלתי נסבל. שיא של אלימות
יהודית נרשם בזמן מרד הפלאחים הערבים נגד שלטונו של מוחמד עלי–אנטי

שפרץ בשנת 1834, ובמהלכו תקפו המתקוממים גם את היהודים שישבו בעריה

המרכזיות של ארץ ישראל. במשך כמה שבועות פרעו הפלאחים הערבים
ביהודי צפת וברכושם, שדדו את נכסיהם, הרסו את בתיהם, חיללו את בתי

הכנסת ובתי המדרש, אנסו נשים ופגעו ביהודים בגוף ובנפש. על פי עדותו

של רבי שמואל העליר מצפת:

ריע ישנא לכ ונייה תועובשה גח רחא 'א םוימ םויל םוימ םוי םיעברא

םימורע םיאמצ םיבער .הדשה ינפ לע ןמודכ ףטו םישנו םישנא ונשדוק

ירפסה לכ ואיצוה ...לבוי חבטל ןאצכ הלהבו דחפב ...םידנו םיענ םיפחיו

תועמוש ךכש םיינזואל יוא לארשי תונב וניעו ץראל ןויזיבב וכילשהו הרות

אל וברחו וסרה ריעה לכו ...דוסיה דע שאב ופרש לודגה שרדמה תיב םגו

הממושו הברח הדמע ריעהו תנומטמ שקבל ורתחו ורפח אלש לתוכ וחינה

621…שיא ןיאמ

אירועים אלה גבו מחיר דמים כבד מן היישוב היהודי, וגרמו לתופעה

של ירידה מן הארץ. סביר להניח, כי לולא הגעתם של גלי עלייה חדשים,

הגידול הדמוגרפי של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל היה נעצר לחלוטין.

אולם, למרות כל הפגעים והמשברים, נשאר בארץ הרוב המכריע של היהודים.

לתופעה זו תרמה העובדה, שבמובנים מסוימים, מצבם לא היה פגיע כבעבר:

הם זכו לחסותם ולתמיכתם הפעילה של גופים ומוסדות יהודיים בעולם, כמו
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גם לסיועם של פילנטרופים כמשה מונטיפיורי ובית רוטשילד; ובעיקר,
לחסותם של נציגי מעצמות אירופה, הקונסולים שבערי החוף של סוריה,

מצרים וארץ ישראל, אשר יצאו להגנת היישוב היהודי ותבעו מהשלטונות

פיצויים עבור נזקי המאורעות של שנת 1834.
הופעת המשיח בשנת ת"ר גרמה למשבר ולנפילה מסוימת–כבעבר, אי

ברוחו של הציבור היהודי בארץ. ועם זאת, תנועת העלייה לארץ ישראל לא

–פסקה. בעקבות העלייה המשיחית של המחצית הראשונה של המאה התשע
עשרה הגיעו לארץ המוני עולים ממניעים אחרים: רובם היו יהודים חרדים,

שביקשו להימלט מהשפעות ההשכלה, האמנציפציה והרפורמה, שפשטו

באירופה באותה עת. הגידול שחל במספרם של יהודי הארץ כתוצאה מתנועת
עשרה עלה–עלייה מתמשכת זו היה דרמטי: בשנות השבעים של המאה התשע

מניין האוכלוסייה היהודית בירושלים על מספרם של המוסלמים והנוצרים

127גם יחד. בפעם הראשונה מאז חורבן הבית היו היהודים לרוב בעיר.

אכן, במבט כולל, במצבו של היישוב היהודי בארץ ישראל חלה במהלך

עשרה התקדמות עצומה: אם בראשית התקופה הזאת עמד–המאה התשע

מספרם של היהודים בארץ על אלפים בודדים ומעמדם היה בשפל המדרגה,
הנה במחצית השנייה של המאה כבר ישבו בירושלים לבדה רבבות יהודים,

שנהנו מן ההגנה המדינית והכלכלית של נציגי המעצמות הגדולות ומתמיכת

הקהילות היהודיות בתפוצות. התפתחות זו הניחה את התשתית ההכרחית
להמשך ההתיישבות גם באזורים חקלאיים מובהקים ולעלייתם של עשרות

 "העלייה הראשונה",—אלפי יהודים נוספים בשנות השמונים של המאה 

שפתחה שלב חדש בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל.

Ë

ד הופעתה של הציונות, קשה למצוא עדות חותכת יותר לעומק הקשרע
ההיסטורי בין העם היהודי לארצו מן העלייה המשיחית של האלף

השישי. במהלך פרק הזמן הזה קיבלו הכיסופים והגעגועים המסורתיים של

עם ישראל לארצו ביטוי מוחשי באמצעות מאמצים מתמשכים להגשים את
החלום על שיבת היהודים לנחלת אבותיהם. מן הבחינה המעשית, העלייה
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המשיחית הייתה "קפיצת מדרגה" בהיקפם ובעוצמתם של הניסיונות אלה
לעומת התקופה הקודמת, זו של מרבית האלף החמישי, ועליות הבודדים

והקבוצות שהתרחשו במסגרתה. ראשית, היא נשאה צביון המוני יותר ומנתה

מאות ולעתים אף אלפי יהודים, שנהרו לארץ בסמוך למועד שבו אמורה
הייתה להתחולל הגאולה. שנית, תנועת העלייה קיבצה יחדיו יהודים שהגיעו

מארצות שונות ולא ממרכז אחד. שלישית, בעליות הללו השתתפו יהודים

מכל השכבות והמעמדות: בצד קהל מגוון של "עמך" ניתן היה למצוא בהן
גם מנהיגי ציבור חשובים, גדולי תורה בעלי שם ומקובלים מן השורה

הראשונה. אפשר לשער מה גדול היה הרושם שהותירה עלייתם של אישים

בקנה מידה זה על הקהילות שהותירו מאחור. גם אם הרוב הגדול של יהודי
התפוצות לא העזו לנסות לעלות ארצה, לא יכול להיות ספק כי עלייתם של

מספר גדול של תלמידי חכמים וגדולי ישראל, ובהקשר של תקוות משיחיות,

השאירה רושם רב.
רביעית, העליות המשיחיות התאפיינו בפעלתנות רוחנית ומוסרית נמרצת.

העולים החדשים לארץ הקודש נתבעו לחזור בתשובה, ולעסוק בתיקון המידות

ובשמירת המוסר. באחדות מן העליות הללו נתלוותה אל הדרישה לתיקון
המידות גם פעילות מיסטית של חבורות מקובלים או יחידים שנטלו על עצמם

לקדם את הגשמת הפוטנציה המשיחית. בין המפעלים הרוחניים שהעולים

עסקו בהם כאמצעים לזירוז הגאולה ניתן היה למצוא ניסיונות לחדש את
הסמיכה ואת מוסד הסנהדרין, לסכם את ההלכה כדי שתהיה מקובלת על

כלל ישראל, לחשוף את "סודות התורה" וכתבי קבלה נסתרים, לגלות את

עשרת השבטים האבודים, ואפילו לחדש את עבודת הקרבנות בהר הבית.
האקטיביזם המובהק שהתגלם בעליות המשיחיות מוכיח כי גם לפני

הופעתה של הציונות המודרנית לא היה יחסם של היהודים לארץ ישראל

מוגבל לכיסופים רוחניים ולאזכורים טקסיים וסמליים. בהשראת הציפיות
המשיחיות נשאו יהודים רבים את עיניהם אל הארץ המובטחת, כשהם רואים

מימוש. אמנם, רוב גדול של יהודי התפוצות בחר–בשיבה אליה יעד מעשי ובר

ודאות–שלא לעלות. בהתחשב בקשיים הרבים הכרוכים במסע מסוג זה, ובאי
המוחלטת לגבי הסיכויים להגיע בשלום לארץ, למצוא בה פרנסה ולהשיג מידה

סבירה של ביטחון אישי, אין להתפלא על כך כלל וכלל. אולם, ארץ ישראל

של האלף השישי איננה עוד מושג ערטילאי, מרוחק ובלתי נגיש; היא איננה
עוד רק מושא חלומות, ששמו מוזכר בעיקר בתפילות. היא מקום ממשי,
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הקולט אליו עליות מקהילות וארצות שונות, ומקיים יישוב יהודי חי ונושם,

השומר על זהותו הייחודית לכל אורך הדורות.

קיימים, ללא ספק, הבדלים עקרוניים בין הציונות של המאה העשרים
ובין העליות המשיחיות שקדמו לה. באידיאולוגיה הלאומית שעוררה לחיים

עשרה ובמהלך המאה העשרים היו–את העם היהודי בסוף המאה התשע

יסודות מודרניים, שלא צמחו מתוך אותו עולם מושגים מסורתי שעיצב את
דמותה של העלייה המשיחית. ועם זאת, הערגה העמוקה למולדת ההיסטורית

והאמונה העמוקה באפשרות של גאולת העם באמצעות עלייתו לארץ, שהזינו

את התסיסות המשיחיות של עליות האלף השישי, היו גם הן בין הכוחות
המניעים של שיבת ההמונים לאדמת האבות תחת דגלה של הציונות. הן

שימשו ציר רעיוני הכרחי, שסביבו התגבשה תפישת זכות החזקה היהודית

על הארץ, והאמונה בתקומתו הרוחנית והפיזית של העם במסגרת הבית
הלאומי. במובן הזה, לפחות, ניתן לראות בעליות המשיחיות ובמהפכה הציונית

תמרורים על רצף היסטורי אחד, פרקים בסיפור לאומי מתמשך.

‡¯È‰ ÓÂ¯‚˘Ë¯Ô ‰Â‡ ÚÓÈ˙ ·ÎÈ¯ ·Ó¯ÎÊ ˘ÏÌ ·È¯Â˘ÏÈÌÆ

‰Ú¯Â˙

הפגמה דע בלצה יעסממ לארשי ץראל היילעהו תיחישמה הסיסתה" ,רוניד ןויצ–ןב.1
,)ה"לשת ,קילאיב דסומ :םילשורי( ˙Ó‡·˜ ‰„Â¯Â· ךותב ,"םייגולואידיאה ןהיתודוסיו הרוחשה
.832 'מע

.93 'מע ,)ה"נשת ,סנגאמ :םילשורי( ˙ÈÒËÂ¯ÈÂ‚¯ÙÈ‰ ÂÏ‡ÂÓÈÂ‰ ,יאנרב בקעי.2

,ÈÈˆÂ‚‰ ‰Ï‡ÂÓÈ ˘Ï ‰‚ÏÂ˙∫ ‰‰ÈÒËÂ¯ÈÂ‚¯ÙÈ‰ ‰ˆÈÂÈ˙ ÂÈ‰Â„È ÈÓÈ ‰·ÈÈÈÌ ,ןיקצוקרק–זר ןונמא.3
,)ז"נשת ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת( היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח
.133 'מע

ראות תלבק םשל רוביח ,±ÚÏÈÈ‰ ÂÚÏÈÈ‰ Ï¯‚Ï Ï‡¯ı È˘¯‡Ï ππ∞±≠∑±µ ,רנייר ןנחלא.4
.)ח"משת ,תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי( היפוסוליפל רוטקוד
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.333-433 'מע ,ÈÈˆÂ‚‰ ‰Ï‡ÂÓÈ ,ןיקצוקרק–זר.5

David N. Myers, Reinventing the Jewish Past (New York: Oxford, 1995); Uri האר.6

Ram, “Zionist Historiography and the Invention of Modern Jewish Nationhood: The Case

of Ben Zion Dinur,” History and Memory 7:1 (Spring/Summer 1995), pp. 91-124.

.ד:צ םילהת.7

,והת םיפלא ינש .]םלועה םייקתי[ אמלע יוה הנש םיפלא תשש ,והילא יבד אנת".8
ףוסב היה ןברוחה .א"ע זצ ןירדהנס ילבב ."חישמה תומי םיפלא ינש ,הרות םיפלא ינש
תעברא ינפל םינש 271 ונייהד ;םינש ח"כתתו םיפלא 'ג תנשב ,םלועה תאירבל יעיברה ףלאה
,הריפסל 86 תנשב ןברוחה היה תירצונה הריפסה יפ לע .םלועה תאירב זאמ םינשה יפלא
.םירצונה תריפסל הנושארה האמה תיצחמב ונייהד

,)ס"שת ,תונורחא תועידי :ביבא לת( ÙÂ˜ÏÈÙÒ‰ ‡Ê ÂÚÎ˘ÈÂ‡ ,ןד ףסוי האר.9
.94-86 'מע

.בכ:ס היעשי.01

םינתומ םניאש ,םיחנעופמ יתלב םימולע ץק–ידעומ השולש םיזמרנ לאינד רפסב.11
םידעומה תשולש .םה המ ,וירבד יפ לע ,ןיבה אל ומצע לאינד וליפא .הבושת תיישעב
תואמ שלש ףלא"ו "םוי םיעשתו ףלא" ,"יצחו םידעומ דעומ" :תלפרועמ ןושלב םיאטובמ
שארמ בוצקו םותח לכהש אוה לאינד ירבדמ אצויה .גי-א:בי לאינד ."םימי השימחו םישלש
.ובוריקו ץקה דעומ לע עיפשתש יהשלכ תישונא תוליעפל םוקמ ןיאו

ןייצנ קר .דומלתב תרכזנה תקולחמה יטרפל ןאכ סנכנ אל .א"ע זצ ןירדהנס ילבב.21
לש דעומל ןווכתה ,ץקה דעומ תא וינבל תולגל שקיב רשאכ ,וניבא בקעי ,ל"זח יפל יכ
."הִתעב"

.זיק הקספ ,תישארב תשרפ ,¯‰ÊÂב םג העיפומ וז השיפת .א"ע זצ ןירדהנס ילבב.31

.א"ע זצ ןירדהנס ילבב.41

היה דובעשה לכ" :רמאנ ,ישישה ףלאה תישארב רבחתנש ,יתבר תישארב שרדמב.51
:םילשורי( קבלא תרודהמ ,È˙ ¯·˙È˘‡¯· ."ולאגייש לארשיל רקוב היהי ובו ,ישימחה ףלאב
הזו" :רמאנ ‰¯ÒÙ¯ ÈˆÈל ינולצרב הדוהי יבר לש ושוריפב םג .61 'מע ,)ש"ת ,םימצרנ יציקמ
."לארשי ידיב תע לכ רוסמ ךכ ,ישימחה ףלאה ףוסב ונימיב הרהמב לאגיל םידיתע ונאש
ויה ןיציקה יבשחמ ןיב .932 'מע ,)5981 ,ןילרב( םטשרבלאה תרודהמ ,‰¯ÒÙ¯ ÈˆÈ שוריפ
,)נ"הסל 86( ח"כתת םיפלא 'ג תנשב ושחרתה שדקמהו ץראה ןברוחש רחאמ יכ ונעטש
ןדיע ליחתי זאו ,םינש ח"כתתו םיפלא 'ד תנשב ונייהד ,הנש ףלא רובעכ וז הפוקת םייתסת
.הלואגה ללוחתת ובש ישישה ףלאה לע םלוכ םירבדמ יללכ ןפואב לבא .הלואגה

יתעבשה'' חסונה םילק םייונישב רזוח םש ,םירישה ריש אוה וללה תועובשה רוקמ.61
רשקה תא אטבמה ,"ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא ...םלשורי תונב םכתא
תובותכ ילבבב עיפומ ךכ לע ןוידה .ויקולא ןיבו הלוגב אצמנה לארשי םע ןיב יכרע–ודה
.א"ע איק

.וט-די:בק םילהת.71
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,)ז"לשת ,ריבד :םילשורי( לאומש ןבא תרודהמ ,ÒÙ¯ ‰ÎÂÊ¯È ,יולה הדוהי יבר.81
.זכ הקספ ,ה קרפ

אוהש הזיאל הקיז ךותמ םירפסמב םיראותמ לאינד רפסב םיזמרנה ץקה ידעומ.91
וללה ץקה ידעומ תא שדחמ חנעפל תונויסינ ויה רוד לכב .ההוזמ יתלב יתלחתה דעומ
שדקמה תיב ןיינב ,ץראל הסינכה ,םירצמ תאיצי ןוגכ ,לארשי םע תודלותב םיעוריאל םאתהב
.ץראה ןברוח וא לבב תולג ,ינשהו ןושארה

02.‡È‚¯Â˙ ‰¯Ó·¢Ì, גנק 'מע ,א קלח ,)ז"משת ,תוילעמ :םילשורי( תליש 'י תרודהמ.
‡È‚¯˙ ˙ÈÓÔ ךרעל 2711 תנשב הרבחתנ.

השיפתהו ,הלבקב "תוריפסה רשע" תיירואיתמ ועפשוה הלאה ץקה יבושיחש ןכתיי.12
תיראיניל תומדקתהב הרושק הלואגה תארקל תושונאה תומדקתה לש תיטסינימרטדה
רשעמ תחא לכ .םינש האמ תב תחא לכש ןמז תוביטח רשע לש תרגסמב ,תיגולונורכ
הגרדהב תוהולאה תטשפתמ התועצמאבש ישישה ףלאב םינש תאמ אופא תגציימ תוריפסה
.לארשי םע לש ובצמבו תירוטסיהה תואיצמב היוטיב תא תאצומ וז תוטשפתהו ,םלועב
,תוישרפ רשעל קלוחמ אוהו ישישה ףלאה יפלכ ןווכמ םירבד רפס יכ ןעט הנליוומ ןואגה
א"רגה יכ" :ישישה ףלאה לש תואמה ןמ תחא לכב ורקיש םיעוריא לע תזמרמ השרפ לכו
."...ישישה ףלאמ םינש האמב עראיש המ הרדס לכב זמורמ הרות הנשמ רפסב יכ רמא
.403-503 'מע ,)ט"נשת ,רואמ :םילשורי( ˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ הירא

.76 'מע ,)ו"שת ,הדסמ :ןג תמר( ÓÒÚÂ˙ ‡¯ı È˘¯‡Ï ,ירעי םהרבא.22

,)ז"טשת ,קילאיב דסומ :םילשורי( ÂÚÂ˙ ‰Ó˘ÈÁÈÂ˙ ·È˘¯‡Ï˙‰ ,ילוכשא באז ןרהא.32
הייפיצה תא שממל תנמ לע תונוש תויוליעפ השועש ימכ הדועתב ראותמ איבנה .881 'מע
,ןנעה ךותמ תולוק עמוש ,םינונחתבו הליפתב קסוע אוה םימי השולש ךשמב .תיחישמה
.םהימימ םתומכ ועמש אלש תודוס םהל הלגמו דומלתה תא ויעמושל שרפמ

.881 'מע ,˙ÂÚÂ˙ ‰Ó˘ÈÁÈÂ˙‰ ,ילוכשא.42

ךותב ,"םייניבה ימיב תיפוטוא תויחישמל תיטילופ תויחישמ ןיב" ,לבוי בקעי לארשי.52
‰ˆÈÂÂ˙ Â‰ÁÊ¯‰ Ï‰ÈÒËÂ¯È‰, ט"נשת ,יבצ ןב :םילשורי( םיכרוע ,קסיל 'מו טדטשנזייא נ"ש(,
.01 הרעה 48 'מע

˙Âˆ‡Â˙ רוביחב טטוצ הז די בתכמ ןטק עטק .58-68 'מע ,"תיטילופ תויחישמ" ,לבוי.62

‡¯ı È˘¯‡Ï. ירעי האר, ÓÒÚÂ˙, 89 'מע.

תנשב האובנה שודיחל ם"במרה לש ץקה בושיח תא האר ,הלואגל הייפיצה ןיינעב.72
.78 'מע ,"תיטילופ תויחישמ" ,לבוי האר ,בלצה יעסמל הבוגתה ןיינעב .ליעל רכזנש 2121

תואמ שולש תיילע"ב יוטיב ידיל אבש יחישמה םזיביטקאל ליבקמב יכ שיגדהל שי.82
,הכופה המגמ ןמזה ותואב הינמרגו זנכשא תודהי ברקב הטשפתה ,הילגנאו תפרצמ "םינברה
ינפמ הינמרגו זנכשא תוליהק וששח תפרצ ידוהי ומכ אלש .תויחישמה תויפיצה תכמנה לש
וצמיאו ,תידוהי תיחישמ הסיסת לש םייוליג יפלכ תירצונה הביבסה לש תירשפא הבוגת
רוביצ לש םיינחורה ויגיהנמ .הלואגה בוריקל תוליעפל עגונה לכב תקפואמו תיביספ השיג
תא טילבהלמ םיענמנ םהש ךות ,הבושתב תינומה הרזחל האירקב םהיצמאמ תא ודקימ הז
ףירח דוגינב הדמע ,רוכזל שי ,הלואגל וז הגרע .ידוהיה םעה לש תיטננמיא הלואגל ההימכה
תבילצ לע שנוע םה תומואה ןיב לפשה םדמעמו םידוהיה תולג היפלש ,תירצונה הפקשהל
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תופידר ינפמ ששחל .תודהיה ינפ לע התופידעלו תורצנה לש התותימאל תחצינ החכוהו ושי
םילוגנומה תעה התואב ודמע הפוריא ירעשבש הדבועה םג המרת תירכנה הביבסה דצמ
יוהיז — לארשי ינב לש םידובאה םיטבשה תרשע םע םתוא והיז םירצונהש ,המיאה יליטמ
תוכרעה דוסי לע .תוברעה ינב םישלופה לש חוכב "םהיפתוש"כ םידוהיה תא הנכסב דימעהש
;6321 תנשב הבושתל תוררועתה עסמ ,ÒÙ¯ ÓˆÂÂ˙ ‚„ÂÏ רבחמ ,יצוקמ השמ יבר ךרע הלא
יבר עיבהש הדמעה יפ לע .עבוקה ירבעה דעומה אוהש ,םיפלא 'ה תנש ינפל םינש עברא
.חישמה תאיב תא ברקל יטילופ ןווג ילעב תונויסינמ ענמיהל לארשי םע ךירצ ,יצוקמ השמ
,הזה ץורעב קר .הבושתב תינומה הרזח איה הלואגה תא ברקל החוכבש הדיחיה תוליעפה
תויחישמ" ,לבוי .יחישמה ךלהמה לש ומודיקל החטבהה הנומט ,יצוקמ השמ יבר סרג
.78 'מע ,"תיטילופ

.וט ףד ,)א"ירת ,דלפנטיז ילוי :ןילרב( ןילרב תרודהמ ,ÎÙ˙Â¯ ÂÙ¯Á ,יחרפה ירותשא.92
,"לארשי ץרא יניינע" ,עמש–את לארשי האר ןכו .97 'מע ,ÚÏÈÈ‰ ÂÚÏÈÈ‰ Ï¯‚Ï ,רנייר הארו

˘ÏÌ, ןרטשנגרומ הירא הארו .28-48 'מע ,ד"לשת ,ןושאר ךרכ, ‚‡ÂÏ‰ ·„¯Í ‰Ë·Ú )םילשורי:
.281-581 'מע ,)ז"נשת ,רואמ

,)ז"לשת( 4 ‰¯„˙˜ ,"ד"יה האמב זנכשאמ החכותו ןוזח תרגיא" ,ןמסורג םהרבא.03
.091-591 'מע

לש םינושה םיבלשב תקסוע 'ר תנש ביבס וכרענש ץק יבושיח לש הרדס ,םנמאו.13
שודיח ,האובנה שודיח ,םיטבשה תרשע יוליג ,תויולגה ץוביק תליחת :היופצה הלואגה
'ר תנשל רתויב םיבורקה ץקה יבושיח .דועו שדקמה ןיינב ,חישמה תעפוה ,ןירדהנסה
ד"ר תנש לע םיעיבצמ םהו "םיבכוכה תכרעמ" לש םייגולורטסא םיבושיח לע םיססובמ
וכרענש םירחא ץק יבושיח .)0341( "ץקה" תנש יפלכ ןכו )4641( ד"כר תנש לעו )4441(
.תוירטמיגו םינוקירטונ לע וססבתה ,רתוי םימדקומ םיכיראת לע םיעיבצמה ,וז הפוקתב
א"נק תנש לע עיבצמ "דעומל ןוזח דוע יכ" קוקבח רפסמ קוספה לע ךמסנש ,םהמ דחא
,"1931-2941 ,לארשי ץראל דרפס ידוהי לש םתיילעו םתקיז" ,רקה ףסוי האר .)1931(
.38 הרעה ,22 'מע ,)ה"משת( 63 ‰¯„˙˜

תמכסה הנהו" :להקה תעד חורב ,ןזיוהלימ ןמפיל בוט–םוי עבוק ךרעל 0041 תנשב.23
תנש דע םא יכ שדקמה תיב ןיינבו ונחישמ תאיב רחאתי אל רתויה לכלש ןומהה ןמ םיבר
םוליצ תרודהמ ,ÒÙ¯ ‰ˆÁÂÔ ,ןזיוהלימ ןמפיל בוט–םוי האר .)0141( "ישישה ףלאל ע"ק
.781 'מע ,הלש ףיעס ,)ד"משת ,רוניד :םילשורי(

.322 'מע ,˙ÂÚÂ˙ ‰Ó˘ÈÁÈÂ˙‰ ,ילוכשא.33

.023 'מע ,)5691 ,דבוע םע :ביבא לת( ˙ÂÏ„Â˙ ‰È‰Â„ÈÌ ·ÒÙ¯„ ‰Âˆ¯È˙ ,רעב קחצי.43
.ב קרפ ,ח ללכ ,ג רמאמ ,Â¯ ‰˘Ì‡ רפסה יפ לע

ינפל םישופיחו תועומש — ןהו'ג רטסרפ תכלממו םיטבשה תרשע" ,סורג םהרבא.53
.5-83 'מע ,)א"נשת( ÙÚÓÈÌ 84 ,"וירחאו דרפס שוריג

È ‚ÂÈÈÌ ··ËÍ˘ ,לבוי בקעי לארשי האר .טטשמרד די בתכ אוה ינושארה רוקמה.63

תנשמ קתעומה דיה בתכ תאז תמועל .72 הרעה ,672 'מע ,)0002 ,דבוע םע :ביבא לת(
יתדות .232 הרעה ,511 'מע ,ÚÏÈÈ‰ ÂÚÏÈÈ‰ Ï¯‚Ï ,רנייר ידיב אבוהש אמור די בתכ אוה ט"פק
תולגלו אמור די בתכ ןיבו ותושרבש דיה בתכ ןיב תוושהל יל רשפאש לבוי לארשי 'פורפל
.)9241( ט"פק תנשמ אמור די בתכב קר אצמנ "...םיבר םיררועתמ התעו" עטקה יכ
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.232 הרעה ,411-511 'מע ,ÚÏÈÈ‰ ÂÚÏÈÈ‰ Ï¯‚Ï ,רנייר.73

.813-913 'מע ,„¯È‰Â„ÈÌ ·ÒÙ‰ ,רעב.83

Èı·¯˙ ,"םייניבה ימיב לארשי ץראב ידוהיה בושייה תודלותל" ,רדק באז ןימינב.93

תויחישמה תויפיצה ןיב רשקה ןמ םלעתמ רדקש ןייצל שי .314-614 'מע ,)ג"לשת( במ
ןהב האור וניא אליממו ,תונוש תוצראמ היילע תעונת לש המויק םצע ןיבו ןאכ תואטובמה
םבצמש ןמזב אקווד תאזה היילעה תעונת לש המויק לע ההות אוה ךכ םושמ .היילעל עינמ
.בצמה רמחוה לארשי ץראב תאז תמועלו ,בטוה רבכ דרפסב םידוהיה לש

בל ÈÂÔˆ ,"א"נק תריזג ירחא לארשי ץראל דרפסמ היילע תעונת" ,רוניד ןויצ–ןב.04
.261 'מע ,)ז"כשת(

.261 'מע ,"היילע תעונת" ,רוניד.14

םינקז המכח ישנא ואב בורקמ התע דועו" :701 הרעה ,82 'מע ,"םתקיז" ,רקה.24
."הברה בחר הרות לש דומילה ובחרו הבישיב ופיסוהו ...םהידימלת םע םילודג

.352-652 'מע ,)ה"משת( נ ÈÂÔˆ ,"םילשוריב הסאמ–הלמ הילא 'ר" ,רקה ףסוי.34

יאה יבשותש ךכ לע םידיעמה םיירוטסיה תורוקמ םג הז רשקהב טטצמ סאוולוש.44
היילעל" ,סאוולוש השמ האר .לארשי ץראל םכרדב ויהש םידוהי יבשב וחקל הטלמ
.68-78 'מע ,)ח"צרת( ג ÈÂÔˆ ,"ו"טה האמב לארשי ץראב תיזנכשאה

םילשוריב תידוהיה הנוכשה( !דוחל ןויצו דוחל םילשורי ירהש ?ךיאו" ,רנייר ןנחלא.54
םיכרוע ,רנייר ןנחלאו לטרב לארשי ,יצרא–ןב יסוי ,ÂÛ ÓÂÏ„˙Â ,")תינבלצה הפוקתה רחאל
ריעה זכרמב תידוהיה תובשייתהה יכ יוליגה .413-513 'מע ,)ס"שת ,סנגאמ :םילשורי(
ןנחלא לש ותנקסמ םע דחא הנקב הלוע הרשע–שמחה האמה תישארמ קר איה הקיתעה
תידוהיה הנוכשה התייה ובש ,ןויצ רהל ךומס היה ן"במרה לש תסנכה תיב יכ — רנייר
רצח דיל — תיעטומה תיממעה תרוסמה תסרוגש יפכ אלו ,תינבלצה הפוקתה רחאל
.772-972 'מע ,"?ךיאו" ,רנייר האר ."הברוחה"

םילשורי ידוהי וטחסנ ךרעל 2541 תנשב .601 הרעה ,603 'מע ,"?ךיאו" ,רנייר.64
תואמ שולשכ ןכו ,בר יעקרק שוכר רוכמל הצלאנ תידוהיה הליהקהו ,ריעה תונוטלש ידיב
תנשל ךומס הצרא םילועה ואיבהש םירקי השודק ישימשתו םיקיתע םירפס ,הרות ירפס
˙È‚¯Â‡ ,ירעי םהרבא האר .וז הפוקתב ןוה ילעב לש םתיילע לע םיעיבצמ ולא םיאצממ .'ר

‡¯ı È˘¯‡Ï )921-031 'מע ,)1791 ,הדסמ :ןג תמר.

.21 'מע ,"םתקיז" ,רקה.74

.23 'מע ,"םתקיז" ,רקה.84

.213 'מע ,)ו"לשת ,ינרק :ביבא לת( ˙ÏÔ ˘Ï ÓÏÎÂÈÂˆ· ,םולש שיא לאכימ.94

.ו:גמ היעשיל לאנברבא שוריפ.05

םירוביח המכ בתכ יולה רזעילא ןב םהרבא יבר .133 'מע ,˙ÂÚÂ˙ ‰Ó˘ÈÁÈÂ˙‰ ,ילוכשא.15
יבושיח ןיב רשק ןיא לדיא השמ תעדל .'ש תנש תארקל ץק יבושיחב קסעו יחישמ יפוא ילעב
דוע וירוענב רבכ הליחתה ץקה תייעבב ותוניינעתה ירהש ,דרפס שוריג ןיבו ךרעש ץקה
,˙ÂÚÂ˙ ‰Ó˘ÈÁÈÂ˙‰ ,ילוכשא ךותב ,"אובמ" ,לדיא השמ .שוריגה םרט ,ונייה ,דרפסב ותויהב
הלוע לדיא לש ותעיבק .42-62 'מע ,)ח"משת ,קילאיב דסומ :םילשורי( היינש הרודהמ
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וכרענ ,ץראל היילע תועונת ודילוהש ,םיירקיעה ץקה יבושיח יכ ,יתנעט םע דחא הנקב
ףלאב םינש האמ ידמ תיחישמ היצנטופ לש המויק רבדב תיחישמה הנומאה לש החוכמ
אנת קר ויה הלא ;ץקה יבושיח תכירע תא וררוע דבלב םיירוטסיהה םיעוריאה אל .ישישה
.ץקה יבושיח תותימאל רושיאו קוזיח ,הנומאה תקדצל עייסמד

.42-43 'מע ,"אובמ" ,לדיא.25

.512 'מע ,)ה"משת( חי ˙ÒÙÂÂ ,'"ןוקיגאמכ וכלומ המלש" ,לדיא השמ.35

היינש הרודהמ ,ÒÈÙÂ¯ „Â„ ‰¯‡Â·È ,ילוכשא באז ןרהא לש ורפסל לדיא תאמ אובמב.45
.33 'מע ,)ג"נשת ,קילאיב דסומ :םילשורי(

תודמשהו תולודגה תורצהמ ¯‰ÊÂ‰ שרדמב ורמאש םירבדה" יולה םהרבא יבר ירבדל.55
.לכה תלטבמ הבושתהש קר ...םדאה תא תוליהבמ ,תולגיהל חישמ לש ונמז עיגישכ ויהיש
ובל לא םדא לכ םישיש יואר )4251( ד"פר 'ה תנש איה רשא הדיקפה תנש תארוה יפכו
שקבלו ...תורמשמ ורדסו ,ייתובר ,םימכחה וצבקתנ רשאכ יכ ...םילשוריב השענש לודגה אלפה
הדוקנ התואב — 'לאוג ןויצל אבו' םרמאב ...דימ הלוגבש םהיחא לכ לעו םהילע םימחר
ןמיסלו תואל יהיו ,לודג ןברוח וב התשעו םילשוריבש ץוקישה לע םימשה ןמ שא הדרי
.923 'מע ,˙ÂÚÂ˙ ‰Ó˘ÈÁÈÂ˙‰ ,ילוכשא האר ."הלואג

.561 'מע ,˙È‚¯Â‡ ,ירעי.65

לע ברעתמ אוה ךורב שודקהש םתשיפת תא קזחל ידכ .561 'מע ,˙È‚¯Â‡ ,ירעי.75
לע תרבדמה רתסא תליגממ תינושל הזימרב םיבתוכה םישמתשמ הלואגה תא שיחהל תנמ
הדדנ אוהה הלילב" :הבוטל ךפהתהל םידוהיה לש םבצמ לחה הנממש תיקולאה תוברעתהה
.ל"זח יפ לע ,אוה ךורב שודקה אוה "ךלמה" ."ךלמה תנש

:םילשורי( ˙Â„‡¨ ‡ˆÈ˜ÏÂÙ„È‰ ˘Ï ‚ÏÂÈÂ¯‚ ,"אנודרוהב לארשי תדע תודלות" ,ןיבר בד.85
.34 'מע ,)ג"לשת ,תויולג לש הידפולקיצנא

95. Ignacy Schipper, Zydzi Polsko-Litewscy A Palestyna (Wieden: Moriah, 1917), p. 10.

םל ןמרונ ,ילארשי לואש ,"םילשוריל קלופ בקעי יבר לש ותיילע" ,לשרפ היבוט.06
,קוק ברה דסומ :םילשורי( ˜ÒÙ¯ ÈÂ·Ï ÏÎ·Â„ ¯ß ÈÂÒÛ „· ‰ÏÂÈ ÒÂÏÂ·ÈÈˆßÈ ,םיכרוע ,לאפר קחציו
ןתואב הטשפתה "הליחתה הלואגה" יכ העומשה .טכשתת-דכשתת 'מע ,ב ךרכ ,)ד"משת
ןיימד טרופקנרפמ שיווירט ץריה ילתפנ יבר .ןיימד טרופקנרפל דע העיגהו הפוריאב םינש
רשא ו"צי שיווירט רזעילא ר"רה יריקי ינבמ בתכמ ילא אב )1351( א"צר תנשב" יכ בתוכ
ל"נה ינב רשא ,בוקרקל םשמו ]אדוב[ וקדוב 'קל ]םירקב[ ופאקמ ואבוה ,שדוק יבתכ קיתעה
יקינולש דע םילשורימ שדוק םע תירב–ינב ולחה רבכו הליחתה יכ הלואגה רבד לע ,םש רד
תחא ןיינמ הדע תוחפל להקו להק לכב ורדסו עובש לכב ב"הב הבושתו תוינעת ונקת
:עבש ראב( ÁÏ˙Ô ˘Ï ÁÎÓÈÌ‚ ,רמיז )קירא( קחצי ."םוצב םבל וכפש םישנה םג .ללפתהל
.152 'מע ,)ט"נשת ,ןוירוג–ןב תטיסרבינוא

אחישמ אכלמ ילגתי תישו ןיתשב" :חעת הקספ ,תישארב תשרפ ,¯‰ÊÂ‰ יפ לע ,ךכ.16
."לילגד אעראב

הכומסה תפצ תילילגה ריעב .םידב תעיבצבו רמצ תגיראב וקסע םאצומ ץראב.26
ירשק תא םייקל רתוי חונ היה תפצב .וז הקוסעתל םיאתמ םוקמ ואצמ םימ תורוקמל
רשאמ תפצב רתוי בוט היה ינוחטיבה בצמה םג יכ ,ןייצל בושח .יקינולס םע םידגבה רחסמ
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תויולפנתה ענמו ריעה לע ןגה יכרותה אבצה .םילשוריב ללוכ ,לארשי ץראב םירחא תומוקמב
ריעה ןוחטיב תא תונוטלשה וקזיח 9451 תנשבו ,הביבסבש םיאודבה יטבש דצמ הילע
תועמשמ הסחוי 6351 תנשב לחהש םילשורי תומוח ןיינבל םג יכ ןייצל שי .המוחב הופיקהו
.י:ס היעשי — "ךיֹתמֹח רכנ ינב ונבו" קוספה יפ לע ,תיחישמ

.481 'מע ,˙È‚¯Â‡ ,ירעי.36

,הכימסה תא שדחל בריב בקעי יבר שקיב ומשלש ירקיעה ינורקעה ןיינעה דבלמ.46
לש הטופישל הנותנה ,תילאוטקא תיתכלה היעב רותפל הרומא התייה ןירדהנסה תמקה
םרבע לע רפכל ושקיבש ,לגוטרופמו דרפסמ םיסונא ויה תפצב םיבשויה ןיב :דבלב ןירדהנסה
ןירדהנסה דסומ קרש ,תוקלמ שנוע תועצמאב תושעיהל התייה הלוכי וז הרפכ .םיסונאכ
.ליטהל ךמסומ

קלח ,)ז"נשת ,המר די :הפיח( È ÏÂÁÂ˙ ‰·¯È˙ ‰˘ÏÌ˘ ,ץיבורוה םהרבא ןב היעשי.56
.אנר-ןר ףד ,גי ,ט ןמיס ,תועובש תכסמ ,ינש

 ו˙ÒÙÂÂ", 'רפאל צבי יהודה ורבלובסקי, "תיקון תפילות לרבי שלמה הלוי, 'אלקבץ.66
(תשכ"ב), עמ' קנב-קנה.

:ץקה דעומל זמורה לאינד רפסב קוספה לע רקיעב וססבתה הז ןיינעב םהיבושיח.76
סחיימה דומלתה רמאמ לעו "השמחו םישלש תואמ שלש ףלא םימיל עיגיו הכחמה ירשא"
ןיבמ קקֹחמו הדוהימ טבש רוסי אל" :וינבל בקעי תכרבבש ןוקירטונל תיחישמ תועמשמ
,ןיציקה יבשחמ תעדל .)י:טמ תישארב( "םימע תהקי ולו הליש אבי יכ דע ,וילגר
ףלאב םינש "השמחו םישלש תואמ שלש" ךיראתה לע םיעיבצמ וללה תורוקמה ינש
ורמאמב הבחרהב האר ה"לש תנש תארקל תויחישמה תויפיצה לע .ה"לש תנש — ישישה
.חפ-אס 'מע ,)ח"ישת( ב ˙ÒÙÂÂ ,"ה"לש הלואגה תנשל הילטיאב הייפיצה" ,רמת דוד לש

ךילהת רדסל ךופה ןפואב ליבקהל הלואגה ךילהת רדס רומא ,תלבוקמ תרוסמ יפל .86
תיבה רהבש תיזגה תכשלב עובקה המוקממ ןירדהנסה התלג ןברוחה ברע םא ,ונייה ;ןברוחה
ליחתהל הרומא הלואגה יזא — הירבטב ,הנורחאה התנחתל העיגהש דע םוקמל םוקממ הדדנו
הלבקו" :שדקמה תיב ןיינבלו םילשוריל עיגתש דע טשפתתו ךלת ךליאו ןאכמו ;הירבטב ,הב
תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במר ."שדקמל ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל ןידיתע הירבטבש איה
.בי ,די ןירדהנס

.הס-גס 'מע ,"הלואגל הייפיצה" ,רמת.96

ןכ ומכ .301-501 'מע ,)ד"נשת ,רזש ןמלז :םילשורי( ˙ÓˆÙÂÂ˙ ˆÙ ,רטכפ יכדרמ.07
ב ÓÁ˜¯È ‡¯ı È˘¯‡Ï ,"ז"טה האמב תפצ ידוהי לע תויכרות תודועת" ,דה לאירוא האר
.העק-דעק ,טסק 'מע ,)ו"טשת(

יבר לבוקמה עבוק ,לשמל ,ךכ .רתוי םירחואמ תורוקמ םג םירזוח וז תיזחת לע.17
לע לאעמשי לש ותוכז םלשית )7461( ז"ת תנשב יכ ÚÓ˜ ‰ÓÏÍ רפס לעב ךרכב ילתפנ
שממתתו רוזחת ךליאו הז דעוממ לבא .הלימה תווצמ םויק תוכזב הב הכז הלהש ,לארשי ץרא
דועו" :ץק תעל חישמה ידיב לעופה לא אצת איהו ,לארשי ץרא לע לארשי םע לש ותוכז
לארשי ץרא חקייו ...םורממ שדוקה חור ונילע הרעי ונל ראיו 'ה לאל םיפצמ ונא םויה
הירטמיג הלוע ,'ו"נמישא לודג יוגל דואמ דואמל ותוא יתיברהו' וילע רמאנש לאעמשי דימ
לש ותוכז םלתשיו .לודג יוגל ]לאעמשי[ היהי ו"נמישא לש ןמז ותוא דע ,רמול הצור .ז"ת
ת"אז' דוס אוהו ....]לאעמשימ[ ונממ הכולמה ]תא[ חישמ חקי ח"ת תנשבו ...הלימ תוצמ
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ןכו .ב"ע גל ףד ,)ח"ת ,יתשינבנב לאונמע :םדרטשמא( ÚÓ˜ ‰ÓÏÍ האר ."'דע ידע יתחונמ
.ג"ע טע ,א"ע חס ףדב םג ח"ת תנש לע םש ןייע

27.ÊÂ‰¯ רתויב םודקה דיה בתכב אצמנ רמאמה .םלענ שרדמ ,ב"ע טלק ףד ,א"ת קלח
לת( È ˆ·È Â‰˙ÂÚ‰ ‰˘·˙‡È˙ ·ÈÓÈ ÁÈÈÂ˙·˘ ,םולש םשרג האר .ד"יה האמה ןמ ,¯‰ÊÂה לש
.07 'מע ,א ךרכ ,)ז"כשת ,דבוע םע :ביבא

.מק 'מע ,ג ךרכ ,)ה"פרת ,לוכשא :ןילרב( ˙ÒÙ¯ ‰„ÓÚÂ ,דלפנרב ןועמש.37

,)ח"מרת ,ןודנירלק :דרופסקוא( Ò„¯ ‰ÁÎÓÈÌ Â˜Â¯Â˙ ‰ÈÓÈÌ ,רואביונ םהרבא.47
ןמ שואייה" רקה ףסוי לש ורמאמב םג האר 'ת םיפלא 'ה תנשל הייפיצה לע .941 'מע
,)ל"שת( טל Èı·¯˙ ,"יקינולאשמ יולה תיבל המלש 'ר יבתכב תיחישמה הווקתהו הלואגה
.591-312 'מע

.טעת-חעת 'מע ,הפ ןמיס ,הכוס תכסמ ,ב ךרכ ,˙È ÏÂÁÂ˙ ‰·¯È˘ ,ץיבורוה.57

ירקוחש הומת .ופ 'מע ,אסר ןמיס ,םדא תודלות ,א ךרכ .˙È ÏÂÁÂ˙ ‰·¯È˘ ,ץיבורוה.67
.לארשי ץראל ותיילעל תיחישמ תועמשמ וסחיי אלו הז רוקמב ללכ וניחבה אל ה"לשה

םירבדה ןמ .זצ 'מע ,אצר ןמיס ,םדא תודלות ,א ךרכ ,˙È ÏÂÁÂ˙ ‰·¯È˘ ,ץיבורוה.77
.םילשוריב וירוגמ תעב רבכ ה"לשה בתכ םירבדה תאש הלוע

,˙È‚¯Â‡ ,ירעי .םילשוריב ררוגתהל ותולע םרט ,תפצב ה"לשה בתכ תרגיאה תא.87
.012-112 'מע

תידרפסה הייסולכואה לש םיקיודמ םירפסמ ונידיב ןיא .612 'מע ,˙È‚¯Â‡ ,ירעי.97
ילעב" תואמ שמחמ רתוי םילשוריב שיש ריכזמ אוה ה"לשה לש ותרגיאב לבא ,םילשוריב
ישארל קר ה"לשה לש ותנווכ םא ."'ה ךורב םיברתמ םויו םוי לכבו ,םידרפסמ םיבושח םיתב
םיבר םיינע דבלמ ,תידרפסה הטילאה ינב םייפלאכב תוחפל רבודמ ירה ,תורישע תוחפשמ
,˙È‚¯Â‡ ,ירעי .ירפסמ ןותנ םוש ונל ןיא םיזנכשאה יבגל .םילשוריב ויחש וז הדע ינבמ
.022 'מע

אתביתמ שיר שבייפ םלושמ יבר ןב לאומש יבר ונתוחמל ה"לשה חלש תרגיאה תא.08
יבר תרגיא" אשונב םירבד אשנ דוד םהרבא .אקארק ]תליהקב הבישיה שאר[ שדוק תליהקד
'ה םויב ןליא–רב תטיסרבינואב "ב"פש תנש ירחא םילשורימ ה"לשה לעב ץיבורוה היעשי
,השדח הרדס ,„ÚÏ È ץבוקב עיפוי הז אשונב דוד לש ורמאמ .)00.21.13( א"סשת תבטב
ורמאמב .ומוסרפ םרט רמאמב שומיש תושעל יל רשפאש לע דוד םהרבאל יתדות .וט ךרכ
ץראל ה"לשה לש ותיילע ןיבו ח"ת תנשל תיחישמה הייפיצה ןיבש רשקב קסוע דוד ןיא
.לארשי

."ץיבורוה היעשי יבר תרגיא" ,דוד.18

."ץיבורוה היעשי יבר תרגיא" ,דוד.28

ףשחש ,םלשה בתכמה ךותמ הז עטק ."ץיבורוה היעשי יבר תרגיא" ,דוד האר.38
.)1361( א"צש ,‰Â·ÏÂ˙ ÁÎÓ רפסל המדקהב האידנקמ ר"שי ידי לע ונמזב ספדנ ,דוד םהרבא

.תומדקהה רעש לע המדקה ,)ג"לשת ,םילשורי( Úı ÁÈÈÌ ,לאטיו םייח יבר האר.48

לש ותיילעל תירקיעה הביסה ןוספלוו טוילאו םיובלא בקעי לש םתרבס יפ לע.58
ויהש תולבגמה אלל ינאירולה החסונב הלבקה תרות דומילב קימעהל ונוצר התייה ה"לשה
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תוחול ינש'ב לארשי ץרא תרות" ,םיובלא בקעי האר .ץראל ץוחב הדומיל לע תולטומ
‰˘„ı È˘¯‡Ï ·‰‚Â˙ ‰È‰Â„È˙ ·Ú˙ ‰Á¯‡ ,ךרוע ,יקציבר רזעיבא ,"ץיבורוה והיעשי יברל 'תירבה

,"ה"לשה לע י"ראה תעפשה" ,ןוספלוו טוילא ןכו .49 'מע ,)ח"נשת ,יבצ ןב :םילשורי(
ÓÁ˜¯È È¯Â˘ÏÈÌ תילכתל תנווכמ התייה וז תוליעפ םג יכ הארנ םלוא .034 'מע ,)ב"נשת( י
תפישח תועצמאב חיטבהל ה"לשה הצר התואש ,ח"ת תנשב הלואגה שומימ — תיחישמ
.שודקה י"ראה יבתכ

ףקיהב םיפסכ םידוהיהמ וטחס ינמותועה ןוטלשה תפוקתב םיימוקמה םיטילשה.68
לאומש יבר בתוכ ךכו .תע התואב םידוהיה לש םתובשומ תומוקמ לכב ערו חא ול היה אלש
ןיא ה"רי ךלמה תלשממ תחת רשא םוקמ לכב יכ הז וננמזב ונחנא וניארש המ" :הדיזוא–יד
טרפה ןמ טרפבו ,לארשי ץראכ םידוהיה לע תוינונראו םיסמ יוביר הב היהיש הנידמ ךל
םהלש תוינונראו םיסמה עורפל תועמ םש םיחלוש לארשי תולילג לכמ יכ אלמלאו םלשורי
:היצנו( ‰ÏÁÌ „ÓÚ ,הדיזוא–יד לאומש יבר ."םיסמה בורמ הב רודל םידוהי םילוכי ויה אל
.א:א הכיא ,הכיא רפס לע שוריפ ,)ס"ש ,יטינז לאינד

הדירחה ךליאו 0261 תנשמ םילשורי ידוהי לש ריהמה לודיגה תעפותש חינהל שי.78
ריעב םידוהיה םיבשותה תסכמ תא ליבגהל ושקיבש ךכ ידכ דע םימלסומה לש םתוולש תא
ןוטלשה עבתש המ" :הילא םילועה םידוהיה תא םילשורימ קלסל הנקת ועבק ףא ךכ םשלו
ימ לכש רמא בושו .ול ךליו הנפיש םינש 'ג הזמ הב רודל אבה לכש ב"בות םלשורי יבשויל
םילשוריל םידוהיה לש םבושמ םימלסומה לש םששח ."]ול ךליו הנפיש[ םינש רשע הזמ אבש
םידוהיה שוריגלו תופידרל תוירקיעה תוביסה תחא ,'םלשורי תוברח' רפסה רבחמ תעדל ,היה
תורכל וידחי בל וצעונו ...םיזחופו םיקיר םישנא וילא וטקלתיו םדא ונילע םוקב" :ריעהמ
ןמיתמו ןופצמ ברעמו חרזממ וניחא תויולג ץוביק םתוארב ...שדוקה ריעמ לארשי םש תא
.94 'מע ,)ח"פרת ,ןומולס :םילשורי( Á¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌ ,ןילבר רזעילא ."םלשוריל ולע

רוסיאה תרפה .תסנכ יתב תונבל רוסיאה תא ורפהש םידוהיה לע ולילעה ראשה ןיב.88
תסירה תא עונמל ידכ ומלישש םידוהיה לע תוסנק דועו דוע ליטהל הליע השמיש הזה
.15 'מע ,Á¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌ ,ןילבר .תסנכה יתב

.41 'מע ,Á¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌ ,ןילבר.98

,)ו"כשת ,דבוע םע :ביבא לת( ÓÒÚÈ Âˆ¯ÈÌ Ï‡¯ı È˘¯‡Ï ,םולש–שיא לאכימ האר.09
.143 ,333 'מע

.78 'מע ,)א"משת ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת( Á¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌ ,ןזור הנימ.19
.)ה:ח( הירכזו )וט:בל( והימרי תואובנמ המחנ יקוספ לש בוליש ןה תואבומה

.18-28 'מע ,Á¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌ ,ןזור.29

.28-38 'מע ,Á¯·Â˙ È¯Â˘ÏÌ ,ןזור.39

.38-161 'מע ,א ךרכ ,È ˆ·È˙·˘ ,םולש.49

.4-02 'מע ,)ט"משת( ÙÚÓÈÌ 04 ,"תיאתבשה תויחישמה" ,סביל הדוהי.59

הפוקת ותעדל החתפ איהש םושמ ,המוצע תובישח וז היילעל סחיי רוניד ןויצ–ןב.69
˙ÓÙ‰ ‰„Â¯Â· ,רוניד האר .לארשי ץראב שדחה בושייל סיסבה ןהש ,"תויטסילאיר" תוילע לש

.91-86 'מע ,)ב"לשת ,קילאיב דסומ :םילשורי(
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˙ÒÙÂÂ ,"לארשי ץראל התיילעו דיסח הדוהי יבר לש 'השודקה הרבח'ה" ,והינב ריאמ.79

תובקעב .םלסאתהו ותד תא יבצ יתבש רימה עודיכ .בפק-אלק 'מע ,ך"שת-ט"ישת ,ד-ג
תא תולעהל הדעונ ותרמה היפלש תיגולואית השיפת וינימאמ ברקב החתפתה הרמהה
"תופילקה" לא ומצע חישמה לש הדירי קרו ליאוה ;םאלסיאה ךותמ "םישודקה תוצוצינה"
חישמה אלמיש רחאל יכ ,השיפת החתפתה ליבקמב ."תוצוצינה" תא תולעהל התלוכיב שי
.6071 תנשב ונייהד ;הרמהה ןמ הנש םיעברא רובעכ ,שדחמ הלגתי אוה ודועיי תא

םהיבתכב םיסחייתמ ,רתוי רחואמ םינש האמכ םילשוריל ולעש ,א"רגה ידימלת.89
א"רגה ידימלת .םיגלפומ דובכ יראותב ותוא םינכמו דיסח הדוהי יברל רתויב יבויח ןפואב
ןיינבל תור"דש בתכ האר .םיאתבש ויה וז הפוקתב םילועהמ קלחש הדבועל םירע ויה
:םילשורי( Ó‚ÊÈ È¯Â˘ÏÈÌ ,ךרוע ,יקסביירג יבצ ןב סחנפ — )7381( ז"צקת תנשמ הברוחה
.ב ,)ץ"רת ,ןויצ

םילועה לש םהיניע דגנל הדמע ילאיצנטופ הלואג דעומכ ק"ת תנשל הייפיצהש ןכתיי.99
הימחנ תמגוד ,קהבומ יאתבש וליפא .דבעידב קר אלו הליחתכלמ דיסח הדוהי יבר תרובחמ
םויה לכ' ל"ז ורמא המ עדת עודי" :ק"ת תנשל הייפיצל וז םימודמד תפוקתב סחייתמ ,ןויח
ישישה ףלא לש הנש ק"ת ,ישישה ףלאל ונאבשכו .ישימחה ףלא לכ היה תולגהש — 'הוד
האר ."רקובב איה הלואגהו ...'םוי' םה םינורחאה הנש ק"תהו ...'הליל' םיארקנ םינושארה
הימחנ ךותמ אוה טוטיצה .92 'מע ,)ל"שת ,סנגאמ :םילשורי( ˜¢˙‰ ˙ÂÂ‰ Ï˘˜˙‰ ,ר"זש ןמלז
תושדח תודועת סיסב לע ,רחא םוקמב ביחרא הז אשונ לע .א"ע ס ףד ,‰È ÁÓÈ¯·„ ,ןויח
.הילטיאבש ונרוויל תליהק ןויכראב יתפשחש

.ב:ו ארקיו ,Â¯ ‰ÁÈÈÌ‡ שוריפ.001

א"מקתב י"בשר ירבד יפל" :הז ןיינעב יקיר יח לאונמע בתוכ ··ÈÂ˘¯ Ï ורפסב.101
,םדרטשמא( ··ÈÂ˘¯ Ï ,יקיר יח לאונמע האר ."'ה תיב רה ןוכנ רבכ היהי ק"פל םישילש ינשו
ז"צת תנשב )בלח ריעה( אבוצ םראב םלשוה ומצע דיה בתכ רוביח .ב"ע זל ףד ,)ב"קת
)7371(.

.67 הרעה ,46 'מע ,˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ.201

.93 'מע ,˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ.301

ומשל תולהת" :)1471( א"קת ולסכב ט"כ םוימ תרגיאב םיבתוכ אטשוק ידיקפ.401
תאזכ התייה אל ,שדוקה ריעב תושדח תובישי המכ ודסייתנו ילספס המכ ופסותנ לודגה
ילפכ האצוהה יובירל הביס התייה םעה יובירו לארשי ץראל ןילעמ לכה ...ץראה תולג םוימ
ורקייתנ ...ץראה תולג םוימ הזכ היה אל רשא שדוקה ריעב םירוידה יוביר תמחמ ...םילפכ
.9 ,8 תורעה ,04 'מע ,˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ ."שדוקה ריעב תונוזמה

'לארשי תסנכ' תבישי תא )2471( ב"קת תנשב םילשוריב םיקה רטע ןב םייח יבר.501
.תישעמ הלבקבו רתסנה תרות דומילב רתיה ןיב וקסע הידימלתש

דוד ,סקטא לאונמע ,"ט"שעבה לש וכרד תישאר לע קצולס תרוסמ" ,רלט םדא.601
.51-83 'מע ,)ט"נשת ,קילאיב דסומ :םילשורי( ˙ÓÁ˜¯È ÁÒÈ„Â ,םיכרוע ,ןד ףסויו ףסא

םידיסחה תיילעב יחישמה עינמה לע .081 'מע ,˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ.701
תנש לש תועובשה גחב בושטולזמ לכימ לאיחי יבר דיגמה לש תיטסימה ותוליעפל םתקיזו
,˙Ó˘˙Â ˘Ï ¯ß Ó˘ÂÏÌ ÙÈÈ·Â˘ ‰Ï¯ ÂÓ˜ÂÓ‰ ·¯‡˘È˙ ‰˙ÂÚ‰ ‰ÁÒÈ„È ,רלושטלא רומ האר ז"לקת
.)ה"נשת ,תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי( היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח
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.281 'מע ,˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ.801

.362-472 'מע ,˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ.901

האר ןכו .)ג"סקת ,בולקש( םייח חרוא — ÂÏÁÔ Ú¯ÂÍ˘ל א"רגה ינב תמדקה.011
.572-603 'מע ,˙ÓÈÒËÈ˜‰ ÂÓ˘ÈÁÈÂ ,ןרטשנגרומ

.)ה"משת ,יבצ ןב :םילשורי( Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â· ‡¯ı È˘¯‡Ï ,ןרטשנגרומ הירא.111

.83 'מע ,·Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â ,ןרטשנגרומ :ןכו .א"ע טצ ןירדהנס ילבב.211

311.ÊÂ‰¯, םלוסה" םוגרת ,זיק הקספ ,תישארב תשרפ".

.29 הרעה ,55 'מע ,·Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â ,ןרטשנגרומ.411

.401 הרעה ,85 'מע ,·Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â ,ןרטשנגרומ.511

.66-38 'מע ןכו .93 הרעה ,57 'מע ,·Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â ,ןרטשנגרומ.611

יתדות .קרוי וינב ל"ז ןמהיל דרפנמ ר"ד לש דיה יבתכ ןויכראב אצמנ בתכמה.711
.ומסרפל תושרה לע החפשמל

.331 'מע ,·Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â ,ןרטשנגרומ.811

הניכשה תמקה" תילבקה היגולונימרטב .651-951 'מע ,·Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â ,ןרטשנגרומ.911
.הלואגה תא תלמסמ איהו תיחישמ הנכה תוליעפ התועמשמ "הרפעמ

.353-453 'מע ,˙È‚¯Â‡ ,ירעי.021

.ח:ול לאקזחימ אוה קוספה .א"ע חצ ןירדהנס ילבב.121

.143 'מע ,˙È‚¯Â‡ ,ירעי.221

.971 הרעה ,391 'מע ,·Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÂÈÈ˘Â ,ןרטשנגרומ.321

,)ז"שת ,קוק ברה דסומ :םילשורי( ¯˘Î˙·ÈÌ ‰ˆÈÂÈÈÌ ˘Ï ‰¯· ˜ÏÈ‰ ,רנזיולק לארשי.421
.281-581 'מע ,‰ÂÏ‡‚ ,ןרטשנגרומ ןכו .גי 'מע

ג-ב È·˙ ˆÈÂÔ˘ ,"רשילק שריה יבצ ברה לש תירוטסיהה ותומד" ,ץ"כ בקעי.521
.281-581 'מע ,‰ÂÏ‡‚ ,ןרטשנגרומ ןכו .82 'מע ,)ב"ישת-א"ישת(

תנשב תפצ תזיב ןיינעב רלעה ץרפ לארשי ר"ב לאומש 'ר תרגיא" ,הליגרק יבצ.621
.211-411 'מע ,)ג"משת( 72 ‰¯„˙˜ ,")4381( ד"צקת

.593 'מע ,א ךרכ ,)ז"לשת ,יבצ ןב :םילשורי( ‰ÚÈ¯ ·¯‡È ˙˜ÂÙ ,הירא–ןב עשוהי.721


