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הרב שמואל מוהליבר :קורות חייו בקצרה
הרב שמואל מוהליבר נולד בשנת תקפ"ד ( )1824למשפחת
רבנים בעיירה הלובוקי שליד וילנה 1.כבר בילדותו
התגלה כעילוי .הוא התחתן בגיל חמש־עשרה ובגיל
שמונה־עשרה עבר ללמוד בישיבת וולוז'ין וכעבור חצי
שנה הוסמך לרבנות .כאבותיו ,הוא לא חפץ להתפרנס
מרבנות ועבד למחייתו בסחר בפשתן .בהיותו בן עשרים
וארבע נעתר לבקשת בני עיירתו לכהן כרבה של הלובוקי
ובמשך יובל שנים שימש כרב קהילות גדולות וחשובות
ברוסיה ,ושמו יצא למרחקים כפוסק בכל מקצועות
התורה.
הרב מוהליבר הטיף לרכישת מקצוע ולשילוב השכלה
כללית עם לימודי קודש ובשנת תרל"ה ( ,)1875במקביל
לכהונתו כרב ,החל את פעילותו למען יישוב ארץ ישראל.
בול לזכרו של הרב מוהליבר
עם פרוץ פרעות 'סופות בנגב' ( ,)1881פעל נמרצות
להטיית זרם הגירת היהודים לעבר ארץ ישראל .הוא הקים בוורשה את אגודת 'חובבי ציון'
הראשונה ,ורתם את הברון רוטשילד למפעל ההתיישבות בארץ ישראל .הרב מוהליבר היה גם
בין יוזמי 'ועידת קאטוביץ'.
לקראת שמיטת תרמ"ט פרסם הרב מוהליבר ,יחד עם עוד שני רבנים ,את 'היתר המכירה'
הראשון ,ובשנת תר"ן ( )1890יצא בראש משלחת גדולה וחשובה ל'מסע המושבות הראשון'
בארץ ישראל.
בשנת תרנ"א ( )1891יצא הרב מוהליבר למסע נוסף בארצות מערב אירופה (גרמניה ,צרפת
ובריטניה) ,והקים מרכז עולמי לתנועת 'חיבת ציון' .הוא ניסה לגייס את הברון הירש למפעל
ההתיישבות בארץ ישראל .כשעלה הרצל על הבמה הפוליטית היהודית נרתם הרב מוהליבר
לסייע לו והיה שותף מלא בהקמתה ובביסוסה של התנועה הציונית.
הרב מוהליבר נפטר בי"ט בסיוון תרנ"ח ( )1898ונקבר בבית הקברות בביאליסטוק .על קברו
הוקם 'אוהל' אשר נותץ במהלך השואה .לאחר שנתגלו יסודותיו ,הועלו עצמותיו ארצה ונטמנו
במזכרת בתיה בג' בכסלו תשנ"ב ( .)1991על קברו המחודש הוקם 'אוהל' בדומה לזה שהיה
בביאליסטוק.
לכבודו של הרב מוהליבר ניטע בשנת תרנ"ד ( ,)1894לרגל מלאות לו שבעים שנה ,מטע האתרוגים
'גן שמואל' .לאחר פטירתו נקראו על שמו למעלה מעשרים רחובות ברחבי הארץ ,וכן קיבוץ גן
שמואל וישיבת בית שמואל בחדרה .בי"ט בסיוון תשס"ט ( )2009נחנך במזכרת בתיה מוזיאון הרב
מוהליבר ובו מיצג הסוקר ציוני דרך בחייו ובעשייתו למען יישוב ארץ ישראל.
 .1להרחבה נוספת ומעמיקה על הרב מוהליבר ראו בספרו של יוסף שלמון ,אם תעירו ואם תעוררו :אורתודוקסיה במצרי
הלאומיות ,בפרק החמישי' ,הרב שמואל מוהליבר :רבם של חובבי ציון' ,ירושלים תשס"ו ,עמ' 161–131
וכן באתר מוזיאון הרב מוהליבר www.museum-mohaliver.org.il
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הרצל על הרב מוהליבר

"...בפעילותו הציונית החל ב ...1875-היה קשור לרעיון
ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ונתן את חלבו ודמו
לרעיון זה...
בקונגרס הציוני הראשון בקאטוביץ ,ב ,1885-היה הרב
מוהליבר מהדמויות המובילות.
הרב שמואל מוהליבר נחשב בצדק מוחלט כגורם בעל
חשיבות מכרעת בתנועה הציונית ברוסיה...
הרב מוהליבר היה הלב שממנו הוזרם זרם החיים לתנועה
2
הציונית".

 .2בנימין זאב הרצל' ,הרב מוהליבר' ,די ואלט 18( 3 ,ביוני  ,)1897עמ'  .7–5ההדגשה אינה במקור .המאמר נכתב עוד לפני
הקונגרס בבזל .תודה לפרופ' דורון נידרלנד על התרגום מגרמנית .ראו בנספח ב' את המאמר במלואו.
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הרב שמואל מוהליבר:
חלוץ הפעילות המדינית-ציונית
הרב שמואל מוהליבר זכה בחייו לתהילה כמחוללה של תנועת 'חיבת ציון' וכמי שתרם רבות
לחידוש היישוב היהודי בארץ ישראל לאחר אלפיים שנות גלות .לדאבון הלב ,ברבות השנים
נדחקה דמותו לקרן זווית ופועלו כמעט נעלם מדפי ההיסטוריה .עוד בחייו הוכתר הרב
מוהליבר בכתרי כבוד רבים ,ביניהם 'הציוני המדיני הראשון'  -תואר שהעניק לו בנימין זאב
3
הרצל ,חוזה מדינת היהודים הידוע כאבי הציונות המדינית.
כאשר עלה בנימין זאב הרצל על במת ההיסטוריה ,היה הרב מוהליבר בערוב ימיוְׂ ,שבע עשייה
ברוכה וארוכת שנים לחידוש היישוב היהודי בארץ ישראל ,שכבר מנה שש־עשרה מושבות.
בינו לבין הרצל נרקמו קשרי ידידות הדוקים ושיתופי פעולה .הרצל עצמו שמע לראשונה על
פועלו של הרב מוהליבר למען יישוב הארץ מפיו של מנחם אוסישקין ,בעת פגישתם בווינה.
חודשים מספר לאחר פגישה זו ,בכ"ג באייר תרנ"ז ( 25במאי  ,)1897פנה הרצל יחד עם חברי
'אגודת ציון' בווינה אל הרב מוהליבר ,שכיהן כראש המזרחי 4,בבקשה לקבל הכוונה כיצד
לסייע למושבה משמר הירדן שנתקלה בקשיים כלכליים .מכתבם לרב מוהליבר נכתב בעברית,
ובו מובהרת סיבת הפנייה אליו:
אשר על כן מרשים הננו לנו לשחר את פני מעלת כבוד תורתו להשמיענו את דעתו בדבר
ההצעה ,שהוצעה לפנינו זה לא מכבר מאת ראשי ועד הפועל ביפו לקחת חלק בשכלול
המושבה 'משמר הירדן' ,וכאשר ינהלנו מעלת כבוד תורתו בעצתו הטובה אותה נשמור
לעשות .מדעתנו כי נהירין לו דרכי הרעיון והליכותיו עד כה ,הננו
מבקשים עצה מפיו ,יען כי הוא הצעד הראשון שאנו עושים
בעזרת השם בענייני היישוב ואין אנו בקיאין כל כך ומתייראים
5
אפוא לבל נכשל חס ושלום במפעלנו זה.
במכתב בולטת ההערכה הגדולה שרחש הרצל כלפי הרב מוהליבר,
והכרתו בניסיון הרב שצבר בחיזוק היישוב היהודי בארץ .לא בכדי
ראה בו הרצל מורה דרך; את פעילותו למען יישוב ארץ ישראל
החל הרב מוהליבר עוד בשנת תרל"ה ( ,)1875כעשרים שנה קודם
להיכרותם ,כאשר החל לגייס תרומות לקרן 'מזכרת משה' שהוקמה
לרגל מלאות תשעים שנה להולדתו של השר משה מונטפיורי,
ונועדה לסייע בהקמת יישובים עבריים בארץ ישראל .פעילותו

השר משה מונטיפיורי

 .3ראו יוסף מוהליבר' ,הרב המנהיג' ,הצופה ,י"ח בסיוון תרצ"ח ( 17ביוני  ;)1938עוד ראו חסידה רוזן' ,הרב שמואל מוהליבר -
החלוץ ההולך לפני המחנה' ,שמחה רז (עורך) ,קובץ הציונות הדתית ,ד ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .613–597
 .4המזרח"י (נוטריקון של 'מרכז רוחני') ,הוקם בשנת תרנ"ג ( )1893על ידי הרב מוהליבר במטרה להפיץ את רעיונות תנועת
'חיבת ציון' .בשנת תרנ"ז ( ,)1897לאחר כינוס הקונגרס הציוני בבזל ,הוא הפך למרכז הסברה בתנועה הציונית' .מפלגת המזרחי'
שייסד הרב ריינס מאוחר יותר ,בשנת תרס"ב ( ,)1902אימצה את שמו.
 .5המכתב מופיע בשלמותו בנספח א' .על פנייתו של הרצל אל הרב מוהליבר בבקשת עזרה והכוונה ראו Theador Herzl,
 ;Briefe Und Tagebucher, 4, Berlin 1990, p. 277לייב יפה (עורך) ,ספר הקונגרס למלאת  50שנה לקונגרס הציוני הראשון,
ירושלים תש"י; אלכסנדר ביין וגאורג הרליץ (עורכים) ,אגרות הרצל ,כרך ראשון ,תל אביב תש"ה ,עמ' קנ"ד.
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למען יישוב הארץ גברה בשנת תרמ"א ( ,)1881עם פרוץ הפרעות ביהודי רוסיה ,שנודעו בכינוי
'סופות בנגב' .בעקבות הפרעות החלה הגירה המונית של רבבות יהודים ליבשת אמריקה' ,דה
גולדנע מדינה' ,ורק מעטים שמו פעמיהם לעבר ארץ ישראל .הרב מוהליבר ראה עצמו שליח
ההשגחה העליונה להטות את זרם ההגירה לארץ הקודש.
בשנת תרמ"ב ( )1882הקים הרב בוורשה את אגודת 'חובבי ציון' הראשונה ,אותה כינה הרצל
'הארגון הציוני הראשון' 6.בתוך זמן קצר קמו בעקבותיה עשרות אגודות נוספות של 'חובבי
ציון' ברחבי רוסיה ופולין ,אשר פעלו לחיזוק ההתיישבות בארץ ישראל.
בד בבד ,כרב של קהילות חשובות בערים גדולות ברוסיה ,נדד הרב מוהליבר על חשבונו
ברחבי אירופה כדי לגייס נדבנים שירימו תרומה למען יישוב
ארץ ישראלׂ .שבע אכזבות הגיע לצרפת ,וביום טוב ראשון של
סוכות תרמ"ג ( 28בספטמבר  )1882נפגש עם 'הנדיב הידוע',
הברון רוטשילד ,והצליח לרכוש את לבו למפעל ההתיישבות
בארץ ישראל .התוצאה הישירה של פגישה היסטורית זו
הייתה הקמתה של המושבה מזכרת בתיה ,שנועדה להיות דגם
7
להקמתן של מושבות רבות נוספות.

הברון רוטשילד בצעירותו

מאז אותה פגישה היסטורית עם הברון רוטשילד ,שהביאה
למפנה משמעותי בתולדות עם ישראל ,ערך הרב מוהליבר
מסעות נוספים בארצות מערב אירופה (גרמניה ,צרפת
ובריטניה) ,במטרה לגייס בעלי הון והשפעה ולהקים תשתית
להנהגה מרכזית לכלל אגודות חובבי ציון שפעלו ברחבי
אירופה.

לא רק פעילות מעשית למען היישוב היהודי בארץ ישראל
נזקפת לזכות הרב מוהליבר; אלא גם פעילות במישור המדיני להשגת רישיון מהממשל הטורקי
להתיישבות יהודים ברחבי ארץ ישראל .הוא דגל בתפיסה מדינית מפוכחת העומדת על שני
עקרונות יסוד :נחישות לפעול בכל דרך למען הגשמת חזון שיבת ציון ושתדלנות דיפלומטית
זהירה בקרב המדינות שבהן ישבו היהודים ,כדי לא לתת פתח לאנטישמיות ולא להרע את
מצבם.
הכרת פועלו המדיני של הרב מוהליבר מעשירה את דמותו בהיבט חשוב ,שככל הידוע טרם
נלמד ונחקר :תלמיד חכם ,רב ופוסק בקהילות ישראל ויחד עם זאת מהפכן ציוני המקדם
את ההתיישבות היהודית בארץ ופועל כמדינאי גם במישור הפוליטי ,למען הקמת בית לאומי
לעם ישראל בארץ ישראל .מבחינה זו ,הקדים הרב מוהליבר את הרצל במה שמכונה 'הציונות
המדינית' ,וזכה כאמור על ידי הרצל עצמו ,אבי הציונות המדינית ,לתואר 'הציוני המדיני
הראשון'.

 .6די ואלט ,גיליון  18( 3ביוני  .)1897ראו בנספח ב.
 .7ראו מרדכי נאור ,ספר למזכרת :מזכרת בתיה-עקרון ,מאה השנים הראשונות ,ירושלים תשע"א.
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תפיסתו המדינית של הרב מוהליבר
כתביו של הרב מוהליבר שהוכנו לדפוס על ידי מזכירו הרב יצחק ניסנבוים ,עלו באש בפרעות
שהיו בביאליסטוק בשנת תרס"ו ( .)1906מעט מזעיר מכתביו נותרו לפליטה ומהם מזדקרת
דמותו רבת הפעלים והתמסרותו לחידוש היישוב היהודי בארץ ישראל ,במישור המדיני
והמעשי.
הרב מוהליבר סבר שגאולת ישראל לא תגיע בדרך נס אלא בדרך הטבע ,ועל כן יש לפעול
בדרך מדינית ולהביא לידי הסכמת אומות העולם לשיבת העם היהודי לארצו[" :הגאולה]
צריכה להיות בדרך טבעי ,והיינו שאנחנו מצדנו ,כאשר כבר נהיה מוכשרים לזה נשתדל לפני
כל מלכי תבל ורוזני ארץ שיסכימו להיטיב עם עמנו תחת הצרות והמכאובים ,אשר הציקו
8
אבותיהם לאבותינו והשי"ת [=והשם יתברך] יעזור לנו להשיג את ארצנו ולקבץ את פזורינו".
מעניין כי לדעת הרב מוהליבר ,משימה זו  -להשפיע על מלכי תבל ורוזני ארץ להחשת גאולת
ישראל  -אינה מתאימה לאנשים שכל עיסוקם בעולם התורה" :מובן מאליו כי האנשים אשר
הקדישו כל ימיהם לתורה ולעבודה וחוץ מכותלי בהמ"ד [=בית המדרש] אינם יודעים עד מה
אין ביכולתם לעשות השתדלות בדרך הטבע לגאולתנו (שם)".
תפקיד זה מוטל לדעתו על "החכמים ,הרוזנים והשועים מעמנו ,הראויים לעמוד בהיכל מלך,
הגיבורים הגדולים ,אשר אין קץ לאוצרותיהם ,אם ירצו בכל לבבם לעשות השתדלות בדרך
הטבע בדבר הגדול הזה כפי יכולתם לא ייבצר מהם הדבר בעזר ה' אלוקי ישראל וגואלם
(שם)".
וכפי שנראה בהמשך ,הוא גייס לצורך כך את העשירים והמכובדים בעם היהודי באותה עת.
הוא היה אופטימי לנוכח המצב הפוליטי ששרר באירופה באותה עת ,והגיע למסקנה כי
הגאולה בדרך הטבע הולכת וקרבה" :נחכה נא מעט עד אשר נזכה לעלות לציון ועינינו תחזנה
9
בבנין הר קודשנו וממשלת ישראל"...
הטפתו החוזרת ונשנית ללמוד שפות זרות נועדה מן הסתם לא רק לצורך רכישת מקצוע
וביסוס מצבם הכלכלי של היהודים ,אלא גם כדי לקשור קשרים דיפלומטיים עם מעצמות
בעלות השפעה.
בד בבד עם תמיכתו בפעולה מדינית ,נזהר הרב מוהליבר מלתת פתח לאנטישמיות במקומות
מושבם של היהודים .כבר בתחילת דרכו הציבורית ניכרת אצלו דאגה זו ,כאשר פרסם סדרת
מאמרים בעיתון הלבנון ,שעסקה במצבו של העולם היהודי והתמודדות עם תנועת ההשכלה.
במאמרים אלו ,כמו גם בכתבי יד אחרים מתקופה זו ,הרב מוהליבר נדרש ארוכות ליחסים שיש
ליהודים בתחום המושב עם השלטון הרוסי ועם הגויים סביבם.

 .8יוסף מוהליבר ,דעותיו והשקפותיו של רבי שמואל מוהליבר ,ירושלים תרפ"ג ,עמ' מב.
 .9שם ,עמ' מג.
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לצד ביקורת נחרצת על האנטישמיות ,הרב מוהליבר לא נמנע מלפנות בתביעה גם כלפי
היהודים עצמם" :עלינו להיזהר ביותר מכל שמץ דיבה אשר תהיה ביכולתה להבאיש את
ריחינו" ,שכן "לא נתרחקנו הרבה מימי הביניים והשנאה הישנה היא רק מסתתרת אבל עוד
10
לא נמחה זכרה ,ובכל עת מצוא תנסה לצאת ממחבואה".
הוא זועק וקורא לכלל היהודים "ללכת בדרכי צדק ויושר ולהראות לכל את צדקתנו ,אשר לא
ימצאו אף שונאינו שמץ דבר לערער עלינו".
מכיוון שהיהודים הם כגֵ רים בארצות שבהן הם יושבים" ,על כן עלינו להיזהר מאוד משמץ דבר
11
עולה ,כי איש אחד יחטא ועל כל העדה יצא הקצף".
במסגרת זו ,הרב מוהליבר הרבה לעסוק בחשיבות כיבוד השלטון הרוסי וציות לו .במאמרו
'מצרף לכסף וכור לזהב' ,הוא קורא לכבד את השלטון הרוסי ,שכן "הממשלה הרוממה אשר
אנחנו חוסים בצילה ,הגדילה חסדה להרימנו משפל מצבנו ולהשוותינו עם יתר בניה ,הלא
חוב קדוש עלינו לעבדה באמת ובתמים [ ]...התורה חייבה אותנו לבלי להיות כפויי טובה וזאת
12
נתאמץ להראות לעין כל לעת מצוא".
בהמשך הוא קורא לנהוג על פי חוקי הממשלה הרוסית ,אשר "הם רק לאושר המדינה והצלחתה,
ועל פי דין תורה קדושים הם לנו ,ומחויבים אנו למלאותם בלי מגרעת".
זאת ועוד ,הוא מדגיש כי חוקי הממשלה הם "חמורים יותר מדיני התורה כי הוא סכנתא
ואיסורא ,הלא עלינו להיזהר עד אשר אף שונאינו היותר גדולים לא ימצאו עוון בנו ,ולא יוכלו
13
לחפות עלינו אף שמץ דברי בלע".
הרב מוהליבר נאה דרש ונאה קיים .נאמנותו לשלטונות הייתה ידועה ,ובעת ששימש ברבנות
בעיר שאקי הוא זכה לקבל מהם 'אות כבוד' .לימים סייעה לו נאמנות זו בהשגת הקלות ליהודי
קהילתו .כך למשל ,כששימש רבה של העיר סובלק ,הצליח לשחרר לחופשי אסירים יהודים.
יחס זה כלפי השלטון הרוסי נשאר גם מאוחר יותר ,כאשר היה פעיל בתנועת 'חובבי ציון'
והשתדל להשיג מהשלטונות הרוסים היתר לפעילות התנועה .ואכן ,בשנת תר"ן ( ,)1890התיר
הצאר אלכסנדר השלישי את הפעילות.

.10
.11
.12
.13
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הרב מוהליבר' ,היראה וההשכלה' ,הלבנון( 16 ,תרל"ג  ,)1872עמ' .122
ראו אצל יוסף מוהליבר (לעיל ,הערה  ,)8עמ' כ"ה.
הרב מוהליבר' ,מצרף לכסף וכור לזהב' ,המליץ( 20 ,תרל"ג  ,)1872עמ' .148
הרב מוהליבר' ,אושר האדם' ,הלבנון( 28 ,תרל"ד  ,)1874עמ' .210

ועידת קאטוביץ מזווית מדינית
המחסום העיקרי שעמד בפני התיישבות יהודים בארץ ישראל בשלהי המאה התשע־עשרה היה
היחס העוין מצד השלטון העות'מאני ,אשר חדשים לבקרים הטיל הגבלות על הגירת יהודים
14
לארץ ישראל.

יהודה ליב פינסקר

בעקבות נעילת שערי הארץ בפני יהודים ,התכנסה בי"ח בחשוון תרמ"ה
( 6בנובמבר  )1884ועידת קאטוביץ – הוועידה הראשונה של אגודות
'חובבי ציון' ,אשר באופן רשמי חגגה את יום הולדתו המאה של השר משה
מונטיפיורי .בוועידה זו שימש הרב מוהליבר כנשיא הכבוד והשתתפו בה
שלושים ושישה נציגי אגודות חובבי ציון ,מחמש ארצות .יו"ר הוועידה,
יהודה ליב פינסקר ,הדגיש בפתח דבריו כי הוועידה שמה לה למטרה לכונן
"מוסד שיהיה לתועלת לעם היהודי" ובהמשך דבריו הדגיש כי הוועידה
תפתח "לעמנו דרך חדשה למסע לאושר ולפעילות שהיא באמת לכבוד
15
האדם".

משתתפי ועידת קאטוביץ ,הרב מוהליבר ,נשיא הכבוד של הועידה
(רביעי משמאל בשורה הראשונה)
באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,המחלקה לכתבי יד עתיקים tm43051

 .14עוד לפני ועידת קאטוביץ ,עם פרוץ 'סופות בנגב' בשנת תרמ"א ( ,)1881נפגש הרב מוהליבר בלבוב עם לורנס אוליפנט,
נוצרי אנגלי שנחלץ לעזרת היהודים הנרדפים .בתיאום עם הרב מוהליבר נסע אוליפנט לקושטא על מנת להשפיע על הסולטן
הטורקי להסיר את מגבלות העלייה לארץ ישראל ולאפשר הקמת מושבות בארץ .ראו על כך יהודה לייב פישמן (עורך) ,ספר
שמואל :זיכרון להרב שמואל מוהליבר ,ירושלים תרפ"ג ,עמ' יח.
 .15מדברי הפתיחה של יהודה ליב פינסקר ,כתבים לתולדות חיבת ציון ,ב ,תל אביב תשמ"ה ,תעודה  ,420עמ' ( 571להלן:
'כתבים').
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הרב מוהליבר נשא בוועידה זו את נאום "העצמות היבשות" .בנאום זה ערך הרב הקבלה בין
חזון העצמות היבשות בספר יחזקאל לבין האירועים שהתחוללו בעם ישראל בתקופתו ועורר
בשומעיו את התקווה כי כשם שבחזון יחזקאל העצמות היבשות לבשו בשר ורוח ,כך יוכלו
16
נידחי ישראל לשוב לארצם ולחדש ימינו כקדם.
בוועידת קאטוביץ הוחלט בין היתר על הקמת ארגון גג לכלל אגודות 'חובבי ציון' והושגו בה
הישגים גדולים וחשובים ,כמו למשל ההחלטה "לשלוח מלאכות [=משלחת] לבירת תוגרמה
[=טורקיה] כי תסיר כל מפריע מדרך ההתיישבות בארץ הקודש" 17.הישג חשוב נוסף היה
בעצם החיבור בין כל זרמי היהדות להגשמת חזון שיבת ציון ,כתיאורו של יוסי גולדשטיין:
בקאטוביץ בפעם הראשונה ישבו יחד יריבים החלוקים ביניהם בשאלת צביונה התרבותי
והדתי של מדינת היהודים .החיבור שנוצר בתנועה בין פינסקר למוהליבר סימל דווקא דו
קיום חדש בחברה היהודית .המטרה המשותפת ,הקמת אוטונומיה לאומית-יהודית בארץ
ישראל ,הושיבה את נציגי שני המחנות זה בצד זה ודחפה לניסיון הראשון לגבש סטטוס
קוו חדש בקרב היהודים .ועידת קאטוביץ היא שהובילה לאותם הישגים ,ומכאן חשיבותה
18
ההיסטורית.
כפי שראינו לעיל ,את ועידת קאטוביץ ,שהקדימה בשתים־עשרה שנה את הקונגרס הציוני
בבאזל ,הגדיר הרצל מאוחר יותר כ'קונגרס הציוני הראשון'.

מכתב תודה בשם מונטיפיורי לרב מוהליבר
באדיבות הארכיון הציוני המרכזי AK76/1-14

 .16יוסף מוהליבר (לעיל ,הערה  ,)8עמ' מד.
 .17כתבים (לעיל ,הערה  ,)15תעודה  ,420עמ' .586 ,582
 .18יוסי גולדשטיין ,אנו היינו הראשונים :תולדות חיבת ציון  ,1918–1881ירושלים תשע"ו.
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הרב מוהליבר ,שהיה בעל חוש פוליטי נדיר ויכולת ראיית הנולד ,התנגד לפרסום החלטות
ועידת קאטוביץ ,כי חשש שהפרסום יזיק לפעילות המדינית אצל הממשל הטורקי .ימים
אחדים לאחר הוועידה ,בב' בכסלו תרמ"ה ( 20בנובמבר  ,)1884שלח מכתב ליהודה ליב
פינסקר בעניין:
במכתבי זה מצאתי חובה בנפשי להעיר את כבודך ,כי מאחר אשר גדולי אשכנז יתחילו
לפעול בענין הקדוש והנשגב אשר אנחנו עוסקים בו ,יתפרסם בלי ספק הדבר ויגיע גם
לאזני ממשלת תוגרמא [=טורקיה] ,ויכול לצמוח מזה נזק גדול לכלל הענין ,על כן לפי דעתי
חובה עלינו להקדים ההשתדלות אצל הממשלה הנ"ל בכל האמצעים שיהיה באפשרי,
שתתן רשיון גלוי על הקאלאניזאציע [=ההתיישבות] טרם יגיע לאזנה על ידי אחרים את
19
פעולתנו והשתדלותנו בזה.
ואכן ,חששותיו התממשו .זמן קצר לאחר ועידת קאטוביץ החמירה ממשלת טורקיה את
מדיניותה בבלימת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ,כדי למנוע עלייה המונית של יהודים
שתדחק את רגלי הערבים .הממשלה הפסיקה לספק רישיונות לבניית בתים חדשים במושבות
החדשות ,אסרה רכישת קרקעות על ידי יהודים ואסרה על יהודים שביקרו בארץ לשהות בה
יותר משלושים יום.
הידיעות על היחס העוין של ממשלת טורקיה כלפי היהודים עוררו את הנהגת 'חובבי ציון'
לשגר משלחת מכובדת לקושטא כדי לפעול לביטול הגזרות .ממכתביו של הרב מוהליבר
לפינסקר בנושא מצטיירת דמות של מדינאי מפוכח .לדעתו ,ההגבלה של ממשלת טורקיה על
התיישבות יהודים בארץ ישראל היא "הבעיה הבוערת ביותר העומדת על הפרק":
בעיה זו אינה סובלת דיחוי ושלסילוק האיסור צריכה להיות מופנית כמעט כל תשומת לבנו
[ ]...לפי דעתי עלינו לגשת במרץ לחיפוש אמצעים חומריים ומוסריים למילוי שליחות זו []...
20
אשר בתוצאותיה תלוי כל עתידו של הרעיון הכביר ,המלהיב את כולנו.
להרכב המשלחת לקושטא הציע הרב מוהליבר שני אנשים בעלי ניסיון ויכולת השפעה ,אך
פינסקר התנגד בטענה שאין להם ידע בהלכות מדינה ,ובמקומם הציע את הסוחר זאב ויסוצקי
(מייסדה של חברת התה המוכרת) .על כך הגיב הרב מוהליבר בחדות לשון" :ואת מי בחר
למוכשרים למלאכות [=לשליחות] רמה כזאת? אנשים מדיָ נים ,כלומר סוחרים ולא אדע וכי
21
מדינים ,ובמה כֹחם גדול בהלכות מדינה?"
מפני שהם מדיָ נים הם גם כן ִ
הרב מוהליבר העניק משקל רב להשפעה על ממשלת טורקיה להסיר את הגזרות ,באופן ישיר
ובדיפלומטיה חשאית ,וחתר לפעול בתיאום מלא עם הברון רוטשילד לביטול הגזרות "בחשאי
22
על ידי עושי רצונו".
ואמנם ,שינוי ניכר ביחסה של ממשלת טורקיה להגירת יהודים לארץ ישראל חל בעקבות
פעילותו המדינית הנמרצת של אוסקר שטראוס ,יהודי שכיהן כציר ארצות הברית בקושטא
 .19כתבים (לעיל ,הערה  ,)15תעודה .427
 .20שם ,תעודה .454
 .21שם ,תעודה .468
 .22שם ,תעודה  .476רמז לפעילותו החשאית של הברון רוטשילד לביטול הגזרות אפשר למצוא במכתבו של מיכאל ארלאנגר,
יועצו של הברון ,לרב מוהליבר" :הממשלה התורכית מתייחסת להגירה היהודית לארץ ישראל בחשד רב ,והיא מבקשת לבלום
אותה בכל צורה אפשרית ,מצד זה כבר נעשה הרבה והוקרבו קורבנות ניכרים" (שם ,תעודה .)572
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בשנים  ,1897-1890ופעל לביטול הגזרות .לפעילותו המדינית של שטראוס הצטרפו גם נציגי
צרפת ובריטניה בטורקיה ,אשר מחו על המגבלות שהטיל הממשל הטורקי על עליית יהודים
לארץ ישראל .פעילותו הנמרצת של שטראוס נבעה בין השאר מפנייה של גופים שונים מרחבי
23
העולם היהודי אליו ,ובכללם 'חובבי ציון'.

אוסקר שטראוס

באותה עת קיבלת תנועת 'חיבת ציון' אישור רשמי מהממשלה הרוסית
המאפשר לה לתמוך באיכרים ובעלי מלאכה בארץ ישראל .לאחר קיומה
של ועידת היסוד של "החברה לעזרת יהודים איכרים ובעלי מלאכה
בארץ ישראל וסוריה" שנערכה באודסה בחודש אייר תר"ן (אפריל )1890
בהשתתפות מאה שישים ושניים נציגים של אגודות 'חובבי ציון' מרחבי
אירופה ,יצא הרב מוהליבר בראש משלחת גדולה וחשובה של 'חובבי ציון'
לביקור בארץ ישראל לבדוק את מצב המושבות.

חלק ממשתתפי ועידת חובבי ציון באודסה בשנת תר"ן ( ,)1890במרכז (מס'  )1הרב שמואל מוהליבר.
סימון המספרים בתמונה המקורית.
באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,המחלקה לכתבי יד עתיקים )10(9
בעיתון הצפירה תר"ן ( )1890גיליון  89תואר הרקע והנסיבות לצילום התמונה הנ"ל:
"האספות והבחירות כלו במוצאי שבת  14אפריל וביום המחרת  15נצטיירו ציור פאטאגראפי ראשי הועד ממלאי מקומם ורואי
החשבון ביחד עם כל צירי האגודות על טבלא אחת (גרופא) כלם בכיסוי ראש לכבוד הה"ג מהרש"ם מביאליסטאק ולכבוד
קדושת היהדות לאות זכרון לימים רבים".

 .23על פעילותו של שטראוס ראו ישראל קלויזנר ,מקאטוביץ עד באזל ,א ,ירושלים תשכ"ה ,עמ'  ;297מרדכי נאור' ,פעילותו של
ציר ארצות הברית בקושטא ,אוסקר שטראוס ,למען העלייה לארץ ישראל' ,קתדרה ,)1981( 18 ,עמ' .130
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מגעים דיפלומטיים
הישגיו המדיניים של שטראוס לא החזיקו מעמד זמן רב .בעקבות גל עלייה גדול במיוחד שהגיע
לארץ באותה עת ,חזרו הטורקים וחידשו את המגבלות על הגירת יהודים לארץ ישראל.
לנוכח המצב החדש יצא הרב מוהליבר בשנת תרנ"א ( )1891בראש משלחת חשובה לארצות
מערב אירופה  -גרמניה ,צרפת ובריטניה ,כדי לסלול נתיבות ללבו של הממשל הטורקי שיסיר
את המגבלות המחודשות.

24

בח' באלול תרנ"א ( 11בנובמבר  )1891התכנסה בפריז ועידה בהשתתפות נציגי חברת כי"ח
וראשי 'חובבי ציון' מרוסיה ,מגרמניה ,מצרפת ,מבריטניה ומארצות הברית ,כדי לדון במצב
החדש .בוועידת פריז הוחלט על הקמת מרכז עולמי לתנועת 'חיבת ציון' ,שבו יהיו שותפים
נציגי אגודות 'חובבי ציון' מארצות שונות יחד עם נציגות של הברון הירש וחברת 'כל ישראל
חברים' (כי"ח) .אחת ממטרותיו הראשונות של המרכז הייתה לפעול לשינוי המדיניות העוינת
של השלטון העות'מאני כלפי היהודים .על חשיבות הקמת מרכז זה כתב הרב מוהליבר לידידיו
בביאליסטוק" :אין לך דבר היותר גדול מקבוץ זה ,אשר ממקום ומרכז אחד יצאו כל הדברים
25
לטובת היישוב וטובת אחינו האומללים".
החלטתה הראשונה של הוועידה הייתה "לשלוח לקושטא איש אחד או שניים שישתדלו להשיג
מממשלת תורכיה רשיון להתיישב ולקנות קרקעות ,ולקבל קרקעות חינם בסוריה ,עבר הירדן
26
וכו'".
חברי המשלחת בראשות הרב מוהליבר הגיעו לידי הסכמה עם הברון הירש ועם חברת כי"ח,
לפעול בצוותא לביטול הגזירות שהטיל הממשל הטורקי .הם החליטו
לגייס חצי מיליון פרנק כדי לשלם לקיסרות העות'מאנית עבור מתן זיכיון
להתיישבות חופשית של יהודים בארץ ישראל .על פי ההסכם שנערך בין
הצדדים ,מחצית מסכום זה יגויס על ידי חברים באגודת 'חובבי ציון'
ברוסיה ,בגרמניה ,בצרפת ,בבריטניה ובארצות הברית ,והמחצית השנייה
תמומן על ידי הברון הירש ,וחברת כי"ח.
הרב מוהליבר יצא לדרכו כדי לגייס את הסכום האמור .תחילה נסע עם
המשלחת ללונדון ,שם זכה לקבלת פנים חמה וזכה להצלחה רבה בגיוס
התרומות 27.אך הפתיחה המוצלחת לא העידה על ההמשך  -הוא נדד בארצות מערב אירופה
כשלושה חודשים ,וללא תוצאות .הסכום שעליו הוסכם ( 250,000פרנק) לא גויס ובעקבות
זאת ,נדחה הרעיון לשגר משלחת לקושטא.
הברון הירש

 .24קלויזנר ,שם ,עמ' .147–108
 .25שם ,כרך ג ,עמ' .135
 .26ישראל קלויזנר ,בדרכי ציון ,פרקים בתולדות הציונות ותחילת הדיבור העברי ,ירושלים תשל"ח  ,1978עמ' .225
 .27ראו המגיד( 39 ,אלול תרנ"א;  ,)1891עמ' .312
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מכתבו של הרב מוהליבר בענין חשיבות גיוס כספים בבריטניה באדיבות הארכיון הציוני המרכזי A2/110

בד בבד הטיל הברון רוטשילד את מלוא כובד משקלו בפעילות דיפלומטית בקרב ראשי
השלטון בטורקיה תוך מתן עדכון מלא לרב מוהליבר ,כפי שעולה מדיווחו של הרב צדוק
קאהן ,רבה של צרפת ,לרב מוהליבר ,בכ"ח במרחשוון תרנ"ב:
אמת הגדתי לך באיגרתי הראשונה כי ֻשלח איש נאמן מפה [=מפריז] לקונסטנטינופול
למען הסר כל מכשול מדרך אחינו אשר מגמתם לעלות ארצה הקדושה .והנה כבר חזר
18

האיש הנ"ל ממסעיו והביא הבשורה כי סלל הדרך אבל לא הצליח
לפנות מכל הסיבות והמניעות ועוד הקשיים במקומם עומדים.
אכן לא נאמר נואש ,כי במהרה יסע איש אחר על פקודת הנדיב
הידוע ,איש אשר עיניו בראשו אולי יוכל לגמור הדבר ולהגיענו אל
מחוז חפצנו ,יהי אלוקים עמו בדרך ינחנו.
על כן ישמע אדוני לדברי וגם ישמיע אותם על אוהביו הנלוים אליו
בדבר המצוה כי יעמדו על משמרתם ולא יחשבו לאיבוד זמן מה
28
שנעשה עד היום אף כי לא יצא לאור משפטנו.

הרב צדוק קאהן

פעילותו הדיפלומטית של הברון רוטשילד השתרעה על פני תקופה
ארוכה וכמעט הביאה לביטול האיסור שהטיל השלטון הטורקי על הגירת יהודים לארץ ישראל,
כעולה ממכתבו של הרב מוהליבר לאושיסקין מראש חודש אייר תרנ"ג:
מפאריס קיבלתי מכתב מערב פסח המבשר אותי כי תיקוותנו קרובה לבוא ואם נתמהמה
עוד איזה שבועות בטח יתבטל האיסור .וכי לא ינום ולא ישן שליח שומר ישראל (לא אדע
אם כוונתו על שייד או על הנדיב בעצמו .איך שהוא אין לנו מה לעשות בעניין גדול כזה ,אשר
29
הנדיב בעצמו שקוע בו ראשו ורובו כפי הנשמע.)...
אך התקווה נכזבה והפעילות הדיפלומטית לא נשאה פרי כמצופה .משהוחמרו ההגבלות על
הגירת יהודים לארץ ישראל בשנת תרנ"ד ( ,)1894עלה שוב הרעיון לשגר משלחת לקושטא
אף בלא שלמונים ,כדי להטות את לב השולטן ושריו לאפשר התיישבות יהודים בארץ ישראל.
ב'קול קורא' שפרסמו חובבי ציון בוויטבסק בכ"ו בסיוון תרנ"ד ,הם עומדים על חשיבות
הנסיעה לקושטא:
נחוץ מאוד שהגרש"מ [=הגאון רבי שמואל מוהליבר] שליט"א ואיש אחד מחובבנו הנאורים
ייסעו לקושטא להתחקות על איסור הכניסה ,לדעת במה ואיך אפשר לתקן הדבר להקדים
30
תרופה למכה בעוד זמן.
מאסופת מכתבים מתקופה זו עולה כי הרב מוהליבר הביע את הסכמתו לצאת לקושטא
על אף גילו המתקדם ומצב בריאותו הרופף ,אך התנה זאת בהצטרפות הרב צדוק קאהן
מצרפת או הרב אדלר מלונדון 31.באותה העת בדק הרב מוהליבר אפשרות לעלות ולהשתקע
בארץ בעצמו .תכניתו הייתה שבמהלך הפלגתו לארץ יחנה בקושטא ,ייפגש עם אנשי השלטון
הטורקי במטרה להפעיל את השפעתו עליהם להסיר את המגבלות על התיישבות יהודים בארץ
ישראל ,וימשיך לארץ 32.אך תכניתו נגנזה בשל החמרה במצב בריאותו ואולי גם בשל הקשר
שהחל להירקם בשנת תרנ"ו ( )1896בינו ובין הרצל .הרב מוהליבר חש צורך להישאר בזירת
אירופה על מנת לסייע לתקומתה של התנועה הציונית בראשות הרצל ,שאמנם הייתה תנועה
חדשה ,אך התבססה בעיניו על התשתית שהקימה תנועת 'חיבת ציון'.

 .28אצ"מ.A9/ 63-13 ,
 .29אצ"מ .A24/612
 .30תיק עמנואל סאלאוויי ,אצ"מ .A24/616-79
 .31מתוך מכתב לאושיסקין ,ט"ז בתמוז תרנ"ד .אצ"מ ,תיק .A24/616
 .32מתוך מכתבים לאוסישקין אצ"מ ,תיק .A24/617-70, A24/616-104
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בין הרב מוהליבר והרצל
א .הבדלים בתפיסה המדינית
כשהחל הרצל בעבודתו הציונית ,הוא ביקש לצרף לשורות התנועה את היהדות האורתודוקסית
על רבניה ,אך נחל כישלון ,הן בגיוס הרבנים האורתודוקסיים במערב אירופה ,והן בגיוס
מקביליהם בעלי ההשפעה במזרח אירופה 33.הרב מוהליבר ,אשר תואר כ"עמוד התיכון
שכל היהדות החרדית המשתתפת ב'חיבת ציון' נשענת עליו" – 34היה למעשה בין הרבנים
האורתודוקסיים הבודדים שתמכו בהרצל.
מכיוון שמרכזה הגדול ביותר של יהדות אירופה היה בקיסרות הרוסית ,ראה הרצל חשיבות
יתרה בעידוד השתתפותם של צירים רבים ככל הניתן מרחבי רוסיה ,בקונגרס בבזל .עוזרו ,ג'
ביליקובסקי ,כתב לו ב 23-במאי " :1897מרוסיא חייבים כמה מאות צירים להשתתף בקונגרס
ציוני עולמי ,מארץ זו תלויה היא כל הצלחתו של הקונגרס "...ובהמשך השיא לו עצה" :לתועלת
יהא זה לו שיכתוב כבודו לראש הציונים ברוסיה ,להרב מוהליבר בביאליסטוק כמה טוב
היה הדבר ,לו יצא הוא לסתור את דברי גידמן 35במחברתו הקולקלית ,מנקודת המבט הדתי!
36
מוהליבר הוא אבטורסטט/נשוא פנים מאד ,וציוני נלהב".
ואכן ,הרצל עשה מאמץ ניכר להשפיע על הרב מוהליבר להיות שותף בארגון הקונגרס הציוני
שעמד להתכנס בבזל ,ועל אף הסתייגותו של הרב מוהליבר מדרכי הפעולה של הרצל בנושאים
המדיניים ,הוא נעתר לבקשה ופעל במלוא התנופה להצלחת הקונגרס.
משיחה שניהל הרב מוהליבר עם ד"ר שנירר ,מעוזריו הבכירים של הרצל,
אפשר ללמוד על הבדלי הגישה ביניהם בדרך הפעולה בנושאים המדיניים.
כך מתאר את המפגש ביניהם הרב יצחק ניסנבוים ,מזכירו של הרב מוהליבר:
באותו קיץ בא לביליסטוק ד"ר שנירר וביקר את הרב בנאות הקיץ על יד העיר,
הרב היה אז חולה מסוכן ,אבל התעניינותו בכל ההכנות הנעשות פה ושם
הרב יצחק ניסנבוים לקראת הקונגרס היתה רבה מאוד ,והוא הקדיש שעות אחדות לשיחה עם
האורח ,שהיה אז אחד מראשי העוזרים על ידי הרצל.
בין השאלות השונות ששאל את האורח היתה גם השאלה :במה אומר הרצל לרכוש לו את
לב המלכים והשרים לעזור להתגשמות הרעיון הציוני? שנירר ענה בפשטות' :הרצל מבאר
לפניהם את התסיסה הרבולוציונית המתגברת בקרב הנוער היהודי בארצות שונות ,מעמיד
אותם על הסבות הגורמות לתסיסה זו – רדיפות היהודים ולחיצתם – ועל הסכנה הצפויה
להם ממנה ,ומביא אותם לידי מסקנא ,כי טוב להם לעזור ליהודים ליסד להם מדינה בפני
עצמם ויפטרו מהחומר התוסס הזה'.
דברים אלה לא מצאו חן בעיני הרב ,הוא ראה בדרך תעמולה זו סכנה רבה למצב היהודים
בארצות הגולה .לרב היתה שיטה אחרת בעבודה המדינית ,אשר הביע אותה עוד לפני
 .33ראו שלמון (לעיל ,הערה  ,)1בפרק העשירי' ,הרצל והאורתודוקסיה' ,עמ' .251–239
 .34זכרונות מרדכי בן הלל הכהן בתוך ספר שמואל (לעיל ,הערה  ,)14עמ' קלט.
גידמן ,רבה הראשי של וינה ,בירת האימפריה האוסטרו-הונגרית ,היה ממתנגדיו של הרצל.
 .35הרב ד"ר משה מוריץ ֶ
 .36אצ"מ תיק  .A71/20ההדגשות במקור.
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עשרים שנה והיא' :להשתדל לפני כל מלכי תבל ורוזני ארץ ,שיסכימו להיטיב עם עמנו
תחת הצרות והמכאובים שהציקו אבותיהם לאבותינו' .ובדרך זו צריכים ללכת גם עתה,
בכל אופן בקש מאת שנירר למסור להרצל בשמו ,כי עליו לעזוב את הדרך שהוא הולך בה,
37
ולמצוא דרכי תעמולה אחרים ,יותר מכונים למצבנו.
הרב מוהליבר ,כמו הברון רוטשילד ,הסתייג לחלוטין מדרך התעמולה של הרצל שהתאפיינה
"ברעם ורעש" 38.הרצל הציג לפני ראשי המדינות את הפתרון לבעיית היהודים כאינטרס
שלהם ,ואילו לדעת הרב ,גישה זו עלולה הייתה ללבות את האנטישמיות הקיימת .הוא סבר
שהתמיכה במפעל הציוני צריכה להיות מושגת על ידי טענת הזכות :תחת הצרות שעוללו
אומות העולם לישראל.
על ראייתו המדינית המפוכחת של הרב מוהליבר אפשר ללמוד מתיאורו של יהושע בוכמיל,
שליחו של הרצל ,שנפגש עמו בביאליסטוק במהלך מסעו ברחבי רוסיה לעשות נפשות לקונגרס
הציוני בבזל:
בביאליסטוק ראיתי את הרב ש' מוהליבר ,שבאותה שעה היה כבר חולה מסוכן ,בכל זאת
בדברו על ארץ ישראל 'בהגיגו תבער אש' .נכדו ,הד"ר יוסף מוהליבר ,שלא בייש את סבו,
היה חבר פעיל באגודה 'עתידות ישראל' שבמונפליה; הרב שמע כנראה את שמעי מפי
נכדו ולפיכך התייחס אליי מתוך רוב חיבה .הוא הביע את שמחתו הגדולה על סימני התחיה
הלאומית שנראו בתוך אחינו המערביים ,אולם פקפק מאוד בהבטחותיה של ממשלת
תורכיה לד"ר הרצל.
'מכל דיפלומטי התבל מצוינים עבד־אל־חמיד והמיניסטרים שלו בשקרנותם ובערמתם
ואין להאמין אף בדיבור אחד היוצא מפיהם' – כך לחש הרב בקולו החלש והנפסק לרגעים.
'אנגליה ,צרפת ואמריקה – ממלכות אלו יעזרו לנו לשוב אל ארץ ישראל כשיגיע הקץ
ויעלה רצון מאת אבינו שבשמיים .אנו צריכים להיות מוכנים ומזומנים לשעה זו; אנו צריכים
להזכיר לעצמנו השכם והזכר ,שלפנים ישב בארץ ישראל; אנו צריכים להחיות בלבו את
החפץ לשוב לארץ אבותיו .ואם רצון זה יתעורר באמת בעם אז יסייעו לו גם מן השמים' –
והרב סיים את דבריו בברכה לד"ר הרצל וחבריו לדעה.
שיחתי עם הרב הישיש החולה ,שלא פסק מהגות בגורל עמו וארצו גם בשעה שמלאך
המוות עמד כבר למראשותיו ,עשתה עלי רושם שלא יימחה' .לא פסקו עדיין אוצרות רוחו
של העם ,אם עסקנים כאלה שרויים בתוכו' – הרהרתי בלבי בשעה שנפטרתי מן הרב
39
מוהליבר.
עדות חשובה זו מלמדת שהרב מוהליבר קרא במדויק את המציאות המדינית הפוליטית .הוא
קלט בחושיו המחודדים את ההסתאבות וההתפוררות הצפויות לאימפריה העות'מאנית ,ואת
עלייתן העתידית של האימפריות שיסייעו להגשמת המטרה הציונית ,בדור שלאחר מכן.
הרצל הזמין את הרב מוהליבר להשתתף בדיוני הקונגרס וביקש ממנו להפעיל את השפעתו
 .37הרב יצחק ניסנבוים ,ר' שמואל מוהליבר ז"ל ,תל אביב תר"צ ,עמ' .62
 .38בית הספרים הלאומי ,המחלקה לכתבי יד ,ARC.401644 ,ממכתבו של הרב מוהליבר למאיר חיים בק מי"ד בכסליו תרנ"ז,
 .19.11.1998וראו גם קלויזנר (לעיל ,הערה  ,)26עמ'  324מכתבו של י .ברזילי מיום כ"ה בתמוז תרנ"ו אל הרב יצחק ניסנבוים
מזכיר המזרחי" :כשאני לעצמי הנני ירא שלא יגרום הד"ר הערצל בשאונו גזירות חדשות .עת לבנות עתה אבל בלאט .בנחת
אפשר להשיג גם רשיון מקושטא להכניס כמאתים משפחות בכל שנה ,אפשר להטות גם לב אפוטרופסי הירש ,אבל הכל
בשובה ונחת ,והקולות בהעתונים מעירים את אויבינו בני בלי שם והיעזואיטים להשחית ולקלקל כל מעשינו".
 .39ספר הקונגרס ,ירושלים תש"י ,עמ' .103
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לשיגור צירים אליו .הרב מוהליבר נעתר לבקשה ופרסם כרוז מטעם 'המזרחי' ובו קרא ל'חובבי
ציון' להשתתף בקונגרס 40.בכרוז צוטט המכתב שכתב הרצל אל 'חובבי ציון' ברוסיה ,שבו תיאר
אותם כ"חלוצים הראשונים" אשר עברו לפני המחנה .הרב מוהליבר
חידד והוסיף על הגדרה זו והדגיש בכרוז כי 'חובבי ציון' ברוסיה אינם
רק בבחינת "החלוץ ההולך לפני המחנה" אלא "גם המחנה בעצמו וגם
המאסף ההולך אחריו".
ואכן ,קריאה זו נשאה פרי; את יהודי רוסיה ייצגו בקונגרס כשמונים
צירים  -כמחצית מכלל הצירים כולם .בשל מצב בריאותו הרופף
אסרו הרופאים על הרב מוהליבר לנסוע לקונגרס ועל כן הוא שיגר,
באמצעות נכדו ד"ר יוסף מוהליבר ,מכתב ברכה לבאי הקונגרס אשר
הוקרא במלואו במעמד הפתיחה ועשה רושם עז על הנאספים 41.לאחר
הקונגרס תורגם המכתב לכמה שפות והופץ באלפי עותקים.
את מכתבו פתח הרב מוהליבר בציטוט נוסח
ההזמנה לקונגרס:
כרטיס ציר לקונגרס הציוני
בבזל ,תרנ"ז ()1897

"כל מעשי הקונגרס יהיו בפרסום גמור .בוִ כוחיו
והחלטותיו לא תהיה שום התנגדות לחוקי איזה
ארץ ולחובותינו האזרחיות .ביחוד אנחנו ערבים בזה שכל מעשי האספה
יהיו באופן מקובל ומרוצה לחובבי ציון ברוסיא ולממשלתם הרוממה" -
והנני בטוח ,כי הדברים הנאמנים האלה יישמרו בכל תוקף ,אף אם יימצאו
ד"ר יוסף מוהליבר
איזה אנשים שיביעו דעותיהם ,בפה או בכתב ,דעות מתנגדות להדברים
42
הנאמרים למעלה ,לא תכרענה הדעות האלה את הכף ולא תמצאנה אוזניים קשובות.
מכאן עבר הרב מוהליבר לסוגיית ההגבלות שהטיל השלטון הטורקי ,נושא שבעיניו צריך
להיות ראשון במעלה:
המטרה הראשית של האספה צריכה להיות השתדלות רבה ועצומה בכל כוחותינו לפני
ממשלת תוגרמא [=טורקיה] ,כי תרשה לבני עמנו לקנות אדמה ולבנות בתים ,בלי כל
מכשולים ומעצורים .כדי להשיג הרשיון הזה עלינו להשתדל ולהתאמץ בכל יכולתנו ,כי בו
43
תלוי כל קיום דבר הקולוניזציא! [=ההתיישבות].

 .40הרב יצחק ניסנבוים ,עלי חלדי ,ירושלים תשכ"ט ,עמ'  .114ראו נספח ג.
 .41ראו מכתב הברכה בספר הקונגרס (לעיל ,הערה  ,)39עמ'  .165ראו נספח ד.
 .42שם ,עמ' .166
 .43שם.
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משתתפי הקונגרס הציוני בבזל

תמיכתו של הרב מוהליבר בפעילות מדינית לשם השגת רישיון להתיישבות יהודים בארץ
ישראל לא באה על חשבון תמיכתו במדיניות הציונית המעשית ,שפעלה במלוא התנופה
לחיזוק היישוב היהודי .על כך מעיד נכדו ,ד"ר יוסף מוהליבר ,בסיקור שיחותיו עם סבו לאחר
הקונגרס הציוני בבזל:
בכל יום שלחתי מבזל לזקני ז"ל מכתבים מפורטים על מהלך הקונגרס ועל הדיונים
שהתנהלו בו כשמסרתי לו בשובי הביתה פרטים נוספים אמר לי' :אמנם הקונגרס עבר
בהצלחה ,ואני רואה בזה מאורע גדול והתחלת תקופה חדשה בתנועתנו ,אף על פי שאני
מצטער מאוד על ההחלטה להפסיק את העבודה המעשית בארץ ישראל עד שיהיה לנו
מקלט בטוח על ידי משפט גלוי ,ומצטער אני גם כן על היחס הבלתי נכון לברון רוטשילד.
אינני יודע את העבודה המדינית שיעבדו להשגת מטרתנו ,אבל ברור לי ,כי הישוב והמושבות
בארץ ישראל הם הגורם היותר חשוב גם במובן המדיני .העבודה המעשית בארץ ישראל זהו
עורק החיים של תנועתנו ,ואם יפסיקוה את נפש תנועתנו אנו קובעים .אלמלא האמנתי,
כי יחזיקו באמת בהחלטה זו הייתי רואה בה סכנה לרעיוננו ,אבל אני מקווה ,שזהו רק
דבר זמני והציונים יחזרו בהם מהחלטתם זאת ויצרפו את העבודה המעשית בארץ ישראל
44
לעבודה המדינית ,כי בלעדיה אין מדיניות ואין תעמולה ולא כלום.
הנה כי כן ,לפנינו עוד הבדל רב משמעות בגישתם המדינית של הרב מוהליבר והרצל :הרצל
אחז אך ורק בדרך הציונית המדינית ,ואילו הרב מוהליבר אחז בשתי הגישות גם יחד –
פעילות מדינית למען השגת רישיון התיישבות בארץ ,לצד המשך פעילות מעשית לחיזוק
והרחבת היישוב היהודי בארץ 45.בראייה מפוכחת הוא הבין שקשר הדוק קיים בין השניים ,שכן
"המושבות בארץ ישראל הם הגורם היותר חשוב גם במובן המדיני".
 .44שם ,עמ' .168
 .45ראו בהרחבה יוסף גולדשטיין ,בין ציונות מדינית לציונות מעשית ,ירושלים תשנ"א.
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ב .הבדלים בשאלת הנהגת "מדינת היהודים"
הבדלי הגישה בין הרב מוהליבר והרצל היו לא רק בתפיסתם המדינית; היו ביניהם גם הבדלי
גישה מהותיים בשאלת אופן הנהגת "מדינת היהודים" ,שבאו לידי ביטוי בין היתר בתחומים
הבאים :הנחלת השפה העברית ,החלת המשפט העברי ומיקומה של "מדינת היהודים" .עם
זאת ,תפיסתם השונה לא העיבה ,כאמור ,על מערכת הקשרים המצוינת ששררה ביניהם ולא
פגמה ביחסי הכבוד ההדדיים שרחשו זה לזה.

הנחלת השפה העברית
הרצל לא ראה בחזונו כל היתכנות שהשפה העברית תהיה השפה השלטת במדינת היהודים,
"הן לא ייתכן כי נדבר איש עם רעהו עברית" .הוא דגל בתפיסה רב תרבותית שלפיה" ,כל
אדם ידבר בלשונו":
אולי יחשבו רבים ,כי חסרון לשון אחת לכולנו יהיה לנו למכשול .הן לא ייתכן כי נדבר איש
מאתנו יודע עברית במידה מספקת לבקש כרטיס לנסיעה ברכבת?
עם רעהו עברית .מי ִ
אין ִאתנו איש כזה .ובכל זאת פשוט הדבר מאוד .כל אדם ידבר בלשונו ,אשר בה יקרת
מולדת מחשבותיו .ומדינת שווייץ תוכיח לנו נאמנה ,כי עמים דוברי שפות שונות יוכלו להיות
לאגודה אחת .גם שם ,בארץ החדשה ,נוסיף להיות את אשר הננו ,כשם שלא נחדל לאהוב
46
בדאבה את ארצות מולדותינו אשר אלצונו לעזבן.
הרב מוהליבר ,לעומתו ,ראה בשפה העברית כור היתוך לעולים לציון מארבע כנפות תבל
ומנוף ואמצעי למיזוג גלויות ועל כן פעל ללא לאות להחייאתה ולהנחלתה .הוא היה מעורב
באופן ישיר בנעשה בבית הספר העברי ביפו ,בו התקיימו הלימודים בעברית ,וביקר בחריפות
את הכרסום שחל בו בלימודי היהדות והפחתת הנושאים העבריים ,כפי שעולה ממכתבו לוועד
חברת 'כל ישראל חברים' אשר הפעילה את בית הספר:
קיימת גם רעה חולה שממנה סובל עמנו רבות והיא אי־היכולת של יהודים מארצות שונות
להבין איש את רעהו ,היעדר לשון יהודית משותפת היא לשון היהדות ,משום כך ,כשנוסד
בית הספר ביפו היו עיני כל עמנו נשואות אליו באהבה וערגה []...
שמחה מילאה כל לב יהודי בהיוודע לו כי בארץ ישראל ,ערש עברנו המפואר ,שאליה מופנות
תפילותינו הלוהטות זה אלפיים שנה – בארץ ישראל נוסד בית ספר שהשפה השולטת בו
היא עברית ,בית ספר שבו ילדי ישראל מהמזרח ומהמערב מאירופה ומאסיה ,מדברים
שפה אחת ,היא שפת נביאינו.
קיווינו כי בית ספר זה יגדל דור שיהיה מצויד בידיעות הנחוצות לכל אדם באשר הוא אדם,
47
אך בעת ובעונה אחת יהיה זה בית ספר יהודי שלם שישמש דוגמה למוסדות אחרים.

 .46בנימין זאב הרצל ,מדינת היהודים ,תל אביב  ,2008עמ' .90
 .47ארכיון ד"ר מרחביה ,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי המחלקה לכתבי יד עתיקים .את המכתב במלואו ראו נספח ה.
עוד על מכתבי הרב מוהליבר בנושא בית הספר העברי ביפו ראו אצ"מ  ,A35/22אצ"מ  ;A35/84נספחים ו-ז .וראו רחל אלבוים-
דרור ,החינוך העברי בארץ ישראל ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .152-122

24

בהמשך מכתבו פונה הרב מוהליבר אל חברת 'כל ישראל חברים' ,בבקשה שלא להפחית
ממערכת שעות הלימודים את "הנושאים העבריים" ,ולא לפגוע בלימוד השפה העברית ומביע
תקוותו כי השמועות שהופצו בדבר השינוי בתוכנית הלימודים אינן אלא "שמועות שוא".
מלחמתו זו של הרב מוהליבר נערכה בתקופה המקבילה לפעילותו של אליעזר בן־יהודה .הוא
48
גם ראה חשיבות בהוראת השפה הערבית והשפה הצרפתית בארץ ישראל ,נוסף על העברית.

החלת המשפט העברי
הרצל דגל בניתוק הדת מהמדינה וקבע כי השלטון העתידי במדינת היהודים לא יהיה
תאוקרטי" :כל נדנוד מחשבה של כוהנינו לייסד שלטון דת נפר בראשיתו ,אנו נדע לכלוא
אותם בתחום בתי הכנסת כשם שנחזיק את חיל צבאנו בבתי הקסרקטין" .הגה השלטון אסור
שיהיה בידי כוהני הדת ואין לאפשר להם "לחוות דעה בענייני המדינה" ,שכן כל התערבות
כזו תזיק ותהיה "למכשול מבית ומבחוץ" 49.הוא דגל בחופש דת שיינתן לבני כל הלאומים
במדינה וראה בחזונו חוקה שתותאם "לרוח העת החדשה" ותתבסס על מבחר חוקים שילוקטו
משיטות משפט שונות.
גם הרב מוהליבר דגל ברעיונות של חופש הפרט ,אך גרס שצביון החיים הציבוריים בארץ
אבותינו צריך להיות בהתאם לתורתנו הקדושה .הוא ראה בתורת ישראל ובמשפט העברי את
התשתית למערכת החוק העתידית שצריכה להיות ביישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל.
עקרונות אלו הודגשו בדברי ברכתו לבאי הקונגרס הציוני בבזל:
יסוד חבת ציון הוא ,לנצור את התורה כלה כפי שהיא מורשה לנו דור דור בלי כל גרעון
ותוספת .אינני מכון בזה להוכיח לאנשים פרטיים יחידים בהנהגתם ,כי כבר אמרו חז"ל:
'תמה אני אם יש מי שיודע להוכיח' ,כי אם הנני אומר זאת בדרך כלל ,כי תורתנו ,שהיא
50
מקור חיינו ,צריכה להיות יסוד תחיתנו בארץ אבותינו.
על עקרונות אלו חזר הרב מוהליבר במנשר שכתב על פי בקשתו של הרצל בעניין הקמת בנק
51
אוצר ההתיישבות ,יומיים בלבד לפני פטירתו ,הנחשב כצוואתו.

 .48במאמר 'מטרת נסיעתי לארץ הקדושה' שכתב בשובו מביקורו בארץ בשנת תר"ן ( ,)1890ובו התייחס למצבה של ירושלים,
הוא כתב בין השאר" :מצבה ברוחניות טוב מאד ורק חסר מעט תיקון .מצאנו בה אנשים לאלפים יראים ושלמים מופלגים בתורה,
צנועים ומתונים ,ואינם מהקנאים לשם שמיים ,והם סבלנים צנועים ומעולים ,טובי לב עד כי ממזונותיהם המצומצמות מאוד
יפרסו לעני ,אומנם חיסרון גדול יש בירושלים והוא האמונה כי איסור גמור הוא ללמד שפת ערבית וצרפתית לנערי ישראל ,אשר
באמת הוא הכרח גדול בזמננו לדעת לשון המדינה ,ובפרט בארץ ישראל אשר שם אין מבינים כלל לשון המדינה ,ורובם ככולם
הם כאלם לא יפתח פיו ,וזאת היא סיבה גדולה לביטול המסחר וההכרח לצפות ללחם הקלוקל לחם החלוקה .על כן החובה על
גדולי ירושלים אשר דבריהם יהיו נשמעים וגם יש להם דעת בעניני העולם ,להשתדל שתתבטל האמונה הזאת שאסור ללמוד
השפה המוכרחת לחיות האדם ופרנסתו .ושתי שפות אלה ערבית וצרפתית הן הכרחיות באה"ק ,כי ההמון מדבר ערבית וגדולי
הממשלה מדברים צרפתית" (ההדגשה שלי).
 .49ראו מדינת היהודים (לעיל ,הערה  ,)46עמ' .91
 .50ההדגשות אינן במקור .ראו דברי ברכתו לקונגרס בנספח ד.
 .51ראו נספח ח :מנשר בעניין בנק אוצר ההתיישבות.
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הרב מוהליבר ראה בעיני רוחו את התגשמות חזון העצמות היבשות הנבואי 52,ואת מילוי
משאלת העם היהודי זה אלפיים שנה ,אותה מבטאים יהודים בתפילה שלוש פעמים ביום:
"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה "...ועל כן גם ראה חשיבות רבה לחנך את
53
בני הדור הצעיר הגדל בציון על יסוד הדת ועל ידי מורי הוראה הנאמנים לתורה ומצוותיה.

מיקומה של מדינת היהודים
הרצל לא שלל את האפשרות להקים את מדינת היהודים העתידית בכל "חלקת ארץ על פני
האדמה" אשר תינתן ליהודים על ידי האומות .הוא אף ראה אפשרות מעשית לכונן אותה
בארגנטינה:
ארגנטינה היא אחת הארצות העשירות בטבען ברחבי תבל ,ארץ רחבת ידיים עד מאד,
אוכלוסיה מעטים ואקלימה ממוצע .ענין רב הוא לריפובליקה הארגנטינית למסור לנו חלקת
ארץ גדולה .חדירת היהודים לארץ זו עד כה אמנם לא הפיקה רצון מאת יושבי הארץ ,ויש
54
לבאר לממשלת ארגנטינה את ההבדל היסודי בין החדירה ההיא וההגירה החדשה.
להבדיל מהרצל ,הרב מוהליבר ראה רק בארץ ישראל את הטריטוריה הטבעית בה יוכל עם
ישראל לחדש את חייו הלאומיים ,כפי שביטא זאת בדברי ברכתו לבאי הקונגרס הציוני בבזל:
אמונתנו ותקוותנו היא מאז וגם עתה ,כי יבוא משיח צדקנו ויקבץ נדחי ישראל לארץ
אבותיו ותחת שהיינו נודדים בארצות זרים ,נעים ממקום למקום ,נשב אז בארצנו ונהייה
לעם במלוא מובן המילה הזאת ותחת שהיינו לחרפה ושנינה בעיני העמים נהיה לכבוד
55
ולתפארת ליושבי תבל.

 .52ראו יוסף מוהליבר (לעיל ,הערה  ,)8עמ' מד.
 .53ראו מכתבי הרב מוהליבר בנושא בית הספר העברי ביפו (לעיל ,הערה  ,)47וראו נספחים ו-ז.
 .54מדינת היהודים (לעיל ,הערה  ,)46עמ' .53
 .55מדברי ברכתו של הרב מוהליבר לבאי הקונגרס הציוני בבזל .ראו נספח ד .ההדגשות אינן במקור.
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הרב מוהליבר והתנועה הציונית
על אף ההבדלים ותפיסות העולם השונות בין 'חובבי ציון' והרצל ,ולמרות הביקורת שמתח
הרב מוהליבר על דרכי הפעולה וההתנהלות של הרצל 56,שררו יחסי הערכה וידידות אמיצים
57
בין שני האישים ,והם פעלו בשיתוף פעולה הדוק לביסוסה ולהרחבתה של התנועה הציונית.
הקונגרס בחר ברב מוהליבר לאחד מארבעת המורשים לניהול העבודה הציונית ברוסיה.
שליח מיוחד מטעם הרצל נשלח לביאליסטוק להודיע לו על בחירתו ,ולהפציר בו שיקבל
את התפקיד .באותה העת הרב כבר היה חולה מאד ,ואף על פי כן החליט לכבד את החלטת
הקונגרס הציוני וכך כתב:
הד"ר הנפלא באהבתו הגדולה לעמו וארצו הערצל נ"י ,מכתבכם הנכבד קיבלתי .רב תודות
לכם על אשר כיבדתם אותי להימנות לחבר בין דורשי ציון וירושלים בל"נ [=בלי נדר] ,כל מה
שיהיה בכחי לעשות לטובת עמנו וארצנו לא אמנע מלעשות כי רוחי ונפשי נתונים להם []...
58
ויהיה נועם ה' עליכם ויופיע על פועלכם להצלחת עמו וארצו.
בשארית כוחותיו החל הרב מוהליבר בהכנות ליצירת המסגרת הארגונית של ההסתדרות
הציונית ,ולשם כך כינס בביאליסטוק במרחשוון תרנ"ח ( )1897אספה בהשתתפות כחמישים
איש מ'חובבי ציון' .הוא עצמו לא היה יכול להשתתף בדיונים שנערכו במהלך היום ,אולם
בכל ערב התכנסו האנשים בביתו ,וראש האספה היה מסכם למענו את ענייני היום .באספה
התקבלו החלטות שעסקו בארגון התנועה הציונית ברוסיה ,וכן הוחלט על שילוב המזרחי
שהקים הרב מוהליבר בתוך התנועה הציונית.
בחליפת המכתבים שבין הרב מוהליבר להרצל לאחר הקונגרס בבזל ,הוא תמך בהחלטתו של
הרצל להוציא עיתון מטעם התנועה הציונית" :הצעתך להוציא לאור עיתון גדול חשובה בעיני
59
מאוד כדי להגשים את מטרתנו .אני מצדי אעשה הכול".
בעניין הקמת בנק אוצר ההתיישבות ,רעיון שעלה שנים מספר קודם לכן בתנועת חיבת ציון,
השיא לו הרב מוהליבר עצה" :לדעתי צריך קודם כול לזכות בתמיכה בנקאים יהודים בעולם
המסחרי בלונדון בייסוד הבנק [ ]...אני מאמין ומקווה שהבנק היהודי יקום למרות כל הקשיים
ויזכה בתמיכה ואהדה של כל הלבבות ויעזור לגאולת הארץ" 61.בעניין זה ,כמסופר ,כתב הרב
מוהליבר ,לבקשתו של הרצל ,יומיים בלבד לפני פטירתו ,מנשר בדבר חשיבות הקמת בנק
אוצר ההתיישבות .בין היתר הוא מדגיש בו גם את חשיבות השגת רישיון לעלייה ולהרחבת
ההתיישבות בארץ" :היישוב בארץ ישראל ברישיון ממשלת תוגרמה [=טורקיה] צריך להיות
62
אחד מראשי עבודתנו ,ועלינו החובה להגדילו ולהרחיבו עד מקום שידינו מגעת".

60

 .56ראו גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .242-238
 .57ראו אחיעזר ארקין' ,משני קצות הגשר הציוני' ,עת-מול( 210 ,ניסן תש"ע) ,עמ' .7–4
 .58סיני כרך ג' (תרצ"ח) ,עמ' קכ"ו.
 .59אצ"מ ,ארכיון הרצל  .H3713 27.11.1897תרגם מגרמנית פרופ' דורון נידרלנד.
 .60קלויזנר (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  128-126ועמ' .264-260
 .61שם ,אצ"מ ,ארכיון הרצל  .H3713 4.12.1897תרגם מגרמנית פרופ' דורון נידרלנד.
 .62ראו בספר שמואל (לעיל ,הערה  ,)14עמ' עב .וראו בנספח ח.
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מברק ברכה שתמורתו הייתה לקק"ל .למעלה משמאל תמונת הרב מוהליבר
באדיבות בית התפוצות 03056000

גדולתו של הרב מוהליבר לא הייתה רק בקריאותיו ובפעילותו להנעת מהלכים מדיניים אלא
גם ,ובעיקר ,בפעילותו להרחבת היישוב היהודי בכל חבלי ארץ ישראל ובדאגתו למצבם
ולמחסורם של החקלאים בכל מושבה ומושבה .הוא ירד לפרטי פרטים בדבר מצבם של מייסדי
המושבות והתעניין במצב הגשם והזריעה ,כפי שעולה ממכתבו לרב אריה ליב פרומקין,
ממתיישביה הראשונים של פתח תקווה:
בקשתי מכבוד ידידי אשר יאבה נא להודיעני איך היו ימי הגשמים ,ואיך הייתה הזריעה
אצלו בפרט ,כמה זרע חיטים ,שעורים וכו' [ ]...כל מין בפני עצמו וגודל השטח מהאדמה
שנזרע ,כמה פרות חולבות יש לו ,וכמה לעבודה ,ואם קנה עשתורות צאן ,ומה מקווים
משנה הבאה?
כן יודיעני בכלל מאחיו בני הקולאניע [=המושבה] במה יחיו? ומה זרעו בשנה זו?
ואם האיסור שלא להיות בארץ הקודש לבאים מרוסיה רק  30יום הוא בתוקף וחוזק? ואם
63
יועיל להיכתב תחת עול הסולטן? נא להודיעני הכול בפרט את כל הידוע לו.
הנה כי כן ,בפעילותו לתחיית עם ישראל בארץ ישראל שילב הרב מוהליבר הלכה למעשה
בין ציונות מדינית לציונות מעשית ,בין חזון לאבני הבניין ,בין ראיית הנולד להתמודדות עם
אתגרי ההווה.

 .63בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי – המחלקה לכתבי יד .v951/01/19
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סיכום
הרב שמואל מוהליבר היה מגדולי התורה בדורו ,אשר בנוסף לכהונתו כרבן של ערים גדולות
וחשובות ברוסיה ,פעל ללא לאות ומתוך להט פנימי לחידוש היישוב היהודי בארץ ישראל.
באותם ימים ,אבן הנגף העיקרית להתיישבות של יהודים בחבלי ארץ ישראל היו ההגבלות
שהטיל השלטון העות'מאני ,ותנועת 'חיבת ציון' ,שהרב מוהליבר היה ממנהיגיה הבולטים,
שמה לה למטרה ,מיום היווסדה ,לפעול לביטול הגבלות אלה .משימה זו לא הייתה קלה כלל
וכלל .עיקר המאמץ היה במישור המדיני ,למצוא מסילות ללב השלטון שישנה עמדתו .הרב
מוהליבר היה 'הרוח החיה' שפעלה בגלוי ומאחורי הקלעים להתנעת תהליך מדיני זה .הוא
נסע כמה פעמים לארצות מערב אירופה ובא בדברים עם אנשים בעלי יכולת השפעה ,בבקשה
שייכנסו לעובי הקורה וישפיעו על מדיניות הממשל הטורקי להסרת המגבלות.
הוא גם פעל להקמת מרכז עולמי לתנועת 'חיבת ציון' ,אליו היו מסונפים אגודותיו ברוסיה,
בגרמניה ,באוסטריה ,בצרפת ,בבריטניה ובארצות הברית .מרכז עולמי זה זכה לתמיכת הברונים
הירש ורוטשילד וארגונים יהודיים כ'כל ישראל חברים' (פריז) ו'אגודת אחים' (לונדון) .מטרתו
העיקרית של המרכז הייתה לפעול לשינוי המדיניות העוינת של הממשל הטורקי.
פעילותו זו של הרב מוהליבר במסגרת תנועת 'חיבת ציון' ,שנים לפני שנוסדה התנועה
הציונית ,הכשירה את הקרקע לצמיחתה של התנועה החדשה והתוותה לה דרך גם מהבחינה
הארגונית .כשעלה הרצל על בימת ההיסטוריה הוא למעשה אימץ דרכי פעולה ורעיונות שצצו
64
ועלו שנים מספר קודם ב"חיבת ציון" כגון :הקמת הבנק ,הוצאת עיתון ,כינוס קונגרסים ועוד.
בנושא המדיני ,הרצל למעשה המשיך במהלכים המדיניים שבהם החלה לפעול תנועת 'חיבת
ציון' ,וניסה להשפיע על שינוי המדיניות של השלטון הטורקי .הרצל הבין כי לצורך הצלחת
התנועה הציונית יש לגייס את המוני היהודים במזרח אירופה ,ולכן פנה וביקש את עזרתו של
הרב מוהליבר ,ראש 'המזרחי' ,לסייע לו בארגון התנועה לקראת כינוס הקונגרס בבזל .היענותו
של הרב מוהליבר לקריאה נרגשת זו של הרצל ,יש לה משמעות וחשיבות רבה שכן הרב מוהליבר
היה בין הרבנים האורתודוקסים הבודדים באירופה שתמך בהרצל והיה שותף פעיל בהקמתה של
התנועה הציונית ,וזאת למרות הסתייגותו מדרכי הפעולה של הרצל .ואכן ,מעורבותו הישירה של
הרב מוהליבר לשיגור צירים לקונגרס בבזל הוכיחה את עצמה והייתה ברוכה מאוד.
לאחר הקונגרס המשיך הרב מוהליבר לפעול במלוא המרץ והתנופה לביסוסה של התנועה הציונית
ברוסיה ,למרות חולשתו הפיזית .יומיים לפני פטירתו הוא כתב מנשר ,לבקשתו של הרצל ,בדבר
חשיבות הקמת בנק אוצר ההתיישבות .את המנשר ,אשר התקבל כצוואתו ,חתם הרב מוהליבר
במילים הבאות:
כן אחים נכבדים ,עבודה רבה לפנינו ועלינו לעבוד ולעבוד בלי לאות ובלי הרף ,עלינו לעבוד
65
שכם אחד בלי פירוד ,באהבה גמורה ובאחדות שלמה.
שיתוף הפעולה בין הרב מוהליבר "הציוני המדיני הראשון" ובין הרצל "חוזה מדינת היהודים",
על אף הבדלי הגישה והשקפת עולמם השונה של השניים ,צריך לשמש מודל לימינו אלה לחיי
יצירה ובניין של כל פלגי העם בארץ אבותינו "באהבה גמורה ובאחדות שלמה".
 .64גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)45עמ' .100
 .65ספר שמואל (לעיל ,הערה  ,)14עמ' ע' ,וראו בנספח ח'.
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הרב שמואל מוהליבר
נולד בשנת  1824בעיירה קטנה ,הולביקי ,במחוז וילנה שבליטא .בגיל  18הוסמך לרבנות מכמה
רבנים ידועים ובגיל  24קיבל משרת רב במקום הולדתו ושימש בה עד  .1856משנת 1856
עד  1860היה רב בצ'אקי ,שם שירת את הקהילה בנאמנות רבה וקיבל על כך אות הצטיינות
מהממשלה בעבור שירותו .ב  1868נקרא לראדום .ב 1873-השתתף באספה של נציגי קהילות
יהודיות ורבנים בסנט פטרסבורג.
בפעילותו הציונית החל ב ,1875-כאשר חגגו את יום הולדת ה 90-למשה מונטיפיורי .מאז
היה קשור לרעיון ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ונתן את חלבו ודמו לרעיון זה .לאחר
פרעות הדמים ב ,1881-ליווה את המהגרים היהודים עם למברג (לבוב) ,שם הכיר בין השאר
אישים ממערב אירופה ,וביניהם את מונטגיו ואוליפנט ,שפעלו אף הם למען ההתיישבות
בארץ ישראל .במסעו חזרה לרוסיה עצר בוורשה והשתתף בהקמה של הארגון הציוני הראשון.
מאז ניסה לעשות נפשות במערב אירופה לרעיון ההתיישבות .בפריז ,בתיווכם של הרב צדוק
הכהן ומיכאל ארלנגר ,הגיע גם לברון רוטשילד כדי לזכות לתמיכתו ברעיון ההתיישבות.
בפגישתו עם הברון רוטשילד סוכם על מציאת אנשים מוכשרים בעלי כושר עבודה אשר יעלו
לארץ ישראל .הרב מוהליבר מצא מספר מסוים של אנשים מתאימים והם הקימו את המושבה
'עקרון' .כשחזר לרוסיה עבר בכל הערים הגדולות והשיג תומכים רבים לרעיון ההתיישבות.
החל מ 1883-היה לרבה של ביאליסטוק ומשם התפרסם בפעילותו הציונית האינטנסיבית.
בקונגרס הציוני הראשון בקאטוביץ' ,ב ,1885-היה הרב מוהליבר מהדמויות המובילות .שנה
לאחר מכן נסע שוב למערב ,לגרמניה ,לפריז וללונדון ועשה תעמולה ,הפעם ביתר הצלחה,
לרעיון ההתיישבות .בשנת  ,1887כאשר נתגלע ריב במושבה ראשון לציון כתוצאה מאי
שביעות הרצון של התושבים מההנהלה ,פעל הרב מוהליבר כמתווך ומשכין שלום .בשנת
 1889התעוררה בעיית השמיטה שיכלה לפגוע במתיישבים .אז התעורר פולמוס בין רבני
ארץ ישראל לרבני רוסיה האם צריך לשמור את השמיטה על פי חוקי התורה .לרב מוהליבר
ניתנה ההזדמנות להוכיח את אצילותו ואהבתו הגדולה לעם היהודי העובד ועם כל ההחלטיות
והנחישות הוא היה נגד השבתת העבודה בשנה זו .הצטרפו אליו כמה רבנים ידועים וכך
הצליח להגן על המתיישבים מהלחץ והמצוקה .בקיץ  ,1890ערך הרב את ביקורו הראשון בארץ
הקודש בראש משלחת חשובה של חובבי ציון כדי לבדוק את מצב המושבות החדשות .בדוח
על המסע הזה הוא מתאר את התרגשותו מצמיחתן המהירה של המושבות החדשות בארץ
ומהחקלאות שהלכה והתבססה.
בביקור זה סייע הרב מוהליבר לייסד את המושבה רחובות וקנה בה חלקת אדמה .בשנת 1891
ניסה להשפיע בפריז על הברון הירש לתמוך בהתיישבות בארץ ישראל במקום בארגנטינה.
בשנת  1894ציינו את יום הולדתו ה .70-לרגל האירוע קנו חלקת אדמה בחדרה ונטעו עליה גן
אתרוגים וקראוהו בשם "גן שמואל" .הרכישה עלתה יותר מ 80-אלף פרנקים ורווחי מכירת
האתרוגים ניתנו לטובת ההתיישבות ...הרב שמואל מוהליבר נחשב בצדק מוחלט כגורם בעל
חשיבות מכרעת בתנועה הציונית ברוסיה ...הרב מוהליבר היה הלב שממנו הוזרם זרם החיים
לתנועה הציונית.
32

33

נספח ג'
כרוז מטעם המזרח"י בעקבות פנייתו של הרצל
כ"ה באייר תרנ"ז
אחים יקרים ונכבדים!
מצאנו לנכון להעתיק לפניכם את המכתב שקיבל מרן שליט"א מאת ראשי 'ציון' בווינה ,היא
קוקעש ,למען
החברה המרכזית לכל 'חובבי ציון' באוסטריא ,ד"ר הרצל ,ד"ר שנירר וד"ר ֵ
תראו כי גם הם התנערו לעבוד את עבודתנו הקדושה להרחבת הישוב משאת נפשנו .ויחזקו
מעשיהם המה את ידיכם אתם ,כי תׂשגיאו את פעולותיכם ותגדילו מעשיכם וקנאת 'חובבי
ציון' תרבה תועלת לארצנו גם למען תראו ,מה הם דורשים ממנו ,וכל מי שיש לאל ידו למלאות
אחרי דבריהם מהנכון שיעשה ככה.
וזה דבר המכתב:
"קיבלנו את תשובתכם הנכבדה ,הכתובה בידי 'מזרחי' וגם את ה"מכתב-החוזר" אשר
קראנו במעמד כל חברינו ,ודבריכם היקרים העירו בקרבם רגשות קודש ,ופעלו על לבנו
פעולה עזה ונמרצה ,בראותנו גודל אהבתכם לציון ואת פעולותיכם הנשגבות אשר פעלתם
עד כה לטובת הרעיון הקדוש ,משאת נפשנו ונחמתנו בארצות פזורנו .לדאבוננו ,לא ערבה
גם לנו השמחה על דבר צעדי 'חובבי ציון' עד כה וכמוכם-כמונו מצטערים אנו על רפיון
כוחנו וידינו הקצרות לכלות אף מפעל אחד עד גמירתו ,כאשר תתאוננו בצדק ב'מכתבכם
החוזר' הזה .ואשר על כן הננו מרשים לנו לשחר את פני מעכ"ת להביע את דעתו בדבר
ההצעה שהוצעה לפנינו זה לא כבר מאת ראשי ועד הקהל ביפו ,לקחת חלק בשכלול
המושבה 'משמר הירדן' ,וכאשר ינהלנו מעכ"ת בעצתו הטובה אותו נשמור לעשות...
ובכלל ,הננו מקוים ,כי תעשה עתה 'חבת ציון' צעדים קדימה על ידי אספתנו הכללית
הנכונה להיות בעזה"י בעיר מינכן בסוף ירח אוגוסט שנה זו ,והננו מעירים את מעכ"ת
וכל 'חובבי ציון' הגלויים אליו לשים לב אל האספה הזאת ולהשתדל בין 'חובבי ציון' ,כי
ייקחו בה חלק במספר רב .ובפרט אלה מ'חובבי ציון' ,אשר ידעו את דרכי הישוב ואת
התפתחותו עד כה ,ואשר ידעו גם את רוח עמנו ותורתנו הקדושה ותולדותינו .נחוץ מאד
כי יבואו אל האספה וישמיעו את דעותיהם בנוגע לכל צרכי עמנו ועתידותיו .הן מטרת
האספה היא ,כי יתאחדו כל 'חובבי ציון' שבכל ארצות תבל ויהיו לאגודה אחת ,ותעבוד
את עבודתנו ברוח אחד ובמחשבה אחת .ואתם' ,חובבי ציון' שברוסיה ,אשר עברתם
לפנינו כחלוצים הראשונים ,עליכם ללכת בראש האגודה ולהשתתף במפעלנו זה בעזרת
ידיעותיכם ,אשר רכשתם לכם במשך ימי עבודתכם לטובת הרעיון הקדוש".
הנכם רואים ,אחים חביבים ,כי גם דר"י וינה דורשים כי ישמיעו את דעותיהם אנשים "היודעים
רוח עמנו ותורתנו הקדושה ותולדותינו" ,ואתם' ,חובבי ציון' שברוסיה ,נקרא גם אנו ,עד
הנה הייתם גם החלוץ ההולך לפני המחנה ,גם המחנה בעצמו וגם המאסף ההולך אחריו,
כי בלעדי 'חובבי ציון' שברוסיה ומלבד ה'נדיב הידוע' כמעט שאחרים לא התעסקו בישוב
ארצנו ,ועל כן גם החלוץ לא הלך בגדולות ,ולכן גם נחשלים רבים נשארו בחוץ ,ועכשיו כשיש
מחנה 'חובבי ציון' בארצות מערב אירופה ,ולו כוחות חדשים ,כוחות גדולים ,עתה אם נחפוץ
לעבור חלוצים ,עלינו להשגיא פעולותינו ולהגדיל מעשינו .תקוותנו חזקה כי 'חובבי ציון' בכל
מקומות מושבותיהם ירגישו את שפע החיים הזורם ,ויתאמצו לבלי יאבדו את מקומם בראש
הבונים את חורבות ארצנו...
מזרחי
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נספח ד'
ברכת הרב מוהליבר לבאי הקונגרס הציוני בבזל
כבוד אחי ואדוני הנעלים ,רמי המעלה ,ראשי עם סגולה ,בני ציון היקרים ,יחיו לנצח!
כחי החלש לא נתנני בשום אופן לבא בעצמי לקול קריאתכם ,והנני שולח במקומי את נכדי
הנכבד נ"י לאות כי לבבי אתכם ומעמקי לבבי ונפשי אתפלל לה' אלהי השמים :אנא ה' היה
עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל ,הורם מה שיאמרו ,הבינם מה שידברו ולא יכשלו בלשונם
חלילה להוציא דברים נגד תורתנו הקדושה או נגד הממשלות יר"ה .תמכם וסעדם למען יוכלו
להוציא את מחשבתם הטובה לאורה ,תנה אותם לחן ולחסד בעיני המלכים ,הרוזנים והשרים,
אשר יעמדו לפניהם לבקש רחמים על עמך ועל ארצך ,תנה נא בלב כל ישראל רוח חדשה
ואהבה גדולה לעמם ולארצם האומללים ,אמן!
עתה אקח לי רשות להעיר הערות אחדות על אודות הדברים העומדים על הפרק ויעלו על
שולחן הנאספים הנכבדים:
א) בדבר מטרות האספה אין לי אלא להעתיק את דברי ראש הועד המפקח על האספה והמזכיר
בהודעתם" :הקונגרס שואף למטרות קרובות ואפשריות; כל הידיעות האחרות על אודותיו
קלּוטֹות מן האוויר .כל מעשי הקונגרס יהיה בפרסום גמור .בוכוחיו והחלטותיו לא תהיה שום
התנגדות לחקי איזה ארץ ולחובותינו האזרחיות .ביחוד אנו ערבים בזה שכל מעשי האספה
יהיו באופן מקובל ומרוצה לחובבי ציון ברוסיא ולממשלתם הרוממה" .והנני בטוח ,כי הדברים
הנאמנים האלה יִ שמרו בכל תוקף ,אף אם יִ מצאו איזה אנשים שיביעו דעותיהם ,בפה או בכתב,
דעות מתנגדות לדברים הנאמרים למעלה ,לא תכרענה הדעות האלה את הכף ולא תמצאנה
אוזניים קשובות ,בזאת הנני בטוח ועלי רק להוסיף ,כי המטרה הראשית של האספה צריכה
להיות השתדלות רבה ועצומה בכל כחותינו לפני ממשלת תורגמא ,כי תרשה לבני עמנו לקנות
אדמה ולבנות בתים בלי כל מכשולים ומעצורים .להשיג הרשיון הזה עלינו להשתדל ולהתאמץ
ככל יכלתנו ,כי בו תלוי כל קיום דבר הקולוניזציא!
ב) בסוד האספה הלא יִ בחר "מרכז" חוץ למדינתנו ,שהוא ינהל את כל עבודתנו הקדושה .ועלינו
להשתדל כי אנשי המרכז יהיו מסורים למטרתנו בכל לבם ונפשם ולא יסיחו את דעתם ממנה.
ג) בסוד האספה נחוץ לתקן ,אשר "בני ציון" שלבם נאמן למטרתנו יחיו ביניהם באהבה ואחווה
גמורה ,אף כי חלוקים בדעותיהם בדברים שבין אדם למקום .ואף שיִ מצאו אנשים אשר יחזיקו
את חבריהם לפורצי גדר ,אך עליהם להתבונן לוא היתה שרפה גדולה בביתם והיה הכל בסכנה,
הונו גם נפשו ,ויבוא אחד ,שהוא פורץ גדר בעיניו ,להציל אותו ואת כל אשר לו ,האם לא היה
מקבל באהבה ושמחה? הלא כן ,אחי ,הננו כולנו היום! אש גדולה יצאה בקרבנו ,שלהבת
נוראה ,וכלנו עומדים בסכנה ,שונאינו רבו ופרצו ומספרם כבר למיליונים רבים הגיע ,ואלמלא
מוראה של מלכות כבר חיים בלעונו .ועתה כאשר נמצאו לנו אחים בעת צרה כזאת ,המושיטים
לנו את ידם לעזרה ,לעשות כל מה שביכלתם להציל את עמנו ולחלצהו מן המיצר ,האם יהין
לב אחד מאתנו לדחותם? יתבוננו כולם היטב וברית אחים לא תופר!
ד) גם צריכים כל "בני ציון" לדעת ידיעה גמורה ולהאמין אמונה שלמה ,כי "ישוב הארץ" ,היינו:
לקנות אדמה ולבנות בתים ,לנטוע פרדסים ולזרוע שדות ,היא אחת המצוות היותר גדולות
שבתורתנו ,וישנם מקדמונינו האומרים כי היא שקולה כנגד כל התורה .והטעם הפשוט של
גודל המצווה הזאת ,באשר היא יסוד קיום לאומנו .האיש המאמין זאת הוא חובב ציון אמתי
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בכל לבו ונפשו ובלעדי הדעת והאמונה הזאת הנותן ידו אלינו הוא רק כנותן נדבה לצאת ידי
כל הדעות.
ה) יסוד חבת ציון הוא לנצור את התורה כלה כפי שהיא מורשה לנו דור דור בלי כל גרעון
ותוספת .אינני מכוון בזה להוכיח לאנשים פרטיים יחידים בהנהגתם ,כי כבר אמרו חז"ל" :תמה
אני אם יש מי שיודע להוכיח" ,כי אם הנני אומר זאת בדרך כלל ,כי תורתנו ,שהיא מקור חיינו,
צריכה להיות יסוד תחיתנו בארץ אבותינו.
בקּפת "החלוקה"
ו) עלינו רק לבנות ולנטוע ולא להרוס ולסתור ,ולכן חלילה לנו לפגוע ֻ
בקפה זו וכל זמן שאין להם מקור אחר לפרנסתם ,חלילה
בירושלים .חיי רבבות אנשים תלויים ֻ
לנו לקפח את מחיתם.
ז) על דבר הפצת רעיוננו בקרב בני עמנו ,עלינו לשים לב לשלח מטיפים טובים בכל ארצות
הגולה ,להודיעם את רעיוננו ולחבבו עליהם .תועלת המטיפים רבה היא ,כאשר ראינו
במדינותינו .כמו כן להדפיס בעד העם חוברות המדברות לרוחנו בשפת ֵעבר ,בזרגון ובכל
השפות שעמנו מדבר בהן .גם נחוץ מאד להדפיס חוברות קטנות בשפות רוסיא ,אשכנז ,צרפת,
אנגליא ,איטליא ועוד ,שבהן יתואר היטב רעיוננו ומטרתנו ותכתב בשפה צחה ומושכת את
הלב ,בדברים חמים ובהגיון ישר ולחלקה בין גדולי כל אומה ואומה בכלל ובין גדולי אומתנו
בכל ארצות פזוריהם בפרט .חסרון חוברת כזאת מורגש מאוד וביד האספה למלאות את
החסרון הגדול הזה.
ח) על דבר "אוצר לאומי" עלינו להשתדל בכל מאמצי כחנו לפני מנהלי יק"א בפריז ,כי יקדישו
חלק גדול מהכסף המונח לרשותם לישוב ארצנו הקדושה ,וכן עלינו להשתדל בזה לפני שאר
גדולי ישראל; גם טוב לתקן כי חלק מהכסף הנאסף בכלל לישוב הארץ יאצל למשמרת לאוצר
לאומי.
טוב כי האספה תשלח מכתב תודה להנדיב הבאראן עדמונד די ראטהשילד ,להביע לו רגשי
תודתנו על פעולותיו הכבירות לישוב ארצנו .הלא הוא הראשון בבני עמנו מיום חרבה ארצנו
שהתעורר לרעיוננו הגדול ,וכבר הוציא על זה עשרת מיליונים פרנקים ועוד ידו נטויה לעשות
הרבה להחיות שממות ארצנו; וראוי הוא האיש המורם־מעם הזה כי האספה הראשונה לחובבי
ציון מכל הארצות תביע לו רגשותיה ,רגשות כבוד ויקר.
בסוף דבריי עליי להרים כשופר קולי אל אחי בני עמי לאמר :הנה זה כאלפיים שנה הננו מקוים
לביאת משיח צדקנו שיגאלנו מן גלותנו המרה ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ לארצנו,
ושם נשב בטח שלו איש תחת גפנו ותחת תאנתו .האמונה הזאת חזקה בלבנו והיא נחמתנו
האחת בימי ענינו ומרודנו הרבים .ואף כי במאה האחרונה קמו אנשים בקרבנו וכחשו באמונה
זו וימחקו את תקותנו מעל לוח לבם ויסירוה גם מסדרי תפילתם ,אבל החרדים שבקרבנו
וכל העם כולו מחזיקים בתקותנו זאת ועליה יתפללו ערב ובקר וצהרים ,ובה מוצאים מרגוע
לנפשם הנהלאה .והנה בימים האחרונים קמו גם אחדים מהרבנים האורתודוכסים במערב
אירופא ,אחד מהם גלה את דעתו כי כל היעודים והנחמות שנביאינו חזו לנו אינם אלא בדרך
לשון ומליצה ,ובאמת כאשר יבוא משיח אז לא יבא לישראל להשיבו אל ארץ אבותיו ולשים
קץ לגלותו הארוכה ולצרותיו המרובות ,כי אם יבא לכל העם לתקנו במלכות שדי ,וישראל
ילך בגלותו לאור גויים כמו בימינו .ואחדים מהם הביעו דעתם בקצור ,כי הלאומיות היא נגד
אמונתנו בביאת משיח צדקנו .והנני מחויב בזה להגיד דעתי קבל עם ,כי לא כן הדבר! אמונתנו
ותקוותנו היא מאז וגם עתה ,כי יבוא משיח צדקנו ויקבץ נדחי ישראל לארץ אבותיו ,ותחת
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שהיינו נודדים בארצות זרים ,נעים ממקום למקום ,נשב אז בארצנו ונהיה לעם במלוא מובן
המילה הזאת; ותחת היינו לחרפה ולשנינה בעיני העם נהיה לכבוד ולתפארת ליושבי תבל.
זאת היא אמונתנו ותקותנו הנובעות מדברי נביאינו וחכמינו ז"ל ,ובהן מחזיק עמנו!
אמנם עינינו איננה רעה כלל בטוב כל שוכני ארץ ,וגם אנו מאמינים לא פחות מהם ביעודים
הכלליים שבדברי נביאינו וגם אנו מתפללים בר"ה וביום הכיפורים" :ובכן תן פחדך ד' אלהינו
על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת וייראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים
ויעשו כלם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם" – אבל אחרי התפלה הכללית הזאת ,הננו
מתפללים גם כן "ובכן תן כבוד ה' לעמך ,תהלה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה
למיחלים לך ,שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך" .ואמנם כבוד עמנו ,תהלתו
ותקוותו הטובה תלויים רק בארצנו ושמחתה בעירנו ומשושה ,ורק אז "עולתה תקפץ פיה
והרשעה כלה בעשן תכלה וממשלת זדון תעבור מן הארץ"!
ה' יתברך ויתעלה שומר ישראל וגואלו יקיים את דברי נביאו (זכריה ח)" :כה אמר ה' הנני
מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים והיו לי
לעם ואני אהיה להם לאלהים באמת ובצדקה".
בימיכם ובימינו תושע יהודא וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל,
אחיכם ומוקירכם
שמואל בהרב מוהרי"ל מאהליווער
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נספח ה'
מכתב הרב מוהליבר לכי"ח בעניין הנחלת השפה העברית
28.4.1897
לכ' ועד חברת "כל ישראל חברים"
פריז
מכובדי,
הדבר שהניע אותי לפנות אליכם במכתבי זה הוא השמועה שנפוצה כי חברת "כל ישראל
חברים" מתכוונת להכניס שינויים בתוכנית הלימודים של בית הספר היהודי ביפו – שינויים
שיתבטאו בהגבלת לימודי היהדות ובהפחתת הנושאים העבריים.
רבותיי! מזה שנים רבות צועדת אומתנו לקראת הקידמה .כל האוניברסיטאות ובתי האולפנא
הגבוהים מלאים נוער יהודי ,אך בעת ובעונה אחת מורגשת ,לדאבוננו הרב ,נסיגה ברוח
היהדות .האידאלים הנשגבים שבגללם סבלו אבותינו רדיפות כה רבות ,ההיסטוריה המפוארת
שלנו ,שפתנו העברית – כל זה נשכח מלב הנוער שלנו לאט־לאט ,ומול שנאת ישראל האופפת
אותנו לא נשאר לו ,לנוער שלנו ,שום דבר שיכול לעודדו ולהפיח בקרבו עוז וכוח הנחוצים לו.
מחוץ לכל זה קיימת גם רעה חולה שממנה סובל עמנו רבות והיא אי־היכולת של יהודים
מארצות שונות להבין איש את רעהו ,היעדר לשון יהודית משותפת ,היא לשון היהדות.
משום כך ,כשנוסד בית הספר ביפו היו עיני כל עמנו נשואות אליו באהבה ובערגה.
בתי ספר שבהם נלמדים מדעים אלמנטריים ושפות קיימים במספר רב ,ולא אלה הם היסודות
היכולים למשוך את עמנו לאותו בית ספר .הרי דווקא יחודו של אותו בית ספר ,פרצופו
המיוחד ,הוא־הוא שציין אותו לשבח.
שמחה מילאה כל לב יהודי בהיוודע לו כי בארץ ישראל ,ערש עברנו המפואר ,שאליה מופנות
תפילותינו הלוהטות מזה אלפיים שנה – בארץ ישראל נוסד בית ספר שהשפה השולטת בו
היא עברית ,בית ספר שבו ילדי ישראל מהמזרח ומהמערב ,מאירופה ומאסיה מדברים בשפה
אחת ,היא שפת נביאינו.
יגדל דור שיהיה מצויד בידיעות הנחוצות לכל אדם באשר הוא אדם,
קיווינו כי בית ספר זה ֵ
אך בעת ובעונה אחת יהיה זה בית ספר יהודי שלם שישמש דוגמה למוסדות אחרים .בגלל זה
גילו היהודים התעניינות כה ערה בבית ספר זה והעלו את שמו בעת שמחותיהם המשפחתיות
בתורמם תרומות למענו.
שמחנו בהיוודע לנו שחברת "כל ישראל חברים" פרשה את כנפיה על בית ספר זה והקציבה
סכום ניכר להקמת בית בעבורו.
רבותיי! מובטחני שחברת "כל ישראל חברים" שהציבה לפניה כמטרה נעלה את העלאת
רמתם של היהודים ושל היהדות ,לא תרצה עכשיו להקטין את תכנית הלימודים של הנושאים
לׁשנות את פניו של בית ספר זה ,פנים שחיבבוהו על מיליוני אחיו.
העברים ועי"כ ַ
אני מקווה שנפלה כאן רק איזו אי־הבנה ומקווה אני להיוודע מכם כי הידיעה הנ"ל שנפוצה
לא הייתה אלא שמועת שווא.
אודה לכם אם תכבדוני בתשובתכם.
מכבדכם
שמואל בהרב מוהרי"ל מאהליווער
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נספח ו'
מכתב מהרב מוהליבר לד"ר שטיין בעניין מינוי רב חרדי לביה"ס ביפו
בעזה"י ערב חג שמחתנו התרנ"ה
כבוד החכם הנכבד אוהב עמו וארצו באמת ובתמים כ"ו
ד"ר שטיין נר"ן ראש הנהגת ב"מ ,ואתו עמו כל חובבי ציון הלוקחים חלק בהנהגה.
זה ימים רבים אשר אמרתי לכתוב לכבודו הרם בדבר בית הספר ביפו עיה"ק ,אשר לא טובה
השמועה שעם ה' מעבירים עליו.
עוד בראשית החורף הבטיחני מר אייזנשטאד כי יקחו רב חרד למורה דת ולמשגיח על כל
הלימודים הקדושים כי יהיה הבית הזה עברי במלוא מובן המילה ,והנה ימים רבים כבר עברו,
אין רב חרד ואין תלמוד בביה"ס ,והדיבות הרעות עליו הולכות ורבות .נפשי היתה מרה עלי על
הדבר הזה" .מה זאת?" אנשים עברים מייסדים בארץ העברים מכסף העברים בית ספר עברי
לילדי העברים והנה אינם מתיעצים ברבני העברים ואינם לומדים את התלמוד הקדוש לנו,
נשמת אפנו ויסוד אמונתנו?
ללמד את בני עמנו צרפתית ושאר ידיעות יש בעדם בתי ספר בארצות הגולה ובי"ס בארץ
קדשנו מה לנו?
המעות הגדול הזה:
ֻ
ומה כל הרעש הזה במכ"ע ובמחנה ישראל? חשבתי דרכי איך לתקן את
כי ְתמנו רב חרד למורה דת ולמשגיח על כל הלימודים הקדושים וכי מורי לימודי קדש יהיו
חרדים לדבר ד' והעם לא יציאו לעז עליהם .אך פתאום קפצו עלינו כתבי פלסתר החפצים
להרוס את כל הישוב ּכֻ לו ח"ו באשמת ביה"ס  -לדבריהם – ואהי מוכרח להודיע דעתי כפי
ששמעתי אנכי ,זה שנה ,ביה"ס טוב ואין בו אף שמץ פסול ,אך באמת רבו כעת האנשים
הדוברים עליו סרה על תוכן לימודי הקודש ועל מוריו ,ובין האנשים האלה נמצאו נאמנים אשר
יש לסמוך על דבריהם וא"כ אפוא אמצא חובי לנפשי להכניס ראשי ֻורבי בעניין הנכבד הזה
לחנך את הדור הבא בארץ קדשנו על יסודי הדת עבודת האדמה והשכלה לאומית ,ולא אשקט
ולא אנוח עד מקום שיכולתי מגעת כי דתנו תהי היסוד הראשון של "בית הספר העברי ביפו
שער ציון" (ואל תאמרו כי יחסר לכם כסף למטרה זו ,אם הבית הזה ימצא חן גם בעיני החרדים
תרבינה הנדבות לטובתו אלף מונים) .אך כאשר ב"ה בעצמם בווילנה ובוורשה כבר הכירו את
המעות והחיסרון נשלח לכם מחאה ובקשה הנני מבקש אתכם לשית לב לדבריהם הטובים
ֻ
ולתקן כל בדק ולסתום כל פרץ ולא תיתנו מקום לצוררי היישוב להתנפל עליכם והשתדלו כי
הבית הזה יהיה לכבוד ולתפארת לדתנו עמנו וארצנו.
תקוותי חזקה כי דברי היוצאים מן הלב ייכנסו אל לבכם ושלום על ישראל וארצו .למענם
אחכה.
אקווה כי תקבלו הדברים היוצאים מלב עמוק לטובת בית הספר ותלמידיו ,לעשות על צד
היותר טוב ,אחיכם הדו"ש והצלחתם באמת.
שמואל בהרב מוהרי"ל מאהליווער
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נספח ז'
מכתב מהרב מוהליבר אל ד"ר שטיין בעניין העלאת ההצגה ביפו
בעזה"י י' סיון תרנ"ד
אל כבוד החה"ש ,נכבד ונעלה ,אוהב עמו וארצו ד"ר שטיין נר"ו
ראש הנהגת ב"מ
קראתי באחד מגיליוני הצפירה על אודות התיאטר אשר נעשה בעיר יפו בחוה"מ פסח וירגז
לבי בקרבי .עת צרה היא ליעקב בכל מקומות מושבותיו ,ברומניא ובחראקא וברוב ארצות
אירופא אחינו נאנחים ונאנקים ובארץ ישראל בעיר יפו הזקוקה לתמיכת אחינו שבגולה
שמחים על מחזות שווא ומדוחים ובריקוד מרקדים.
בארץ ישראל שנאה מתלקחת בין אחים בני אב אחד ועל כל שעל וצעד אלפי עינים רעות
מביטים לחרחר ריב ולבטל היישוב והנה ששון ושמחה ,תוף וחליל ובמת ישחק.
הטוב הדבר הזה?
האם נוכל לתאר את הרעות הכרוכות בדבר הזה?
קנאה מעבר יושבי הארץ הערבים ,קנאת הדת והמוסר ,שנאה מעבר מזה מאחינו החרדים
היושבים בארצנו ושאט נפש מרוב אחינו שבגולה אשר קראו הדברים בהצפירה.
והתוצאות? אוי לי אם אומר!
בטוח אנוכי כי יד ב"מ לא היו במעל הזה ,המה לא לקחו חלק בעריכת המחזה ובמכירת
הבולטין ,בטוח אני כי המה משתדלים כי בל יימצא העם החרד על דת ד' בהם מגרעות ובייחוד
מורי ביה"ס אשר עיני האבות והבנים אליהם מביטות משתדלים להפיק רצון מאת כל הקהל
הקדוש בית ישראל ,בטוח אנכי כי ב"מ שומרים את תקנתם המצווה עליהם" :לשמור דגל
האגדה מחללו ע"י מעשים מתנגדים לחוקי המוסר או המשפילים כבוד עושיהם בעיני העם
אשר סביבותיו" (סימן ג' אות ג')
בטוח אנכי בכל אלה ,אך פן ואולי לקחו גם המה חלק מה בעריכת התיאטר ידעו לכה"פ
המעות אשר עשו ויזהרו על ימים הבאים בל עשות ככה ,ומכל דבר אשר
ֻ
[=לכל הפחות] את
ימתח עליהם קו חשד ,ואף בהנהגתם הפרטית עליהם להתנהג באופן שלא תהיה דבתם רעה,
ואל יתנו חרב חדה בידי שונאי הישוב בכלל ומתנגדי ב"מ בפרט ,הלא קיימו וקיבלו עליהם
בכל תוקף כי "כל איש פרטי כמוהו כאין וכולנו למגדול ועד קטן צריכים לכוף ראשנו ולהיות
עבדים נרצעים להרעיון הקדוש אשר לאורו נתגדל ונתקדש גם אנחנו ועל מזבחו עלינו כולנו
להיות עולות כליל תמימות ושלמות מבלי כל פנייה צדדית".
יסלחו לי על אשר באתי אנוכי לשחרם מוסר לא אנוכי מבקש אותם על זה .כי אם אהוב נפשנו
הרעיון הקדוש ,אשר יקר להם כמו לי ואשר רבים קמו עליו להבאישו בעיני העם בהראותם
באצבע על מעשי נושאי דגלו.
אנכי אמנם לא אאמין בכל דברי השוטנים ,אבטח בתקנותיהם הטובות כי ישמרו אותן כמו שהן
ולא אפחד מדבת רבים.
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אך סוף־סוף עליהם לדעת כי עיניים רבות מביטות אליהם ועליהם להיזהר בכל מעשיהם
ודרכיהם הכוללים והפרטיים ,והיו נקיים מד' ומישראל ,נקיי מעש והצנע לכת.
כן אבקשם לבל יגרמו נזק ח"ו לה"תלמוד תורה" .שני הבתים האלה ,ביה"ס ות"ת ,נחוצים
לעמנו ואין בית זה נוגע בחברו כמלוא נימא.
ישנם אבות אשר לא ישלחו בניהם לביה"ס ולהם דרוש בית ת"ת ולהפך .כדברים האלה
כתבתי גם למנהלי ת"ת כי לא יצררו את ביה"ס וכן אבקש גם אותם .יחזק חד אחד ויהיו שניהם
לתפארת בישראל.
ישכין ד' אחדות בין בני עמנו ,לא ישנאו ולא ישטנו איש את רעהו וירים קרן עמנו בכבוד.
חינוך הבנים דבר נכבד הוא העומד ברום עולמנו ומפי עוללים ויונקים נוסד ,בעזרת ד' ,עוז
עמנו ,אך מתי ד' עוז לעמו ייתן ,בעת שיברך את עמו בשלום .גדול כוח השלום מכל הכוחות
האחרים והכוח הזה עלינו לשמור מכל משמר.
יהי נועם ד' עליהם ומעשי ידיהם יכונן לתפארת עמנו וארצנו ,תורתנו וכל קודשינו כעתירת
ידידו המקוה להתבשר מאתם כי כל ענין התיאטר ביפו הוא דבר בדוי או לכה"פ שנעשה שלא
ברצונם ושישגיחו על להבא שלא יקרה עוד דברים כאלה.
והינני דו"ש באהבה
שמואל בהרב מוהרי"ל מאהליווער
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נספח ח'
המנשר בעניין הקמת בנק אוצר ההתיישבות כפי שפורסם על ידי המזרח"י
הנחשב כצוואתו של הרב מוהליבר
בא שמשנו ,כבה אורנו ,נפלה עטרת ראשנו ,רבנו הגדול ,הגאון הנשגב ,הצדיק התמים ,איש
האמת ובעל החסד ,אבי ישראל ובונה ציון ,רבנו מאורנו רבי שמואל מאהליווער איננו! גדול
השבר נורא האסון! ביום ה' י"ט סיון בשעה הרביעית וארבעים רגעים נצחו אראלים את
המצוקים ונשבה ארון הקודש! אין מלים בפה ,אין כח ביד לתאר כעת את ערך האבדה הגדולה
שאבדה לעמנו .לא זקן בן שבעים וארבע שנים וחמישים ואחד יום מת עלינו ,כי אם צעיר-
הרוח שלבו היה פתוח לכל דבר הנוגע לתורתנו ,אומתנו וארצנו ותחיָ תן .עד יומו האחרון שם
כל מעיניו בהן ולהן הקדיש כל ימי חייו .ביום ג' י"ז סיון בשעה השמינית בערב אישר וקיים
את המכתב החוזר הכתוב בזה לשלחו לכל וחובבי ציון והמה דבריו האחרונים בצרכי הכלל.
למחרתו ,ביום ד' ,בשעה השמינית בבקר אחזהו השבץ ולא יכול עוד לדבר .הננו עושים את
רצון מורנו הגרש"מ זצ"ל והננו מוסרים את המכתב החוזר מלה במלה ,כפי שאשרהו וקימהו.
אחים יקרים ונכבדים!
ראש הציונים ד"ר הערצל כותב לאדמו"ר 1הגרש"מ כי קבל מכתבים רבים ממדינתנו שבהם
דורשים בני ציון לדעת את דעת אדמו"ר על אֹדות הקאלאניאלבאנק [=בנק ההתיישבות] ,ולכן
הוא מבקש כי יביע אדמו"ר את דעתו בזה .באמת איננו מבין אדמו"ר למה דרושה הסכמתו
על מפעל אדיר ונכבד כהבנק הזה אשר בהוסדו יוכל להביא לעמנו וארצנו תועלת רבה מאד
ואיננו מוצא כל סבה להתנגד לעצם המוסד הזה .אין זאת כי אם שלרגלי חלוקי הדעות בענינים
אחרים הנוגעים אל הציונות נמצאים כאלה שמתנגדים גם למפעל הזה ואם כן הדבר ,אומר
אדמו"ר:

"הנני מבקש את כל אחינו החובבים את ציון באמת ועוסקים בישובה באמונה,
להתאחד יחד לעבוד ולפעול לטובת המפעל הזה בכל כחם ויכלתם ,ברשיון הממשלה
יר"ה .באנק יהודי כזה בהמצאו בידיים בטוחות ואמונות לעמנו ולארצנו יוכל להאיר
אור חדש על ציון ועל ישובה .חובה על כל אחד מאתנו להשתדל בקיומו .אך כאשר
דבר הבאנק הזה הוא המעשה הראשון שהננו עובדים ביחד את אחינו הציונים
הנכבדים הנני מוצא לנכון להזכיר את שני התנאים הראשיים אשר עלינו לשמור:
הישוב בארץ-ישראל ברשיון ממשלת תוגרמה צריך להיות אחד מראשי עבודתנו ועלינו
החובה להרחיבו ולהגדילו עד מקום שידנו מגעת ,ולכן מחויב הבאנק הזה להקדיש
סכום הגון ,חלק נכבד מכספו להרחבת הקאלאניזציא ברשיון ממשלת תוגרמה .ועם
כל העסקים שיעסוק הבאנק הנוגעים לטובת עמנו עבודת הקאלאניזציא תעמוד
בשורה הראשונה.
היסוד לחבת ציון היא תורתנו הקדושה ,כאשר כתבתי במכתבי הראשון אל האספה
 .1אף שהרב מוהליבר נמנה עם ה'מתנגדים' ,רבים התייחסו אליו כאל אדמו"ר חסידי ,וכך פנו אליו במכתביהם .עובדה זו באה
לידי ביטוי גם במנשר שפרסם המזרחי לאחר פטירתו.
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בבזל ,ובלעדי תורתנו ,מקור חיינו ,כל עבודתנו מאפע .ולכן חלילה לראשי הציונים
לתת מקום בעבודתם הלאומית ללעז עליהם ,כי הציוניות מחללת תורתנו כאשר
מלעיזים בימים האחרונים .אמנם כל הבא לעבוד עבודת עמנו וארצנו איננו שואלים
אותו על הנהגתו היהודית הפרטית ,אחים הננו כולנו לצרה ואחים נהיה לתחיה ,אבל
יסוד עבודתנו הלאומית צריך להיות תורתנו הקדושה; ולכן הבאנק היהודי הזה ישמור
את יסוד תחייתנו מכל משמר.
אם שני הדברים האלה ,התורה והקאלאניזציא ,תשמור הציונות בכל מעשיה בכלל
ובמפעלנו הראשון ,זה הבאנק ,בפרט ,אז תקותי חזקה שבהשיגנו רשיון הממשלה
ליסד המוסד הזה ירבו אחינו לחתום על המניות וימלא כל הסכום הדרוש ,והמוסד
הגדול הזה יוסד על בסיס נכון וחזק והבוחר בציון יופיע על עצתנו ,ויברך את מעשי
ידינו ויהי המוסד הזה לתפארת לעמנו ולברכה בארצנו.
זאת היא ,אחים נכבדים ,דעת אדמו"ר ,תקותנו תשעשענו כי כלם יסכימו לדעה זו ,ואז יתאחדו
יחד כל הלבבות האוהבים את ציון וישראל ,כל הכחות העובדים לתחיתם כולם יעבדו שכם
אחד באהבה ושלום ואחדותנו היא ברכתנו.

אחים יקרים ונכבדים! מלבד העבודה הזאת יש לנו עוד מה לעשות ,יש לנו מושבות
בארה"ק אשר רבים מאכריהם וכורמיהם עודם זקוקים לתמיכה ,יש לנו על הרי יהודה
פועלים למאות המחכים ליום שנעמיד גם אותם על הקרקע ,ולזה יש לנו ועד נכבד
באדסא מאושר מטעם הממשלה יר"ה ,הדואג להאכרים והפועלים האלה ומשתדל
לעזרם ולתמכם .עלינו מוטלת חובה גדולה וקדושה לתת ידים להועד הזה לשכלל
את האיכרים הדורשים עוד שכלול ולהעמיד את הפועלים על הקרקע .עלינו לדעת,
כי אחורי הפועלים האלה עומדים עוד אלפי אנשים מיושבי ארה"ק המחכים בכליון
עינים ודאבון נפש ליום שיוכלו לעבוד אדמת הקדש גם בשדות אחרים ,הוא היום
שהפועלים הישנים העובדים בשדות אחרים זה שנים רבות יתנחלו על נחלתם המה.
עלינו לדעת ,כי ביום אחד לא תתישב ארץ ובפרט ארץ שזה מאות בשנים עזובה
ושוממה ועוד על ידי עם שזה כאלפים שנה שנתק מעבודת אדמה .ישוב גדול לא יוכל
להתכונן טרם נעשו נסיונות רבים לסלול הדרך הנכונה ,לכן גם המעשים הקטנים לוא
יהי כי קטנים הם ,של הועד הנכבד באדסא ,גדולים המה מאוד לעבודתנו הלאומית,
ועל כל איש ואיש שתחיָ ת עמנו בארצנו קרובה ללבו ,החובה להרבות חברים לחברת
התמיכה ,להגדיל הכנסתה למען תוכל להשגיא פעלה.
הישוב בארה"ק הראה לנו ולכל העולם כי עוד רוח חיים בקרבנו ,חיה גם שפתנו וחיים
בקרבנו כל הכשרונות הטובים שחונינו מאת אלוקינו .המושבות בכרמיהם ופרדסיהם
מראים כי עוד נוכל לחיות מפרי אדמתנו הטובה וכי אחינו מסוגלים לעבודת אדמה
וירושת אבותינו זאת לא אבדה מאתנו ,בתי הספר שבכל המושבות ובית הספר ביפו
בראש הראו כי רוח תורתנו הקדושה תכה שרשיה בלב בנינו כי יחיו על פיה ושפתנו
היה בפיהם ועברים יהיו בכל לבם ונפשם נאמנים לדתם ,ארצם ועמם בכל חושיהם
וכשרונותיהם; והחובה עלינו להרחיב את הישוב הנהדר הזה ולהחזיק בידי כל
המפעלים הדורשים חיזוק ,כי יוכלו להגדיל פעלם .ובעבדנו לטובת הישוב וכל צרכיו
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בארץ הקודש עלינו לעבוד גם פה לרומם את רוח עמנו ,להבינו בינה מה היא תקותנו
ומשאת נפשנו .עלינו לחבב עליו את ציון וישובה ולהטות לבו ועיניו אליה .ידע עמנו
את גדלו בעבר ,וגדלו לא ביד חזקה וחרב שלופה ,כי אם בתורתו הקדושה ,ברוחו
הכביר ובחייו הטהורים על אדמתו .ידע עמנו את מצבנו בהוה ,שלבד מצבו החמרי
ההולך ורע יום יום ,עוד תורתו ,מקור חייו ,משתכחת ובנים רבים רבים מתרחקים
ממנו רחוק ,רחוק .ידע עמנו את תקותו לעתיד מה היא .ידע כל אלה ,ועלינו להודיעו
ללמדו ויתן ידו ולבו לציון.

כן ,אחים נכבדים .עבודה רבה לפנינו ועלינו לעבוד ולעבוד בלי לאות ובלי
הרף ,עלינו לעבוד שכם אחד בלי פרוד באהבה גמורה ובאחדות שלמה.
ובשבת נחמו הבע"ל בבואכם להתפלל יחד ,לעלות לתורה ולדרוש ברבים ,כדרככם מדי שנה
בשנה ,לחבב על עמנו את רעיוננו ולנחם אותו בצרותיו עליכם להבינו ,כי הנחמה האמיתית
היא זו שהאדם מוצא בנפשו פנימה .נחמת עמנו היא ציון; ולכן צריך העם להרגיש בקרבו את
חבת ציון ולא סביבותיו .ואז לא ישאל :מה עשו ,כי אם מה עשינו .ואז בהאמינו בכוחותיו לא
יתיאש אם לא יראה מעשים גדולים נעשים כהרף עין .ידע כי עבודתנו היא לשנים רבים ,אבל
עבודה לאמית היא שכל מעשה ומעשה ,אף אם קטן הוא ,הוא צעד לפנים! נעבוד ,חובבים
יקרים ,נעבוד והבוחר בציון יהי בעזרנו.
ברגשי כבוד וברכת ציון
2
מזרחי.

 .2מתוך ארכיון ד"ר מרחביה ,האוניברסיטה העברית ,המחלקה לכתבי יד עתיקים.
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"נחכה נא מעט עד אשר נזכה לעלות לציון
ועינינו תחזינה בבנין הר קדשנו
וממשלת ישראל"...
מתוך "דעותיו והשקפותיו של רבי שמואל מוהליבר"
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