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מורההיא

באולפנתלהיסטוריה

בבארבמדברחן

מוריםומדריכתשבע

הרצוג.במכללת

במועצהתחקירנית

אתרילשימור

בישראלמורשת

TS1$$יש^TS1$$יש־ארץאדמתעלהאורחהרגלדרוך"יום

$DN2$^יש$DN2$—L,תיארכךהוא".הדשהתקופהמולדראל

ההיסטוריתחשיבותואתיעבץזאבההיסטוריון

בקיץישראלבארץציוןחובבימשלחתביקורשל

עדזהמסעזכהלאחשיבותו,הרף.1890תר"ן,

מסת־ההיסטוריה.דפיביןלוהראוילתיעודהיום

בר

$TS1$מסתבר$TS1$

$DN2$מסתבר$DN2$למושבות"הרבנים"מסעלפניעשוריםשניכי

הת־השנייההעלייהבימיקוקהרבשלהמפורסם

קיים

$TS1$התקיים$TS1$

$DN2$התקיים$DN2$בארץציוןחובבימשלחתשלדומהביקור
שלמטרותיהקוק,הרבשלמשלחתוכמוישראל.

והכ־הדתמצבבירוראתכללוציוןחובבימשלחת

לכלה

$TS1$והכלכלה$TS1$

$DN2$והכלכלה$DN2$היישובוקירובהראשונה,העלייהבמושבות

והחדש.הישן

חב־שהעבירווהדיווחיםהמשלחתשלביקורה

ריה

$TS1$חבריה$TS1$

$DN2$חבריה$DN2$גידולעלדרמטיבאופןהשפיעובגולהלאחיהם

במהלךמכן.שלאחרבחודשיםלארץהעלייהאחוזי
רבניהשמיעואףבירושליםהמשלחתשלביקורה

המפעללניצניתקדיםהסרתהערכההישןהיישוב
הרבשללדמותוובמיוחדבארץ,נראושכברהציוני

בעיניהם.הזההמפעלאתשייצגמוהליבר,שמואל

כאבןלציוןראויותאזכברהיואלוהתבטאויות

החברהצעדהשבוהפתלתלהיחסיםבמסלולדרך

לציונות.ביחסההחרדית

באותהשהגיעונוספותלמשלחותבהשוואה

משל־לדוגמהדתלעניינישלאלארץתקופה

חתו

$TS1$משלחתו$TS1$

$DN2$משלחתו$DN2$1898בשנתהרצלזאבבנימיןשלהמפורסמת

בראשו־ציוןחובבימשלחתשלביקורהבלט

ניותו,

$TS1$,בראשוניותו$TS1$

$DN2$,בראשוניותו$DN2$,חקירתוובעומקבמשכובהישגיו,בהיקפו
תועדאלה,כללמרותהיהודים.הארץיישוביאת

וביומניםהתקופהבעיתונותרקהמדוברהמסע

דברממשתתפיו.שנייםאודותיועלשכתבוקצרים

בהתפ־שעסקהבספרותבלבדבקצרההוזכרקיומו

תחותה

$TS1$בהתפתחותה$TS1$

$DN2$בהתפתחותה$DN2$מאהבחלוףהשנים.באותןישראלארץשל

ולעמודלתארואבקשמהתרהשותו,שנהושלושים
הדרמטיות.והשפעותיומשמעויותיועלבקצרה

המשלחתארגון

ישראללארץמשלחתיציאתעלההחלטה

בווילנהשהתקיימהציוןחובביבוועידתהתקבלה

משברשנותלאחרזההיה.(1889)תרמ"טבקיץ

לפעילו־הראשונותהשניםחמשהתנועה:שידעה
תה

$TS1$לפעילותה$TS1$
$DN2$לפעילותה$DN2$דתייםביןויכוחיםרוויותהיוציון""חיבתשל

כלכ־קשייםלצדהנהגתה,אופיבדברלחילונים

ליים

$TS1$כלכליים$TS1$

$DN2$כלכליים$DN2$הרוסייםהשלטונותעליהשהטילוומגבלות

והעות׳מאניים.
המושבותמצבאתלבדוקהייתההמסעמטרת

גדרה,שלוהדתיהכלכלימצבהאתובמיוחדבארץ,
גדרהמתיישביבלבד.ציוןחובביידיעלשנתמכה

החר־והמנהיגיםחילוני,חייםאורחבקיוםנחשדו

דים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$עודמצבה.אתמקרובלבדוקביקשובתנועה

הוועדפעילותאתלחדשהמשלחתחבריהתבקשו

ונסגרב־5881שהוקםביפוציוןחובבישלהפועל

נדרשוכןכמומנהלו.שלהפתאומיתפטירתובשל

מחב־מאותלקלוטמסוגלתישראלארץאםלברר

רי

$TS1$מחברי$TS1$

$DN2$מחברי$DN2$זאתברוסיה,שקמוהחדשותציוןחובביאגודות

העות׳מאנייםהשלטונותלפיהןשמועותלנוכה

ההתיישבות.עלהמגבלותאתהקלו

עלהשיירהיציאתמועדנדההדברשלבסופו
באודסהציוןחובבילאספתאותהלסמוךמנת

לרגלנערכהההיסטוריתהאספה.1890באפריל

חיבתשלפעילותהאתרוסיהשלטונותאישור

עלהאודיסאי"."הועדרשמיתהוקםובמהלכהציון,
שבשיאההמסע,לקראתהניכרתההתלהבותאף

מנתההסופיתהמשלחתנרשמים,לארבעיםהגיעה

אותםשהגדירוהיואשרבלבד,איששישה־עשר

נציגותבההייתהציון".חובבישלושמנה"מסלתה

התנועה.שלההררילפלגוגםהמשכילילפלגגם

רבה,(1824־1898)מוהליברשמואלהרבאל

בראשימיםבאותםשעמרביאליסטוקהעירשל

ויצ־חזנוביץ׳יוסףד"רמקורביו,הצטרפוהתנועה,

חק

$TS1$ויצחק$TS1$

$DN2$ויצחק$DN2$מאדיאנסקימיכאלהסוחריםטובים,בןאייזיק
טיומקין,זאבהמהנדסאפשטיין,לויןזאבואליהו
אליעזרוחייםאימברשמריהוהרוהואנשיהסופרים
היובמסעשהשתתפונוספיםציוןחובבימושקאט.

דודסון,כ"לברוידא,יעקבקורלאנדסקי,בצלאל

יעקובזון,ראובןזקש,יהודהשלמהזוסמן,מיכאל
מוהליברהרבשלאחותווכןיעקובזון,ליבאאשתו

ההפלגהלמעמדבכתובים(.מצויןאינושמה)אשר

גםבהםציון,מחובביכאלפייםאותםלברךהגיעו

הרושםאתבזיכרונותיושתיאראוסישקיןמנחם

המעמד:עליושהותירהאדיר

לעו־ואנכיהאניה,אלאותםלוינוכלנואנחנו
לם

$TS1$לעולם$TS1$
$DN2$לעולם$DN2$הגדולהרבשלהמזהירפרצופואתאשכחלא

זולגותודמעותהאניהמכסהעלכשישבהזההזקן

לארץנוסע"אניפנימיתהרוהמתוךוקוראמעיניו
בל־ברךמהנפרדיםואחדאחדכלאתישראל".

חיצת

$TS1$בלחיצת$TS1$

$DN2$בלחיצת$DN2$ידיואתשםראשיועלמיוהדת,ובברכהיד

לה־אותךמברך"הנניקרא:מיוחדהובהתלהבות

שאר

$TS1$להשאר$TS1$

$DN2$להשאר$DN2$בא־ברוחךולעבודלהתיישבבדעתך,תקיף

רצנו".

$TS1$."בארצנו$TS1$

$DN2$."בארצנו$DN2$לאולעולםהאניה,אתעזבתיברגש־קדש

יהודההרבבתוך)פורסםהזאתהברכהאתאשכח

ירושליםשמואל,ספר)עורך(,פישמןהכהןלייב

קט(.עמ׳תרפ"ג,
תר"ןבאיירי"טשישי,ביוםהפליגההמשלחת

השחור.היםלחופיאודסהמנמל,(1890במאי9)

חבריתהנות.במספרהאונייהעגנהליפובדרכה

לביקורהשוגיםבגמליםהשהותאתניצלוהמשלחת
מצבןולבדיקתתחנותבאותןהיהודיותבקהילות
בכבודהתקבלומהןאחתבכלוהרוחני.החומרי

משההרבאצללאירוחזכובקונסטנטינופולרב:

באימפריההיהודיםכללשלבאשיהחכםהלוי,

רביםספרדיםיהודיםפגשובאיזמירהעות׳מאנית.

מהייוהתפעלוהשלטונותמטעםבמכםהעובדים

החכםעםנפגשובאלכסנדריההעשירים.הקהילה

התרש־סעידבפורטחזן.אליהורביהמקומי,באשי

מו

$TS1$התרשמו$TS1$

$DN2$התרשמו$DN2$הספרדית,הקהילהשלהגבוהההדתיתהרמהמן

ורו־רוסיהפליטישלהקשהממצבםהזדעזעואך

מניה

$TS1$ורומניה$TS1$

$DN2$ורומניה$DN2$שם.שהיו

בירושליםהפתעה
לנמלהמשלחתחבריהגיעוסיווןחודשבראש

הוועדראשירב.ולכבודחמהפניםלקבלתוזכויפו

הערה




הברוןפקידותראשיוכןמירושליםהכללי

אתלקבלהגיעובארץאליאנסומנהלי

המשלחתביקרהכברהיוםבאותופניהם.

מקוםוביהודתקווהבפתחישראלבמקווה

חובביפהגימפלמרדכיהרבשלמושבו

והואמוהליברהרבשלומקורבומסורציון

למסע.אליהםהצטרף

יצאהתר"ןבסיווןג'שישיליוםאור

המשלהחלטתלירושלים.מיפוהמשלחת

עדותפיעלהייתהלירושליםלעלותחת

מצוותלקייםמטרהמתוךמשתתפיה

ציפיותנטוליהגיעוחבריהלרגל"."עלייה

תורמנהיגיםמשמעותייםלמפגשים

מאורחותהסתייגואףוחלקםבעירניים

ירושלים.לבנישייחסוהגלותייםהחיים

וקרעוכשהתרגשוהפתעתםלמרבה

מחוץאלהגיעםעםבוקרלפנותקריעה

רבנינכבדישםלהםהמתינוכברלחומות

הבלהםוהגישובירושליםהכוללים

הרבהגיעםלרגלשכתבהאישיתרכה

סלנט.שמואל

ויושהקודשעיררגילהאמנם"אם

ונשאיםרמיםאורחיםפנילקבלתביה

כסאעלהיושבוגאוןרבאבלבישראל

האבד"קעליוחופףישראלוכבודחכמה

בלתיחזוןכזהנעלהאורחביאליסטוק

ימיםבאותםדיווחהצבי"בארץהואנפרץ

זכתהשלוהיחסואמנםהצפירה.עיתון

לירושהגיעהציוןחובבימשלחת

רבנישחשודופןיוצאתקרבהביטאלים

אףעלזאתמוהליבר.לרבהישןהיישוב

ביחסביניהםששררוהעמוקותהמחלוקות

שיזמההחקלאיתולפעילותלהתיישבות

לידיבאואשרציוןחיבתתנועתבארץ

המכירההיתרבסוגייתבחריפותביטוי

לביקור.שקדמההשמיטהבשנת

ארולביקוריםהתקבלמוהליברהרב

לייביהודההרבשלבבתיהםונרגשיםכים

התבקשואףסלנטשמואלוהרבדיסקין

החיהודהחורבתהכנסתבביתלדרוש

באיחודבצורךעסקבדרשותיוסיד.

ישראל.בארץוהאשכנזיםהספרדיםרות

הדרשותמעמדאתהמגידעיתוןתיארכך

בחורבה

המוןנקבצוהקבועההעתלפניעודכשעה

הכנסתלביתהאשכנזיםמקהילותרב

לעמודמקוםאפסעדנמלאוהביתהנזכר

הכנסתלביתהופיעוהעשיריתובשעה

מהרש"סהגדוליםהרבניםכבודהדרת

ומהרש"מסלנטשמואלהרבמורנו

ולפניהםמוהליברשמואלהרבמורנו

הרב...ההמוןביןהדרךלפנותהשמשים

ביןהרחבהפרץעלדבריוכטלוהטיף

בשבילאשרוהספרדיםהאשכנזיםעדות

השנאהותגדלהפרץיתרחבממונותעסקי

מקונפקדכיהשלוםלעדהעדה

אלהאתירחיקואשרעלהקודשבעירמו

מוסרדבריועודכמוהםיחשבולאאשר

השומעיםכללבלקחואשרודעתבהשכל

באורייתאחדושיםלחדשהרבהכןהרבים.

כשעהלכל.המובןישרושכלבהיגיון

יישובבדברגםהנכבדים.דבריוהטיף

העםכלנכבדיםדבריםדברישראלארץ

עונגוישבעוכזהחכםפימדבריהתרגשו

גיליוןידהמגרצוןשבעיהעםויצאו

תר"ן.בתמוזח'

המשיצאהבירושליםשהותהבמהלך

בחברוןאחדיוםבןלביקור

צורכיעלוללמודצדיקיםקבריעלתטח

לירושליםבשובםבעיר.היהודיתהקהילה

ירו"שלוםכרוזהמשלחתחבריחתמו

החיוביתדעתםחוותאתהביעוובושלים"

בעירשפעלווהחסדהתורהמוסדותעל

לרעיוןירושליםרבנישלקרבתםועל

רבניגםחתמומנגדישראל.ארץיישוב

בישבוהארץ""זמרתכרוזירושלים

בארץהיהודיהיישובחידושרעיוןעלרכו

נדירותהתבטאויותבוכללוהםישראל.

זוכמו

הקדושהלארצנועליתםבוהיוםנכבדמה

מרוםורעיוןנכבדיםומאדיקריםאלופים

הקדושההארץישוברעיוןעמכםוקדוש

לבנועלץמאדהאדמהעבודתידי

המוכתריםכמוכםאנשיםישכיבזכרנו

משפטבצדקתורהבאהבתבנימוסים

הנשגבהרעיוןבראשעומדיםומישרים

נשואות.עינינואליואשרהזה

כרוזפורסםשכללהנדירהתוכןבשל

שהוציאציון""שיבתהמאמריםבקובץזה

במטרה2981בשנתסלוצקיאברהםלאור

היהדותבקרבהציוניהרעיוןאתלהפיץ

החרדית.

נועהמשלחתחברימתוךקבוצה

דמויותעםבירושליםהביקורבמהלךדה

שלובהשכלהבתרבותבחינוךשעסקו

פגישותבעקבותבארץ.המתחדשהישוב

ד"רהמשלחתחברשלבליבוגמלהאלה

בירושליםלייסדההחלטהחזנוביץ'יוסף

מאזהחלהואהלאומי.הספריםביתאת

רכשעשורוכעבורוספריםכספיםבאיסוף

שהוקמהבריתבנילספרייתהקרקעאת

אלה.ימינועדשמועלהקרויברחוב

במושבותשוואדיבת
כעששארךבירושליםהביקורבתום

חודששללמסעהמשלחתיצאהימיםרה

הצטובמהלכוהחדשותלמושבותלערך

היישובמראשישםבעליאנשיםאליהרפו

המשלחתחבריביקרוהכולבסךבארץ.
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רצוןבאהבהעושיםוכולםברוריםכולםאהובים

אלהיםבעיניוהישרהטובבדרךוהולכיםקונם

מולדתםבארץבהיותםאוליאשראלהוגםואדם

ארץעלבשבתםלבםבכלה'אלשבוהישרהעוו

הקדושה.

לגידולהמסעשמעיהובילוהמיידיבטווח

במהלךהגיעאשרלארץהעוליםבמספרניכר

ראשיתמאזכמותונרשםשלאלשיא0981שנת

הוקהמסעשלאחרבשנתייםהראשונה.העלייה

רחובותחדשותמושבותשבעישראלבארץ

שלמהבתשפיההירדןעיןזיתים

ביקוראודותעלבעיתונותהדיווחיםציונה.ונס

התרומותבגובהניכרלגידולהובילואףהמשלחת

צדקהלמוסדותהמסעשלאחרבתקופהשהועברו

ישראל.בארץשפעלווחסד

האודיהוועדשלהפועלהוועדעבודתו

היהודיהיישובלהרחבתוסייעהחודשהביפוסאי

ביפוהפועלבוועדתמכוהישןהיישובאנשיביפו.

בקשותפיםהיולושנבחרהובהנהגה

השלטובקרבלמענםהשתדלוהעוליםליטת

כך.לשםשהוקמולוועדותנציגיםשלחוואףנות

יסודאבןהמסעמאזהיווהבירושליםהספרייהחזון

ורביםהחדשביישובנוספיםתרבותלמפעלי

לאחרספוריםחודשיםעלואףעצמםהמשלחתברי

משפחותיהם.עםבארץלהתגוררהביקור

מדיניותהאתהמסעבעקבותשינתהציוןחיבת

יותרמעשיותלפעולותפנתההיאתחומיםבמספר

הסתפקהולאקרקעותורכישתקרנותהקמתשל

הביקורתקולותכןכמולעולים.ליוויבהענקת
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ירושלים

הערה



