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מבוא

על הכוחות עבודת הדוקטור שאני מקווה לגמור בעוד כשנה  עם   המאמר הזה נכתב בקשר 

 המעורבים בארץ ישראל במאה לפני הקמת מדינת ישראל. בין הכוחות השונים האלה קבוצה

 חשובה אחת היא כל המגוון של הארגונים הציוניים. כידוע ציונות היא מושג רחב מאוד שיש

 להבדיל בו בין כמה אידאולוגיות או בין תחונים דתיים או חילוניים. אמנם כשהמשכתי לעסוק

קו הפרדה בין אידאולוגיות שונות גם בפרסומים המדעיים. יכול  בעניין, ראיתי שיש כנראה  

  - וגם להפך:1לקרות שבספרים נרחבים על ציונות אין למצוא כמעט שום פרק על ציוניים דתיים.

כשכותבים על ציונות דתית אין פורצים מהמסגרת – מדברים על רבנים ואין מדברים על הרצל.

 המאמר הזה מנסה לבנות גשר. העניין שרוצים לעסוק בו כאן הוא ההשוואה בין חשיבתו של

 יהודה אלקלעי  לזו של תיאודור הרצל. נקודה המוצא של השוואה כזאת היא שקיימים רמזים

 שתיאודור הרצל ידע משהו על אלקלעי. לכן ראוי לשאול מה שונה או מה אבד ומה נוסף בדרך

מאלקלעי ועד הרצל. 

 בפרק הראשון נדבר על יהודה אלקלעי כסולל דרך של הציונות. היכן למד ומאין לקח את

רעיונותיו, ומי  השפיע עליו?

 כדי להבין מדוע אפשר לדבר על קשר בין אלקלעי והרצל צריכים לציין כמה פרטים היסטוריים.

את אלה אביא בפרק השני.

 בפרק השלישי ננסה להבין מה מקשר ומה מבדיל בין חשיבתם של אלקלעי והרצל בקשר

 לבניין המדינה היהודית. להגביל את ההשוואה למסגרת מתאימה להרצאת כנס בחרתי בספר

 מייצג לכל אחד, שאפשר להתמקד בו. לגבי אלקלעי זה הספר מנחת יהודה – ספרו הראשון,

 שבו מוצאים בפעם הראשונה את כל עיקרי תכניתו הציונית. לגבי הרצל המוקד יהיה בספרו

Der Judenstaat"2 ("המדינה היהודית"\ "מדינת היהודים.(

 בפרק הרביעי נראה את הערכתם של בני משפחת אלקלעי על הקונגרס הציוני הראשון ועל

– הציונות הדתית של אלקלעי  הרצל, שרומזים לנו שראוי להסתכל בשני השלבים האלה 

מאת הרצל – לא כעולמות שונים לגמרי אלה כשלבים שוניםDer Judenstaatוהתכנית של    

של התפתחות.

  כמעט אינו מזכיר את יהודה אלקלעי (רק במשפט אחד שהוא נראהWalter Laquer מאת The History of Zionismלדוגמה 1
כאילו שובץ באחת המהדורות החדשות). 

 "המדינה היהודית" או "מדינת היהודים" הוא התרגום המתאים ראה:   על השאלה אם2
 Hazony: Did Herzl want a Jewish state?

.361365 'עמ



א.

 של החשיבה הציונית דרךהרב יהודה אלקלעי כסולל

) נולד בסרייבו שבבוסניה בשנת תקנ"ח  יהודה אלקלעי  מוריו היו אליעזר1798הרב   ). בין 

 ) הוא התחיל לכהן כמורה1828פאפו, בעל ספר פלא יועץ, ויעקב פינצי. בערך בשנת תקפ"ח (

 , שכונה בעיר בלגרד) שהייתה אז עיר קטנה מולZemun, היום Semlinוכשליח ציבור בזמלין (

 . יאה לתפקידו3מאנית'בלגרד בצד האוסטרי על יד הגבול ההבסבורגי-אוסטרי לאימפריה העות

נועם. אבל כבר בספר הזה, קונטרס דרכי   – עברי   כמורה ספרו הראשון היה ספר דקדוק 

) מוצאים במבוא הארוך של הספר (שכתוב בלדינו1839שנדפס בבלגרד בשנת תקצ"ט   ,( 

 ,שפת הספרדים בקהילות הבלקן) בפעם הראשונה חלק מתכניתו הציונית. באותה השנה פגש

יהודה  הרב  את  אתאס'ביבאלקלעי  להפיץ  אירופיות  קהילות  למספר  שנסע  קורפו  מהאי    

- רעיונותיו של  וגם השגת עצמאותאס'ביבהרעיונות הציוניים החדשים שלו.  על שיבת ציון    

ונראה שאלקלעי הושפע ישראל היו בעת ההיא חדישים ומהפכניים לגמרי,  עם   מדינית של 

קונטרס דרכי נועם בהערצה גדולה.אס'ביבמהפגישה עם  ש עליה הוא מספר במבוא של   4 

 בפרט הרעיון שתשובת עם ישראל צריכה להיות לא רק תשובה רוחנית אלא גם תשובה גשמית

  למרבה הצער יש היום רק מקורות מועטים על5אס.'של העם לארץ נראה שאלקלעי קיבל מביב

  ואין לנו די פרטים על דרך חשיבתו. בספריו של אלקלעי מוצאים עולם מחשבה עמוקאס'ביב

עם  אחת  מפגישה  ישר  אותו  אבל נראהאס'ביבובשל שאי אפשר להניח שאלקלעי לקח   , 

 השפיע על אלקלעי למצוא את דרכו הציונית.אס'ביבש

 רעיון עיקרי אצל אלקלעי הוא ששנת ת"ר היא שנה שמצפים בה את התחלת הגאולה – כי מאת

קרתה עת הגאולה. בשנת ת"ר  היא לפי הקבלה   ת"ר, המאה השישית של האלף השישי, 

 בדמשק עלילת הדם  נגד יהודי דמשק שעוררה תשומת לב רבה באירופה והביאה למספר

 פעילויות של יהודי אירופה לעזור  לאחיהם במזרח. אלקלעי ראה בהתפתחות הזאת סימן של

נוסע היה  וגם  רעיונותיו  על  וקונטרסים  ספרים  הרבה לפרסם  הוא  ומדאז  הגאולה   התחלת 

 לקהילות יהודיות באירופה בתפקיד למצוא תמיכה לתכניתו  להשיב יהודים לארץ ישראל. כך

(שנדפסה באמסטרדם בשנת תרי"ח) מספר'מוצאים במהדורה השנייה של ספרו גורל לה   

מרב ביניהם הסכמות  שונים,  ממקומות  שונים  מאנשים  ומכתבי המלצה  הסכמות   גדול של 

 חט.'   רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, מבוא, עמ3
.26 'על שאלת השנה שאלקלעי התחיל בה לכהן בזמלין ראה: לבל: חולה אהבת ירושלים, עמ

.156157' יח ודפים כבכג . ראה גם: בוניס:  הרב יהודה אלקלעי ועיסוקו בלשון, עמ   אלקלעי: קונטרס דרכי נועם, דפים יז4

 אס. בןנון מבסס את ניתוחו על החיבור'   יואל בןנון מתאר את מושג התשובה של אלקלעי כמהפכני לגמרי, בלי להפנות לביב5
 אס דיבר עם אלקלעי דווקא על תשובת עם ישראל'"פתח כחודה של מחט" מאת אלקלעי. מההקדמה ב"דרכי נועם" נראה שביב

 לארץ ישראל כמצווה דחופה. אולם ב"פתח כחודה של מחט" מביא אלקלעי את מושג התשובה שלו באופן הרבה יותר מפורט
 אס אבל אלקלעי פיתח אותו עוד יותר. (בןנון: המהפכה במושג התשובה'ובשל. נראה לי שהרעיון היה כבר מוכן אצל ביב

דרכי נועם, הקדמה, דפים יזיח.)קונטרס . וראה: אלקלעי: 142בתפיסתו ההלכתית וההיסטורית של הרב יהודה אלקלעי, עמ' 



 הקהילה הספרדית של וינה, ראובן ברוך, וגם מהרב אליעזר הורביץ, רב גדול אשכנזי בוינה.

 ההסכמות האלה הן עדויות מוקדמות על הגעת החשיבה הציונית לוינה, אם כי אינן הראשונות.

 אס ביקר בוינה כדי לפרסם את רעיונותיו (כנראה במסגרת של'כבר בשנת תקצ"ט יהודה ביב

 אס התקבל קודם'. אמנם ביב6אותם הביקורים בערי אירופה שבה הוא גם נפגש עם אלקלעי)

 כל על ידי הקהילה הספרדית של וינה (שהייתה קהילה קטנה), והימצאות הסכמתו של רב

ביב ביקורו של  אחרי  שנה  מראה שכעשרים  גם'הורביץ  להגיע  הצליחו  אלקלעי  כתבי   אס 

לתודעתם של חלק מהאשכנזים של קהילת יהודי וינה.

 ספר מנחת יהודה שנדפס בשנת תר"ג נחשב כספרו הראשון של אלקלעי שבו מוצאים את כל

 עיקרי תכניתו וחשיבתו הציונית בשלמות. בספריו האחרים שאלקלעי כתב יותר מאוחר הוא חזר

והסביר אותם רעיונות ומושגים באופן מפורט יותר, כדי להשיב על השגות או ספקות שעלו נגדו.

 כמו כבר בקונטרס דרכי נועם מוצאים בספר מנחת יהודה שאלקלעי מצטט את הרב יהודה

 אס כמה פעמים. שמות אחרים של רבנים גדולים שמצוטטים בספר מנחת יהודה מספר'ביב

 ספרו משמיע אומר), הרב שמואל יפה אשכנזיבפרט מתוך פעמים הם: דון יצחק אברבנל (

(בעל פרוש יפה תואר על מדרש רבה), וגם  מורהו של אלקלעי - אליעזר פאפו.

 פאפו עוד היה הזהיר בכתביו לזהירות גדולה כשרוצים לגור בארץ ישראל: מצד אחד הוא מדבר

על המדרגה הגבוה  של הארץ:

 הימים [...] ובכן ישתדל[...] וצריך כל אדם שיהיו עיניו וליבו שם כל "ידוע מעלתה כי רבה 

.7בכל עוז לקבוע דירתו בארץ ישראל"

 מצד אחר פאפו מזהיר שהמצב הכלכלי בארץ קשה מאוד ורק ראוי לעלות בגיל מבוגר כשכבר

אין בנים קטנים לפרנס. וכן הוא הזהיר שבארץ ישראל חטא היא דבר יותר חמור מאשר בחו"ל:

 

.8"ידוע כי החוטא בארץ ישראל עונשו כפול מהחוטא בחוץ לארץ. כי היכל ה' הוא"

 בוודאי בכל זאת פאפו מסכים שדווקא מהבחינה הרוחנית יותר טוב לגור בארץ,  –  אבל ברור

 שאזהרות כאלה בקשר למדרגה רוחנית כל כך גבוהה וטהורה אינן תכנית להניע גל גדול של

אנשים לשוב לארץ.

.104 ,חוברת 1839, שנת Allgemeine Zeitung des Judentums   על ביקורו של ביבאס בוינה מספר רשימה ב6

 לג.'פאפו: ספר פלא יועץ, פרק "ארץ ישראל”, עמ   7

 לה.'   פאפו: ספר פלא יועץ, פרק "ארץ ישראל”, עמ8



 אס, המצווה לגור בארץ אפילו קשורה'אצל אלקלעי אזהרות כאלה נעדרות. אצלו ,וגם אצל ביב

 אס דבריו'בתקוות כלכליות: כשאלקלעי מספר בהקדמת קונטרס דרכי נועם על פגישתו עם ביב

כמעט מנוגדים לאזהרות מורהו פאפו:

  דורש' ארץ אשר ה[...]"וכבר אמרו רז"ל: הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה 

  א-להיך'וברכת את האותה תמיד, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, ואכלת ושבעת 

9על הארץ הטובה כתוב".

 אלקלעי מבסס את דבריו כולם על מקורות מסורתיות אבל בכל זאת רואים חשיבה שונה מאוד

לעומת דור מורהו בקשר מושב בארץ.

 אמנם אלקלעי מתייחס לפאפו בקשר למושג התשובה. – את הרעיון שצריכים להתחיל את

10הוא מבסס על דברי פאפו. התשובה במצוה אחת ורק אחר כך יכולים להמשיך צעד אחרי צעד

 פרוש יפה תואר וספר משמיע אומר מאת יצחק אברבנאל וגם כתבי רד"ק הם שלושת המקורות

 לכך שהגאולה ציטוטים מתלמוד ומדרש - שאלקלעי מביא כעדים - בוודאי בנוסף מספר רב של

 במדרגות שונות ושיש לכל מדרגה ומדרגה זמן מוגבל לעצמה. כך משיח בן יוסף צריךתבוא 

 להיות לפני משיח בן דוד,וגם בנין בית המקדש עוד קודם למלכות בית דוד. ו"ראשית דבר מועט

 שאינו מורגש" כמו עלות השחר. הנסים המופלאים יתקיימו בזמן המדרגות האחרונות, אולם

ראשית הגאולה תתחיל באופן טבעי.

אלקלעי פונה בקנאות נגד אלה שאינם מוכנים להכיר בזה:

  "הדבר הזה מצוה לאומרו בפני עמי הארץ", ו"המסתיר את הדבר הזה הוא מחלל שם שמים

11בסתר".

 נראה לי שאין לנו כאן במקום הראשון מתח בין רעיונות קדומים וחדשים, אלא בין חכם מלומד

 ותרבות עממית. מה שאלקלעי כותב על המדרגות של הגאולה זה אינו חידוש בעולם המלומד

 של הרבנים. אבל דבריו אינם תואמים לתרבות עממית, שרגילה לחכות על "משיח בן דוד"

 כמשהו שמופיע בפתאומיות כאלו נפל מהשמים. לכן אלקלעי מרבה להדגיש שהדבר "מצוה

 לאומרו בפני עמי הארץ". – כנראה הוא אינו חושש שתלמידי חכמים אינם יודעים, אלא דאגתו

 היא האם הם יהיו חזקים מספיק כדי להסביר את המושגים האלא גם לאנשים שמעדיפים לחכות

פשוט  לנסים המופלאים.

.21 'יח. תרגום עברי: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ   אלקלעי: קונטרס דרכי נועם, הקדמה, דפים יז9

.214215' כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ   אלקלעי: מנחת יהודה. בתוך: רפאל: 10

.254256 '   אלקלעי: מנחת יהודה, אות לד. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי. עמ11



ב.

משפחת הרצל ואלקלעי, בני משפחת אלקלעי בוינה

באותו בית הכנסת סבו מצד אביו של תיאודור הרצל, שמעון לייב הרצל, היה חבר  בזמלין 

ונחשב כ"יותר מסביר" כיהן שם,  על הרעיונות12שאלקלעי  מפי סבו  שתיאודור הרצל שמע    

 והדרשות של הרב בזמלין. גם אביו של תיאודור, יעקב הרצל, הכיר את הרב אלקלעי – כילד

   לכן, אף על פי שתיאודור הרצל לא הכיר את יהודה אלקלעי13הוא היה תלמיד שלו בזמלין.

ברור וגם  עשרה)  ארבע  בן  היה  הרצל  כשתיאודור  ישראל  לארץ  עלה  (אלקלעי   בעצמו 

 שלתיאודור הרצל לא היה חינוך יהודי דתי שיאפשר לו לקרוא ולו אחד מספריו של אלקלעי –

מתקבל על הדעת שהוא שמע במסורת משפחתו על הרב אלקלעי ועל רעיונותיו.

 בני משפחת אלקלעי המשיכו בפעילות הציונית של יהודה אלקלעי. – וכמה מהם באו לוינה

ה- המאה  והפכה במשך  מזרח-אירופ19שהלכה  באזור  יהודיות  קהילות  חשוב של  למרכז    

 והבלקן. אחיינו של יהודה אלקלעי, דוד בן משה אלקלעי, היה מדפיס ספרי קודש בבלגרד (יחד

 עם בנו משה בן דוד)  ואחר כך (לא ידוע בדיוק באיזו שנה) בא לוינה כמורה בקהילת הספרדים

וינה. אחרי פטירתו בנו משה (בן) דוד עבר לוינה בשנת 14של  זו. על1882  וכיהן במשרה    

יהודה. דודם  הציוניות של  בפעילות  המשיכו  ידוע שהם  בין15שניהם  היה  אפילו  דוד  משה    

וינה. באוניברסיטת  "קדימה"  הסטודנטים  ארגון  של  איחוד16המייסדים  הייתה  (“קדימה"    

  לאגודי סטודנטים לאומניים שהיו אז מושפע מפרץ סמולנסקין, בדומהסטודנטים ציוני שנוסד,

 )  אצל "קדימה" חגגו "חגיגות מקבים" שנתיות, ובחגיגה זו בשנת17באוניברסיטאות אירופיות.

12
Wistrich: Die Wiener Juden im Zeitalter Kaiser Franz Josephs

.349 'עמ
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בהתאם למנהג בקהילות הבלקן הספרדיות דאז משה בן דוד קרא את עצמו משה דוד אחר פטירתו של אביו.14

15    
Lebel: Until 'The Final Solution'

.152' עמ
. 192194 עמ' בוניס: הרב יהודה אלקלעי ועיסוקו בלשון,. 28 ' חולה אהבת ירושלים, עמוראה גם: לבל:
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Warum gingen wir zum Ersten Zionistenkongress? 
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על "קדימה" ראה:17
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  נשא משה דוד אלקלעי נאום בשפה שהייתה אז בוינה שפה בלתי-רגילה לגמרי לנאום1884

 בה –  בעברית. הנאום בעברית היה אמנם דבר מתאים מאוד לאידאולוגיה של "קדימה", אבל

 לא נתקבל באהדה אצל יהודי וינה, מאחר שרוב יהודי העיר בטחו והאמינו בהתבוללות בחברה

 18האוסטרית.

 , שבה משך מ.ד. אלקלעי תשומת לב בנאומו העברי גמר תיאודור הרצל1884באותה השנה, 

היה חבר של1883את לימודיו באוניברסיטת וינה. הרצל לא היה חבר "קדימה", אלא, עד    

 איחוד סטודנטים שהתפתח לכיוון האנטישמיות והחליט שלא לקבל יהודים כחברים חדשים –

  שהרצל לא שמע על לקבל בכל זאת קשה19בוודאי סיבה בשביל הרצל לעזוב את האיגוד הזה.

 פעילות "קדימה" כבר בשנים ההן כשהוא היה עוד קשור לאוניברסיטה כסטודנט. כידוע השנים

 שבהן הרצל עבד ככתב בפריס היו אלה שהביאו אותו לדרכו הציונית. שם הוא הבין לא רק את

תכניתו את  פיתח  ושם  ברור  יותר  באופן  המדיניות  שבילי  את  גם  אלא  האנטישמיות   כוח 

  בכל זאת נראה שכמה רעיונות ציוניים הוא כבר שמע לפני שהייתו בפריס. זה לא20הציונית.

מפתיע שחברי קדימה היו בין התומכים הראשונים של הרצל בוינה אחרי שהוא פרסם את ה-

Judenstaat.

  

 , בקונגרס הציוני הראשון, מוצאים עוד פעם בני משפחת אלקלעי קרוב להרצל: בין1897בשנת

 המשתתפים בקונגרס היו בנו של משה דוד אלקלעי – ד"ר דוד אלקלעי – כשליח הציוניים

 מבלגרד ואשתו, נכדה של הרב יהודה אלקלעי, רחל.  על הערכתם את הקונגרס נדבר עוד

בפרק ד'.
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   על ההתפתחות של הרצל בפריס ראה:20
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 ג. איך בונים את המדינה היהודית? – על פי ספר "מנחת יהודה" מאת אלקלעי,

 מאת הרצל.Der Judenstaatועל פי ספר 

 עיקר גדול בחשיבתו של אלקלעי בספרו מנחת יהודה הוא הרעיון שיש למצוות משקל שונה

 מבחינת פעולתן הרוחנית ומבחינת שכרן. לכן אפשרי שמצווה אחת שווה כנגד מספר גדול של

(רבינו נסים) שמביא את הרעיון על דרשות הר"ן  עיונו   מצוות אחרות.  אלקלעי מבסס את 

ב"דרוש השישי" של ספרו "דרשות":

 21"ויש בהן אחת או שתיים או שלש או יותר שמתן שכרן שקול כנגד כמה מצוות אחרות."

את מנהיגי העם להדגיש  קשה החליטו  רוחני  מצב  מוצאים שבזמנים של  הר"ן  אצל   וכבר 

 החשיבות של כמה מצוות מיוחדות – אפילו של מצווה אחת מיוחדת, שהיא עומדת כנגד כל

 המצוות האחרות. (גם הר"ן בוודאי מבסס את דבריו על מקורות מסורתיים כמו הרמב"ם, וסוגיה

 .) אחר ציטוט22נודעת ממסכת מכות בתלמוד בבלי שחבקוק העמיד את התורה על מצווה אחת

המצוה היא  מה  להוכיח  ומפורט  עמוק  ניתוח  תוך  קוראיו  את  אלקלעי  מדריך  מהר"ן   ארוך 

 המיוחדת הזאת, וסוף סוף הוא מגיע למסקנה שהמצוה הזאת, שצריכים להדגיש אותה בכל

 23הכוח כשרוצים להביא את הגאולה, היא מצוות מעשר עני – זאת אומרת צדקה.

 לכן הצעד הראשון שצריכים לעשות הוא להתחזק במצוה זו. כך צריכה שיבת ציון להתחיל קודם

 כל במצוה גדולה ורב השפעה – שהיא כנגד כל מצוות התורה. עיקר גדול שני אצל אלקלעי הוא

 "אהבת אחים" – אחדות העם. לכך אלקלעי לא רק מדגיש את חשיבותה של השפה העברית,

 אלא גם דורש אחדות נוסחי התפילה – במקומם של מנהג ספרד, אשכנז, איטליה, וכדומה יהיה

  אבל גיבוש הנוסח הזה24מנהג אחד שייקרא מנהג ישראל, מפני "שאין אהבה אלא בדומים".

 יהיה אפשרי רק בארץ ישראל עצמה ולכן זה צעד כבר יותר מאוחר. קודם אחדות העם תֵראה

בהקמת גוף ("אספה") שמייצג את העם ויצטרך לארגן את השיבה לארץ.

 אלקלעי בטוח שהשיבה תתחיל קודם בצעדים קטנים. – ובאופן פרגמטי, הוא מסכים שהיה כבר

יושבים שקטים ושאננים בארצות  קשה ליהודים לצאת ממצרים - "כל שכן בזמן הזה שאנו 

  דרישות הר"ן, הדרוש השישי, מצוטט אצל אלקלעי: ספר מנחת יהודה, אות ב.21
.213בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 

   תלמוד בבלי, מכות כג,ב.22
 בוודאי אפשר להבין את הסוגיה הזאת גם בדרך אחרת לגמרי, אבל אם אולי רוצים לראות חידוש בדרוש זה, החידוש כבר אצל

הר"ן ולא אצל אלקלעי.

.213219  אלקלעי: ספר מנחת יהודה, אות בז. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 23

.248  אלקלעי: ספר מנחת יהודה, אות כט. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 24



 . אמנם חשוב לו מאוד שישובו בקרוב לפחות "אלפים ושני רבבות", כי (לפי יבמות25העמים"

סג,ב-סד,א):

"אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל".

 ובוודאי שיבת השכינה לארץ היא הכרחית כדי לקבל שם שפע ברכה מן השמים. אלקלעי כאן

אפילו משתמש במילים קצת בוטות כשהוא ממשיך:

 "ואנו מתפללים בכל יום ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. על מי ישרה שכינתו על

העצים ועל האבנים". 

לכן:

עליהם.  "חייבים אנו להשיב לארצנו שניים ועשרים אלף  כדי שהקב"ה ישרה שכינתו 

 26ואח"כ יראה סימן טוב לנו ולכל ישראל".

 ההצלחה בוודאי תבוא רקכש  (גם27בכל אופן "הדבר הגדול הזה צריך בקשה מאת מלכי הארץ"

 בעזרת הקב“ה, טבע העולם הוא שמלכי הארץ יהיו השלוחים, כמו אז דריווש מלך פרס שהתיר

" במילה  משתמש  שאלקלעי  מעניין  השני).  המקדש  בית  גרמנית!)פוליטיקבניין  (בצורה   " 

כשהוא מבאר:

 28"הקב"ה יעשה הדברים בדרך ארץ וכבוד. וכדרך חכמת הפוליטיק".

 אמנם הוא אינו משתמש במושג "מדינה" בקשר לשיבת ציון. אלקלעי אופטימי שאומות העולם

29יסכימו ו"יבואו לארץ ישראל לדור ולסחור באהבה ואחווה ורעות".

  אבל לפי דעתי יש להבדיל בין אמונה והכרה שיהיה30ברור שיש נימה אופטימית אצל אלקלעי.

 אפשר להביא את הגאולה (כמו שרואים אצל אלקלעי), ובין השקפת עולם אופטימית שפשוט

 בטוחה בהתקדמות בני-האדם. אלקלעי, אשר, כפי שראינו, התלבט כל כך בשאלה מה היא

 המצוה האחת שהיא כנגד כל המצוות האחרות, בוודאי לא האמין סתם בהתקדמות אנושית –

 להפך: בגלל המצב הרוחני החלש של העם אחרי מספר גדול של שנות גלות היה לדעתו עיקרי

 והכרחי למצוא את הפתרון של אותה מצוה החשובה ביותר. ה"אופטימיות" שלו היא קריאה

אינו ההפך של חשיבתו  אפשר להצליח.  קשורה לאמונה שיהיה  בוודאי   – ופעולה   לעשייה 

.201202  אלקלעי: ספר מנחת יהודה, הקדמה. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 25

.237238  אלקלעי: ספר מנחת יהודה, אות יח. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 26

.238  אלקלעי: ספר מנחת יהודה, אות יט. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 27

.240  אלקלעי: ספר מנחת יהודה, אות יט. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 28

.240  אלקלעי: ספר מנחת יהודה, אות יט. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ' 29

ישארל ברטל על האופטימיסטיות של אלקלעי:ראה מה אמר 30
"Alkalai was optimistic on the subject of progress: he viewed the emancipation of the Jews as a positive historical 
phenomenon, whose nature, however, was messianic.“

).13 ' עמMessianism and Nationalism(ברטל: 



 הפסימיות אלא אמונה פשוטה, אולי נאיבית, שיום אחד תבוא הגאולה בגלל זכות מצוותינו או

בגלל רצון הקב"ה כנס מופלא בלי הכנות אחרות.

 אצל הרצל אבד מושג החשיבות של מצוות (או של מצוה אחת עיקרית כדי להביא את הגאולה)

 לגמרי. תכניתו אינה להביא את הגאולה כמו שהיא מתוארת  אצל הנביאים, אלא להביא שחרור

 מהאנטישמיות. אף על פי שנקודת המוצא שלו כך שונה מאלקעי, ישנם כמה רעיונות דומים

מבחנית הפעולות.

 31גם הרצל דורש הקמת אספה גדולה שתייצג את עם ישראל. (שהוא מחלק אותה לשתי חברות

 , עכשיו אצל32מהווה רק עניין ארגוני.) אצל אלקלעי האספה הזאת נחשבה להיות משיח בן יוסף

   ואצל שניהם יש קושי מסוים33הרצל זה ארגון לפי הדוגמה של חברת מניות לפי החוק הבריטי.

 להגדיר איך לכונן אספה כזאת. - כשצריכים לארגן איזה אספת נבחרים, איך יודעים או איך

 מחליטים למי יש רשות לבחור במכוננים הראשונים  ומאין מקבלים רשות להקים ארגון כזה

 בכלל? אלקלעי מדבר על אספה של "נבחרים" אבל אינו מפרט למי יש זכות לבחור. אמנם

 לאיש דתי כמו אלקלעי, שהוא מאמין בכל אופן בהשגחת פרטית מן השמים, יש עוד פתרון:

 הקב"ה תמיד מביא אישים מעם ישראל למקומות של כוח והשפעה פוליטית, והאדירים האלה –

 - צריכים לעזור בצעדים הראשונים.34שיש אותם כבר, כי יש אותם תמיד

היהודים? הוא מצדיק הקמה של חברה בשם כל  הוא  איך  אז  אין בסיס דתי כזה,   להרצל 

משתמש – ללא הפתעה גדולה – במושג שבא מהחוק הרומאי:

: gestorהאספה (חברת היהודים) אצל הרצל כ-

ֹור" (מתיאם לחינוך האוניברסיטאי בפקולטה למשפטים שהרצל קיבל הוא המושג של "גֶסט

negotiorium gestio(  שהרצל משתמש בו לתאר ולהצדיק את הקמת החברה "Society of Jews".-  

 המושג בא מהחוק הרומאי. גסטור הוא בן-אדם שעושה פעולה במקום חברו ברגע שהחבר עצמו

 לא יכול לעשותה וצורך השעה דורש את הפעולה (בוודאי צריך להיות ברור שהחבר היה דורש

 את הפעולה אילו היה אפשר לשאול אותו). לגסטור אין פקודה מידי בן-אדם אלא הוא מקבל –

 . תנאיי השעה מביאים אותו לתפקידו. כך גם אצל35לפי הרצל – את תפקידו מכוח גבוה יותר

. הרצל קורא אותן בשמות האנגליים גם בטקסט הגרמני כי הדוגמהJewish Company והSociety of Jews  שתי החברות הן ה31
חברת מניות לפי החוק הבריטי. שהוא משתמש בו להסביר את החברה היא

.4851, 4244 ', עמHerzl: Zionistische Schriften. בתוך: Der Judenstaatראה:  הרצל: 

.248249ספר מנחת יהודה, אות כט. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, עמ'   ראה: אלקלעי: 32

.48 ', עמHerzl: Zionistische Schriften. בתוך: Der Judenstaat  הרצל: 33

 " (בראשית מט, י) – דרוש שמוצאים גם אצל אליעזר פאפו]...[  הרעיון הזה מבוסס על דרוש על פסוק "לא יסור שבט מיהודה 34
  ובכל דור ודור ובכל עיר ועיר נמצאים ראשי]...[ לא יסור שבט מיהודה ]...[בספר פלא יועץ: "לא השבית לנו גואל כאשר הבטיחנו 

  שצז). ואצל אלקלעי פירושו: "משפחת ראט'עם קודש שהם קרובים למלכות ולשררות" (פאפו: ספר פלא יועץ, פרק ממשלה, עמ
 ספר מנחת יהודה, אות מא. בתוך: רפאל: כתבי הרב יהודה אלקלעי, ועליהם נאמר: לא יסור שבט מיהודה" (אלקלעי: ]...[שילד 

).267עמ' 

במילים של הרצל:35



 הרצל מוצאים את הרעיון שיש כוחות יותר גבוהים שמביאים את בן-האדם למקום מסוים ונוכחותו

שם יכולה להיות כבר הצדקה מספיקה להתחיל לפעול.

  הירש) הרצל התחילברון אחרי פגישה עם ה1895עוד לפני הקונגרס הציוני הראשון (בשנת 

אבל בספר 36לראות את עצמו כ"גסטור היהודים".  Der Judenstaatהגסטור הוא בלי ספק   

37 להקים בעזרת יהודים מאנגליה.קיווה שהרצל “Society of Jews"החברה 

 לחברה הזאת יהיו תפקידים רבים וגדולים – לא רק לארגן את העליות אלא גם להכין מספר

 Judenstaatהרצל האמין בהכנות יסודיות, והרבה פעמים רואים ב- ,גדול של תכנונים ותכניות

קדמונים, ושיהיו לנו שהרצל בטוח בהתקדמות  בני-אדם. הוא בטוח שנלמד מהשגיאות של 

 המומחים הטובים ביותר ושצריך – וגם אפשר – להכין ושרטט את קווי התפתחות הארץ בפרוט.

 . עוד לפני עליות הקבוצות צריכה הכל יהיה מתוכנןמכביש וגשר ועד בתי ספר ואוניברסיטאות

38החברה לשלוח נציגים שיחקרו את הארץ היטיב כדי לדעת מה צריך לבנות והיכן.

 האם מציאת מושגים מהחוק הרומאי ומהחוק הבריטי אצל הרצל אומרת שהוא אינו מתייחס

 . ואוליJudenstaatבכלל בחשיבתו למסורת היהודית? לא בדיוק. יש גם תפקיד לרבנים בספר ה-

 זה קצת מפתיע שהרצל נותן לרבנים תפקיד עיקרי וחשוב (אף על פי שבאותו הספר הוא גם

 ). תפקיד הרבנים לפי הרצל הוא39מדבר על הגבלת השפעת הרבנים כמו כן השפעת הצבא

  שרוצים לעלות ארצה. לכל קבוצה יהיה רב – כמספר)Ortsgruppen(הנהגת הקבוצות המקומיות 

 ) שהרבנים יהיוJudenstaatהרבנים כן יהיה מספר הקבוצות. הרצל בטוח (כשהוא כתב את ה-

שי אלה  יהיו   והם  הציונית,  בתנועה  לתמוך  בבתיודעיוהראשונים  לקהילות  החדשות  את    

  - צריכים כאן לחשוב רגע  מה זאת אומרת:  לא פחות מאשר שצריכים לבחור ברב40הכנסת.

„Der wunderbare Rechtssinn der Römer hat in der negotiorium gestio ein edles Meisterwerk geschaffen. Wenn das Gut 
eines Behinderten in Gefahr ist, darf jeder hinzutreten und es retten. Das ist der Gestor, der Führer fremder Geschäfte. 
Er hat keinen Auftrag, das heißt keinen menschlichen Auftrag. Sein Auftrag ist ihm von einer höheren Notwendigkeit 
erteilt.“ 
(Herzl: Der Judenstaat. בתוך: Herzl: Zionistische Schriften,  87 'עמ .)

 את הרעיון של הרצל:Haya Harel מתארת נראה לי מעניין איך
„Herzl believed that no state had been created on the basis of a social contract or a mutual agreement; rather states 
emerged through the medium of a gestor, a leader who appears in time of crisis or danger to take up the reins of 
government and thereby saves his people. The gestor's authority stems not from his fellow men but from heaven above.“
(Harel: From the Palais Bourbon to Der Judenstaat,  142143 'עמ .)

  הרצל אינו משתמש במלים "מן השמים" כשהוא מסביר את תפקיד הגסטור, אלא רק מדבר על "הכרח יותרJudenstaatלפחות ב
„). אבל נכון שדבריו קרובים מאוד לרעיון שהגסטור מקבל את פקודתו מכוח אלוהי "מן השמים".höhere Notwendigkeit"גבוה" (

36
Harel: From the Palais Bourbon to Der Judenstaat

.143 'עמ
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מקום של  בקבוצה  דווקא  לעלות  צריכים  אינם  לבחור:האנשים  אפשר  לעלות.   כשרוצים 

קבוצה כלשהי, מותר להם לבחור  יהיה  יושב-ראש41מגוריהם,  יהיה רב שהוא  קבוצה  ולכל    

 ) שמייצגים את הקבוצה. אמנם תפקיד הרבנים בהנהלת קבוצהVertrauensmännerהנבחרים (

 כזאת אינו נותן בידם כוח גדול מאוד, אבל בוודאי הוא כוח פוליטי  ממשי – בפרט כשהרב הוא

יושב-ראש הנבחרים.

 שללאי-הצלחה בוודאי הרצל בכלל אינו חושב על בית המקדש וגם לא על מלך מבית דוד (

 אלקלעי כנראה הוא גם לא ידע על ההבדל בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד). הרצל אמנם אהד

מנהיג חזק, אבל הוא גם חשב כי לא האמין בדמוקרטיה טהורה בלי  מלך   את הרעיון של 

 42ש"היסטורייתנו הופסקה" לזמן כל כך ארוך שכבר אי אפשר להתייחס למלכות של ימי הקדם.

 גם בניגוד לאלקלעי הרצל אינו מאמין בשפה העברית כשפת העם במדינה החדשה ואינו רואה

לו נראתה  אחדות בשפה, כדבר הכרחי לבניית המדינה. שאלת השפה   צורך דחוף להקים 

מאוד. במשך הזמן תתפתח השפה שהיא  - שפההמועילה כפשוטה   ביותר לשפה הראשית 

 43כלשהי.

 . הרצל היה מזועזע מאוד מהמצב הקשהסוציאליתעניין שהרצל עוסק בו הרבה הוא השאלה ה

  לשרטט תמונה של חברה, שבה ישJudenstaatשל המוני יהודים עניים, ומקדיש כמה פרקים ב-

 לכל אחד אפשרות לחיות ולהתפרנס בכבוד. רעיונו של יום עבודה של שבע שעות נחשב לו כל

44כך עקרוני שהוא אפילו מציע אותו כאות לדגל.

 אף על פי שבשאלות האלה הוא נוגע בתחום שהוא עקרי וחשוב בכל התנ"ך, הרצל גם כאן אינו

יוצא מהמצב האקטואלי לחפש פתרון. כך  מבסס את רעיונותיו על שום דבר מסורתי, אלא 

כי לא בלי להציע תיקונים אם   – עבודה שהוא ראה בצרפת  מתייחס לתכנית  הוא   לדוגמה 

  להרצל ברור משתי סיבות שהעניים יהיו הראשונים שיעלו ארצה – בפרט הפועלים45לתכנית זו.

 מרוסיה ורומניה. ולא רק הם צריכים את העליה בשבילם, לשחרור ממצבם הקשה, אלא  גם

 בארץ זקוקים להם – שיבנו את המדינה החדשה. דווקא לצעדים הראשונים של בניין הארץ

 זקוקים – לפי התיאוריה של הרצל – להמוני הפועלים הפשוטים. ורק אחר כך יבואו גם המעמד

.73 ', עמHerzl: Zionistische Schriften. בתוך: Der Judenstaat  הרצל: 41

.93 ', עמHerzl: Zionistische Schriften. בתוך: Der Judenstaat  הרצל: 42

שהשפה לא תהיה עברית היה להרצל ברור, כי – במלותיו:43
„Wer von uns weiß genug Hebräisch, um in dieser Sprache ein Bahnbillet zu verlangen? Das gibt es nicht.“

( “("מי מאתנו יודע מספיק עברית כדי לבקש בשפה הזאת כרטיס לרכבת? אין דבר כזה.
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הבינוני והעשירים. - חלוקות כאלה עוד לא היו עניין אצל אלקלעי.  

ד.

ד"ר דוד ורחל אלקלעי על השתתפותם בקונגרס הציוני הראשון

  "מדוע הלכנו לקונגרסּהשכותרת הוציא משרד הארגון הציוני של ברלין חוברת 1922בשנת 

 – כתבו  בה  הראשון".  על25הציוני  מהמשתתפים  כמה   – הראשון  הקונגרס  אחרי  שנה    

זוג מוצאים  לחוברת  התורמים  בין  לקונגרס.  לבוא  מניעיהם  על  ובפרט  דאז   השתתפותם 

 ממשפחת אלקלעי: ד"ר דוד אלקלעי, נכד אחיין של הרב יהודה אלקלעי, ואשתו רחל שהייתה

 נכדה של הרב אלקלעי. (נישואין בין בני משפחה אחת כל כך קרובים אז היו דבר נפוץ בעולם

 הספרדי כמו כן אצל האשכנזים.) כוללות מאמר של אישה בפרסום כזה הייתה בימים ההם דבר

 חריג, והיא האישה היחידה שמוצאים בכל החוברת. נראה לי שאפשר להסביר את חשיבותה

למוציאי החוברת בעיקר בשמה כבת משפחת אלקלעי.

 כאשר מנתחים את שני המאמרים של האלקלעים בחוברת, רואים לא רק הדי זיכרון חזקים של

 הרב יהודה אלקלעי, אלא גם רואים הבדלים מעניינים בין שני התיאורים. מפני שהדברים נראים

מקומות כמה  רצוני לצטט  ידועה לרבים,  אינה  והחוברת  מאוד בקשר לענייננו  מעניינים   לי 

מהמקור. (הציטוטים באים קודם במקור הגרמני ואחר כך בתרגום עברי שלי.)

מהטקסט מאת ד"ר דוד אלקלעי :

„Ich ging zum Ersten ZionistenKongress, weil ich mein Leben lang überzeugt war, daß 

einmal die Geula – die Erlösung – für das Volk Israel kommen wird, daß eben diese 

erste jüdische Weltversammlung der erste, wichtige und  bedeutungsvolle Schritt für die 

Herbeiführung der Geula ist, daß es Pficht eines jeden Juden ist, an der Herbeiführung 

der  Geula  mit   tätig   zu   sein,  und  daß   ich  daher  bei  diesem Kongresse  nicht   fehlen 

kann.“46

 ("הלכתי לקונגרס הציוני הראשון כי האמנתי כל חיי, כי יום אחד תבוא הגאולה לעם

המשמעותי הצעד  היא  הזאת  הראשונה  היהודית  העולמית  האספה  וכי   ישראל, 

46  
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 והחשוב הראשון להביא את הגאולה, וכי חובה לכל יהודי להשתתף בקירוב הגאולה,

ולכן אינני יכול להיות חסר בקונגרס הזה.“)

 רואים כאן היטב קשר חזק לתכנית של הרב יהודה, אח סביו של אביו, - התפקיד להביא את

 הגאולה ואספת יהודים עולמית כצעד ראשון להביא אותה. וכשדוד אלקלעי ממשיך בדבריו הוא

מאשר את מקורו:

„Daß ich der festen Überzeugung war, daß einmal die Geula kommen wird, ist sehr 

begreiflich. Im Hause meiner Eltern und Großeltern war nämlich die Zionsfrage und die 

Jischuwfrage immer an der Tagesordnung. [...]  Der Großonkel meines Vaters, Jehuda 

Salomon Haj Alkalay, Rabbiner in Semlin, mein Großvater David M. Alkalay, Rabbiner 

in Belgrad – und später in Wien – und mein Vater, Moses D. Alkalay, alle propagierten 

mit  großem Eifer  und mit  großen Opfern in  Wort  und Schrift  die  Idee des Jischuw 

le'erez   Israel,   so   daß   schon   lange   Zionsvereine   in   Belgrad,   Semlin   und   Schabatz 

existierten, die zahlreiche Anhänger zählten und deren Aufgabe es war, die in Palästina 

bestehenden   Institutionen   zu   unterstützen   und   zu   fördern.   Die   Werke   meines 

Großonkels, des Rabbiners Jehuda Salomon Haj Alkalay: „Schelom Jeruschalajim“ vom 

Jahre 1840, „Goral laAdonaj“, 1857 und Schemah Israel“, 1861, in welchen die Idee des 

Jischuw propagiert und befürwortet wurde, sind allgemein bekannt.“47

 ("שהייתה לי אמונה חזקה שתבוא הגאולה, דבר מובן מאוד הוא. בבית הורי ובבית

 סבי וסבתי הייתה שאלת ציון והישוב תמיד על סדר היום. [...] אח הסב של אבי,

 יהודה שלמה חי אלקלעי, רב בזמלין, וסבי, דוד מ. אלקלעי, רב בבלגרד - ויותר

 מאוחר בוינה -, ואבי, משה ד. אלקלעי, כולם הפיצו בהתלהבות ובקרבנות גדולים

 ] לארץ ישראל , כך שכבר זמן רב קיימוsicבעל פה ובכתב את הרעיון של ישוב [

 איגודים ציוניים בבלגרד, זמלין ושבץ, שהיו להן מספר רב של תומכים, ושתפקידם

 היה לתמוך במוסדות הקיימים בארץ ישראל ולקדם אותם. ידועים ברבים הם כתבי

 ", "גורל לה'1840דוד סבי, הרב יהודה שלמה חי אלקלעי: "שלום ירושלים" משנת 

)" , שבהם  הופצו ונתמכו רעיונות של ישוב הארץ.1861 ו"שמע ישראל" מ-1857מ-

 בדברים האלה רואים לא רק איך הייתה כל משפחת אלקלעי חזקה במסורת רעיונות אביהם

  דוד אלקלעי עוד היה יכול להגיד שספרי הרב1922הרב יהודה, אלא גם מעניין מאוד שבשנת 

אלקלעי האלה הם "ידועים ברבים". - דבר שהיום כמעט נשכח. 

47
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ובסוף דבריו דוד אלקלעי מסיק:

„Wenn die Teilnahme am Ersten ZionistenKongress uns eine große, unbeschreibliche 

Freude machte, fühlen wir jetzt noch eine große Genugtuung, daß unser heiliges Ziel 

viel eher erreicht wurde, als wir es träumen konnten.

Diese Freude und Genugtuung sollen   jedoch nicht  als  Lohn  für  das  abgeschlossene 

Werk, sondern als Ansporn für den erst zu beginnenden Aufbau der erlangten freien 

Heimstätte in Palästina dienen.“48

מאוד,הרי גדולה  שמחה  לנו  גרמה  הראשון  הציוני  בקונגרס  ההשתתפות   ("אם 

מטרתנו לעבר  שהתקדמנו  גדולה,מאחר  רצון  שביעות  עכשיו  גם  אנו   מרגישים 

ישמשו ושביעות הרצון האלה לא  עליו. השמחה  מעבר למה שחלמנו   הקדושה  

 כשכר למלאכה שנעשתה, אלא כדרבון לבניין הבית הלאומי החופשי בארץ ישראל,

שרק מתחיל.“)

 כאן מוצאים חוץ מהאופטימיסטיות הגדולה של השנים האלה גם רמזים שדוד אלקלעי ראה את

 הקונגרס שהרצל הקים כהמשך טבעי וכנראה כולו לגיטימי של פרסומי הרב אלקלעי. - נקודת

מבט שחסרה לנו, לפי קוצר דעתי, היום במחקר על ציונות. 

עוד יותר גדול הוא כבודו של הרצל בדבריה של רחל אלקלעי:

 בהתחלת מאמרה בחוברת היא מספרת על התחזקות האנטישמיות ומצבם הקשה של היהודים

ואחר כך היא ממשיכה:

„Gerade in diesen Tagen erschien, wie ein Sonnenstrahl durch die Wolken bricht, die 

kleine Broschüre von Dr. Theodor Herzl, betitelt: „Der Judenstaat“, und kurz darauf 

folgte der Ruf zum Zionistenkongress in Basel.“49

 ("דווקא בימים האלה יצאה לאור, כמו קרן שמש שפורצת בין העננים, החוברת

  , וזמן קצר לאחר מכןDer Judenstaatהקטנה מאת ד"ר תיאודור הרצל בכותרת 

) "הגיעה הקריאה לקונגרס הציוני הראשון.

 מעניין כאן שרחל אלקלעי אינה מדברת על הבאת הגאולה אלא על בעיית האנטישמיות – זאת
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הרב יהודה. אבל בכול זאת היא כמובן גםּהאומרת דבריה קרובים יותר להרצל מאשר לסב   

 וסבתה:ּהמסתמכת על דברי סב

„Ich dachte an meinen Großvater Rabbi Juda Hai Alkalay, der sein ganzes Leben lang 

die Rückkehr ins heilige Land gepredigt hatte, und an meine Großmutter, seine Frau, die 

mit freudevoller Hingebung ihre Juwelen verkauft hatte, um es meinem Großvater zu 

ermöglichen, jene Bücher zu veröffentlichen, die den Gedanken der Rückkehr ins Land 

unserer Väter unter den Juden verbreiten sollten“50

לארץ השיבה  את  דרש  חייו  שכל  אלקלעי,  חי  יהודה  הרב  סבי  על   ("חשבתי 

 הקדושה, ועל סבתי, אשתו, שמכרה בשמחה ומכל הלב את תכשיטיה, כדי לאפשר

)"לסבי לפרסם אותם הספרים שיפיצו בין היהודים את רעיון השיבה לארץ אבותינו.

 כנראה היה לרחל אלקלעי עוד מספיק קשר עם הסב והסבה ,כך שהיא ידעה גם פרטים על

 בעיות כספיות שהיו להם בקשר לפרסום ספרים. בכל אופן הערצתה להרצל גדולה יותר. היא

קוראת את הרצל "בן אלמוות" וגומרת את המאמר שלה במילים:

„Nur 25 Jahre sind seit jenen unvergesslichen Tagen verstrichen und das, was damals als 

Utopie und Fiebertraum angesehen wurde, ist heute der Verwirklichung nahe, dank der 

Überzeugung und dem Glauben – die noch niemals enttäuscht worden sind – derjenigen, 

die den Ersten Zionistenkongreß einberufen haben, und vor allem dank dem Genie des 

geistigen Vaters des Zionismus, Dr. Theodor Herzl.“51

והדבר שאז נראה כאוטופיה25("רק  מהימים הבלתי נשכחים ההם,  שנה עברו    

 וחלום חזוי, הוא היום קרוב למעשה, תודה להכרה ולאמונה – שאף פעם לא נתאכזבו

תודות לגאוניותו של אביה ובעיקר  אלה שקראו לקונגרס הציוני הראשון,   – של 

)"הרוחני של הציונות, ד"ר תיאודור הרצל.

 זה בא לי קצת כהפתעה שדווקא נכדה של יהודה אלקלעי – שהיא, כמו שראינו, בלי ספק ידעה

 על פעולותיו של הסב – קוראת את תיאודור הרצל "האב הרוחני" של הציונות. ההבדל העיקרי

 בין דבריו של דוד אלקלעי ובין רחל אלקלעי הוא, שדוד מתייחס באופן ברור לרעיונות הדתיים

 של הרב יהודה אלקלעי, ורחל אינה מדברת על ענייני גאולה, אלא על האנטישמיות החזקה
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 והנוראה. אולי צריכים להסביר את ההבדל ביניהם בדרך החינוך של הבנים והבנות בימים

 ּה, אפילו על הקרבת תכשיטי סבתה. אבל איןההם? רחל ידעה הרבה על פעולותיו של סב

 להניח שהיא קבלה חינוך דתי ברמה מספיק גבוהה שהיתה מאפשרת לה לא רק לדעת על

 ספרי הסב אלא גם לקרוא אותם. כמו שראינו, היה לרב אלקלעי חשוב מאוד שיסבירו את צעדי

 . האם אפילו אצל משפחת אלקלעי עצמה "שכחו" את"הגאולה באופן ברור גם ל"עמי הארץ

הבנות?

 בכל אופן דבריהם של רחל ודוד אלקלעי בחוברת זו רומזים על כך שראוי להבין שני ענפים של

 ציונות כמו הבחינה ה"דתית" של אלקלעי והבחינה ה"סקולרית" של הרצל לא כדברים שונים

 ובלתי-קשורים לגמרי, אלא כשלבים שונים במהלך של התפתחות אחת. ברור שצריכים גם

 להוסיף אישים אחרים לתמונה, אשים שתרמו תרומות גדולות וחשובות להתפתחות הציונות

 המודרנית - ברור שלא רק אלקלעי ובני משפחתו השפיעו על דרכי הרצל ועל דרכי מארגני

 הקונגרס הראשון. בכל זאת נראה לי, שאי אפשר להתוות קו גבול ברור ויציב בין ציונות דתית

יש אם  גם  המודרנית.  הפוליטית  הציונות  התפתחות  ההם של  בימים  סקולרית  ציונות   לבין 

 בינתיים גבולות קבועים בין צדדי הציונות הסקולריים והדתיים בחברה היהודית של ימינו, אין זה

מצדיק להקים שני מגדרים כאלה גם במחקר. 
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 תיאודור (בנימין זאב) הרצל – המקשר והמבדיל בחשיבתם'מהרב יהודה אלקלעי ועד דר
)From Rav Jehudah Alkalay to Dr. Theodor Herzl – connection and differences in their thought(

(English abstract)

It is known that the grandfather of Theodor Herzl was a member of the same Jewish congregation in 
Semlin where Yehudah Alkalay was teaching. This makes it   like the historian Wistrich expressed 
it  “more than likely” that Herzl had heard from his grandfather in some way about Alkalay's ideas. 
In spite of that, Yehudah Alkalay and Theodor Herzl are usually seen as very different figures, so 
different that their ideas are hardly ever compared. Still, there is another, less known, connection 
between Alkalay and Herzl: Moshe ben David Alkalay, the son of a nephew of Yehudah Alkalay 
and a follower of his granduncles ideas, was active in Vienna in the 1880s and was among the 
founders  of   the  Zionist   studentorganisation  “Kadimah”  at  Vienna University.  Herzl,   himself   a 
student at Vienna Universtity, must have been aware of these activities. 
Given   these   likely   sources   for   Herzl   to   learn   about   Alkalay's   ideas,   this   paper   aims   to   try   a 
comparison between Alkalay's and Herzl's thoughts on the essentials of building the Jewish state. I 
do not want to play down the significant differences between Alkalay and Herzl,  but to put the 
question,  what common themes remained – and what was lost  or modified – on the way from 
Yehudah Alkalay, the deeply religious Rabbi in Semlin, to Theodor Herzl, the burgeois doctor of 
law in Vienna.
For the sake of comparison the paper will put it's focus for each author on one of his main writings. 
For Alkalay I choose his book “Minchat Yehudah”, which is considered to be that of his writings 
where his ideas are developed in full for the first time. For Herzl I am going to concentrate on his 
“Judenstaat”.
The most  obvious  differences  between the  two approaches  lie   in  Alkalay's  anchoring of all  his 
claims in the traditional Jewish sources, whereas for Herzl the main motivation is to find a solution 
for the “Jewish problem” and relive from antisemitism. Still sometimes the different motivations do 
lead to similar conclusions. Among the common themes of both is the need of a society which is 
going to  lead and organize the process of building the new state.  Also common to both is   the 
conviction that the world powers have to give their consent. 
In Alkalay's system three main points can be distinguished: First and foremost he is looking for the 
most essential Mitzwah, which will help to bring the redemption. He finds this essential Mitzwah in 
the commandment of Ma'aser, in particular in “Ma'aser 'ani”, which is a type of support for the 
poor. The second main point of Alkalay is love of one's fellow Jew (“Ahavat achim”), and his third 
main concern is to ask the world powers for permission to return to the land and to build the temple.
Herzl shares the point of asking the world powers for permission to found the state, although he is 
completely  disconnected   from any  idea   to  build   the   temple.  Also  Herzl   is  not  concerned with 
religious commandments like Ma'aser, but he is seriously interested in questions which do fall into 
the   realm of   love   for  ones   fellow Jew and solving  social  questions.  Although Herzl   speaks  of 
limiting the powers of the rabbis, he gives to the rabbis a surprisingly crucial role when he wants to 
found regional groups (“Ortsgruppen”) which organize themselves around a rabbi. 


