
בתנועהשתמכהבמשפחהגדלאישהחזון

ואפילודתיבביתצמחטרומפלדורהציונית

הקיםקוקהרב מסורתיהיההרצלאביו

ושפותמתמטיקהלימדושבהישיבהביפו

במלאכהלעבודהתלמידיםועודדוזרות

ההיסטוריהעלאורשופךנחמנימשההחוקר

היוםעדהוסתרהואףהוצגהשלאכפי

עושה
היסטוריה
מרגוליןאיילצילום//ויסטוךמשה

יופהרצלזאבנימינ

החזונטרומפלדור

החהעדהורבניאיש

היהלכולמרדית

דאגשמישהורקציוניאודתירקע

אתהרחיקומאיתנו.אותולהתיר

מוביליואתמהדתהציונותאבות

ישאכמהציונותהדתיתהיהדות

נחמנילמשהיינתק".בלקשרביניהמ

היכחוקראקדמיתהכשרהאינ

תעודתאפילולואינלמעשהטוריונ

לחיבורשנוגעמהבכלאכבגרות.

להיטוריההציוניתההיטוריהשבינ

הגדוהאוטוריטותאחתהואהדתית

המחקר.בעולמכיומשישלות

אחת"שהננקודותבשתינוגע"אני

"בעול'שביעי'.בראיוננחמניאומר

היהודיתבזיקהעוקאניהציוני

ציוניותדמויותשלוהאמוניתהדתית

הדובעולמומפורמותהיטוריות

הציוניתבזיקהעוקאניתי-חרדי

בשנימובילות.תורניותדמויותשל

שכמעטבנושאיממדוברהתחומימ

עליהמידעולאואפילודיברולא

ולהוכיחלהראותמנהאניהיומ.עד

הציוניהעולמבינמוחלטתזיקהשיש

הדתי".לעולמ

ישאברהמהרבאישהחזונ

מהאבותלאחדנחשבקרליצעיהו

בישהחרדיהציבורשלהמיידימ

רבימלאנחמנילדבריאולמראל

עמוקנטועימשורשיוכייודעימ

נכתבואישהחזונ"עלבציונות.

רבימפרטימעמוביוגרפיותרימ
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ידעולאהחוקרים

שהתאמץמישהיהאו
חלקיםלהסתיר

מהביוגרפיה?

אישוהחזוןהרצל

דתיהיה"אביו

והתפללמאוד

ביום1,.פעמיםשלוש

טרומפלדורמשפחת

במשפחהגדלשהואהוזכרלאאך

יוסףשמריהושלו,אבאציונית.

וחתםהציוניתבתנועהתמךקרליץ,

לטובתרבניםכרוזעל1900בשנת

הופיעאפילוהואמזה,יותרהציונות.

איש,החזוןבמזרחי.תמיכהברשימת

למדינתהמתנגדיםמראשישהיה

במ־גדלדגאולה,באתחלתאישראל

שפחה

$TS1$במשפחה$TS1$

$DN2$במשפחה$DN2$חייושבמהלךרקהמזרחי,של

לאכללתלמידיוהשקפתו.אתשינה

שחקרוהחוקריםגםוכךזאת,ידעו
אודותיו.

ישבירושליםהחרדיתלעדה"גם

בת־מראשיה,חלקלציונות.קשר

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$,יצחקהרבציוניים,היודרכה
הציונייםראשהיהדיסקיןירוחם

וגםהרצלעםבקשרהיהבאומן,

התנו־עבורהציוניהשקלאתאסף

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$.הואלארץעלהכשהואהציונית

שלו,מהביוגרפיההזההחלקאתמחק

גםנהגכמוהוחסידיו.גםעשווכך

היההואקלצקין.אליהוהרבמחליפו

שלאביוכמוכרוזאותועלחתום

בראשלעמודשכדיאלאאיש,החזון

אתלמחוקעליוהיההחרדיתהעדה

בציונות".התמיכה׳כתם׳

נחשהתממש?
הללו,החרדיותהדמויותלעומת

בולטיםלאישיםכימדגישנחמני

עמוקיותרהרבהקשרהיהבציונות
"בספרחושבים,רביםמאשרלדת

הלאומי׳,׳הגיבורלאחרונה,שכתבתי
שטרוט־רקשלאלראשונהגיליתי

תמךקרליץ,יוסףשמריהואיש,החזוןשל"אביו
רבניםכרוזעל1900בשנתוחתםהציוניתבתנועה

תמיכהברשימתהופיעאפילוהואהציונות.לטובת

זאת"ידעולאכללאודותיווהחוקריםתלמידיובמזרחי.

1.

מתבוללתבמשפחהגדללאפלדור

לחשוב,נהוגשהיהכפיחילונית,או
מעדותדתי.בביתגדלשהואאלא

משפחתו,אתשהכירואנשיםשל

שלושוהתפללמאודדתיהיהאביו

ביום".פעמים

כמישמוצגהמדינה,חוזהעלגם

מהלוישמתבוללת,ממשפחהשבא

מסורתי,היההרצלשל"אבאלהגיד.

שלוהקברועלדתי,היהשלווסבא

לפי-חרדכמוהו׳מיכתובהיהאפילו

ממשפחהשהואלהגידאזהשם׳.קודי

נברא".ולאהיהלאמתבוללת?

הציוניבקונגרסנוסדה1901בשנת

ולדברילישראל,קיימתקרןהחמישי

קשרישאותהשייסדלמיגםנחמני
קק"ל,"מייסדהדתי.לעולםישיר
צביהרבלמעשההואשפירא,הרמן

ישיבהכראששכיהןשפירא,הירש

בהמשךתורניים.מאמריםופירסם
הרבנות,עולםאתעזבפשוטהוא

מזה,להתפרנסרצהשלאמכיוון

האקדמי.לעולםועבר

הברוןמונטיפיורי,משהגם"כך
כולםסלומון.משהויואלרוטשילד

רקעעםכאלהאודתיותדמויותהיו
הציונותאבותאתהרחיקודתי.

אךכמתבוללים,אותםוהציגומהדת
הקודש.הואהציונותגרעיןלמעשה,
אתלמחוקבאההתבוללותבכלל,

היאהציונותולכןהלאום,ואתהדת

מהתבוללות".ההפך

הוסחו?הנוומה
לש־ואבנשויtg43;tl;,נחמנימשה

לושה

$TS1$לשלושה$TS1$

$DN2$לשלושה$DN2$,גדלבירושלים,נולדמצפת

ולמדהעתיקהשבעירהיהודיברובע

גן.רמתבישיבתלעשורקרובבמשך
ההיסטוריהשביןהקשרחקרמלבד

אספןגםהואוהדתית,הציונית
ומא־ספריםכותבעתיקים,פריטים

מרים

$TS1$ומאמרים$TS1$

$DN2$ומאמרים$DN2$והר־שיחותמעבירולעתים

צילומים:
ויקיפדיה

הערה




היסטוריה

שהואבנושאצאות

אוהב.כככל

בכעקתחילה

מוכרימלאתבימ

ובהקוקהרבשל

לציבוראחרימפצת

לאט"לאטהחרדי.

לביוגרפיהנשאבתי

וגיקוקהרב

שבתולדותליתי

פרקימישחייו

שלאשלמימ

התירוואפפרו

התחככאותמ.

וההבנההביקורתחושאתלפתחלתי

אתוישההיטוריהשיש

לנו".להראותשרוציממה

הכשרהכאמוראינהצעירלחוקר

בכלמשתמשהואאולמאקדמית

מהבכללפחותשלהפתעתומחקר

משלאכללרבימקוקלרבשנוגע

כמעטשאינלב"שמתיבהמ.תמשימ

הרבבתקופתשחיואנשיממפיתיעוד

אזאצלו.למדואואותוהכירוקוק

מואנשימאותמאלהלכתיפשוט

בירושלימאואביבבתלעטימ

נברתיהרב.עלאותמוראיינתי

חלקימלגלותוהצלחתיבארכיונימ

קיבולאשכמעטקוקהרבבתורת

ובשארהרבמרכזבישיבתביטוילו

תורתו".אתשמלמדימהמודות

הללובחלקימגיליתמה

אינשאמביומניוכתבקוק"הרב

ראשיקמ"חזהמהתורה.אינקמ"ח

חידות.מדעימקבלהתיבות

שצריכמהשלנושבדוראמרהוא

אלוישראלארצבתורתלהתחדש

האלה".הדברימשלושת

דרכושממשיכימשהווזה

תירו

הצניעוהאלההדברימשלושת"את

כשקוק.הרבשלובתורתובדמותו

הכתאתערכיהודהצביהרבבנו

והתמאותמהדגישפחותהואבימ

ובמרימההלכתיימבכתבימיותרקד

להישמעשיכולימטנדרטימיותר

בשנימדווקאחרדית.באוזנגמ

גמלהגיעיכולתיותרישהאחרונות

לזהישהרב.בכתביהאלהלמקומות

אנשימ".מצדוביקושמשיכה

הרבממוקירישרבימנופנתונ

שבתקוהואיודעימלאותורתוקוק

חדשניתישיבההקימהואביפופתו

הייתהלאהנראהשככלומהפכנית

בעוכבודשללמקומכיומזוכה

שונהישיבההקימ"הרבהתורה.למ

למדוהיומ.שלהרבממרכזמאוד

צרפתיתזרותשפותקבלה

מתמטיקהוטורקיתערביתגרמנית

וגיאוגרפיה.טבעלימודי

שאפילוחדשניתכככלישיבה"זו

שישהישיבותהיצעכלעמהיומ

הזאתהישיבהואתכזאת.ישיבהאינ

הרבנימגדולימההיטוריה.מחקו

הרבשלתורתואתומלמדימשלימדו

הישיבה".עלשמעולאמעולמקוק

תרהוהמידע

תלמידיחדשני.ממשהיהזה"כי

לכלחול.מקצועותלמדוהישיבה

שבהנביומשעתיימהיוגמתלמיד

מלאכהבביתלעבודצריכהיההוא

הלימומתוכניתחלקהיהזהבעיר.

כהזוי".נתפזההיומבישיבה.דימ

הצניעבעצמוקוקהרבכמהעד

בחייוהזההחלקאת

אחרילירושלימחזרקוק"כשהרב

והתמנההראשונההעולממלחמת

שייכ.היהפחותכברזהראשילרב

ביפותקופתובינגדולימפערימיש

הכתבימבכלבירושלימ.לתקופתו

פעמאפילוראיתילאקוקהרבשל

ביפו.הישיבהאתמזכירשהואאחת

לתחועליה.דיברולאהתלמידימגמ

אתומכירימיודעימלאעודכלשתי

החינוכיהחזונקוקהרבשלצדדיוכל

תומ".עדממוצהלאשלווהתורני

היטלרעלהזעםבואת
הרבלגבישחשפהאחרונהגילוי

עלשיפקהזעמלנבואתנוגעקוק

שבההשנהב-3391היטלר.אדולפ

בגלשלטונעלתההנאציתהמפלגה

של"בבחירתוקוקהרבכתברמניה

לראותישארה"בלנשיאותרוזוולט

נעשתהזובחירהאלוהימ'.'אצבע

היטלרעלותאחרימפרחודשימ

האכזריהדיקטטורהיטלרלשלטונ.

אלוקימהשטנ.מלגרמניה

היטלרשלבחושכהעולמאתמעניש

מתחילהעתהרוזוולט.אתהכינוכבר

ורוזוולטושטנ.מלאכבינהיאבקות

פורממאמרוהיטלר".אתישמיד

בעיתונשנימעשרכעבורמחדש

'פארווערט'.היהודי-אמריקני

גיבוימקבלהואכימצייננחמני

לגילוייובנוגערבניממשורתנרחב

בצנימדגישהואמצידואכהשונימ

מידעפיותעלמאיררקהואכיעות

ומנההותרושנשכחוקיימות

הגילויימ"מרביתביניהנ.לחבר

ששלפתיאוצרבבחינתהיולאשלי

היוכברדברימהרבהמהאדמה.

לבשמולאשהחוקרימרקכתובימ

חשיבות.אליהמייחולאאואליהמ

הקלפרטימלבשמתיפשוט"אני

וחיברתיהמשמעותאתהבנתיטנימ

אחת.למערכתהקטנימהפרטימבינ

כלאתלקחתהיאבמחקרשליהדרכ

מהמולחברנמצאימשכברהפרטימ

לאשעדיינכלליתהיטוריתתמונה

הוצגה".

קבלהקמ"חאיןשאםביומניוכתבקוק"הרב

שבדוראמרהואתורה.איןוחסידותמדעים

להתחדששצריךמההםהאלוהדבריםשלנו

ובתורתו"בדמותוהוצנעווהםישראלארץבתורת
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סמלהוא"היטלר
שלמאמרו."השטן

עלייתבעתקוקהרב

לשלטוןהנאצים

הערה



