
הללוהעובדות"כל

בספרותהוסתרו

הרשמית,ההיסטורית
להיסטוריוניםנוחהכיכ׳

חרדי,הואלקטלג
חוטאזהאבלציוני,הוא

נחמנימשהלאמת".

שחשבתםמהכלתמחקו

הוצלעלאוטוומפלווועל
בשאלהלהתענייןותתחילו
שלהםההוויםהיומי
שאקיאבנו//
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בארגזישחיטטישיבהכבוגר

דירותופקדישניםספרים

נחמנימשהגילהמאובקות,

נדיריםומסמכיםתיעודיםעשרות

עלידועיםלאפרטיםשחשפו

היהדותגדולי

הספרבעשרות

הצדדיאתחושף

שליהודיים

הציונות.גיבורי

הואשפרסם

המסורתיים־

מותגי

$TS1$המסורתייםמותגי$TS1$

$DN2$המסורתייםמותגי$DN2$הציונות

התחייהכיצדומוכיחהחילונית,

שנבנהתהליךהייתההלאומית

המגזריםכלשלאחדותמתוך

ביטוןנושהצילום://שאק?אבנר

הערה




סרומפלדורשלו.האישייםהאינטרסיםעלולאהיהודיהעםטובתעלחשבתמיד

הלאומיתהספרייהבאדיבות,1905בשנתהיפניבשבי
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אתהשניםבמשךלנוהציגורביםחוקרים

מנוכרלוחםמתבולל,כחצי׳'טרומפלדור

בשדותערכיואתשליקטישראללמסורת

בלהטאומרלחלוטין",שונההאמתאבלזרים,

י"אהקרוב,שניביוםנחמני.משהההיסטוריון

לכךובסמיכותחי,תליוםהארץברחבייצויןבאדר,
ה־72ספרושלמורחבתמהדורהאלהבימיםיוצאת

בחייופרקיםהלאומי׳הגיבורנחמני:שלבמספר

אתלראשונהמציגהספרטרומפלדוד.יוסףשל

שעדרקעטרומפלדור,גדלשבוהמסורתיהרקע

ולאאודותיו,שנכתבההענפהבספרותהוסתרהיום

במקרה.

דבר""איןהואהעיקר
בדמותוהקשורנוסףמיתוסלנפץמבקשנחמני

האחרונותשמילותיוהיאנפוצה"טענההגיבור:של

ששמעלטינימשפטהיוחיבתלהגבורהבקרב

האחרון,שביומוהיאהאמתאךרוסים,מחיילים
חזרהואאנושות,שנפצעלאחרלהרגשתוכשנשאל

לו:המיוחסהמפורסםהמשפטעלפעמיםוכמהכמה

זאבהקרובידידוארצנו׳.בעדלמותטובדבר,'אין

טרומפלדורשלהגדולשהחידושאמרז׳בוטינסקי

בעיקראלאארצנו'בעדלמותה׳טוברקהיהלא
עלבהספדודבר.׳איןלהן,שקדמוהמיליםשתי
הכולבסךהן׳אלוז׳בוטינסקי:כתבטרומפלדור
עמוק,רעיוןעולם.תפיסתבהןישאבלמילים,שתי

בשתיטמונהכולמקפתפילוסופיהנשגב,היגיון

אינםוהמקריםהמכריע,הואהרצוןהאלו.המילים

הבל׳".אלא

שלבדמותולעסוקהרצוןבךבוערכהמדוע

טרוטפלדור?

כלליהיההואמופלא.אדםהיה"טרומפלדור

חשבתמידהואפרטיות.שמץבליכמעטמאוד,

האישייםהאינטרסיםעלולאהיהודיהעםטובתעל

וארץישראלעםלמעןחייוכלאתהקריבהואשלו.
האחרונותמילותיושלהמשמעותוזוישראל,

ישראל,ארץבעדהחייםתוכןכלאתלהקדישכדאי
אומנםחישתלאומרעודהחיים.עצםאתואפילו

שלהעילאיתגבורתוהתגלתהשבוהמקוםהייתה

עשרהחמששם.התחילהלאהיאאךטרומפלדור,

כגיבורהתפרסםהוא,1904בשנתלכן,קודםשנים

ולשבחיםלעיטוריםוזכהרוסיה-יפןבמלחמתגדול

היהודיהעולםברחבינודעושמוממפקדיו,רבים

ובגולה".בארץ

אתאפיינושהכיהתכונותלדעתךמהן

טרומפלדור?

הואואופטימי.תוססחברותי,אדםהיה"הוא

היושיתופיות.קומונותלהקיםושאףצמחוניהיה

ספרותית,כתיבהשירה,כמושונים,תחביביםגםלו

אהבתואלהכלומעלועוד.הגלילבהריטיולים

החליטהואובגללההיהודי,לעםהייתההגדולה

היסודיתהתכונהזוהילמענו.חייואתלהקדיש

שלו".

ערכיו?אתשאבמניןהתחנך?הואהיכן

ירשהיהודיתגבורתוואתחינוכועיקר"את

גיבורשהיהטרומפלדור,וולףמאביו,טרומפלדור

ומצוות.תורהשומריהודיוהיהכשלעצמוגדול

הפכהמתבוללת,יהודייההייתהשבצעירותהאמו,

יוסף.בנהשלהשפעתובעקבותודתיתלציונית
לתפילהבשבתותללכתהקפידההאחרונותבשנותיה

כוללמפוארת,שבתסעודתולערוךהכנסתבבית

גדלטרומפלדורויתרה.לאהיאשעליופישגפילטע

כוכבא,וברהמכביםעלילותועלהמקראסיפוריעל

הייתהחשוב.השראהמקורבהםראהימיווכל

ולאדמו"ריםהחסידותלעולםיתרהחיבהגםלו

ארתורבפורטשלוהראשוןהקרבלפניהמפורסמים.

והתרשםמטולנאהרבישלבטישלהשתתףבחרהוא

בקרבשנהרגוהלוחמיםיתרגםאגב,מדמותו.מאוד
לארץאהבתםאתוספגודתייםבבתיםגדלוחיתל
לאחרבחייםשנותרוהלוחמיםמביןמהתנ"ך.ישראל

זהבי,נתןלמשלכמוישיבות,בוגרייצאוההואהקרב

ריינס".והרבשקופשמעוןרבישלתלמידם

טהמפלדוונגדהחוקרים
ישראללקודשיטרומפלדורשלהעמוקהזיקתו

בארץ,החוקריםעליושכתבוהספריםבכלהוסתרה

שמנוכרכמיאותיתיארוכללבדרךנחמני.טוען

לאומי,מסורתיהיה"טרומפלדורהיהודית.למסורת
היהודית,למסורתעמוקכבודרחשהואכלומר

משוםאליהןחמהזיקהוהרגישולמצוות,לתורה

בשניםהלאומיות.שלעמוקכביטויאותןשתפס

שלצדמחקר,שלחדשלסוגעדיםאנוהאחרונות

המיתוסאתלקעקעמנסהליהדותמנוכרהיותו

בפרט.טרומפלדורשלבדמותוולפגועבכללהציוני

בעיקרחיציהםאתמכווניםמסוימיםחוקרים
גילמהשהיאמשוםטרומפלדור,יוסףשללדמותו

שהיוםמסירותישראל,ארץבעדטוטאליתמסירות

מסוימים".במחוזותלתמוההכמעטנחשבתכבר

מדועידועהאםטרומפלדור.שלהוריואתהזכרת

יוסף?לבנםקראוהם
ובריתמקץ,פרשתשבתבלילנולד"טרומפלדור

לתוךנולדהואויגש.בפרשתהייתהשלוהמילה
ולאביולאחיושמתגלהיוסףשלהמסעירההעלילה

שללליבונגעהזההסיפורריחוק.שלשניםאחרי

ועלהמקראסיפור?עלגדל"טרומפלדור

בה?ראה•מיוובלבובבא,וברהמכבי?עלילות

?תרהתיבהג?לוהייתהתשוב.השראהמקור

המפורטמ??.ולאדמו"ריםהחסידותלעול?

בהרהואארתורבפורטשלוהראשוןהקרבלפני

והתרש?מטולנאהרב?שלבטישלהשתתף

מדמותו"מאוד
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שנחטףיוסף,שלאביוטרומפלדור,וולף
אחדוהיההרוסילצבאהוריומביתבילדותו

הרוסי.בצבאששירתוהקנטוניסטיםמרבבות

לשובהצדיקיוסףשלוהתקווההגעגוע

הואולכןהאישיים,לחייוהתחברולמשפחתו

טרומפלדורהמקראי.יוסףשםעללבנוקרא

וראההצדיקיוסףשלדמותואתהעריץעצמו

מוסריות.שלסמלבו

המקובלים,שכתבומהלפייוסף,"אפרופו
בטרומפלדורלזהותאפשרביניהם,קוקוהרב

טרומפלדוריוסף.בןמשיחבחינתאת

גבורתוהידיעה,בה"אהלאומיהגיבורהיה

מהםורביםהגולהליהודיהשראההעניקה

'ברכינוהואףדורובניבעקבותיו.לארץעלו

שרבלדעתמענייןזהבענייןהחדש/כוכבא

בןשמשיחשנהכאלףלפניכתבגאוןסעדיה

אנשים.מעטאליוויתקבצובגליליופיעיוסף

ייהרגוישראלאויבימולקרבבמהלךלדבריו,

התיאוריוסף.בןמשיחובהםלוחמיםכמה

חי".בתלשקרהלמהדומהמאודהזה

השפיעאופןובאיזהלדעתךכיצד

הבאים?הדורותעלטרוטפלדור

העבריהגדודמפקדהיה"טרומפלדור

צה"ל.שלמיסודותיולאחדשנחשבהראשון,
ואדםגדולרוחאישהיהגםטרומפלדור

רביםצעיריםעלהשפיעהורוחומשכיל,

מנהיגההיההואהאחרונותבשנותיובדורו.

צעיריםאלפישמנתההחלוץתנועתשל

והיולארץעלוהבאותשבשניםיהודים,

כללבדרךהשלישית.העלייהשלעיקרה

אבלפיזי,כגיבורטרומפלדורעלמדברים

דגול.רוחנימורההיההואמכךפחותלא

ורבי',׳מורילוקראוהחלוץמחבריחלק

לחייםהדרכותממנוהביאוובזיכרונותיהם

׳תעשהביניהןולאחרים,לעצמומשנןשהיה

אתו׳שכחמאחרים׳דורששאתהמהבעצמך

טינה/לותנטורואלהזולתלךשעשההרע

גםלו"היונחמני,מוסיףלכך","פרט

שהקיםספרבביתרשמיים.תלמידים
600למדוביפןהשבוייםלחייליםב־5091

בספרגויים.גםאבלבעיקריהודיםתלמידים,

כמהששלחותודהמכתבימתפרסמיםהחדש

בשעהטרומפלדור'היקר'למורהתלמידים

ארצה".לעלותוהתכונןמהשבישהשתחרר

הייתהההוראהלמקצועההתגלגלותגם

בו.שבערההשליחותמתודעתחלק

רופאלהיותטרומפלדורחשב"בצעירותו

כךאחרהמקצוע.אתללמודהחלואףשיניים
רשמית.דיפלומהקיבלואףמשפטיםלמד

כשראהאבללהוראה,נמשךלאהואבאופיו

למשימה.נחלץמידחינוךבאנשיצורךשיש
שלוהמפורסםהמשפטאתמכיריםרבים

משקלאותועלהגלגל!׳.אניגלגל?׳חסר
׳חסרכך:חשבשטרומפלדורלומראפשר

רקלאטרומפלדורמורה/אהיהאנימורה?
חיגםאלאהציבורלמעןהתמסרותעלדיבר

חייו".כלכך

ביערבמערותגילויים
בהיסטוריהלעיסוקמאודמחוברנחמני

בעקבותוהמחקרבפרט,ובציונותבכלל
טרומפלדורשלהיהודיים־לאומייםשורשיו

הענייןבתחום.מעבודתוטעימהרקהוא
צעיר.מגילכברבקרבולפעםהחלההיסטורי

מרכזמחוגילאומית,דתיתבמשפחה"גדלתי

ואבנשוי,35בןנחמני,עצמועלמספרהרב",

עלשמשקיףבביתבצפת,המתגוררלשלושה

נחמני,דבסביו,ההיסטורית.ביריהמצודת

שהגיעההראשונההתלמידיםמקבוצתהיה

בימיממשהרבלמרכזהרואהכפרמישיבת

צביהרבעםחםלקשרוזכההמדינה,קום

אףלמדנחמני,מרדכיהרבאביו,קוק.יהודה
כוללכראשכיוםומשמשהרבבמרכזהוא

בירושלים.
משהקרייתבשכונתגרילדותושנותברוב

המחזוריםבאחדלמדמכןולאחרבירושלים,

מורשה.הקטנההישיבהשלהראשונים

וגםבגרות,תעודתעשיתילאאלו"בשנים

לישהקנהמקוםבשוםלמדתילאמכןלאחר

במורשהלימודייבזמןכברכלשהי.תעודה

צעירמגילעמנו.לתולדותנמשכתימאוד

בירושלים.שונותבגניזותלהסתובבנהגתי

וסודיותעתיקותגניזהבמערותגםביקרתי

נהדרותמציאותדליתימשםירושלים,ביער

המון".עליהןלספרשאפשר
מחקרספרילקרואנהגהואהפנאיבשעות
התלמודמתקופתרבנית,היסטוריהעל

עברבמורשההלימודיםתוםלאחרואילך.

אשרשנים,כתשעבהולמדגןרמתלישיבת

שלשיעוריובעריכתהשתתףגםבמהלכן

שפירא.יהושעהרבהישיבה,ראש

המחקריתעשייתךועלעליךהשפיעוכיצד
בישיבה?הלימודשנות

וההתלהבותהחוםאתספגתי"בישיבה

לתורתוהיתרביןנחשפתיגםובהה',בעבודת

עצמיאתמגדיראנימברסלב.נחמןרבישל

למגזרבהשתייכותולאבלבושלאכברסלבר,

שליהחשיבהצורתברוח.אלאהברסלבי,

ההשראהוספרנחמןמרבימאודמושפעת

."fמוהרליקוטיהואשלי
הספראתנחמניפרסםכעשורלפני

ספרים(,ידיעות)בהוצאתלב׳לויש'העולם

אישיותועלוסופריםרבניםשלמאמריםובו

המחקרי"הספרנחמן.רבישלותורתו

והואהמאורות/'שניהואשכתבתיהראשון

אברהםהרבשלהעמוקההזיקהאתמציג

לדמותותלמידיווגדוליקוקהכהןיצחק

אחרימברסלב.נחמןרבישלולתורתו

שלימדלרבאותוהבאתילאוריצאשהספר

יעברותגדל,׳עודאמר:והואבצעירותי,אותי

שפרסמתכךעלותתחרטשנים,כמה

;tg אחריםרבניםמאידך,הזה/הספראת

הערה




מהםאחדאותו.שיבחוהספראתלהםשהבאתי

שללמשפחתונצרמטבריה,קוקדבהרבהוא

ספרמכלעותקלולהביאמקפידשאניקוק,הרב

מוציא".שאני

וביניהםספרים,27לאורהוציאנחמניכאמור,

המושבה־שלהקמתהעלהמספרלציון׳׳חלוצים

העיר

$TS1$המושבההעיר$TS1$

$DN2$המושבההעיר$DN2$ותנועתקוקהרבשלבתמיכתםברקבני

ערךשנחמניספריםישנםלכךבנוסףהמזרחי.
שחיברצפון'׳עוריוביניהםמחדש,והוציאוההדיר

אירופהליהודיקראובוהשואהבימיבהונגריהרב

"במקרהבשואה.נספההספרמחברארצה.לעלות
גיליתיולהפתעתיהספר,שלנדירעותקהשגתי

שלי,רבאשסבאלי,ידועהיהשלאמידעבתוכו
היההואלכתיבתו.שותףהיהנחמני,שמואלדוד

בתקופהבולטציבוריופעילבהונגריההמזרחייו"ר
הסיפוריםעלגדלתיצעירמגילהשואה.שלפני

לארץמאהבתווהתרשמתיעליוהמשפחתיים
"אגב,הנין.מספרלמענה",ומפעילותוישראל

הרבישלקרובידידהיההואציוניהיותולמרות

השואה".אתאיתוועברמסאטמר

אפשרשאותםהיום,עדשהוציאלספריםבנוסף

באמתחתוישהאורות',׳אורהוצאתבאתרלמצוא

שוניםבשלביםספריםכשלושיםעודנחמנישל

בשניםלאורלהוציאמתכנןהואשאותםהכנה,של

רקיששביממההיאשליהיחידה"הבעיההקרובות.
הספריםלכתיבתבנוסףבחיוך.אומרהואשעות",24

לחקררבותשעותנחמנימקדישההיסטוריולמחקר
ספריותבשבילנדיריםוספריםעתיקיםידכתבי

גםההיסטוריה,מקצועאת"כמופרטיים.ואנשים

אלארשמית,למדתילאהידכתביעלהעבודהאת

עברוהיוםעדהזמן.עםבנושאניסיוןצברתיפשוט

כלוכמעטעתיקים,ספריםאלפיעשרותידייתחת

מפתיעות".תגליותמגלהאנייום

זוננפלדח"םיוסףוהרבקוקהרבאותו".והעריצוקוקהרבשלבצילוהסתופפוהחרדיםהתורה"גדולי

והחוזיםקוקהרבעלהאחת
בארגזיםנבירההואנחמנישלמתחביביואחד

נטושות.דירותשלבבוידעםששוכביםמאובקים

היהודים''מדינתשלעותקמצאתילמשל"כך

בשנתבעבריתשנדפסההראשונהבמהדורה

"פעםוממשיך:בורקות,בעינייםמספרהוא,"1895

עליושכתובקרטוןארגזוראיתיבירושליםהלכתי
הנצי"בשלספריםהיוובתוכובו,הצצתי׳גניזה׳.

שניםכמהלפניידו.בכתבהגהותעםמוולוז׳ין

קוק,הראי"השלידכתביברקבבניבמרתףמצאתי
יוסףעלותעודותמסמכיםארכיוןמצאתיובחיפה
החדש".בספריהבאתישאותםטרומפלדור,

שליחות?הזהבעיסוקרואהאתה
סיפרנחמןכשרביקודש.עבודתבזהרואה"אני

לתלמידיו:אמרהואשלוהמפורסמותהמעשיותאת
שעברמהאתיהודילכליספרהואהמשיחכשיבוא

כלומר,סיפורו.אתכולוהיהודילעםיספרוגםעליו,
שלכלהתכווןנחמןרביהיסטוריון.גםיהיההמשיח

ביןהקושרתמיוחדתחייםעלילתישמאיתנואחד
כללבדרךבחיינו.אקראייםהלכאורההאירועים

גדוליםאנשיםורקהזאת,בעלילהמבחיניםאיננו

במידהכזה,היהנחמןרביגםאותה.להביןיכולים

סיפוריולספרלקרואאהבהואולכןמסוימת,

שנכתבהיחידהרביאוליהואנחמןרבימעשיות.

'חייהמובהק,תלמידוידיעלביוגרפיספרעליו

ודברקודשהםשהחייםתפיסהמתוךמוהר"ן',

האהבהאתמרבםספגוברסלבחסידילימוד.שטעון

אתלתעדשהקפידומהחסידיםוהיוהחייםלתולדות

נחמני.אומרבפרוטרוט",חייהם

דודרבישהאדמו"רלספראפשרזהבעניין"עוד

נוספתמסכתתהיהלבואשלעתידלומרנהגמלעלוב

לומררצהבעצםדודרבימלעלוב.דודמסכתבש"ס,

לימודשמצריכהמשלו,חייםמסכתישיהודישלכל

שישסבוראנילכךבהמשךהקודש.מספריפחותלא

בארצו.היהודיהעםתחייתומסכתציונותמסכתגם

וטריא,שקלאעםומרתקותמסובכותמסכתותאלו

בבקיאות".רקלאבעיון,אותןללמודשצריך
עצוםערךיש"ביהדותנחמני,ממשיך"בכלל",

ליציאתזכרהןהמצוותכלההיסטוריה.לידיעת

בעבר,שקרולאירועיםזכרהםהחגיםוכלמצרים

נקראשאותהאסתר,מגילתשנים.אלפילפני
תהליךעלסיפורהיאבקרוב,ממשה׳בעזרת
זאתובכלמאיתנו,רחוקכךכלשהתרחשפוליטי

אתבהולמצואשנהמדיבהלעייןמקפידיםאנחנו

מקודשמושגהוא׳זכר'המושגלימינו.הרלוונטיות
ולמחוק,לשכוחשצריךזכרגםישאגב,ביהדות.
שזכירתםחשוכיםאירועיםכלומרעמלק,זכרכמו

לתחייה".ולהעירםכוחלהםלהעניקעלולה
העבראירועישלהרלוונטיותעלכעתדיברת

עלמשפיעהההיסטוריהלדעתךכיצדלימינו.
ההווה?

היהודיהעםנוכרית.מילההיא"היסטוריה

המילהתולדות.יותר:מדויקתבמילהמשתמש

המשפחתיהרקעאתלחקורבמיותדאוהב"אני

זההאתרוג•?,בדורותמפורסמיםאישי?של

שלשאביוגילית?דמותם.עלהדשאורשופך

שהתנגדהחרדיתהיהדותמנהיגאיש,ההזון

תלהעירמייסדלעומתו,ציוני.היהלציונות,

למהדריןחילוניתכעירכיו?שנתפסתאביב
היה

$TS1$היה$TS1$

$DN2$היה$DN2$?שבמקבילויס,אריהעקיבאבשםדת?אד
המשיח"לביאתבהכנותעסקהעירלייסוד

שההיסטוריההתפיסהאתמבטאתהזאתהגאונית

עלינוהשפעתושלהכרהאלאהעברחקרלאהיא
אתלהכירובליהעבר,מתוךנולדההווהבהווה.

המוטוזהכראוי.ההווהאתלהביןיכוליםאיננוהעבר

המשפחתיבסיפורלהתחילאנשיםעלבמחקרשלי

גדלו,הםחינוךבאיזהשלהם,ההוריםהיומישלהם,

שלהם,העולםאתנכוןלהביןניתןהזההרקעומתוך

הרצלזהאםוביןאישוהחזוןקוקהרבזהאםבין

חייהםעלילתאתנכוןלהביןאפשראיוטרומפלדור.

אבותיהם".אתלהכירבלי

כיווןיששלךשלטחקריםלומראפשרבטבט־על,

אחת?ומגמהמשותף

רובבהרמוניה.באחדות,במפגש,מאמין"אני

מפרסםשאניהמאמריםוכןשכתבתי,הספרים

הסמויהבזיקהעוסקיםהקדוש׳,'הקיבוץשליבבלוג

ביןישראלבעםלכאורההשוניםהכוחותשבין
ביןלמתנגדים,חסידיםביןהתורה,לעולםהציונות
שאםמתבררועוד.המזרחיתנועתלאנשיחרדים

שברובדמגליםהחיצוניותהקליפותאתמסירים

בנוסףהדדית.והשפעהיניקהכולםביןישהפנימי

המשפחתיהרקעאתלחקורבמיוחדאוהבאנילכך

שופךזההאחרונים,בדורותמפורסמיםאישיםשל
החזוןשלשאביוגיליתילמשל,דמותם.עלחדשאור
היהלציונות,שהתנגדהחרדיתהיהדותמנהיגאיש,

הערה




הגיבורכנראהטרומפלדור,שלאביוציוני.

והקפידדתימאודהיהביותר,הגדולהציוני
העירמייסדביום.תפילותשלושעל

חילוניתכעירכיוםשנתפסתאביבתל

עקיבאהיהשמודתי.אדםהיהלמהדרין
עסקהואהעירלייסודובמקבילויס,אריה
הללוהעובדותכלהמשיח.לביאתבהכנות

הרשמית,ההיסטוריתבספרותהוסתרו

להפרידלחלק,להיסטוריוניםנוחהכיכי

ציוניהואחרדי,הואחילוני,הואולקטלג

קיבלוכולםלאמת.חוטאזהאבלוכדומה,
העםקםכולוהמכלולומתוךמזה,זה

בארצו.לתחייההיהודי

מענייןמאודישראלאחדותשל"העניין
הסמליםאתניקחאםאותי.ומעסיקאותי
הרקעאתנגלהבעברם,ונחפורהחרדיים
התורהעירברק,בנישלהם.הציוני

המזרחיארגוןבתמיכתהוקמהוהחסידות,

שהראיתיכפיקוק,הרבשלהצמודובליוויו

החרדיתהעדהרבנילציון.'חלוציםבספר

בפעילותכןלפניעסקוהראשונותבשנותיה
הסתופפוהחרדיםהתורהגדוליציונית.

בעינייםאותו.והעריצוקוקהרבשלבצילו

התרגלנוכיזאת,לתפוסקשההיוםשל

אבללאומיים,דתייםוישחרדיםשיש

והשלושיםהעשריםבשנותתקופה,באותה

האורתודוקסיםכלהעשרים,המאהשל

ביחד.חיווכולםחרדיםנקראו

שלרבהכמובןהיהקוקהרבלכך,"בנוסף

קראוהישןהיישובואנשיהחרדית,היהדות
הישיבותוראשיהשמרניםהרבניםמרן.לו

לרבהקוקהרבאתשהכתירוהםהחרדיות

במגזרדתיתציונותהמושגירושלים.של

בשנותרקתפסהחרדיםמיתרשנבדל

לדעתיבהדרגה.זהוגםואילך,הארבעים
בעיקרגרםה׳יראיציבורבתוךהזההפירוד

לכללגםאלאולדתייםלחרדיםרקלאנזק,

האומה.

"הקיטובנחמני,אומר"ובכלל",
לחברהגדולהסכנההואוהפוליטיהמגזרי

משקיעאניזותפיסהמתוךהישראלית.
בהנגשתרביםמאמציםהאחרוןבעשור

אמונהמתוךהחרדי,לציבורקוקהרבתורת

ולאלחרדים,גםלכולם,רלוונטיתשתורתו

ישעצמהולההציוני־דתי,למגזררקשייכת

הדדי".וכבודשלוםשלאופי

החרדי?בציבורמתקבלזהואיך

כיוםמתקבליםקוקהרבדבריה׳"ברוך

בדיוקחרדיים,הכיבמעוזיםגםבחיבה
קוקשהרבלזכורצריךבחייו.שהיהכפי
שעריםמאהבישיבתרבותדרשותנשא

מכוחהיותרוטבעיחזקכוחאיןבירושלים.

זאתלזכורועלינוישראל,אחדותשל

ויום".יוםבכלכךולחיות

נחמניההיסטוריה,׳.לידיעתעצוםערךיש׳ביהדות

**"*י

הערה



