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לאהיוהבא.הדורולגידולהנוערלבנירקהצטמצמה
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קוקהרבשלהמושבותמסט

עץישיבתבוגרהיהידועים,לגמרילאפרטיההיוםשעד
עלוציווההעבריתהאמונהברוחספוגהיההואחיים.
רבותשתרםדתילאדםכדוגמהבדרכו.להמשיךבנותיו

מאירר׳שלסיפורואתהבאנוהחלוציםבקרבלביטחון

שהיהיבנאל,המושבהשלהלא־רשמיהרבהרכבי,

"ביתוהמושבה.עלוההגנההביטחוןלענייניאחראי

נשקבכלימלאשהיהמשוםשודדים"למאורתדמה
המזרחימראשוניהיהכךעלנוסףלאיכרים.בזולשמכר

בארץ.

הארץצעיריהמדיני.המצבהתהפךשניםכעבור
עלקשייםשהעריםהבריטי,בשלטוןלהילחםהתאגדו
רזיאל,דודר׳היההלוחמיםמראשיהיישוב.התפתחות

לאעצמוהרצלזאבבנימין
מתבוללולאאתאיסטהיה
במהלציירושדאגובפי

וחרדיםחילוניםחוקרים

בעלשורשייהודיאלא

ישראל,למסורתחמהזיקה
הגבאיסבוברכיעלשגדל

הרצלשמעון

(43יסנדות
הציונות

,r^₪₪W VP

הציונותשדהדתייםהמקורות

הנערץומפקדוהאצ"לממייסדיהרב,מרכזישיבתבוגר

הראשוןהעבריהספראתחיברהואביותר.והמשפיע

נבערזיאלבמשפחתהציוניהרעיוןבאקדח.השימושעל

המקדש.ביתאתלהקיםומשאיפהחצותתיקוןמאמירת
חייםששמודתיבחורהיההאצ"ללהקמתושותפוידידו

כתב:הואהלוי(.הרציהרמטכ"לשל)סבוהלוישלום

והביעישראל"מדינתקמהעליוהיסודהיא"המסורת

בחוגיםהנושבתהאנטי־יהודיתהרוחעלכאבואת

הראשוןומפקדומייסדושטרן,)יאיר(אברהםמסוימים.
אךמיהדות,רחוקבמקוםאומנםגדלהלח"י,ארגוןשל
קבעהלח"יביסודותרזיאל.ידידובהשפעתבתשובהחזר
השלמה".לגאולה"סמלהואהשלישיהמקדשביתכי

ציוןחובבי
דתי,בחינוךגדלוהדגוליםהציוניםמהאישיםרבים

מביתסמיכה.וקיבלובישיבותלמדואףומקצתם

ואתהארץחיבתאתהציונית,הרוחאתינקוהםהמדרש

חייהםאתלהקדישהחליטושמכוחההלאומיתהתפיסה

מסויםפרקברבנותכיהנושאףמהםהיוהעם.למען

קק"ל,מייסדשפירא,צביהרמןר׳הואכזהבחייהם.
ישיבה.וראשרבשימשובצעירותוחכםתלמידשהיה

אמונה","רוויהיהועדייןרוחני,כיווןשינהמסויםבשלב
להניחהקפידהאחרוןיומוועדאוסישקין,שהגדירוכפי

תפילין.זוגותשנייוםמדי
ליבמשהציון.חובבילראשיטוריםכמההקדשנו

להתפללשבת,לשמורהחילוניםלחבריוקראליליינבלום

תפיסהמתוךהעיקריות,המצוותאתולקייםבמניין

בלתיבחלקשמדובר

הערה




הציונותמייסדיהמשך

יו"וגרינברג,אברהםר׳מהלאומיות.נפרד

בראששנהעשרהארבעעמדציון,חובביועד

להרחבתרבותותרםברוסיההציוניתהתנועה

ברבש,שמואלר׳ידידובארץ.היהודיהיישוב
הרצל,שלומקורבוהציונות"שלהאוצר"שר
וממייסדימצוותושומרשמייםיראהיה

ציוןחובביבחוגיבולטפעילבאודסה.הישיבה

פייגנזון,שרגאשמואלר׳הסופר,שפ"ןהיה

בביתשהדפיסומיוילנהש"סמהדורתעורך

ספרים.ממיליוןיותרדפוסו

הצי1ניהמבצר
הציונותשלהראשיהמבצרהייתהוילנה

במקרה.ולאבפרט,הדתיתהציונותומעוזבכלל

היסטוריתמהפכהשחוללהואמווילנההגאון

הלאומיות.ולסוגיותישראללארץביחס

רבהשלמה',׳חשקבעלהכהן,שלמהרבי

מדמותו.והוקסםהרצלעםנפגשוילנה,של

עסקדון־יחיאליביהודההרבהחב"דיחתנו

נחוםהרבאחר,וחתןחשאית,ציוניתבפעילות

תנועתאתריינסיעקביצחקהרבעםהקיםגרינהויז,

נפטראךהתנועה,בהנהגתיורשולהיותונועדהמזרחי

רבהשימש׳המרחשת',בעלהי"ד,אייגשחנוךהרבלפניו.

המזרחי.שלהפעיליםמראשיוהיהוילנהשלהאחרון

בגולה.דתיים־לאומייםספרבתיהקמתלמעןפעלהוא

הגר"א,פטירתאחריקצרזמןלכן,קודםשניםמאה
ממייסדיוהיהוילנהראב"דפוסוולראבלירבישימש

והיהלעבודהאברכיםיציאתעודדהואוולוז׳ין.ישיבת

בכהונתובארץהיהודיהיישובלמעןהפועליםמראשי

למעןשפעלוילנה',׳רוזניהחשאיהארגוןמראשיכאחד
א"דשלסבוהיההמאומץשבנוחשפנוהארץ.יישוב

בניהחלוציםשלהרוחני־מוסריאביהםמדגניה,גורדון

בעיקרהושפעוגורדוןשלומשנתואופיוהשנייה.העלייה
השכלה,תורה,בענייניוילנהיהדותשלהמיוחדמרוחה

ברקבניהחקלאיתהמושבהבוני

גדלווזיתלחברימרבית
במקרה.ולאדתיים,בבתים
בתלשנפלוהגיבוריםששת
גדלותר"ףבאדרבי"אחי
ציוני־דתיבבית

הארץ.ואהבתהאדמהעבודת
בנימין,ר׳בכינויוהידוערדלר־פלדמן,יהושעהסופר

מזכירשימשהשנייה,העלייהשלהבולטותמהדמויות

וגםהעבודה׳׳דתהביטויאתהמציאהואכינרת.חוות

עיתוניה.אתוערךהמזרחיבתנועתבולטפעילהיה

ארצהתלמידיועלומווילנההגר"אשלבהשראתו

ישראל,בארץהמתחדשהיישובאתוייסדו
העוליםבעשרתהישן.היישובהמכונה
אשרמרכוס,אריהששמונערגםהיההראשונים

ומזכירה.האשכנזיתהעדהנאמןשימשלימים

שנותבשלהיכברפעלכונה(וכךנאמןאריהר׳

בתיאוםבארץחקלאיתלהתיישבותהת"ק

בגודלנודעאשרמונטיפיורי,משהר׳השרעם

עלחקקמונטיפיוריהארץ.ליישובהתמסרותו
׳ירושלים׳המילהאתכליוכלועלמשרתיובגדי

עלישיבההחזיקהואאליה.אהבתומרוב
עםבגמראיומידףלימודעלוהקפידחשבונו

תוספות.

והתפיסהישראללארץהעמוקההזיקה

בניבקרבהבאיםלדורותגםחלחלההלאומית

נתןהרבהיהמהםאחדהגר"א.שלמשפחתו

ודרשןוולוז׳יןישיבתבוגרמיליקובסקי־נתניהו,

הציונית,הרוחאתלבניושהורישמפורסם,ציוני

הנאום.כישרוןאתנחניהובנימיןולנכדו

בראשעמדושבניהריבלין,משפחתגם

מהחומות,והיציאההעדהגיבושהישן,היישוב

הגר"א,שלומשנתומדמותורוחהאתינקה
ירושליםשלרבהשימשריבליןמשההרבבשרם.שאר

ריבלין,יוסףר׳נכדוהקשה.בשעתההעדהאתוגיבש
וייסדהחדשהירושליםבוניבראשעמדהשכונות,בונה

באותההיישובשלהשלטוןהכללי,הוועדאתוניהל

תקופה.

הביל"זייםכשעלו
ופעילותםביל"ו,חבריגםלארץעלובעתבה

פחותידועההציוני.בסיפורעמוקנחקקההמעשית

עםשהתחזקהישראל,למסורתהחמהזיקתםממנה

פינס,מיכליחיאלהרבהנערץמורםבהשפעתהשנים

חושו׳.אחים׳חושוההמנוןאתלהםחיברשאף

איששלבביתושבעהבנחלתהתגוררוהביל"ויים

השכונה,ממייסדיהורביץ,ליבאריהר׳הישןהיישוב

שתמךמיתקווה.פתחהקמתבניצניגםמעורבשהיה
המושבהממייסדילבונטין,דודזלמןהיהבביל"ויים

בקשתופיעלאנגלו־פלשתינה,בנקומנהללציוןראשון
ומראשיאביבתלשלמכוניההיההואהרצל.של

בעיר.הגדולהכנסתביתהקמתלמעןהפעילים

הציונית,לתנועההיסודותממניחיפרידלנד,נתןהרב
עלמסמך־חזוןוחיברארצהועלהחלומואתהגשים
זונדליוסףהרבהיהורבומורויהודה.מדינתהקמתשלבי

העדהשלההוראהמורההמוסר,תנועתאבימסלנט,

התחוללהתרכ"ובשנתובניינה.הארץאוהבבירושלים,

מהנספיםאחדהיהוהואבירושלים,נוראהמגפה

וניחםהאבללתלמידוהתגלהפטירתואחרהרבים.

אתחלתאהיאכילהיות,ראוי"כךאלו:במיליםאותו

להתחילהירושלמיםאתדחפההמגפהואכן,דגאולה".

אתולהקיםמהחומותהיציאהשלההיסטוריבתהליך

היאהלאשכונות,שלרציפהבסדרההראשונההשכונה

שבעה.נחלת

הארץבניית
מהחומותיציאהשלדומהתהליךעלגםסיפרנו

ישראלר׳החסידשלנכדורוקח,שמעוןר׳יפו.בעיר

ההתיישבותומייסדבארץהעבריהדפוס)מחדשב"ק

צדק,נווהשכונתבוניבראשעמדבמירון(,החקלאית
ר׳באאחריוליפו.מחוץהראשונההיהודיתהשכונה

צמחההללומהגרעיניםשלום.נווהאתובנהברנטזרח

הנשכחומייסדהאביב,תלשליסודהבית,אחוזתשכונת

לביאתמעשיבאופןשהתכונןוייס,אריהעקיבאר׳הוא

כחמורה.קלהעלוהקפידהמשיח

באורביםציוניםפעיליםעודוב"ק,וייסרוקח,כמו

רבשפירא,שמואלהרבהחסידות.עולםתוכימתוך

הקיםהואנודעים.לאדמו"ריםונכדניןהיההחלוצים,

עברוובהחדשה,מסילהששמהמושבהבטורקייה

אגבבדרךלארץ.בדרכםחלוציםשלקבוצותוהתחנכו

שקיומושש;׳עמודיהתורניחיבורואתלראשונהחשפנו
כה.עדידועהיהלא

האגודהאתייסדורטהייםיוסףהרבהאדמו"ר

הקמתלפנישניםהחרדיםממפלגתהארצישראלית

מראשיהוהיהאליההצטרףהתנועהוכשקמההמזרחי,

רבם,בהשפעתמברסלב,נחמןרביחסידיגםבפולין.

אליהלעלותוהשתדלוהארץבאהבתבמיוחדהצטיינו

הרבובהםהחסידות,זקניהעולים.בידילתמוךאו

מייסרושטרן,)יאיר(אברהם

ארגוןשלהראש7ןומפקדו
במקוםאומנםגדלהלח"י,
חזראךמיהדות,רחוק

ידידובהשפעתבתשובה

קבעהלח"יביסודותרזיאל.
השלישיהמקדשביתבי

השלמה"לגאולה"סמלהוא

מהחשוביםכמההציונות.אתאהדומטולטשין,אברהם

העצמאותיוםאתחגגוהורביץ,שמואלהרבכמושבהם,

הלל.בוואמרו

והחסידות",התורה"עירכיוםהמכונהברק,בני
אותהאףוהעבודה".התורהל"עירהקמתהבעתנחשבה

המזרחי.תנועתלסיועשזכתהחסידיםקבוצתהקימה

המייסדציונים.היוברקבבניהראשוניםהמתנחליםרוב

חסידי־ציוניבביתגדלגרשטנקורן,יצחקר׳הראשי,

ריינס.הרבשלבישיבתוולמד

קמההייתהלאאביבתלהראשונההעבריתהעירגם
רובכיהיאידועהלאעובדההדתיים.הציוניםאילולי

מסורתיים.הפחותלכלאודתייםהיוביתאחוזתמייסדי

נאמן,אבאהיהמהםאחדדתי.בחינוךגדלוכולםכמעט
הואלמייסדים.והצטרףארצהשעלהליטא,ישיבותבוגר

נאמןהראשונות.והחשמלהמיםמערכותאתשםבנה

ביתבתחכמוני,ללמודשלחבניוואתמסורת,שומרהיה

קורקידי,ניסיםהרבעלגםסיפרנוהדתי־לאומי.הספר

ביפו.הקהילהומראשיביתאחוזתממייסדיהואאף

שמייםיראיהיוהראשונההעלייהבניכלכמעט

החשאילארגוןשהשתייכומהםהיומצוות.ושומרי

עלהקפידוזאתועםהעם,אחדשלמייסודומשהבני
אייזנברג,אהרןר׳הואמהםאחדהמצוות.שמירת
והלאומיותהדת"אצלישאמר:רחובות,המושבהמייסד

ברזילי,יהושער׳גםכמוהואחד".בקשרמאוגדים
הואהחדש.היישובוממנהיגיבארץהציוניםמראשי

ציצית.לבושלישוןנהגואףהמצוותשמירתעלהקפיד

בחשאי,לגולהנסעהראשונההעולםמלחמתבמהלך

מדינהלהקמתלפעולכדידתית",אקסטזה"מתוך

ונפטר.חלהעבודתואתסייםטרםאךעברית,

הקודששפת
הקודש.מתוךנולדוציוניםומושגיםביטויים

ולראשונהישראל,ממסורתבאקיבוץהמושגלמשל,

אבותהציונות,מבשריהרבניםשלבמשנתםנזכר

והרבקלישרהירשצביהרבובהםהדתית,הציונות

כינויקיבוץהיההמקוריתבמשמעותואלקלעי.יהודה

להקמתקודםרבותשניםבארץהחדשהלהתיישבות
הראשון.הקיבוץ

לובנהחיים,עץישיבתראשכהנוב,נחמיהמשההרב

יוסףר׳רוקח,שמעוןר׳היובתלמידיושבעה.בנחלתבית

באהבתממנוהושפעווהםסלומון,משהיואלור׳ריבלין

מהראשוניםהיהכהנובהרביישובה.ובתיבתהארץ

זילברשטייןיעקבהרבהיהכמוהובעברית.לדברשהקפידו
לבןמשפחתושםאתעברתלבשבתוםשערים,ממאה
בן־יהודה,אליעזרארצהשהגיעלפנישנהעשריםיהודה

העברית.השפהלהפצתלאותללאופעל

moshe.nachmanil@gmaiLcomלתגובות:

הערה



