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 ∗הכהן מימון. ל.ש הרב י"דתית ע המכון לציונות

, )1962(ב "בשנת תשכ, מייסד מוסד הרב קוק, אחר פטירתו של הרב מימון
 משנתו  אתלהנציח במטרה,  ראשי המוסד עמותת יד הרב מימוןזמתהוקמה ביו
 . דתית ולהציב לו יד-הציונית

שר  אד"עו, מאירבן . ר י"ד-הרב, )ר"יו(ר יצחק רפאל "המייסדים היו ד
, פלאי. ר פ"ד, זאב בלומנצווייג, הרב שילה רפאל, הרב ראובן מרגליות, רוזנבלום

 .  זכרונם לברכה–שרגאי . ז. ש, רבינוביץ. י. הרב ל, יעקב כהן, אברהם דרום

. לפי חוק העמותות, ללא קבלת רווח, עמותת יד הרב מימון פועלת כמוסד ציבורי
ההסתדרות הציונית ,  משרד הדתותלתקציב העמותה תרמו במשך השנים

במסגרתו פעלו בית תלמוד . משרד החינוך והתרבות ומוסד הרב קוק, העולמית
. הישיבות להכשרת רבנים ודיינים ומדרשה להכשרת מורים מקרב תלמידי

חוקרים צעירים ולמדנים (מכון לראשונים ואחרונים : שיכים בפעילותםממ
מכללה להפצת , כון לחקר החסידותמ). מהדירים ספרי ראשונים ואחרונים

מכון לציונות דתית ובו גינזך , פרס הרב מימון, ספרית הרב מימון, תורה ויהדות
 . הציונות הדתית

מכון "לעמותה נפרדת בשם ) 1983(ג "המכון לציונות דתית היה בסוף שנת תשמ
מים  פרסו– מחקר ועיון – תיעוד –ל "הכהן מימון זצ. ל.ש הרב י"לציונות דתית ע

 ".  גנזך–

מסר , )28.8.83(ג "ט באלול תשמ"ביום י, בישיבה המכוננת של עמותת המכון
 : בין השאר סיפר. ר יצחק רפאל על הפעולות בתחום זה בעבר והצעות לעתיד"ד

העוסק ', מכון לציונות דתית'קיים דבר צנוע , במסגרת מפעלי יד הרב מימון"
כל .  דברים שבכתב ובדפוס ובתמונה,בתיעוד במסגרת הגנזך של הציונות הדתית
כלומר השתתפות היהדות הדתית בבנין , מה שנוגע לציונות דתית במסגרת רחבה

אגרות , צילומים, מסמכים, חוברות, אצלנו כמליון וחצי פריטים. ארץ ישראל
 . אין כיום מי שעוסק בציונות דתית שאינו משתמש בחומר שלנו. 'וכו

כמו כתבי .  ספרים30 – 25יצאו עד היום . סומיםבמידה מוגבלת עסקנו גם בפיר
. 'אגרות הרב מימון וכו, אנציקלופדיה לציונות דתית, כתבי אלקלעי, קאלישר

כששמעתי . בהנהלת יד הרב מימון הוחלט שיש לפתח את מכון הציונות הדתית
. שמר ישעיהו ביק התפנה מעבודותיו הצעתי לו לקבל על עצמו את התפקיד

כך גם עשינו .  מימון קיימים כמה מכונים שהם עמותות נפרדותבמסגרת יד הרב
היינו שמכון לציונות דתית יפעל במסגרת יד הרב : עם המכון לציונות הדתית

לפי ההסכם שבין יד הרב . מימון הפעולות עד היום היה מיד הרב מימון. מימון
יא כל מה שיד הרב מימון מכין מוסד הרב קוק מוצ, מימון למוסד הרב קוק

                                                           
אנציקלופדיה של הציונות  ראה ב–הנזכרים במאמר , פרטים ביוגרפיים על אישי הציונות הדתית* 

 . גאולה בת יהודה–עורכת משנה ; ר יצחק רפאל"בעריכת ד, הדתית
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התקנון . בזמן האחרון יש השתתפות מטעם הנהלת ההסתדרות הציונית. לאור
 ". ידי יד הרב מימון ועתה מובא לאישור חברי העמותה-המובא לפניכם אושר על

 . ר המכון"ר רפאל הציע לבחור את מר ישעיהו ביק ליו"ד

-ב ויושב"הפדרציה הציונית בארה, המזרחי, ממנהיגי הפועל המזרחי, מר ביק
 עלה (American Zionist Youth Foundation)ב "ראש מוסד הנוער הציוני בארה

 –ר עמית של המרכז העולמי של המזרחי "ונבחר ליו) 1977 (ז"ארצה בשנת תשל
בו הוא פועל , ר המכון"נבחר ליו) 1983(ג "בסוף שנת תשמ. הפועל המזרחי

ר בשנת " היוהוא פרש מתפקיד. (לפיתוחו ולמימון פעולותיו במסירות רבה
בקבלו את התפקיד אמר מר ביק ). במקומו נבחר יהודה רפאל. 2004 –ד "תשס

והוא מוכן להקדיש זמן , אבל קוסם לו, שתחום פעולה זה הוא חדש עבורו
 .בהתנדבות כדי לקדם את המכון

 

 : מטרות המכון כפי שנקבעו בתקנון הן

I. ספרי , רפיותביוג, להוציא לאור כתבי היסוד של ראשי הציונות הדתית      
 ) אנציקלופדיות ולקסיקונים(עזר 

II.  ליזום ולממן מחקרים בתולדות הציונות הדתית 

III. ל"לערוך ולהכין לדפוס את המחקרים הנ 

IV. סד ולממן כתב עת קבוע מוקדש לציונות דתית ילי 

V. ל"לרכוש ולהשיג ספרים ומסמכים בתחום הנ 

VI.  לדאוג להחזקת הגנזך לציונות דתית והפעלתו התקינה 

VII. ל "לעזור ולסייע למוסדות וארגונים העוסקים בתחומים הנ 

VIII. ל"ליזום ולנהל קרנות לביצוע המטרות הנ 

IX.  להעניק מילגות לחוקרים בתולדות הציונות הדתית 

X. לתמוך במחברים העוסקים בתחום זה 
 

, ר חיים חמיאל"ד, ישעיהו ביק, ר יצחק אלפסי"ד: תשעת המייסדים היו
הרב משה *, הרב עוזי קלכהיים*,  יצחק מאיר,הרב חיים סבתו, אפרים יעיר*

 .שרגאי. ז. ש*, ר יצחק רפאל"ד*, גןוקצנלב

ר יצחק "ד*, הרב משה קצנלבוגן *, )ר"יו(מר ישעיהו ביק : חברי הוועד היו
ר בשנת "נבחר ליו(יהודה רפאל : במשך השנים נוספו לעמותה החברים. רפאל
הרב  , יהודה דומיניץ, גרטנראריה ' פרופ, הרב ראובן אברמן, )2004–ד "תשס

                                                           
 .םהלכו לעולמ*  המסומנים בכוכבית*
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הרב , נחמיה רפל, גאולה רפאל' הגב, משה מושקוביץ, חיים זהר, שמואל הלפרין
 .סנדר שיסגל

ספרים שנכתבו ביוזמת המכון לציונות דתית ויד הרב מימון יצאו לאור על ידי 
המכון עודד פעילות מחקרית ). ב" כרך קל'סיני'עיין מאמרי ב(מוסד הרב קוק 

, הוצאת כתבי עת, שירותי גינזך הציונות הדתית, מילגות ופרסיםבאמצעות 
שנועדו לעודד מחקר וכתיבה של , מילגות לחוקרים לסטודנטים ולתלמידים

וכן ביוגרפיות של אישי היהדות הדתית הציונית , האידיאולוגיה, ההיסטוריה
 . ותרומתם לבנין הארץ ולהקמת המדינה

 

 : אלה תקנות קרן המילגות

I. ידי הענקת עזרה -קרן לעודד כתיבה בנושאים של ציונות דתית עלמטרת ה
 . לחיבורים הראויים לפרסום

II. סופר וסטודנט שיקדיש את אחת העבודות , המילגה תוענק לחוקר
 . האקדמאיות לנושא בחקר הציונות הדתית

III. נושא , ל"אישור על שירות בצה, לבקשת המילגה יצורפו תולדות חיים
ט ראשי פרקים ומועד השלמתם והמלצות לפי פירו, המחקר או החיבור

 . הצורך

IV.  בהופעת העבודה יצויין שהמחקר נעשה בסיוע של המכון לציונות דתית ושל
  .הקרן

V. אין המכון מתחייב לפרסם את החיבור שיזכה במילגה . 
 

, אביב-תל, העברית, אילן-בר: במילגות המחקר זכו חוקרים מאוניברסיטאות
  . גברים ונשים– חיפה וכן חוקרים עצמאיים

חולקו פרסים לתלמידים על עבודות מצטיינות , בשיתוף עם משרד החינוך
מחנכים ומורים שעודדו והדריכו תלמידים בכתיבת . בנושאי ציונות דתית

ספריות בנושאי הציונות הדתית הוענקו לבתי ספר .  ספרים–עבודות קיבלו שי 
 .יסודיים דתיים-על

ומקיים מפגשים ספרותיים לרגל , ש הרב ריינס"פרס עהמכון מחלק מדי שנה 
 . הופעת ספרים על נושאי הציונות הדתית
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מייסד , ל הרב דלידא"ואלה תקנות הפרס על שם הגאון רבי יצחק יעקב ריינס זצ
 . המזרחי

I.  מטרת הפרס לתת כבוד והוקרה ולהגיש עזרה למחברי ספרים מקוריים או
מי הספרות והמחקר של ציונות עזר חשובים בכל תחו-ספרי כינוס וספרי

 ; תנועת המזרחי –דתית ושיבת ציון ברוחו של מייסד תנועת הציונות הדתית 

II. אישיה, משנתה, הפרס יוענק לספר שיוקדש לחקר הציונות הדתית ,
 ; חקר שיבת ציון והקשר לארץ ישראל מדור לדור, תולדותיה

III. ר הספר למחב, הפרס יוענק מדי שנה בשנה לפי המלצת ועדת שופטים
ועדת השופטים , שנכתב עברית, המעולה ביותר ההולם את מטרת הפרס

בעד מפעל חייו בשטח , רשאית גם להמליץ על מתן הפרס למחבר נודע
 ; הציונות הדתית או לחלקו בין שני מחברים

IV. הפרס יוענק במעמד חגיגי לזכרו של הרב ריינס . 
 

באמצעות : "ים אלהר יצחק רפאל מייסד המכון העריך את פעולתו במיל"ד
זכינו לעודד את , ל"הכהן מימון ז. ל.ש הרב י" ע–' המכון לציונות דתית'

, על ידי הוצאת סידרת ספרים, על אגפיה וגווניה, ההתענינות בתנועה סגולית זו
ציוד מוסדות , הענקת מילגות מחקר, והתוועדויות לבירורים עיוניים, מפגשים

לו נזקקים כל ', גנזך לציונות דתית'הפעלת החינוך בספריות ציוניות מיוחדות ו
כתב עת לחקר הציונות הדתית והעלייה  'ג, שרגאי". (העוסקים בתחום זה

 ). 1989 –ט "תשמ, רפאל. ר י" בעריכת די"לא

 

 ל"ש מנחם ורחל הגלר ז"גנזך הציונות הדתית ע

מאמר בעיתון ) ורפל(פירסם יצחק רפאל ) 1940(ש "בשנת ת, חשון-ח במר"בכ
מוסד מרכזי שיטפל באיסוף ובריכוז החומר העשיר "בו קרא להקים " הצופה"

 ". של הציונות הדתית וידאג לשמירתו

שראשיתה עם הראשונים , ר רפאל שלתנועת הציונות הדתית"במאמר הדגיש ד
עשירה , ספרות רבת שנים, הרבנים צבי הירש קאלישר ויהודה אלקלעי, לציון

החומר העשיר . קינטור ונאצה נגדה,  דברי פולמוסגם מתנגדיה פירסמו. ומגוונת
". מפוזר ומפורד על פני שבעה ימים ממש וברובו סתום וחתום מעיני הנזקק לו"

התריע מרות על החשש , שנכתבו בתחילת מלחמת העולם השנייה, בדבריו
אף , להוותנו נתאשרו חששותיו. ארכיונים ואוספים פרטיים, לגורלם של ספריות

, האנשים שניטבחו, הדמים שנשפכו,  לא ראה שחורות שבאונורואה בלהות
 . האוצרות הספרותיים והכתבים שאבדו

ג "עם הקמת בניין מוסד הרב קוק בסוף שנת תשי, כעבור ארבע עשרה שנים
על ידי הקמת גנזך , הגשים רפאל את יוזמתו, )1954-1953(ד "תחילת תשי

 .הציונות הדתית
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ריכוז הארכיונים של המוסדות המרכזיים .  א:תכנית הגנזך בראשיתו הייתה
ריכוז הארכיונים האישיים של . ב. וההסתדרויות הארציות של תנועת המזרחי

. ד. איסוף העתונות של הציונות הדתית ופירסומיה. ג. פעילי התנועה ואישיה
הקמת ספריה לתולדות הציונות הדתית וספרות עזר שימושית לצרכי עבודה 

 . הומחקר בתחומים אל

זאב , צבי רייך, ר" יו–יצחק רפאל : בהנהלה הראשונה של הגנזך היו
נציג המרכז העולמי , נתנאל קצבורג, מנחם-נפתלי בן, יהודה שפיגל, בלומנצווייג
נציג הסתדרות המזרחי , נציג הוועד הפועל של הפועל המזרחי, של המזרחי

 . בישראל

בנימין ריבלין ושלמה בן , רייךגשורי ואחריו באו צבי . ש. המנהל הראשון היה מ
עתה אחראי על אוסף המסמכים דניאל רובינוף ועל מחלקת דברי הדפוס . שושן

 .בחריצות ובמסירות לכל פונה, המסייעים ברצון, דינה שיף

המרכז , ההסתדרות הציונית העולמית:  בתקציב הגנזך השתתפו במשך השנים
משרד , המזרחי בישראל, רחיהוועד הפועל של הפועל המז, העולמי של המזרחי
 . משרד המדע והתרבות ומוסד הרב קוק, החינוך והתרבות

המרכז לחינוך , הגנזך מכיל בין השאר את ארכיוני המרכז העולמי של המזרחי
, )1990-1960(ל "המפד. ארכיוני התנועה מארצות שונות, ב"המזרחי בארה, דתי

 . ברית חשמונאים

תעודות חשובות מגנזי הרב ,  גנזי הרב מימוןבין הארכיונים האישיים נמצאים
 .שרגאי. ז. הרב עמיאל וש, יהושע השל פרבשטיין, פ"ארכיון הרב חרל, קוק

, התור, שערים,  הצופה–בגנזך רוכזו עיתונים וכתבי עת של הציונות הדתית 
כמו גם של סניפי התנועה , במישור, ההד, המסילה, נתיבה, המזרחי, העברי
 . נוער המזרחי ועוד, עקיבא-של בני, בעולם

החומר כולל . במשך השנים נאסף בגנזך חומר ארכיוני רב ודברים שבדפוס
חות על "דו, התכתבות בין גדולי התנועה, חוברות, פרסומים פובליציסטיים

כרוזים וצילומים של כל חלקי התנועה , פרוטוקולים מועידות וכינוסים, פעולות
 פריטים המשמשים את 1,500.000-נזך כבג. הציונית הדתית בארץ ובעולם

מלבד החומר השייך . המבקשים להיעזר בחקר הציונות הדתית ותולדותיה
בגנזך גם חומר הקשור במוסדות ציוניים כלליים , לנושא הציונות הדתית

בהם ) ממשלת ישראל, הועד הלאומי, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית(
 . רגונים דתיים ששיתפו פעולה בבנין הארץפעלו נציגי הציונות הדתית ושל א

כולל הארכיון , עובדי הגנזך מצלמים חומר מתאים שנמצא בארכיונים אחרים
המיחשוב נמצא בשלביו . וממחשבים את תיקי הארכיון, הציוני המרכזי

שהיא דרושה , נחוצים סכומי כסף גדולים כדי להשלים את הפעולה. הראשונים
מאות חוקרים ותלמידים פוקדים את . שות לחומרביותר לאפשר לחוקרים נגי

הגנזך מסייע גם לתערוכות . ורבים פונים בטלפון להדרכה ולעזרה, הגנזך
 . וארכיונים
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, שארית הפליטה, עליה דתית: בין נושאי המחקר שנבדקו בשנים האחרונות
הכרזת המדינה והרב , המזרחי בשואה, שליחי בני עקיבא, בנק המזרחי, הרבנות
ישיבת , ספורט וציונות דתית, וורהפטיג. ר ז"ד, אוסטרובסקי. הרב מ, ןמימו

, יישובי התנועה, רבנים ספרדים והציונות הדתית, רבני התנועה, כרם ביבנה
 .שכונות בירושלים

: בנקטו לשון ציורית, אמר לי בהתרגשות, ר יצחק רפאל"יוזם הגנזך ומייסדו ד
זהו ילד טפוחיי האהוב עליי ביותר , ךליקטתי באצבעותיי כל דף ודף אשר בגנז"

הגנזך הוא היהלום שבכתר המכון . דבריו הם משאלה וצוואה". מכל המפעלים
 .לציונות דתית

הגנזך שוכן סמוך לספריית הרב מימון לתורה וליהדות ובכך תועלת ועזר 
בסיסה של הספריה היא ספרייתו הפרטית של הרב מימון . לחוקרים ולמעיינים

ביניהם של , דולות בעולם היהודי ונתווספו לה אוספים רביםשהייתה מהג
. גאון. ד.צ מאיר חי עוזיאל והחוקר הירושלמי מ"הראשון לציון הרב הראשי ב

שהרב מימון החל , ישראל והציונות-בספריה אוסף מיוחד של ספרים על ארץ
הספריה כוללת סידרות של . ואוסף של דפוסי ירושלים, באיסופם בימי נעוריו

. יד ומכתבים של גדולי ישראל-כתבי, דפוסים עתיקים, ספרים נדירים, עת-כתבי
 . כותרים125.000-בספריה כ

וקטלוגים , ובו חדרי קריאה) 1979(ט "ט במנחם אב תשל"בניין הספריה נחנך בכ
. עת-המקצוע ושל תדפיסים מתוך כתבי, הכותרים, שימושיים לפי שם המחבר

ינטר המגיש סיוע מקצועי רב ערך לקוראים מנהל הספריה הוא מר נפתלי ו
 .חסידה) ישראל יצחק(י "קדם לו הרב יש. ולחוקרים

 

 בית המוסד

, בחדר אחד בבנין סנסור) 1937(ז "פתח את פעילותו בשנת תרצ, מוסד הרב קוק
, הבניין. לחם-ידי האחים סנסור מבית- על1929בניין משרדים גדול שנבנה בשנת 

צופה לעבר כיכר ציון ופונה גם , 2יהודה -מד ברחוב בןעו, הבנוי בצורת משולש
, "אירופה"הבניין מקיף חצר פנימית אשר בה היה קפה . לרחובות יפו ולונץ

, בנחלת שבעה, בקרבת מקום. לערבים ולאנגלים, ששימש מקום מפגש ליהודים
. בו נדפסו באותה עת פרסומי המוסד, של יחיאל ורקר" העברי"נמצא אז דפוס 

 מספר שנים עלו משרדי המוסד למקום מרווח יותר במעלה רחוב יפו כעבור
 . בואכה שוק מחנה יהודה, )68מספר (

בחנוכת . נחנך בית מוסד הרב קוק בשכונת מימון) 1953(ד "תשי, בכסלו' בא
, הרצוג. א. הרב הראשי לישראל י, גוריון-הבית השתתפו ראש הממשלה דוד בן

, ר אגודת הסופרים דוד שמעוני"יו, רל לוקרר הנהלת הסוכנות היהודית ב"יו
בפתיחת שערים נתכבד הרב צבי . גלמן. ל. ר המרכז העולמי של המזרחי א"יו

הפעילות בבניין החלה בשבוע . יהודה הכהן קוק ששם אביו נקרא על המוסד
 .מפי רבנים ופרופסורים, הרצאות על ספרות ישראל לדורותיה
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, משרדים, גנזך הציונות הדתית,  גדולאולם הרצאות,  בית כנסת–בבניין 
. חנות ספרים וצמוד לו בניין ספרית הרב מימון על שם אידה ושמואל פ, מחסנים
 .שנבנה מאוחר יותר, מנדל

בלשון ( לשמאלו היה בית אבות, הבניין ניצב אז במבואות ירושלים מצד השפלה
בלשון אותם  (ומימינו בית לחולי נפש)  מושב זקנים של האשכנזים–אותם ימים 

מעבר לכביש הכפר , מולו, לצידו בית חינוך עיורים).  בית משוגעים–ימים 
שביל לא . שיחים ובתים בני קומה אחת, וסביבו קרקע זרועת סלעים, ליפתא

הרב מימון . היום שדרות הרצל ושכונת עץ חיים, סלול הוביל לבניין מכביש צר
יש שאמרו . בימינו שונה לגמריהנוף . שאף תמיד להרחיב את גבולות ירושלים

 . שהבניין קבע מזוזה בפיתחה של העיר

הרב משה , זאב בלומנצווייג, ר יצחק רפאל"מנהלי המוסד מייסודו היו ד
נבחר סגנו הרב יוסף אליהו ) 2001א "בתשס(קצנלנבוגן נוחם עדן ועם פטירתו 

 .א"יבל, הלוי מובשוביץ

 

 י מוסד הרב קוק אב–) פישמן(הרב יהודה ליב הכהן מימון 
 )1962 – 1875(ב " תשכ–ו "תרל

מפעלו הגדול של הרב מימון בתחום ספרות הציונות הדתית ומחקרה הוא מוסד 
התכנים שיצק בו ותרומתו , המוסד שהקים). ראה במאמרי על המוסד(הרב קוק 

הקבצים וכתבי העת שיזם , זכרונותיו, מאמריו, מחקריו, האישית בספריו
 . ומנהיגותו

מנחם החל משנת -י הביבליוגרף המעולה נפתלי בן"שהוכנה ע, מת כתביורשי
, )109 – 75' עמ, הכהן מימון. ל. מנחה לי) (1957(ז "ועד תשט) 1897(ז "תרנ

שלושה כתבי עת שייסד וערך , בהם ארבעים ושניים ספרים,  עיולים458מכילה 
בלמעלה דבריו פורסמו . וארבעה עשר קבצים שערך) סיני, התור, היונה(

בכל שכתב ובכל שערך היו הגיגיו . מחמישים כתבי עת תחת עשרה פסיבדונים
דבריו נכתבו בבקיאות . ליבו בציון ועיניו צופיות לציון, של הרב מימון בציון

ששאב ממכמני , חדש וישן, בסגנונו המיוחד, חריפות שנונה ובבוטות, מקיפה
 . כך גם סגנונואשכנזי היה ייחודי-מבטאו העברי. הספרות העברית

 .להלן נסקור בקצרה את יצירותיו בתחום הציונות הדתית

 מאמרים וקבצי יובל –בחייו ) 1ראה מבחר בהערה(רבות נכתב על הרב מימון 
 הרב –ובראשם הספר הביוגרפי המקיף ,  דברי זיכרון–אחר פטירתו , לכבודו

                                                           
בעריכת יצחק , חלק שלישי, אישים,  אנציקלופדיה של הציונות הדתית–יהודה ליב הכהן ,  מימון1

 .494 – 421' עמ. כולל ביבליוגרפיה). 1965(ה "מוסד הרב קוק תשכ. יהודה-עורך משנה גאולה בת, רפאל
פר יצא בתרגום הס). 1979(ט "מוסד הרב קוק ירושלים תשל. יהודה-גאולה בת,  הרב מימון בדורותיו-

 .1998בהוצאת המוסד בשנת , אנגלי
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טטים את עד היום מצ). רפאל(יהודה -מאת בתו גאולה בת, מימון בדורותיו
 . ומספרים את חידודיו, קוראים את ספריו, מזכירים את דעותיו, דבריו

כתב , "זרעים"במלאת לרב מימון שבעים שנה ואני צעיר לימים כתבתי עליו ב
 מאז ועד פטירתו 2.כאיש הסייפא והספרא) ו"טבת תש(עקיבא -עת של ארגון בני

ולהבינו , להוקירו, ירואני למדתי להכ. פעל רבות בשני התחומים ועלה לשיאים
 . טוב יותר

מוסד הרב , אגרות הרב מימון(הקורא את ארבע מאות שישים ושתים איגרותיו 
 1896(ט "תרפ-ו"שנכתבו בשנים תרנ,)שני כרכים, 1979 –ט "קוק ירושלים תשל

נוכח לדעת עד כמה טיפל גם בדברים ארגוניים וכספיים גדולים , )1929 –
זאת . הכלכלה והדאגה לפרט, הארגון, ההתיישבות, ך בתחומי החינו–כפעוטים 

בסוכנות היהודית , בתנועה הציונית, עם מנהיגותו המדינית והפוליטית במזרחי
 . ובממשלת ישראל

 בשנת 1ממספר ) 1ראה הערה (מנחם -המעיין בבליוגרפיה שחיבר נפתלי בן
ז " תשט בשנת458כשהרב מימון היה בן עשרים ואחד ועד מספר ) 1897(ז "תרנ

דברי , זכרונות וחלומות, תורה ומדע. יווכח בהיקף יבולו הספרותי וגיוונו) 1957(
כולם נכתבו באהבה , עריכת קבצים וכתבי עת, ההדרת כתבי יד, הגות ופולמוס

על פעלו הספרותי קיבל הרב מימון את . בערגה לציון ובהערצה לגדולים, לתורה
 . פרס ישראל בשנת העשור למדינת ישראל

                                                                                                                                                    
הוצאת , במלאת לו חמישים שנה ערוך בידי דב נתן ברינקר. הכהן פישמן. ל. ספר היובל לרבי י-

 ).1926 (–ו "ירושלים תרפ. הסתדרות המזרחי הצעיר
רבות יהדות הוצאת נתיב נכסי ת. קופרשטיין. בעריכת ל. יהודה לייב הכהן מימון בגבורות'  מנחה לר-

-כולל רשימה ביבליוגרפית של כתבי הרב מימון מאת נפתלי בן). 1957(ז "אבי תשט-תל, מ"בסרביה בע
ל בספריית "במלאת לרב שבעים יצאה חוברת ביבליוגרפית מאת הנ, )מנחם מנחה-להלן בן(מנחם 
 ).1947ו "יא תש/במישור

 –) 1964( ד "תשכ.  מוסד הרב קוק–ודה  גאולה בת יה– רבי יהודה ליב הכהן מימון – אלה תולדות -
 . לאורו, אבא וביתו, אלה תולדות, בספר שלושה פרקים

הרבנות . ל.ה.צ). 1962(ב " אלול תשכ–ל " מוקדש לזכרו של הרב יהודה לייב הכהן מימון ז– מחניים -
 . בעריכת הרב מנחם הכהן. הצבאית הראשית

 . קפב-קטו,  סיני נג– הרב שלמה יוסף זוין –ל " לדמותו של הרב יהודה ליב הכהן מימון זצ-
 . רמ-רלו, סיני פא,  מאיר אוריין–ל הכהן מימון " מורשתו הספרותית של הרב י-
 . רעט-פו רעה, קופרשטיין סיני. ל. א–חוזה לוחם ומגשים ,  הרב מימון-
 . רפו- רפ–סיני פו , מרדכי אליאב' פרופ.  דרכו של הרב מימון להנהגת התנועה-
אילן -בר, יחיא-אליעזר דון" מזרחי"מנהיג ה, הרב יהודה ליב מימון:  מנהיגות פוליטית בציונות הדתית-

 . א"תשס, כט-אילן מדעי היהדות ומדעי הרוח כח-ספר השנה של אוניברסיטת בר
  
והקמת  שיבת ציון הספר, מהחוקרים המובילים של הציונות הדתית כתב במאמרו, יוסף שלמון'  פרופ2
-הוצאת אוניברסיטת בר, דב שוורץ, מאה שנות ציונות דתית בעריכת אבי שגיא (באמריקה" רחימז"ה

מכריעה גם להגות הציונית ) של הרב מימון(תרומתו ): "404 – 304' בעמ). כרכים' ג, )2003(ג "אילן תשס
  ". איש ספר שידע לשלב ספרות עם פעילות פוליטית. דתית וגם לבנייתה כארגון עולמי
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כתבה גאולה בת יהודה בפתח המהדורה המחודשת , בתארה את דרכו של אביה
כי הרב מימון לא היה מעולם חוקר ,)1990ן "תש (שרי המאהשל ספרו 

 הצגת הנושא –האחת .גם במאמריו המחקריים שתי מגמות. אוביקטיבי קר
 חקר העבר חייב להיות לדידו –בדיוק מדעי עם קורטוב של דמיון והשנייה 

 . בכתיבתו המחקרית קיימת מגמה חינוכית. ה במסרמלוו

. הציבורית והספרותית בגיל בר מצווה, הרב מימון החל את פעילותו החינוכית
ז "דבריו הראשונים בדפוס הופיעו בשנת תרנ. הירצה וכתב, דרש, הוא לימד

דברים ראשונים בדפוס הנוגעים ). 1מנחם מנחה -בן(בכתב העת הפסגה ) 1897(
ראה ) (1912(ב " שראה אור בשנת תרעחדר הורתימופיעים בספרו , אללארץ ישר

יש יסוד להניח שכבר לפני כן כתב חוברות שלא ).22 –מנחם מנחה -בן, להלן
 .נדפסו ושולבו לאחר מכן בכתביו שנדפסו

 מאמרו הראשון הוקדש 3".העברי"החל לפרסם בשבועון ) 1912(ו "בשנת תרע
 ).23 –נחם מנחה בן מ(ליובל העשור של המזרחי 

הראיתם את "את מאמרו ) שנה ו גליון ג" (העברי"פירסם ב) 1916(ו "בשנת תרע
-לו ידעו והכירו אחינו החרדים את הישוב העברי על: "ובו כתב בין היתר" הארץ

כי אז היו השקפותיהם על ... ' משמע אזניים'ולא דנו רק ל' מראה עינים'פי 
פולמוסו עם החרדים ). 29 –בן מנחם מנחה (" הישוב משתנות שינוי גמור לטובה

 . תופס מקום נרחב בכתביו ויש שהוא חריף ביותר

, פירסם חוברת על קרן ארץ ישראל מייסודו של המזרחי) 1917(ו "בשנת תרע
החוברת פורסמה גם (יורק -בהוצאת לשכת המזרחי בניו, התכנית והמטרה

 ) . 25 מנחה –בן מנחם ) (באידיש

תה הוצאה כתב בעברית ובאידיש דברים אחדים אודות בית באותה שנה ובאו
, לנושא החינוך חוזר הרב מימון פעמים רבות. ק יפו"שבעיה" תחכמוני"הספר 

 חינוך –בפולמוס עם החינוך החילוני ובביקורת נוקבת על ראשי החינוך הדתי 
 ).27שם (אחר הקמתה " הממלכתי דתי"והחינוך , לפני קום המדינה" המזרחי"

 סקירה –סקירה ביוגרפית על הרב ריינס " העברי"פירסם ב) 1917(ז "נת תרעבש
 ).232, 127, 48שם (ראשונה לבאות אחריה 

 ). 126, 125 ועיין גם 74שם (שמואל מוהליבר ' כתב על ר) 1918(א "בשנת תרע

בשנת . אהב את נופיה ותיארם במאמריו ובמכתביו, הרב מימון סייר בארץ
חוברת בעברית , ארצנושבו בגולת ארצות הברית פירסם את ביו, )1918(ח "תרע
טבעה ויושביה של ארץ ישראל בצרוף רשימה ,  עמודים על גבולותיה64בת 

). יורק-בניו" לשכת המרכז של המזרחי"הוצאת (, ביבליוגרפית ומפת הארץ
כל הספרים שנדפסו בעברית בדבר  "– עיולים 244הרשימה הביבליוגרפית כוללת 

                                                           
בימי מלחמת . בעריכת הרב מאיר ברלין). 1911(א "החל להופיע בברלין בשנת תרע, שבועון, "העברי "3

הרב מימון היה חבר המערכת ). 1921(ב "ופסק להופיע בתרפ, יורק-העולם הראשונה הועבר לניו
  .ב"בארה



 46 

גלילותיה והלכותיה ובדבר התנועה , ומעלתה גבולותיה וקורותיה, הארץקדושת 
בעקבות . ברשימה ספרי פינסקר והרצל). 60שם " (הציונית וישוב ארץ ישראל

 כפתור ופרח מבוא לספר – פירסם הרב מימון דברים נוספים בתחום זה ארצנו
, ב קוקמוסד הר(הראשון לחוקרי ארץ ישראל , ל"מאת הרב אישתורי הפרחי ז

) 1857(ז "ספר זה במהדורה שנדפסה בברלין בשנת תרי). 367שם ,1946 –ו "תש
, עריה, הוא למד בו על דבר מעלות ארץ ישראל. קיבל מתנה מאביו לבר המצווה

 . ולימדם לאחרים. וגבולותיה

-יורק סדרת מאמרים על ערי ארץ-שבניו" העברי"פירסם ב) 1918(ח "בשנת תרע
בעקבות כיבושן על ידי האנגלים , שכם, ירושלים, יפו, בעבאר ש,  עזה–ישראל 

פירסם רשמי טיול ) 1937(ז "בשנת תרצ' א" סיני"ב. במלחמת העולם הראשונה
תאורי הארץ ונופיה מצויים באיגרות שכתב משני . מירושלים אל מרחבי הארץ

וכן באגרות שכתב בשנת ) 1911(א "בשנת תרע, )1908(ח "ביקוריו בה בשנת תרס
 .אחר עלייתו ארצה) 1913(ג "רעת

 רשימה ספרות ציונות דתית ומזרחיתפירסם את ) 1922(ב "בשנת תרפ
ביבליוגרפית קצרה מספרות דתית לאומית שהתחילה עם הרב קאלישר 

 עיין להלן בפרק על רפאל שחיבר – 122, ו שם"כ-א"גיליון כ' שנה ב, "התור("
 ).דתית-מדריך ביבליוגרפי לספרות ציונות

 

 ל חינוך וציונותע

) 176ו שם "תרפ, "התור("הרב מימון הרבה לכתוב על חינוך וציונות ועל המזרחי 
 –) 178שם (אמר והוסיף ". הציונות היא גם תשובה ליהדות המסורתית"
פירסם סידרת ) 1929(ט "בשנת תרפ". לציונות בלי חינוך אין סיכוים לעתיד"

שם (החינוך שנתפרסמו גם כחוברת על הציונות ו) 'שנה ט (–" התור"מאמרים ב
212.( 

. הרב מימון שהיה ממייסדי החינוך הדתי לחם את מלחמתו בתקיפות ובזעם
החינוך החילוני נתן רק מעט לצעיר בארץ ישראל אבל ",  הוא כותב שם65בעמוד 

הפריח ממנו את נשמתו , בתורתו ובמסורתו, לקח ממנו את אמונתו באלוקיו
הרב מימון ...". מחיר גדול בעד כיבוש הלשון העבריתהישראלית וכמדומה שזה 

על עצמו . לחם למען חינוך עברי דתי לאומי בלתי תלוי בדעת אחרים ובהשפעתם
אלקים חנני בקשיות עורף ומטבעי אינני יכול לוותר על ", הוא כותב בהקשר זה

על פעולותיו בבניין החינוך הדתי ועל כתביו בהם ". דעותי והכרתי הפנימית
 )4ראה הערה . (ומר לחקר תולדותיוח

                                                           
צבי -צחק בןהוצאת יד י.  מאת רחל אלבוים דרור1914 -1854כרך ראשון . י"החינוך העברי באראה  4

שבסוף הכרך השני , והשני, כמו גם במפתח שמות ועניינים לכרך הראשון, במיוחד פרק רביעי. ו"תשמ
. מסד לחינוך הדתי הלאומי" מזרחי"בית המדרש למורים , ובספרו של דוד שמש) פישמן(בערך מימון 

 הראשון של הרב ביקורו). 1991(א "מ ליפשיץ תשנ"ש רא"הוצאת משרד החינוך והתרבות והמכללה ע
פעילותו התבטאה . היה בשליחות המזרחי העולמי בנושאי חינוך) 1908(ח "מימון בארץ בשנת תרס
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הדברים . תולדות הציונות והמזרחי הם נושא מרכזי ביצירת הרב מימון
מחקריו בקיאותו בספרות עם , זכרונותיו, חוויותיו, מבוססים על נסיונו האישי

  5.ישראל ודמיונו היוצר

יצא גם כספר ותורגם (את תולדות המזרחי " התור"פירסם ב) 1927(ז"בשנת תרפ
 ).193, שם. לאנגלית

, מדעי לזכר הרב קוק-קובץ תורני, "אזכרה"פירסם ב) 1937(ז "בשנת תרצ
בהוצאת הנהלת , שיצא גם כספר" הציונות הדתית והתפתחותה "–מאמר בשם 

הסתדרות המזרחי בהונגריה פירסמה את הספר בהונגרית . ההסתדרות הציונית
הוציא מוסד הרב קוק ) 1989(ט "בשנת תשמ, כעבור חמישים שנה). 268, שם(

כספר , ציון, תורה,  ישראל–את הספר בהתקנה ובעריכה חדשה ובשם חדש 
לאברהם ' עם צו ה, הציונות נולדה עם לדת האומה, לשיטתו. "שהשעה צריכה לו

 ).א, יב, בראשית" (לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"

את תולדות המזרחי " סיני"ם בפירס) 1937(ז " שנת תרצ–באותה שנה 
פירסם שם מאמרים על אישי המזרחי ) 1942(ב "בשנת תש).278שם (והתפתחותו 

 ). 336,335,334שם  (אנשים של צורהשחלקם נכללו בספרו 

, מוסד הרב קוק (– למען ציון לא אחשהפרקי זכרונותיו על הציונות כינס בספרו 
ובאידיש ) יוהנסבורג(,  בברקאי,רוב הפרקים נדפסו בהצופה). 1954 –ד "תשי

 ). 435שם , פאריס(באונזער וועג 

 –מחציתם של ארבעה עשר הקבצים שיזם וערך מוקדשים לציונות הדתית 
). 1923 –ג "תרפ(לזכר הרב שמואל מוהליבר " ספר שמואל. "ואישיה, תולדותיה

יד המזרחי -שעל" מוסד הרב קוק"בהוצאת , )3בפרק הרב מימון כעורך , שם(
 לנשמת הרב אזכרהאת , ליד הסוכנות היהודית" מוסד ביאליק"בהשתתפות 

ספר , )9שם , 1941(א " תשיהודה הלוי' ר, )5שם , 1938 – 1937' ח-ז"תרצ(קוק 
ח " תשזכרון לנשמת הרב קוק, )12שם , 1943(ג " מוגש לרב עמיאל תשהיובל

יובל , )14שם , 1946(ו " קובץ לזכר הרב ריינס תשספר המזרחי, )13שם , 1948(
 ). 16שם , 1952(ב "ליובל החמישים תשי, המזרחי

א " שבועון מזרחי ייסד וערך במשך ארבע עשרה שנים משנת תרפ–" התור"את 
 ).2שם ) (1935 – 1921(ה "עד תרצ

                                                                                                                                                    
וכן במאבקים במוסדות , ובארצות אחרות, בגרמניה, ב"ובגיוס כספים בארה, בהקמת מוסדות

ח להשיג הרב מימון הצלי. ובממשלת ישראל למען החינוך הדתי ונגד קיפוחו, הלאומיים של היישוב
שלשון ההוראה בהן עברית , הקצבה קבועה בסוכנות היהודית למען ישיבות בארץ) 1942(ב "בשנת תש

במאמריו את , במשך כל השנים, הרב מימון ליווה). 460' הרב מימון בדורותיו עמ, גאולה בת יהודה(
עיין . ושאי חינוךשבעריכתו הוקדש מקום נרחב לנ" התור"ב. פעולות החינוך הדתי וידע גם להצליף בו

 .קנט-עמודים קכט, ג"כרך קל, ז"סיני ס, גאולה בת יהודה, "קול התור"
 

יצחק , נחום סוקולוב, יצחק בן צבי(בתנועה הציונית היו מנהיגים שעסקו בכתיבה היסטורית  5
 .ציון דינור ואחרים-בן' פרופ, שלמה זלמן שזר, גרינבוים
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מוקדש , )6שם ( ירחון דתי לאומי שערך במשך עשרים וחמש שנים –" סיני"ב
בקובץ המאה , פתח למאה כרכים של סיניעיין מ. (מקום לנושאי הציונות הדתית

 ).  שהתקינה אורה קצנלבוגן1987 –ז "תשמ

בשמו , כולל פילטונים, הרב מימון כתב מאות מאמרים פובליציסטים
בהם הגיב על ענייני , כמו כן כתב מאמרי מערכת לא חתומים. ובפסיבדונים

 הייתה בשעתם. כולל מאמרים אידיאולוגים, על בעיות השעה והדור, דיומא
והיום בשמשם תעודות היסטוריות לחקר , חשיבותם בעוררם דיונים ופולמוסים

, "במישור"ב, "התור"ב, "העברי"המאמרים נדפסו ב. התקופה בה נכתבו
 . ועוד" סיני"ב, "הצופה"ב

 לשעה ולדורכונסו בספרו , בעיקר בתחום הפובליציסטיקה, חלק ממאמריו
רים חזה את העתיד והזהיר מפני במאמ). 1965 –ה "מוסד הרב קוק תשכ(

והוא , לפני שמונים ותשע שנים).  425בן מנחם ספרי מוסד הרב קוק . (סכנות
ב נזעקה "נושא שיהדות ארה, "ניצני הטמיעה"ב כתב מאמר בשם "גולה בארה

 ). 1916, ו"ב תרע-גיליון א, שנה ו" העברי. ("לחומרתו המאיימת בעשור האחרון

 

 יםחגים ומועד, על אישים

בכתיבתו שם דגש על אישים ועל חגים . הרב מימון נחון בחוש פדגוגי טבעי
 : וכה הסביר, ומועדים

כי אם רוצים אנחנו להשפיע על , מנעורי עד היום הזה אני חושב ומאמין"
, יתדבקו במידותיהם, כי ילכו בדרכי אבותינו, ההמונים הרחבים בזמננו

אז אין דרך אחרת רק להרצות לפני כי , וישתדלו לדעת את תורתם ואת מעשיהם
ראשונים , ההמונים כפעם בפעם ומזמן לזמן על אודות גדולי ישראל שלנו

ושכן הודות להם נתקיימה היהדות גם בגולה , שמפיהם אנו חיים, ואחרונים
כי לא על ידי איזה פלפולים וחידודים נוכל לקרב את ; דעתי היא ברורה. ובנכר

אלא מתוך שיכירו לדעת את תולדות גדולי התורה , ההמונים אל מסורת ישראל
ומשום זה הקדשתי כמעט חלק גדול מן הספרות שכתבתי אני . - - -והמסורה 

מחזור , מדי חודש בחדשו(, "לספר בשבחם של אדירי האומה וחכמיה וגדוליה
 ). ז"תשרי תשי, כרך מ, סיני, שלישי

 מוקדש לגדולי ישראל השרי המא –ספרו הגדול של הרב מימון בן ששת הכרכים 
נדפס בשבע , 1990 –ן "תש, מהדורה מחודשת, הוצאת מוסד הרב קוק(

, בהקדמה לספר הוא מציין כי בתקופת מאה השנים עליה הוא כותב). מהדורות
, יצק מים על ידם, פגש כאלף וחמש מאות רבנים) 1940 – 1840(ש "ת-ר"ת

רונים של הספר החלקים האח. התאבק בעפר רגליהם ושמע תורה מפיהם
בהם הוא מפריך את הטענה כי בתנועת , מוקדשים לגדולי הציונות הדתית
 . הציונות הדתית לא היו גדולי תורה

ולעם , לארץ ישראל, שאם האהבה לתורה: "בהקדמה לספר כותב הרב מימון
, שרי המאהב". מיד גדולי ישראל הייתה זאת לנו, עדיין יוקדת ולוהטת בקרבנו
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הוא כותב ,  בן שמונה הכרכים ובמפוזר במקומות אתריםדשומדי חודש בחב
 . עליהם באהבה ובהערצה

:  מצטט הרב מימון את הרב יחיאל הלפרין בעל סדר הדורותשרי המאהבשער 
בסיפורי המעשיות שלי על תנאים ואמוראים על גדולי ישראל וחכמיו בכל דור "

 ".ודור אעשה לתורה שלא תשתכח מישראל

לימים נשיאה , שזר. ז. כה כתב ש. לתפוצה רחבה ולהדים רבים זכה שרי המאה
 : השלישי של מדינת ישראל

לכל דורותיה אין למצוא איש אשר הרבה כמותו , ובכל רחבי התנועה הציונית"
ולהעלות מן , לשקוד על חשוף מקורות הציונות במסורת הדתית שבאומה
על ,  והאמונההנשייה את זכר הלוחמים לציון אשר בקרב גדולי התורה

לא כל דעותיו הנן הלכות , ודאי. נסיונותיהם והיאבקויותיהם ופניני אמרותיהם
אבל כל רואה נכוחה לא יאמר , פסוקות ורבים ילינו על הערכות מסוימות

לפקפק כי שום זרם בציונות איננו יכול עוד להתברך שהקים לו מקרבו 
זכרו נא את מכלל , כמותו, מימואריסטון ברוך כשרון והיסטוריוגרף עתיר זכרון

בשני " (למען ציון לא אחשה"ו" הציונות הדתית בהתפתחותה: "ספריו הגדולים
זכרונותיו -לרבות מחקריו, הנמשך והולך" מדי חודש בחדשו"ו, )הכרכים

רעיון המזרחי וראשוני "ו") המזרחי"בקובץ " (תולדות המזרחי והתפתחותו"
של החינוך המזרחי בארץ " דים ראשוניםצע"ו") יובל המזרחי"בקובץ " (המזרחי
, שרי המאהוהן גם ספרו הגדול בן חמשת הכרכים "). מצפה"בקובץ (ישראל 

התחבב כבר מאד על קוראיו המרובים וזכה , שבכל המיוחדות אשר בהרצאתו
יהודה ' מנחה לר, אבי מוסד הרב קוק". (תוך שנים ספורות למהדורות מרובות

 ). 47' עמ, 1957 –ז " תשט.בגבורות, ליב הכהן מימון

 ואת אהבת ישראל של הרב מימון תאר המהדיר והמפרש של שרי המאהאת 
אם כל אהבה : "שמואל במילים אלה-ר יהודה אבן"הכוזרי ומורה נבוכים ד

זו העולה כפורחת בספרי הנבואה . קדשים היא-אהבת ישראל קדשי, קודש
לה למרומי המחשבה בספר המתנשאה מתוך חזון גאו, ל"וכלהבה מתוך אגדת חז

לוי ' ל מפראג והמתקדשת בפי ר"למהר" נצח ישראל"המתחדשת ב, "הכוזרי"
שרי אף דורנו זכה לשיר לה שירת הערצה בספר . יצחק מברדיטשב בקדושת לוי

 ). 56' שם עמ (המאה

הרב : "כתב, הוגה דעות בציונות הדתית, רופא, )וולפסברג(ר ישעיהו אביעד "ד
 אין כל ספק כי יש - - -את אמנות הסיפור : חדש בספרות הדתיתמימון פתח ענף 

שהם נאים ויפים והולמים את דרך האגדה ) שרי המאה(פרקים בסדרה זו 
 ). 58' שם עמ" (העתיקה שלנו

שרי המאה הוא אולי החיבור האופיני : "המשורר והמבקר יעקב פיכמן כתב
 מימון נמנה - - -ף צירופים כאן הזכרון המפליא והכשרון לצר. ביותר לרב מימון

עם אותם המעטים שבין גדולי ישראל שנפשם משולבת בחייהם וביצירתם של 
נמנה עם אלה שבידיהם המפתח לאוצר הגנוז של האומה שהקימה , דורות

 ). 64שם " (עליהם שומרים נאמנים כמוהו
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רי שאשר לספרך "שיגר ברל כצנלסון פתק לרב מימון ) 1943(ג "תש, א באייר"בי
, שאתה מציל את הדברים משכחה,  חסד אתה עושה עם הדורות הבאים– המאה

הרב , יהודה-גאולה בת". (בטוחני שאמנים וחוקרי נפש האומה ישאבו ממנו
 ).A12 / 51Sמ " מתוך אצ649' עמ, מימון בדורותיו

) 1947 –ז "תש (אנשים של צורהספרו , מדי חודש בחדשו ושרי המאהבנוסף ל
 .גרפיות של בני הדורות האחרוניםז ביו"כולל י

הרב מימון הקדיש דברים רבים לחגים בהכירו בכוחם כגורם מלכד את בני 
סקרים מראים שהחגים מהווים מרכיב חשוב בזהות היהודית ושכבות . העם

את מאמריו בנושא . מציינות אותם, גם אלה שאינן שומרות מצוות, רחבות בעם
הספר יצא בארבע ). 340ן מנחם מנחה ב, ג"תש (חגים ומועדיםזה כינס ב
הקדיש הרב מימון מקום נכבד לחגים וייחד גיליון " התור"בשבועון . מהדורות

, ג"כרך קל, ז"ס, סיני, יהודה-גאולה בת, "קול התור"עיין . (מיוחד לכל חג
 ).ד"כסלו תשס-תשרי

 

 מגילת העצמאות

אני , ארץ ישראל באנו בפעם הראשונה ל)1908(ח "באייר שנת התרס' ביום ח"
ואחותי הנכבדה בת ציון המצוינת עדה ' ונוות ביתי הרבנית מרת בתיה תחי

קטע זה ).י" לימים חברת כנסת מטעם מפא1973 – 1893ג " תשל–ג "תרנ". ('תחי
הרב  (חדר הורתישכתב הרב מימון בספרו " ברכה מציון"הוא מתוך הפרק 

בפרק זה דבריו ). 22, שם, 1912 –ב "יהודה ליב הכהן פישמאן אודיסא תרע
ארץ ישראל ולקוחים ,  ציונות–בנושאי ציון , הראשונים המשמעותיים בדפוס

 . אותה כתב בימי בחרותו, שלא נדפסה" קול יהודה"כנראה מתוך חוברת 

, האם מי שזכה לעלות לארץ ישראל"הפרק דן בעניין ברכת המצוות והוא שואל 
 ". ישראל שזכה לקיים-ת ארץעל מצות ישיב, צריך לברך ברכת המצוות

כי , לאחר שקלא וטריא הילכתי מגיע הרב מימון למסקנה שאין חיוב לברך
כי היא מצוה שכלית וכי בעצם , מצוות יישוב ארץ ישראל היא חובה תמידית

כל אלה . ישיבה בארץ יש הנאה גופנית ופריקה במידה ידועה של עול הגלות
 . פוטרים מן הברכה

 סמוך )1948(ח "באייר תש' בה, לאחר מכן) שלושה ימיםחסר  (ארבעים שנה
חתם הרב מימון במעמד ראשי עם על , למקום בו דרכה כף רגלו לראשונה בארץ

בקול נרגש .  ליד חתימתוה"בעזמגילת העצמאות של מדינת ישראל והוסיף 
ומרגשת , ברכה שריגשה את שומעיה אז. בירך את ברכת שהחיינו בשם ובמלכות

זכורני קצין צעיר בצבא ההגנה לישראל . החוזרים בקול ישראלבשידוריה 
אותה שעה ערכנו תימרון צבאי ובחנו מכשירי קשר חדשים שזה עתה , הייתי

. זכיתי ונתאפשר לי לשמוע את טכס ההכרזה בשידור חי, הגיעו לידינו
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של הרב מימון מהדהד באוזניי ומרעיד את נימי לבי עד עצם היום " שהחיינו"ה
 .הרב מימון הוסיף קדושה ורטט ליום ההיסטורי. הזה

עלה בשנת , )1908(ח "הרב מימון ביקר בארץ ישראל בראשונה בשנת תרס
זכה לחזות בהקמת ) 1948(ח "בשנת תש. ולחם למענה כל ימי חייו) 1912(ב "תרע

חבר , להיות שר הדתות הראשון, לחתום על מגילת העצמאות, מדינת ישראל
החינוכי , הספרותי, המדיני, ול רבות בתחום הציבוריהכנסת הראשונה ולפע

 .ובתלמוד תורה

מוסד הרב קוק  , מהדורה רביעית מורחבת ומתוקנת( ומועדים חגיםבספרו 
הדגיש כי יום העצמאות הוא חג דתי שיש לחוג אותו בתפילה ) 1952 -ב"תשי

השתתף בתפילות , בהיותו שר הדתות. ובהודאה ולקרוא את ההלל עם ברכה
לאחר פרישתו הפך ביום העצמאות בית . גיגיות שהיו אירועים ממלכתייםח

, מוקד לרבנים ועמך מכל רחבי העיר, הכנסת שלו בבניין מוסד הרב קוק
) פז' ד עמ"אייר תשי, ה"סיני ל" (מדי חדש בחדשו"במאמרו . והתפללו בו כמנהגו
נה אני אם בחג העצמאות שלנו בכל שנה וש, אין כל פלא: "כתב הרב מימון

מאמין . מרגיש לחובה לי ולכל עם ישראל לחוג את היום הגדול בהלל והודאה
וכי זה היום עשה , הייתה זאת היא נפלאת בעינינו' אני באמונה שלמה כי מאת ה

, מתוך אמונתי זאת אני מביט על כל אלה שכופרים בחג זה. נגילה ונשמחה בו' ה
...". ודתיותם מפוקפקתכמו על אנשים שנשמתם פגומה ואמונתם לקויה 

 6.הדברים נכתבו בעת רצון

, "סיני", "התור", "העברי "–מאמריו על החגים זכו לתפוצה ונדפסו בכתבי עת 
 בספרי מועדים ובילקוטים של בני, "הצופה"בעיתון , "מחניים", "נרות שבת"

המאמרים תורגמו לשפות שונות מודגשים בהם החג . עקיבא והרבנות הצבאית
-בן. (דורות נתחנכו עליהם. ראל והחגים שנתחדשו במדינת  ישראלבארץ יש
 ). 340מנחה , מנחם

 

 ומפעיל יוזם ,לוחם,  חוקר–רפאל  יצחק ר"ד
 )1999 – 1914( ט"תשנ – ד"תרע

נסובים על פעולתו הספרותית בתחום הציונות ) ורפל(ר יצחק רפאל "דברינו על ד
ביישוב לפני , בציונות הדתית, פהעל פעולתו הציבורית הענ, הדתית וארץ ישראל

                                                           
מוסד הרב קוק שעל יד . פרקי זכרונות של הציונות, שהאח לא ציון למען הדברים נישנו בספרו  6

הם חזרו . ליום בר המצווה] רפאל[שלה ] הרב[הספר הוקדש לנכדו ). 1958(ד "תשי. המזרחי העולמי
באור , בהצופה, )1943(ד "עקיבאא תשיהוצאת ארגון בני. ילקוט ליום העצמאות, ונדפסו בזה היום

 .ועוד) יורק-ניו(המזרח 
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בכנסת , בהנהלת ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, קום המדינה
 .7ראה מקורות בהערה . ובממשלת ישראל ובתחומי מחקר אחרים

אהרן מירסקי ' את פעילותו המחקרית ספרותית הגדיר בעל פרס ישראל פרופ
 ). 7ה ראה הער.(בפתח כתבי יצחק רפאל רשימה ביבליוגרפית

המעיין ברשימת הכתבים הזאת יראה כאן ספרים ומחקרים בעניינים הרבה "
כגון תולדות ישראל ופיוט ותולדות גדולי ישראל . שאין צירופם רגיל היום

ישראל ופולקלור ומהדורות של כתבי -וחסידות וביבליוגרפיה וישוב ארץ
ני השעה ועם וביני הדברים האלה שלל של מאמרים בעניי. ראשונים ואחרונים
-לתורה ולמדעי היהדות שאין עוד כתב" סיני"ובהם הירחון , זה עריכת כתבי עת

. תמיהני אם לא יאחז תמהון את המעיין ברשימה הזאת. עת כמגמתו וכמזיגתו
לא נמצא בימינו איש העוסק בצרכי כלל ישראל ורשימה כזאת של כתבים דרה 

רח ומשא ציבור על גבו כבעל אף לא נמצא בחכמי הזמן מי שהעמיס טו. בנפשו
 ". הכתבים

בהסתדרות ,  המזרחי והפועל המזרחי ביישוב–דרכה של הציונות הדתית 
, קיפוח, דחיקת רגל. לא הייתה  קלה, הציונית במדינת ישראל ובעולם היהודי

גינויים , ביקורת. ההתיישבות והתעסוקה, העלייה, הפלייה  בתחומי החינוך
 . וחרמות מצד המחנה החרדי

                                                           
,  הוצאת מוסד הרב קוק877-858'  חלק שישי עמ– אנציקלופדיה של הציונות הדתית –צחק  רפאל י 7

 ). 2000(א "ירושלים תשס
ירושלים , הוצאת עידנים/יצחק רפאל ספרי ידיעות אחרונות,  לא זכיתי באור מן ההפקר פרשיות חיים-

 ). 1981/ (א "תשמ
ר יצחק אלפסי הוצאת דעת תורה ירושלים " כתבי יצחק רפאל רשימה ביבליוגרפית סודרה בידי ד-

1988. 
הרשימה מחולקת לחמישה ). 1988(ח "ועד תשמ) 1932(ב "החל משנת תרצ.  עיולים1487 ברשימה -

מאמרים , 211אישים וספרים , 154מחקרים ותעודות , 120עריכה ,  עיולים35ספרים וחוברות  :מדורים
-שבעריכתו ביטאון בני, "תקוה"ב) 1932(ב "בתרצהמאמר הראשון על חנוכה נתפרסם . 967ורשימות 

והאחרונים על היסודות האידיאולוגיים של הציונות הדתית ושלושים , עקיבא בגאליציה המזרחית
ההגות ועניני דיומא נתפרסמו בלמעלה , מאמריו בתחום המחקר). 1988(ח "בתשמ ,שערים להלכה

, אנגלית, פולנית, אידיש(במספר שפות , תבחמש אנציקלופדיו, וקבצים כתבי עת,  עיתונים-120מ
דרום , הברית-ארצות, צרפת, אנגליה, פולין(ברחבי העולם  )הולנדית, הונגרית, גרמנית, צרפתית
 . ותחת פסיבדונים שונים, )אפריקה

הוצאת מוסד הרב , ר יצחק רפאל"מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות לזכרו של ד,  ספר רפאל-
בחלק ). קכד-כרכים קכג(  ירחון לתורה ולמדעי היהדות–" סיני"במסגרת ). 2000(ס "קוק ירושלים תש

בקיבוץ גלויות  פעולתו, יצירתו הספרותית, ר יצחק רפאל"הראשון של הספר מאמרים על חייו של ד
רבים מהכותבים הוסיפו הקדשה ותארים לרפאל . בספר חמישים מאמרים בחכמת ישראל. ודברי הספד

גמירות  בעל, חובב תורה מוריה ולומדיה, סופר וחוקר, איש הרוח ואיש המעשה, הפעלים נמרץ ורב –
 אשר, מנהיג חוקר ומורה, וידיד בית ישראל' ידיד ה, הנהיג את הכלל והטיב עם הפרט, דעת יוצרת

פעולתו בעסקי ציבור , ספרא וסייפא, איש אשכולות, בעל חזון ומעש, אדם דגול, הכניסני בשערי סיני
אוהב , מפיץ תורה ברבים, תרם רבות להחדרת ערכי המשפט העברי, את תרומתו במחקר טשהטש

חוקר וסופר , איש רוח ואציל נפש, חדשים פתח את שערי סיני גם בפני חוקרים ,חכמים וסופריהם
 .ומספר חסידי



 53

עמד בשער ללא חת נגד , ר יצחק רפאל בתפקידיו כאיש  הציונות הדתית"ד
מאבקיו הקימו . הוא ייצג בתקיפות ובכשרון את שולחיו. המקפחים והמבקרים

 .עליו עוינות ויריבים שלא היו רגילים לעמידה כזאת מצד דתיים

על וכתב , ר רפאל התקומם נגד הקיפוח בהיסטוריוגרפיה הציונית ובספרות"ד
, עם הגליון(שבעריכתו , שבועון מזרחי, "במישור"להלן דבריו ב. כך בחריפות

ציון -חטא גדול חטאו ההיסטוריונים של חיבת): "14-11-41א "ד חשון תש"כ
הם שוכחים ומשכיחים את . והציונות כלפי ראשיה ונציגיה של היהדות הנאמנה

 מעשיהם של אם אמנם דובר על. חלקם לא הובלט כראוי. פעלם והשפעתם
מוהליבר ודומיהם וגם כאן לא , עליאשברג, אלקלעי, גוטמכר, הרבנים קלישר

ביחס למסופר על חבריהם לעבודה ולחזון מחוגי , תמיד במידה המספקת
, הרב נתן פרידלנד, לוריא. ר ח"הד: כגון,  הרי רבים מהם–היהדות החילונית 

יבת ציון עדיין זקוקה  פרשת ח- - -.הרב נטונק ואחרים כמעט שנשכחו לגמרי
 ". אובייקטיבית ונכונה יותר,  להארה חדשה

-יצא לאור על(בעריכתו , " בציונות ובתולדות היישוב–דמויות "במבוא לסדרה 
כתב בשנת ) ידי המחלקה לענייני הנוער הדתי של הנהלת ההסתדרות הציוני

שעשו , םשנעשה עוול וקפוח לגבי אישים רבי, ואם נעמיק לראות נווכח: "ג"תש
ודמויותיהם מובלעות כלאחר יד בחומר הכללי ללא , כתבו והשפיעו, ופעלו

לפנינו סילוף היסטורי . או שגם שמותיהם נעלמו ונשכחו, הדגשה והבלטה
הנעשה בחלקו העיקרי מתוך תוסר ידיעה ובמקצת גם מתוך כוונה תחילה למעט 

". למסורת אבותדמותם של הראשונים לציון מחוגי הרבנים והיהדות הנאמנה 
  8.רשימת מקומות נוספים בהם התריע על כך) 1הערה (, במבוא שם

נוסיף ונשאל מה ידוע על אישים ציונים דתיים בני העלייה השנייה כמו הרבנים 
בנימין ' הסופר והעורך ר, המחנך והסופר אליעזר מאיר ליפשיץ, מימון, קוק

המשורר יוסף צבי , וורר אברהם יעקב בר"הגיאוגרף ד) יהושע רדלר פלדמן(
ר "ד, ר יעקב אנגל"המחנכים ד, )המאירי(הרב המחנך משה אוסטרובסקי , רימון

 .ומה נכתב עליהם בספרי ההיסטוריה, ר יצחק מירקין"וד, יהודה מהרשק

 הראשונה העלייה מאז ישראל-בארץ היהודי היישוב תולדותבספר המקיף 
ומית הישראלית למדעים  בהוצאת האקדמיה הלאעברית תרבות של בנייתה–

חלק ראשון (י "ומוסד ביאליק פרק על הוצאות הספרים המרכזיות שפעלו בא
ל "מוזכרות שם עשרות הוצאות ספרים כולל מוסד ביאליק מו)  ואילך248' עמ

את שמו של מוסד הרב קוק לא מצאתי . שזכה לסיקור של למעלה מעמוד, הספר
אך שיקול מוטעה יש , ח או חוסר ידעאיני חושד בהיסטוריונים המכובדים בקיפו

ל גם "כנ.  ואילך630' לגבי רשימת הסופרים המופיעים שם מעמ, כן. ויש
 . בפרסומים מקצועיים אחרים

                                                           
 פרותהס של עלבונה תבע הוא )26.9.39 ט"תרצ בטבת ט"כ הצפה( העברית הספרות לבעיית במאמרו  8

 אין רוב פי על" :כתב הוא ,בעיתונות המתפרסמות העברית הספרות על השנתיות בסקירות, התורנית
 גדולים ביניהם ,ומדעיים תורניים ספרים עשרות על שפוסחים אלא עוד ולא ,שלמות הסקירות
 ,ידיעה מחוסר הבאה מקריות כאן שאין הרושם ויש ,ברמז אפילו נזכר לא ושמם שהופיעו וחשובים

 ".עברית ספרות" השם בתוך הללו הספרים את לכלול לא קבועה שיטה מעין אלא
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הוא פעל במוסד הרב קוק מיום הווסדו ועד , לא רק נאה דרש, ר רפאל"ד
במשך , ואחר פטירתו של הרב מימון, בתחילה כמנהל. ב שנים"במשך מ, פטירתו

אתר פטירת הרב מימון הקים את יד הרב מימון ואת . ר ההנהלה"ז שנים כיו"ל
הוא ייסד את איגוד סופרים צעירים שפירסם ). ראה לעיל(המכון לציונות דתית 

כן , בעריכתו יחד עם בנימין רבינוביץ תאומים) 1939 –ט "תרצ (אמנהאת הקובץ 
אנשי העט הדתיים שמטרתו הייתה לאחד את , ייסד את איגוד סופרים דתיים
חוקרים , משוררים, ואיגד בתוכו כמאה סופרים, בארץ ישראל לחטיבה אחת

את , "במישור"האיגוד הוציא לאור את השבועון .  רובם בירושלים–ועיתונאים 
 . זאת בנוסף לפעולתו הארגונית והתרבותית. ועוד" ארשת"

 

 פעילות ספרותית מחקרית

ר יצחק רפאל באו "למדנותו והתמדתו של ד, כישוריו המדעיים, כשרונו המחקרי
 –ח "תשל, מוסד הרב קוק(ר נתן הירחי "אברהם ב'  לרהמנהיגלגילוי בספר 

הספר . הערות ומבוא, אותו ההדיר במהדורה מדעית מתוקנת עם ביאורים) 1978
שופטי ). 1979(ט "בחכמת ישראל בשנת תשל, זיכה אותו בפרס ביאליק היוקרתי

מפליא את הקורא "ופירושו " העמיד את הנוסח על מתכונתו"הפרס ציינו שהוא 
בבקיאות ובשליטה במכמניה של ספרות עם , בשפע הדעת והחכמה וההשכל שבו

מבהיק ומאיר "הם שבחו את המבוא ופסקו שהספר במהדורת רפאל ". ישראל
ר רפאל עבד על הספר כעשרים שנה "ד". וזיוו חזר אליו כאשר בראשונה

הרב יוסף קאפח . ות אחרי שפרש מהפוליטיקה המפלגתיתלסירוגין וברציפ
ד "חבר מועצת הרבנות הראשית ודיין בביה, )2000 – 1917, ס" תש–תז"תרע(

וטוב למנהיג : "העיר, חתן פרס ישראל במדעי היהדות, הרבני הגדול לערעורים
מבחינתנו אנו טוב עשו מתנגדיו המדיניים שגרמו לו , שעסק בספר המנהיג

את כוחותיו הרוחניים העצומים מעבר המנהיגות המדינית לעבר להפנות 
המנהיגות התורנית הכללית היהודית ועל זה התאפשר להחיל את חידתו של 

 ).כט' עמ, ספר רפאל"" (מעז יצא מתוק"שמשון  בן מנוח 

: ר יצחק רפאל  הייתה בתחומים הבאים"פעילותו המחקרית ספרותית של ד
 . עידוד כוחות צעירים,קמת מוסדות ה, יוזמות, עריכה, כתיבה

ר "מונה המסדר ד) 7ראה הערה ( רשימה ביבליוגרפית -בכתבי יצחק רפאל 
ר רפאל המשיך בפעילות "ד). 1988(ח " עיולים עד שנת תשמ1500-יצחק אלפסי כ

וקבצי תורה , "סיני"בעיקר בעריכת ) 1999ט "תשנ(בקצב מואט עד פטירתו 
 . שבעל פה

, ביוגרפיות וביבליוגרפיות, ההדרת כתבים וכתבי יד, קריםיצירתו כוללת מח
, את פעילותו הציבורית בתחום התנועתי. מאמרים ורשימות, ספרים וחוברות

הבריאות וענייני דת ליווה במאמרים כשהוא לומד , העלייה, הספרותי, המפלגתי
הוא הגיב על אירועי הימים והתמודד עם בעיות יסוד . הדברים לעומקם

נעבור " שכותרתו –" הצופה"באותו יום כתב מאמר עבור , אולוגיותואידי
 . ם ובמחקר ספר המנהיג" לתוכנית שנת הרמב-" סיני"עבור , "להתקפת נגד
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רשימה על הנוער " ההד"והוא בן שמונה עשרה פירסם ב) 1932(ב "בשנת תרצ
 בטאון –" תקוה"באותה שנה החל לערוך את . מחוז הולדתו, הדתי בגאליציה

בעלותו ארצה בשנת . ההנהלה הארצית של בני עקיבא בגאליציה המזרחית
בשנת . עיתון בני עקיבא בישראל, "זרעים"היה ממייסדי ועורכי ) 1935(ה "תרצ
 אגרות הרב  צבי הירש –פירסם את מאמרו המדעי הראשון ) 1937(ז "תרצ

תית  אלה היו ביכורי יצירתו בתחום הציונות הד. קאלישר עם מבוא והערות
 .מאמרים ועריכה, ההדרת כתבי ראשונים, מחקר–והם סימן לכל ימיו 

עבורם זכה בפרס , ר רפאל בשדה הציונות הדתית"להלן סקירה על  כתביו של ד
לא נימנה כרוכל את כל ". תרומתו הייחודית לחקר הציונות הדתית"שפירא על 

,  כתבי רפאלהמעוניין יפנה לרשימה הביבליוגרפית של. המחקרים והפרסומים
 ). 7ראה הערה (ר יצחק אלפסי "מאת ד

 

 חסידות וציון

הוצאת  (החסידות וארץ ישראל –ר יצחק רפאל בתחום זה  "מחקרו הבולט של ד
" סיני"פרקים נתפרסמו ב). 1940 –ש "ת, ירושלים, ישראלית-הספרים הארץ

 מוסד הרב קוק (על חסידות וחסידיםהמחקר נדפס גם בספרו ). ו-כרכים א(
 ).1991 –א "תשנ

כי ראשיתו נעוצה בתקופת  פעולתו הציונית , המחבר מספר בפתח הספר
בגאליציה החסידית צריך היה . בטרם מלאו לו עשרים שנה, בעיירות גאליציה

לדעתו להבליט ולהדגיש באופן מיוחד את הנימה החסידית שבציונות ונקודות 
לא רק את הצד העיוני כי , גישתו הייתה להדגיש, המגע בין החסידות והציונות

אם גם את הצד המעשי ולספר על פעולותיה המרובות של התנועה למען ארץ 
הספר מגיע עד לתקופת חיבת ציון שבראשיתה נפגשו שתי . ישראל ויישובה

בסוף דבר מציע רפאל מסקנה כי הציונות היא המשכה ההיסטורי של . התנועות
שמות חלק ניכר משאיפותיה החסידות וכי בציונות מצאה החסידות התג

שני קנינים נעלים של החסידות ששימשו גם יסוד ושורש , וגעגועיה לארץ וללשון
 . בהשקפת עולמה של הציונות

עכשיו כשעברתי על הספר : "ר יהודה אבן שמואל  הגיב על הספר בכתבו"ד
בשלמותו ראיתי עוד יותר את האש הגדולה שיצאה מהחסידות בגעגועיה לארץ 

 ). לז-במישור שנה א לו" (ישראל

רים "הם תיארו התנגדותם של אדמו.  לא כולם הסכימו עם מסקנתו של רפאל
זכורני בבחרותי הרצאתו של רפאל ברחובות על , וחצרותיהם לתנועה הציונית

מחנך בבית הספר המקומי יצא , נושא זה כאשר יושב ראש ההרצאה מר אמוראי
 . בשצף קצף נגד הדברים

. למעלה מיובל שנים בהתמקדו בהקשר הציוני, ק בחקר החסידותר רפאל עס"ד
מבחר של חמישה ) 1991 –א "מוסד הרב קוק תשנ (על חסידות וחסידיםבספרו 

הוצאת מוסד (וזאת בנוסף לאנציקלופדיות על החסידות שערך , עשר מחקרים
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הוצאת  ( מאה צדיקים תולדות וספרים–ספר החסידות וספרו ) הרב קוק
 ). 1962 –ב "תשכ, ניאברהם ציו

 

  הדתית הציונות

בהם פירסם גם מפרי , ר רפאל יזם  וערך קובצי מחקר בנושא הציונות הדתית"ד
שרגאי . ז.אותו ערך יחד עם ש, ספר הציונות הדתית –הבולטים שבהם . עטו

בשני  הכרכים למעלה מאלף עמודים ). 1977 –ז "מוסד הרב קוק ירושלים תשל(
הספר יצא לכבוד שבעים וחמש שנים לייסוד . ות ותעודותרשימ, ובהם עיונים

 . המזרחי

בספר שלפנינו נעשה נסיון לבחון ולנתח מקצת : "בשער הספר כתבו העורכים
. לגלות מתולדותיה ולתאר חלק ממעשיה במרכז ובשלוחות, מרעיונות התנועה

העורכים מודעים למה שאין בספר מה שביקשו להביא בו ולא הצליחו על אף 
ביחוד ההיסטורי ישמש אולי יסוד והתחלה לעבודות , החומר שרוכז. המאמצים

מאז עברו עשרים וחמש שנים ועם כל ההתקדמות ". נוספות מקיפות ומשלימות
 . טרם  נכתבו העבודות המקיפות

מקיפים , ידי מנהיגי התנועה וחוקריה-למעלה ממאה המאמרים שנכתבו על
, זכרונות, נוער, חינוך, ביבליוגרפיה, וריההיסט,  אידיאולוגיה-תחומים רבים 

בעקבות . ותמונות, מסמכים, תעודות, אגרות, הפעילות בארץ ובגולה. אישים
ארבעה קבצים ) 1993(ג "ועז שנת תשנ) 1982(ב "קובץ זה התפרסמו משנת תשמ

. ר יצחק רפאל"מרדכי אליאב וד' הראשון בעריכת פרופ, ספר שרגאישל 
 זהו כתב עת לחקר הציונות הדתית והעלייה לארץ .האחרים בעריכת רפאל

בסיוע ההסתדרות הציונית העולמית ובמסגרת , בהוצאת מוסד הרב קוק, ישראל
קבצי שרגאי הם אות . הכהן מימון. ל. ש הרב י" ע-פרסומי המכון לציונות דתית 

בהקדמה . שרגאי איש הספר והמעש בהגיעו לגבורות. ז. ש' הוקרה והערכה לר
הולך ומתרחב חוג החוקרים בציונות הדתית ואף גדל מספר : "ורךכתב הע

ר רפאל הציב בפני מוסד הרב " מטרה שד–"  המתעניינים במשנתה ובתולדותיה
הושם דגש על תולדות ההתיישבות ' בקובץ ג. הנושאים בקבצים מגוונים. קוק

 .בכל אחד מהקבצים תרם העורך מפרי עטו. הדתית

חומר רב ,  פרשות חיים–ההפקר  מן באור זכיתי לאבספרו האוטוביוגרפי 
 .הפועל המזרחי ימצא בו עניין,  המזרחי–שהחוקר והמתעניין בציונות הדתית 

בו נתפרסמו מאמרים , "סיני"ר רפאל ערך במשך שלושים ושבע שנים את "ד
 שבועון  מזרחי – "במישור"כן ייסד את . בנושאי ארץ ישראל והציונות הדתית

). 1940-47ו "תש-ש"ת(ות הזמן שיצא לאור במשך שבע שנים לספרות ולשאל
 . השבועון בעריכתו טיפל בענייני השעה והקדיש מקום לדברי הגות ומחקר

בהם דברים שנאמרו בכינוסים שנתיים , פה-ראויים לציון קבצי התורה שבעל
אחר פטירתו של הרב מימון , ר רפאל ישב בראשם"ד). 1959(ט "החל משנת תשי

על ידי , בכנסים שמשכו קהל רב נידונו. וערך קבצים אלה) 1962(ב "שכבשנת ת
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דברי הלכה בנושאים של מצוות התלויות , גדולי הרבנים מהזרם הציוני דתי
 .פדיון שבויים ועוד, גבולות, מלחמה,  גיור, קליטה, עלייה: בארץ ובנושאי השעה

 

  יד-כתבי ופרסום ספרים ההדרת

עמדנו על מפעלו בספר . רסם כתבי יד ואגרות גנוזותר רפאל ההדיר ספרים ופי"ד
 כתבי הרב יהודה –כאן נציין את פעילותו בשדה הציונות הדתית . המנהיג

הערות , שהוציא בתוספת מבוא) 1879 – 1798ט " תרל–ח "תקנ(אלקלעי 
ה "בשנת תשל, אחרי שלושים שנה). 1944 –ד "מוסד הרב קוק תש(ובאורים 

 שנייה של הספר במסגרת כתבי יסוד של הציונות הדתית יצאה מהדורה, )1974(
 . עם תיקונים והשלמות

כינוס כתביהם , מוסד הרב קוק תיכנן סידרה של כתבי יסוד של הציונות הדתית
הציוניים של ראשוני התנועה המיוסדים על השקפת עולם דתית ישראלית 

דתית יונקת ונשענים על ספרות הדורות ורוחה המסורתית שהתנועה הציונית 
 ).ראה במאמרי על המוסד. (מתורתם עד היום וערכם אינו היסטורי בלבד

 

 ביבליוגרפיות

, תגובות,  סקירות–למד אותם וכתב עליהם , עיין בהם, ר רפאל אהב ספרים"ד
הוא . לספרים שנתפרסמו במוסד הרב קוק הקדים מבואות. ביקורות והערות

 . ונושאיםהתמחה ברישום ביבליוגרפיות של סופרים 

הביבליוגרפיה המקיפה הראשונה של ספרות ציונות דתית נכתבה על ידו בשנת 
של ההסתדרות ,  המדור הדתי–הוצאת המחלקה לענייני הנוער ) (1945(ה "תש

הספר ). ספריית המכון למדריכי הנוער הדתי/במסגרת סידרת למדריך.  הציונית
עם ). יורק- ניו–שלים ירו" מוריה"הוצאת ) (1960(ך "יצא שנית בשנת תש

. דתית-מדריך ביבליוגרפי לספרות ציונית –תוספות ועיבוד מורחב בשם  
המחולק , הרשימה מבוססת על הרצאות בסימינריון למדריכים ובה מבחר

, ספרות ההלכה, ציוני דרך, כתבי יסוד, ביבליוגרפיות: לשלושה עשר מקצועות
) רפאל(בעריכת יצעק ורפל .   ספר שנה של איגוד סופרים דתיים–" בארשת("
) פירסם מאמר על הציונות כגורם בהתפתחות ספרות ההלכה, 1944 –ד "תש

, אישים, זכרונות, היסטוריה, ספרי מתנגדים ופולמוס, ספרי דרוש וליקוטים
הרשימה מתחילה בשנת . תעמולה נוער, עיתונים ומאספים, בעיות והישגים

, הרשימה בימינו לוקה בחסר. קצריםבפתח כל פרק דברי הסבר ). 1870(ל "תר
) זאת בהתחשב בקהל היעד שלה אז(מאחר שאינה כוללת ספרים בלועזית 

, בהשוואה לרשימות אחרות. ומאחר שמאז שנכתבה נוספו פרטים רבים
. שנתחברו באותה תקופה ושלא התמקדו בציונות דתית ערכה היה רב ביותר

גליון , התור, )מימון-הרב פישמן(י  פלא-דתית ומזרחית , ציונית-ספרות: השווה(
 ). ב וראה לעייל" תרפ-כב -כא
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, קליין. ש' פרופ, עמיאל, קוק, ריינס: ר רפאל רשם ביבליוגרפיות של הרבנים"ד
 .אסף. ש' ופרופ

שנדפס " פרקים בתולדות העיתונות העברית"בתחום זה נכלול את מאמרו 
). 368-321' עמ (רותווספ ישראל בתולדות פרקים-ואחרונים ראשוניםבספרו 

עת -ובו תיאור אחד עשר כתבי) 1957 –ז "תל אביב תשי, הוצאת אברהם ציוני(
תולדותיהם , לספר לקורא על אחדים מן העתונים העבריים הדתיים"כשכוונתו 

נכללות כל , במושג עיתונות דתית", משתתפיהם והשפעתם, עורכיהם, תכנם
ואשר צמחו , בלתי קבועות,  מזומנות שהופיעו לעתים- - -ההוצאות הפריודיות 

 ".בתוך היהדות הנאמנה ובאו לשרת את ענייניה הספרותיים והציבוריים

 ספר שנה לחקר – ארשתמנחם ערך רפאל שישה קבצים של -יחד עם נפתלי בן
הקובץ האחרון מוקדש לזכרו של . )1981-1958א "תשמ-ט"תשי(הספר העברי 

 . הברמן וישראל מהלמן. מ.  בעריכתו אמנחם והשתתפו-הביבליוגרף נפתלי בן

 

 ביוגרפיות

קרבם והטיב , רפאל התרועע עם אנשים, כאהבתו לספרים כן אהבתו לבני אדם
למנהיגים ולחברים  ,הוא פעל להציב יד ושם. אזנו הייתה כרוייה לכל אחד. עמם

הוצאת  (ות וכתביםד תולצדיקיםהחסידות מאה רו פראה ס. שהלכו לעולמם
 שערך וכתב בה לחסידות אנציקלופדיה ו).1955 –ו "הם ציוני תשטספרים אבר

א "תשס, 1986 –ו "תשמ, הוצאת מוסד הרב קוק(, י- כרכים אותיות א2 ,ערכים
עם שלושים שנה  (ה"הראי – רבים דקבצים לזכר ולכבו  הוא ערך.)2000 –
 זכר מרדכי, )עם מלאת חמישים להסתלקותו (ה"זכרון הראי ,)תלקותוסלה

ספר , )ישעיהו וולפסברג (ספר אביעד, )ראובן מרגליות (ספר מרגליות, )רוקנו(
ום חנ' בעריכתו עם הרב שאול ישראלי והרב פרופ) יק'יוסף דוב סולובייצ (יובל

 ). 1984 –ד "תשמ .יורק-ניו, הוצאת מוסד הרב קוק וישיבה אוניברסיטה(לאם 

בה הופיעו שבע  ,"ת הישובבציונות ובתולדו דמויות"ית ירפאל יזם וערך את ספר
הוצאת ( פרקים בתולדות ישראל וספרותו –ראשונים ואחרונים בספרו . חוברות

. אנשי ספר, שרה אחרונים עמדור על) 1957 – ז" תשיא"ספרים אברהם ציוני ת
 – פרק במחיצת גדולים לא זכיתי באור מן ההפקרבספרו האוטוביוגרפי 

 . מנהיגים וסופרים, שראל גדולי י–רישומים על כשלושים אישים 

אישים  – האנציקלופדיה של הציונות הדתית את הוצאת לעשות ביוזמוהגדיל 
.  עם אשתו גאולה בת יהודהיחדאותה ערך ) מוסד הרב קוק (מושגים מפעלים
 -4000יה המחזיקים כדכולל כרך המילואים של האנציקלופ, ששת הכרכים

 נדפסכרך המילואים ). 2000 – 1958(א " תשס–ח "ים תשינעמודים נדפסו בין הש
וקרים וסופרים חעשרות . המפעל נמשך כארבעים וחמש שנה. אתר פטירתו

העורך כתב . ר יצחק אלפסי ויצחק גולדשלג"תרמו ביותר ד. כתבו את הערכים
הכרכים ). ראה להלן(יהודה -ערכים רבים כמו גם עורכת המשנה גאולה בת
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למפעלים לא ולמושגים . שמונה מאותכאלף ו, שנדפסו עוסקים רק באישים
. רבים מהם מתבארים תוך קריאת תולדות האישים דעותיהם ומעשיהם. הגיעו

אפרים .  אישיה בצורה מקיפה כזאתחרת לא זכתה להנציחשום תנועה ציונית א
מפעל אדירים "וקריו העריך את האנציקלופדיה וח" דתיהקיבוץ ה"יעיר מראשי 

' ג עמ"תשס,  צג"סיני" ("מי שסבור שהוא ציוני דתישכדאי שיימצא בכל בית של 
 ). קפו

רון בשנת חזר בכרך האחעל עיקרי הדברים ו, כתב העורך' בהקדמה לכרך א
 ): 1999(ט "פטירתו תשנ

 : שלוש מטרות עיקריות עמדו לפנינו

I. צים לידיעת חולרכז ולסדר במידת האפשר את כל הפרטים הנ, לאסוף
 . ועת הציונות הדתית מראשיתה עד ימינוהגותה ואישיה של תנ, פועלה

II. שומרת מצוות ומסורת אבות, לסכם את תרומתה של יהדות התורה ,
, לגלות ולתאר את חלקה המלא. מית ולבנין ארצנואולתנועת התחייה הל

, שכותבי תולדות הימים וזכרונותיהם למיניהם נהגו ונוהגים למעטו
 ; לטשטשו ואף לסלפו

III. מנהיגי עדות ועסקני , אה ותלמידים ממשיכיםלמורי הור, עד-להציב גל
נכים חמ,  מגידים ומטיפים, ומסביריםמחדשים, רבנים וסופרים, ציבור

ות הנאמנה דו וגדלו בתחום היהחשצמ, יוזמים ומבצעים, ומארגנים
 . גם מסרו חייהם לתנועת התחייה, והקדישו זמנם וכשרונם

רות לבניין הארץ בתוך התנועה לציון והתעור: תנועה ציונית פירושה כאן
לא הגבלנו עצמנו במסגרת תנועת . רדית למן מבשריה הראשוניםחות ההדהי

,  אם כי היא תופסת את המקום הראשון והראשי בהיקף פעולתה,יחהמזר
בספר פסיפס של דמויות בני עדות ויוצאי גלויות שונות . הקיים והרצוף בפעולתה

 .כי אקלימים רוחניים וחברתיים נבדליםינח

כל אחד על פי מידתו , עם האישים זכרנו ומנינו בעלי הלכה ואנשי מעשה
רק לגבי , מכללים והגדרות שקבענו לעצמנו, מידה מקובל-סטינו מקנה, וגדולתו

ובכך העמידו עצמם , שנפלו במלחמת הקוממיות, מדריכי נוער ועסקנים צעירים
ו בספר ערכים על לא הובא. יוצרים ובונים, ים ורואיםוזבשורה ראשונה בצד ח
 . טוביםלאורך ימים, אישים החיים אתנו

אפשר לשאול פה . התוכנית כפי שעלתה במחשבה תחילה לא בוצעה במילואה
מה היו השיקולים לגבי היקפו הה ו לתמ,והושמט שמעוןושם מדוע נכלל ראובן 

 . הכתיבה של עשרות המחבריםיש הבדלים בכושר. רחשל ערך זה או א

 . מפעל מונומנטלי לדורות שכל המתעניין בציונות נזקק לו,זהו אוצר בלום
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 ארץ ישראל ויישובה

עליו כתב ורשם ביבליוגרפיה של כתביו , שמואל קליין' כתלמידו של הרב פרופ
וכמוסמך האוניברסיטה העברית בחוג לידיעת הארץ כתב רפאל על ) ט"תרצ(

 .נושאים אלה

 הוצאת אברהם ציוני אחרוניםראשונים ונדפס בספרו " (כברת ארץ"במאמרו 
כן . דן בקניית ארבעת אלפים ושמונה מאות אמות מול קבר רחל) 1957 ז"תשי

שני מאמרים אלה ). נדפס שם(כתב על תולדות הקהילה האשכנזית בארץ ישראל 
 כתב חסידים ראשונים על ירושלים וארץ ישראל). 1939(ט "נדפסו תחילה בתרצ

הדפוס , העלייה החסידית, ט"ישראל של הבעששליחי ארץ , )1948(ח "בשנת תש
). ו"תשכ(על עין זיתים החדשה , )ג"תש, א"תש(בירושלים והעיתונות בישראל 

בדברי הפתיחה . השמיטה והעלייה, י"בכתיבתו הירבה לעסוק בנושאי אתרוגי א
 פה דן בנושאים הנוגעים למצוות התלויות בארץ-בכינוסים של תורה שבעל

 .ירסם ביקורות על ספרים בחקר ארץ ישראלכן פ. ונושאי השעה

בעל כוח עבודה מופלא וכושר ,  תנופה ויוזמה, חזון שליצחק רפאל היה איש
טוב לב ,  פועל ומפעיל אחרים.שוקד על מלאכתו ותלמודו וחרוץ, ארגוני מעולה
מעודד צעירים ומכניסם לעולם המחקר , לי הבחנהבלעתים , ומקרב הבריות

 .םנים וחכמיוהספרות ומוקיר זק

הוא . מורשת מחוז ילדותו ובית אבא, להבות חסידיתתדבקות והב ֵנחוןרפאל 
דבריו היו מסודרים . בצדקת דרכומאמין  .היה לוחם שידע לעמוד מול חזקים

מרצה דברי תורה ותועמלן , הוגה ופולמוסןרפאל היה . סגנונו משופר, ומוכנים
 .בחירות

מוקף בארונות גדושי ספרים , בביתומי שלא ראה את רפאל בחדר עבודתו ש
. לא ראה אהבת ספר, אחרים או משל, פרי עטו, כשהוא נוטל ספר חדש בידיו

 .קירבו לליבו כשעיניו נוצצות והבעת אושר נסוכה על פניו, פו ברוךטהוא לי

רבות מתוכניות רפאל . אין אדם נפטר מן העולם וחצי מתוכניותיו מתגשמות
 .דתית ולספרותהההציונות תרמו ותורמות לחקר , קמו

)): 17.7.89(ט "א במרחשון תשמ"י" הצופה("שרגאי מספר . ז.הסופר והמנהיג ש
ר "יק הגדיר את ייחודו וכושרו הנפשי והמעשי של ד'כי הרב יוסף דב סולובייצ
מאציל , בעל שכל ישר ומוח חריף, איש מרץ ופעולה: "יצחק רפאל במילים אלה

 ".ז פנימי וגבורה המתבטאים במעשההוא על כל הנספחים אליו עו

 



 61

 תי ביוגרפ– יהודה-גאולה בת

) יהודה ליב מימון(יהודה -גאולה רפאל המוכרת בשמה הספרותי גאולה בת
על הוגלו מן הארץ ר אביה ואמה בתיה אשכ) 1917(ז "יורק בשנת תרע-נולדה בניו

ה עם מגיל שלוש היא חי.  בזמן מלחמת העולם הראשונה,ידי השלטון התורכי
, בה סיימה בהצטיינות את בית המדרש למורות מזרחי, משפחתה בירושלים

וקיבלה תואר מוסמך באוניברסיטה העברית בהיסטוריה וסוציולוגיה של עם 
ר "נישאה לד) 1936(ו "בשנת תרצ .היסטוריה כללית וספרות עברית, ישראל

 ).ורפל(יצחק רפאל 

 עיון ,לימוד, שיח חכמים, רמחק, ספרות, גאולה גדלה וחיה בבית של תורה
כך בבית . העט ושולחן הכתיבה, בית שבמרכזו הספר וארון הספרים. וכתיבה

בית , בית בו דנו בבעיות העם והמדינה. ובנה ִשלֹה נוחם עדן, אבא וכך עם בעלה
 היה זה .פקדו אותו" עמך"עסקנים ו, ראשי עם, סופרים, פרופסורים, שרבנים

 .בית של תורה וציון

ה עמדה לצד אביה ובעלה בעבודתם הספרותית ובפעילותם במוסד הרב גאול
 לפי פירושו של –" עזר"היא הייתה עזר כנגדם . זאת בנוסף לפעילותה שלה, קוק

אעשה לו : " על הפסוק"גור אריה", י"על רש) ר בצלאל לוואי"ביהודה (ל "המהר
דאם לא (כ "דאל) י"רש. ('זכה נעשה לו עזר וכו): "חי, בראשית ב". (עזר כנגדו

כנגדו למה לי והכי פרושו לפי זה אעשה לו עזר שהוא עזר כנגדו כי זה העזר ) כן
ו זה את זה אבל עזר זה יהיה דאינו עזר כמו האב לבן או בן לאב דלעולם לא יתנג

כי האשה שהיא חשובה ושקולה כמו האיש ומסייע לאיש כי האיש , עזר כנגדו
 ".  עזר כנגדוזה נקרא, מביא והאשה מתקנת לו

, חוברות, פריםסרסמה יפ. עורכת ומתרגמת, פרתוס, וקרתחגאולה בת יהודה 
, עשיר,  כותבת בסגנון אישיגאולה. השעה נייודברים בעני, פרקי מסע, מאמרים

 .קולח ומושך

 

 : דתיתבתחום הציונות ה, להלן רשימת פירסומיה

 תורגם הספר). 1979(ט " תשל,ירושלים,  מוסד הרב קוק– ויורותדמון ביהרב מ -
ויצא  – Rabbi Maimon in his Generations ,ידי הרב משה פירסט- עללאנגלית

  .1998בהוצאת המוסד בשנת 

נתיב . קופרשטיין. בעריכת ל, בגבורות –כהן מימון ה. ל. י' ה לרחמנ – מבית -
כולל את אבא ). 1957(ז "תשט, אביב-תל, מ"נכסי תרבות יהדות בסרביה בע

 . הספריה שלי, וובית

ד "ירושלים תשכ. מוסד הרב קוק,  רבי יהודה ליב הכהן מימון–אלה תולדות  -
 . לאורו, אבא וביתו, אלה תולדות – שלושה פרקים . וברתבח) 1964(

קר הספר העברי חספר שנה ל, 'ארשת ד, וןמיהודה ליב הכהן מי' תולדות ר -
 ). 1966(ו "רפאל מוסד הרב קוק תשכ. י, םחמנ-בן. בעריכת נ
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ה "תשמ, מוסד הרב קוק ירושלים,  רבי יצחק יעקב ריינס– איש המאורות -
)1985.( 

א "תשס. שליםומוסד הרב קוק יר,  רבי משה אביגדור עמיאל–איש ההגיונות  -
 ). רגום אנגלי ייצא בקרובית ()2001(

גוד סופרים י ספר שנה של א– ארשת, מן קרוכמאל ותפיסתו הלאומיתחרבי נ -
הוצאת הספרים הארץ ישראלית בסיוע מוסד , )רפאל(ק ורפל חתיים בעריכת יצד

 ). 1944(ד "תש, הרב קוק

ק רפאל חבעריכת יצ. שובידמויות בציונות ובתולדות הי, רבי יחיאל מיכל פינס -
תי של ההסתדרות הציונית ד הנוער ה–לקה לעניני הנוער חבהוצאת המ) ורפל(

 ). 1944(ד "ירושלים תש. סד הרב קוק היסוד בסיוע מוןבהשתתפות קר

ר "קובץ בעריכת הרב ד, ייםח פרשיות בנוטרי מורשת, יאל מיכל פינסחרבי י -
הוצאת מוסד . תרגמה מאנגלית והביאה לדפוס גאולה בת יהודה. אליהו יונג

בקובץ שנים עשר מונוגרפיות על אישים . )1968(ח "הרב קוק ירושלים תשכ
ה כתבה את הפרק על דבת יהו. ג.  סופרים שוניםבידי בדורות האחרונים שנכתבו

 . פינס

 מאת דיוקנאות הספר חנדפס בפת) ר ישעיהו אביעד וולפסברג"של ד (לדיוקנו -
 הוצאת – אביעד נדפס גם בספר )1962(ב "תשכמוסד הרב קוק . ר אביעד"ד

 ). 1986(ו "מוסד הרב קוק תשמ

 ). 1987(ז "תשמ, כרך המאה. סיני, שמואל אלכסנדוב' ר -

  ).1994 (ד"אב אלול תשנ,  קידכרך. סיני, על מות לבן -

בספר חידושי , משכן שילה) ל" לרב שילה רפאל זצספדדברי ה(ם הספר  ע-
הוצאת מוסד הרב , ל"מאת הרב שילה רפאל זצ, פסקי דין, דברי הלכה, תורה

 ).1995 (ו"קוק תשנ

ות לזכרו ד ובמדעי היהקרים בתורהחמאמרים ומ, ספר רפאל, חיים שכאלה -
הוצאת מוסד הרב . ת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץכק רפאל בעריחר יצ"של ד

  ).2000(ס "קוק תש

 ). 2000(ס "אדר תש-שבט. כרך קמה.  סיני–  רב ומנהיג– סליה שמלקידרבי ג -

, יחיובל המאה של המזר. ד "אברהם יעקב סלוצקי הי'  ר–ראשון לראשונים  -
ג " אדר תשס–ג "אדר תרס. יחקרים מאה שנה ליסוד המזרחמאמרים ומ
ה "במסגרת סיני ס( הרב קוק דמוס, הדגאולה בת יהו. יסר יצחק אלפ"בעריכת ד

  ).2002 – בב"אלול תשס-תשרי, קל-קכט

, רלט-רכו,  כרך מא.סיני, ייהחשבת התחן במ"תורת ארץ ישראל של הרמב -
 .1963 – ג"כ תש-ניסן אלול 
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ות נקר הציוחכתב עת ל, שרגאיספר , ת הדתיתנוה אצל ראשי הציוניחזון המד -
מוסד הרב קוק , ק רפאלחר יצ"בעריכת ד. ראלשהדתית והעליות לארץ י

  ).1989 (ט"תשמ

, קלא.  סיני–ת הדתית ונואשונים בצירים ורמדיניים אצל מבשרעיונות  -
 טבת שם, םלק השני של המאמר נתפרסם שח ה).2003(ג " תשסכסלו-תשרי
, סהרבנים יהודה ביבא) מאמרלפי הסדר ב(המאמר דן באישים הבאים . אדר

יוסף , נתן פרידלאנד, אליהו גוטמאכר, צבי הירש קאלישר, יהודה אלקלעי
ק חיצ, זאב יעבץ, נסייק יעקב רחיצ,  שמואל מוהליבר,ןצבי שניאורסו, נטונק

ארבעה (כהן קוק ק החאברהם יצ, יהודה ליב מימון, חיים הירשנזון, נוסבוים
  ).עשר במספר

ל הכהן "ב ירגדפיה על הנופרק מתוך מו ( והמזרחי– הרבנות הראשית דיסו -
. שרגאי. ז.  ש,ק רפאלחבעריכת יצ,  כרך ראשוןת הדתיתונוספר הצי). ל"מימון ז

  .)1977(ז "מוסד הרב קוק תשל

 ות הדתיתונקר הציח פרקים בספר שרגאי, "הקולטורה והמזרחי"שאלת  -
מוסד הרב , ר יצחק רפאל"ד. מרדכי אליאב' ערכו פרופ .והעלייה לארץ ישראל

  .)1981 (ב"קוק תשמ

 שוביות והיונסוגיות בתולדות הצי, גרסים הראשוניםונשאלת הקולטורה בק -
-בהוצאת אוניברסיטת תל, ה רעיה אדלרנ עורכת מש,שפירא בעריכת אניטה) 2(

 ).1983 (אביב

  .ד"כסלו תשס-תשרי, ג"כרך קל, ז ססיני, "קול התור" - 

עורך משנה גאולה .  בעריכת יצחק רפאל– אנציקלופדיה של הציונות הדתית -
נתפרסמו במשך השנים , מישה כרכיםח. ד הרב קוקסבהוצאת מו .הודיה-בת
 ).2000(א "תשסב השלמות –כרך שישי  ).1983 – 1958 (ג"תשמ –ח "תשי

 

  ביוגרפיות ציוניות דתיות

יהודה התרכזה בכתיבת -ברשימת יצירותיה נוכח לדעת שגאולה בתהמעיין 
 –מעשה אבות סימן לבנים ( תולדות חיים של אישי הציונות הדתית ,ביוגרפיות

 האנציקלופדיה לציונות דתית עם בעלה ערכה את). ראה לעיל על הרב מימון
יהודה כתבה -גאולה בת .שבששת כרכיה קרוב לאלף ושמונה מאות ערכים

יש מהם . וזים מכלל הערכיםאחשהם למעלה מעשרה , ים ועשרהמאתי
, שמואל אלכסנדוב' ר(ויש למאמרים ) ריינס ועמיאל, מימון(שהתפתחו לספרים 

 ). סרבי גדליה שמלקי, רבי יחיאל מיכל פינס, אברהם יעקב סלוצקי' ר

, )א ברכה"יש(אלישר יעקב שאול ,  אליאשברג מרדכי:חיברהבין הערכים ש
המאירי , גולד זאב, )ב"הנצי(ברלין נפתלי צבי יהודה , ברודי חיים, רןבארט אה

, פ יעקב משה"חרל, חורגין פנחס, הרצוג יצחק איזק הלוי, משה) אוסטרובסקי(
, ליפשיץ אליעזר מאיר, לונץ אברהם משה, יעבץ זאב, )רב צעיר(טשרנוביץ חיים 
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ם "מלבי, שמואלמוהליבר , הוחזקייים חמדיני , )ל"שח(דא שמואל חיים נל
, סלומון יואל משה, סולוביציק משה, נובל נחמיה, נאטוניק יוסף, )מאיר ליבוש(

קואניקה ,ציון - עוזיאל בן,נתן  פרידלאנד,חק אלחנןפקטור יצס, פדרבוש שמעון
שטרוק , שטאמפר יהושע, )ר"שפ (חסרבינוביץ שאול פנ, קוסובסקי חיים, ציון-בן

 אוירבך שלמה –בספר ההשלמות . ירא ישעיהושפ, שלזינגר עקיבא יוסף, הרמן
 . נריה משה צבי,גוטשטיין משה-גושן, אונטרמן איסר יהודה, זלמן

ק רפאל ובנה הרב שילה רפאל שהלכו חר יצ"עלה דבאב ובדמע כתבה על בכ
 .לעולמם

, העדות, הרמות, החוגים, של אישים מכל הזרמים כוורת, הרשימה מגוונת
ים האישיים פורשים בפני הקורא את הציונות הערכ. הארצות, המקצועות

 . הדתית בכללותה

צאת מוסד הרב וה(, זכרונות על הציונות פרקי – שהחלמען ציון לא אבספרו 
אבל " )9 -8 'עמ(מה דהכהן מימון במקום הק. ל.  כתב הרב י)1954 – ד"תשי, קוק

י שהן כפ, ברור לי שאין איש בעולם אשר יוכל לספר את תולדותי כמוני אני
ל אשר חפצתי כגם הקרובים ביותר אלי אינם יכולים לדעת כמוני את . באמת
 ". את אשר קרה לי וכיצד השפיעו המקרים הללו עלי ועל נפשי, לעשות

אבי (כה רגשותיה ודרה, ה עם האתגר וסיפרה על לבטיהדדהבת גאולה התמו
ת הכותבת מהי ההרגשה של ב: שואלים אותי" ).חרמ-רמז, פו,  סיניוירושלים

מצד אחד זוהי הרגשה נפלאה : ביוגרפיה שעיקרה לא זכרונות, ספר על אביה
לפסוע , תעמק שוב בבעיותיוהל, לחיות שוב במחיצתו, להיכנס שוב לתוך עולמו

, לטבול בזוהר ההומור הטוב שלו, ייםחרי כברת חאתו מחדש כברת חיים א
זוהי משימה ,  מצד שני. לחזור אחורנית אל שנים טובות ומלאות תוכן:בקיצור
כמעט הייתי אומרת צנזור , כשעל כל צעד ושעל אתה שומע קול אזהרה, קשה
לא ,  רק לא לעבור את הגבול! עצרו: אצבע קרה על הלב ואומרחהמני, פנימי
איך . שוב מה הן העובדות היבשותחל, האמת האובייקטיבית, את האמתח לשכו

היה כל כך טוב . רשה אכזריותדלפעמים נ .ים מזוית בקורתיתרבדנראים ה
גירסה שקישטה את הדמות ושיוותה . ה ומקובלתחנו, לדבוק בגירסה מסויימת

יון של מפרי ד, היא מקושטת, אבל הגירסה אינה נכונה, מכובד, לה גוון רצוי
לקבוע את הדברים , לסלק טעויות, האמת היא אחרת וצריך לחתוך. מעריצים
לפי מיטב הכרתי שמתי , נים או מחניפיםגם אם לא תמיד הם מה, כמו שהיו

אם . נכונה. כבשתי את יצרי והשתדלתי לתת תמונה מדוייקת.אמת זו נר לרגלי
, ךדמאי. סתם סטית אנוש, אז זה וודאי שלא במתכוון, יש מי שימצא סטיות

שלא , מי שכותב ביוגרפיה מתוך לא אכפתיות. אסור להתכחש גם לקול הלב
האיזון . תצלח לא – רפיה ללא אהבה וקרבה נפשיתביוג, לדבר על הסתייגות

והדברים אמורים . ן הקשהחהעדין בין האמת לבין הזיקה הנפשית הוא המב
 ". ביתר שאת בבן או בבת הכותבים על הוריהם
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הרב יצחק "וקרי הציונות הדתית כתב במאמרו חמרדכי אליאב מבכירי ' פרופ
, ח"סיני צ(, איש המאורותר הספ שהוא ביקורת על " האיש ופעלו – יעקב ריינס

 :יהודה- הדתית ועל תרומתה ושיטתה של גאולה בתעל חקר הציונות, )צ-פג

בספרה על אביה הרב ) רפאל(יהודה -הכתיבה של גאולה בת-כבר נודענו לשיטת"
כאשר בצד , ביוגראפית-ל שהוכיחה בו את כושרה בכתיבה היסטורית"מימון ז
ה בפני הקורא את יריעת קורותיה של תנועת חייו של הרב מימון גולל-סיפור
ק יעקב חייו של הרב יצח- קורות–, ום זהחעתה לפנינו חיבורה השני בת. יחהמזר

, כאשר תולדות האיש מתוארות על רקע תקופתו, יח המזרריוצ, ל"ריינס ז
. י וראשית צעדיהחיסוד התהוותה של התנועה העולמית של המזר-ובעיקר על

  ".שניסו להתמודד עם משנת האיש ופועלורק מעטים קדמו לה 

קשה עוד יותר : "אליאב' סטורי בכלל מציין פרופיקר ביוגרפי והחבכתבו על מ
-הגותה ודרכי, שלמעשה אינו מסתפק בתיאור האישיות,  הביוגראפיחקרהמ

עיקר מעיייניו של . קופה שלמה באמצעותהתאלא למעשה מתאר , פעולתה
ולה דמשום כך ג, על מעלותיו ומגרעותיו, ש עצמווקר נתונים לפועלו של האיחה

. יותר גם סכנת הכתיבה הסובייקטיבית והנטיה לאידיאליזציה של גיבור הספר
להשתדל להשתחרר ,  וקר להתאמץ ולדבוק בגישה אוביקטיביתחלכן שומה על ה

פנים לאישיות ופועלה ולנקוט גישה ביקורתית -מהזדהות אישית וממשוא
ואינה מטשטשת גם , ולשותיו וממחדליומחנה מתעלמת גם שאי, בהערכת האיש
על הביוגראפיה . כשם שהיא מדגישה את הישגיו וזכויותיו, את כשלונותיו

וככל , להתמקד בהתייחסות הפנימית ובמבנה כוחות הנפש והיצירה של הגיבור
כאשר לקחי , ממלאת הביוגרפיה את ייעודה האמיתי, שאלה נחקרים ונחשפים

 ". ותיו יסייעו בידינו גם בעיצוב העתידהעבר וצפונ

בשנת , יהודה- זיכה את גאולה בתק יעקב ריינסחרבי יצ – איש המאורותהספר 
ל "המפד, בפרס שפירא למחשבת הציונות הדתית של המרכז העולמי, ו"תשמ

 : בנימוקי ועדת השופטים נאמר בין השאר .הפועל המזרחיוהסתדרות 

שאינה יודעת להעריך את טובם של , נועהאולי אחד המחדלים של התזהו "
 , מבוגרים ונוער,ואינה דואגת לטפח את מורשתם של רבים, נכסיה הרוחניים

אשר , יהודה-הסופרת גאולה בת, איפוא, תבורך. ניתחורותם ההולעצב את ז
, איש המאורותעמלה בשקדנות לתקן את המחדל הזה והגישה לנו בספרה 

את , דחו אומרים מחקרית ובלטריסטית גם יהיינ, בצורה משכנעת ומעניינת
את הקווים הביוגרפיים : מכל זוויות האורות שלו, דמותו של האיש ריינס

 פחות מכך את צד  את משנתו האידיאולוגית מחשבתית ולא, הבסיסיים
היה הרב ריינס גם בכל הספרות , ממדים-שכן בקיא רחב, הלמדנות שבו

,  שלו הפלפולים ובירורי הסוגיותוחידושי התורה, יםשרדהתלמודית והמ
 ". מסתכמים לכמות עצומה

 : והוסיפו השופטים

ים המאפיינים והמציינים רבדיהודה היתרון שרבים מה-עמד לה לגאולה בת"
י חאף הוא ממיסדי ומנהיגי המזר, שמעה מאביה, את אישיותו של ריינס
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צר תנועת בר ליוח-ל שהיה תלמיד" זמימוןהרב יהודה לייב הכהן , הדגולים
-פישמן ספר קלאסי-כתב הרב מימון, לפני למעלה מחמישים שנה. המזרחי

שבו כמובן מוקדשים , "בשם הציונות הדתית והתפתחותה, דוקומנטארי גדול
 ". י ריינס"עמודים רבים להגר

משורר ומחנך , סופר, ר חיים חמיאל חוקר"בטקס הענקת הפרס נשא דברים ד
 : ונן רב פעליםחמ

שקיבל תאוצה , קר הציונות הדתיתחהוא חלק מ המאורותאיש הספר "
יש לכך דהמק,  הרב קוקדי מוסד רבה גם על יבמידה, ן האחרוןממסויימת בז
, יש שחוקרים נושאים. חקר זה מתנהל בשיטות שונות.  מפעולתודחלק נכב
כך נהגה בספר קודם שכתבה . גאולה בחרה בדרך הביוגראפיה, תקופות, פרשיות

, דרך הביוגראפיה מתגלית לעתים כיעילה יותר. ון בדורותיוהרב מימעל 
, גם היריעה האינפורמאטיבית מתרחבת יותר, כמאלפת יותר וכמקיפה יותר

 הרבה פעמים המלצתי על הביוגראפיה .והיא מתקבלת יפה על ידי הקוראים
 ". כשיטת הוראה של דברי ימי ישראל בבתי הספר

אמנם קשה להחליט " :יהודה ואמר-לה בתמיאל את גאוחר "בריו ברך דדבסוף 
על המשנה הסדורה הניתנת בכלי , על מה לברך אותה ועל מה לברך תחילה

ון נגס והחעל הניסו; על הלשון הבהירה והרהוטה;  על התיאור המרתק;מהודר
ברכה זו הטמונה במשנת , או על הברכה שהניחה בביתנו, הספרותי והמדעי

 היסטורית של שפע פרטים וגלויי מעשים האוצרת בתוכה ידיעה, ראשונים
ומה שמעודד , לטיפוח המחשבה, מה שמביא לרענון אידיאולוגי –לקוראים 

 ". לעיון נוסף במהותה של התנועה לעומת מצבה

קר הציונות הדתית והעליות חכתב עת ל, ספר שרגאיהדברים נתפרסמו ב(
 ). 302' עמ, 1989 – ט"מוסד הרב קוק תשמ. לישראל

בנין הנשען "ה בנתה דיהו-ל כי גאולה בת"ו הנרדכי אליאב כתב במאמרמ' פרופ
מעיד על שקידה ) איש המאורות(החיבור שלפנינו . על יסודות נאמנים ומוצקים

ית של נועל בדיקה קפד, ומר ובשיחזור המעשים והאירועיםחעצומה בליקוט ה
ר קריא ספ, אכן עלה בידה לכתוב ביוגראפיה מהימנה. יד-כל חומר שבהישג

המחזיר עטרה ליושנה ומתאר בפעם הראשונה בצורה שיטתית את , ומרתק
, ברם. וכך הוסיפה נדבך חשוב לחקר הציונות הדתית, קורות הרב ריינס ופועלו

ומתוך הזדהות עם , שלא פעם מיעטה להשתמש באיזמל הביקורת, נדמה לי
 ". נטתה להדגיש יותר את האור ולמעט בתיאור הצללים, גיבור הספר

נכתב ) של הרב ריינס (שיטתו בהלכה על איש המאורות  בספרא"אציין שפרק נ
כם דגול שהלך לעולמו בדמי ח דתלמי, על ידי הרב שילה רפאל בנה של המחברת

 . ימיו

 רבי משה אביגדור –איש ההגיונות וא התחום הביוגרפיות  בספרה האחרון
יהודה על -גאולה בת שֹחה בהקדמה .)2001 – א"מוסד הרב קוק תשס (עמיאל
 . עצמה
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 קדשו חשלא יטול רו, בשנות הגבורות ובפי תפילה לבורא עולם"הספר נכתב 
בקשתה מתקבלת והיא ממשיכה במחקר ובכתיבה ". ממני ולא יסתום מעיינותי

 .כמעיין המתגבר לאורך ימים

עט מוחלט של מ מהעדר כ- - -קשתה עלי כתיבת הספר כי " תלוננתממחברת ה
דליתי ככל שיכולתי מתולדותיו " אף אני - - -גרפי על הרב עמיאלחומר ביו

על המעט שנכתב עליו ".  רוחוחייוהיתר הקדשתי לפרי מחשבותיו שבהם הטביע 
המדינית של הרב משה - משנתו הדתית– במאמרו של משה הלינגר 1ראה הערה 

ת אילן מדעי היהדו-בר אילן ספר השנה של אוניברסיטת בר(אביגדור עמיאל 
ארבעה מהם , בה מוזכרים חמישה מחקרים) א"תשס, ט"כ-ח"ומדעי הרוח כ

-יצחק רפאל וגאולה בת, י הרב מימון"שלושה נכתבו ע, בהוצאת מוסד הרב קוק
איש  הערך באנציקלופדיה שניזכר שם נכתב לפני הופעת הספר. יהודה

ו  מדעי מוגש לרב עמיאל במלאת ל-המוסד הוציא גם קובץ תורני. ההגיונות
 של הרב דת בלימוד פרק על שיטתו המיוחאיש ההגיונותבספר . ששים שנה

עמל  בשם – וד שפירא דהרב נתן , תה של המחברתכדי בעל נ" שנכתב ע–ל אעמי
א עמיאל שנלקטו "מ בספר פרקים במשנת הגר).150 – 138 'עמ (ותדהתורה והמי

 ). 242 - 151' עמ (ר יצחק אלפסי "י חוקר הציונות הדתית והחסידות ד"ע

 

 סופו של עידן

באה ) 3.8.1999 –ט "תשנאב -במנחםא "כ(ר יצחק רפאל "עם פטירתו של ד
. האבות המייסדים הלכו ואינם.  במוסד הרב קוק תקופת המייסדיםלסיומה

שנת  ועמד בראשו עד פטירתו ב)1937 (ז"תרצשנת הרב מימון ייסד את המוסד ב
שנת סד בראשיתו ויושב ראש מהל המונר רפאל שימש מ"ד. )1962 (ב"תשכ
מתוכם עשרים , שישים ושתיים שנים פעל במוסד. עד פטירתו) 1962(ב "תשכ

 . וחמש תחת שרביטו של הרב מימון
מם תפישת עול. הדסיון והתמינ, תנופה ונחרצות, למייסדים היו חזון ואמונה

המוסד עמד בראש . באה לביטוי בתקנות המוסד ופעולותיודתית -הציונית
, מעמדם בתנועתם, למדנותם. ראו שליחות בהקמתו וניהולו. יניהםמעי

 . כושר הביצוע שלהם רוממו את המוסדו, במוסדות היישוב ובמדינה

 היו שנות השיא בפעילות היצירתית של םהשישים והשבעי, שנות החמישים
כתבי , קכתבי הרב קו, ם"הרמב, הזהר,  מפעלי דעת מקרא–המוסד ובפיתוחו 

תרגום מבחר , ספרי הראשונים, דתית האנציקלופדיה לציונות, תיתהציונות הד
 יד ,)הדברים נסקרו לעיל(טמירין , שרגאי, קבצי ארשת, למחקרים בחכמת ישרא

 גדולי הרבנים .הכינוסים לתורה שבעל פהולציונות דתית המכון  ,הרב מימון
, פעליוו למוארועיו ותרמ ראשי העם והמדינה היו בין באי המוסד, והחוקרים
 .  בתחומו וכמעלתואיש איש

מהפכות ותהפוכות בקצב ו בשישים ושבע שנות קיומו של מוסד הרב קוק חל
, חילון והתבוללות ,שואה ותקומה: הכללי והטכנולוגי, מהיר בעולם היהודי
הולדת , קריסת אימפריות, מלחמת עולם, כמת ישראלחו צמיחת מרכזי תורה
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והאמצעים שעומדים לרשות  כל אלה. רנטמחשבים ואינט, לווינים, מדינות
לות "המו. ינותם ותלמודםיהתענ ,יי אנשים ואומותחעל משפיעים , האדם

יציקת , צבע, ריםסד, לא עוד מכונות גדולות שחורות. כהוהדפוס עברו מהפ
מעניין . ל אתה לנו" מו–יכפול לך ות שמכונ, כיום מעבד תמלילים לך. אותיות
ם שהאינטרנט יפחית את מספר קוראי הספרים לי"שחששם של המו, לציין
, זכורני. בעשור האחרון גדל בהרבה מספר הספרים שנדפסו בעולם. נתבדה

נפל פחד על , החל לשדר קונצרטים.) סי.בי.הבי(כאשר שירות השידור הבריטי 
 . העניין במוסיקה גבר ומספר באי הקונצרטים גדל–אך ההיפך קרה , התזמורות

מוסדות רבים עוסקים עתה  .קר הציונות הדתיתח חלוץ במוסד הרב קוק היה
 לחקרקתדרא ו מחלקה, בכל אחת מהאוניברסיטאות מכון. בחקר הציונות

נוסף לאוניברסיטאות . תיתדאילן מתמחה בציונות - אוניברסיטת בר.הציונות
לחקר נושאים עמותות ומוזיאונים , "מרכז", "מורשת", "יד"דות קמו מוס
בהם חוקרים , ם ואישיםמנהיגי ,ראשי ממשלה, רבנים, שיאים לזכר נ,םמוגדרי

 . מקיימים ימי עיוןומפרסמים , את חייהם ותקופתם

לים רבים מפרסמים "מו. עסקיים ופרטיים, ייםסדלים מו"בעולם הדתי רבו מו
 מאת מחברים מקובלים על 9,עתה בתחומים שמוסד הרב קוק עסק בהם

 המותר מבחינת מסורת ישראל מתחום" לפי הקריטריון שלא לחרוג ,המוסד
, דת ומדינהנושאי . שראלית י- בדגש על בעלי השקפת עולם דתית10,"המקודשת

י גופים מכל "מחקרים ופרסומים ע, יוניםדהלכה ודמוקרטיה מעוררים 
 . הזרמים

וצאת ספרים איכותיים בתחום העיון והמחקר אינם הלים העוסקים ב"מו
 ספרי .יםנה ממלכתית ציבורית וללא תרומות נדבים עצמם בלי תמיכיקלולים כי

אינם אך , תקציבית-נושאים עצמם מבחינה כלכליתי רבים "הנלמדים עקודש 
תפוצתם שומדיהם ולספרי מחקר ועיון  למותירים משאבים לספרים שמעטים

מישים ושש יהיו קריטריונים חראוי שבמדינת ישראל בת ה. מוגבלת
 הקשר – א עקאדאך .  מחקר וספרותבמפעלי אובייקטיבים לתמיכה ממשלתית

 .הכספים הייחודיים והלחצים המיפלגתיים, בין פוליטיקה לתרבות

                                                           
 על גלגולה של הלכה בעולם – ביינם של גויים סחריינם "הוצאת עם עובד פירסמה את : דוגמא ל 9

יעות אחרונות פירסם לקט די. נצר לשושלת בריסק, יק'חיים סולובייצ'  הרב פרופתמא" המעשה
מרכן זלמן שזר . נים ראשיים לשעבר רב– הרצוג וספרים של הרב שלמה גורן .א. מאמרים של הרב י

המרכז ערך , מרדכי ברויאר' ולדותיה מאת פרופתתכניתה ו, הישיבה, פירסם ספר על אהלי תורה
 –בשיתוף עם האוניברסיטה העברית כנס בין לאומי בן שלושה ימים לרגל הופעת הספר מכון ון ליר 

ישראל קיים כנס בין לאומי בן שלושה ימים לציון מאה שנה להולדתו של הרב לקידום תרבות האדם ב
שמוסד הרב קוק מפרסם את ספריו וערב עיון במלאת עשר שנים לרב שלמה גורן , יק'יוסף דב סולובייצ

 . שראשי מוסד הרב קוק פעלו למען בחירתו לתפקידי הרבנות הבכירים בהם שירת
 

 בהוצאת בסתר רעםר נריה גוטל בביקורת על הספר " העניק הרב דאפיון מעניין למוסד בימינו  10
נה במידה ח באופיה ואשר ניתהוצאה לאור של ספרות תורנית שאינה חרדית מובהק בית" –המוסד 

 ).2.4.03 ,מוסף ספרים, הארץ(" מסויימת של פזילה לעולם המחקר
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ים של ונבאמצע שנות השמ תנופת היצירה והפיתוח של מוסד הרב קוק הואטה
מנע ממנו פעילות ענפה ר רפאל "ו של דמצב בריאות. מאה העשרים למניינםה

כם חתלמיד  , יורשו הטבעי,)1994 – ד"תשנ ( הרב שלה רפאל,ידוחופטירת בנו י
ה דשל ספרי הסבא הרב יהו" באקס ליבריס(" . פגע בו–בעל כישורים והכשרה 

 ומחֹקק מבין רגליו עד כי יבא יהודהלא יסור שבט מ"ליב מימון רשום הפסוק 
: קוייםוירצון יהי , ר המוסד עתה הוא יהודה רפאל"יו ).י, ראשית מט ב"שילֹה

 ).ט"ו כ"כ, בראשית, ן"רמב" (בות עשו בניםוכמעשה א"
 נסתמו .הל ומוסד הרב קוק התרחקו זה מז"המפד, תנועת המזרחי העולמי

בשנת . משלה ומההסתדרות הציונית העולמיתממקורות תקציביים ממשרדי ה
 , למוסדהפסיקה ההסתדרות הציונית את תמיכתה הקבועה) 1994(ד "תשנ

 שיש דבעו. התמיכה במוסד ביאליק נמשכת. והפרה החלטות קונגרס והסכמים
המרכז העולמי של . לברך עליה יש לתמוה על ביטול ההקצבה למוסד הרב קוק

משרדי . אך החל בהוצאות מזדמנות של ספרים, לו מקורותיודלדהמזרחי ני
הסכמים , כספים ייחודיים,  הקצבות באפיקים אחרים מעביריםהממשלה

 . קואליציוניים וכדומה

לו  מאפשרים המוניטין שלו וכסי הספריםנ,  המוסד ועובדיוישל מנהלהמסירות 
 הרב די, ותדהמכון לחסי, המכון לציונות דתית, פעולות המחקר. ללהמשיך לפעו

נפגעו בגין פעילות גופים אחרים ובשל המצב , ד גופים אחים למוס–ימון מ
פרי  המוסד מגלה פעילות מוצלחת במכון להוצאת ס.הכלכלי ושינוי גישה
 . ראשונים ואחרונים

המוסד זכה במשך השנים לשבחים ולהוקרה על כלל פעולותיו ועל יצירות 
 . ומפעלים מיוחדים

זה ערכו המיוחד של : "הרב צבי יהודה קוק שהמוסד נושא את שם אביו העריך
שהוא נותן את הישן , התורני-המרבה ומעשיר את רכושנו הספרותי, המוסד

, וזהו ערכו ופעלו הגדול, חדש במרחב תקפו של הישןבשכלולו של החדש ואת ה
 יגדל - - -תה ולכבודה וביצירת לבטי נבטי תחייתנו ללימודה של תורה ולספר

ז " סיון תשח"י, "פהוהצ"(ותורתו ' לקידוש שם ד, ירבה פעלו, יינשא ערכו, חווכ
6.6.1947 .( 
:  מהמוסדליון לא חשך הרב פרופסור שמחה אסף את שבט ביקורתויבאותו ג

ספרים רבים יצאו בסיוע של המוסד מהם חשובים ומהם לא כל כך חשובים "
תווצר ) סיוע( כדאי אולי שלמטרה זו - - -,ויש והסיוע בא בעיקר לסייע למחקר

מבלי שיצטרך המוסד לתת את שמו , על ידי מוסד הרב קוק קרן עזרה מיוחדת
לא כל " :כתב" סיני"על  ".על כמה מן הספרים שמחבריהם קיבלו סיוע ותמיכה
' סיני' אבל נתפרסמו ב- - -,הדברים הנדפסים בו יש לקבל כהלכה למשה מסיני

י ליתן טעם וערך לכל כדברי ראשונים שיש בהם דכמה וכמה מחקרים חשובים ו
וידי חכמים ולומדי תורה תהיינה משמשות בו גם בדורות , ערכי הירחון

 ". הבאים
 : המצווה של המוסד במאמר מערכת-בשנת ברעקיבא כתב -בטאון הנוער בני
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התורנית , הספרות הנאמנה, הוא הראשון והיחיד בסוגו ביהדות) המוסד"(
לספרות ,  המוסד הוא היום המשביר המרכזי- - -מדעית מצאה בו את גואלה 

-בתמיכתו בכל מפעל ספרותי, בפירסומיו המרובים והחשובים. התורה והאמונה
הוציא ספרות זו מקרן , במחקר ובמדעבהלכה ובאגדה בעידודו מחברים , דתי
 ).1950 –י "ניסן תש, "זרעים". ("והעלה אותה למעמד ממלכתי, זוית

איש העלייה , )1957 – 1880, א" תשי–מ "תר(פלדמן יהושע -לררד ,בנימין' ר
באפיקי "כתב מסה מאלפת , עורך ופעיל ציבור ציוני, פובליציסט, סופר, השנייה
עמודים , ך"ירושלים תש (פרצופים, משפחות סופריםפסה בספרו נדש, "סיני
הוגים ומלומדים , חוקרים, משוררים, הוא פוקד סופרים במסתו). 380 – 364

לפני "טענתו היא כי . מאז מלחמת העולם הראשונה, דתיים שהלכו באפיקי סיני
לפחות זו , המלחמה הגדולה הראשונה נדמה היה כי הספרות העברית החדשה

וכי בתקופה שלאחר ". נפרדה לגמרי מערכי תורה ודת, הלכה ונוצרה בארץש
ובמידה ידועה תהייה , גידול וצמיחה וחיזוק בצד הנימה הדתית"המלחמה יש 

 ".וחרטה בצד השלילה

 ):367שם (ואת מוסד הרב קוק " סיני"בין הראיות לשינוי הוא מביא את 

חמישים !  חוברת החמישיםזה מקרוב את' סיני'סיים הירחון , למשל, הנה"
יש : ואולם זה הדבר. מדעי-עומדות על גובה ספרותי, מגוונות, חוברות עצמאיות

קורא דתי רגיש אפשר לו כיום לפרנס את נפשו . בימות טהורות מן השלילה
-בלי שירגיש במשק כנפיה של השלילה ונושאי, פריודית-בספרות פריודית ובלתי

 ".דגלה

מוסד הרב 'סמל למה שנאמר הוא גם ): "367' שם עמ(אר יאת מוסד הרב קוק ת
כאילו זה אינו , מועקה בחוגים הקרובים לספרות-בהווסדו היתה הרגשת. 'קוק

אך שנים מעטות של קיום המוסד . 'מוסד ביאליק'רציני אלא חיקוי ל-ענין חיוני
 ".כי הוא שופע חיוניות, החדש הראו בעליל

מפליא עוד יותר הרב פישמן ): "369 – 368שם (בנימין ' על אבי המוסד כתב ר
זכרון : כביבליוגרף מומחה יש לו כל הסגולות של האנשים האלה. כסופר וכעורך

בתולדותיו , ישראל-נטייה טבעית למחקר בספרות, בקיאות עצומה, פינומינלי
בפרוזה מתוח על ספריו גם -אך בהיותו מחונן גם בנימה של פייטן. ובמנהגיו

-למין תל' מוסד הרב קוק'וא שעשה במשך שנים מעטות את ה. שירה-של-חוט
בתור עורך הוא מחייב בחריצותו את כל . תלפיות של כל הספרות הזאת

נודעת ', במישור'המתפרסם זה שנים בשבועון  ',שרי המאה'לספרו . העורכים
עתיד ספר זה . 'כבכורה בטרם קיץ'הבולעים אותו , חיבה יתירה מקהל הקוראים

 אכן נאה ויאה מוסד הרב קוק - - -. ספר להיות ספר עממי נפוץבהופיעו כ
אפיקי "וונתו לספרות של ההולכים ב כ".תלפיות של הספרות הזאת-להעשות תל

 ".מקדש בלתי נודע"אותה הוא מכנה " סיני

ר יצחק "ראה לעיל בפרק על ד(בנימין שאף לאזן את תמונת הספרות העברית ' ר
 ). הציונות דתייםרפאל שעשה זאת לגבי מנהיגי

 והן בביקורת חדברי השב בהן,  על המוסד רפאלר"ותו של דדנאמנה היא ע
 - ז"אלול תשל-ניסן(, המוסדפרי הבכורים של , "סיני "א של"שכתב עם הכרך הפ
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יש שזכו לתפוצה רבה במהדורות חוזרות ) דשפירסם המוס(הספרים " ):1977
 כל חוקר - - -שימה ומכובדת  ספריה מר- - -דואלה ששרתו בעלי מקצוע בלב

וליו בדורנו דכמי ישראל וגחכמעט כל  - - -במדעי היהדות נזקק ומצטט מתוכנם 
  11".תורגמו ונכתב עליהם, ים ההדירומפירסמו ודורות קוד

 כתב רפאל בין )1970 –ל "מנחם תש-נפתלי בן (ספרי מוסד הרב קוקבמבוא ל
ות מהפכניות בחיי עמנו נשמרו כי בעשרות שנים שהיו משופעות בתמור: "השאר

 כי הדגשים נעו םא, )הרשומים בתקנות(עקרונות היסוד של מוסד הרב קוק 
הרצון לקיים "ובהמשיכו " לעתים מסעיף לסעיף בהתאם לתנאים המשתנים

ים גרר אותנו לריבוי כמותי שלא פעם התנכל ברמה חטשל הכותינו בחשלי
לותנו לא פעלה כמעט הוצאת ה שבמשך רוב שנות פעידאף העוב. האיכותית

ספרים דתית רצינית אחרת העמיסה עלינו תפקידים שרצינו להשתחרר מהם 
  ".םואף הצלחנו בכך ברבות הימי

כוונות טובות מתנפצות לא פעם על מכשולי  ":)ט' עמ, שם(בגילוי לב כתב 
 בין מחייבי השפע וההרחבה חכוי היום הרינו נתונים בודע. המציאות והביצוע

בתוקף המסיבות אנו נאלצים לפלס לעצמנו , ן מבקשי הצמצום וההעמקהלבי
 ".יםידרך הבינ

המוסד תמך באיגוד . יוע להוצאה לאורסבדבריו רמז לעזרה למחברים וב
קר חבמכון ל, בחברת מקיצי נרדמים, ואיגוד סופרים דתיים, סופרים צעירים

בפרסומי , מודיתבאנציקלופדיה התל, במכון לפולקלור ואתנוגרפיה, ירושלים
עת של -בכתבי והמדור הדתי של מחלקת הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

  .רתנועות נוע
תרבותי אינה גודל חנות -אמת המידה לערכו ולמעמדו של מוסד ספרותי

מוסד . אלא רמת חדר המערכת ודבקותו במגילת היסוד שלו, הספרים שלו
אינו יכול , לימוד וספרות יפהשלא כהוצאות ספרי , תרבותי-מחקרי ספרותי

שנותנים , לים"עתה רבו המו. להתקיים בלי הקצבות ציבוריות ותרומות נדבנים
-מוסד ספרותי. עטם-אשר דואגים בעצמם למימון הדפסת פרי, שמם למחברים

 . מן הראוי לבדוק את איכות פרסומיו–מחקרי המרוויח במסחר ספריו -תרבותי

) 1957–-ז "הוצאת אברהם ציוני תשי (םראשונים ואחרוניבמבוא לספרו 
ידוש חעלינו לדאוג ל" ):16' עמ( ישראל כתב יצחק רפאל חכמתלתקנתה של 

 -תוכשר הקרקע ליצירות גדולות , שופע,  רק מתוך עיסוק רב- - -עבודת היצירה 
ויהיו , כמת ישראל ולטובתה שתהא נישאת על כתפיים רחבותח מעניינה של - -

עם גידול מספר העושים יגדל המעשה ואף יעמיק . האפשרנושאיה רבים ככל 
 ". ללכוישו

 .יפים דבריו גם בימינו

                                                           
ג "סתש, וןחבהוצאת משרד הביט (רץוודב ש'  פרופ–" תולדות ופרקי אידיאולוגיה"ב: ראה למשל "11
. א. של הרב מתהמדיני-תיתדכמו גם במאמרו של משה הלינגר משנתו ה. ותבביבליוגרפיה ובהער) 2003(

  .1' הערה מס) א" תשסחאילן ספר השנה מדעי היהדות והרו-בר (.הנזכר לעייל, עמיאל
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