
קרסלג.

הרצלבמתנגדיההיסטוריהנקמת
ללאהיאנדנים.ופיעהמאז .להצרלתוההנתגדפרשת

נדודותהיהודיתבהיסטוריהניותרותקמרתהמספקבל
במזרחהיהודילםוהעכלאתהקיפההיא .ניםוהאחר

שלהקשתגווניכלאתרכזארצות-הכירתלרבות ,כמערבו
רמים-רכירפרכלהקנאיםכחדריםהחל ,היהודיתהציבוריות
ואףעביריםםיסופרים-הוג- "ךכתררר"מתבוללים

זושהרפהזכתלאשעדייןהיאפליאהכןםומש .ציוניים

זרפרשהשלבכירודהפתחתי .נחלקהלאאפילו ,להארה
תרונתהעבאספקלרייתהצרלצעדיראשית" :תיכמחבר

כההמשכתי .) 1943 (שנים 34לפנישיצאה ,"תהעביר

שוגיםרניםתרכעככתכי-עתמחקירםומאמריםכסירות

השביעיהעולמיכקונגרסהרצאתינושאחיתהגםוהיא
אתהרוצהשלים.ובירסטוכאוגסנשהכתת,והיהדלמדעי
מלפניימיםתםוכאדיוהיהכעולםחוהלכי-רעללעמוד
שממנה ,וזכפרשהלעסוקאלאלןןאיומעלההנששמונים

דובריהתויהדהכללאתוראכיצדיפה-יפהןלחוורתמ
אנוהנשממו.זמפרשהטקקטעאךהפעםשלה.הראשיים
עלדיתוהיהיהרההיסטולוכביכ "הגינה"כיצדלמדים.
כרתךהדעה""קמהכיצדוזוהתנגדותשלוטיעוניהנימוקיה

יסודותכלאתרחםללאעיעדדהרזותהתנגדושלוכהת
 .כביכולהאיתניםיהנבניי

לא·ידרעעתונאינגדכישראלוגדולרב .א

אתהצרלנשאכיצדיודעיםאנוהרצלשלביוגרפיהמכל
שיהאצביפייה •ןגידממשהירנה,שלהראשילרנהעיניו

מנהמתהרצלקורא ,"גידמן .ותככיתרשלהעיקירששובינה
היה .ואכן."!הכירהריבעראשוןןלרנאעשהאותך ,לבו

קרולאימיםבאותםהיהודיכעולםשם·דכד'"גידמן
 .נםחתלמדיהיה . 1867משנתראשיכרבכיהןבהה,בווינ

המדרשביתשלןהראשוהמחזוררגובכעל-שם.רוקח
זכריה,,שלהנערץתלמידם .נברסלויאשרהנודעלרבנים

פרשתהחלההכהו .ישראלגדולישארוכלגץו 'קלכפר
שתיעלפוסחהרב .מןגדילהרצלןבימכתכיםליפתח

נרתעהואכךךות .מתלהבוהצרלאתמלהיבהוא .הסעיפים
שללפרנסותדואגהוא .מרתכניתולהירעתמהרצלמכקשו

-מדינת"פירסרםעםתקופחפן ,"סהרפפירהיניעי"בהרצל
ולאהספדתאלגנוזטובההעצלומיעיץואףושל "ההיוידם

מדגיערזר.כלכנתידידותהמעירך .הצרלכרכים.סמורלפ
ולשנראתה .פגישהמתקיימתהשגותיו.לשמועומכקש
דברשלכסופואולם .גידמןאת "הכירעה"כאילולהרצל

כ·הופיע "'מדינת·היהרדים'הספד .ומרהקשהאכזבה-

היהדות"נשםנטרס·שככגדוקמופיע g97 1ונ· 1896

שכיםןכמשיתהפכ .גידמן :מחברוו-הלאומית"
שמחמתאלא ,כיותרנרחבלתיאורראויוהואזהנטרסוכק

הצירוףבלכד.מעטיםכפסוקיםנצטמצםהיירעהקצור

הכלכסך ,ר"כיותצעיר"ידמןגלפיהוא "מיתרלאיהדות"
עלשמענולאףואידענולאכןלפנישכה.םישלושןב
ורקאךהיו .כנמצאכאלהוהילאשכן ,"לארמייםיהודים"
 ,םיגרמנ :מישביםהיו ,תםולאומיעלוכשכשאל .דיםויה

ןגכאושנאמדה 'זונהותש .כ"וכיראנגלים .צרפתים
כשפהיכרנקחלדיי-עללהישמעעתהחתילההוככיטחה

תאלהכלילעתההחלודמןיגשלהפליאהלמרבה .פהר
רריוצשלכעטייםהוכל-היהדותנכללהלאומית
 .םייהודעםתתפומשלארמיותעללעעררשהחלוישראל'

ייםושרהםןואיארמההיהודיםאיןכלהףארעלהואיל
ארץלכקשאלהוהחתילהעולם,אומרתכשאר ,אדמתםעל

המכוניםאותםכלתלונימהעל .מסבתר 'כןרמולדת.
 ,יהודיתהלמדינוזבשאיפתםזעוכדוב "מייםולאיהודים"

יסודולאיןזהדברהציונית.נעוהתבןנאמגואללהשמצאה
גםאלא ,ונתוגלכימידקלאת"וליהדמנוגד"הואושורשו

החכםורוקהחגידמןנאכאן .מארצנוונגלינטרםקודם

חידהמוכיחו ,היהדותמקררותבכללהפליאהבקי ,פלגוהמ

נבראלא .ומחקריבכלכדרכו ,ראשוניםרותרמקמתוךזר
תושהגל .ןככהמסתכמים •ןגידמשלאלהניווטיעלפרט
ושככוחנחהיהוכשכןכתולדותינו,מזהירהפרשההיא

הואוידנתע .הלאומייםהכליםובלאלמקרםוץמחלהתקיים
 :כרו 'וכרמוסדיתבהשתלמותאלאתינימדבעצמאותלא

פיעולההחלןגידמשלמחברתופירסרםימיכאותם

אברהםשלהעבריכתרגומווהחיים"הותרה"הנודעספרר

לבית"זכררכרתהמפורסםהספר(בעלפירדרכגשלרם
שלוההתיזעלןגידמזרוחהעבירםוהתרגכראש .דדו")

כהנותאוגןושחהאקלימאטיזציהלתויכ"עלמדברו
ניןרהפיצכומארצנוד'שלחנולמחיה"רכיו"יוצרנ

המרתגםבאצרכםכלופרשתנלאוהדבירםאפשר . "הגויים

לחינםכירןדמיגעלןמגאוהשבר ,מיוחדבמאמרהעביר
חובכי·צירןקיםורח"כי 'בכי·צירןוחעליוורוטניםיםגזרו

שיצרהמיכלנקלהעלכחולהיוירכלמדיניתמטרהמכל
 .דרשלדעותיושמצאררהוהגמההנתגדותאללהתכונן
כאשר ,הנרפיעברמכלשלנרהעיתיתבספרותהרצל

ופינהנאכללעיןגלהתונ 'דיםוהיה-נתי'מדוספרנתפרסם

 ."---תועדומ
דילאראםהעבירם.מכלרנההיתהההתנגדות .ןואכ

דברו ,רתהיבין ,נiכצאבהם 'גידמןשלרתיורנכרזבאיםככך

ביןשנינתהכקמהגדולה' :ל"חזו"אמר :להצרלהאחרון
עלי- 'הנקמותאל' :שנאמר ',(השם)תותיואשתי

מנחיםומושפליםוקוראיוישראלששםמכאן'להסתלק
 ?בארץ·ישארלכרובלגדלכידב,ילאוהעולםאלתוולפנ

שלאעדמכאןכיויזיזלאסוסיםאלפיםעשרתאפילו !לא
לא '.'ישארלנאיוששלככלייתםובנחמהככקמהאראה
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בווינהעמובניאחיושלבכלייתםלראותגידמןהספיק
 :כדרדרישלמפיומופלאהלתשובהזכההואאולם .עצמה

ציוןמלכותתאלהקיםלוהטתשאיפהחדוריםהיהודיםאם
ולאהתודהמןלאלכךההעתודדותאתשואביםהםהדיהחדשה,

הבלתי·החייםשל'מרגשותיהםהזמןממצוקתאלאהמשנה,מן
להםשנועדהמצבאתעודלסבוללאמהחלטתםאמצעיים,

מלאהוהיאבדיכוינפשושבחלהומי---בעמים
בלאגמור,בן·חודיןשלאזדחי·ממלכתילקיוםכביריםכיסופים
כתומךעצמועליכריז-היהדותממחנהפחדניתבדיחה
בבניינה.עצמותאוישתףהיסוסיםכלכלאהיהודיתבמדינה

זו,התנגדותעלימיובסוףתחחעצמוגידמןגםאולם
אחתמיישבתזרתחייה .מזכררנותירזאתיודעיםשאנוכפי

בעיררקלאהרבנות,ימיבדבריהגדולותהפליאות
אתמקומרלממלאחראהרעדימיובאחריתרינה.המעטירה

כברבלטאףאלאובחכמה,בתורהגאוןדקלאשחיההאיש,
הפועלהוועדראשאף(לימיםחציוניתבפעילותואז

הפתיחהשבנאוםהאיש,חיות.פרץצביחרב-חציוני)

נוכחשלו,חציונימאמין"ח"אניעלרםבקולהכריזשלו
 .בכךהורגלושלאהקהילה,פרנסישלהזדעזעותם

וחרא-ברוחאיפרא,נמוגה,גידמןשלחתיארריחכל

 .לכךעדעדייןחיה

מדינת·חיהודיםכגדוהציונייםהעבריםההוגיםגדולב.
ד·חעם nאשקלעהבליסטראותעללחזורצררךאין
גלוייםהדבריםלמותר.עדהראשונהבהופעתוהחלבהרצל

(עמ'אחדבכרךד·חעם" nאכתביב"כלכללעיןופתוחים
אחדמסכםפסוקאךנביאכןפיעלואףואילך).קלח

 :היהודיתהמדינהנגדטיעוניובמכלול

"הציוניות"מןפחותלאציון""חיבתגם :רבדשלכללו
אכללעתיד.היווסדהכאפשרותומאמינהיהודיתבמדינהרוצה
שלימהמנוחהלעניות,סגולהכהמכקשתש"הציונות"בעוד
לנותתןלאאלהכלכיציון","חיבתיודעתללאומים,וכבוד

העםבחייוימשוללכסאישבהעולמיש"הצדקעדהמדינה

כטוח""מקלטכהלמצואאלאמכקשתואינה-והמדינות"
קלח(עמ·וכר'וכר'העםלאחדותקולטודיוקשרלהיהדות
ואילך).

נדרשיםעודשחםבמידהניתן'ימינולקוראיושרב
ד·חעם nאשירחהחיצים,שפעלדאותד·חעם, nאלכתבי
כאןאולםהמדינית.ובפעולההיהודיתבמדינהשניםבמשך
אותןכללאלושמחהיהודיתההיסטוריהוהופעיהחזרה

בפעילותהחיהלרוחד·חעם nאאתדווקארחפנהההתקפות
שלבראשותוהראשונההעולםמלחמתבימיהמדינית
קלחחצצהכלפור.הצהרתבהשגתלשיאהשהגיערייצמן'

איגרותשל ,השביעיהחדשובכרךמזחד·חעם nאבאיגרות

נקטלאשוייצמןאותנו,מלמדתמזח,עתהזה'שיצארייצמן
וכןורבומורועםתחילהלהיוועץבלאופעולהצעדשום

שלהעברישהנוסחחרא,גדולסמלואףד·חעם. nאנעצרו
ד·העם. nאמשלהואכלפורהצהרת

ונגדמדיניתפעולהכלנגדהתיאוריותכלוגזרחלפולאן
 ?בחייםהרצלבערדלבססןהיטיבכהד·חעם nשאהמדינה,

ביותר,מקיפחתשובחעצמוד·חעם nאלנרמעניקכךעל

העוזלווחיהלבובכלאמתרודףהאישחיהכןשעל
המהדורהבראשתמורה.בוחוללש"משחו"לחודרת,
מודחחרא ) 1920(תר"ף/דרכים"פרשת"עלשלהחדשה
 :ומתוודה

כזו,בשעההקובץבצתא'כילביבכלמדגישואנישהוא,איך
לפחותירמזו,אשדרבדיםאיזובראשיתולתתהייתיצידך

השאלותעלפותיהשקנשתנולאובמהנשתנובמהכללי'באופן
העולם(מלחמתהנוראשהסעדאחד-ימיכלבהןשעסקתי

כעלכלוהכריחישנות"אמיתות"הרכהמשורשעקדהראשונה)
ח'(עמ'וכר'וכר'הפנימיעולמותוכןתאשובלכקדדעה

ואילך).

גלימול"התכופףד·חעם nכאמוצקאיששגםחרי
חרביםאתשיתףאףלתכונתוובהתאםההיסטוריה"

בר.שהתחוללהבתמררה

גידמןשלעבריכוסח-העבריתהעתוכותשרג.
עודלהפליאעתידהסוקולובנחוםששמחחזרהותפעה

(שכתב,העבריסרקרלרבאתקצתלהכירלינזדמןדורות.
כתביומבחרלהתקיןבבואי )!לשונותבכמהכנודע,

מחונןחיחחראחציונית).הספדיה(בהרצאתכדניםבשלושת
הלשוןמכמניבכלבדורוכמעטיםבקירחיהן·כתיבח nב

שבבראפעם,שמעתיכצנלסוןב.שלמפירהעבירת.
נסעוהפועליםהאיכריםביןלתורך 1914ב"לארץסרקרלרב

לאממנושמעואזמרובותשעותבמשךבעגלהב.כ.עמו
בלבד'שנייםהיהודיבעולםחירםמצויים :יותרולאפחות
יחיאל :העבריתהלשוןמכמניבכלשליטיםכמרתםשאין
 .עצמווחראפינסמיכל
העברים,שלהטיעוניםאחדחיההרצל'שלהופעתועם
כשלעצמונכרןדברסבא",ישראלמ"רוחמנוכרשהרצל

חיהבהב"הצפירה" .להרצלועיקרכללירליבנטיאינואבל
מאמריםסדירתחראפיוסםבאין-מצרים,שליטסרקרלרב

קטקטעאךנביאשמכללההיהודים",ו"מדינתהרצלנגד
בלבד:

ומקיףהשוטףהלאומיות,זדםציודהיאהיהוידותלאומיות
כמרחביה.השולטתהתנעוהות Rוהתחהדהיאהאנושיות.כלאת

עלהיהודיםגםהעלווככןמתרדמתםיתעודדושוניםעמים
לכןארץנעדריהםומאשדלעם.היוגםאשדימיםהיוכילכם,
להםולרכושלשובהוגיםהםפינה.איזולהםלרכושאיפואיש
כיישכחוהםדעיון·דוח.דקהיאוזאת-אדץ·ישדאלאת

ניבאהנביאיהידיעלכיהאדמה,אלקשורהאינההיהדות

הסהלאום.קיוםשלהקצרמהחוגרחבהיותרלמלאכות

ולמעןהיהודיםמדינתלהםלכונןפחעםכידםיצלחכימאמינים
עם·קולתאלהםמעמידיםהסההמוןפניעלעריונםיכבד

וכר'כשמולרבדהרשאהכוחאישלכלניתןלאאךהיהוידם.
וכר.'

לאאולם .מןגידשללטיעונועברינוסחפרא,אילפנינו'
לסוקולובלווטפחהההיסטוריההופיעהושובהימיםארכו
משםוחזרהראשוןבקונגרסכנודע,השתתף,הואפניו.על

התמהמהלא.חראהרצלשלקסמועל·ידיבעיקר"מנרצח",
וידויעל·כךפיוסםהואהתמורה.עלברביםוהודה
מישוביותרהיא"ציונות :היתרביןנאמרשבומרטיט,

אשדוחראמכברחסרתיאשרחראזה'יותר' .ארץ·ישראל
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שלפעלועליחידהמלהלהוסיףלמותרעתה".מצאתי
בשניםעשרותנמשןוהסדתרותההציוניתבתנעוהםרקלררב
ההםדתררתכראשיהצרללשכסארעלנישברובעיקר

לעירהשםתאיבעקיפיןכנודע,העניקחראחציונית.
הצירוףאחהמקראממכמניבהוציאוהארשונה,העבירת

ל"אלטנירלאנד"העבירתרגומוכשם"תל-איבב",הנשכח
פירושלוהסבירשברילהרצלמכתבובידינו .הרצלשל
שלהמקורילשםהצירוףמתאיםוכיצד"חל-אביב"השם

בנחרםודגלולהצרלכאמניםרביםהיוולאהאוטופיה.
"רעיון-רוח".זהבדגלראהמקרובזהשאןסוקולרב,

הרצלכגוהמארחותהחזיתד.
 •במינכןאוגוסטבאמצעלהתכנסשכרעד"הקונגרס

בפסוקהיהודים".בתולדךתתאריךלשער,שישכפייחווה,
האחדהמאמרהוא"הקונגרס",מאמרואתהרצלפחחזה

הראשון)(בגלירן"ררעלט"בעתרנושנדפסוהיחיד,
והרשימותהמאמריםשארכלשכןהמפורשת,בחתימתו

שפתייםלזרתהסרלמעןשונים.בבינרייםנדפסו
חברהצרלהיהשבר .פרסה"פריהי"נייחהעתרןממערכת
מערכת.

הטעם .בבאזלאלאבמינכןכידוע,נתקיים,לאהקונגרס
בגרמניה,הרבניםאיגודראשישלהחירפההתנגדותם :לכן

נגדביותרחריפהמחאההקונגרס,כינוסבפרוסישפירסמו

הצירוףאתאזטבעהרצלהמדינית.והציונותהקונגרס

שבגללםאלה,רבניםהרקיעברמחאה","רבני :המפורסם
שנסתעףיהרצלחקרהקונגרס.כינוסמקרםאתלדחותנאלץ
זריתעודהשלבבדיקתהכללטרחלא .האחרוןבדורביותר

החתומיםרבכן,עליה.בחתומיםהעיקר,רזהראם,בחככהאם
חותמיםביןומיוצגיםבגרמניההרבניםאיגודמראשיהיו

הריפררמהשלרכןהקיצוניתהאררתרררכסיהאנשיאלח
אנשישלביותרמשוכחקואליציהזרחיתההקיצונית.

חמשתמבין .בערהואישלחמררבותשכיםשנמשןקצרות,

ריפררמיםושלרשהאורתרדרכסיםשנייםהיוהחתומים
חריפים,כההיוביניהםהניגודיםאז).כיניוםכפי(ליבלרים,
נגדביורתחירףבמאמרפעםיצאהאררתרדרכסיהשבטארן

 "?רבלהיותכזהאיש"היכול :בשםמהליברליםאחרחתרם

הפתילות.מסידורוירושליםצירןשםשמחקרהליבלרים,
שלרבי-זרועאםתילנ.רביורתהחריפיםשמתנגדיהם .זכר

והציונותהרצל-המשותףהאדיבמולבשער"ו"יעמדר
המדינית.

'ששרבוהעליתיהחתומיםמיהרתאתשכיםלפניבדקתי
ש"רבניבעוד .ביותרנכבדתפקידההיסטוריהשרכאןמילא

שייכותשרםלהם"שאיןהיתר,ביןהודיעו,המחאה"
אתההיסטוירהשדהביאלארמית",מדינהשללייסודה
לפני :הרשימהאת"אעדכן"הפעםוצאצאיהם.בניהם
משהד"רהרב ) 95(בןמופלגתבדיקנהנפטרכשנה

האוררתדרכסיהממחנההחתומיםאחדשלבנריארירבאן
בכיורןמדדזהבןמזה,וגדולההלבשדטדט).לש(רבה

בימילארץרעלההאורתרדוכסיחמחנהשלהאנטי-ציוני
שלהחינוןרשתאחבפתח-תקורהוהקיםהשכיחהעליה

ביתשלהצאצאיםשאראףישראל"."נצחהחדרים
נינתובעלאתהיכרתיכך .לארץעלומהלבשטדטארירבאך

מחאהאףהכיפוירם.יוםבמלחמתשכפל"דב-מחאה",של
 .עצמהאתהוכיחהלאההיסטוריהנגדזר

האכזריהסמלה.
שברכמקרם,היהודיתלהיסטוירהלהיכנסמינכןיכלה

אולםהיהודית.בהיסטוריההגדוליםהמאוערותאחדאיער
זובעיר.שכןהנאצילצפעמינכןאתהשאירההיסטוריהשר
בבירתכאן,לתנועתו.ראשילקן-צפעוניםהיטלרבחד

ישהפעםהנאצים.תנעותצמיחתראשיתהחלהבארראריה,
כזה,אכזרי"זימון"מאתנושמנעההיסטוריהלשרלהודות

בית-הבירההבדלותבאלףולהבדילהראשוןכהקרכגדס
במינכן.




