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הרב יעקב יוסף סלונים
יצחק ספיר
נר לנשמת שלמה סלונים ז”ל ,נכד הרב,
ו’ באב תרפ”ח – ג’ במרחשוון תשע”ה.
שרד יחידי ממשפחתו – הוריו ,אליעזר דן וחנה ,אחיו אהרן והורי אשתו,
הרב אברהם יעקב ,רב המושבה זכרון יעקב ,ואשתו ,ינטה אורלנסקי – שנרצחו בחברון ,הי”ד.

מבוא
בשנים שלפני הקמת המדינה פעלה אמי ,מלכה ע”ה ,להנציח את זכר אביה ,הרב יעקב יוסף
סלונים ,ואת זכר אחיה – בנו הבכור ,אליעזר דן הי”ד ,שנרצח בפרעות תרפ”ט – ולשם כך עמדה
בקשר עם אנשים מרכזיים בהסתדרות הציונית .יעד הנצחת שם הרב ובנו היה בקיבוץ עין צורים,
1
שהוקם אז בגוש עציון .יצחק בן צבי ,אברהם הרצפלד ,הרב מאיר בר אילן והסופר רבי בנימין
תמכו ברעיון .במכתב בעניין ההנצחה כתב רבי בנימין על הרב סלונים ]...[“ :הכרתי את הרב
האשכנזי האחרון של הקהילה [קהילת חברון] יעקב יוסף סלונים ז”ל יליד הארץ מכמה דורות
[ ]...לוהט באהבת הארץ ,ביחוד באהבת חברון ,נבון ופקח .אילו היו בוועד הצירים שומעים
בעצתו אפשר שקהילת חברון לא היתה נחרבת” 2.בהמשך מכתבו הוסיף“ :אחרי שדברתי עם בן
צבי עלה בדעתי השם ‘אבידן’ זה היה נשיא לשבט בנימין [ ]...השם הזה היה יכול לשמש זכרון
3
גם לרב הדגול (מצד אהבת ארץ ישראל לא ראיתי כמוהו-חוץ מן הרב קוק זצ”ל) וגם לבנו”.
שתי תכונות של הרב עולות מהדברים :האחת – אהבה בלי מצרים לארץ ,והאחרת – פעילות
ויזמות מול גופי ההנהגה הציונית ,שלו היו שומעים לרב ופועלים על פי הצעותיו אפשר שהיה
נמנע חורבן חברון היהודית בשנת תרפ”ט .בדברים שלהלן אבקש לסרטט את דמותו של הרב
סלונים ולהציג דמות של רב חרדי שהיה חסיד חב”ד ומנהיג ציוני.
לפי ש”ציונות” ו”חרדיות” – במונחים הרווחים היום – אינן עולות בקנה אחד ,הגדרת הרב
סלונים שבכותרת“ ,מנהיג חרדי ציוני” ,טעונה הסבר .מימי העלייה השנייה והשלישית ועד
העשורים האחרונים התקבעה בתודעה הגדרת הציונות כתנועה שיעדיה הם התיישבות
1
2
3

שמו הספרותי של יהושע התלמי (לפני שאימץ את השם העברי היה שם משפחתו רדלר-פלדמן) .רבי בנימין
היה סופר ומייסד ועורך של כמה כתבי עת; חבר בוועד הלאומי ובוועד הצירים מטעם מפלגת “המזרחי”.
מכתב מרבי בנימין ליצחק בנושא הנצחת סבי בעין צורים ,י’ באייר תש”ז ,ראו נספח .1
שם.
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סוציאליסטית חילונית בארץ ישראל ,חידוש דמותו הלאומית של העם היהודי על פי ערכים
אלה וניתוק מהסממנים שאפיינו את העם היהודי בגולה ,ובעיקר ניתוק מחיי תורה ומצוות.
הציונות ההרצליאנית נתפסה כראשית הציונות; ההסתדרות הציונית הוקמה כדי לקדם ערכים
אלה בפעילות מדינית ובעשייה חלוצית .תנועות שקדמו לה ,כגון תנועת “חיבת ציון” ,ומעשים
שנעשו ,כגון עליית תלמידי הגר”א לקראת שנת ת”ר ( ,)1840עליות החסידים ,עליית התימנים
בתמ”ר ( )1882ואף היציאה מן החומות והקמת המושבות הראשונות במחצית השנייה של
המאה ה ,19-לא נתפסו כשוות ערך לעליות הסוציאליסטיות ולמפעלי ההתיישבות (הקיבוץ
והמושב) והביטחון (“השומר” ו”ההגנה”) שלהן 4.בעשורים האחרונים חל שינוי מבורך;
כיום העליות שקדמו לעלייה הראשונה ,היציאה מן החומות ,המושבות הראשונות ,העליות
הראשונות ואף העליות החדשות מהקמת המדינה – הן חלק בלתי נפרד מהאתוס הציוני .היבט
אחר של הציונות הוא הציונות הגאולית מבית מדרשו של הרב קוק ,שראשיתה ,כפי שהראה
אריה מורגנשטרן ,בתורת הגאולה של הגר”א .ציונות זו גורסת שגאולת עם ישראל שבחזון
נביאיו תהיה באתערותא דלתתא ,היינו בעשייה ארצית – בעלייה לארץ ובהתיישבות בה,
בבניית מערכת מדינית וכלכלית ,בהקמת צבא ועוד – ובקיצור :בהקמת מדינה יהודית על
כל מערכותיה .אף שייכות לתנועה הציונית המרכזית ,הגוף העיקרי שפעל להגשמת ערכי
הציונות ,הייתה חלק חשוב בהגדרת הציונות; מנהיג ציוני היה בעל חזון ודרך פעולה ,עושה
ומוביל.

תולדות הרב
הרב י”י סלונים נולד בחברון בשנת תר”מ ( ,)1880עלה לירושלים ללמוד תורה בישיבותיה,
והוסמך לרבנות בעודו נער .בשנת תרע”ב הוקמה בעיר בהוראת האדמו”ר החב”די רבי שלום
דובער שניאורסון זצ”ל ,ישיבת “תורת אמת” .הרב שימש בה מזכיר ,תרם הרבה להתפתחות
הישיבה ואף לימד בה ,ובצד פועלו בישיבה פעל בהנהגת העדה האשכנזית-חב”דית בעיר ,ואף
היה שותף בכיר בניהולה .הוא עסק בין השאר בשמירת בעלות הקהילה על נכסי דלא ניידי
וברכישת בתים ,והיה שותף להקמת בית החולים בעיר .עד מלחמת העולם הראשונה (תרע”ד-
נראה שהקהילה היהודית בחברון עלתה על דרך המלך .אוכלוסייתה
תרע”חָ )1918–1914 ,
נתרחבה ומצבה הכלכלי שופר .ואולם במלחמה נפגעה קהילת חברון פגיעה קשה; לא-מעט
משפחות עזבו את העיר או גורשו ממנה מפני היותם נתיני רוסיה ,והמצב הכלכלי בה היה בכי
רע .אחרי המלחמה נעתר הרב סלונים להיות רב הקהילה האשכנזית .מטרתו הייתה להשיב את
קהילתו למעמדה שמלפני המלחמה ואף לשפרו .לבד מהנהגה תורנית של הקהילה הוא קיבל
5
עליו משימות כלכליות וחברתיות ,והצליח להחזיר לבעלות הקהילה את בית רומנו.
4
5

מכאן גם היחס אל העלייה הרביעית“ ,הבורגנית” ,אל קיבוצים ומושבות שלחמו בחירוף נפש במלחמת
הקוממיות (כגון משמר הירדן וניצנים) ועוד.
בית רומנו נבנה בידי חיים ישראל רומנו ,סוחר יהודי עשיר מקושטא .הבניין היה הבניין היהודי הראשון מחוץ
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קהילת חברון הייתה קהילה מבודדת בלב יישוב ערבי צפוף בעיר ובסביבותיה .הרב הבין
שמציאות זו עלולה לסכן את קיומה של חברון היהודית ,והיה ברור לו שהדרך לפתרון היא
ברכישת אדמות בעיר ומחוצה לה ,הגדלת היישוב בעיר ובניית יישובים סביב לה .הרב ,ששימש
יו”ר התנועה הציונית בחברון ,פנה למוסדות הציוניים והציע לרכוש אדמות ולבנות יישובים
חקלאיים .פניותיו לחיזוק חברון היהודית ולהרחבתה ולהקמת יישובים חקלאיים סביב לה
החלו בעודו נער בן  ,18כשפרסם ביקורת על פקידי הברון רוטשילד“ :מתפלא אנכי על חברת
יק”א אשר בחרו בכפר סבא ליסד שמה מושבה חדשה ולא היטו אוזן קשבת לבקשת בני חברון
אשר התחננו להם להושיט למו יד לעזרה בעת המוכשרת לכך להתפרנס מהאדמה אשר יעבדוה
6
בזיעת אפיהם בחברון ובסביבותיה”.
במכתב אחר כתב במר לבו תגובה על החלטת ההנהלה הציונית לבטל החלטה של ועד העזרה
להקצות לחברון  50,000לא”י שנועדו לבניית שכונה יהודית חדשה בחברון ולהקמת מושבה
חקלאית לצעירים בשכנות לה ,ולהעמידו על סך  10,000לא”י:
אם מנסרים היום בעולם היהודי שני שמות פופולריים ביותר ,הרי הם הכתל המערבי וחברון כל הגעגועים של
האומה נתרכזו עכשיו בשני שמות אלה ,וכל התעמולה לטובת קרן העזרה התנהלה בראש ובראשונה בשביל
חברון [ ]...ועד העזרה הציע בשביל חברון  50,000לא”י על מנת לבנות שכונה חדשה ונאה בתוך העיר עצמה,
וגם מושבה של צעירים מסביבה ,כדי לחזק את הישוב היהודי בחברון ולהבטיח את עתידו .והנה באה ההנהלה
הציונית והקטינה את הסכום ל  10,000לא”י – וסכום זה הוא כאין וכאפס לגבי תכנית הבניה הנזכרת למעלה.

הסכום המוקטן ,כתב הרב ,יספיק רק למתן עזרה למשפחות מעטות .הוא התריע שאם לא
תמומש התכנית המוצעת אף משפחות אלו לא תשבנה בעיר זמן רב מפני חוסר הביטחון
בהתפתחותה:
וכך תהיה לנו חברון לשכם שניה 7והערבים ישמחו בנצחונם בראותם כי הצליחו לגרש את היהודים באמצעים
של רצח ,התנפלות ושוד וחברון היתה לעיר ערבית טהורה כפי שרצו .זו תהיה שגיאה פטלית מצדנו ,אשר עוד
תנקם בנו בכל חומר הדין .מחר ומחרתים ילמדו גם הערבים האחרים ממעשיהם של בני חברון ,כי יווכחו לדעת
8
שאפשר להכחיד את הישובים העבריים ,לגרש את היהודים על ידי התנפלות אחת ללא שוב.

6
7
8

לשכונה היהודית בחברון .בשנת תרע”ב ( ,)1912אחרי מות של רומנו ,רכש הרש”ב את הבית .בבניין שכנה
עד מלחמת העולם הראשונה ישיבת “תורת אמת” ,וסמוך אחר תחילת המלחמה גירשו התורכים חלק נכבד
מאנשי הישיבה שהיו נתיני רוסיה ,והישיבה נסגרה .השלטון העות’מני הפקיע את הבניין ,והוא שימש אז את
הצבא התורכי .עם תום המלחמה לא החזירו האנגלים את הבית לבעליו ,הוא שימש תחנת משטרה ושכנו
בו כמה משרדים .כיום המבנה הוא משכנה של ישיבת “שבי חברון” (על פי ויקיפדיה“ ,בית רומנו”http://:
)he.wikipedia.org
החבצלת ;30.9.1898 ,כהן ,2005 ,עמ’ .227
בשכם נתקיימה קהילה יהודית קטנה .במחצית המאה ה 19-היו בה עשרות משפחות ,ומפני בידודה של
קהילת שכם הלך ופחת מספר היהודים בה .בשנת תרס”ו ( )1906לא נותרו יהודים בשכם.
ראו סלונים ,תש”ו ,בהקדמה.
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דומה שרבי בנימין ,שכתב על הרב“ :אילו היו בוועד הצירים שומעים בעצתו אפשר שקהילת
חברון לא היתה נחרבת” ,התכוון לחזונו על בניית שכונות יהודיות חדשות בעיר ויישובים
חקלאיים סביב לה ולהשתדלותו לממש את החזון.
בתמוז תרפ”א ,לקראת הקונגרס הציוני ה 12-בקרלסבד ,צ’כיה ,כתב הרי”י לנציג “המזרחי”
בקונגרס ,הרב אוסטרובסקי (שלימים עברת את שמו ל”המאירי”) .במכתבו מסר את קולות
9
שוקלי השקל בחברון לתנועת “המזרחי” ,והפציר ודרש לפעול בקונגרס לקידום עיר האבות.

מכתב הי"י סלונים לרב אוסטרובסקי לקראת הקונגרס הציוני
9

י”ח בתמוז תרפ”א ,אצ”מ ,290/1j ,וראו פירוט נוסף להלן.
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לקראת עליית ישיבת סלובודקה לארץ פעל הרב החב”די נמרצות עם בנו הבכור ,אליעזר דן,
להבאת הישיבה לעיר האבות .אחרי פרעות תר”פ (שבהן לא נפגעה קהילת חברון) שימש הרב
“איש מודיעין” של “ההגנה” וגייס משת”פים מקרב ערביי העיר .כאמור ,הרי”י ניסה להשפיע
על התנועה הציונית לרכוש אדמות ולהקים יישובים חקלאיים בחברון ובהר חברון סביב לה.
בשבת ,י”ח במנחם אב תרפ”ט ,עלה הכורת על הקהילה יהודית בחברון .אבו שאקר ,בעל הבית
הערבי שבו גר הרב ,הגן בגופו על הרב ,על בני משפחתו ועל אנשים נוספים שהאמינו שאצל
הרב הם מוגנים ובחרו להיות בביתו במהלך הפוגרום .הפורעים פצעו את אבו שאקר אך הוא לא
ויתר ,ויושבי הבית ניצלו .אבו שאקר נחשב בשל מעשהו זה אחד מכמה חסידי אומות העולם
שהגנו על שכניהם היהודים .במהלך השבת סיכן הרב את חייו ויצא מביתו כדי להשפיע על
ראשי הממשל והמשטרה לפעול להפסקת הרצח.
בפרעות תרפ”ט חרבה הקהילה העתיקה וחרב עולמו של הרב .קהילתו חרבה ,נרצחו בני
משפחתו – בנו הבכור אליעזר דן ונכדו הבכור אהרן ,כלתו חנה והוריה ,הרב אברהם יצחק
וינטה אורלנסקי .נרצחו גם  26מאנשי ישיבת סלובודקה ,תלמידים ואנשי מנהלה .הרב שפעל
להגעתה לחברון ראה עצמו אחראי.
על אף השבר הגדול כתבו פרנסי הקהילה להנהגה הלאומית ודרשו לקומם את עירם ולבנות
סביבה מערכת יישובים .הרב כתב אל ההנהלה הציונית מכתב קשה ,ובו תבע להקים מחדש
את חברון היהודית ולעשותה “עיר ואם לכל חבל הדרום” .עיון במכתב מלמד שהרב חשש
שההנהגה הציונית לא תמלא את הדרישה ,והתריע כי בכך ייגזר חורבן על מגדל עדר ועל זכרון
10
דוד:
בתור בא כח הישוב העברי בחברון ושרידי פליטיו הנני מרשה לעצמי לפנות אל כב’ בדברים האלה שאני מבקש
להם את תשומת לבכם .אבות אבותי יסדו את הישוב היהודי האשכנזי בחברון עוד במחצית המאה השישית.
הישיבה בעיר בימים הם היתה קשורה בסכנת נפשות [ ]...אף על פי כן התגברו על כל ההרפתקאות והסכנות
שרחפו עליהם ועל חייהם ,בכל עת ובכל שעה ובמסירות נפש שאין דוגמתה בנו ,החזיקו וקיימו את הישוב
[ ]...ובחרוף נפש השתדלו לגמר את אשר החלו אבותיהם :להגדיל את הישוב לחזקו ולהאדירו .וגם אני ,אחד
מבניהם ,מנהג אבותי היה בידי כל הימים .חיזוקו של הישוב העברי בחברון היה מטרת חיי .את כל מרצי וכח
פעולתי הקדשתי לה .העמסתי עלי לרצוני משא סבל קשה וקרבנות דמים עלו בחלקי על כל אלה שקדמו לי.
על יסוד כל הדברים האלה לוקח אני לי את הרשות לשאול אתכם אדונים נכבדים ,ולבקש מכם תשובה ברורה
בהקדם :מה אתם חושבים לעשות לישוב היהודי בחברון אחרי שתותו קובעת כוס התרעלה אשר השקוהו
פורעים שכל כך עמל דם עשו ,ויש לקיים את מעשה ההרס שלהם .לאמר :ההם יהרסו ואנחנו נבנה? []...
מדברי מר אוסישקין [ ]...אנו למדים כי רוצים אתם להשאיר את חברון בהריסותיה ובחורבנה .את ההחלטה
להקציב  50000לירות לתקומת חברון בטלתם והעמדתם את התמיכה על  ,10000מר אוסישקין מעמיד אתכם
 10חברת “זכרון דוד” נוסדה בשנת תרפ”ו בידי יהודים חרדים מירושלים .מטרת החברה הייתה הקמת יישובים
יהודיים חקלאיים בהר חברון .בשנת תרפ”ז יסדו את היישוב “מגדל עדר” ,ראשון ליישובי גוש עציון .מקום
היישוב היה בצומת הגוש של היום; היישוב ניטש סמוך אחרי פרעות תרפ”ט.
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על השגיאה האיומה הזאת כי בתנאים אלה לא ישובו החוזרים לחברון זמן רב [ ]...אבל הידעתם רבותי כי
בהחלטתכם זו גוזרים אתם כליה לא רק על הישוב בחברון בלבד אלא גם על הישובים החדשים מגדל עדר ,זכרון
דוד ,שכל כך עמל ויגיעה שקועים בהם ,כי תלויים הם לגמרי בקיומו של הישוב בחברון [ ]...ואני מודיע לכם לא
אשקוט ולא אנוח [ ]...ועוד תהיה חברון לתפארת עיר ואם לכל חבל הדרום שישובו בנים לגבולם.

גם אחרי חורבנה הנורא של חברון לא נואש הרב מחזונו ,חזון ההתיישבות היהודית בהר חברון,
שהעיר חברון משמשת בה לב ומרכז ליישובי ההר.
סמוך אחר כתיבת המכתב חלה הרב סלונים מפני שברון לבו ,ולא התאושש עד מותו ,ביום י”ב
בתשרי תרצ”ח .לדעתי הרב נרצח בחברון ומת בירושלים שמונה שנים אחרי הרצח.

יום השנה הראשון למאורעות תרפ”ט.
הרי”י סלונים במרכז

מפעליו הציוניים של הרב
בדברים שלהלן אבקש להציג שלושה תחומים שפעל בהם הרב ,ובהם מתבטאים חזונו הציוני
ופעילותו להגשמתו.
א.

התנועה הציונית בחברון

כאמור ,מצבה הירוד של חברון היהודית בעקבות תלאות מלחמת העולם הראשונה גרם לרב
להסכים לקבל עליו את עול רבנות העיר .בשנות כהונתו הוא פעל לחיזוק התנועה הציונית,
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והנהגתו זו אינה מובנת מאליה .הרב היה חסיד חב”ד בכל לבו 11.מנהיג חסידות חב”ד דאז,
האדמו”ר הרב שלום דובער שניאורסון (הרש”ב) ,היה ממנהיגיה הבולטים של יהדות אירופה
ונמנה עם המתנגדים החריפים לציונות .אם כן ,הצטרפות הרב סלונים לתנועה הציונית ופועלו
בה מנוגדים לדרך רבו .הרב בער באהבת הארץ ובלבו פעם חזון ההתיישבות בחברון ,בעיר
ובהרים סביב לה .ההכרה בתנועה הציונית כגוף העיקרי העוסק ביישוב הארץ היא שגרמה
לרב להצטרף אליה בניגוד לדעת רבו ,ולשמש יו”ר התנועה בחברון .במכתבו האמור לרב
אוסטרובסקי ,כתב:
בתשובה על החוזר [ ]...הנני מתכבד להודיעכם כי קראנו לאספה כללית מרוב חברי “המזרחי” פה ונכבדיה .גם
פנינו בשאלה לכל יתר החברים ,והכל פה א’ [אחד] מסכימים פה למסור באופן גלוי את דיעות כל פ”ה []85
השוקלים מחברון לזכותו של הרב מ’ אוסטרובסקי [ ]...אנו ממלאים את ידי הציר הנכבד הנז’ לדרוש בקונגרס
הזה זכות קיומו ו[?] של הישוב העברי החברוני הנמצא במצב גויעה וגסיסה ושאין חובה גדולה וקדושה מזו
12
[ ]...בשם הסתדרות המזרחי סניף חברון של ה[?] והיו”ר ,היו”ר י.י סלונים.

מפני כמה טעמים אני מייחס חשיבות רבה למכתב זה .במכתב עולים כמה נושאים שנדונו
לעיל ,ובהם דאגת הרב לחברון על רקע מצבה הקשה אחרי המלחמה ]...[“ :במצב גויעה
וגסיסה [ ,”]...ותביעתו להעלות את חומרת מצבה בקונגרס כדי לחלצה ממצוקותיה ולהחזירה
למעמדה הראוי .גם על תפקיד הרב כיו”ר סניף חברון של תנועת “המזרחי” למדתי מהמכתב,
אך הנקודה החשובה ביותר בעיניי היא שבעיר היו  85שוקלי השקל הציוני .דומה שהרב גאה
במספר זה ,שכן הרמז אליו בשימוש חוזר ונשנה במילה “פה” .על פי מקורות בארכיון הציוני
המרכזי (אצ”מ) ,נמנו בקהילת היהודים בחברון בשנת תרפ”ג ( 430 )1923נפש .מדובר בשנות
כהונתו של הרב סלונים ,שעשה להחזרת קהילת חברון למצבה שלפני המלחמה ואף לשפרו.
בשנת תרפ”ט היו בעיר כ 700-יהודים .למראה נתונים אלה נראה שבשנת תרפ”א לא היו
בחברון יותר מ 400-יהודים .מתוך הנחה ש 85-שוקלי השקל הם בתי האב בקהילה ,עולה שרוב
רובם המכריע של יהודי חברון (להערכתי יותר מ )90%-היו ציונים רשומים! נראה כי חזונו של
הרב סלונים ופעילותו היו גורם עיקרי בציוניותה של חברון.

 11בשבת שלפני הרצח ביקר בעיר האדמו”ר החב”די הרב יוסף יצחק שניאורסון (הריי”ץ) .בימים ההם הייתה
הכניסה למערה אסורה על היהודים ,אך אליעזר דן סלונים הי”ד ,בכורו של הרב ,פעל והצליח לקבל אישור
לכניסת האדמו”ר למערת המכפלה .הרי”י סלונים ואליעזר דן נכנסו עם האדמו”ר למערה .עם צאתו את העיר
בירך האדמו”ר את סבי ,הרב ,ואת כל בני המשפחה .אמי ע”ה ,שהייתה אז נערה בת  ,15שאלה את אביה
לאחר המאורעות מה ערך יש לברכת האדמו”ר למראה הרצח הנורא .הרב ענה שבלא ברכת האדמו”ר היו
תוצאות הפוגרום חמורות יותר .תשובה זו היא של חסיד אמתי הדבק ברבו.
 12י”ח בתמוז תרפ”א ,אצ”מ.290/1j ,
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ב.

פעילות מודיעין

כהן עסק בתופעה של משת”פים ערבים שסייעו ליהודים בתחומים לא-מעטים ,ובהם סיוע
ברכישת אדמות ,מודיעין צבאי וכלכלי ופעילות מדינית לקידום המפעל הציוני 13.זו הייתה
פעילות יזומה של ההסתדרות הציונית ,שהקימה ומימנה בשנות ה 20-של המאה הקודמת
“אגודות מוסלמיות לאומיות” שנועדו לערער את הלאומיות הערבית שהחלה להתהוות.
אחד המשת”פים הבכירים בחברון היה מורשד שאהין ,קצין בכיר במשטרה העות’מנית בחברון
שפוטר בראשית ימי המנדט הבריטי .שאהין אהד את המפעל הציוני ,ופעילותו היא תולדת
האהדה .סביר להניח שהחלטתו לסייע לתנועה הציונית היא גם תולדת הערכתו ,שבעקבות
פעילותו ישוב למשרתו במשטרת חברון .כך או כך ,שאהין גויס בתיווך הרב וריגל עבור ועד
הצירים אחר פעילות ערבית פלסטינית בסוריה ובעבר הירדן המזרחי .הרי”י סלונים עמד
אתו בקשרים ,ובאמצעות הרב הועברו לשאהין כספים עבור פעילותו ,וכך כתב עליו הרי”י:
“הוא נוטה לצדנו ולכל ענייננו עוד מהרגע הראשון בכל חום ליבו” .לא רק שאהין אהד את
היהודים והיה נכון לסייע למפעל הציוני; הרב כתב למוסדות על נטיות לב פרו-ציוניות בקרב
ערביי חברון והנהגתם“ :שוררת פה תנועת התעוררות בקרב רבים מהכי נכבדים ורבי השפעה
של הערבים ליסד פה אגודה מושלמית [מוסלמית] לאומית מתוך איבה לתעלולי האגודה
המושלמית נוצרית” 14.איני יודע אם גופי הביטחון בתנועה הציונית קיבלו את המידע ואם
השתמשו בו מעבר לגיוס משתפי פעולה כשאהין .הרב סלונים לא פעל לבדו; יהודי חברון בחרו
ועד שפעל לגיוס ערבים אוהדי יהודים .בוועד היו חברים לבד מהרב סלונים הרבנים הספרדים
15
מאיר קסטל ורבנו פרנקו ,והסופר יצחק שמי.
ג.

ישיבת סלובודקה

מכלול תהליכים ושיקולים גרמו להחלטת ראשי ישיבת סלובודקה לעלות לארץ ולהתיישב
בחברון בשנת תרפ”ד; ובמכלול אידאולוגיה וגם אילוצים .הגרמ”מ אפשטיין ,ראש הישיבה,
היה בצעירותו מחובבי ציון ,ועליית הישיבה לארץ הייתה חשובה בעיניו .עליית יהודים חרדים
לא-מעטים בעלייה הרביעית והתיישבותם בארץ הסירה את חשש חילון העולים והקלה על
 13כהן ,תשס”ד ,עמ’  .75–74אני מבקש להודות לו על שהעמידני על חלקו של סבי ,הרי”י ,בפעילות המודיעינית
בחברון .המידע בפרשה זו מצוי בספר ,ומיוסד על מסמכים שבארכיון הציוני המרכזי (אצ”מ) ובארכיון מדינת
ישראל (אמ”י).
 14התנועה הלאומית הערבית פלסטינית הייתה הגוף המאורגן שהתנגד לתנועה הציונית ולפועלה; האגודה
המוסלמית-נוצרית הייתה הגרעין האנטי-ציוני הקשה של ערביי ארץ ישראל ,ולעומתן האגודות הלאומיות
מוסלמיות היו בעד התנועה הציונית ושיתפו עמה פעולה בתחומים הרבה .על האגודות ראו כהן ,תשס”ד,
עמ’ .23–20
 15שם ,עמ’  ;229–228אמ”י ,פ .3319/ 20
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ההחלטה .אף הצהרת בלפור עוררה בעולם החרדי רצון לעלות ,אולם אחרי מלחמת העולם
16
עברו ישיבות ליטא משברים כלכליים .נגזרו על הישיבות גזרות כגון חיוב “לימודי ליבה”,
17
ובעיקר בוטל הפטור מגיוס לבני הישיבות.
עם ההחלטה להעלות את הישיבה לארץ ישראל התלבטו ראשיה היכן לקבוע את מקומה.
המקום הטבעי ,ירושלים ,לא נתקבל משני טעמים :האחד – רצון אנשי הישיבה שלא להיות
מעורבים במאבק בין הרב קוק והרב זוננפלד ,והאחר – בני הישיבה לבשו חליפות מודרניות
קצרות ומגבעות .לבוש זה ,חששו ראשי הישיבה ,עלול לגרום התנגדות עזה בקרב החרדים
הירושלמים .מועמדותה של תל אביב הוסרה מהפרק מפני היותה עיר “חילונית” ,והתחרות
הרצינית הייתה בין חברון לפתח תקווה .רבני שתי קהילות הציעו את הצעותיהם לשליח
הישיבה ,הרב יחזקאל סרנא (שכיהן אחרי שנים כראש הישיבה) ,ושאלת מיקום הישיבה נדונה
גם בעיתוני הזמן .מכמה סיבות ראה הרב סלונים חשיבות רבה בעליית הישיבה לחברון :בניית
ישיבה מהחשובות בישיבות העולם האשכנזי בעיר האבות ,חברון 18,וכן שבשנות המלחמה
הידלדלה עד מאוד האוכלוסייה היהודית בחברון ,הידלדלות שסיכנה את המשך קיום הקהילה.
הוא העריך שעליית הישיבה – שבה מאות תלמידים – תגדיל את אוכלוסיית חברון גידול ניכר.
הישיבה תייצר מקומות עבודה בעיר ותגרום להגעת יהודים נוספים אליה .בני הישיבה יהיו
גרעין להתיישבות חקלאית מסביב לעיר ,ובכך יקודם חזונו של הרב ליישוב הרי חברון .אף
אנשי פתח תקווה הציעו שבני הישיבה יעסקו בחקלאות עם תום לימודיהם בישיבה 19.אליעזר
דן הי”ד פעל עם אביו הרב להבאת הישיבה לחברון ,וכך כתב:
את חברון יש להציל וליסד בה ישוב יהודי מתאים [ ]...ובנוגע לבחורים ,אין לנו לחשוש ח”ו לדלדולם מחמת
חוסר ישוב מתאים .כמה מאות אנשים מבוגרים בכל מקום יוצרים תמיד “סביבה” בכל מקום שהוא .שלוש
מאות תלמידים מחונכי שיטה ידועה ,מאוחדים ומאורגנים יוצרים אוירה משלהם בכל מקום תחנותם []...
ובנוגע להתאכרות ,גם בזה זכות קדימה לחברון .בחברון יוכלו בני הישיבה להסתגל לחקלאות ולכבוש לה רכוש
20
חקלאי יותר נקל מאשר בפתח תקוה .בפתח תקוה אין קרקעות מיותרות.

הקריאות “להציל את הישוב החברוני ויחד אתו את כל הישוב ,זו צריכה להיות שאיפת הישוב
כולו בארץ ,וכל מי שהיכולת המוסרית או החמרית בידו ,צריך לבוא לעזרת הרוצים להניח את
16
17
18
19
20

ראו שטמפפר ,תשס”ה ,עמ’  284הערה  ;50שטמפפר ,תשע”ג .במאמר מובא מכתבו של הרב ח’ סולובייצ’יק,
ובו הוא מסכים (בדיעבד ובעל כרחו) ללמוד לימודי ליבה בישיבת וולוז’ין.
על מכלול השיקולים ראו טיקוצ’ינסקי,2009 ,עמ’  173ואילך.
ישיבת “תורת אמת” החב”דית נסגרה כאמור בימי המלחמה ,וגם בשנות פעילות הישיבה היה מספר
התלמידים בה קטן ,והשפעתה לא הייתה רבה.
ספק בעיני אם אפשרות זו קסמה לראשי הישיבה – הם שאפו לגדל בני תורה שתורתם אומנותם כל ימיהם.
הארץ ,ח’ בתמוז תרפ”ד.
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היסוד לתחית הנגב” הלכו ותכפו ,וכך נכתב בשנת תשס”ח על חשיבות עליית הישיבה לארץ
ובחירתה בחברון ,על פועלו של הרב ועל חלקו בבחירת הישיבה לעלות חברון:
ההחלטה להעלות את הישיבה לארץ ישראל היתה בעלת משמעות חסרת תקדים בעולם היהודי בכלל ובעולם
התורה בפרט .במיוחד לאחר שנפוצה הידיעה כי עיר האבות חברון נבחרה להיות מקום משכן לישיבה [ ]...רבה של
חברון ,הרב הגאון ר’ יעקב יוסף סלונים ,המריץ בהשתדלותו את כל הגורמים ואת כל גדולי ישראל שירתמו למען
21
החזרת עטרת המקום ליושנה .ואכן ,מן שמיא קא זכו ליה ,והישיבה תקעה את אהלי אפדנה [ארמונה] בתחומו.

סיכום

האם היו עליית הישיבה הליטאית-חרדית לחברון והשתדלות הרב מפעל ציוני? נראה כי
התשובה חיובית 22.הישיבה הגדילה את אוכלוסיית העיר וייצרה בה מקומות עבודה; בנייני
הישיבה נשכרו מערבים וכך גדל בשטח היהודי בעיר מחוץ לגבולות הרובע היהודי; אף תוכננו
רכישת קרקעות ובניית בתים לישיבה.
כהן מצטט מעבודת מחקר שכתב שחאדה אל רג’בי מאוניברסיטת א-נג’אח בשכם 23,ובה הכותב
מציג עמדה שלפיה הבאת ישיבת סלובודקה לחברון הייתה מהלך ציוני מובהק שנעשה ביזמת
האישים הציונים בעיר ,ובראשם אליעזר דן סלונים ואביו הרב יעקב יוסף .עמדה זו מבוססת
על מקורות יהודיים וערביים ועל ראיונות עם זקנים ערבים בעיר 24.ההבדלים בין הציונים
הסוציאליסטים החילונים ובין חרדים שאינם חלק מהתנועה הציונית ואף מתנגדים לה התנגדות
חריפה נראים בעיני יהודים רבים כתהומות שאינם ניתנים לגישור ,אך הצד המשותף לרוב רובם
של היהודים מאפיל על ההבדלים :כל הגופים היהודיים רואים את עצמם כעם אחד ,עם עתיק שלו
תרבות ומורשת משותפות המיוסדות על התנ”ך .לכולם זיקה עמוקה אל הארץ ,וכולם מאמינים,
מצפים ופועלים – בין במעשה בין בתפילה ובכל דרך אחרת – להקמת מדינה ריבונית יהודית בארץ.

21
22
23
24

גליס ואחרים ,תשס”ט ,עמ’ .31–30
ראו ספיר ,תשס”ו ,ששם הצגתי את עמדתי.
שחאדה אל רג’בי  ,העדה היהודית בחברון  ,1936–1917אוניברסיטת א-נג’אח ,שכם.2000 ,
כהן ,2005 ,עמ’ .225
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