
 שטון א.פרי

 האורתודוכסיה בתפיסת הרוחניתההנהגה
בגרמניה

 נ"ל אש שאיי ז"ר שייערן

א.
 שהתפתחו והרוחניות, הפוליטיות התרבותיות,התמורות
 של להתערערותה גרמו הי"ח, המאה של השנייהבמחצית
 להתהוות והביאו בגרמניה המסורתית היהודיתהחברה
 וברא- ההיא המאה בשלהי בתוכה, לכת מרחיקישינויים
 הי"ט. המאהשית

 עם היהודים של כלכלי למגע הרקע והתרחבהתפתח
 ההת- וכללי המדינה חוקי תחולת יהודית. הלא,החגווה
 המשפטית האבטונומיה את ביטלה יהודים עלאזרחות

 המסורתית, היהודית החברה התבססה שעליהוהארגונית,
 החברה אל היהודייט המשכילים של ההצטרפותומגמת

 ההתבוללות תהליך את זרזה יהודית הלאהנויטראלית
 והסוציאלית.התרבותית
 נטלו הזה, המפנה נושאי שהיו היהודיים,המשכילים

 היהודית החברה להנהגת וזכות עילית של סמכותלעצמם
 וסיסמאותי- רעיונותיהם את לתוכה להחדיר והחלוכולה,
 של המידה בקני מותנה, בלתי אנושי אידיאל העלו הםהם.

 אוני- רוחניות על שהתבסס ובדרישותיה, בתכניההיהדות,

--- - --. ---------- 
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 שטרן א'פרופ'

 מתכניה הדת התרוקנות אנושית-כללית.!ברסאליסטיה,
 היהדות את לזהות המגמה מן שנבעה הייחודיים,הרוחניים

 המוחלט לערך ביחס והספקות הכללית התרבות תכניעם

 ההלכה תוקף להתערערות גרמו הדתיים, החיים צורותשל
 ן התיקונים. תנועת להתהוות הדחיפה אח ונתנווהמסורת

 להיות הי"ט המאה בראשית גם שהמשיך החרדי,הציבור
 החב- במבנהו אחיד היה לא , גרמניה, ביהדות מספרירוב
 אבל שונות, קהילות בין ניכרים הבדלים והיו והרוחנירתי

 בתנאי מהתמורות עמוקה השפעה הושפע הוא כלליבאופן
 ההשתלבות בהיקף המשפטי, במעמד הכלכליים,החייט

 ,הכללית. התרבות של ההשפעה ובמידת בסביבההחברתית
 תפשו לא הי"ט המאה בראשית ואף הי"ח המאהבסוף

 בעיקבות שחלו התמורות משמעות את החרדיםמנהיגי
 נושאי אל התייחסו הם והאמנציפציה. ההשכלהתנועת

 החברה מן סוטים כאל היהודי בציבורההשכלה

 בכלים לפעול המשיכה החרדית המנהיגות 4תית. המסור-
 השי- תודעת ללא הקודמים, הדורות של הרוחניותגוריות ובקט-

 מול סמכותם את לקיים .יכולת וללא המהותייםנויים
 היהודי. בצובור מיעוט שהיווהמשכילים,

ב.
 יש בגרמניה חדשה חרדית מנהיגות של התגבשותהראשית
- רבנים אצל הי"ט המאה של הראשונה במחציתלמצוא  

 290-297. עמ' תשי"ח, ירושלים, ומשבר, מסורת כזו, י'1

 בעת ה'ה,ז'ה המחשנח tT"1UWIU~1 ל דאה הד'שרמה תנועתעל2
 ואילד. 10 מעמ' א' נרד ת"א,החזיה,

 .,ן ,Juden Deutsche Toury פ, Vormin .8.1.[.8 ,1965.ק3
77-82

 חי"ל. ומשגר מסורת כאץ, י'עפ"י4
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 אל התמימה הזיקה ובעלי המסורתית החברהממשיכי
 למגע למעווה, נתונים, זאת, עם יחד שהיו 'המיורת,עולם
 היהודית. בחברה יהחברתיות הרוחניות התמורות עםפעיל

 פעלה לא הוה בדור החרדי הציבור של הרוחניתהמנהיגות
 במהי- להתרוקן שהחל והחברתי, המשפטי מעמדהבזכורו
 התדלדלותה עם האמנציפציה, בתקופת מתוכנו רבהרות
 ההש- עם העימות המסורתית. היהודית האבטונומיהשל
 אידי- ביסוס מחוסר אלה רבנים אצל היה והריפורמהכלה

 ותרבותה חוקיה המדינה, השפעת עם הפגישה מוגדר,אולוגי
 וללא מלוכדת מסורתית חברה של הגנתה ללאהתקיימה
 חרדית. עולם השקפת שלתוקפה
 להת- החלה ואף נשמרה, הרבנים של המצמצמתסמכותם

 הרוחני "עמדם את לקיים יכולתם בוכות מחדש,גבש
 הסתג- עם יחד היהדות, של המסורתית התפיסהכמייצגי
 ההת- דרכי אל החדשים, החייט תנאי אל החיצוניתלותם
 בקיום הקשורים המעשיים הצרכים ואל וההסברהקשרות
 המייצ- האישים בין החינוך. ומוסדות הקהילתיתהמסגרת

 י שניים כאן יוזכרו , המסורתית הרוחנית ההנהגה אתגים
 דוב יששכר יהרב )1871-1798(, עטלינגר יעקבהרב

 )1878-1807(.במברגר
 חיבר באלטונה, הדין צית וכאב כרב שימש עטלינגר י'הרב

 תורנית כסמכות בדורו התפרסם ואף ודרוש הלכהספרי
 בתפיסה מושרש היה הרוחני עולמו בגרמניה.מרכזית

 כדי חדשים, מושגים למערכת נזקק לא והואהמסורתית,

 קאטרר, ה,יש צבי הרב של בהודותו ואח אלה רגניםאפיון5
 אצל חדגרים ומתוח רט"ז עמ' תש"1, ירישלים, הציווים,הכתבים

 ציון .שיבת קאלושר, צצה, הרב של ההיסטורית ישתו ר"ה"
 41--26. עמ'ב'-ע',
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.. שטרן א'פרופ'

 זאת עם יחד והמוסר. ההלכה האמונה, תוקף אתלגליים
 הבעה דרכי לעצמו וסיגל הכללית ההשכלה יסודות אתרכש

 הת- של הפופולארית בספרות מקובלים ומושגיםחדשות
- מאמרים פירסם הוא 8קופה.  הגרמנית בשפה דרשות 

 הלקו- לנושאים והתייחסות _טבע תיאורי ובהםהמליצית,
 האקטואליים. המאורעות ומן החיים מןחים

 ובשפה העברית בשפה הנאמן" ציון "שומרהירחונים
 שני את משקפים ובהשראתו, ביוזמתו שהופיעוהגרמנית,
 הסגנון בעל העברי, הירחון ובאישיותו. בהשכלתוהתחומים
 מן ולתשובות לבירורים למאמרים, מוקדש היההמסורתי,
 שימש הגרמנית בשפה שהירחון שעה ההלכתי,התחום
 דרכי באמצעות האורתודוכסית, העמדה להסברתבעיקר
 ההסברה ומדרכי הסגנון מן שהושפעו חדשות,הנמקה
 7 הריפורמית. בעיתונותשפעלו

 מוש- ביסודה היתה עטלינגר הרב של הפוליטיתתודעתו
 אל ויחסו הטרום-אמנציפציונית היהודית, בתפיסהרשת

 דמלז "דינא אל המסורתית לנאמנות אופייני היההמדינה

 אם 8 אותנו", שחוננו חסד של מלביות "מחסה ואיכותא"

 התורעה אל  ההסתגלות אצלו גם לפעול החלה למעשה,כי
 החדשה.האזרחית
 האמנציפציה עם בהשלמה ביטוי לידי באה ואתדו-ערכיות

6;1-3 1847, 136-138, 129_(30, 1846, Zionsw~chter treue l]er 
.117-118

 "אורתו- שבועון בתור בגרמנית 845-1849ג בשנים הופיעהירחון7
 והשתתפו שבועית דו כתוספת הופיע נאמן" ציון "שומר ;דוכסי"

 ואחרים. האמבורגר וולף במברגר, י"ר עטיינגר, הרבניםבו
 ל .דף נח, 1873.לפ. אלטונה; עגי", ב"מיחת עטלינגר, י' הרבכדברי8

 Der טטס(ZionswSchter 1 בירחון, למדינה היחס את והשווהע"ב.

.4041846 ; ,253 1847 ; ,5 .1849 
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 בגרמניה האו4ט,דוקלים בתפיסת יהרוחניתההנהוה

 תוץ עם יחד ליהודים, הביאה שהיא ה"הטבות"ובהערכת

 ישראל עם של לקיומו התקופה מרוח הנשקפת הסכנהדעת
 הסיסמאות של מסולפת להבנה התקיפה ההתנגדותועם

 עט- הרב תפס החינוך בתחום גם 8 החדשות.החברתיות
 והס- החדשה במציאות הכרה על המבוססת עמדהלינגר
 תכננת ה-ס3 בשנות להציע מהסס הוא אין : אליהתגלות

 הוראה, מקצועות הרבה בבארן לרבנים לסמינרלימודים
 כרב, שימש בה באלטונה, המסורתית. התכנית מןהסיטים_

 יסודי, ספר בית 839ג, בשנה הפעילה,נוסד'יבהשתתפותו
 והיה וחול, יהדות מקצועות על התבססה לימודיושהכנית
 ס1 החדשים. יהודיים ספר בבתי שנתקבלו לדפוסים,התאם

ג.
 באישיותו מגלם מווירצבורג, הרב במבריר, יקד הרבגם

 עם יחד מסורתית, חרדית מנהיגות של תכונותובפעולותיו
 דרישותיהם. ואל החדשים החיים הגאי אלהסתגלות
 יחסו חרדי, עולם הוא גמברגר הרב של הרוחניעולמו
 מהותית השפעה ללא ראשוני, מסורתי, יחס הואלהלכה

 הפעלת וללא החילוני העולם לבין היהדות בין הפגישהשל
 זה בתחום העיקרית תגובתו מיוחד. אידיאי-ערכימנגנון

 עני" ב"מגחת דבריו וראה פשרני, וכלתי שלילי היה למפורמה יחסו9
 ע", המינים נגד ה' מלחמת הלוחם ימנע יאל : פנחס לפרשת הנ"ל '.

 וכו'. השלום שגלול הכויבתהטענה
 וראה גרמניה גימנסיה מטעם בגהות תעודת בעל חיה עסלינגר י' הרב10

 בימי וירצבורג באוניברסיטת' הרצאות שמע ואף 298, .3(.[.7.1זו
 מאריס באלטונה הספר בית על , בינג אברהם ר' אצל שםלימודנו
 Pr~ifung זder Zdglinge 86 בדי"חפרטים

~ffentlicben 
der zu 

Enoch).)8. 1840 Altona, ,ב Yolksschule israelitischen 
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 שטרו א'פוופ'

 נטייה )1( : משבר בימי. רבנית-מסורתית לתפיסהאופיינית
 לפרוץ שמקילין "כיוון להקל, צדדים יש אם אףלהחמרה,

 ודרישה )2( ולהחזיקו",,) להחמיר יש יותר המנהג,את
 ול- דתית לשלמות כערובה המצוות על ולשמירהלשקידה
 הנחתו המסורתית, התפיסה ברוח יי מוסרית.שלמות
 או מדעית לביקורת נתונה והבלתי מעורערתהבלת?

 פילו-
 "ש,תורתנו היא .היה.ודית, הפילוסופי,ה של לא ואףסופי,ת,
 או קטנה תיבה אפילו לך ואין כולם, השלמויות כלכוללת

 אפילו בתורה לך ואין עמוקות סודות בהם שאין וכתיב,קרי
 ,) וכו'. לצורך" שלא אחת,אות

 אידיאי מאמץ מחייבת ואינה נפגמת אינה הדתיתהשלמות
 עם בדיעבד מתפשר כשהוא במברגר, הרב אצלמיוחד

 חי- ויתור תו7 החדשים, והתרבותיים החברתייםהתנאים
 מבוס- והחלטותיו שיקוליו החדשה. המציאות לטובתצוני
 התמימות על מעידים והם ההלכתית, התפיסה עלסים

 הם זאת, עם יחד אבל הדתי, עולמו של אמצעיותוהבלתי
 והכרה והחברה, החיים לתנאי מעשית היענות מגליםגם

 בהם. שחלובתמורות
 ברורה אליהם שהתייחסותו בנושאים, להדגמה ניתןהדבר

 יחסו )1( : מהם שניים כאן יוצגו ולדוגמהומשמעותית.

 אמום ל"ג סימו העיר )אגו ק,"ז צ"ח, סימן לאו"ח גתשובותיו11
 ל', סימן יו"ד כון לו, ברור שההיתר גמקום מלהחמיר נזהרהוא
 ל.סעיף

 כל "כי ו דבשי י")חל בהקדמה12
~ptw 

 יהיה כבייה ושומר עליה
 וקצה, נבול בלתי חפצה ובנפש שלם כלבג ועובדו ה' וירא ה'אוהב
 מ1)י*ת, יא אמית,ת אהגה אדם כי )אוהב יג טהר יהיהיגס

 יתמימה שלמה אהגה פרטית, ויאכילית
 זה אושא דבריו גם. והשווה ע"ב, היי"), איבטח שמים, מיאכת13

 ד', כרך הירש, שכתגי המיבאים הירש, רפאל שמשץ לרבבתשובתו
 542-543.עמ'

212

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



......, ..,., 
 בגרמניה האורטודוקסיס בתפיסת ,חרוחנית'ההנהגה

 ריפור- רוב בה שיש הכללית, הקהילה מן החרדיםלפרישת
 חרדים יהודיט לחייב אין ,) במברגר, ,הרב ש"ל לדעתו.מי:

 סמכותם את לצמצם ואין ריפורמית לקהילה מיסיםלשלם

 אין גימא, מאידך הדיוטות. בידי למסרה כדי הרבנים,.של
 עניין הכללית הקהילה מן החרדים בפרישה רואההוא

 ומצ- הלכתיים-מעשיים הם שיקוליו ; דתית וחובהעקרוני
 מתוך חרדיים, חיים לקיום תנאים בהבטחתטמצמים

 הדתיה, תודעתו ,1 ההלכה. דרישות את המספקיתערובות
 הריפורמה תופעות את כנראה חיה אינה ביסודה,התמימה

 מקרוב.., מלהכירה נמנעות ואף ביהדות, כזרם תוקפה,בכל
 לה למצוא שניתן זאת, וטרום-אמנציפציונית דתיתתודעה

 אצל  מתרחקת  אינה המזרחית, באירופה  לרוב)יזגמאות

 ישראל" "באחדות המסורתית ההכרה .מן במברגרהרב
 האידיאולוגית המשמעות את עצמה על מקבלת היאואין

 חדשה. אורתודוכסית "מפלגתיות" של כמימדשהוכנסה
 כמציאות 'היחודי בחינוך המצב את קיבל במברגה הרב)2(

 המסגרת .ביטול המסורתי החינוך של הידלדלותוקיימת:
 חברתית עובדה בשבילו היוו כבר תורה בלימודהישיבתית
 את והגדירה שקצעה הבאווארית; המדינה חזקתורוחקיה.

 החינוך, מוסדות של הכללי וההשכלתי הארגוניהאופי

 342, עמ' ד. 'צרד בכתליו, הירש, ע"י חמונאה השובתו וראה14

 שם, הכללית הקהילה מן החידים יפרישת מסביב יפוימ'סו?עיקי.

 יב"ט, תרפייה פרנקפורט, שמחה" י',כי גם והשווה 142ך-,51.עמ'

 .xvt (9~ohlgemuth) Jtschurun Auerbach, 51 שי סברתו וראה55
 . .ע538

 ואת פוליפסין י' של ספרו קריאת על האיטית הצטדקותו ויאה'16
 ~Wahrheit, der FackeI הייפוימי,ם נתבי את לקרוא שאיוחכירתו

1860WUrzburg, ס"1. סימן היוין 1'ד לאו"ח בתשובותיו י והשווה 
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 לכבדו אליו, להסתגל שיש המלכות, כדין ידו עלנתקבלה
 בחינוך המצב תיקון לשם האפשר, במידת בו,ולהסתייע
 בבית לתמוד במברגר הרב את הניעו אלו הנחותהיהודי.
 למורים סמינר וליסד החדש הטיפוס מן היהודיהספר

 ולהכשרת יסודי יהודי לחינוך דאגתו למעשהבווירצבורג.
 התקופה תנאי עם ההתפשרות מתחוט חרגה לאמורים

 שהוטלו בהוראות ביטוי לידי שבאו כפי בחינוך,ודרישותיה

 זו בבאוואריה. היהודי החינוך על הממשלתית החקיקהע"י

 והמאמץ בווירצבורג, למורים הסמינר יסוד עצם זאתעם
 בולטת דוגמה היא המקורית, בתכונתו לקיימוהממושך
 להש- מוקד ולקיים ליסד המסורתית המנהיגות שללכוחה
 בחיים לתמורות הסתגלות תו7 וחברתית, רוחניתפעה

 החיצו- והחברתיים הפוליטיים התנאים ומיצויהיהודיים
 בין סתירה אין במברגר של החינוכית בתפיסתו ברם,ניים.
 כללית- להשכלה והדרישה הממלכתי החוק מרותקבלת

 ביוז- לראות אין החרדית-המסורתית. עמדתו לביןיסודית,
 בבאוואריה, בידו שסייעו החרדיים הרבנים וביוזמתמתו,

 התגוננות של תגובה אם כי חדשה, חרדות למנהיגותביטוי
 התפיסה בין ממנה, מנוס ישאין המציאות מחויבת)פשרה

 החדש. הזמן צורכי לביןהמסורתית

ד.
 וממתי החדשה החרדית התודעה לפעול מתחילהממתי
 בגר- חרדית מנהיגות של חדשה קונצפציה על ליבראפשר
 !מניה

 142-541 עמ' ד', כרך הירש, בכתבי המצוטטים דבבו ויאה17
 המכתימם ,גחילור 1562 משנת בייךצבור,, הסמינר ייסיד עלובתזכיר

 FesUchrift ב- הסמינר. בדבי במברגר לבין הבאווארי השלטוןבין
 Waaburg 1914 .א( ,(Bamberger .עע ,15-25 ,30-32.27-29
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 בדימויה האויטידוקסים בתפיסת .הויחניתחה1ה,ה

 המנהיגות בין ומוגדרים חדים מעברים לקבוע איןלמעשה
 החדשה. החרדית המנהיגות לבין לעיל, שתוארההחרדית
 : והרוחני החברתי במבנהו אחיד היה לא החרדיהציבור

 החר- לבין גרמניה בצפון החרדים בין הבדלים קיימיםהיו
 הקהילות לבין הוותיקות הקהילות בין ובמערב, בדרוםדים

 שנק- ההבדלים בכוח נשמרו רגיונאליות תכונות ;.החדשות
 הפוליטיים הגורמים ע"י היהודים, של החיים תנאי ע"יבעו

 הכל- ובתרבות בסביבה ההשתלבות מידות וע"יוהכלכליים
 ,ילית.
 מסלוליים חד אינם החרדי הציבור של ההתפתחותקווי
 ומ- מקביל באופן פועלים השונים והגוונים כיווניים,וחד

 פעלו החרדיות, הקהילות בראש שעמדו הרבנים, אףשולב.

 אישית קרבה לזה זה קרובים והיו תקופה באותהלמעשה
 יסוד קווי לקבוע ניתן זאת עם והתנהגות. אופיוקרבת

 הח- החרדית המנהיגות את שאפיינו חדשים,טיפולוגיים
דשה.
 רוחנית כמנהיגות ותוקפה זאת הנהגה של שייחודהנראה
 עיקריים, תחומים מספר אל החדש ביחסה ביטוי לידיבאה

 בחברה החרדי הציבור של לפעילותו פתוחיםשנשארו
 הת- החדשה החרדית המנהיגות בגרמניה.האשנציפציונית

 כאל רק לא התריי הציבור . בחיי יסוד למשאיייחסה
 עיו- משימה כאל אלא ולקבלו, אתו להשלים שישתהליך

 החר- המנהיגות וחברתי. פוליטי תפקיד וכאלנית-רוחנית
 ודפוסיט עקרונית אידיאית עמדה לקבוע ניסתה הזאתדית

 לבין היהדות בין הפגישה אל התייחסות . תו7חברתיים,

1910 Ghetto from Transition the ;ח Tcws The Stern-'-T~ublcr, 5. 
 ,Judaica Hist. Enlanzipation ,101-119.1940,.ק
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 שטרן א'רופ'

 הזאת לפגישה להקנות המגמה ותוך החדשההתקופה
 והמחשבה החייט במסגרת תוקף בעלות ופרשנותמשמעות
החרדיים.

 הראוי מן זאת חרדית מנהיגות של טיבה הסברהלשם
 הרבנים י החשובים נציגיה לשני אופייניים יסוד ק11ילהציע
 הילדסהיימר ועזריאל )1808-1888( הירש רפאל בןשמשון

.)1820-1899(

ה.

 העמדה ולהתפתחות ומיוחד מרכזי מקום תפס הירשהרב
 : עיונית משימה עצמו על הטיל הוא החדשה.החרדית

 הת- רוח עם בפגישתה היהדות של משמעותה אתלהגדיר
 יתטה את ולקבוע המפותחת הגרמנית התרבות ועםקופה
 ,היהדות ואל הריפורמית התנועה אל החרדית, התפיסהשל

 המע- משימתו את גיבש גם הוא הזמן במשךהליבראלית.
 מוסדות את ולבסס עצמאית חרדית קהילה לארגן :.שית

 והפד- האידיאולוגיות הנחותיו יסוד על החרדי,-החינוך
גוגיות.

 צפון" "אגרות כגון הראשוניסו בכתביו שהוגדרוהשקפותיו
 מוצא ונקודות יסוד ששימשו הנחותיו את הניחו)1836(,
 העיו- פעילותו שנות כל במשך האחדותית, עולמולהשקפה

 היהודית שהדת היא, היסודית הנחינו והציבוריה.נית
 והחברה המוסר הרוח, החיים, יסודות את מקיפההשלמה

 עם בעימות המתעוררות לבעיית ופתרון מוצא נקודתובה
 התמורות האוניברסלית, ההיסטוריה התרבוה,הפילוסופיה,

 והחינוך. המדעבחברה,
 והשתלשלותן אלה יסוד הנחות לפיתוח להיכנסמבלי
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 ארמניה האירטוייקסים הריחניה.בתפיסההח1הוח

 המס- את להגדיר ניתן הענפה, ובפרשניתן המרוברטובכתב11
 : הרוחנית מנהיגותו טיב לגבי מהנחותיו המשתמעותקנות

 לדעתו ליהדוה. מחודש אידיאולוגי תוקף הקנה הוא)1(
 וההסבר אחד עולם הוא ובטבע, ברוח גילוייו עלהעולט
 האל- בבריאה נמצא וחוקיו יסודותיו למקורותיו,היחיד
 היה- במקורות ומשמעותה תוקפה בכל שנתגלתהקית,
 ,ידות.
 ההו- הרציונאליזם של המושגים עולם בתוך חי הירשהרב

 בערכי ודבק האידיאליסטית הפילוסופיה ושלמניסטי
 לשאיפה מסביב מרוכזות השקפותיו כל אבל'התקופה,.1

 כתפיסת היהדות של וחשיבותה מקומה את להבטיחאחת:
 והרוח החברה החיים, גילויי בכל שלמה עיוניתעולס
 היהו- הדתית התודעה של ההרמונית האחדות אתולחדש
 החדשים החיים רגש שבין ה.פער על התגברות מתוןדית,
 יי המקורית. הדתית האישיותלבין
 של המשד אינה האלוקי" ש"בחוק במוחלט הדבקות)2(

 תגובה גם היא אלא בלבד, הדת של המסורתיתהתפיסה

 החדשה. המציאותעל
 אוב- קנה-מידה הוסר ושל כפירה של בדור האמונה.ביסוס

 והרגשת בתוקפו, פרדוכסאלי להיות לדעתו ח"בייקטיבי
 עמדה מחייב הפולחן משות קיום המלווה והספקהעיעזר

 האחדים. ושנהביו י"ח ד' י צפון" ב"א,יות מפתח הוא אלה יעות19
 466--1449 עמ' ב', 1149-159 עמ' א', כתבים ליוגמת, יעיין20

 Bd. Schrkten, Gesammelte עפ"י )מובאים 489-531 עמ'י,

 ylb~1 הספרית המליסופיה, השפעית ,עג-Frankfurt 1.ה1906-191

 ) כתביו. ניתוח עפ"י להיכחה ניתנות חיישעל

 158 עמ' .א', נתגיס י ום וראה צפיו" ב"אגרית מרכזי רעיון זהו:21

 ב'. צפון" "אגרות 6-137)1. עמ' 11ע גרד צבי", "נחלת יוהשווה
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 שטרן א'פרופ'

 ברצון האמונה עומדת שבמרכזה- 22חרדית-אורתודוכסית,
 תיאונומית עמדתו ושבעל-פה. שבכתב בתורה המתגלההאל

 והתלוה הרגש לחיי הדת לשיעבוד מתנגד הוא.מובהקת,
 או מושגית-פילוסופית הכרה על לביסוסההסוביקטיבית,

 התורה המוסרי-האבטונומי. תוקפה יסוד עללהנמקתה
 אלוקי, מתן היא האדם, אל אלא האדם, מתוך לאבאה

 ומצוותיו.,; חוקיו עול קבלת ע"י לאל האדם כניעתומחייב
 והמצווה הדת של .סמכותית תפיסה אותה דווקאאבל

 אותה מסבירה הפנימית, האמונה אל האדם אתמובילה
 היהדות רוח ואישי. אנושי לתפקיד הדת את.והופכת
 המא- של ומתפקידם שביכולתם ובטעמים, בסמליםמתגלה
 עצמית. חדירה אליהט לחדור ודור דור בכלמינים
 ולגלות לפרש ייעוד הרוחנית במנהיגותו רואה הירשהרב

 לשם היהדות, של ומשמעותה סמכותה את מחדש דורולבני
 ,ן עצמה". ובפני עצמה "מתיך וקבלתההכרתה

 לגבש ניסיון לראות יש והחברתית הציבורית בפעילותו)3(
 מתוך היהדות הצלת לשם יהודית, לחברה גרעיןמחדש

 מפני עליה הגנה ולשם בו, נתונה הייתה שהיאהמשבר,
 הלאו- של ההתפרקות בתקופת עליה. המרחפותהסכנות
 והערכת הייחודי קיומה לביטול והמגמות היהודיתמיות

 של ההבלטה מציינת המאמין, של האישי כעניינוהמצוות

 336. עמ' ו', 1 445 "מ', נ' 1 141-151 "מ' א', כתבים22
 לביאשית פולשיו , לדוגמה וראה בכתביו מופרעים איה יע,ו1ית23

 ,ם ידאה 225-224. 42, עמ' ה', כתבים 21, ל"ג שמית 30,מ"כ
 ze~-25. עמ' , ד'כתבים

 גם ועיין י"ח, צפון" ב"אגרות מרכזי כמושג מופיעה ואת דרישה24
 גילוייה על לעמוד המקום כאן ולא בראשית, ספר לפירושבהקדמתו

 הגרמנית. האידיאליסטית ובפילוסופיה ברנייס י' החכםאצל
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 ג,רמנ,ה האווטיי,קס,ם בתפיסת ,הווחניתההנהנת

 ליצור ניסיון ומתוקן, מאורגן חברתי כגוף החרדיתהעדה
 שיקומה." ולשם היהדות הצלת לשם יהודיתחברה

 'התפיסה את לממש ניסיון פירושה זה בתחוםמנהיגותו
 )העם, של ייחודו על .המבוססתההיסטורית-המסורתית,

 חברתית-קהיל- הסתגרות ומסתגר קטן חרדי ציבורבתוך
 מר- משמעות קיבל הקהילה כמנהיג הרב של תפקידותית.
 .של רוחני ומדריך ערכים נושא להיות .חזר והרבכזית

 'י הנוער. ושלהציבור
 גיטגי לידי באה החינוך בתחום הירש של מנהיגותו)4(

 שביטויה המקובלת, המסורתית החינוך גתורתלחידושיו
 ארץ". דרך עם "תורה לסיסמה מסביב נתממשהעיקרי
 ומהוד ליהדות הנשקפת והסננה המשבר תודעתמת71
 עמדה תפי הוא מפנה, לחולל החינוך של בכוחו רבאימון
 המסור- הקודש לימודי של חדש לשילוב ומכוננתמנהיגה
 הכללית; והתרבותית הסוציאלית ההשכלה עםתיים

 על החיים, לבין הדת בין המגע את לחדש היתהשאיפתו
 ' החינוד. באמצעותכל.גיליייהם,

-.

 וטיפולוגי ביוגרפי דמיון קייט ~הילדסהיימר הירשבין
 החדש האורתודוכסי הטיפוס מן כרבתם להעריכםחש

 הבדלים קיימים כי אם החרדי; הציבור שלוכמנהיגים
 חייו את חי הילדסהיימר עזריאל ר' ליניהס.עקרוניי6

 ובישראל בעולם הי"ט במאה שחלו התמורות הבנתמתוך

 עמ' א', בכתבים ראה החרדית הקהילה של ארנונה עקרונות על25
 עמ' ד', גנתבים הפיישה, לרעיון מסביב בפוימוס ודם212-260
 . 10. עמ' ה', ,כתבים ,33, .,, 338- עמ' ד', 504=501, עמי ו', נגבים נם והשווה401--295,

, 

, ט"ו. ג', צפון", "אורות26
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 שטרן א'פרופ'

 ואמונה תקווה ומתוך המשבר תודעת מתוך פעלוהוא
 הרב העם. של והרוחנית החברתית התחדשותובכוח

 גיסה ולא דעות הוגה מהותו, לפי היה, לאהילדסהיימר
 עקבי כאופן פעל הוא אבל הרדית, עולם השקפתלפתח
 הת- יצירת לשם ומנהיגות, אחריות תודעת מתוךומכוון,
 החדשים. החיים גילויי אל מלאה דתיתייחסות

 ודבי- מסורתית דתית הכרה על מבוסס הרוחני עולמון1(
 ומכריע מוחה קו היא ובהלכה תלמודי ומתן במשאקותו

 האקטו- הבעיות אל המעשית ובהתייחסותובהשקפותיו
 הנחה של העקרונית משמעותה בדורו, היהודים בחייאליות
 להשקפות אובייקטיבי וכבסיס כעיקרון בהצגתה היאזאת

 הסכטת נגד ערובה בהלכה ראה הוא למעשים.וכמדריד
 בהונ- הקיצונית האורתודוכסיה נגד הריפורמה,שבתנועת

 הממלכתית החקיקה חדירת נגד התגוננות אמצעי ואףגריה
 יב היהדוה'  תחומי לסודהזרה

 החברתי בתחום החרדית למנהיגות המיוחדת ,תרומתו)2(
 פעילו- בימי החרדית. ההתארגנות בדרישת ביטוי לידיבאה
 שמתפקידה חרדית, "מפלגה" ארגון דרש הוא בהונגריהתו

 בפרץ ושתעמוד פסם כלפי החרדי הציבור על להגןיהיה
 החברתי המבנה את המסכנת המדינה של הלחציםנגד

 ,י היהודיה. החברה שלזהרזחני
 עמ' 1866, משנת ב'"ויייאייט" יאה זתזקפת החליה קיזשת על27

 הקיצוניים מצד הסוביקטיבית ההחמרה סכ1זת עי 1647 522,533,
 נוד ההתוון1זת ועל 521-522 עמ' 1560, משנתב"איזראייט"

 Prag Kongresse, .zurn 1868. בחוברת חממלנתיתהחקיקה
 חאזרתזיזכס,ה זאת ,לעומת 77נ עמ' filwn. ,1869 . ב"איזיאליט"28

 המסורת את .מעייפה החדשה האבט,1ומיה על מזזתרהגהזנ1ויח
 חישרה. חקחילח סלהמסורתית

 נם חושים, בתנאים מזריע, החרדי הצינזר את לארוחצבו
 בברלין. פעולתובתקופת
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 בגרמניה האווףויוקסים בתבוסת הרוחיתחהוה1ה

 תודעת על מבוסס הילדסהיימר של "ההתארגנות"רעיון
 בבר- נפרדת קהילה בראש עמידתו ולמרוה ישראל""כלל
 למנהיגות כביטוי היסודית תפיסתו את להעריך ישלין,

 ברוח היהודית הלאומית האחדות תודעת עלהמבוססת
 החברתית התודעה עם יחד הישנה, המסורתיתההפיסה
 המציאות בהשפעת אליה להתקרב שהחל החדשה,המדינית
 הגר- הלאומיות של וההתגברות ההבסבורגיתבממלכה
 "מנית.

. 

 בתודעה הוא הילדסהיימר של במנה.יגותו מרכזי יסוד)3(
 אחריות ומלא עולם של ברומו "הנוגע הייעוד שלהפעילה
 ארגוניים יסודוה על חינוכית-חרדית רשת לפתחנפלאה",
 חדשה. חרדית חינוכית תפיסה יסוד ועלחדשים
 מרכזי, חרדי מפעל לרבנים המדרש בית בהקמת ראההוא
 חדשה מנהיגה חרדית עילית לעיצוב. מוקד לשמששיוכל

 שהתרכז המוריס חוג ולדעות לדעתו, ישראל.לקהילות
 תלמידי להיות הזה המדרש בית חניכי מיועדיםמסביבו,
 חדשים. ומחקר מדע בכלי המצוידים הוראה ומוריחכמים
 היתה.שתלמידיהם לרבנים המדרש בית ראשישאיפת
 להיעזר ידעו זאה עם ויחד המסורתי החינוך ברוחיהחנכו
 הגנה ולשם. היהדות בהבנת העמקה לשם ובמדעבהשכלה
 באי- אחרות ובארצות בגרמניה הריחנית המנהיגותעליה.
 על מבוססת היתה השואה לתקופת עד המערביתרופה

 ברוח שהתחנכו האורתודוכסים, הרבנים של החדשהטיפוס
 עצמם את לזהות שאפו הם בברלין. לרבנים המדרשבית

 wa(~ ב"אי,ראליט" ויאה21
,1SID 'בשמחת החוירי בנאום 1 240 עמ 

 הלאומי-היהודי. הרגש יביי ח1רמו,תיות הלאומ- התעוררות בין ההקביות את מטעים הוא 1670 בשנתתויה
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 שטרוא'

 המסורת בריח חכם, תלמיד של המסורתית התפיסהעם
 בתרבות מושרשים היו זאת עם ויחד היהודית,החינוכית

 הכללית. ובהשכלההדור

ז.

 הנושא את למצות באו לא זה בניתוח שהוצגו יסודקווי
 לאפיון ,הוגבלו ותפקידיו וסוציו.לוגית היסטוריתמבחינה

 במאה בגרמניה הרבנית במנהיגות גילויים שני שלכללי
הי"ט.

 חשיבות בעלי נושאים לשני התייחסנו לא זה דיוןבמסגרת
 בגר- החרדית המנהיגות בדמות התמורות אל יעקרונית
 העשרים המאה ובראשית עשרה התשע המאה בסוףמניה
 של גורלה ואל והחברתי, הפילוסופי חדתי, אפיונהעל

 החדש היהודי בישוב הזאת החרדית המנהיגותמורשת
 בדורנו. הגולה ובתפוצות ישראל ובמדינתבארץ

 להבנת העיקריים 'היס.וד קוה את להשלים ניתןלסיכום
 ל י כדלהלן לעיל, שתוארה המנהיגות שלטיבה

 פועלת בגרמניה ו~אורתודוכסיה של ה"מייגזדיכו" בדור)1(
 שומרים אלה אישים קשים. בתנאים החרדיתהמנהיגות

 הנמצאת היהודית, החברה של החרדית דמותה רציפותעל
 באופן מסתגלים הם תמורות. של וגובר הולךבתהליך

 לעולמם נאמנים ונשארים החדשה המציאות אלחיצוני
 המסור- הסמכות של היסודות דלדול המקורי.המסורתי-

 החדשות התנועות עם האידיאולוגי העימות והעדרתית
 זאת מנהיגות מבטל אינו העוינים הכוחות ועםביהדות
 ש'טרם החרדי. הציבור על ולהישען להתקיים ממשיכהוהיא

 ההתבוללות. תהליך ע"ינפגע
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 ניכרים החדשה, החרדית התודעה בעלי המנהיגים אצל)2(
 יסוי-ייחודיים.ק11י
 על ימתבסס הולל במדינה ההתאזרחות אל יחסם)א(

 ברוח והמיוחלת, המכוונת האזרחית ההתקשרותתודעת
 השתלבות ומתוך והסוציאלית הפוליטיתהאמנציפציה

 ואל המדע אל ממשית והתייחסות תרבותית-כלליתרוחנית
 "מדעי.המחקר

 ודרכי השקפתיות הנחת על מבוסס הרוחני עולמם)ב(
 את ולקיים לאמת מכוון מאמץ משום בהם שישהנמקה,

- ובמיוחד המצוות טעמי הקודש, כתבי י הדתתכני  את 
 המדע עם בעימות הריפורמה, עם במאבק ההלכה,מעמד

 הכללית. התרגזת עםובפגישה
 חדש. אופי ,מקבלות וההתארגנות הה,תגוננות דרכי)ג(

 רואה שהיא עד ומתרחבת, הולכת החרדיתהאפולוגטיקה
 פילוסופי אופי בעלת עצמאית, כדיסציפלינה עצמהאת

 התארגנות בכלי מסתייעת החרדית ההתארגנותומדעי.ן,
 למען פעולות צדקה, ארגוני רבנים, איגודי במסגרתחדשים,
 החר- הרוחנית המנהיגות פוליטית. והתגוננות ישראלארץ
 קהילהית להתארגנוה פעילה אחריות עצמה על מטילהדית

- מסוימת ובתקופהוארצית,  ,, יהודית. כלל אף 

 וול,מיט. 1.' היכמן ד"צהרבנים שי והמדעית הפישנית פעילותם במדכו הועמדה ,האפולוגטיקה30
 ראה החרדית" היהדית למען החפשית "ההתאחדות ייסוד על31

 ,1885 .140 38ב-
 ,)ן(י,י1י

Jeschurua "משנת וב"איזיאייט 
 שבשלה הכרה פיי היא ישראל" "אודה של ייסידה 1289. עמ'5"18,
 לכיל ושהניעה וב)רמנ.ה המזרחיה בא,רי5ה אחדים DtV~wאצל
 1912 בשות קאט,ביץ לאספת שקדמו בפרשית פרוגיאמאט,ניסוח

 בקובץ וראה ובהומבויס.,בפראנקפירט
1912Frankfurt Materialien, und Berichte Jisroel, .Agudas 
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 שטרן א'פרופ'

 עם לזהותם שאין חינוך, מפעלי מקיימת זאת מנהיגות)ד(
 לראות אין ואף המסורתי בחינוך המקובליםהדפוסים

 היהודיים. המשכילים של החינוך למוסדות חיקויבהם
 החדשה החרדית החינוכית הפעילות את להעריךניתן

 הנוער, לחידוד חדשה ערכית משמעות להקנותכניסיונוה

 הקהילתית. החברה ולטיפוח הרבניםלהכשרת
 האי- בגיבוש לראות יש אלו לניסיונות החשוב הביטויאת
 מעמדו את ולחזק לקיים שבא החדש, החרדי החינוכידיאל

 של החיים גתנאי ולמצוות, לתורה הנאמן היהודי,של
 החדשה.התקופה
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