
 אצאמשה

 בדורנו הדתית המנתיגות שלהמשבר

.. 
- 
. .,. , .,, 

*

 זו ועובדה היהדות, למחשבת בכנס נמצאים אנואמנם

 העומד המשא על אקדמי ל)הכ)ח א)חמ לכנתעלילה
 זה לכיוון קרובים הדברים היו כה שעד וייתכן -לדיון

 1 האקדמאים כדרך אדבר שלא_ רבותי, לי, הרשו אולם-

 כאילו אדבר ואיך הדתיה, היהדות של חיים שאלת זוהיכי
 הרי עסקינן. וטהרה' טומאה בדיני או פילוסופיתבגעיה
 הדתית היהדות של כישלונה קול בתוכנו מהדהדעדיין
 והחמורות. הקשות תוצאותיו .3ל על הקודמת, .במאה

 על עמדה שלא מנהיגות של בעטייה נגרם ,הזההכישלון
 האז- את לפענח השכילה ולא להתעלות, ידעה ולאהגובה
 אית הדתית היהדות כאב את שכזאב מי זמנה. שלעקה
 המנהיגות. בתחום המתרחש נוכח בשלווה לשבת'יכול

 המנהי- של "הפרובלמטיקה : דברי לנושא בהחילהקראתי
  עוד בצורה.  ויבושא את לגטא ברצוני בדורנו". הדתיתגות
 בדו- הדתית -המנהיגות של "המשבר * עוטר חריפה,יותר
 של ניסיון וכל המצב, של הנכונה  ההגדרה  ווהי כי ;דנו"

 הבעיות לשתי הלב בשימת במצב נתבונן 1 יצליח לאהסחה
 אל-המנהיגות, הציבור מצד היחס בעיית -בו:הטמונות
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סימפ11יו1 אונאמ'

 של והצגתו הבעיות חשיפת אולי גופא. המנהיגותובעיית
 עליו. להתגבר כוחות תעוררנה המלאה משמעותו עלהמצב
 היום; של בציבור תלויה במצב האשמה שעיקר אומריםיש

 דתית שמנהיגות העול את עצמו על לקבל מוכןשאינו
 תפקידה את למלא רוצה היא אם עליו, להטילחייבת

 שכל האומר, הפתגם שצודק אומרים יש ואףבאמונה.
 שקיימת להכחיש אין לה. ראוי שהוא למנהיגות זוכהציבור
 דתית מנהיגות של מקומה בדבר במינה מיוחדתבעיה
 אבטוריטה עצמו על לקבל יכול ואינו רוצה שאינובעולם
 התביעה בכוח אליו באה היא אם אף עצומות,בעיניים
 ומסמכותן מכוחן איבדו ואמונה שדת ספק אין כןהדתית.

 ויש אי-פעם. מאשר יותר בני-אדם של גדול מספראצל
 בלבושו כשהמוחלט פנימית, סתירה מין ספק, ללאבכד,

 ששכלו גורם כל עם ומעמד מקום על להיאבק נאלץהארצי
 מוכרח זה פראדוקס נס. על מעלים יצריו או אדטשל

- בקודש שמשרת מי של בתודעתולנקר  רבה. בעוצמה 
 לירי- סימן בלבד בכד ואין האנושית, המציאות זוהיאולם
 להודות, הדין מן כי אס הציבור, של ערכו או רמתודת

 שאם ל., נראה כזו. לירידה גירם להיית עלולה היאגי
 נוכל סביבינו, הציבור מקרב הבוקעים לקולות להקשיבנדע

 גכונית של ורב-גוניים רבים בביטויים קושי בלילהבחין
 דווקא מוסמכת. לדעה אוזן ולהטות רוחנית הדרכהלקבל
 אתה אותם, והחש הזמן, לבעיות הפתוח הציבורבקרב
 רוב רוחנית. למנהיגות התביעה את ושומע וחוזרשומע
 לא- זקוק שהוא הבריאה התחושה אח איבד לאהציבור
 בדרך ללכת בכדי ומוסרי רוחני קומה שיעור בעלינשים

-הנכונה  ההמו- יהתעמילה הקומוניקציה אמצעי למרית 
 שא- אח שואל הציבור זו. בתחושה שמות העושיםניים,
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 בדור11 דוחית-יאת הנהוה שידמותה

 המוסדות ראשי עבר אל וכמיהה ציפייה תו7 ומביטלותיו
 אמיתי פיתרון משום בה שיש תשובה, יתנו שמאהדתיים,

 כלשהי תשובה וחשובות רבות בשאלותלהתלבטויותיו.
 שומעים, שאנו התשובות של ניכר חלק וכלפי נשמעת.אינה
 המצי- אי-ראיית של פרי שהן הרושם, מן להשתחררקשה
 עמה. להתמודד ואומץ-לב רצון חוסר של אף ולעתיטאות,

 לה. מצפה הוא הנהגה, של לקריאתה. אטום אינוהציבור
 במה מסתפק שהוא אולי, היא, בו למגית שאפשרהאשמה
 צורכה. די חזקה אינה .המצב לתיקון ושתביעתושיש
 דתית ממנהיגות לדרוש זכאים אנו מה לתקן! ישמה

 כוונתי למי להבהיר עלי זו לשאלה אענה טרם ורוחנית
 אחד מובן 11 לדבר אין כי רוחנית, דתית מנהיגות עלנדברי
 ולכוון להדריך שבכוחם לאישים היא כוונתי כולנו.אצל
 ולהראות לשאלותיו, מענה לתת ובהדרכתם הציבור,את

 היא היא היהודית הדת שמהות לי ניאה לבעיותיו.פיתרון
 ומוסריות למדנות כזאת. דמות לה שיש מנהיגותהדורשת
 הדתי המנהיג של היחידים ההיכר סימני אינםמופתית
 ממילא המופת איש כל לא חושבים. שרבים כפיוהרוחני,
 מסוגל בהורה, גדול ויהיה חנם, תלמיד כל ולאמנהיג,
 בהצלחה לעמוד יכולת בעל להיות בכדי בראש.לעמוד
 מה ; עצמנו את נשלה בל יותר. הרבה דרוש העדהבראש
 שבדרך-כלל אלה עם זהים שאינם דברים הם לכךשדרוש
 עצמו את להמית ; כגון ולבעל-מוסר. ללמדן אדםעושים

 כן על דומות. ותכונות צניעות או תורה, שלבאוהלה
 אובייקטיבית. מגחינה קשה היאהבעיה

 דתית ממנהיגות לדרוש זכאים אנו מה לשאלתי,אחזור
 ביה- רחבה ידיעה א( : דברים -שבעה מונה הייתי זרוחנית
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סימפוזיון אונאמ'

 הכרה ד( גבוהה, מוסרית רמה ג( הדעה, רוחב ב(דוה,
 הכרת ו( עמהם, להתמודד נכונות ה( הזמן, ורוחהמציאות

 פיתרון. לידי אותם להביא נכונות ז( הציבור,צורכי
 שרבים כפי בלבד, למדנות אומרת אינה היהדותידיעת

 תפיסה וראשונה, בראש אף ואולי גם, אם כיחושבים,
 והע- אנושית כתופעה היהדות ושל היהודי העם שלרהבה
 ומקומם בקרבה זכויות להן שקנו המחשבה דרכיטורית,
 היום. שלבעולם
 בכל אמיתית מנהיגות של היכר טימן הוא הדעהרוחב

 תחומי בכל מהפכניים שינויים של בעתות במיוחדהנסיבות,
 להיות הופך הדעת רוחב העדר אזי האנושית.המציאות
 יכול בן-יסיגו אדם אין כלשהי. למנהיגות הגדולהמכשול
 בחשבוך ניקח אם אפילו לדעת, שראוי מה כל אתלדעת
 הוא אולם ימינו. של החיים במהלך הקובעים דבריםרק
 עיקרי לגני מאוזנת וראייה פרופורציה חוש לפתחיכול

 את למלא תצלח לא זה כל החסרה והנהגההדברים.

תפקידה.
 הפרטיים בחיים רק מתבטאת אינה גבוהה מוסריהרמה
 שמת- למה ברגישותו במיוחד ואולי גם, אם כי המנהיג,של
 מוסרי קנה-מידה על-פי עצמו את המודד אדם בציבור.רחש

 רבה, השפעה ובעל לחברה, חשוב גורם להוות יכולחמור,
 זה אין המנהיג בכתר מוכתר להיות בכדי אולם ;כדוגמא
מיפיק.
 גין הדרוש הקשר את יוצרת הזמן ורוח המציאותהכרת
 פירושה להדלל. בא הוא אותו והגרגיר הרזחניהמנהרג
 במ- והחברתיים, הציבוריים בחיים בעולם, הנעשהידיעת
 בעזך הרוחניים הזרמים את להכיר פירושה ובמדע,דיניות
 לקבל .יכול הציבור מה לכן תחושה לפתח זה עם ויחדלט,
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 הנכון את שיעשה כד לידי להביאו גיתן וכיצד עצמועל
 או זה פרט ידיעת פירושה אין המציאות הכרתוהרצוי.
 הדברים של משמעונים את להבין אם כי המתרחש,אחר

 הפר- את לצרף ממתל ולהיוון ובמהלכם הענייניםבמכלול
 שלימה. אחת לתמונהטים

 המנהיגות. תחילת היא המציאות עם להתמודדהנכונות
 הנפשי הכוח בו יש, שפלוני בציבור ההרגשה קיימתאט

 הנ- נוצרה אזי האקטואליות, הבעיות עם להיאבקוהרצון
 שכלי פוטנציאל בראש. לעמוד שראוי מי בו לראותכונות
 מנהיג. עושים אינם בלבדוידע
 בראש. מקומו אשר לאדם, הכרחית הציבור צורכיהכרת
 ולכוון, להדריך שעליו הציבור אותו של לצרכיו היאהכוונה

 נתון. זה ציבור בו המסוים במצב הספיציפיות, בעיותיועל
 שהמזה-ג הוא שדרוש מה מעט. אך מועילה עיוניתהכרה

 תהיה לא זו ידיעה ממנו. חלק וגעשה הציבור חיי אתחי
 ותהיה העבר ידיעת על תושתת לא היא אם לדעתי,שלימה,
 בעתיד. שיהיה שרצוי מה של קונצפציה עטקשורה
 לדעתי, הן, פיתרון לידי הציבור בעיות להביא ויכולהנכונות
 כלומר, הקוה, אל הקצה מן המבריח התיכון,הבריח

 כל אחד. להיותם המנהיגות של האלמנטים ביןהמחבר
 כשלעצמו~;לפרט.ולציבור, אמנם חשוב שמנינו מאלהאחד

 להביא ויכולת נכונות רק אולם ופועל. חי האישבתוכם
 המתגלות ויכולת )כונות פיתרון, לידי הציבור בעיותאת

 הי- את זה ציבור על מאצילות הציבור, בקרבומתגבשות
 אתגרים מול לעמוד ומשכרים, קשיים על להתגברכולת

 לציבור לו צומחות מכאן בדרכו. קדימה ולצעדחדשים,
 בתבונה ענייניו את לכלכל הפנימי והביטחון הכוחתחושת

 לכל שדרוש מה זה והלוא מתנגדיו.; על ולהתגברשהצלחה
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סימפוזייד אונאמ,

 סימן (ה כן על היום. של הדתי לציעור ובמיוחדציבור,
 ההכרעות מן להתחמק אד שיודע מי המנהיגות. שלההיכר
 בדחייתן הצלחתו עיקר את רואה ואף אותן,ולדחות
 בראש. לעמוד ראוי אינו לפעם,מפעם

 איש- תכונות שלוש דרושות יתגשמו, אלה שדרישותכדי
 והיכולת הרצון הציבור, כלפי האחריות תחושתיות:
 כלומר ההכרעה, וכוח והכוחות הדעות במאבקלעמוד

 אשכנז יהדות מגדולי אחד כאן אזכיר להכריע.אומץ-לב
 הדתית היהדות את והציל למנהיג שנעשה הקודמת,במאה
 עזריאל ר' הוא הלוא בו, שנתגלו אלה, לתכונותהוד,1,ת

 החמור באופן והושמץ הותקף הוא ז"ל.הילדסהיימר
 ויתר ולא זה בכל עמד הוא ופעולותיו. דעותיו בגללביותר
 דרכו.אדרבא,הואאףהגביראת את זנח ולא עמדתו,על

 ממכתביו, ברבים ביטוי לידי באה לנהוג כיצד דעתופעולתו.
 מכון על-ידי מס ראובן בהוצאת רב לא זמן לפנישהופיעו
 בק"."ליאו
 האור- הקהילה אל אחד מכתב של סיומו לצטט ליתרשו

 שאק- לי )תרשו כותב הוא 50( )עמ' שם בפסס.תודוכסית
 : אחר-כל( אותם ואתרגם בגרמניה, קודם דבריו אתריא

meinPflicht, die ich habe gesagt. wie "lndessen. 

Gunstenzu KIuVheit, der abzugeben. MinoritStsvotum 
undentsagt. l~ngst Ehrlichkeit und Offenheit der 

meinerGemeinheit. und Niedertr~chtigkeit mich lassen 
'gleichgaltig.' sehr gegenOber Uberzeugungstreue 
 החובה עלי אני "חש : הוא בתרגומם הדבריפמשמעית
 )או הערמה על ויתרתי שלי. המיעוט דעת את גםלמסור

 ; הכנות( )או והאמיתיות הלב גילוי לטובת התבונה(על
 לא מאד לדעותי נאמנותי בגלל כלפי והשפלותוהנבזות
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 ב,'יר;ו ריחנית-דתית היהגה שלדמותה

 האח- תחושת "( : בוקעים אלה דברים מתוך לי".נוגעים
 להביע הוא חייב במיעוט, נמצא הוא אם שאפילוריות,
 שתציל הנבונת, הזהירות על מוותר הוא ב( דעתו;את
 ההתקפות על התעלה היא ג( והתקפות; מפגיעיתאותו

 והדביקות הנאמנות בגלל קשות, סובל תוא מהןהאלה,
בדעותיו.
 המציאות יקרות הרב, לצערנו נעשו, אלה אישיותתכונות
 לבנו בכל רוצים היינו היום. של הדתית המנהיגותבקרב

 היו ואמנם ; שלנו הרוחניים המנהיגים יהיו התורהשגדולי
 אותן בהם היו גדולים. לאורות לנו היו והם בעבר,כאלה

 שתיארנו כפי תפקידם את ראו והם שציינו,התכונות
 לכתר הם ראויים שאמנם בזמנו הציבור חש כן עלאותו.

 תלמידי-חכמים בו שיש שלנו, לדור קרה מההמנהיגות.
 שיש ההרגשה לך אין אבל למופת, שמיס ויראיחיובים
 למודדה בא אתה כאשר זה, לשם ראויה דתיתמנהיגות

 ז המנהיגות של האמיתיבקנה-המידה

 החשובים אחד מפי לכד עדות לפנינו יש משהו. קרהאמנם
 עמנו- הרב של מאמרו וחצי כשנה לפני הופיע הרבנים.מבין
 ב"עמודים", אותו תרגמנו אנחנו ב"טרדישן". יעקובוביץאל

 מסתמך הוא תשכ"ה ותמוז-אב אייר בחוברות הודיעוהוא
 של "יחס קצנלנבוגן רפאל הרב של מאמר על גםבדבריו
 "המ- של תשכ"ה תמוז בגיליון שהופיע לרבנות",ביטול
 בגלל הרבנות בתוך . שחל השינוי על מצביע הואעיין".

 מן הדתית היהדות של המוסדי במבנה הכובד מרכזהעברת
- עקב הישיבות, איהקהילות - מצטט ואני   "דחייתה 

 בהנהגה תלמידי-חכמים ע"י מקומה ותפיסת הרבנותשל

 הדתי". הציבור שלהעליונה
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סימפוזיון קיאמ'

 לצטט כדאי שהיה חשוב, כה הוא הזה שהמאמרחושבני
 להביא ברצוני אבל זאת, מרשה לא הזמן כמובן, כולו.איתו

 חשובים לי שנראים מדגריו, כמה הנכבד הקהללידיעת
- הוווחת המגמה על הביקורת עיקר "אתביועזר.  הוא 
 356( עמ' 257/8, גיליון )"עמודים"כותב

-  
 לסכם אפשר

 : נקודותבחמש
-  

 המשרתים רבנים של מקומם ותפיסת ברבנותהזלזול1.
 מקומה את כמעט מחקו ראשי-ישיבות ע"יבפועל

 הרוח- כמנהיגות הרבנות של הפקידיה ואתהמסורתי
 דימוי- הפרת של בתוצאה הדתית, הקהילה שלנית

 ; בכלל בציבורהתורה
 ראשי לידי הקהילוה מרבני הפסיקה שלהעברתה2.

 הנוכ- ההלכה טווח את רציני באופן הגבילההישיבות
 המסורתיות, השיטות מן ניכרות לסטיות תרמהחית,
 ההלכה. בקביעת נהוגותשהיו

 לתפישת גרמו תקדים, להן אין אשר אלה,התפתחויות3.
 במיבנה הכובד כמרכז ישיבות ע"י הקהילות שלמקומן
 היהודיים. החיים שלהמוסדי

 בפועל, הרבנות במקצוע הישיבות של התמיכהחוסר4.
 בינונ- היום שמסתמנת לעובדה, מעט לא אחראיהוא
 המועמ- והולכים ופוחתים הרבנות, בטיב כלליתיות
 בעלות רבנות משרות לתפוס ומוכנים המתכונניםדיט

חשיבות.
 תחמת את להחניק הצלחה, בלי לא שניסו,-הישיבות5.

 שני מצד הצליחו לא הנרחבת, לקהולהההשתייכות
 וכך קהילתית. תודעה בעל בעלי-בתים ציבורלהעמיד

 ברובד הן מנהיגים, הציבורייט החיים מן נטלוהם
 בעלי-הבתים. ברובד והןהרבנים
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 בוזריו רוחפת-דת.ת .הנהגה שלדמותה

- הללו ההרסניות המגמות את לשנותכדי - כותב הוא   
 של נכונות נחוצה וראשונה בראש אך וחזון, ע11נדרשים

 ביקורת לסבול ענייני, בוויכוח לעסוק בדבר הנוגעיםכל
 הטטי- החשיבה, מדפוסי ולהשתחרר וחילוקי-דעות,כנה

 ותיקונים כן חיפוש לאפשר כדי והקונפורמייטיריוטיפיים

 לכת".מרחיקי
 של "האפקטיביות י ממשיך הוא 358( )עמ' אתרובמקום

- היום תלויה הרבניתהאוטוריטה - מתמיד יותר   
 בתול- הראשונה בפעם הציבור. בהסכמת הקהל,בקבלת
 חלפו דמוקרטית. במציאות היהדות את לבסס עלינודותינו
 דוגמתית הוראה או אוטוריטטיבית, הכרזה בהםהימים
 ויראה כבוד אוטומטי באופן לו הביאו כלשהו, רבמצד

 היהודי החוק של באדמיניסטרציה וידיעותיו. מעמדובזכות
 ייעשה שהצדק בזה דילא

- .  

 יופיע זה שצדק צריך אלא
 כול.לעיני
 ההלכתית שבהחלטה ההיגיון את להציג יש האפשרככל

 זה חיוני אידיאל לתרגם כדי הקהל. דעת של הבמהבפני
 היגיון רלבנטיות, : יסודות שלושה נחוצים למעשה,הלכה
 להתוות צריכה ההלכה סובלנות. של נכונה ומידהמעשי
 לה". כמחסום ולא אנושית, להתקדמותדרך

 הנימוקים את לציין הוא חשוב הלכתי פסק-דין"במתו
 .". . .להחלטה
- השלישית"והדרישה - כותב הוא   היא אף סובלנות 
 אחידות של "המגמה הרבנית". האוטוריטה להחזרתחיונית
 אי- כל והמגנה לאידיאל, החומרה את ההופכתקשיחה,
 "העדר הנכונה[. הדרך ],אינם כפירה" בו ורואההסכמה

 ראשי של בפסקי-דין משתקף הנ"ל ההנחות. שלוששל
 המו- הנוכחית, החברה מבעיות המרוחקים אנשיםישיבות,
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סימפ.,י.ן אסאמ'

 של רקע על להבינם ואפשר הקהל, דעת של הלחץ מןגנים
 בישיבה". תלמידיהם מצד מעורערת הבלתיהלויאליות
 וכהנה. כהנה להוסיף עוד לי היה האלה, בציטטותאסתפק
 ; אומר ואני זה. כל של המחבר מיהו הוא בדברוהחשוב

 המצב של בביקורת יותר ומהימן יותר מוסמך לנ.מי
 ! זומאישיות

 שוניט. רבניט בדברי גם זו לבעיה הדים מוצאים אנחנואגב,

 דוגמאות, מעט לא מצאתי אבל כאן, לצטט רוצהאינני
 נתקלים, בה הזאת להשאלה רמזו האחריט הרבניםשגם
 וחזקה. תקיפה כה בצורה לא כיאם

 הקשו- סיבות ישנן בימינו הדתית המנהיגות שללבעיותיה
 ועם היהדות דרך עם אורגני באופן אומר,. הייתירות,

 סיבות לכד, נוסף ויש, בהלכה. שהתגבש המחשבתיהמבנה
 הרצאה, של במסגרת כאן, אין גרמן. שהזמןמיוחדות,

 ברצוני פעם. לבצעו כדאי היה שאמנם מקיף, למחקרמקום
 והיא "אורגניוה", שקראתי הסיבות מבין אחת עללהצביע

 לדון בבואה ההלכתית, החשיבה של המיוחדתהבעיתיות
 בו החומר את לראות שלה הקושי וכן ציבוריות,בשאלות
 הסטירית. ראייה עוסקת,היא

 יסודות, כמה על ומושתתת נתפסת ההלכתיתהחשיבה
 רלבנ- לי נראים שהם ספני להציג, ברצוני מהםשארבעה
 תהא לא ההורה שזאת הוא, הראשון שלנו. לענייןטיים

 כמו נצחייט פה שבעל תורה של שיסודות כלומר,מוחלפת.
 הוא כאילו זה עיקרון נתפס פעם לא אולם שבכתב.תורה
 ועומ- קיימים מצב ולכל דבר לכל שהפיתרונות ללמדני,בא
 הדבר אין אולם ההלכתית. בספרות לגלותם רק וישדים,
 כדי המציאית עם ההלכה של בקונפרונטציה יש תמידכד.

 הלכה.לפסוק
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שנית
- '  

 המ- של יסודית רוחנית אחידות כאילו קיימת
 אחידות אולם, לאחידותה. גם ערובה רציפותה אשרסורת,
- בעבר מנעו לא, ורציפות יסודיתרוחנית  אומר ואני 
-לאושרנו  זאת את המציאות. עם פורייה קונפרונטציה 
 ! להשכיח משתדלים אף פעם ולא היום, שוכחיםרבים

 הזמנים של שהמציאות הנחה, כעין קיימת -שלישית
 מנקודת אחד תחום מהווה לבוא, העתידים ואףשחלפו,
 המציאות אח לתפוס אפשר כד ידי על ההיכה, שלמבטה

 ניתן אחת. במסגרת השונות, בנסיבות שהיתה כפ'היהודית,
 מבלי אי-פעם, שיצא מפסק-הלכה מסקנות להוציאאיפוא

 הדב- מן להיות צריכות המסוימות ההסטוריותשהנסיבות.
 תחושת את מחזק אמנם זה בחשבון. לקחתם שישרים

 הנדונה. לבעיה פרספקטיבה לעתים נם ונותןהאחידות

 העניינים של חשיבותם את מטשטש גם זה עם יחדאולט
 בזכות  אליהם להתייחס  היכולת את ימצמצםהאקטואליים

עצמם.
 גורמים עקב המתעוררת הלכה לפסק התביעה -רביעית

 את לראות הצורך בפני הפוסק את מעמידהחיצוניים,

 לדון שכזה ובתור ההלכה, להחנם נשייך החיצוניהגורם
 ציבור- בבעיות כשדנים  קרובות לעתים נוצר  כזה  ומצבבו.
 משפטית שיטה שכל דבר  אמנם זה פוליטיות. אויות

 איננה הלכה י בשנייט הוא ההבדל עמו. להתמורד,צריכה
 ההתייחסות אורח-חיים. גם אם כי משפטית שיטהרק

 ולמס- הם כאילו האחרים החיום לסדרי השייכותלתופעות
 גבולות W1U~W לידי מניאה בה, קובעת שההלכהגרת

 : ועוד והחיצוניים. הפנימיים הנתונים בין'והתעקמויות

 להכיר כזה במקרה מקשים סמכותה  ומקור ההלכהנצחיות
  בסיטה כן שאיד  מה החיצוני, הגורם של העצמיתבחוקיות

323

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



סימ111111 קיאמ'

 מקרה בכל שמתעוררת בעיה זוהי כאמור חילונית.משפטית

 פוליטיות. או ציבוריות בשאלותשדנים
 לידי להגיע מקשים כאן, שהזכרתי ארבעתם, אלה,יסודות
 חד- מסויט, ממצב הנובעים צרכים על העונה הלכה,פסק
 במק- לרתיעה המביאים הגורמים אחד גם אולי וזהפעמי.
- ההלכתית ההכרעה מפני מסוימיםריס  הנפוצה תופעה 

 ! ההוראה מיראי להיות בכ7 משתבחים ואף ההלכה.בעולם

 הוא ההלכה פסק אם אלו, מגבלות על להתגבר סיכוייש
 או אותו, והמעצב הציבור לדמות למעשה האחראיהגורם
 כלל בדרך אולם דגולים. אישים ע"י מופעלת ההלכהאם

 ודלדול לקיפוח פורייה קרקע ההלכתית החשיבהמשמשת
 על מבוססות שתיהן ההסטרית. והגישה הציבוריתהגישה
 מבוססת הציבורית החשיבה מנוגדת. אחרת, חשיבהדרז
 המניעים מן במרכז. האקטואליים הציבור צורכי ראייתעל

 לפתור ההכרח תמיד יהיה ציבורית לחשיבההעיקריים
 הבריות, דעת את הדעת, את מניחה בצורה הבעיותאת
 המציאות משקל וטובתו. הציבור כלל כלפי אחריותת71

 המנ- העקרונות. של משקלם לעומת יחסית גדולוהצרכים
 פעם לא מרפה ההלנהית החשיבה על-ידי הנוצרתטליות
 המסוגלים הציבור בקרב הכוחות את המשחרר המתח,את

 והתגובה התשובה את למצוא מהם מונעת ואףלהכייע,
 המאיימים. המציאות באתגרי לעמוד הדרושותהנכונה
 של שלישית אפשרות מושתתת עליה ההסטורית,החשיבה
 הקונ- המקרה של החד-פעמיות את מדגישה לבעיות,גישה

 להגשים, בא שהוא הערבים של היחסיות את הנדון,קרטי
 רילא- לידי להביא עלולה זו חשיבה המוגבלת.ומשמעותו
 מאורע. מגל הדיליבנטיות את ולי,ט,ל ער7, 3ל שלטיביזציה

 בפני תריס לשמש עשויה היא אולם שבה. הסכנהזוהי

324

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בדורנו רוחנית.דתית הנהגה שלדמותה

 עק- משמעות בעל למקור החד-פעמי המקרה שלהפיכתו
 הבעיה של הנכונה הראייה לעתים משתבשת כד ע"ירונית.

 שהגישה צורך יש לפיתרונה. הדרך ונחסמתהאקטואלית,
 ההל- לגישה ויתחברו יתלוו ההסטורית והגישההציבורית
 החיים בתחום הנמצאות לבעיות תתייחס שזאת בכדיכתית,

 והפו- הנכונה בצורה הכלל-יהודיים ובמיוחדהציבוריים
 חזקה אחיזה לו יש כי בהחלט לגיטימי הזה הקשררייה.
 של הרבני בעולם סגולה יחידי רק אולם ההלכה.בשיטת

 הזה. הקשר מן מתעלמים אינםהיום

 : גרמן שהזמן הסיבות על מלים כמה עודאוסיף

 מאה במאה, כולה היהדות נמצאת בו המהפכני, המצבא.

 וה- השואה בתקופת ובמיוחד האחרונות, השניםוחמישים
 המבו- שיטה לכל במיוחד קשה הזה המצב המדינה.קמת
 טבעו במקרה לא . . . המשכיות על עקרונית מבחינהססת

- המזעזע: הלשון מטבע את הזאת התקופהבתחילת  
 כביכול, נכון, יחס של כביטוי התורה", מן אסור"חדש
 ; הזמן שללבעיות

 הסו- התנועות עם שהתחילה החברתית ההתפתחותב.
 ושום אנו בימינו וגברה הלכה הקודמת במאהציאליסטיות

 שהת- החדשות הבעיות עם התמודד לא עדיין דתיגורם
 זו. התפתחות עקבעוררו
 בתחום דווקא ואולי גם, דינמית התפתחות דורש זהמצב

 , הדתיתהמחשבה
 הד- על המשפיעה  והגענולוגית, המדעית ההתפתחותג.

 אם בה, להתמצא הצורך את ומולידה וההשקפות,עות
 ; מעוררת שהיא לבעיות רלבנטית תשובה לתתריצים

 הקמת עם הפוליטית המנהיגות של חשיבותה עלייתד.
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 ובין.המנהיגות בינה חדשים יחסים קביעת דורשתהמדינה
 היה בבבל הנשיאות בימי )אולי להם הסכנו שלאהרוחנית,

 למ- שקשה לי, נרא'ה היום ועד מאז אבל לכך, דומהמצב
 כיום(. נמצאים אנחנו בו המצב עם זהה שהיה ,מצבשוות
 הציבוריים, החיים בזירת חדש גורם מופיע בו זה,מצב

 את הביא בתחומו, מנהיגות זכות לגיטימי באופןהדורש
 במבוכה. ככולה, רובה הדתית,המנהיגות

 של ביהדות הדתית-רוחנית המנהיגות לבעיות פיתרוןאין
 העדה, מנהיג של התפקיד בתפיסת יסודי בשינוי אלאהיום

 אם פיתרון יהיה לא בציבור. מקומו של חדשהובהגדרה
 את שתזעזע גדולה, אחת לזעקה הדתי הציבור יתעוררלא

- השמרנות הפנימי,הביטחון  המנהיגות. של והפחדנות 
 דור של שיטתית הכנה תבוא לא אם פיתרון יהיהלא

 בליקויי זה עם יחד וחש רוחנית דתית במנהיגותהרוצה
 יש אזי רדיקאלי. באופן לשנותו ובהכרח הקיים,המצב
 במבחן. שיעמדו המנהיגים יצמחו שממנותקווה
 הילדסהיימר. עזריאל ר' של הדיגמא עיני לנגד עומדתישיב
 עולה אשכנז של היהדות בתקומת שחשיבותו לינראה
 נחשב שתמיד הירש, רפאל שמשון ר' של זו עלבהרבה
 על דה-טריז פרופ' גם הצביע בצדק המרכזית.כאישיות
 עם תורה - הירש רפאל שמשון ר' של ששיטתוהעובדה
-דרך-ארץ  בתקופתו, שונים. אישים של נחלתט היתה 

 במנהיגות הצורך את הבין הילדסהיימר עזריאל ר' ,אבל
 הדתית היהדות בקרב קיימת שהיתה מכפי אחרמסוג
 של הגדול הכישלון סיבת טמונה שכאן הבין הואבימיו.
 מנהיגות של להקמתה פעל והוא. בימיו, הדתיתהיהדות

 והצליח. פעל הדור, פני שינוי לשםזו
- לסכםאם  דתית-רוחנית, מנהיגות לנו שתהיה בכדי. 
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 בדורני יוחנית-דתית הנהוה שלדמותה

 להבטיח יש : אלה דברים דרושים תפקידיה, אתשתמלא
 הגדרה לקבל יש ; לכד המיועד במוסד לתפקידהכשרה-
 ; למלא חייבת הזאת שהמנהיגות התפקידים שלברורה
 צי- אחריות עליה ולהטיל ציבורית, גישה ממנה לדרושיש

 יחד גם והציבור המנהיג לתודעת להכניס יש ;בורית
 שיש ביותר החשובות התכונות מן הוא אזרחישאומץ-לב

 תוך תפעל שמנהיגות הדרך את למצוא יש ; ממנולדרוש
 הדתית, בציבוריות האחרים הציבוריים הגורמים עםתיאום
 לקבל בלי זכויות לעצמה תתבע או האולימסוס, על תשבולא
 ; בידינו אחד אמצעי אולם אופטימי, אינני חובות. עצמהעל

 כלשהי תקווה יש אזי להרפות. ולא לתבוע, צריךהציבור
 נמ- אנו בו הממית, והקיפאון המסוכן המצב מןשנצא
 על-ידינו שניתן מה הציבור, אנו, לפחות נעשהצאים.
לעשות.
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