תפחים

ישמר באוצר ג11י הישיבה ויצא לאור עולם מזמן לימן בחוברת וספרים
שונים שיהיו למאורי-הרוח בכל משאלות חייה הרוחניים יהמעשיים של
כנסת ישראל .וכל אלה חכמי התורה יהיו נושאי האורה בהר הקודש
גירושלים ,להוציא את עם ,,,עם ,ה' ,מתזך הקטנות החייתית ,מתוך
הצמצום הגלותי ,מתוו העכרות הנפשית הכורעת ביך לפני כל רעיון
ל דעה מטעה ולהפיץ קרני אורה בבל מחשני בתל לעיני עט
זר יכ
ה' הגוי כולו.
כל אלה חדברים האמורים ,חושבני שיהיו דים כעת כדי להביא את
בחירי הכהות שלנו לידי החכרה הדרושה ,להעיר את החפץ לקום
כולנו כאיש אחד חברים לעזרת המכון הקדוש הזה ,הקמת חישיבח
העולמית והמרכזית לישראל בירושלים ,שהוא אדיר חפצנו וצפיית
ישועתנו להיות נכונים להתקרב ליום הגדול ,אשר בו יאמר באמת
ובצדק לכל ישראל ,וגם
י מציון תצא תורה ודבר ה'
לכלן.העמיס ,כ
מירושלים ,במחרה נימינו אמ
מתוך" :איש על העדה" ,ספר הכינוס למחשבת-היהדות ,עורך :ד"ר יצחק אייזנר ,הוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה תרבות תורנית ,ירושלים ,תשל"ג

הרג י.י
 .וינברג
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דמות הרב ותפקידו

לפי הרבר'עזריאלהילדסהיימר
מספיק בימינו

. .,חזא [חרב ד"ר עזריאל הילדסהיימו] טען כי לא
שחרביים ידעו פרק בהוראות איסור והיתר ,כשרות וטריפות ,טומאה
וטהרה ,שבוודאי הם יסוד היסודות בחיי-היהדות ,אלא הם צריכים
לעמוד בפני העולס הגדול ולהוכיח צרקת היהדות ואמיתותיה הנצחיות
בפני המדע החילוני .על רבנים כנושאי דבר ה' להסביר לענו ולעולם
את דעת היהדות על כל הבעיות טל המוסר ,של המשפט ושל התיקון
הסוציאלי שהדור החדש מתחבט בהם .עליהם להראות כי אין היהדית
אוסף של חוקים  ollnsnlדתיים בלבד ,כי אם כוח רוחני מכריע בחיי
האנושיות ,ומזבן כי אין להם להשאיר שום געיה ושוס התקפה מצד
מדעי-ההשבע בלא תשובה הוגנת ומשכנעת .בהדגשה מיוחדת הראה
הגריע חילדסהיימר על חשיבות הדרשה בבתי-כנסת ועל הכושר להופעה
פומבית .לדרשה ולנאום יש השפעה גדולה בדור של תעמולה צווחנית.
אי אפשר לרב בימינו להשתמט ולהתכווץ בקרן זווית של חדר למודיו,
עליו
בשער ,ועליו למצוא נהג ללב הגוער המשגול זמתחגד
גבתי-ספר חילינ"ס על-מנת לקרגז ולהכניסו לעולמה הרוחני של תרת
היתדות .הוא צריך לדעת את המתרחש סביבו בעולם המדע והספרות.
את זרמי הרוח ההולכים ומתחדשים מתקופה לתקופה .בלא הכשרה

לעמיי
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שטורית ובלא ידיעת שפת המחשבה המודרנית לא יוכל למצוא את
של הנוער ושל בגי הדור החדש.
הנתיג ואת המגע הנפשי לעולמו הפנימי
ולמרות שמו הרשמי לא רצה הגר"ע הילד17היימד ז"ל
לאמיתן של דבר
ליצור מוסד מיוחד לרבנים ולמשמשים בקודש .בעיקר רצה ליצור .מוסד
לגידול אינטליגנציה דתית .כשלון היהדות בדורו נגרמה בעיקר בשל
מחסוד באינטליגנציה דתית.
(מבוא ל"שרידי אש" חלק א')
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הדב א .ברלין

הרבנות בארץ ובגולה
הרבנות אשר בטלה יונקת משורש אחד אשר הוא גם טובע את צביונהי
שמילת מקיים ,הרבתה אשר בטלה היא מעין בירור טבעי שהולך
הכתוה התבויים שבתוך האומה והמעמיד בראש העדה
ונעשה ע"
שי המטור לקדשי העדה ולעניניה .הרבנות בישראל נאה היא,
את תאי
קשה וו המלפפת אותה ברוב המקרים ,אינה
ואפילו העניות ,מדה
מנוולת אותה .הרבנות בישראל ,כתחום מושבו של ישראל ,שם במקום
העדה עוד נטווים ונארגים מבפנים ,היא חטיבה בפני עצמה
שחיי
אומה ולשון .היא חסודה וצנועה מבלי אשר
ואין כדוגמתה בחיי
עלותיה אלו .היא עובדת את עבודתו הכי קדושה
תדע בעצמה את מ
העם ,שומרת על קניניו ,טורחת בעניניו ,כאותה האם הנאמנה,
של
שאינה דורשת שום משלוס גמול בעד לילות נדודים וחיי דאגה וצערי
"זאת התורה  -אדם כי ימנת באיהל" .הדבנזת בושלאל היא ביטוי
של תרבות עממית-תורנית עמוקה ; היא זר-הפארה לאומה טלה
נעלה
וטורה .הרבנות בישראל העמידה נגולה ,עוד בימים הנוראים האלה,
שפת יתר פשטו צואריהנז לשחיטה וקדשו
אשר
ם
י
מ
ל
ש
רבים וכן
גלי
 ownהגרול והנורא ונשמתם יצאה בקדושה
באהבה וגמורא את
ובטהרה ,כשהיא מודיעה געולם עתה ,בימי חבר-הלאומים ,כמו לפנים
מלכות-רומא וימי-הביניים ,את  Magna Chartaשל יהודה.
בימי
שמע ישראל ד' אלקינו ,ר אחד!
סיד

גדולתה של הרבנות המקורית הוא בזה

שנעצם אין היא

באה

אתרים ,אלא להשפיע על עצמה ,לקשט
להשפיע על אחרים ,לנקשט"
הראשונה שלה היא שלימונן עצמית
את עצמה .השאיפה

לא ,במובן
הוא בראש

של צדות-עין ,אלא גאותו מיבו ,שעיקר תפקירו של היהיר
וראשינה להקנות לעצמו ,ולנשמתו אח השלימה הרצויה ,שלימות
למודית ,בנוגע ללימוד התורה וידיעתה ושליטות מוסרית ביוגע לתקון
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