
 את למצוא יוכל לא המודרנית המחשבה שפת ידיעת ובלאשטורית

 החדש. הדור בגי ושל הנוער של הפנימי לעולמו הנפשי המגע ואתהנתיג
 ז"ל הילד17היימד הגר"ע רצה לא הרשמי שמו ולמרות דבר שללאמיתן

 מוסד ליצור. רצה בעיקר בקודש. ולמשמשים לרבנים מיוחד מוסדליצור

 בשל בעיקר נגרמה בדורו היהדות כשלון דתית. אינטליגנציהלגידול

 דתית. באינטליגנציהמחסוד
 א'( חלק אש" ל"שרידי)מבוא

 ברלין א.הדב

 ובגולה בארץהרבנות

 י צביונה את טובע גם הוא אשר אחד משורש יונקת בטלה אשרהרבנות
 שהולך טבעי בירור מעין היא בטלה אשר הרבתה מקיים,שמילת
 העדה בראש והמעמיד האומה שבתוך התבויים הכתוה ע"יונעשה

 היא, נאה בישראל הרבנות ולעניניה. העדה לקדשי המטור תאישאת
 אינה המקרים, ברוב אותה המלפפת וו קשה מדה העניות,ואפילו
 במקום שם ישראל, של מושבו כתחום בישראל, הרבנות אותה.מנוולת

 עצמה בפני חטיבה היא מבפנים, ונארגים נטווים עוד העדהשחיי

 אשר מבלי וצנועה חסודה היא ולשון. אומה בחיי כדוגמתהואין

 קדושה הכי עבודתו את עובדת היא אלו. מעלותיה את בעצמהתדע

 הנאמנה, האם כאותה בעניניו, טורחת קניניו, על שומרת העם,של

 י וצער דאגה וחיי נדודים לילות בעד גמול משלוס שום דורשתשאינה
- התורה"זאת  ביטוי היא בושלאל הדבנזת באיהל". ימנת כי אדם 
 טלה לאומה זר-הפארה היא ; עמוקה עממית-תורנית תרבות שלנעלה

 האלה, הנוראים בימים עוד נגולה, העמידה בישראל הרבנותוטורה.

 וקדשו לשחיטה צואריהנז פשטו יתר שפת גלי אשר שלמים וכןרבים

 בקדושה יצאה ונשמתם והנורא הגרול own את וגמוראבאהבה

 לפנים כמו חבר-הלאומים, בימי עתה, געולם מודיעה כשהיאובטהרה,

 יהודה. של Charta Magna את וימי-הביניים, מלכות-רומאבימי

 ! אחד ר אלקינו, ד' ישראלשמע

 באה היא אין שנעצם בזה הוא המקורית הרבנות של גדולתהסיד

 לקשט עצמה, על להשפיע אלא אתרים, לנקשט" אחרים, עללהשפיע

 במובן לא, עצמית שלימונן היא שלה הראשונה השאיפה עצמה.את

 בראש הוא היהיר של תפקירו שעיקר  מיבו,  גאותו אלא צדות-עין,של

 שלימות הרצויה, השלימה אח ולנשמתו לעצמו, להקנותוראשינה
 לתקון ביוגע מוסרית ושליטות וידיעתה התורה ללימוד בנוגעלמודית,
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 של הלועזי המושג כי רשומות, דורשי אמרו כבר ושפורן.המדות
 רק אינו ההבדל המקולית. היבנות על כלל חל אינו"קלריקליות"

 שבחב מוצא אתה פנימי. בעיקר אלא שלטון לכח בנוגעחיצוני
 אלא רבנים, לגידול מיוחדים מוסדות בישראל נהויימו לאהתקופות

 כך ואחר הלכור של בעומקה והעריב השכים בתורה חשקה שנפשו מיכל
 בא"י. הרבנות הימנה שונה ממילא. לרב שנעשהיש
 בונה רב להיות מעתה עליו הכלים, את ושומר הכליס אל נחבאמרב
 עם שביחד ומכיון ובניו. בתחיה מעורה להיות צריכת נשמתו ;ועובד
 התמדתו על הקודמות, תכונותיו על לוותר מעתה לו אי-אפשרזה

 טבע לו הנעשית  מוסריותו על לחכמתו, הקודמה יראתו עלבלמודים,
-שני  ולא ישן יין מלא ישן קנקן להבא גס להיות צריך הוא , ברוחושנים זפו- היא כפול דהאידנא בא"ע הרב של  שתפקידו אומר, הוי 

 הישן את ברוחו לאחד צריך הוא החדש. ממיטב גס המת לדיחסר
 לשמש הצריכה הנאה, המזיגה אותה בקרבו קודם וליצור כאחדוהחדתי
 להיות צריך שהוא מיוחדת, גניו עבודת זוהי העדה. לכל טובהדוגמא
 הבנאים. ראשבה
 הישן מדור טפוסי לרב הדרכים. פרשת על שוב הגבנות הועמדהוכך
 להסתייע יבוא אשר הרב ואולם ; המסייעתו זכות-הדורות עודיש

4 בכתב או בעל-פה בלבדבכשרון-המליצה  בחו"ל המטיף הרב  דוגמת 

-
  ופן לו תעמוד לא העבריות השפה זכות גס גדולה. טעות יטעה

 הכף את  יבריעו  ollnlla עינים כי-אם חיצומיס, דברים לאוב.
 משולשת היא הדרישה כי להגיד, אפשר הדרך. את תתוה גדולהונשמח
 וגמילות וענודה תורה הדזדש העתיק, נפתגם אותה לכיילואמשל
 עצמו בפני מלא עולם היא האלה הדרישות מן אחת וכלחסדים.
 המרגיש בישראל האיש רק עצום. ועיון רבה יבעה ולבון, בירורודורש
 לכהונה. יוכשר ושאר-מוסר שאטריחבעצמו

 ל'( גליון תרפ"אי)התור,

 'י בנימיןרבי

 ואותיותאותות
 מעוטפת היא מוונגת. אלא פשוטה אינה הגובה  מריס עלהלבנות
 הוא. קדוש איש איצטלא העוטף שזהו ומרגיש יודע הקהל אישקרישה.
 בעדה הקשה דבר כל דינים. ובפסקי ביינים בהוראה, מצטיינתהיא
 גרעיני שותלת היא בהטפה: בדרשנות, גם מצטיינת והיא אליו.יביאו
 הלבבות. ערוגות על נכונה מדה וכל ייר  רעיוו בל  ומיסר,הורה
 וקלטיותה. גדולתה בימי הרבנות היתהכך
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