
 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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 מיוחדת נפה נתיחדה לקדושה החבילה. נתפרדה האחרונים בדורותאך
 ואף צדק. ומורי דייגים-מומחים נתיחדו להוראה האדמו"רות.בעולם

 . . . חדשים אפיקים להן בקשו וההטפההדרשנות
 במדרון. הרבנות נמצאתמאז

 רבנים להגך תביעות לכאורה להן שיש ישיבות כמה נמצאותבארך
 ישר להגיט הרצון כאן איו עצמית. הונאה אלא כאן אין אבלגישראל.

 ממדרונה. הרגנות את לתעלות ההחלטה עוו באן אין הפריקלס.בפגי
 שצריך ההכרה כאןאין

 לחני
 כאן יש והעתיד. ההווה בשביל רבנים

 ומהכתים. מחר לא אבל ושלשוס אתמול כאן יששיגרא.
 בלבד. דיינים אלא רבנים מחנכות אינן הללוהישיבות
 ובפתח- בתל-אביב ראשיים רבנים למנות היה כשצריך י ידענאעונדות
 וכן מרחוק. אוחס הביאי אלא שבארך הישיבות אל פנו לאתיוח
 חורה שבירושלים ישראל" "אתרת אפילו ומושבות. שכתות בכמההדבר
 לעשות כדי שבארץ הישיגות על חזרה ולא  שבגילה עיירות כמהעל
 . . . רבלה

 היתדות. וירידת הנשוב גידול בימי חייס אנו מעבר. גיסי חייטאנו
 שוחר איוו הנוער אך תרוביס כוסיות בתי בויים מעציב. הדתיהמצב
 והעם. הרב בין חי קשר אין והדת. הנוער בין חי קשר אין דלתונים.על
 של המיוהד למצג גרם הרבנות של המיוחד המצב אם יודע אתהאי

 האלה. החזיתות שני בין קשר כאן יש פניט כל על להיפך. אוהדת
 בארץ. הרבנות שאלת יש פנים כלעל
 צורות פושטות ומשתנות, הולכות תופעות-חיים מעבי. בזמן חייםאנו

 יהדות הרבה יש עדיין משתנה. הפגימי התוכן אף חדשות. צורותולובשות
 העתיד בשביל עליהני ישמור מי אך ומוסר. מצות, ורת, תורהבארך.
 . . . ז הזמנים בהתחלף אותט ינצורומי
 רירנים לא 1 והעתיד ההווה כדרישת בעלי-ערך רבניפ לגידול ידאג מיאך

 וכחי קולקטיבי צביון בעלי קולקטיביה, בצורה אפ כי מקריים,יחידים
 את גם אס כי הקרוגח הגולה את רגן לא לכמש ו קולקטיביפעולה

 ז הרחוקה הגולהלב

 פתח ה"הפלאה" בעל בימי כאשכנז. שנים פ' לפגי היה לזה דומהמצב
 בתור איסור ה"הפלאה" בעל הוציא בפרנקפורט. בית-אולפנא שהואמי

 חיה לשפה התורה את ותרגם גן-מגחם בא לאחר-כך דאתרא.מרא
 ז"ל חירש בא המעבר, ימי כעצם לימים, הרבנים. רגזו עברי.ובכתב
 ספר בית ויסד לועוי, ונגיב חיה שפה לאותה חתורה אתותרגש
 בישראל. קדוש לאדם והיה החודרניות,בהגלית

 ובראש בהט ברלינר, הופק, ו אחרים פתרו שנו הרגנות שאלת אהאך

366

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ההווה. לגבי ערים חושים ובעל עז טמפרמנט בעל לוחט, אישוראשונה
 . . זצ"ל. חילדסהיימר עזריאל ר' חצדיל הוא הלאותעמיד.
 את לבחון כדי חילדסחיימר מאיר הרב הגיע ן בארד עברהשמועה
 לרבנים המדרש בית את ישראל לארך להעביר אפשר אם ולראותהמצב
 . . . נייע אביו שלמיסודו

 התלמידים מסוגי רבים אליו ימשוך החדש המוסד כי לחשוש, האיןאך
 שיבנה ונמצא להתרוקנותם הייו לגרום כדי עד שבאוץ חישיגותשל
 1 אחרים מוסדות-תורה של חורבנם עלחי,ו

 מוניטין יצאו אם כלאחר-יד. הזה החשש את לבטל אין : כןאמנם
 גיותר הרצוי באופן יתנהג הכל אם ולתפארת, לכבוד החדשלמוסד

 המדוגה ברוס ,עמדו התזרגיים הלמדים אט והיישנה, התידהלדרישות
 התלמידים אם מרווח, מקום הכלליים הלמודית גם יתפסו זה עםויחד

 מקומות-עבודה על-נקלה וישיגו למודיהם בימי רב ידוחק שלאיתפרנסו
 האלה במקומות לישראל ברצח מביאים שהם יתגלה ואם גמרםלאחר
 התלמידים מטובי לרבים נקודת-משיכה החדש המוסד ישמש בודאי או-
 האחרות. הישיבותשל
 הטעם מפני האחרות. הישיבות להתרוקנית לחשוש אין כן פי עלואף

 מאד חמורים בהכרח יהיו לרבנים המדרש בנית תנאי-תקבלה יהפשוט
 ויטול. יבוא חשם את ליטול שיבוא מי כל לא מובנים. וכמהבכמה

 יצבי ומסוים מ14מצם גיבול תפקידו גחכרח ישאר המוסדשעיקרי
 הכתות בכל תלמידים מאה מקסימלי כגבול מניח אני תלמידים.קבלת

 בתלמידים האינדיבידואלי הטפול מפאת, גם הוא הכרחי זוז גבול יחד.גם
 יהיו הללו 'תלמידים ימאה משרות. להשגת הפרספקטיבה מפאתוגם

 לחת.: ח"ו לחוש שאין מכאן הארץ. מן בחלקנו ורק מחו"לבחלקם
 מאלף למעלה כיום כבר גודאי שמונות הקיימות, הישיבותרוקנות

 הישן-החדש. המוסד כגללתלננידים,

 הרגנים ג,1 התאמה לזיי במדת-מח יהב.א הכיח יש לא, צורך,ויש
 הדורות שהיו כמו והיה ישוב הדור כי תקוה, שאין ומכיון הדור.ובין

 עצמם יתאימו ורועיו, מורי-העם שהרבנים, הכרח יש לפיכךהקודמים
 בגדיהם ויגביהו גמתניהם, ברול של חבלים "שיקשרו הדור.לצרכי
 מארכגוהיהם'עלמעלה

 ובין הדור בין טתאחים שאינם קרעים יתהוו לאו שאם הכרח:יש
 של צורה שתקבל !או מישראל להבטל הרבנות עתידה לאו אםרבניו.

 מש- שאין צעצוע, איזה של היותר לכל ,מדולדל, אגר שלסרח-העודף,
 השפעה משולל הוא אבל הכלל מן יוצאים במקרים אלא בותמשים
  ומעשיו. הדור נשמת בעצוב יום-ייס,בחיי
 יסודות-מהותו בוהמה רוצה שאתה החדש הרב של הצגיון  מהואך
 1 נדעכי

- 
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 זה דבר שדוקא פי על אף הזה, הדבר את להגיד מחדש ואגסהחבה
 ביותר. הקשההוא
 פעילות. הרבות, תורח, י יסודותי וגלשה על מעמידואני

-תורה  במובן שמים ויראת עבודה גם כמובן, מקיף, זה ויסוד 

 ביותררהעמיי
-תרבות  כלליה. תרבות וגם ישראלית תרבות גם מקיף ~ה ויתור 
-פעילות  לחנך, ליצור, לפעול, הרצון הגוך את מקיף זה ויסוד 
להשפיע.

 אגל . . . היסודות יסוד הוא לדבר. הצורך מן אין הראשון היסידעל
 לא-קל יסוד אחד, יסוד לעוד צויך אתה מספיקה, אינה זו ידיעהגס
 כרצינות, אלא בקלות, בשטחיות, נקנה אינו הוא שגם יסוד הוא,גס

 מאד. עד מוסרי ביהם בשקידה,בלמוד,
 ותרבות ישראלית תרבות י לה פגים ושתי חתרבות. הוא הזהחיסור
כלליהן
 מה משום שנסתפח מאד, עד רחב שדה הוא הישראלית התרבותכבר
 לספריו התנ"ך את כל ראשית כולל הוא בישיבה. הישן, המדרשבכית

 ישראל תולדות כולל הוא והשיריים, הנבואיים ההיסטוריים,החוקיים,
 ובטדרשיכ1, שבתלמודיט האגדה את כולל הוא התגיך, חתימתלאחר
 והאשכנזית-החדשה, הישיה הספרדית הדתית הפילוסופיא את כוללהוא
 כולל הוא והרוסית-החדשה, הישנה הספרדית השירה את כוללהוא
 ידיעת את גס כולל והוא החדשה, החסידות ואת הישנה. הקבלהאת

 החזשה. והספרותההשכלה
 בן-בית. בו להיות צריך אתה להכיר. עליך הזה הרחב השדה כלאת
 צריך אתה השמועה. מן אם כי השמיעה, מן לא לדעתו צריךאתה

 הכל יותר. אחת במענית פחות, אחת במענית זה. שדה בעצמךשהרוש
 אתת. שדך להיות צריך בכלל השדה אכל והכשרתך. נטיתךכפי
 נשמת לך זרה והיתה הזה השדה של גדולים בחלקים תהיה זראם
 תמשכהו ולא בלבו נימים yty~n ולא הטמירים ומאוייו ושאיפותיוהדור
 המדרש. ולבית הכנסתלגיח
 התרבות אבל הישראלית, התרבות את כן גס ותדע התורה את תדעואם

 שוב המטרה, את החטאת שוב וכל, מכל לך זרה תהיההכללית
 טוב )אם הזה הדור כי לו. נאמן ורועה החדש לדור פדנט אתהאין

 התרבוש ממעינות האלה, ממעינות גם יונק הוא(, רע ואם געינינוהדבר
 את להכיר עליך ויונק. חי זה דיר מהיכן ~לדעת להכיר ועליךהכללית.
 אתח. תכניתך את לקבוע כדיהמעינות

 התורה לאין-נשוא. התפקיד גידול מעין כגר יש הלמוד מצד שכברדומה
 11 וגס הישראלית 11 גם הכולל בהיקפה והתרבות ים מניהרחבה
הכללית

-  כשרונותיו במיצג אדם הרי תיר. עד באתי י יאסר יגר מי 
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נספחים ' ו-. ..י.'.'..

 "כמכחול _ אלא יספיק ולא אלה על. ימיו טפחות כל את לתתיכול
בשפופרת".

 אפילו החדש, . לדור רב לחיות רצונך אס די. לא עוד כוה גםואולם
 לך אפשר אי או גם - לחרדיט, הספר בבתי וגדל שהולך זה לדוררק
 פעילות! ז שלישי יסודבלי

 יכולים בישראל תרגמם היו שבהם הקודמים, הדורות היוטורס
 1לח15ת הלכה, של אמית בר להסגר העבודה, ועל התורה עללעבת
 פסקה. הזאת האידיליא צנפתם. מוצא את לשמוע יבוא העם אשרעד

 לשבת יוכל - פיו את לשאול העם בוא עד. היום ימתין אשרהרג
 fi1W. יעשרום מאה עדולהמתין

 היוצר. לד העמיד' אשר היעוד את למלא רוצ" הצעיר, הרב אתה,אס
 כיהושע שר-צבא- להיות עליך 'פלגה. עשת להיות .רצונך את לחנועליך
 ולמלאותן תכניות לארוג עליך הנמד. שמואל בר' ואיש-מימהבן-נון
 קשה, תפקיד לכל הראשון בישראל. הפעילים יאש להיות עליךהיים.

 הוה הדור אל תדבר במליצה לא כי הפרט, ולנפש הכלל לנפשחרד
 בפעולה. אםכי

 אתה ומיסו, תורה הלמד) אהה הצעיר. לזוד 11-י"ה ההיהאתה
 מהרצאותיך, לו תרצה גם אתה אבל לתורה, עתים ואתו לותקבע
 רכוב )אפילו בטיוליו לו תילווה גם ואף טיוליו את לו תערוךואתה
- לבו את לרכוש תוכל אשר רגע וכל שעה כל אופנים(,על  תשתמש 

  ספרו, לבית ור ה"דש, לרור  היא זר הישן  בהןפוט הרב שור,כהס.

 שבו,  ישגוך לבך שסן פיו"ות תהייגה עיויך אתה שלה  לאגודות-הנועריר
 תהיה אתה מנהל. תם מורה, גם  תהא, אונה ונכגס, יוצא שפ תהאאתה
- הנוף רופא וגם השש רופאגם  

 לברכה. זכין מיישון בן משה גרביו
- תצליח. למען תלבש וצורות לבושיםבאלף
 מעדנים .ותאכל עדי תלגמי שן, גהיכלי תגור עמלך כל חלף י תאמרושמא
 תבל.  חמודות  לך לא כן. הדבר שאין לך ידוע ליהוי ן רג עושרותעשה
 מצבת,הב ואף תצבור. לא הון אף האכל. תלבש, תחיה, האדםנאחד
 חליפתך. יום שנת, ועשרים מאה לאחר בבוא, קברך, על יקימולא
 תפקידך. את מלאת אתה נפשרי את תחיה אחת רוממה הכרהורק
- בן-עמרם ידי על לך סגמסרה זותורה  הבא, . לדור מנחילה אתה 
 אט לד, מסליקה אינה זו הכרה אס הכל. זה גשלשלת. חוליאאתה
 ושלוה מנוחה או כבוד או עונג או "WPS~עושר

-  
 דמה דודי, סיב,

 לא כרמה ואל החדשה הרבנות מי גלח האילים, לעופר או לצבילך
 דורשת היא  גבורי-הריח, צריכה  היא  מיומך. יכירן לא נח בזתקרב.
- וכארי כגמר עו שיהאטפוס  נפח נגר:או יהיה טוב ז מה ואתה 
- רב תהיה. אל רב אד חפשית פרופיסיא בעלאו  כייךווד. עניך זהו 

- בארץ החדשה הרבנית .של יסודי-המהות שלשת הנוכאלה  
 אשר  כפו

 תרצ"ד( טבת 9,  שוה ד,  וההדן לי.  'אחיהאבי
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