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לאתכסיא,גםשיביןהמשוררעלחזקהכיהמכתב,לכותבחיתההרגשה

הדברים.לרמזי

המעריךבישראלרבשלוהנדירה,המיוחדתלתופעההתייחסכיצד

הנפגשבפרטןהשירהובתחוםספררת,יניבעבדעהומחררהרבה,ידיעהתוך

ןהראי"הברכתעלבמכתב,ענההאםזהתוצאותהיורמהזהראי"העם

לבררןונשתדלהמכתב,קריאתלאחרוערלותצפרתכהנהרעודאלושאלות

לאחת.אחת

מאותוחמשאלףביןןלראי"התשרנהמכתבביאליקנ.ח.כתבהאם

למצואאין 3,כרכיםבחמשהכה,עדשנתפ,דסמרביאליק,נ.ח.שלהאגדות

דמז-רמח.ע'א,אג, ) 2

הוצאתלחובר,פ.ע"יהערות,בצרוףומסודרותמכונסותב'אל'ק, .[ח.אגרות ) 3

כרכים.חמישהתצר"ח,ת"א,דביר,



רלטביאליק .[וח.קןקהרא"'ה

בדפוסהפרסומיםביןכזהמכתבנזכרלאכןכמרלראי"ה.תשרנהאגרת

שהיואחריםסרפדיםע"ינזכרכזהמכתבאין·כן,עליתדהדאי"ה.של

ביאליקב.ח.כימכך,להסיקהישיח.דגםלשניהםארמהם,אחדלכלידידים

לנברןמצאשלאכךכדיעדהחשיבולאהראי"ה,שלממכתבולגמדיהתעלם

 ?גרידאנימוסמטעמיולולהשיבאף

צבי ,,הרבהדאי"ה,שלבנרשלעדותועלינונאמנת !לאוכללכלל

ביןכיתקופה,ארתהעלבזכררנרתירהמספרשליט"א,קרקהכהןיהודה

 '.רבזמןשנשמדומכתביםקשריהיוהדאי"הלביןביאליקב.ח.המשודר
אלהשלסררםהנראה,כפיזהר, ?עתהעדאלהמכתביםנתפרסמולאומדוע

ברשותם.נמצאיםהללושהמכתבים

הביקורכייזרע ?בארץביקורובעתהדאי"העםביאליקב.ח.הנפגש

רביםמכתביםכךעלכתבגםוהואהמשורר,עלרבדרשםעשהבארץ

הפגישותעללו,שערכוהפניםקבלותעלסיפרבהםמאביה,הגב'לאשתו,

בכלכימענייןאבל ;וערדחשוביםומאורעותמקריםעלשרבים,אישיםעם

הראי"ה,עםשיחהארפגישהבדברמלהאףאיןשהודפסו"הנ"ל,המכתבים

כילהדגיש,ישדכאןהמכתבים.באותםכללהראי"השםנזכרלאכןוכמר

והמקררכשידיר,לוהדואיןדברביאליקכתבלאבארץזהביקורועל

 "לאשתומכתביורקהםלרשמיוהיחיד
שלביקורועלמעטלאמסרפדזמןאותרשלבעתרנרתוערהזאת

ראעפ"כהראי"ה,עםפגישותעלתארריםאיןשםגםאבלבארץ,המשורר

נפתחבלב.דאחתלאהנראהוכפיהראי"העםנפגששהמשוררהיאעובדה

ביאליקכשביקר :שסיפרשליט"א,קרקהכהןיהודהצבי ,,הרבשלבעזרתו

גדול,מטעןאתילוקח,,אני :אמרובשוברזצ"ל.הרבאצלכמרבןבאבארץ,

לחרשאפשריהודהצבי ,,הרבמדברי '.המטען"אתאסדרלביתיובשרבי

מיכלעלרבדרשםשהשאירמאורעחיתהלרב,המשוררביןהפגישהכי

שמרנהכבןאזשהיהשליט"א,יהודהצבי ,,והוא,מעמהנאותרשנוכח

כלשרבם.המשוררדברינשמרובזכררנרכיעדכךכלהתרשםעשרה,

לביאליק.מאדמקורבהיהצירן,בןש.הסרפד :נוספתראיהעדרתוהרי

יחדעבדוראח"כרוסיה,בארדיסה,מתוקן"ב"חדרכמרדים,יחדעבדוהם

הצופה, ,"'ל'צזקוקהרבלשבמחציותתשוב,ה,,ב·עליקוק,הידוהצביהרב ) 4

 • l 'Y ,l , 10,1965תשכ"ו,תשריה'שבועי,מוסף

 , 38 " 46ע'מאביה",עריתןאל,,אגרותביאליק,ב.ח. ) 5
 , Y' 27שם, ) 6

 , l 'Yשם,קןק,:קןהךציבהרב ) 7



מירםקיק.לשמ,אזלזכרוןםפררם

ספרחלקים,בחמשהלתלמידים,המקראספררימשותפת.ספרותיתבעבודה

ביאליק,ב.ח.ע"ינערכוהימים,באותםבבתיה"סמאדנפרץשהיהלימוד

מבחרישראל,שירתספרהנ"לע"ינערךכןכמרצירן,בןרש.רבניצקיח.י.

הנעורים.לבניהעבריים,השירים

שסיפרמהלשמועהראוימןהדברים,התפתחותאתהיטבלהביןכדי

,,כשנקראתי :צירןבןש.לביןביברשנתרקמרהיחסיםעלעצמוביאליק

שהוא,המתוקן",,החדרהעממי,הספרביתאתלנהלרחוקהמעירלברא

מקומו.ממלאידועהבמזהברהייתיואניבראיעדאותרניהלצירן,בןש.

רעותנוחלהאזהמנהל.רשמיבאופןאוניהספרבביתמררהנשארהוא

שרלחבדעלסמרךהייתיבכיתר.האריחניטוב,כחברקבלניהואהראשונה,

 .•אחים"עבודתהספרביתבתרךעבדנוויחדרבזמן
גםאלאבלב.דטיוליםשלחברותמתוךלאצירןבןאתאז"הכרתי

געגועיםמלאואביבעבודההאישאתהכרתימשותפת.יוםיוםעבודתמתוך

טירלינרליזכוריםקודש.בחרדתזרכרםאניההם,הנפלאיםוללילותלימים

 •••רעהולפניאישלכבראתשופכיםכשהיינוובגנים,היםשפתעלבלילות
שהיינועדפרטים,בפרטיחברובפנימחשבותיואתמציעהיהאחדכל

אחדכלנעשהרכןלחברו,אישהתוכןאתומצליליםומתאימיםמבררים

במלאוערדהיהשבהכ"דלפנילא"יכשבאתי .•חברוליצירתשותףכמעט

 /בן·צירןלש. .,.ומאירים"רצונותורוח,כוחמלאהיהכשקבלני,כוחו.
באמנ;ןאחיםעבודתלזכר /בן·ציון) .ש(גוטמןא. /החביבחברנולאחינו

ביוםלאחיהםנתרבה /"מוריה"בהרצאתהחנוןספררתבשדה /ופוריה

אודיסא /רנקיה.תמהבאהבהאוהביואחיומאת /חמוריהלארץצאתו

ראשוןיוםלאוקטובר,עשרבשמונה /לבריאהתוסרשנתמרחשרן,ב'

שתרועתבשעת /חפשיהשנעשיתרוסיההדמיםבארץ /לקונסטיטוציה

שלביקורובעתכימובן,האמורלאור / ."חרמיהרחובותבכל"הידד"

 , 1905בשנתלארץשעלהצירן,בןש.שלבכיתרהתארחהואביפו,ביאליק

הראי"ה.שללביתוכשכנרתהיהזהובית

הסופרשלבנוגרטמן,נ.הציירמספרהראי"ה,עלבזכרונרתוהנה,

צעירים,ומוריםסופריםלעתים,להאתסףהיורגיליםבביתםכיצירן,בןש.

ת«א,רבי,דהוצאתשבי,ספרפה,שבעלדבר•טציון,בןש.לעביאליק,ב.ח. ) 8
לך,ה.ע·תצר"ה,

דלו.ע'שם,שט, ) 9

lO ( ,לרדלר,ע'שם,שטn , 
ת.ע·ב'אל'ק, .[ח.כתב'כל ) 11



ר,מאביאליק ,[וח.קןקהראי"ה

אןשרבים,בעניניםוויכוחיםבשיחותזמנםומבליםהמרפסתעליושבים

ומלוויםמשתתקיםהיולכיתר,באאריוצאהראי"האתרואיםשהיוברגע
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וממעריצימידידישהיהבנימין, ,,הסרפד :נוספותעדריותכמהוהרי

המשורר,מידידיגםהיהומאידןשנים,עשרותכמשןביתרומבאיהראי"ה,

עלנפלאותסיפרבארץהראשוןמביקורובשוברביאליקכימסרפד, :כתב

 ,.,"ל Tהרב

לשאת ,-19ההציוניהקונגרסנשיאותע"ישהוזמןארסישקין,ומנחם

פטירות,עללכשנודעמידהראי"ה,לזכ·ראבלבישיבתההספ,דבארםאת

הרב(שלשמראתשמעתיהראשונה,,בפעם :דבריויתרביןאמרזצ"ל,

ישראלבארץהראשוןמביקורוביאליקכששבז"ל.ביאליקנ.ח.מפיקרק)

,,אישיותחייו,דרכירעלחכמתועלתורתו,עלקרק,הרבעלבהתלהבותסיפר

 :הוסיףארסישקיןומ.ישראל".ולארץלישראלבאהבתהראשונהממדרגה

היוביאליקדברישכלמצאתיקרקהרבאתהראשונהבפעםוכשהכרתי

שהמשוררהדבריםהיקףהיהגדולמהמסתברארסישקיןמ.מדברי . 14נברנים"

העריךחרא . 2חייו.רזרביחכמתותורתו,עללמדחרא . 1 :הראי"המפיקבל

חיתהעמוקהרמה . 3אלה.ודרכיםלמידותבהסכמהרהתיחסחיוביתהערכה

בהתלהבות.עליהןסיפרהפגישות,לאחררביםימיםגםכיעדהתרשמותו,

היהבארץביאליקשלביקורוא. :דבריםשנילזכורראוילזהבקשר

ר·ב.בארתןכיפר.היהזהמזמןבחלקורקלערן,שברעותכששהמא,ךקצר

והןלהלכההןהנרעד,מימיהמסורתי,חייומאורחביאליקהתרחקהשנים

ביאליק,הצליחאיד :היאוהשאלההטרידרהר.וספקותשאלותוהרבהלמעשה,

להתווכחחייו,רזרביהראי"התורתאתוללמודלהכירכן,כלקצרזמןתוך

בפגישהאירעזהשכלהדעת,עליעלהלאהן ?ידועללהשתכנעולבסוףעמו,

הסרפדיםשביןהיחסיםאחרלעקרבישזה,עניןלהבהירכדיפעמית.חדאחת,

וביאליק,הראי"הלבין-עגנון-ברבר-ך f'Tא-לעילשנזכ,ךן

תשיר, , 2חוברתלא,כרךל•לד'ס,דברדצ"ל",קוקהרב,,ביתגוטמן,נחוס ) 12
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נח.ע'י"ב,

ו.ע'י"ב,חוב'תרצ"ה,עשירית,שנהההד,הדורות",,,אגוןאוםישקין,מ. ) 14



מירםקיק.לשמוא·לזכרוןםפרומכ

הראשון,היהבא"י,הסופריםזקןרבינרביץ,זיסקינדאלכסנדר =אז"ר

 ."אליווהתקרבהראי"השלבאורושהכירבארץ,העברייםהסופריםמביד
היההזמןבמשךלידידים.שנהפכועדרבותפעמיםהראי"העםנפגשהוא

בכללהיווהרבאז"ר ."אליוגדולהרוחניתהתקשרותלווחיתהביתרלבן

באהבהדבריוושאףברבנו,התדבקלארץ,בראומעתוהנעימים,הנאהבים

כזהמובהקכשרוןכיפלא.ברישכיהביןרוחו,יתרוןאתהכירהואורצון.

לחדשבוארעםלב,טהרוהואוהרבנים,הגאוניםשדרותבתוךהכללמןיוצא

מפירששמערמההגדול,ברבנוהיהדבוק,,אז"ר ."רחוקיםלקרבבחיים,

הראשןוהיהאז"ר .,.גברהמשלחןפירורים :בשםהמאמראתוקראכתב

שהואבזההסתפקלא,,אז"ר ."'הראי"הבשבחונלהבגדולמאמרשפיוסם

אחרים,סרפדיםגםאליולמשוךניסהאלאהראי"ה,עםברגשהתהלךעצמו

 ,,גםלריא"המסביבהסרפדיםלחוגנצטרפררכךברבר.אתגםרביביהם

 :האלהכדב•ריםבנוכתבזהנענין 2. •שליט"א"עגנוןש"יריהסרפרז"לבנימין

התאונןהואשנים.עשרותלפניז"להרבעםהראשונהשיחתיאתאני"רזרכר

להרצותמהלרשישמורגשהיההסרפדים.מצדקירבהחוסרעללפניאז

 ,••אחדיר"בררניםועגנון"ר Tאכברהיושעהבאותהלהרצות.מיבפנילןואין

העררתירומעירעגנון,ש"יהסרפדאתמאדמרקידהיהקרק"רבנו

הפייסןאלהמקובלהגאוןמאתנודעתהיתהיתרה,חיבהגדולה,וחיבהעליו,

 .•·בגאון)דבררמדיהפייטןבעינידמעותצפרתהיום(ערדהימים.כלהצעיר
נפלאהאהבההיתהמאידך,אבלהראי"ה,אלהואגםהתקשרעגנון,רש"י

הראהלמישר,ר",העקרב היה.,,, :סיפחרראתוכשכתבברבר.ח.י.לניןביבר

ש"ימספיררכה 23בשניהם"נמלךרה·ראקרק,לה·רברגםלברברהידכתבאת

הייתידבוקשמר,צירןבןש.כיפר,היהגדול,,מספר :צירןבןש;עלעגנון

 ...אצלו"ונכנסיוצאוהייתילאחתעדבר

 • 202ע'תש"ך,ירושלים,סדן,,דבהס·דירפרצרפ'ס,סופר'ס,משפחותבנימין,ר' ) 15

 • 1ע'שבועי,מוסףתשכ"ו,תשריה'הצופה,קוק,יהוד-הצביהרב ) 16

תצר",דתשיעית,שנהההד,עגנון",אז"ר,:קוק,הגאון,,שלושה,ומרן,צ.י· ) 17

כט.'ע ,'יחוב'

 , 1961יונייט,כרךמולד,ובמותו",בחייוברברחיים,,יוסףעגנון,ש"י ) 18

 , 276ע' , 156חוב'תשכ"א,
ע'תרע"ב,לונץ,מ.א.ע"ינעךר ,"'אלוחתורה",,,כתררבינוביץ,ז.א. ) 19

51-74 , 

שם.שם,קוק,יהודהצביהרב ) 20

נח.ע'יב,חוב'תצר"ו,עשרה,אחתשנההה,דכש1ךטוטים)ז"ל",,הרבב.ר' ) 21
 • 291ע'שם,בנימין,'ר ) 22

 • 282 ע'·ש,ם ) 23

שם.שם,עגנון,ש"י ) 24



חמגביאליקנ. . mקוקהראי"ה

בהירהתמרנהלנרולציידלצדףעתהאבריכוליםלעיל,האמורמכל

ומרדים.לסרפדיםרעדמקרםהיהצירן,בןש.הסרפדשלביתריותר.זבדרדה

 :היוביניהםל,דאי"ה,מאדמקר,דבסרפדיםחרגהיהביתו,באיהסרפדיםבין

חברה,בבעירתנגערהאורחיםביןשהתנהלובוויכוחיםועגנון.-אז"ד

התארחהואהארץ,אתלתרדבאביאליקכאשד ."רעודואישים,דת,תוכרת,

ביןנחהיהברמרכזית,תחנהמעיןלוששימשצירן,בןש.שלבביתו

השני.נירםבאבר,,ליפו :המשודדדבריואלהובירושלים.במושכרתהניקודים

פסחשלהרעשמןקצתונחביפואני,,עכשיו . 26ימים"שניעשיתישם

עדונחתישהיתיכיפר ."יהודהבמושכרתהפגישותמינירכלבירושלים,

ל·הכי-דאיפראלמדביאליק ...כקיסרחיציון)בן .ש(גוטמן 2. 'חששייום

אנשישכנים,מפיגםאלאאתר,ישירותמפגישותדקלאהדאי"ה,את

הדאי"ה,מרקידישלקטןחרגמח,ד :היורביביהםומרדים,סרפדיםהמקום,

אתלפניושהעלוואחדים,נדנדח.י·וביניהם,דנים,מתנגדיםומאידן,

שהיומיאףכימסתבר,גרטמןב.שלומזכדרנרתירלשלילה.נימוקיהם

התמרנההשלמתלשםאישית.רהרקידרהרכבדוהרהםאףהדאי"ה,שלממתנגדיו

בעלייתוביאליקאתכשהלוויתי •.• ,, :עגנוןש"ישלעדרתןאתלהוסיףיש

 3. ' " •••למושבהממושבהנוסעיםכשהיינוהראשונה

תחתביאליקנמצאבארץ,היותרימיכלנמשןכיאיפרא,בדוד

-עגנון-בנימין ,,-אז"ד :הדאי"השלמחוגראנשיםשלהשפעה
אודחרעלתרדתר,עלפרטיםרפרטיפרטיםשמעמפיהםוערה-שמעוני

נעיד,לכיקרובמושבה,ביקרושביןבימיםהדאי"האצלנכנסוכשהיהחייו,

שביאליקכןאםיפלאלאולבדד.לשאולרמהלהתבונן,מהאלמראשידע

כן.כליסודיבאופןובעומקםבהיקפםהדאי"הרעיונותאתלהכירלמד

אתנכרנהלהעריךידעומאדמעטיםאןזמןנאותרכילציין,ואריראעפי"כ

מדמויותהמתרשמתנפשובעלמעמיקה,עיןטביעתבעלרוקהדאי"ה,

למ.שמסדהתיאורראמכםהנפש.גדלותאתולגלותלחדוריכלהאמת,

עדולפרטיו,לכללוומדויק.אמיתיהיההדאי"ה,שלדמותועלארסישקין,

הסכיםדנות,שניםנמשןהדאי"המידידיעצמוהואשהיהארסישקיןגםכי

 • 1ע' , 2חוב'לא,כרןו•,וך•ם,דברזצ"ל",קוקהרב,,ביתגוטמן,נחום ) 25
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מירםקיק.לשמאולזכרןרםפררמו

מ.סייםכךנכונים",היוביאליקדברי,,כלשהיא.הסתייגותכלללאלו

אוסישקין.

איןלעילמהאמורןביאליקעלהראי"השלהשפעתוהגיעההיכןעד

אחרים,ורביםאוסישקיןמ.בפניהראי"העלהתלהבותדברישהשמיעספק

אישיות :היהאוסישקיןשלבזכרונוחרותשנשארהסיכוםמשפטאבל

תורתו,אתגםביאליקקבלמידהבאיזוהיאוהשאלה-ראשונהממדרגה

דבריאתזהבהקשרלהביאמענייןןהראי"השלחייובדרכיללכתמוכןוהיה

בזמנו,החדשההעבריתבספרותהמדבריםמראשישהיהקלוזנר,י·הפרופ'

ביאליק,עםוהןהראי"העםהןלעתיםונפגשמקרובוהכירבירושלים,וחי

ומעריציםובמושבותבירושליםלביאליקנעשהגדול,,כבוד :דבריוואלה

מבאראפילוהואתמי.דמקוםבכלאותוומקיפיםסובביםהיוומחבבים

היושתמידבמהבארץ,שראהמהכלעליושהשפיעההשפעה,מיעוטאת

ביחסאמצעיתבלתיולהרגשהעמוקהלהסתכלותוהפריעובקרבתואנשים

פנים,כלעלבחייו.הראשונהבפעםשראהוההיסטורייםהקדושיםלמקומות

חדשהולאבנשמתוחזקיםרשמיםהשאירהלאנעשומשאתלארץזונסיעה

 ."הפיוטית"ביצירתודבר
השאירהלאנפשומשאתלארץזו,,נסיעההמסכם,האחרון,המשפט

קנהמהוהדברןהיהכןהאמנםהבהרה.דורש-בנשמתו"חזקיםרשמים

חזקה,התרשמותחיתהאםלבחוןכדיקלחנו,י·הפרופ'השתמשבוהמזה,

לדבריו,התרשמות,לחוסרוכהוכחהחדשה.יצירה :אומרהווה-לא,או

כיקטלרגענניחבשירתו.חדשהיצירהחוסרעלהטענהאתמביאהוא

בנפשחזקה,התרשמותלבחוןכדיהיחידיקנה-המידהזהוכיהוא,כןאמנם

מהפכניתואףחדשה,יצירהמעיניונעלמהכיצדהיא,פליאהכן,ואםיוצר.

הלכה :למסהכוונתיבהגות.בפרוזה,אלאהפיוט,בתחוםלאאמנםממש,

הנראהכפיושנכתבהתרע"ח,בשנתשהופיעב"כנסת",שנדפסה-ואגדה

שנכתבהזו,ומסה ."העורךשלההקדמהמדברישמסתברכפיתרע"ו,בשנת

במהלךמפנהנקודתמציינתבארץ,הראשוןביקורולאחרשניםכשש·שבע

 • 33ביאליקשלמחשבותיו

 24s-ע'שמיני,כרךהעבר'ת,האנצ'ק,לופד•הביאליק",נ. .ח,,קלוזנר,י.פרופ' ) 31

תשט"ז.ירושלים-ת"א,בע"מ,אנציקלופדיותלהוצאתחברה . 249

ביאליק,נ.ח. :העורךספרות,דבריכנסת,ואגדה",,,הלכהביאליק,נ.ח. ) 32
מקוםצוינו(לאמוריהדפוסזלטופולסקי,הללשלמיסודוסופריםלתמיכתהקרןבהוצאת
·העורך.שלבהקדמהעייןתרע"ח),לשנתמיוחסההדפסה,ושנתההדפס,ה,

ספרתשי"ז,ת"א,דביר,הוצ•החדשה,העבר•תהספרותתולדותלחובר,פ. ) 33

 79.ע'רביעי,



ר,מהביאליק .[וח.קןקהרא"'ה

 :זהבעניןפיכמןי·והמבקרהסרפדשלזעתרמהילשמועמעניין
הסינטתיתהשקפתוהובעהואגדה",,,הלכהשכתב,עמוקההיותר"במסה

אתה"הלכה",אתשהזניחהעליהבקרתואתסכםבההדוד.יצירתעל

זלזולשכלהראהאגדה",ב"דבדיככולהדובהוכשתקעההדברים""גופי

כולההיאזומסהכאח.דהיצירהולדלדולהמציאותלדלדולמביאב"הלכה"

החייםצורותלשםבה,המגובשהחומדלשםההלכה.אללחזורנלהבתקריאה

זאתאיןלחיים.וחיזוקליצירהחיזוקלשמשהעשויותשבה,המוצקות

בשבחה.לזבדפוסקאינושביאליקלעצמה,כשהיאהאגדהנגדדיאקציה

גדמיאתבהאוכלשהלידיזםהיצירה,שללדכדוכהאלארמזלאב"אגדה"

הברזל",,נכסיהממשיים,היסודותאותםב"הלכה"סומלוזהכנגדהאפיקה.

בדחן.עלמתקלשותהמחשבהויצירתהפיוטיצירתשבלעדיהםהתרבות,של

ליצירה-בצדה"הלכהשאיןל"אגדהאגדה",שכולול"ןןךחוששביאליק

בלב.דנאים"ב"דבדיםומצטמצמתנאוידפורחתשכולהממשיבסיסנטולת

האמנותהבראתגםבהלכהבלב.דהמדעלסגנוןיסודמשמשתאינהההלכה

מעיןלהיותצריכהההלכההעדפתבתוכה.המשוקעיםהגלםחמדיידיעל

התובעיםבחיים,עדכיןשינוימעיןשביצירתנו,האווריריותכנגדדיאקציה

 ...מעשים",,,גופי,,מצוות"

אללחזורנלהבתקריאהכולההיאזומסהא. :כימודהפיכמןי·

מנסההואהדבריםבהמשךשכתב.עמוקההיותרהיאזומסהו·ב.ההלכה.

להיותצריכהההלכההעדפתהרושם.אתל"דכן"כדיביטויים,כמהל"פךש"

בחיים,עדכיזשינוי,,מעיד"שביצירתנו,האווריריותכנגדדיאקציה,,מעיד"

שהובאוהעיקריותהמסקנותאתלסתורהפרושיםשלבכרחםאידאןוערה

שאיןלאגדהאגדה,שכולולדודחוששביאליקכימצייןעצמווהואלעיל'

בצידה.הלכה

ונביאלשלילה,מזהיותרוערדלחיובהןזר,מסהעלנכתבהדנה

שלזר,,מסתו :ב,ךנדח.י.ד 1הסופשלהחריפהמביקדתוקטןקטע·דקכאן

המבהיקים,והאפרדיסמיןהנמלצהההרצאהמצדנפלאצעצועמעשההיאביאליק,

אידיאה,רבכןאה,זה.למאמראיןאקטואליתחשיבותאףניחר.תוכהאבל

יגעכשהואלמשודד,הואדעסימןלאהאםאבל •.. !ההלכהשלהאידיאה

במציאות,מתגליםשהםכפיהדברים,מעצםעיניואתלהסביגיעותמיניכל

שישהאידיאה.עלבאזנינולזבדמתחיל- !"שידתי"בעל-והוא

הדפסהת"אדביר,הרצ'ב•א.ו•ק,נ.ח.כתב•נוביאליק",,,יצירתפיכמן,יעקב ) 34

 , XXIVעיתשכ"ב, ,ב'כ',



מירםקיק.לשמ,ראלזכררןםפררמו

בלעדיך,גםיודעיםאנוזאתאת-עליהןלדברושאפשררמותאידיארת

 3. ' "!הקונקרטיהשפל,בעולםלגילוייםהספרותמצפהממך !ביאליקמר

ביאליקשלביקורומאזתרס"ט-תרע"ר,בשניםכילהוסיף,הנברןומן

שלבסביבתונמצאלאואגדה,הלכה :המסהשלפירסרמהשנתרעדבארץ,

אלאההלכה,הגברתשלבכיורןעליולהשפיעהיהשיכולשהואמיביאליק

ההלכה.להשלטתשהתנגדורביםבאנשיםמוקףהיההואמסתברא,איפכא

ואמנםממרחקים,כיאףהראי"ה,מצדרקלהיותיכלההיחידהההשפעה

שליט"אקוקהכהןיהודהצבי ,,הרבמפיכךעלאישורלמצואאנויכולים

 '."ברזמןנשמרוהראי"הלביןביאליקנ.ח.ביןמכתביםקשריכישאמר

תר"'עאבשנתלאז"ר,במכתבוהכלל.עלללמדבריששאוליקטן,פרטרעוד

מ"רלהרה"גבפ"עושלום,,ברכה :החתימהאחרהמכתב,בסוףביאליק,כתב

 31.קוק"

זאתלהביןכדיזבארץהביקורלאחרשניםכששהמסההופיעהומדוע

לזהבקשרלהביאוראויבכללה,ביאליקיצירתשלאפייהעללעמודעלינו

בקרבתורחיהמשורר,מידידישהיהפיכמן,י·והמשוררהסרפדדבריאת

ולנתחלחקורוהרבהעצמו,הערכותמפיר,ושמעביצירתוראהררבות.שנים

לציידיש :אומרפיכמןוי.בחייו.עודעליוולכתובהמשורר,יצירותאת

בקרבורביםימיםלשאת :ביאליקיצירתשלבאפייהאחתמובהקתמזה

לאמידתולברכה.ראוישיהיהעדלאטלאטפריואתולבכרחוויותיואת

והמתון.האורגניהגידול-היההגידולאישהאימפרוביזציה.מדתחיתה

מבלימעטים,ימיםבמשךאחת,בבתשהשתפכההאש",מ"מגלתחוץ

יצירתו",מ"בכוררתלנרשהעניקמהכלכמעטאליה,עצמואתשהכשיר

שלאהסופית,המשוכללת,צורתואתשלבשעדההתכהברריכלדרךעבר

וזמןלאטוצמח,,המתמיד"לעולם.נוספיםתיקוניםכמעטכךאחרבהחלו

שלפירושםמהכראוילהביןנרכלעתהורק ...שניםשבעארךגידולו

הכהןיהודהצביר'ושהרבפרידתם,סףעללראי"הביאליקשאמרהדברים

ובשרביגדול,מטעןאתילוקח,,אני :הנפלאבזכרונרכלשונםשמרםקוק,

 ...המטען"אתאסדרלביתי

תשכ"א,המאוח,ך,הקיבוץהוצ'דביר,הוצ•שני,כדןברבר,ח. ·'כתב'כל ) 35
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שם.שם,:ק,וק,יהודהצביהרב ) 36

כדןיתדצ"ח,ת"א,דביר,הוצ'לחובר,פ.ע"ימכונסותב'אל'ק, ,[ח.אגרות ) 37

קיב.ע'שני,

שם.שם,פיכמן,י. ) 38

שם.שם,קוק,יהודהצביהרב ) 39



חמזביאליק .[וה.קןקהרא"'ה

היההמטעןההלכה.- ?מהראי"הביאליקשקיבלהמטעןהיהמה

צדקהאםמסה.בצורתממנוחלקשסידרעדעברושניםוששמאהגדול

הראשוןמביקורוביאליקשלהתרשמותומידתבהערכתקלוזנרהפרופ'

יתלבנוהדבריםובהמשך,לא,-מאליהברורההתשובהכילינראה ?בארץ

יותר.עוד

התיישבהואבה.והשתקעארצהביאליקב.ח.עלהתרפ"דבאייר

בירושלים.היהוביתולא"י,הראשיכרבאזכברכהןהראי"הבתל·אביב.

כמעטחיתהלאורחבה.ענפהציבוריתלפעולההמשוררהתמסרעליתומיום

מקוםובכלבה.חלקלקחלאשהואישראל,בארץעבריתתרבותיתפעולה

הסופריםאגודתנשיאהיההואוהמעשים.העושיםהמדברים,ראשהואהיה

 ...ועודועודהאוניברסיטה,שוחריאגודתנשיאהלשון,ועדנשיאהעבריים,

ונסעטרחאףכךולשםהקהל,בפנילהרצותהרבההואאלהלכלנוסף

צעירים,ופועליםנוערבניוכיחודרב,קהלמשכוהרצאותיולמקום.ממקום

"שלהם".כאישוראוהוקרבוהוהפועליםמנהיגיגדולה.חיתהעליהםוהשפעתו

הוגהשהיהכצנלסון,בדלוהמנהיגהסופרעםרבהידידותבקשריעמדכיחוד

הסתפקלאהואאבלבזמנו.בארץהפועליםשלהרוחניוהמנהיגהדעות

ציבוריתגעייהבכלבדיוןהשתתףאלאבלבההתרבותבשדהבפעילות

ועסקניםומנהיגיםהחדש,בישובהמדבריםמראשינעשההואחשובה.

 ...בעצתולשאולאליובאושונותממפלגות

דתיות,כיחודבבעיות,אחתלאנתקלהואהציבור,אישבהיותו

ונהגהסב,רהכ"שלה"אותוש,ראתהוהחברהחלוקות,היועליהןשהדעות

ומה ?אלהלתופעותעמדתוחיתהמהלמשל.הראשית,הרבנותמאשראחרת

לאחרונה,עמונפגשמאזחלפושניםעשרהחמשהן ?בכלללראי"ה,יחסועם

האם ?בינתייםההתלהבותפגהלאהאםלמשודך,קשיםימיםהיווהימים

 ?בגישתובהערכתו,לשינוייםוגרמומהידידותחלקהזמןשינינגסולא

שמאאולזה,זהבתקרנוהאם ?ותורתוהראי"העלעתההשקיףכיצד

היהומהלעתים,הנפגשו ?בארץחייהםשלהאחרוןבפרקמזה,זההתרחקו

 ?פגישותיהםאופי

עםנפגשתי,,פעמיים :הראי"המחוגסופרשלבפיואשראתנשמע

הגאוןאצלביחידותלכקוראתוהלכתי(הראי"ה).הגאוןשלבביתוביאליק,

כמעיןחיתהבדרךהשיחהבירושלים.אשרמשהנקריתהקיץבנרהבשבתו

שיד.ע'חמישי,כרךביאליק,ב.ח.אגרות ) 40

שי.ע'שם,שם, ) 41



מירסקיק.למשואלזכרדןספרך,מח

לביתנכנסנושעה.כאותהרעיונותומקפלשופעדאיתיולאמעודימתפרץ,

היהבשיחהרבתי.ושלוחעילאהיופיועזיבות,אצילותהפיקוופניוהגאון

בשיחהאזניאתוהזנתיהצדמןישבתידומםהמשיב.והגאוןהשואלביאליק

ישבהמתפרץכמעיןהיהעתהזהשדקהמשודדלפני.אשדבמראהעיניואת

 .••קליטה"כולוכשהואהגאון,לפניובהצנעבענווהעתה
בשכונהמפולשבחצרבירושלים.קיץ,,ליל :אחרתפגישהתיאורוהדי

אחרת.בפעםדאיתיהשלאבגלימהז"להרבישבמשהנקריתהחדשה

לשיחתם.מאזיןהצ,דמןקצתיושבאביז"ל.ביאליק :אחדעודיושבלימינו

המשודדקורנים.הגאוןפניוהגאון-המשורר.המשודד·הלמדןהוולוז'יבים,שני

ענין,,והיה :אחרתפגישהועל ...בחצר"אישאיןזולתנובעברה.יושב

אינטואיציהבעלישניהםחדא,בצוותאאלווולוז'יןגדולישניאתלדאות

השוקדהליריוהמשודדהשידית,הנשמהבעלהתלמודיהגאוןשכיחה,בלתי

זהומעריציםמכבדיםאוהבים,אלוושביההלכה.מבועיועלהמשנהעלגם

להתקרב,המשודדהוסיףארצהעלותומאזכיבדוד,אלהמדברים ...זה"את

אהב,הדאי"הגםכיואםויותר.יותרהדאי"האתולאהובלהעריץ,לכבה

כתלמידהדאי"הלפניהמשודדישבמקוםמכלהמשודד,אתוהעריץכב,ד

אחדיםכיספקאין ?אלהתחומיםמהםידועים.בתחומיםלפחותרבו,לפני

אחרת,השפעהעלנדוןהפעםאךשם".ו"אהלשבת""עונגמפעליהםמהם

ההשפעהבנעהמ,מנוהמקורןב,ךעלונעמודוהעיון,המחשבהבתחוםההשפעה

ואגדה"."הלכהבמסתוהמשודדעל

ב.

שיבה :חיתהביאליק,והןהדאי"ההןשאפושאליההמטרות,אחת

בריחוקהנמצאיםטובים,ידידיםוכשניומזיגה.-מהמקורותשאיבהלמקור,

באמצעשםאילהיפגשמנתעלאחיו,לקראתאישהםיוצאיםמזה,זהמקום

יוצאהאגדה,איש-וביאליקמקצהו,יוצאההלכה,איש-הדאי"ההדרך.

ותיאורו,הדרךכיווןאתהקובעתהיאהמוצאנקודתדקלאאבלמקצהו.

קוראיוקהלוהדיהמשתתפים,הצופים,לקהלגםנודעתרבהחשיבותאלא

אגדהאנשיהיוביאליק,שלוקהלובעיקרם,הלכהאנשיהיוהדאי"iרשל

ב"אהלהשלושיםליוםהסופדים,אגודתמטעםאזכרהמדברי,,שרטוטים",ב.ך• ) 42
לב.ע· ',יחוב•תרצ"ה,תמוזעשירית,שינהההד,שם",

י"בחוב•תדצ"ו,אלולעשרה,אחתשנההד,ד,(שרטוטים),ז"ל,הרבב.'ר ) 43

 • nכע'
 ·"חוב•תדצ•ה,עשירית,שנהההד,שדסו,סים,ב.'ר ) 44



ך,מטביאריק .[וח.קךקהרא"'ה

"תעודתבשםהגדולכמאמורלנברן,הדאי"הדאהמזרעכן,עלמרבןבדרכם.

מההלכה :היאוגישתובעיקר,האגדה,אתולשבחלהדגישרלארמיותר",ישראל

דפליג.מאןלית :בחיבתהיאההלכההדידקרדאיר,ואליבאהיותהאגדה,אל

 :היאוגישתוההלכה,אתולהדגישלשבחמרבהמאידך,ביאליק,ואילו
"הכלבחיבתהיאהאגדההדישלו,קוראיולגביכיההלכה.אלמהאגדה

מרדיך".

ודחוקיםשרביםעביביםשביעלמדבריםהםכאילולברנדאהלכאודה

המטבע,לאות,הלמעשהמכווניםשניהםכינוכחלעייןכשנעמיקאולםמז,ה,זה

דוחהעיקרים,עיקראבל,שלה,אחדצדבעיקרמתארמהםאחדשכלאלא

אחתהדוחכיהנחתנו,היאבכרבהראםמזיגה. :היאאחתומטרתם,הדברים

ידועהובמידההרעיון,בתחומיהןישתקףזהשדברלצפותישהדיהיא,

הביטוי,באמצעיהגדולוהשוניהמרחקאףעלבסגנון,ההבעה,בדרכיגם

לביאליק.הדאי"הבידשהיה

ואגדה,הלכה :מהמאמרובסגנונם,בתכנםאופיביים,קטעיםליקטתי

הבאים,בקטעיםעתהבעייןהדאי"ה.מכתבימקבילותלערמתםוהצגתי

סמבוללמדרגתעדשמתרוממת,,הלכהביביהם.המשותףהגיעהיכןעדרב,ראה

חדשה,לאגדהאםנעשיתעצמההיא-ערדשיתבארכמריש,וכזאת-

כמהדעלהראות,רקשחוב"לבר 4. ' ", ••בהכיוצאלאוואםבהכיוצאאם

כשהחומדסמברל,למדרגתלפעמיםלהתרומםויבשהקטבההלכהשלבנחהיש

 ...לאגדה"שםרבתןחוזרוהואהחיהההדגשהברדלתוךנופלשלההנוקשה

המעשיםסדריעםוהחיים,העולםעםיפהשמתערבממוזגדוח"יש

בחראתמגלההואאבללעצמו,בפעולתוכךכלבכדאיבנוהמזות,והנהגת

דוחזהרמעשה.ולידיתלמודלידיהדברשיגיעעתבכלוהמסודרהבאה

זהכשדוחהחיים.בארחהקדשאתהמסדרתפה,שבעלתורהדוחההלכה,

האגדהשלעליוןובסיסכסאבעשההואהדיצרכוכלומשוכללמתוקן

 .)• ..הנצחייםהמארייםאתותופסתמדומיםבגבהיהמשוטטתהעליונה,

דבג. 'lנביאליק,נ. . nכבתיכלואגדה,הלכה ) 45
רכה.ע'שם,שם, ) 46

מא.ע'אורות, ) 47

רהליקרחרתזה,בסעיףשהובאוהראי"ה,מכתבילמובאותביחסכללית,הערה 0
ראiגדה,הלכההמאמרנכתבברהזמןאחרי.לאורשיצאומספרים

מקורביו,לחוגבאל,שנדפסו.אחרירקהראי"הדברינו,דערהרחב,לקהלכיברי,

קעטיםש,העתיקרגםוישלפה,מפהעברווהםכתיבתם,לזמןסמרךידועיםהדבריםהיו
לי.דמידרהעביררםמסוימים

ישרבותרע"ב,בשנתשנדפסתורה",,,כתר :אז"רשלמאמרושימשלכךכ,הרכחה
תרפ"ה,בשנתרקלאורשיצאוהראי"ה,מאגרותרבותמובאות



זנירםקיק.למשואלזכררןםפררנ

פניםשתיאחת,שהןשתיםאלאהןאףבאמתאינןוהאגדה"ההלכה

ולהרגשהלמחשבההמלהשביןכיחסחראלזרזרשביןהיחסאחת.כריהשל

גברשה,היא-ההלכההמלה.רביןהמוחשיתוהצרדההמעשהשביןכיחסאר

 ...ההלכה"שלהתרנההיאהאגדה ;האגדהשלרהמרכרחתהאחרונהתמציתה

אגדיתרנןבהלכהכןוכמרהלכרתית,תמציתתמידהאגדהבתרךיש"באמת

רהתרכןההלכה.שלהאיכותיתבצורתההאגדיחתרכןמזבחורבפיעלפנימי.

מושפעיםמירחדהוהרגשהחיפושובלאהאגדה.שלהכמותיבתיאורהההלכרתי

רבלימרדההלכה,שלהמסרתרההאגדיתמתנדבתהההלכרתיהלימודבעתאבר

רביריאהחיהיחלנה .··" ...האגדיבתרכןהמעורבההלכהשלמקיצובההאגדה

נערציםשתיהןשלרסרפןתחלתןלהפך.רכןשלעתיהארשלעבראגדההיא

הלכה,עמהשאיןאגדהרכלהלכה,לידישמביאה-אגדה,,גךרלה .....בזה"זה

 ...בעליה"שלהמעשהנחמבטלתרגםבטלה,עצמההיארסרפההיא,ארננית
 ."אגורת"ג"כהנםההלכות,,יסודות

רבינהבינםשהפסיקולאגדה,בישראלוכתרתדרדרתכמהחטאר"חטא

בוארתררארהכפשוטםדבריהתפסרשבהםהתמימיםהמרביהחיוני.הקשראת

רחשברהכפשוטםדבריההםאףתפסרהמתחכמיםוהמרביאמונה,עיקרי

אתמוארתעיניהםטחרכןעלהיד,רטעםדעתגסיראלהאלהשרא.כחבלי

 ...לשרבה"אתלהביןחדלוהםשבה.משל"ה"אמתואתהשיריהמאור

יכולתמאפס-העםמחמרןהעליון,בצדההאגדה,נעזבהרבים"ימים

יכלרשלאחולשה,שלהסכמותשלמסברת-כשרוןמגורליומרביםלזה.

נמרץהיותרהנחעכשיושבאעדכנגדם.שנלחמוהדורותגדוליכללעקרם

הוארקהרוח,אתיעוררהוארקהאזיקים,כלאתמפתחשהואההכרח,חרא

תמהרעלגיםולשרןלדעתתביןנמהרים"ולבבנחשליםכלכברתגבורהיאזר

שמשכיללמיהעיניםאתמאיריםשהםהאגדה,מד,רכי,,אחת ."" ...צחותלדב,ך

 ד"ע,, ."" ...רוחםדרךאתיודעשאיברלמיהאוראתומחשיכיםמהלכםאת

ובקורתשלמרתשיטותבהןצפונותרובע"פרוכל")(ה"אבקתהא"ראגדות

וקראהדאי"ה,מפיששמעומ,הישראל,סופדיביןהדאי"השל"שליחו"היהאז"ד
של"ככ.תבו(עייןק, oביאל ,ב,ח.גםובתוכםהחוג,חברילכלמספרהיההדאי"ה,בכתבי

 ,)ד"מהדה"גלווקוראלדאי"ה,ושלוםבדב-השולחהואשבולאז"ד,ביאליקב.ח.
 :המאמר,הכתבלפנידבזמןשבכתבוואגדותממאמריםלקוחותהבאות,המובאותכל

אותם.וקראעליהםידעוביאליקואגדה,הלכה
נו.ע'ראשון,חלק-הקודשאודות ) 49דנג.ע'ואגדה",,הלכה ) 48
ונח.ע'שם,ואגדה",,,הלכה ) 50דנג.ע'שםואגדה,הלכה ) 49א

עקב• ) 53דכט.ע'שם,ואגדה",,,הלכה ) 52נב.ע'הצאן,עקב' ) 51
לוד.ע'א,אג, ) 54נג.ע'הצאן,



ונאביאליק .[וח.קךקהרא"'ה

בצאתםשדרקאאביזרהא,רכלע"זשבמהלכיוהכיעורהרעכלעלאדירה

צרכה.כלמראותלהיותתוכלהרבהתמוההאגדהשלמאדודחוקצרממסגר

דבריםמעולםנכתבולאאבלהנסתרים,הדבריםשלהעיוןטבעהוא"וכך

שאיןכשםמכוונת,תכליתלאיזהידהעללהגיעטנדנצית,במגמהכאלה

פנימה,הנפשיתהצורההיאכךכ"אתכלית,לשםנכתבתשיריתהתפעליות

הגדרתכןוכמועליהם.חלהטהורהשיררוחאיןמגמהלשםשנכתביםושירים

הטהורותהאגדותשלתכנןוכלדו-פי.שלאגדותבכללהנןכךלשםשנכתבות

שלההשפהשזהוהפנימי,בעולמההנפשחזיוןשלנאמנההעתקההנןוהקדושות

עבודתה,אתלהחכמהונותנתשלהקלסתרע"פיוצאתהמעשיתוהאמתבטבע,

 ."שלים"ביחודאיחדהללוהעולמותשניאתולחברלכלול
צורהבתורגדול,כללבתרדהלכהכאן,עסוקיםאנוהלכה"בעיקר

שלברפיוןותלוייםנאוירפורחיםשאינםחייםממשיים,לחייםומסוימתמוחשית

 ...נאים"הגרףוזמרתגוףגםלהםשישאלאבלבהנאותומימרותהרגשות
אבריותרשהרבההואברורדברהלאנשקיף,הלאומיתהמטרהאל"ואם

דתשומריבנינוכליהיראםישראל,דגלושמירתהלאומירוחחזוקעלבטוחים

חרא,ותוותרלישראללאאשרבדרךוהולכיםחפשיםיהיומאשרותורה,

למהא"כשתסמן'מהעללהואיןנאוירפורחתבאמתהיאאלושלשלאומיותם

אתגםלחבבוהטבתן,בשלומו,עמנו,בתקומתהחפציםסופרנוישתדלולא

 '.' "?בנינועלושמירתהוהתורההדת

זוהי-שאיפתהלנקודתמרוצתהבשטףהלבתביעתשלהמונה"קול

קרואוכשאניוברצוי,בראויעוסקתהאצילות,מעולםהיונקת,,האגדה ; 58האגדה"

 ;הישראלית•האומהנפשהאתנשאהולמההגתהאידרצתה,מהרואהאניבה
בעליל,לנרמראהוהיאובמוחזק,בקייםעוסקתהעשיה,מעולםשניזונית,,ההלכה

אניחייה.ממשרתאתהאומה,שלחייהעצםאתבולטים,אבלקצריםבציורים

השוטפיםנפשהומשאותרצונהאתהאומההלבישהאידבעין,עיןמתוכהרואה

 ...מעשים"שלצרורתומוצקות,קימרתחייםצורות

היאאומנותההאגדה.מןפחותלאיצירהמעשהאיפואהיא"ההלכה

יצרילכלהחיהאדם-חמרהחיים.ואוחרתהחייםאומנות :שבעולםהגדולה

ימיםשלשלת-רפדיה ;והלאומיהחברתיהאישי,החנון-אמצעיה ;לבכר

שלועקלקלותמעקשיםביןחייםארחפלוסנאים,ומעשיםחייםשלרצופים

 ...מתוקן"חייםמהלךבעולם,האדםשלנאההריהורבים,יחיד

עצות ) n 57.דכע'שם,ואגדה",,,הלכה ) n 56..לז-לע'שם,שם, ) 55

רכז. ' Yשם,שם, ) 59דגס. ' Yשם,ואגדה",,,,הלכה ) Y 58' 531,הפלס,מרחוק,
דבג.ע'שם,שם, ) 60



מירםקיק.לשמאולזכרוזםפררכב

בהלפתחצריכיםשהבנואחת,מחיצהערדלנרישהעניה"לדעתי

האגדהחכמתבין :והיאלגבול,מגבולוהיציאההכניסהלהדברתפתחג"כ

חיהענפיהלכלההיסתרריתישראלשחכמתכשםבאמת,ההלכה.וחכמת

ג"כמושפעתרהאחררנהולרחבה,לעמקהתרדהשלמחכמתהויונקתהיא

שיסדוההלכה,חכמתעםההגדהחכמתנעבידהואכןמהראשונה,הרבה

ובמחשבהבדעההתלויותהמדוברתההלכותשכלוהרעיון,הלבחכמתהראשונה

חשושיםמשנינובעיםששניהםהמעשים.חכמתהיאוהשביחממנה,נובעות

גזריהםיפהעדייןנתבארושלאוהנבואה,החכמההםמתוה"ק,שמסתעפים

 ...שבע"פ"תודהועביןההלכותלנתוחביחס
בתורמהותן,עצםמצדואגדהבהלכההאמוריםשלמעליה,"הדברים

לעניוגםכמדומה,מספיקים,הידמיוחדים,חיים-סגנוניאר-גופישני

שביןמפניואולםןשבכתב""חייםלאאםהיא,מההספרותשהדי ;זה

,,אמנותכלומד,-"אבטרנרמיה"לספרותלתתנטיחישבימינוהאגדה""בעלי

לפיכן,להם,מחוץכלומדהחיים",מן"למעלהארתהשמעמידיםוישלשמה",

הוכחד"כדיבהםיהאשלמעלהשהדבריםכלל,בטחוןאיןלאלה,בנוגע

בדילא,רביןהדבריםבמקצתשיודרבין :מהופךלכטחוןמקרםישאדרבא,

היאאףעדייןיכולההכתובהשההלכהלהם,ויאמרשיבראמיכיהוא,

בעצמויסכן-האגדהכאחותההחיההספרותמןחשובלחלקבסיסלשמש

הלז,הנלהבכליטאיארמימיו,"יופי"טעםטעםשלאכאישבעיניהםלהחשב

החיים,צלהוא,,הספרות ...הפרה"אתשנגח,,שרד-תודהבשמחתשמזמר

 .•.••בחיים"תחילהנמצאיםבהכרחבספרותמוצאיםשאנווהמקדיםהנטיות
אלה.בימינוהספרותמקדהכןהראשוניםבימיםהחייםבסירנות,,כמקדה

המתחלפיםהחייםבדרכילעםהדרןומודההיועץלהיותבאמתדאריההספרות

הטבעי,הלאומיהנחדגלנושאתלהיותראויההיאומשונים.שוניםבתנאים

ולהשתדלהעם,פניעללהכבדצריכההיאקרנו,ולדומםדוחואתלגדל

בכללו,העםדוחעםטבעיבקשרלעמודכלובראשיתנשמעים,דבריהשיהיר

ולהיותשלנר,העממיהטבעימדוחמושפעיםלהיותהסרפדיםצריכיםרע"כ

עלהנקנותהלאומיותוההדגשותהחייםדרכיבכלהציבורעםמתאחדים

הנובעותהמוסדיות,הברחותבגידול-מטפלתלחידתצריכההספרותידם.

תביעותיהכלשיהיותצליח,אזדק .'הוידאתתודהמ~הבתלב,מטהר

 ...במדבר"קוראקולקולהיהיהולאבעולמנו,נשמעים

ישראל,,תעודת ) 63רכז,ע'שם,ואגדה",,,הלכה ) 62קכג.ע'א,אג, ) 61

ונח.ע'שם,ואגדה",,,הלכה ) 65 • 430ע'שםשם, ) 64 , 429ע'הפלס,לואומיותו",



דנגביאליק .[וח.קןקהרא"'ה

"זרדישאל-ןחייםמיםלנרנוציאההלכה,מןהזה,הסלע"המן

החייםמקררראםבידכםהאלהיםמטהאם !הןאמון.ובליבתמיהההתחיה"

נפסלרשלאאלקים,בדרכיויוצריםגמוריםאמניםלנרהיואלו !בלבבכם

-קטןמשהרידירעלהזה,הסלעשפתיאתגםמדרבניםהיוהם,חייהם

ואולםלאומי.לאפוסההלכהאתהופכיםהיו-כשדוןלושקוראיםזה

מוכנותצורותלהםולקחתשאוליםכליםעללנועשעהלפילהםנוחאמנינו,

תחתאבל-נקיהתמידלאהמלאכהרעוע.חקריולחקותםאחדיםידיעל

בהמרדיםשהם-באגדהגםולפיכךלהם.שכיחהלהם,זילאקלה.היאזה

ארתהלהפךשיבראלגואל,מצפהזרועדייןגבורתם.כךכלנודעהלאעדיין-

 ...באמת"חדשהלשידהלארמית,לליריקה

ותומתו,טבעובעצםשלנרהלאומידוחמלאיםכולםסרפדינוהיו,,לו

הזמן,דוחשלחקרי,שלמלאכותיותסבותע"ילקנותונזקקיםהיוולא

הדורשיםוגווניההספרותצורתהיאמהמדגישיםהיואז-דניםוחשבונות

רמזיברתארסבנטפיהמהולההספרותהיארמההפנימי,כחנוולחזקלגדללנר

תעשינהשלאעדשבה,הרוחניהמזוןכלאתלמשחיתההופכותמשחיתות,

 ...נפלים"בכפליבהפסדהשכדהויצאתושיה,ידיה

ע"יהגריםשלהחיקוישבקשתמברדד,יותרבאופןעכ"פיבינו"עתה

אלהמביאההדרךזוולאטובה,מזהאיננההיהודיתהעצמיתביטול

הואשזהלישראל,רוחנייםמשפיעיםלהיותהמתאמצים,,בין . 67 " •••המט~ה

ומביאיםשאובים,מיםזדים,ממקוררתשואביםשהםשלהם,החסדרןעיקר

מיושבת,דעהובלאעמוקההשכלהבלאשהם,כמרישראללמחנהאותם

בעולםכשיבראותרעלתמהםלהביאוארייםשיהירעדהדבריםולזכךלסנן

יבארומאיןמקרדיות,ובעלילמחדשיםהמתפאריםדרקאהמהואלההעברי

ידיעתעזבו,חייםמיםמקרראתאםבאמת,ישראלייםנכוניםדבריםלחם

צדיקינוגדולינולנרשכתבוהדניםהספדיםרכלרשבע"פ,שבכתבהתודה

חיתה,,לו .·• ,, ...בכללוחראזה,דודנועדרדודדודבכלומאודנוחכמינו

ישועהמעיובאמתחיתהאזכיטבעי,לאומימדוחיוצאתהחדשהספרותנו

חרוצותידיםמוצאתחיתהטובהמחשבהוכלטובה,עצהכללעמנו.רבדנה

טוביםמלאכיםאלפימוצאהיהחייםדוחשלזדםרכלנאמנים,ולבבות

טבעיתלאומיתספרותשלנרהספרותחיתהלרכולו.הגריפלגרתבכללהובילו

וחיתהחיציה,שמהליורתשעליההנקודהאתטבעיתבהדגשהמרגשתחיתה

תכונהלהישהלכהוכלמצרהכל " .•.••רגילבאופןמטרתהאלמגעת

 , 604ע'הפלס,בנבג",,,אפיקים ) 67 , 428ע'ס,ש " •• ,,,תעודת ) 66
 • 428ע'שם,תעודת, ) 69נג.ע'ה'קר,אדר ) 68



זנירםקיק.לשמואלזכרוןםפרדנו

"פרחעליהומתענגתארתהמקשיבההיאישראלשכנסתמיוחדתמרסיקלית

בביבראזנימעלהאוטםאתלהסיררקעלינורונן".גילתתגלאףתפרח

בלבבםגליםתכהוהשירההעליונה"השרשנהאתהסרבניםרהקרצים"החוחים

ארתםכלאתמרוממתשהיאהטבעיתהררממרתבאותהנפשםאתרתררמם

 :·יהדותם"טבעאתלפתחכראויחשראשר
למורתחייםמיםמקררממקורר,לשאובמתרומםכשישראל"אמנם

ע"יחיירמהלןכלאתומרכסואשרר,שמחתואתמרצאהראהחולהמצברכל

ממעיביכששרןמים"ושאבתםרהמרבטחהרענןהעתידאלמהעברההרה

פרגהכשחראאבלצדיקייא.מבחיריחדתןאולפןרתקבלרןרתרגומרהישועה",

מבאדר,נתחלהששאבואותםאצללההגיעהאמרנהשכללותהצרדהאותהאל

חזירמפרסותכמעטרנדלחברפשכברשמעינוובשעהשלישי,ארשנימכלי

ראיןחייםאידחשכה,ואימהתרדמהרחיים,דעתשואפיכליחזרמהמיער,

רגשרתירכללהפריחהטבעי,למקוררלשרבעלירע"כותפארת.הרזאיןשמחה,

כבפשר,הטבועההאלקיתהאהבהשלהטבעיותארתהעפ"יתרדהשלממקורה

להיותנוצרנומאזנפשותינואתמלאאשרהאלקיהעזשאותרבטוח,ולהיות

האלקיוהטהורהקדושהרגשאתלפתחכשנשכילחיים,אלקיםלד'לעם

השלי-לי,הפנטיזםשלמהעבדותנשמותינואתכשנשחררפנימה.שברוחנו

בפרט,קדושעם(עמנו)עמנילטבעוחוץבכלל,האדםלטבעחוץשהוא

לנחהיכולתאתובפרטנרבכללנובנוהמרחיביםהדרכיםכלאתלנוונבקש

אזנמלאאזעלינו,לשובהעולםאורשהיאוהבריאההחיההאלקיתהאהבה

 '.'חיים"בארץחייםלראותיחייבו,ה'ונח
שכלונאוירזרדוגדלהולןהנה ...ןובחייםבספרות.היא"כן

הולכתשפתים.ורוחפההבלשכלםדבריםמינירעלופזמונים,מימרות

יציירה,ספררת,תחיה,לאומיות,בשםקוראיםרשות.שליהדותמיןונבראת

תלוייםהללוהדבריםרכל-עבריתעבודהעברית,מחשבהעברי,חברן

מחירהמה-ספררת,חבתשפה,חבתארץ,חבת :חבהא•יזושלבשערה

ןתינקומהיכןןתבואומאיןןהיכןהחרבהאבל-ןחבהןאריריתחבהשל

שכלהיהדותבידה.רדפהולארהןרשות,אלאאינהבטבעהוהיאןהאגדההמן

שבלב,שאיפהלצונן.הכניסרהרולאלארדשהכניסרהרלברזלדרמהאגדה

ומרעיליםיפיםהללוהדבריםכל-פנימיתחבההרוח,התעוררותטוב,רצון

עלינווהעמידובאר .•.אכזריתחובהכברזל,קשהעשיהעשיה,בסופםכשיש

למטבעותוהרופסהנגררצוננואתבהםלצקתדפוסיםלנויתד •.. !מצרת

-יט. nיע'שם, ) 71דמ.ע'היקר,אדר ) 70



רפהביאליק .[וח.קךקהרא"'ה

מדרנהעשיההדגללנרתנומעשים.לגרפיאברצמאיםרקימות.מוצקות

 :צראדנראתכופפיםאברבספרות.מאגדהמדרנההלכהוהדגלבחיים.מאמידה
 • 72הנטויה"והזרועהחזקההידתבראלאמזרע ?הברזלערלאיה

שתהיההזבדמוכרחשנפנהעבדבאיזהדד-ך,באיזה :דברשל"כללו

דרקאהלאומיעדנהמצדוהאמרנה,הדתבקדושתנזלהמקודשתהצידנית

פלטניתבאהבהדקלארבפרעל,בחייםפעולתהשתדאהרדרקאניחר,ד

שבשמים,לאביהםבניםלבלהשיבבדבר,ולהשתדללהתאמץכ"אנאה,ושיחה

טעותבדברילטעותלארמצרתיר,הקירולשמורבקולרלשמועד'אללשרב

ושמידתתרדהמקירםקודשמכלרנברבריקנהירתוגםבלנדר,הלאומישהדגש

בתרדה,האמורהד'בקולהשמיעהוהיאהתשובהיסודיהיההואמצותיה,
בשביללאמארצנוגלינואנחנוכזה.גסבאופןעצמנומהטעאתלנרחלילה

"עלאמנם-אדרבאהיינו,נלהביםפטריוטיםלנר.חסדהיהלארמישדגש

עזבואשדעלואמדרהזה,הגדולהאףחדימההזאת,לארץככהד'עשהמה

מצדים".מארץאותםבהוציאואותםצרהאשדאברתםאלקיד'בדיתתא

לארצונ.תשיבנרבריתו,לשמירתוהתשובהגלרתנר,אתג,רמהד'ב·ריתעזיבת

היאהלאומיות ;הספדמןחסןשיהיהן rאפשאיהלאומישהיסודהזבדמובן

זרז,באלףנכללתאחתשפרוטהכמוהתודה,אלההשבהעםבישראל,נכללת

התר,דהקירםהיאד'בקולשהשמיעהפירשוצריכיםאינםודאיוהכתובים

 73ומצותיה"

נבלהמדברידופי,מכלטהורהנכבדים,סופדיםהספרות,את"טהרו

והמצרה,התודהבמעוזלהחזיקבנינואתלמדוקודש,כלנגדראשוקלדת

אלטבעית.לארמיתבאהבההלאומיותרדערתינראמונתנואתלהםחבבו

מדאיבמחזהתקפו.בכלהלאומיהדוחאתקנינושכבדלחשבנחפזיםתהיו

שההשתדלותשחדשניםמעפיליםסרפדיםנמצאושכבדאידלראות,הואלב

כוללתקרלטרדאלבקשכבדרעלינובידינו,עלהכבדהלאומידוחהגברתשל

שידייקדים,משר•דדיםלנושיד·ו 11 • 74 " •••האמתאתהכירויות,ד.גבוהה

שללקיומהקודש,ודגשידתאשכןגםמלאיםאבללאומיים,שיריםציון,

אלאעיקרהמדרש//לאנושע.שבפועלהמעשיםע"ידקכיבפועל,תודה

רדרממרתוהמצרההתודהשמידתאלהקולטרדאחמדתכשנצרףהמעשה".

 ...עלינו"גומדעליוןבחסדהמטרה,אלמאדקרוביםהנגר ,'הוידאתהאמרנה

הזמנית,הספרותשלהגדולהמשגהאתגלדיולהראותלהזניח,,עלינו

תעודת ) 74 , 144 ,ע'הפלס,בנגב,אפחקים ) 73רכט.ע'שם,אוגדה",,,הלכה ) 72

 , 432ע'שם,שם, ) 75 , 430-431ע'שם, •••



מירםקיק.למשואלזכרוןםפררנן

ומצרהלתרדהכצדעומדתשהיאאר :חלקיםלשנימתחלקתהיאשבכללה

לחזקמלהתעסקלגמדידעתהאתרמסחתחצבהאתמנערתשהיאארראמרנה,

הגדולהדברכאלובעמנו,וישראלמשהכדתוהמצרה,התודהשמידתאת

מאפסהמקרה,עלאותרלהניחשראויצדדי,דברחראחיינו,כלשחראהזה,

הטבעמצדגםאפשר,איכייבינו,רלאידעולארחםרהתערדדרת,מעשה

להשתדלשבשרבע"יכ"אלגזרים,הקורעישראלביתאתלכנרתהנוהג,והדבר

ע"פכרלר,בעמנווהמצרההתודהשלהטהוריםהחייםאתלהחזירכולנו

 ."ידבר"שתשיגהאמצעיםכל
זרעולם.קרקעעמידה,לדגל[ההלכה]רזרלנשימה.אריונותנת[האגדה]זו 11

שאינהאומהומקים.המהוההיסוד-וזווהשוטף,הנוזלהיסודאתמכניסה

ומסכנתעולםלתעתועיעצמהמוסדתלאגדה,הלכהתוכפתלהיותלמודה

ומןהמעשהוביןהרצוןשביןוהיחידההישרההדרךאתלשכוחבעצמה

בריאותתעודת-דרטןלאגדה,רצופההלכה ...ההגשמהאלהשאיפה

בידועאדמלית,אגדהמוצאשאתהמקוםרכל ;לאומההיאבגדותושטר

ניחרדופראה.צריכיםוהםבעליה,שלהמעשהרכליהמעשהנחשנתדופפר

 ."לתוכן"צודההלאומיותבסימניהמקדימיםאלהלבםאלזאתישימו

הואצמאהעםאגדות",אלרמיםומשעןהלכות,-אלרלחם"משען

והצמיחההגדול ) 1(לצונילדרכיהחומדיםוהתחלפותהחייםנחלמים.מאד

הלחממצבדקתמידבאמכרבם.עלבהםהתלוייםוהנחותהגופיםלהעמיד

למעשה,המוכןהחומדאתבקוברהאוצרהואהיבשהמצב ;הלחמצברע"י

והשפעתהחימיותהפעולותידיעללתעודתו,יגיעהרהלחהמצבדקאבל

הפרטאתרהמושכלות,ההדגשיםהפעולות,אתהמאגדתהאגדההחיים.

רדודזרדלכלהאומהמחלקיחלקלכלתתןהיאשלל,תחלקהיאוהכלל,

וההגדהההלכהעזחביוןהואששםהחיים,אוצר-הכללמאוצרמחסוריואת

יכוליםהםהאלקים,לדעתניחשוהעד"הבריאוהדגשהבהירה"הדעהיחדגם

 ."יבשות"עצמותגםלהחיות

בצודההנחותשניאלהשלההתרדעותאתלהבליטאנו"חייבים

פרטיו,אתלבדדביותרייעזרוחבורתוכןאתיותריבססאחדשכלמתוקנת,

והיקפן.סברותיועומקועלהכלליים,תאודירעלבהיריותראודולהאיר

והאגדהוהגון,מוטעםבשיעורהאגדהמדיחלהתבססהיאצריכהההלכה

מבודדוהגיוןקבועיםמשפטיםשלקצב,שלבתכניתלהעדרהיאגםצריכה

 ."ורעננותן"שתיהןנחיכפלזהועםהמאוששת,ההלכהשלכתבניתהומוגדר,

·רכט. nרכע'שם,ואגדה",,,הלכה ) s 77.נ oע'הפלס,מרחוק",,,עצות ) 76

בז.ע'ראשון,חלק-הקודשאורות ) 79בב·בג.ע'הצאן,עיק,ב' ) 78



רגזביאליק . Jוח.קךקא"'ה lה

הגומליןזיקתעלוהאגדה,ההלכהעלהדבוראתליחדערדצררך"היש

צריכיםגםאבלמיוחדים,ספררת,-סגנוניאר-גרפישניבתרדשביניהן,

אתזהשמלזיםסגנונים,חלופישניהן,מסוימותצוררת"שתי 80לזה•••זה

"החיבור 8. 'והלכתה"-אגדהאגדהואגדתו,זרדרדודובספרות,בחייםזה

שלאמיכלומעולם.מאזבהןהחבויההאחדותהתגלותאםכיאיברהזה

טעםלאאגדהטעםטעםשלאמירכלתרדה,טעםטעםלאהלכהטעםטעם

והעבודהלהתמזג.תמידהןמוכרחותוהיראהוהתודה ...חטאיראתטעם

היסודעלמתרדיבאופןפועלת.צררהבתרדלהתגלות,צריכההלימודית

הפלפולבעליאתשהביאהצורך • • • 82מאדכנידותשתוצאותיוהלזה,המאחד

באמתחראההלכה,עםהאגדהאתלשלבלפעמיםלנסותשעבדו,בדורות

"סדר 83 ". • •יחדכךכלהפועליםהנחרתאלהשלא,חדרתםשלזרמתביעהנובע

מתאחדותהאגדותעםההלכותוסעיפיה,הנבואהשדשיעלנסמךשחראלימוד

המביאההכרחזר.עםזרלהתאחדהןצריכותוהאגדה"ההלכה 84 ,ו•••ידועל

הרוחניתההתאחדותאתכןגםלהביאחראמוכרחיח,דבשתיהןלעסוק

נכנסשחראלהיפר,רכן ;באגדהכשנכנסבהלכההעוסקשמדגישמהשלהן.

מתוךהבאההרוחנית,ההפריהשלגדולהיותרהחלקאתנוטלאחד,לעולם

כאלהמסלרתלסולקרואיםהננוהפנימית.באחדותשיסודההנפש,מנוחת

 ."עצמי"חיבורתתחברנהוהאגדהההלכהידיהןשעלהלימו,דבאדחרת
היאמקפתבטבעו,ומתרחבהולךהאידיאליתהדחנההמחשבה"מהלך

מתכונתשרנההנהשלההציודיםותכונתגדולים,ואופקיםדניםחזיונות

הנפשומצבההלכה,רנתרחיהמעשהשבתודתהפרטיותדקדוקישלהציודים

נחתםמאזאצלנוהמרשגדהקבועסגנונהע"פהלכה,שללעומקהדרוש

במדומיברחבהההתהלכותשלהנפשילמצבמתאיםאיברבטבעוחראהתלמו,ד

האגדהבפלגולכןעידוניהם.והרחבתשאיפותיהםורזיהם,האלקיים.האידיאלים

פנימיתשאיפההונחהאמנםמקרדתית.בהבדלהוהנסתר,הנגלהןההלכה

 • 86יחד"והאגדהההלכהאתלשלבהנשמהבמעמקי

דנות,ערדמצרירתלהןשבדרמה ,הנ"להמקבילותבכלעירןלאחד

מאליה.מתבקשתהמסקנההדיכאן,הובאולאהאפשרככללקצרכדיןרק

ביאליק,נ.ח.המשוררעלרבההשפעהחיתהלראי"הכיההנחה,

שאלותשתיעללעברתעתהאבריכוליםכןכמרבמילואה.מוכחתדעתילפי

אחד.-ושמקורןשביניהן,הקשרשהוארלאחדזה,בפרקכןלפנישהעלינו

רכז.ע'שם,ואגדה",,,הלכה ) 80

כז.ע'שם,שם, ) 83·נו.ע' ,'אה-קודש,

,פס.עמר.ךאורות, ) 86כה.ע'א,הקודש,

ונח.ע'שם,שם, ) 81

קךנ.ע•א,אג, ) 84

אורות ) 82

אורות ) 85



זכירםקיק.לשזכואלזכרוךםפרוגח

הררי-ןהראי"המאתלקחביאליקנ.שח.הגדרל""המטעןהיהמהא.

העובדהאתלהסבירכיצדר·ב.במיוח.דרהשבתבכללה,ההלכה, :ארמר

שאינהלעבודהביאליקנ.ח.עצמרהקדישארצה,עלרתרשמירםהמופלאה,

הגיגוחיתהוהיאליושנה,המלכהשבתשלעטרתהאתלהחזירפוסקת,

הקריןמררחר,הישרהאשרהאישחראחראהראי"ה,-ןהימיםכלושיחר

מאזהמשוררשלהתענינרתרמרכזאתוקבעהראשי,נתיברהיתררהממידותיו,

ארצה.עלרתר

ללמודאפשרכךעל ?לביאליקהראי"החרגחברישליחסםהיהמה

 :למשרדושנהששיםמלאתליזם"ההד"בירחוןשנדפסהברכה,ממודעת
צפרניה,חרשףקדמרנירתיה,חרקוהיהדות,חובבהארמה.משרור,,לביאליק

ראחררנים,קדמוניםלשירת"דביר"מקיםמשנתה,שרנהאגדותיה,מחדש

לכלאחיעזררננן,ומרקידרחיםשם","אחלוברנהשבת""ערנגמסברתמכרנן

אבר-עברדתרעלולילהירמםשרקדוישראל,אדםארהבומרעיל,טרבנצנרץ

משרך !המשוררשליחותך,אתמלאהששים.לחגהנאמנהברכתנואתשולחים

 !פנימההכנס !היהדותנשמתאלרירתריותרקרב !חייומרכבתאתהלאה

פזמרננרסירםבימיך·בימינרריקרים·נא !הסכנתכאשררנצרררתגדרלרתעשה

צרם-ולשמחהלששון ,החמישיצרםאתלרוחה,,תהפרך :דירמאחרתבסלי

 8. ' ,, ,,דהה "תכרעמ-והעשירי".הרביעי
שלכשרפררהעתרןאתדאזרוביםבנימין, ,,,היה"ההד"עררך

רהמכררנים.המשתתפיםכלדעתעלכלומרהמערכת, :היאהחתימה ."הראי"ה

לעמודרדאריתביעה,רגםהערכה,גםבהיש,רגיל,ה,ברכהזראיןמקרםמכל

 :נתבערהרארננן",ומרקיד,,רחיםהיהדות",,,חובב :מכרנההמשוררעליהם.
אדם,,אוהב :מידרתירפנימה".,,הכנסהיהדות",נשמתאלזירתויותר"קרב

ומרעיל".סרבנצנרץלכל,,אחיעזרעברדתר",עלזלילהיומם,,שרקדוישראל",

אגדותיה",,מחדש-צפרניה",,חרשף-היהדות"קדמוניות,,חרקו :מפעליו

,,מכרנן-ראחררנים"קדמוניםלשירת"דביר",,מקים-משנתה",,שרנה-

לדעתהמשררר,שלשליחרתרמהי ."שם',אחלדברנהשבת',עונגמסיבות

הכנס :ממשצרובסירם,היהדות.נשמתאלרירתריותרלקרב :המברכים

הסכנת.כאשררנצרררתגדרלרת-בפניםרמה !פנימה

גםללמודאפשרביאליק,נ.ח.למשדרוהראי"החרגשליחסרעל

ביאליקנ.ח.שלפטירתולאחר"ההד",בעתרןשנדפסוההערכהמאמריעפ"י

חיוביתהערכהבהםרבים,למאמריםמאדנכבדמקרםהקדישהעתרןז"ל.

נא.ע'-ד,חוב'תרצ"ג,שמי,נית,שנה ,ההד ) 87

"ההד",שנים

שמונהיב,חוב•שם,שם, ) 88



רנטביאליק .[וח.קןקהרא"'ה

דתייםבחוגיםשהרבעלמשוררהשליליהיחסאףעלוזאתהמשורר,עלמאד

המשורר,לזכרהערכהמאמרבעתרנופיוסםלאעצמוהראי"האמנםידועים.

ישעיהוהרבחרא-ש.י.שלברשימתומשתקפיםררגשרתירנפשרהלךאך

 ...וידידיותלמידיומבחיריאחדשפירא,

במישריןהןהמשורר,עלהראי"השלהערכתודברישמענולעיל

שנתפרסםמה ?הראי"העלביאליקמדברילנרש,רדומהבעקיפין,והן

 :לשרנוזזההראי"ה,אלאח,דמכתברקישבכתב, ;מזעירמעטהואהיום,עד

ירושלים.לא"י,ראשירבקוק,יצחקאברהםר'הרב,,לכבוד

 !רבוכבודוברכהשלרם

 !הנעלהאדוני

מנורהתעשהאםכילהודיעו,אנייכולרוחוולקורתנפשולמנוחת

אלאהמסורתית,המנורהכתבניתתעשהלאשם""אחלשלהבגיןבראש

מלבר.דאגההרבכב'ויסירדמינכר,כשנרי

 ...באמת"אותוהמוקירוהנני

מזכירשליט"א,קוקיהודהצביהרבהבן,אלמכתביםבשניכן,כמר

 :הראי"האתהמשורר

ירושלים.קוק,י.צ.מר,,לכבוד

נ.א.

הנעמתזצ"ל),קרקהרבשל(חוברתהטובהמתנתךעלליברוךהיה

בכבוד

הכהןלאביך,נאומסורוהנעלים,היקריםאנידבדבריהחגימיאתעלי

 .. ,רב"כמוני.הדיוט,ברכתהגדול,

לחוברתביאליק,ב. . nשללזכרושהוקדשהההד,חוברתאתלדמותמעניך ) 89
,הראי"ה.שללזכרושלאחריה,שנהשהוקדשה,

אלולי"ב,חוב•תשיעית,שנהההדהמשורר,לזכרבחוברתהמאמריםרשימתוהרי

 :תרצ"ד
 1 ½(לדיוקנוכהן,.ןמ. , 2עמוד), 1 (ז"לביאליקלזכרהצעה,ישוב,שאר . 1

מ. . 5עמוד), 1 (,האלמנותשירתצורף,א. . 4עמוד), 1 (למותוהרשברג,ש.א. , 3עמוד),

צ.י·ך.עמוד), 1 (ישראלק,דשי ,;lויחסוביאליק ,.שי. . 6עמ.וד),(רבעליוםההחוטינו,

ליפשיץ,י· . 9עמוד).כ½לביאליקתפלהבראוור,י.א. . 8עמוד),כרבעהשירהשרומוך,
עמ.לב-החוב'בכלעמודים, 7-בסה"כעמוד),כ½ביאליקשלהמשניותפירוש

 :תרצ"האלולי"ב,חוב'עשירית,שנהההד,זצ"ל,הראי"הלזכרהחוברת
 ½(האחרוניםמרגעיםעמוד),כ½זצ"למרןבחייהאחרוןהקיץשולמו,ב.ש. . 1
עולמוהשקפתמתולדותיו,הרב,מרןשפירא,י· . 3עמוד), ½(להסתלקותו ,.בר' . 2עמוד),

הדורנתיתםברלין,מ. , 5עמוד),כ½הדורותגאוןאוסישקין,מ. . 4עמודים), 4 ½(

עמ'.ל'-החוב'בכלעמודים, 7-בסה"כעמוד). ½(
ובז.ע'רביעי,כרךב'אל'ק, .[ה.אגורה ) 90

קיב.ע'שם,שם, ) 91



מירםקיק.למשואלזכרוןםפרדם

ירושלים.קרק,יהודהצבימדהרב,,לכברד

ב.א.

אכןמעט.ואטהרהתשובהנירםעליהמשכתיהתשובה""אודותאת

והנפשהגרףלטהרתסאהא,רבעיםכדיהזאתהקטנההמחברתבדברייש

הקדשכשמןגםאםכיבק,רבי,טהוריםכמיםדקלאבארודברי·היח,ד

והשתלשלותםהדבריםשבה,רצאתהנאההסדרניחרדהפליאניבעצמותי.

רטיברתאלמדיהרחמדאבדרך.הגדולאביךשלוטעמובחריהיההגיונית.
לשקייה.

 ...ובידידות"דבבכברד

 :הדאי"המדברימביאחרא ,עמיבןהסרפדאלובמכתב

 !עמיבן,,אחי

עלמראייותרלקטרגאתהמרבהכיחביבי,לך,אומדובכלל ...

שאמדמהשמעתאאתה,רבניםמחרבניהלאבוניה.-בניהרעלארצנו

אתהלמהרבנו, :לפניווצעקובאראחתפעםקרק.י·א.הרבהזהנעביד

שבתרתמחלליםטריפות,אוכלים :הארץאתמטמאיםהחלוצים ?מחשה

הכניסהמותרתלקדשי·קדשים :ולמדצא ?למההצעקה :להםאמדוכר',

בשעתכןראעפ"יהנפרדים,נירםבשנה,אחתפעםודקבלבדגדוללכהן

בסנדליהםוהטיחוהבנאיהנגדשעהכלשםונכנסיםיוצאיםהמקדשבנין

כך,קרקהרבראם !בבגיןהםעסוקיםלצעירינו,להםהניחרהמלוכלכים.

 .""?הצעיריםעלתליןכימיהאתה

-(זצ"ל)קרקהרבהגאון :אחתאמדהדקבמסדהשבע"פומדבריו
שכנראנרשית·ארניבדסליתשידהושלדתית-ישראליתקדושהשלניצוצות

קדושהשלבכתרביןולאומהלזרדמארדמשמשהיה-זכינואילובקרבו.

 ...שידהשלבכתררבין

מליםאבלדברים,קטעימעטים,משפטיםפירודים,דקלכאודהאכן,

רבים.מאמריםכנגדהןשקולותאלומעטרת
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