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שדות.חכירתעלחיתה
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הכתוב,מןשיניתילאהרשמיות,אבאבתעודותז'יטלהעיירהשםונכתב

אתכותבהרינילי,היזרעאתידיובעצםבכתב·אמתלרשוםבבראיאבל

זכרתיהילדותי.בזכררניחרותיםדובאסרהעיירהרשמיכהווייתם.הדברים

·רהיטיםמגי-שיםראמיאביהיושבהםלילותליזכוריםדנייסטר.הנהראת

מפחדלביתם]הכניסהאתחוסמים[=כלומרפנימההדלתמאחוריכבדים

פרעות.פורעי

לארץ·ישראל.ממניהבכירהואחותיראמיאביעםעליתיחמשכבן

ארישראללארץ :דרכיםפרשתעלשעמדאחרי·כן,לינודעאבאמפי

חינוכי.מפנילובאהזרשהחלטההוסיף,הואישראל.לארץ :והחליטלאמריקה,

מי"אחדשרלארץ·ישראל,מרוסיהצאתנולפניהאחרוןהסדרשבלילסיפר,

ארחזין//שניםומערה",שיחבררהחופר,,אחד :היינוישיבתי,בנוסח "?יודע

ליואמר-ונו'נזיקין"אבות//ארבעהכאחד",שאכלו//שלרשהבטלית",

באמריקה.לאשמקומיהחליטאז ;וחזרתיזהעללחזור

זרדליהיהשםלאודיסה.בעגלהנסיעתנוליזכורההערפלכמתוך

המצות.מניידעלקטןספרוחיברמגי,דהיההואארלינסקי.היללר'רשמו

שניםכעבורכשמי.ושמובגיליבןהיהלהםרגםאמי,אחרתחיתהאשתו

_בעטלית.והתיישבולארץ·ישראלהםגםבאואחזרת

//ביתבשכונתישברהםאמי.מצדוסבתיסביבארץ·ישראלהקדימרנר

שכרנה.שבאותהבת"תקצרזמןלמדתיהרריי·גםנתיישבררשםישראל",

ועט



מירםקיק.למשאולזכךררםפרר,פ

חיים","תורתלישיבתיוםיוםאתוסבילקחנישמונה,אושבעכבןכשהייתי

אחדרבלישכרסביהמקדש.מקוםשלבשכנותוהעתיקהבעירשחיתה

למדתיהיוםשעותובשאריום.בכלשעותשתישלימדניהישיבה,מחכמי

זקני.גםאליושישבשולחןאותועל·ידבעצמי

ונאה,חשדבניידשםוראיתייה~וד,המחנהלשכונת.נזדמנתיאחדיום

ל,,,תלמודחשדסניףש~הולי,נודעגילי.מםנינעריםמאותשיחקושבחצ,רר

והצעתיגיליבנינעריםעםללמודתשוקהבינכנסהחיים".עץישיבתתרדה

רצונך,חפץ,שלבובמקוםאדםילמדלעולם :ליאמרסבי.לפניהדבראת

נכנסתילפניך.זרישיבההרי-לשובשתרצהעתובכלזה,למקוםהיכנס

המשגיחוכשבאפייביל.ר'שלבחדרולמדתישנהחציתלמוד·תורה.לאותו

אתלבחוןופיקחות,תורהומלאוזריזצנוםאישרוגוזניצקי,נחוםר'

הראשיהרבביקרשנהארתהלאפיך.יונהר'שללחדרוהעלניהתלמידים,

זכררנילפניו.הנאוםלהיותבחדרניירושלים.אתנחום,חייםתורכיהליהודי

אנהר 'ר,, :הגמראבמאמרנאומיאתופתחתישולחןעלועליתישטיפסתי

ומשרייןלאפיהקיסרדניאמהתאנפקןקיסרלביממתיבתאאתיחוהכי

לשלם"מתיירבדיךדנהוראבוצינאדאמתיהרמדברנאזעמיהובאהכיליה

השפחותיצאוהקיסר,לביתהישיבהמןבאכשהיהאבחר,ר' :עברי[ובתרגום

המאור,נראומתו,ומנהיגעמומררה :כךלוושררלקראתוהקיסרביתשל

 .נשקני ,דבריאתכשגמרתילשלום],בואךברוך

שהחבריםבכיתה,ללימודביחידותלימודדומהשאינווראיתינמלכתי

חיים"."תורתלישיבתושבתיסביבדבריונזכרתיההתקדמותאתמעכבים

גדוללעוין.דודמרדכיר'הישיבה,מחכמיאחדהיההימיםבאותםרבי

הבחוריםבישיבתשיעורלהגידנתמנהאחרי·כןבהסברה.ובעיקרבתרדה

אחתפיסקאעלאףפסחנוולאכתרבותמסכ-תאצלולמדתיחיים"."עץשל

נשארהלעצמישרשמתיתרדהחידושישלחוברתמקובצת".ה"שיטהמן

בארצרת·הברית,שהייהשלשניםכמהיאחרילבקרווכשבאתירבי,שילבידיו

לידי.ומסרההימים,כלאצלושמורהשחיתהזר,חוברתממגירתוהוציא

יהודה",ל"מחנהישראל""ביתשבשכונתמביתימהלךשהייתיבימים

בחוריםבחצרראיתילבי.אתשמשךמשה",ב"זכרוןביתעל·ידעוברהייתי

מהשאלתיהבית.תוךאלהמצלצלפעמוןלקולורציםומשחקים,מטיילים

"חברתשלמיסודהלרבניםמדרשביתששםלי,ואמדוזה,ביתשלטיבו

אמרתישובהזה.במקוםללמודלישטובבלבי,מחשבהנכנסהפתאוםעזרה".

שלברבמקוםאדםילמדלעולם :כדרכוליענהוהואברצונישישמהלזקני
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לימודיםמינילכלקרא(הואלכתובללמודאדםצריך :הוסיףכאןאבלחפץ,

הישיבה.אלרגלךותשובדרכיךשתחשבבטרחניאבלכתיבה),חיצוניים

בעברית.היוהלימודיםזה.לרבניםבבית·מדרשלפניינפתחחדשעולם

בן·צירן ,,הרבתלמודלימדשבהאחת,למחלקהוהכניסוניבחינהלינתנו

והרבשנהחציעברהריבלין.יואליוסףמרהיהחולללימודיהמורהעוזיאל.

הרכבתלחצריצאהתלמידיםחבורתכיפר.לחכם·באשינבחרעוזיאלבן·צירן

הנפטרתלמידעלנאמתיהתלמידיםבשםליפו.לדרכוללוותובירושלים

זמן.נאותרהרכבתבעיניינראתהכךאש.וסרסיאשברכבערלהכשזהמדבר,

לויהרבספרדי,חכםלאלישע.אליהובברכתרבירכנינשקניעוזיאלהרב

למחלקההעלרניאצלו.למדתילאאניאבלמקומר,אתלמלאבאכמדומני,

שלכזהנאההיהלאמראהוקראינקה.בן·צירן ,,הרבלימדשבההעליונה,

אבלעוזיאל,כחרבבנחתלאבשטף,רדיברררהיהקטן·קרמהעוזיאל.הרב

שבשכונתלכיתרכשבתרתהזמינניהואמאו.דעליונתחבבהיהוגדושמלא

משה.ימיןלשכונתוישראלביתשכונתיביןהיהרבמרחקמשה".,,ימין

תחתיומקופלותכשרגליוספרים,ומלאהחלונותמלאהבמרפסתיושבמצאתיר

כשמיהרלשבת,רהזמיננילשלוםרבירכניבזריזותקםהואהספה.פניעל

לעשרתאניאףניסיתילעשרת.מהידעתילאואניתחתיו,רגליואתלקפל

מנהג[כלומר,מנהגנוכך :ואמרבחיבהחייךוהואבידי,עלהולאכמרתו

רעל ,אבינמצאשםמקרםבאמריקה,ביקורועלליסיפרהואהמזרח].אנשי

שערך.ב"מאסף"שנדפסומעניינות,בהלכהתשובות

יכוללאמזרזות],תפיליןתרדה,[ספריסת"םמכתיבתשהתפרנסאבי,

בשליחותנסעהואלארצות·הברית.שמרנה,כבןכשהייתיונסע,ביתרלפרנס

עםהשתתףלניר·יורקשבבראולי,נודעכתביוומפיבירושלים,מוסדמטעם

והצגתקטןראי·נרעבעסקאחדרעודפינה,ראשהמושבהממייסדישוב,דוד

חשב,הואדוקטורובי.'ץושמראחדמורהבידישנעשתהבית-המקדשתבנית

הנמנעמןשזולווכשנתבררבשבת,סגורראי·נועלהחזיקאפשרשיהא

מכולתשלחנותפתחשחסךהכסףבמעטלירושלים.וחזרהעסקמןידומשך

אתשידעתימיוםלאמריקה.שובחזרכספווכשכלהישראלביתבשכונת

התפילהלאחרבוקוראוהיהטליתובתיקמונחקטןתנ"ךספרהיהאבא

גמרא.דףיוםיוםלרמזהיההשחרעמודעלותלפנייום.בכלפרקיםכמה

לשכונתהסמוכהשערים""מאהישיבתבאולםללמודנוהגהייתיבלילות

כשהייתיבצוותא.עמיללכתכדיבאאביהיהלילהחצותעםישראל.בית

חשבתי,רכלניבצוותא.ללכתטוב :אומרהיה ?הזההטורחלמה :אותושואל



מירםקיק.למשואלזכרוןםפררפב

חצותעלייכשעברואמנםהלימו.דחשקאתבילח.זקכדיזהאתעושהש·הוא

שנטפלהבחוריםאחדעםבטלהשיחהמתוךפעמייםמלא,לימודבלאלילה

כשהייתידמעותמתמלאותעינייהיוהמחשבה,עצלותמתוךפעמיםאליי,

לבטלה.לבוומפנהבלילההניעורעלוחשבתיהאולם,בפתחאבאאתרואה

פתאוםהחלטתיקואינקההרבבמחלקתשנהחצישללימודאחרי

גדוליםהיוחברייורובדעה.ויורהחוליןאזלמדתיכברהישיבה.אללשוב

העדהרבכןאחרישהיהעובדיה,(מרספרדיםהיהרובםשניים.פיממני

מאזלינזדמןשלאזונאנה,מרפגשתיו,ושםלניד-יורקובאבווינההספרדית

מלאושלאלמיהייתכןןכיצדחי :בלביוהרהרתיאחרים),וכמהלראותן,

הזההמוסדכלעללהרהרבאתיומזהלרבןשיהאשנהאחת-עשרהעודלו

האשכנזיםהתלמידיםביןתנועהנתעוררהלרבנים"."בית-מדרשהנקרא

הישיבותראשימגדולישיעורמגידרבשיביאוההנהלה,מןלדרושהמעטים

באשלאומכיווןמטאווריג,הרבאתלהביאשעומדיםלבז·הבטיחובאיירופה.

החלטתיעלכששמעסבי,שלפניובאורלראותיכולתילישיבה.וחזרתייצאתי

זאת.

שולחןחלקישלושתבמתנהוסבתיסבילינתנומצרה",ל"ברכשהייתי

היה,מייסדןרבנים".חינוך"ביתבשםמוסדנוסדשנהאותהדעה.יורהערוך

יהודיהיהבזוהעוסקלייזרזביץ,מרושמןמשיקאגויהודיהשמועה,לפי

שלקיבוץהיהזהשפירא.ליביצחקר'ושמובאמריקהשהיהירושלמי

מירושליםערב-שבתועדממוצאי-שבתשיצאושונותמישיבותנבחרי:י

תוככיתעל-פיהשכונהשלבבית-הכנסתשםולמד;שאול,גבעתלשכונת

באחדהקיבוץלמעןשנוסדמיוחדבבית-אוכלואכלוהקיר,עלתלויהשחיתה

קביוץהיהמתחילתןשבשכונה.פרטייםבחדריםולנוהשכונה,שבקצההבתים

הקיבוץעלהמשגיחשאול.בגבעתונפתחחזרהפסקהולאחרמוצא,ביישובזה

הידהשיעוריםומגידיסלובדקר.הירשלר'בשםשנזרעלויתן,חירשר'היה

מרדכיזר'מביאליסטזק)גצילאליקוםר'של(חתנוי 1ספילסלמאירחייםר'

מלחמתפרוץשנתוהיאאחת,שנהשםלמדתילמעלה).(שהזכרתילדיןדוד

הראשונה.העולם

לקבלהברירה,לפניעמדורוסיה,נתינישהיוהישיבות,מבנירבים

למצריםנסעורביםהארץ.אתלעזובאוהעותומניתהנתינותאתעליהם

בארצות-היהאביאבלרוסי,נתיןהייתיאניאחרות.לארצותנתפזרורמשם

הצעירגיליגםארצות-הברית.כנתיןלהיחשביכולהייתיובזברתוהברית,

מחבריימכמהנפרדתיהגזירה.עדייןעלייחלהשלאליגרםחמש-עשרה)(בן



ר,פגחררמגילת

במאהיעקב""ישועותבית-הכנסתשלפניברחבהגדולהלאסיפהשנתכנסו

ותרעד"לארץ,,המביט :הפסוקאתקראוייסנטע ,,הירושלמיהמגידשעדים.

ש·האחרונההקללההישיבותבבנישנתקיימהואמדתדע"ד)לשנת(רמז

ממצריםרכבתשבוניםהוסיף,אומדים,באניות".מצדים,,והשינן :ב"תוכחה"

"התוכחה".לסוףשהגענוהדיבאניות,ולאבהיסעוומהיוםלאדץ·ישדאל,

ללאדעה",ה"יודהמתנתו,אתהשארתישלאלסבי,אמדתיאחדיום

לאזהדברבחנן.שימבוטיןהרבלביתוניכנסהבה :אמדכןאםשימשו.

מבוטין,הרבבי.לחזורעודיכולתילאשאמדתימכיוןאבלבדעתי,עלה

ה"שלחןחלקיארבעתעל"מתת·יד"הספדמחברמדניצקי,מתתיהו ,,הוא

והתיישבלאדץ·ישדאלימיובסוףובאובשדשוב,בבוטיןדבהיההואערוך".

שבוקשתיאחדיהוכרחתי,והפעםביתו,מבאיהייתיישראל.ביתבשכונת

מבוטיןהרבלפניהציעכןאחדישיבחנני.סבילהצעתלהסכיםפי,באימדי

והואלביתונכנסתיאחדיוםהעזר".וב"אבןמשפט"ב"חושןשיעודאתדלקבוע

כלידעתיילאבעיניי.ך 1,ומוזזדהיההזההדברכלכתב·סמי,כה.בידימסר

"באדהכנסתלביתבשבתכשנכנסתימשמחה.נהרוסביפניאבללמה.זה

קראנידייכמןמאידיהושע ,,והגבאי,ישראל,ביתהשכונהשבמעלהשבע"

אחדימבית-הכנסת.לכדוחשרציתיוכמעטפניי,חוודו"הרב"בשםלתודה

היתהוזומבוטין,הרב :ענהוהואןזהרזלוגילהמי :אותושאלתיהעלייה

יכולתישלאאף·על·פיהדבר,אתלהסתיריכולת:לאכבדמאזמצוותו.

זמן.כמהעמולהשלים

קברומצבתעלאח.דבשבועוסבתיסבינפטרו ) 1915 (תדע"הבשנת

 ,,ימיוכלבישיבהיושבזקןהחיהאריפ"נ :כתובהזיתיםבהדסבישל
קלמן.שמואלבד'ליביהודה

אמיואדצות·הבדית.אדץ·ישדאלשביןהקשרנפסקהמלחמהבשנות

שבאחתבבית-הכנסתילדיה.ואתעצמהאתלפרנסכדיהבית,כליכלמכדה

צעיריםלמניידשיעודנקבע"חtזש"בשםשנודעההעתיקהשבעירהחצרות

צהריםשלתמידוארוחתיוםבכללחםכיכרלהםשניתןהישיבות,מתלמידי

ואנישבמאושרים,למאושריםנחשבוהללולחודש.תורכיותלירותוארבע

חוט:פוהייתייום.בכללחםכיכראותולקבל~מאודליקשההיהבתוכם.

מגידלו.מחכיםשבביתידעתימעילי.תחתומהביאושדכפאניכאילובידי

שעדים.במאההיהשמושבובדאוודמן,זרח ,,היהקיבוץבאותוהשיעור

וחיבבתיו.מענייןהיההשיעורמשפט".ב"חושןהיהושיעורובתדא,בבאלמדנו

הכנסתלביתה"חtזש"מןהזאתהישיבהאתלהעבידמטעם-מהכשהוכרחו



זכירםקיק.למשואלזכרןוםפררפד

זרח,לד'בהלצהאמרתיהעתיקה,בעירהיהודיםשברחובזכאיבןיוחנןרבן

רצינית.מארדפניםבארשתאותישאלןלמהוהמטיב.הטובברכתלברךשיש

 "ש$!ח"ל(הכניסהלקבורהשבארוהמטיבהסריחו,שלאהטוב :לואמרתי

במעמקיהיה Tריב"רבית·הננסתומסריחיםעמוקיםסמויים,מבוארתדרךחיתה

שהיוזרח, ,,פניעלורחבגדולחיוךהראשונהבפעםראיתיאזהאדמה).

לתלמידיו.ומסירותאהבהמלאשהיהאף·על·פינזעמים,כאילותמיד

הנלחמותלארצותארצרת·הבריתמדינתכשנצטרפה ,) 1917 (תרע"זבשנת

ברחובותקראוכרוזיםחברית.ארצותנתיניכלעלגירושנגזרתורכיה,כנגד

זמןלתילייח.סופריירשם,שלאאמ,ריקנינתיןכל :יוםובצהריהלילהבדומיית

מעלהחיתהואמיישראלביתשבשכונתהבתיםבאחדגגבפינתנחבאתימה

ולדרושלהלהציקהשנונהשלח"מרנתר"שהתחילאחריסולם.דרךארכללי

לה,נשארושעודוהתכשיטיםהביתכליבשאריתהיינובשווה·נסף,פיצוי

נאסרנוברהממשלהרביתחיה,בשבתשישייוםאותררלהייתצב.ללנתהחלטתי

להתייצב.החרבהשנתסףעלשבחבורה,הצעירהייתיאניאנשי!iנ.נתמלא

העמידושבתובמוצאיירושלים,משחררישלהיריותתרתחינשמעובשבת

ערליםהיינואברקדימה.לצעדעלינוופקדונשרטאותנוומנובחצרנולנואת

לירושליםנכנסוהבריטיםוצבאותלירושלים,ממזרחהר-הזיתיםבמעלה

אותרכלברגלחלבנומירושלים.הפרידהארתהחיתהמארדקשהממערבה.

לדמשק.מירושליםדרכנונמשכהשלםשברעליריחו.שהגענועדוהיוםחלילה

לנרחיובהםשעברנוהעריםובכל(עמאן)רבת·עמרןביריחו,בתי·האסררים

שלהמבחילבמראהלראותהשוטריםחביארנרלדמשקשהגענוביוםברלמלון.

רעלינושוחררנושםאיום.הזהרתהיתחזובדמשק.רלישנסקיבלקינדתליית

המשטרה.לפנייוםיוםלהתייצבחיה

שחרורהעםנתוודענו.שםילין.דודמרגםיחיהבדשמקהגוליםבין

לצאת,כשעמדתילא"י.לחזורכדיברגלהולכילחבורתנתחברתידמשקשל

אחרי·נןלצאת.ומנערניןמדעתךחיצאת :ב~וגערוואשתויליןזרדבאר

שברעלדרך.האורחהיצאהבמרצאי·שבתגמלים.עלרוכבילחבורתנתחברתי

ברלתפוסהספקתיולאהגמלעלכשעליתיאחתפעםהנסיעה.ארנהשלם

אחדתפסניראימליבנוח,רהשלינניהאחוריותרגליועלפתאוםהתרומםבידי,

שםלשכם.בערב·שבתהגענואבריי.מתרסקיםהיוממשבידיוהחבורהמן

באחיררשלימח,בדרננולהמשיךשעמדנולפניבבוקר,הראשוןנירםשבתנו.

שילמהראמיבירושליםהמשפחותלבנינודענר zנסיע~·דברמשם.שלוחחעגלה

באאחדשיהודיאמי,ליסיפרהבבראימשנם.להביאניכדיעגלוןלאותו

בשעתאמיאותרושמנרהבמתנהלינתןשסבידעה"ה"יררהאתלחוהחזיר



רפהחררמגילת

אחתפרוטהאףלקבלרצהולאשמכדהבזמןקיבלהכמהשאל,האישהדוחק.

לנס.הדבראתחשבהוהיאמזה,יותר

שהייתילי,נודעזמןלאחדסלומון.דודיוחנן ,,שללבתונתאדסתי

ראשוןביוםלירושלים.חותנישלאדונוהבאתובשעתבלא-יודעיםנוכח

אליה.ונצטדפתימתהלווייתדאיתישאול,לגבעתבדדךכשהלכתיאחה

יהושעופניחמהכפנימשהפני :ואומדהנפטראתמספידאחדאדםשמעתי

וביהושעחותני,אביסלומון,משהיואל ,,היהמשההאישלבנה.כפני

לינודעהמספי,דהיישוב.בבנייןאביובדרכישה·לךלחותניהמספידנתכוון

 .יליןדודהיה ,כןאחדי

בית-המדרששלהסמסיימתלמחלקהלהיכנסלפנייהציעיליןדוד

אתוקיבלתימידה,תעודתלקבילכדיה,מקצועותבכלולהיבחןלמודים

במקצועובהםלהיבחןשעלייהדבריםרשימתאתלינתןמודהכלהצעתו.

אתבפנקסיורשמתילדיז'ינסקימ,ןשלביביתוכשישבתילבחינה.זמןליוקבע

כיצדידאהשלאהשגחתיטריגונומטריה,סטידיאומטדיה,פלאנימטדיה,השמות

מתיוכששאלניבחיי,הראשונהבפעםאזאותםששמעתיאלה.שמותכותבאני

שמוהמחלקה,מחבריאחדשבועות.שלושהבעודאמדתילהיבחן,רצוני

כשהגיעללמדני.התנדבבדרכיו,מוזרוקצתבמאתימטיקהבקישהיהאלנקוה,

שילד,שלמהמדשללחדדוכשנכנסתיבהצטיינות.בהעמדתיהבחינהמועד

עלמרצהשהיהרשימותיואתממנווביקשתילפסיכולוגיההמודהשהיה

בראשונהמיוח.דבסבר-פניםעלייהביטזה,במקצועלהיבחןשאוכלכדיפיהן,

והוציאהרצפה.עלקומתומ,לוא:ן.הש;תטח,חייךולבסוףהעזתיעלקצתתמה

תודתיכללךהא :ואמדלידיומסדהלמיטתומתחתניידותשלגדולהערימה

מעיי,בתוךתודתו :לוואמדתיאצלובאתיאחדיםימיםלאחדמרביץ.שאני

שאלותכמההמלטףבקולושאלניהזההחביבוהאישעיכלתיה.אםנדאה

מןאחדכללפניהמיוחדותהבחינותבכלשעמדתילאחדמאו.דטוב :ואמד

ביחדחנתי 1ונברזלכיתהנכנסתייהמסיימת,הכיתהעדשנל,מדבחומדהמודים

התעודה,אתלקבלכבדכשעמדתיהגמד.בחינותאתהתלמידיםשאדעם

ולספרותישראליתלהיסטוריהמודהשהיהליפשיץ,מ.א.מדצדה.עלייקפצה

סיפרהראשון),למנהלוהיה"מזרחי"למודיםבית-המדרשאחדי·כן(כשנולד

המודיםחברבישיבתהציעולפיכךלרבנותמוסמךשאנילושנודעלי

בד-פלוגתאהיהליפשיץמ.א.לד'ואולםכך.עללתעודתיהעדהשיוסיפו

השני.לוהתנגדהראשוןשהציעמהכלזוטא.א.ח.המודהוהואהמודים,בחבר

מתאריךהניתנתבתעודהכותביםאין :ונימוקוזו,להצעתוגםהתנגדובכן,

סיפוראותוכלבעבד.שאירעמהולאביוםלבוהשייךדבראלאנכתבהשבו



מירסקיק.למשאולזכןררספררפו

ראיתיאבלאותי.ענייןלארגםלי,מרבןהיהלאליפשיץ,מרלישסיפר

שתיכתבירושלמימרבנוספת"סמיכה"לקבלאמר,עליך,ללבו.נרגעשהדבר

טענתי,היתראר,אבלאיש.אותרשלההבלדבריאתלבטלשארכלכדיהיום,

בית·מדרשבתעודתשירשמרהכדי"סמיכה",ממנוולבקשרבלאיזהלברא

נכנסתיטען.שוגה,אתה ?ממנונוחהבירושליםהישיבותחכמירוחשאין

שערים,במאהצדקזמורההדייןהררביץ,גשרוןיוסף ,,הרבשללכיתר

חמורה.בשאלהאשהלכיתרנכנסהשעהארתהדערבדא.גופאלווסיפרתי

הלאענוותנותו,ברובליואמרקםעניין.נאותרונותניםנושאיםהתחלנו

וכר'ידידידידירדה,,יורה :וכתבהעטאתותפסממני,יותראתהוחריףבקי

משמחהצהלוופניוליפשיץ,מ.א. ,,אלזהאתהבאתינירםבר ."וכר'

עזים.ידידותבקשריאליינקשרומאזדברר.בעלאתשניצח

בתמניתי ,) 1920 (פ 11תרלסוכרתהכיפוריםיוםביןחתונתי,לאחרמייד

בית·ספרנפתחשנהבאותהבירושלים."תחכמוני"בבית-הספרלמרדה

בית·הספרמנהלהראשונים.מתלמידיווהייתיא"יממשלתמטעםלמשפטים

בקאהיר.למשפטיםבית·ספרראשמקודםשהיהמיגרדני,פרידריקהיה

שופטפררמקין,וגדהמאנדטררית,בממשלההמשפטיהיועץבנטרריץ',נזדמן

שבאהאןדיהמרדים.ביןהיוואחרים,האןדירד"רהעליון,בית·הדין

הצעיר""המזרחיבשםברכהבבארםרקיבלתירל"מזרחי"ששיירכמילירושלים

דרכו.אתכידוע,שינה,בא"י)המזרחי""הפועלשלייסודולפניהיה(זה

 :ליאמרפניו.לעברוירקעברשהוארמיהעירברחובהתהלכנואחתפעם
יחידימהלךהיהשאילולי,ענההדברןפירושמה :לואמרתילכברדך.זהר

ןבךחוזראינךמהמפניאותר,שאלתירבכן,ממש.פניואליורקיםהיובוודאי

מבית·שניתנההדיפלומהאתקיבלתי ) 1924 (בתרפ"דערד.יכולאינני :אמר

:יי:ית·מסיימיאגודתשלהראשוןהירשב·ראשהייתירבתרפ"הלמשפטים,הספר

וכשהרציתיחבריה,מראשוניהייתיהעברי"המשפט"חברתכשנוסדההספר.

גםבאהגרלה,מארדגרשרםרבינותקנותעלהחברהשלהאסיפרתבאחת

בראש,שישבאסף,ש.הרבזר.להרצאהמקלו,עלנשעןליפשיץ,מ.א. ,,

בודואישהיוהדבריםהזקנים.עלשערלהשבחבורה,הצעירכעלעליידיבר

המשפטתחייתחלוםאתלהזניחבתבוניולאעיניילנגדתמידעמדומופרזים

לכנסאחדותפעמיםניסיתיבאמריקהימיי.שחרעםלפניישעלההעברי

ומהםהעברי,המשפטעללפניהםולהרצותודיןדתיודעיצעיריםשלחבורות

בניר·אליאשמרדכיד"רכשהיההעברי.המשפטבמחקרלהתענייןהתחילו

הזמנתירהמדינה,שלייסודהלפניהאר"ם,במושבירושליםשלכבא·כרחהיורק

התורהמשפטעלמאמרהמדינהתקומתעםוכשכתבתיזר,בחבורהלהרצות



ופזחיימגילת

חוזראניכמוהרכילראותמארדששמחאסף,הרבליכתבישראל,במדינת

חזרהעדייןחזרתישלאהימיםכלמצטעראניובאמתהראשונה,לאהבתי

זר.לאהבתיגמורה

מסדרלהיותבגודליעלהלמשפטיםמבית·הספרשנסמכתילאחדמייד

מפתח·ציטדרןא.י· ,,הרבמאתשיצאפסק·דיןעלהראשוןהערעוראת

חדשהיההתודהמשפטבתחוםלערעוריםבית-הדיןשלהרעיוןכלתקרה.

לביתיובאזה,בית·דיןשלייסודועצםכנגדהמערעריםדברערדומפוקפק.

ולמשפטיםלרבנותמוסמךשאניששמעלי,ואמדמזיאאהדןד"דהרופא

וכנגדכנגזרפסק·דיןשיצאליסיפרחראלן.לעזורשיכולהיחידהנניולפיכך

שחיתהמיצואבדטענתבענייןבפתח·תקרהבית·הדיןמאתאיזאקסרןמדחתנו

פסק·עללערערשאפשרששמעומכיורןלפרדסן,הסמוכהאדמהעלדרזרבלמד

בא·להיותממנימבקשחראהדיהעליון,לערעוריםבית-הדיןלפנירבנידין

מלאהאסיפהנקראהבדבר.עדייןהיולאקבועיםסדריםזה.בענייןברחו

הדין,בעלישניזצ"ל.קרקהרבשלבראשותוהראשיתהרבנותחברישל

הזיזבבעליצררךישאםהרבנים,אתשאלתיהם.גםבאררררזוב,מזיא

מגרשיםמהמפניצווחדרזרבהתחילצודך.בהםשאיןהעירןלאחדוהחליטו

בעובדותידוןלאלערעוריםשבית·הדיןלן,להסבירבידישעלהעד-אותר

פסק·שלביטולוצדקתעלכשעהדיברתיכשלרם.ונפטרגופר,בחוקאםכי

יכולתיולפיכךובדאיות.בנימוקיםפסק·דינראתכתבזצ"לציטדוןהרבהדין.

דברייאתכשסיימתיכנגדם.אחדיםונימוקיםדאיותשלבחבילותמזרייךלבוא

אםשאלתישנייה,לישיבההסופיתההחלטהאתלדחותהחליטווהרבנים

אינשידאינשילבא :טענתיאותם,שזוכריםואמדרלא, :כשענודבריי.נרשמו

שבוודאיבחיוך,זצ"לקוק,הרב·לי,אמדלשכוח]rזדכראדםבנישיל{=ילבם

עשיתי.רכןשהם.כמולמוסדםליטובולפיכךבכתב,דברייאתהכינותי

שברעותלאחדבבית·הדין.אותםוהשארתיהדבריםראשיאתמכיסיהוצאתי

כשהבאתיהקודם.פסק·הדיןונתבטלrזבדייכלאתשכללפסק·הדיןיצאאחדים

ולאפעמיםכמההזבדאתקראמזיא,ד"דלישישהזהפסק·הדיןאת

שהחיינומבדךאני :ליואמדידואתלינתןאחד·כךעיניו.למראההאמין

זיכויבאולבסוףפשרה,שתבואלי,אמדחשבתי,בישראל.החדשהסדרעל

האמוןיגדלוכמהחירםחראגדולמהחשוב.דבשלפסק·הדיןוביטולגמור

לאוחרא"לחיים",שתינוברבים.הזהד 1הרב·ל·כשייררדעהעבריבמשפט

הזה.הגדולהחידושעלמלדברפסק

לבראמירושליםהחמשבןובניואשתיאנייצאתיתדפ"רשנתבסוף

"תחכמרני"בבית·הספדתלמידייהפרידה.עלייקשהחיתהמאודלניר·ירדק.



מירםקיק.למשואלזכרוןםפרופח

מאמרההקדשהבצדשיכתבורציתי"חורב".הוצאתקטןש"סבמתנהלינתנו

לחוץ·לאדץמא"ישיצאת"ח :עליווהראיתיפתחתינתן.דרבימאבותאחד

שסרחואף·על·פי :כןאחדיכתובמהדאו :להםאמדתילכתוב,רצולאסרח.

וכר'.הבדואילברזלמשלשבחרץ·לאדץ,הת"חמכלהואמשובח

הפעםבאדץ·ישדאל.להתיישבפעםשובאביניסהתדפ"בבשנת

בזההשקיעיפו.לשערשעדיםממאההנמשךבד,חרבלניידבית-מסחירפתח

כספואתכשהפסידבידו.בית-מסחררעלהולאבאמריקהשחסךהונודובאת

ואחותיואחיאמיגםאליוכלורלאמריקה,השלישיתבפעםלחזורוהוכרח

קרוביםלהיותאברגםשנבואומאשתי,ממניהבטחהאמיביקשההקטנים.

להתפללטלגרמהקבלתלאחדובייחודפרידה,שלשניםשלושאחדילהודיי·

ברחובגרוהודייונסענו.קמנובאוזן,ניתוחלעשותשעליהמפניעבודה,

שקוראיםלתמהוניהראשונהבפעםדאיתייוסף.יעקב ,,ישיבתמולהגדי,

לאחדהדבר.ליהובןולא"ישיבה",בשםקטניםילדיםלומדיםשבולמוסד

רחובלאותוסמוךהסופית.שאיפתםשםעלכןשעשואלהאתהצדקתיזמן

אשתי,דודלבקרניבאלנראיהראשוןבשבועאלחנן.יצחק ,,ישיבתנמצאה

לפנייהציערהראבניו-יורק,שעהבאותהשנמצאמירושלים,פרושמבדיל ,,

סירבתימתחילהרכל.ד"דהישיבהראשאלולהתוודעזולישיבהעמולהיכנס

ישיבהזרלא. :יליענה ?לרחובשמעבדהישיבהמעיןזרהאף :לוואמרתי

לאבקישהואלינודערכלד"דעםואשרנהמשיחהעמו.הלכתיבחודים.של

תחייתעלהשיחהכשנזדמנהההווה.בספרותגםאלאובפוסקיםבש"סדק

ההרצאהתמציתאתליוהראהחוברתהאדוןמןהוציא ,בא"יהעבריהמשפט

לחורבה,הדרמהבבנייןשנמצאהאף·על·פיזרישיבהבירושלים.שהרציתי

בנערותושלמדחודגין,פנחסהד"דאתגםמצאתישםדושם.מיידעליעשתה

המרדיםלחברלהצטרףלפניירכלד"דכשהציעחיים"."תודתבישיבתהואגם

עליי.קיבלתיהישיבה,שיללמוריםבבית·הימד,רשתלמודרלל·מדהמוסדשל

דבששימשקרלודיצקי,חיים ,,הרבושמראמי,ממשפחתליהיהאחדקרוב

בירושליםהתיישבזמן(לאחדבברוקליןאשדניו·יודקבאיסטבבית-הכנסת

הזמינניהואבהלויויתו).והשתתפתיבירושליםמביקורייאחדבזמןשםונפטר

בבית·לחרדותעצמיעלשקיבלתיששמעולאחדשלו,בבית-הכנסתלדרוש

כמרתך,לנאוםיכולתיאילו :ואמדבראשולינדהישיבה,שללמרדיםהמדרש

לאהסברותייכלל"מלמדות".כמרךפרגההייתיולאהעולםאתמרעישהייתי

לר.הועילו

אותרהזמנובניר·ירדק.עוזיאלבן·ציוןד'הרבביקר Tתדפ"בשנת

תלמרד·תרדהעלדאגתואתלפנייהשיחאזאלחנן.יצחק ,,בישיבתלשיעור



ר,פטחיימגילת

היהכאילוהמתנהגברוקלין,העירבלבצובא)(ארםאר"ץגוליקהילתשל

הישןואתבעיניהם,חשודבחזקתהואהחדששנה.מאהלפניצובאבארם

עצמיעלשאקבלעוזיאל,הרבביהפצירהחדש.בעולםלקייםבידםאין

יכולתילאוהחדש.הישןכממזגאמרןיתנוטען,הואבי,לנהלם.לכשיזמינרני

התורהתלמודהנהלתשלהנוספתהעבודהאתעצמיעלוקיבלתילסרב

בקרבתבברוקליןלגררעברתירי"א.בישיבתהקבועהעבודתיעלזרד""מגן

 186ברחובהחדשלבניינההישיבהעברהתרפ"חבשנתמוסד.לאותומקרם

הלכוהישיבהבמוסדתפקידייראשינגטרן.ברמתאשראמסטרדםושדרת

"מגןמאנשיביקשתיקרלג'.ישיבהשלהפאקרלטהלחברגםבתמניתירנתרבר.

ימים.לשנתייםלפחותבחרזהעמהםשנתקשרתיאף·על·פילשחררני,זרד"

מרובייחודמהם,רביםעשיתי.רכןמרחוק,גםבעצהלנהלםלהםהבטחתי

השנים.כלעמיקשורנשארהקהילה,נשיאשלרם,יצחק

חמש.בןנהירתולניר·יררקעמנושבאבניחינוןחיתההגדולהדאגתי

שנתייםלמדבברוקליןלגרררכשעברנריוסף,יעקב ,,בישיבתלמדמתחילה

ועקרנולא·ישראליתבתרבותישתקעשמאמאר,דיראתי .כלליבבית·ספר

חיים"."עץלישיבתסמרןברךר·פארקלשכונתדירתנואת

עלליסיפורהםבקשה.ובפיהםאחדיםאנשיםלביתיבכנסראחדיום

ראלק,הרבבשםאחדאישעל·ידישנוסד"שולמית",לנעדרתבית-הספר

המקוםמןעקרדולריםאלפיםכמהשלחרבונצטברלקיימויכולוכשלא

ונעדרת ,-30כבערןהיההתלמידותמספרלנפשו.הזהבית-הספראתועזב

אתעצמםעללקבלהמשיכו,מרננים,הםאח.דבחדרלמדרשרנהגילבנות

החינוכי.למצברהדאגהאתעלייאקבלאניאםבית·הספך,לכלכלתהדאגה

להםהסברתיכאח.דוהשתוממותשמחהבפניהםראיתיבחיוב,להםכשעניתי

שרריואניאמריקה,ילידתלי,ישבתלמעני.הזההדבראתערשהשאני

מאזבניר·יררק.יומילבנותבית·ספ,רהיהלאערדזמןאותרלחינרהס.באד~גה

חירם.עדשלוהחינוןועדכיושב·ראשזהלבית·ספרנתקשרתי

"ביתבאי·כוחוהםאחדים,אנשיםאחדביוםלביתינכנסושוב

שיעורלפניהםלהגידממניוביקשודבורו·פארק",הצעירישראלהכנסת

וניסרגמרא,דףמביניטענו,ביניהם,ישהצהרים.אחרישבתבכלבתלמוד

חודשיםארשבוערתאלאהדברנמשןולאבגמרא,שיעורלקבועפעמיםכמה

שעבורחאריהזה.בבית·הכנסת.בתלמודשיעורעצמיעללקבלiדסכמתיובטל.

לפניהםהצעתישישים-שבעים,לכדיהשיעורשומעיונתרכזאחדותשנים

ידיעלשנוסדהעולמי,היומיהדףלימודבלבדהשבתשיעורבמקוםלייסד

עצמיעלהטלתיואניעצמםעלנטלוהםמלדבלין.שפיראמאיר ,,הרב



מירםקיק.למשואלזכרוןםפררצ

מסדרהגדול,הסיוםאתוערכוהש"סאתהראשונהבפעםכשסיימוזה.שיעבוד

דבורן-הצעידישראלקהילתשלכרבהלשמשממניוביקשוכתב-רבנותלי

יטילולאוגםבאסיפות,בהשתתפותיטדידונישלאשהבטיחו,לאחדפאדק.

ובשבתותהחודשאתבהשמברכיםבשבתאםכישבת,בכלדרשותעליי

זו.רבנותעולעלייקיבלתיובחגים,בד-מצווהבהןשיש

שכורים.בבתיםשניהםנמצאו"שולמית"ובית-ספדזהבית-כנסת

דבמאמץואחדישניהם,אתשיכילגדולביתלבנייתמשותפתמגביתהתחילה

הבניין.נשלם

ואח,-מרצה,תחילהבתמניתיקוליג')(ישיבההישיבהמכללתייסודעם

בתמניתירכלנדנודשםעללמוסמכיםבית-הספדייסודועםבו.פדופיסודכך

(דביניקס).תלמודיתלספרותפדופיסוד

ישיבה-אוניברסיטהלכללהמוסדתחומיהתרחבותעםתש",ךבשנת

בעריכתי."תלפיות"הרבעוןאתייסדתיכלקין,שמואלד"דנשיאהעל-ידי

כתבי-י,דמאותוצילמתישבאירופההגדולותבספריותביקרתיתש"זבשנת

בשנת"תלפיות".הוצאתלאוד",הגנוז"מןבשםספריםסדרתייסדתיובשובי

המכוןאתבירושליםזהעםאחתובעונהובעתבניו-יורקייסדתיתשי"ב

וישראל.אמריקהביןומחקרמדעקשרילקשורשמתפקידו"סודא",למחקר

בעריכתי."סודא"בשםבירושליםהראשוןהשנהספדהופיעתשי"דבשנת

יום-בקשרבאהננישאתובאמריקה,היהודיהנועדנפשאתלהביןכדי

נכנסתיהצעיד"),"ישראלבבית-הכנסת(וגםבישיבה-אוניברסיטהבעבודתייום

שהיהביו-יורק,אוניברסיטתש,ללקוליג'לאמידיקהלבואיהרשאוןבחודש

קיבלתישעה,באותהאלחנןיצחק ,,ישיבתנמצאהשבולביתביותרהקרוב

ה"ג'ודי"תולדותעלמחקרוכתבתיניר-יורקבאוניברסיטת ".אב, 11התואראת

מהולקחתיהמדינהתודתהיהבקוליג'הראשיומקצועי(הואילזהתפת.חותו

באותודיסדטציהכתיבתנדרשהמקצוע,באותוקורס""הונודיסבשםשנקרא

במחלקתקולומביה,במכללתקיבלתי Ph.D., M.A .התאריםאתקורס).

הפירוש,,דרכי :הנושאעלכתבתי M.A .לתוארהדיסדטציהאתהפילוסופיה.
על,כתבתי Ph.D .לתוא,דהדיסדטציה 1ואתהאמודאים".ידיעלהמשביחשל

בראשיתספדשלכתבי-הידוהשוואתטיבו,מהותואחאי,דובשאילתות :הנושא

הטכסט.שלבאנגליתתדגוםעםיחדהשאילתות,מן

העבריתההסתדרותעםידיחיתהלניר-יורקלבואיהראשוןהיוםמן

הנשיאות.יושב-ראשאניועכשיושונים,בתפקידיםשימשתיבאמריקה.

המאנדאטבג'יניבה.הציוניבקונגרסהשתתפת·· ) 1939 (תדצ"טבשנת

הפעםחיתהשזודומני,בקאנאדה.המזרחי"ו"הפועל"המזרחי"על-ידיליניתן



רצ~חיימגילת

הוזמנתיפעמיםהרבהאח.דבצירהללוההסתדרויותשתימזיגתשלהראשונה

השנתיותהוועידותמןובאחתלהרצאות,בקאנאדההמזרחי""הפועלעל-ידי

הייתישלאאף-על-פיבקאנאדה.המזרחי""הפועלשללנשיא-כבודביבחרו

·ל"מזרחי"השתייכתירשמיבאופןחב,ך.ביראוהםקאנאד.התושבמעולם

הוועדהויושב-ראשהאדמיניסטראטיבי,הוועדחברוהייתיבארצות-הברית

המזרחי""הפועלאנשיביראובארצות-הבריתגםאבלספרים.להוצאת

לווקראתיזו,הסתדרותשלהאנגליהשבועוןנוסדבביתיהרוחני.כמנהיגם

הראשונהבשנהזהשבועוןשלעורכוהייתיאףהורייזון".ג'ואיש"דהיבשם

,,תא :המזרחי""הפועלכמהותהשבועוןשםלביאורשהצעתיהאמרהלקיומו.

בראשאחדותשניםהופיעהאחזרי",וארעארקיעאדנשקיהיכאלךואחווי

נעלמה.ואחרי-כןהעיתון

שלהמגביתלפתיחתבמכסיקו"המזרחי"מטעםזי 1הוזמנתש"טבשנת

הפליטהשאריתבמחנותביקרתיתש"יבשנתהמזרחי".שלארץ-ישראל"קרן

עםהייתיתשי"בבשנתהעולמי.היהודיהקונגרסמטעםובצרפתבאיטליה

לסגן-ונבחרתיבירושלים,העולמיתהעבריתהבריתשלהראשוןהכינוסמסדרי

לימודיחודשאתלפתוחהיהודיתהסוכנותמטעםהוזמנתיתשי"גבשנתנשיא.

ועדעל-ידיעבורישנערךהרצאות,שלבתיורעברתיבאנגליה.היהדות

באנגליה.עריםבכמההראשי,הרבשלבחסותומיוחד

גוףהמאירי",מנחם·לרב,נוהתשובה,,.חיבוראתהוצאתיתש"יבשנת

ותיקוניםהערותעםהמחברתולדותעלומבואסופר,אברהםהרבמאתהספר

שניעל-פיהספרכלאתבדפוסמתחילהסידרתימשלי.אחרלכ"יוהשוואות

בבת-ספריםשנייצאושלאכדיאבלמשלי,הערותעםלפניישהיוכתב,•-ון

ההערותאתוהוספתילשלישלואתצירפתי-כאחדהיושלאאף-אחת

ישיבה-אוניברסיטה,"תלפיות"בהוצאתנדפסהספרספרי.על-פיוהתיקונים

לאור".הגנוז"מןהספריםבסירותא'כמספר

"סורא",בהוצאתלזריחה"שקיעה"ביןספריהופיעתשי"אבשנת

תשי"גבשנתשנה.באותהלמד""קרןבפרסזכההספרירושלים-ביו-יורק.

"סורא".בהוצאתבירושליםוימים""ארץספרייצא

המחלקהבסיועבישיבה-אוניברסיטהישראלימכוןייסדתיתשט"ובשנת

המחלקהשלהיושב-ראשהיהודית.הסוכנותשלבגולהתורנייםוחינוךלתרבות

חגיגי.בנשףזהמכרןפתחגולהזאבהרבהזאת,

רעדיא U;Jןרקאנאדה,הבריתארצותשלהרבניםלאגודתאניחבר

כפררפיסרר.ברמכהןשאניבמוסדחראעסקיעיקראבלבררו-פארק.שלהרבנים



זכירםקיק.למשאולזכרןרםפרוצב

דבראחרית

יומו)אחר;וןועדמאזחיי"ל,,•מגילת(תוספת

שםנילתשט"רבשנתנכתנויחי""מגילתהאוטוביוגרפיותהשרימות

דניאלהמנוחהסופרבידינשמרהרשימותהעתקבתל-אניב."גנזים"מנון

ננילני,ו-(ראהנ"הצופה"רנהשמטר-תב"החאר"רנתפ·רסמרבניר-יורקפרסקי

ן"סררא""תלפיות"הקבציםבהרצאתמ.הרבהמשיךתשט"ומאז-גרפיה).

,,פרקים"באמריקה,העבריתהאקדמיהרבבטאוןכרכים)ד'הופיעוהאחרון(מן

התורה"מוסדרתהמאספיםאתערךגםרנןתשט"ז-תשנ"ר),ניר-יורק, ד,-א(

באייררפ,הישראלבחכמתרדמרירת,,אישים ,) T(תשט"רנחררבנם"כבנינםבאי,ררפה

ההדרנים"ספר-נבליובתלמודבמשנההמסכתות,,,סיומי(תשי"ט),המ,זר.חית"

גאוןאחאידובשאילתותשלהכרכיםד'הוציאבתש"ך-תשנ"ו(תשנ"ב).

(תשנ"ר).השלם"הלקט"שבליאתוההדיר

להיותשזרזלמןמרישראל,נשיאעל-ידימ.הרבהוזמןתשנ"דבקיץ

 :האלהנדבריםלרנתבבמנתב-ההזמנהאררחר.

אחאידובשאילתותספראתמידךלקבל"שמחתי

המאיריםבאוריךעםלהוציאשהשכלת,ש,לישי,חלקגאון,

גםכיהשמועה,ליויקרההעתיקה.ספרותנושוחריכללשחמת

כאןלשבתיכולתואילובכתוביםאתךמוכןהאחרוןהחלק

לדפוס".להכינויכולהייתחדשים,כשלושה

בחיים,חברתועליומתההגדולמפעלולהשלמתמ.הרבכשהגיע

האבידהתשנ"ה).כסלו,נ"חחברנה,שלד'בליל(נפטרהסלומרןלביתשולמית

הרעיה"מרת,,על :רשימותבשתיתינהאסרנואתקשה.ברפגעההגדולה

טרבתבונתה,אתנסעלהעלהובהןתשנ"ה),ז,ר,גלירן(הדאר,אשה",,,בית

חיל""אשתמאמרואתגםהקדישלזכרההרחבה.העבריתוהשכלתהלבה

ספרייהשלהקמתהעל-ידישמהאתלהנציחועמדתשנ"ה)י,גלירן(הדאר,

ספרונתולחקרבי,רשרלים/והקיםשאמ·רסחראמנרןבכניןשולמית""היכ·ל

העתיקה.

תרותבחקרהענפהבפעילותומ.הרבהמשיךמאסרנו,מעטכשהתאושש

עבודהללאולילהירםעבורלאוהעברית.הלאומיתובעסקנותווספרותוישראל



וצגחיימגילת

ערדבחייו,האחרוןהקיץתשכ"ז,בקיץהדברת.מתכניותיואחתעלשקודה

באמריקה.העבריתההסתדרותמטעםשנערךהעברי""השבועבתכניתהשתתף

גםכןלישראל".הבירהוכעירהקושדכעיר,,י,ךןש·לים :חיהיהרצאתונשוא

ותרבותלחינוךהמחלקהמטעםדתייםלמחנכיםהט"רהקיץבסמינרהירצה

ברוחועצרלאירושלים,שלשיחרררהלאחדהיהודית.הסרבנותשלתורניים

הימיםכלעליהשהתדפקחמדתועיראתלראותונסעגופרחולשתעלוהתגבר

בנסלראותשזכההקודש,לעירהגדולהאהבתוגיד.הגימיטבחיתהוהיא

וסרפדיהחכמיהבהשתתפותירושליםלמעןכנסלעדרךהמריצתהוהתאחדותה,

בעצםבן,מתאשדחליואתחלהלאמריקהבשרבו , Tתשכ"מנחם·אב ' Tב

אלפיביןכבדאבלעודדמותותשכ"ז.אלול,כ"ו ,'אביוםהפרדיה,עבודתו

חבריםוסופרים,חכמיםתורה,גדול-ישלרבקהלשמר.ומוקיריידידיו

עברית,והסתדרותה"מזדחי"הצעיד",,ישראלאוניברסיטה,מישיבהותלמידים

ובכתבפהבעללקחוושומעיותרבותחינוךתורה,ומוסדרתהסתדרויותנציגי

ביןהאחרון.הכבודאתלולחלוקבארהניר·יררקית.ביהדותהזרמיםמכל

רולבדג,צביהרבאוניברסיטה,ישיבהראשכלקין,שמואלד"ד :היוהמספידים

"ישראלל 1שבית·הכנסתמטעםק,ךןמבייןאחרןבברירו·פארק.,הרבניםרעדיר"ד

,הגדול,המנוחרבןיוכרת,שיניםבמשךומרדהדבמ.הרבשימששבוהצעיד",

הזה).בכדךבאיםהספדו(דברישטרןמכללתדיקןמידסקי,דודפדרפ'

ל.ה.


