
יוכלספריעלחרחוריםו~וב
שפיראאנוחם

יהודיחינוך-כרכיביםאיילי:מאיר
אברהםערךהמקורות,וחקר

ואורנים,המאוחרהקיבוץשפירא,

תשנ"ו

דולכבהיובלספר- "רביבים-== ~~
איילי'מאירשלהשמוניםובליו

רוחאיש ,קרוחתלמיד-חכם,-
בלתיספרותיתוריהגקטיוצרכמרמחנך'ו

ספרישלמכלולםבתרךבייחודה,שגרתית
דבריםמנחותישראל.חרכמתבתחומיבלוהי

היהודיתהרוחשלתיהובעולמתובלוילבעל
ספריםןוארגודשיםאףםיממלאצרתיוה

השניםםישיבחמ-כאןוענייננ .מלא
אףילוארבות,תובעשר-בלבדנותורחהא

אלהשלהגדולבםורכרכים.מאות,
היהדות,מדעישלתובנורממבוצרים
מובאותיהם.קיוובדקדבכלליהםמתגדרים

כרכיםשלבשעריהםויבוארחוקותםילעת
ארתוהגדבריגםאלהבדיםומכמדעיים

עלכלללדברשלאתיאולוגיים,ריםוחיב
"מספקים"ועתיםפעמיםתיות.וספרצירותי

םימוזמנשהםל'פסטשריפט'וידידיםעמיתים
עתיםעמם.מזומןאוהמצויאתובלהשתתף
ריםוחיבשיועידוכאלהבקרבםיימצאו

חלק.ובנוטליםשהםהיובללספרעקרוניים
לפיההאמירהאחתלאנשמעותאחדמצד
קברות'בתינתיבבחהםאלהמתתיקבצ

קרימדעיים',למאמרים

ראויאחר'מצדריים.ופילולוגיים-היסט
אודשראוהיובלמספריביםברלומר'

יוצאיחיבוריםמצוייםאחרוניםהבדורות

בחשיבותם.דופן

היהדותמדעיבתחומיבלוהימספרירבים
שלמאבק"נקיים"בכללםהרוחימדעו

תואריסטוקרטישלדוקיתרה.נשמה
שיעורבעליאישיםאותם.פףואאקדמית

דםושלכבשלנר'ת"והדורתר"אבממה,וק
תולמנחכללבדרךזוכיםיובל'ספריצאווה

האקדמי-מקצועיבפןרקהמצומצמותדברים

איןל"הנמהסוגיםהיובלספריברובשלהם.
בעלישלהרוחניתלאישיותםוהדביטוי

פסוריםו"פרלהיותםשמעברלמההיובל'
לאמוחלהפילולוגי-היסטוריהסד ."םירומג

 l/ 213 'גל·····

18 

שבםהיובלספרישלהענייניםתוכןעלרק
כתבישלביבליוגרפיותעלגםאלאעסקינן
להיווכחאפשראחתלא .היובלבעלי

חתןכתבישלביבליוגרפיותתושברשימ
"מקצועיים"שאינםפריטיםיבואולאיובל

ישראלחוכמתמגדוליאחדמובהקים.
זלמןלשלמהאישיבמכתבביטאבזמננו
מה"מיתהחששואת-1936משרקן

מכתבשלכותבושלום,גדשםבפרופסורה".
עצמולחלץלבקריםחדשיםהצליחאכןזה,

אחתדוגמהרקוזוהיאך' .כזומשונהממיתה

לושהוקדשוהיובלספדיבשנימרבות,
ובמלאותבתשי"חשנהשישיםלו<במלאות

בתואיןהדאיןבתשכ"ח>שנהשבעיםלו
כךעולמותיו.שלאקדמייםחוץלממדיםקול
היובלספריבשלושתגםהדברהוא

השמוניםהשבעים,לדתווהלימישהוקדשו
יםשרבולא :בעריצחקשלוהתשעים
לימישהוקדשוהעבודותקבציזומבחינה
הוגדשמואלשלניםווהשמהשישיםהולדתו
רקאלאכאןלהזכירנתכוונתיולאברגמן.
שבחבורה.מהאריותכמה

רוחנית-אישיותאמורהארצריכהשמא

מהקידומתחררת"ו"משתולהייוצרת
שמתוכובפסטשריפטלזכותכדיהאקדמית

נשמהגםאצורהושבדפיותורוחנימנצה

מחקריים>?חיבוריםלחרכימבעד<אףיתרה
קובץיחודויבמתבלטאלהמבחינות
זלמןלשלמהשהוגשוהיצירותהחיבורים

"על•למאה:החמישיםשנותבראשיתשוקן
אחרישוקןזלמןלשלמהדבריםמנחת-עי'ן

תש"ח-ירושליםשנה",שבעיםלומלאות
כרוך-עטויזהכבודמעוררכרךתשי"ב:

באותוסודרנול>עבודת<דמויבדנארג
בכךגםדופןיוצאספר<זהוהמהודרתשוקן

בההאריסטוקרטיתהאותסוגצוייןושבשולי
 .סודר>

שביןהמוקדם,הראשון'הואעי'ן""עלי
כבודמדפיהתופסיםהרביםהיובלספרי
יתי.יבספר

שלהספריםבחנותבתשט"זואותרכשתי
האבןגדרעלשניםבאותןששכנה"שטיין",
המלךרח'במרכזדירות,ביתשבשולי

לביתשמשמאלהבנייןזהובירושלים.ג'ורג'

ררוואאל•סה :צ•לום •לא"ר•אמ

רףוהחבימידאז.הכנסתמשכן-פרידמן

שסיין'הונדסיום-יוםשםעמדהירושלמי
הרוחניתומרכולתולשעבר'הוינאיהאופה
לצדהנ"ל.האבןגדרגביכלפרוסה

כאלהגםהיוולקרהלרוחהחשופיםהספרים
שהוצמדהקטנהבויסרינהמגןלתצוגתשזכו
 .בנייןאותולקיר
עי'ן"'"עליהזה,והמעוררהנושםהספר
בפיסקתאך •עורכיושמותנושאאינו

ה"שם"בעליצוינושבראשופתיחה
עגנון'ש"י'הסופרשבהנאמר .שביוזמיו

פנוואחריםנוברמ'פרופ'שלום,ג'פרופ'
המקורביםוסופרים,חוקריםעט,לאנשי
 .התרבותילמפעלווהקרוביםהיובללבעל
כבר '".פירות.פנייתםהבשילהרהבה

ללמודניתןאלהדבריםפתחישלמנוסחם
מהסוגיובלבספראינוכאןשענייננו

חכמישלבי-למרבי-בדרמטיבדיהמכר
פילולוגייםמאמריםלצד ,שכןירושלים.
אברהםליברמן'שאולשלמעטיהםמובהקים

יצירותכאןבאותשלום,וגרשםהשליהושע
מלומדות,מסותוכןנוברושלעגנוןשל
המחקרייםמהחיבוריםונבדלותשונותאך

בהןשניכריםבכךכרך'שבאותוהמובהקים

ואףהכתובים.שמאחוריהאישיםומהן

משהשלסיפוריםעי'ן"'ב'עליכלולים
שיריםצרורוגםשבכדגויצחקסמילנסקי

כלעםאחתובכפיפה .הלקיןשמעוןשל
התפתחותעלשפיצומשהשלחיבורואלה,



רבים>.בלוחות<המלווההעבריתהאות
שבההדבריםמנחתלתוכןאלההפניותי
שלעושרועללדלותמתכוונותא'נןעסקינן
זומעיןממוזגתארשתכאן.שנבנההפסיפס

יובלבספרייימצאבבלכמעטהיא
המועטיםהיובלרי i:סבין"נחשבים".

עלי"עםאחדבקנהלהעלותםוניתןשאפשר
העבודותהחיבורים,אגדכאןיצויןעי'ן"

קלמןוולףלרב-1978בשהוקדשוהיצירות
כקברניטלשירותושניםיובלחצילציון
<הקונסרבטיביים>:הרבניםכנסת
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an. The Rahbinical רHonor of Wolfe Keln 

) Assembly (New York 197R 
כבודותאקדמיותעבודותשלבצידן .

הקיומיותעםהתמרדויותבוכלולות
 ,ובישראלבאמריקה ,בזמננוהיהודית
חיבורים .אלהעםאחתובכפיפה

ואףגםאלא ,בלבדאלהלאאךתיאולוגיים.
וולטרמזהגראדהחייםמאתשיריםמחזורי
<כעשריםפואמהמעיןבתווךמזהקאופמן

הוא,<שאףויזלאלימאתהיקפה>עמודים
כמשורר>.לנונודעאינו ,קאופמןולסרכמו
היצגבוושישמשיגרההחורגיובלספר
הרומח""גבורותהואדיויהלפלורליזםנדיר

לגבורות,בהגיעוויילדחייםלמשההמוקדש
מתאכסניםתשמ"ז.ירושליםפלק,זאבערך
וקונסרבטיבייםרפורמייםרבניםבצוותאבו

פרופ'ועםכהןישובשארהרבעםיחד

גםתחומירבספרזהואברמסון.שרגא

מ"יחייםשלמקראממחקרינושאיו;מבחינת
בספרותועבודות ,ויינפלדומשהגבריהן
שרגאשלמעטיהם .ובלשונםחז"ל

הגיונותיוועד ,רעודהלבבידוד ,אברמסון
התיארלוגיהעלשבידאליעזרשל

שלוחיבורומזהחינוכיתכדיסציפלינה
לשחרור~ך 9כ'הרמב"םברקוביץאליעזר
ובתורךמזה.בצבא?'משירותישיבהבחורי

שלדמותועללצררס·יפהחוהשלעבודתה
ואפשרכיום.במצריםפופולרימוסלמידרשן

חיבוריםעלגםהדיבוראתלהרחיב
מספרותולמשנותלסוגיותכאןהמוקדשים

ועו.דועודקבליתקודששירתהביניים,ימי
פריצתזה:ספרשלהגדולותזכויותיובין
גםועמןמקודשותמדעיותמתודותשלהסד

 .דתיותהחרמותשלבמוסכמותמרידה
תרבותיות.

:לבי~ל~~ז;;םמןב~ו~~רויה~~;:: ה~~~ב~~~
שלושה .ויילדחייםומשהקלמןוולף

ומרוחקים.שוניםמרקעיםשצמחואישים

אופייםאתמנגדים ,הללוהקרבהקוויוהם,
ספרילרובהללוהכרכיםשלעושרםואת

אורהרואיםוהנחשביםהחשוביםהיובל

באמריקה ,בישראלהיהדותמדעיבמרכזי
ובאנגליה.

לעיצובעקרוניותדרכיםשלושלהציגניתן
ו;אראקדמיהלאנשיהמוקדשיםיובלספרי
·תרבותית:רוחניתיצירהאישי

היובל><בעלעלקובץ

כמנחתאליוהמפנההיובל>,<בעלאלקובץ
חיבוריםאומחקרעבודותדברים

היובל><חתןמשלקובץ
קטגוריותשלרשהמגלמותדרכיםשלוש

שלבעיקרוכידוע, .מזוזומאודבחנותמר
היא"להבמאלהיההשבהקטגוריה ,דבר

והשרירה.הנהוגה

שבואחדיובלקובץרקויודעמכיראני
זכותהיובללחתןגםניתנה,אוהוקנתה,

היובל.בעל"משל"<גם>בושיש •דיבור
 •ל"כרביבים"באופיוקרובהואועל-כן

כוונתיאיילי.מאירלכברדהיובלספר
תוכןאתהמביאהקונטרס,אולקובץ,
העבריתבאוניברסיטהשהוקדשההעצרת

עקיבאשלהשישיםהולדתויוםלכבוד
מכובדתהתכנסותבאותהסימון.ארנסט

 ) 15.3.59 (תשי"טב'אדרב·ה'שזומנה

שבחכמימהמובהקיםכמההציגורםבגבעת

אלההיואישי·אידיאי.מאמין''אניירושלים
עדייןאז<שהיהכ"ץיעקב ,פרנקנשטייןקול
צבי ,ברגמןהרגושמואל"הצעירים"),בין
היהשאמררהאחרוןזה .נוברטיןומראדר

הציג ,המחנךסימוןעלפתיחה''דברילומר
החינוכי-הומניסטי·מאמיןהאניאתבעצם

שאמררהיובלחתןואילועצמו.שלאמונתי
סיום",דבריר·"דברילומר-ככותרתהיה

הואשלכברדו.בעצרתהמרכזילדוברנעשה
המשותףהבסיסאתזאת>שהגדיר<כפיהציג

אתבחןאמונותיהם-תפיסותיהם,מציגילכל
ניתחמהם,אחדשבכלוהמיוחד''המבדיל

התשובות:ב'בכורוסייםהבעיות''סבךאת

ימון Qכתבישלהביבליוגרפיהבכללאין
זהמעיןבכוללותומגובשמאמין''אני

השישים.הולדתויוםממצפהאזשהציג
בנימתוחלילהחסלאכאןנאמריםוהדברים
קבעמישהרידבר!שלהיפוכוביקורת.
מ'יוםחגיגייםבמועדיםפטוריובלשחתן
ומ'האלוהיםהחינוכיהמעשהשל ,קטנות
ראויגםראויחקרו?שלבפרטים'שרכן
<הרצאתערכיו"מול"האדםבקונטרסלעיין

אתהמתעדתשי"ט>ירושליםמאגנם,
יובללספרידגםוהמהווההנ"להעצרת

מזומנותלעתיםאליושבאנימיוח.דמסוג
חקרי.גםעבודתיבאמצעותומפרהאף

במיקרוקוסמוסהמתייצגותהקטגוריותכל
הגותערכיו":מול"האדםהקונטרסשל

 ,פילולוגימחקררוחנית,יצירהחינוכית,
שלשבתשתיתן .אמונתירדוק

מעברואףאלהכלשונות.דיסציפלינות
 •ב"כרביבים"ומתייצגותכלולותלהן

איילילמאירהמוקדשהפסטשריפט
 ,כאןונאצרוקובצורכיביובגבורותיו.

מאירשלהפזוריםמכתביוב"כרביבים",
 •ושלוחותיהם.תחומיהםלכלאיילי

החברה "בערליצחקזכרון"ספרשלבפתחו *
תשל"ס·תשמ"א,ירושליםהישראלית,חהיססורית

ספר-להיותעדונזה'כרךאסינגר:שמואלכותב
שלאאלאגער'ליצחקשנהתשעיםגמלאותירגל
זיכרון.'לספרהפךוהואזכינו
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;כ
יעקביגד

כחיתהלקראת

לע;רמתחתז;חליםהםהנה
לע;רקיםהתמנרףתכסמילים nמחל

 .ם.ל~~~ל ci'r ' ;כ.?כ "ירi';אמלפפי·ם
 .. םי~~;ע~~;~ךק~ם~פ~ת

ס;~יתי~ה ~~י ~~למד~ןהד.
 ת;~~,ע~;ט iJ~רים 9מ 'ת;~~ם~ק 1לםמ

~חך;תמש;~ע;תהנעימותמאכסדרא;ת
 . ".·נ~שבח;לפתמזדמנתי·ןידות 'ל~

 .ת;ר~,ק~~ 'ת;~ך~ i ·ל·~ןןמ;ת '~ל ן~;י~~~
מ~חירהח·~שיסתרסנטרםלהגמל
~~ר~לת:ה Q~לק p: ··~רסק~~יאףת 6w-~~~ל

ארי i ~~א;ס.ךתחיאע;ד~ל ק~~~~ל
כאן".ךס;~ף~כאן"אתהש;מעואב~

-•-• •• -T T . , T 

מןדן~ןו~ריםתמ~דע;~יםע.ד:ןזזם~ם
האביבבראשיתא;תנומשנרים'

: -:• T '' : ' T T ' 

 רו,r.;י~ים Qח;אינםהםעתה

והק;לר iהאגליאת
לדחיסה. ן~;;~ח? ל;כ:- י~~·ב

עלגיסדבמסעדתזמניחסדו
החוף

לקירמעברחנ;תמהשלכתתחדלאל
 .- ·: " 'נt;ק~~ל tiלק~;'נוי Q ·: ;מ;

סא;:ק,נ;ס~תצ;ת qלחו~~תחיא~ם
~חדלtזףה~םאתלהסתירר;צהלא
ו~~לותחנםמרשע;תלהפגער;צהלא

~ר f ב~;·ק ,~ול.ע~~ל:דין" ת~;~ iז~י~~~
ועבש.

T :• 

ןזזית"~יפהצ;ע,קים:אן f~י~נ:ו:ם
 ,"לל~~וזאת fש~ה ש~~ 1ךה fחל f .~ם

והאנשיםמסתיריםהםה~םאתאבל
 • ז-: T : • • :- "-ז "ז-•

. i ת?~~~~~סות~ים 7פ;ךהת;ך~לה 
~ה ry ~ 1~ל;נכיס~תנכ~ילר~ע ;;Wע

לiסאת.אוכלשלאלאגר;פים,
עליהם,·מתל;נןז iנשאב~הנדודים,~אמ

:• T -: • :• :-• • : " : " :• 

פוי f~רןחוקק~ום~tז~~רים
ה~א. jjל~ק;ם.~אן~ין
 .מנ"ל ;מ~ 1י ~~זהסדרזהגםאבל
 .ם? t ~ 7זאת.~~י~ים ם·~~~זק~~~םןק
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