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בבלי הלל לזכר מפעל
למותו שנה י׳ח

וכסלר רחל

 המפוארות הדמויות מן היה בבלי הלל
 בספרות חבריו שבדורנו. העברי בעולם

 לעמוד שזכו הרבים ותלמידיו העברית
 אהבה בעבותות אליו התקשרו במחיצתו
 פניו, במאור ליבם את לקח הוא והוקרה.

 היה גדול דרכיו. ויושר הליכותיו נועם
כמורה. היה וגדול כמשורר

 עמו בתקוות עולמו את ראה בבלי הלל
 בשיריו, הטיף חייו ימי כל ועתידותיו.

 בארצו העם לתחיית ובשיעוריו בכתביו
 מחונן כמחנך ותרבותו. שפתו ולהתחדשות

 בלב נפשו ולהט ליבו חום בכל שתל
 שלנו הרוח קנייני לכל אהבה תלמידיו
 העברית הספרות על לשקוד ועוררם

 מיטב את והאוצרת העם רוח את השומרת
דור. מדור רגשותיו

 בבית כמורה כיהן שנה מארבעים למעלה
 המדרש ובבית באמריקה לרבנים המדרש
 ידיעותיו מאוצר האציל ידו, שעל למורים
 עודד הוא הנעורים. בני על מרוחו והשרה
הלשון בנתיבות תלמידיו את והדריך

 כשרון כל על ושמח העברית והספרות
 בו ונראו כתב שתלמיד חיבור כל שגילה.

קוראו בבלי פרופיסור היה כשרון ניצני
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 מלאך לאותו היה ודומה הכיתה, בפני
 לו: ואומר והגידול, הצמיחה על הממונה

גדל!
 פרטי במכתב בבלי כתב תש״י בשנת
האלה: כדברים
 מרצה בבחינת אני "רמה" במחנה......
 יותר המונה יפה מחנה עברית. לספרות

 בני וצעירות, צעירים נפש, ממאתיים
 עבריים חיים כאן החיים יקרים, ישראל

ישראל." של המסורת ברוח
 היצירה של בחשיבותה הכיר הוא

 אמריקה. יהדות של התרבות לחיי העברית
 השישים ליובלו שנערך בנשף שנשא בנאום
שאל: בניו־יורק, עברי קלוב פא״ן מטעם
 בלי אמריקה ליהדות יהיה פרצוף "מה ...

 הקשים התנאים אף על עברית? ספרות
 בארץ העברית לספרות עתיד לקיים עלינו

זו."
 פרופסור של תלמידיו בשנה, שנה מדי

 מתוך הברוך זכרו את מעלים בבלי הלל
 התייחדות עת היא השנה וגעגועים. חיבה

 ניגשים ותלמידיו עמיתיו ידידיו, כי מיוחדת
 הערכים לאותם מהלכים שיתן מפעל להקים

 בכתב נמרץ ביטוי בבלי הלל להם נתן אשר
 בבלי להלל זיכרון "קרן ייסדו הם פה. ובעל

 למילגות קודש יהיו שפירוחיה ז״ל",
 בבתי עברית בספרות שיתמחו לתלמידים

 לרבנים המדרש בית על־יד הספר
באמריקה.
 לימוד אפשרויות ליצור הקרן תפקיד

 לתלמידים. חיוני צורך שהינם ומחקר
 לידידיו כן, על פנו, הקרן של ההוגים

 הלל של ויצירתו שמו מוקירי ותלמידיו
 חינוך ואנשי העברים לסופרים ז״ל, בבלי

 להשתתף העברית בספרות ולתומכים
 הציבור של סיוע בלי זה. רב־ערך במפעל
 שהקרן המטרה תושג לא הרחב העברי
לעצמה. הציבה
 הם לכך עדות לפנןה. רבה היענות יש

 הנה. עד שנתקבלו והתרומות המכתבים
 מטרה של לביצועה ידם את שנתנו התורמים

 ז״ל," בבלי להלל הזיכרון "קרן של זו נעלה
 שהשפיע הגדולה ההשפעה את מתארים

והמשורר. המורה עליהם
 של מכתבים מתוך מעניינים קטעים והנה
התורמים: ראשוני
 הקרן של מטרתה לוינטל: ח. ישראל הרב

 הלל ע״ש לקרן תרומה מצרף אני לי. יקרה
 היקר ידידי ומשוררי, ורבי מורי בבלי,

והנערץ...
ניומן(: )לבית אפשטיין לאה מרת

 רוצה אני פגה. לא בבלי הלל של השראתו
 ואני החשוב המפעל עם שמי את לקשר

 בליבי הקרן אח אשמור — תרומה. שולחת
בקודש... מעלין הלא כי אוסיף, ועוד —

ליבוביץ(: )לבית רונהיימר רבקה מרח
 והערצה. כבוד רחשי מתוך כותבת אני

 וטיפח נטע וחינך, לימד בבלי הלל פרופסור
 תלמידיו. בלב הלאומית ההכרה את

 גדולה היתה והחינוכית האישית השפעתו
הימים. כל מליבי מש לא וזכרו

 בבלי הלל מישיגן: ממדינת ארם מ. הרב
 אותנו זיכה הרוח ואציל הדגול המשורר
 בדרכים הדריכנו ספרותנו נכסי בהערכת

 הוא וירושתנו. אומתנו לאהבת המוליכות
נשכח... בלתי מורה באמת

 ומופלאה דגולה אישיות מאירוביץ: חיים
 האיר בבלי הלל פרום׳ ואהבה. אור שופעת

 עודם הבהיר קולו צלילי דרכנו, את
 ורוח הנדיבה בת־צחוקו בליבי. מהדהדים
 לנגד — פניו על נסוכה שהיתה האצילות

תמיד... עיני
 המדרש בית נגיד כהן, ד. גרשון ר ד"

 מחקר דברי רצוף בנאום באמריקה, לרבנים
 שנערכה השנתית במסיבה שנשא וחכמה,

 כנגיד רק לא דיבר המסיימים, חבר מטעם
 של לשעבר כתלמיד גם אלא וכהיסטוריון,

 מן זכרונות העלה הוא למורים. המדרש בית
 ורבו מורו של השפעתו על עמד ההם, הימים

 הגדול הרושם על וסיפר ז״ל בבלי הלל
 רוחו ביקרת אישיותו, בחין עליו שעשה
לתלמידיו. האדיב וביחסו

 את תקרב ז״ל" בבלי להלל הזכרון "קרן
 — ותרבותו ספרותנו ערכי אל החניכים

הדגול. והמשורר המחנך של שאיפת־חייו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


