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אתהרואהחכםהיהברויאריצחק

החזוןעםהסכימומעטיםרקאבלהנולד
גילתההשניההעולםכשמלחמתשלו.

מרכזיאתלהעבירברצונוצדקכמהעד

בהמדינהולכונןישראללארץהתורה

כברהחיים,תחומיבכלהתורהשולטת

מדימאוחרהיה

המיןישי

הערה




(1883)תרמ"גאלול

ישראלאוץאירופה,

מדינאי,ופילוסוף,דעותהוגה
ומשפטןספריםמחבר

פעירה
(1946)תש"ואב

הערה




במחציתהיהודיהציבורי?^שיח

העשריםהמאהשלהראשונה

ר’שלהייחודיתדמותוהתבלטה

פולמוסןהיההואברויאר.»^יצחק
חדוכותבומשכנעכריזמטינואםמבריק,

המרשימותהיכולותלמרותאבלכתער.

תמידכמעטנותרועמדותיוהתברך,שבהן

פילוסוף,חכם,תלמידהיההואבמיעוט.
שלוההתמחויותושללומשפטן,דעותהוגה

ומקוריות.מורכבותעמדותלנסחלוסייעו
יהדותגעשהשניםבאותןמדי.מקוריותאולי

גדוליםאידיאולוגייםבמאבקיםאירופה
עלביבשת.המודרנההתפשטותפרישהיו
ציוניםהתחרוהיהודיםהצעיריםשלליבם

ובונדיסטיםסוציאליסטיםדתיים,וציונים

שלהייחודיותהעמדותאגודיסטים.וגם

עלייההיהודית,הלאומיותבשאלתברויאר
הציונותעםפעולהושיתוףישראללארץ

בציבוררחבהאחיזהקנולאהחילונית,

תמידמנוסחותהיועמדותיושומעיו.

אפקטגםהיההזולמעלהאךבקפידה,

עלפעםלאתוארושלוהדבריםמרחיק.
כקרח",קר"היגיוןכמבטאיםמתנגדיוידי
כך.עלהתקומםוברויאר

שכמועלברויארשנטלהגדולההמשימה

באירופההחרדיתהיהדותשכנועהייתה

מדינהבהולהקיםישראללארץלעלות

בסוגיהשהציגהעמדההתורה.פיעליהודית

אךלציונותהתנגדהואייחודית.הייתההזו
תנועתאתבחריפותתקףהואלגלותיות.גם

והיההחילונית,לציונותשחברההמזרחי

רואיםשאינםבאירופהמהחרדיםמתוסכל

לארץלעלייהמשמיםאותבלפורבהצהרת
בנושאיםגםכמוהזההמרכזיבנושאישראל.

עמדותלברויארהיועסק,שבהםאחרים

במעטערערהלאהמורכבותאךמורכבות,

הדרך.בצדקתהוודאיביטחונואת
הבולטיםמהקולותהיהברויאר

בראשועמדישראלבאגודתוהחשובים

בארץישראל’אגודת’פועליהסתדרות
גםהיההציבוריתפעילותולצדישראל.

ספריםשכתבומעמיק,פורהדעותהוגה

נושאים.בשללרביםומאמרים

מתיאסלדוקטורט,שלי"המנחה

ברויאריצחקעלספרכתבמורגנשטרן,

בלוג,ישעיהד"ראומרהפוליטיקאי",
יצחקבר’עוסקתשלוהדוקטורשעבודת

ברויארשלתהישיבה.להקיםדרש

55
שהואטעןברויאר"יצחקבלוג:ד"ר

הירש,וש"וסבו,שלדרכוממשיך
היהשהואהיאשליהתזהאבל

מהנכדאביו,שלההונגריהבןיותר

סבו"שלהגרמני־אורתודוקסי

’מפרנקפורטנקרא"הספרברויאר,
שלבהתנהלותעוסקוהואלירושלים’
ובפולמוסיםישראלבאגודתברויאר
גיליתישאניומהמורה,אנישונים.ציבוריים
ופילוסוף,פוליטיקאיהיהברויארשאכןזה
חינךהואחינוך.אישגםהיההואאבל
במאמריםידועהיההואליהדות.צעירים

המזרחי,ונגדהרצלנגדהציונות,נגדשפרסם

רומנים.גםכתבהואחייוכללאורךאבל

צעירהואהאלההרומניםבכלהגיבור

ברויארבעצםליהדות.דרכואתשמחפש

שמוצאיםבצעיריםשעוסקתטרילוגיהכתב

וגםהאלההרומניםאתחקרתיהיהדות.את

שלושה’דרכי’.שלו,האוטוביוגרפיהאת
אוטוביוגרפיה.ואחדהדמיון,פריסיפורים

באגודתמרכזיפעיללמהעצמי,אתשאלתי

חושבאנירומנים?כותבופילוסוףישראל

הרומניםדרךצעיריםלחנךרצהברויאר

בולטפעילהיהברויארבצעירותו,שלו.

האורתודוקסיםהסטודנטיםבאגודת
חינוךהיהמפעולותיהניכרשחלקבגרמניה,
מדריךהיההואהתורה.ברוחהסטודנטים
חושבואניאורתודוקסים,סטודנטיםשל

הרומנים.אתכשכתבבזההמשיךשהוא

בפילוסופייתגםעסקתישליבדוקטורט

שלו".החינוך

!rainאמית
(1883)בתרמ"גנולדברויאריצחק

חלקאזשהייתההונגריה,פאפא,בעיר
שלאביוהאוסטרו־הונגרית.מהאימפריה

הקהילה.רבהיהברויאר,שלמההרביצחק,
אצלולמדפרשבורגישיבתבוגרהיההאבא
רש"רשלכתביוובהשפעתסופר’,היכתב

וקיבלבאוניברסיטהגםלמדהואהירש
סופיאתהכירזובתקופהדוקטור.תואר

התחתנו.והםרש"ר,שלבתוהירש,

הייתההמפורסםהסבאשלתורתו

יצחקר’שלבהגותומאודדומיננטית
הסיסמהאתיעדכןהואלימיםברויאר.

דרךעם"תורההירשהרבשיטתעםשזוהתה

ארץדרךעםל"תורהאותהוירחיבאח",
הגותושלהיניקהמקורותאבלישראל".

הגרמני־הנכדרקלאהיההואיותר.מגוונים

אורתודוקסי

$TS1$הגרמניאורתודוקסי$TS1$

$DN2$הגרמניאורתודוקסי$DN2$ההונגריהבןגםאלאסבושל

ההונגרי־ישיבתי.הרקעבעלאביושל

שלההונגריתהגישהביןההבדלים

השטחפניעלעלוחמיושלזולביןהחתן

תרמ"טבשנתרש"ר,שלפטירתועם

מועמדותלהגישהוצעברויארלרב.(1888)

הקהילהכרבחמיושלמקומואתלמלא
בנומולמתיחותעוררהמינויבפרנקפורט.

ששימשהירש,מנדלר’רש"ר,שלהבכור

ביקשהבןאביו.שהקיםהספרביתכמנהל
ועדאךהרב,מתפקידיבחלקלשמש

אתופסלהתפקידלפיצולהתנגדהקהילה

הרבהתמודדזאתבעקבותהבן.מועמדות

אתעבורהועזבבהזכההמשרה,עלברויאר

בפאפא.הרבנותמשרת

אבלהירש,הרבשלבדרכוהמשיך"הוא
"הואבלוג,ד"רמסבירהונגרי".רבהיההוא

שלוהדוקטורעבודתאתוכתבגרמניתדיבר

שדיברהונגרירבהיההואאבלבגרמניה,

הערה
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845פרנקפורט,שרהיודנגאססהעלמבט

הגרמניתהקהילההונגרי.במבטאגרמנית

איתו".הסתדרהכךכללאהאורתודוקסית

חברילביןהחדשהרבביןהגדולהוויכוח

הישיבה.ענייןעלנסובהקהילה

ישיבהלהקיםדרשברויארשלמה"ר’

הקיםלאהירששהרבלמרותבפרנקפורט,

הירש"כשהרבבלוג,ד"רמספרישיבה"

הואבפרנפורטהכלליתמהקהילהפרש

הסבירהואטהרה.מקווהכלקודםהקים

איןאבלכנסת,ביתבלילהתפללשאפשר

הואמכןלאחרמקווה.בלייהודיתמשפחה

לבניםספרביתואזמפואר,כנסתביתבנה

הירש,הרבשלגדולחידושהיהזהולבנות.

ביתשלהספרבתילבנות.ספרביתלהקים

הרבשלהספרביתבהשראתהוקמויעקב

התפרסמהבנושאנרחבת)כתבההירש

בנהלאהירשהרבאבלי"ה(.,19בגליון

בתים’.’בעליהיוהקהילהחבריכלישיבה.

לתורה,הירשהרבשלפירושואתלמדוהם
בקיאיםהיולאהםמשניות.קצתואולי
כרבברויאר,שלמהר’מבחינתבגמרא.

שקהילהסברהואכזה.דבראיןהונגרי,
אמיתית.קהילהלאהיאישיבהבלייהודית

לכךהייתהובהתחלהישיבה,הקיםהואאז

גםאךוציונותהתנגדהוא

בחריפותתקףהואלגלותיות.

שחברההמזרחיתנועתאת

מתוסכלוהיההחילונית,לציונות

שאינםבאירופהמהחרדים

בלפוראותבהצהרתרואים

משמים

שר’כךכדיעדהקהילה.אנשישלהתנגדות

למשךפרנקפורטאתעזבברויארשלמה
בווינה.כרבכיהןהואהזהובזמןכשנה,

בפרנקפורט,הקהילהלבקשתחזרהוא

הםישיבה.לבנותלושיאפשרובתנאיאבל

שמימוןהיההסיכוםאבלהתנאיאתקיבלו

עליו".מוטלהישיבה
בקהילהזרכנטעשהיההחדשהמוסד

בשנותיושגשגלאבפרנקפורטהחרדית

הראשונות.

הבניםרקלבד.היההוא"בהתחלה

’ישיבתשנקראההזו,בישיבהלמדושלו

מהונגריהבחוריםהגיעואח"כברויאר’.

התחילולאטלאטילדיו.עםבישיבהללמוד

אתלשלוחהגרמניםהקהילהחבריגם

בישיבההבחוריםרובאבללישיבה,בניהם

לימודבסגנוןהייתההישיבהמהונגריה.היו

ללמודלבחוריםאפשרההיאאבלהונגרי,

באוניברסיטה".הצהריםאחר

שלימיםיצחק,הנערגדלהזההרקעעל

לאשלעולםתלמודיכ"יהודיעצמואתיתאר

מעמדוסביבהמתיחותלצדעורו".אתיהפוך

לימודחשיבותעלהפולמוסגםאביו,של

החינוךשנים.לאורךאותוילווההגמרא

האבאמשמעי.חדהיהזהבנושאשקיבל

שילמדוהונגריהמישיבותבחוריםשכר

בביתהלימודיםשעותלאחרגמראבניועם

תלמודיתאווירהשררההורי"בביתהספר.

"בראשלימים,ברויארכתבבמהותה,"

יהיושבניהםלכךהורידאגוובראשונה

כילדכבר...אמיתייםתורה""בני

נאמןונשארתיהגמראאתאהבתי

הערה




הביתאתמילאהגמראלימודלה".

הצעיר.יצחקשלהרוחניעולמוואת

רש"ר,הסבא,שלהמרובההעיסוקאףעל
עלמעידברויאריהודית,ובמחשבהבהגות
המוסר’’ספרהייתהמציעאש"בבאעצמו

נעורי".בשחרלישהיההיחיד

imp
הספרבביתלימודיואתשסייםלאחר

אביו.שייסדבישיבהללמודברויארהחל

בהנחלתעיקרימאמץהשקיעהאבא
הישיבה,ולבחור,לילדיוהלמידהיכולות

עצמובכוחותגמראדףלכבושוהתשוקה

ברויאריצחקשלבלבולפעוםהמשיכה

בישיבהלימודיואתסייםהואחייו.לאורך

לרבנות.הסמכהעם

יצחקפנהבישיבההלימודיםלאחר
שלושביןעברהואלאקדמיה.ברויאר

כדוקטורשהוסמךעדאוניברסיטאות
ביןהקשראתלפספסקשהלמשפטים.
המרכזיותלביןמשפטן,ברויארשלהיותו

היהודית.בהגותווהמשפטהחוקמושגשל

התהומיההבדלאתושובשובהדגישברויאר

גםהכיראךהאנושי,למשפטה’תורתבין

שלאאוכל"לאביניהם:ההדדיתבהפריה

שלאכךעלדיברתמיד"הוא

והתכניתההצעהאתקיבלו

בארץיהודייםח"םלבנותשלו,
"ובאמתבלוג,ד"ראומרישראל",

׳נביא;היההואמתבונן,אתהאם

עמדתואתמקבליםהיואם

הקהילהאתלהצילאפשרהיה
הישיבות"ואתבאירופההיהודית

שליהמשפטיםללימודיאנישחייבלהודות

התלמוד".בלימודמבוטלבלתיקידום

היהבאוניברסיטהלימודיובתקופת

היהודים’הסטודנטיםביאיגודפעילברויאר

מאוחרהאורתודוקסים.הסטודנטיםשל

אתלישהעניק"הואשהאיגודיכתוביותר

החיים".לכלידידיםידידיי,

לימודיואתשסייםלאחרספורותשנים

היסודועידתבקטוביץהתקיימההאקדמיים

הרבהיההמייסדיםביןישראל’.’אגודתשל

גדולימועצתעלשנמנהברויאר,שלמה

היההצעיריצחקהראשון.בהרכבההתורה

והואמראשיתה,האגודהבעניינימעורב

הקמתהעםשהתעוררבמאבקלאביוסייע

הפרישה’.’חובתבעניין

שחברותהייתהברויארהרבשלדרישתו

שאיננולמירקתתאפשרישראלבאגודת

אורתודוקסית־משותפתבקהילהחבר
רפורמית.

$TS1$.אורתודוקסיתרפורמית$TS1$
$DN2$.אורתודוקסיתרפורמית$DN2$הייתההדרישהשלהמשמעות

בגרמניהאורתודוקסיםהמונישלדחיקתם

ברויאריצחקהחדש.הארגוןמשורות

השניומהצדבמערכה,לאביולסייעהתגייס

רוזנהיים,יעקבר’ישראל,אגודתנשיאניצב

שלבקהילתווחברהאגודהמייסדיביןשהיה

בפרנקפורט.הירשרש"ר
הקהילותנגדחריףמאודהיה"הוא

האמין,"הואבלוג,ד"רמספרהמשותפות",
שקהילההירש,רש"רשלוסבאכמו
לאהיאההלכהעלמבוססתשלאיהודית

פרשהירשהרבלכןבכלל.יהודיתקהילה

להשהיהבפרנקפורט,המאוחדתמהקהילה
ולכולםרפורמי,רבוגםאורתודוקסירבגם
הקהילה".בוועדנציגיםהיו

שלהדרךבצדקתברויארשלהביטחון

בלשוןזאתביטאוהואמוחלט,היהסבו
דיןבעריכתשלוההתמחותבתקופתחדה.
מהקהילההפרישהעלמשפטימאמרכתב
עוסקשאיננומצייןהואבהקדמההמאוחדת.
שאינומי"רקשכןהפרישהשלההלכתיבהיבט

איגודשבקרבהיוםלחשובעלולבר־דעת

ההיסטוריתליהדותהןמקוםישאחדקהילתי

ובשבילהגיאולוגיה.שלליהדות־כביכולוהן
כותב".אניאיןדעתברשאינומי

כתנאיהפרישהחובתעלבוויכוח

שלמהר’ניצחישראללאגודתלהצטרפות
שלתחילתהאתסימןהזההמאבקברויאר.
יצחקלביןרוזנהייםביןשניםארוכתיריבות
יישובעלהפולמוסהיהשעיקרהברויאר,

ישראל.ארץ

לאחחיובייחסברויארספגבצעירותו
עלתלויההייתהשבוהוריו,בביתישראל הצדהריסתלאחרמהזמןפרנקפורט.שלהיהודים,רחובהיודנגאססה,שלהדרומיהצד

1868הרחוב,שלהמערבי
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לצדו.1946ראשיתישראל,ארץלענייניהאנגלו-אמריקאיתהחקירהועדתבפנימעידברויאריצחק

בלוימשההחרדית,והעדהישראלבארץישראלאגודתמנהיג

הערגהישראל.ארץשלגדולהמפההקיר

מעשילענייןהפכהישראללאחהבסיסית

העולםמלחמתבעקבותבעיניוודחוף
עלבלפורהצהרתותוצאותיה.הראשונה

ישראלבאחהיהודילעםלאומיביתהקמת

לברויארנראוהאחעלהבריטיוהמנדט

לשובהיהודיהעםשעללכךברורכאיתות

תתגייסישראלשאגודתקיווההואלארצו.

בבנייןמשאביהאתותשקיעלמשימה

ישראל.באחתורהשומרייישובים

שלבתקופתוגרמניהמיהודירבים

הזדהואדוקים,אורתודוקסיםגםברויאר,

מבחינהוכיהודיםלאומיתמבחינהכגרמנים

וזיהההזומהגישהסלדעצמוברויארדתית.

מהיכולתהתפעלהואכלאום.היהדותאת

הלאומיותאתלהציבהציונותהוגישל

מולהתקומםאךפשוטה,כעובדההיהודית

הדתשלתפקידהאתשלהםההבנהחוסר

היהודית.הלאומיתבזהות

עלמשהוהביןשהרצלחשב"הוא
הבינה,לאהרפורמיתשהיהדותהיהדות

בלוג,ד"ראומרעם",היאשהיהדותוזה
שלהפנימיהתוכןמההביןלאהוא"אבל

שההגדרהחשבווהציונותהרצלהזה.העם

כלשללזודומהישראלעםשלהלאומית

הואהיהודישהעםהבינולאהםהעמים.

שכתבכמובהיסטוריה",חדשה"בריאה

הירש".הרבכןלפני

עלנוצרוהעמיםשכלבעודברויאר,לפי
הלאומיותמשותפות,ושפהטריטוריהבסיס

עלהחוק,עלמיסודהמבוססתהיהודית
התורה.משפט

בשםספרפירסםברויאר"ב־8191

ליידישתורגםוהואדמשיחא""עקבתא

פוןשפורען"דיהכותרתתחתב־3291

"הכשרתעלמדברהואהזהבספרמשיח".

להתאחדותישראלואחישראלעם

ומשיחוחוקותחתה’,שלטוןתחתהמחודשת

הגדולהבכנסיההנביאים".דבריע"פ

שאגודתרצההואבווינהב־3291הראשונה

ויישובבעלייהתמיכתהעלתצהירישראל

הזו,התביעהעלחזרהואבהמשךהאח.

הצהרתאםלהחליטצריכהשהאגודהוהכריז

להתרחקצריךואזשטן,מעשההיאבלפור
שהיאאוהאח,בבנייןשלהמהמימוש

ולבנותלהזדרזחייביםואזהאלוקים,מעשה

!'־
לימוד

$TS1$לימוד'!$TS1$
$DN2$לימוד'!$DN2$אתמילאהגמרא

שלהרוחניעולמוואתהבית

העיסוקאףעלהצעיר.יצחק
בהגותהסבאשלהמרובה

ברויאריהודית,ובמחשבה

ש"בבאעצמועלמעיד

המוסר׳ס9רהייתהמציעא

נעורי"בשחרלישהיההיחיד

ד"ראומרישראל",באחהתורהמדינתאת

שהצהרתמאמיןעצמושהואאמר"הואבלוג,

אתקוראשהקב"המהשמיםסימןהיאבלפור

שאגודתביקשהואישראל.לאחלחזורעמו

באירופה,ישיבותבבנייןתשקיעלאישראל

ההלכהפיעליהודייםחייםבבנייןאלא

לאאבלשלו,הטענההייתהזוישראל.באח

באחבנושלאלוכאבמאודאותה.קיבלו

שלמים".יהודייםחייםישראל

התקבלה?לאשלוההצעהלמה
ההצעהאתקיבלההתורהגדולי"מועצת

הנגדיהצדשהיהרוזנהיים,יעקבשל

הואהאחשיישובחשברוזנהייםבוויכוח.

כך".כלמרכזיענייןלא
תקבעישראלשאגודתביקשברויאר

ישראלעםאת"להכיןשלהמרכזיתכמטרה

מחדשאיחודםלקראתישראלאחואת

שרוזנהייםהניסוחה’".תורתשלטוןתחת

כלליהיהקטוביץבוועידתושהתקבלהציע

אתוהמצווההתורהברוח"לפתורביותר:

הפרקעליוםיוםשתעלינההשאלותכל

שניסוחסברברויארישראל".עםבחיי

דבר.למעשהאומראיננוכזהכוללני

חיהיההירשהרבשאילוטען"ברויאר

בונההיהלאהואבלפורהצהרתאחרי

דמיין,בפרנקפורטנפרדתיהודיתקהילה
בארץנפרדיישובבונההיהאלא

ישראל".
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המסויגהיחסעםבזהמתמודדהוא

הארץ?לבנייןהירשהרבשל
היאבלפורהצהרתברויארלפיאבל"כן,

ישראללעםקוראשהקב"המהשמים,סימן

בזמנושהיהממהשונהזהלכןלאח.לשוב

הירש".הרבשל

9 miniןmini
אח"מרכזהקמתשלאחרבשנים

בפרנקפורטישראלאגודתשלישראלי"
כוחובכללדחוףברויארהמשיךב־8191

הואהתורה.ברוחובניינההאחיישובלמען

למשךראשונהפעםישראלבאחלבקרנסע
החרדית’ליעדהוסייעב־6291,שבועיים

כקהילהבהלהכירבדרישתהבירושלים
נפגשברויארהלאומי’.מיהוועדנפרדת

עמוקותוהתרשםזוננפלדחייםיוסףר’עם
הענייןמהיעדרמאודהתאכזבאךמאישיותו,
אלטרנטיבהבבנייתהחרדיתהעדהשל

ובחירתההציונית,לתנועהתורנית

ושובשובקראהואבלבד.בהסתגרות

שומרייישוביםובהקמתבעלייהלתמוך

עלחזרהדחיפותמוטיבישראל.באחתורה
התנועהמולהתחרותבשלבדבריו,עצמו

הלאומי:הביתשלהעתידיאופיועלהציונית

קםהיהודיהביתבהירות,דורשת"השעה
ישראל.לעםהבטיחוהוהמערבעמיויהי.
לחדש?אולעתיקעם,לאיזהשואל:ואני
ומתחילעצמו,אתלכונןעומדהלאומיהבית

קהילות,אלושואל:ואניהקהילות.בכינון
החדשות?".אוהעתיקות

וכותב,כנואםברויארשלכישוריולמרות

מספיק.רחבהלתמיכהזכולאקריאותיו
לואםגםמורכבת,הייתהשהציגהעמדה

הואמאליה.מובנתנראיתהייתההיאעצמו

אךהאח,ובבנייןבעלייהאקטיביותדרש
הציונות.עםלהתחברותנחרצותהתנגד

ישראל,לאחשובברויארנסעב־4391
הנאציםעלייתרקעועלהביקורבעקבות

עםארצהלעלותהחליטבגרמניה,לשלטון

משפחתו.

ביקורולאחרשנשאישראל,אחעלבנאום
יהודיאתלהטעיםברויארביקשבה,השני

שהתעוררהבאחהמתחוללמהפלאאירופה
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הרבשדישורון׳עדת׳קהלשלהחדשהכנסתבית

הבדולחלילבאירועישפוצץבפרנקפורטברויאר

י*
הירשהרבשאילוטען"ברויאר

בופורהואהצהרתאחריח׳היה
בפרנקפורטקהילהבונההיהלא
נפרד"שובבונההיהאלאדמיין,

ישראל"בארץ

ישראללאחהיוםיבואאשר"האישלחיים:

והמקבתהפטישקולאשראחלפניויראה
אשראחקצה•עדהאחמקצהבהנשמע

עלצץוביתהפוגות,בליובוניםבוניםבעריה
רחובותויוצריםבבתיםנוגעיםובתיםבית,יד

הןאלובמלאכותהעושותוהידייםחדשים.

מןזהאישיצאואםיהודים.ידיככולןרובן
לפנישםהיהחולרקאשרהמושבה,אלהעיר
פורייםשדותלפניוהיוםיראהאחדות,שנים

מרהיבים".וגנים

האחשלבפניהשהשינויטעןברויאר
שמתרחש:גדולהיסטוריתהליךעלמלמד

לאהאחיאתאני׳והשימותי"נאמר
המתרחשהדברהשממה.אתעודמצאתי

אחבהיסטוריה.לודומהאיןלעינינו
חדשההיסטוריתלתקופהנכנסתישראל

ושמעו,האזינולשער.איןתוצאותיהאשר

השחר".עלהובירושליםבציוןשם

ישראלבאחביקרברויאר"יצחק

ד"רמספרלאח,"עלהשהואלפניפעמיים

אתאהבמאודהואהראשונה"בפעםבלוג,

הלאמהיישוביםהתאכזבקצתאבלהאח,

התלהבכךכלהואהשניהבפעםדתיים.

מכתבכתבהואלעלות.החליטשהואעד

באחשכאןכותבהואובובאירופהלעיתון
פהכיוכשרות,רבנותשיהיומספיקלא

תחומיבכללשלוטהתורהצריכהבאח

הפוליטיקאיםאיפהשאלהואהחיים.
איפההחרדים,האמניםאיפההחרדים,

החרדים".הדיןעורכי

נפגשבאחהשניביקורובמהלך

קוק,הכהןיצחקאברהםהרבעםברויאר

הואישראל.בארץהראשיכרבשכיהן

שחלקאףאותו,וכיבדקוקמהרבהתרשם
עםהפעולהלשיתוףהנוגעבכלעליו

לשכנעקוקהרבביקשבשיחתםהחילונים.
’הפרדתאתישראללאחלייבאשאיןאותו

אותושציטטוכפימגרמניה,הקהילות’

הקהילותהפרדת"אתברויאר:מכןלאחר
הירשהרבישראל.לארץלהביאאסור

באחאולםבפרנקפורט,אמנםצדקז"ל
רפורמה".תנועתאיןישראל

המשיך1936בשנתלאחעלייתועם
התיישבותבהלפתחכדילפעולברויאר

הוועדנשיאותחברהיותועלנוסףתורנית.

בראשעמדהואישראל’’אגודתשלהפועל

ישראלאגודתשלמוסדהיישוב’,’קרן

התורה.פיעלבהתיישבותלתמוךשנועד

’פועליהסתדרותלנשיאגםהתמנהברויאר
)פא"י(.ישראלבאחישראל’אגודת

בהצטרפותשלוהמטרההייתהמה

לפא"י?

לממשיוכלהואשבפא"יחשב"הוא

לאגודתהציעשהואהתכניתאתחלקיבאופן

שהתבטאמינורי,מימושהיהזהאבלישראל.

מייסדיכלכמעטחיים.חפץבקיבוץרקאז

שכשהםכךכדיעדמפרנקפורט,היוהקיבוץ

באחהתלויותמצוותשלבשאלותנתקלו
בפרנקפורט,שלהםלרבמכתבשלחוהם
החזו"אאגב,ההלכות.אתאותםשילמדכדי

תמונותוישחיים,חפץבקיבתתמךמאוד

הקיבתי'שלבשדותמסתובבשלו
כדילפעולניסההואאופניםבאלו

באח?תורנייםיישוביםלהקים
הוא’41ועדב־63’לאחעלה"הוא
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וז"םחפץקיבוץראשוניעםבגדרהברויאריצחק

ציפורה,שלו,הבתבארץ.היהלאכמעט

אביהאתראתהלאכמעטשהיאליסיפרה

במסעותבאירופההיההואשנים.באותן

אגודתשלהיישוב’’קרןעבורכספיםלגיוס

כסףלקרןהיהשלאסיפרהואישראל.

הניסיוןבירושלים.משרדלשכוראפילו
לתמיכהזכהלאהואכיהתרומםלאהזה

איךאמר,הואישראל.באגודתוגיבוי

ההלכהפיעלקיבוץלהקיםיכוליםאנחנו

קרקעות?לקנותיכוליםלאאנחנואם
היישובחיים,חפץקימץאתכשהקימו

הכסףישראל’,אגודת’פועלישלהראשון

ולאהיסוד’מיקרןבאהקרקעותלרכישת

גלולההייתהזוישראל.אגודתשלמכסף

ברויאר".יצחקעבורמאודמרה

אגודתאתלרתוםברויארשלכשלונו

תסכול.אותומילאהארץלבנייןישראל

בשללמזרחי,לחבורהיהיכוללאהוא

עםלהשתתפותהנחרצתהתנגדותו

מאידך,הציונות.שלהחילוניותהמסגרות

להירתםהחרדיםלאחיושלוהקריאות

עשולאלציונות,אלטרנטיבהליצירת

רב.רושם

אתקיבלושלאכךעלדיברתמיד"הוא

יהודייםחייםלבנותשלו,והתכניתההצעה

"ובאמתבלוג,ד"ראומרישראל".בארץ

היואם’נביא’.היההואמתבונן,אתהאם

אתלהצילאפשרהיהעמדתואתמקבלים

הישיבות".ואתבאירופההיהודיתהקהילה

?nn'nןעת0טדש׳וחוו
בשואהאירופהיהדותשלחורבנה

ברויאר.שלחלומותיועלהגוללאתסתם

מיליונישלרציחתםעלהגדולהשברמלבד

לאברויארשלתכניותיובאירופה,היהודים

שהמונישלוהתקווהרלוונטיות.עודהיו

ויטוארצהיעלואירופהבמזרחהחרדים

נגוזהתורנית,מדינהלטובתהכףאת

ברורהיהכברכעתהכבשנים.עשןעם

מדינתיהיהלאהעתידיהלאומישהבית

מדינהאלאברויאר,חלםשעליההתורה

אגודתאנשירובשלההתעלמותחילונית.

אתהפליאווקריאותיומהצעותיוישראל

היום"עדמכן:שלאחרבשניםגםברויאר

ספרפירסמתיזאת!לתפושמסוגלאיני

אחדכלשלהמסייםוהצלילספר,אחר

יוקדתוהתעוררותאזהרהקריאתהואמהם

מדועהאגודאיות".של"האידאהלהגשמת

אניאשםבוודאי...ההצלחה?ממנינמנעה

ייסרלמערכהחבריובגיוסהכשלוןבעצמי".

למה?לבדי?נשארתי"מדועברויאר:את

אכזרית...".שאלהקשה!שאלהמדוע?

פניהמועדותלאןברורכברהיהכאשר

למציאתברויארפנההעתידית,המדינהשל

התורהמדינתאםהציונית.התנועהעםהסדר

ביקששעה,באותההפרקעלעמדהלא

עבורתרבותיתאוטונומיהלהבטיחברויאר

שמירהלצדישראל,באחהדתיהציבור

אתאני׳והשימותי"נאמר

אתעודמצאתילאהארץ׳

לעינינוהמתרחשהדברהשממה.

ארץבהיסטוריה.לודומהאין
היסטוריתלתקופהנכנסתישראל

לשער"איןתוצאותיהאשרחדשה

שבתכמובמדינהיהודיותסףדרישותעל

מסירתבטרפות,מסחראיסורבפרהסיא,

יחסיהתקנתוכןהדיןלבתיהמשפחהדיני

הדת.בדרישותכללשאותםצודקים,עבודה

תש"ובשנתלעולמוהלךברויאריצחק

מדינתהקמתלפנימשנתייםפחות,(1946)

אבלהמדינה,בהקמתראהלאהואישראל.

בעיניוהראויההדרךאתלהתוותהספיק

החילונית.המדינהבמסגרתלהתנהלות

שעתידולהדגיששבהואחינוך,כאיש

באמצעותדווקאנקבעלאהיהודיהעםשל

אלאישראל,באחשתוקםהמסגרת

החברההציבור.שלחינוכובאמצעות

מהמדינה.חשובה

להצעותיושבדומהסבורבלוגד"ר
קהלידיעלשנדחוברויארשלהמעשיות
הראוילכבודזכתהלאהגותוגםשלהן,היעד

עודישסולובייצייקוהרבקוקהרב"לצדלה:

הקולוזהמודרנית,אורתודוקסיהשלקול
וללמודלחקורכדאיברויאר.יצחקר’של

היהודילעולםשלישיחזוןמציגהואכיאותו,

המודרני".

להרחבה:מקורות

קוקהרבמוסדדרכי,ברויאר,יצחק
קוקהרבמוסדדרן,ציוניברויאר,יצחק
עמנואלשלהדתפילוסופייתעומר,עמית

יצחקהרבשלהגותועלוהשפעתהקאנט
אילןבראוני׳ברויאר,

שלדיוקןברויאר,יצחקד"רברויאר,שלמה

לזהמעיןתלמודי,יהודי

יצחקידמעשה,ואנשיחרדיםגבל,עדה

צביבן

הערה



