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"חנו לנער על פי דרכו"
עיו בהגותו של האדמו"ר מסלוני
מבוא

בהתכנסות המרכזית של חסידי סלוני באר ישראל מיד לאחר השואה התקבלו
כמה החלטות קריטיות אשר מקצת מורות על חידושה ותקומתה של חסידות זו
משני אלו עד ימינו:
לשמור ביתר שאת ועוז על חנו הבני והבנות ,לחנכ בבתי תלמוד תורה ובית
יעקב בדר צניעות ומדות טובות ולהרחיק מחברי רעי ומספרי חיצוניי,
וכמו כ לגדל את הבני לתורה וליראת שמיי בישיבות שלנו דווקא )סעי ב(.
לעשות כל המאמצי לטובת הרוחנית והחומרית של מבצרי התורה
שלנו ,היינו הישיבה הקדושה אור תורה בטבריה והישיבה הקדושה בית אברה
בירושלי ,להמשי את השושלת של מבצרי תורה ישיבת תורת חסד בברנובי
1
החרובה )סעי ז(.

שתי החלטות אלו ,שעליה חתו האדמו"ר של חסידות סלוני ר' שלו נח
ברזובסקי ) ;2000–1911להל :רשנ"ב( ,מעידות על שני האתגרי הגדולי
שמול ניצב רשנ"ב :החינו ושיקו הישיבות .משלב קבלת החלטות אלו ועד
יו מותו האמי רשנ"ב במשימת החינו הישיבתי ,וג לאחר כמה עשורי הוא
שב והציג את האתגר של ימינו:
ברור לנו שחובת הדור לדעת שהתפקיד המקודש ביותר שהוטל עלינו הוא
לקיי ולהרחיב את מערכות החינו התורתי .את מירב המשאבי שישנ ,כספי
ואנרגיה ,כישרונות ופעולה יש להקדיש בעיקר לחינו .יש לאל ידינו להכפיל את
מימדי החינו לתורה וליראת שמי בכמות מספרית ועוד יותר בהשבחה
איכותית .כמו כ את מיטב בעלי הכשרו ,מאות אברכי היוצאי לחפש
*
1

המאמר נכתב בהדרכת פרופ' זאב גריס.
מתו קונטרס כתבי קדש ,ירושלי תש"ח ,עמ' .52–48
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פרנסה ,עלינו להפנות בכל מחיר לעול החינו לת"תי לישיבות .הלא זהו
המקצוע המקודש ביותר ,כשאד מתמכר לחינו דורות כשרי לתורה ליראת
2
שמי  ,גדולתו במידת החסד היא מ המפורסמות.
רשנ"ב ,האדמו"ר השביעי לחסידות סלוני  ,היה שות לגורל החברה
היהודית המסורתית אשר מצאה עצמה בשנות השלושי והארבעי של המאה
העשרי מול חורב הקהילות לאחר מסעות וטלטולי ללא כל מסגרת עוטפת
שנסתיימו בהשמדת של רוב יהודי מזרח אירופה .אירועי אלו הובילו את
מנהיגי החברה החסידית לבחינה מחודשת כיצד להמשי את החצר החסידית
לנוכח המציאות המשתנה .במילי אחרות ,אילו מאמצי יש להשקיע כדי לשק
את החצר החסידית ולהחזיר עטרה ליושנה והיכ.
שיקומה של החברה החרדית לאחר השואה ,ובתוכה החברה החסידית,
מקבל תנופה מחקרית בשני האחרונות על א שהיא נמצאת עדיי בחיתוליה.
יפה עמד על תופעה זו יוס ד בדבריו:
המציאות של השליש האחרו של המאה ה 20מציגה בפנינו תנועה חסידית
היונקת את כוחה ממלטשות יהלומי ובתי יוצר ...תנועה דינמית שפניה אל
העתיד – היא אחת המופלאות ביותר בתולדות ישראל במאה ה .20תופעה זו
מחייבת לא רק תיאור מחדש של חיי הדת היהודיי בזמננו אלא היא דורשת מ
ההיסטוריו חשבו נפש ובדיקה מחדש של תפיסותיו ומסקנותיו לגבי תולדותיה
 3
של החסידות במאות ה 18וה .19

ד מצביע על המחסור במחקר חסידות במאה העשרי  ,בייחוד לאחר השואה,
דווקא לנוכח השתקמותה של החסידות ופריחתה 4.לעמדתו זו חברו מספר
2
3
4

מתו ארכיו אגודת ישראל ,שנת .1984
י' ד  ,החסידות :המאה השלישית ,בתו  :ד' אס )עור ( ,צדיק ועדה ,ירושלי תשס"א,
עמ' .53–52
בשני אחרונות יש עלייה במספר המחקרי ועבודות הדוקטורט העוסקי בחקר
החסידות החל מהמאה הי"ט ועד ימינו .ראו לדוגמה ג' שגיב ,חסידות צרנוביל :תולדותיה
ותורותיה מראשיתה ועד מלחמת העול הראשונה ,תל אביב  ;2009ת' גרנות ,תקומת
החסידות באר ישראל אחרי השואה :היבטי רעיוניי ,הלכתיי וחברתיי במשנתו של
האדמו"ר ר' יקותיאל הלברשט מקלויזנבורגצאנז ,עבודה לש קבלת תואר דוקטור,
אוניברסיטת בר איל  ,רמת ג תשס"ט .יש לציי שחסידויות חב"ד וברסלב זוכות לתנופה
מחקרית רבה ,בעוד חצרות חסידיות אחרות עדיי לא קיבלו את תשומת לב המחקר .כמו
כ תורמי מחקריו של פרופסור יהונת גארב על מוקדי ההשקה של חסידויות נוספות
בנות זמננו ואדמו"רי מסוג חדש לבי עול הישיבות הלמדני ועולמה של הקבלה .ראו
לדוגמה י' גארב ,יחידי הסגולות יהיו לעדרי ,ירושלי .2005
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חוקרי נוספי שטענו כי כיוו המחקר כיו חייב להגיע ג לחקר החסידות
בעשורי האחרוני .אכ לאחרונה נוספו מחקרי חדשי העוסקי בחקר
החסידות המאוחרת במאה האחרונה  .אול לבד מאלו המצביעי על חשיבות
המחקר על החסידות בעשורי האחרוני והתפתחותו ,מושמעת עמדה ביקורתית
אשר מציבה את השאלה הא החסידות בת זמננו יוצרת חידוש שעליו יוכלו
לעמוד החוקרי .וכ :הא מושגי היסוד והספרות ה כול פרות העבר הרחוק,
והא נית לטעו ,כפי שסבור ד ,כי בשורתה של החסידות כיו אינה השינוי
אלא העדר השינוי והעדר הצור בשינוי .קשה לי לקבל את העמדה הרואה
בחסידות בת זמננו תנועה מתנוונת ושוקעת .אדרבה ,במספר נושאי היא נושאת
בשורה חדשה ,בייחוד בתפקידי השוני שרכשו האדמו"רי החסידיי .לאחר
השואה התלכדו החסידי במקומותיה החדשי ובסביבה החדשה הודות
לדמות המנהיג ,הצדיק ,היורש הלגיטימי של השושלת .יתרה מזאת ,הפיצולי
הרבי בעדות החסידיות הוכיחו כי הנהירה של החסיד לעדה החסידית והרגשת
השתייכותו בה היא על בסיס דמותו הכריזמטית של המנהיג 5,כמו ג על
מאפייני נוספי אשר סייעו בשיקו החצר .חסידויות שאדמו"ריה לא שרדו
את התופת מצאו עצמ ללא רועה ,והסיכוי להשתק היה קט למדיי ,וישנ שלא
הצליחו בכ כלל 6.לעומת ,חסידויות אשר מנהיגיה ניצלו או שהעמידו צאצא
בעל כושר מנהיגות ,הצליחו במידה זו או אחרת להשתק .יש לציי שרוב של
החסידויות התקיימו סביב "חצר" וזיקה לצדיק ,היינו המסגרת החברתית היא זו
שנתנה בסיס אית לקיו החסידי למעט יוצאי דופ 7.יהודי רבי ,יוצאי בתי
חסידיי ,שחצר רב התפרקה או שה עצמ ניתקו ממנה ,איבדו במוקד או
במאוחר את הזיקה שלה לחסידות.
במאמר זה אתמקד בסוד קסמו של משק חסידות סלוני במאה העשרי
ר" שלו נח ברזובסקי ) :2000–1911להל רשנ"ב( ,בדגש על היסודות

5
6
7

ראו י' אחיטוב ,היה זה כאילו מסתכלי באש בוערת ,הערות על כריזמה ,בתו :ח' עמית
)עורכת( ,אחריו – על מנהיגות ומנהיגי ,ירושלי תש"ס ,עמ' .73–85
דוגמות לכ ה בתי אב של חסידות סלוני )קוברי ,לכובי ,קוידאנוב( ובתי אב של
חסידות צאנז )טשכויב ,שינובה ,פריסטיק( .כ ג חצרות פיאסצנה ,אלכסנדר ,גרודזינסק
ואחרות אשר לא קמו אחרי השואה מפני שלא נותר לה מנהיג.
חסידות ברסלב היא דוגמה לתופעה חסידית אשר ממשיכה להתקיי במסגרת קשרי
חברתיי ללא אדמו"ר .קהילות שונות של ברסלב מתקיימות תחת הנהגת מנהיג מקומי
שאינו מכריז על עצמו באופ רשמי כאדמו"ר החסידות .לדוגמה הרב קניג בצפת ,הרב
בזנסו בתל אביב ועוד .ראו י' גארב ,יחידי הסגולות יהיו לעדרי ,ירושלי .2005
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החינוכיי העולי מסדרת ספריו "נתיבות שלו" 8שבה ראה אבני יסוד
בשיקו החסידות .עדויות רבות לכ אפשר למצוא בדברי תלמידיו בעלוני
ובעיתוני הפנימיי 9אשר יצאו שנה לאחר מותו ,וג לאחרונה ,ע ציו עשור
למותו .שנה לאחר מותו כתב בנו ,האדמו"ר הנוכחי של חסידות סלוני ,על אביו
ש "מחנ טוב הוא כל שיש בו שלושה דברי הללו :אהבה ,הערכה ותמיכה.
וכמו שקבלתי מאבי מורי אדמו"ר זצ"ל שהיה המחנ המעולה ביותר שהכרתי
ולא שהיה הכי טוב ביחס לאחרי ,אלא היה מחנ מסוג אחר לגמרי ללא דמיו,
10
ומבחינה מסוימת היתה זו הנקודה החזקה ביותר שראו בו".
כמחנכי רבי בדורנו הטרודי בהנחלת דרכ החינוכית כ ג רשנ"ב עסק
בפיצוח הסוד החינוכי המאפשר למידה משמעותית עבור התלמיד ויצירת קשר
חיובי ונכו בינו לבי המחנ .נראה כי נושא זה מעסיק כל חברה השואפת
להשריש בדור הצעיר את עיקרי אמונותיה ודעותיה .החברה החרדית בימינו,
ובתוכה כמה מהחצרות החסידיות ,עסוקות וטרודות בשאלות חינו הדור ,ובתו
תחו רחב זה יש מגוו דרכי והשקפות .משנתו החינוכית של רשנ"ב ,המופיעה
בקונטרסיו ובספריו ,מתמקדת בחינו הבני החל מגיל צעיר ועד להיות
אברכי ובעלי בתי .יש לציי שאי קונטרס או משנה מסודרת במשנתו של
רשנ"ב על חינו הבנות .אמנ עבור הבנות יש מערכת חינוכית ענפה הנכללת
תחת רשת "בית יעקב" וכ פעילויות חינוכיות פניחסידיות נוספות ,א
התייחסות חינוכית לגבי הבנות בספרי האדמו"ר כמעט ולא מצאתי 11.על כ
מאמר זה מבוסס כולו על התפיסה החינוכית המיועדת לבני .באשר לבנות יש
לעת עתה להסתפק בתורה שבעלפה בחצרות החסידות.
 8ראו ספריו "נתיבות שלו" שיצאו לאור :נתיבות שלו )חלק א–ב( ,ירושלי תשנ"ח:
שיחות חיזוק והדרכה למשמרת הראשונה ,ירושלי תש"; נתיבות שלו ,שיחות
ומאמרי לתקופת שובבי" ,ירושלי תשמ"ט; מאמרי חנוכה ,ירושלי תשס"א; מאמרי
פורי ,ירושלי תשס"א; נתיבי חינו ,ירושלי תשנ"א; נתיבות נתיבי עול הישיבה,
ירושלי תשנ"א; נתיבות שלו על התורה ,ירושלי תשנ"ה–תשנ"ז; נתיבות שלו על
פרקי אבות ,ירושלי תשנ"ה; נתיבי ישורו ,ירושלי תש"ע; נתיבות שלו ,מאמרי
מיוחדי ,ירושלי תשל"ד.
 9ראו לדוגמה קולות בקהילה ,גיליו  ,666ד אב תש"ע; לקט קטעי עיתונות על חייו
ופטירתו ,תשרי תשס"א; לקט קטעי ומאמרי עיתונות ותורתו מר אדמ"ור בעל ה"נתיבות
שלו" ,תשרי תשע"א.
 10דרכי נע ,תשס"א ,עמ' שצג.
 11בפרק השמיני של הספר "זכרו קדוש" נזכרת רשת החינו הסלונימאית .רשנ"ב ש מספר
על מוסדות החינו שהוקמו בברנובי וכ באר לבני ולבנות ,א אינו מפרט .ראו זכרו
קדוש ,תשנ"ז ,עמ' קיד–קטז.
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במאמר זה מטרתי להציג שתי טענות שונות ביחס למשנתו החינוכית של
רשנ"ב .הטענה הראשונה נוגעת לאופ תפיסת תפקיד האדמו"ר לאחר השואה.
אראה כי תפקיד הצדיק מתבסס על איחוד רעיוני ואיחוד בפועל של שני מודלי:
ראש ישיבה ו"צדיק" ,אשר בשניה הקו המנחה הוא תפיסת האדמו"ר כאישיות
מחנכת .בתו כ אבדוק הא יש בכ בשורה חדשה בתהלי שיקו החצר
החסידית .טענה שנייה תתמקד במשנתו החינוכית של רשנ"ב המציגה בי היתר
את ייחודיותה של חסידות סלוני בעקבות מחקרו של אל נדלר 12.לטענתו,
סלוני משלבת יסודות השאובי מתורת החסידות הקלסית ע יסודות משיטת
הלימוד שהייתה נהוגה בישיבות ליטא ומדרכו של ר' חיי מוולוז'י .זאת לא רק
בשל שיוכה הגיאוגרפי לחסידות הליטאית ,אלא מראייתה את ייחודיותה בשזירת
יסודות אלו יחד לכדי חצר חסידית וישיבה חסידית אחת אשר ממזגת דפוסי
שוני ומנסה ליצור הגות חדשהישנה.
רשנ"ב זכה לתהודה ולפופולריות רבה בעיקר סביב פרסו סדרת ספריו
"נתיבות שלו" והוצאה לאור של ספרי אבותיו – אדמו"רי סלוני .ספרי אלו
נודעי ומפורסמי לא רק בציבור החרדי אלא ג בציבור הדתילאומי .קונטרסיו
וספריו מופיעי על מדפי האולפנות והישיבות ,מכינות קד צבאיות ובתי כנסיות
ונלמדי כשיעורי בפני עצמ .שפתו הבהירה ונטולת העומס הקבלי והדרשני
הרגיל בחסידות ,העברית המודרנית שבה הוא משתמש ,ובייחוד תפיסותיו
החינוכיות והאנושיות המעמיקות – כל אלו תרמו תרומה נכבדה להצלחת של
חיבוריו .נוס לזאת ,הספרי מכילי רעיונות חסידיי ושאינ חסידיי באופ
מסודר ושיטתי המאפשר נגישות והבנה .הוא אינו מאיי בתכניו ,ובכ מאפשר
גישה רחבה של קוראי הרוצי להיחש לשאלה מה מציגה חסידות עכשווית,
אילו דפוסי ישני היא משמרת ובאילו היא מנסה להוביל חידוש ,א קיי כזה.
לכל אלו ,לעניות דעתי ,תורמת הסינתזה שאותה מנסה רשנ"ב להכיל במשנתו
ובכ לאחוז את החבל משני קצותיו :למדנות ,חסידות ומוסר .לדעתי ,זו אחת
מהסיבות אשר הובילו לפריצתה של חסידות סלוני ג מעבר לגבולות החברה
החרדית ,ובמידה מסוימת ג לפופולריות שזכתה לה בשני האחרונות ,בעיקר
דר חיבורו "נתיבות שלו" .הקורא את ספריו של רשנ"ב נפגש ע דפוס חשיבה
רציונלי ולמדני א בשפה פיוטית ורגשית המכילה רעיונות חסידיי קלאסיי.

 12נושאי אלו בולטי מאוד בספרו של ר' אברה וינברג ,וטר יצא מחקר מקי על ספר זה
ועל מחברו.
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א .חסידות סלוני :רקע

כור מחצבתה של החסידות הוא העיירה סלוני שבליטא ,ש הוכתר רבי אברה
וינברג ) (1884–1804לאדמו"ר הראשו של החסידות .רבי אברה וינברג היה
תלמידו הבולט של רבי מרדכי מלכובי ואחריו של רבי משה מקוברי 13.מיד
לאחר מותו של רבי משה מקוברי הוא הוכתר לאדמו"ר וקבע את מושבו וחצרו
החסידית בעיירה סלוני .בתקופה זו כתב כמה ספרי והחשוב בה "יסוד
העבודה" .הספר מציג את הפולמוס ע ר' חיי מוולוז'י ) (1821–1749בספרו
"נפש החיי" לגבי המושג תורה לשמה ,וע חב"ד לגבי המושג אמונה
תמימה 14.ר' אברה וינברג היה הראשו לבית סלוני שהעמיד ,ה באישיותו ה
בפועלו ובספריו ,את התשתית למיזוג בי יסודות חסידיי וליטאיי .זאת הוא
עשה על ידי הקמת ישיבה חסידית בעיר שרובה מתנגדי ,בהחלטה על תוכני
הלימוד שיילמדו בישיבה ובאורח החיי החסידי שהנהיג בחצרו 15.בשאלת
הפולמוס ע ר" חיי מוולוז'י הוא מעמיד את הדג החסידי ללימוד לשמה,
לש השגת הדבקות האלוהית ,אול הוא קרוב ביותר לתפיסת בעל "נפש
החיי" בהדגשת ער לימוד התורה ,ובפשרנותו המסוימת בעניי "מתו שלא
לשמה בא לשמה" .מיזוג היסודות הלמדניי ע יצירת חצר חסידית המשיכו
להתנוסס כדגל חסידות סלוני מראשיתה ,מימי ר' אברה ,ועד לימינו .כיו,
במיוחד בספריו של רשנ"ב ,אפשר לחוש באותו רצו עז לשמר את הסינתזה
שיצר ר' אברה ,אלא שזו מקבלת פני אחרות ,ועל כ אעמוד בהמש .כשנפטר
ר' אברה עברה ההנהגה החסידית בסלוני בירושה מדור לדור .ארבעה
 13ראו ז' רבינובי ,החסידות הליטאית ,ירושלי ..1961
 14בנימי בראו עסק בסוגיית האמונה התמימה בחסידות סלוני ,וטענתו העיקרית היא כי זו
למעשה התרחבה וקיבלה ביטוי רציני ומשמעותי דווקא בחסידות סלוני ,בניגוד לאמונת
הדעת של חב"ד .ראו ב' בראו" ,אמונה בראש ואמונה בסו :קווי לתפיסת האמונה של
שלושה הוגי חרדיי במאה ה ,"20אקדמות ,ד )תשנ"ח( ,עמ'  ;31–62הנ"ל ,שובה של
האמונה התמימה :תפישת האמונה החרדית וצמיחתה במאה ה ,19בתו :על האמונה,
ירושלי תשס"ה ,עמ' .403–443
 15ממקומות שוני ליקטתי מידע על חייו ופועלו של ר' אברה וינברג .מלבד בספרי סלוני
אשר ער רשנ"ב ,נית למצוא עוד מידע עליו ועל הישיבה הראשונה בסלוני .החיבור
הקרוב ביותר לביוגרפיה הרשמית של ר' אברה וינברג הוא "על פי הבאר" מאת רשנ"ב,
שפורס לאחר מותו של ר' אברה כמבוא לאוס דרשותיו שבעל פה :ספר באר אברה,
ירושלי תשמ"ה ,עמ'  .9–46ג בספרו החשוב של ז' רבינובי ,חסידות ליטא:
מראשיתה ועד ימינו ,ירושלי תשכ"א :י' אלפסי ,מאורות בחסידות ,ירושלי תשס"ה,
עמ'  .309אלפסי מציי ש כי חסידויות קוברי ולכובי' ,שמה יצאה חסידות סלוני,
ירדו מבחינת מספר החסידי והכשירו את השטח למספר רב של חסידי סלוני שצאצאי
שלה הנהיגו עדות עד לשואה.
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אדמו"רי סלוני הנהיגו את החסידות בליטא ,ושלושה אדמו"רי – באר
ישראל 16.בליטא – בנו של רבי אברה וינברג ,רבי שמואל וינברג )–1850
 ,(1916שהיה שות לארגו "מחזיקי הדת" 17,בעל הספר "דברי שמואל"; רבי
אברה וינברג )השני( ) (1933–1884המכונה על ש ספרו "בית אברה"; בנו
רבי שלמה דוד יהושע המכונה "הרבי הצעיר" ,שנרצח בשואה בשנת .1942
באר ישראל הנהיג רבי מרדכי חיי ) (1953–1868את עדת החסידי בטבריה.
את מקומו כאדמו"ר החלי רבי אברה וינברג ) ,(1981–1889בנו של רבי נח
וינברג ונינו של מייסד השושלת .הוא מכונה "רבי אברה השלישי" או על ש
ספרו :בעל ה"ברכת אברה" .חתנו ,האדמו"ר השביעי לחסידות סלוני ,רבי
שלו נח ברזובסקי ) (2000–1911הוכתר לאדמו"ר בערוב ימיו של חמיו ,והנהיג
את סלוני עד סו המאה העשרי.
רשנ"ב נולד בברנובי ולמד בנעוריו אצל האדמו"ר בעל ה"בית אברה"
מסלוני בישיבת "תורת חסד" .באחת מנסיעותיו של ה"בית אברה" לאר
ישראל הוא רק את השידו בי בתו של ר' אברה בעל ה"ברכת אברה"
בטבריה לבי תלמידיו בברנובי ,הבחור הצעיר דאז שלו נח ברזובסקי .בשנת
תרצ"ו שלחו ר' אברה לאר ישראל והוא נשא לאישה את בתו של ר' אברה
ושהה בטבריה סמו לחותנו .תקופת שהותו בטבריה ידועה כתקופה קשה עבור
רשנ"ב .הוא סבל מהעוני ששרר בעיר ומכ שלא הצליח לפרנס את משפחתו.
במכתב ששלח לאביו ביקש ממנו את רשותו לעבוד במש מחצית היו
ובמחצית היו ללמוד .אביו שלח לו מכתב תשובה ארו שמקורביו של רשנ"ב
מעידי כי השפיע עליו ועיצב מחדש את ייעודו .בתקופה זו למד בישיבת "אור
תורה" שייסד רבה של העיר טבריה ר' משה קליערס על ציו התנא רבי מאיר בעל
הנס .לאחר מספר שני בטבריה נקרא לשמש כראש ישיבת לובבי'חב"ד בתל
אביב )בי השני ת"שתש"ב( .על תקופה זו יש סיפורי רבי המורי על
הצלחתו החינוכית בישיבה ועל שהפצירו בו להמשי בתפקידו .אול לאחר
שנתיי ,בעיקר סביב הידיעות הקשות ממלחמת העול השנייה על רצח הע
 16לחסידות סלוני יש היסטוריה רחבת שני ביחס לאר ישראל ,ובמיוחד בהתפתחות
החסידית של העיר טבריה החל מהעלייה החסידית הגדולה בשנת  .1772על הקשר בי
ליטא לאר ישראל ראו י' שלמו ,בי ליטא לאר ישראל במאה הי"ט ,בתו :יש מפני
חדש ,ב )תשס"ט( ,עמ'  ;428–417י"י ריבלי" ,זיקת של יהודי ליטא לאר ישראל",
בתו :נ' גור ואחרי )עורכי( ,יהדות ליטא ,א )עמ'  ,(461–463תל אביב תש"; י'
היילפרי ,העליות הראשונות של החסידי לאר ישראל ,ירושלי .1946
 17על חברת מחזיקי הדת בגליציה שהייתה בי הראשוני מסוג זה ראו ר' מנקי" ,פוליטיקה
ואורתודוקסיה :המקרה של גליציה" ,בתו :י' שלמו ,א' רביצקי וא' פרזיגר )עורכי(,
אורתודוקסיה יהודית )עמ'  ,(447–470ירושלי תשס"ו.
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היהודי ,גמל בלבו לעזוב את משרתו בתל אביב ולעבור לירושלי ולהקי ש
את ישיבת סלוני המתחדשת.
חור  1941נחקק היטב בחסידות סלוני ,זו השנה שהחלו להגיע השמועות
על המתרחש באירופה ,ובו בעת החליט רשנ"ב להקי את הישיבה החסידית
הסלונימאית בירושלי "בית אברה" .רשנ"ב עמד בראשה במש כמה עשורי,
וזהו אחד משיאי פעילותו החינוכית .במש השני הללו הוא כיה כחבר הנהלת
ה"חינו העצמאי" וכחבר "מועצת גדולי התורה" של "אגודת ישראל" .בתחילת
שנות השמוני הוכתר כאדמו"ר חסידות סלוני והחל במלאכת עריכה של ספרי
אבותיו מסלוני ,כולל אסופת ספריו וקונטרסיו "נתיבות שלו" .אירוע הכתרתו
לאדמו"ר עוד בימיו של חתנו ,רבי אברה וינברג השלישי ,שנוי עד היו
במחלוקת בקרב חסידות סלוני .עקב כ חל בחסידות סלוני פיצול בי רשנ"ב,
שהנהיג את עדת סלוני )המכוני ה"לבני"( ,לבי רבי אברה וינברג )הרביעי(
המנהיג את עדת סלאני בבני ברק )המכוני "השחורי"( 18.ר' אברה וינברג
)הרביעי( מכה כנשיא מוסדות סלאני "באר אברה" ,ובעת כהונתו הוקמו
קהילות סלוני ג באר וג באנגליה ,שווי ,בלגיה וארה"ב .שניה ראו עצמ
כיורשו של האדמו"ר רבי אברה וינברג השלישי ,והמתח בי שני הפלגי עדיי
קיי .רשנ"ב זכה לרוב קולות מסיעת סלוני ,ונית לזקו זאת ליכולתו
הכריזמטית .מידת הפופולריות שלו גברה ע הוצאת ספריו "נתיבות שלו".
באמצעות ספריו והגותו זכה רשנ"ב לתואר האדמו"ר ששיק את חסידות סלוני
לאחר השואה והוביל אותה להטלת עוג מחודש בטבריה ולאחר מכ בירושלי.

האדמו"ר כמחנ

בדורות שלפני חורב יהדות אירופה הופיעו כמה דגמי של מנהיגות בעול
הדתי .בחסידות בולטת דמות ה"צדיק" ,ובעול הליטאי ,במיוחד החל מהמאה
ה ,19ראש הישיבה .תפקיד הצדיק בתולדות החסידות נחקר כמעט בכל שדה
המחקר החסידי 19.זו למעשה אחת מהבשורות החדשות שנשאה החסידות
 18על מחלוקת זו לא נכתב בספרות סלוני כי א בבלוגי באינטרנט ובדפי עלוני פנימיי.
ר' אברה וינברג הרביעי הוא החת של ר' שמואל וינברג ,האדמו"ר השני של סלוני.
 19לסיכו המחקר על הצדיק בחסידות ראו י' כ" ,מסורת ומשבר ,ירושלי תשי"ח ,עמ'
 ;283–262ש' אטינגר ,ההנהגה החסידית בעיצובה ,דת וחברה בתולדות ישראל ובתולדות
העמי ,החברה ההיסטורית הישראלית ,ירושלי תשכ"ה ,עמ'  ;131–121מ' אידל ,נספח
ביביליוגרפי ,בתו :ג' שלו ,מחקרי חסידות ,עמ'  ;229–226ר' מרגולי ,מקדש אד,
עמ'  ;379–426מ' אידל ,החסידות בי אקסטזה למאגיה ,ירושלי ותל אביב תשס"א ,עמ'
 ;348–347, 380–37י' ד ",החסידות :המאה השלישית" ,בתו :ד' אס )עור( ,צדיק
ועדה) ,עמ'  ,(65–52ירושלי  ;2001מ' פייקאז ,חסידות פולי :מגמות רעיוניות בי שתי
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מראשיתה ועד ימינו .בחסידות המוקדמת ,החל מהבעש"ט ועד לדור השני
השלישי ,תפקיד הצדיק היה לרפא חולי ,להתפלל על פרנסת של בני עדתו
ולהנחות את צא מרעיתו בדרכו בכל תחומי החיי .כ שימש למעשה כמתוו
20
בי האל לעדה החסידית בדר של התקשרות ,אשר מתקיי בו ממד מיסטי.
יתרה מזאת ,אצל ה"צדיק" החסידי משפיעות המסורת וירושת האבות ,כמו ג
המעלה הרוחנית והכריזמה האישית .בשונה ממנו ,ראש הישיבה הליטאי זוכה
להכרה ולמעמד בעיקר כ"גדול בתורה" או מצד מעלותיו כאישיות מוסרית
חינוכית .הדג הממזג בי הצדיק החסידי לבי היותו ראש ישיבה ,הושפע ,כפי
שמצביע אטקס ,מאופייה של דר הנהגת הישיבה הליטאית שבה המנהיג אימ
ג כישורי חינו .דוגמה מובהקת לכ מביא אטקס בתארו את הנהגתו של ר'
21
שניאור זלמ מלאדי כמחנ.
כר' שניאור זלמ מלאדי 22ג רשנ"ב סבר שהצדיק צרי לפעול לא רק למע
סיפוק הצרכי הארציי של חסידיו .לדידו ,הצדיק הוא בבחינת מדרי ומורה
דר בעבודת ה" .הוא מעיד על עצמו ":כי ניצב אני בתפקיד הקשה ביותר והוא
לייצר את האווירה המתאימה בישיבה שהיא מחנכת יותר מכל המחנכי ולטהר
את האווירה הזו תמיד שתהא ראויה לטהר דמו ולבו ומוחו של כל המתחנ
23
בה".
המלחמות ובגזרות ת"ש–תש"ה ,ירושלי תש" ,עמ'  ;44הנ"ל ,בי אידיאולוגיה
למציאות ,ירושלי תשנ"ד ,עמ'  ;148ג' שלו ,הצדיק – פרקי יסוד בהבנת הקבלה
וסמליה ,ירושלי  ,1976עמ'  ;258–213י' ויס" ,ראשית צמיחתה של הדר החסידית",
ציו ,טז )תשי"א( ,עמ'  ;105–46ר' ש" ,למהותו של הצדיק בחסידות ,מולד ,יח ),(1960
עמ'  ;378–365ג' נגאל ,מנהיג ועדה ,ירושלי תשכ"ב; י' תשבי וי' ד "תורת החסידות
וספרותה" ,האנציקלופדיה העברית ,כר יז ,עמ'  ;784–779ר' אליאור" ,בי 'יש' ל'אי' –
עיו בתורת הצדיק של ר' יעקב יצחק ,החוזה מלובלי"  ,בתו :ר' אליאור ,י' ברטל וח'
שחרוק )עורכי( ,צדיקי ואנשי מעשה :מחקרי בחסידות פולי )עמ' ,(218–167
ירושלי S. Dresner, The Zaddik, New York 1974; A. Rapport-Albert, "God ;1994

20
21
22
23

and the Zaddik As Two Focal Points of Hasidic Worship", History of Religion, 18
(1979), pp. 296–325; A. Green, "Typologies of Leadership and the Hasidic Zaddik",
.in: A. Green (ed.), Jewish Spirituality, 2, New York 1987, pp.127–156

ראו מ' אלטשולר ,הסוד המשיחי של החסידות ,חיפה תשס"ב ,עמ'  65ואיל; ג' נגאל,
לידת החסידות ,ירושלי תשס"ד ,עמ' .116–98
ע' אטקס" ,ר' שניאור זלמ מלאדי כמחנ" ,בתו :ע' אטקס )עור( ,דת וחינו ,ירושלי
תשע"א.
על הנהגתו של ר' שניאור זלמ מלאדי ראו ע' אטקס" ,דרכו של ר' שניאור זלמ מלאדי
כמנהיג של חסידי" ,ציו ,נ )תשמ"ה( ,עמ' .354–321
קונטרס נתיבי עול הישיבה ,עמ' עו.
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במילי אלו ,זיהה רשנ"ב את אחד מהאתגרי הבולטי בדורו – חינו
הדור הצעיר .בימי שמדינת ישראל קמה ונלחמה על כל רגב אדמה ,מזהיר
רשנ"ב כי אל לנו להקל במשימת הדור.
תפקידנו העיקרי בדור הזה הוא החינו התורתי של בני הנעורי ,עלינו להתייחס
אל מערכת החינו כפי שמתייחסי בכל מדינה אל המערכת הבטחונית
24
והצבאית אשר היא תמיד הראשונה בסול העדיפויות."...

עבור רשנ"ב תפקיד המחנ לא היווה רק מקצוע כשאר המקצועות אלא שליחות:
על כל העומד בראש מערכת חינוכית צרי לקבוע בנפשו שהחינו הוא שליחות
ומלאכת הקודש .חינו אינו מקצוע או משלח יד לפרנסה .ישנ מקומות בה
החינו הוא מקצוע גרידא ,ג ש יש פירות יפי ,א מערכת החינו שלנו לא
נוצרה בכדי להקי עוד מסגרת לחינו שגרתי מ המצוי ,אלא בכדי להקי
25
באמצעותה את מיטב החינו הרצוי .

שני קונטרסיו העיקריי העוסקי בחינו ,נתיבי החינו ונתיבי עול הישיבה,
מופני בעיקר אל המחנכי .הוא האמי כי על כתפי המחנ מוטלת משימת
שיקו החסידות בכללותה.

במרכז הגותו החינוכית עומד המנהיג המחנ ,אד בעל מעו
אינטלקטואלי ובעל כריזמה המחויב להיות בקשר ישיר ואוהב ע תלמידיו,
חסידיו .לאור כ הוא הרחיב בפרדיגמה פדגוגית על תפקידו של המחנ:
"כשמדובר בחינו יהודי פנימי הנופח נשמה באישיות החני ,חובת הדוגמה
האישית היא ג בפנימיות וכל מה שהמחנ עושה אפילו בחדרי חדרי משפיע
על החני 26".במקומות נוספי בספרו הוא מקדיש מקו רב לטובת המחנכי
ומלאכת ודורש מה את המצוינות והאמונה כי יצליחו בתפקיד:
לכל ילד יש נפש מיוחדת והמחנ צרי להיות בעל נפש להבי נפש החני .
ובמיוחד במקרי שאי לילד נפש יציבה ונתו תחת מצבי הרוח שצרי להכיר
את נפשו ואת מצבי הרוח שבו ,אז מרגיש ג הילד הקט בתת הכרתו כי המורה
27
מבי אותו .ועי"ז אוהב אותו ונות בו אמו ומקבל מרותו.
24
25
26
27

קונטרס נתיבי החינו ,עמ' ח.
ש ,עמ' עו.
ש ,עמ' כג.
ש ,עמ' כד.
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רשנ"ב ,כ מתארי חסידיו ,לא היה כדמות הצדיק שטיפס למעלה רק ברמות של
קדושה וטהרה מיסטית ,כפי שאנו מכירי ממנהיגי חסידיי קדומי ונוכחיי
אשר כוח עומד בעיקר במישור המיסטי העליו ,בתוו בי העול העליו
האלוהי לתחתו – אלא הוא היה צדיק שנוס לעבודתו הפנימית ראה בתפקידו
כלי לחנ את הציבור ולרומ את הפרט 28.ההתקשרות לצדיק שהייתה מקובלת
בדורות הקודמי בחסידות מתורגמת אצל ברזובסקי כקשר אישי בי המורה
לתלמיד 29.הדיאלוג הפורה המתקיי בי התלמיד למחנ הוא כדג מזערי של
מערכת היחסי בי האדמו"ר לחסידיו .בתו כ עולות דילמות לא פשוטות לגבי
מרדני בכיתה ,תלמידי עילויימצטייני ,וכ לשאלה המרכזית – החינו לא.
שאלות פדגוגיות אלו ונוספות עומדות במרכז משנתו החינוכית .הקורא יכול
לקבל מענה פרקטי למצוקותיו בסוגיות החינו ולא רק משנה תאורטית .הוא
מחויב להצביע בפני חסידיו על היעדי השוני בעבודת ה' הרצויה ולהנחות
על אודות האמצעי הנדרשי כדי להגשי יעדי אלה .לש כ הוא פרש
במשנתו החינוכית את עיקרי השקפתו ה במישור ההגותירעיוני ה במישור
המעשי :כיצד ובאילו אמצעי יש לגשת למלאכת החינו .משו כ ,קהל היעד
שאליו כיוו את משנתו היה בעיקר המחנכי 30וראשי הישיבות שאליה שא
וקיווה להעביר את שרביט ההנהגה.
את עיקר פעולותיו כמחנ הוא ייש בי כותלי הישיבה ,בשיעורי גמרא ,א
לא פחות מכ בהקדשת זמ לא מועט לשיחות נפש ע תלמידיו .בתו של
האדמו"ר נחמה לוריא מספרת על קביעת תורי חודשי ארוכי מראש כדי
להיווע עמו ,ולא היה אחד ,כ היא טוענת ,שלא קיבל את היחס המתאי.
אמצעי נוס שהשתמש רשנ"ב כדי להשפיע ולחנ את חסידיו היה הדרשה.
דרשת הצדיק בעת הסעודה השלישית בשבת היא עד היו אירוע מרכזי כמעט
בכל חצר חסידית .ואול זו קיבלה מעמד חשוב עבור חסידי סלוני והאדמו"ר
עצמו ,שתפסו את הדרשה – אשר מאוחר יותר ג נערכה לסדרת ספריו – לא רק
כאמצעי להדרכה ולהנחיה באשר לדר הראויה לעבוד את ה" ,אלא ג כאירוע
חווייתי ,א מיסטי ,שתפקידו לעורר בלב השומעי את ההנעה הנפשית הדרושה
 28מספרי שבאחת מהשבתות ששהה במירו נדח אבר כדי להגיד לו "גוט שאבס"
ומישהו היסה אותו :מה אתה חושב שאתה כא ב יחיד? הרבי שמע את הדברי והשיב
במקומו" :כ ,כא כול בני יחידי".
 29לאחר שכתבתי מאמר זה הזדמ לידי מאמר של אשר שכטר ,העדה החסידית כמודל
לחינוכי ,שתר לי ביותר .תודתי מסורה לו .ראו א' שכטר ,העדה החסידית כמודל חינוכי,
דור לדור ,לב )תשס"ח( ,עמ' .224–205
 30בעניי זה ראו ההבדל בקהל היעד :בי המחנכי ,שאליה פנה רשנ"ב בקונטרסי החינו,
ובי הצעירי ,קוראי קונטרס "חובת התלמידי" של האדמו"ר מפיאסצנה.
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כדי לייש כלי חינוכיי הלכה למעשה .שעת סעודה שלישית בסלוני מהווה
עד היו את השיא הרוחני של החסידי במש השבוע.
הוא ,שהחזיק בשלושת הכובעי :ראש ישיבה ,מחנ צעירי ,ומאוחר יותר
– אדמו"ר חסידי ,האמי כי דגלה של החסידות בדור שלאחר החורב הוא דגל
החינו וכי על האדמו"ר החסידי לקבל תפקיד יוקרתי זה ולהעצימו .מוב הדבר
כי בעת תפקידו כראש ישיבה יהווה ג מודל למחנ ,א ייחודיותו כאיש חינו
לא פסקה בהיותו אדמו"ר ,כמה עשורי מאוחר יותר .שלא כמו אדמו"רי
נוספי בדור האחרו שלא לקחו חלק פעיל בישיבה ,ושההפרדה בינ לבי ראש
הישיבה הייתה ברורה 31,רשנ"ב היה בקשר רצי ע הישיבה שהקי ג בעת
32
היותו אדמו"ר והיה שות מלא בכל הנעשה בה.
נקודה זו חשובה ביותר להבנת אתגר שיקו החסידות מאי .הוא שא
שהישיבה תהווה מקו פיזי ורוחני עבור הדור הצעיר ,ה כהמש הרוח שאבדה
בליטא ה בשאיפה לקרב אליה חסידי נוספי ולהתאי את תכניה למציאות
בדורו.
יש לציי כי הישיבה כמרכז של לימוד תורה ,ובמוב רחב יותר כמוסד
חינוכי ורוחני ,מוכרת בתולדות ישראל כבר מתקופות מוקדמות מאוד 33.החל
מהמאה ה 19נועד לישיבה תפקיד ראשו במעלה בחברה האורתודוקסית
האשכנזית ,והישיבה הפכה למוסד רב השפעה .במיוחד זו נודעה בליטא ,עת
הקי ר' חיי מוולוז'י את ישיבת "ע החיי" אשר הייתה דג וסמל לישיבות
ליטא .כמנהיג משק חסידות הבי רשנ"ב את הצור בשיקו ישיבת סלוני
אשר תדמה לזו שבליטא ה ברוחה וה במנהיגיה .יתרה מזו ,ג חסידיו מעידי
כי חתר לישיבה סלונימאית נפרדת ומתבדלת .רשנ"ב מצהיר לא מעט ובנושאי
שוני על חסידות סלוני כנעלית יותר ,ה בישיבה שלה ה במוסדות החינו
הנוספי לה .בדברי הבאי נית לחוש באותה "גאוות יחידה" שנשא בעוז:
מהי משמעות החינו הגבוה והעילאי שאי להשיגו רק בתו האווירה הקדושה
של עול הישיבות .הנה עני חינו תופס מקו נכבד ג אצל המוני ע שאינ
שייכי לעול התורה .ובמידה ידועה א אצל חסידי אומות העול שה
משקיעי הרבה תבונה אי לחנ את האד שיתנהג בצדק ויושר ועדינות
ובנימוס .ושלא יעשה מעשי מושחתי לא יזיק ולא יגנוב ויגזול חבריו,
ולמטרה זו יש לה שיטות ודרכי ע"פ השפעות פסיכולוגיות שכליות ורגשיות.
 31כ נהגו בגור ,בויז'ני ובעוד מקומות רבי.
 32דברי אלה הושמעו מפיו של חתנו ר' שלמה וינברג ,ראש הישיבה של סלוני ומי שהיה
למקורבו ולעור ספריו.
 33ראו מ' ברויאר ,אוהלי תורה :הישיבה – תבניתה ותולדותיה ,ירושלי תשס"ד.
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אמנ החינו שלה אינו אלא בחלק החיצוני בדבור ובמעשה והנהגה אנושית
ועדינה ,אבל אי לה דרכי אי להשפיע על הפנימיות של האד ,שישתנו כל
הטבעיות והתכונות מכוחות הרע שבקרבו ,א מצד תורשה מההורי צור
מחצבתו וא מצד יצר לב האד רע מנעוריו ...לזה כיוצא ישנו החינו הגבוה
המשנה את הטבעיות לגמרי ומהפ כוחות רעי שיהיו למקור הטוב .וזה נמצא
בעולמה של תורה במבצרי הישיבות ,שהחינו בה הוא מעבר לכוחות
הטבעיי שבאד ,ובתו אוירה קדושה עילאית של ישיבה .מתו כ אפשר
34
להשיג שיאי על אנושיי ועל טבעיי בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'.

אול מכא עולה השאלה במה באה לידי ביטוי ייחודיותה של חסידות סלוני
ומשנתו החינוכית של רשנ"ב לעומת חסידויות נוספות שהעמידו את הישיבה
והחינו התורני במרכז 35.לכאורה נראה כי בדומה לשאר הישיבות ראה רשנ"ב
בישיבה מקו מבטחי רוחני ופיזי מפני החברה החיצונית ,מקו לקיו פעילות
פנימית חזקה ומושכת עבור הנערי הצעירי ,בבחינת ערי מקלט" :והנה עולמ
של הישיבות ה ערי מקלט הקולטי כל יהודי באשר הוא מצעירותו ועד זקנה
36
ושיבה."...
לטענתי ,ההבדל נעו ביסוד המרכזי בהגותו של רשנ"ב .הישיבה לא רק
מילאה צור מפני סכנות החיצוניות ,או ,במילי אחרות ,חיסו מפני השפעתה
של החברה החילונית המתפתחת באר ,אלא הוא זיהה בה את ניצני הגאולה
בדורו ,ומתו שכ את היסוד המשק של החסידות.
מבחינת רשנ"ב ההוכחה הניצחת להצלחת החינו הישיבתי נעו בתפיסת
הגאולה שאותה זיהה מיד לאחר השואה 37.כמנהיג קהילה שחרבה הבי רשנ"ב
34
35
36
37

נתיבי עול הישיבה ,עמ' יט.
ראו י' כ" ,פרשה סתומה בחיי החת" סופר– פרשת אלכסנדזו ,ציו ,נה )תש"( ,עמ'
 ;126–83ת' גרנות ,תקומת החסידות באר ישראל אחרי השואה ,רמת ג תשס"ח..
נתיבי עול הישיבה ,עמ' י.
תפיסת הגאולה של רשנ"ב מופיעה בעיקר בשני ספרי :קונטרס "ההרוגה עלי" וזכרו
קדוש" .הקונטרס מכיל שישה פרקי ,רוב נכתבו במקומות אחרי" :והיתה עת צרה
ליעקב אשר לא נהייתה מהיות גוי" :על ההשמדה והחורב ,נדפס בתו :זכרו קודש,
ירושלי תשמ"ה ,עמ' טז–כא; "אלה אזכרה" ,ש ,עמ' כב–ל; "במעלות קדושי
וטהורי"" ,מאמר גלות וגאולה" ,נדפס בתו :נתיבות שלו ,מאמרי ,ב ,ירושלי
תשנ"ז ,עמ' שה–שי; "מאמר צפיתי לישועה" ,נדפס בתו :נתיבות שלו ,במדבר,
ירושלי תשס"א ,עמ' ריא–רטו .בהקשרי אלו ראו ג מחקריו של שאול מגידS. :
Magid, "The Holocaust as Inverted Miracle: Shalom Noah Barzofsky of Slonim on
the Divine Nature of Radical Evil" ,in: H. Kreisel, B. Huss, U. Erlich (ed.), Spirtual
Autority (pp.33–63), Beer Sheva 2009; Idem, "In Search of critical Voice in the
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את גודל אחריותו בהנהגת החסידי ובכתיבת הגות חינוכית להתמודדות ע
השואה ולהשתקמות עול התורה והקהילה היהודיתחרדית .בנושא זה עסק לא
מעט בשני קונטרסיו העיקריי העוסקי בשואה" :ההרוגה עלי" ו"זכרו
קדוש" .בקונטרסי אלו מנסה רשנ"ב לתת מענה תיאולוגי לשאלת מקומו של
אלוהי בשואה ומציג את תפיסת הגלות והגאולה בדור שלאחר השואה:
אסו ההשמדה שפקד אותנו מטיל עלינו חיוב כפול לגדל ולהצמיח מחדש את
יחידי הסגולה בישראל .בה היה הדור הקוד ,מבור בשפע .תפקידו המיוחד
של דורנו הלא הוא :להקי מחדש את לגיו המל שהוכחד ולהקדיש את מיטב
הכוחות לחינו הדור החדש ,ה חינו לכל ילד יהודי באשר הוא יהודי שיהא
38
נאמ לה" ולתורתו וה חינו מיוחד ליחידי סגולה שה נשמת הע.

בהשקפתו על השואה בולטת תפיסת הגאולה שאותה זיהה ע סיומה של
מלחמת העול השנייה .תהלי הגאולה מתפרש אצלו בתחייה חסרת תקדי של
לומדי התורה ובהעלאת קרנ של הישיבות מיד ע תו מלחמת העול השנייה,
ובפרט צמיחת של ישיבות סלוני אשר קמו בפריפריה במש העשורי
האחרוני .הישיבה ,מעבר להיותה מבצר המג על החסידי מפני ה"סכנות
החיצוניות" ,מבטאת את תהלי הגאולה במלוא העצמה .עצ הפריחה של
חוזרי בתשובה כמו ג עלייה במספר לומדי התורה ,עד לפיתוחה של "חברת
לומדי" 39.כל אלו הוכיחו את שלב סיומ של חבלי המשיח שהיו בשואה,
כפרוזדור לגאולה .כמה עשורי לאחר השואה ,במעמדי הנחת אב הפינה
לישיבות סלוני השונות ,הוא לא הסתיר מבי שורות דרשותיו את ההתרגשות
הרבה ואת האופטימיות שזיהה בדורו ,עד שכינה זאת כנס ופלא של דורנו:
יש בזה להאיר קצת את ההופעה המופלאה של דורנו ,שבעיננו אנו רואי
גילויי כאלו ,ששו בעל דמיו וחזיו לא העז להעלות ברעיונו לפני שנות
דור .לפתע ק וצמח דור מופלא כל כ  ,דור של תורה ודקדוקי מצוה .אוהלי
תורה פורחי ולימוד התורה בה הוא ברמה הגבוהה ביותר ,ויחד ע זה היכלי
החסידות משגשגי במלא תפארת ,וכמו כ תנועת בעלי התשובה המופלאה
Jewish Diaspora: Homelessness and home in Edward Said and Shalom Noah
.Barzofskys Netivot Shalom", Jewish Social Studies, 12 (2006), pp.193–227

 38קונטרס ההרוגה עלי ,עמ' .19
 39מ' פרידמ ,החברה החרדית ,מקורות ,מגמות ותהליכי ,ירושלי  ,1991עמ' ;87–80
הנ"ל" ,על הניסי – פריחתו של עול התורה בישראל" ,בתו :ע' אטקס )עור( ,ישיבות
ובתי מדרשות ,ירושלי תשס"ז ,עמ' .4
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והמדהימה שלא שמענו שיהיה כעי זה בשו דור ...אי אפשר להסביר זאת
40
בשו הסברי טבעיי ,אלא אנו רואי בתופעה דנ את יד ה'.

לאור דבריו ,תכלית הגאולה אינה בהקמת מדינת ישראל כי א בתחיית העול
התורניהישיבתי הפורח .השקעתו בהפצת תלמוד התורה ,בעיקר כפי שמעיד
פרידמ ,בהקמת כוללי עבור בוגרי הישיבות לאחר נישואיה ,הוא מעיקרי
המהפכה החרדית .את מרצו השקיע במסעות בי מוקדי חסידות סלוני באר,
תו ניסיו לעודד יצירת שכבה רחבה של תלמידי חכמי ברמה גבוהה .מתו כ,
א נית להעמיד את הער המרכזי עליו נשע רשנ"ב בתקופה שלאחר השואה
כסממ של ראשית הגאולה וכפלטפורמה לשיקו החסידות – לא אחטא א
אומר שלימוד התורה התורניחסידי עמד בראש מעייניו ,ובמרכזו ישיבת סלוני
"בית אברה" בירושלי .בתו הישיבה העמיד ופיתח את משנתו החינוכית
עבור בני הקהילה הסלונימאית ,וכ ג פרס את משנתו הכללית.
לימוד התורה בדורו ,לא נתפס כ"ירידת הדורות" המאפיינת את החברה
החרדית מהמאה ה 19ואיל ,כפי שטוע בראו  41.ההפ ,הוא זיהה בפריחת
עול הישיבות את תחילת הגאולה כ"עליית הדורות":
ובזה יש להבי את התופעה המופלאה של בעלי תשובה בדורנו שג כ אי לא
הסבר טבעי ,א זה שרבי רבי ,ומה שעמדו ברו פסגת החיי החילוניי,
זונחי את כל המעמד והכבוד כדי לבא ולהסתפח בנחלת ה" תו גילויי
מולאי של גדלות ומסירות נפש .שכאמור אלו נשמות לוהטות שכבר נהרגו על
קידוש הש ונשלחו עוד פע לעול הזה ,ונשמות אלו ה באמת יותר גדולות
וממילא עיני פקוחות וה רואי אחרת ושומעי אחרת .ולאור זה הרי הדור
מסוגל לגדלות ולנוצרות מה שבאמת לא היה בדורות קודמי  ,ולמרות החש
42
והפלה השוררי מצד אחד הרי מאיד גיסא האור גדול מאד".

הנס הגדול אשר חזה רשנ"ב בלימוד התורה הישיבתי כסממ גאולי וכסממ
חינוכי ,היה נתח אחד מתו מערכת שלמה של חסידות סלוני לאור הגותו של
רשנ"ב .למעשה לימוד התורה הישיבתי בתו חצר חסידית מוכר עוד מהקמת
הישיבות החסידיות בליטא .בתו הישיבה שא רשנ"ב לקיי את מערכת
היחסי התקינה בי החסידאבר לצדיק ,או בתרגו חינוכיפדגוגי :בי התלמיד
 40ההרוגה עלי ,עמ'  ;29ראו ג )ללא ש המחבר(" ,מי שנשאו לבו לזכות בכתר התורה",
דגלנו :ביטאו תנועת צעירי אגודת ישראל ,ניס תשמ"ג.
 41ב' בנימי" ,ואי שיור רק התורה הזאת" ,אר אחרת) 41 ,תשס"ז( ,עמ' .65–56
 42ההרוגה עלי ,עמ' לח–לט )ההדגשה שלי – נ"ב(.
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למורההמחנ 43.לש כ הוא האמי בדרכה של סלוני במיזוג תפיסות שונות
השאובות מראשית החסידות ,לימוד התורה כפי שקבע ר' חיי מוולוז'י ושיטת
תנועת המוסר ביחס לעבודת המידות .יסודות אלו תורגמו לשפה החינוכית מתו
תקוותו כי מחנ ומחונ שיצללו למיזוג זה יובילו להתחדשות החסידות
ולהעלאת קרנו של עול התורה:
יסוד ההצלחה הוא כאשר עולמו של בחור הישיבה עומד ומבוסס על שלושת
העמודי :תורה עבודה ומדות .המזיגה הנפלאה הזאת של אור התורה המאיר
בדר הלימוד ע"פ שיטת ההבנה ההעמקה וניתוח ההלכה כמקובל מגדולי ראשי
הישיבות ,יחד ע כל אור עבודת הנפש ולהט החסידות היא המפתח להצלחה...
עבודת ה" לא רק שאינה סותרת ומפריעה ח"ו אלא עוד מסייעת להתעלות
הראויה בתורה וכל מה שב התורה שקוע יותר בהתעמקות ובחידושי תורה הרי
זה עוזר ג לעבודת ה" שלו שלא תהיה שטחית ...בבחינת החוט המשולש לא
44
במהרה יינתק.

ב" .החוט המשולש לא במהרה ינתק" :על התורה ,על העבודה
45
ועל טהרת המידות

בתחילת המאמר לעיל הצגתי טענה בסוגיית המיזוג בי יסודות שוני שסלוני
טוענת כי נתייחדה בה ,ואותה ארחיב להל .כאמור ,רשנ"ב מצהיר לא מעט כי
השילוב שאליו חתר בחייו בי אורח חיי והגות חסידית לבי הדגשת לימוד
תורה כער עליו ,כפי שבא לידי ביטוי בישיבות ליטא ,מצוי עוד בשורש חסידות
סלוני בליטא ,כפי שהנהיגו מייסדי השושלת בישיבת "תורת חסד" בעיירה
ברנובי בשנת  46.1918אמנ ,זו לא הייתה הישיבה הראשונה בליטא שהאמינה
43

סוגיה זו עלתה במחקריה של פרופ' יונת כה ופרופ' מיכאל רוזנק .ראו M. Rosenak,
Commandments And Concerns, Jewish Religious Education in Secular Society, New
 ;York 1987י' כה" ,מחשבת ישראל לש חינו :הא המסורת היהודית ניתנת

לתרגו?" בתו :צ' ל )עור( ,עיצוב ושיקו – אסופת מאמרי לזכר של פרופ' עקיבא
ארנסט סימו ופרופ' קרל פינקלשטיי )עמ'  ,(184–162ירושלי תשנ"ו.
 44נתיבות שלו ,קונטרס נתיבי עול הישיבה ,ירושלי  ,1989עמ' .41
 45כותרת הלקוחה מקונטרס נתיבי עול הישיבה ,עמ' מא.
 46על הישיבה בברנובי ראו ק' ליכטנשטיי ,סלוני ,תל אביב תשכ"א  ,עמ' קו–קז; ש'
שטמפפר ,ישיבות חסידיות בי שתי מלחמות העול ,בתו :ע' אטקס ואחרי )עורכי(,
במעגלי חסידי ,ירושלי תש"ס ,עמ'  ;376–351הנ"ל ,שלש ישיבות ליטאיות במאה
התשע עשרה ,חיבור לש קבלת דוקטור לפילוסופיה ,ירושלי תשמ"א; הנ"ל ,הישיבה
הליטאית בהתהוותה ,ירושלי תשנ"ה .בספר "זכרו קדוש" ,ירושלי ) 1989ללא ש
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בשילוב חסידות ע למדנות ליטאית .כבר בשנת  1897הקי האדמו"ר ר' שלו
בער את ישיבת "תומכי תמימי" בלובבי .לצד לימודי התלמוד שעמדו במרכז
תכנית הלימודי ,התקיי לימוד שיטתי של כתבי תנועת חב"ד 47.שטמפפר מציי
שג ברחבי פולי נודעו ישיבות חסידיות ברוח זו .לרוב קמו אלו מתו תחושה
כללית של משבר ודאגה נוכח האפשרות של אבד הנאמנות למסורת של הדור
הצעיר .ישיבות אלו העמידו אלטרנטיבה למוסדות החינו המשכילי כמו
מכוני ואוניברסיטאות .לטענת שטמפפר ,האדמו"רי השוני השתכנעו כי
צומצ החשש שמא הישיבות החסידיות תפגענה במעמדה של החצר החסידית,
מפני שלישיבות עצמ מונו ר"מי ואנשי אדמיניסטרציה מקרב החסידות ,הלבוש
48
– חסידי והתלמידי המשיכו להשתת בטקסי השוני של החצר החסידית.
בי שתי מלחמות העול הפכה הישיבה להיות גולת הכותרת של הפעילות
החינוכית והלמדנית בעול הליטאי והחסידי כאחד .שטמפפר מציי את
מאפייניה הבולטי של הישיבות החסידיות בי שתי מלחמות העול ,וטוע כי
ישיבת "תורת חסד" שנוסדה בברנובי הייתה החלו בפיתוח השילוב בי
הוראת התלמוד לעומק ,מתו חשיבה ברורה וניתוח הגיוני של הסוגיה ,לבי
שימור ההתלהבות החסידית .זו באה לידי ביטוי בקיו שוט של "טישי",
התוועדויות בערבי שבת וקבלת חסידי לחצר החסידית ,במקביל לדר לימוד
תורה נוסח ה"ליטאי" המתבטאת בשיטת הלימוד שהנהיגה ר' חיי מוולוז'י
בישיבות ליטא ולאימו דפוסי והנהגות מתנועת המוסר.
אי ספק שסלוני במאה ה 19האמינה במיזוג זה כחלק מהשפעה גאוגרפית
ליטאית מובהקת 49,א יתרה מזאת ,הוא שיק בעיניה את האידאל הנכו לקיומה
מחבר( מתוארת באריכות האווירה שהייתה בישיבה בברנובי .ראו ש ,בעיקר עמ' –84
.115 ,92 ,89 ,85
 47על ישיבת תומכי תמימי נכתב לא מעט ,ג על דרכה ממוסד בודד לרשת ועל גידולה
המשמעותי לאחר עליית הקומוניז בפולי .ראו ה' זידמ" ,ישיבות ליובאווי" ,בתו :ש'
מירסקי )עור( ,מוסדות תורה באירופה בבניינ ובחורבנ )עמ'  ,(337–353ניו יורק
 ;1956ש' גת ,תולדותיה של ישיבת "תומכי תמימי" בליובאביטש בי השני תרנ"ז–
תרע"ב ,עבודת גמר לתואר שני ,ירושלי תשס"ג; א' לוריא ,ליובאווי ומלחמותיה:
חסידות חב"ד במאבק על דמותה של החברה היהודית ברוסיה הצארית ,חיבור לש קבלת
תואר דוקטור לפילוסופיה ,ירושלי תשס"ט.
 48ש' שטמפפר ,הישיבה הליטאית בהתהוותה ,ירושלי תשנ"ה ,עמ' ;393–383 ,22–18
הנ"ל ,ישיבות חסידיות )לעיל הערה  ,(46עמ'  ;369–351מירסקי ,ש.
 49ש' שטמפפר ,שלש ישיבות ליטאיות במאה התשע עשרה ,חיבור לש קבלת דוקטור
לפילוסופיה ,ירושלי תשמ"א; הנ"ל ,הישיבה הליטאית )לעיל ההערה הקודמת(; א'
סורסקי ,מרביצי תורה מעול החסידות ,א–ח ,בני ברק ,תשמ"ו–תשמ"ט; שטמפפר,
ישיבות חסידיות )לעיל ההערה הקודמת(.
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של חצר חסידית .מאוחר יותר יעיד רשנ"ב כי מיזוג זה מהווה את תעודת הזהות
של חסידות סלוני ועליו יבסס את משנתו הרעיונית והחינוכית .מכא עולה
השאלה מהו אפוא הייחוד או הרצו לשמר ולחקות את הסינתזה הזו ג כיו,
כאשר סלוני אינה מושפעת מסביבה ליטאית גאוגרפית ולמעשה יכולה הייתה
לאחר השואה לבחור כמעט בכל דר לשק מחדש את החסידות .נדלר מציע כי
מיזוג זה קיי בסלוני כיו מתו רצו לשמר את סלוני שהייתה ,א מעבר לכ
להעניק נופ מיוחד לחסידות סלוני כיו 50.המיזוג שעליו מצביע נדלר מתבטא
בהעדפת ער לימוד התורה ובהתקרבות לאידאל של "תורה לשמה" הליטאי ,כפי
שניסחו ר" חיי מוולוז'י ,בצד אימו קו חסידי מתו ושמרני המתקרב לדרכ
של בעלי המוסר .רשנ"ב מצהיר לא מעט על שיטתה של סלוני כשיטת מיזוג של
שלושת היסודות שינקו מעולמ של השיטה הלמדניתליטאית ,של המוסר ושל
החסידות .שלושת אלו מופיעי כיסוד מכונ בהגות חסידות סלוני בכל רבדיה.
החוט המשולש העומד ביסוד תפיסתו של רשנ"ב מתבטא בפ החינוכי
שניסה להעביר לתלמידיו .כאמור ,משנה חינוכית אחת תתקשה לעמוד
בקריטריוני שמציבה כל אחת משלוש השיטות השונות המוכלות בה .לדוגמה,
מה לעשות ע נער שמתקשה בלימוד? הא יש לנהוג על פי הכוונה והרצו
היונקי מיסודותיה של החסידות ,או שעליו להתאמ ולהבי בכל מחיר בשכלו
את הסוגיות הלימודיות שא לא כ לא יוכל ללמוד בישיבה? דומני ששאלות
אלו היוו אתגר לגיבוש גישתו החינוכית.
במטרה להבי את שיטתו החינוכית זו ,היוצרת מיזוג ,יש לבחו את
הדמויות אשר השפיעו עליו ביותר ואת מה שה מייצגות .כפי שהוא עצמו מעיד,
שני ראשי ישיבת סלוני בברנובי היו הדמויות אשר עיצבו את השקפתו של
רשנ"ב .הראשו הוא האדמו"ר השלישי של סלוני ר' אברה וינברג )השני(,
אשר השפעתו ניכרת בעיקר בתחו היחס הסגפני והקיצוני שלו לסוגיות
הקשורות בענייני הגו :יחסי אישות ,פרישות" ,פג הברית" ועוד 51.קריאתו של
רשנ"ב לנזירות ,המתמקדת בעיקר בתאוות האוכל והמשגל ,תאפשר לתלמידיו
להגיע לרמה הגבוהה ביותר בעבודת ה' .כאמור ,החמרה זו בענייני הגו ובפרט
ב"פג הברית" וביחסי אישות דומיננטית ביותר בחסידות סלוני עוד מימי
52
מייסדה ,ובעיקר אצל רשנ"ב ,א מצריכה דיו נפרד.
 50א' נדלר" ,הסינתזה בחסידות סלוני" ,בתו :ע' אטקס )עור( ,ישיבות ובתי מדרשות,
ירושלי תשס"ז ,עמ' .415–395
 51אלו מופיעות לרוב בספרו "בית אברה" ,ירושלי .1985
 52בנימי בראו כתב על נושא זה מאמר שטר פורסKedusha" - The Abstence of " :
 .Married Men in Gur, Slonim and Toldos Aharonאני מודה לו על שנת לי לקראו .אי
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הדמות השנייה היא הרב משה מידנר )תר"כ–תר"צ( ,מייסד ומשגיח
הישיבה שפעל בהנחיית האדמו"ר השני ר' אברה וינברג ,אשר הצטיי
במעלותיו המוסריות והופקד על החינו המוסרי של התלמידי .המעט שידוע
לנו על דמותו של ר' משה מידנר שאוב מספריו של רשנ"ב שבה הוא מתארו
"שלא רק מי שבא בתו ד' אמותיו הרגיש ברוח של קדושה וטהרה ,והתעוררו
בקרבו מחשבות טהורות ,אלא ג המבט מרחוק לעבר דמותו היה מחדיר ב
רגשות קדושה" 53.מבחינת ייחוסו ,ידוע כי היה נכדו של הרב הראשו של סלוני
מצד אמו ,ובה בשעה היה במש שנתיי תלמידו האישי של הרב חיי
סולובייצ'יק מבריסק 54.לאור שנותיו בישיבה הוא נותר חסיד סלוני מסור,
ובמקביל יצר קשרי קרובי ע הרב אלחנ וסרמ 55.ע הקמת ישיבת "תורת
חסד" בברנובי נתמנה למנהלה ולמכוונה 56.במקומות רבי מתבטאת הערצתו
של רשנ"ב לר' משה מידנר באימו תפקידו כמשגיח בישיבה והדגשת הערכי
של תפקיד זה במשנתו החינוכית .רשנ"ב ראה אותו כמייצג שיטה למדנית
ליטאית בריסקאית בשילוב ערכי מתנועת המוסר אשר בעקבות מייסדה ר'
ישראל סלנטר הכניסה דגשי חדשי לישיבה :ייחוס חשיבות לעיצוב אופיו של
כל תלמיד והעמדת ההתבוננות המוסרית במרכז חוויותיו .מעבר לדיו בנושאי
שנגעו לפסיכולוגיה ולפילוסופיה ,שימש המוסר מזור עבור תלמידי שלא יכלו
להפיק את מרב הסיפוק השכלי והרגשי מהעיסוק בלימוד התלמוד בלבד .אול
יש לציי שאי בכ צמצו של לימוד התלמוד אלא להפ .ר' ישראל סלנטר
העמיד אתגר שבישיבות ליטא נדחק לצד .בישיבות אלו הוש דגש על ההקפדה
בקיו המצוות בכלל ,ובלימוד התורה בפרט ,תו נטייה להתעלמות מהתיקו
המוסרי .כפי שציי אטקס ,ר' ישראל סלנטר ראה למולו את נקודת התורפה של
בני הדור :התחו שבי אד לחברו .לפיכ פיתח את שיטת המוסר במעבר

53
54

55
56

ספק שנושא זה חשוב ביותר להבנת חסידות סלוני מראשיתה ועד ימינו ,ועליו עוד
להיחקר לעומק.
זכרו קדוש ,ירושלי תשנ"ז ,עמ' ק.
ר' משה מידנר ליקט תורות וסיפורי חסידיי ,ולאחר מותו הוציא חסיד סלוני בש
אהרו לוריא אנתולוגיה המבוססת על כתבי היד של מידנר :כתבי הרמ" ,ירושלי
תשכ"ו .עוד על אישיותו ראו נ' גרינשפ ,גדולי התורה והרוח בברנובי ,בתו :ארגו
יוצאי ברנובי )מו"ל( ,ברנובי – ספר זיכרו )עמ'  ,(264–261תל אביב .1953
לתיאור יחסיו הקרובי ע הרב וסרמ ראו ברנובי ,ש ,עמ'  .265–262וראו ג נדלר
)לעיל הערה  ,(50עמ'  ,410הערה .43
ראו בית אברה ,הקדמה ,עמ'  ;5–4ברנובי )לעיל הערה  ,(54עמ' .265–262
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מהרעיו התיאולוגי למישור הפסיכולוגימעשי 57.הוא פיתח את העיסוק בתיקו
המידות ובנושא התתמודע המניע את האד למעשיו .את אחת מ השיטות
שאימ ר' ישראל סלנטר לש עקירת התכונות הרעות מהנפש והשרשת תכונות
טובות מצאתי בהגותה של חסידות סלוני :שימוש בלח חברתי קבוצתי כדי
לדרב את היחיד לפעול בכיוו הרצוי.
והנה ,כשניגשי לבחו את גישתו של רשנ"ב ,ניכר דמיו רב לעקרונות
הבולטי של תנועת המוסר:
הישיבות אינ רק מקו ללימוד תורה אלא מקו לימוד לטהרת המידות ואי
להיות יהודי נאמ וישר ע מח יהודי ואברי יהודיי ולעצב דמותו הרוחנית
של ב תורה בכל מהלכי החיי ...וכמ"כ השיחות במוסר ויראת ה" מלבד עצ
דברי המוסר העוזרי ומחזקי ללכת בדרכי ה" ,יש בה צד חנוכי ללמד
58
התלמידי אי לחנ את עצמ.

במקו אחר מתאר רשנ"ב את החוויה הסובייקטיבית שלו מהשפעת סיפורי
"מוסר" על אישיותו:
וזכורני כאשר הייתי כבר כב י"ב שני היה נוהג המלמד שלנו לומר קצת דברי
מוסר ולספר סיפורי חסידיי לפני מנחה ,ואי לתאר את הזעזוע שדבריו היו
מחוללי בנפש התלמידי שלא היו אלא ילדי ובדמעות שליש היו מתפללי
אח"כ תפילת מנחה .ה היו מומחי לחמ נשמות יהודיות ולהאיר בה את
59
הרגשת הקירבה להשי"ת.

חוויה זו יוצאת כנגד התפיסה ה"יבשה" והבלעדית של לימוד גמרא בלבד .על
א זיקתו הרבה ללימוד ישיבתי סגור ומתבדל האמי רשנ"ב ביציאה החוצה,
לטבע ,ככלי חינוכי .חסידיו ומשפחתו מספרי כי בכל ערב שבת החל משנת
 1967היה הול ברגל לכותל המערבי ובדר היה מרבה לשוחח ע תלמידיו על
 57יש לציי ,כפי שטוע אטקס ,כי תנועת המוסר הוסיפה אמנ גוו ייחודי ליהדות ליטא ,א
לא הפכה לתנועה סוחפת .את עיקר השפעתה נית לראות לקראת סו המאה ה ,19כאשר
רעיונותיה חדרו לתחו ישיבות המוסר שהוקמו על ידי תלמידיו של ר' ישראל סלנטר,
ובה נעשה ניסיו לשלב את האתוס הלמדני ליטאי ברוח "שיטת המוסר" .אלו מילאו
תפקיד משמעותי עד מלחמת העול השנייה ,ולדעתי עד היו .ראו ע' אטקס" ,שלושה
מנהיגי מתמודדי ע משבר – הגאו מוילנה ,ר' חיי מוולוז'י ור' ישראל סלנטר",
אלפיי) 26 ,תשס"ד( ,עמ' .128–110
 58נתיבי עול הישיבה ,עמ' יב–יד.
 59נתיבי החנו ,עמ' פב.
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תפיסתו החינוכית ,כמו ג על המאמ שיש להשקיע בתיקו המידות .כ ג
כתב:
ומה מאד רצוי להרצות מפע לפע ובמיוחד חשוב לחפש ע"ז שעה רצויה
ומתאימה כגו חג או בעת טיול ,שיחה שתעמוד על רמה גבוהה במתכוו,
כשהמחנ פותח ומגלה אופקי חדשי בתורה ועבודת ה" ,שבינתיי המה
למעלה מהשגת חניכיו .ג א החני אינו מבי בדיוק את הנאמר הרי מצלילי
הדברי ומ התוכ מרגיש הוא שיש עול רוחני מלא אור ...וא המחנ הוא
בעל נפש יכולה שיחה כזאת לפעמי לחולל מהפכה פנימית שלמה בנפש החני
למרות שאינו יורד לסו דעתו ואינו עומד כראוי על כל טיבה ומהותה ואפשר
שהיא תכוו את דרכו יותר משיחות שגרתיות שכבר הורגל בה .היציאה
60
מהמסגרת הרגילה יש בכוחה לחולל שינויי כבירי בלב החני .

כאמור ,יש לציי שטיפוח מידות האד ולימוד מוסר בישיבה אינ נחלתה
הבלעדית של סלוני .בחברה החרדית הכללית נפוצה שיטה זו בסדר הלימוד
והשפעתה על החברה החרדית כולה גבוהה 61.ישיבת סלוני בירושלי הושפעה
במיוחד מעליית הישיבות הליטאיות לישראל בשנות מלחמת העול השנייה,
כאשר גרעי קט מבני ישיבת מיר הגיע ארצה ,וקבוצה מסלוני הקימה גרעי
62
ברמת ג.
השימוש בכלי מתנועת המוסר בתוככי הישיבה השלי את התפיסה
החינוכית הכוללת יסודות למדניי ליטאיי אשר רווחו בישיבות ליטא ,ע
התפיסה החסידית החותרת להבנת הנפש הפנימית של כל אד ומציאת הניצו
האלוהי בו .האתגר הגדול היה להפו תורות רעיוניות לידי פרקטיקה חינוכית.
בתו הגות אחת נמצא שני פני הנכתבי בערבוביה .האחד ,חינו נוקשה
המעמיד את הסדר והמשמעת ככלי מכונ בחינו הנער" :יש מצבי אצל הילד
שאי שו עצה ותחבולה להכניע את עורפו ולעקור הרע שבנפשו רק ע"י עונשי
 60ש ,עמ' מב.
 61השפעת ספריו של הרב אליהו אליעזר דסלר בקרב החברה החרדית היא הוכחה להשפעת
יסודות תנועת המוסר בישיבות החרדיותחסידיות כיו .דומה שאי כיו תלמיד ישיבה
שאינו מכיר את תוכנו .ראו א' דסלר ,מכתב מאליהו ,א ,לונדו תשט"ו; ב' בראו ,החזו
איש :הלכה אמונה וחברה בפסקיו הבולטי באר ישראל )תרצ"ג– תשי"ד( ,חיבור לש
קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית תשס"ג.
 62ראו ש' טיקוצ'ינסקי" ,העתקת הישיבה הליטאית לאר ישראל :סיפור של שתי ישיבות
בישראל – חברו ופוניבז" ,בתו :ע' אטקס )עור( ,ישיבות ובתי מדרשות )עמ' –273
 ,(314ירושלי תשס"ז.
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מתאימי לפי תכונת נפשו 63"...השני ,חינו המעמיד את נפש הנער ופנימיותו
במרכז התפיסה החינוכית" :פרשה מיוחדת היא ליצור אוירה חמימה שהחני
ימצא בה עניי שלעיתי זה משפיע לטובה יותר מכל מיני תחבולות מחוכמות
בחינו .מפני שדר צינור החמימות והאוירה הנעימה מבליעי בדמו של החני
רגש ותענוג דקדושה" 64.שתי גישות אלו ,המעורבבות יחד במשנתו של רשנ"ב,
מהוות את שני קווי היסוד הממוזגי במשנתו החינוכית ,היונקת ה מבית מדרשו
של הבעל ש טוב ,אשר מזהה את הניצו האלוהי בכל אד ואד ,וה מבית
המדרש הליטאי הרציונלי ומשיטת המוסר ,המבקשת לעקור את שורשי הרע
מהאד ולהכניע את מידותיו השליליות.
פנייתו של ברזובסקי לצעירי ,ובעיקר ללב ,נבעה מכמיהתו להתחדשות
רוחנית שבה הוא ראה את המפתח לגאולה" :בדור שקד לזה שלנו הרי הטובי
שבע בתי תורה וחסידי התביישו בשאיפות חומריות בכל מצב שלא היו ,את
האנוכיות מאסו ,את הקרירה לא חיפשו ואפילו לא את זו הרוחנית .מכח תכונות
אלו גדלו והצליחו בעליית במעלות התורה והיראה ואת רוח זו עלינו
65
להציל".
במידה רבה ,החשיבות הרבה שייחס רשנ"ב לדור הצעיר ולחיפוש אחר נפש
התלמיד מזכירה את תפיסתו החינוכית של האדמו"ר מפיאסצנה .א שלא ידוע
לנו על השפעה ישירה של האדמו"ר מפיאסצנה יש קווי חינוכיי מענייני
להשוואה וברצוני להציג.
בחסידות המאה העשרי מפורסמת תפיסת החינו של האדמו"ר מפיאסצנה
ר" קלונימוס שפירא במיוחד בספרו "חובת התלמידי" ,בו פורס את תפיסת
חינו הדור 66.שלא כמו שאר ספרי החסידות הערוכי סביב פרשיות השבוע,
פונה ספר זה ישירות אל הקורא הצעיר ,ויש בו ניסיו ראשוני להתוות דרכי
ייחודיות לצעיר היהודי .בשונה מקונטרס "נתיבי החינו" של רשנ"ב ,מופנה
הספר ישירות אל הצעיר ללא שו תיוו ,בעוד ש"נתיבי החינו" מופנה בעיקר
אל המחנכי .המעיי בספר נחש למשקל המשמעותי שייחס שפירא לעולמו
הפנימי והרוחני של הנער:

63
64
65
66

נתיבי החינו ,עמ' לג.
ש ,עמ' לה.
ההרוגה עלי ,עמ' יט.
ראו צ' לש ,בי משיחיות לנבואה :החסידות על פי האדמו"ר מפיאסצנה ,עבודה לש
קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת בראיל ,רמת ג תשס"ז; ר' וקס ,להבת אש קדש
שערי לתורתו של האדמו"ר מפיאסצנה ,אלו שבות תש"ע.
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הכונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד שנמצאה בו במדה קטנה
או בכח או בהעל לבד ולגלותה ,וכיו שהאיש ישראלי עוד בילדותו רוח ד"
נשמת שדי טמונה וגנוזה בו ,צריכי לגדל ולחנ אותו ולהוציאה לגלותה
ולהפריחה ...כי לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשי עתה ,רק את כל
התלמיד ,את הנפש ,רוח ונשמה של הילד הישראלי אנו מחפשי לקשר באלהי
67
ישראל.

האדמו"ר מפיאסצנה האמי כי רק דר הקשבה לנפש התלמיד ולייחודיותו של
כל אחד יתאפשר חינו הדור באופ הנכו ביותר ,והוא לקרב ולהחזיר לדר
החסידות ועבודת ה' .להל אצביע על כמה קווי דמיו בי שני האדמו"רי הללו
על א שונות מבחינת המוצא והרקע .יתרה מזאת ,לא ידוע לנו מה הייתה מידת
השפעתו הישירה של האדמו"ר מפיאסצנה על סלוני .אול די להתבונ בהגות
החינוכית של שני אדמו"רי שנפגשי ע בעיית הנוער הצעיר ,האחד בפולי
של המאה העשרי ,והשני כמה עשורי לאחר חורב פולי .בדומה לאדמו"ר
מפיאסצנה ,פיתח רשנ"ב גישה חינוכית הקוראת להקשבה ולהעמקה בנפש
התלמיד ולסבלנות רבה שיש על המחנ להקדיש במהל התהלי החינוכי.
בדבריו הוא מדמה את מלאכת המחנ לעבודתו של מלטש יהלומי" :על המחנ
למצוא את הדר אי לחדור לפנימיות נפשו .והוא ע"ד שמלטשי יהלומי,
לפעמי יש יהלו שקשה למצוא את הזוית המתאימה שיכולי מש ללטש,
אבל א יד אמ מטפלת בו מצליח למצוא את הנקודה המבוקשת ומתחיל ללטשו
68
עד שמוציא מתחת ידו יהלו לנוי ולתפארת".
תפקיד חשוב זה מעניק צביו מיוחד לחסידות סלוני ,כפי שניסח זאת
רשנ"ב בשיחתו ע איש חינו שאינו דתי:
...והנה נשאלתי פע ע"י איש חינו חילוני ,שהתפלא ואמר ,לנו יש תמיד
שיטות חדישות וכמה דרכי להדגי באופ מוחשי ,אבל אצלכ שאי לכ
קורסי לפדגוגיה אי את מחנכי? ועניתי לו :כל דרכי החינו והשיטות
שלכ נבראו רק בשביל חינו חיצוני אבל יש חינו בדרג עליו שהמחנ מוצא
את השפה לא לדבר אל החומר של החני אלא לפנימיות נפשו ונשמתו ולזה אי

 67חובת התלמידי ,עמ' ה–ו.
 68נתיבי החינו ,עמ' יז .רעיו זו מובא בשמו של ר' מרדכי מלכובי" :יהודי הוא כמו יהלו
וג א הוא בשפל המצב ומשוקע בבו אי להתייאש ממנו כי צרי רק להרימו ולנקותו
ויוחזר לו אורו הנוצ ויבריק כבראשונה והוא יסוד החינו היהודי" )ראו ש(.
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שו צור בשו שיטה חדישה ופדגוגיה ,צרי רק לדעת היטב את השפה
69
המיוחדת הזאת והיא שפת החינו של הישיבה שלנו.

דבריו מול איש החינו החילוני מעוררי תמיהה .וכי רשנ"ב מזהה את השוני בי
החינו העצמאי לממלכתי רק "בחיפוש אחר פנימיות נפשו ונשמתו"? נראה כי
הוא חותר לנקודה חסידית מהותית אשר מושרשת עוד מימי הבעש"ט :מציאת
הניצו האלוהי המצוי בלב כל אחד ואחד.
בתוככי הישיבה הסלונימאית ,צעד אחר צעד ,מלווה רשנ"ב את המחנכי
בתהלי החינוכי ,תו הדגשה של אהבת התלמיד ומציאת הניצו האלוהי המצוי
בלב כל אחד ואחד:
וישתדל המחנ לאהוב כל אחד מהתלמידי אהבה רבה ,וירצה רק בטובתו של
כל אחד .תחילת הדרכתו צריכה להיות בעניני המושכי את לב הצעירי
וילהיב בה את ניצו א")אלוה( ממעל הנמצא בכל אחד אפילו הפחות
שבפחותי מישראל .אחר כ כל אחד לפי דרגתו ומהותו צרי לעבור ע חניכיו
תרגילי של התעמלות רוחנית במבצעי מיוחדי .כמו שההתעמלות הגופנית
נועדה להזרי ד וחיות בכל האיברי ,ולחזק את האברי הרדומי בחלק,
לעורר ולעודד ,כמו"כ במוב הרוחני צרי לבצע תרגילי התעמלות תכופי
70
במטרה לעורר את כוחות הנפש שבאד ,ולא לתת לשקוע בשינה וקפאו.

הדגש על "כל אחד לפי דרגתו" מופיע בפירושו את הפסוק" :חנו לנער על פי
דרכו" – לא חינו סיטוני ,סטנדרטי ,אלא חינו יסודי מיוחד לכל נער ע"פ דרכו
ותכונות נפשו ,היינו לחפש ולמצוא את דרכי ההשפעה המתאימי בשבילו
דווקא .וכמו שכתוב באגרת ה"בית אברה" "חנו לנער על פי דרכו ולא על פי
דרכ" 71.פירוש זה הש דגש על דר התלמיד ,היינו על פי דרכו השונה של כל
אחד ואחד ,כבר נתפרס בתחילת ספרו של האדמו"ר מפיאסצנה "חובת
התלמידי" שכתב:
וכיוו שכ ,לא בכל הנערי שווה הוא החינו  ,תלוי הוא בכל נער ונער כפי
טבעו ,דעתו ,מידותיו וכו" .ואות על המחנ להכיר .ולא די לו למחנ א רק
את עצמו ודעתו בלבד יכיר ,כי ג במתחנ הדבר תלוי ,לא בדעתו וכוחות עצמו
בלבד ישמש ויפעל ,יצווה ויורה ,רק ג בדעת וכוחות התלמיד יאחז ,ישמש
ויפעל ולא מה שיצווה ויחנ לזה יצווה ויחנ לתלמיד אחר השונה ממנו בטבע,
 69ש ,עמ' טז.
 70ש ,עמ' מא.
 71ש ,עמ' ח.
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רצו ,מידות וכו" .וזה רמז לנו שלמה המל  :חנו לנער על פי דרכו – על פי
72
דרכו של כל אחד ואחד.

אצל שני האדמו"רי הדר אל הנער חייבת להיעשות מתו אמונה שלמה
כאמצעי להגשי את המטרות החינוכיות .כי הנערי השוני מציבי בפני
המחנ אתגר חינוכי הדורש מה הסתכלות אינדיווידואלית.
הדגש על אהבת הילד והמסירות הגדולה של המחנ הוא מרכזי ביותר בספר
"נתיבות שלו" ,ומהווה עבור רשנ"ב את המדד העיקרי להצלחת החינו.
בלשונו:
בעניי זה נדרש מ המחנ מסירות ונאמנות אהבה ואמו ,לא רק מסירות
ונאמנות השייכת לכל תפקיד ומקצוע כי בה מספיק שזה יהיה רק בעידנא
דעסיק בה .אבל בחנו חובת המסירות והנאמנות היא בי בעידנא דעסיק בה
ובי בעידנא דלא עסיק בה כי זה סוד הצלחת החנו כאשר ב חברו אצלו כאילו
הוא ילדו .על המחנ לעורר בליבו הרגשה זו לכל תלמיד ולכ רק כאשר המחנ
73
אוהב את חניכיו אהבת נפש יכול להצליח.

אול א שנית להצביע על קווי דמיו בי שני האדמ"ורי שכתבו קונטרסי
חינו לתלמידיה ,ההבדל החד המפריד ביניה הוא מעמדו של לימוד התורה
הישיבתי .האדמו"ר מפיאסצנה אמנ קרא לתלמיד להיכנס אל הישיבה וראה בה
את המקו הראוי והנכו להשקפתו החינוכית ,אול החשיבות שהקנה האדמו"ר
מסלוני לישיבה רבה לאי שיעור .דוגמה המורה על הפער מופיעה בעמדתו של
האדמו"ר מפיאסצנה במתח בי הקשבה לנפש פנימית ורוחנית של התלמיד לבי
אינטנסיביות ונוקשות בלימוד התורה:
א מרגיש אתה עייפות באמצע למוד  ,א מפני שלמדת איזה זמ ,או מסבה
אחרת ובשביל זה אינ לומד בהתחזקות כל כחי נפש ומח  ,טוב יותר שתפסיק
מלמוד ותנוח איזה רבע שעה או יותר מעט ,כי למה ל לרמות את עצמ
ולשבת אצל הגמרא ולומר הלא לומד אני בשעה שאי למוד שווה מאומה,
מוטב שתתבטל הרבע או חצי שעה וייסרו כליותי לאמר :הלא בטלתי מ
התורה ,אתחזק מעתה ואפשר שבאמת יתחזק כח מ מנוחת זו ותתחדש
74
מעתה לעבוד ולהעמיק בתורה.
 72חובת התלמידי ,עמ' ט.
 73נתיבי החינו ,עמ' כז.
 74חובת התלמידי ,עמ' קלא.
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מילי אלו ממחישות את ייחודו של האדמו"ר מפיאסצנה בהקשבה לתלמיד ,מה
שבמקרי מסוימי מובילה אותו א "להתפשר" באדיקות הלימוד ,לפחות
בתחילת הדר .מתו כ הוא קורא לשינוי הדר החינוכית" :חובה עלינו לבקש
ולמצוא לפניה אופני ודרכי אשר על יד יקל לה לשוב אל קדושתנו
ועבודת החסידות אשר לנו מאז .יפסיעו נא פסיעה קטנה אחר פסיעה קטנה ,עקב
בצד אגודל ופתאו יאירו עינה וישמחו לבביה מאור התורה ונגה החסידות
75
אשר יבהיק לפניה".
מעניי שחלק מהטיעוני של האדמו"ר מפיאסצנה בקשר להוראת הגמרא
נשמעי היו בדיוני ערכיי ופדגוגיי בתחו החינו ,בעיקר בקשר להוראת
התלמוד בישיבות התיכוניות 76.נראה כי בחייו ראה חשיבות רבה בהוצאת ספרי
חסידייחינוכיי הנגישי יותר ה בשפת ה בתכניה ,כמו "חובת
התלמידי" ועוד .האדמו"ר מפיאסצנה חזה כבר בימיו את הצור בהנגשת
הטקסט החסידי ,התלמודי והחינוכי לחסידי ,וככל הנראה לא רק עבור הקהילה
החסידית כי א לציבור רחב יותר 77.קשה לקבוע כי כ ג הייתה כוונתו של
האדמו"ר מסלוני .למרות הצהרותיו באשר לחינו לפי דרכו של הנער ,בדר
שונה מנער לנער והמצריכה סבלנות רבה ,הדורשת לעתי פסיעה לאחור במטרה
להתקד 78,הוא עדיי האמי בחינו עילאי עבור יחידי סגולה ובטיפוח גדולי
תורה .בכ ג זיהה את משימת הדור לאחר השואה:
אי אמנ ספק בדבר ,שע כל ילד שמצילי לחיי תורה הצלנו עול מלא ,אבל
המחסור העיקרי בדורנו הוא מחסור בגדולי תורה ,באנשי אשר רוח בה
ושיוכלו להאציל מרוח על הע .האסו שפקד אותנו מטיל עלינו חיוב כפול
לגדל ולהצמיח מחדש את יחידי הסגולה בישראל .חינו ליחידי סגולה שה
79
נשמת הע.

כחסיד ליטאי אשר התחנ על ברכי הישיבה הליטאית לא יכול רשנ"ב להמעיט
בחשיבות לימוד התורה האינטנסיבי אשר היה מקובל בישיבות ליטא ,כמו ג
בחינו תלמידי מובחרי ,יחידי סגולה עילאיי ,אשר יפגינו מידיעותיה ויהוו
 75מבוא השערי ,עמ' נה.
76

ראו Z. Blobstein, The Spiritual System of the Rebbe of Piaseczneh: Implications for
.Contemporary Jewish Education, Jerusalem 2002

 77התרגומי של ספרי חסידות לאנגלית ,כמו ג לעוד שפות ,ומפעלי הפצת ספרי חסידות
חב"ד וחסידות ברסלב הושפעו במידה מסוימת מקביעתו של ר' קלמ קלונימוס.
 78נתיבי החינו ,עמ' כו.
 79זכרו קדוש ,עמ' כד.
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מודל עבור האחרי .בגישתו החינוכית הוא מעניק מקו רב ללימוד התורה לש
ידיעת התורה ,כפי שהנהיג ר' חיי מוולוז'י ) ,(1821–1749מייסד ישיבת "ע
החיי" – אבי ישיבות ליטא .בספרו "נפש החיי" מעמיד ר' חיי מוולוז'י את
80
לימוד התורה כאידאל ר מעלה ,ובכ מתפלמס למעשה ע החסידות בדורו.
לטענת ר' חיי ,מיעטה החסידות בער לימוד התורה וא דחקה אותו מראש
סול הערכי שלה בכ שהפליגה בער התפילה דווקא .יתרה מזאת ,משעה
שנתפסו הצעירי לחסידות החלו לעיי בספרי מוסר ובכ דחקו את לימוד
התורה הצדה .נוס לכ הוא חלק על פירוש החסידות למושג "תורה לשמה".
הבעש"ט ותלמידיו הציעו כי המילה "לשמה" מכוונת ללימוד המשמש אמצעי
לדבקות .לטענתו ,לימוד תורה לשמה כוונתו "לידע ולהבי ולהוסי לקח
ופלפול" ,היינו להרחיב ולהעמיק את הידיעה בתורה .בשיטתו מעמיד ר' חיי את
לימוד התורה כיסוד קיומה של ההוויה הקוסמית כולה ומציב את לימוד התורה
כאתגר דתי ראשו במעלה" :שכל העוסק בתורה לשמה נקרא רע .כי כביכול
נעשה שות ליוצר בראשית ית"ש .כיוו שהוא המקיי עתה את כל העולמות
בעסק תורתו" 81.ר' חיי ראה בלימוד התורה בישיבה את עיקר עבודת ה' ,ומתו
כ תבע מ האד להקדיש את מרב עתותיו ללימוד התורה.
מתו תפיסה זו הנחה את תלמידיו בשלושה מישורי להשגת לימוד התורה.
הרובד הראשו הוא השיטה – היינו באילו שיטות יש ללמוד תורה .השני –
ידיעת התורה – היינו לימוד גמרא בבקיאות ובעיו" :ועליו לעבור לכה"פ על
רוב חלקי הש"ס חו מהמסכות הנלמדות בעיו וג לרכוש הרבה בקיאות בשו"ע
הלכה למעשה כפי יכולתו ולהשתדל שתהיינה לו ידיעות ולו אפילו שטחיות בכל
העניני כי א"א להצליח בתורה אלא בהשלמת הלימוד העיוני ולימוד
הבקיאות" 82.הרובד השלישי מדגיש את השקידה בתורה .זו שונה מקודמותיה,
שלטענתו כל תלמיד ותלמיד יכול ללמוד כפי שכלו והבנתו ,כי בשקידה אי הוא
מאפשר נימה של "כפי יכולתו" אלא יש הקפדה ודרישה של שקידה גבוהה מאד.
א בממד החסידי הוא קרא את הפסוק" :חנו לנער על פי דרכו" – דרכו של
התלמיד .בקריאה שנייה הוא הופ לחלוטי את המילה דרכו ,וזו תתאי יותר
לדרישתו לחינו עילאי" :תפקידנו בדור הזה להעניק לבנינו צא קדשי חינו
עילאי דווקא ,וכאשר אנו מתעמקי כיצד הוא בדורנו החינו לדור על פי דרכו
ברור שעלינו להשקיע מיטב הכוחות כדי לחנ דור של יהודי קדושי בחינת
 80על תפיסה זו ראו בהרחבה ע' אטקס ,מפעלו ההיסטורי של ר' חיי מוולוז'י ,ירושלי
תשכ"ז; נ' ל ,תורה לשמה ,ירושלי תשל"ב.
 81נפש החיי ,בני ברק תשמ"ט ,פרק יא ,ד מא ,ע"א.
 82נתיבי עול הישיבה ,עמ' מה.
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נזירי ולהתאמ להעלות לרמה הגבוהה ביותר ה בלימוד התורה ה בעבודת
83
השי"ת ובכל מידה נכונה".
במידה דומה העמיד רשנ"ב עיקרו זה בשני מישורי :המישור התיאולוגי
והמישור החינוכי .בחלקו הראשו של הספר "נתיבות שלו" הוא מדגיש את
חשיבות לימוד התורה" :עני עמל התורה אינו רק אמצעי למטרה ,בכדי שעי"ז
יבי היטב את דברי התורה אלא הוא מטרה כשלעצמה ,שע"י עמלה של תורה
זוכה לאור התורה ומתדבק בה" ובלי עמל התורה אפילו יש לו כשרונות מצוייני
אינו זוכה לאור הגנוז שנגנז עליו דוקא לעמלי תורה" 84.במישור החינוכי הוא
האמי כי רק אווירה של לימוד תורה תאפשר תהלי חינוכי "נכו" בישיבה" :רק
מתו אוירה של תורה שיש בישיבה אפשר להשיג כל האמור .שתורתו תהיה
בהיק ובמבט רחב שאי ל דבר המקטי את ער לימוד התורה כמו הלימוד
בצמצו הדעת  85."...הוא קרא לתובענות בלימוד התורה ,והקפדתו על סדר
ומשמעת בעת הלימוד מתועדת עד היו בידי תלמידיו .רשנ"ב האמי כי
התובענות והצבת ר גבוה ,קרי "חינו עילאי תורתי" ,ה שיעמדו כמבצר מפני
סכנות הרחוב .הוא חתר לשכל של התלמיד ,לקביעת סדר ומשמעת ,הנובעי
מקו מחשבה רציונלי מובהק:
טוב שתכתוב ל על נייר את סדר כל היו .למשל :בבוקר בשעה זו אני ק,
בשעה זו כבר לבשתי נטלתי את ידי ,אמרתי קריאת שמע וברכת התורה ואני
מתחיל ללמוד עד שעה זו וכו" ...סדר ומשמעת ה כלי הכרחיי בחינו  ,בלי
סדר ומשמעת אי שו אפשרות לחנ  ,א לית מא דפליג שסדר ומשמעת אינ
86
החינו עצמו אלא ה בבחינת כלי להעביר באמצעותו את החינו .

כ ג הקפיד ביותר על ניקיו הגו ,על שעות התפילה ועל כללי אכילה ושתייה:
"הכלי המחזיק ברכה בתורה ועבודת ה" הוא סדר ומשטר .וכמו שהתורה
והחכמי קבעו זמני ,כדוגמת זמ קריאת שמע ותפילה ,שאינ תלויי במצבי
רוח והרגשות אלא כחוק ולא יעבור ,כ כל ענייני שבקדושה דורשי מסגרת של
סדר וזמ" ,שג א אד מלא עליות וירידות הרי כ"ז לא פוגע בסדר ומשטר
87
ובסדר היו זמני שכיבה וקימה לימוד ותפילה".
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ש ,עמ' י.
נתיבות שלו ,חלק א ,עמ' קס.
נתיבי עול הישיבה ,עמ' טו.
נתיבי החינו ,עמ' פה.
נתיבי עול הישיבה ,עמ' ע.
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הוא דרש מחסידיו וממחנכיו חינו ברמה הגבוהה ביותר ,או כפי שכינה
זאת" :חינו עילאי" ,וראה בחינו הישיבתי מימוש מדרגה זו:
חינו שמכשיר את התלמידי המוכשרי שיגדלו גדולי תורה ומנהיגי האומה
שיהיו ראויי להיות גדולי ע גדלות מעו ויזמה להביא ברכה והרמת קר
התורה בכל מקו שיהיו נמצאי .וג החינו לגדלות התורה ויראה מתחיל
בגיל הצעיר ,ע"ד בני בעל קומות הרבה ,שע"פ גודל היסוד שהונח לו מסוגל
88
לשאת את רוב הקומות מעליו.

קומה אחר קומה בנה רשנ"ב את חסידות סלוני שאבדה ושאותה ניסה לשק על
ידי מיזוג היסודות הסלונימאיי שהיו בליטא ע הדגש במשימת חינו הדור.
משימת החינו היוותה עבורו את האתגר הגדול ,ובישיבה מצא מזור ופתרו
לאתגר.

מסקנות

שלושת הדגלי שמניפה חסידות סלוני :למדנות ליטאית ,חסידות ומוסר,
משתרגי יחד לכדי תפיסה חינוכית אחת ,אשר מי שמנסה להבי את התמזגות
יתקשה להבינ – כיצד אלו אינ סותרי זה את זה? ומהי אכ מידת השפעת
על חסידות סלוני? הא באופ המיזוג הנ"ל שא רשנ"ב לשק חסידות
שחרבה? כמי שעמד בראש הישיבה הראשונה של סלוני בירושלי לאחר
השואה וחינ בה מאות תלמידי ,האמי רשנ"ב שזו משימת הדור וזה האתגר
הגדול של המנהיג החסידי :יצירת מיזוג בי ראש ישיבה כ"גדול בתורה" ,כפי
שהיה בעול הליטאי ,או מצד מעלותיו המוסריות ,לבי דמות הצדיק החסידי ,זו
המושפעת ממעלה רוחנית וכריזמה אישית ,כמו ג ממסורת וירושת אבות .מודל
שלישי המתמזג לאלו הוא זה של המנהל הרוחני או ה"משגיח" בישיבות המוסר,
שהוא אישיות חינוכית כריזמטית שמעמדה אינו תלוי בגדולתה בתורה ,א מצד
שני אי לו הבסיס של המסורת ושל הירושה הקיי אצל הצדיק החסידי .מלבד
סלוני ,דגלו במודל זה ג כמה מראשי השושלות החסידיות אשר הדגישו את
השילוב הראוי בי שני הטיפוסי" ,צדיק" ו"תלמיד חכ" ,והעמידו מנהיגי
שהיוו מופת לשילוב כזה 89.לעניות דעתי ,האדמו"ר מסלוני לא חידש בעיצוב
 88נתיב החינו ,סד.
 89כ היה בחצרות חב"ד ,גור ,סוכצ'וב ,צאנז ובחסידויות נוספות .ראו שטמפפר ,ישיבות
חסידיות בפולי )לעיל הערה  ,(46עמ'  .376–351גרנות ,תקומת החסידות )לעיל הערה
 ,(3מראה כי אצל האדמו"ר מקלויזנבורג השילוב היה בי דמות ה"צדיק" לבי היותו ראש
ישיבה ופוסק הלכה ,מה שלא נית לומר על רשנ"ב.
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דג זה "יש מאי" ,אול הוסי קומה אחת לתפקיד המנהיג החסידי בכ
שהדגיש ג את תפקידו החינוכי ,בהיותו מחנ דור צעירי בתו מסגרת
ישיבתית חסידית .הוא האמי כי ה באישיותו כמנהיג וה בחסידות שאותה הוא
מנהיג קיי המיזוג שיוביל לעבודת ה' הראויה.
כפי שניסיתי להראות ,תפיסתו החינוכית של רשנ"ב מתבטאת בשני אופני
קריאה שוני של המילה "דרכו" בפסוק "חנו לנער על פי דרכו" .פסוק זה נקרא
90
על ידי רשנ"ב באופ הבא" :כיצד הוא בדורנו? – החינו לדור על פי דרכו".
הוא מחלי את המילה "נער" במילה "דור" ,ואי זה מקרי; חלק מדרכו הייחודית
של כל נער היא הדור שאליו הוא שיי .לפיכ "דרכו" אינו רק כפשוטו ,כלומר
דרכו של כל תלמיד ותלמיד המתאימה לאישיותו ,אלא ג לדורו ולמציאות
המשתנה .לדעת רשנ"ב ,בדור שלנו הדר המתאימה ביותר כוללת תביעה לגידול
גדולי תורה על ידי שני היסודות :חינו המתייחס לנפשו וללבו של הנער וחינו
נוקשה יחסית המזכיר את שיטת לימוד התורה הישיבתית הליטאית .ייתכ שאלו
מהווי יסוד חינוכי ולימודי ג בישיבות נוספות ,אול "מסורת המיזוג" אותה
מנסה האדמו"ר מסלוני לשמר מסלוני שבליטא ולהעביר לסלוני שבירושלי
נתפסת בעיניי כייחודית :מחד גיסא ,הרצו העז להמשי את הרוח והדר
החסידית שהתנוססה בהגות של אדמו"רי סלוני שבליטא ,מאיד גיסא,
ההבנה שהשואה ששינתה את פניה של החסידות מעמידה אתגרי שוני.
הנקודה המעניינת טמונה בעיקשות לשלב לימוד תורה מעמיק ורציני ע שימור
חצר חסידית ג במאה העשרי על שלל אתגריה.
נוס לזאת ומעבר למיזוג המאפיי את חסידות סלוני ,ניסיתי להצביע על
תופעה חדשה בעיצוב תפקידו של ה"צדיק" החסידי בסו המאה העשרי:
המחנ .רשנ"ב כראש ישיבה ,כאדמו"ר חסידות וכמחנ בפועל ,האמי כי
החינו ובראשו המחנ ה מצורכי השעה של הדור ,ולפיכ ראה בעצמו נושא
תפקיד זה .לש כ הוא פעל בשני מישורי :האחד ,על ידי שיפור מעמדה
והעלאת איכותה של ה"למדנות" אצל בחורי הישיבות ואצל בעלי הבתי לומדי
התורה .השני ,שיכול אולי להתפרש כסותר את קודמו ,הוא הפצת תורתו
הרעיונית והחינוכית בקרב השכבות העממיות .זאת הוא עשה על ידי בחירת
השפה שבה נכתבו סדרת ספריו "נתיבות שלו" ,שפה השווה לכל נפש והנהירה
לכל אוז ,ג לאלו שאינ בקיאי בשורשי החסידות.
קשה לומר באיזו מילה היה בוחר רשנ"ב להגדיר עצמו כמנהיג חסידי :ראש
ישיבה? אדמו"ר? משגיח מוסרי? דומני כי מצא עצמו במיזוג של שלושת סוגי
ההנהגה הללו .אול השאלה העולה לאור דמותו וניסיונו להוביל את החסידות
 90קונטרס ,נתיב החינו ,ד.
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לאותו מיזוג היא מדוע ולאיזו תכלית מצא רשנ"ב לנכו לאגד השקפות שונות,
לעתי סותרות ,לכדי הגות חינוכית אחת?
מלבד ההיבט הגיאוגרפי של חסידות סלוני הליטאית ,ראה רשנ"ב מול
עיניו את דגל התורה כ"נס הצלה" בלעדי לחסידי מיד לאחר השואה .כדבריו:
"הלימוד הישיבתי אינו מהווה כמו בעבר רק מקו של בית היוצר לגדולי האומה
כמו שהיה בדורות הקודמי ,אלא כל יהודי שרוצה שיהיה לו ב נאמ לה'
91
ולתורתו מחויב למסור נפשו שילמד רק בישיבת סלוני על טהרת הקדש".
הוא הבי כי התורה והלימוד הרציני שאפיינו את יהודי ליטא ה שיצליחו
לרומ ולמנ חברה מפוררת .מ ההיבט הנפשי ,הקורא דרור לפנימיות האד,
לאינדיווידואליות ולדבקות ,הוא שאב מאופייה הרחב של חסידות פולי,
והשפעתה על הגותו החינוכית אינה מבוטלת.
כ ג רק את תפיסת עולמו החינוכית ה כלפי החני ה כלפי המחנ.
עבור שניה מהווה הישיבה את המקו הנפשי ,הפיזי והרוחני להתוות את דרכו
של האד החל מילדותו ,דר נעוריו וא לאחר נישואיו .אי ספק כי הקמת
הישיבה החסידית בירושלי תו כדי השואה ,ועמה שחזור מחדש של ספרי
אבות סלוני ,יחד ע רקימת חוט חסידי חדש ומודרני – תרמו לשיקומה של
חסידות סלוני ולמידת ההשפעה שיש לספריו בחברה הדתית לגווניה השוני.

 91נתיבי עול הישיבה ,עמ' עז.

