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 ד”ר יוסף צבי קרליבך הי”הרב ד, רבה של המבורג

   01/07/2015ט״ו בתמוז ה׳תשע״ה 

ר שלמה קרליבך ”נולד בלובק שבגרמניה כבן שמיני מתוך שנים עשר בני אביו הרב ד, ד”ר יוסף צבי קרליבך הי”הרב ד

 .הרב אלכסנדר אדלר –בתו של רבה הראשון של לובק , ואמו הרבנית אסתר

סיים בהצטיינות יתירה את לימודי הפיסיקה והמתמטיקה  1905השלים את מבחני הבגרות ובשנת  1901ת בשנ

 .תוך כדי לימודיו שם לימד תורה בבית הספר של קהילת עדת ישראל. באוניברסיטת ברלין

בית כמורה למתמטיקה ופיסיקה ב( 1907)ח ”ועד לראש השנה תרס( 1905)ה ”הרב קרליבך שהה בארץ מפסח תרס

אצל הרב אליעזר גרינהוט ואצל הרב שמואל , ה קוק”במשך זמן זה למד אצל הראי. ש למל בירושלים”המדרש למורים ע

 .בתום התקופה נאלץ לחזור לגרמניה. סלנט

 .”לוי בן גרשון כמתמטיקאי, “סיים את חיבור הדוקטורט שלו 1909בשנת 

בשנות לימודיו עבד . מיסודו של הרב עזריאל הילדסהיימרהוסמך לרבנות בבית המדרש לרבנים בברלין  1914בשנת 

 .”עדת ישראל“וכמורה דת של קהילת , כמורה בכיר למדעי הטבע והאמנות בגימנסיה הממשלתית לבנות בברלין

וכך הגיע לקובנה שבליטא הכבושה וייסד בה , בפרוץ מלחמת העולם הראשונה גויס לצבא גרמניה ושימש כקצין תרבות

 .1919ט ”בקובנה ולימד בה עד לשנת תרע” גימנסית קרליבך“הוא ניהל את . ריתגימנסיה עב

. הוא נתמנה לרב המקום וייסד שם ישיבה. ליבק, נקרא למלא את מקומו של אביו בעיר מולדתו, זמן קצר לאחר נישואיו

זה למופת לכל בתי  עד מהרה הפך מוסד ישן. של קהילת המבורג” תלמוד תורה“הוא התמנה למנהל בית הספר הריאלי 

השתדל לשלב באופן אידיאלי תורה עם דרך ארץ ומדעים , הרב קרליבך הצליח ליצור אווירת לימוד נעימה. הספר בגרמניה

התקין בו , הוא הביא שיטת לימוד חדשות וספרי לימוד חדשים לבית הספר. ונטע בלב התלמידים אהבה לארץ ישראל

שחיבר הרב , ספר לימוד להוראת הלשון. את לימוד הלשון העברית כשפה חיה, הלראשונ, והנהיג שם, מעבדות מודרניות

 .הופץ בכל רחבי גרמניה, קרליבך

, התגלה כנואם ודרשן מצוין, בעשר שנות פעילותו במקום. הולשטיין-נקרא לכס הרבנות באלטונה ושלזוויג 1926בשנת 

עד מהרה יצאו לו מוניטין גם כידען גדול . י קהילתוכמומחה למדעי היהדות וכמנהיג שהיה מעורב בכל מה שקרה לבנ

 .על שיר השירים ועל כמה מהנביאים שימשו עדות נאמנה לבקיאותו ולהבנתו העמוקה, וספריו על קהלת, ך”בתנ

הוא התכתב עם רבנים בענייני הלכה . הקדיש זמן רב לפעילות ציבורית מחוץ לגרמניה, יחד עם פעילותו התורנית בקהילה

מטעם קרן התורה של אגודת , וסייר. כתב מאמרים בעיתונים והרצה בנושאים תורניים וחינוכיים בבמות רבות ,וחינוך

 .בליטא ובהונגריה בזו אחר זו, ישיבות בפולין 36 -ב, ישראל

 .ביקר שוב לזמן קצר בארץ 1935בשנת 

היג רוחני של אחת מהקהילות הגדולות וכך הפך למנ, הכתירו יהודי המבורג את הרב קרליבך לרבם( 1936)ו ”בשנת תרצ

ביקר את היהודים , הוא הנהיג ועודד את הקהילה במסירות גם בימים הקשים ביותר תחת השלטון הנאצי. באירופה

ב או ”עזר לאסוף כסף שיועד להגירת הצלה לארה, עזר לפליטים באכסון ובכסף, ביקר בבתי חולים, הכלואים בבתי הסוהר

בין השאר נעזר בכמה ארגוני . פחות בגרמניה שפשטו את הרגל ודאג לנכים וליושבי בתי הזקניםתמך במש, לארץ ישראל

 .וינט והמועצה למען יהודי גרמניה’כגון הג, עזרה יהודיים

בזמן כהונתו בקהילת המבורג פרסם ספר על קדושת . עם פעילותו הענפה לא הניח את ידו מהפצת התורה על כל תחומיה

 .והמשיך לפרסם מאמרים שכללו דברי חיזוק ליהודי גרמניה הסובלים(, בגרמנית)ראל חיי הנישואין ביש
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שמע הרב קרליבך שהנאצים מעלים באש את בית הכנסת הראשי של המבורג רץ מיד כדי להציל את ספרי , בליל הבדולח

 .הקלגסים היכו אותו ורק בנס הצליח להימלט מהם. התורה

הרב קרליבך לא . בני גרמניה עצורים במחנות ריכוז או מצויים מחוץ לתחום גרמניההיו כמעט כל ר, לאחר ליל הבדולח

למרות הסכנות הוא הרבה לנסוע לשאר הקהילות בגרמניה ועודד . נעצר והמשיך להיות משענת ליהודים במצוקתם

 .בדרשותיו את רוחם

ילות המבורג וליבק למסע ארוך שסופו ארבעה מתשעת ילדיו ועוד אלפי יהודים מקה, גורש יחד עם רעייתו 1941בשנת 

 .לטביה, היה במחנה הריכוז לוגפרנהוף סמוך לריגה

הוא קרא לאחיו שלא יעזבו את דרך התורה גם . ך”משנה ותנ, לימד גמרא, בארבעת החודשים בהם שהה במחנה הריכוז

המחנה שירשו לעצורים להדליק הוא הצליח לשכנע את מפקדי . בכל יום’ ושיהיו מוכנים לקדש את ה, בזמנים הקשים

 .ונשא דרשה בענייני דיומא, בירך בעצמו על הנרות בקול רם, נרות חנוכה

 .ומקום קבורתם לא נודע(, 42. 02. 28)ב ”בניסן תש’ בח, כנראה, אשתו הרבנית וארבעה מילדיהם נספו, הרב

חלק מהכתבים . ת ומאמרים בגרמניתחוברו, ספרים 347הכינה רשימה הכוללת , קרליבך-פרופסור מרים גיליס, בתו

 .תורגמו לעברית

 [toratcha.com] תורתך לא שחכתי: מחקר למיפוי, הנגשה והפצה של תורת הנספים בשואה

 

 

 

 היחס המעשי הנכון ללימודים כלליים בארץ ישראל בתקופתנו 

 ד”הרב יוסף צבי קרלבך הי

    01/07/2015ט״ו בתמוז ה׳תשע״ה 

 

שהתפרסם  ,ד”ר יוסף צבי קרליבך הי”הרב ד מאת, מאמר חשוב זה מקטעים מאמצע הבאתי להלן רק, מאהבת הקיצור

ומומלץ לכל המעוניין לגשת למקור , ארוכים ומפורטים יותר, הדברים במקורם(. 96-99’ עמ” )מכתבי ירושלים“בספר 

 .ולראות את הדברים בשלמותם

תחילה סונוורו היהודים שהיו רחוקים מן התרבות . היחס בין החינוך הדתי לחינוך הכללי השתנה מאז המאה החולפת

כעבור זמן מה העמידו את , ברם. ע בתקופת האמאניציפציההחדש והשופע שזרח עליהם לפת, על ידי האור הזר, הכללית

”, הגולל הסותם על קבר הדת“בית הספר הכללי לא היה עוד בבחינת . ההשכלה הכללית במקום הראוי לה לצד התורה

של לימוד מקצועות ” ]איסור”על ידי כך חדל למעשה הנימוק ל. והדת לא היתה המתחרה הקנאית של המדעים הכללים

 .להוות גורם משכנע[ בבית ספרכלליים 

. והוא מתייחס להתפתחות שחלה כאן בשנים האחרונות, כמו כן התערער היסוד השני להתנגדות רבנים לבתי הספר 

המטייל . שכל התושבים היהודים בירושלים חיים למען לימוד תורה וקיום מצוות בלבד, תהיה זו כמעט איוולת לטעון היום

את בתי , את האולפנים, את בתי המלאכה, את הדוכנים, וסופר את החנויות, ם ובסמטאותיהבירושלים ברחובות ירושלי

ידע להעריך את מספרם הרב של , את בתי המרקחת ואת הבנקים המעידים על פעילות ויצירה בששת ימי החול, החרושת

דומני שאפילו (. א,קידושין פב) ”מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורה: “נוטשי סיסמת רבי נהוראי
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על פי רוב אלה הזקנים ההופכים את ימי החול . אחד מתוך חמישה מיהודי ירושלים אינו רואה את מקצועו בלימוד תורה

קשישים אלו הגיעו לגבורות ומבקשים ; והדוחים כל עיסוק במלאכת העולם הזה מפני ספר תהלים ודף גמרא, לשבתות

שסיימו זה עתה את מסלול לימודיהם , ולעומתם הצעירים. קודש ולא במירוץ אחר מלחמת הקיוםלסיים את חייהם בשלוות 

מניין אשיג לחם : כמו כל אחד מאתנו, שואלים את עצמם את השאלה הרצינית, בבתי המדרש או במוסדות החינוך

 ?לפרנסתי ולפרנסת אנשי ביתי

הארץ התעוררה מבדידותה המרוחקת ומן השלווה . מד במקומוגם בארץ ישראל למדו להבין שכדור הארץ מסתובב ואינו עו

מרצון או שלא מרצון למדו גם כאן על כוחה השליט של . ונסחפה בזרם המאבק על אמצעי הקיום, המתבוננת שלה

כבר . שאין בנמצא חומה סינית המגינה על החיים בארץ הקודש וכי אין שולטים כאן חוקים שונים מחוקי העולם, המציאות

איני יכול לא לצטט את . מורא אביי ניבא שחלק הארי של האנושות לא יצליח לעולם להתקיים מלימוד התורה בלבדהא

 :במלואו( ב,לה)הפרק הנפלא במסכת ברכות 

תלמוד ? יכול דברים ככתבן”, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך: “לפי שנאמר? מה תלמוד לומר’ ואספת דגנך: ‘תנו רבנן“

אפשר אדם חורש בשעת : רבי שמעון בר יוחי אומר. ישמעאל’ דברי ר, נהג בהן מנהג דרך ארץ’, נךואספת דג: ‘לומר

אלא בזמן ? תורה מה תהא עליה, וזורה בשעת הרוח, ודש בשעת דישה, וקוצר בשעת קצירה, וזורע בשעת זריעה, חרישה

ובזמן שאין ישראל ’, זרים ורעו צאנכם וגוועמדו ‘ : שנאמר, י אחרים”מלאכתן נעשית ע-שישראל עושין רצונו של מקום 

הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה : ר אבייאמ …’ואספת דגנך: ‘שנאמר, י עצמן”עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע

 .”כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן, בידן

מקום , במירון. ו ונשארים בעלי תוקףעקרונותיו נשמרים עד ימינ. רבי שמעון בר יוחאי מחולל נצחונות עד עצם היום הזה

באתר ” ללמוד“התיישב עתה מניין תלמידי ישיבה על מנת , במרחק רכיבה של שעה וחצי בערך מצפת, קבורתו המפורסם

שם יושבים האברכים משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות . ערבים מביאים להם מידי יום ביומו מזון מן העיר. קדוש זה

כפעם בפעם יגיע לשם מבקר המבקש . רכונים על הכרכים עבי הכרס של התלמוד, הפרעה הלילה המאוחרות ללא

באים אלפים מצפת ומסביבותיה , ג בעומר”בל, רק פעם אחת בשנה. להתפלל ולשטוח את תפילתו החרישית ליד הקבר

, רחשים בעולם הגדולמכל האירועים המת. ושוב ישוב השקט אל כנו, בשמחה ובכבוד, לחגוג את יום פטירת רבם הדגול

המבקר . תושביה מתהלכים ברחובות פומבדיתא ונהרדעא ומשוחחים עם רב אשי ורבינא. לא נשמע ולא נודע דבר במירון

הידיעה שהודות לתרומתו שלו יושבים שם אברכים . בצפת צופה בגעגועים אל עבר הכיפה הלבנה מעל קבר האיש הקדוש

 .קשה לחשוב על כבוד גדול יותר לזכרו. מרגיעה אותו, השקועים בדברי רבי שמעון בר יוחאי

אך . הצדק הוא אכן עם רבי שמעון בר יוחאי, רק כאשר קבוצת נבחרים קטנה מתייחדת במקום ובודד ושקט, עם זאת

העובדה הפשוטה שיושבים עכשיו בין שלושים לארבעים אלף יהודים . עקרונותיו אינם בני ביצוע –כאשר גדל מספרם 

, פשוט לא ייתכן למצוא קבוצה של שלושים אלף אנשים בעלי נכונות כה רבה לוויתורים. מדברת בעד עצמה, בירושלים

רחוקים מכל העסקים ומוכנים , כדי להשתקע בעולם הרוח, ודחף מועט כל כך לעבודה, בעלי שלוות נפש כה עמוקה

 .חוצים ביותרומזומנים להתקיים בצנעא מתרומות הזולת המספקות להם לצורכי החיים הנ

כדי להרגיש את הסיפוק ושביעות , בקרב מספר כה גדול של בני אדם לא יהי רבים המסוגלים ומוכשרים ללימוד מעמיק דיו

החלק . פיגרה אחר הגידול שחל במספר הזקוקים לפרנסה” חלוקה”ה, ובנוסף לכך. הרצון מעיסוק בלימוד התורה בלבד

, מספר התרים אחר אפשרויות פרנסה, מאונס או מרצון, ב מצוקת הקיום גדלועק, המגיע לכל אחד מצטמצם יותר ויותר

השינויי החברתי צריך , אפילו לוא היתה ארץ ישראל נשארת מוגנת כמו בעבר מפני כל השפעה מבחוץ. במסחר ובמלאכה

בפרנסה לבין החלק  בין החלק האחד העוסק, תמיד תישמר החלוקה בין זבולון לבין יששכר, דהיינו; היה שיתחולל מבפנים

, לפני עשרים ותשע שנים, הרעיון הראשון להקמת יישוב והביצוע של ייסוד פתח תקווה –והראיה . השני העוסק בלימוד

 …מקורו בירושלים עצמה
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כבוד היהודי האמיתי וגבורת , לפי ניסיוני. עלינו לברך על כך, אדרבה. דומני שאין להצטער על השינוי שחל במבנה הכלכלי

, עיר הקודש, באווירה כזאת איש אינו חש שהוא נמצא בירושלים. ישראל הממשית לא צמחו על יסודות הישוב הישן בני

? י את פרק התלמוד שציטטנו”כיצד פירש רש. לא התבטאו שם, כבוד התורה, יפי היהדות ותפארתה. במלוא מובן המילה

אם אין דרך ”: “סופך ליבטל מדברי תורה, לידי צורך הבריותשאם תבוא “הדבר קשור לעיסוק בדברי תורה ( ב,ברכות לה)

שלא בא לדון על ארץ ישראל באופן , לכך חייב להסכים כל אדם(. יז,אבות ג!” )אם אין קמח אין תורה, ארץ אין תורה

יטיל על  ולא, האוהב את רעהו כמותו, אלא מתכוון לקיים בעצמו ויחד עם בני ביתו את מצוות ישוב ארץ ישראל, ערטילאי

 .שלדעתו ימיט אסון על עצמו ועל בני ביתו, הזולת דבר

 [toratcha.com] תורתך לא שחכתי: מחקר למיפוי, הנגשה והפצה של תורת הנספים בשואה

 

 

 נביא הדמעות -ירמיהו 

בין חורבן ישראל לבין פרפורי הגסיסה של , ירמיהוכמאה שנים מפרידות בין מותו של ישעיהו לבין תחילת פעילותו של 

ירמיהו ראה את האריה הבבלי ; ישעיהו זכה לראות את הנמר האשורי נסוג מחומות ירושלים תחת קיתונות בוז ולעג. יהודה

ובשלוש קפיצות טרף בוזז את שלל ציון, מזנק שלוש פעמים מתוך סבכי נהר פרת .  

ה בתוכנן ההיסטוריתה יהיה עלינו למלא מאה שנים אלע . 

 

היא חלונה של אסיה , היא הגשר בין אפריקה ובין אסיה; בעת העתיקה הייתה ארץ ישראל נקודת המפתח לשלטון בעולם

לו רק בשל הסיבה שפיסת ארץ קטנה זו . ובשביל מצרים היא הסמטה המוליכה אל ארם נהריים, כלפי אירופה ואפריקה

ומעמדה של ישראל , רי עצם קיומה של ממלכת דוד ושלמה היה בבחינת נסה, הייתה נקודת המשען לשלטון בעולם

חזקיהו היה עד . הם תופעה מפתיעה –וקיומה הארוך יחסית של המדינה הננסית יהודה , כמעצמה זמן קצר לפני נפילתה

תרועת סיום ', יסימופורט'אבל אותם ימים של נס פסח שני היו מעין נגינת ; המגנה על ישראל מפני אשור' לגילוי גבורת ה

, בנו מנשה. חלה התדרדרות עגומה, לאחר פטירתו של חזקיהו, מיד אחרי כן. מהדהדת לגדולתה של עיר הקודש המנצחת

עושה רושם של מלך נכרי במאבקו הנלהב בקרב עמו למען עבודת האלילים , שישב על כיסא בית דוד יותר מחמישים שנה

:(. ראה סנהדרין קג)תחת שלטונו של יורשו אמון התקיימה שריפת התורה הפומבית הראשונה בירושלים '. ונגד עבודת ה

, כאשר הדומיניקנים שרפו בפריז עשרים וארבעה מטעני קרונות של כתבי יד תלמודיים( נ"לספה 1242)ד "כמו בשנת ה

אז גם הושכחו בכוונה תחילה נאומיהם של נראה כי . כך להטו בירושלים מוקדי ספרי התורה שהוצתו בידי מלך יהודי

 .ישעיהו הושע ועמוס

לאחר מכן שוב חל . אמון היה המלך הראשון ביהודה שנרצח בידי עבדיו במהפכת חצר אחרי שתי שנות מלכות בלבד

, הוא ביקש לשקם את בית המקדש. שהחיה את רוחו של דוד המלך, מפנה במצבו הרוחני של ישראל הודות ליאשיהו

שהיה שמור בקודש הקודשים ונעלם , באותה הזדמנות התגלה ספר תורה ישן. והפך לחורבה בימי מנשה ומאמון שכמעט

 .הגילוי גרם לזעזוע עמוק בלב המלך האציל יאשיהו. מעיניהם של קלגסי אמון

מפתיע גם גילוי ספר התורה היה חידוש , בדומה לשירת הניבלונגים שנעלמה ונשתכחה בגרמניה במשך מאות בשנים

בייחוד נאומיו של משה רבנו בספר דברים על מהות המלוכה ועל ; הרושם היה עצום. מנקודת המבט של המלך היהודי

הוא פתח בפעילות נפלאה של . גורל ישראל עוררו בלבו של המלך את התחושה של כל כובד אחריותו החינוכית כלפי עמו

אלמלא התערב יאשיהו בעניינים , וחנית של העם היהודישהייתה עשויה אולי להביא להחלמתו הר, רפורמה דתית

נ ביקש פרעה נכה מלך מצרים "לפנסה 609בשנת . במאבקי הכח בין מצרים ובין בבל על השלטון בעולם, בינלאומיים

ובנו יואחז נשבה בידי , יאשיהו התנגד לו ונפל בקרב. לכפות על יהודה לתת לו מעבר דרך ארץ ישראל במלחמתו נגד בבל

נ נפלה "לפנסה 607בשנת . המצרים הושיבו את יהויקים על כיסא המלוכה. מצרים אחרי שמלך שלושה חודשים בלבדה

http://toratcha.com/
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הבבלים היכו את . והבבלים התכוננו למאבק המכריע נגד מצרים על השלטון בעולם, רודנית העולם, בירת אשור, נינוה

 .עת אמוניםויהויקים נאלץ להישבע לנבוכדנאצר שבו, פרעה נכה מכה ניצחת

אף לא אחד ממלכי יהודה (. כא-יחזקאל יז יב)סביב שבועת אמונים זו סבבה ההיסטוריה של יהודה במלך השנים הבאות 

ונבוכדנאצר לקח , כבר אחרי שלוש שנים הפר יהויקים את שבועתו. היושב על כיסא דוד היה יכול לשאת תלות זו בעם זר

. הוא וטובי העם; ושילם על בגידתו בבבל בגלות, גם הוא לא עמד בניסיון. יהויכיןאותו כשבוי לבבל והמליך תחתיו את בנו 

. אחי יהויקים ודודו של יהויכין, המליך נבוכדנאצר את צדקיהו, בניסיון אחרון מצד מלך בבל לקיים את תלות יהודה בשלטונו

יסתה כל הזמן להפוך את יהודה לגוש שנ, ואולם לחשושי מצרים. הוא היה המלך האחרון מבית דוד שישב על כיסא דוד

כאשר פיתה חופרע מלך . זעזעו שוב ושוב את נאמנותו של צדקיהו כלפי נבוכדנאצר, חוצץ בינה לבין בבל במאבקה עמה

את המכה הניצחת על  –אחרי כישלון ראשון  –הנחית מלך בבל , נ"לפנהסה 588מצרים את צדקיהו למרוד בבבל בשנת 

 .ח הועלה בית המקדש באש והעיר נחרבה"של'בתשעה באב שנת ג, י כןכשנתיים אחר: ירושלים

* 

, ועד חשכת הלילה של המאבק האחרון, משעת בין הערביים הזוהרת בהסטוריה שלנו בימי יאשיהו, על רקע בוהק זה

היה ראוי ( וילקוט שמעוני ירמיהו רנ)ל "זהו הנביא שלדברי חז. ופעולתו ניכרת, הנביא ירמיהו-מתנשאת דמותו של הכהן

עלינו להעביר לנגד עינינו את כל מה שאירע במאה השנים . לעמוד לצדו של משה רבנו כמוכיח וכלוחם למען כמו

חמישים ושתיים שנות הקלקלה : על מנת להבין את המצב הדתי ביהודה בימי פעילותו של ירמיהו הנביא, האחרונות

הדתי על -ולבסוף המאבק המדיני, הגדולה תחת יאשיהו הנהרה הרוחנית, המוחלטת תחת שלטונם של מנשה ואמון

יש להבין כי בימי שלטונו הממושך של מנשה חדרה ההשקפה האלילית על לעומקם . נשמת ישראל ועל שושלת בית דוד

גם אם . במידה כזאת שהתחדשות הרוח הדתית כבר לא יכלה להגיע עד לתמצית נשמתם של בני יהודה, של הלבבות

הרי בקיום המצוות נשארו סממנים רבים מדי של ההשקפה , החיצוניים של העבודה הזרה באופן כללי נעלמו הסימנים

של החברה היהודית ושל עיצוב החיים ברוח התורה ולפי , האידיאל האמיתי של האדם. הדת הפכה למאגיה. האלילית

בייחוד היו אלה . להבטיח את חסדי הגורלרווחה האמונה כי די בפעילות טקסית כדי ; נעלם מן הלבבות, להי-המוסר הא

 –כל אותם המעשים והמנהגים המקבלים ערך ומשמעות רק הודות לכוונתו האמיתית של האדם  –הסמלים הדתיים 

של הנכונות הענוותנית של האדם , לתחליף ולמילוי מקומה של עבודת הבורא כנה ופנימית, שהפכו למטרה בפני עצמה

 .ות בממלכה עטויה קדושה ואהבהלהי-להגשים את המטרות הא

דבריו הנעלים של ישעיהו כלפי מלך אשור . גם העבר הגדול של יהודה קיבל פירוש מוטעה בנפש העם, נוסף על כך

שהתגשמו בצורה כה נפלאה בימי (, ישעיה לז כב; מלכים ב יט כא)לועגת לך בת ציון , צוחקת לך: המאיים על ירושלים

. ואיש לא הטיל ספק בנצחיותו של בית המקדש ובחוסר האפשרות לכבוש את ירושלים, העםהפכו לדוגמה בלב , חזקיהו

כולם היו סמוכים ובטוחים כי ? מי העלה על הדעת שקיומו של המקדש מותנה בהתנהגותם הראויה של בני ישראל

בעם ביחס למהותה  מעין חוסר בהירות שרר. נושא בקרבו את הערבות לנצחיותו, להים-כמקום התגלותו של א, המקדש

, מותנה-המותנה נחשב לבלתי; הוחלפה הסיבה בתוצאותיה, המטרות והאמצעים הוחלפו אלה באלה. האמיתית של הדת

עד כי לא היה אפשר , מחשבות אלו היו כה מושרשות. נחשבו כמקשה אחת, האנשים והמוסדות כאחד, הנצחי ונושאיו

שהקהה את חושיהן ומנע מהן ללמוד את , בסינוור מוחלט, בערפל כל שכבות העם שקעו. עוד להבחין בין אמת לשקר

בתעתועי המוחות טחו עיניהם . הוא הקדים לחלוטין את החשיבה העצמית בקשר לייעוד של העם; לקחי המציאות

 .מלראות את תחילתה של השואה המאיימת עליהם

א הָ  ֵֹּ֣ י ַהְבָעִלי֙ם ל ֵ֤ אִתי ַאֲחר  א ִנְטמ ֵ֗ ֵֹּ֣ י ל יְך תֹּאְמִרִ֞ ֵ֣ ְכִתיא  . הצדיקים בעיני עצמם, כך שואל ירמיהו את בני דורו(, ירמיה ב כג? )ַלַ֔

 .דור החורבן של ישראל היה בטוח בעצמו ולא חש כל רגשי אשמה, כאמור
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והוא יחיד בין אלפי , הרואה את המציאות בבהירות, ניצבת אישיותו של ירמיהו, בתוך עולם זה של סינוור ואשליה עצמית

בתוך עם של גאוותנים , שנאבק למען האמיתות של הדת, לוחם נצחי; אדם רגיש אחד בתוך המון מגושם, אשליהשיכורי 

 .שלהם( אלהים)להים -הבוטחים בעצמם ובא

יותר מכל הנביאים סבל ירמיהו מחוסר . אמיתי' קידוש ה, משום כך היה מהלך חייו של הנביא מהלך של מסירות נפש

של הסתפקות בעזיבת האלילות , מאחר שביקורתו נתקלה בעקשנות האשליה ההיא. עמוהבנה מצד בני -הכרה ומאי

 .הייתה עמדתו סבוכה ומלאת צער יותר מזו של שאר הנביאים, הגסה ביותר בלבד

החווה בהצלחת ייעודו את שכרו ואת האישור ; מאושר הוא האדם הרואה את האידיאל שלו מתגשם או מתקרב להגשמתו

 .לקיומו

ולהרגיש שהוא חי חיים נשגבים , הנסבל הוא לחוות לפחות את הסיפוק לראות בתוך עצמו את הגשמת האידיאל על גבול

יודה , העומד מן הצד, אבל גם המתנגד לו, אמנם סובל הוא מבדידות נשגבת. גם אם אינו מצליח להשפיע על אחרים, יותר

 .בעל כורחו בגודל הרעיון האחר

; ונאלצים לייצג את הרעיון הנשגב שאינו זוכה להערכה ולהצלחה, ילו את הסיפוק הזההמצב רע כאשר אין מוצאים אפ

 .כאשר העולם השפל מעמיד עצמו מנגד כאילו הוא שווה ערך ואף עולה עליו

 –המוסריות , לגסות –העולם הנשגב , כאשר אידיאל נחשב לפשע, נורא מכל כאשר שולטים בסביבה ערכים הפוכים

 .מתיש את האומץ ומכאיב יותר מכל סבל גופני, מצב כזה שובר את הכח הפנימי. להיאבק נגד העקשנותונאלצים , לנבלה

התחנן בפני הקיסר [ הראשונה]שלפני הכרזת מלחמת הצוללות בימי מלחמת העולם , מספרים על כלכלן ידוע בעל שם

ריוטיזם היהודי שלך הוא המניע אותך לתת הפט: "על כך קיבל את התשובה. והשביע אותו שלא ינקוט צעד הרסני ונורא זה

 .לנוכח סילוף כזה נשבר כוחו הפנימי של הלוחם למען האמת!". לי עצה זו

לא נרתעו . וכך הוא שתה מכוס הצער הנפשי והגופני, הוא היה בלתי פופולרי ולא מובן –בדומה לכך היה מצבו של ירמיהו 

. ן החברה כמצורע במשך חודשים רבים ולכלוא אותו בכלא כפושעלנדות אותו מ, להשליך אותו לביצה, מלהכות אותו

כנביא הפורענות היה עליו לוותר על אושר משפחתי ועל . נידו וביזו אותו כמחולל אסונות, העמידו אותו למשפט כבוגד

טרה היה עליו לסבול ולשמש מ. זכות בסיסית של האנושות, על המודעות הנעימה של היות איש בין אנשים, ידידות

הוא חש על גופו את כל . אנשי עירו התרחקו ממנו בשאט נפש וראו בו את האויב הנורא ביותר; לשחוקם של הנערים

 .באיש הנצח העומד מעבר לזמן, הקללה הדבקה במי שאינו בן זמנו

רבץ עליו , יי עמוכל מפנה לרעה בח, כל כאב שסבל זולתו. רגיש ועדין, היה ירמיהו מטבע ברייתו בעל מזג רך ביותר, עם זה

ותחת המכות שניחתו על עמו התעוותה פנימיותו כאילו פגעו , אבלו של הזולת היה אבלו האישי. כאילו צערו שלו הוא

 .הוא האיש שראה אסון וחווה אותו בכל נוראותיו, הוא מיצה את כוס היגונים עד לשמריה. בגופו

 ...המשך יבוא

  . 2012", יחזקאל, ירמיהו, ישעיהו: שלושת הנביאים הגדולים"  של הרבמתוך ספרו , באדיבות הוצאות תבונות 

 כותבים רבנים - הפרק על ך"תנ
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לארכיון המכוןמכתב   
 
 

13.3.2018 
 

 .לב מקרב רבה תודה
 

, מקומות כמה בעוד ומלמד תיכונית בישיבה מחנך אני( לרפיח דרומית מצרים גבול) הנגב במערב נווה במושב גר אני
  .'וכד( עוצם) בנווה צבאית הקדם במכינה קצת, שונות לקבוצות הרצאות מעביר

 
, קוק הרב בכתבי הרבה עוסק אני, בפרט השואה שסביב ובדילמות בכלל ערכיות בדילמות הרבה עוסק אני חינוך כאיש
 הרב של האגרות ספרי את מכיר אני, קוק הרב עם קרליבך הרב של המפגש על לקרוא מאוד ושמחתי, אותם ומלמד לומד
  .האיגרת על לברר שביקשתי הסיבה זו קרליבך לרב שמופנית איגרת פגשתי ולא( מרתקים כרכים ארבעה)  קוק

 
 .באגרת נכתבו ולא פ"בע נאמרו שהדברים לי שהראית בזה הרבה לי וחידשת מאוד לי עזרת

 
 חומרים ולקבל יותר עליו ללמוד אשמח,  והאישיותית התורנית ומגדלותו קרליבך הרב של מאישיותו מאוד התפעלתי

  .שלכם מהמכון נוספים
 

 .בכלל ישראל במדינת הערכים ולהחדרת החינוך לעולם הרבה לתרום ויכולה מאוד חשובה שלכם העבודה
 

 ה,תוד ובהמון בהערכה
 אלדד ישראל 


