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 ה"תשע�ד"תשע, )למדי� מ� ההגדות( 26–25, מי� מדלָיו

  פ"חרל' רלובה 

  תור הזהב של הישיבות הליטאיות

  

תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח  –כצור חלמיש , ציון קליבנסקי- בן

  .ד"ירושלים תשע, מרכז זלמן שזר אירופה

  
   

  

  

מלחמות העול� זוכה בספר זה להארה בי� שתי " ליטאיות"עול� הישיבות ה

במהל� , כידוע, א�, מעיקר� נוסדו ישיבות אלו בליטא. במחקר רציני ומבוסס

כ� , השתנו גבולות ליטא כמה פעמי� �20המחצית הראשונה של המאה ה



פ"חרל 'ר לובה  480
 

 
אינו מיוחד לישיבות שפעלו בתחומה של מדינת " ישיבות ליטאיות"שהכינוי 

ג� של ישיבות שהתנהלו בהשפעת� ושאופיינו אלא לד, דווקא Lithuania)(ליטא 

ואכ� כמות� היו אז ג� . עיוני�ברמה לימודית גבוהה ובהדגשת הפ� הלמדני

ברחבי העול�  –וכיו� , ג� בארצות הברית של אמריקה, ג� באר� ישראל, בפולי�

בעשורי� האחרוני� נכתבו כמה חיבורי� מדעיי� בתחו� עול� הישיבות  1.היהודי

אזכיר את ספרו של שאול שטמפפר  �מה. הישיבות הליטאי בפרט ועול�, בכלל

את הספר של מרדכי ברויאר , "הישיבה הליטאית בהתהוותה): "ה"תשס(

: ואת ספר המאמרי�" הישיבה תבניתה ותולדותיה –אוהלי תורה ): "ד"תשס(

כנכדה  2.)ד"תשס, ינסקי'בעריכת אטקס וטיקוצ" (פרקי זכרונות –ישיבות ליטא "

וכ� ג� , לראשי ישיבת טלז בליטא מצאתי תמיד עניי� מיוחד בספרות זו ונינה

   .בספר הזה

עסק בעבר בהנדסת אלקטרוניקה וניהל , ציו� קליבנסקי�ר ב�"ד, המחבר

עבר ללמוד בחוג " באמצע החיי�"א� , פרויקטי� עתירי טכנולוגיה חדשנית

עבודת דוקטור ש� כתב , אביב�להיסטוריה של ע� ישראל באוניברסיטת תל

הספר שלפנינו הוא עיבוד של ). ט"תשס, קליבנסקי(דוד אס� ' בהדרכת פרופ

מירכתי "על קורות משפחתו האצילה למדתי מספרה של אמו . העבודה הזאת

שגולל את סיפור ההתמודדות שלה ושל , )ג"תשע, קליבנסקי�לנגלב�" (צפו�

בימי מלחמת העול� מש� בגלות� בערבות סיביר הַ , משפחתה מנעוריה בקובנה

, ציו��ב�. 1969ועד הגיע� לאר� בשנת  ,1956השנייה ובחזירת� לליטא בשנת 

המשי� במפעל ההנצחה של יהדות , יליד וילנה וכיו� תושב אלקנה בשומרו�

יכול היה , הוא שהשפה הליטאית והשפה הרוסית שגורות בפיו. ליטא בדרכו שלו

שנשמרו בארכיוני� ברחבי  לדלות פרטי� ממסמכי� הכתובי� בשפות אלו

  .וג� בכ� יתרונו כחוקר יהדות ליטא וישיבותיה, העול�

חיוניות� של הישיבות הליטאיות התבלטה לאחר ", כפי שכתב קליבנסקי

בימי מלחמת העול� השנייה הוכחדו רוב תלמידיה� בבורות [...]. תקופת האבדו� 

  

_____________________________________  

  

  

1
לא פע� כשנשאלתי במסגרת הבירורי� טר� שידו� על טיבה של בחורה : אנקדוטה מעניינתוהנה  

הא� הבחורה ? הא� זו משפחה ליטאית: אחת השאלות היא, או בחור מקרב שכנינו הספרדי�
רבני� (בעיקר באופי המנהיגות הרבנית המקובלת על המשפחה  והתשובה כמוב� תלויה? ליטאית

  ...לא במוצאה, )ישיבות הליטאי או שאינ� כאלהספרדי� הקשורי� לעול� ה
2

בי� (ראש ישיבת טלז , על הרב יוס� ליב בלו�) ב"תשס(אלטמ� ' של י עוד אזכיר את עבודת התיזה 
ינסקי 'טיקוצ' ש ואת הדיסרטציה של, )עבודה חשובה זו לא נזכרה בספר( )1929–1910השני� 

)2009 (� .על ישיבת סלבודקה ועלייתה לאר
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בתו� שני דורות להחיות והנה שרידי� נדכאי� ויחידי� אלו הצליחו [...] המוות 

' עמ" (את המפעל כולו ולהעצימו לממדי� שלא שיערו� א� האבות המייסדי�

אמנ� כבר בזמנו השפיע . משפטי� אלו מקפלי� בתוכ� את הסיפור כולו). 11

וכאמור לעיל , עול� הישיבות הליטאי על המרחב החברתי בליטא ובסביבותיה

מת ישיבת סלבודקה בחברו� הק, למשל(לאר� ישראל , א� גלש מעבר לי�

ישיבת תורה ודעת וישיבת , ישיבת רבנו יצחק אלחנ�(ומעבר לאוקיינוס ) �1924ב

התפתחות המשמעותית א� ה, )ארצות הברית, יורק�כול� בניו –רבי חיי� ברלי� 

ה� , תקומתו של הזר� הזה בתקופתנו והתעצמותו ה� מבחינה מספריתהיא 

  .בחינות נוספותה� מ, בהשפעה חינוכית ופוליטית

ת קודמות שנכתבו על הספר הזה נרמז כי המחבר תיאר קצת יותר וריקסב

על חשבו� תיאור הרוח שפיעמה " יבשות"מדיי את המספרי� ואת העובדות ה

א� , כבוד� של הספרי� המטפחי� את האתוס במקומ� עומד. בישיבות הללו

עניינות הטבלאות על מ, למשל. המְס�רי� מַס�רי�: דעתי בנושא זה היא הפוכה

מתברר שבישיבת מיר למדו בשני� ). 378' עמ(מספרי התלמידי� בישיבות אלו 

בישיבת , בחורי� �150ל 50בי�  –בישיבת גרודנה , בחורי� �400ל 100אלו בי� 

מעניינת . לא הרבה. בחורי� �250ל 100בי� ") חפ� חיי�"ישיבתו של ה(רדי� 

). 409' עמ" (ז בתקופת בי� המלחמותמוצא תלמידי ישיבת טל"הטבלה בדבר 

, תלמידי� 304שהו בישיבה  1937–1936מטבלה זו עולה שבס� הכול בשני� 

אולי ג� בגלל (באו מגרמניה  29ל "מבני חו. ל"בני חו �68בני ליטא ו 235מה� 

הקורא . מברזיל 3, ריתהבצות מאר 5, מאנגלייה 6, מפולי� 7, )המצב הפוליטי ש�

מזווית אחרת . הישיבות כולו לא פר� את גבולות האל� נוכח לראות שעול�

, אמריקה צפו�עד שג� מ, אפשר לראות שהישיבות האלה הוכרו ג� בעול� הגדול

  . א� כי בודדי�, י�תלמידומדרו� אפריקה באו אליה�  דרו� אמריקהמ

וינט וע� גופי� עולמיי� אחרי� 'התכתובות של ראשי הישיבות ע� הג

מתו� מסמכי . הכלכלית של הישיבות בתקופה הנדונהמשדרי� את המצוקה 

מראה , חות הישיבות"ומתו� דו, ועוד גופי� וקרנות" רלי��סנטרל"ה, וינט'הג

עמדה על ארבעה  קליבנסקי כי התמיכה הכוללת של כל הגופי� הפילנטרופיי�

נתח זה נראה חסר פרופורציה : "והוא כותב. אחוזי� בלבד מהכנסת הישיבות

' עמ..." (המכתבי� והמברקי� של ראשיה�, הלחצי�, אספות החירו�לעומת 

תיקוני "קליבנסקי שופ� אור ג� על דרישות שונות שעלו מהשלטונות ל). 260

הוא מצא שבשנת , למשל. בטיחות ואסתטיקה, כדי שיעמדו בתנאי הגיינה" בנייה

, י�זהוב �11,000הגיעה עלות השיפוצי� שנדרשו בישיבת מיר ליותר מ 1937

הישיבות הליטאיות , כללו של דבר). 281' עמ(כנראה סכו� לא קט� בימי� הה� 
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ובכל זאת , התנהלו תדיר באווירה של מצוקה וללא מקורות כלכליי� יציבי�

ייתכ� שבעיות כלכליות אלו מנעו מה� , ע� זאת. הצליחו לשרוד שני� רבות

  . לגדול ולהתרחב יותר

וחבל , )332–289' עמ" (לימודי�"רוי אחד הפרקי� החשובי� בספר הוא הק

כדרכו המחבר יורד לפרטי ארגו� הלימודי� בישיבות . שהיקפו אינו נרחב יותר

שנתנו ראשי " השיעור"למעמדו של , למסכתות הלימוד שנלמדו, השונות

. לספרי המוסר שנלמדו ועוד פרטי�, למקו� שתפס לימוד המוסר, הישיבה

בלא פנייה ' תורה לשמה'ב"בות הליטאיות המחבר מדגיש כי ככלל דגלו הישי

ג� כשנהייתה מגמת הלימוד התכליתי מקובלת וא� . והתכוונות אל עול� המעשה

מחויבת בעיני הציבור היהודי נמנעו הישיבות מהוראת דיני פסיקה והתרכזו 

' עמ" ('דר� ההבנה'היו מצע מעולה ליישו� ]ש[...] [בייחוד במסכתות עיוניות 

בעוד . שדר� לימוד זו לא השתנתה בעול� הישיבות הזה עד היו� נדמה לי). 331

, מרחיבות את העיסוק בלימודי הלכה" ליטאיות"ישיבות ישראליות שאינ� 

עול� הישיבות הליטאיות מתמיד בדר�  –וא� בהכשרה להוראה , �"בלימודי תנ

  .שני� 100הלימוד הקלאסית כפי שעוצבה לפני 

. שיבות הליטאיות היו מעור אחד בנושא זהע� זאת ראוי לציי� שלא כל הי

זקני הרב יוס� ליב בלו� �עמדתי על יזמתו של סבי) ז"תשס, פ"חרל(במקו� אחר 

על יד ישיבת טלז במטרה להשפיע על ) כולל לימודי חול(להקמת סמינר למורי� 

ואולי ג� מתו� ראייתו המפוכחת לספק , מערכת החינו� בליטא ובסביבותיה

שכ� רבי� , ביזמה זו הוא גילה מנהיגות ותעוזה. י הישיבהמקצוע הול� לבנ

גלי ההתנגדות שככו רק ע� הסכמתו של . התנגדו ליזמתו וראו בכ� פריצת דר�

   3.שסמ� על שיקול דעתו של הרב בלו� ועל טוהר כוונותיו" חפ� חיי�"ה

רבה היא תרומתו של הספר הזה להכרת עול� הישיבות הליטאיות , לסיכו�

; סדרי הלימוד ואופני התנהלותה, תלמידיה, ראשיה, מלחמות העול�בי� שתי 

חשובה תרומתו להבנת אופיה של הישיבה הליטאית ולבחינת השפעתה על 

עוד יש בו הנחת היסודות למחקרי המש� על . החברה היהודית האורתודוקסית

על המקו� שהוא  –ובייחוד  –כולל , השפעת הזר� הזה בעול� היהודי של ימינו

  . ופס בחברה הישראלית בימי� אלות

  

_____________________________________  

  

  

3
ומעניי� לציי� שע� הקמת ישיבת . ש�, 7פניות בהערה הוה, 493' עמ, ז"תשס, פ"על כ� חרל ראו 

א� קיומו הופסק לאחר כמה שנות , הוק� ג� ש� סמינר למורי�, בוויקלי� אוהיו, טלז באמריקה
 ).8הערה  ,ש�(פעילות 
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  )בספר 141בעמוד ) (1937(ז "תמונת תלמידי המכינה ורבניה בישיבת טלז בשנת תרצ

  פ"מאוס� אוריאל חרל
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בשולי הדברי� אציי� לשבח את הביוגרפיות המקוצרות של האישי� שנזכרו 

ואוסי� ). מושגי�, מקומות, אישי�(ואת המפתחות ) 474–449' עמ(בספר 

 .מעשה ידיה של אסתר גולדנברג, לעריכה הלשונית המצוינת שבחי�
  

  

  מקורות
מרכז : ירושלי�. פרקי זכרונות –ישיבות ליטא ). ד"תשס) (עורכי�(' ש, ינסקי'וטיקוצ', ע, אטקס

  .האוניברסיטה העברית, זלמ� שזר לתולדות ישראל ומרכז דינור לחקר תולדות ישראל

. הרב יוס� יהודה ליב בלו� תורתו ואישיותו –ע השמימה וראשו מגי). ב"תשס(' י, אלטמ�

  .ירושלי�', עבודת תיזה בטורו קולג

  .מרכז זלמ� שזר: ירושלי�. הישיבה תבניתה ותולדותיה –אוהלי תורה ). ד"תשס(' מ, ברויאר

על תפילת נשי� ועל רשת החינו�  – סקירה ממבט אישי –ספר רפל ). ז"תשס(' ל, פ"חרל

  .490–479' עמ, 18, )ספר המייסדי�(מי� מדליו . יטאל, בטלז" יבנה"

עלייתה , ישיבת בסלבודקה: ישיבות המוסר מליטא לאר� ישראל). 2009(' ש, ינסקי'טיקוצ

  .ירושלי�, עבודת דוקטור באוניברסיטה העברית. והתבססותה באר� ישראל המנדטורית

ההישרדות של צעירה יהודייה מליטא מלחמת  –מירכתי צפו� ). ג"תשע(' ג, קליבנסקי�לנגלב�

  .חקר יהדות ליטא: אלקנה. על גדות אוקיינוס הקרח הצפוני

עבודת . הישיבות הליטאיות במזרח אירופה בי� שתי מלחמות העול�). ט"תשס(צ "ב, קליבנסקי

  .אביב�דוקטור באוניברסיטת תל

: ירושלי�). מהדורה מורחבת ומתוקנת( הישיבה הליטאית בהתהוותה ).ה"תשס(' ש, שטמפפר

  .מרכז זלמ� שזר

  


