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כסלו מעבר להיותו חגה של החסידות, יום בבוקר טוב, מחר י"ט  פישר: יעקב הרבראש הישיבה 
השתדלנו לדבר עליו השבוע. היום שכאן בישיבה לא  של הרב נריה זצ"ל, אני חושב הסתלקותו

מרמורשטיין, ואני שמח שהוא מדבר על הרב מרדכי מתייחדים עם דמותו. נמצא אתנו ד"ר  נחנוא
  . ה, כי אם הוא לא היה בא לכאן אני הייתי צריך לדבר עליו'נרי

'ה, מלבד היותו מקורב על הרב נריכאן ידבר שמרמורשטיין מרדכי ד"ר  אומר עליו מקצת שבחו:
ת ריחוק דורשה והערכה וגם מתוך ראייה אקדמית הבחקר בשנים האחרונות מתוך אהלרב, הוא 

פעם וזו אינה ההואיל לבוא לישיבה מרדכי ה. '. עבודת הדוקטורט שעשה היא על הרב נרימסוים
 ה.'הרב נרידמותו ומפעלו של לספר לנו קצת על שמגיע לכאן כדי הראשונה 

הולך לדבר אתכם קצת אני ] בכל מקום שמדולג מקריא מדף הנספח [  מרמורשטיין:מרדכי ד"ר 
וה נו"ישיבת של המוסד הזה שבו אתם לומדים, ולא דווקא על  ועל אופיודרכו 'ה על על הרב נרי

לם ועמד בראש ישיבת הרב נריה הוא האיש שחתר וח". ישיבה תיכונית"המושג  שמואל" אלא על
הציוני,  הנושא , הוא רחוק מכל79בן  ה מגיע לא"י'נרימשה צבי . הרב "ה"כפר הראב" בני עקיבא

 בא"י.כאן מהלחץ ברוסיה ורוצה ללמוד תורה  "בורחהוא מגיע כתלמיד ישיבה ה"

קוק והרב קוק הוא זה שסולל את דרכו בציונות הדתית. אברהם יצחק הכהן הוא מתחבר לרב 
היה משה צבי מנקין, ובשלב  -"נרי'ה" -של הרב נרי'ה לפני שהחליף את שמו לבאותם ימים שמו 

 ארץ ישראל.שליחות והוא רוצה לתרום לבניין העם ולמרגיש תחושת הזה הוא 

, מצד אחד תנועה דתית מצד שני לא ל כך דתית. הוא יכנס לתחום "בני עקיבא"מנסים לשכנעו לה
י כן הוא מזהה שיש בכלל מתנגד למה שנקרא תנועות נוער כי צעירים מחנכים צעירים, אף על פ

 הוא מצטרף לתנועת בני עקיבא.ו .פוטנציאל בתנועת "בני עקיבא"

מזוהה ". המילה ישיבה ישיבה"המילה   מהלקסיקוןמחקה נחינוך של תנועת המזרחי באותה עת ב
 גם אלה שעצבו לומדים בה ביידיש. עם מה שקורה כאן בא"י, לא מזוהה  הו מיושן וגלותי.משעם 

ה, כתוב 'לישיבה. כאן בא הרב נריהתנגדו מתנועת ה"מזרחי",  את החינוך הזה ובתוכם הרב מימון
 שהקימו עם הרב נריה את הישיבה, כתב: התלמידים 71 כאן אחד מ

 מן חסר עיקר' איזה כי אנו מרגישים...מרובה במידה לקויה...החינוכית עבודתנו'
 – פנימי אור, יה ניצוץ חסר, ומאצילה מרוממת רוחניות איזו חסרה', הספר
 אנו מוכרחים המזרחי של החינוכית לעבודה הכבוד יחס כל עם! קדושה חסרה

 שלנו התלמידים ליבות לתוך להכניס הצלחנו לא כי וכאב צער מתוך להודות
, מימון הרב'. )מסורתית -הדתית ליהדות" עולם אהבת"ו לתורה" רבה אהבה"

 'א"תרצ, ולדור לשעה

ביקורות הוא מותח על ה בוודאי חושב ככה שהחינוך הדתי לקוי, ותראו איזו 'אמנם הרב נרי
 מתנגדיו:

תולה תקוות רבות בבנ"ע, שם יוכל  והוא מתנגד לדתיות.ו כעולם התהרב נרי'ה ראה את כל סביב
 לעבוד על הנוער ולהשיבו למסלול הנכון של התורה.

אף אדם שרוצה הצינית דתית,  שנים לפני הקמת המדינה, אין בא"י  שמונה,  7711תרצ"ב, שנת ב
שנים לפני הקמתה. אין בכלל ישיבה, אבל הרב  8ה כותב שיר על ישיבה 'הרב נרילהקים ישיבה. 

 , איש החזון, כבר מדבר על הישיבה:ה'נרי

  ...הר רכסי על

 למד חבר תוספות גמרא בישיבה שם

 עבד גיזם זיבל עדר בפרדס שם

 עבודה גם ובפרדס תורה למד בישיבה

 .עקיבא בני דרך היא כזו
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הראשון בישיבות בליטא ואחרי השלב השני שבו למד אצל הרב קוק, הוא  בכמו שראינו, בשל
 שאין בתוכו הרמוניה, שבא"י. אבל הוא ח של התנועות החלוצות כאן ת הבניין מוקיר ומעריץ א

 ומאמץ ערכי תנועות נוער לבנ"ע. הוא נקרע בין שתי העולמות.

 עלון זרעים:איך אנחנו רואים שהוא עדיין מתחבט קשות, הנה הוא כותב ב

 ולא לי נתקשו מהם ויותר בחיי לי נתחוורו רבים דברים. מאז עברו ימים הרבה'
 זיכרונות...ישראל ארצה  שעליתי עד עלי עברו תלאות הרבה. היום עד נתבררו

 באותם נזכר שאני אימת שכל אלא, שונים ומפרקים שונים מזמנים, לי יש הרבה
 אני ישראל בילדי מסתכל וכשאני, בחיי ביותר כיפים עלי הם דומים, הימים
 ילדותו עולם את מקשטים ספרים שחדרי מי אשרי: וחושב ההם בחלומות שוקע

 בחדר ם"הרמב..." )בטהרתם מתוכם מבהיקים ם"רמב שספרי מי ואשרי
 '.ו"תרצ טבת זרעים, אבא של הספרים

ה מסתכל בהם שהוא מתאר שהם לומדי תורה הם ילדי בנ"ע, אבל ילדי 'ילדי ישראל שהרב נרי
ת הייתה הבעיה של הרב אקודש. והבעיה הזאת, איך לגשר על הפער, זלימודי בנ"ע לא לומדים 

 ה.'נרי

לישיבות הליטאיות, הוא מבלה שם את הימים לקונגרס הציוני, ומשם נוסע הוא נוסע  7719-ב
הבת שלו כתבה עליו שאמר שבנ"ע  הטריגר העיקרי לעשייה שלו,וקח את הנוראים, ושם הוא ל

 היא התשועה של הישיבות.

 אין: מסקנה לידי בא אני ישראל בארץ שיש מה עם כאן שיש מה משווה כשאני'
 של העצמאיים החיים. באיכות ולא בכמות לא, ישראל בארץ כאלה ישיבות
. ישראל בארץ איננו זה כל, המופלא הניתוק, הבחור של השלם עולמו, הישיבה

 יצטרכו עקיבא בני...ניוושע לא הדיבורים מן...תורה חיי ועל תורה על לדבר די..
 '.579' עמ, אורו שחר'. )תורה חברת ליצירת הנכונה הדרך את להראות

ה 'תלמידים שבעזרתם עשה הרב נרי 71ה עם עוד 'אנחנו הולכים ומתקרבים לשנת ת"ש והרב נרי
 . ישיבת בנ"ע זאת לא סתם ישיבה. בנ"ע מקימה את הישיבה."ה"כפר הרא"והקים את הישיבה ב

 בשלב ראשון הוא היה מדריך, גם אבא וגם אימא של הנערים הללו.

אדנים: דבר ראשון, ובזה צריך לשים עמודים שלושה ה מושתת על שלושה 'הישיבה של הרב נרי
נושא הזה נראה קדום מאוד, הרב לב, התחלתי את הדברים שלו בנושא של ישיבה תיכונית, כל ה

הזמן:  ה חוזר ואומר כל'הרב נריעל הישיבה ב"כפר הרוא"ה" ה לא הקים ישיבה תיכונית. 'נרי
 זאת ישיבה ללא לימודי חול:

 הקודש של ביסוסו לשם כי מבין בדעה שניחן מי. חול ללימודי בישיבה מקום אין'
 לימוד שעות מרבי של שכרם. לחול קודש בין גמורה הבדלה נחוצה ונפש בלב

 מונח במקומו חול תערובת בהן שיש לקודש ישיבות של וכבודן, יקופח לא קודש
 הישיבה'. )אלה בכל אין מתוכו והנוגע ממנו המורם כל עם ישיבה של רוח, ברם –

 '.שלנו

 מי שניחן בדעה ומבין שלשם ביסוסו של הקודש בלב מבין שצריך הבדלה גמורה בין קודש לחול.

הוא אומר חד משמעית שאי אפשר לקרוא לישיבה ישיבה, אם לומדים בה לימודי חול, ויותר מזה, 
 אין מקום בישיבה ללימודי חול: -חד משמעי הוא אומר וחוזר ואמור: מאותן מאמר, 

 אחר החול לימודי מחשבת של אופייה. א: חול שבתערובת הנזק גורמי הם שניים'
, מהם נודף" תכלית" ריח. ב: התורה מחשבת מעולם מוצא החבר ידם ועל הוא
 שבישיבה דבר, ולבטיו קשייו על, המעשי העולם את לצעיר תמיד מזכירים והם

 'שם'.)להשכיחו ומצווה חובה

 ריח תכלית נודף מהם. הם גורמי הנזק שבתערובת החול: א. הוצאה מעולם התורה, ב. שניים
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ר על 'ה שמדבלהרגיש שליחות לאומה ולארץ. הרב נריה היו להיות חלוץ, 'האידיאלים של הרב נרי
הקימה את הישיבה  "מזרחי"תנועת היש לו סיבה טובה לכך.  כך שלא יהיו לימודי חול בישיבה.

יש בטאון של תנועת הישיבות ושמה  בווילנהאבל . "הישוב החדש": בתרצ"ח שונהאהתיכונית הר
תוקף בביטאון ועד הישיבות המאמר הזה  .""היישוב החדש בה התיכוניתייש מאמר חריף נגד היש

את הישוב, הוא אומר שזאת לא ישיבה, ויוצא מאמר נגדי ואומר, חבר'ה, זאת עדיין ישיבה כי 
הזדהה עם זה שאין לקרוא  'תקף בחזרה והרב נריה הביטאון את לימודי התיכון. מדחיקיםאנחנו 

 ."ישיבהזה "ל

כי ישיבה היא מקום שלא לומדים בו  ות הליטאיותיך לחזור לעולם הישיברשצ טועןה 'הרב נרי
 . לימודי חול

הרב קוק אומר שצריך שיהיה גם טבעיות בתוך התורה, חול בתוך הקודש. עוד ציטוט של הרב 
 קוק: 

, תורה בהם שמגדלין בתים, העתיק כשמן ישיבות להיות צריכות הישיבות'
 יהדות של הגונים אחוזים לפחות ידן על להעמיד. המלא במובן תורה הרבצת
 .החיים מלשד רטובה בריאה

 עליו אשר, הישן מהיין להתמלא מוכרחים, הלומדים פרחי, החדשים הקנקנים
 נעשה' ה דבר אשר כל" ואמר סיני הר על רגליו עמדו מאז. מעולם ישראל חי

 היא כפולה כן ועל. הבניין רשת בתוך הישיבות עומדות ישראל בארץ". ונשמע
 בה שיש בצורה תורה של ביסודה חיים של חיזוק להוסיף, העבודה חובת אצלנו
 תורת, במילואה התורה אותה רק היא הרי זה ועם יצירה חידוש של טעם משום
 גדולי לנו הקימו אשר העתיקות הישיבות של והתעצומה העוז בכל, לישראל חיים

 'ב"תש הישיבה עלון, קוק הרב'. )מאז ישראל מגיני, הדורות

 

עומדות בתוך רשת הבניין. הישיבה שמקים הישיבות בארץ ישראל שלושת העדנים של הרב נרי'ה: 
 ה היא ישיבה שאין כדוגמתה.'הרב נרי

 :המנוהלת על ידי אזרחיה רפובליקההרב נריה מגדיר את הישיבה: ישיבת בנ"ע היא 

 אזרח הוא תלמיד כל...אזרחיה י"ע המתנהלת רפובליקה היא ע"בנ ישיבת'
 דיון אחרי, אישיות בבחירות הנבחר החברים ועד. הזאת הגבעה בממלכת חופשי

 בני' חבר. והקובע הדן הוא, הישיבה לפני בשעה בה העומדות פרובלמות על ועיון
 אדון אם כי הישיבה תלמיד לא הוא הרי, הניסיון את עובר לכשהוא' עקיבא

 הם כי הרגשה יש הזאת המדינה לאזרחי. דעות להביע בידו והזכות הישיבה
 של השלימה האחריות נובעת זאת מהכרה. המפעל את המקימים, היוצרים
 'א"תש כסלו, זרעים, שנה בת עקיבא בני ישיבת'. )הישיבה של לשכלולה החברים

 

ה אתם רואים עד כמה בסופו של דבר כמה הערכים של בנ"ע משפיעים עליו והוא 'מבחינת הרב נרי
 .ובין שלושת אבני היסוד של ישיבת בנ"ע בכפר הרוא"ה קרוע בין שתי העולמות

, מבין שאין ל, הרב יוגש"ה מוקמת ישיבה תיכונית שנייה, "מדרשית נעם" בפרדס חנהתשנת ב
 לקרוא לישיבה ישיבה.

את הישיבה  "חנה-"פדרסה שיקים ב'רבה של פרדס חנה מציע לרב נרי לפני הקמת ה"מדרשיה"
ה ותשובתו לרב מלצר א הבית שלו לא בישוב ולא במדרשיישזה ל ה מרגיש'ית. והרב נרייכונהת

 רבה של פרדס חנה:
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. אמנם לא צמחו שערות אבל כן "ה"כפר הרא"יצמחו שערות על כף ידי אם יהיו לימודי חול ב
 .התיכונית ב"כפר הרוא"ה נכנסו לימודי חול לישיבה

 

 והישן המוצק כל עם, הנוער בתנועת והרענן והיפה הטוב כל נתמזג בישיבתנו'
, כנה הייתה והישיבה הנוער לתנועת שהזיקה ומכיוון. הוותיקות שבישיבות

 כל עם בארץ שצמח הנוער של הטבעיות ואותה. וטבעית אורגנית מזיגה נוצרה
 לתורה והזיקה ליצירה השאיפה, השממות כיבוש, למולדת האהבה של הערכים
 אליו נמשך הישראלי שהנוער מיוחד קסם יצרו, יחד כשהתמזגו – שמים וליראת
 '.ימינך איש'. )מראש שיערנו שלא במידה

ההורים מה יש לו מלחמה עם ההורים, "ההורים". על במרכאות  בדבריוה משתמש המון 'הרב נרי
ה 'ה מתעב. כשהרב נרי', דבר שהרב נרי'לעשות, בניגוד לרצונם של הילדים, רוצים את התכלס

בנאשמים  הוא מתייחס להורים של כל תלמידיו, שהם אצלו הציבור הדתי לאומי "הורים"אומר 
 ברצון ל"קרייריזם":

", תכלית"ל דואגים הללו. ההורים מערכת וזוהי ממנה קשה מערכה יש אולם'
 אצלם קודמת החומרית התכלית". הכללית ההשכלה" לאליל עדיין סוגדים הללו

, אלה הורים של בעטיים. לתורנית קודמת כללית והשכלה הרוחנית לתכנית
 מבחינה) שבים אינם משם אשר למקומות יקרים כוחות שנה שנה מועברים

 ונשלחו הישיבה מן מצוינים חברים אחת לא הוצאו אלה של בעטיים', דתית
 '.במוחם ורופסים בגופם צעירים, באיבם בעודם ולסדנאות לאסכולות

 חודשיים כעבור אפילו או החוגים מחנה בימי הורים בבוא עליך יורדת קדרות
, כן...לשוחח רוצים והם בישיבה החבר ללמוד שלושה

 ימשיך...בבית ילמד הוא...די למד כבר הוא...מקצוע...גימנסיה...אבל...טוב
 יודע אתה אבל, החבר נפש על כלומר נפשך על לעמוד מנסה אמנם אתה...בעצמו

 תפיסת, אחר הוא שלך ההיגיון. תועיל שלא, תשכנע שלא אבוד קרב שזהו
 'ד"תש סיון, נתיבה, לישיבה מסביב...'. )יתפסו לא, יבינו לא והם, אחרת-החיים

 

"אולם יש מערכה קשה ממנה וזוהי מערכת ההורים. הללו דואגים לתכלית... בעטיים של 
 :אלה..."

 תיראו ואביו אמו איש: כתוב בהוריו הבן את להמריד: אחת דרך עוד ישנה אז'
  - מקרים ובהרבה. זאת עושה אתה והרי' כך נוהג ואף', תשמורו שבתותי ואת

 'שם'. )בהצלחה

שנים אחרי קום  70תש"י, שנת וב "ה"כפר הרא"ב התיכוניתיום אחד בכל אופן קמה הישיבה 
, וגם מחזור מסוים של לימודי תיכון שעות 1הישיבה, נכנסים לימודי החול. בשנת תשי"ב, כבר יש 

ידי משרד  מוכרת על "ה"כפר הרא"ט ישיבה תיכונית "תשישנת אקסטרני, ורק ב עושה בגרויות
 החינוך כישיבה תיכונית:

 חול לימודי הכנסת: היא הלא, האחרונות בשנים חלה אשר העיקרית התמורה'
 ולבסוף, המסורתית דמותה על הישיבה נאבקה שנים עשר. הישיבה בתכנית

 אחד מצד הישיבה בין שנה-שנה הנמשך המאבק. החיצוניים הזרמים ללחץ נכנעה
 של – דרכה לצד עמדו ברובם הישיבה חברי שגם פ"אע – שני מצד וההורים
 הוצאו טובים וחברים. ההורים של' ניצחונם'ב המקרים ברוב נסתיים – הישיבה

 בסניפים מדריכים נתקלו כן כמו. לגימנסיות והועברו אחת לימודים שנת אחרי
 לימודי להפסקת ההורים התנגדות בגלל, לישיבה חברים להוציא בקושי שונים
 לימודי את להכניס הישיבה את אילץ זה מצב. שנתיים-שנה של' הפסד'ו החול
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 אשר הנוער אותו את לקלוט ובלבד, הלימוד לעיקר טפל ולעשותו, בתכניתה החול
 וחיבת תורה אהבת של ברוח להחדיר רוצה היא ואותו הישיבה קמה לשמו

 '.   נריה הרב בית, ארכיון' )מצווה

ד מתייצב ומקים עוד ישיבות 'ה חשב שזו דרך בדיעבד הוא מיואני אסיים שלמרות שהכרב נרי
כל אלו ישיבות תיכוניות ללא היסוסים  – "שדה יעקבאת ", "נתיב מאיראת "תיכוניות. 

בסופו  .כי האלטרנטיבה היא ללכת לתיכוניים והתלבטויות. הוא מקים את רשת ישיבות בנ"ע
 .וה שמואל"נו"ובישיבת  "מדרשייה"שלדבר הוא כן אימץ את המודל שהמציאו ב

 תודה רבה.

הרבה את התלמידים.  פה מה יש עוד לומר, אני לא רוצה להמריד פישר: יעקב הרבראש הישיבה 
לפני כחודש עם הסתלקותו של הרב צוקרמן שהיה ממש מרוחו של הרב נרי'ה יש לנו כאן בישיבה. 

ה אבל הוא זה שדחף את לימודי החול לישיבה. במודעת האבל על הרב צוקרמן 'של הרב נרי אחיו
רסמתי שהרבה ממה שקורה בישיבה שלנו מבחינה ערכית ורוחנית הם מהרב נרי'ה והרב צוקרמן פ

ע"ה הרצאת ד"ר מרדכי מרמורשטיין ניתנה בערב יום הזיכרון לרב נרי'ה. תודה לד"ר מרדכי 
 כולנו. מרמורשטיין בשם

  

 נספח:

שנים  81מקורות להרצאתו של ד"ר מרדכי מרמורשטיין על הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל במלאת 

 לפטירתו 
 י"ט כסלו תשע"ד[   –]י"ט כסלו תשנ"ו 

 

. 'עבודתנו החינוכית...לקויה במידה מרובה...מרגישים אנו כי איזה 'עיקר חסר מן הספר', חסרה איזו 1

חסרה קדושה! עם כל יחס הכבוד לעבודה  –רוחניות מרוממת ומאצילה, חסר ניצוץ יה, אור פנימי 

יבות החינוכית של המזרחי מוכרחים אנו להודות מתוך צער וכאב כי לא הצלחנו להכניס לתוך ל

מסורתית'. )הרב מימון, לשעה  -התלמידים שלנו "אהבה רבה" לתורה ו"אהבת עולם" ליהדות הדתית

 ולדור, תרצ"א(

. 'רבים מאד ממסיימי בית הספר הדתי היסודי הסירו את הברט שחבשו מיד עם גמר הלימודים...נער 2

לפנות את מקומו לבוני עולם היה מתבייש להזדהות כדתי. דתי היה משהו ששייך לעולם האתמול, שצריך 

 העולם האידיאלי המתוקן'. )ספר זיכרון ליוסף הוברמן(. –המחר 

. 'האם יכול בית הספר לשמש "תיבת נח"? האם מוכשר הוא למלא את החלל הריק שנתהווה אחרי 3

בית הספר החדש שלנו משולל באופן מיוחד כל אפשרות בכוון זה. עודנו חסר מסורת, "חורבן הבית?" 

...כאן בא בחשבון רק ארגון הנוער. זוהי המסגרת הלב ממנו והלאהווירתו חילונית...א

המתאימה...הפעולות התרבותיות והארגוניות עולות ומצטרפות לשלמות אחת...היסודות הישנים נושנים 

 מתחדשים. נוצר והולך אדם חדש'. )ההד, אדר תרצ"ד(.

מד/שם בפרדס עדר זיבל גיזם עבד/בישיבה למד תורה . 'על רכסי הר..שם בישיבה גמרא תוספות חבר ל4

 ובפרדס גם עבודה/ כזו היא דרך בני עקיבא'.

. 'הרבה ימים עברו מאז. דברים רבים נתחוורו לי בחיי ויותר מהם נתקשו לי ולא נתבררו עד היום. 5

מפרקים הרבה תלאות עברו עלי עד שעליתי  ארצה ישראל...זיכרונות הרבה יש לי, מזמנים שונים ו

וכשאני מסתכל שונים, אלא שכל אימת שאני נזכר באותם הימים, דומים הם עלי כיפים ביותר בחיי, 

אני שוקע בחלומות ההם וחושב: אשרי מי שחדרי ספרים מקשטים את עולם ילדותו ואשרי  בילדי ישראל

 טבת תרצ"ו(.מי שספרי רמב"ם מבהיקים מתוכם בטהרתם..." )הרמב"ם בחדר הספרים של אבא, זרעים 

. 'כשאני משווה מה שיש כאן עם מה שיש בארץ ישראל אני בא לידי מסקנה: אין ישיבות כאלה בארץ 6

ישראל, לא בכמות ולא באיכות. החיים העצמאיים של הישיבה, עולמו השלם של הבחור, הניתוק 

ים לא ניוושע...בני המופלא, כל זה איננו בארץ ישראל. ..די לדבר על תורה ועל חיי תורה...מן הדיבור

 (.414עקיבא יצטרכו להראות את הדרך הנכונה ליצירת חברת תורה'. )שחר אורו, עמ' 
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. 'הרעיון המקורי של החוג היה: הישיבה כפרוזדור לטרקלין שהוא הקיבוץ. בישיבה נלמד תורה, נחיה 4

וא מעין "מדינת כסיסמת התנועה, ולקיבוץ הדתי שה 'תורה ועבודה'בחברה, ונכין את עצמנו לחיי 

 התורה"'. )יצחק לב, ששים לישיבה(.     

יצירת חיי תורה  –. 'כהכנה ל'רעיון חברתי מקיף... ומעלה אותה לדרגה גבוהה של שאיפה נעלה 8

מתוקנים במלוא גילויים החברתי המעשי. ובה בשעה שלימודי חול משמשים כלאים ופורצים פרץ בחומת 

הישיבה, הרי הרעיון החברתי התורני נובע מבפנים ומשתית את הישיבה על יסודות חדשים ישנים איתנים 

 . )הישיבה שלנו(. ורה'עיקרה לתורה ונופה לחברת תומוצקים. וזה מעשה הישיבה: מקשה היא. 

. מי שניחן בדעה מבין כי לשם ביסוסו של הקודש בלב ונפש נחוצה . 'אין מקום בישיבה ללימודי חול9

הבדלה גמורה בין קודש לחול. שכרם של מרבי שעות לימוד קודש לא יקופח, וכבודן של ישיבות לקודש 

ל המורם ממנו והנוגע מתוכו אין בכל ברם, רוח של ישיבה עם כ –שיש בהן תערובת חול במקומו מונח 

 אלה'. )הישיבה שלנו(.

. 'שניים הם גורמי הנזק שבתערובת חול: א. אופייה של מחשבת לימודי החול אחר הוא ועל ידם החבר 11

, והם מזכירים תמיד לצעיר את העולם המעשי, ריח "תכלית" נודף מהםמוצא מעולם מחשבת התורה; ב. 

 בישיבה חובה ומצווה להשכיחו'.)שם(על קשייו ולבטיו, דבר ש

מחובתה להכין ישראלים לארצם. הכנה טבעית, בריאה, לחיים טבעיים. טבע  'ישיבת ארץ ישראל. 11

הקודש וטבע החול. ישראלים תורניים שנכנסו לחנותה של תורה וקלטו מריחה. ישראלים המביטים על 

 רה'.)שם( העולם במבט התורה והליכות העולם נקבעות לפי הלכות תו

. מעתה אין הישיבה יכולה להסתפק בחינוך היחיד כיחיד...עליה להטיל עליו מצוות שבין אדם לעמו, 12

ושבין אדם לארצו. יש לקבוע מסכת במצוות התלויות בעם ובמצוות התלויות בארץ. הישיבה תצטרך 

 ללמד לבניה את תורת האדם מישראל ותורת האזרח בישראל'.)שם(.

צריכות להיות ישיבות כשמן העתיק, בתים שמגדלין בהם תורה, הרבצת תורה במובן . 'הישיבות 13

 המלא. להעמיד על ידן לפחות אחוזים הגונים של יהדות בריאה רטובה מלשד החיים.

הקנקנים החדשים, פרחי הלומדים, מוכרחים להתמלא מהיין הישן, אשר עליו חי ישראל מעולם. מאז 

בארץ ישראל עומדות הישיבות בתוך ר "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". עמדו רגליו על הר סיני ואמ

. ועל כן כפולה היא אצלנו חובת העבודה, להוסיף חיזוק של חיים ביסודה של תורה בצורה רשת הבניין

שיש בה משום טעם של חידוש יצירה ועם זה הרי היא רק אותה התורה במילואה, תורת חיים לישראל, 

של הישיבות העתיקות אשר הקימו לנו גדולי הדורות, מגיני ישראל מאז'. )הרב קוק, בכל העוז והתעצומה 

 עלון הישיבה תש"ב(

...כל תלמיד הוא אזרח חופשי בממלכת הגבעה רפובליקה המתנהלת ע"י אזרחיה. 'ישיבת בנ"ע היא 14

ה בשעה לפני הזאת. ועד החברים הנבחר בבחירות אישיות, אחרי דיון ועיון על פרובלמות העומדות ב

לכשהוא עובר את הניסיון, הרי הוא לא תלמיד הישיבה כי  'בני עקיבא'הישיבה, הוא הדן והקובע. חבר 

אם אדון הישיבה והזכות בידו להביע דעות. לאזרחי המדינה הזאת יש הרגשה כי הם היוצרים, המקימים 

ישיבה'. )ישיבת בני את המפעל. מהכרה זאת נובעת האחריות השלימה של החברים לשכלולה של ה

 עקיבא בת שנה, זרעים, כסלו תש"א(

בית מדרש לנוער שכולו ישראלי. נקבע נוסח מקורי, הווי ישיבתי  –. 'נוצרה ישיבה בעלת אופי משלה 15

ממוזג מכמה יסודות: דרך הלימוד הליטאי, סדר היום והרצינות הפנימית של ישיבות מוסר, חמימות 

ה בין קבלת שבת וערבית. השירה בתפילה, הריקוד הנלהב לפני קידוש. חסידית וערנות חלוצית. השיח

השירה המגוונת בסעודת ליל שבת, הניגון השקט והכובש בשעת רעוא דרעוין. הקשר הישיר עם כל 

הגראי"ה  –תלמיד ותלמיד והיחסים הפשוטים, ועל כל אלה חופפים רוחו ודברו של מרן הרואה הגדול 

 ולה, זרעים, אדר א' תשכ"ה(קוק זצ"ל'. )בדרך לא סל

. הוותיקות שבישיבות והישן המוצק כל עם, הנוער בתנועת והרענן והיפה הטוב כל נתמזג בישיבתנו'. 16

 של הטבעיות ואותה. וטבעית אורגנית מזיגה נוצרה, כנה הייתה והישיבה הנוער לתנועת שהזיקה ומכיוון

 והזיקה ליצירה השאיפה, השממות כיבוש, למולדת האהבה של הערכים כל עם בארץ שצמח הנוער

 שלא במידה אליו נמשך הישראלי שהנוער מיוחד קסם יצרו, יחד כשהתמזגו – שמים וליראת לתורה

העולם , הוויו בכל היטב ובקי השולט תורה בן של מודל. ’14 (.ימינך איש'. )מראש שיערנו

לחכמה" וכמסייעים לבן התורה )שהוא הוא  והמדעים...מטרת הלימודים הכלליים אינה אלא  כ"רקחות

 האידיאל!( להשתלב בחברה הכללית'. )הרב יוגל על המדרשיה(.

. 'אולם יש מערכה קשה ממנה וזוהי מערכת ההורים. הללו דואגים ל"תכלית", הללו סוגדים עדיין 18

ת קודמת לאליל "ההשכלה הכללית". התכלית החומרית קודמת אצלם לתכנית הרוחנית והשכלה כללי

לתורנית. בעטיים של הורים אלה, מועברים שנה שנה כוחות יקרים למקומות אשר משם אינם שבים 
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)מבחינה דתית(, בעטיים של אלה הוצאו לא אחת חברים מצוינים מן הישיבה ונשלחו לאסכולות 

 ולסדנאות בעודם באיבם, צעירים בגופם ורופסים במוחם'.

בימי מחנה החוגים או אפילו כעבור חודשיים שלושה ללמוד החבר  קדרות יורדת עליך בבוא הורים

בישיבה והם רוצים לשוחח...כן, טוב...אבל...גימנסיה...מקצוע...הוא כבר למד די...הוא ילמד 

בבית...ימשיך בעצמו...אתה אמנם מנסה לעמוד על נפשך כלומר על נפש החבר, אבל אתה יודע שזהו 

אחרת, והם לא יבינו, לא -יל. ההיגיון שלך הוא אחר, תפיסת החייםקרב אבוד שלא תשכנע, שלא תוע

  יתפסו...'. )מסביב לישיבה, נתיבה, סיון תש"ד(
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 ( שם'. )בהצלחה  - מקרים ובהרבה. זאת עושה אתה והרי' כך נוהג ואף', תשמורו
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שנה בין -נאבקה הישיבה על דמותה המסורתית, ולבסוף נכנעה ללחץ הזרמים החיצוניים. המאבק הנמשך שנה

נסתיים  –של הישיבה  –לצד דרכה אע"פ שגם חברי הישיבה ברובם עמדו  –הישיבה מצד אחד וההורים מצד שני 

ברוב המקרים ב'ניצחונם' של ההורים. וחברים טובים הוצאו אחרי שנת לימודים אחת והועברו לגימנסיות. כמו כן 

נתקלו מדריכים בסניפים שונים בקושי להוציא חברים לישיבה, בגלל התנגדות ההורים להפסקת לימודי החול 

לץ את הישיבה להכניס את לימודי החול בתכניתה, ולעשותו טפל לעיקר שנתיים. מצב זה אי-ו'הפסד' של שנה

הלימוד, ובלבד לקלוט את אותו הנוער אשר לשמו קמה הישיבה ואותו היא רוצה להחדיר ברוח של אהבת תורה 

 וחיבת מצווה' )ארכיון, בית הרב נריה(.   

 
 
 


