תדפיס מתוך

אוךתודוקסייה יהודית
היבטים חדשים

בעדיכת

יוסף שלמון .אביעזר רביצקי ואדם פרזיגר

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגבם ,האוביכרםיטה הענרית ,ירושלים

האורתורוקסייה בעימות עם אמריקה
יונתן די סרנה

ברשימתו ימכתב מצינצינאט" שבגיליונו הראשון של העיתון היהודי-אמריקני יהפסגהי

מ 2S -בנובמבר 1888

חוה גרשון מילר כי יהיהדות האורתודוקסית באמעריקא,

איננה עומדת כי אס על העמיגראציאן ולו תפסוק העמיגראציאן תפסוק גם היהדות

האורטךדאקסית

עמהI '.

דעה זן ,שעיררה הד רב באותם ימים ,הניחה כי בתנאים

השורריס באמריקה לא תוכל היהדות להתקיים .בלא קהילה מאורגנת ,בלא רב כולל,

בהיעדרה של מערכת חינוך יהודית משמעותית ,כאשר מס קהילה אינו קיים כלל ,בלא
תמיכה ממשלתית ולנוכח לחץ בלתי פוסק לחלל שבת ולהתבולל נראה עתידה של
האורתודוקסייה קודר .היו שסברו כי רק בואם של מהגרים שומרי מצוות יפיח בה רוח
חיים.

במידת מה נדהמה האורתךדךקסייה באמריקה לגלות ,כי ההגירה ההמונית לא הביאה

עליה את קצה .נהפוך הוא .לאחר המלחמה התאוששה האורתודוקסייה בצורה דרמטית
ובלתי צפויה בתכלית ,פיתחה רשת של בתי ספר ומוסדות ,העמידה מאות רבנים ילידי
ארצות-הברית והביאה להתהוותו של ציבור המקפיד במצוות .אף שעדיין הייתה התנועה
הדתית היהודית הקטנה ביותר ואף שבעיות לא חסרו ,ביטחונה העצמי ומעמדה בקרב

יהדות אמריקה מעולם לא היו איתנים יותר .הגירתם של רבנים אורתודוקסים מן השורה
הראשונה מ~ירופה לאמריקה בשנות השלושים והארבעיס של המאה העשריס תרמה
בוודאי תרומה כלשהי להתאוששותה של האורתודוקסייה באותם הימיס .עם זאת ,בטווח
הארוך הייתה האמריקניזציה של האורתרריקסייה חשובה יותר .ככל שהיטיבן להכיר את
אמריקה מצאו מנהיגיס יהודיס אורתודוקסיס כבר במאה התשע-עשרה דרכים להתאיס
את אמונתם לסביבה הדתית המובהקת בארצס .הם גילו כי היהדות האורתודוקסית
יכולה להחזיק מעמד גם כאשר קיימת בחוק הפרדה בין דת ומדינה ,כאשר שמירת

מצוות והשתייכות דתית הן וולונטריות בתכלית ,וכאשר גם בתחוס הדתי חוקי המשחק
הם אלה של שוק

חופשי.

השאלות שמאמר זה עוסק בהן ,הן כציד הסתגלה האורתודוקסייה במשך הזמן

לתנאים אלה ?

כיצד הגיבה היהדות שומרת המסורת לעלייתה של היהדות הרפורמית

)לאמור ,כאשר החלו להשתמש במונח אורתודוקסייה( ?כיצד ניסו יהודים יוצאי מרכז
ראי ג' מיל' .,מכתב מסינסינטי' ,הפסגה  , 23.11.1999 (, 9 ) 1עמ'  ,3בפי שציטט אצל ק' קפלן,

אירתידיקסיה בערלם החרש :רבביס ידרשרת באמריקה ) (, 1924-1 && 1ירושלים תשסייב ,עמי •248
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א'רופה ובעקבות'הם גם 'הוד'ם 'וצא' מזרח א'רופה להצ'ל את האורתודוקט"ה בכך
שהתא'מוה לאורחות ח"ו של המעמד הב'נונ' באמר'קה  1כ'צד פ'תחה האורתודוקט"ה
שלל אטטרטג'ות בתגובה לרפורמה  1ולבטוף ,כ'צד ,בעקבות מלחמת העולם הראשונה,
נוצרה קשת של תפ'טות אורתודוקט'ות ,וזאת במאמץ להצ'ל את ,לד' המהגר'ם
מהתבוללות הרת אטוז .במהלך תקופה זו כולה התלבטה האורתדוקט"ה ב'ז מחו'בותה
לק'ום מטורות'ה הדת'ות המקודשות של ה'הדות וב'ז הכרתה ,שכד' לשרוד ת"בת
ה'הדות להטתגל לתנא'ם תדש'ם בארץ חדשה .תוך שה'א נאבקת עם מתת זה ולומדת
כ'צד למצוא את דרכה בטב'בה הדת'ת האמר'קנ'ת טללה האורתודוקט"ה את הדרך
להתחדשותה לאחר המלתמה.

א

למעשה היו אלה חמישה עקרינית מכריציס שהגדירו את החייס הדתייס באמריקה עם
התהוות האומה החדשה ( 1) :חופש דת; )  (2הפרדה ב'ז דת ומד'נה; )  (3דנומ'נצ'ונל,זם

)יהס'טואצ'ה הדת'ת הנוצרת בארץ שבה ק"מות כתות וכנט'ות נוצר'ות למכב'ר כאשר

אף לא אחת מהז מופל,ת לטובה ולכל אחת מהז תב'עה שווה למעמדי( ; (4 ) 2וולונטר'זם
)יהע'קרוז הטועז כ' לכל אדם הזכות לבחור את אמונתו והשת"כותו הדת'ת בלא כל

כפ"ה פול'ט'ת ,כנס"ת'ת או קה'לת'תי( ; (5 ) 3פטר'וט'ות .עקרונות אלה ,ה'דוע'ם
כימסורת הגדולה של הכנס'ות באמר'קה ',אף כ' לעת'ם לא קו'מו 'ותר משקו'מו ,תתמו
אתת ולתמ'ד את גבולות'ה של הרת באמר'קה ;במוקדם או במאותר ה'ה על כל הדתות
באמר'קה ,ועל האורתודוקס"ה ה'הוד'ת בכלל זה ,ללמוד להסתגל אל,הם 4 .השאלה
שניצבה באותם הימים בפני הדבקים ביהדות הייתה כיצך ,בהתחשב במסורת זו ,יש

לשוב ולקבוע את גבולות ה'הרות ,ומה 'הא מת'רה של הטתגלות זו.
בראשית המאה התשע עשרה גברן המתחים ביז המסורת היה רדית ,החירות האמריקנית

ויהמסורת הגדולה של הכנס'ות באמר'קה '.בדומה לאח'ות'הז הנוצר'ות בעת הה'א
התמודדו הקה'לות ה'הוד'ות עם תס'סה דת'ת הולכת וגוברת עם ערעור על סמכותו

של הממסד הקה'לת' ,ועם פנ'ות לערכ'ם אמר'קנ"ם על רקע מחלוקת רת'ת .תקנונ'
קה'לות שנותרו ב'ד'נו מתקופה זו משקפ'ם תב'עות חדשות לת'רות ולשוו'וז .עצומות
ומחלוקות מב'ת מלמדות ,שתבר'ם בקה'לה החלו לתבוע בתוקף לממש את זכו'ות
הפרט .במ'ותד בקה'לות גדולות כנ'ו 'ורק וכצירלסטוז שבמד'נת דרום קדול"נה התל
המודל הספרדי ,יציר כפיהם של ראשוני המתיישבים היהודיס ,שהתבסס צל המסררת
ועל התארגנות קה'לת-על אתת ,לקרוס תחת התב'עות ל,תר ח'רות ורמוקרט'ה באורח
החיים היהודי הדתי.

בניר-יורק ביקשו צעירים יהוריס ,רוכם בניס למשפחית אשכנזיות ,להכניס שינויים

a People, New Haven 1972, p. 381תS. E. Ahlstrom, A Religious History ojthe Americ

2

ראו

3

ראו

4

אלסטרים ,היסטיריה ,עמי •384-379

America, Downers Grove, 111. 1990, p . 1227

מj

D. O. Reid et al., Dictionary oj Christianity
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בקה'לת ב'ת הכנסת המקיר·ת .הליא ה'א יק"ק שאר'ת 'שראלי הספרדית-פורטוגל·ת .ב'ו
היתר ינקשי לקבוע תפילת שחירת מוקדמת לצעיירם שתהיה פחית פירמלית .להקריש
'ותר זמך להסברים וללימו,ר לוותר על פרנס קבוע ימה שמאלף ביותו ,גם על יאפליהי
ב'ו החבר·ם .לאחר שוועד הקה'לה דחה את השינו"ם המוצע'ם בטענה כי ייקעקעי את
מנהגי אבית'נו יחקנוח'הם ה'דועים יהמבוסס'ם כפי שהתק"מו במאה השנים האחרונית

ראף קררם לכךי פרשו הצעיירס היהודים בשנת  J 825ויסרי קהליה חרשה בעיר בשם
יק"ק בני 'שוווך ',וזו א'מצה את ימנהג אשכנז ופוליךי יקבעה את מושבה בוובע נוח
יזתר בעיר' .חיקיה הרפזבליקניים הנברנים של מדדנה זי' .הזנירן בהצדיקם אח ובעשיהם.

ימושחתים על סובלנות לכול המענ'קה לכל אזרח ולכל גר את הזכות לעבוד את אלוהיו
על פי צר מצפונוS'.
בינת"ם ,באיתי זמך לערך .פרץ בקה'לה ה'היד'ת בצירלסטוך קרע מפררסם 'וחו

שנידע כשם יתנועח הרפירמה של צירלסטוו '.בהיוחם בלתי מרוצים מו יהאדישית
וההזנחה שהופגנו כלפי רחנו הקדושה ',מושפעים במידת מה מהתפשטות האוניטריות
בצירלסטןן• חןששים מפעילןת נוצרית מיסיונרית ששכוינה ל'הרירם מקומ"ם .רמעל
לכיל ,כחכר'הם כנין יןרק ,מוטרדים מאןר כשאלת עתירה של ה'הדות )ירןןחתן וכבורן
של העם בעת'די( ,שיגרו ארבעים ושבעה איש עצומה אל ראש' הקה'לה בצירלסטוו
בחב'עה לנטוש את המסורח ולהנהיג שיבו"ם מרחיקי לכת ברת .החירושים שכיקשי
להנהיג היו מלכתחילה מרח'קי לכת הרבה יותר מאלה שנררשו כניו יורק .בדי היתר תמכו
הופוומים בציולסטוך בהנהגת חפילה קצרה .רובה ככולה בשפה האנגלית .כנשיאת
דרשה שבועית ובהפסקת מתך נרבות בסכום נקוב לבית הכנסת .כאשר נרחתה פנ"תם
כלאחר יד בראשית  •J 825הקדימו את בני ביו יורק בחודשים אחדים ו"סדו אגורה
'הוירת דת'ת עצמאית בשם

' The Refonned Socjety of Israeij!es for Promotmg True

'  .Prjncjpies of Judajsm accordjng to jts Purjty and Spjrjtלאחר מכך פרסמר סידור

חדש The Sabbath Sevice and Misceiiane()us Prayer." ad(}pted by the Ref'ormed
"  S(}ciety ()f' /,<raeiiteהזכוו כסירוו התפ'לה הופוומי הראשוו שנרפס באמריקה
יכיניסח התפילה הדריקלי הואשיך שפוסמה התנועה הרפורמית אי פעם ',אף שהאגורה
הרפררמית חדלה להתקיים ב 183S -לערך .לא זנחו חכו'ה את עקרונותיהם .ובים מהם

שכו לקהילה-האס שלחםי 'כית אלחים' ,שינו יהחין איתה

מבפניס6 .

התב'עות שהצ'גו חס'ד' הופירמה בנ'י 'ווק ה'ו בד'עבד שונות מאור מאלה

שהציגי חבויהם בציולסטךן .ונשארו במטגדת ההלכה .הך הדגישו את החינוך ,וכו

S
6

ראי  n. 1825·1925, New Yorkז1. Goldste.in, A Century <)j' Judai,~ tn in New Y<Jrk: B'nai Je,~ /lu u
(1930. pp , 55-5 ,
ראו , Americanח} h)' oJ I,~ aac Harby, Charle.ston 1931; L. H. Sjlbe.rmanןL. C. Moise. Bir)gra
Jact: judai.rm in fhe Vni/ed State.f in the Earl)' Nineteent}t Century'. Syracuse 1964; 1, W.זזl q
 CoirJniaI and Antebellum Charle.'itr)n, Tusca100sa 1993 ,ן>Hagy. Thi.'i Hal'PY wnd: The Jew.<; r
 ; pp. 128-160מן זבאי" ביו ימסורת לקימה  :חולדית התנועה הרפורזבית ביהררת ,תרגם ד' לוביש,
ירושלום תש'יו .עמ'  oac Harb)' ()j·CharJe.'iI(')n, 1788-1828. Tuscaloosa ; 270-264זG. p, Zola. L

1994, pp , 112-149
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שינויים כמערכת הארגונית של חיל הדת היהודיים ובממך האסתטי שלהס .אנשי
צ',לסטון סכרי כי כרי להשיב את היהודיס לבית הכנטת חייבת היהדות עצמה
להשתנרת .הראשונים הטרומו את האורתודיקסיית המודרנית ,והאחרונים את הרפררמה.
אך שנ'הם דחו במפורש את האסטרטג'ה הנאמנה למסורת של הקה'לות הספרד'ות

ה'ממוסדות' וערערו על סמכותה של קה'לת ב'ת הכנסת בעמדם על בך שאמר'קה
הכ'רה בזכותם לפרוש ולעבוד את אלוה'הם כראות ע'נ'הם .בראש'ת המאה התשע

עשרה נטשו פרוטסטנט'ם בכל רחב' אמר'קה הגדרות 'ממוסדות' שעל ברכ'הן נתחנכן
לטובת הגדרות שנראו להם דמוקרט'ות ,מלאות השראה ואותנט'ות 'ותר ,למשל כאשר
עברו מן הכנס'ות הקונגרגצ'ונל'סט'ת ,הפרסב'טר'אנ'ת והאפ'סקופל'ת אל הכנס'ות
המתךדיסטית ,הבפטיסטית יאל כנסיית  isciples of Christס .י עתה אימצן היהודיס דפוס
פעולה דומה .כד' לה'בדל מן הירפורמ'םי החדש'ם כ'נו עצמם שומר' המסורת באמצע
שנות הארבע'ם 'הוד'ם 'אודתודוקס'ם:

כתוצאה מתמורה זו לא ב'קשו עוד החולק'ם על דרכה של הקה'לה להתפשר על
עקרונות'הם למען השכן שלום ב'ת ,תחת זאת חשו בנ' חור'ן לפרוש ולהק'ם קה'לות
משלהם ,וכך אכן עשו לא אחת .ב  1825-ה'ו בנ'ו 'ורק שת' קה'לות ,ארבע ב , 1835-
עשר ב  , 1845-וב  1855-למעלה מעשר'ם .ב'מ' מלחמת האזרח'ם ה'ו בכל ע'ר מרכז'ת
גדולה שת' קה'לות לפחות ,ובער'ם גדולות 'ותר כפ'לדלפ'ה ,בולט'מור או ס'נס'נט'
אף ארבע ו'ותר .שלא כבמערב א'רופה לא ה'ו אלה קה'לות לוו"ן שהוקמו כד' לענות
על צורכ'הם של מהגר'ם האוחז'ם במנהג משלהם או של 'הוד'ם המתגורר'ם מרחק רב
מקה'לה כלשה ',אף לא קה'לות הסרות למרותה של הנהגה מרכז'ת הממש'כות להתנהל
על פ' אךתן ה"ררכ'ךת קה'לת'ךת ךכנס"ת'ךח .אצל ה'הךד'ם ,כמך אצל הפרוטסטנט'ם

באמריקה החופשית והדמיקרטית ,הפכה האוטינומיה ייקהילתית במידה רבה להיות
הכלל .קה'לךת חדשךת קמך לרוב תךך חזרה על התהל,ך הפלגנ' שהב'א להקמתן של
ק"ק בנ' 'שךרךן ושל

ה.Retormed Society of israelites -

אנש'ם שמטעם זה אך אחר

לא שבעך נחת מהקה'לךת הא'מהךת שלהם פרשו והק'מך קה'לךת חדשךת ,שתאמך 'ךתר

את צורכ'הם ושא'פות'הם .כמה 'הךד'ם שלא נ'תן ה'ה לרצךתם "סדך קה'לךת אחדות זך
אחר זו8 .
התיצאה הייתה ,שבעןד שבעבר הייתה יהדרת אמריקה בעלת מבנה מונוליטי מיבהק,
נךצרה עתה 'הדךת אמר'קנ'ת חדשה ,מגךךנת ופלךרל'סט'ת ,שחברך בה אךרתךדךקס"ה
ךרפךרמה כאחד .בעשךר'ם שקדמך למלחמת האזרח'ם 'כלו 'הךד'ם אמר'קנ'ם לראשךנה
לבחךר ב'ן כמה קה'לךת ,אשכנז'ךת ברךבן ,מארצות מךצא שונךת המשקפךת קשת שלמה
של מנהגים ,אידאולוגיות ואזורי מךצא ,התוצאה הבלתי נמנעת הייתה שקהילות אלה
התחרך זו בזך על חבר'ם ועל מעמד  .עקב כך שבך ךג'לך ענ"ן בצמצךם המחלךקךת
יבריצוי החברלם ,ואכן ריבוי הקהילות שינה את מאזן הכוחות ביד הקהילה לחבריה
ירתר מכפי שניתו היה לשער בארתה עת ,בעברי כאשר כל קהילה גדילה כללה בית
). 5lךו! 9 ,ל ) ven 1lגlil)'. New H <.ז  I(!ri(.'all CJlri,\,ti(Jזו Ii! Dern()cratizati(JII ()j'Aו N, 0, Hatch. T
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כנטת אחר בלבר ה'ה באפשרותה לראות את חב'רה כרבר המובן מאל,ו ולכוף על'הם
את מרותה ,ולאלה כמעט שלא נותרה בררה ; וא'לו עתה הבררה ק"מת .למעשה נזקקו

הקה'לות לחבר'ם 'ותר משנזקקו החבר'ם לקה'לות .כך עברה ער מהרה מן העולם
הש'טה של כפ"ת צרון הקה'לה על חבר'ה בעזרת עונש'ם וקנטות .הרבה 'ותר תשומת
לב הקר'שו הקה'לות לרכ'שת לב החבר'ם מאשר להכנטתם לתלם.
מבחינה ארגונית שימש מבנה הקהילה היהודית באמריקה בשנות הארבעים בבואה

של הרפוט הפררל' של האומה כולה' ,צר א'זון שבר'ר' ב'ן אח'רות ושונות .כך
החלה 'הרות אמר'קה לרמות לרפוט הרת' האמר'קנ' .צע'ר'ם רב'ם שלא רוו נחת מן
הממטר ה'הור ',מושפע'ם מטב'בתם ,ו'רא'ם כ' ה'הרות לא תשרור אם לא תשתנה,
חוללו מהפכה רת'ת כאשר ש'נו את פנ' קה'לות בת' הכנטת והמ'רו 'הרות מונול'ט'ת
ביהדות דמוקרטית ,חופשית ,מגוונת ותחררתית הרכה ייתר .מהפכה זי ציצבה הן את

האורתורוקט"ה ,הן את הרפורמה .ר'שומה והשלכות'ה ממש'כ'ם להרהר ער עצם ה'ום
הזה.

ב

בשנ'ם  1880-1840תפחה האוכלוט"ה ה'הור'ת באמר'קה מ 15,OOO -נפש לכ250,OOO -
נפש  -פ' חמ'שה עשר מן הג'רול באוכלוט"ה הכלל'ת .ג'רול זה נבע בע'קרו מבואם של
יהרדיס ממרכז איררפה ,כראש ובראשונה מהגרים צעיירם מבווריה ,מפרוסיה המצרבית

ומפוזנן שהג'עו לאמר'קה כר' לה'מלט מחק'קה אנט''-הור'ת ולנצל את ההזרמנ  '1ות

הכלכל'ות .מבח'נה רת'ת ייצגו 'הור'ם אלה קשת רחבה .ה'ו בהם כאלה שהושפעו
מתנועת הרפורמה בגרמנ'ה וער מהרה 'טרו קה'לות רפורמ'ות באמר'קה ,כגון קה'לת
הר ט'נ' בבולט'מור ב  1842-וקה'לת עמנואל בנ'ו 'ורק שלוש שנ'ם לאחר מכן .אחר'ם
הזרהו כאורתורוקט'ם ,מונח שהחל לה'וורע בצ'בור באותם ה'מ'ם ,וזאת כמשקל נגר
לרפורמה .אך ברובם הגרול ה'ו אלה 'הור'ם כפר"ם שומר' מטורת מגרמנ'ה ומפול'ן.
לאחר שהג'עו לאמר'קה נטו לכתח'לה לשחזר בעולם החרש אותם מנהג'ם שזכרו מער'

מוצאם .בא'רופה שמרה כל קה'לה 'הור'ת בקנאות על מטורות'ה כהתגלמות זהותה
הרת'ת המ'וחרת ,והענ'קה למנהג'ה ררגה גבוהה של קרושה .בשחזרם באמר'קה את
מנהג' אבות'הם הרג'שו המהגר'ם את רבקותם במנהג' אבות'הם וב'קשו ל'צור להם א'
של הרגל בתוך 'ם של תמורה.

מנה'ג'ם 'הור'ם נקעה נפשם מן הפ'לוג'ם נוטח העולם ה'שן בקרב 'הור' אמר'קה,
והם הט'לו את מלוא כובר משקלם כר' לאחר את השורות .טענתם ה"תה כ' המשותף
ב'ן ה'הור'ם עולה בחש'בותו לא'ן ערוך על ההברל'ם הל'טורג"ם החוצצ'ם שב'נ'הם,
וכן הב'עו מורת רוח על כך שבע'רם כנ'ו 'ורק מתחר'ם חמ'שה מנהג'ם ואף 'ותר זה

בזה 9 .אך מאחר שפ'לוג'ם רומ'ם אפ"נו קבצוות רת'ות רבות באמר'קה  -צרפת'ם
9

ראו

A. J. Karp, 'Overview: The Synagogue in America - A Historical Typology', J. Werthheimer

onned, New York 1987, p. 5ן(ed.), The American Synagogue: A Sanctuary Tran
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וא'ר'ס קתול,ס ק"מו את פולחנ'הס הדת"ס בנפרד ,כמוהס כלותרנ'ס לורמ'הס השונ'ס,

וכשכונה אחת בע'ר ס'נס'נט' אף ה'ו ארבע קה'לות בפט'סט'ות נפרדות המשקפות
ארבע נקודות מצוא שונותס!  -נפלו לא אתת ט'עונ'הס בזכות אחדית על אוזנ"ס
עלרות .בחוג'ס 'הוד"ס מסו'מ'ס אף זכה יסופרמרקטי דת' זה לשבח'ס .וכך כתב
אחד המהגר'ס לבב' משפחתו שבבמברג כהערכה  :יה'הוד'ס הח"ס כאך בא'ס מארצות
שונות .כל אחד תופש' לבתור ה'כך ובא'זו קה'לה הוא רוצה להרשס!!'.
הדגשה זו של שונות ובח'רה תופש'ת הת"שבה 'פה עס ערכ' כלכלת השוק החדש'ס
שהמהגר'ס פגשו באמר'קה וא'מצו עד מהרה אל לבס .מה שה'ה ,להוצ'א כמה ער'
נמל ,כלכלה מצמצמת הבאה לספק אך ורק את צורכ' הק'וס פ'נה את מקומו במחצ'תה
הראשונה של המאה התשע עשרה לכלכלה אמר'קנ'ת הפועלת על פ' כוחות השוק,
שבמסגרתה ייצרו חווא'ס ובעל ,מפעל,ס מזוך וסחורות ששווקו במזומך ,לעת'ס אף

למקומות מרוחק'ס .תעלות ,כב'ש' אגרה ,ומאוחר 'ותר אף מס'לות ברזל ק'שרו נקודות
מרוחקות זו מזו ,וכך הק'מו רשת תובלה ארצ'ת ענק'ת לסחורות ולמוצר' צר'כה.
התצואה הייתה מה שההיסטזריונים מכנים 'מהפכת שוק' .תרברת יזמית ומשאבים

כלכל"ס ותרבות"ס חדש'ס אפשרו לאנש'ס יבח'רה במגווך תחומ'ס חסר תקד'ס :מוצר'

צר'כה ,מקצוע ,מערכת ח'נוך ,סגנון ח"ס ואף זהות ! 2'.מהפכת שוק זו עצמה ע'צבה
מך ה'סוד את ח"הס של בנ' הקה'לה ה'הוד'ת הצומחת באמר'קה .אף הס בחרו את
בח'רתס במגווך תחומ'ס חסר תקד'ס שש'קף את אורח ח"הס החלוצ' ,את העדפות'הס
המקצךעיןת ,את ערכיהם וגישןתיהם ,וחשיב מכיל לענייננו ,את מנהגיהם הדתייס13 .
באמצע המאה התשע עשרה ה"תה האורתודוקס"ה אך אחת האפשרו'ות שנ'צבו בפנ'

ה'הוד'ס באמר'קה ,ותומכה הע'קר' במשך שנ'ס ה'ה 'צחק ל,סר )  (. 1868-1806ל'סר
נולד ב  1806-בכפר הקטך נו'נק'רכך שבמר'נת וסטפל'ה ,ונת"תס בג'ל ארבע עשרה.
הוא ק'בל ח'נוך 'הוד' וכלל ,כאחר .ב  1824-ה'גר לאמר'קה כד' לח'ות אצל דודו ,אח'
אמו ,בר'צימונד שבמד'נת ו'רג"נ'ה .עד מהרה למד אנגל,ת ו'צא לו שס של תאב דעת,
של סנגור רב כ'שרוך של ה'הדות בפנ' המקטרג'ס על,ה ושל של,ח צ'בור מוכשר .אף
שה'ה אשכנז' שכרה קייק מקוה 'שראל כפ'לדלפ'ה את ש'רות'ו כחזן ב  . 1829-כפ'
שהוא מע'ד בז'כרונות'ו ה'ה על,ו ילהתפלל בעבר'ת בנוסח פורטוגל ]  [...ל'טול חלק

10
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' igion and Regional Economic Development ,ן L. K. Prichard, 'The Spirit in the Flesh: Re
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בכל הלוו'ות ולכחם אבל'ם וברשות פרכס' הקה'לה אף לערוך טקס'ם המצ"כ'ם את
מחזו ,החיים'14 ,
אלא ששא'פות'ו של ל'סר הרק'עו שחק'ם .בתוך שכה ,במאמץ לאושש את הח"ם
ה'הור"ם באמצעות ח'כוך והטפה ,החל לדרוש באכגל'ת בתפ'לת שחר'ת לשבתות
מסו'מות .במשך דורות דרשו רבכ'ם מעל ב'מות בת' הככסת בא'רוע'ם מ'וחד'ם בשפת
המד'כה ;רבו של ל'סר עצמו ,רב' אברהם זוטרא ,כורע כדורש בשפת המד'כה עוד
בגרמכ'ה .ל'סר הרח'ב ואף השג'ר מכהג זה .ראש'ת ,במקום להפוך את דרשתו למרכז

התפ'לה כשם שעשו הפרוטסטכט'ם ,העת'קה לס'ומה .כך הש'ג המסר שכ'סה להעב'ר את
מטרתו בלא להפר'ע שלא לצורך למהלך התפלה :ילאלה לשא למדו ת'כתן ההזדמכות
ללמוד ואלה שכבר למדו 'תחזקו באמוכתם 15 :הפשרה המח'שה 'פה את האסטרטג'ה
שכקט ל'מ'ס גס בשאר כ'ס'וכות'ו להפ'ח רוח ח"ס באורתודוקס"ה באמר'קה  :הוא
שאל כראות ע'נ'ו ממגוון רחב של מקורות' ,הוד"ס וכוצר'ס ,כד' לחכך את קה'לתו
ולחזקה ,אך הקפ'ד לעצב את ח'דוש'ו כך ש"וותרו בתוך די אמות של מכהג והלכה16 .
ל'סר תמך תמ'כה כלהבת באמר'קכ'זצ'ה של ה'הדות עד כד' כך שכמה חוקר'ס
מאוחר'ס לו הט'לו ספק באורתודוקס'ות שלו .וא'לו הוא עצמו כפר בכך שאורתודוקס"ה
ואמר'קכ'זצ'ה א'כן 'כולות לדור בכפ'פה אחת ואף טען בעקשכות כ' הוא אורתודוקס' בלב
ובנפש' :ייכול'ס אנו להשת"ך לפלג מסו'ס ]  [...כלומר לאותו פלג המכונה אורתודוקס",
הסב'ר לקורא' 'רחוכו  The Occidentבג'ל'ון אפר'ל  . 1845בשנ'ס  1848-1844הופ'עו
בע'תונו המוכח'ס אורתודוקס' ואורתודוקס'ה כמאה פעמ'ס .במ'וחד לאחר שקה'לת
ב'ת אלוה'ם שבצירלסטון ז'התה עצמה עס הרפורמה הפך המוכה אורותדוקס' למוכח
המקובל המצ"ן את כ'גודה .כדבר' רבה של הקה'לה האורתורוקס'ת החדשה בצירלסטון
מעל דפ' אותו ג'ל'ון ייצגה האורתודוקס"ה ידבקות אמת'ת בדתכו האמת'ת בצורתה
העתיקה'1?,

ככמה מראש' האורתודוקס"ה בגרמכ'ה טען ל'סר ,שדגל בירבקות אמת'ת ',כ' נ'תן
להתא'ס אמונות וטקס'ס 'הוד"ס מסורת"ס לתרבות בת הזמן .לכן הדג'ש את חש'בותה
של השפה האנגל'ת ,שבה השתמש לא רק בכל דרשות'ו כ' אס אף בכל תרגומ'ו
ופרסומיו .הוא הסביר כי 'אף שהשפה האנגלית אינה ידועה למהגרים עצמם ,סביר

להכ'ח כ' 'לד'הס לא 'ב'כו כל שפה אחרת ;מכאן ההכרח לדאוג לצורכ'הס של הדורות

הבא'ס 18 :הוא ס'רב להט'ל חרס על מבקר'ו הקולכ"ם מב'ת גס כאשר פרנס' קה'לתו

14

ראו

15
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?l
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) history.com.occidentחפש תחת (.Orthodox. Orthodoxy

הגרסה שהבאתי כאן היא גרסת האינטרנט,
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הורו לו לעשות כן ;לדעתו חרמות ציבוריים אינם מתיישבים עם ערכיה של אמריקה.

מעל לכול ,הוא יצק תוכן תדש למשרת התזן באמריקה כך שדמתה יותר לזו של
'מיניסטר' )כומר פרוטסטנטי( אמריקני .ב  1844-כתב כי 'אין כמעט קהליה נוצרית
שאינה יוצאת מגדרה כדי להעמיד כמורה אינטליגנטית ומוסרית שעמה נמנים אנשים
שיכבדו כל כהונה דתית בהשכלתם ובהתנהגותם :הוא הפציר ביהודים לנהוג כמותם.
בכל התנהלותו הציבורית ,החל בלבושו ובהליכותיו וכלה בכתביו ובנאומיו ,הלך בדרכם
של מקביליו בכנסייה הפרוטסטנטית .אף נהג להציג עצמו בפני יהודים ונוצרים כאחד
כ·  .ministerואמנם על מצבתו הכתובה אנגלית לא מופיעה המילה חזן או כל מילה
אנגלית המקבילה לה )למשל reader ,או  (cantorכי אם המילים minister, reverend,
•preacher l9
בצורה דומה ביקש ליסר להשלים בין אורתודוקסייה ובין אסתטיקה ,וקרא ליהודי
אמריקה לאמץ יופ,י הידור ועידון.ס 2סביר להניח כי כאן השפיע על ליסר האידאל
היהודי-גרמני של  ,Bildungהמושרש היטב בפילוסופיה הגרמנית ,ואשר אותו אימצו
בסופו של דבר אפילו ראשי האורתודוקסייה בגרמניה ,ביניהם בן דודו ר' שמשון רפאל
הירש .כחלק ממאמציהם לזכות בשוויון פוליט,י להתקבל בתרבות ולהשתלב במעמד
הבינוני עודדו יהודי גרמניה הן קניית דעת הן הערכה מחודדת יותר לכל דבר יטוב ,יפה

ואמיתי' 21 :במאמציהם לרכוש לעצמם ולילדיהם ידע ,טעם טוב והליכות של המעמד
הבינןני המחונך טרחי ההוריס היהוידים הרבה כדי לסלק הרגלים יהודיים אופייניים

בדיבור ,בתנועה ובצורת ההבעה הרגשית 22 :אין ספק כי ליסר שת לבו לכך שרבים
הם הלא יהודים באמירקה שקידמו מטרות דומות ,שאותן כינו לא אחת שבם 'עןודי:
בדרשותיו ,בכתביו ובדוגמה האישית שנתן עשה ככל יכולתו לעודד שיפורים אסתטיים
מסוג זה באורתות חייהם של יהודי אמריקה .הוא סבר כי הדגשת הידור ומכובדות
ביהדות תתרום להגשמת מטרותיה של האורתודוקסייה.

את מרב זמנו וכישרונו ייחד להרמת קרנו של החינוך היהודי .כר' שמשון רפאל הירש
הניח כי חינוך הוא הוא המפתח לקידום היהדות .כתיבתו השופעת ומאמציו הארגוניים
נועדו לחזק את לימודי היהדות בכל הרמות .תרומתו בת הקיימא והמשמעותית ביותר
לחינוך היהודי מצאה את ביטויה בפרסומיו  -למעלה ממאה כרכים שכתב ,תרגם
והצויא לאור .הוא היה הראשון מבין יהודי אמריקה שהעריך אל נכון את כותה הדתי

והחינוכי של האות הכתובה שגבר עם השיפור שחל בטכנולוגיית הדפוס .לאחר שנוכח
לרעת באיזו יעילות רתמה הכנסייה האוונגלית את העיתונות להפצת בשורתה ,וכן לאחר
שחווה את שמחתו לש מהגר צעיר בראותו את מאמרו המסנגר על היהורים נפץו ונדפס

19

זיסמן )לעיל הערה  (, 14עמי . 235-234.72-71

20

שם ,עמי

• 128

21

ראו

22

ראו ס"מ לרוינשטייז n' .לקס של היהורים בתרבןת הגרמנית :מי מאיר ואחירם )עורכים( ,תלודות

 Jewry, 1780-1840, Detroit 1999 (1987), p . 949ח D. Sorkin, The Transjormntion ojGermn

היייר גמרנהי עבת החהשר .ג ,פקר עשייר )כדפוט( .תרגמה א' יסירן; סורקין .שם ,עמ'

, 21-15

 ; 99-94מ'מאיר ,ילהפיך לגרמני ,להישאר יהויר ',מימאיר ואחירם )עררכים( ,תילדות יהירי גרמניה
כעת החדשה ,כ ,תרגמה א' סירין .ירושלים תשס"א ,עמ' . 195-192
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שוב ושוב .א'מץ בחום את המ'לה הכתובה .וזאת במגוון רחב של ספד' 'הדות הכתוב'ם
אנגל'ת .בכללם ספר' ל,מוד• ס'דור'ם .ספר' פולמוס ודרשות .תרגום המקרא ה'היד'
הראשון לאגנל,ת וכן ה'רחון הנפוץ . The Occi<ienJכולם פר' קולמוסו השופע .הודות
לפרסומ'ם אלה 'כלו עתה אפ'לו 'הוד'ם שהתגוררו במרחק רב מאח'הם ונבצר מהם
לפקוד את ב'ת הכנסת להרח'ב את השכלתם ולהעמ'ק את אמונתם .וכחלק ממסגרת
משותפת של תרבות המ'לה הכתובה להזדהות עם 'הוד'ם ברחב' המד'נה.
תרגומו של ל,סר למקרא .ס'דורו וכמה מספר' הל,מוד שבתב המש'כו במקר'ם

מסו'מ'ם לצאת לאור גם במאה העשר'ם .האסטרטג'ות שנקט כד' להפ'ח רוח ח"ם
באורתודוקס"ה האמר'קנ'ת  -ש'מוש בע'תונות הכתובה .נכונות לשאול טכנ'קות
מוצלחות מלא 'הוד'ם .התמקדות בח'נוך ובאסתט'קה ומחו'בות לסנגר על הקה'לה -
הוכ'חו אף הן את עצמן ככאלה שש'נ' הזמן לא פגעו בהן .שנ'ם רבות לאחר שהוא עצמו
'רד מן הבמה עוד המש'כו אלה שהושפעו ממנו לדבוק ב'עדה של 'הדות אורתודוקס'ת

אמר'קנ'ת תוך שהם טוענ'ם כ' ה'הדות תלו'ה בח'נוכם ובהעלאת רמתם של 'הוד'ם
אמר'קנ'ם ולא .כטענת תומכ' הנתועה הרפורמ'ת .בתמורות 'סוד'ות ב'הדות עצמה.
בואם של רבנ'ם בעל ,כושר ב'טו' ולהט א'דאולוג' שק'בלו את ח'נוכם בגרמנ'ה

החל בשנות הארבע'ם ס"ע לל'סר בפע'לותו .אך גם הפכה למסובכת 'ותר .הרב
המוסמך הראשון שקבע את מושבו באמר'קה ה'ה אברהם ר"ס מבוור'ה ) (. 1862-1802
שהג'ע לאמר'קה

ב . 1840-

ר"ס נולד בגוכסה"ם שבמד'נת בוור'ה .בעקבות תאונה

שעבר ב'לדותו סבל מצל'עה .למד ב'ש'בות המפורסמות של פ'רת וו'צובורג וק'בל
את הסמכתו מ'ד' הרבנ'ם האורתודוקס'ם הנודע'ם אברהם בנ'מ'ן )יוולףי( המבורגר

ואברהם ב'נג .בשל ה'ותו חסר השכלה אונ'ברס'טא'ת נאסר על,ו לשמש כרב בבוור'ה.
והוא נאלץ להסתפק במשרת מורה ובמשך הזמן התקדם ער שנתמנה ראש ה'ש'בה
בכפר צל )  (. Zellבג'ל שלוש'ם ושמונה עקר עם אשתו לאמר'קה  -כנראה כתצואה
מעונ' .ממות בנם 'ח'דם וממחו'בות עמוקה שעל,ה הכר'ז בדרשה הראשונה שנשא
באמירקה 'להנהיג את דרן האמונה האורתודוקסית הטהורה בארץ זו'23 .
בתוך קשת הדעות האורתודוקס'ת ה'ה ר"ס 'מנ' בהרבה מל'סר :לרגע לא פקפק באשר
למחו'בותו לאורתודוקס"ה .ונזהר מלהשל'ם עם התרבות האמ"קנ'ת בת הזמן .כ'וון
שנתמזל מזלו וקשר קשר'ם עם א'ש אמ'ד ,ל,ד גוכסה"ם שש'מש נש'א ה"בולט'מור
ה'ברו קונגר'ג"שון" .שזה עתה מלאו לה עשר שנ'ם .זכה להתמנות דרשן .הפך
23

ראר מ' ריירויס' ,אברהם ירסף רייס ,ראשרן הרבנים המוסמכים באורתרדרקסייה באצררת הברית:

ארצרת הברית והערגה לצירן .יררשלים תש"ס ,עמ'  .93על תרלדותיו של רייס ראר H. Sharfman ,
 rigins oj Conjlict between Orthodox and Rejorm - Jewish Polemic Waifareס The First Rabbi :
in Pre-Civil War Amercia - A Biographical History, Malibu 1988, pp. 25-39, 68-74; 1. Tabak ,
' Rabbi Ahraham Rice of Baltimore: Pioneer of Orthodoxy in America', Tradition 7 (Summer
1965), pp. 102-103; 1. Fein, The Making oj an American Jewish Communiry: The History oj
Baltjmore Jewry jrom 1773 10 1920, Philadelphia 1971, pp. 54-58; L. Jick, The Americanization
ojthe Synagogue, 1820-1870, Hanover, N.H. 1976, pp. 70-73
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סמלה של המסורת בצורתה הק'צונ'ת ב'ותר ואף נחפס כימגן האמונהי ,המחו'ב לשמר
את ה'הדות על כל ה'בט'ה לנוכח הלחצ'ם הח'צונ"ם .הוא ייסר קשות את מחלל,
השבת וב'קש להענ'שס .הוא הב'ע את זעמו על ק'וס יטקס'הם האל'לייםי של הבונ'ם
החופש"ס וה ' Odd Fellows '-בא' אלו לוו'ות 'הוד'ות ,ושאף לאסור זאת .אף לחס
גנד עברות רבות אחרות ,החל בנ'שוא' תערותב וא'-שמ'רת כשרות וכלה בהשמטות
מנוסח התפ'לה ובר'קוד'ס מעורב'ם .יאופ'ו של אורח הח"ס הדת' באץר זו הוא בשפל
המדרגה ',קבל במכתב תשובה לרבו הרב המבורגר בגרמנ'ה .באותו מכתב תהה ב'נו
לב'נו יאס בכלל רשא' 'הוד' לדור במד'נה כזו24 '.
ר"ס ייצג מודל חסר תקד'ם של הנהגה דת'ת 'הוד'ת בארצות הבר'ת שכמעט לא
קמו לה מתחר'ס טרס בואס של הרבנ'ס 'וצא' מזרח א'רופה ארבע'ס שנה מאוחר 'ותר.
הוא התהדר בכך שלא התא'ס עצמו לאמר'קה .אף שהער'ך את מוסדות'ה הפתוח'ס
לכול ואף הב'ן את החש'בות שבתרגומו של ל,סר למקרא ,מעולס לא קנה לו של'טה
גמורה בשפה האנגל'ת וכן לא השל'ס עס סגנון הח"ס המודרנ' ש'הוד' אמר'קה א'מצו.
יבב'ת' של" תודה לאל ,נוהג אנ' כשם שנהגת' לפנ' שנ'ס הרבה באץר מוצא' .אנ'
לומד תורה 'ומם ול'לה ',הבט'ח לרבו .ב  , 1849-לנוכח התנגדותס של חבר'ס בקה'לה
שלא הער'כו את מה שכ'נה יאתר'ותו של רב ]  [...להורות את דרך ה'שר של דתנו תוך
התעלמות מן התוצאות ',פרש ,והבט'ח יללחוס את מלחמת הי כאזרח מן השורה2S '.
ב  1862-שב לזמן מה לשמש דרשן בקה'לה ב"בולט'מור ה'ברו קונגרג"שון" ,אך זמן
קצר אחר כך הלך לעולמו .יכצוק א'תן נ'צב; דבר לא 'כול ה'ה להנ'עו מעקרונות'ו
הנוקש'ם ',אמר על'ו בהוקרה חברו ,רברנד שמואל מא'ר א"ז'קס .יעל אף שהכל סב'בו
היה אדישות לחידוש ,ניתר היא כשהיהי26 .
הרב משה )מור'ס( רפאל )  - ( 1868-1798רב אורתודוקס' מוסמך עטור בתאר'ס
אונ'ברס'טא"ס מרש'מ'ס ונואס בחסד על'ון  -נ'צב שמאלה לר"ס בקשת הדעות
האורתודוקס'ת .א'ן לדמותו ולא כלוס עס דמותו של רב חרד' הפוסל ח'דוש'ס מכול
וכול ;תחת זאת ,כ'צחק ל'סר וככמה רבנ'ס בנ' הזמן ,לחם למען אורתודוקס"ה מודרנ'ת
סתגלנ'ת המתמקדת בדרשה ,בח'נוך ובאסתט'קה מבל ,לחולל תמורות 'סוד'ות כלשהן
ב'הדות עצמה .הוא נולד בשטוקהולם לבנקא' מצל,ח ,ק'בל תואר דוקטור באונ'ברס'טת
ארלגנן ,ולבסוף קבע את מושבו באנגל,ה ,שס ש'מש את הרב ראש' סולומון ה'רשל
וכן ש'מש ירב ודרשןי בברמ'נגהס .עקב ישל'טתו החר'גהי בשפה האנגל'ת 27 ,כ'שרונו
כנואס ,כסופר ,כמצו'א לאור וכחוקר ייצא לו שס גדלו '.לאחר שב  1849-הזמ'נה אותו
ק"ק בנ' 'שורון בנ'ו 'ורק והצ'עה לו משרה לכל ח"ו יה'ה ',כדבר' קורן ,יהראשון

24

למובאה האחרונה ראן דייוייס ,שם ,עמ'  .95המובאה כשלפותה נמצאת אצל טבק ,ך ,Traditi()n
עמי

. 103-102

25

שם ,עמ'  j 108 •102שדפמן )לעיל הערה  (, I3עמי •245-254

26

שם ,עמי

27

H. S. Morais. Eminent Israelites of the Nineteenth Century, Philadelphia 1980. p . 288

. 711.254
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לייאנש' '''ה בובנ'

אמו'קה! 28

'33

הוא נהנה מן המשכוות הגבוהה ב'ותו של וב באוצות

הבו'ת של אותם ה'מ'ם )  2,000רולו( ; רושות'ו השבוע'ות והוצאות'ו המתוקשוות
היטב משכו המיני מאזינים .יהדוים ולא יהודים  iחיא היה היהודי הראשון שפחח ישיבת
קונגוס )זו של ה l -בפבוואו  ( 1860בתפ'לה ,עטוף בטל,ת וחבוש כ'פת מש'.
בתקופת כהונתו הנה'ג בקה'לתו מורל של יאוותורוקס"ה נאווהי עם רוך אץו,
שהתפתח באותם ה'מ'ם באנגל,ה ושנודע ה'טב בגומנ'ה .קה'לתו נענתה בצרון לבקשתו
להק'ם בעבווו ב'ת כנסת חרש על פ' מורל הבנ"ה הנאו-גות' האנגל' ולהשק'ע בכך
ממון וב ,ובמאמץ להעלותו ,לאותה ומה גבוהה של מכוברות שהעולם ושא' לצפות
לה' 29

חוללה סרוה שלמה של ש'נו"ם שמטותה להובות רור אוץ בשע'יה  .הקה'לה

אסוה למכוו כ'בור'ם בב'ת הכנסת ,מנעה מחבו'ה להתקוב אל הת'בה בשעת התפ'לה,
השל,טה 'תו סרו באמ'ות בוכת הכוהנ'ם מעל הרוכן ,רושה מאבל,ם לומו קד'ש עם

של'ח הצ'בוו 30 ,הק'מה ימקהלה של גבו'ם ונעו'םי השוה יבנע'מה חר-קול,ת עובה
לאוזן 31 ',ובאמצע שנות ה  60-אף הלב'שה את ובה וחזנה בתלבושת ושמ'ת של כל,
קודש .אך לנוכח התעקשותו של ופאל ס'ובה לעודר ש'נו"ם שנתפסו מבח'נה הלכת'ת
כעברות .שם קבע הוב גבול .הוא הוכ'ח ,כ' וב 'כול לשלב ל,מור' קורש וחול ,כושו

ד'בוו בלת' וג'ל ,התנהגות מורונ'ת לגמו' ושמ'ות מצוות

קפדנ'ת32 .

ווב הובנ'ם האחו'ם שה'גרו לאמו'קה בתקופה זו ,בכללם 'צחק מא'ו ו"ס )שהתהרו

בתואו וב ובתואו רוקטוו ,אף שככל הנואה מעולם לא זכה לא בתואו אקרמ' ולא
בהסמכה פוומל,ת( ,מקס ל'ליינטל ורור א"נהוון ,ה'ו ,או הפכו לה'ות ,ובנ'ם ופוומ'ם.
כרב ב  1850-הבה'ו ו"ס כ' א'וג מאמ'ן לא בימש'ח א'ש" ולא ביתח"ת התמ'ם33 '.
א"נהוון ,שכ'נה את עצמו יופוומ' ור'קל ".רחה יטקס'ם שאבר על,הם הכלחי ואת
סמכותו של התלמדו3 '.
רוו ואשון זה של ובנ'ם אמו'קנ'ם ייצג אפוא קשת רעות רחבה ב'הרות הדת'ת
האמו'קנ'ת ,החל באוותורוקס"ה החור'ת וכלה בופוומה הור'קל'ת .הם הגר'וו את

מגוון האפשוו'ות שמתוכו 'כלו 'הור' אמו'קה לבחוו.
משק'פ'ם מן הצר כגון הנוסע 'שואל 'וסף בנ'מ'ד ,ה'רוע בכ'נו'ו בנ'מ'ן השנ' סבוו
כי במצב זה של אי-יציבות וחילוקי דצות צעדה התנוצה הרפררמית קדימה' .אין ספק',

28

ראן ב'קורן ,הקיבוז היהודי כאמריקה בשנות התעצמיתי .ירושלים תשלייא ,עמי  .99-98על העניין

29

כילי ראי שם .עמי •363-356.98-97
גולדשטיין )לעיל הערה  (. 5עמ' •126

30

שם,עמ'

31

ראו מ' ברויאר ,עדה ודיוקנה :אורתוריקסייה יהודית בריין הגרמני )  (, 1918-1870ירשולים תשנ", M
עמי

32

• 150

•54

על כל העניין ראו גולדשיטן )לעיל העהר  (, 5עמ'  ; 153-11מויריס )לעיל הערה  (, 27עמי : 291-287
 tzcr, Synagogue Archifect14re jn Ihe United State.f, Philadelphia 1955, pp. 54-55; 1. M .םR. Wisch i
 :Wise, Remini.~ cen(.·e.f, New York 1945 (1901). pp . 128-131ג'יק )לעיל הערה  (, 23עמ' •134-132
 t'ordסx

.וS. Tem.k.in.l~ aac Mayer Wi.fe: Shaping Amencan Judai,m

33

אוו

1992. pp . 62-72

34

אוו

0/ Har Sinai Congregation o/the Cil)' 0/ Baltim()re. Baltimore 1918

(}yזC. Rubinstein. Hi.ft
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חזה ב ' •1862-כי כדור הבא תהא ידה של הרפורמה על העליונה והיהדות תשתנה'35 .
ברם האורתודוקט"ה כשום פב'ם ואופן לא עכרה מן העולם .בהפוך הוא .כ' ' 1852טדו
'הוד'ם שזה מקרוב באו ,רובם מל'טא ומפול'ן ,את הקה'לה הראשובה של 'וצא' מזרח
א'רופה בב'ו 'ורק .תח'לה ה'א בקראה יב'ת המררש ',ועם החפלגוחה ,שב'ם אחדית לאחר
מכן ,יב'ח המדרש הגרולי ;וכפ' ששמה מע'ר על,ה ,הורגש כה ל,מור התורה המטורח'.

רבב'ם כאברהם 'וטף אש' ,הורה מ'טלמן ,אהרן זי פר'רמן ואחר'ם שה'ו מזוה'ם עם
ב'ת המררש החרש התקוטטו ער מהרה ב'בם לכ'ן עצמם ו"טרו כמה קה'לית שהתחרו
זו בוו ,אך לצר רבב'ם כאברהם ר"ט ,ברברר א'לוי' ומאוחר 'וחר משה אהרובטון פ'תחו
תחיתרבות אורתורוקט'ת חרד'ח קטבה משלהם ,שבמטגרחה רבו בשאלוח הלכת'ות,
ק"מו קשר'ם עם רבב'ם בעל ,עמדה בא'רופה ואפ'לו פרטמו מאמר'ם למרב"ם וטפר' רח
בעבר'ח ,וכעקבוח'הם החלו חבר'הם בא'רופה להחוורע אל'הם .טפר' ההלכה והפ'רוש
הראשוב'ם שראו אור בעבר'ת באמר'קה ,קובטרט'ם כיר'ב' ב'קורי של בי" המבורגר
)פ'לרלפ'ה חר'ייט( וכפ'רושי המק'ף של 'הושע פלק לפרק' אבות יאבב' 'הושעי )ב'ו
'ורק חר"ך( ,ש'משו גם כר' להראות כ' האורחורוקט"ה החרר'ת מצאה לה מפלט מעט
באמר'קה .בד'עבר ע'קר חש'בוחם של רבב'ם אלה ושל מעש'הם בעוצה בכך שהק'מו
ראש גשר לבא'ם אחר'הם .מ' 'כול ה'ה להעלוח בדעתו כ' 'בוא 'ום וא' זה של קנאות
אורתורוקט'ת 'הפוך למרכז האורתודוקט'יחרד' הגדול בגולה כולה36 .
ב'בת"ם החעלמו רוב המשק'פ'ם מאבש'ם אלה ,ובאמצע שבות השבע'ם אף הב'חו

כ' בבואתו של בב'מ'ן השב' עומרת להתגשם .במהלך רור זה ,המכובה ירור הזהבי של
הרפורמה ,רומה ה'ה כ' ה'הדות הרפורמ'ת רוכבת על גל ,העת'ר .קה'לות בולטות

כיה'כל 'שראלי בטטטון וירורף שלוםי בפ'לרלפ'ה חברו למחבה הרפורמ'  .טב'ר להב'ח
כ' עם מותו של משה רפאל חברה אל,י גם ק"ק בב' 'שורון ,ואפ'לו בקרב הקה'לה
הטפרד'ת הרבקה במטורת ,ימקוה 'שראל ',התעוררה תט'טה ממש'ת לש'בו' .עם מותו
של ל,טר חטרה האטטרטג'ה החלופ'ת שלו ,ששמה לה למטרה ל,צור אורתורוקט"ה
המושפעח מן הרתבות האמר'קנ'ת ,מבה'ג בקבה מ'רה ארצ' יאף א'כרה מכוחה.

אמנם כל ק'בוץ 'הור' באמר'קה המש'ך לק"ם בתוכו קה'לה אחח לפחוח של 'הרו'ם
שומר' מטורת .ב'ן  15,000ל' ' 20,OOOהור'ם ,רב'ם מהם ממחוז טובלק' מוכה הרעב
שבפול'ן ,ה'גרו ממזרח א'רופה לאמר'קה בשבות השבע'ם ,וכך ח'זקו את אח'זתה של
האורותרוקט"ה .אך למעלה מעשר'ם קה'לות מהגר'ם בשבע ער'ם שבוטרו בשב'ם אלה,
כיב'ת תפ'להי שבט'בט'בט' )  (, 1866יב'ת המדרש הגרול לבב' 'עקבי בש'קגו ) (, 1867
הקהילה הךאשונה של יוצאי הוגנריה' ,אוהב צדק' בניו יורק )  (, 1873וק"ק 'שימרל
שבתי בבוטטון בשבוח השבע'ם כמעט לא הג'עו לתורעתם של רוב 'הוד' אמר'קה .תחת

35

jamin, TJlree Year. ~ in America. 1, trans. Ch. Reznikofl', Philadelphia 1956, p . 78ם 1. J. Be

36

ראר 'ייר אייןנשטיין ,אצור זכרונותי ,גיי יורק  , 1929במייחר עמ' ' TI,e ; 357-338 , 251-246
neri(.'anז the A

'()j

~History ot' tbe Pirst Russian - American Jewish Congregation'. Publi(.'ati()n.

U ggle tor Legitimacy :וג ] ewi.fh Hi,~ tnrical Soc:iety 9 (1901). pp. 63-74; M. D. Sherman, 'The S

)) ( Spring 1996.ז' The Orthodox Rabbinate in Mid·Nineteenth Century America', Jewi.fh Hi,~ to
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זאת ,הבינו משקיפים מן הצד את הצניין צל פי מנהגיהם של צצירים יהודים ילידי
אמריקה .והסיקו כפי שהסיק ציתונאי אחד באמצצ שנות השבצים .כי 'השרירים הדלים

של האורתורוקס"ה שאנו מוצא'ם ער"ז בארץ הזאת הם חסר' משמעות.י  37מובנת ,אף
אם שגויה ,היא מסקנתם של מנהיגים רפורמים כי המטרה שלה הקדישו את חייהם היא
שנ'צחה38 ,

ג

בואם של למעלה משנ' מ'ל,וז 'הוד'ם ממזרח א'רופה לאמר'קה בשנ'ם 1924-1881
הפר'ך מסקנה זו מכול וכול ,בזמן מלחמת העולם הראשונה ה'ו כ  85%-מ'הוד' אמר'קה
יוצאי

מזרח-אירופה ;

ההגירה

ההמונית הפכה

את היהורים

הרפורמים

יוצאי מרכז

א'רופה למ'עוט אל,ט'סט' מבוטל ,מובז כ' לא כל המהגר'ם החדש'ם ה'ו אורתודוקס'ם,
ככלל' ,הוד'ם חרד'ם וכז אלה שב'קשו לבלות את 'מ'הם בל,מוד תורה ה'גרו לאמר'קה
במספר'ם קטנ'ם בהרבה מאלה שה'ו מתונ'ם 'ותר באמונתם ורב' תוש"ה 'ותר בהגשמת
שא'פות'הם ,בחלקם א'בדו המהגר'ם את אמונתם עוד בה'ותם בא'רופה ;אחרם נטשוה
בדרכם לאמר'קה ,ועוד אחר'ם השל,כו את ק'ום המצוות מאחור' גוום מפאת הלחץ
להצל,ח בעולם החדש ,אך אפ'לו כך ג'לו אך מעט'ם מז הבא'ם ענ"ן רב ב'הדות
הרפורמית .התופצה השכיחה יותר הייתה שיהודים יוצאי מזרח אירופה שבצבר שמרו

מצוות א'מצו את הח'לונ'ות או ,כפ' שא'רע לעת'ם קרובות אף 'ותר ,שמרו על הטקס'ם
האורתודוקס"ם לפ' ראות ע'נ'הם ,הם פקדו את ב'ת הכנסת כפעם בפעם ,במ'וחד

בחג'ם הגדול'ם ,שמרו כשרות בבת'הם ,וק"מו את טקס' מחזור הח"ם במועדם ,ברם
שמ'רת השבת ה'וותה אתגר גדול למהגר'ם החדש'ם ,כאשר שבוע עבודה של ש'שה

'מ'ם ה'ה לדבר שבשגרה וחוק' סג'רת עסק'ם ב'מ' ראשון נכפו בקפדנות ,גזרו מעס'ק'ם
חסר' רג'שות  :יאם א'נך בא לעבוד בשבת אל תטרח לבוא ב'ום שנ'.י ה'ו 'הוד'ם
שומר' מצוות ששמרו שבת בכל מח'ר ,אך הס'פור'ם שס'פרו מאוחר 'ותר על אומץ
לבם מלמד'ם בב'רור כ' בתקופות קודמות ה'ו מ'עוט מבוטל וכמוהם אלה שנהגו

באותם ה'מ'ם ללכת לב'ת הכנסת ,כל הסקר'ם שנערכו בשנ'ם  1917-1900הראו ,כ'
רוב היהויים לא היו חברים בקהילה כלשהי' .סקר הקהילה בצנייני חינון יהורי בניו
'ורק ",ט'ס שראה אור ב  1910-וזכה לפרסום רב בתקשורת ,הוכ'ח כ'בעת ער'כתו לא
זכו  80-75%אחוז מ'לד' 'שראל בנ'ו 'ורק ,בנ'ם כבנות ,בח'נוך 'הוד' פורמל ,כלשהו,
ורב'ם אחר'ם נתקלו במערכת ח'נוך שמצבה ה'ה כה 'רוד עד כ' ה"תה לאבן נגף בדרך
להגשמת מטרות'ה,

37

38

דבירם אלה מובאים מן ה· ) /sraelitische Wochenschriftראו מאיר ]לעיל הצהר  [.6צמי (. 291
דאו

;  ism, Philadelphia 1963, pp . 162-165גM. Davis, The Emergence o[ Conservative J udi

'S. Kuznets, '!mmigration of Russian Jews to tbe United States: Background and Structure .
Perspectives in Amercian History 9 (1975), p. 42; J. S. Gurock, American Jewish Orthodoxy in
) Historical Perspective, Hoboken 1996, p. 77להלן גודוק .אורתודוקסייה(.
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פרנסי הקהילה האורתודוקסית המזרת אירופית בניו יורק היו ביו הראשונים
שהתמודדו עם בעיות אלה .הם הבינו כי באמרקה יהיה על האורתודוקס"ה לעמול
קשה כדי למשיר חברים חדשים ,והיא לא תוכל לקבל את נאמנותם כמובנת מאליה.
כרבים מקידמיהם הסיקו כי סביר להניח שיהדות שח"תה בשלים עם ערכי המעמד
הביניני שהם וילדיהם אימצי אמנם תשרוד .לשם כך אפשרו באמצע שנות השמונים
לקהילית המזרח אירופיית הייתיקית יהעשירית ביותר בניו יורק ,במייחד ליבית המדרש
הגדיל ',ליאוהב צדקי יליקהל עדת ישירוו ',לעקור ,לבתי כנסת חדשים ,רחבי יד"ם
ומפוארים שכמה מהם שימשי בעבר ככנסיות ותמיד דאגו לכך שהמבנים הראוותנ"ם

החדשים יבגירו את ההתגע"ןנת בשאלות של דרך ארץ הוופעה חנrיונית .כל קהילה
החלה לכפות כללי התנהגית ניקשים שדמו לאלה שהונהגו שנים רבות לפני כו בקהילות
ספרדיות ומרכז אירופיות באמריקה ,תאת כדי למנוע שיחה ,רקיקה או שיטוט בבית
הכנסת .אף ייחדו לכל חבר מושב קבוע משלי ,יהאווירה הנינוחה בשטיבל שאפ"נה

את קהילית המהגרים החדשים התחלפה ,לפחות בקרב יהידים ששיפרו את מעמדם
הכלכלי ,באיוירה שהתאפ"נה ביתר פירמליית ,דרך אץר ועידוו39 '.
כדי להוסיף ילשפר את האייירה בבתי כנסיותיהם החדשים המפיארים ,יכו במאמץ
להפוך את שמירת השבת יהמעודות לקוצרת ייתר להם ילילדיהם ,הזמינו פרנסי
הקהילית חזנים מיומנים ויקרם מאיריפה שיעברו לפני התיבה .תיפעה זי ישגעזו
החזנים ',ראשיתה בשנית השמונים כאשר ב Lower East Side-החלי לשכור יחזנים
במחיר של אלף דולר ',והתחזקה עיד יותר ב  , 1886-כאשר יקהל עדת ישירווי יהממה
את היהודים נבי המעמד הנמוך בהעסיקה את רברנד פנחס מינקיבסקי תמורת חמשת

אלפים דילר לשנה ,משכירת מדהימה בקנה מידה של איתם הימים 40 '.על כך הגיבה
קהלית יבית המדרש הגדלוי בשלמה אף היא משכירת גביהה לחזו ישראל מיכאליבסקי
מפרס .זו אחר זי הביאו קהילות אורתודוקסיות מו ה Lower East Side -את החזנים
המפורסמים ביותר באיריפה תמורת משכורת הולכת וגדלה .על פי עדות בני התקיפה
משכו חזנים אלה קהל רב .ההכנסה ממכירת הכרטיסים עלתה בהרבה על השכר
הגבוה ששולם להם .בגלימותיהם היורדות על פי מידותיהם ובמצנפותיהם הטיפוסיות
שימשו תחליף למוסיקה לעוגב שעיצבה את האויירה המייחדת במינה השיררת בכנסיות
ובבתי כנסת רפורמ"ם יכו כמקשרים ביו המסורת המוזיקלית היהודית האירופית וביו
העולם החדש .את אלה מביניהם שהפכי לכוכבים נוכל אף לתפוס כמגלמי האידאלים
התרבות"ם הסיתרים של תקופתם :מסורת ומודרניות ,רוחניות דתיח והצלחה חומרית.
מכל מקום ,אצל המהגרים האורתודוקסים יצואי מזרח אירופה בישר בואם של החזנים
את המעבר מהשתתפית פעילה בתפילה למופע יחיד של החוו .תחת בעלי התפילה

39

ראי גיריק ,אןרתיייקסייח ,עמ' D. K.aufman. Shul with a Pool: The SynagoglU! Center in ; 78
y Hanover. N.H. 1999, p . 175זJewi.fh Hi.ftO ,
בביראיק .ניי-יויק תרמ"ז ,עמ'

; 98

;American

,כן בהקרמת תרגומי באגנלית,

aism inNew Ynrk. Ncw York 1982, p. 12עJew.f and Jd
40

ראי גןריק .אןרתירוקסייה ,עמי
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הפשוט'ם 'ב'צעוי אח הטקס כוכב' חזבות ,לא אחת בלוו"ת מקהלח גבר'ם .מחבר'

הקה'לה צ'פו ש'ב'עו את התרגשותם ו'עבו אחר' החזן רק בעת

הצורו41 .

כל אלה מצב'ע'ם על התקשרותם של 'הוד'ם 'וצא' מזרח א'רופה שהצל'חו
באמר'קה עם העולם הח'צון ,וזאת בדומה למה שהתרחש קודם לכן כאשר 'הוד'ם

'וצא' מרכז א'רופה הק'מו בת' כבסת גדול'ם שכאלה .בדומה להם ב'סו המהגר'ם
החדש'ם השועט'ם קד'מה לזכות בשוו'ון דח' כאשר בכבסו באופן דרמט' לז'רה הדת'ת
באמר'קה .קה'לות'הם הגדולות וחזב'הם המפורסמ'ם הפג'בו את האמר'קב'זצ'ה שלהם,
את ב'טחובם העצמ' המוגבר וכן את מעמדם העולה בחברה .בגאווה הצ'גו לראווה
הישגים אלה בפני אנשי דת ומדינה ידועי שם ,וכן בפני יהודיס ילידי המקום שבעבר

הב'טו על אח'הם 'וצא' מזרח א'רופה בבוז .להו'רהם בא'רופה ש'גרו ת'אור'ם ואף

תמובות של בת' כבס'ות'הם וזאח כד' להתהדר בה'שג'הם ולשכו את חששם כ' גורלה
של האורתודוקס"ה באמר'קה בחרץ" .הוד' מזרח א'רופה הג'עו והם מתכבב'ם לה'שאר(
עבו בהם בת' כבס'ות'הם הגדול'ם על ק'שוט'הם .בצורה ממש'ת ב'ותר קבעו להם
המהגר'ם מקום בבוף הדת' האמר'קב ',וסללו את הדרו ל'לד'הם שבולדו באמר'קה כד'
שימשיכו אחריהם באורח חייהם הדתי.

לעת'ם כ'בו ראש'הן של קה'לות אורתודוקס'ות גדולות אח בת' כבס'ות'הם stadt
 ,shulרוצה לומר בח' כבסת מרכז"ם בקה'לה במחכובתם הא'רופ'ת .למעשה לא דמו
הקה'לות הללו לקה'לות המצוא המזרח הא'רופ'ות ,אלא ,בדומה לקה'לה האמר'קב'ת,
הן ה'ו ארגוב'ם המושתת'ם על חברות מרצון ,גוב'ם דמ' חבר ואוספ'ם תרומות' .תר

על כן ,רוב בת' הכבסת באמר'קה 'וחר משש'רתו את הקה'לה ש'רתו 'הוד'ם 'וצא'
מזרח א'רופה שהתקדמו כלכל'ת ,השתוקקו ,ואף 'כלו להרשות לעצמם ,לאמץ אפבות,
הל'כות ומבהג'ם של אל'טה מפותחת ותרו אחר ע'דון ,רשמ'ות וראווה גם באורח ח"הם
הדת' .בהוס'פן ג'בוב' מכובדות לל'טורג"ה המסורת'ת פתרו קה'לות גדולות לחבר'הן
את השאלה כ'צד ל"שב 'הדות אורתודוקס'ת עם מודרב'ות .בדומה למה שדגל בו

ל'סר כחצ' מאה קודם לכן ב'סו לשלב ב'ן רג'שו'ות מודרב'ות לתב'עות'ה של ההלכה.
המטרה ה"תה לכובן אורתודוקס"ה עם דרו אץו שכתקוות התורמ'ם תדבר אל לבם של
בב' המהגר'ם ואף תשרוד על אדמת אמר'קה.
ברם בעיית המנהיגות הדתית נותרה בלתי פתורה .כפי שהבינו מנהיגים חדי עין,
בוסף על קה'לות מודרב'ות ,שלא ה'ו בבמצא ,ח'פשו להם אבש'ם צע'ר'ם דמו'ות מופת

דת'ות  :רבב'ם שהצ'גו אותו ש'לוב ב'ן אורתודוקס"ה למודרב'ות שהבל'טה האוו'רה
ששררה בקה'לות'הם .כד' לס"ע בפתרובה של בע'ה זו וכד' לשפר מה שכ'בו אחד'ם
ימצבה הפולחני הירודי של יהדות אמריקה התאגדו יחדיו ב  1886-כמה מאותם מנהיגים

שהקימו את בתי הכנסת המפוארים של הLower East Side -

והקימו ישיבה .בהיקראה

בשם רב המשמעות עץ ח"ס תפסה ה'ש'בה את עצמה בד'וק ככזאח

-

עץ ח"ם

ל'הדות אמר'קה ,בוה מדבר זע'ר של ל'מוד תורה מסורת' בתוו שממה גדולה של בורות
41
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יונתן ר

I

סרנה

ת'לוב'ת .ה'א הצ'בה את ל,מוד הגמרא במרכן תכב'ת הל'מוד'ם שלה ומשעה ארבע

אחר הצהר"ם וא'ץך בלמדו בה ל,מוד' תול על פ' תכב'ת הל'מוד'ם

הממשלת'ת42 .

כיווך שהתכנסה במתחם חנויות משמים הייתה הישיבה היפוכס הגמןר של כתי

הכבסת הגדול'ם שהק'מו אותם מבה'ג'ם קודם לכן  :לא ה'ה בה אף אחד מאותם סממב'ם
של ע'דון ,ותכב'ת הל'מוד'ם שבהגה בה דחתה את המודדב'ות ככל שדק 'כלה .העובדה
שדב'ם מאותם אבש'ם תמכו בשב' המוסדות מוכ'חה את ק'ומה של שב'ות מאלפת בקדב
רא'ש המהגרם שש'פדו את מעמדם הכלכל: ,במאמץ להצ'ץ את הדוד הבא מהתבלולות
ב'קשו הן לאמץ את המודדב'ות הן לדחותה ,אול ,מתוך תקווה שכל ק'צוב'ות תאזן

את חבדתה .תחת להדב'ק על עצמם תוו'ות כגון 'סתגלבות' ו'התבגדותי או ימסורתי

ו'תמודהי מצאו עצמם 'הוד'ם אודתודוקס"ם דב'ם א' שם ב'ן שב'

הקצוות' 3 .

הצעד העוקב במסגדת המאמץ לפתוד את בע"ת ההבהגה הדת'ת בקדב המהגד'ם

ה'הוד'ם ,מ'בו'ו של ר' 'עקב 'וסף מוו'לבה כדבה הכולל של ב'ו 'ודק ,הוא דוגמה
טובה לדדך פעולתם של כוחות היהסתגלות' וה'התבגדות' לס'דוג'ן בב'ס'ון להבט'ח
את באמבותו של הדוד הבא ל'הדות .כפ' שכבד דא'בו ,ברע'ון לש דב כלול לא ה'ה
כל ח'דוש .הוא ב'דון כבד ב'מ'ו של ל'סר וקם לתח"ה לזמן מה מ'ד אחד כך ,על

פ' דוב בשל פע'לותם של מהגד'ם שבאו מאדצות שבהן ה'ה דב קה'לה א'ש'ות דבת
השפעה .למשל ,ב'  1879פדסמו 'הוד'ם אודתודוקס'ם אמרקב'ם 'צוא' מזדח א'דופה
קול קודא לאתד 'מבה'ג שאופ'ו 'עודד דרך אץר ,שסגולות'ו 'פ'חו אמון ושבק'אותו
וגדולתו 'שת'קו כל מודת דוח "'.התכב'ת ה"תה להזמ'ן אחד מן המאודות הגדול,ם
של א'דופה ,רב' מא'ד ל,ב )מלב'יים( ,לשמש בתפק'ד זה ,אך הוא ס'דב וזמן קצד לאחד
מכן חלה ומת ,וכך הק'ץ הקץ על החזון .דומה כ' ה'עדד תמ'כה ממשלת'ת בהקמת
דבבות דאש'ת וכן ההתבגדות העמוקה שחשו 'הוד'ם אמד'קב'ם דב'ם לכל דבד שא"ם
על ח'דות הפדט והקה'לה לק"ם את ה'הדות כדאות ע'ב'הם חדצו את גודלו של דפוס
ה"דדכ' של סמכות אודתודוקס'ת מן הדגע הדאשון .אף לא ה'ה ולו שמץ של ס'כו'
כ' מבה'ג שכזה אמבם 'צל,ח להשת'ק יכל מודת דוח ',כל שכן ל,צוד הדמוב'ה גמודה

בקדב 'הוד' אמד'קה .השוב'ם כל כך אלה מאלה בהשקפות'הם

הדת'ות' 5.

בעקבות פט'דתו של אבדהם 'וסף אש ,מבה'גה הדוחב' של

עם זאת ב , 1887-
קה'לת ב'ת המדדש הגדלו זה שב'ם אדוכות ,שבו ובשמעו קלוות שקדאו למבות דב
כולל .הקבצוה שממבה 'צאו מבה'ג' מהגד'ם אודתודוקס'ם בקה'לות המזדח א'דופ'ות
האודתודוקט'ות בב'ו 'ודק שש'פדו את מצבן הכלכל ,התמטדה לפדו'קט .ו'חד'ו ג"סה
 2500דולד על טמך התח"בו'ות ו"טדה אדגון בעל השם ה'ומדב' The Association
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על המתגלךת והתנגדות כברשאים באךרתירוקסיית האמריקנית ראן גודיק .אורתךריקסיית ,במיוחר
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שם עמ'
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,of American Orthodox Hebrew Congregations

כבראה בהשפעת השם

Union of

 .American Hebrew Congregationsמטרתו הספצ'פ'ת ה"תה ילמבות רב כולל ,לדכותו
בתמ'כה ולדאוג לק'ומו • 6 '.במכתב שש'גרו לשמובה מראש' הרבב'ם בא'רופה לשם
קבלת המלצות למשרה הסב'רו המבה'ג'ם כ' ידרוש'ם ובחוצ'ם לבו ת'קוב'ם הרבה

להרמת קרז ה'הדות בארצבו ,וכל עוד שלא תתאחדבה קה'לות אחב''' ה'רא'ם והחרד'ם
להי שכם אחר ובאחדות גמורה ,הבה אז א'ז כל תקווה בשקפה ל'הדות בע'רבו כ' ת'בבה

ותכובז על תלה כ'אות • 7 '.ההקבלה לכאורה ב'ז יארצבוי וב'ז יע'רבוי מאלפת .ה'הוד'ם
האורתודוקס'ם 'וצא' מזרח א'רופה בב'ו 'ורק בטו לתפוס את ע'רם כמ'קרוקוסמוס של
אמר'קה כולה ,ולכז הות'רו במתכווז את שאלת אחר'ותם של הרבב'ם במ'שור המקומ'
לעומת זו שבמ'שור הארצ' מעורפלת .הש'מוש במ'לה ת'קוכ'ם באשר לתפק'דם של
הרבב'ם מאלף אף 'ותר ,משום שכפ' שמבה'רות תעודות מאותרות 'ותר ש'משה מ'לה
זו בכפל משמעות ,ובמ'דת מה אף הצב'עה על סת'רה פב'מ'ת .מחד ג'סא רב כולל אמור
ה'ה ילתקזי את ד'ב' כשרות ור'ב' א'שות ולהת"צב בראש הימערכהי בגד היהשפעות
המרובות שכוחז באמר'קה התעצם עד כד' כך שהז משכ'תות מבב'בו ומבבות'בו את

חובתם לדת לפ'ה ח'ו אבות'הם '.מא'דך ג'סא הרב אמור ה'ה גם ילהבה'ג ת'קוב'ם
באורתודוקס'הי  -יל'צור אורחודוקס'ה א'בטלג'בט'ת ולהוכ'ח כ' גם באמר'קה ב'תז

לשלב ב'ז כבוד ,השכלה ותרבות עם ק'ום מצוות כהלכתז ' 8 '.בקצרה ,מרב ראש' צ'פו
הז ש'תבגד לכוחות האמר'קב'זצ'ה ובד בבד 'סתגל אל'הם ;הוא ה'ה אמור לה'ות חצו'

בבפשו לא פחות מז המבה'ג'ם שמ'בוהו'".
הא'ש שבבחר למשרה ,הלא הוא הרב 'עקב 'וסף מוו'לבה )תר"א-תרס"ב( ,לא ה'ה

הבח'רה הראשובה של המבה'ג'ם אך ה"תה זו בח'רה

מעב"בת50 .

אף שבולד למשפחה

עב"ה עשה לו שם כמבה'ג המוב'ם .אף התהדר בקשר'ם שפ'תח עם כמה מגדול ,רבב'

א'רופה ,דבק במסורות ל,מוד ל'טא'ות ותמך בתח"ת תבועת המוסר שהק'ם זה לא
כבר רבו הבערץ ,רי 'שראל סלבטר ,במטרה להפוך את ה'הדות לקוצרת 'ותר ל'הוד'ם

צ'וב'.

הצע'ר'ם 'וצא' מזרח א'רופה .בוו'לבה בודע כסמכות הלכת'ת וכדרשז ,וגם ה'ה
הוא הביא עמו ניסיון שרכש בקהילה שבה חיו בכפיפה אחת יהודים בעלי השקפות
שובות .עם חבר'ו בא'רופה ומאוחר 'ותר גם באמר'קה במבו אבש'ם שגדלו על ברכ'
הח'בוך הח'לוב' והושפעו עמוקות מתבועת ההשכלה .בקצרה ,הוא לא ה'ה בעל השקפות
חשוכות .ברם ,בשל כל אלה אכזב עמוקות את אלה שהב'אוהו וצ'פו ממבו לגדולות.

כרב כולל הוא ה'ה כ'שלון חרץו .כ'וון שלא 'דע דבר וחצ' רבר על לשובה של
אמר'קה ועל תרבותה ובמ'דה רבה בזקק לעצתם של המבה'ג'ם ,להדרכתם ולתמ'כתם

46
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יונתן דן סרבה

הכספ'ת מצא עצמו חסר אונ'ם ל'זום ית'קונ'םי כלשהם באורתודוקס"ה .כראש'ת ררכו
אמנם זכה להצלחה מסו'מת כדמות טקס'ת ,נשא דבר'ם שכבתו בבעורו אחר'ם ,והרבה
להופ'ע בפומב' .אך דרשות'ו שבוו'לנה זכו לתשואות נשמעו עתה מ'ושנות ; יבלעג
הצמידי לן את הכינויים ייטידןן' ,ייבמישה" י"עילג בנא ומין"  51 :ניסיונן היחיד ליזום
ש'נו"ם .וזאת בתחום החשוב של משג'ח' כשרות ,נחל כ'שלון תרץו כאשר הצרכנ'ם,
וה'צרנ'ם כאתד נרתעו מן התשלום המופרז שא'גוד הקה'לות האורתודוקס'ות ב'קש
לגבות בתמורה לש'רות'ו .בענ"ן זה של השגחה על כשרות קמו לו לרי 'עקב 'וסף עד
מהרה מתחר'ם .וכמה מהם אף התהדרו בתואר יירב כולל" .א'גוד הקה'לות צפה כ'
" 'ה'ה בהכנסות מה'טל הכשרות כד' לשלם את משכורתו הנד'בה של רי 'עקב 'וסף.
צ'פ'ות'ו של הא'גוד נכזבו ,לוכן נאלץ להפר את התח"בותו כלפ'ו וחלד להתק"ם.
בשנות'ו האחרונות .לאחר שנתרופפה בר'אותו ונתקפחה פרנסתו ה'ה הרב ב'ש המזל
נכה חסר כול .אפ'לו לוו"תו ההמונ'ת ב  1902-נסת"מה באסון .פועל'ם א'ר'ם יידו
אבנ'ם בשורת המלורם הארוכה .ואלחיים הצטרפו שוטרם שחבטו ברב'ם מן החייוד'ם
באכזר'ות .וכך גם במותו .כמו בח"ו .נפל הרב קרבן להתנגשות ב'ן ערכ' דת מסורת"ם
וב'ן המצ'אות החברת'ת העכורה באמר'קה52 .
עם כ'שלונו של רי 'עקב 'וסף גבוזד ,כל תקווד ,לייסד רבנות אחת בק'''לה
האורתודוקס'ת בנ'ו 'ורק .כל שכן באמר'קה כולה .מאוחר 'ותר עלה ב'ד' כמה רבנ'ם

אורתודוקס'ם בבוסטון .בפ'לדלפ'ה .בפ'טסבורג .בס'נס'נט' ובסנט לוא'ס לשמש כירב

כוללי בלת' רשמ'• ואחד או שנ"ם מהם אף טענו לתואר יהרב הכולל של ארצות
הבר'ת '.ברם על פ' רוב התחרו רבנ'ם אורתודוקס'ם זה בזה על כוח ומעמד .ובלא
חמדה ב'טלו דעתם רק מפנ' דעתם של רבנ'ם הגדול'ם מהם בחכמה ובמנ"ן ; זו
ה"תה דרכה של אמר'קה .אשר לראש' הקה'לה .הם המש'כו להב'ע את מורת רוחם
באשר לחוסר הארגון ולרפ'סות הדת'ת הגלו"ם כל כך לע'ן בקה'לתם .אך חדלו לחפש
להם ירב כלול ש'פתור בע'ות אלה '.ראש' הקה'לות האורתודוקס'ות המזרח א'רופ'ות

הגדולות בנ'ו 'ורק .שנשאו בנטל האשמה לכ'שלונו של רי 'עקב 'וסף ואף ש'למו את
מח'רו .אפ'לו לא שבו לנסות לפתור את בע'ות הקה'לה בכוחות עצמם .תחת זאת
במשך שנות דור נאבקו זו בזו שת' אסטטרג'ות שונות קבה'לה הלא רפורמ'ת הצומחת

במה'רות  :האחת ב'קשה ל'צור קואל'צ'ה מכ'לה של 'הוד'ם שומר' מסורת שתשמש
כאופוז'צ'ה לתנועה הרפורמ'ת וכך תצ'ל את הדור הבא מהתבוללות .וא'לו השנ"ה
הצדיפה אךרותדיקסייה מדירה שבסיסה צר יותר והיא המבחינה עצמה הן מן הרפירמה

הן מן העמדה ה'הוד'ת של יאמצע הדרך ',של'מ'ם נודעה כ'הדות הקונסרווט'ב'ת .אם

לד"ק .אף לא אחת מאסטרטג'ות אלה ה"תה בבח'נת ח'דוש  :בקוו'ם כלליים הופ'עו
בדפוס כבר בשנות השבע'ם של המאה התשע עשרה• ואסכולות המשקפות את שת'

51

ראי

A. Cahan, 'A Back Number', M. Rischir. (ed.), Granada Never Lived in Anwrica,

Bloomington,lnd. 1985, p . 73

52

ראי

L. Dinnerstein, 'The Funeral of Rabbi Jacob Joseph', D. Gerber (ed.), Anti-Semitism in

American History, Urbana 1986, pp . 275 ~298
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עס פט'רתו של רי 'עקב 'וסף פעלו

העמדות נוסדו בשנות השמונ'ס .אך ב •1902-
תומכ'הז של שת' האסטרטג'ות בהחלט'ות לח'זוק אגפ'הז.

האסטדטג'ה המכ'לה הפתוחה לכול קבעה את מושבה בב'ת המדרש לרבנ'ס שפתח את

שער'י בנ'י'-ודק ב  2-ב'ניאר  . 1887המשפט הפיתח את תקנוני של ב'ת המדרש החדש
הגד'ר את קהלו כי'הוד'ס אמד'קנ'ס הנאמנ'ס לתורת משה ולמסירת האבות 53 '.הגדרה
זו חלה על 'הוד'ס רב'ס 'ותד מאלה המחו'ב'ס כל,ל להלכה .אך גס מבח'נה ב'ז המיסד
החדש וב'ן היה'ברו 'ונ'וז קולג" שבעקבות ה'  ' trefa banquetוימצע פ'טסבורג'  S4לא
'כול ה'ה להצ'ג תב'עות דומות .ואמנס את הקואל,צ'ה דבת הפנ'ס והבלת' 'צ'בה משהו
של תומכ'ו הראשונ'ס של ב'ת המדרש 'הלוס 'ותר מכול הכ'נו' לא רפורמ'ת .נ'תן ה'ה
למצוא בה 'הוד'ס ספרד'ס בולט'ס כרבדנד סבטו מורא"ס מק"ק מקוה 'שדאל והנר'

פר"רה-מנדס מק"ק שאד'ת 'שראל .שרב'ס מחבר'הז נטו ח'בה למסורת גס אס הס
עצמם לא ק"מוה ; אנש'ם מז הזרם המרכז' כאלכסנדר קוהיט ומרקוס 'סטרוב .שהוחזקו

בע'נ' עצמם כרבנ'ם ההולכ'ם בשב'ל הזהב ושקה'לות'הם הרח'קו לכת בדדכז אל
הדפורמה הרכה 'ותר מכפ' שהם עצמס דאו לנכוז ; דבנ'ס אורתודוקס'ם צע"ר'ס 'ד'ל'
אמר'קה שק'בלו את הכשרתם בגדמנ'ה כהנר' שנ'ברגר ובדנרד דרכמז ; אנש'ס אמ'ד'ם
ממצוא ספרד ',גרמנ' או מזרח א'רופ' ,וכז עודכ'ו הצע'ר'ם של ה,Arrwrican Hebrew -
שבועון 'הוד' באנגל,ת האוהד את ה'הדות המסורת'ת .א'ש'ם אלה ,שונ'ם בג'לם ברקעס
ובמזגס .נחלקו מאוד ב'נם לב'ז עצמס בשאלות כבדות משקל באשד למסורת ותמורה
בדת .לדוגמה ,ה'ו מהם שהשל,מו עם 'ש'בה מעורבת בב'ת הכנסת וכן עם ש'נו"ם

בנוסח התפ'לה המסורת ',אחר'ס לעולס לא ה'ו מסכ'מ'ם לכך .אך בעקבות מה שדאו
כירד'קל'ות הרפורמ'ת הק'צונ'תי וכז לנוכח ההג'רה ה'הוד'ת ההולכת וגוברת ממזרח
א'רופה נראו ה'עד'ם שסב'בס נתאחדו מ"סד' ב'ת המדרש כבד' משקל הדבה 'ותר מז
השאלות שהפד'דו ב'נ'הם .ה'הדות הלא דפורמ'ת שא'מצו אל לבם .זו שה'ו שכ'נוה
באותם ימים 'אורתודוקסית' .אחרים 'קונסרווטיבית' ,אחרים 'היסטורית' ועוד אחרים

'ייהוד'ת טהורה' ',כלה לטענתם לעצוד בעד פרץ ההתבוללות .לבנות גשר למהגד'ם

חדש'ם .וחשוב מכול .לשמור על נאמנותס הגמורה של בנ'הם של 'הוד' מזרח א'רופה
לדתם".
בחמש עשרה השנ'ס הראשונות לק'ומו פעל ב'ת המדרש החדש בתקצ'ב מצומצם
והכש'ר בסך הכול לא 'ותד מארבעה עשד דבנ'ם ושלושה חזנ'ם .כמה 'הוד'ם 'וצא'

53

ראו

R. E. Fierstein, A Dijferent Spirit: The Jewish Theological Seminary 011886-1902, New

) York 1990, p . 54להלז פיירשטיין .רוח אחרת(.

54
55

מצעה של התנוע הרפורמית מ  , 1885-הכולל עקרונות דריקליים בכמה נושאים.
ראי

; R. Kohut, My Portion, New York 1925, pp . 80---81

פיירשטייז ,רוח אחרת;

H. Diner, 'Like

the Antelope and the Badger: The Founding and Early Years of the Jewish Theological Seminary,
1886-1902', J. Wertheimer (ed.), Tradition Renewed: A History 01 the Jewish Theological

SemiTUlry 01 America, I, New York 1997, pp . 3-42

542
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מזרח א'ררפה ,רבכללם הרב הכרלל 'עקב 'רסף ,רתמר כספ'ם למרסד ,רכמה מהם אף
הררר בר .אך הקואל,צ'ה רחבה שד'מר בנפשם כמה מן המ"סד'ם

-

יא'חרד ממש' ב'ן

'הוד'ם בנ' המעמד הנמוך שב Lower East Side -לב'ן אח'הם מן המעמד הגברה' - 56
מעלום לא קמה .כפ' שטרען הה'סטרר'ון דרד ר"נברג ,אף שנש'א ב'ת המדרש ,סבטו
מררא"ס ,זכה להערכה רבה מצד 'הוד'ם 'רצא' מזרח א'ררפה בפ'לדלפ'ה ,שבה המש'ך
להתגורר ,ראף שאלכסנדר קרהרט של,מד שם תלמרד זכה לכברד רב ,יהתאפ"נר קשר'ו
של ב'ת המדרש הצע'ר עם קה'לת המהגר'ם קרדם לשנת  1902בא' ררדארת רלעת'ם אף
בחשדנרת גמררה'.ך  5מבקר'ר של ב'ת המדרש תפסרהו כמררחק משהר ,כפטרנל,סט' רכלא
אררתודרקס' ד'ר .יתכנ'ת לע'לר'ם הדת' של אח'נר המסכנ'ם על 'ד' ש'מוש במס"מ'

ב'ת המדרש לרבנ'ם שלנר שהם דרבר' אנגל'ת 58 :שנרסחה בחרסר רג'שרת ,ה"תה ללא
הרע'ל ,וכמרה גם המחסור התמ'ד' במשאב'ם ,שמנע מב'ת המדרש לזכרת תלמ'ד'ם
מערט' 'כלות במלגרת ראו'רת .פט'רתם לש קוהרט ב  , 1894-לש מררא"ס שלרש שנ'ם
אחר'ו רשל ראש חבר הנאמנ'ם 'רסף בלרמנטל ב  1901-העמ'דר את עצם ק'רמר של
המרסד בסכנה .דרמה ה'ה ,כ' התקררה לכרנן קראל,צ'ה מכ'לה של 'הרד'ם דת"ם בעל,
נט"ה למסררת שתת"צב כנגד הרפררמה תגררע בערדה באבה59 .
בשנת  , 1898אלו' בנ'ס'רן לארשש את הקראל'צ'ה המכ'ויה בלעת הז'קה למסורת,
הצטרפו כמה מראש' ב'ת המדרש לרבנ'ם ,בכללם הנר' פר"רה-מנדס ,ס"ררס אדלר,
ברנרד דרכמן רמקס כהן ,אל מנה'ג'ם 'הרד'ם 'רצא' מזרח א'ררפה ,רבכללם כתר'אל
שרהסרן ,עררכר של הע'תרן האררתרדרקס' ה"ד' החשרב ב'רתר דער ייד'שעס טאגבלאט,
כדי לייסד את מה שכינו יהאיגוד האזרתךרוקסי לש הקהליות היהודיות באמריקה

,I

המ'לה אירתידיקס'ית בלטה מארד לע'ן בלוגו של הארגרן החדש רבפרסרמת שלר ,אך
בדרמה לב'ת המדרש לרבנ'ם קם א'חרד הקה'לרת )של'מ'ם נקרא יהא'גרד האררתרדרקס"(
במ'דה רבה יכד' למחרת נגד הכרזרת'הם של רבנ'ם רפורמ'ם שא'נן מת"שברת עם

דבר' תררתנר ב  [...רעם פס'קות'הם לש חכמ' 'שראל לדרררת'הם 60'.מצער לש הא'גרד
האורתרדרקס' הפר'ך כמעט אחד לאחד את סע'פ'ר של מצע פ'טסבררג מ  61.1885-ראכן
הא'גרד האורתרדרקס' ה'ה פתוח מעט פחרת מב'ת המדרש לרבנ'ם  :המ'לה קינסרייט'ב'
מערלם לא הרפ'עה בפרסרמ'ר הרשמ"ם אף שהתח"ב לקדם את ענ"נ'ה של יה'הדות
הה'סטרר'ת '.עם מ"סד'ר לא נמנה לור רב 'דרע אחד מב'ן רבנ' הקה'לות הרפררמ'ות.

56

פיירשטיין .רוח אחרת ,עם'

57

ראן

. 58

'D. Weinberg. 'JTS and the "Downtown" )ews of New York at the Tum of the Century ,

 tion Renewed, New York 1997, p . 15וTra:d
58

ראן קרפ ,ישביאוך זלמן שכטר בא לאמירקה' ,קרפ ,חיי הרוח ,עמ' •163

59

ראו גוררק ,אךרתךריקסיית ,עמ'

60

אדו E. Markovitz, 'Henry Pereira Mendes: Architect of the Union of Orthodox Jewish
Congregations of America', American lewish Historical Quarterl.)., 55 (1966). p . 377

61

American ]ewish Year Book (AJYB) 4 (1902-1903), pp . 99-102
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האורתורוקסייה בעימות עם אמריקה

אך בדומה לב'ת המררש לרבב'ס צפה 'הרות אמר'קב'ת שתכלזל שב' זרמ'ס ע'קר"ס,
אורתודוקט' ורפורמ ',ושס לו למטרה לחזק את הראשוו • 2 ,
לשס כך בוצר ש'תוף פעולה הדוק ,אף כ' חשא ',ב'ו הא'גוד האורתודוקט' וב'ו
ה ,Jewish Endeavour SocietY -אותה 'טדו ב  1899-תלמ'ד'ס מב'ת המדרש לרבב'ס
כד' לטפק לצע'ר'ס 'הוד'ס מו ה Lower East Side -הרצאות באבגל'ת וכו כד' להבה'ג
פע'לות חברת'ת ויתפ'לות מכובדות ומטודרות שאל,הו מתלוות ש'רה בצ'בור ודרשה
באבגל'ת • 3 :התלמ'ד'ס ,שרב'ס מהס המש'כו בל,מוד'הס והפכו רבב'ס חשוב'ס,
שימשו דוגמה ומןפת לצעירים שכ'גטן' היהןדי כהוכיחם כיצד יכולים יהודיס בעלי

רקע מזרח א'רופ' לקבות להס השכלה אוב'ברט'טא'ת באמר'קה תוך באמבות קפדב'ת

למטורת 'שראל טבא ,מאחר שבמ'דה מטו'מת ה"תה מושתתת על המודל של הUnited -
 ,Society of Christian Endeavourתבועה פרוטטטבט'ת אקומב'ת המקד'שה עצמה
לקירוב לבבות בזירה העירונית 64 ,יזמה ה Jewish Endeavour SocietY -הקמת 'בתי
כבטת לצע'ר'ס; ח'קו' מודע ליכבט'ות לצע'ר'סי של הקה'לה הבוצר'ת האחות ,אלא
שה ,Jewish Endeavour SocietY -ששאלה טכב'קות ומ'בוח פרוטטטבט"ס כראות ע'ב'ה,

עמלה קשות ללחוס ביהשפעתס המז'קה של מ'ט'ובר'ס בוצר'ס ועובד' בת' תמחו'
כבט"ת"ס על מהגר'ס 'הוד'ס צע'ר'ס ולהתחרות במאמצ'ה של קה'לת ה'כל עמבואל
)  (Temple Emanu-Elלהעב'ר מהגר'ס 'הוד'ס צע'ר'ס לקה'לתס הרפורמ'ת ·':הבצרות,
ה'הדות הרפורמ'ת ,האורתודוקט"ה הימכובדתי או אף לא אחת מהו

-

אלה ה'ו

האפשרו'ות שב'צבו בפב' צע'ר' היגטוי ה'הוד' ,במשך עשר שבות פע'לותה ב'קשה

הJewish Endeavour SocietY -

לקדס את האפשרות השל,ש'ת במטגרת מאבקה בב'ת

המדרש לרבב'ס וביא'חוד האורתודוקט" כד' ל'צור אורתורוקט"ה אמר'קב'ת מכ'לה
שתהא מטורת'ת ד"ה כד' למלא אחר דר'שות ההלכה ומודרב'ת ר"ה כד' להש'ב צע'ר'ס

'הוד'ס 'וצא' מזרח א'רופה לב'ת הכבטת··,

שב'אור זלמו שכטר ) (, 1915-1847

שבואו המתוקשר לחופ' אמר'קה ב  17-באפר'ל

 1902הוכרז כפותח ע'דו חדש בח"ס ה'הוד"ס באמר'קה ,ה'ה שותף לאותה מטרה
בועזת ,הא'ש ,שבחשב גדול המלומד'ס ה'הוד'ס דובר' האבגל,ת שבדור ושתואר כיצ'רוף

הבפלא ב'ותר של למדבות ,שב'בות ומגבט'ות רוחב'ת,ד .השתכר שכר זעוס ב'ותר ואף טבל
מבד'דות רוחב'ת קשה בעת של,מד באוב'ברט'טת ק'מבר'ג :על כו עבר לארצות-הבר'ת
וק'בל על,ו לעמוד בראש ב'ת המדרש לרבב'ס בב'ו 'ורק ,שזה עתה אורגו מתדש ,הודות

להזרמת משאב'ס מו הבאמב'ס העש'ר'ס שק'בלו את המוטד ל,ד'הס ,שאף לעשותו
מרכז לחכמת 'שראל ומוטד ימדע" אקדמ' קפדב' המחו'ב להתמטר בלא ט"ג לע'טוק

62

ראו פיירשטיין .רוח אחרת .עמ'

63

ראו גורוק .אורתורוקסייה .עמ' , ; 287יינר) .לעיל הערה (. 55
ראו ) Dictionary o[ Christianity, in Americaלעיל הערה  (, 3עמ' . 257-256

65

ראו J, J. Bennan, 'A New Spirit on the East Side: The Early History ofthe Emanu-El Brotherhood ,

64

. 110
עמ' . 35-34

1903-1920', American Jev.'ish Historical Qunrterly 54 (1964), pp . 60-75
66
67

לעניין זה ראו גורוק .אורתורוקסייה ,עמ' . 297-285 , 158-155 •86-83
קרפ )לעיל הערה

(, 58

עמי . 158
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במדעי היהדוח .בעקבוח בואו צפה ה  American Jewish Year Book68-בכיטחון כי 'לא
ירחק היום ובאץר זו ישכנו מרכזה של הפעילות הדתית היהודית וביתה הנבחר של
היהודית'69 .

הלמדנית
מעלותיו היתרות של שכטר  -למדנות עצומה ,סמיכה לרבנות ,מיטב ההשכלה
הכללית האוניברסיטאית האירופית ,וכן תואר דוקטור  -נראו בעיניו וכן בעיני אלה
שעמלו כה קשה כדי למשכו אליהם ,כאותן תכונות בדיוק הדרושות ליהדות המסורתית

בהקשר המודרני אם חפצת תיים היא .עד מהרה הפך שכטר לסמלו ולנושא דגלו של
בסיס חובק כול לתורה וזאח כדי לאמץ כל מה שהוא ימינה לרפורמה .לכן ,במשך זמן
מה צעדו הוא והאיגוד האורתודוקיס יד ביד :ב 1904-תיאר נישאו ,הנרי פריירה-מנדס,
את בית המדרש לרבנים כ'עמדת מגן נגד היהדות הרפורמית O:ך לימודי יהדות ומחקר

רחב היקף אמורים היו לשמר את היהדות באמריקה לואושש את מסורת

ישראל.

מתבוננים מן הצד תפסו כי אותו זן של יהדות מסורתית ששכטר ייצג נבדל מזנים

אחרים ששווקו במקביל ליהודי ניו יורק .בדרשה מפורסמת לחג הפסח שנשא ב 24-

באפריל  1910בהיכל עמנואל ביקש יהודה ליב מאגנס להסביר את ההבדל :
קידמת אךרתרריקסייה שביסודה היא מקיבעת וכלתי משתנה .אורתןדךקסייה

כזאת אינה מודה בכך שביכלותה לש היהדות להתפתח לוהשתנות .אך קיימת
גם אורותדוקסייה מסוג אחר ,שחרף דבקותה במסורת ישראל מודה בשינוי

ובהתפתחות אפשריים וכן בהסתגלות לסביבה החדשה .אורתודוקסייה מסוג זה
היא זו של אנשים כזכריה פרנקל או כשניאור זלמן שכטר l .ך
למעשה לא נטה שכטר חיבה יתרה ליהדות נוסח היכל עמנואל אף שהיה מיודד עם
מאגנס באותם הימים ,התנגד בתוקף לרוב הדברים שיציגה היהדות הרפורמית ופעל

בחשאי לסכלם .אך החשוב הוא כי שכטר ,מאגנס ,וכן רוב הקהילה היהודית המאורגנת
של אותם הימים הניחו כי יהדות אצרות הברית מפולגת בעיקר בין שני מחנות כאשר

לכל אחד מהם בית מדרש משלו Hebrew Union College ,וJewish Theological -
) Seminaryבית המדרש לרבנים( ,ארגון קהליתי מלשוUnion of American Hebrew ,
 Congregationsו ,Orthodox Jewish Congregationai Union of America -וכן ארגון
רבנים משלו  The Central Conference of American Rabbis :ו'אגודת הבוגרים של בית
המדרש לרבנדם' .החוגים החרדייס דותר ,שדיברו בעיקי 'ידיש ושהציער הגדרה מדירה

ד,רבד ,יותר של אורתודוקסייד" שהוציאה אל מחץו לתחום את בית המדרש לרבנים
ה'קונסרווטיבי ',כמעט לא הטביעו את רישומם .הרפורמים והקונסרווטיבים ראו את

היהודים הללו כזרים למציאות החיים האמריקניח וכבלתי ראויים להתייחסות 2.ך
68

ראי

69

על כך ראן  s of Seminary Scholarship·. Tradition Renewed, II, pp . 55-61ןן J. Sarna, 'Two Traditio
ראי מרקיביץ )לעיל הערה  (, 60עמ'  380הערה  . 51על ייסיד נית המדרש לרכביס ראו M. Scult ,

Oך

AJYB (1902-1903). p. 15

' Schechter's Seminary', Tradition RenEwed, 1. pp. 45-102
71

ראי

72

ראן

A. Goren, Dissenter in Zion, Cambridge. Mass. 1982, p . 111

Culture, Philadelphia 1989, p. 55; M. Waxman

 Jewishןס

J. Sarna, }PS: The Americanization
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כד' לזכות ב'תר הת"חטות התכבטו בעצם 'ום לוו"תו של ר' 'עקב 'וטף ,ה  29-ב'ול'
 , 1902מעט למעלה ממאה 'ום לאחר בואו של שג'אור זלמן שכטר ,ש'ש'ם רבג'ם שקגו
את הכשרתם בא'רופה ו"צגו את הפלג ה'מג' כ'הדות כד' להק'ם פורמל'ת ארגון שכ'גו

אגודת הרכג'ס ,בהקפ'דם לה'מגע מש'מוש כלשון האגגל'ת הח'לוג'ת .הרבג'ם ,שר'ברו
ייד'ש וכתבו עבר'ת ,הב'עו אותה דאגה שהב'עו 'הוד'ם דוכר' אגגל'ת באשר לעת'דה
של ה'הדות כאמר'קה .הדא'גו אותם רמתו הגמוכה של הח'בוך ה'הוד' ,א'-הקפדה
מטפקת בשמ'רת השבת ,השגחה לקו'ה על הכשרות ,שמ'רה רופפת על ד'ב' א'שות ועוד.
אלא שהפתרון שהצ'עו ה'ה ח'זוק טמכותם של רכג'ם שכמוהם עצמם הוכשרו בא'רופה

ש'עשו ככל 'כולתם כד' לפתור בע'ות אלה במשותף ולא תוך 'צ'רת מבגבון כושל של
רב כולל' .תר על כן ,פתרוגות אלה כללו הגדרה כדלג'ת הרבה 'ותר של אורתודוקט"ה
מאלה שהצ'עו שכטר או ה .Orthodox Union -למעשה מגעו חבר' יאגודת הרכג'ם'

חכרות לא רק מבוגר' כ'ת המדרש לרכב'ם כג'ו 'ורק ,שאותם כ'בו 'כלת' ראו"ם לשמש
כרכג'ם משום שלא למדו כל צורכם 73 ',כ' אם גם מכוגר' כת' מדרש לרכג'ם כמערכ
אירופה .הרבנים האורתןריקסים היחידים שכהם היו נכונים להכיר היו חניכי ישיבות

שאותם מ'גו ראש' 'ש'כות כעל ,שם כמזרח א'רופה .הם פ'תחו אסטרטג'ה של מאבק
באמר'קג'זצ'ה  :התגגדו לררשות כאבגל'ת ,וצ'דדו כ"ד'ש כשפת ההוראה המועדפת
ככת' טפר 'הוד"ם .כמכתכ צובן לבש'א הא'גוד האורתודוקט' הכה'רו כ' א'בם רוא'ם

כארגובו ארגון של קה'לות אורתודוקט'ות יממש ',כ'וון שהוא מוכן לה'ות חבר כארגון
הכולל גם קה'לות לא אורתודוקט'ות74 .
תחת כ'ת המדרש לרכג'ם ,שאותו ב'קרו על המודרב'ות שלו וכמ'וחד על ג'שתו
הכ'קורת'ת למקורות ה'הוד"ם ,תמכו חבר' 'אגודת הרכג'ם' ב'ש'כת ר' 'צחק אלחבן,
שאותה 'סדו כ  1897-חכר'ו של ר' 'עקכ 'וסף כד' שתשמש ,כדכר' הה'טטור'ון
שלה' ,כמקכ'לתן האמר'קג'ת של ה'ש'כות המהוללות כ'ותר כמזרח א'רופה 75 :ל'מוד
התלמוד ומפרש'ו ברמה גכוהה ב'צכ במרכז .התלמ'ד'ם ,כוגר' 'ש'כת עץ ח"ם או
בוגרי אחת מאחיותיה כאירופה .למרו ש"ס ופוסקים וכייריש  jהישיבה לא הניחה
לתלמ'ד'ה לרכוש הכשרה מעש'ת לרכגות ,וכן לא הב'חה לפשרות משמעות'ות עם
הסב'בה האמר'קב'ת לחדור לכ'ן כתל'ה76 .

· Tradition and Change: The Deve[opmenr 01 Conservative Judaism, New York 1958, pp .כ(ed ,
111-127; K. Goldman, 'A Respectful Rivalry: The Hebrew Union College: Jewish Institute of
Religion and lTS', Tradition Renewed, 11, pp. 595-606
73

ראו מרקוב r

74

ראו ספר התקנית של אגודת הרבניס האררתורוכסים כאם ריקה ,נתייסרה ביום ',ג כ"ר בתםח תרס"ב,

)לעיל הערה  (, 60פריירה ,עם' •381

כנוא יארק ,ספר היוכל של אגורת הרבניס דארצית הכרית יקנרה בםלאית עשירם וחםש שניס

להיוסרה ,ניו יורק תרפ"ח; גוררק ,אןרתךריקסייה ,עמ'  . 16לאחר מכז שינה הארגוז את שמי האנגלי
ל'ארגרן הרכניס האררתורוקסיס של ארצות הבירת וקנדה'.

75

ראו J. S. Gurock, The Men and Women 01 Yeshiva: Higher Education, Orthodoxy and American
Judaism, New York 1988, p . 19

76

שם ,עמ'  ; 42-18קלפרמן )לע'ל הערה  (. 42עמ' •72-48
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הקמתו של מוסד ל'מוד' כה מסורת' על אדמת ארצות הבר'ת ה"תה בבח'נת קו פרשת
מ'ם .אך שנ'ם ספורות קודם לכן לא ה;זי א'ש מעלה בעדתו כ' אמרקה ,יד' טרפהנע
מד'נהי תתמוך במוסד שכזה ,שכן שהשגת הספר'ם הנחוצ'ם ,שאף לא אחד מהם נדפס

באמריקה ,הייתה כרוכה בקשיים כה מרובים .עם זאת 'המךבלעת התורנית באמריקה'
שאותה הגתה 'אגידת הרבנים' ומייסדי הישיכה לא התפתחה כמתוכנן .בראשית המאה

ה  20-מחו תלמ'ד' ה'ש'בה בפומב' וללא הרף על תקנות ששללו מהם את מלגות'הם
העלובות כאשר ב'קשו ללמוד ל'מוד' חול .לס'רוג'ן ,בשנ'ם  1908-1906אף הנה'גו
שב'תות מתוקשרות ה'טב בענ"ן תכנ'ת הל'מוד'ם ותבעו לא דק מגוון ש'עור'ם רחב
'ותר כ' אם גם הכשרה יבאמנות הדרשה כך ש'עלה "נר הבוגרם להתחרות בבוגר

הסמ'נר התאולוג' של שכטר:דד לאחר מכן פחתה ההרשמה ל'ש'בה במ'דה משמעות'ת
עד שקם ברנרד דב רוול )  ( 1940-1885וארגנה מתדש והנה'ג בה ש'נו"ם על פ' מד'נ'ות
פתותה 'ותר ,וזאת לאחר שנתמנה כנש'אה ב  8.1915-ד
ב'מ' מלתמת העולם הראשונה דומה ה'ה כ' נתץר ד'נה של האסטרטג'ה הבדלנ'ת של
יאגודת הרבנ'םי :המלחמה הדון-ק'שוט'ת בהשפה האנגל'ת נחלה כ'שלון תרוץ' .ש'בת
רי 'צתק אלחנן ה"תה שרו'ה במצוקה ,ורוב הצע'ר'ם בעל ,הרקע המזרח א'רופ' שה'ו

תפצ'ם להתמנות לרבנ' קהליות )בכללם כאלה שהור'הם ה'ו פעלי'ם ביאגודת הרבנ'ם;
ואב'ו של אחד מהם אף ש'מש כנש'אה( ה'ו לתלמ'ד' ב'ת המדרש לרבנ'ם ולבוגר'ו .עם
זאת מה שנדמה באותה עת ככ'שלון ס"ע ברבות ה'מ'ם להב'א לשת' תוצאות משמעות'ות

ב'ותר.

ראש'ת ,תבר' יאגודת הרבנ'םי הרת'בו את מגוון הג'שות באורתודוקס"ה ועקב

כך אף ב'הדות אמר'קה כולה .הגדרתם המד'רה לדבר'ם שמצ"נ'ם רב אורתודוקס',
התנגדותם לאמר'קנ'זצ'ה וכן שא'פתם לעשות ס"ג לתורה וכך ל'צור מובלעת שתגן על
ה'הדות המסורת'ת מפנ' פל'שה לתוך די אמות'ה ,תהא תומרתה בע'נ' בנ' הדור אשר
תהא ,הניחו את היטודות שעליהם הקימן רבניס לימיס אךרתודךקסייה חרדית .שנית,

יאגודת הרבנ'םי תרמה לפ'לוג ב'ן האורתודוקס"ה לתנועה הקונסרווט'ב'ת .מאמצ'ה

של יאגודת הרבנ'םי לצמצם ככל שנ'תן את הגדרתה של האורתודוקס"ה וכן תמ'כתה
ב'ש'בה שלא דבק בה ולו שמץ מסממנ'ו המודרנ"ם של ב'ת המדרש לרבנ'ם העלו
שאלות בס'ס'ות באשר לגבולות'ה של האורתודוקס"ה ,שאלות שבמשך שנ'ם נותרו
בלא מענה כאשר קו הגבול השבר'ר' ב'ן ה'הדות האורתודוקס'ת לקונסרווט'ב'ת הלך
והת"צב .הגדרתה של האורתורוקס"ה כפ' שהתגבשה בסופו של דבר לא ה"תה כה
מררה כפ' שיאגודת הרבנ'םי ה"תה מצפה אבל הפליוג ב'ן ה'הדות האורתודוקס'ת
לקונסרווט'ב'ת ,שפץר והגתבש בתקופה שב'ן שת' מלחמות העולם והג'ע לש'או לאתר
מלחמת העולם השנ"ה ,נבע בע'קר מעמדתה הבלת' מתפשרת של יאגודת הרבנ'ם:
כפ' שקורה לא אחת בעולם הדת ',גם כאן ס"עו השוליים להגד'ר מחדש את המרכז.

77

גךריק .שם ,עמי
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ראו שם ,עמ' : 33הנ"ל'Yeshiva StOOen1S at JTS', Tradition Renewed, I, pp. 483-475 ,
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ההגבלות החמווות שהוטלו על ההג'וה ב  1924-הצ'בו אתגו קשה בפנ' האוותודוקס"ה.
זו'מת מהגו'ס שומו' מצוות נבלמה בשעה שדומה ה'ה כ' גס ,לד'הס של אלה שה'גוו
שב'ס קודס לכן נוטש'ס את אמונתס הדת'ת .אפ'לו בקוב חלק מן החוד'ס ב'ותו
באמריקה גבתה האווירה המתירנית של שנות ה  20-מחיר :
לבוש בבחו על פ' צו האפנה ,ולאו דווקא על פ' דו'שות הצנ'עות .ה'ו בנמצא

מזובות חדש'ס עוב'ס לח'י וכן דוכ'ס מקובלות חדשוח לגבו'ס ,לבד מתלמוד
תווה ,לבלות את זמנס בעוב'ס ובשבתות .אף ה'טשטש הקו המפו'ד ב'ן אורחות
ח"הס של 'הוד'ס אוותודוקס'ס לאלה של 'הוד'ס ח'לוב"ס' .הוד'ס אוותודוקס'ס
ואפ'לו חס'ד'ם ב'קוו בתאטוון ,וזוגות נאהב'ס 'כלו ללכת לקולנוע בלא לה'ות
מטרה לחצ' רכ'לות ולעורו מורת רוח בקה'לה79 .
בווע'דת יאגודת הרבנ'סי ב  1926-נזף הדובר המרכז' בשומע'ו בשל ה'דרדרות ח"
הדת

בקה'לה :

'בזמן האחרון מרג'ש'ם אבחבו כ' המצב הולך ורע .הל'קו"ם בח"ם

בתרבו באופן בורא:ס .אפ'לו בשכובת בואובסוו'ל שבברוקל'ן ,שבודעה באותם ה'מ'ם
כ"רושל'ם דאמר'קה ',רק  8%מב'ן הגבר'ם ואף פחות מכך מב'ן הבש'ם וה'לד'ם ב'קרו
בקב'עות בב'ת הכנסת .בברוקל'ן ,הקה'לה ה'הוד'ת הגדולה ב'ותר באמר'קה בשנות
העשו'ם ,ק'בלו רק  12%מבב' הבוער ח'בוי 'הוד' כלשהו.
אחד מאלה שב'קשו לעצור בעד פץר התבוללות זה ה'ה ר' שוגא פ"בל מנדלוב'ץ'
)  81 (, 1948-1886מהגר צע'ר מהובגר'ה שב  , 1921-והוא בן שלוש'ם וארבע בלבד ,הפך
למנהלו של מה שה'ה אז אחד מבת' הספר ה'ומ"ס הראשונ'ם באמו'קה ,הלוא ה'א
'ש'בת 'תורה ודעת' שבבווקל') .ה'ש'בה ,שהחלה את דרכה כב'ת ספר 'סוד' צ'וב'
דת' המשלב גם ל,מוד' חול ,הוראח עבו'ת וכן ל,מוד כתב' קודש בעבר'ת ,הפכה
בב'הולו של מנדלוב'ץ' למעוז אורתודוקס' המשלב חר'פות ל,טא'ת ודבקות חס'ד'ת עם
ל,מוד' חול מצומצמ'ם ב"ד'ש ,והצ'ונות מאן דכר שמה .בתוך שמובה שב'ם הרח'ב
את 'ש'בת תורה ודעת כך שתכלול ב'ת ספר ת'כו) )מת'בתא( ו'ש'בה גבוהה כאחד.
ה'ש'בה בת"חדה לא רק בכי שצמחה במה'רות אלא גם בכך שקמה במודע לא כד'
להכש'ר רבנ'ם ומלומד'ם כ' אס בעל ,בת'ם ,שכפ' שתפס מנדלוב'ץ' בחוש'ו המחודד'ם
עתידים להיות עיקר מניינה ובניינה של הקהילה האורתודוקסית באמריקה 82 .ואמנם

ה'עד האסטרטג' שהבחהו בכל דוכו ה'ה להעמ'ד 'דוו של בעל ,בת'ם -
79

ראו

80

ראו ספר היובל של אגודת הרבניס )לעיל הערה

81

ראו

אבש' עסק'ם

J. R. Mintz, Hasidic People: A Place in the World, Cambridge, Mass. 1992, p. 21
Spirit ,

ןס

(, 74

עמ' קיד.

A. S. Gross and 1. K.aminetsky, 'Shraga Feivel Mendlowitz', L. Jung (ed.), Men

New York 1964, pp. 551-572; S. B. Parsons, 'The Role of Shraga Feivel Mendlowitz in tbe
Founding and Development of Hebrew Day Schools in tbe United States', Ph.D. Dissertauon ,
New York University, 1983; Y. Rosenblum, Reb Shraga Feivei, New York 2001
82

ראו ) Jewish Communal Registerלעיל הערה  (. 49עמי . 395-394
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מוכשר'ס או בעל ,מקצוע מ'ומנ'ס ש'קד'שו שנ'ס מחה"ס לתלמור תורה א'נטנס'ב'

ואף 'וס'פו לעשות כז בזמנס החופ'ש 83 :אף עמד על כך ש'פנו אל'ו בתואר מר ולא
רב ',משל ב'קש לשמש דוגמה לאותו סוג של מנה'ג בעל ח'נוך 'הוד' טוב ומחו'בות
'הרות עמוקה שכמותו שאף להכש'ר בב'ת ספרו .ב  1936-למדו ב'ש'בת תורה ודעת

 751תלמ'ד'ס ,ואף קמו לה כמה מתק'ס ומתחר'ס .לכז הק'ס מנדלוב  ' rמחנה ק r

אורתודוקס ',מכוז להכשרת מור'ס שנשא את השס יאש דת; וב  1944-אף את יתורה

ומסורה ,החברה הלאומ'ת לבת' ספר עבר"ס 'ומ"ס; שתרמה תרומה משמעות'ת ב'ותר
לח'נוך ה'הוד' .לנוכח חורבז 'הדות א'רופה עמלה יתורה ומסורהי כד' ילהפ'ץ את רוח
התורה האמיתית בייטדה

ישיבות ...

ככל רחבי ארצית הכרית .מטרתה חייתה בית ספר

'ומ' בכל קה'לה וקה'לה 84:לאחר המלחמה ס"עה בהקמת מאות בת' ספר מסוג זה
ב'צרה לשס כך אחדות דע'ס ב'ז מנה'ג'ס אוררתדוקס'ס בעל ,השקפות עולס שונות.
הרע'וז כ' 'הוד'ס 'ד'ל' אמר'קה 'וכלו לשלב תורה עס דרך ארץ כאנש' עסק'ס וכבעל,
מקצוע לא נראה עוד כה מופרך ,ואף נזרעו הזרע'ס הראשונ'ס לתח"ת האורתודוקס"ה
כשלהי המאה העשריס85.

r

אף שהאסטרטג'ה שנקט מנדלוב '

להצלת 'הדות אמר'קה נראתה לרב'ס מז

האורתודוקס'ס בנ' זמנו כחרד'ת ,עד"ז נתפסה בע'נ' כמה מתלמ'ד'ו כאנמ'ת מד'.
המנה'ג הכר'זמט' רי ח"ס אברהס דב בער לוו'ז הכהז ,המכונה יהמלאך; שה'גר זה לא
כבר ,ה'ה מקורב מאוד לחס'דוח לובב'ץי ברוס'ה אך ל'מ'ס החרחק ממנה .בהשפעחו
נ'סו כמה מתלמ'ד' 'ש'בת תורה ודעת בשלה' שנות העשר'ס לפרוש כל'ל מסב'בתס
הח'לונ'ת ולח'ות את ח"הס בדבקות ובקדושה  :ג'דלו זקז ופ'אות ,תדלו לענוב ענ'בות
יוללבוש שאר מלבוש' גו"ס מ'ותר'ס;  86לבשו קפוטות ,חבשו מגבעות שחורות רחבות
ת'תורת ,נתעטפו בצ'צ'ת ופרשו כל'ל מז התרבות הח'לונ'ת  -לא רד'ו ,לא ע'תוז ,לא
סרט .אפ'לו את 'ד'עתס באגנל'ת ,שה"תה שפת אמס ,לא ראו כנכס אלא כנטל .לאתר
שב  1931-סולקו בשל ק'צונ'ותס מז ה'ש'בה הפכו ימלאכ'ס; ה"נו חס'ד'ו של רי ח"ס
המלאך ,כת חס'ד'ת שחבר'ה ד'ברו וכתבו רק ייד'ש ,התפללו בדבקות 'תרה ,ח'ו ח"
פר'שות הוקדשיו את כל עתות'הס לל'מדו תורה צב'פ"ה לץק העלוס ,שעבקבות'ו
תבוא הגאולה.ך 8

הס נותרו כת קטנה שהתרכזה בשכונת ו'ל'אמסבורג שבברוקל'ז ושערב מלחמת
העלוס השנה" מנתה לא 'ותר מכמה מאות חבר'ס .ברס משמעותה הסמל,ת ה"תה
מרחיקת לכת הרבה יותר .ראשית .היא הוכיחה כי התבוללית בקרב בני מהגרים איננה

בלת' נמנעת ,וכ' בתנא'ס מסו'מ'ס 'כלו אפ'לו השקפות'ה הפ'אט'סט'ות של חס'דות

פול r

לקרץו לצע',,ס באמרקה .שנ'ת ,הימלאכ'סי ה'ו מבשר' תח"תה רבת המשמעות
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והבלת' צפו'ה של החס'דות לאחר מלחמת העולם השב"ה .ב  1915-ת'אר אחד הכותב'ם
,.-ב  Jewish Communal Registeאת אדמתה של אמר'קה כיאדמת בור שלא תצמ'ח שום

פולחז חס'ד" .רוב המהגר'ם החס'ד'ם ,גרס הכותב ,לא חפצו לדבוק ברב' זה או אחר,

ולכז כמעט ולא ה'ו לארבעת הרב"ם שם חס'ד'ם 88 .ב"סדם חצר חדשה שרוב בא'ה
בולדו באמר'קה הוכ'חו הימלאכ'ם :כ' אדמת אמר'קה פתחה בפב' החס'דות אפשרו'ות
צמ'חה גדולוח בהרבה מכפ' שב'תז ה'ה לדמות תח'לה .בכך ,כמו ברבר'ם כה רב'ם
אחר'ם ,ש'משו כמבשר'ה של תמורה ,אות לכך שהיטר"פע מד'בהי עשו'ה לשמר כ'ס'ם
של חרד'ות .ולבסוף ,לאלה ש'דעו על ק'ומם ,התוף הימלאכ'םי אח המעבה הק'צוב'
ב'ותד לסכבות שבפב'הז ב'צבה ה'הדוח באמר'קה .האסטרטג'ה שבקטו לש'מור האמובה
המסורת'ת ה"חה לדחות מכול וכול את הקוד'ם התדבות"ם האמד'קב"ם ,וככל הב'תז
להסתגר במובלעת חס'ד'ת השמורה מפב' השפעות ח'צוב'ות מז'קות כלשהז ,בדומה
מאוד לחבר' כח האמ'ש הפרוטסטבט'ת ולאח'הם ההוטר'ט'ם .פחות מ  5%-מ'הוד'
אמר'קה בקטו אסטרטג'ה קבא'ת זו של קרע מוחלט .עם זאת ,כרי אברהם ר"ס וככמה
מחבר' יאגודח הדבב'םי בשעתם ,ס"עו אלה שהצ'גו את 'הדותם כאופוז'צ'ה לתרבוח
האמריקנית להגדיר את הזרס הדתי המרכזי המכיל שבו חשו יהודיס רביס יותר כבני
בית.

לעומת זאת ב'קש רב רוול לשלב אח האורתודוקס"ה באמר'קה בזרם הדת' המרכז'89 .

הוא ה'ה בצר לשושלח רבב'ם 'דוע' שם ,בחשב ב'לדותו ע'לו' ,למד בכמה מז ה'ש'בות
הל'טא'ות הבחשבות ב'ותר ואף זכה לסמ'כה והוא בז שש עשרה בלבד .במקב'ל

קבה לו השכלה כלל'ת ואף קשר קשר'ם עם תבועת הבובר הסוצ'אל'סט'ח ,וב 1905-
עצרוהו של'ח' הצאר בקובבה בעווז המרדה .עם בואו לאמר'קה שבה לאחר מכז המש'ך
הז בל'מוד' קודש ב'ש'בת רי 'צחק אלחבז הז בל'מוד' חול ב,Temple UniversitY -
באוב'ברס'טת ב'ו 'ורק ובדרופס' קולג ',שם ק'בל את התואר דוקטור שלו ב • 1911-
במהלך אותז חמש שב'ם הצל'ח להרש'ם הז את הרבב'ם 'וצא' מזרח א'רופה שב'צבו
בראש יאגודת הרבב'םי )למעשה ש'מש כעוזרו של הבש'א רי ברברד לוובטל( הז את
המלומד'ם ה'הוד'ם המודרב'ם 'וחר שה'ו רבות'ו בדרופס' קולג '.אח עצמאוחו הכלכל'ת
רכש עם ב'שוא'ו לבת למשפחת טראב'ס ,אחת ממשפחות המהגר'ם האורתודוקס'ות
המזרח א'רופ'ות האמ'דות ב'ותר ש'סדה את

The Oklahoma Petroleum and Gasoline

 Companyובעקבות ב'שוא'ו ש'לבה אותו בעסק'ה .וכך ,בצורה מ'וחדת במ'בה,

מ'זג בתוכו למדבות מסורת'ת ,השכלה כלל'ת מודרב'ת וכ'שרוז עסק' .בהכ'רם ב'כולתו
הזמ'בוהו פרבס' 'ש'בת עץ ח"ם ו'ש'בת רי 'צחק אלחבז ב  1915-לארגז מחדש את המוסד
המאוחד החדש ולעמוד בראשו אף שטרם מלאו לו שלוש'ם שבה .כדבר' הב'וגרף שלו

88
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התכווך בקבלו את המשרה 'להצ'ב גשר שבאמצעותו תג'ע התורה מא'רופה לאמר'קה
בלא לה'וקק לפשרות משמעות'ות עם אורח הח"ם באמר'קה באותה תקופה'.ס.
תח'לה הגד'ר את עצמו המוסד החדש ,שזמנ'ת נשא את השם The RabbinicaJ
 , College 01' Americaכ'כ'ת ספר 'ומ' שבו נלמד'ם קודס'ם כדמת ב'ת ספר 'סוד ',ב'ת
ספר ת'כיך יקולג' :המוסד הדג'ש כ' יל'מוד' קודש וחול כאחד' נלמד'ם בשנת"ם

הראשונות ,ומ'ד אחר כך 'ת'נתך לתלמ'ד'ם ההזדמנות ללמוד כמקכ'ל כ'ש'כה

וב"סיטי

קולג'"91 .

עיבדה זו עצמה ,לחדה בית טפר זה בהשוואה לקודמיי ,למתחריר

האורתודוקס"ם בכללם ,שנ'ם אחדות לאחר מכך' ,ש'בת 'תורה ודעת ',של,מדו ל,מוד'
חול בלא חמדה ולא עודדו תלמ'ד'ם לה'דשם לקולג '.העובדה כ' כ ' 1915-כלו
מחצ'ת מב'ך מור' המחלקה למדע' ה'הדות בקולג' לרבנ'ם ,כולם 'הוד'ם שומר'
מצוות ,להתנאות בדוקטודט'ם שהש'גו בקולג"ם ובאונ'ברס'טאות ח'לונ"ם מצב'עה
על שא'פות'ו הגבוהות של המוסד• 2 .
בשנת  , 1923עם שובו משהות כת ארבע שנ'ם בט1ל Qה ,שאל,ה הלך כד' לס"ע
בהצלת עסק' הנפט של משפחתו ,הגה רוול תכנ'ת להק'ס 'ש'בה-קולג' לצד ב'ת
ספר 'סור' ,ב'ת ספר ת'כוך ,סמ'נר למור'ס וכ'ת מדרש לרבנ'ס שכבר ה'ו ק"מ'ס.
תח'לה ה"תה המטרה צנועה ,ותאמה את הפ'לוסופ'ה של רוול בכללה ' :להענ'ק
הכשרה אקדמא'ת כלל'ת גם לאלה הלומד'ם כשאר מחלקות'ה של ה'ש'בה כך ש'וכלו
לשלכ בצורה הרמונ'ת את מ'טכ התרבות המודרנ'ת עם ל'מוד התורה ,עם רוחה וכך
עם הא'דאל'ס של מסורת 'שראל סבא • 3:אך התלהבותם של הנאמנ.ם' ובעקבות'הם
אף של הקהילה המזרח אירןפית הרחבה יותר בניו יורק ,הביאה עד מהרה להרחבת
הפרו'קט ואף נ'פחה אותו למסע התרמה חסר תקד'ס שנועד לג"ס חמ'שה מ'ל,וך דולר
להקמת קמפוס מך השורה הראשונה ב. Upper Manhattan's Washington Heights -
המוסד החדש 'צ'ג את ה'הדות האורתודוקס'ת 'כצורה ברורה כאתגר וכהזמנה ל'הוד'

אמר'קה לבוא בשער'ו ·'',הכר'ן אחד התורמ'ס .אחר ת'ארו כ'קו הגנה כפנ' הלכ'
רוח של אד'שות וער'קה הרווח'ס בקרב הדור הצע'ר במד'נה זו • 5 :ושל'ש' סבר כ'
הקולגי החדש יתחרה במקביליו הלא יהודים הנודעים בירתר וייתן מענה ל'יהודיס

שדרכם לכת' ספר נוצר"ם נחסמה בלא כל קשר להשכלתם • 6 '.חרף ב'קורתס של אלה
שתפסו אוות כ'קר או כקרתנ' מד' הגש'ם הפרו'קט ,שהנ'עו אותו תקוות א'דאל'סט'ות
תמ'מות כה רבות ,את מטרתו השאפתנ'ת ,חאת תוך הסת"עות בהלוואות בנקא'ות
נד'בות .ה'ה זה הפרו'קט הגדול כ'ותר שעל'ו הכר'ז מוסד אורתודוקס' אמר'קנ' כלשהו
מעולס .ב , 192S -עס חנוכת הבנ"ך שנבנה בסגנוך מ',1ר אפ'לו 'אגודת הרבנ'ס :שלא
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חדלה לייסר את רייל בטרינ'ית באשר למגמית הטרידיקס'ית ב'ש'בה ,רייתה נחת מכך
שהקמפיס החדש מגלם את גאייתה יתפארתה של ה'הדיח האירתידיקס'ת באמר'קה
נ  [...יהיפעתה המיצלחת של האירתידיקס"ה בזרם המרכז' ב'הדית אמר'קה" • _ 7
למעשה הפכה 'ש'בה-קילג' בהדרגה מיסד של 'זרם מרכז ",במ'דה רבה הידית
ל'איתי תמה'ל מיפלא של למדנית' ,ד'עת אירחה ירבעה של אמר'קה ,יכן נ  [...תבינה

פיל'ט'ת'  _8שאפשר לי ,לדייל ,לשמש בתפק'ד ח'ינ' של מתייך .היא ל'מד סנגיר'ה על
הל,מיד המסירת' בפנ' מתקפית'הם של חס'ד' הח'לינ'ית ,יכן על עמ'ת'י במיסד בעל,
ההשקפה החילונית יותר בפני מתקפותיהם של חסידי הןכסורת .הוא הפיס את דעת חבריו

ב'אגידת הרבנ'ם' יק'דם את הקר"רית של ביג'יי שאיתם דחתה 'אגידת הרבנ'ם' בביז.
יחשיב מכיל ,חרף הבע'ית הכספ'ית המשתקית שבפנ'הז נ'צבי ה'ש'בה יכן רייל עצמי
ב'מ' השפל הכלכל ,הנה'ג את ה'ש'בה כאשר התגבשי בה חבר רבנ'ם אירתידיקס'ם
יכז קביצה גדילה של ביגר'ם ,בעל ,בת'ם אירתידיקס'ם שזכי בח'ניך 'היד' .איתי גרע'ן
שכינה ל'מ'ם 'אירתידיקס"ה מידרנ'ת --:ישיב ,ב  1948-בהנהגת 'ירשי של רייל נטלה
ה'ש'בה על עצמה גם את האחר'ית לח'ניכז של נש'ם אירתידיקס'ית' .האירתידיקס'ה
ה"תה חס'דה נלהבת של תלמיד תירה בע'דן המידרנ" .כתב בהערצה ב  1941-דיברט
גירד'ס ,רב קינסרייט'ב' שכיכבי החל לדריך ישבעבר חבש את ספסל' ה'ש'בה במסגרת
הסמ'נר למיר'ם' .ה'א עמדה על כך שתלמיד תירה א'ני זכיתם הבלעד'ת של קימץ

רבנ'ם כ' אם זכיתי יחיבתי של כל 'היד' י'היד':ססן
ה'מלאכ'ם ',שרגא פ"בל מנדליב'ץ' יכן אנש' שם מא'ריפה כר' אלחנן יסרמן ניתרי
ב' Pירת"ם מאיד כלפ' ה"ש'בה P-ילג" יכלפ' רד'פתה אחר התרבית המידרנ'ת' .במקים
לעמיד על כך שרבנ'ם 'חבשי את ספסל ,האינ'ברס'טה על,כם לעמיד בתיקף על
כך ש'ד'רי רגל,הם משם ',הכר'ז יסרמן.ןסן היא ראה את ייש'בה-קילג" כ'מרכז של
אפ'קירסית ישמד'  02ן יס'רב לדריך על מפתנה במהלך ב'קירי בנ'י 'ירק בשנת . 1938
ברם 'היד'ם שעברי אמר'קנ'זצ'ה נמרצת 'יתר ראי בקילג' סמל המשקף יאף מצד'ק את
שא'פתם לק"ם 'הדית ילסגלה למצב'ם חדש'ם בארץ חדשה .ב'ן שת' מלחמית העילם

פ'תחי 'היד'ם אירתידיקס'ם אלה .שכיני לעת'ם 'מתירבת'ם' אי 'שפי"ם ',צירה של
יהדות שסברו כי יהא בכוחה לעצור בעד פרץ ההתבוללות שהיהדות המסורתית הייתה
חשופה לו ולהותיר את בני הדור השני בחיקה103 .

למעשה .כפ' שכבר ניכחני לדעת ,החלה האמר'קנ'זצ'ה האירתידיקס"ה עיד בשנית
השמונים של המאה התשע עשרה ,כאשר כמה מן הקהילות המזרח אירופיות הוותיקות
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99
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יונתז ד' סדנה

והמבוססות ביותר בניו יודק עקדו לבתי כנסיות גדולים ומפואדים ושמו דגש מסוג

חדש על מכובדות ודרך אדץ ,למעלה ממאה שנה קודם לכן התקינו הקהילות הספרדיות
באמריקה הקולוניאלית תקנות לשם אותה מטרה עצמה ,ובאמצע המאה ,כאשד יהודים
יוצאי מרכז אירופה ישפרו את מעמדם החברתי ,אימצו אף הם ערכים של עידון וסרר,

משך הזמן ביקשו כלום כאחד להתאים את יהדותם לרגישויותיהם הבורגניות החדשות

ואף קיוו כי בשפרם את האווירה בקהילותיהם ירשימו את ילדיהם וכן את אורחיהם
הלא יהודים שקהילותיהם הפרוטטטנטיות הליברליות שיקפו ,על פי רוב ,אותם ערכי
דת וחברה עצמם ,על תקדימים אלה הסתמכה ב  1913-תנועת יישראל הצעיר ',שנוטדה
זה לא כבר וזכתה לתמיכתם של תלמידי בית המדרש לרבנים ,בבקשה ילהחיות את

היהדות בלבותיהם של אלפי צעירים וצעירות ",שיהדותם עודנה רדומה 104 '.לא יצאו
ימיס מרוביס רכמה מצעירים אלה ייסרן מה שנקרא תחליה ה"קהילה לדוגמה" לודמים

יקהלית ישראל הצעיר ',יבה תשמש האנגלית בדרשות ובשאר עניינים אך לא בתפליה,

הקהל כולו ייטול חלק בתפילה ,לא יוכרז עוד טכום הנדבה בבית הכנסת )שנוררינג(
ותהיה הקפדה כמעט מוחלטת על טדר ומשמעת 105 '.נוטחה בסיטית זו הכוללת סדר
ומשמעת ,דרשה באנגלית ,שירת קהל ,וכן ליטורגייה מסורתית )יניתן לקיים כל פרט
במסורת אבותינוי( ,הייתה למאפיין של האמריקניזציה של האורתודוקסייה בכל אתר
ואתר106 ,

בהדרגה נוצרו באמירקה שני טיפוסים לש קהליות אורתודוקסיות ,האחד ,שהושפע
מן הזרמים המודרניים באורתודוקסייה שהופיעו בלשהי המאה התשע עשרה בערים

הגדולות בגרמניה ובאנגליה כתגובה לרפורמה ,הדגיש מאוד הקפדה על אסתטיקה ועל
היפעה חיצונית נאה .כמר בגרמנלה 'הפיכת בית הכנטת החרדי לייהיכל תפילה" הראךי

לשמו ושהבריק ברוב פאר וטקטיות ,דרשה מידה רבה של מץר ,זמן וכסף'.ך  10יכך
לבשה התפילה דפוסים נוקשים במידה רבה ,סדר התפילה היה עשיו למנוע כל רחש
מיותר וכל תנועה מיותרת ;הוא עודד את התפילה שבלחש ולא ראה בעז יפה מבעים
לש כוונה יתירה לבב המתפללים ,כל האנשים שהיו אמורים להשתתף באורח פעלי

בתפילה בשעה ידועה ,קילבו על כך הודעה מראש לוא הניחו שום מקום

לאלתורים108 '.

באמריקה הוקמו בתי כנסיות שכאלה אך ורק בקהילות אורתודוקסיות אמידות ביותר,

במיוחד יצא לתהילה שמו של המרכז היהודי ב Upper West Side -שבמנהטן וכן יקהילת
ישורוןי שביורקוויל מעברו השני של הסנטרל פארק ,בכל אותם מקומות ,רבנים וחזנים
שתמיד הקפידו על תלבושת רשמית הדורה טענו נ r,רצות כי ברק ועידון חייבים לאפיין
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האורתודוקסייה בערמות עם אמריקה

את אורח החיים הדתי על כל היבטיו .עיצוב הפנים של בתי כנסת אודתודוקסיים שחיקו
את הכנסיות הפרוטסטנטיות של בני המעמד הגבוה השרה אווירה אותה ביקשו

ליצור :

חלונות ויטראזי היו בגדר חובה כשם שהיה השימוש הרווח בקטיפה .קטיפה
בגוני כחול כהה או ארגמן כיסתה כמעט כל משטח

אפשרי :

כדיוח ישיבה,

יישניים או ארבעה כסאות קבועים על הבימה שגונם אדום סמוקיי שיוחדו לרבנים
ולשאר מכובדים וכן פרוכות ומעילים לספרי תורה .לעתים קרובות הייתה אף

המחיצה עשויה מקטיפה .כדברי אחד מבני הקהילה יידמה רישומו הכולל של
בית הכנסת לזה של ביח קולנוע מן המדרגה הדאשונהיי ,עזרות נשים מקושתוח,
נברשות מסוגננות ,וכן השימוש הנדיב בעץ כהה ,בצרפת שיש ובחקרות מקומרות

וגבוהות ,כמו גם ,בתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה ,נוכחותו של שוער

הדור ייבמדיו המוזהביםיי ,הוסיפו עוד יותר לפארו של ההיכל'.ס!
החברים ,שברובם היו עשירים ,מגולחים למשעי ולבושים בקפידה ,ייתכן וידעו אך
מעט על יהדות אך הזדהו עם קהילתם ועם התנועה הדתית אליה השתייכו ואף תמכו
בנדיבות במוסדותיה ,בכללם הוישיבה-קולג" .ההיסטוריונית ינה וייסמן יוסליט תיארה

את קהילתם כיקהילה דתית של נימוסים והליכות:ס!!
קהילות אמריקניות אורתודוקסיות אחרות ,בין אם השתייכו לתנועת יישראל הצעירי

או ליאיגוד האורתודוקסי ',בין אם לא השתייכו לארגון כל שהוא ,נראו ,ואף חשו עצמן
עניות יותר למראה ארמנותיה של מנהטן האורתודוקסית .הבניינים ששימשו אותן היו

מפוארים פחות ,טקסיהן פורמליים פחות ואף בתי חבריהן ולבושם אלגנטיים הרבה
פחות .קהילות צנועות יותר אלה מעולם לא העלו בדעתן להתחדות בבתי הכנסת ידמויי
הקתדרלותי הרשמיים המקושטים של הקהילות האורתודוקסיות המבוססות ; הן אימצו
אסתטיקה שונה .עם זאת ,בדומה לאחיותיהן האמידות יותר סימלו באופן עמוק את
האמונה כי מסורת יהודית ותרבות אמריקנית מודרנית מתיישבות ,במהותן ,זו עם זו.

חבריהן התלבשו ככל אמריקני אחר ,הורו באנגלית ,עסקו בספורט ,האזינו לרדיו וצפו

בסרטי קולנוע ,ולמורת רוחם הרבה של רבנים חרדיים יותר אף נטלו חלק בריקודים
מעורבים ,לעתים אף בחסות הקהילה .בתי הכנסת אף שימשו כמקום התכנסות לצעירים
אורתודוקסים .לדוגמה ,אדבעה עשר בתי הכנסת של תנועת י'שדאל הצעירי בברוקלין
ינודעו כמקומות מפגש לצעירים בשבתות ובתגים :ישם נפגשו ודנו בשאלות המדתקות
של חיים יהודיים בזמן הזה :ישם אף באו במגע עם חברים וחברות במסגדת הצראות,

אירועים חברתיים ומסיבוח ,כולם בתוך די אמות של חיי קהילה!!! '.
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יינתן די מונה

ה

כפי שהסתבד ,כמובן ,הפתרון האורתודוקסי הל,ברל ,יותר לא הפך לדרך

המלך .

חגירתם של רבנים אורתודוקס"ם מן השורח חראשונח מאירופה לאמריקה בלוו"ת

כמה מתלמידיחם טרם השואה ולאחריח ,תמודות כלכליות ,תרכותיות ודתיות מרחיקות

לכת כחברה חאמריקנית וכן חתפתחויות דרמטיות כמדינת ישראל שינו את פניח
של האורתודוקסיה באמריקה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנ"ה בכך שהעניקו
תנופה מחודשת ל,הדות התדדית ועודדו את צמיחת החסידות ,ב"חוד חסידות סאטמר

ולובביץי .לאחר המלחמה גבר כוחה של האורתודוקסיה כולה ובשלה' המאה חעשד'ם
עלתה השפעתה על אורח החיים הדתי והקהילתי בהרבה על שיעורה הצנוע באוכלוסיה.
יבמאבק על נפשה של יהדרת אמריקה הייתה ידו של המודל האורתודוקסי על העלי רנה(
הכריז שמראל ג .פרידמן כספרר  ,Jew Versus Jewשהפך לשיחת הכרל .שלרשים רחמש
שנה לאחר שישעיהו ליבמן ,כדכדיר שנדפסר ב American Jewish Year Book -לשנת
כיטא לראשרנה את הרעירן כי האררתרדרקס"ה נמצאת יבתנרפחי רחתם באמרו

, 1965
כי יהייתה הקברצה היחידה כירם האוצרת בתוכה את הכרח והרצון לחירת שעריין יש
בכוחם להזין את העולם היהודי כולו ',הוכתרה האודתודוקסייה כסיפור הצלחה.
התפתחויות אלח חסתמכו ,יותר מכפי שהיה מחוור לציבור ,על תולדותיה של

האורתודוקסיה באמריקה כפי שהוצגו לעיל.

במשך קרוב למאתים שנה התאימה

היהדות שנודעה כ'אןרתרדןקסייה' את עצמה לתכונןתיה הייחודיות של הסביבה הדתית

האמריקנית .היא למדה כיצד לפעול בחברה המתאפ"נת בחופש דת ,בהפרדה בין דת
ומרינה ,בדנומינצירנל,דם וברולונטרירת .היא נטשה את הכפייה לטרכת השכנוע ,השלימה
עם המציאות של פלורליזם דת ',פיתחה את מוסדותיה שלה יאת מכנה הסמכות שלה,
יצרה ומימנה מוסדרת חיניך רבים וגילתה כיצד להיאבק על קירמה כשוק האמריקני
התחרותי כתחום הדת .מעולם לא הפכה לתנועה דתית חעשיוה מעור אחד .כפי שראינר,
כבר מראשיתה חל בה קרע בין תומכיהן של עדיפריות ואסטרטגיות נוגדות  :בין אלה
שכיקשי להסתגל לשינויים לכין אלה שכיקשו להתנגד להם ; בין אלה שביכרו הקמת
קואל,ציה מדירה כנגד הרפורמה לכין אלה שביכרו הקמת קואליציה מכילה כדי לחגן
על עצמם .עם זאת ,ככל שמדוכר כמתתיה הפנימיס ,תקפח האורתודוקסיה באמריקח

בלא הרף את אלה שניבאו את קיצה .בהוכיחה את עצמה כסתגלנית הרבח יותר אף
מכפי שתומכיה דימו כנפשם ,לא זו בלכד שחאריכה ימיס אף לאחר תום ההגירה ,אלא
שייתכן כי למעשה אף יצאה מחוזקת

מכך .

