הרב יהודה עמיטל

יוצאי מפרנס

את ניצבי היו כולכ לפני ה' אלהיכ

לפרנס*

)דברי כט ,ט(

רש"י )ש יב( ,מסביר את עיתויה של אמירה זו:
דבר אחר ,את נצבי  .לפי שהיו ישראל יוצאי מפרנס לפרנס ממשה ליהושע,
לפיכ עשה אות מצבה כדי לזרז .
וכ עשה יהושע ,וכ שמואל' :התיצבו ואשפטה אתכ ' )שמואל א יב ,ז( כשיצאו
מידו ונכנסו לידו של שאול.

"לפי שישראל יוצאי מפרנס לפרנס – "...המקור לדברי מופיע במדרש תנחומא ,א
רש"י שינה את לשו המדרש בשני מקומות .במדרש נאמר:
דבר אחר ,מפני מה עשא משה מצבה ,מפני שמשתמשי מדעת לדעת ,מדעת משה
לדעת יהושע ,מדעת יהושע לדעת הזקני  .וא יהושע עשא מצבה ,שנאמר
'ויאסו

יהושע את כל זקני ישראל שכמה' )יהושע כד ,א( ,וא שמואל,

שמשתמשי מדעתו לדעת מלכי עשא מצבה ,שנאמר 'ועתה התיצבו ואשפטה
אתכ '.

)ניצבי א(

המדרש מכוו להבדל בי הדעות של המנהיגי השוני  ,בעוד שרש"י הדגיש את עצ
המעבר מפרנס לפרנס .בנוס  ,רש"י הוסי "כדי לזרז ".
מדוע צרי היה משה לזרז ? יתכ שהצור בציות הע למנהיג חדש ,מנהיג שאי הוא
מורגל בו ,מצרי זירוז.
נית להבי שקיי הבדל משמעותי בי משה ליהושע ,א רש"י מטשטש הבדל זה; זאת
לעומת המדרש ,המדגיש את קיומו של הבדל בי דעות שני המנהיגי .
*

שיחה שהועברה בבית המדרש בכ"ח באלול תשס"ח
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דומה שלא מדובר במחלוקת .ג רש"י קיבל את דברי המדרש ,על ההבדל שבי
המנהיגי השוני  ,א הוא מוסי  :למרות ההבדלי הקיימי בי הגישות השונות,
בסופו של דבר מדובר באנשי שהולכי באותה הדר  .בוודאי ,קיימי הבדלי בי
אישיותו של משה רבנו לבי זו של יהושע ,א בעניי המנהיגות שניה ממשיכי אותו
קו.
א ירצה ה' ,בסו חודש תשרי אני מתכוו לפרוש מראשות הישיבה .באותה עת ,ייכנס
לתפקידו כראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיי  ,שימלא את הצלע השלישית בדור
הצעיר של ראשי הישיבה.
לפני מספר שני מונתה ועדה שתפקידה היה להמלי על מועמדי להנהגת הישיבה.
הועדה הורכבה משני נציגי הר"מי  ,נציגי הבוגרי וההנהלה ,וכ נציג של תומכי
הישיבה מחו"ל .דבר לא הוכתב לוועדה מראש .לא מספר ראשי הישיבה ,וכמוב לא
זהות  .בחרנו לפעול בדר זו כדי להימנע מתופעה מצערת שקיימת בעול הישיבות,
ולפיה לאחר פרישת ראש ישיבה הישיבה מתפצלת – ולעתי א נסגרת – מפני שראשי
הישיבה הותיקי אינ בוחרי את ממשי דרכ  ,והתלמידי נשארי נבוכי .
אני שמח לומר שלא רק שקיבלנו את המלצות הוועדה ,אנחנו ג מיישמי אות  .לפני
כשלוש שני נכנסו הרב יעקב מד והרב ברו גיגי לתפקיד ,וכעת ג הרב משה
ליכטנשטיי  .התעקשתי על כ שהחילו יעשה בעוד אני מכה בתפקיד ,ולא אחרי
פרישתי .לכ דחיתי את הפרישה עד לסו תשרי.
איני עוזב את הישיבה .אני פורש רק מראשות הישיבה .הביטוי המרכזי לכ שרב
משמש כראש ישיבה ,הוא יכולתו לתת שיעור כללי .יש ישיבות שבה ג ראשי הישיבה
אינ יכולי להעביר שיעור כללי ראוי לשמו ,ואילו אצלנו ב"ה ג ר"מי רבי יכולי
לעשות זאת .אמשי להיות בישיבה ,בגדר "זק ויושב בישיבה" .א ירצו התלמידי ,
אמשי ג ללמד .ברצוני לשמור על קשר ע תלמידי וע בית הישיבה ,ואגיע ג
לשבתות .א לפני הכל – תמיד אמשי להיות עבדכ הנאמ .
הישיבה היא היא תלמידיה .ראשי הישיבה צריכי לשמש את התלמידי .
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בשני שעברו גדלה הישיבה והתפתחה ,ועברה שינויי רבי  .זכות המילה האחרונה
ניתנה לראשי הישיבה .ברו ה' ,מקבלי ההחלטות בישיבתנו ,אינ כל מיני בעלי עניי
ומנהלי  ,אלא ראשי הישיבה ,שתפקיד  ,כאמור ,הוא לדאוג לתלמידי ולשמש .
בעשרות השני האחרונות ,שימשתי לצדו של הרב ליכטנשטיי שליט"א ולמדנו לשת
פעולה ג במצבי של חילוקי דעות .ג בי שלושת ראשי הישיבה הצעירי ישנ
חילוקי דעות ,ומ הסת ג ה ילמדו לשת פעולה.
אנו מרגישי שהישיבה ממשיכה לצמוח כל העת .לאחרונה שאלו את הרב מד הא
הישיבה תהיה אותה ישיבה ,והוא אמר שלא .אכ  ,יש שינויי רבי  .התלמידי
משתני  ,הרבני משתני  ,וממילא ג הישיבה משתנה; א – כפי שאמרנו לגבי משה
ויהושע – למרות כל השינויי  ,דר הישיבה נותרה כשהייתה.

