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גלזמן יהושע

˜È'ˆÈÈ·ÂÏÂÒ „"È¯‰ Ï˘ ˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ Â˙˘È‚ ÏÚ ˙Â¯Ú‰

,dxend ly ef `id zicedi zebidpn ly xzeia zwdaend dxevd
dpi` mlerl ezexn .gexa `l` ,dwihileta epi` egeky ,mkg cinlzd
epi` `ed .zehidla dixg` mixfgn ,jtidl `l` ,mixg` lr zitkp
zyxend ly dpn`p dxiqnl `l` ,ely ihxtd ip`d zxc`dl s`ey
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.(120 'nr
enler z` d"awd `xa day cqgd zcin zvvepzn dxeqnae d`xeda
.(132 'nr ,myn mzywae ,wi'viiaeleq c"ixd)

‡Â·Ó
מגדולי היה ,1993–1903 הרי"ד), (להלן: סולובייצ'יק הלוי דב יוסף הרב

העשרים. במאה היהודית וההגות היו1התורה ופועלו חייו עיקר
הציונית. האורתודוקסית הקהילה של הרוחני כמנהיגה בארצות-הברית,
הארצי הפועל הוועד ליו"ר מונה אף והוא ב'אגודת-ישראל', החלה דרכו

יוסף1 הרב של "ביוגרפיה רקפת-רוטקוף, א' ראו הרי"ד על מורחבת לביוגרפיה
משתנים, בזמנים אמונה (עורך), שגיא א' בתוך: סולובייצ'יק", הלוי דב
הנ"ל, ;43–17 עמ' תשנ"ז, בגולה, תורניים ותרבות לחינוך המחלקה ירושלים:
The Rav: The World Of Rabbi Joseph B. Soloveitchik,NJ:

Hoboken, 1999– פיק ש"ז ראו וכן ;S. H. Pick, The Rav Biorgaphy
.and Biobliography ,BDD, 6 (1998), pp. הוסיף44–27 נוספים פרטים

אוניברסיטת שע"י לתורה הגבוה המכון רמת-גן: הרב, מועדי בספרו פיק
דוב יוסף רבי "הגאון גולדשלג, י' ראו עוד .38–17 עמ' תשס"ד, בר-אילן,
עמ' (תשמ"ה), ב שרגאי, ביו-ביבליוגרפית)", (סקירה שליט"א סולובייצ'יק הלוי
אור הכ"מ", סולובייצ'יק, הגרי"ד מו"ר של לדמותו "קוים שכטר, צ' ;163–151
סולובייצ'יק", י"ד הרב כתבי "על קטן, י' ;216–196 עמ' (תשנ"ג), מא המזרח,

.32–26 עמ' (תשנ"ד), לד המעין,
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לו נודעו כאשר ברם, אמריקה. של התורה גדולי מועצת וחבר הארגון של
'המזרחי', לתנועת הרי"ד הצטרף אירופה, שואת של הגדול האסון ממדי

בארה"ב. הדתיים הציונים של כבוד כנשיא שימש 1946 ומשנת
הרב ,(1918–1853) סולובייצ'יק חיים רבי של נכדו הוא הרי"ד
אנליטית עיונית לימוד שיטת המהווה בריסק, שיטת מייסד – מבריסק
השיטה את להבין מנסה זו גישה הליטאיות. הישיבות בעולם וחדשנית
את לפשט יש השיטה, לפי עצמה. לסוגיה מעבר התלמוד של והלוגיקה
קיום בין כגון ולחלוקות, למסקנות ולהגיע רוחניים למושגים הסוגיה
כלפי רגש נטולת זו שיטה ועוד. וגברא חפצא בין דינים', 'שני בין ומעשה,

הסוגיה. לעומק ירידה עניינה כל שכן 2הלימוד,

פסיה את לאישה נשא (1941–1878) סולובייצ'יק משה רבי אביו
פיינשטיין. אליהו הרב של בתו ,(1967–1890) 31909פיינשטיין בשנת

ב- שנים, ארבע כעבור בליטא. רוז'ייני קהילת של לרבה משה רבי נבחר
מספר גרו שם שבביילורוסיה, ח'סלוביץ קהילת של לרבה נתמנה ,1913
ב'חדר' למד עשר, בן ילד אז שהיה הרי"ד, ליובאווטיש. חסידי של רב
שם חב"ד. חסיד שהיה ריזברג, ברוך ר' ממלמדו רבות והושפע המקומי

בכתביו:2 מרכזיים מקומות בשני הנ"ל השיטה מהות את תיאר עצמו הרי"ד
הציונית ההסתדרות ירושלים: ונסתר, גלוי – ההלכה (איש ההלכה' 'איש בספרו
דברי סולוביצ'יק, רי"ד (בתוך: מדוד' דודך 'מה ובמאמרו תשנ"ב); העולמית,
העולמית, הציונית ההסתדרות ירושלים: קורונה], מ' [עורך: והערכה הגות
הגמרא דברי את הרי"ד הביא האמונה' 'איש ספרו בראש .(99–57 עמ' תשמ"ב,
בחלון". לו ונראתה אביו של דיוקנו באתה שעה "באותה ע"ב: לו, בסוטה
בשואה. בריסק בית חורבן על הספד מעין אביו, בית את לתאר בא הוא דהיינו
שושלתם ואת הרי"ד של רבותיו את להציג נועד ההלכה' "'איש כתב: שוורץ ד'

וה הרי"דהלמדנית, החיבור... השקפות עם לחלוטין מזדהה איננו עצמו רי"ד
משם', 'וביקשתם בחיבוריו שפירט כפי כזו, סינתזה של בקיומה הכיר עצמו
אלון-שבות: סולובייצ'יק, הרב של הפילוסופית (ההגות ההלכתית'" ו'התודעה
דודו את הרי"ד הספיד מדוד' דודך 'מה במאמרו .(10 עמ' תשס"ד, תבונות,
בריסק בית את שנית תיאר הוא ובהספד סולובייצ'יק, (הרי"ז) זאב יצחק רבי

ותקיפותו. למדנותו סגנון על
'הליכות3 הספר: את שכתב מפוזנה, אליהו כרבי הרי"ד של בכתביו המוכר

נהיה אשר ,(1986–1895) פיינשטיין משה הרב של דודו גם היה הוא אליהו',
מגוון מקובצות אגרות-משה ושבשו"ת ארה"ב, יהדות של המרכזי הפוסק לימים

השו"ע. חלקי ארבעת על פסיקותיו
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והאדמו"ר חב"ד ולכתבי בכלל, החסידות למחשבת הרי"ד של דרכו נסללה
מתענג חב"ד, מתנועת מלמדו את בכתביו להזכיר הרבה הרי"ד בפרט. הזקן

אליה. ומתגעגע ילדותו תקופת 4על

התעניין אך פורמלי, באופן חול לימודי הרי"ד למד לא נעוריו בשנות
בשנת ושתיים, עשרים בין בהיותו תיכונית. השכלה רכש ואף בספרות
בפילוסופיה, התמקצע הוא שם ברלין. לאוניברסיטת הרי"ד התקבל ,1925

הניאו-קאנטיאני. בזרם על5בעיקר כתב הוא שלו הדוקטורט את
כהן". הרמן של והמטא-פיסיקה התכוון6"האפיסטמולוגיה דרכו בתחילת

על לפקח שיוכל מדריך נמצא לא אך ואפלטון, רמב"ם על לכתוב הרי"ד
ולהנהיג להשפיע עתידים שהיו אישים הרי"ד פגש זו בתקופה הזו. התזה

היהדות. לכתבי-היד7את הרגישות הוא באקדמיה הרי"ד שרכש מרכזי עניין
מערכי על השפיעו אף אלו דברים המתוקנים. הטקסטים ולקביעת

בגמרא. שלו 8השיעורים

הגיע מכן ולאחר בניו-יורק תחילה ישב לארה"ב, הרי"ד הגיע כאשר
ש9לבוסטון. 'מיימונידוס', בשם יהודי בית-ספר הקים מכןבבוסטון לאחר

השקפה,4 דברי הדור", נפש וגואלת התורה אהבת "על במאמרו למשל עיינו
,249–248 עמ' תשנ"ה, בגולה, תורניים ולתרבות לחינוך המחלקה ירושלים:
ורש"ז סולובייצ'יק הרי"ד גלזמן, י' ראו להרחבה נוספים. רבים ובמקומות

תשס"ז. רמת-גן בר-אילן, באוניברסיטת תזה עבודת מליאדי,
הערה5 (לעיל, שוורץ ;21–20 עמ' ,(1 הערה (לעיל, רקפת-רוטקוף ראו להרחבה

המודרנה", ועל האורתודוקסיה על התורה? מן "חדש רביצקי, א' ;12 עמ' ,(2
(עמ' הדתית המחשבה של אחרים קולות – הלוחות על חירות הנ"ל, בתוך:
דתית ודבקות מדעית "הכרה הנ"ל, תשנ"ט; עם-עובד, תל-אביב: ,(177–161
עמ' שם, לניאו-קאנטיאנים", רמב"ם בין סולובייצ'יק: הרב של בהגותו

ועוד. ,206–178
כהן",6 הרמן של המציאות ויסודות הטהור הידע "מקור הוא: המדויק שמה

Das reine Denken und die Seinskonstituierung bei Hermann
.Cohen

חב"ד.7 את ולהנהיג חתנו את לרשת שעתיד מי שניאורסון, מנדל מנחם הרב
ועוד. הלר חיים הרב הילדסיימר, עזריאל הרב

התלמוד8 בשיעורי קריאה ההלכה: ומחשבת "פילוסופיה רוזנק, א' למשל ראה
(לעיל, שגיא בתוך: ניאו-קאנטיאניים", מודלים לאור סולובייצ'יק י"ד הרב של

.306–275 עמ' ,(1 הערה
שעשה9 הדרך ואת במלואה הרי"ד של הביוגרפיה את להקיף מטרתנו אין
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אחד בארה"ב. המזרחי תנועת של בתי-ספר של הארצית לרשת התפתח
תורניים, תכנים למדו הבנות שגם היה הספר בתי של המרכזיים החידושים
עצמו ראה הרי"ד כה. עד ללמוד מנשים שנמנע מה ותלמוד, משנה כגון

אמר: הוא ייעודו. את ראה ובכך ומלמד I"מורה am a rabbi and a
teacher. I am a poor rabbi and a very good teacher".10

הולצר המכונה11א' החינוכי בזרם מורים חינוך "במסגרת כי סובר
העיון ובמיוחד בפילוסופיה, שהעיון הוא ראוי 'אורתודוקסי-מודרני',
חינוכיים אתגרים עם להתמודדות בסיס ישמש הדת, של בפילוסופיה

זה". לזרם העיקריים12האופייניים הרעיונות על נעמוד אלה דברים בעקבות
תפקיד את תופס הוא כיצד סולובייצ'יק: הרי"ד של החינוכית במשנתו
יש משמעות ואיזו התלמיד מעמד את מבין הוא כיצד המחנך, או המורה

הרי"ד. של העיוניים בכתביו בעיון זאת כל שביניהם. ובקשר בחיבור

ההגות "משנות בן-ששון, י' של אצל לעיין כדאי אולם ועוד. לבוסטון מניו-יורק
(עמ' באורו (עורך), חמיאל ח"י בתוך: סולובייצ'יק", והרי"ד קוק הראי"ה של
רואה בן-ששון תשמ"ו. העולמית, הציונית ההסתדרות ירושלים: ,(510–419
בחייו מרכזיות תחנות ארבע בין הנע היסטורי תהליך מעין הרי"ד של בכתביו
בית-אבותיו, את מייצגת בריסק ובוסטון. ניו-יורק ברלין, בריסק, הרי"ד: של
המדעית הגותו את מייצגת ברלין הרי"ד; של והרוחנית השורשית הלימוד שיטת
'תורה תנועת עם ופגישה הניאו-קנטיאני והאוניברסלי המערבי המדע שכלתנית,
החדש העולם האקזיסטנציאלית, ההתפתחות את מייצגת ניו-יורק ארץ'; ודרך
(והיהודית החומרית החברה עם פגישתו את וכן לסובייקט, מהאובייקט העובר
החווייתית, הקיומיות את מייצגת בוסטון אותה; מבקר שהוא בתוכה) הכלולה
האמוני עולמו את ומנסח בשלווה הרי"ד יושב ותנודות מאבקים לאחר כאשר
(לעיל, גלזמן גם ראו להרחבה התבוני. העולם על ביקורת כדי תוך והערכי,

.7–5 עמ' (4 הערה
רקפת-רוטקוף;10 א' מביא Theכך Rav: The World Of Rabbi Joseph B.

Soloveitchik, NJ: Hoboken, 1999,.149 עמ' א, כרך
(תש"ס),11 ב היהודי, בחינוך הגות מורים", וחינוך הדת של "פילוסופיה במאמרו:

.88–53 עמ'
שם.12 במאמר, ובהערות במבואות גם וראו ,53 עמ' שם,
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Í�ÁÓ‰ ˙ÂÓ„
יש ראשית אותה? מייחד ומה המחנך של דמותו להיראות נועדה כיצד
ביניהם. הבחנה ללא ו'מחנך' 'מורה' במונחים השתמש הרי"ד כי לציין
הקהילה בחיי המרכזית הדמות להיות נועדה המחנך של דמותו כי סבר הוא

כתב: וכך היהודית.
או הצבאי המפקד המלך, אינה ישראל בתולדות המרכזית הדמות
מאוד. צעירים בילדים המוקף הישיש המורה דווקא אלא המדיני, המנהיג
לבנך". ושננתם אליו... ואמרת מה-זאת לאמר מחר בנך ישאלך כי "והיה
החוזר זה סיפור של טיבו מה סיפור. מגיד הוא המורה? של פעולתו מהי
של סיפורם לילדינו מספרים אנו הדורות? במשך פעמים מאות ונישנה

סיפורםחוקים להם מוסרים אנו היהודי, המוסר של בסיסו את המעמידים
שלא הילד את ללמד נועד זה סיפור ושיתוף. אהבה וכנות, הגינות של
אירועים. תיאורי בבחינת רק אינם סיפורינו לנקום... לא לשקר, לא לגנוב,
לספר שנים. אלפי לפני שהתרחשו באירועים חוזרת להתנסות מעוררים הם
הרצפה על יושבים עדיין אנו האירוע. את מחדש לחיות כמו הוא סיפור
ומוסיפים שנה. 1900 לפני שהתרחש אירוע המקדש, חורבן על ומתאבלים
זהו להם. מספרים אנו מרגש סיפור בקיצור, מצרים... יציאת את לחגוג
יחדיו כורך סיפורנו דורות... פני על המדלגת ההוראה קהילת של סיפורה
כבירה להתנסות בתוכו מתמזגים ועתיד עבר הווה, אין-ספור; דורות

13אחת.

של גורלו סיפור (1) ההוראה: בתהליך כפול תפקיד למחנך כלומר,
(2) התורה; לאור היהודי והמוסר החוק על ועמידה לדורותיו היהודי העם
אינו הישיש' 'המורה של תפקידו מלמד. שהוא ההיסטורי הסיפור החייאת
את לחוות לתלמידיו לגרום עליו אלא גרידא, ההיסטוריה בלימוד מסתיים
חורבן על להתאבל עליו כן על הממשי. בהווה היסטוריים אירועים אותם

מצרים. ביציאת ולשמוח המקדש

זה13 רעיון הדגיש הרי"ד .237–236 עמ' ,(2 הערה (לעיל, והערכה הגות דברי
י"ב בתוך: נתפרסם הסדר", ליל – מהולל "ערב ליל-הסדר: על במאמרו
תשס"ז, הרב, מאוצר אלון-שבות: חירותנו, זמן (עורכים), ציגלר ור' וולוולסקי
כלומר זה, בליל שיש הלימודית החוויה על הן עומד הוא שם .37–13 עמ'
בציינו ועתיד, הווה עבר, שבין השילוב על והן לבן, מאב העוברת המסורת

חורין. בן אינו הזמן ממדי את לחוות יכול שאינו שמי
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המלמד על משלימים. אלא מנוגדים צדדים אינם אלו תפקידים שני
והעתיד, ההווה העבר, את יחדיו באישיותו14לכרוך אלו תפקידים ולשלב

עצמו. 15שלו

החווייתיות את המדגישה בדרך ללמד יש הרי"ד לדעת כי נראה
ההיסטוריה, בשיעורי רק לא זו בדרך להשתמש יש לטענתו, בלימוד.

העם, של ועתידו עברו על התלמודיות.16המצביעים בסוגיות בעיון גם אלא
אביו: בית של המודל את מבקר הוא למשל כך

סבא את ואפילו ז"ל אבא את בלבי מבקר פעם לא אני אף הייתי בנעורי
הבן לפעמים הוריו. סמכות נגד מרד של רוח במצב פעם היה אחד כל ז"ל.

הווה14 עבר, של בשילוב מיוחדת התפילה כי הרי"ד כתב התפילה על בעיוניו
של לשון רבים, בלשון הנאמרת התפילה של מלשונה זאת רואים ועתיד.
כנסת את בתוכה, הכלל את המשתפת לשון ובעתיד. בהווה בעבר, 'אנחנו',
כנסת של המוסרית בהתמזגות הוא שבלב העבודה של "עיקרה ישראל:
ההשתייכות ובתוך הכנסת בתוך האיגוד, בתוך שוכן הקב"ה ישראל...
אל הציבור, אל שיבה גם בעצם היא האלוקים אל השיבה ההיסטורית.

יחדיו"האגודה... – ציבורית היא האלוקים אל היהודי של גישתו
,111–110 עמ' ,[2 הערה [לעיל, השקפה דברי בתוך: ותשובה", וידוי ("תפילה,
הגות דברי בתוך: "הקהילה", במאמרו גם כתב לכך בדומה במקור). ההדגשה
עמ' ,(4 הערה (לעיל, גלזמן ראו להרחבה .233 עמ' ,(2 הערה (לעיל, והערכה
דודי ("קול ותשובתו איוב של חטאו את הרי"ד מסביר הנ"ל באופן .47–44
.(74–71 עמ' תשנ"ב, קוק, הרב מוסד ירושלים: האמונה, איש בתוך: דופק",
למניין לטענתו הציבורית. התפילה של ההגדרה על גם על עמד אחיטוב ר'
התפילה של התיאולוגיה הנ"ל, ראו – הכלל של ייצוג יש שבכך מוסף, ערך
תשס"ב. רמת-גן בר-אילן, באוניברסיטת דוקטור עבודת התנאים, בספרות

.147–146 עמ' שם, עיינו להרחבה
הנ"ל,15 ראו – וכולל מרכזי יסוד הרי"ד של בכתביו בדיאלקטיקה ראה לוז א'

עמ' (תשמ"ב), 9 דעת, סולובייצ'יק", י"ד הרב בכתבי הדיאלקטי "היסוד
לד בעולם75–90. דתי אדם והיותו לחול הקודש שבין השילוב עתו,

נקודה על עמד שגיא גם דיאלקטית; למחשבה הרי"ד את הובילו מודרני-חילוני
י"ד של במשנתו האמונה איש של "בדידותו (שוויצר), שגיא א' ראו – זו
עמ' (תשל"ח–תשל"ט), 3–2 דעת, וייעוד", גורל של הדיאלקטיקה סולובייצ'יק,
הרי"ד, של בהגותו דיאלקטיקה קיימת אכן כי שרלו י' טען כנגדם .257–244
"והיו הנ"ל, – כוללת הרמוניסטית לגישה מובילה היא דבר של בסופו אולם

.116–108 עמ' (תש"ס), הגיונות בידך", לאחדים
וגאולה.16 גלות ובנייה, חורבן של היסטוריים למהלכים כוונתי
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ההלכה, פי על תמיד לחיות הוא הכרח האם קושיות: ומקשה ערל-לב הוא
א האם רגש? וחסרת יבשה לו חסדהנראית יותר ליהדות שיהא י-אפשר,

רק ביטוי לידי תבוא ששבת הוא, הכרח האם ויופי? עדינות יותר ורחמים,

גדול'? 'כלל או מדליקין' 17ב'במה

התלמודי. בעיון הרגש לו היה חסר ילד בהיותו כבר אחרות, במילים
גם נהג וכך אביו, בית של האנליטית הלמדנות את הרי"ד העריך בבגרותו
ללימוד הרגשי-חווייתי הממד את גם להכניס השתדל הוא אולם הוא.

סבו. אצל שחסר ממד בעיון, 18התורה

ז"ל, הלר חיים מרבי דוגמה הרי"ד הביא כך כמורה19לשם שסגולתו
לנו". שסיפר המאורעות את חי "הוא בין20הייתה: מקשר היה חיים ר'

קיים הוא ההם, בדורות שקועה הייתה הווייתו "כל לנו: שקדמו הדורות
עמהם". תמידי המקיים21מגע-ומשא מורה האידאלי, המורה זהו לדעתו

הדורות. כל עם ואמתי חי 22דיאלוג

התורה, בלימוד סולובייצ'יק הרב של דרכו על שכתב פיק עמד23ש"ז
בריסק שיטת על כגון הרי"ד, של בעולמו מרכזיות נקודות מספר על
עמד הוא דבריו בין ועוד. דרשותיו על שלו), הלמדנות עיקר את (המהווה
שומעיו סוגי בין להבחין שידע ראשונה, מדרגה רטוריקן היותו על
בפני דיבר כאשר לדוגמה, שומעיו. לקהל המתודות את ולהתאים

קרונה),17 מ' (תרגם: ימי-זיכרון בתוך: והתיקונים", היצירה בסוד ישראל "כנסת
.104 עמ' תשמ"ט, העולמית, הציונית ההסתדרות ירושלים:

ניתנת18 היהודית המסורת האם חינוך: לשם ישראל "מחשבת כהן, י' ראו
תשנ"ו, מאגנס, ירושלים: ושיקום, עיצוב (עורך), לם צ' בתוך: 'לתרגום'?",
שם, עיינו – להתגלות כתגובה בלימוד החוויה את הדגיש כהן .182–164 עמ'

.174 עמ'
עמ'19 ,(2 הערה (לעיל, והערכה הגות דברי בתוך: סופרים", "פליטת במאמרו:

הרי"ד לזיכרון שנישא בהספד זה מאמר של יסודו .162–137
בישיבה-אוניברסיטה.

20.149 עמ' שם,
21.148 עמ' שם,
זה.22 רעיון הרי"ד מימש כיצד נראה להלן
עמ'23 תשס"ג, בר-אילן, – לתורה הגבוה המכון רמת-גן: הרב, מועדי פיק, ש"ז

.38–17
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הוא העיוניים בשיעורים תלמידיו בקרב אגדה, דברי שילב 'בעלי-בתים',
וכו'. הסברות את הרי"ד:24עודד את שהנחה המרכזי הכלל על עמד פיק

לא וההלכה התלמוד את לימודם שדרך והשתדל תלמידיו, לנשמת דאג הרב
של נפשית וחוויה יהודי רגש להם שיהיו אלא בלבד, אינטלקטואלית חוויה תהיה
את תיבל ואפילו חסידות, רעיונות תלמידיו את מלמד היה זאת מסיבה היהדות.

ולתורה. ליהדות ובתשוקה בלהט הצורך על להצביע כדי במעשיות, 25שיעוריו

במישור רק נמדדת אינה לתלמידיו המחנך של דאגתו כן, אם
כדי החווייתי, הממד פיתוח על גם לעמול המחנך על האינטלקטואלי.

היהודי. המחנך של דמותו זו לתורה. קרבה יחוש שהתלמיד
היא פוליטיים, למנהיגים ההלכה של ליחסה בניגוד כי סבר הרי"ד
משווה ההלכה מכך, יתרה המורה. של וסמכותו כוחו את מגבילה אינה

שהשתתף24 הרי"ד מתלמיד ראשון, מכלי באים הם שכן מעניינים, פיק הרב דברי
שיעוריו. במגוון

את25 מלמד היה שהרי"ד מעיד המחבר .35–34 עמ' ,(23 הערה (לעיל, פיק ש"ז
לימדם שהרי"ד ,(36 עמ' (שם, מוסיף הוא עוד החסידות. מדברי תלמידיו
על ראש-השנה. לקראת להתחזק כדי חב"ד של הזקן האדמו"ר של מתורתו
רבנו הגיד אשתו פטירת שלאחר "ובקיץ שכטר: צ' הרב הרחיב זה סיפור
ליקוטי ספר את אתם ללמוד והתחיל שבבאסטון, תלמידים לקבוצת שיעורים
מהבעלי-הבית אחד וכששאלו בזה. המשיך ולא והפסיק התניא), (מבעל תורה
שכמה בעצמו שהרגיש לו, הגיד המשיך, שלא הדבר לסיבת שבבאסטון
במה מעוניינים רק הם כי הלשון, בזה ואמר בזה מעוניינים היו לא מהתלמידים
ראשית, ירושלים: הרב, נפש (הנ"ל, בלבי" לי שיש במה ולא במוחי לי שיש
25 תשכ"ז, ב באדר (יג טוניה הרבנית רעייתו מות כי נראה לט). עמ' תשנ"ה,
דברי למשל, ראו, השונים, בכתביו שניכר כפי רבות, עליו השפיע (1967 במרץ
פלאי), הכהן פ' (עורך: התשובה על ;218 עמ' ,(2 הערה (לעיל, והערכה הגות
סיבת גם כי נראה .209 עמ' תשמ"ט, העולמית, הציונית ההסתדרות ירושלים:
ששלח במכתב שכתב כפי אשתו, מות על לאבלו קשורה לישראל עלייתו אי
עדיין וגם עליי, הייתה "קשה רעייתו: מות לאחר שנה חצי שילה, מרים לרבנית
עיני בבת החביבה, רעייתי מות על באבלות הנני שקוע הכתיבה. היא קשה,
אני עכשיו גם כאמור, וחרב. התמוטט עולמי לברכה. זכרונה נפשי, וחמדת
ירושלים: הרב, מפניני שכטר, (צ' והמורתח..." הקרוע לבי ובדם בדמע כותב
לאחרונה פורסם הנ"ל המכתב קצט). עמ' תשס"א, דפלאטבוש, המדרש בית
עמ' תשס"ו, מעליות, מכון מעלה-אדומים: בסבך, נאחז נבון, ח' ידי על שנית

.1 עמ' ,(4 הערה (לעיל, גלזמן גם וראו .101–100
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לאלוקים. המחנך מעשיו,26את את ולחקות לאל להידמות האדם שעל כשם
של טיבו את הרי"ד הגדיר כך מחנכם. מעשי את מחקים התלמידים כך

המורה:

ונותן היולי חומר הלוקח אמן מעצב, יוצר, הוא מאין, יש בורא אינו מורה
יותר, עמוקה במשמעות התלמיד, אבל למלך, שייך אינו האזרח יפה. צורה לו
הטוב את ומוציא דעת אנין ממנו העושה לרב-האדון, מסוימת במידה שייך
הם והלימוד ההוראה הפועל... אל הכוח מן בלבו, אשר ביותר העדין ואת

יוצר. 27פעילות

כזה ובאופן לאל להדמות זוכה אשר המורה, של החינוכית פעולתו זוהי
המאפיינת הדיאלקטיקה על עמד שגיא א' ישראל. מסורת את ממשיך הוא
יוצרים הם האם ובפסיקותיהם: לימודם באופן החכמים תלמידי את
ומוציאים חושפים הם שמא או בלימודם, האל של ליצירתו ושותפים

לכול. ידוע שהיה את ספק28מהכתובים שונהאין המורה של דמותו כי
למורה שגיא. סרטט שאותו הדיין הוא השופט של מדמותו במהותה
ישראל מסורת של היצירה שלשלת את ממשיך הוא ייחודי: מעמד ולמחנך

לבורא. מידמה ובכך עולמות, 29ויוצר

שלו דרכו את בביקורתו עצמו, הרי"ד של בדבריו זה פרק נסכם
כמלמד:

הכוחות לי חסרו בישראל. והוראה דרך כמורה חובתי ידי יצאתי לא אני
כל את הקדשתי ולא הייתי, רצון נטול או להם, זקוק ורב שמורה הנפשיים
כמלמד מועטת, או מרובה במידה שהצלחתי, בשעה למשימתי. לי אשר
וקומתם תורה, הרבה ממני קיבלו תלמידי – המוחין" "גדלות במישור ומורה
לא – בסביבתי שבילו השנים במשך וגדלה והלכה התחסנה האינטלקטואלית

חכמים",26 תלמידי לרבות תירא אלוקיך ה' "את בדרשתו: ע"ב, כב, פסחים פי על
נ תלמודיים מקורות פי על וספים.וכן

הרב,27 במחשבת פרקים היהודי?", העם את להנהיג ראוי "מי בית-דין, א'
.103–102 עמ' העולמית, הציונית ההסתדרות ירושלים:

דעת,28 ההלכה", של כתיאורטיקנים ליבוביץ ופרופ' סולובייצ'יק "הרב במאמרו:
.148–131 עמ' (תשנ"ב), 29

29– המחנכים את המכנה ,(176–175 עמ' ,18 הערה (לעיל, כהן י' אצל וראו
כך המודרנית, לשפה הדתית השפה את מתרגמים המורים דהיינו 'מתרגמים',

הנאמר. עם ולהזדהות להבין יוכלו שהתלמידים
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לחיות בידי עלה לא החווייתי. במישור ידי במעשה מרובה ברכה ראיתי
דברי, נפשי. מחום להם ולהעניק בהם להתדבק משותפים, חיים עמהם

רגישים. בלבבות י-ה שלהבת את הציתו לא 30כנראה,

„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÓ„
התלמיד. את הרי"ד ראה כיצד אראה המחנך, דמות על שעמדתי לאחר

ללא לבית-המדרש. להגיע ורצון סקרנות לגלות התלמיד על ראשית,
ביותר. הטוב המחנך גם יעזור לא ללמוד, התלמיד של עמוק פנימי רצון

בתורה. ועמל יגיעה מתוך מגיע התורה לימוד כתב:31עיקר וכך

בפעולתו עסוק חכם כשתלמיד הלימוד. הוא התורה בעל של דרכו תחילת
ראשון הוא והרצון הדעת חירות וגדל. הולך קומתו שיעור הקוגניטיבית,

אצלו. 32למושגים

כתב: אחר ובמקום

מאמץ, התובעת אינטלקטואלית בפעילות תורה תלמוד מצוות של ראשיתה

ידע. לרכישת נועדה זו פעילות מתורגלת. הגיונית וחשיבה התעמקות 33ריכוז,

ירושלים:30 והיחד, היחיד בסוד בתוך: הדור", נפש וגאולת התורה אהבת "על
.420 עמ' אורות,

מקבל31 הבנים מארבעת אחד כל מדוע שאל פיק .143 עמ' ,(23 הערה (לעיל, פיק
היות תשובה, אחד לכל שיש הדגישה התורה כי וענה מחברו, שונה תשובה
התורה. את להבין הפוטנציאל קיים יהודי בכל בתורה. חלק יש אחד שלכל
ביגיעה צורך יש תורה לקניין להגיע בשביל חינם. מתנת אינה התורה אולם

לתורה. קניין יהיה לא ואמתית קשה יגיעה ללא הלומד. של מצדו ומאמץ
זה32 מאמר .409 עמ' ,(30 הערה (לעיל, הדור" נפש וגאולת התורה אהבת "על

המאמר כי לציין יש .(1960) תש"ך סיון א' ניו-יורק, ב'הדואר', לראשונה פורסם
ופרסם אותו שראיין ווייזל, א' מר העיתונאי כנגד הרי"ד של כתגובה נכתב הנ"ל
נכונים, הלא הדברים את הדגיש כי טען הרי"ד ב'ידיעות-אחרונות'. דבריו את
המאמר את וכתב הגיב הוא כן ועל בפיו, שגורים שאינם במושגים השתמש וכן

ה פרסום לאחר שחודש גם מה נגדהנ"ל. שיצא תגובה מאמר נתפרסם ריאיון
ב'סוד שנית פורסם המאמר מייזלש). משה העיתונאי ידי (על ב'הדואר' הרי"ד
השקפה' ב'דברי נוספת פעם .432–401 עמ' ,(30 הערה (לעיל, והיחד' היחיד

מהמקור. בהשמטות אולם ,216–203 עמ' ,(4 הערה (לעיל,
הרב,33 מאוצר ירושלים: שנאן) א' (תרגם: וביתו אדם בתוך: ושכינה, תורה

.156 עמ' תשס"ב,
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והתלמיד הדעת חירות מתפתחת כך והעיון. השקידה הוא הלימוד עיקר
בהוויה. שולט כעין הידע.34נעשה וקניית הלימוד הוא זאת לכל הבסיס אך

וסקרנות. עמל מחריצות, נובע זה לימוד כאמור,
הידע. הרחבת של האינטלקטואליות בתובנות הסתפק לא הרי"ד אולם
או עמוקה. דתית לחוויה להוביל השכלי והעיסוק הלימוד שעל הדגיש הוא
חוויית – וסופה אידיאה, הכרת היא "ראשיתה הרי"ד: זאת שאמר כפי

אינו35מציאות". והעולמי החברתי המישור זה, "יחיד כי: הבהיר שרמר
האמיתי". הערך בעלת הממשות משתקפת שדרכה חוויה, אם כי 36בעבורו

ובקשר התורה בלימוד שונות דרגות קיימות תלמידי-חכמים בקרב גם
ונישואין.37אליה. אירוסין לשתיים: זאת חילק משתמש38הרי"ד הרי"ד

רעיונית: משמעות לתוכם ויוצק דבריו את להבהיר כדי הלכתיים במושגים
לג, (דברים יעקב" קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה – אירוסין ְֲִִֶַַָָָָָֹֹא.
אל יעקב, קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה כך: על דרשה הגמרא ד).
לימוד בין קשר שיש דהיינו ע"א), נז, (ברכות מאורשה" אלא מורשה תקרי

האירוסין. רעיון לבין התורה
:נעּור מאׁשת ּוׂשמח ברּו מקֹור "יהי – נישואין אהביםב. אּילת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

דורשת כך על יח–יט). ה, (משלי תמיד" ּתׁשּגה ּבאהבתּה חן... ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָויעלת
ע"ב), עז, (כתובות לומדיה על חן מעלה שהתורה שיש39הגמרא דהיינו

הנישואין. רעיון לבין התורה לימוד בין קשר
אחד כל אולם הצדדים, שני בין זיקה קיימת באירוסין כיצד? אירוסין
גורלו את כורך הזוג החופה לאחר כיצד? קידושין נפרדת. אישיות הוא
כריתת מהווה הזוג בני של התלכדותם אחת. אישיות מהווים הם יחדיו.

אחדות. יוצרים והם משותפת ברית
בתורה) גדולתם אף (על חכמים תלמידי שיש ואמר המשיך הרי"ד

דודך34 'מה ובמאמרו: ,(2 הערה (לעיל, ההלכה באיש תיאוריו פי על בעיקר
.(2 הערה (לעיל, מדוד'

35.408 עמ' ,(30 הערה (לעיל, והיחד היחיד בסוד
זהות,36 סולובייצ'ק", על הרטמן למודרניות: חינוכית-יהודית "עמדה שרמר, ע'

.68 עמ' (תשמ"ז), ד
ב.37 א, תהלים פי על כך
38.75–70 עמ' ,(2 הערה (לעיל, מדוד' דודך 'מה מאמרו: פי על
מהסוגיה.39 עולים אלו דברים אך שם, הסוגיה לביאור נכנס אני אין
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שזכו כאלו יש אולם לה. מאורסים בבחינת הוא לתורה שלהם שהקשר
לתורה, הדגיש40להינשא הרי"ד בה. קשורה ונפשם אליה מחוברים כבר הם

התלמיד יכול נישואים של זו בדרגה שכן מיוחדת, משמעות זה שלקשר
המרכזית שאיפתו זוהי מחדש. אותה ליצור וכביכול בתורה 'לשלוט' חכם
מאורס – בהמשך חכם, תלמיד כך אחר תלמיד, הוא תחילה התלמיד. של

לה. זוכים שמעטים 'נישואין' לדרגת מגיע הוא ובסוף לתורה,
לנשים. התורה ותלמוד בלימוד לעיסוק יחסו היא מעניינת נקודה
האורתודוקסיה – שלמה עדה של ומנהיג מחנך בעצמו ראה הרי"ד
ורבים אנשים, לאלפי הועברו ורעיונותיו שיחותיו בארה"ב. המודרנית
ישיבה כותלי בין התורה ללימוד רק לא דאג הרי"ד ממנו. הושפעו
הוא הנשי. המגזר כלפי גם אחריות לו הייתה אלא הקלאסית, במתכונתם
חשובים בתפקידים נושאות המודרנית בתקופה שנשים לעובדה ער היה
לרכוש עליהן כן ועל ועוד, המשפט האקדמיה, העסקים, בעולם ומרכזיים

ראויה. תורנית השכלה גם
היהדות של השונים הזרמים על הדעת את לתת יש זה בהקשר
והקונסרבטיבים הרפורמים הם בכמות המובילים הזרמים בארה"ב.
בביקורת בעיקר בדבריו, אליהם הרי"ד התייחס רבות פעמים לגוניהם.

פע לשיתוף רצון שונה41ולה.ובחוסר היה לנשים היחס אלו בזרמים
בתפילה, פעיל חלק נטלו הם שם האורתודוקסי. בזרם מהיחס בתכלית

רבניים. בתפקידים ושימשו ההלכה בפסיקת
ילמדו נשים גם כי הרי"ד דרש המציאות של מפוכחת ראייה מתוך
התורני, והלימוד הידע את בפניהם ולחסום אותן לדחוק מקום אין תורה.

בהם. מצליחות והן בפניהן פתוחים האפיקים שאר כל צ'42כאשר הרב
הבאים: הדברים את הרי"ד מפי שמע שכטר

המאמר:40 שם גם כך על (הרי"ד). ודודו מבריסק) חיים (ר' סבו את הזכיר הוא
דודו. לזכר מדוד', דודך 'מה

למשל41 עיינו וכיו"ב. שלהם ספר בבתי חינוך עמם, תפילה על איסור הטלת
כיצד וראו ,11–9 עמ' (תשכ"ח), ח מעינות, יהודים", של "תפילתם במאמרו:
בכל מופיעה הרי"ד של התייחסותו בזלזול. שלהם הכנסת לבתי מתייחס הוא

להאריך. המקום כאן ולא כתביו,
בישראל,42 ה-20 במאה הבולטים מההוגים ליבוביץ, י' גם כי לראות מעניין

ומרכזית בעייתית נקודה לנשים ביחס ראה כאורתודוקס, עצמו את שהגדיר
הוא ביהדות' 'האשה המכונה "הנושא אמר: וכך והמודרנה. היהדות מבחינת
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אז יורק)... (בניו לישיבה מבוסטון זצ"ל, הרב, עם יחד נסעתי אחת פעם
לנשים, פה שבעל תורה ללמד התורה מן אסור היה אם דאפילו הרב, לי סיפר
והנשים במדיניות, והן באקדמיה, הן לאנשים שוות שנשים בתקופה היום,
במקרא ממקורו להן מובן יהיה לא הענין אם התורה לפי להתנהג יסכימו לא
כמו הדבר, סוף פה. שבעל תורה ללמוד להם להתיר אנו מוכרחים ובגמרא,
תיקן הקדמון שרבנו שלו, תורה למשנה בהקדמתו מזכיר בעיתו שהרמב"ם
פה שבעל תורה תשכח שלא "כדי בכתב פה שבעל והתורה המשנה כתיבת
תורה ללמד מחויבים שאנו זצ"ל, הלוי, דב יוסף רבנו תיקן כך מישראל",

לנשים. פה 43שבעל

יהודה רבי של כממשיכם עצמו שראה לרי"ד, שכטר הרב שמייחס זו ימרה
החידוש את מבליט הוא אולם במקצת, מוגזמת אולי והרמב"ם, הנשיא
עולמי, ושם מעמד בעל אורתודוקסי, רב לכם הרי הרי"ד. של בדבריו
בחורים שמלמדים כמו בדיוק ועיונים בתלמוד סוגיות נשים המלמד

44בישיבות.

בעידן תורה ללמוד צריכות הנשים מדוע מרכזיות, סיבות שתי מנה הרי"ד
בעידן הנשים – בכלל הנשים של למצבן קשורה האחת המודרני:
גם מהם למנוע אין כן על החיים, תחומי בכל מלאות שותפות המודרני
המציאות לאור לעניין מתייחסת השנית גבוהה; ברמה התורני הלימוד את

– והמסובכת המורכבת ההלכה,המודרנית יסודות את ללמוד צריך היום
סיבות המודרני. בעידן ההלכתיות הבעיות עם להתמודד כיצד לדעת כדי
תורה הנשים את ללמד צורך קיים כי למסקנה הרי"ד את הובילו אלו

ההימנעות ומדינתו. העם של הבעיות מכל יותר היום, ליהדות חיוני ענין
והמצוות התורה יהדות של קיומה המשך עצם את מסכנת בו רציני מטיפול
עמ' תשמ"ב, אקדמון, ירושלים: וערכים, היסטוריה אמונה, (הנ"ל, בעולמנו"

.(71
עמ'43 תשס"א, ד'פלאטבוש, המדרש בית ירושלים: הרב, מפניני שכטר, צ'

קסז–קסח.
המודרני44 העידן כי הרי"ד דעת את שכטר הרב הדגיש (שם) דבריו בהמשך

הצטרכה רק נערה הקדמונים, "בימים שהרי תורה, ילמדו שנשים מחייב
איך לדעת ובפסח ובשבת יום בכל ובבית במטבח האם בהנהגת להסתכל
מסובכות בעיות יש הרב, הסביר היום, למעשה. הלכה התורה, לפי להתנהג
התורה יסודות ילמדו לא בנות ואם שלנו, הטכני בעולם יום בכל המופיעות
האמיתית היהדות תפסיק ח"ו אז הראשונים, פרושי עם הגמרא ומן החומש מן

שלנו".
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'מיימונידוס' בתי-הספר ברשת פעל הוא כך המודרני. בעידן גבוהה ברמה
שהקים.

„ÂÓÈÏ‰ ÈÙÂ‡
עוברת היהודית המסורת שכן במינה, מיוחדת משמעות יש הלימוד לתהליך
וכן התורה של נצחיותה נשמרת כך התורה. לימוד ידי על לדור מדור

ודור. דור בכול המתחדשים טקסט45חידושיה של יבש בלימוד המדובר אין
בספרו יחדיו. רבים דורות בתוכו המשלב ופורה חי בלימוד אלא מיושן,

עצמו: על הרי"ד העיד התשובה על

קירבת אלמלא האחרונות, השנים חמש את לעבור יכול הייתי שלא לי האמינו
ה' קירבת על מדבר וכשאני מיסטיקן ולא אני מקובל לא אותי. שליוותה ה'
עומד הקב"ה כאילו מרגיש אני גמרא דף לומד כשאני אותה חש אני הרי –
לומד אתה מה אותי ושואל בגמרא מציץ כתפי, על ידו שם גבי, מאחורי

ממש. של חווייה זוהי עבורי דמיון. על מדבר אינני 46שם.

בזמן דווקא מתאפיינות אלוקים, לקרבת תחושותיו על הרי"ד של זו עדות
הלמדני עולמו את ומפתח לימודו על שוקד שהוא זו בשעה הגמרא. לימוד

את47והאינטלקטואלי, מרגיש הוא אז בתוכו. השוכן האלוקים צלם אותו
האלוקים. קרבת

הרי"ד של אחרת חווייתית לעדות מאוד דומים אלו דברים כי לציין יש
שיעורי על הרי"ד מספר שם משם'. 'ובקשתם מאמרו סוף לקראת המתוארת

מדרשו45 בית את רבנו משה ראה כיצד ע"ב, כט, במנחות המסופר למשל ראו
עקיבא. רבי של

האל46 קרבת כי סברה הורביץ ר' .296–295 עמ' ,(25 הערה (לעיל, התשובה על
את הממשיכים כחכמים הגמרא, בלימוד דווקא ביטוי לידי באה הרי"ד של
שם העירה היא עוד בסיני. שנתנה התורה את ומפרשים הלמדנית המסורת
והקבילה אזוטרית, אמירה מהווה שהיא מיסטיקאי, שאינו האמרה עצם לעניין
הוא שבעצם שאומר כיסוי אנוכי", נביא "לא עמוס: הנביא של לדבריו זאת
א' בתוך: ומיסתורין", הדתית לחוויה סולובייצ'יק הרב של "יחסו – מיסטיקאי

חוויה .51–50 עמ' ,(1 הערה (לעיל, משתנים בזמנים אמונה (עורך), דומהשגיא
.209–208 עמ' ,(25 הערה (לעיל, התשובה על בספרו שוב הרי"ד הזכיר

האדם47 את בתיאורו ,(14 הערה (לעיל, האמונה באיש גם משולב זה רעיון
והיוצר. הכובש הראשון
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הרמב"ם. על נפש בחירוף הגן תמיד הוא וכיצד מרגש48אביו, תיאור לאחר
הרי"ד: מסיים זה

של זהב של פנטסיה לא היא זאת בכל אבל ילדותי. לימי שייכת זו חוויה
היסטורית פסיכולוגית מציאות היא מיסטיקה. בגדר זו הרגשה אין קטן; נער
תיכף נמצא הנני ללמוד יושב כשאני נשמתי. בעמקי עכשיו גם שחיה גמורה
ר"ת מימיני, הרמב"ם אישי. הוא בינינו היחס המסורה. חכמי בחבורת ומיד
הראב"ד פוסק, הרמב"ם מקשה, ר"ת ומפרש, בראש יושב רש"י משמאלי,

לשולחני. סביב יושבים הקטן, בחדרי הם כולם 49משיג.

מבחינתו סביבו. האנשים ואת הטקסט את הרי"ד 'חי' ילד, היותו מעת כבר
מת, לא בחברותא.50הרמב"ם ביחד אתו לומד הוא קיים, הוא

אלוקים לקרבת מוביל האינטלקטואלי העיסוק הרי"ד פי על מכך, יתרה
שמנצל מי כי הדגיש הרי"ד אולם לעיל. שראינו כפי בשכינה, ולהתדבקות
כתב: הוא התשובה' 'על בספרו חוטא. הוא האל רצון נגד כוחותיו את

בכח-השכל משתמש הוא אינטלקטואלית, הנאה ונהנה לומד כשיהודי
זמני. קניין או שכירות בתורת רק בידו והנמצא הקב"ה של רכושו שהוא
לאדם לו שניתנה הזכות פוקעת – טומאה של לרעיונות נתפס שהשכל ברגע

עושק. בבחינת הוא בשכל עתה משתמש שהוא ומה בשכל 51להשתמש

למטרתם כוחותיו את מנצל שאינו הוא האדם של חטאו
ועליו כהגדרתו, 'עושק' הוא כזה אדם ומצוותיה. התורה ללימוד – הראויה
ג, (משלי דעהו" דרכיך "בכל למוטב: ולחזור שמיים כלפי תשובה לעשות

לבינה. החכמה שבין חיבור מהווה הרי"ד, מדבר שעליו ה'דעהו' 52ו).

להלכות ובניתוחים בפירושים רבות הרי"ד עסק התשובה על בשיעוריו
לרמב"ם. תשובה,53תשובה הלכות של הפרקים מבנה על עיונו במהלך

48.232–230 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ובקשתם ראו
49.232 עמ' שם,
מת".50 לא אבינו ש"יעקב ע"ב, ה, תענית פי על
51.276 עמ' ,(25 הערה (לעיל, התשובה על
ה'בינה'.52 ובין ה'חכמה' בין חיבור המהווה ה'דעת' לספירת רמז הרי"ד
הרי"ד53 .191 עמ' ,(25 הערה (לעיל, התשובה על בספרו עצמו על העיד הוא כך

– ובמרכזם ימי-תשובה), עשרת כנגד פרקים (עשרה הפרקים סדר על עמד
הסוגיה, לעומק נכנס הוא זו מנקודה החופשית. בבחירה העוסק החמישי הפרק

ועוד. תכנים מבנה, סדר, הרמב"ם: על הלמדניות שאלותיו את ושאל
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ועמד יסודי-התורה ומהלכות המצוות מספר הרמב"ם דברי את הרי"ד הביא
ל'לידע'. 'להאמין' שבין ההבחנה כוונתו54על אין ה'לידע' הרי"ד, לפי

שכן: הקב"ה, את להבין אפשר שאי היות הבנה

ביה". דתפיסה מחשבה ש"לית הקבלה לחכמי בכל כמעט מסכים הרמב"ם
להכרה תיעשה ה' במציאות אמונתנו כי לדעתי, הוא "לידע" של פירושו
היסח-הדעת... לעולם בה שאין הכרה אלקים, במציאות מתמדת תמידית,
ו): ג (משלי מפורש מקרא דבר של לאמיתו הוא הרמב"ם בדברי זה "פשט"
שאתה דרך בכל עושה, שאתה מה בכל דרכיך, בכל דעהו". דרכיך "בכל
מציאות של זו בתודעה היה דעהו. – התנאים בכל המצבים, בכל בה, הולך

55אלקים.

את משלב הוא שכן מיוחדת, אוריינטציה בעלי הם הרי"ד של אלו דברים
הקבלה, חכמי עם רש"ז:56הרמב"ם של תפיסתו עם הזהה משפט ומביא

מתפיסות הושפע הרי"ד כי סבר פלאי פ' ביה". תפיסה מחשבה "לית
"בכל הפסוק: את בפרשנותו במיוחד הבעש"טית, החסידות של האמונה

דעהו". בפסוק57דרכיך השימוש את הרחיב הרי"ד כי פלאי סבר לכך מעבר

להאמין54 צוונו אשר הצווי היא הראשונה "המצוה הנוסח: מובא המצוות בספר
"יסוד הנוסח: מובא התורה יסודי בהלכות ואילו א), עשה (מצוות האלוהות"
שאל הרי"ד ה"א). (פ"א ראשון" מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות
עמ' ,(4 הערה (לעיל, גלזמן ראו להרחבה ל'לידע'. 'להאמין' בין ההבדל מה

.66–60
55.197–196 עמ' ,(25 הערה (לעיל, התשובה על
דיונ56 כדי שלישיתוך (דור מברדיצ'ב יצחק מרבי דברים הרי"ד שילב בנושא ו

ב: פרק בתניא דומים דברים מביא עצמו רש"ז .200 עמ' שם, – לחסידות)
חכמי לו "והודו בהגהה: ומצורף הרמב"ם", וכמ"ש א' וחכמתו הוא "...אלא
הזכיר הרי"ד אף ז"ל...". האר"י קבלת לפי וגם מהרמ"ק בפרדס כמ"ש הקבלה
והנושא המשכיל "האדם כתב: ועולמו' 'האדם בספרו נוספות. פעמיים זאת
גם אם כי נבוכים', ב'מורה רק לא נכרת הזו האחדות הם. חד – המושכל
בהלכות מפורש אחת פעם פעמיים: הדבר את מזכיר הוא שם תורה', ב'משנה
על זה בעניין מעיר ה'תניא' בעל תשובה. בהלכות אחר ופעם התורה יסודי
הראויה הדגשה זוהי הקבלה'. חכמי כל לו הודו 'בזה כי הרמב"ם, דברי
הדברים על הרי"ד חזר שם, ,283 בעמ' (211 עמ' (שם, מיוחדת..." לב לתשומת

.65–60 עמ' ,(4 הערה (לעיל, גלזמן ראו להרחבה הללו.
הערה57 (לעיל, התשובה על סולובייצ'יק, י"ד בתוך: התשובה", "איש פלאי, פ'

.331–330 עמ' שם, במיוחד וראו ,352–315 עמ' ,(25
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'לידע'. המונח מוזכר שבהם המקומות לכל מספיק58הנ"ל זה אין לדידו
הבורא. את ולהרגיש לחוש לדעת, צריך אלא יסודות59להאמין, אלה

פל מצא שאותם הואחסידיים כי לציין יש זאת עם הרי"ד. של בהגותו אי
ליכטנשטיין, אהרון הרב של מדבריו וציטט דבריו את גם60סייג כי שאמר

של ההלכתיים במושגים השתמש הוא הללו, בנושאים הרי"ד עסק כאשר
פעולת-מצווה'. / ו'מעשה 61'קיום-מצווה'

להשתלב שצריכים דברים שני מחייב התורה לימוד מקום, מכל
מר' דוגמה הרי"ד הביא כך לשם והרגש. השכל והלב, הראש – יחדיו

ש"איחד62חיים. משום כראוי תורה ללמוד הצליח חיים ר' הצליח לדבריו,
הלב". ותמימות המוח גדלות הקצוות: שתי הנכון63את הוא זה שילוב

ואמר: דבריו את ביאר הרי"ד התורה. לימוד בדרך והראוי

בשתי בקרבו שרוי הקב"ה האדם. בתוך להקדוש-ברוך-הוא לו מעונות שני
של בקדשי-הקדשים הרגש, מקדש הוא האחד המקדש מקדשים. בשני דירות,
יראת לב, טוב רחמנות, השתאות, אהבה, כגון: האנושיים, הסנטימנטים
גלוי-שכינה. למצוא לו אפשר אלה בכל התפעלות. עצבות, שמחה, הרוממות,
תורה, לומד כשהוא חושב, כשהאדם המחשבה. מקדש הוא השני המקדש
שם – שלו והשכל כלי-הדעת את שלו, האינטלקט את ומקדש מזכך כשהוא
אלוקי-קדם מעונה בלב-האדם. הוא אחד אלוקי-קדם מעונה הקב"ה. נמצא

בדעת. השני ברגש, האחד במוח-האדם. הוא 64השני

עם ביחד וכולל, חי מקיף, לימוד של זו לחוויה להגיע שכדי הדגיש הרי"ד
הלימוד: בעת מרכזיים מוטיבים שני להדגיש צריך הראשונים, הדורות

תורה',58 'משנה ספרו את הרמב"ם פותח שבה הראשונה להלכה מיוחדת בהדגשה
שיש לידע החכמות ועמוד היסודות "יסוד ה"א: פ"א התורה, יסודי בהלכות

ראשון...". מצוי שם
59.330 עמ' ,(57 הערה (לעיל, פלאי עיינו להרחבה
.Aראו60 Lichtenstein, "R' Joseph Soloveitchik", in: S. Noveck (ed.)

Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century,Washington:
.B'nai B'rith, Dept. of Adult Jewish Education, 1963, pp. 308–281

61,(57 הערה (לעיל, הרי"דפלאי של דבריו את החזיר ליכטנשטיין הרב ,331 עמ'
בריסק. שושלת של המדרש מבית ולמדניים הלכתיים במונחים לעיסוק

62.19 הערה לעיל, ראו
63.160 עמ' שם,
64.125 עמ' ,(25 הערה (לעיל, התשובה על
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(הן המקומית מהמסגרת לצאת הזמן, תודעת של הפער את לצמצם (1)
הקיבוצית הזמן "תודעת כדבריו: יותר, רחבה לתודעה הרוחנית) והן הפיזית
תקופת שני בית ימי המסורה, חכמי עולם: זרועות החובקת ישראל כנסת של
וסתרי העולם בריאת האבות, חיי מצרים, גאולת סיני, הר מעמד הנביאים,

אי אין כן ההלכה... איש של קניינו היא – בראשית חותםמעשה ההלכה ש
המתגעגעת כולה האומה בעתיד אלא מיתתו, בשעת שיסתיים הפרטי, בעתידו

שדי". ומלכות המשיח ללמוד65לביאת מקנים ועתיד הווה עבר, של האיחוד
נצחי, עולם".66ממד חיי בכתר מתעטרים שעה "חיי 67וכלשונו:

המסורת את ממשיך הוא שבלימודו הלומד משהבין – המסורת המשכיות (2)
בסיני, שהתחילה משמעות68היהודית בעל כמושג ישראל לכנסת נקשר הוא

וכך לעיל), שראינו (כפי הזמן מושג את לבטל מצליחה זו חוויה מטפיזית.
איכות גם חבורה. באותה ו'בית-יוסף' רמב"ם רבא, אביי, עם ללמוד יכול הוא
ישראל מסורת את שממשיך זה הוא כי העובדה לנוכח מתעצמת תלמודו

ימיה. של69משחר והאחריות האיכות לשיפור הכרחיות אלו תובנות שתי
70הלימוד.

בקרב שונים קהלים בין להבחין ידע הרי"ד כי לעיל, הוזכר כבר
בישיבה תלמידיו בקרב היעד. לקהל העיון רמת את מתאים והיה שומעיו,
מצורת אינטגרלי חלק היה זה דבר הסברות. אמירת את הרי"ד הדגיש
חי דיאלוג זו במתודה ראה שהרי"ד כיוון תלמידיו, עם הרי"ד של הלימוד

וכותב: זאת תיאר פיק ש"ז הרב תלמידיו. עם ומשותף

השיעור. במהלך הדברים התפתחו התלמידים, בין היומיים, שיעוריו במסגרת
אלו סברות דוחה הסברות, של השונות האפשרויות את מנתח היה הרב

65.98 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ההלכה איש
של66 בהגותו הנפש הישארות של למשמעות זה בדיון להיכנס מטרתי אין

שהנפש כיוון הללו, ההוגים שני בין הנ"ל בנושא קשר שיש דומה אך הרמב"ם.
הפיזי שגופו אחרי גם נשאר הידע לנצח, נשארת האדם) של השכליות (ההשגות

מהעולם. ובטל כלה האדם של
67.99 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ההלכה איש
א.68 א, אבות פי על
69.100–99 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ההלכה איש
והדגיש70 ,(329–328 (עמ' הרי"ד של הללו בדברים דן (2 הערה (לעיל, שוורץ

ממנו לבטל מצליחה זו אוטונומיה ההלכה. לומד של האוטונומיה את בעיקר
וזמן. חלל של המושגים את
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ולעיתים רבם, לבין התלמידים בין ערני ומתן משא התקיים אחרות. ומאמץ
ע לבין הרב בין הרצאתקרובות ולא בצוותא לימוד הייתה התוצאה צמו.

תהליך את המתודה, את וקיבלו למאמציו עדים היו התלמידים גרידא. דברים
האינטלקטואלי יושרו על העידו תלמידים הרב. של הלימוד דרך ואת החשיבה
לדברי מודה היה פעם לא וכי האמת, על להודות ונכונותו הרב, של

71תלמידיו.

הלימוד. לאופן ביצוע דרכי לגזור ניתן העיונית-פילוסופית התשתית מתוך
שהניעו הדברים הם המסורה והמשכיות הלימוד חוויית הטקסטים, החייאת
לתלמידיו זאת להעביר ניסה הוא המגוונים בשיעוריו בתלמודו. הרי"ד את
האינטלקטואלי, היושר גם כמו המתודה, ומתן. ומשא דיון קיום ידי על
הבא. לדור המסורת בהעברת עסוק שהיה בעת בעיניו חשובים כלים היו

ÏÏÂÎ‰ ¯Â·ÈÁ‰ :ÌÂÎÈÒ
של אופיו ועל התלמיד דמות על המחנך, של תפקידו על עמדנו כה עד
כי סבר הרי"ד הללו. התזות שלוש בין לקשור ננסה כעת התורה. לימוד
התורה, של מחודשת להתגלות זוכה הללו, התזות את לשלב שמצליח אדם

בקב"ה. לדבקות זוכה וכן חדשים, דברים בה מגלה הוא שכן
הרי"ד? פי על להתדבקות, המובילה ההתגלות אותה מהי

התגלות של פלאית מיטפיסית פעולה היא לתלמיד רב על-ידי התורה לימוד
הרב של התדבקות גם היא ההתגלות מושפעת. לאישיות משפיעה אישיות
את תופס הוא אם במשכיל. מתדבק המושכל את שמבין התלמיד והתלמיד.

והמושכל... המשכיל אחדות מבחינת הרב עם מתחבר הוא הרי הרב, 72סברת

אינו התורה לימוד כי מכאן נראה ההלכה', ב'איש לדבריו מוחלט בניגוד
גרידא. שכלי במאמץ המתבטא אינטלקטואלי לימוד רק נוסף73מהווה

שם.71 במובאות עיינו להרחבה .19 עמ' ,(31 הערה (לעיל, הרב מועדי
72.229 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ובקשתם
73– וסוקול זינגר .Dראו Singer and M. Sokol, "Joseph Soloveitchik:

Lonely Man of Faith",Modern Judaism, 2(1982), pp. 227–272;
"שלילת הנ"ל, ראו עוד .360–358 ועמ' ,10 עמ' ,(2 הערה (לעיל, שוורץ וכן
י' בתוך: סולובייצ'יק", י"ד לרב ההלכה' ב'איש הקדושה של ה'אחר' הממד
הנ"ל, ;342–341 עמ' תשס"ג, הכהנים, ישראל: בהם, וחי (עורך), אלפסי
משם' מ'ובקשתם סולובייצ'יק: הרב של בהגותו האמונה תפיסת "התפתחות
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פעולה יש הלמדנית הסוגיה עומק את ולהבין לחדור התבוני למאמץ
כאחת. וסובייקטיבית אובייקטיבית פעולה בלומד, המתגלמת נוספת
כושר פיתוח וההבנה, הלמדנית הסברה תפיסת – האובייקטיבי במישור

וההבנה שלהחידוד מטאפיזית פעילות קיימת הסובייקטיבי במישור ;
לדבקות האדם את מובילה אשר פעולה הרוחני, במישור התגלות

74בבורא.

לקוחים אלו דברים והמושכל. המשכיל באחדות דבריו את סיים הרי"ד
והמושכל, המשכיל השכל "שהוא הנבוכים": ב"מורה הרמב"ם של מדבריו
ריבוי. בו אין אשר אחד עניין הם יתעלה בו האלה העניינים שלושת וכי
שהסברנו כפי תורתנו של יסוד זה שכן הגדול, בחיבורינו זאת הזכרנו ואנו

סח). א, (שם, 75שם..."

בעניין רק לא רמב"ם של דרכו את הרי"ד המשיך זו בסוגיה כי נראה
רמב"ם, פי על הנביא, הנבואה. בעניין אף אלא והמושכל, המשכיל השכל,

האמונה, על (עורכים), ואחרים הלברטל מ' בתוך: הבודד'", האמונה ל'איש
עשרים כעבור ההלכה ''איש הנ"ל, ;445–444 עמ' תשס"ה, כתר, ירושלים:
הכרם, מפירות (עורכים), ואחרים גרינברג מ' בתוך: נשתנה?", מה – שנים

שם. ,658 עמ' במיוחד ,658–648 עמ' תשס"ד, תבונות, שבות: אלון
לא74 שהרי"ד אף המוסר, מחכמי אחדים של לדבריהם זו נקודה להשוות מעניין

ליבוביץ, ירוחם ר' של (תלמידו וולבה ש' הרב אצל ראו זה. לזרם השתייך
שכתב: מנברדהוק]), [הסבא הורביץ יוזל יוסף ר' של דרכו ממשיך הוא אשר
יגיעת אלא הדבקות, היא המחשבה מיגיעת הנולדה ההכרה לא – היטב "ונבין
ואינו וקדושה, תורה של בעניינים במחשבתו התפוס אדם עצמה! המחשבה
יתברך" בה' דבוק הוא מחשבתו, בעת מחשבתו את להפסיק הפרעות לשום נותן
רוס, ת' ראו להרחבה מו). עמ' תשמ"ב, המוסר, בית ירושלים: ביקר, (האדם
שפר, עלי (עורך), חלמיש מ' בתוך: המוסר", בתנועת האנטי-רציונלית "המגמה

.151 עמ' במיוחד ,162–145 עמ' תש"ן, בר-אילן, רמת-גן:
באחדות75 אחד הכול הבורא אצל לאדם: הבורא שבין ההבחנה על דיבר רמב"ם

ולמרות אחד, דבר הם והמושכל המשכיל אצלנו גם ואיכותית; כמותית מספרית,
לפו הכוח בין בני-האדם אצל הבחנה יש הבוראזאת אצל כן שאין מה על,

י, ב, התורה יסודי הלכות הגדול, מחיבורו הוא המקור הפרק). סוף שם, (ראו
היודע הוא אומר "נמצאת לידיעתו: ידיעתנו שבין ובהבחנה האל בידיעת שעסק
עמ' (4 הערה (לעיל, גלזמן ראו אחד". הכל עצמה, הדעה והוא הידוע והוא

.224 הערה ,62
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האלוקי. בשכל דבק ושכלו השלמות לשיא שהגיע מי כתב76הוא הרי"ד
כי:

פסיבי שהוא הנפעל, השכל בהתדבקות הרמב"ם, פי על כמוס, היצירה סוד
המפעילה לצורה הכוחני החומר כמו הפועל לשכל ביחס ומשמש – בראשיתו

הפועל. בשכל –77

לייעוד. גורלו את הופך הוא אישיותו, כלפי אקטיבי הופך שהאדם ברגע
זה אדם התלמוד. בים חידושים מחדש הלכה, של בעומקה ולן לומד הוא

באל. להידבק 78זוכה

אישים: של סוגים שני בין הרי"ד הבחין 'איש-ההלכה' במסתו
ו'איש-האלוקים'. מיוחד79'איש-המין' מעמד בעלי מטבעם בני-האדם כל

אולם בעולם. בעלי-החיים לשאר ביחס – כלשונו ההוויה", "בממלכת –
הוא 'איש-האלוקים' לעומתו אוניברסאלית, מציאות בעל הוא 'איש-המין'
וכנגדו המציאות, כלפי פסיבי 'איש-המין' פרטיקולארית. מציאות בעל

ואקטיבי. יוצר הוא הרעיון80'איש-האלוקים' על הרי"ד חזר אחר במקום

את76 לנתח אלא רמב"ם, פי על הנבואה סוגיית של לעומקה להיכנס מטרתי אין
,(2 הערה (לעיל, ההלכה, באיש ביטוי לידי באה שהיא כפי הרי"ד של הגותו
התורה יסודי הלכות הרי"ד: שהביא מרמב"ם המקורות ואלה .108–106 עמ'

לב–לג. ב, נח; א, מו"נ השישי; היסוד חלק, לפרק הקדמה פ"ז;
77.107 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ההלכה איש
באל.78 דבקות בכך ראה שהרי"ד בעוד כנבואה, זאת ראה רמב"ם
79.108–103 עמ' ,(2 הערה (לעיל, ההלכה איש
מושגים,80 בצמדי כלל בדרך באים הרי"ד של שרעיונותיו כך על עמד לוז א'

הנ"ל, – ליצירה גורם האדם חי שאתם השונים המושגים שבין המתח שכן
עמ' (תשמ"ב), 9 דעת, סולובייצ'יק", י"ד הרב בכתבי הדיאלקטי "היסוד
האדם של אין-סופית מטלה הוא העולמות שני של "המיזוג לוז: וסיכם .89–75

– קפלן אצל עוד ראו .(88 עמ' .L(שם, Kaplan, "Rabbi Abraham I.
Kook, Rabbi Joseph B. Soloveitchik and Dr. Isaac Breuer on
Jewish Identity and the Jewish National Revival", in: C. Selengut
(ed.), Jewish identity in the post-modern age; scholarly and
personal reflections,St. Paul: Paragon House, 1999, pp. 46–66.
הללו המושגים את ושזר ו'ייעוד', 'גורל' המושגים את והדגיש פיתח קפלן
(כולל מצרים ברית כגון הרי"ד, בהם שהשתמש מונחים באמצעות הגותו בכלל

א ואלוהיברית העברים אלוהי חופש, הכרח ועדה, מחנה סיני, וברית בות)
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בעולם". קדושה ומרבה בשכינה מתדבק הוא הגילוי "בכוח ואמר: 81הנ"ל

מעניין דבר לתלמיד הרב בין מתרחש הלימוד בשעת הרי"ד, לפי
הקצב לפי ומתקדם וגודל מרבו, תורה מקבל התלמיד כי הדבר אמת ומוזר.
המשורר כבר מהתלמיד. לומד המורה גם בעת, בו אך המורה. שמכתיב
קיט, (תהלים לי" ׂשיחה עדֹותי ּכי הׂשּכלּתי מלּמדי "מּכל אמר: ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָבתהלים
השתמש הוא ומקיפה. חדשה להבנה זה רעיון פיתח הרי"ד אולם צט),
הזכר (נקבה). ו'נוקבא' (זכר) 'דוכרא' הקבלית: מהספרות מודלים בשני
פנימה, האדם נפש אל אלו מושגים העתיק הוא כמקבלת. והנקבה כמשפיע
בבחינת שהוא ופעמים 'דוכרא' בבחינת שהוא פעמים אדם כל כי וטען

עצמו:82'נוקבא'. הלימוד לתהליך גם זאת וקישר זה רעיון פיתח הרי"ד

ההיולי החומר וגם היוצר הכוח בו יש כאחד. מקבל ואף משפיע הוא אדם כל
להם נוטפות ושפתיו תלמידיו את ומלמד היושב הרבי למשל: ליוצר. הנכנע
המקשיבים, תלמידיו ואילו הדוכרא; היוצר, הוא הרי – וחכמה תורה דברי
רגשותיהם ואת מחשבותיהם את זרע כעין מפרה המבוטאת במחשבתו שהוא
ושואל וחריף ממולח ראש בעל תלמיד קם לפתע והנה הנוקבא... הם –
שמחשבותיו עד רבו חשיבת את מעוררת שאלתו הרי – רבו לפני שאלה
הטיל התלמיד הרבי. פני אל מאיר חדש ואור חדש, לכיוון לנטות מתחילות
אז והרי נהדר, לפרח ומתפתח פרי עושה שלפעמים קטן, גרעין ברבו
השחורות העניים בעל הצעיר הנער התלמיד, התפקידים: ביניהם מתחלפים
נהיה הרבי ואילו המשפיע; דוכרא בחינת נהיה סקרנות, של פנים והבעת

השפע... ומקבל הנפעל נוקבא, בבחינת 83לפתע

מקבל נעשה הרב שגם פעמים ומפרה פורה לימוד במהלך כי נראה

זיכרונות ולבדיות, בדידות גיור), (בעניין וטבילה מילה וקדושה, חסד ישראל,
בספרו השתמש שבהם ו'טהרה', 'כפרה' המושגים את גם מוסיף (ואני ושופרות
ואילו לכלל, מתייחסים הראשונים המונחים .(25 הערה (לעיל, התשובה על

.(55–51 עמ' שם, במיוחד (ראו הפרט את מדגישים האחרונים המונחים
תשמ"ט.81 העולמית, הציונית ההסתדרות ירושלים: קרונה), מ' (תרגם: זיכרון ימי

רצונו אם האדם, יכול עצמו. באדם ומתנה תלוי שכינה "גילוי כי: אמר הרי"ד
.(36 עמ' (שם, ומקום..." זמן תופעה, בכל ולמצאו לבקשו בכך,

82.37–29 עמ' שם, ביהדות", "הברכות
ל'אבא'83 אותם והמשיל מהקבלה הללו המושגים את שאל הרי"ד .31 עמ' שם,

אדם בתוך: ושכינה", "תורה מאמרו ראו כך על ו'בינה'). ('חכמה' ול'אמא'
.(32 הערה (לעיל, וביתו



גלזמן 265יהושע

בנקל יכולים זה מעין איכותי בלימוד הרוחני. השפע נותן הוא והתלמיד
הוא הלומד כי רבה חשיבותו זה הליך תפקידים. להחליף והרב התלמיד

הדורות. של המסירה משלשלת 84חלק

חושיו: שלל על האדם את מקיפה זו מעין לימוד חוויית כי סבר הרי"ד
אז מעמיק, ולימוד ריכוז לידי להגיע צריך האדם ולב. מוח ורגש, שכל
את הרי"ד ביאר וכך האמתית. בצורתה הדתית החוויה את להרגיש יוכל

דבריו:

את להעצים ניסיון כדי תוך דתיות, חוויות על בימינו המדברים הם הרבה
כך שוקעים הם שבפועל בעוד אחרים, תמריצים או סמים בעזרת החוויה
לומר: רצוני – דתית חוויה לכלל להגיע ניתן לא ברם פגאניות. בהנהגות
קיום אין ההלכה. של חומריה את לנצל מבלי – יהודית דתית חוויה
בתחומי האדם יתמחה כן אם אלא הטבע של או המדע של לפילוסופיה
אדם אין אופן באותו והדומם. החי מדעי שהם והביולוגיה, הכימיה הפיסיקה,
מבלי החווייתי עולמה אודות ולדבר היהדות של בפילוסופיה לעסוק יכול

ההלכה. בתחום בית בן 85שהוא

להיות מחויב איכותי לימוד הלימוד. מטרת להבנת חשובים אלו דברים
של סופו ולב. מוח ורגש, שכל בכללותו: האדם את שיקיף כך חווייתי,
והמלמד, הלומד של אישיותם כלל את המקיפה החוויה עיקר דבר,

התורה. בלימוד מתבטאת

ולארון84 לידע האדם של ליחסו ,(32 עמ' (שם, הרי"ד מתייחס האופן באותו
דרך התורה את לקבל מוכן ולהיות כ'נוקבא' להתנהג צריך האדם הספרים.

'דוכרא'. בבחינת יהיה אולי שלבסוף עד וכו', תנאים המסורה, הנביאים,
שנאן),85 א' (תרגם: הסערה מן בתוך: חדשה", ואבלות ישנה "אבלות הנ"ל, ראו

הרי"ד עמד ,55 עמ' שם, – בהמשך .49 עמ' תשס"ד, הרב, מאוצר ירושלים:
כל הדורות בין ולקפץ לדלג יכולה כזו תודעה החווייתית. הזמן תודעת על גם
הנ"ל, עוד וראו שבהווה. זה ובין בעבר שקרה המאורע בין רגשי קשר יש עוד
מאוצר אלון-שבות: שנאן), א' (תרגם: חירותנו זמן הסדר", ליל – מהולל "ערב
והיכולת, הזמן תודעת בנושא הרחיב הוא זה במקור .34–31 עמ' תשס"ז, הרב,

ועתיד. הווה עבר, של הממדים בשלושת לחיות החובה, אף או


