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דבר המערכת
אנו שמחי להגיש לקהל קוראינו את כר י של הגות .הכר מכיל עשרה מאמרי
בתחומי העניי של ביטאוננו ,מה של חוקרי צעירי המצטרפי לעתודת
חוקרי מחשבת החינו היהודי .להל נסקור בקצרה את המאמרי בכר זה לפי
סדר הופעת.
במאמר הפותח מפגיש אותנו ישראל רוזנסו ע המפעל החינוכי "תפארת
בחורי" ,ארגו שהתגבש כפתרו ייעודי לחינוכ של צעירי עמלי שבגלל
תנאי הזמ והחברה לא נקלטו בישיבות הקטנות והגדולות ובבתי המדרש
למיניה ,והיו חשופי להשפעת התנועות הסוציאליסטיות שפעלו בקרב
הפועלי בשלהי המאה ה 19ובתחילת המאה ה 20במזרח אירופה ,וכ להשפעת
ההשכלה והחילוניות .הארגו צמח בעיקר בעיירות ובערי השדה ,ובמקרה
שנבדק במאמר זה – העיר וילנה בליטאפולי – הכיוו מ העיירה לעיר מתבטא
בהגעת הרב ישראל סרואלוב לווילנה ומוביל להקמת "תפארת בחורי" ש.
המסמ המיוחד הנכתב על התנועה ש מוציא אותה מכלל פתרו נקודתי ומעניק
לה ממד אידאולוגי .התמונה המצטיירת היא של ארגו פעיל שחר קשיי וא
משברי כלכליי שעברו עליו במהל השני ,במיוחד במלחמת העול
הראשונה ,הוא ממשי להיות שוקק חיי ,להתארג ,לגדול ולהתרחב .הארגו
הוא בעל זיקה ציונית מובהקת ,והוא קשור בקשרי מסועפי למערכת החינו
הדתיתלאומית בווילנה .בהקשר זה יש עניי בזיקתו לישיבת רמיילס ,שע
היותה ישיבה "ליטאית" יש בה ייחודיות שאפשרה סוג מסוי של קשר ע
"תפארת בחורי" המקומית .בדומה למה שקרה בעיירות אחרות ,לובש המפעל
בווילנה ממדי של תנועת נוער ,א התגבשות דור של ממשיכי ובוגרי
שחלק מבוגרי ,מעניקה לו ג צביו של חברה מסורתית .אישיותו של הרב
סרואלוב ,פועלו ומסירותו לתנועה בווילנה זכו להערכה רבה אצל תלמידיו.
ב"תפארת בחורי" של וילנה ניכרת "גאוות יחידה" הנשענת על תחושת הצלחה
ועל ראשוניות בעול יהודי של מזרח אירופה .המפעל המשי ג אחרי עלייתו
של סרואלוב לאר ישראל בשנת תרצ"ד ).(1934
המאמר השני הוא של יצחק )צחי( סלייטר" ,בי ביאור לפירוש – הגותו
ההרמנויטית של הראי"ה קוק" )מאמר שזכה בפרס ראשו בתחרות מאמרי
ב"מרכז הגות לחינו היהודי" בשנת תשע"ב( .המחבר מבקש לבחו את ההגות
התאורטיתפרשנית של הרב קוק זצ"ל כפי שזו באה לידי ביטוי בספרו "עי
אי"ה" .בי הסיבות השונות לחשיבותה של תורת הפרשנות בעול הפילוסופי
המודרני עומדת המודעות היתרה לפער בי העבר להווה .כדי להבי סוגיה זו

ב
פונה המחבר לפילוסו הגרמני המודרני האנס גדמר המצביע על כ שבחברות
מסורתיות ,מעצ טיב ,יש צור להתמודד ע השינויי החלי בסביבה ,בחברה
ובשפה ,שדרכ כל חברה מבינה את המציאות ופועלת בתוכה .מתח זה שבי
הקודי העתיקי של החברה לבי המציאות העכשווית ,מועצ בתקופה
המודרנית מכוח ההתנגשות בי המסורת שחרתה על דגלה המשכיות לבי
המודרניזציה שהולכת בעקבות דגל הקדמה .אתגרי אלה מוטלי בחברה
המסורתית על כתפיה של הפרשני ,כאשר הפרשנות נועדת לשמש גשר בי
העכשווי למסורתי ,ומידת חדשנותה או שמרנותה של הפרשנות היא שתקבע את
אופי החברה המסורתית בעתיד .המודעות המודרנית לדרכי הפרשנות מציבה
שתי שאלות פרשניות בפני הפרש המסורתי :מה מגדיר פרשנות נכונה ונאמנה
למקור ,והא אפשר בכלל לשוב ולהבי את המסורת בעול העכשווי השונה
מבחינות רבות מהעול המסורתי שקד לו .בניגוד לגישת השחזור ההיסטורי
שהייתה נהוגה בתקופה הקודמת ,מבקש גדמר לענות על שאלות אלו באופ
שונה .לטענתו ,על הפרש לחפש את החלקי המשותפי לו ולטקסט ,ובכ
לאפשר מפגש בי האופקי השוני המרכיבי את עולמות שני הצדדי .הקשבה
לטקסט ואמו בעול המושגי המרכיב אותו יכולי להביא את הפרש
לשותפות מסוימת ע אותה מסורת המרכיבה את הטקסט ,שהיא תנאי הכרחי
להבנה .לאור הקדמה זו ,פונה המאמר לעסוק בהגות הרב קוק .בהקדמת "עי
אי"ה" מציג הרב קוק את שאלת האמת ההרמנויטית – דהיינו ,אי אפשר לדעת
שאנחנו מפרשי נכונה את הטקסט .על הבעיה הזו מוסי הראי"ה את בעיית
השינויי בחברה ובשפה המרכיבות את המסורת שהזכרנוה .מכא הוא יוצא
למסע המקעקע את התפיסה הפרשנית הפשטנית ,ומגבש תמונה מורכבת יותר
של פרשנות טקסטי דתיי וביסוסה .טענתו הראשונה היא כי התורה נצחית
ובלתי משתנית בזמ .מדובר בתורה כגו מטפיזי ,שהתגשמותו במציאות תמיד
חלקית .גו זה כולל את כל הפרשנויות וההרחבות שהוענקו לו במש הדורות
ושיינתנו לו בעתיד .ועל א היותו כולל כול ,הוא מעוצב באופ היררכי במערכת
שאותה מכנה הראי"ה "כללי תורה" .כ מבסס הראי"ה ג את החדשנות
התורנית המופלגת ביותר כחלק אורגני של התורה האלוקית שכבר גובשה
ועוצבה מראש כל הדורות .מדובר בפרדוקס עקרוני ,שבו החדש הוא ג חדש
לחלוטי ומרחיב את התורה האלוקית ,וג נתו בה מראש ,ומכא קדושתו .אול
הרחבה זו אינה גורמת לראי"ה לוותר על פרשנות טקסטי ביקורתית ,והוא עדיי
מבקש מהפרש לנסות ולנתח את הטקסט בשלב ראשו מתו עצמו של הטקסט,
ולא כראות עיניו .זאת משו שאותה תורה אלוקית נמצאת בתוכני הטקסט
עצמ .במוב זה ,כדי שהפרש ייטול חלק בתורה האלוקית ,אל לא להישאר

ג
בתו עולמו שלו ונתו באופקיו ,אלא להגיע לפגישה חדשה ע אופקי הטקסט.
באופ כזה ,בי א הפרש עומד על תוכני הטקסט המקוריי ובי א הוא מפרש
אות באופ יצירתי יותר – הרי שעצ המפגש הוא שמרחיב את התורה האלוקית
ומביא לעול הבנה מחודשת לאות כללי תורה נצחיי .הבנה זו מותאמת
לעול העכשווי ,לשפתו ולתנאי החברתיי המרכיבי אותו .כ מתאר ג
הראי"ה מעי "נשיקת אופקי" בי אופקי הטקסט המסורתיי ובי אופקיו
העכשוויי של הפרש .בחלק האחרו של המאמר עומד המחבר על חשיבות
של תאוריות פרשניות לחינו המסורתי בזמננו.
המאמר השלישי הוא ִמשל יעקב אלטמ ,ובו בוח המחבר שלוש תפיסות
המשקפות קונפליקט מהותי בי נטיית המוסר החברתיתטבעית למוסריות מכוח
צו ה' .לכל אחת מהתפיסות פתרו משלה לקונפליקט הנוגס באחד ממוקדי
הקונפליקט .הראשונה סבורה שהכרת החובה המוסרית הטבעית אינה מבוססת
דיה בלא התערבות אלוקית .השנית מחזיקה בעקרועל שאי להסתמ על ערכי
אנושיי .השלישית קובעת שמצוות התורה המשפטיות מכילות בקרב תוכ
עליו אשר שכל האד מקיי עמו מפגש של ידידות והבנה .לדעה זו,
המוטיווציה האנושית ללכת בדרכי צדק וחסד היא צורת האד ,ולא מפאת
המצוות הפרטיות .בחלק ד של המאמר בא ניתוח מעמיק של התבטאויות של
אנשי מאמיני המבטאות לכאורה ויתור שיטתי על הכרת המוסר הטבעית.
ולבסו ,בחלק ה ,עוסק המחבר בדעות שלה גישה אחדותית הטוענת להיעדר
של קונפליקט של ממש בי המוטיווציה הטבעית לבי המוטיווציה הדתית.
ייחודו של המאמר הוא באופי הדיו הבנוי על בסיס פירוק ועיצוב מחדש של
מושגי יסודיי בסיסיי :צדק ,חסד ,מוסר מזוקק ,מוסר תועלתני ,הכרת חובה
מוסרית ,זולתנות ,מוסר חובה אקסיומטי ,תיוו  ,אכזריות ועוד )ונציי שמאמר זה
זכה בפרס השני בתחרות של "הגות" בשנת תשע"ב(.
במאמר הרביעי באסופה זו מתייחס שלמה טולידאנו לדעותיה של חוקרי
המהר"ל שסברו כי מחשבתו דיאלקטית ,ולפיה המציאות בנויה מניגודי .תורה
זו זכתה לש" :תורת ההפכי" .טולידאנו מוצא שמחשבת המהר"ל היא דווקא
מחשבה אחדותית הגורסת כי קיי רצ בי שני האיברי של זוגות ההפכי .נית
לכנות קו מחשבה זה בש "תורת הרצ" .המהר"ל אינו מקבל את הדיכוטומיה
המפורסמת בחשיבה המערבית בי בורא לבריאה ,בי ידיעת האלוקי וידיעת
האד ,בי יש לאי ,בי רוח לחומר ,בי טבע לנס ,בי דומ לחיי ,בי כלל
ופרט ,בי חול לקודש ,בי אור לחוש  .לשיטתו יש רצ בי ההפכי ,ובכל אחד
מזוגות אלו אפשר לדבר לשיטתו על מקד מציאות הנע בי מינימו למקסימו,
ובדר זו ג על מקד רוחניות ,על מקד של חיי ,על מקד של כלליות

ד
וכיו"ב .קו מחשבה נוס אצל המהר"ל שנחש על ידי החוקרי הוא "תורת
האמצע" .במאמרו טוע הכותב כי תורת האמצע נובעת מתורת הרצ.
שני המאמרי הבאי עוסקי בגרסאות שונות של חינו חסידי של שני
הוגי מודרניי .במאמרה של נוגה בראור" ,חנו לנער על פי דרכו – עיו
בהגותו של האדמו"ר מסלוני" ,היא עוסקת בדרכו של האדמו"ר השביעי
מסלוני ,ר' שלו נוח ברזובסקי ) ,(2000–1911מחבר "נתיבות שלו" .משנתו
החינוכית מורכבת מקו נוקשה ,האופייני לגישה ליטאית ,ובו בזמ שמה דגש על
הרגש ועל הדר החסידית הפונה אל לבו של היחיד .לצד השימוש בעונשי,
לפעמי חמורי ,נית למצוא בגישתו החינוכית א דגש על האינדיווידואליות
של כל אחד ,וכ תשומת לב לאתגרי החינוכיי המשתני של כל דור .נית
להוסי שהאדמו"ר מסלוני דגל בחינו הנער על פי דרכו ,כלומר בדרכו
הייחודית של כל תלמיד ותלמיד ,א במיוחד על "דרכו" בהיבט הרחב של דר
הדור ואתגריו .הקורא מ הצד ,שאינו בא מתו עול החסידות ,היה רואה
בגישתו מרכיבי הנתפסי כפסיכולוגיה וכחשיבה מודרנית .האפיו הייחודי ,א
כ  ,בגישתו החינוכית ,כמו בחסידות זו בכלל ,הוא המיזוג בי שתי השיטות –
שיטת הלימוד הליטאית והגישה הרגשיתאנושית של החסידות .אפיו ייחודי
נוס העולה מתו חקר הגישה החינוכית של בעל "נתיבות שלו" ,הוא בתפיסתו
את החינו כמרכיב העיקרי בתפקידו כאדמו"ר ,בשונה מאדמו"רי רבי אחרי.
בהקשר זה חשוב לזכור כי חסידות סלוני נחרבה במהל השואה ,והאדמו"ר
מסלוני הצליח לשק אותה .לאור הצלחה זו יש מקו לחקור את מהות תפקידו
של האדמו"ר מול חסידיו – כמתוו בי עליוני ותחתוני ,כפוסק הלכה
וכמנהיג חברתי .בראור מאמינה כי חלק ממידת הפופולריות של חסידות סלוני
כיו נובעת ממידת החשיבות שראה בהנהגתו בהיותו מחנ ובדרכו החינוכית
הרלוונטית לרבי.

במאמר השישי דני רוזנבאו עוסק בהגותו של הקבלית חסידית המקורית
של ר' יהודה לייב הלוי אשלג )] (1954–1885להל מהרי"ל[ ,המבוססת על
קבלת האר"י ז"ל .הגות זו הולכת ותופסת את מקומה כאחת המשנות הקבליות
ה"מובילות" מהמאה העשרי ואיל  .המחבר בוח את תפיסתו החינוכית של
מהרי"ל ,וכיצד תפיסה זו באה לידי ביטוי בהיבטי שוני של המחשבה
והעשייה החינוכית .המהרי"ל לא ניסח משנה חינוכית מגובשת וסדורה ,ועל כ
מטרת המחבר היא לחל מתו תורת האד והעול הקבלית המפותחת שלו
יסודות ועקרונות חינוכיי ה ברמה האידאולוגית ה ברמה המעשיתיישומית.
חלקו הראשו של המאמר מוקדש לתיאור מהות האד בשלמותו לאור משנתו
הקבלית של מהרי"ל ,וחלקו השני ד ביסודות חינוכיי העולי ממשנה זו.

ה
ככלל ,משנתו החינוכית מושתתת על היסוד המרכזי בהגותו הקבלית ,קרי :הרצו
לקבל מול הרצו להשפיע .על התהלי החינוכי להוביל את המתחנ לשלמות
אישית ולדבקות בקב"ה באמצעות תיקו הרצו לקבל וזיכוכו בשני היבטיו:
מוחא וליבא .תיקו זה נעשה באמצעות פיתוח אמונה למעלה מ הדעת והפיכת
הרצו לקבל לעצמו להשפעה ונתינה לקב"ה ולזולת .מהגדרה זו של דר
העבודה והתיקו נגזרת תכנית הלימוד והחינו שבלבה – לימוד תורה בכלל,
וחכמת הקבלה בפרט ,וחינו לקיו תרי"ג מצוות .מטרת המצוות לחנ את
האד להכרת הרוע שבאגואיז ולנתינה מתו יראה ואהבה .לצד הגדרת מטרות
החינו ותוכני הלימוד נדוני עקרונות חינוכיי נוספי ,כגו גורמי ההנעה
ללמידה )המוטיווציה( ,יחס מורהתלמיד ,ייחודיותו של הפרט ועולמו הפנימי
ומקומו בחברה ,התמודדות ע קשיי וכישלונות ,ועוד.
שני מאמרי נוספי מתמקדי בפיוט הדידקטי .יצחק שמעוני עוסק בר'
סעדיה ב מימו אבדאנ )רסא"ד( .הרסא"ד ששהה בגרנדה בסביבות שנת
 ,1425והשתיי לדור האחרו של יהודי ספרד ולדור הראשו ליהודי מרוקו לאחר
הגירוש הגדול ,נפטר באלג'יריה בשנת  .1492הישגיו הספרותיי ניכרי בהלכה
ובמשפט ,בפרשנות המקרא ובתלמוד ,בהיסטוריה ובהיסטוריוסופיה,
בפילוסופיה ובהגות ,בענפי הלשו ודקדוקה ,בשירה ובפיוט וכ בתאוריה של
מלאכת השיר .מבי כלל סוגות השיר בולטת סוגת שירי החשק ,מחד גיסא ,ושירי
הגות כללית ,שירי מוסר ואמונה ,ושירי באהבת התורה ,שבה ניכרת נטייתו
לסגנו דידקטי – במיוחד בענייני חינו ומורשת ,מאיד גיסא .למעשה
הפונקציה העיוניתדידקטית מתבטאת בעליל בפיוטי שלו בנושאי תורניי,
בהלכה ובתורה שבעלפה .שמעוני עוסק במיוחד באחד מפיוטיו לששת סדרי
המשנה הפותח במילי "זרעי במועד" ,ומצביע על ענייני החינו וההוראה
הכלולי בו .הוא מציי את תרומתו החינוכית להתפתחות סוגת פיוטי ההדר,
ומוכיח על פי העיו בענייני צורה ותוכ שייחוס הפיוט הזה לאברה אבעזרא
שגוי .משמצא דר פואטית צלולה בשירי לימודיי ,ניסה הרסא"ד את כוחו
בסוגה זו בשלושה פיוטי דידקטיי ,והפיוט "זרעי במועד" הוא אחד מה,
ובו הוא שוזר את כל שמות מסכתות המשנה במחלצות השיר .רסא"ד חולל
תפנית בכ שהוא חופ את סדרי המשנה וכל מסכתותיה בנושא המרכזי,
והמגמה כא היא בראש וראשונה דידקטית – שינו של סוגיה לימודית .לפיכ
בולטת כא הכוונה המנמוטכנית של השיר למטרות לימודיות ,ולמרות זאת נמצא
ברקמתו של הפיוט מבחר "צימוקי" בעלי ח שירי .בקריאה קשובה נית לנקוט
קריאה כפולה בפיוט זה בשתי קומות .בקומה הראשונה – ביאור על דר הפשט,
בעיקר בפיענוח שמות המסכתות שבתו כל סדר ,ובקומה השנייה משתק עיבוד
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נוס במבחר ענייני שבחינו ובהגות יהודית ,וזאת בתיאור דרכי התנהגות
ויחסי גומלי שבי היהודי לבי עמו ,אלוקיו ,וארצו .בכ חולל הפייט תפנית
פואטית במסגרת סוגת השיר הלימודי.
במאמר השמיני ד מאיר נזרי במשנתו ההגותיתחינוכית של הרב משה
אלבאז ) (1896–1823מהעיר צפרו שבמרכז מרוקו .רשימת חיבוריו הענפה של
אלבאז מלמדת שהיה אישאשכולות ותלמיד חכ הבקי בכל ענפי היהדות ,כמו
ג איש שיטה ומתודיקה .אחדי מספריו ה שכלול ושדרוג של ספרי קודמי,
ומהווי ספרי עזר כמפתחות ,השלמות ,קיצורי ,מונוגרפיות ,או מהדורות
חדשות ומשופרות של קודמיו .ספרו המרכזי הוא "הלכה למשה" הכולל מאתיי
שישי ואחת שאלות ותשובות על כל חלקי ה"שולח ערו " .העיסוק בשבע
החכמות הוא אחד הנושאי המרכזיי במשנתו ,ולו הקדיש ספר של בש
"בארשבע" וכ פיוט ייחודי בקוב שיריו "שיר חדש" .על פי השקפתו ,שבע
החכמות ה חלק בלתי נפרד מ התורה ,ויש ללמד ולהורות .השקפתו זו מהווה
הסבר לתמיכתו בחברת כי"ח )"כל ישראל חברי"( וה"אליאנס" ,שלכבוד
חיבר שיר שבח .בהקדמה לספרו ההיסטורי "כיסא מלכי" הוא מציב מטרות
חשובות ללימוד ההיסטוריה ,וביניה חיזוק האמונה בנצח ישראל ואתחלתא
דגאולה .פיוטי הגאולה בספרו "שיר חדש" ה בבחינת השלמה ל"כסא מלכי"
והכנה למראות הגאולה בעתיד שבנה בחזונו הפיוטי :ירושלי ,המקדש
והסנהדרי .הוא מודע למציאות שבה התורה אינה נחלת הכול ,ולפיכ הוא רואה
חשיבות ג בלימוד מלאכה ,נושא שהקדיש לו פיוט רחב .כמה מפיוטיו מהווי
דג להוראה משלבת של ענפי היהדות .הישענותו על לחני ערביי זוקקת את
שירתו ללחני אלה ג בקשרי אלגוריי ותמטיי כאמצעי דידקטי להפניית
הקוראי מהשירה הערבית ולהוכיח כי אפשר לכתוב על נושאיה טוב יותר
בלשו הקודש .לדעת נזרי ,קוב השירי "שיר חדש" הוא האיכותי ביותר
שנתחבר בצפו אפריקה .מ הדיו ממשנתו ההגותית של הרב אלבאז אנו למדי
שהפתיחות וההשכלה הרבתחומית המאפיינת את חכמי מרוקו החל מהמאה
הששעשרה נמשכת ג במאה התשעעשרה בדמותו של רב זה ,שא מרחיב
מסורת זו בקווי ייחודיי נוספי על קודמיו.
במאמר התשיעי ,שעניינו בניגוד שבי שמירת המסורת לבי אחדות ע
ישראל ,מביא לנו אלכסנדר קליי הערות בעניי חינו הדור הצעיר להליכה על
פי מסורת האבות .קליי סבור שבקרב האוכלוסייה הדתית מקובל על ידי היהודי
שומר תורה ומצוות בזמננו לכבד את מסורת אבותיו ,ה בהלכה ה בהנהגות
ובמנהגי .חובה דתית זו מעוגנת בהלכה המסתמכת על הפסוק במשלי א ,ח:
"שמע בני מוסר אבי ואלתטֹש תורת אמ " .אבל מסורת זו שונה מעדה לעדה,

ז
ואפילו לפעמי ממשפחה למשפחה ,והדבר מורגש במיוחד בימינו במדינת
ישראל שהייתה כור היתו לקבוצות יהודי שהגיעו מכל רחבי תבל .כתוצאה
מכ ,חובת שמירת המסורת מתנגשת בדרישה דתית אחרת שלכאורה אינה
חשובה פחות :אחדות ע ישראל ,היינו החובה הדתית לדאוג לאחידות
במנהגיה והליכותיה של כלל מאמיני כנסת ישראל .קביעה זו מסתמכת על
פסוק מ התורה" :בני את לה' אלוהיכ לא תתגדדו" )דברי יד ,א( שנדרש
על ידי חז"ל "לא תעשו אגודותאגודות" .קליי מקיי דיו מעמיק בשתי
הדרישות המנוגדות האלו ,ומציג פתרונות שהוצעו על ידי פוסקי והוגי שוני,
ובעיקר מסתמ על עמדתו של הרמב" ,וכ על הראי"ה קוק ועל הרב יעקב
אריאל.
במאמר העשירי אני עוסק בסקירת ספר חשוב שיצא לאחרונה באר –
תרגומו לעברית של הספר של מיכאל אוקשוט" ,הרציונליז בפוליטיקה" )עור:
אפרי פודוקסיק ,מתרג :ער שמואלי ,הוצאת של ,ירושלי תשע"ב( .סקירה
זו מסכמת כמה מדברי העור ,דנה באיכות התרגו ,ועוסקת בכמה נושאי
המענייני את קוראי "הגות" .המאמר עוסק ג ברמזי לגישתו של אוקשוט
לענייני דתיי ,דבר אשר עור הספר לא טרח להציגו.
תודתנו נתונה לכל מי שתרמו להופעת הכר :למחברי ,לקוראי
המומחי ,לחברי המערכת ולעורכת הלשו פרופ' לובה חרל"פ ,וכ למוציא
לאור מר יוחנ לוטפי ולצוותו ,ובעיקר למרכזת המערכת גב' זהבה קופל
ולעוזרתה גב' רויטל איל.
ואחרו אחרו חביב :בשמי ובש חברי המערכת אני מבקש לבר את ד"ר
יעקב הדני ,יוז כתב העת ומייסד "המרכז להגות בחינו היהודי" ,שפרש
לאחרונה .אנחנו חשי ביותר בהיעדרו ,ומאחלי לו הצלחה רבה בכל מעשיו.
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