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. טוי בשני תחומי� הנראי� לכאורה נפרדי�ר באו לידי בי"יצירתו וחדשנותו של הרב שג

האחד הוא התחו� של לימוד הגמרא וההלכה והשני הוא התחו� של ההגות 

 מהווי� דוגמה ליצירתו בתחו� È Â˙¯Â˙·2‰‚‰ וÂÂÓ „Ú ÍÂ·‰‡1˙ספריו . והפילוסופיה

 מהווי� דוגמה ליצירתו ÍÈ�Ù,4 ‡·˜˘ או ספר הדרשות ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ3וספריו , התלמודי

,  שיצא במלאת שנה להסתלקותוÍÏ‰�"˘,5 ·¯‚ג� בקוב� מאמריו .  ההגותיבתחו�

ואילו ', עיוני גמרא'ולפיכ� נקרא השער הראשו� , הבחינו העורכי� בי� שני התחומי�

ר היה יוצר "הרב שג. 'חסידות'ו' מחשבה': השערי� השני והשלישי נקראי� בשמות

מעט על תרומתו הייחודית בכל וכבר נכתב לא , מעמיק וחדש� בשני התחומי�, פורה

א� יש קשר בי� שני העולמות של , בשורות הבאות ברצוני לדו� בשאלה. אחד מה�

ר השתמש במקורות "שהרב שג, אי� צרי� לומר. עול� הגמרא ועול� המחשבה, תורתו

פרשנותו התלמודית נזקקה לרעיונות , ומאיד� גיסא, תלמודיי� כאשר עסק בשאלות הגות

א� זיקה זאת נובעת באופ� טבעי מהנוכחות והשכנות של שני , לה היאהשא. הגותיי�

או שמא יש קשר מהותי בי� גישתו של הרב , העולמות בלבו ובדעתו של חכ� אחד

ויש לראות בה� שני פני� של יצירה , ללימוד הגמרא לבי� גישתו של הרב בתחו� ההגות

 . אחת

המתודולוגיה , ות דיו�דומה שיש לפרק כל אחד מ� התחומי� הללו לשתי רמ

הרפלקסיה המתמדת והבחינה , בשל המודעות הבהירה של הרב לעשייתו. והמהות

תלמודיות �הוא הקדיש בכתביו לא מעט מקו� לשאלות מתודולוגיות ה� מטה, העצמית

הרב לא הסתפק בהצגת התוכ� של הסוגיה וחידושיו בה או בהצעת . פילוסופיות�ה� מטה

, לעתי� קרובות טרח וביאר בשיעור עצמו. ידי כמות שהואהרעיו� הפילוסופי והחס

 מה צורת החשיבה שהובילה –או לכל הפחות בשיעורי מבוא ובשיעורי סיכו� , במאמר

יש לבחו� לא רק את הזיקה , משו� כ�. אותו אל דר� הלימוד ופיתוח הרעיונות שהציע

, לדוגמה.  הכוללותאלא ג� בשאלות המתודולוגיות, בי� הנושאי� ברמת העניי� הפרטי
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ייהרג 'ו' מסירות נפש על קידוש הש�'אפשר להצביע על כ� שהדיו� של הרב בסוגיית 

קשר זה מופיע כהנחת יסוד . כרו� בזיקה עמוקה לדיוניו בשאלת המוות' ובל יעבור

133, 17�15' עמ (‡‰·ÂÂÓ „Ú ÍÂ˙פשוטה ב�אול� יש לדו� מעבר לכ� ג� בזיקות ). 146

' פילוסופית הלשו� של ויטגנשטיי�'הא� המקו� שייחס ל: כגו�, וללותהמתודולוגיות הכ

 משמעותי ג� לפרשנותו 6,די"ר החב"בדיונו ההגותי בשאלות אמונה וכפירה אצל האדמו

 . התלמודית

˙Â�„ÓÏ‰ ÏÚ ˙Â‚‰‰ ˙ÚÙ˘‰ 

נית� להניח אפריורית קיומה , ר לעצמ�"שג� מבלי לבדוק את דבריו של הרב שג, דומני

שמעותית בי� חידוש ומהפכה של חכ� או אסכולה בכתיבת� ההגותית לבי� של זיקה מ

אפשר להצביע על קיומה של . חידוש ומהפכה שחוללו בכתיבה ובחשיבה התלמודית

כ� . התופעה מאז ראשית ימי קיומה של פרשנות תלמודית וכתיבה הגותית בישראל

ל שערכו את " וחזרבנו סעדיה גאו� היה מ� הראשוני� אחרי ימי המקרא, לדוגמה

. בעשרת המאמרי� של ספר האמונות והדעות, על פי נושאי� מסודרי�' מחשבת ישראל'

ג לא היה שו� חיבור שעסק באופ� שיטתי ומגובש בשאלות האמונה במציאות "לפני רס

יחידות עצמאיות הדורשות , כפרקי� אוטונומיי�, תורה מ� השמי�, הגמול, ההשגחה', ה

ג היה ג� מגדולי מחברי "רס, בד בבד. שא מהחל ועד כלההצגה שיטתית של הנו

לי "השיטה של ריכוז החומר החז, הווי אומר. המונוגרפיות ההלכתיות בתקופת הגאוני�

מופיעה , ל"ולא על פי סדר הופעתו במקורות חז, וסידורו על פי נושאי� באופ� שיטתי

שיטת הסידור הזאת הגור� המשות� ל. אצלו ג� בתחו� התלמודי וג� בתחו� ההגותי

ג לחיבורי הפילוסופיה "וקרוב לודאי שהוא קשור להיחשפותו של רס, זוקק בירור לעצמו

 7.הסדורי� והמגובשי�, והמדעי� היווניי� והערביי�

מלבד פיתוחה של שיטת , � אפשר להצביע ג� על תופעות נוספות"אצל הרמב

השימוש הנרחב : לדוגמה. הג והבאתה לשיא עיצובה וגיבוש"הארגו� והסידור שמימי רס

וכבר , Â˙ ‰�˘Ó¯‰ וג� בÌÈÎÂ·� ‰¯ÂÓהדבר מצוי ג� ב. שלו בטעמי� רציונליי� למצוות

וספר , Â˙ ‰�˘Ó¯‰� בתחילתו של "ספר המדע של הרמב. עסקו בו הוגי� ומפרשי�

מדגימי� יפה את הזיקה ההדוקה בי� הגות להלכה ופרשנות תלמודית , מלכי� בסופו

 בתקופה מאוחרת יותר נית� להצביע על התפתחות שיטת העיו� 8.�"במשנתו של הרמב

דניאל בויארי� הראה את הזיקה . לקראת סו� ימי הביניי�, בלמדנות התלמודית בספרד

שבי� שיטת הלימוד הזאת לבי� השיטה הפילוסופית ששלטה בימי� הה� בכיפה בהגות 

  9.'דר� העיו�': חכמי ספרד

 

 .365�387' עמ, ה"ירושלי� תשס, �ÂÓ‡‰ ÏÚ‰, )עורכי�(הלברטל ואחרי� ' מ: בתו� .6

 . ואיל�62' עמ, א"ירושלי� תשי, ‰Â„‰È‰ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ˙, י גוטמ�"י .7

 .א"ירושלי� תשנ, Â˙ ‰�˘ÓÏ ‡Â·Ó·Ó¯Ï"Ì¯‰ , טברסקי' י .8

 .ט"ירושלי� תשמ, ‰È„¯ÙÒ‰ ÔÂÈÚ, בויארי�' ד .9
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 שיטת הלימוד של בעלי התוספות אינה קשורה באופ� .לעתי� הזיקות פחות ברורות

פילוסופיה ' א� אפשר לדבר כל עיקר על –ישיר לפילוסופיה הדתית של יהדות אשכנז 

דרכי הלימוד והחשיבה של יהודי : אול� היא הנותנת. באשכנז בתקופה ההיא' דתית

טיקאי� צפו� אירופה בתקופה הנוצרית התפרשו כקשורות לצורת המחשבה של הסכולס

גרונה של רבנו יונה :  דר� הלימוד הזאת התפשטה לכוו� פרובנס וצפו� ספרד10.הנוצרי�

בספרד המוסלמית ובצפו� אפריקה אר� , לעומת זאת. א"וברצלונה של הרשב, �"ורמב

זמ� רב עד ששיטת הלימוד של בעלי התוספות ירשה את מקומה של שיטת הלימוד 

צביע על מתא� גבוה בי� ירידת קרנה של אפשר לה. ספרדית המסורתית�הגאונית

  11.הפילוסופיה לבי� עליית דר� הלימוד של בעלי התוספות

המזוהה יותר ', למדנות הליטאית'עליית ה. נבח� עתה מספר דוגמות מ� העת החדשה

התרחשה ', אנליטית'חיי� מבריסק והנחשבת על ידי חוקרי� לדר� הלימוד ה' מכול ע� ר

 מי שניתח יפה את הקשרי� 12.יהדות ליטא להשכלה ולמודרנהבמקביל להיחשפותה של 

א� שלא עשה זאת מתו� , ליטא הלמדנית וליטא המשכילית, שבי� שני העולמות הללו

ובחיבורו האנגלי על ' איש ההלכה'יק במאמרו 'ד סולובייצ"הוא הרי, כוונה שכזאת

,  הלכה להגותד עצמו מהווה דוגמה מרשימה של זיקה בי�" הרי13.המחשבה האנליטית

כמו בספר ההגות שלו על התשובה המבוסס על ניתוחי� למדניי� , ה� בגופי יצירתו

המציע , ˘È¯‡Ó ‡·‡ ¯ÎÊÏ ÌÈ¯ÂÚה� בספר הלמדנות שלו , �"במשנה תורה לרמב

 .פילוסופיי� כפרשנות לסוגיות למדניות קלסיות�הסברי� רעיוניי�

והתווה את קווי , והגמראה קוק ביקש לחולל תחייה בדר� לימוד התורה "הראי

 כפרשנות לאגדה ופיתוח הער� של חיבור ‰"È‡ ÔÈÚחיבור . הפעולה בכמה מסלולי�

כדר� ללימוד בהיר ופשטני המתאי� ' בירור הלכה'ו' הלכה ברורה'יצירת ; הלכה ואגדה

כל המהלכי� הללו באו בצד פיתוח נרחב של . לצורכי הדור ודרכי החשיבה המודרניות

, בהגות ומעשה, ידאות המצדיקות אות� כחלק ממפעל התחייה הרוחניתהרעיונות והא

14.ה קוק"בלמדנות ובפסיקה של הראי
 

חכמת 'אפשר להצביע ג� על התופעה של , מחו� לכותלי עול� הישיבות המסורתי

כמערכת שלובה של הגות דתית , מדעי של מקצועות היהדות�הלימוד הביקורתי', ישראל

 

מ"ירושלי� תש, ·ÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ˙, א אורב�"א .10
4

‰È�˘¯Ù‰ ˙Â¯ÙÒ˙ , שמע�מ תא"י; ד"ב פרק י"ח, 

„ÂÓÏ˙Ï,99�101' עמ, ס"ירושלי� תש,  חלק שני. 

 .18�19' עמ, ספרד: פרק א, )10הערה , לעיל(שמע �תא .11

12. C. Saiman, ‘Legal theology: the turn to conceptualism in nineteenth-century Jewish 

Law’,Journal of Law and Religion 21,1, 2005-2006, pp. 39-100 . 

; 11�113' עמ, ט"ירושלי� תשל,  ‚ÎÏ‰‰ ˘È‡–¯˙Ò�Â ÈÂÏ‰ ', איש ההלכה', יק'ד סולובייצ"הרי .13

Rabbi Joseph B. Soloveitchik, The Halakhic Mind: An Essay on Jewish Tradition and 

Modern Thought, New York-London 1986.  

נחלי� , הגות חזו� ומעשה: ה"הוראת התלמוד במשנת הראי, ˙Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙¯Â, בי�הרשקו' מ .14

 . ז"תשס
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מוד בפילוסופיה ודר
 לימוד ומחקר בפרשנות הספרות הרבנית דר
 לי, )דתית�או אנטי(

15.והתלמודית
 

˙Â�ÎÏ ˙·˜Â�‰ ‰‡È¯˜‰ 

 . ר"נשוב עתה לרב שג

ר בתחו� ההגות ובתחו� הלמדנות ג� יחד היא "התביעה העיקרית של הרב שג

ולפעמי� , חריפה ומרה, נוקבת' קוצקאית'מתו
 ישרות , לעתי�. בעיניי התביעה לכנות

. נודפי� הימנה' ברסלביי�'שניחוחות , ה לחיוניות והתלהבות דתית ערניתמתו
 קריא

הסברה רחבה , ר משע� לתביעתו לעמקות מחשבה"די מצא הרב שג"בעול� החב

שנתפסו כסודות קבליי� עד שבאו ההוגי� , ומפורטת של רעיונות הגותיי� מורכבי�

לשו� שאינה לשו� הצופ� ב, דיי� והלבישו אות� בפרשנות פסיכולוגית ופילוסופית"החב

  16.הקבלי

מובנת ומפורשת בלשו� , ערנית ומשמעותית, את הדרישה לקריאה ישרה וביקורתית

הפנה הרב ג� לעוסקי� בהגות וג� לעוסקי� , פשוטה ונטולת מליצות וקלישאות

המבוססות , הוא דחה את החשיבה הדוגמטית ודרכי הלימוד הישנות, מתו
 כ
. בתלמוד

לאו , מקוריות. על היעדר מקוריות בחשיבה)  לדעת הרב קוק ואחרי�כמו ג�(לדעתו 

אל ההבנה הבסיסית , אלא במוב� של שיבה אל המקור, דווקא במוב� של חדשנות יוצרת

  17.של האד� את עצמו ואת עולמו

 –ר ובלמדנותו הוא אותו דיו� "הדיו� על המוות בפילוסופיה של הרב שג, במוב� הזה

ומה החכ� המדבר על המוות מתכוו� לומר על משמעותו '  אומר לימה המוות'הדיו� על 

השאלה א� החכ� מביע את דעתו על המוות בעברית רבנית או בגרמנית . של המוות

. אינה עיקר, במדרש הלכה תנאי או בדרשה חסידית מ� המאה התשע עשרה, פילוסופית

ודיות בנפש האד� השפה והסוגה הלימודית ה� השתקפויות שונות של אות� השגות יס

ולכ� מבקש הרב בפירושו ובהרצאתו לחדור מבעד למעטפת של השפה , ובטבע העול�

 . תודעת המוות ותפיסתו, והסגנו� ולהגיע אל ליבת העניי�

ראש (בדרשות המועדי� : דוגמות רבות להנחה הזאת זרועות בכל חיבוריו של הרב

השילוב בי� . משפחה וזוגיות, בחיבוריו על נושאי אב� העזר, )פסח, פורי�, השנה

הנובע תמיד מהחיפוש ', מזגי'אלא חיבור ' שכונית'אינו זיקה , הלכה והגות, למדנות

כ
 , ככל שיוסיפו וייצאו לאור עוד מחיבוריו ושיעוריו. אחרי השורש הפנימי של הדברי�

 

 .ע"ירושלי� תש, Ó Ï˘ ‰ËÂ˘Ù – Â¯ÙÒ ¯˜Á· ÌÈ�ÂÈÚÊÁ ˙"‰˘„Á‰ ˙Ú· Ï˘�‰, גפני' ח .15

ר במשנת "ש� כר� את עיסוקו של רשג, יט�יח' עמ, ˘"�‰ÍÏ ·¯‚י דרייפוס במבוא ל"עיינו בדברי ר .16

ר הזק� "אבל ראו שימושו בכתבי האדמו. מודרנית ופילוסופיית הלשו��ד בהקשר של הגות פוסט"חב

 ובמבוא הקצר של הרב ,45' עמ, ז"תשסאפרתה , ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈÏ ÔÂ¯ÎÊבתו� : בדרשות משנות התשעי�

 .7�10' עמ, ב"אפרתה תשס, Ï¯Â‚‰ ‡Â‰ ¯ÂÙלר עצמו "שג

, ·˙È Â˙¯Â‰‚‰ ובהרחבה ב59�70' עמ, )5רה הע, לעיל (˘"�‰ÍÏ ·¯‚: בתו�, מתודה ומוטיבציה .17

 . 46�148' עמ, על דרכי הלימוד בישיבות ליטא) ההתאמה לדורנו� אי–או לפחות (בפרקי הביקורת 
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. חיווה הרב דעתו על כ� בכמה מקומות, באופ� עקרוני. תתברר הזיקה הזאת יותר ויותר

במאמר ובספר שנכתבו על . ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ וב18',מתודה ומוטיבציה ועני�'במאמרו 

ובספר , הלימוד והלמדנות התלמודית הסביר את עמדתו ביחס למקומה של הפילוסופיה

 . הסביר ג� את עמדתו ביחס ללמדנות, מודרנית�שנכתב על ההגות הפוסט

ËÒÂÙÂ ‰�¯„ÂÓ-‚˘¯‰ ˙Â�„ÓÏ· ‰�¯„ÂÓ"˙È¯ 

היא נחשבת לתנועה . ר בדר� כלל לציונות הדתית"ת ייחס הרב שגאת המודרניו

החפצה לתק� עול� , בעלת משנה סדורה, במוב� זה שהיא תנועה אידאולוגית' מודרנית'

, סוציאליז�: תופעה אופיינית לאידאולוגיות המודרניות הגדולות למיניה�. על פי דרכה

לא , לדברי הרב, ות ציונית מודרניתלמדנ. וכיוצא באלה, פמיניז�, ליברליז�, קפיטליז�

הציונות . יכולה להתקיי� באופ� האיזוטרי והאסקפיסטי שבו למדי� בעול� החרדי

ולכ� מבקשת לה מסילות בלימוד שה� מעשיות , הדתית דורשת חיבור בי� התורה לחיי�

ר עצמו נטה בשיעוריו "הרב שג. לימוד אגדה כהגות מעשית, לימוד הלכה למעשה: יותר

בימי ישיבת , במיוחד בתקופתו הראשונה, תיבתו הלמדנית לחשיבה מודרנית שכזאתובכ

 19.דתית והמחשבה המודרנית�שבה היה עצמו קרוב יותר אצל ההגות הציונית, הכותל

נטה הרב יותר לשילוב ע� עול� המחקר האקדמי ', בית מורשה'בתקופת , מאוחר יותר

  20.לאומי� לאופיו של הצעיר הדתיוהצדיק את דר� הלימוד המשלבת מחקר כמתאימה

מודרני ומצא �נטה הרב בהגותו לעול� פוסט', ישיבת שיח'ימי , בשלב המאוחר יותר

זו באה בצד אכזבה ואולי ג� ייאוש מסוי� מ� הסיכויי� של . בו תקווה גדולה

. דתית הקלסית להצליח כדר� חינוכית וכדר� הנהגה ציבורית�האידאולוגיה הציונית

מודרניי� לתו� המחשבה הדתית השפיע ג� על המתודה וג� �רעיונות פוסטהאימו� של 

שבתקופה הזאת נטה הרב להציע ,  נראה21.על התכני� של הפרשנות התלמודית

בפרשנותו התלמודית קווי� יותר פתוחי� ופחות מגובשי� לכיוו� של הכרעה הלכתית 

אל ריבוי העולמות כריבוי ומשכ� ג� , פניו נטו יותר אל הפרט ועולמו, כמו כ�. וערכית

 כ� ג� בתפיסת 22.וויתור על גיבוש משנה אידאולוגית הצומחת מ� הסוגיות, הפרטי�

מה תרומתו ? מה התועלת של הלימוד? לש� מה לומדי�. למדניות�בשאלות המטה, העל

 

18.  ‰‚‰È Â˙¯Â˙·)38' עמ, )2הערה , לעיל. 

, לעיל (˘"�‰ÍÏ ·¯‚רשימת שיעורי� מ� התקופה הזאת מצויה ברשימה הביבליוגרפית שבסו�  .19

 הערה, לעיל(ÍÈ�Ù ‡·˜˘  שנלקטו ב,ב"הל� הרוח הזה ניכר מאוד בדרשות של שנת תשמ). 5הערה 

4( . 

. 193�256, 149�180' עמ, )2הערה , לעיל (·˙È Â˙¯Â‰‚‰', מתודה ומוטיבציה'כ� כתב במסקנת  .20

 . ·˙È Â˙¯Â‰‚‰ל, זוהר מאור, ועיינו ג� במבוא העור�

ÌÈÏÎ וב. 181' עמ, )2הערה , לעיל (·˙È Â˙¯Â‰‚‰', מודרנית� בסביבה פוסטלימוד גמרא'עיינו בפרק  .21

ÌÈ¯Â·˘) 29�44' עמ, )3הערה , לעיל. 

, מודרני�לביקורת על מצבה של הציונות הדתית והנטייה לפתרו� המשבר תו� היזקקות לעול� פוסט .22

בהקשר זה יש לקרוא ג� את שני המאמרי� על ). 3הערה , לעיל (ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎלק ב של הוקדש ח

 . ז"אפרתה תשס, ˘�Â¯Â‡Ó‰ È˙שבקוב� , לימוד תורה לנשי� והקול הנשי בלימוד תורה
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נראה שהתנועה היא מכיוו� של רכישת ידע ובירור אמיתות ? הדתית של לימוד תורה

 .אישיותי�של רכישת כלי� לבירור פנימי ועיצוב אישיורעיונות לכיוו� 

המחקר חייב יהיה לבחו� במקביל . קווי יסוד אלו מצריכי� מחקר מפורט הרבה יותר

ולבחו� את עמדותיו העקרוניות ומימושיה� , שיעורי� וכתיבה של הרב מתקופות שונות

יסוסו של מחקר לש� ב. בהגות ובתלמוד, במדג� רחב של נושאי לימוד, בלימוד המעשי

והמה בכתובי� , יש להשתמש בחומרי� הרבי� שנשתיירו מתורת הרב, כזה בסס היטב

או קריאת כיוו� למסלול חקירה ' הצעת מחקר'המאמר הנוכחי הוא מעי� . או בקלטות

 .שנראה פורה ומבטיח במיוחד


