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,  לתלמוד תורהמעול� לא הייתי תלמיד במוסד ששלל כל עיסוק מחו
, לפי מיטב ידיעתי

נכו� שבשני� . ובוודאי לא במוסד שעמד כולו על העיסוק הבלעדי בהוויות דאביי ורבא

, הוקדש רוב הזמ� ללימוד תורה) 'ישיבה אוניברסיטה'(יצחק אלחנ� ' שלמדתי בישיבת ר

נכו� ג� שכמה מחבריי . לעומק ולרוחב, ורק לימוד גמרא זכה להתייחסות מרוכזת

� או מחשבת ישראל דבר צדדי שאינו דורש זמ� " בלימוד תנלספסל הלימודי� ראו

נעימה ע� מציאות כלכלית או ע� לח
 �וג� ראו בלימודי� כלליי� פשרה בלתי, וריכוז

ייתכ� שחברי� אלה רצו לעורר בי את רגשות האשמה הטורדי� את מנוחתו . משפחתי

מלבד ? מדוע. ה� א� כנראה הצלחתי להתעל� מÈ Â˙¯Â˙·,1‰‚‰של חלק מקהל היעד של 

יש לציי� את העמדה הרשמית של בתי , טעמי� הקשורי� בפסיכולוגיה האישית שלי

חשוב להדגיש , מאיד� גיסא. ל"של אבי מורי ז' פתוח'הספר שבה� התחנכתי ואת יחסו ה

, ל וייבדל לחיי� ארוכי� הרב ליכטנשטיי�"ד ז"הגרי, שרבותיי המובהקי�, את העובדה

התייחסו בכבוד וברצינות לעיסוק במקצועות , אמות של הלכה' ע� שקידת� העצומה בד

לכ� קשה לי להזדהות לגמרי ע� תחושת הניכור מנוסח בריסק הנשמעת מספרו . אחרי�

 .ר להתגבר"ר וע� הרגשת המשבר שעליו מנסה הרב שג"של הרב שג

איני יכול להתעל� מ� הסיבות לתחושת המשבר והרגשת הצור� לעיי� , ע� זאת

שקשה להסביר את , ר"אני מסכי� להנחתו של הרב שג. בסוגיית דר� הלימודמחדש 

למטרה . א� מדובר רק באמצעי לידיעת ההלכה, החשיבות שאנו מייחסי� ללימוד גמרא

זו יכולי� מרבית התלמידי� להגיע ביתר קלות וביתר הצלחה על ידי שינו� הלכה 

לא כדי להשיג את , קעי� בושוהי� ומשת, אנו נכנסי� לבית המדרש הלמדני. למעשה

לא רק כהכרה מטפיזית של אידאלי� ',  ידיעת ה– כי א� את הדבר הגדול, הדבר הקט�

מחשבתית המורידה את �אלא כדר� חווייתית, המרוחקי� מחיי היומיו� של העול� הזה

 .'פונקציית הברית'ר מכנה מטרה זו "הרב שג, השכינה למטה מעשרה טפחי�

מיו� שעמדתי על דעתי היה ברור לי . כשלעצמה אי� די בהדר� הלימוד הישיבתי 

מניי� שביעות רצוני מ� , א� כ�. איננה מספקת מבחינה דתית, כגישה בלעדית, שדר� זו

שהמשכתי בדר� הבריסקאית לא רק מתו� , התשובה הפשוטה היא? השיעורי� ששמעתי

מתו� אמו� אישי , רואולי בעיק, א� ג�, הנאה אינטלקטואלית מרמת הרצאת� של רבותיי

המצרפת , ברי היה לי שבדר� זו. ברבותיי ובדר� המל� של תלמוד התורה שאותה ייצגו

התמקדות בהלכה ובשקלא וטריא ע� חתירה אנליטית ליסוד� של הדיני� ושל השיטות 

 

 .ט" תשסהאפרת, ·˙È Â˙¯Â‰‚‰, ג רוזנברג"ש .1
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א� דר� זו שימשה גדולי� . בא לידי ביטוי עימות נאמ� של היהודי ע� אלוהיו, השונות

המוסרית והאינטלקטואלית של רבותיי ,  עיצבה את אישיות� התורניתוא� היא, וטובי�

 .חזקה שזוהי הדר� הישרה שאליה עליי להסתגל, הדגולי�

כי הרי לא כל בני הישיבה , הרגשתי שיש צור� להרחיב את היריעה, ע� זאת

ההשתקעות , בשביל רבי� מה�. מסתפקי� בהשכלה כזו המבוססת על יראת שמי�

הערצתי . ות של הלכה מובילה לצרות אופקי� וליבשות רוחניתאמ' הבלעדית בד

ברור לי שג� , כלפי לייא. לרבותיי ולדר� הלימוד שלה� לא פסלה בקשת ממדי� נוספי�

ושרחבות אופקי� זו א� , רבותיי שואבי� תובנות וחיוניות מהתעניינות� בשטחי� אחרי�

 .מעשירה את גדלות� ואת יצירת� התורנית

זהו . שערכו לאנשי� בעלי עבר אחר ואופי אחר הוא מפוקפק,  אישיעד כא� סיפור

וע� זאת , שזכה להזדהות ע� עקרונות החינו� הישיבתי השליט, סיפורו של בחור אחד

ממה שכתבתי עד כה נית� אולי . להתבש� מדרכי עיו� נוספות ומעולמות רוחניי� מגווני�

אלא שבשונה , ר"ל הרב שגשבאופ� עקרוני אני תמי� דעי� ע� גישתו ש, להסיק

צרי� רק לדאוג , כלומר. אני אופטימי לגבי יישומה המעשי, ר"מהערכתו של הרב שג

קצת פחות , קצת יותר מתירניות, לכ� שתהיינה ישיבות קצת יותר פלורליסטיות

 .'עצבניות'

אני סבור שיש מקו� וער� לשאלות ולתשובות העולות מתו� התחשבות , אמנ�

', כפשוטה'תו� השקפה על הגמרא ג� , י� והספרותיי� של הגמראבצדדי� ההיסטורי

, תו� נכונות לשלב את ההלכה באגדה ובמחשבה, ולא רק דר� הראשוני� והאחרוני�

לבקשת משמעות� של הדברי� לחייו ולחברתו של , ותו� רגישות לצד האנתרופולוגי

ואת , טיפלר בכמה מהסוגיות שבה� "אני מערי� את תרומתו של הרב שג. הלומד

 .ההשראה שסייעה לאחרי� לאזור אומ
 ולהתרחב איש לפי דרכו

 .עליי ג� להסתייג מ� השיטה המוצעת בספר לפחות בשלושה מישורי�, א� על פי כ�

ח על כ� שהקי� "ר מבקר את הגר"הרב שג: במישור המטפיזי היסודי, ראשית

כל ניסיו� לחפש משמעות כלומר על דחיית , כעיקרו�' גזרת הכתוב'מחיצה בי� הדגש על 

. המקרבי� את התורה לדעה האנושית, לבי� עולמ� של טעמי המצוות, לדיני התורה

הניצב בשמי� לרוח האד� השוכנת באר
 גור� לתסכול וא� ' פער זה בי� דבר ה, לדעתו

, כמו סיזיפוס במסתו של קאמו. לייאוש בחייה� של הלומדי� אשר קרבת אלוהי� יחפצו�

ועליו , א� תמיד האב� מתגלגלת בחזרה, לגולל את האב� אל ראש ההרהלמד� משתדל 

מאמ
 אדיר , ד עושה לדעתו"ר הגרי"שיטתו של מו. להתחיל את הכול מבראשית

ר אוהד את "הרב שג. ח"בלי לעזוב את המסגרת הלמדנית של הגר, להתגבר על שניות זו

 של האד� ד על כ� שהוא מתייחס בכובד ראש וא� בהזדהות לשאיפתו"הגרי

', ובקשת� מש�'כפי שהדבר מתבטא בשלבי� הדיאלקטיי� במאמר , לאוטונומיה מלאה

לשלב , המסתכמת בעימות בי� האל המַצווה והאד� המצ�וה, במעבר מחוויית ההתגלות

על . ר של� ע� שיטה זו"אי� לבו של הרב שג, למרות זאת. ההידמות ולחיי� של דבקות

 .ל האד� באֵחרותו של האלוהי�בסו� נתק, קובל הוא, א� הכול
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, אני רואה דווקא כיתרו�, ר רואה כחיסרו� מבחינה אקסיסטנציאלית"מה שהרב שג

אי� אנו פוגשי� בבואה , כשאנו פוגשי� את ריבונו של עול�. כיתרו� הראלי מ� הדמיוני

כאילו היזכרות במה שכביכול , ג� א� מצד אחד יש בלימוד תורה גילוי עצמי. של עצמנו

הרי שיש בלימוד זה ג� עימות ע� מציאות הקיימת בעל , ענו טר� יצאנו לאוויר העול�יד

השוא� להשמיט את האֵחרות . התובעת ממנו לשנות את מחשבותינו ומעשינו, כורחנו

הרדיקלית של החוויה הדתית אינו מבקש את משמעות החיי� אלא את משמעות החלו� 

אי� כוונתו , לקטי שראשו מגיע אל הדבקותד כותב על הסול� הדיא"כשהגרי. על החיי�

 – הידמות ודבקות', יראת ה: שלוש המצוות. שהמטפס בסול� ישמיטנו ע� הגיעו לפסגה

 .מבחינה דתית' עלה כיתה'ואי� אד� נפטר מאחת מה� כיוו� ש, חלות על כל יחיד ויחיד

הפגישה הופכת אותו ; לאד� המתוודע לאישיות כבירה? משל למה הדבר דומה

אד� כזה מציית לדרישות הזולת וירא לסרב . כל חפצו להידבק באישיות זו. איש אחרל

על א� המרחק והניכור שבקיו� הוראות שטעמ� אינו תמיד מוב� לו או מתאימות , פקודה

מתו� . אד� כזה ג� שוא� להידמות לדמות המופתית העומדת מולו. לרוחו ולעצמיותו

הוא ג� מגיע , ת הגדולה שאליה הוא כֵמהרצונו להידבק במלוא כוחותיו באישיו

 שלוש חוויות שאינ� סותרות זו את זו – להידבק, להידמות, לציית. להזדהות ע� רצונו

בשעה שהאד� המתרפק על דודו ואלופו מתעל� : א� הזדהות אינה זהות. אלא משלימות

א� מ� הפער ביניה� ומעלה בדעתו שאינו שוא� לשותפות ע� אֵחרותו של הזולת כי 

כיוו� שברגע זה איבד , הרי ברגע זה איבד את העיקר, למימוש עצמותו ולהשלמת עצמו

ובוודאי במי שגדול , המציאות היא שאד� הרוצה להידבק באד� אחר. את המציאות

קל , וא� בבשר וד� כ�. חייב להכפי� את קומתו ובמידה מסוימת להשתעבד לזולת, ממנו

� .וחומר באינסו

.  אובססיביי� מילאו את סדר יומ� של הפסיכולוגי� למיניה�היו ימי� שתסביכי�

מרבי� כעת לדבר על הנרקיסיז� כמחלת , לעומת זאת. בימינו תופעה זו הולכת ופוחתת

ישנ� עדיי� מקומות בעול� התורה שבה� התסביכי� . הרוח הנפוצה של דורנו

, יראת שמי�האובססיביי� בלבוש דקדוקי מצוות מטרידי� את מנוחת� של השואפי� ל

על , ה� מבחינה פסיכולוגית ה� מבחינה דתית, א� הניסיו� מעיד שבימינו יש לדאוג יותר

ר לראות באֵחרות "נטייתו של הרב שג. הנטייה לפגוש באֵחר רק את הבבואה שלי

, ד אב� נג� בדרכו של הלמד� המחפש משמעות"האלוהית המודגשת במחשבת הגרי

 .ות האתמול מאשר למי שמתעמת ע� סכנות ההווהמתאימה יותר למי שנלח� את מלחמ

אי� ספק שדברי תורה : בנוגע לבעיית השגרה והמלאכותיות בלימוד, שנית

מונעי� הבנת , בשיעורי� ובאירועי� שוני�, כפי שאנו מרבי� לשמוע בדרשות, מאולצי�

א� ספק גדול א� נית� ; דברי תורה כפשוט� וכמשמע� ואינ� מאפשרי� העמקה והפנמה

נראה שתופעה זו נובעת לא משיטתיות , להפ�. קשר תופעה זו לדר� לימוד מסוימתל

, שעבורה כל דיבור שש� תורה נקרא עליו, )אקלקטיות(אינטלקטואלית אלא מלקטנות 

כאילו המטרה היחידה היא למלא את חלל הזמ� במשהו , שווה לכל דבר אחר', וורט'כל 

, המחייב, � שהדבר קשור באופי האירועפעמי. ולא חשוב בדיוק אי�, ששיי� לתורה

להמציא התחכמות בכל מחיר כדי להימנע מהשמעת דברי� , בגלל שיקולי� חברתיי�
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פעמי� שהלימוד מתנהל באופ� שגרתי כדי להבטיח הספק של . פשוטי� או משתיקה

ודוגמה לכ� היא הפופולריות של הד� , חומר ובכ� ג� לשמור על הקביעות בלימוד

י שתורתו אומנותו מקדיש חלק גדול מעתותיו לצבירת מידע ולחזרה על ג� מ. היומי

 .וכוח החידוש והרעננות מצי
 מתו� החרכי� של סדר היו� הפרוזאי, חומר מוכר

לא ברור א� אפשר להתגבר על המלאכותיות של השיח התורני על ידי , בקיצור

המושל בכיפה כיו� שהסיבה לבעיה אינה סדר הלימוד , המצאת שיטת לימוד חדשה

כיו� שהשגרתיות משרתת , א� לא ברור א� רצוי להילח� נגד השגרתיות שבלימוד. בלבד

מה (הרואה את הנולד . ושתיה� מפלסות את הדר� לעבר היצירה התורנית, את הקביעות

ג� במדעי הרוח , שכל דר� לימוד חדשה, יודע) שנולד כבר ומה שעומד להיוולד

כיוו� שיוצרי הגישה , � תרופת פלא לבינוניות השלטתיש בה בראשיתה משו, הכלליי�

ורעיונותיה� פותחי� צוהר המאיר באור חדש , החדשה ה� בדר� כלל בעלי חזו� ותבונה

, כשהיא הופכת לנחלת הכלל, כל פריצת דר� כזו, בר�. ובהיר נושאי� חדשי� וג� ישני�

. נריוניות נדושותגוניות ולעבודות סמי�נעשית בדר� הטבע בית חרושת להרצאות חד

אפילו שיטה כמו זו של , שיטה המאומצת א� ורק כדי להיגמל מ� השגרה תמיד תאכזב

גוניותה ובריבוי �שנוצרה מלכתחילה כתגובה לשגרתיות ושמתהללת ברב, ר"הרב שג

 .זוויות הראייה העומדות לרשותה

קובלת מ, כפי שציינתי לעיל: לשאלת הארגו� הפנימי של חוויית הלימוד, שלישית

עליי הטענה שיש צור� לעודד שאלות מסוגי� שוני� שאינ� שייכי� לסדר היו� הליטאי 

הסינתזה המושלמת חייבת . ה� מצד האתגר האינטלקטואלי ה� ממניעי� דתיי�, הצר

אי� דעה זו מצדיקה את ערבוב השיטות , א� על פי כ�. להיענות לריבוי הפני� של הלימוד

יכול להכיר בנחיצות המסגרת , מלבד הניתוח הבריסקאיג� מי שמחפש משהו . השונות

 .הלימודית שכולה מוקדשת לדר� הישיבתית המקובלת

הוראת הפילוסופיה האנליטית . אפשר להסביר טענה זו על ידי השוואה לתחו� אחר

נית� לעסוק בפילוסופיה בלי שו� . מתמקדת בניתוח תקפות� של טיעוני� הגיוניי�

בלי שו� תשומת לב לערכ� של המסקנות לגבי , רי של הטיעוני�התייחסות לרקע ההיסטו

לכל הפחות כדי לספק את , אמנ� בדר� כלל דני� פילוסופי� בנושאי� אלה. החיי�

א� במקרי� רבי� מתו� תחושה שהבנת המניעי� האנושיי� והתרבותיי� , ההקשר לדיו�

,  המחלוקת ביניה�ושל שורש, של ההנחות המשותפות, של עמדות פילוסופיות מסוימות

התומ� בגישה רחבה זו יכול בהחלט . עשויה לתרו� להבנת הסוגיה ולליבו� האמת

אלא היא , שהגישה הלוגית המצמצמת לא זו בלבד שהיא חסרה ממדי� חיוניי�, לטעו�

לא , בשעה שדני� בתקפות הלוגית של הטענה, א� על פי כ�. א� פוגמת בהבנת העניי�

מי שעושה כ� מחלי� . כובד מ� הניתוח עצמו לרקע ההיסטוריייתכ� להסיט את נקודת ה

 .את הפילוסופיה בהיסטוריה או בפסיכולוגיה

כשאני לומד או מלמד פילוסופיה קל לי לעבור ממסגרת מחשבה אחת לאחרת לפי 

, א� גמישות זו מצריכה תודעה מתמדת; כ� ג� כשאני לומד או מלמד גמרא. הצור�

מבוקרת �ממושמעת ובלתי�גלישה בלתי.  דברי� שוני�שניתוח ודיו� ברקע ה� שני

לכ� חשוב . עלולה לערבב את התחומי� ולהרוס את הייחוד המתודולוגי של הצד ההגיוני
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אפילו א� , שמוסד המסור ללימוד גמרא ישמור על ההפרדה בי� התחומי� והשיטות

 להזיק מה שמותר באופ� ארעי יכול. בשעת הצור� מותר ורצוי לחצות את הגבולות

שיקולי� מעי� אלה . במיוחד כשעצ� ההבחנה בי� התחומי� הולכת לאיבוד, באופ� קבוע

מסבירי� וא� מצדיקי� את מנהג� של רבותיי להינזר מערבוב הרצאות השקפתיות 

יותר הולכת בד בבד ' פתוחות'אהדתי לדרכי לימוד , מטע� זה. בניתוח ישיבתי מסורתי

 . את הדר� הישיבתית המקובלת בדר� חדשהע� חשדנות כלפי ניסיונות להמיר


