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‚˘ ·¯Ï ‰‚‰È Â˙¯Â˙· ˙Â·˜Ú·"¯ 

 

1 .‰ÁÈ˙Ù : ‰˜ÚÂÓ‰ 

רוב� בוגרי ישיבות , באמצע שנות השמוני� זכיתי ללמוד בתו� חבורה קטנה של לומדי�

גש ישיבתיות ע� לימוד לאחר שנות מפ. בחוג לתלמוד של האוניברסיטה העברית, הסדר

חוויתי לראשונה ) כלשונו של הרב שלמה פישר(' אחרוני�'דר� עיניה� של ה' ראשוני�'ה

פתאו� אתה . החוויה הייתה מטלטלת ומעוררת. מפגש ע� חכמי התורה שבעל פה עצמ�

' ביקורת הנמוכה'הלימוד המאומ� של ה. נוגע ביסודות המחשבה ובהתהוות הדרשה

הוליד , שעוסקת בעריכה ובמסירה של דברי חכמי�' ביקורת הגבוהה'הע� ) הפילולוגית(

באחד השיעורי� הראשוני� עסקנו במשנה במסכת ראש . בעולמי הדתי תובנות חדשות

הא� יסודו : שאלה של נוסח המשנה עוררה שאלת יסוד בדבר כל מהותו של החג. השנה

א� פתאו� השאלה , קלסישאלה זו נשאלת בכל בית מדרש '? מלכות'או ' זיכרו�'הוא 

על חילופי הנוסח שבה ועל הפולמוס המסתתר , עולה מתו� אותיותיה של המשנה עצמה

א� תמיד נלוותה ללימוד הזה ,  נכבשתי על ידי עול� הלימוד המחקרי1.בי� תלמודיה

השאלה הזו ריחפה באווירו ? הא� על לימוד כזה מברכי� ברכת התורה: השאלה הגדולה

בשנה הראשונה ללימודיי . הר הצופי� והכילה בתוכה מועקה גדולהשל החדר הקט� ב

מרכז 'באוניברסיטה עוד השתתפתי בשיעורי הגמרא של הרב מרדכי שטרנברג בישיבת 

לא , הלהט והברק המנצנ� בעיני הרב שמצליח להתיר סב� מפולפל שיצר במו ידיו. 'הרב

 – כל מהלכו של הרב בישיבהג� א� לא הבנתי את . היה מצוי בעיני רוב המורי� בחוג

התורה והתפילה התמזגו . שלו' חשתי את עצמת החיבור שבי� תורתו לבי� עבודת ה

באקלי� האקדמי בכלל ובחוג לתלמוד בפרט היה אסור לתת . 'עבודה'לעול� של 

כתוצאה מריחוק זה נית� היה לגעת במקורות . משמעות רוחנית להישגי המחקר

 . וראהמקודשי� עצמ� בלי תחושת מ

ה� : מ� הצד הישיבתי, ל את המועקה שלו"ר זצ" מתאר הרב שגÈ Â˙¯Â˙·2‰‚‰בספר 

הלימוד הישיבתי . המועקה שלו צמחה מתמונת הראי שאני מציג. כתלמיד ה� כמורה

פער : למועקה) ר בתוכ�"והרב שג(הקלסי ג� הוא הוביל כמה מ� הגדולי� שבתלמידי� 

 

 ,תבורי' י: וראו, אי�בקורס מבואות לספרות התנ, היה זה באחד משיעורי המבוא של מנח� כהנא .1

 .30�34 'עמ, ט" תשל,ב�א מח ˙¯·ıÈ ',השנה�למקומה של ברכת מלכויות בתפילת ראש'

 .ט" תשסהאפרת,  È Â˙¯Â˙·–ÌÈ˜ÂÏ‡ ˙˘˜·Î ‡¯Ó‚ „ÂÓÈÏ‰‚‰ , ג רוזנברג"ש .2
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הלימוד .  הישיבתית לבי� חוויית הדבקותבי� החוויה האינטלקטואלית של הלמדנות

, ר במועקתו היא"הטענה העיקרית של הרב שג. הלמדני הליטאי נתגלה לה� כחסר חיי�

א� הלומד . ממתודה וממוטיבציה, מתפיסת עול�, שדר� לימוד היא חלק ממכלול של�

הוא לא יוכל לשאת את חוסר הדיו� בשאלות ערכיות , מחובר לערכי העול� המודרני

, ר ממחיש את הדברי� בפער שבי� הלומד המודרני"הרב שג. סוגיות שהוא לומדב

א� אינו ד� בכ� בלימוד , את מהות הקידושי� והנישואי�, לש� דוגמה, המבקש להבי�

 ). 20�23' עמ, ·˙È Â˙¯Â‰‚‰(סוגיית הפתיחה של מסכת קידושי� 

מוד התלמוד בשורות הבאות אני מבקש לעמוד בקצרה על מערכת היחסי� שבי� לי

באקדמיה ללימוד בישיבה ולנסות ולתאר את החוויה הרוחנית והמחשבתית שיכולה 

  3.להתרחש בלימוד האקדמי

2 .Ú·Ë‰ ÈÚ„Ó ÔÈ· Ï„·‰‰ ÏÚ ,˙Â„‰È‰ ÈÚ„ÓÂ ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó 

אני מבקש להעיר כפתיחה לדיו� על לימוד התלמוד באוניברסיטה ביחס ללימוד בישיבה 

מדעי הרוח , ו� התבוננות מבדילה בי� מדעי הטבעמספר הערות על יחסי� אלה מת

 : ומדעי היהדות

1 .Ú·Ë‰ ÈÚ„Ó:הוא החכ� הבולט ביותר שראה את לימודי המדעי� כחלק " הרמב �

המביאה להשגה האמתית של , שיא החכמה בעיניו היא המטפיזיקה. משלמותו של האד�

מוד לפי הסדר את כל אול� כדי להגיע להבנה מסוימת בחכמה זו חייב האד� לל. הבורא

ÂÓ¯‰  ("'ה� ענייני� הכרחיי� להכרת יחס העול� להנהגת ה" ש,המדעי� הטבעיי�

ÌÈÎÂ·�,  הרמב' בפרק ה). לדפרק , אחלק �� ללימודי הטבע ג� "משמונה פרקי� מוסי

 הנחשבי�� כל המקצועות "ברור שלדעת הרמב. את לימודי הביולוגיה והרפואה

א� תכלית� להכיר לאד� את , דשי�ו חול הרי ה� קודש ק כלימודי כיו�במערכת החינו�

 הלכות יסודי התורה(לדעתו : � אומר א� יותר מזה"אול� הרמב. שלמות הבורא ומפעלו

היא ) 4מעשה בראשית ומעשה מרכבה (= הידיעה של הפיזיקה והמטפיזיקה ,)ג"ד הי"פ

לל כחדירה לתחו�  כניסה זו מתוארת בדר� כ,כידוע.  שמתואר בתלמוד'פרדס'הכניסה ל
 

מערכת היחסי� שבי� הישיבה לאקדמיה נידונה רבות בשני� האחרונות ואיני מבקש למצות את  .3

מחקר התלמוד ', כהנא' בר במאמרו של מ עיקרי הדברי� נכתבו כ.הדיו� או אפילו לחדש בו דבר

‡ÂÓ˙Â ˙¯ÂÒÓ ÈÏ·Á· –  ˙ÙÂÒ¯‰, )עור� (ל"הנ: בתו�, 'באוניברסיטה והלימוד המסורתי בישיבה

‚�Ï ‰È¯‡ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ÌÈ¯Ó‡Ó ,ע:ובליוגרפיה נוספת בנושא ראיבל. 113�142' עמ, �"רחובות תש  '

 – È„ˆÏ ˙‡Ó˜, )עור�(קיציס ' ג: בתו�, 'צדוק הכה� מלובלי�' בכתבי ר" בקורתיות"הערות ', פוקס

Â˙�˘ÓÂ Ô‰Î‰ ˜Â„ˆ È·¯ ÏÚ ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜ ,ויכוח בנקודת . 52 הערה ,265' עמ, ס"ירושלי� תש

סקירה מקיפה לכל . ט בי� הרב חיי� נבו� לרב יהודה ברנדס� ח‡˜„ÂÓ˙תוכני הלימוד נער� מעל גבי 

בית המדרש ועול� , 'וולפיש' מערכת היחסי� שבי� בית המדרש הקלסי ועול� המחקר כתב א

 �429' עמ, ח"תשנ; 428�452' עמ, ז"תשנ; 373�389' עמ, ו"תשנ, ˘�‰ ·˘�‰',  סקירה–המחקר 

455. 

� "הרמבבפירוש ו על הזיהוי של פיזיקה ע� מעשה בראשית ומטפיזיקה ע� מעשה מרכבה רא .4

 . א"מב "פ חגיגה למשנה
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מותנה בהכשרתו הא� , � זוהי כניסה לתחו� ההכרחי"אצל הרמב. האסור של עול� הסוד

לחלק את זמ� ממלי� ) ב"יהא "פ (תלמוד תורה� בהלכות "מצד אחד הרמב. של האד�

לימוד כל החכמות : כלומר, כשבתו� שליש התלמוד כלול ג� הפרדס, השוהלימוד לשל

 מתריע מפני כניסה מהירה ולא �"הרמב אול� מצד שני .תורהכלול באופ� ישיר בתלמוד 

חשיבות ל� "הביטוי המלא ביותר של הרמב. כי לא כל הנכנס יוצא בשלו�, ראויה לפרדס

). פרק נא, חלק ג (ÌÈÎÂ·� ‰¯ÂÓהמופיע ב המשל על הארמו� הואהפילוסופיה והמדע 

ÛÒÎ העיר עליו ב, ללו� ה"את דברי הרמבהשמיט  ˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂמעניי� לראות שהמחבר ב

‰�˘Ó)  וכשקבע את חלוקת זמ� ") הלואי שלא נכתב" – ג"ד הי"פהלכות יסודי התורה

). דסעי� , רמוסימ�  ,יורה דעה(הלימוד ציי� את שליש התלמוד ללא אזכור הפרדס כלל 

קארו להכללת כל המדעי� הטבעיי� י "מהרקשה שלא לחשוב על התנגדות סמויה של 

כבר בחייו ועוד יותר . �"קארו אינו יחיד בהתנגדותו לרמביוס� ' ר. דבכלל לימוד התלמו

 5.� את הפילוסופיה והמדעי�"לאחר מותו התנהלה מלחמת חרמה בתפיסתו של הרמב

התגובה הישיבתית המקובלת לשיטת . � נחרט עמוק בלב הלומדי�"אול� הרמב

בות העול� לא יכיל � להכיל במורכ"מה שיכול היה הרמב. ירידת הדורות: � היא"הרמב

  6.הלומד הרגיל בדורנו

2 .ÁÂ¯‰ ÈÚ„Ó : היחס למדעי הרוח בעול� התורה מורכב יותר מיחס� של אנשי תורה

מהנדסי� ושאר בעלי מקצועות , רופאי�, לא קשה למצוא אנשי מדע. מדויקי�למדעי� 

 7).ל"במיוחד מוכרי� הדברי� בחו(חופשיי� שמזהי� עצמ� כשייכי� לעול� החרדי 

בעוד שבעול� . העימות מתחיל במקו� שבו רוח האד� שואבת מערכי� שמחו� לתורה

הרי ,  מתבונ� האד� אל הטבע ומזהה עצמו כפרט בתו� יקו� גדולהמדויקי�המדעי� 

ההשפעה על האד� היא ישירה . שבעול� הרוח יש חדירה מ� החו� אל תוככי האד�

עי הרוח מבוסס על השאלה ויכוח ביחס למדוה. ועשויה לשנות את כל הל� חייו

ויכוח הזה כימיה של התורה וימיו של ה. א� יש רוח באד� מלבד רוח התורה, עקרוניתה

יופיו מתפרשי� על רקע היחס לתרבות ל ביחס לתרבות הגו� וחכמי�ויכוחי . שבעל פה

 היסוד של כללי פילוסופיה ולוגיקה השפיעו השפעה של ממש על חלק מ8.יוו� בכללותה

 , דורנו זכה למאורו של הרב קוק9. בה�מידות שהתורה נדרשתה כמו ,לכהלימוד הה

 

Â˙ ‰�˘ÓÏ ‡Â·Ó¯‰ , טברסקי' י :ורא. � המקו� להציגהעל פולמוס זה נכתבה ספרות שלמה ואי� כא .5

·Ó¯Ï"Ì ,ובהפניותיו למחקרי� הרבי� הקשורי� לפולמוס זה79�85' עמ, א"ירושלי� תשנ . 

 . פרק שלישי, ז"ירושלי� תשנ, ˙Ú„ÓÂ ‰¯Â, לא�'  נ: על כ�ורא .6

עורר של אנשי הוא מתאר את הגל המת – ר בקבוצת המועקה שלו"את הקבוצה הזו מתאר הרב שג .7

הוא מחפש את : "המתכנסי� במקומות עבודת� לשיעורי ד� יומי, עסקי� ומקצועות חופשיי�

, ·˙È Â˙¯Â‰‚‰" (משו� שאחרות זו היא המגע שלו ע� בית המדרש וע� הקדוש, האחרות בלימוד

 ).16' עמ

 . 85�115' עמ, ס"ירושלי� תש,  Â�ÂÂÈÂ ˙Â„‰È–‚ÂÊÈÓ Â‡ ˙ÂÓÈÚ˙ , לוי�' י .8

 .185�212' עמ, ג"ירושלי� תשכ, Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙Â�ÂÂÈÂ ˙È�ÂÂÈ, ליברמ�' ש .9



 בנימי� לאו

204 

כ� הוא התבטא . שהתבטא פעמי� רבות ביחס להשפעת הרוח הכללית על שלמות האד�

 :ÏÂ‡‚‰ ÔÂÊÁ‰ב

לזה שימשו , מהל� אחד פנימי כולו קודש. שני מהלכי� ישנ� לרוח ישראל

ה משמש לה לא רק להעמקת המהל� השני של רוח האומ... הישיבות שהיו וישנ�

להוציא מושגי� , הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה כי א� שביל להוצאה והכנסה

וערכי� של היהדות מתו� רשות היחיד שלנו אל רשות הרבי� של העול� 

ולהתאי� את הטוב , ולהכניס ג� מדעי� כלליי� מתו� האנושות הרחבה... הכללי

10.והמעולה שלה� לאוצר חיינו בטהרת�
 

 ובו הוא בוח� את התועלת ,רב אהר� ליכטנשטיי� הקדיש מאמר ליחסו אל מדעי הרוחה

 לדידו של הרב ליכטנשטיי� מדעי הרוח 11.מדעי הרוחעיסוק ובלימוד מול הנזק שב

החכמה האנושית מצליחה לחדור ללב . תועלת רוחנית גדולה, בי� השאר, מעניקי�

בתמונה או , העול� ולהביע בשירלחשו� ולהרגיש את כל מבוכי , העול� של הבורא

 בזמ�מוב� שעושר זה משמש בו . בניגו� את מה שלעול� לא נית� להביע בעול� התורה

שכ� מדעי הרוח פועלי� בתחו� הגובל ואולי א� מצר לעולמה , מקור להשראה ולחיכו�

, לספרות הכללית, אי� צרי� לומר שיחסו של הרב ליכטנשטיי� למדעי הרוח. של התורה

ות ולשאר אוצרות הרוח של האנושות אינו תוא� את יחס� של גדולי הדורות לאמנ

הרב .  וראו בה גור� זר ומנוכר, שלא נזקקו להעשרה תרבותית זו,הקודמי� לו

והוא , כמו בעבר, ליכטנשטיי� מודע היטב לכ� שגישתו חריגה מעול� הישיבות בהווה

תובנות חיצות השימוש בלאחר שהוא מראה את נ. מתווכח ע� טיעוניה� בנחרצות

 הוא קובע שג� במדעי הרוח אי� יכולת להסתפק בעולמה הפנימי ,מדעי הטבעהעולות מ

היכ� באוצרותנו נמצא יצירה הממחישה : "של תורה כדי למלא את כל ביטויי רוח האד�

ל קבעו "כשחז ":בהמש� כ� ג� King Lear?".12מצוקת אב נחלש ונטוש בעוצמת 

 התכוונו ג� לחכמה שאינה יש להניח שה� ,נמצאת בגויי� , לעומת תורה,שחכמה

א� לא משו� כ� היא . ודאי שאי� לזהותה ע� תורה או להשוותה אליה. בינינונמצאת 

13."?חמאהמרק או הא� נציע פרוסת לח� נוספת למי שמבקש . מיותרת
 

3 .˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó :הרב ליכטנשטיי� נות� עוג� לכל תלמידיו שחושקי� בעול� הרוח ,

הג� לכבוש את : "אול� הוא עצמו מתנגד באופ� נחר� ללימודי היהדות באקדמיה

השיל מעליו את סמכותה הכללי באירופה א� עול� הרוח המודרני ". ?המלכה עמי בבית

באו מדעי היהדות וביקשו לגייס את סכיני החוקרי� , יה והאדיר את רוח האד�ישל הכנס

 

10. ‰ÏÂ‡‚‰ ÔÂÊÁ – ˆÊ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Â�·¯ Ï˘ ÌÈ¯·„ ËÂ˜ÏÈ" ÔÈ�·Â Ï‡¯˘È ÌÚ ˙ÈÁ˙ ÏÚ Ï

ı¯‡‰ ,רעג�רסו' עמ, א"ירושלי� תש. 

¯Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ�‰Î ˙ÎÏÓÓ –Ó‡Ó  Ï˘ ‰˙ÂÓ„Ï ÌÈ˘, )עור�(שביב ' י: בתו�', טובה חכמה ע� נחלה' .11

˙È„Â‰È ‰�È„Ó ,25�43' עמ, ז"ירושלי� תשנ. 

 .31' עמ, ש� .12

 .32' עמ, ש� .13
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בשלב זה . י התורה שבכתב ושבעל פהכתבשל  	הדרתה ו	המושחזי	 לטובת בדיקת

המאבק בי� עול	 הישיבה . כבר נעמדה הישיבה על רגליה וביקשה לעצור את הרוח

המאבק . לעול	 מדעי היהדות מתעצ	 במקו	 שבו מכירי	 את הסכנה הגלומה בצד השני

נ אפשטיי� להקי	 את "י' כשביקש פרופ. הזה אינו שיי� למחנה אחד אלא לשני המחנות

יונות להשפיע עליו שיסכי	 ליצור קשר ע	 ישיבת הרב יס היו נ,ללימודי היהדותהמכו� 

 : אפשטיי� התנגד בתוק� וכ� כתב. שילובלקוק לשיתו� ו

האוניברסיטה . באשר לאיחוד הישיבה והאוניברסיטה לא נראית לי אפשרות לכ�

א	 לא תרצה לאבד  –והישיבה , לא תרשה לעול	 הגבלת חופשה ודר� החקירה

השפעת . �"לא תרשה חופש חקירה במקצועות התלמוד והתנ – עצמה לדעת את

  14.האוניברסיטה על הישיבה גדולה כבר מאד והיא תמשי� ותגדל

סיו� לאפשר לתלמידי ישיבת הרב קוק ללמוד קורסי	 במדעי ילאחר כמה שני	 נעשה נ

 :ועל כ� כותב אפשטיי�, 'תלמודי' קולג'היהדות על ידי פתיחת 

 אבל מה שהוא , על ידי כ� יהיו לנו יותר תלמידי	 לתלמוד. 	 צד טוביש כא� ג

חושב למזג את המוסד ע	 האוניברסיטה זהו דבר שאי אפשר לפי ] פישל [=

  15.התקנות

המסורת . אפשטיי� ג	 התנגד למיזוג מכו� למדעי היהדות ע	 בית מדרש לרבני	

, 	 בתי ספר לרבני	הגרמנית של ראשית חכמת ישראל קישרה את מחקר התלמוד ע

התנגד בתוק� , חני� האקדמיה, אפשטיי�. י	יטיביי	 או רפורמבקונסר, 	יסיקאורתודו

להצמדת מוסד שבמהותו משמש לחינו� התלמידי	 ע	 עול	 האקדמיה שמצרי� חופש 

 : ג הוא כותב למאגנס"בשנת תרצ. מוחלט של יצירה ורוח

ואני , � לבית מדרש לרבני	הרבני	 שלנו השתדלו זה תשע שני	 להפו� את המכו

אני עמדתי כל הזמ� בפר� ועכשיו ה	 חושבי	 שהגיע הזמ� לבצע את  –כ�  –

רבני	 צעירי	 . אבל לדעתי אי� באר� ישראל מקו	 לבית מדרש לרבני	. מזימת	

 א� על פי שגמרו את 'רבני	'שלמדו בישיבות באו ויבואו אלינו וה	 ישארו 

16.	 באר� ישראלאני לא אחנ� רבני. האוניברסיטה
 

 ד "חיי	 עוזר גרוזנסקי מראשית תרצ' על רקע מכתב זה מרתק לקרוא את מכתביו של ר

פעל בתוק� רב לסכל את הרעיו� של הבאת בית המדרש לרבני	 של ברלי� הוא  ).1933(

בית מדרש לרבני	 לא שיי� לאר� : בדיוק את טענותיו של אפשטיי�וטע�  ,לישראל

 

 של נוזבויהעתקתי מתו� מכתבי� שנמצאו בע. ו"מתו� מכתב של אפשטיי� למאגנס בשנת תרפ .14

, )ד"חש(סעד ,  ·ÙÂ¯Ù 'È"Ê ÔÈÈË˘Ù‡ �" Ï–‰ÈÙ¯‚ÂÈ, אפשטיי�' מ: אפשטיי� ופורסמו על ידי נכדתו

 ). http://sites.google.com/site/yachinepstein/Home/harin_epstein: ועיינו( 85 'עמ

 . 85' עמ, )14הערה , לעיל(אפשטיי� '  מ:אצל, 'א"דיו� הנהלת המכו� למדעי היהדות בשנת תרצ' .15

 . ש� .16
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כ� , פ� קטגורי שככל שהמודעות לתכניה של האקדמיה גדלי	 אפשר לומר באו17.ישראל

כשהלמד� הישיבתי אינו מודע למתח . ההתנגדות והעוינות של בני הישיבה כלפיה גדלי	

רותיה פירי ֵ�לרותיה ו הוא עשוי להזדקק לֵ�,שבי� עול	 התורה לעול	 מדעי היהדות

עורר תגובת זעקה נגדית  כל פסיעה שפוסע המדע אל חלקת הישיבה מ18.פשיות רבהובח

הקרבה הגדולה של עול	 הישיבות הציוניות אל עול	 ,  גיסאמאיד�. מצדה של הישיבה

�וממילא יש כא� תנועת מטוטלת , רות הע� הזההמדע והרוח מפגיש את התלמידי	 ע	 ֵ

מצד :  של תנועת מטוטלת זויהבשני	 האחרונות אנו עדי	 לתוצאות. של קרבה מאוימת

לשמה או שלא , ני	 ותלמידי ישיבה מחפשי	 את ההשכלה האקדמיתאחד יותר רב

פולמוס .  הרבה יותר מלחמות מוכרזות מצד הישיבה כלפי מדעי היהדותמצד שני. לשמה

לא חידשה דבר בעול	 , שימיה כימי מדעי היהדות, שיטת לימוד זו.  יוכיח'רבדי	'ה

המפגש של החברה  אלא שבהבשלה של זמ� ומקו	 היא הגיעה למחוזות ,האקדמי

. החשש של אנשי הישיבה מוב�. החשופה לתהליכי ההשפעה של הרוח, לאומית�הדתית

בעוד עול	 האקדמיה מבקש למלא את , עול	 הישיבה מבקש לחנ� אד	 מאמי� ללא ספק

ההתנגדות לעול	 מדעי היהדות יוצר לפעמי	 דיסוננס בחברה הדתית . האד	 בספקנות

א� בבוא	 לבית הכנסת ה	 , קורתית וספקניתיהיא ב שכל חשיבת	 ,בי� אנשי מדע

שהרי מי ה	 , קורתידברי תורה חסרי כל ב) ולפעמי	 אפילו לומר(מסוגלי	 לשמוע 

הישיבה רואה את הכתוב : זאת ועוד. קורתיתישיקראו את דברי החכמי	 בחשיבה ב

בעוד האקדמיה , המתגלה על ידי חכמיו' בתורה שבעל פה כגיבוש של	 של דבר ה

 מוחלטדבר היכול להביא את האד	 לערעור , רורי	 של מסורותילפ' מפוררת את דבר ה

, שבגובה עיונו ראה את הער� שבכל המדעי	 כול	, ר"ג	 הרב שג. של סמכות החכמי	

 שבה הוא –חש שלימוד התלמוד האקדמי אינו מסוגל לכונ� את אותה כריתת ברית 

הכלי	 המחקריי	 אינ	 יכולי	 לחשו� , נתולטע.  בי� הלומד לאלוהיו–פותח את חיבורו 

 :את משמעותו של הטקסט

, ה	 אינ	 חושפי	... ע	 על הכבוד שאני רוחש לכלי	 הפילולוגיי	 וההיסטוריי	

התרחקות ... ומבחינה עקרונית אינ	 יכולי	 לחשו� את משמעותו של הטכסט

החוקרי	 מתחומי המשמעות מזכירה את התרחקות	 של הלמדני	 הליטאי	 

  19.העוורו� למשמעות הוא סימ� ההיכר של המחקר... מתחומי	 אלו

3 .ÌÈ�Î˙Â ÌÈÏÎ ÔÈ· ÒÁÈ‰ ÏÚ :ÂÈ˙ÂÏ·‚ÓÂ ÈÓ„˜‡‰ „ÂÓÏ˙‰ „ÂÓÈÏ Ï˘ ÂÎ¯Ú 

האקדמיה אינה מתיימרת לחנ� . מסגרות ותכני	, להבחי� היטב בי� כלי	בנקודה זו יש 

ולוגי עשוי לעזור הלימוד הפיל. אלא לצייד את החני� בכלי עבודה טובי	 ואמתיי	

 

 . 14�26' עמ, ה" תשנ,לה ד ‰ÔÈÚÓ ,'בי� סמינר לישיבה, 'ברויאר'  מ:על הפרשה כולה ראו .17

 , ט�ÌÈÚÂË, 'ארבעה עיוני� מתודולוגיי� בפסיקותיו של הרב עובדיה יוס�' , על כ� במאמריורא .18

 .255�257' עמ, )3הערה , לעיל ( פוקס: וכ�,95�117' עמ, ב"תשס

19. ‰‚‰È Â˙¯Â˙· ,158' עמ . 
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 על ידי הגעה לנוסח הקרוב ביותר לפגוש את דברי חכמי	 בצורת	 המזוקקת ביותר

ל מתו� גישה "לימוד מקורות חז. דבר שיכול להביא ברכה גדולה לעול	, למקור

' קורתית יכול להביא לענווה של יצירה זהירה ודרוכה והקשבה מרוכזת יותר לדבר היב

משתמשי	 בכל כלי המחקר העומדי	 הצר של אנשי תורה התו. הנמסר על ידי חכמיו

אחראי , לרשות	 כדי להעמיק ולהגדיל את הכרת התורה יכול להיות תוצר מבוגר יותר

השאלה היא א	 נית� להעתיק את הכלי	 המשובחי	 של . יותר וממילא משובח יותר

,  גיסאאפשטיי� מחד' למרות הביקורת של פרופ. האקדמיה ולהכניס	 להיכל הישיבה

אחז בתקוותיו של הרב קוק ששא� לראות יאני מבקש לה,  גיסאחיי	 עוזר מאיד�' ושל ר

 : את החיבור הזה שבי� ישיבה לאקדמיה באופ� מלא

שתהיה מתנהגת בכל , צריכי	 אנו ליסד במרכז הישוב החדש ישיבה גדולה

ה ש	 צרי� שיהי. עד כמה שהיד מגעת, ארחות הכבוד והחיי	 היותר משוכללי	

שיהיה , תופס החלק היותר גדול לימוד התורה שבכתב ושבעל פה בסדרי	 טובי	

החלק הרוחני . כולל בקרבו ג	 את כל המוב� של חכמת ישראל בדורנו ג	 כ�

והמדעי שבתורה לכל צדדיו צרי� שיהיה נלמד בזכות שוה כקביעות ההלכה 

  20.והתלמוד

 המתודה להפני	 את, דש פנימהנדמה שהרב קוק האמי� שאפשר להכניס את הכלי	 לקו

ברור שיש כא� שינוי עצו	 מהמקובל בעול	 .  עול	 הישיבהבתו� י	והחשיבה האקדמי

שיעור ישיבתי מפגיש בתו� התלמוד את כל הדורות כול	 כשותפי	 ליצירת : הישיבות

הפנמת שיטת האקדמיה על . כתורה שלא פסקה ולא תיפסק לעול	, התורה שבעל פה

מלחמת . אחד לבתי מדרש רבי	 ושוני	לי ה"חזודד את בית המדרש הרבדיה מבקשת לב

הזרות ועל  מעידה על הפחד הגדול מדבר זה עצמו 'רבדי	'יטת השהחרמה שהוכרזה על 

 .שחשה הישיבה כלפי הפנמת הלימוד האקדמי

המשלבת את הלמדנות , ר שיטה חדשה ללימוד"לקראת סיו	 ספרו מציע הרב שג

 הכנסת 21.אקדמי בתוספת חיפוש משמעות רוחנית בלימודהישיבתית ואת המחקר ה

מתכוו� הרב ' משמעות'באמרו . המשמעות היא התוספת העיקרית והמשמעותית בשיטתו

.  מתו� עיו� בתורתו– אל הלומד עצמו –כפי שהוא מגיע אליי ' ר להתגלות דבר ה"שג

לות אלו שא? השאלה ששואל הלומד היא מה משמעות הסוגיה לאורח חיי כאד	 דתי

ר מאמי� "הרב שג. ה� מזה הישיבתי ה� מזה האקדמי, יוצרות לומד תורה חדש לגמרי

אלא שג	 ; שיש לשלב את המחקר בעולמה של הישיבה, בכל מאודו בדרכו של הרב קוק

 

20. È‡¯‰ ˙Â¯‚‡"‰סקה הזו בסיו� מביא את הִפ) 3הערה , לעיל(כהנא ' מ. קיח'  עמ,ב"ושלי� תשכ יר, א

איני בטוח כלל שהרב קוק היה מודע באופ� מופנ� לטיבו של מחקר התלמוד "מאמרו ומעיר ש

יה הא� הוא , אמנ� הרב קוק לא חווה בעצמו את המחקר התלמודי במלוא עצמתו". ותוצאותיו

מ "די א� נזכיר את תלמידו ב. בקשר עמוק ע� חוקרי תלמוד דגולי� שהיו נטועי� בשני העולמות

אתו קבע לימוד אישי ש ,˙ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ‰בעל , ש ליברמ�"הראת  או ,‡ÌÈ�Â‡‚‰ ¯ˆÂבעל , לוי�

 . בחברותא

21. ‰‚‰È Â˙¯Â˙· ,ואיל�193' עמ . 
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. זקוק לנוזלי החיי	 של המשמעות' יבש'שהמחקר ה, עול	 האקדמיה צרי� להבי�

המגווני	 אינה מגיעה ליסודות היצירה של החתירה למשמעות בלי הכלי	 המחקריי	 

רק השימוש במשות� בכלי	 ובחיפוש אחר המשמעות יכול להציע את . החכמי	

שיטה זו מבקשת להפגיש את הלומד . השמיעה לקול	 של חכמי	 באופ� ראשוני שכזה

היכולת לקרוא את מחלוקת	 של התנאי	 כפי שיצאו מבית . ע	 דברי התורה עצמ	

. ל" לנו לרדת לעומק מחלוקת הדעות של חזתו� אמוראי מאפשרמדרש	 ללא תיו

 את כל יסודות הבתוכאלא היא מכילה , אינה טכנית של מחלוקות לעול	 �משמעות

רק לאחר . בניית האומה וחוקי הנהגתה, ערכי החברה והמשפחה, המחשבה והאמונה

ה כיצד קרא בירור עמודי היסוד של דברי התנאי	 ייפגש התלמיד ע	 האמוראי	 וירא

 ולאמ� �לעתי	 ניסה לצמצמ, � בצורת�לעתי	 שימר אות: התלמוד את המחלוקות הללו

ולעתי	 קרובות יצר הרמוניה בי� , ה באוקימתאידעה אחת על ידי העמדת הדעה השני

וא� (מתורת	 של אמוראי	 .  בידינוי	 זו אל זו לאחד�טביות כדי לקרבושתי עמדות ק

תלמיד לעולמ	 של הראשוני	 ורואה את שימור הדעות ממשי� ה) סבוראי	 וסתמאי	

עיצוב דעת בתלמוד משקל מכריע ללעתי	 קרובות יהיה . ל בעול	 זה"הראשוניות של חז

וא� (א� לא מעט פעמי	 ייפגש הלומד ע	 ראשו� המחזיר בפרשנותו , הראשוני	

איש , ומכא� לתורת	 של אחרוני	. את העמדה התנאית הראשונית למקומה) בפסיקותיו

 שיטה זו משקיעה הרבה זמ� בלימוד הראשוני של ,אמת. דר� פרשנותולאיש לשיטתו ו

 שאי� משו	לא , וממילא ממעטת בלימוד הראשוני	 והאחרוני	) תנאי	 ואמוראי	(ל "חז

ל ג	 את חיפוש "כשמוסיפי	 לרובד של דברי חז.  הזמ�קוצרהיא חפצה בכ� אלא בגלל 

 .לאה לשכבות המאוחרות יותרהמשמעות מתקשי	 מאוד להעפיל ה

והוא הפחד , חשש נוס� ויסודי עולה בכל דברי המבקרי	 של חיפוש המשמעות

לא נעלמה , ר"שהיא אולי לוז החידוש של הרב שג, נקודה זו. מחילונה של הגמרא

בדבריו הוא מתאר את היעדר המשמעות והרלוונטיות כסוד קסמו של לימוד . מעיניו

' את ר' מחל�'ר "פר על תלמיד שברח ממנו כי לטעמו הרב שגהוא מס. התורה המסורתי

ר במילי	 החצובות בכל "על זה מגיב הרב שג. חיי	 בכ� שהופכו למוב� ולמשמעותי

 :הווייתו הדתית

, נדרשת כא� תפיסה שונה של קדושה. כא� נדרשת המהפכה בהנחות היסוד

שיכיו בקרב י� וממ'חיי	 מוולוז' קדושה ששורשה לא בטרנצנדנציה נוסח ר

לא רק המש� ... כמו בתפיסה החסידית, המתנגדי	 אלא באימננציה האלקית

ה קוק "המסורת החסידית נדרש כא� אלא ג	 מפגש אמיתי ע	 קריאתו של הראי

נית� לומר שדר� הלימוד המוצעת כא� היא המש� מהלכו הגדול . לתחיית הקודש
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