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הקוראת ) ב"תשל–ז"תרמ(לרב דוד כה� " קול הנבואה" כולל מונוגרפיה רחבה על ספר  חיבור זה

הגות זו . ה קוק"תלמידו הגדול של הראי, "רהרב הנזי"לבחינה מחודשת של הגותו המקורית של 

 שעריכתו –" קול הנבואה"בספר . דעת ויצירה, חכמה וחוויה, משלבת בי� פילוסופיה וקבלה

  ".ההגיו� העברי השמעי: " מכנה אותה המחבר–נמשכה קרוב לחמישי� שנה 

  

 בעובדה הסיבה לכ� נעוצה אולי. המחקרי� העוסקי� בהגותו של הרב הנזיר ה� בודדי� מאד

 של המאה 20!ל בשנות ה" עוד בהיותו בחו– מבחינה רשמית –� פרש מעול� האקדמיה "שהרד

ג� . למרות שלא נטש את הכלי� הביקורתיי� והמחקרי� אות� רכש במהל� לימודיו, הקודמת

, ומיעט לפרס� דברי� משל עצמו" ישיבה המרכזית בירושלי�"הוא היה פעיל בעיקר ב, באר%

דב שוור% הוא בי� . יד רבי� במקצועות שוני� בתחומי היהדות! עשיר בכתבילמרות שעזבונו

דיו� , בר�. היחידי� שעסק בכתבי הנזיר מבחינה מחקרית ופתח פתח משמעותי לבאי� אחריו

� . על מגמותיו ועל בשורותיו טר� ראה אור, מקי& על כלל הספר ועל חלקיו השוני

חלקו הראשו� מתמקד במישור : צורה חלקיתולו ב, חיבור זה מבקש להיענות לאתגר זה

עצמו ' קול הנבואה'חלקו השני עוסק בספר , הביוגראפי ומציג את מקורות היניקה של ההגות

התברר לי יותר ויותר כיצד , במהל� המחקר. ובוח� את ההיבטי� הפילוסופיי� והקבליי� שבו

ארוגי� ע� התפתחותו והשלבי� ההדרגתיי� של היווצרותו קשורי� ו" קול הנבואה"פרקי 

  .�"הרוחנית והאישית של הרד

  

החלק הראשו� של החיבור מבוסס על יומניו האישיי� של הרב הנזיר ובעזרת� בחנתי את שנות 

לאחר מכ� , )'פרק א(תחילה בישיבות ליטא , לימודיו ואת התפתחותו הרוחנית והאינטלקטואלית

ולבסו& באוניברסיטאות פרייבורג ובאזל , )'פרק ב(פטרבורג ! באקדמיה של הברו� גינזבורג בסט

נדודי� אינטלקטואליי� וגיאוגרפיי� חסרי מנוח באמצעות תיאור� המפורט של ). 'פרק ג(

 גיסא מחדהעול� היהודי המסורתי וערכיו : מצטיירת דמותו של הרב הנזיר כנעה בי� שני עולמות

 בחייו כמעט ולא נסקרה תקופה זו. והתרבות הפילוסופית האירופית ודרכיה מאיד� גיסא

על  את הבסיס ההכרחי לכל מחקר שיעשה המעניקות,  אודות הרב הנזיר עלברשימות הביוגרפיות



 קווי יסוד לספר הרב הנזירזאת התקופה בה משרטט : ודוק. בישיבת מרכז הרב, שנות חייו באר%

 הראשו� והרקע המפגש ע� הרב קוק נידו� בסו& החלק. עוד בטר� פגש ברב קוק, חייו ולמשנתו

  .באור חדשו של מפגש זה הביוגראפי המוקד� מאיר את משמעות

  

בעזרת חומר ארכיוני השמור בארכיו� . עצמו" קול הנבואה"החלק השני של החיבור עוסק בספר 

 נית� היה לשחזר את רבדי העריכה השוני� ולהשוות בי� החזו� למציאות )ירושלי�(" נזר דוד"

הפרק הבא מציע ניתוח של האמירה הפילוסופית ). 'פרק א(' קול הנבואה'עריכת הספר בבכתיבת ו

? "הגיו�"למה : וד� בהשלכותיה במישור הרעיוני, לפי הרב הנזיר" הגיו� העברי השמעי"הטמונה ב

" קול הנבואה'תברר כיצד לדידו של הרב הנזיר ספר הכא� ). 'פרק ב(? "שמעי"כיצד ? "עברי"במה 

רוח ההגיו� " משתלב ברצ& ההיסטורי של ! צורתו הספרותית מצד תוכנו הרעיוני וה�  ה� מצד –

הרב הנזיר אינו מתאר תופעה , לפי זה.  כחוט השני  ביצירה התורנית לדורותיה העובר"העברי

ספרו אינו עוסק בנושא מסויי� אלא הוא חלק מהנושא עצמו , עבורו. אלא שות& לתהלי� עצמו

ההבחנה , כ� הגבול בי� החוקר ליוצר לא נשמר.  במפעל הפילוסופיה הדתיתוהופ� לחוליה נוספת

בי� הסובייקט לאובייקט מטושטשת ומתברר שהמחבר פועל מתו� תחושת שליחות היסטורית 

ליי� בקההפרק האחרו� מוקדש להיבטי� . כאשר הוא נישמע לקריאתו של ההגיו� העברי השמעי

י להקדי� תחילה מסגרת קונצפטואלית של התייחסות בחרת). 'פרק ג" (קול הנבואה"של ספר 

" תורת הקבלה"דר� סקירת המגמות השונות במחקר אז והיו� וכ� להבחי� בי� " קבלה"למונח 

קול "קריאה כפולה ובו זמנית בספר ). כסוג של חוויה" (מעשה הקבלה"לבי� ) כסוג של פילוסופיה(

התורה והחוויה מזינות ומפרות זו את , לנזירוביומני� האישיי� מגלה שאצל הרב שהפ� " הנבואה

הקורא בספר שלפניו את תיאור החוויה " המקובל"את מקורות הקבלה הוא בעצ� " החוקר: "זו

ג� בהקשר זה מתברר כיצד המישור ההגותי קשור למישור , א� כ�... אותה הוא חווה בעצמו

לקית וא& לקויה של הרב הנזיר האישי וכיצד הניסיו� להפריד בי� שני המישורי� יוצר תמונה ח

  . ושל הגותו

  

  : עיקריי� מישורי�שניתרומתו של מחקר זה לדיו� על הרב הנזיר ועל הגותו באה לידי ביטוי ב

קול "חשיפת חומר ארכיוני רב מתו� היומני� האישי� ומתו� הטיוטות הרבות לספר  .1

כיצד דימויו מאירה באור חדש את הידוע לנו על האיש ועל ספרו ומראה " הנבואה

  . היה ראשוני בלבד, הציבורי וא& המחקרי עד כה

בחינת משנתו מנקודות הראות של הפילוסופיה ושל הקבלה הופכת אותה למובנת  .2

  .ומבהירה את טענתו על טבעו של ההגיו� העברי השמעי, וקוהרנטית יותר

  

כיב העיוני מחקר זה מבקש לאמ% את המתודולוגיה הדוגלת בחיבור בי� המרכיב האישי למר

מוב� כי ג� המחקר הנוכחי מותיר עדיי� פתח רחב לבחינת היבטי� .  להבנת משנתו של הרב הנזיר

  .נוספי� בהגותו של הרב הנזיר ולהארת תקופות שונות בחייו

  

  

 
 


