
ן' ' .. קורצווייל צ:פרופ'  

 החינוכית'של והמשמעות הפסיכולוגייםהשרשים
 מסאלאנט ישראל ר' של כתבנו פי על וומוסר"ננעת

....,....,.:. 
,. . ,.. 

 החייך עיים על מסאלאנל ישראל ר' של השקפותיו.
 שנמתחה הביקורת רקע על ומתבהרים מתפרשיםהמוסרי

 בדרך אירופה ובמזרח בליטא הדתית היהדות על ידועל
 דתיים שיהודיט בעוד כ4 העובדה על התריע הואכלל;

 אין למקום, אדם שבין המצוות בקיום מאד להקפידרגילים
 שבין מצוות המכונה מצוות של מכלול אותו לגבי כןהדבר
 .במחוזותינו : המוסר, ב-איגרת דבריו אלה לחבירו;אדם
 מוטב: ודומיהם וטריפות נצילות איסורי לאל תהילהאלו,

 לאלוף איש שום יצרך לא אשר עד הישראלי, בנפשותעים
 לז, הלא לזרא. לו המה כי מהם, ותאוותו,להתרחקטבעו
 להתרפות כשי, בשר ממוכרי אחד שום לב על חלילהיעלה

 vwn בו שיש דבר שום במצאו צדק, הפורה אצלמלדרוש
 יעניין לפעמים לו היות עם הפנימ"ם, באיבריםטריפות

 חלילוז והרגלו, בטבעו עליו שמים מורא מרובה,. הפסדכזה
 הרבים, בעוונותינו ואולם 1 את,ישראל להכשיל מרשע,לר

 חשש על ידרשו לא אדם בני רוב ההיפך. הוא ובמתןבמשא
 בתורה-הכל והלא יעיז. א4 מרמה תחבולו, יעשההתביעה אחי גם אשר ומהם אבירו, יתבענו טרם מעצמך ועושקגול

 התורה עניין כפי תעשה-, -לא תעשה-.וזה -לא זהשווה,
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 כל (לא,תאכל תאכלו', לא טרפה בשדה 'ובשרומשפטיה,

 וכמו ודומיהם. תגזול', ולא רעך, את תעשוק 'לא אונבלה',

 אצלו, שוויט טריפותי מיני הישראלי,.שכל בנפששהוטבע

 וכמורה אצלו מרוחק טריפה הוא כי המורה יורהוכל;אשר

 לחבירו שייך התורה פי שעל מה כל הלא בממון, כןיעשה,

 שבעוונותינו רואים ואנחנו תגזול. בלא ועובר גזלה11י
 נזהרים אינם היראים, גם וכמעט הלומדים אפילוהרבים
 הלזו-. תעשה בלאכיאות

 בכתביו רבים במקומות מופיעים אלה כגוןקטעים
 מידותיהם את לתקן היתה מטרתו מסאלאנט. ישראל ר'של
 במציות .יתר הקפדת שיקפידו אותם ולהניע בני-דורושל
 ישראל ר' הצוע מה השאלה: נשאלת יחבירו. אדם.שבין

 )ש איתם "החעוכ?ים האמצעים הם .ומה המצבלתיקון

 היהודנ, האדם של את.יגישותו ,להגביר כדי לנקוט.לדעתו

 . ו יום-יוט בחיי והמוסר היושר דרישותלגבי

 ראציונאלי הוא .המוסרית במשנתו הראשוןהצעד
 יעיל כאמצעי היורות .כל. מחנכי. על ומקובלבהחלש

 ורגישותו עירנותו להגבזר.את אם,רוצ,ם .זו., מטרהלהגשמת..
 לימודי על.תומר. לחנכן יש ויושר, מוסר לערכי; התלמידשל.

 .אומרים הזינו אנו ,בשפתנו. זו. הגשמת:.מטרההתואם

 את .לשנות התכוונה מסאלאנט ישראל של_ר'שהצעתו
 מסכתות להעדיף .יש בישיבות. המקובלת.תוכנית.הלמ.דים.

 על בכלל אנוש ויחסיי ממון בעניינ! העוסקותתלמודיות
 הגמרא, מלבד כן, על יתר, ; והותר איספה בענזיני הדנותאלו

 הדן.בעניינים,שבין גם,.חושן,משפט. ללמוד ?ש מפרשיהעל
 היות וכו'. הדעת_ גנובת ..גזילה,, גניבה, הלכות. . לחברו, .אדם

 מהלומדים לכל.אחד מחייב לימוד היה_בבחיןתולימוד.זה
 להגשימן,. ושאפו משפט- ה-חושול של הדרושות עטשהזדהו.

 ולתרום חיובית להשפיעלהשפעה. עשוי שהוא ספקאין

חח
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 ישראל.מסאלאנט; ר' לפניו הציב המטרה'אותהלהגשמת
 כשל- טובות מידות של שהידע הסוקראטית ההשקפה)ידועה
 כמה אחת על ; האדם של המוסרית רגישותו את מגביר;עצמו
 של מוחלטת הזדהות קיימת כאשר נכון זה שדבר,וכמה
 עוסק(. הוא בהם הלימודיים התכנים עםהלומד
 אדם שבין היחסים במסכת מוגבר לימוד עםיחד
 תורח לומד שכל מסאלאנט ישראל ר' דרש בהלכהלחבירו
 .חובות מגירונדי, יונה לר' תשובה- -שערי כגוןסיים, הקלא- המוסר כתבי ללימוד ליום שעה או שעה כחציייחד

 לרבי ישרים- 1-מסילת פקודא אבן בחיי לרבינוהלבבות.
 לפי חידוש, מש61 היה זו בדרישה לוצאטו. חייםמשה
 ; בלבד התלמוד לימוד של הצרה המסגרת מן סטההשהיא

 העשיר אשר נוסף לימוד הישיבות בכתלי נכנס זהועל-ידי
 עיד חשובה ה.תלמידים. של התעסקותם תחומי אתוגיוון
 הרגי- להגברת רק לא תרם המוסר לימוד כי העובדהיותר
 אלא תרומיות, אופי מידות ולטיפוח מוסריים לערכיםשות
 מיוחדת . לג על-ידי.תשומת: המאופיינת מנטאליות לפתחעזר

 נימה ותשוקותיו. האדט של הנפש ולכוחות נפשייםלמניעיט
 ר' של. בכתביו מבצבצת הנפשי )פנומן לב תשומת שלזו

 בהלמידיו אותותיה את אשר'נתנה והיא מסאלאנט_ישראל
 ." . תורתו. את להגשים ניסואשר

 המופיעה אוטיביוגראפית הערה זה בהקשר.מעניינת
 בא ישיבה, בחור נעוריו,יבהיותו בימי המוסר-.ב-אוגרת

 בדרך הגמרא בלימוד טעם שאין הכרה לכלל ישראלר'
 האמת.; אל ורק אך המבט את . ..להפנות ושאףהפלפול,

 של בפשט רק ולהתרכז פשוטה בהבנה ללמוד החליטולכן
 יצרו על להתגבר מהרה;נוכח.שקשה.לו עד ברם,.הטקסט.

 שכלו כוח מלוא את להפעיל .חידושים-, לחדש דחפואשר
 התלמודיית מסביב-לסוגיות עולמות ולבנותבעתןהלימוד
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 לעסוק לעצמו שירשה מוטב כי שוכנע דבר של בסופו _ עסק;בהן
 האמת גבול פרצה שכלי כוח להראות התשוקה -כ,בפלפול
 אמרתי אז .. . חפצי אל האמת להטות שכלי אתגתתעה
 בפלפולים להשתמש ויראה חשש באין לי להתיר לי טובטוב

 משבי חופשי שכלי יהיה למען לחידודא( חז,ל התירו)כאשר
 נימה אותה משקפת בהיותה מעניינת זו הערה.היצרי.
 עליה מסאלאנט ישראל ר' של למחשבתו האופייניתחדשה
 במעשיו האדם להתבוננות השאיפה אומר הגוהדיברנו,
 היצנן ומכאן ולמאוויו, למודותיו מנוחדת לבגתשומת
 למנוע כדי תמים באופן ולפייסו היצר בקייםלהתחשב
 רצויות. בלתי נפשיותתגובות

 הנסיין על מעידים מסאלאנט ישראל ר' של כתביו..
 של טיבם על ולעמוד האדם של תודעתו לעומקילחדור
 לומדי -חיזוק בענין במאמר בה. הנפי,הטבועיסכוחות
 לניתוח נסיון אנו DINSID אחרים במקומות וכןתורה"
 של סוגים שני בין מבדיל מסאלאנט ר'.,שראל הנפש:קוחות
 "חיצוניים. מכנה הוא אותם אשר אלה _1 הנפשכוחות

 )אינני .כהים.. או .פנימייט. שהינם ואלה .ברורים.,או
 של הפסיכולוגית בספרות בקיא היה ,מידה_ באיוויודע
 במידה מצוי שהיה הרושם את מקבל בכתביו המעייןזמנו;

 בת.זמנו(. הגרמנית הפסיכולוגית הספרות אצלמסוימת
 הכהים הכוחות הם ומה הברורים הכוחות מה אכן,.

 הברורים הכוחות את ! מסאלאנט ישראל ר' מדברעליהס
 -באופן הנמצאים והתנהגותנו מעשינו מניע? עם. מזהההוא
 הוא הכהים הכוחות מהות את ההכרה. לסף מעלברור.
 ; מאלפות דוגמאות בשתימדג-ם

 אחת שפה או בי-ת אל-ף ללמוד נתחיל כאשר "למשלא.
 האותיות, נדע אשר עד עלינו תכבד כמה נדע, לאאשר
 התיבות כל ולצרך לתיבה, תנועות עם לחברם. זהואחרי
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 מהשפה; הורגלנ. כאשר כך,, ,אחר אמנטלמשפט.,שלם.,
 ולהבין לראות עין כהרף כמעט נוכל .אזכהחיצוניות,
 הדברים מעצמכו מוצאים היהיבור וכלי כאחד .רביםמשפעים

 .,וצאיט הבים, מ,משפטיס התקשרות. בפנימ,ותגבהאדם יתהוי כי נעשו,' האדס,,איככה שידע מבלי למענהו,כרגע
 אמנם,..המה!.צהעד6 בעצמו; האדם ידע אוצר .,מבלי.כרגע
 ויתראו יצאו מהאדם קלה התעוררות ידי על ורק כההבמצב
 השו- בהכונות האדם, במידות כן ונכוחים. ברוריםלפנינו
 .להות ופנימיות; חיצו)יית. כן.)שנייס, גם ע,לוו.יש)םעלים

 "וירא- בפרשת על'הפשגק מתבסס.ת השנייה הדוגמאב.
 על .וישט:אותו י נאמר שט יצחק, של עקידתג אתחמתאר
 מנשרות דמעות -היו י המדרש מוסיך זה ולפסוקהמזבח,.
 משוטטה קומתו שהיתה אברהם.עד .מעיניונופלות
 מעקיי'נכל האב את רואה "הקב.ה. : איתא ושםבדמעות.,

 אשה אחרי. פי זה; את זה סותרים המאמרים ולכאורהלבו",
 הי. אשר החיצוניים, בכוחותיו זהו לב, בכל מעקידהילקוט שאשי כיומה יחדיו, צדנןו דברינו לפי אמנם ;מעיניו דמעותי כך לל יילו כי להיות יוכל איך לב, מעקיד'בכלהיה

באברהם
 במדריגה-

 הפנימיים על להתגבר. נעלה היותר
 השנימיים.אט. מהכוחות נושרות היו הדמעות אבלבמעשה;
 נראה'געליל ומזה האדט, תכונת חזקה:בכלל יותרפעולתו

 וצדקתו, ביראתו. גדול מי'לנו אשר אבינו, באברהם גםכי
 להוקיד עזה, פעולה עליו הפניגניות הכוחות פעלו זאת כלעל

 שלם, בלב גדול'ועשה בשלימות היה המעשה כי אףדמעות
 '( - , '. , במדרש-. כמבואר בשמחה,גם

 ,"כוחשו על בדברי. כי מתברר' אלה דוגמאותבשתי
 שמכנים.הפסיכולוגייש למה או ל-בלתי-מודע. כוונתוכהים.

 המובאים האסוציאטיביים התהליכ,ם' הן כי ;תת-הכרה

יכף
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 - הראשונהמלנגמא
 העליאה לימיל תהליך של צתיאייו

 בדוגמא מתייחס הוא אליו האבהי האינסטינקט וחן-

 של בתת-הכרתו מקורם - יצחק עקידת על בדברוהשנייה
 מתגבר שהוא חזק, כה הוא האבהי האינסטינקטהאדפ.

 פועל הוא כי הפחד, רגש על אפילו אחר, אינסטינקט כלעל
 האינס- שיתר בעוד האנושי, המין קיום לטובת ישירבאופן

 דואג הטבע אשר הפרט, קיום לטובת רק פועליםטינקטים
 פחות.להט

 לפי המוסר, לימוד חודר איך י השאלה איפואנשאלת
 הכלתי הנפש לעמקי עד מסאלאנט, ישראל ר' שלדעתו
 1. והתת-הכרתיתמודעת

 את בתארו מסאלאנט ישראל ר' של העיקריחידושו
 דורש שהוא בזה, הוא המוסר שבלימוד הפסיכולוגיהתהליך
 האדם של בהתבוננותו הרגשיים והכוחות הרצוןהפעלת
 חז-ל במאמרי הקודש, בכתבי הגלום המוסריבאידיאל
 המוסר בלימוד צורך יש לדבריו, החכמים-ובמוסר

 וב-התפעלות הנפש. -בהסתערות דולקות",.בשפתיים
 השכל כוחות של מעניין תיאור נותן הוא ט' בדרושעצומה-.

 ; גיסא מאידך וההתפעלות הרגש כוחות ושל גימא,מחד

 להתהלך גדותיו כל על להתפשט ומעלתו כוחו זה.השכל,
 ההתפעלות, כן לא צדדים, צדי כל על ולבקר לחפשברחבה,

 יורה עליו אשר הדבר אל נפשו, כוחות כל לקבץ דרכהזה

 שכוחים נפשו כוחות יתר כל כמעט אשר עד התפעלות,זיקי
 ההתפעלות.. חוזק ערך לפי לשעתו,וניכויים

 ברור באופן מסביר הוא ביותר; מעניין זהתיאור

 אותו ; הדתית ההתבוננות של הנפשי התהליך אתלמדי
 $71gD אחד, בדימוי הנפשיים הכוחות כל . של עצוםריכוז

 מוחלטת התעלמות כדי תוך אחת, מלה אפילו אואחד
 עצמו. כולל.האני שהוא, ענייןמכל
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 כל q'b'p על בוב'רו מסאלאנל. יחיאל י' %תלתול4ח1
 אותו ההתפעלות-. זיקי יורה עליו הדבר -אל הנפשכוחות

 וניצבים., נפשו.שכוחים כוחות יתי בל אשרריכוז'עצים..עד
 והתפעלות לימוד ידי על ישראל ר' של לדעתומתאפשר

 הכשרת על המדברים חכמים של מוסר ודברי חז-לממאמרי
 .עד פעמים, וכמה כמה עליהם .לחזור נצח, וחייהמידית
 הנובעה .התוצאה חסרונו-. בנפשו וירגיש יהפעלאשר

 )ישראל שר' מה היא כגון.אלה, חוזרים..ונשניםמנסיונות
 , . המידית-. בשם,תיקיןמכנה

, ,,. 

 יצר כיבוש .בין. מבחין ישראל ר' כי להזכיר גםכדאי
 כי מדגיש הוא לטוב. הרע הפיכת דהיינו לבין.תיקונו,הרע

 להגיע תמיד אפשר ש-אי משום הכיבוש, על עדיפהההפיכה
 alwul אים-. לסבול קשה אשר הכיבוש של הגבורהלמידת

 השכל-. בכוח ארס להטיל יכולות הכבושותש-המידות
 מזכיר האדם של הנפשיים בכוחית מטיל שהכיבושהארס
 (Verdraengung) שבידחיקת- השליליות התוצאותאת

 להשקפה ברורה הקבלה ניכרת בזאת גםהתשוקות.
 זמננו. שלהפסיכואנאליטית

 ההתבוננות מתרגילי כתוצאה הבא המידות--תיקון
 נסיון לאחר לא ואף לאלתר הבא פרי איננו לעיל,שהזכרנו

 לימוד ידי על לבו את יכשיר שהאדם דרוש אלא ן פעמיחד
 יצרו. וכיבוש מידותיו לתיקון ממושכת ושאיפההתורה

 שלא להם וקורא תלמידיו את ישראל ר' מעודד כןעל
 נושאים אינם הראשונים הנסיונות כי בראותםלהתייאש

 בלבבו, רושם שום נשאר לא כי בראותו לבו יפול -אל :פרי

 'הניחה רק בתוהו, עלתה לא התפעלותו כי נאמנה,וידע
 שורש יכו ואז ירבוך אשר עד בשר, לחושי נרגשת בלתיברכה

 ירד.'טיף"טיף אם מים, רסיסי וכאשר צדק. פרילהוציא
 שעטיפה אם ישחקוה, הרבה, -ot)wt ימים האבן'על
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 לב על חז-ל מאמרי כן ונרגש, נראה היה לאהראשונה
 לבבו.- ויפלחו למרבה, בם יהפוךהאבן,

 .פסוקי קריאת שבהישנות הפסיכולוגית .ההשפעה.
 המבגננית של ממושד תהליך אחרי חז-ל, ומאמר?תהילים
 כיפור, ביום נעילה תפילת בנוסת גם משתקפת הנפש,וריכוז

 בקריאת או ; פעמים שבע, ה-שמות. בקהיאתהמסתיימת
 ההידוש,שנשיטונ החגים. בתפילת פעמים, שלוש מידיהי-ג
 הנפש- .תרגול מציע שהוא. בכך הוא מסאלאנט גשראלר'

exercisessPiTitual האופי לתיקון מוסריות, לסטיות נגון 
 בכוחות הישגמו את משאיר זה מסוג תרגולוהמידות'
 להפעילם. ברצונו אשר האים, של בתת-הכרתוהכהים

 מסאלאנט ישראל ר' על רוזנפלד שמואל שלבחיבורו

 המוסר לימוד על קטע כלול וורשא( .תושיה-,)הוצאת

 מסאלאנט, ישראל ר' של בהשפעתו שנוסדו המוסר-ב-בתי

 : לשונווזה

 בקול קורא שבחבורה הגדול או-הזקן,
 או פסוק איזה.

 התפשטות לידי השומעים את ומביא הנפש עד הנוגעמאמר
 אימת עליהט מטיל שאת, ביתר עוד והתלהבותהגשמיות

 'איש מפי יוצאים הדברים בהיות - תוקף ביהר עודהדין
 ה- על כאלה. מאמרים או פסוקים למצוא היה תקלמהימן'.

 עת 'בכל אלה; מענן מאמרים או בפסוקים משתמשים היורוצ
 יום 'שוב יחסר'; לא ראשך על ושמן לבנים בגיידיהיו
 לב 'והסירותי וכו'; באת' מאין 'דע מיתתל'; לפגיאחד
 באלה. וכיוצא ונשובה' אליך ה' 'השיבנו ; וגו'אבן'

 פסוק המוסר בעלי לפני מקריא היה שבחבורההגדול

 היו והמפחדים, הכואבים והשומעיט, אחד מאמר אואחד
 נבכיות לננוח, קורע בקיל אחד פה כולם אחריועונים
 בהתלהבות הפסוק או המאמר אותו משננים והיוויללות

יני

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "חינוך האדם וייעודו", בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים תשכ"ז



 הקורא הקריא אז כוהותיהט. שאפסו עד כך, כלעצומה
 בוכים, השומעים.בקול יענו ושוב אחר, מאמר או שנופסוק

 הדבר ימשך וכה והרביעי השלישי יבוא השני הפסוקואחרי
 סדר מסיימיס.את היו הרוב :על הרף. בלי שלימותשעות

 מתפ- .והיו. נא', הושיעה ד' 'אנא י בקריאת הזאתהעבודה
 יום בערב יתפללו כאשר ורתת באימה מעריב .ללים

 . . .הכיפורים..

 דרכו נאמנהושל אינטרפרטציה מהווה אינו זה,תיאור
 מן מהעלם רוזנפלד שמיאל המוסד. בלימ,ד ישראל ר'של

 תורתו העברת עם המוסר לימוד בתפוסת שחלוהשינויים
 תיאורו בישיבות. הנהוגה הלימודים .לתוכנית ישראל הישל
 לרעתו אשר. הנובהרדוקאי, המוסר את הולם רוזנפלדשל
 .מוסר האכסטאזיסך. .מוקר לכנותו אפשר אלון גדליהושל

 מזיקה גמורה התרחקות. משמעו - הקיניקאי .הפרישות
 דרך. ומצוות נימוסין . של ופריקות-עולם -ולחברהלעולם

 הבריות.. בין הנהוגותארץ
 שיטתו את המתאר כץ, הרב של דעתו את לקבל אין כן,
 הבנויה ב-אוטוסוגסטיה- כגובלת מסאלאנט ישראל ר'של
 ; )1926-1867( קואה אמיל הצרפתי .החוקר של .שיטתועל

 באמונה מצטיינת והא .דתי .וסוד כל און לאוטוסוגסטיהכי

 לה שאין מיכאניסטית, פסיכולוגית .של_השפעהבאפשרות

 כנוה אחת על מסאלאנט. ישראל ר' של שיטתו עםולא.כלום

 האינדוקטרי- מנסיונות ישראל ר' של .שיטתו רחוקהוכמה
 צמחו ,אשר שליליות אוטופיות באותן ..המתוארתנאציה

 טוטאליטאריות. בארצות למעשה הלכה והנהוגותבזמננו

 האדם לנפש הנסיון.להחדיר הוא אלו בשיטותהעיקר

 בהם.אין נפשוים מצבים של ניצולם ידי על לו זריםתכנים

 שכליים וכוחות ביק,ורתי חוש ידי על כלל בדרך מוגן.האדם
 קיים ישראל ה' ידי על המוצעת בשיטה כך, על נוסף'ערים.
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 בפסיק הגלום המיטני האידיאל עם האדם של מוחלטזיהוי
 לעורר רק היא והמטרה מתבונן, הוא אליו אשר במאמראו
 נפשו- לעמקי לחדור זה לאידיאל ולעזור הנפשאת

 בלימוד מסאלאנט ישראל ר' של שיטתו עלבדברגו
 חוגים אצל הנהוגים ההתבוננות תרגילי את הזכרנוהמוסר,
 ישראל שר' לותר בכוונתנו אין אחרות. דתות שלומחנכים
 אומות אצל הנהוגות והמוסרי הדתי החינוך משיטותהושפע
 ישראל ר' של שתורתו ספק של שמץ אף אין כיהעולם,
 והאינס- האישית ומהכרתו היהדות ממקורית כולהשאובה

 מוסריותו על המשפיעה הדתית, החוויה אתטינקטיבית
 מאלפות, עליהן שהצבענו ההקבלות זאת, ובכל האדם.של
 חדרה כמה ועד או.תנטית הכרתו היתה כמה עד מראותהן

 בשרשי יסודה הדתית החוויה כי ; הדתי הפיגומן שללעומקו
 להיות לה אפשר אי ולכן אדם, הוא באשר האדטנפש
 שוני קיים אמנם בלבד. היהודי העם בני של חלקםמנת
 דתות בגי הוגים של השיטות לבין ישראל ר' של שיטתובין

 המיסטי- יסודית. כה חשיבות בעל זה שוני אין אדאחרות,
 הדתית גקונטמפלאציה הכירו העולט אומות ביןקאים

 מסאלאנט ישראל ר' שאצל בעוד בלבד, ביחידותהמתגשמת
 ב-בית הלומדים כל בנוכחות בציבור, היאהגשמתה
 הריכוז בתרגילי זאת וואריאציה כי מאוד ייתכןהמוסר..
 היהדות, בתפיסת הציבור של במקומו מקורההדתי

 של וההוחניים הדתיים לחיים מייחסת שהיאבחשיבות
 היא הקהילה' ביהדות, ופרט. פרט לכל בייחסההעדה

-קדושה-
 כוחותיו י העדה מן קדושתו את שואב והפרט

 תמיכה לעידוד, נזקק והוא מוגבלים היחיד שלהנפשיים
 כוחה היחיד תפילת גם לכן הציבור. מטעם רב רוחניוסיוע

 להניח, אפשר מלך'. הדרת עם 'ברוב כי מוגבלים,והשפעתה
 השפיעה הדתיים בחיים היחיד של מקומו של שא תפיסהכי
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 הלתיש הקינטמפלציה לעיין את יהולידה ישראל ר'על
 לעיל. שהזכרנו כפיבצוותא,

 הישיבות על מסאלאנט ישראל ר' של אישיותו השפעת '-"
 המו- שלימוד העובדה בציון למיצוי ניתנת ואינה גדולהבארו
 בעלת היא כשלעצמה .ו עובדה -נרם, בהן; שביתה לו קנהסר

 האופקים להרחבת תורם המוסר בספרות העיוןחשיבות.
 שבעיסוק מהחד-צדדיות הישיבות את וגואלהריחניים
 בספרות לקריאה עד המוסר בספרות מהעיון בלבד.בתלמוד
 - כלל בדרךהעיונית

 - מיסטיקה פילוסיפיה, חסידות,
 רתוקה בארץ בישיבות השוררת האוירה רחוקה. הדרךאין
 להכללת שאף אשר ז-ל קוק הרב של חזונו מהתגשמותעדיין

 יש כן על בהן. הלימודי בתחום היהדות מקצועותכל
 ישראל ר' של הצעתו לפי - מנסר לימוי של בתוספתלראות

מסאלאנט
- 

 - הישיבתי החינוך להרחבת ראשון צעד
 תורה לומדי של חדש דור לטיפוח הכרח שהינההרחבה
 האוץ. של הרוח בחיי מקום לתפוסהעשויים

 מסאלאנט ישראל ר' של השנייה החיוביתתרומתו

 הפנייונ אוהה - האינטרוספקציה הדגשת היא הדתילחינוך
 ולבריאות הנפשי לפנומן כבוד יראת ואותה פנימההמבט
 בזמננו נכתב הרבה דיברנו. אודותיהם על אשרהנפש,

 מן כתוצאה המתעוררת הבעיה על הסוציולוגיתבספרות
 של החופשי זמנו וגדל הולך הטכנולוגית שבחברההעובדה

 )אסיינית אותו. יבלה כיצד יודע איננו אשר המודרני,האדם
 אפילו טרנויסטווים מפעילים רבים שצעיריםהעובדה
 להימלט כדי וזאת העיר, ברחובות ובלכתם הבית מןבצאתם

מבדידותם(.
 של הפניה לאותה זקוקים כולנו השלישית:והתרומה

 כדי היהיות, של המוסריים לאספקטים הלבתשומת
 היהידי P1~lu בו מקום ובכל הדתיים המוסדות בכלשנרגיש
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 בהליכונן היתר בין המתבטא היהדות של האהום אתהדתי
 ום ולהבין להקשיב והיכולת לזולת a1)a סברנועם,

 זה בטובן הדתית. היהדות של לאלו המנוגדות.השקפות
 מסאלאנט, ישראל ,ר' של מתלמידיו להיות התחלנוטרם
 יוכיחו. זה בכנס אורבך א' א' שלודבייו
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