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האמין אני,
 היא האמונה כאילו רבי□ של התחושה

 הבחירה ביסוד פוגעת המציאות כורח
 יהודה שלרבי שבתבחינתהגות□

 ליבוביץ׳ וישעיהו סולוביצ׳יק הרב /,הלו
באד□ תלויה שהאמונה מראה

+ a של האמיתית שהבחירה אחד חכם יהודי פעם לי סח 
&I ללא־ לבחור בין אלא רע לבין טוב בין אינה האדם 

 המצב את היטב מבטאת זו פרדוקסלית אמירה לבחור.
 אפשרויות בין לבחור עליהם שבו מצב רבים, עבור האנושי.

 לראות (!)בוחרים הם כך משום נסבל. בלתי מצב הוא שונות
 העדפותיהם את להציג כלומר, חירות. ולא הכרח בעולם

 מאמינים עבור כלל. אחרת ייתכן לא כאילו ורצונותיהם
 אלא אנושית, מבחירה נובעת אינה הדתית האמונה רבים,

 האדם לא האדם. את הכובשת עובדה היא המציאות, כורח היא
 ומחייב לאדם שמתגלה זה הוא הא־ל אלא בא־ל, להאמין בוחר
בו. להאמין אותו

 תורה במתן הפסוק על בדרשה לראות אפשר לכך ביטוי
 הוא ברוך הקדוש שכפה "מלמד ההר", בתחתית "ויתיצבו

 התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית, ההר את עליהם
 פח שבת קבורתכם"(בבלי, תהא שם - לאו ואם מוטב, -

 עצמו את לראות האדם של הרצון מן נובעת זו תפיסה ע״א).
 הגדול הא־ל פני מול אל קיומו את שמבטל כמי ה', כעבד

 - זו שבעמדה הדתי הפיתוי אף על אולם, והנורא. הגיבור
 נכונה מתארת אינה היא - שגיא של בלשונו האמונה פיתוי

 עצמה באמונה פוגעת היא מזו, יתרה האמונה. תופעת את
 "מכאן תורה, במתן הכפייה אודות על חז״ל שם שאמרו (כפי

 אחשוורוש"). בימי קבלוה הדור לאורייתא... רבה מודעא
 תורתם בנבכי שגיא אבי אותנו מוליך זאת להסביר כדי
 ופרופ׳ סולוביצ׳יק הרב הלוי, יהודה ר׳ - הוגים שלושה של

ליבוביץ׳. ישעיהו

ימצא - המבקש
 שחווה ההתגלות בעקבות נעה הכוזרי ספר של עלילתו

 למלך, נהירים אינם ומשמעה ההתגלות תוכן כוזר. מלך
 "כוונתך בחלום, לו שנאמר מה של פשרו את מבין אינו הוא

 במסע מתחיל המלך רצויים". אינם מעשיך אך רצויה
 בחר לא המלך אמנם הנכון. המעשה מהו להבין כדי ארוך

 עליו מוטלות מעתה אך בחלומו, הופיעה היא בהתגלות,
 באדם תלויה היא עובדה, אינה ההתגלות רבות. בחירות
 ירחיק ולא ממנה יתרשם בה, שיכיר כדי אותה, המקבל

 לה וייתן אותה יפרש ובעיקר, הזיה, או בלהות כחלום אותה
יש שגיא של ולדעתו כוזר מלך שעובר המסע זהו משמעות.

 הרטמן. במכון ובמחקר בחינוך עוסק פיקאר אריאל ד״ר
 וחירות יצירה מסורת - הקולות את האחרון"לראות ספרו

ספרים ידיעות בהוצאת אור ראה פרשנית"

 בי, תלויה האמונה אם
 שהיא לדעת אוכל איר

 שעיצבתי הזיה אינה
 איטלה לעצמי?

20ו7תפילה, מסטבאום,
 נרעדה הסדרה"האדמה מתוך

 עמונה קטיף, מש לזכר מכאב",
ועופרה

 על המאמין של בראשוניותו עתיקה הכרה בכך לראות
 והכרעותיו בבחירתו האמונה של ובתלות האמונה פני
המאמץ. של

 כחוויה: "אמונה הכותרת: את נושא בספר הארוך הפרק
 הרב של בהגותו האל' ׳מות לאחר הדתיות של חידושה

 מרבה ששגיא מונח הוא האל׳ ׳מות סולוביצ׳יק". רב יוסף
 התפילה על ספרו של בכותרת מופיע הוא בו. להשתמש

 האל"(אוניברסיטת מות לאחר תפילה - תפילה ״פצועי
 מדעי בידע הספוגה המודרנית, התודעה ).2011 בר־אילן,

 להתגבר טכנולוגית אנושית וביכולת העולם אודות על
 זהו האנושית. התודעה מן הא־ל את דוחקת הטבע, על

 מן הקסם "הסרת וובר, מקס שטבע המונח של פשרו
 הקסם, את המסתורין, את איבד המודרני העולם העולם".

האנושי. הקיום מן הא־ל נוכחות חווית את דחק ובכך
 מבקש המודרנית, התודעה בתוך החי סולוביצ׳יק, הרב
 כותב הוא כך הדתית. החוויה את ולהשיב עליה להתגבר
 א־לוהים... את פוגש "האדם משם": "ובקשתם במאמרו

 ליצלן]... [רחמנא ר״ל א־לוהים׳ בעולם'נטול בדידות מתוך
אותו" מבקש שהוא מפני אותו וחי הא־לוהים את יודע הוא

 ואינו גלוי אינו הוא בעולם, נוכח אינו הא־ל ).76 (עט׳
 המבקש האדם רק האדם. על נכפית אינה האמונה מופיע,

 כותב סולוביצ׳יק הרב אותו. שימצא זה הוא הא־לוהים את
 מדובר לא קאנט. של תובנותיו אחרי הדתית האמונה על

 הרציונליות בחשיבות מכירה שאינה באלטרנטיבה אפוא
 הצומחת בתפיסה דווקא אלא האנושית, השכלית והתבונה

 שהאדם ההבנה מתוך כלומר הקאנטיאנית, הביקורת מתוך
הדתית. האמונה ואת המדעית ההכרה את המכונן הוא

סולוביצ׳יק, הרב של האמונה תפיסת בין קושר שגיא
 לדבריו משם", "ובקשתם במאמר משתקפת שהיא כפי
 כפי בעולם, הרע עם האדם של ההתמודדות אודות על

 הרב מבחין שבו דופק", דודי "קול במאמר מופיעה שהיא
 מן הלקוחה זו, הבחנה ל״ייעוד". "גורל" בין סולוביצ׳יק

 "להפוך האדם מן דורשת האקזיסטנציאליסטית, ההגות
 ומשפיע" פועל לקיום ומושפע מופעל קיום לייעוד, גורל
 לקיום ביחס גם עצמה, לאמונה ביחס כמו ).132 (עט׳

 יוזמה, לנקוט המאמין מן סולוביצ׳יק הרב דורש האנושי
 "אין בהכנעה. גורלו את המקבל סביל להיות ולא לפעול,

האדם דרך על אלא המופלאות, הקב״ה דרכי על תוהים אנו
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