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 קצירת

דתי שחי בירושלים -הרב שג"ר, היה ראש ישיבה ציוניאו בכינויו המפורסם, הרב שמעון גרשון רוזנברג, 

והיה בעל שליטה אוטודידקטית מרשימה  הוא עסק בכל תחומי ההגות היהודית, .7112–0591 בשנים

במדעי הרוח, בספרות ובפילוסופיה כללית. הוא קרא לאדם הדתי לחיות חיים קיומיים ולחוש הזדהות 

פנימית עמוקה עם לימוד התורה וחיי הלכה, מה שלא היה מקובל בזמנו. גם במישור הציבורי הוא היה 

ועז שלא חשש להביע את דעתו גם כנגד הלכי הרוח המקובלים בציבור הדתי, ותקף הוגה דעות נ

אידיאולוגיות שונות שעל פי השקפתו פגעו בקיומיות ובאותנטיות של האדם הדתי. בעשור האחרון לחייו 

 הוא שילב תפיסה פוסטמודרניסטית בהגותו. 

, לבחון כיצד הוא קרא את הגותו ניטשה בעבודתי ביקשתי להציע ניתוח של הגותו הקיומית של הרב שג"ר

ובאיזה אופן היא השפיעה על הגותו שלו. ביקשתי גם לבחון את היחס בין הגותו החינוכית של ניטשה 

 בנוסף לבחינות תיאורטיות אלו, ביקשתי גם להציע עקרונות חינוך מעשיים.לבין הגותו של הרב שג"ר. 

מבנה העבודה נע בין הגותם של שני ההוגים בתנועת מטוטלת, באופן המאפשר לקורא להתרשם הן מן 

 הקשר החזק ביניהן והן בניגודן החריף. 

הפרק הראשון מגלה שהגותו הקיומית דתית של הרב דורשת מהאדם להיות מחובר למציאות הממשית 

של החיים ולחתור לאמת קנאית אותנטית מתוך חירות מוחלטת. מידת היראה מאפשרת לאדם להכיר 

בכך שה' הוא מקור החיים, וברצונו נתן לאדם את חירותו העצמית. כשמתוך תודעה זו האדם מחובר 

נו הפנימי, הרי שרצונו האישי מבטא את רצון ה'. כשאדם חי במודעות זו, הוא מפרש את המציאות לרצו

לוקות –כולה כהתגלותו של ה' וחי בתודעה של קדושה ומשמעות שהרי המציאות כולה היא ביטוי של הא

נים שמעניקה לה משמעות. מבחינה מעשית, הקדושה תבוא לידי ביטוי בפתיחות, בהתחדשות ובהארת פ

 לזולת. 

הפרק השני מוסיף נדבך ובודק כיצד קרא הרב שג"ר את הגותו הקיומית של ניטשה שלה ממשקים רבים 

להגותו של הרב שג"ר: הן הרב שג"ר והן ניטשה העניקו משקל מכריע לאמת, לחרות ולאותנטיות, 

לברוא את עצמו והתנגדו לכל מה שמפריע לאדם לבטא את עצמיותו. עם זאת, בעוד שניטשה קרא לאדם 

וראה בזולת מכשול, הרב שג"ר קרא לאדם לחזק את תודעתו כנברא. הוא סבר שדווקא תודעה זו תאפשר 

לאדם להיות שותף לבורא ולחיות חיי יצירה קיומיים. על פי הרב שג"ר, תודעה זו גם תגרום לאדם לראות 

 לוהית.-במציאות כולה, בזולת ובדעותיו חלק מההתגלות הא

שי מחדד את בחינתה של הגותו של ניטשה במשקפיו של הרב שג"ר. בפרק זה אני מצביע על הפרק השלי

ראה באידיאולוגיה של ניטשה שטן של ממש ותלה בה את התרחשותה של השואה.  כך שהרב שג"ר

מאידך, הרב שג"ר כותב כי ללא ההגות הניטשיאנית, שיוצרת נפרדות בין האדם לבורא, לא היו 

 ות הדתית, החרות וההתחדשות.מתאפשרות הקיומי

 



ii 

 

לאחר ששלושת הפרקים הראשונים עסקו בניתוח הגותם של הרב שג"ר ושל ניטשה בהיבט תיאורטי כללי, 

הפרק הרביעי מציע ניתוח של הגותם החינוכית. הוא מראה כי המכנה המשותף של הגותם החינוכית, 

הרב שג"ר נותן משקל מכריע לזולת הוא העצמת רוחו של האדם האותנטי. עם זאת, בשונה מניטשה, 

ולחברה, ולפיכך הצעתו החינוכית היא לייצר אווירת שותפות משפחתית שבה כל אחד יסייע לזולת לפתח 

 את עצמו באופן עמוק ואותנטי, אווירה משפחתית בה כל אחד מאיר פנים לזולתו.

אינם סותרים את הקודש  לא רק שהחופש והאותנטיות כי ,התמונה הכוללת העולה לפי הרב שג"ר היא

ואינם סותרים את החינוך, אלא להיפך: החופש, האותנטיות, מתן האמון באדם, הם אלו שיוצרים את 

 הקודש ומאפשרים את החינוך. 
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 ולהגותו של הרב שג"ר  בוא לדמותומ

 מבוא לדמותו 

הרב שג"ר, נולד להוריו בירושלים בכ"א במרחשוון תש"י, והתגורר בה כל  ,הרב שמעון גרשון רוזנברג

חייו, למעט חודשים ספורים לפני פטירתו לאחר שהתגלה דבר מחלתו. הוריו היו ניצולי שואת הונגריה 

וטה כילד הוא גדל על ברכי הציונות הפש 1והוא העיד על עצמו שהשואה נוכחת באופן משמעותי בחייו.

הוא ילדות זו, עיצבה את עולמו ויצקה בו הכרה ציונית דתית איתנה.  2.ועל שמחה וגאווה בבניין הארץ

בהיותו בן  דיבנה". למד בישיבת התיכונית היוקרתית "נתיב מאיר", ולאחר מכן בישיבת ההסדר "כרם

פרצה מלחמת יום הכיפורים אליה גויס. בי"א תשרי  הכותל,הסדר אחרת, ישיבת עת למד בישיבת  72

כך שבקושי רב  3,ספג הטנק שבו נהג פגיעה ישירה שגרמה למותם של שנים מחבריו ופצעה אותו קשה

  4הצליח לחלץ עצמו מהטנק הבוער באש. מאורע זה טלטל את נפשו ונשמתו והשפיע על הגותו.

הוא  שיך את לימודיו בישיבת הכותל,חמה, הוא המלאחר שחרורו מבית החולים כחודש וחצי אחרי המל

שש שנים אחר כך, בשנת פרוץ מלחמת שלום  הוכר כעילוי ושנתיים לאחר מכן החל להעביר שם שיעורים.

שנה אחת כראש ישיבת הכותל. באותה התקופה, בלט בחריגותו בחיפוש קיומי  , כיהן למשך0597-הגליל ב

עיסוק יוצא דופן, וכן בלימוד מחקרי לצורך  5בחסידות, שהיה בזמנו,בלימוד התורה ובעקבותיו בעיסוק 

 6.ובעיסוק )נסתר( בפילוסופיה כללית מתורגמת ,העמקה והרחבת לימוד התורה וההלכה

ואפילו  הוא העיד על עצמו שכתלמיד וכאברך, הוא וחבריו סבלו לעיתים מתחושות מועקה, חוסר סיפוק

ותק מהחיים שלהם שמחוץ ל'עולם הישיבות'. מתוך מחשבה ניכור סביב לימוד הגמרא שהיה מנ

 בעייתיות ומעידות על בעיה בהם עצמם, הם חוו רגשות אשם.  שתחושות אלו

קיומי לבין הלמדנות הישיבתית. עם הזמן הכיר כי שילוב כזה -"בתחילה ניסה לשלב בין עיסוקו ההגותי

 7".כך התחילה להתגבש דרכו המיוחדת בלימודאינו אפשרי ללא שינוי עמוק באופן שבו נלמדת הגמרא. 

                                                           
 זוהי נקודה משמעותית במשנתו שטרם נחקרה וקשה לאמוד את השפעתה האדירה עליו. ראה למשל: שג"ר, ביום ההוא, עמ' 1

 , ובסיכום לפרק השלישי. 333–337
 . 729–722וראה עוד בעניין: שג"ר, ביום ההוא, עמ'  2
מצד אחד, חשוב  .אני, כבת לניצולי שואה, חששתי לשאול פרה הרבנית מרים רוזנברג: "הוא לא דיבר על זה כמעט.יס 3

מצד שני, כשאתה נוגע זה מביא למקומות קשים. הטנק שלו חטף פגיעה ישירה. הוא איבד את ההכרה  ;לניצולים לדבר
הוא הצליח למלט עצמו בקושי רב מהטנק, חרוך בכל גופו, רגע לפני שהטנק החל לבעור  .והתעורר כשהתא שלו אפוף אש

מאוחר יותר סיפר שמהטנק עלו להבות בגובה של כמה קומות ולא הייתה שום אפשרות לחזור פנימה כדי לחלץ  עוצמה.ב
פצועים. שניים מחבריו לספסל הלימודים נשארו בתוך הטנק. המחשבה שאולי היה יכול להציל אותם המשיכה כנראה לייסר 

 .9–2בתוך: צחי, אמונה בוערת, עמ'  ".אותו
בתוך כתביו וכן בדברי תלמידיו קיימות התייחסויות להשפעת המלחמה עליו ועל הגותו: רגשי אשם, היחס לשברון הלב  4

לוהית הגבוהה ביותר והתפיסה שאמונה לא מבטיחה הגנה: "מי שעמד אי פעם בפני פחד מוות יודע שזה מפורר –כנוכחות הא
ותחושת  ינטימיות היומיומית שבה הוא מרגיש כל כך בטוח ושאנן...את הביטחון שמעניק לו הקיום שלו. הוא מאבד את הא

, צחי, אמונה בוערת, 001–012. וראה עוד: שג"ר, ביום ההוא, עמ' 031–075זרות כלפי העולם מציפה אותו" שג"ר, להאיר, עמ' 
 .הרב דנציגר, המוות במשנת. לתפיסת המוות בהגותו של הרב שג"ר ראה: 022–021. סבתו, בשפריר חביון, עמ' 2–9עמ' 

יש לציין שהיום, לימוד חסידות נעשה מובן מאליו בין השאר, בזכות הרב שג"ר שהיה מהראשונים להכנסת לימוד זה לישיבות  5
 . 25–21ראה: לשם, הערה מחקרית, עמ'  ,הציוניות. להשפעתו על חקר החסידות האקדמי

 שקרא, אבל מהיומן שלו עולה שקרא את ניטשה ופילוסופים נוספים. בתוך: בשלב זה הוא לא נתן ביטוי לפילוסופיה הכללית 6
 , ארכיון הרב שג"ר, ברשות משפחת רוזנברג.יומן שנות השמוניםהרב שג"ר, 

 .5–9מאור, הקדמת העורך, שג"ר, בתורתו יהגה, עמ'  7
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 תמונעו ופנומנולוגיים משלבת בתוכה, בין השאר, היבטים קיומיים תוך שימוש בכלים ספרותייםזו, דרך 

"לכונן דתיות של הונאה עצמית וערמומיות שאיננה מאפשרת עמידה  :מחלק משיטות הלימוד הקיימות

הוא היה נכון לשאול שאלות נוקבות על מנת להגיע אל האמת, נתן מקום משמעותי  8וקים".ל–אכנה מול ה

לביקורתיות ועצמאות מחשבתית, ואף העז לבטא ביקורת חריפה על דרכה של הציונות הדתית כולל 

ייחודית  9בסוגיות ציבוריות כמו מלחמת לבנון ופינוי ימית, כך שבמשך השנים נודע כדמות רדיקלית,

לפרוש  0592-קיומי, הובילו אותו החל מ-אלו, יחד עם חדשנותו בתחום החסידי 10לוקת.ושנויה במח

מהזרם המרכזי של עולם הישיבות הציוני ולהקים ישיבות שונות ובתי מדרש שונים שמשלבים בתוכם 

עיסוק בחסידות ולימוד תורה קיומי. אחד מהם היה בית מורשה בירושלים, בו שימש כראש בית המדרש 

 . כאן הצטרפה לתפיסתו הייחודית העמדה כי יש צורך לשלב ידע ודיסציפלינות0550-0551נים בין הש

עד יום שבראשה עמד  את ישיבת שיחיחד עם הרב יאיר דרייפוס הקים  0551-התורה. באקדמיות בלימוד 

 . פטירתו

תורה ועבודת  מבחינה אישית, הוא היה אדם מופנם שכל ימיו היה מסור בכל מאודו ובכל נפשו ללימוד

ובנוסף שלח ידו בכל תחומי  11ה' ומדקדק בקלה כבחמורה. ברוב זמנו הוא עסק בהעמקה בלימוד הגמרא

א וקרידע ל: קבלה, חסידות, הלכה ואגדה. למרות שמעולם לא למד במוסד אקדמי ולא האחרים התורה

פילוסופיה, פסיכולוגיה, שפות זרות, הוא היה בעל השכלה אוטודידקטית מרשימה בתחומי דעת רחבים: 

אנתרופולוגיה, היסטוריה, מחקר תלמודי, ספרות עברית וכללית, מדע בדיוני שירה ועוד. את השכלתו 

הרחבה רכש מתוך קריאת עומק בספרי הגות שנכתבו בעברית או שתורגמו לעברית וכן מתוך שיח פורה 

  12עם תלמידיו.

ומשום כך התדיינותו ההגותית לעולם אינה כפופה  הוא לא ראה עצמו כפילוסוף שמייצג עמדה כלשהי,

לאסכולה מסוימת או לדרך קריאה עקבית. הרב שג"ר אפשר לעצמו קריאה יצירתית בכתבים השונים על 

לקדושה  13מנת להפרות ולאתגר את העולם הדתי, להוביל לפתיחת מרחבים חדשים ואפשרויות חדשות

                                                           
 . 00, שג"ר, בתורתו יהגה, עמ' 751, וכן עמ' 752שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ'  8
אקזיסטנציאלי של ר' -רו הרב דרייפוס מעיד עליו: "הרב שג"ר ינק את חיותו והגותו מר' נחמן....הוא דבק במרד המוסריחב 9

נחמן, שלפיו מחאה נגד העוול הדתי רק מטהרת את הדתיות עצמה." דרייפוס, הקדמה, בתוך: שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' טז. 
כותב עליו: "חלום זה משקף את תודעתו שהוא נמצא על גבול הרב שג"ר עצמו מנתח חלום של ר' נחמן מברסלב ו

. לאור זאת לא מן הנמנע שהרב שג"ר זיהה את עצמו לעניין זה כר' נחמן 331האורתודוכסיה", שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 
ועל מגמתו כמחנך "משום כך, מהווים השיעורים גם מעין וידוי רוחני של הרב עצמו, על דרכו האישית  כפי שכתב לדרברג:

 . וראה בהערה הבאה שהוא חש את המחלוקות הרבות ביחס אליו.01וכאיש תורה" לדרברג, הקדמת העורך, שם, עמ' 
וכך אמר לאחר הוצאת ספרו "כלים שבורים": "לא הופתעתי מהתגובות לספר, לא מהמתנגדות ולא מהאוהדות ואף לא  10

ביקורות ועמדות המובעות בספר עלולות לזעזע אמונות רבות. זו גם הייתה מעוצמתן. אינני שייך לקונצנזוס, ואין ספק ש
 . 232דתית מהדוגמטיות שלה." שג"ר, לוחות, עמ' -מטרתי: ניעור החשיבה הציונית

המסורת הישיבתית... מי ששואף 'למצוא את  וכך כתב עליו הרב דוב ברקוביץ: "הרב שג"ר מעמיד את עצמו עמוק בתוך 11
למרות החידוש  ,היהודית' בלימוד התורה שבעל פה, חייב לינוק משלשלת הדורות שחבשו את ספסלי בית המדרש"עצמיותו 

 . 037והמהפכנות שבשיטת לימודו. ברקוביץ, חידוש ברית, עמ' 
 שהרב שג"ר למד את היידיגר בחברותא עם תלמידו אליעזר מלכיאל 771הערה  92, עמ' הרב וראה דנציגר, המוות במשנת 12

 לאחר שהלה סיים לכתוב עליו את עבודת המ"א. 
חדשים וגם בדרכי לימוד חדשות. מבחינה  "לימודו של הרב שג"ר היה כמעיין המתגבר. חידושי התורה שלו היו גם בתכנים 13

וכל תפיסה חדשה ביטלה במידה מסוימת תפיסות קודמות" פוקס, מבוא לדיון,  ,מסוימת כל חידוש האפיל על חידוש קודם
 . 071מ' ע
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את האדם בכלל ואת האדם הדתי בפרט, לתפיסת  ת להביא על מנ ,תרותתוך שילוב מגמות סו ולעבודת ה'

 ת יותר. אמתיעולם עמוקה ו

ענוותו ויושרו הפכו  14יחד עם יכולתו ללמוד מכל אדם, כשרון ההקשבה שלו, ותונגאונותו, למדנותו ועמק

 אותו למורה דרך ולמקור של השראה. 

מכתבו לבאי הכנס  15לאחר מחלה קשה. 00.11.7112הרב שג"ר נסתלק לבית עולמו בכ"ה בסיוון תשס"ז, 

 : לפני פטירתו משקף את חייו ומשנתושנערך לרפואתו שלושה שבועות 

הקדשתי את מאמצי העיקריים  -בעקבות התורה החסידית  -על אף העובדה ששנים רבות 

שמטבעו הוא פונה לפרט, ולא פעם הוא עומד במתח עם תיקון  16,לפיתוח השיח האישי קיומי

החברה, מכל מקום על התיקון האישי להביא גם לתיקון חברתי. מכאן רצוני לפתח אלטרנטיבה 

תורנית היונקת ממסורת ישראל, באופן שתוכל להתקבל בחוגים רחבים ככל האפשר גם -יהודית

אמירה תורנית  דתית-ת הקהילה הציוניתלספק במסגרזו החילונית, זאת ועוד רצוני היה 

ממשית, שתוכל לספק מענה הולם למאוויים הדתיים והקיומיים של בני הדור, ולהוות חלופה 

 -כל זאת, על רקע המשברים והסתירות שהחברה הזאת  17.ממשית לזרמים הקיימים בחברה זו

בכתיבתי ובהרצאותי.  נקלעה להם, ושאליהם הרביתי להתייחס -אליה אני שייך ובתוכה אני חי 

אני מאמין שבמאמצים הבאים לידי ביטוי בכתבי, עברתי כברת דרך לקראת הפתרון המיוחל, 

  אם מה שכתבתי עדיין רחוק משלמות.גם 

                                                           
ההקשבה העמוקה לתלמידיו היא אבן יסוד במשנתו עד כדי כך שחביבה פדיה, מגדירה באופן זה את הפרויקט של הרב  14

. 222–223שג"ר: "הרחבת גבולות התודעה מתוך קשב אל התלמידים" פדיה, צדיק פוסטמודרני, בתוך: שג"ר, לוחות, עמ' 
שלמדנו מסכת קידושין הבעתי את התנגדותי לכך שהכלה תיתן דוגמא מאלפת להקשבה ולכנות ניתן למצוא בסיפור הבא: "כ

טבעת לחתן אחרי מעמד החופה משום שזו הבעת אי אמון נגד רוח ההלכה, אך התלמידים התקוממו כנגד העמדה שלי ולאחר 
ערך ויכוח נכנעתי" בהמשך דבריו הוא מנמק שדעתם עדיפה על שלו משום שהיא משקפת אמת גבוהה ביותר הכוללת הן את 

 .95השוויון והן את המציאות של המושרשות בתפיסה הפטריארכלית של המשפחה היהודית. שג"ר, הליכות עולם, עמ' 
, שג"ר, שארית האמונה, 79–73, 02–07, 01–5עמ'  ,י, ועמ' יד, לוחות-הביוגרפיה מלוקטת מתוך: שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' ט 15

 . 9–9צור, דקונסטרוקציה, עמ' , 09 ,00, 5–9עמ' 
"אם לפני שני עשורים ]=הקודמים לפטירתו בשנת תשס"ז[ התגלה הרב שג"ר האקזיסטנציאליסט, ור' נחמן היה הדמות  16

המרכזית בלימודו בהגותו ובשיעוריו, הרי בשנים האחרונות התמקד במהפכת השפה שבמרכזה אדמו"ר הזקן. מבחינה 
ן סימן אצלו מעבר מהתפיסה המודרנית שנשענה על המהותנות מסוימת המעבר של הרב שג"ר מהקיומיות אל מהפכת הלשו

נטיות, לתפיסה הפוסטמודרנית שלפיה האמת והערכים הם הבניות תרבותיות חברתיות....גדולתו של הרב שג"ר תוחיפוש האו
 יט. -חכמי שמברר את הפוסטמודרניות ופורס עליה את אור הקדושה" דרייפוס, מבוא, בתוך: שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' י
רות הבאים ואציין שעבודתי לא ממוקדת בהיבט הפוסטמודרני של משנתו אך לא יכולה שלא לגעת בה. המעיין יוכל לפנות למק

בין הוגי הדעות , ובמקומות נוספים. 332, 201–209: שג"ר, לוחות, עמ' : בכתבי הרבשעסקו בשאלת יחסו לפוסטמודרניזם
שסובר כי הרב שג"ר קרא את הפוסטמודרניזם: "קריאה  701–703עמ' הסגולות, הראשון שהתייחס לכך הוא גארב, יחידי 

בשאלה האם הרב שג"ר  מתלבט 72–72, עמ' נושבת הרוח כהנא, לאן .702מודרניזם" שם, עמ' -מיסטית המנכסת את הפוסט
גארב. פדיה, צדיק היה פוסטמודרניסט או מיסטיקן שמשתמש בהבניה הפוסטמודרנית ודעתו נוטה לאפשרות השנייה כמו 

רואה אותו כ"המייצג המובהק ביותר של רוח הפוסטמודרניות ביהדות" אך  222–222פוסטמודרני, בתוך: שג"ר, לוחות, עמ' 
כותבת שלא נכון להתייחס אליו כפוסטמודרניסט או כמודרניסט אלא שהפוסטמודרניות מאפשרת לו ליצור הבניה דו ממדית 

השני ראלי שפועלים זה לצד זה ללא סימטריה או קשר סיבתי. שתי גישות ביחס להיבטים של המציאות: ממד אחד מיסטי ו
שוורץ, וראה גם: . 719–055מוסריים ביחס לפוסטמודרניזם במשנתו של הרב ניתן למצוא אצל בן פזי, אתגר מוסרי, עמ' 

צור,  :, ועבודת מ"א90–21, 13–99, 21–27, בעמ' רוס ושג"ר . וכן עבודת דוקטורט: פלדמן קיי,050–090הציונות הדתית, עמ' 
. בהמשך צור כתב מאמר שהתבסס על התזה, בעבודתי התייחסתי למה שכתב בתזה, המורחבת 21–39דקונסטרוקציה, עמ' 

 יותר. 
וכך כתב בן פזי על הספר לוחות ושברי לוחות: "הרב שג"ר מחפש כאן ממד נוסף של התייחסות, והוא המחשבה הדתית  17

" בן פזי, .ל או אמון במוסריות–ליצור מחדש אמון בעולם, אמון באקושי המוסרי מלמד על יעד הגותי אנושי, והוא ה .החדשה
 .712אתגר מוסרי, עמ' 
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ישיבה וצבא, ישיבה ואקדמיה, תורה ולימודי  -... ו"ו החיבור האופיינית כל כך לציונות הדתית 

את ו"ו  18יגייש לפרשה כפי שפרש פרנץ רוזנצוו נית...ועבודה איננה סינטזה חיצו חול, תורה

אבן הראשה, המחזיקה את הקשת  -החיבור, כאבן המונחת בגולת הכותרת של קשת אבנים 

כולה ונותנת לה את משמעותה... מכאן מאמצי לשלב ולכלול בכתיבתי זרמים הגותיים שונים גם 

ומורה הדרך לכך הנו הראי"ה קוק שלאורו  -אם אינם נתפסים כחלק מלימוד התורה המסורתי 

  19הולכים. אנו

 הרקע לשאלת המחקר

ששנים רבות הוא הקדיש את מאמציו העיקריים לפיתוח השיח בציטוט שהובא לעיל למרות שהרב הדגיש 

להגותו  מי שעסק בהגותו ביכר להתייחסו ,הרי שהגותו בתחום טרם נחקרההאישי קיומי, 

 ף לעסוק בנושא הגותי ממוקד. או שהעדי 20הפוסטמודרניות

 –לא אוכל במסגרת זו להביא הגדרה ממצה של הפילוסופיה האקזיסטנציאלית, או בשמה העברי הנפוץ 

הקיומית. מטבע הדברים היא מכילה זרמים שונים ומנוגדים: חלקם דתיים וחלקם אתאיסטיים במופגן, 

רציונאליים, וכך הלאה. ההגדרה המובאת כאן משקפת את האופן בו ראה  חלקם רציונליים וחלקם אי

 . את הפילוסופיה הזו ואת זיקתו אליההרב שג"ר 

ההגות הקיומית שמה דגש על חירותו של האדם, ובמקביל על העול שחירות זו משיתה עליו; היא רואה 

קרי על פי האני  אותנטייםותובעת מהאדם לחיות חיים באדם אינדיבידואל ולא חלק אורגני משלם, 

 והי שבאדם( ולא על פי תכתיבי החברה. ל–רואה הזרם הקיומי הדתי כביטוי לאהעצמי שלו )שאותו 

 , שרואה זאת כ:סיגד בעקבות הלכתי האותנטיות בהגדרת כי להדגיש המקום כאן

, ללא אשליה. משמעות זו של המושג היא התייחסותו הכנה של אדם אל עצמו, ללא מסווה

המשמעות הפילוסופית, המניחה אף היא שלכל אדם אמת עצמו, אך זו אינה ניתנת להעברה 

לזולת, אף לא ברמז. משמעות זו מוציאה בפירוש את אפשרות שיפוטו של הזולת מפני הטעם 

 21 תפשת כמשהו השייר לסובייקט לבדו.העקרוני, שה'אמת' בהקשר זה נ

                                                           
 . 23רוזנצווייג, כוכב הגאולה, עמ'  18
הרב שג"ר ראה את עצמו תלמידו של הרב קוק לא רק ברבים מהתכנים כי אם גם במתודה, בהתחדשות הרוחנית לצורך  19

ההתמודדות עם אתגרי התקופה: "כאן אעשה קפיצה נועזת למדי, אני רואה את עצמי כמי שאוחז בשיפולי גלימתו של הרב 
וק ועפר אני תחת כפות רגליו. אך המעוניינים ללכת בדרכו קוק בהתמודדו עם רוחות הזמן. איני משווה את עצמי לרב ק

צריכים ללמוד ממנו הן את ההעזה לברר ולהעלות את התרבות העכשווית, והן את היכולת לעמוד נגד המבקרים את המהלך." 
יק המודרני , שעושה השוואה בין הרב קוק הצד221. וראה עוד חביבה פדיה, צדיק פוסטמודרני, עמ' 231שג"ר, לוחות, עמ' 

לרב שג"ר צדיק הפוסטמודרני. להשוואה מעמיקה הטוענת כי הרב שג"ר ביסס את יחסו לחירות על משנת הרב קוק וליחס 
 . את השגותי על מסקנותיו, אציג במקומן.50–97עמ' ביניהם ראה מרמור, מהותנות, 

ום שבשנותיו האחרונות הוא עסק בשיח תי יותר לחברה הישראלית היום או משויתכן שסיבת הדבר היא ששיח זה משמע 20
 נחשבת לדומיננטית יותר בהגותו. הגות זו הפוסטמודרני ומשום כך

 .9–2' עמ, אכסיסטנציאליזם, סיגד 21
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הסובייקטיבי במציאות, ורואה את האדם כמי שמעניק חשיבות הפן את   מדגישה ההגות הקיומית 

אדם וקוראת למהאדם חיים של יצירה מקורית,  משמעות ופרשנות לעולם שאינו נתון מראש. היא תובעת

, אחד מחשובי להים ואדם. שגיא כתב על קירקגור–שותף ביצירה של עצמיותו שמחברת בתוכה א להיות 

ל מנקודת המוצא של קירקגור היא אותה –וח הדרישה של הא: "הכרה עצמית ופיענההוגים הקיומיים

ל נחשף באמצעות הפרשנות –, שרצון האר מניח בצורה מודעת פחות או יותרפעולה עצמה. קירקגו

לא אוכל במסגרת זו להוכיח שהגותו של דבריו אלו מתאימים גם למשנתו של הרב שג"ר.  22העצמית."

ה המאפיין הבולט והחשוב ביותר שבה; אסתפק אפוא בטענה , ושזבעיקרה הרב שג"ר היא הגות קיומית

, ממנו הושפעבפוסטמודרניזם ו שבהגותו פן קיומי אותו אבקש לבדוק. גם אם בעשור האחרון לחייו עסק 

  במשנתו.משמעותי מאוד  מרכיב קיומי  קייםנוכל לראות, גם בעבודה זו, כי 

לוי במידה רבה בתיקון החינוך הבין שתיקון זה ת, אישי וחברתי הרב שג"ר ששאף לקיומיות ולתיקון

 23ייחד פלח נרחב בהגותו לסוגיות חינוכיות שונות.ו

–0922 חי בשנים פרדריך ניטשההוגה משמעותי נוסף שמשלב בהגותו קיומיות )חילונית( הוא ניטשה. 

זרמים , השפיע במידה לא מבוטלת על היה מהוגי הדעות החשובים ביותר שידעה האנושות ,0511

לטענתו של יובל: "אחרי התנ"ך רק כתבי ניטשה שימשו  24ועוד בחייו הפך למיתוס. ים רביםאידיאולוגי

עות אידיאולוגית ד-כביכול, במלחמת של "אסמכתאות"פתח לריבוי כה מגוון של פירושים שונים ו

מעל כל מה  אשהיים כותב שהגותו של ניטשה היא חגיגה של יצירתיות, ששאפה להתעלות 25ותרבותית."

 26הוגה ראדיקלי של חופש חילוני. שהיה מקובל בתקופתו, והיה

לפחות ממבט ראשון, הפילוסופיה של ניטשה סותרת לחלוטין את המושג חינוך במובנו יש להדגיש ש

המקובל משום שמגמת החינוך היא להוביל את האדם לערך שמוכתב מבחוץ: ערכים אסתטיים, דתיים, 

יתר על כן, אפילו חינוך המצטמצם בהקניית כלים להבחנה כללית  וכיוצא באלו.לאומיים, הומניסטיים 

סים על בין אמת לשקר או בין טוב לרע, הוא שלילי מנקודת מבטו של ניטשה משום שכלים אלו מבוס

המדכאים של שלושת הדתות ושל הרציונליזציה האפלטונית ששלטה  תרבות המושתתת על צלליהם

שתכלית החינוך היא קידום הבינוניות, ייעול  סבר ההיסטוריה האנושית. ניטשה עצמובכיפה במהלך 

כיוון שהוא מונע ממניעים פרגמטיים אשר , וסילוף אישיותו המקורית של האדםהשליטה באזרחים 

                                                           
 . 73 עמ'שגיא, קירקגור,  22
–035התייחסות ממוקדת יותר לסוגיות חינוכיות ראה למשל: שג"ר, לוחות, עמ' להסוגיות החינוכיות פזורות בין כתביו.  23

תורני בלימוד -. בנוסף יש להעיר שספר זה נכתב על מנת לתת מענה למשבר החינוכי79–03, שג"ר, בתורתו יהגה, עמ' 723
 הגמרא.

שמצטט הוגים שהשוו  37. וראה את אשהיים, שם, עמ' 09, אשהיים, מורשת ניטשה בגרמניה, עמ' 03קאופמן, ניטשה, עמ'  24
 וסטרא ולישו. את השפעתו של ניטשה, לבודהא, לזרת

 .271קאופמן, ניטשה, עמ' : בתוך ,יובל 25
 .72, 71, 09אשהיים, מורשת ניטשה בגרמניה, עמ'  26
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לפגוע באותנטיות שבו או לבטלה כליל ולדכא את רצונו  מטרתם לנכר את האדם לטבעו המקורי

  27לעוצמה.

האמור לעיל, בחינוך פלורליסטי, ניתן לאמץ מרכיבים מרכזיים מתורתו הפילוסופית של ניטשה על אף 

 ,. קריאה זותוך עיבודם וצמצומם. דוגמא לכך ניתן לראות בקריאתו הנוקבת לאדם להיות הוא עצמו

 שאיפתו הבלתי כמו כן, ממשיכה להדהד בחלל האנושות עד ימינו אלה, ובכלל זה במערכת החינוכית.

 בתפיסה חינוכית. היטב להשתלב ותעשוי ,ליזםיהעזה לניה פוסקת ליצירה, והתנגדותו

–אבעוד שניטשה הכריז על מות ה ביקורת הניטשאנית.בין הבחינוך הדתי מתעצמת הסתירה בין החינוך ל

המיוחלת, בהוויה הדתית בכללה  קיומיותוהים" מאפשר את הל–אמשום שרק "מות ה והים, בין השאר,ל

חלטת של האדם להיות הוא והמ החובהאשי" וממילא לא ניתן לדבר על והים הוא "השחקן הרל–אה

 עצמו, או על יצירה ללא גבולות.

 ,ניטשה היה רב אורתודוכסי, הוגה דעות דתי וראש ישיבה, הוא הושפע מההגות שלעל אף שהרב שג"ר 

 השפעות ניטשיאניות ניכרות. והיו ופיתח קיומיות דתית עםל–אהקים לתחיה את האדם האותנטי ואת 

 שאלת המחקר ומהלך העבודה 

את  הבין  וניתח הרב שג"רהאופן שאת היבטים קיומיים במשנתו של הרב שג"ר ומטרתי בעבודה זו לנתח 

כיצד שילב .ניטשה כפי שהוא הכיר וקרא אותו, על בסיס מה שנקרא "היסטוריה של התקבלות"הגותו של 

הית ל–אאובייקטיביות דתית  חיבר כיצד ,ניטשה בתוך דתיות עמוקה את ההגות פורצת הגבולות של

בייקט, ושעל האדם לברוא את שהאדם הוא נברא שלה, עם תפיסה שגורסת שאין שום דבר זולת הסו

 .עצמו

, ותים של הרב שג"ר: לאותנטיות, לאינדיבידואלידה תתמקד בשלושה מהמאבקים החינוכיבוהע

הים ל–אלקונפליקט בין המחויבות הטוטאלית לעצמיות האישית מחד ולולקיומיות. הראשון קשור 

יבות ות לחברה ולעם ישראל אל מול המחויבמאידך. השני לקונפליקט שבין מחו ולהלכה האורתודוכסית

לאני הפרטי, והשלישי לקונפליקט בין תפיסות דתיות קיומיות לאובייקטיביות הדתית ההלכתית 

 את החברה הדתית כחברה מודרנית. ולאידיאולוגיות המאפיינות 

ת הצמחתו של האדם מתוך ניתוח זה אני מבקש בין השאר, לפתח עקרונות חינוכיים דתיים שיאפשרו א

 הדתי האותנטי. 

 לפיכך שאלות המחקר הן:

                                                           
 הפרק הרביעי. למושג הרצון לעוצמה אתייחס בפרק השני, לזיקה בין ניטשה לחינוך אתייחס בחלקו הראשון של  27
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כיצד הרב שילב את הגותו פורצת הגבולות של ניטשה בתוך דתיות עמוקה, על בסיס האופן שהוא הבין  

ם הרב שג"ר קיבל מניטשה ? אלו עקרונות פילוסופיים מרכזייהיחס של הרב שג"ר לניטשהמהו  אותה.

 להגותו שלו?וצרף 

מהי הזיקה בין משנתו החינוכית של הרב שג"ר למשנתו החינוכית של ניטשה ועד כמה זיקה זו קשורה 

 ליחסו של הרב שג"ר להגותו של ניטשה? 

הראשון פורס את הגותו הקיומית של הרב שג"ר, השני את את העבודה חילקתי לפרקים לפי הסדר הבא: 

הקיומיות ישי בוחן את הזיקה בין הגותו הקיומית של ניטשה כפי שעמדה לנגד עיניו של הרב שג"ר, השל

הגותו של ניטשה לקיומיות במשנת הרב שג"ר מבחינה היסטורית ופילוסופית והרביעי עוסק בזיקה ב

 מסוים הפרק הראשון והשני מהווים תשתית לפרקים השלישי והרביעי. בין הוגים אלו. במובן החינוכית

ה מתאפשרת יחד עם הפרק ימטרת הפרק הראשון היא כפולה, המטרה הראשונה עומדת בפני עצמה והשני

האינדיבידואליות בתוך ואותנטיות קיומיות ההשני. המטרה הראשונה היא לגלות את היסודות של ה

ר. לא מדובר במלאכה קלה משום שכאמור לעיל, הרב לא כתב כתיבה משנתו הרוחנית של הרב שג"

פילוסופית שיטתית ודבריו נאמרו בהקשרים שונים ונדרש לדלות את שיטתו מכל כתביו זעיר שם זעיר 

או אחרת  יב להגות פילוסופית כזוחושם. קושי נוסף שאף הוא הוזכר לעיל, שהרב שג"ר לא ראה עצמו מ

יב דווקא להגות קיומית והיה עלי להציג את מה שקשור לקיומיות במשנתו חווממילא לא ראה עצמו מ

. מטרתי היא לגלות תמונה שמשקפת את קיומיתת משנתו כפילוסופיה ניתן להגדיר א יהיהגם אם לא 

ההיבטים הקיומיים והאותנטיים ואת יחסו לאינדיבידואליות מתוך קריאה דקדקנית באלפי הדפים 

 ביחס שלא נעשה עד כה מהשפורסים את משנתו בתחומים השונים מתוך כוונה להציג הגות שלימה, 

זוהי עבודה  יות שונות, בתחום הקיומיותלתחומים אלו. למרות שנכתבו על הגותו של הרב עבודות אקדמא

חלוצית. עלי להדגיש שאין בכוונתי ליישב את כל הקשיים העולים מתוך משנתו הפילוסופית, אלא להציג 

 באופן בהיר את היבטיה הקיומיים, מה שיפתח פתח לעיון מעמיק יותר בהגותו. 

אה, אלא את האופן שבו ככל הנראה, השני אינו מתיימר להציג את הגותו הקיומית של ניטשה במלו פרקה

רבים פירושים נכתבו בי ניטשה זוהי הגדרה חשובה משום שעל כתהגות זו השתקפה בעיני הרב שג"ר. 

על הגותו של  בוהתמקד בשני ספרים מרכזיים שנכת סותרים זה את זה. משום כך הפרק שלעיתים רבות

ואלטר קאופמן ניטשה, פילוסוף, פסיכולוג, : ספרו של והיו באופן מעשי לנגד עיני הרב שג"ר ניטשה

 28.אכסיסטנציאליזם, המשך ומפנה בתולדות התרבות המערבית: רן סיגד אנטיכריסט. וספרו של

                                                           
ופמן, ניטשה. ספרו של רן סיגד, אכסיסטנציאליזם, משנת להלן: קא ,0597ספרו של קאופמן, תורגם ע"י ישראל אלדד בשנת  28

 ספרים אלו נמצאים בספרייתו ובקבציו הוא מאזכר אותם רבות. ., להלן: סיגד, אכסיסטנציאליזם0529
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להוות יחד בסיס לפרקים השלישי והרביעי שמבטאים את  המשותפת של הפרק הראשון והשני המטרה

 .בין ניטשה לרב שג"ר הזיקה ההיסטורית, ההגותית והחינוכית

כיצד הרב שג"ר קרא את ניטשה. כאן נדרש לדלות מתוך כתבי צמודה קריאה בפרק השלישי אני בודק ב

הרב שג"ר כל אזכור ואזכור לניטשה או להגותו, גם אם הרב עשה כן באופן מרומז, ובלבד שתהיה ודאות 

בהגותו של  יש לנתח מה ניתן ללמוד מהשימוש שהרב עשה או לפחות השערה מסתברת לכך. בנוסף לכך

כיצד הרב קרא את ניטשה, או במילים אחרות מתוך התמונה שהוא ראה בפרק ב' כיצד  ,ניטשה ולהסיק

הוא קרא את ניטשה בפרק ג'. בחלקו הראשון של הפרק אצביע על נקודות דמיון ועל הבדלים מרכזיים 

 שעולים מתוך שני הפרקים הראשונים ובהמשכו אבחן את השאלה המרכזית. 

לתת  ני חלקים. בחלק הראשון מטרתיהרביעי הוא המורכב מבין פרקי העבודה והוא מחולק לשהפרק 

אם  הגותו יכולה ובכלל זה להתייחס לשאלה תמונה של העקרונות החינוכיים של משנתו של ניטשה, 

להיחשב כחינוכית. לשם כך סקרתי עשרות מאמרים שעסקו בסוגיות אלו וביקשתי לתת תמונה כפולה 

המכנה המשותף של הגותו החינוכית. של עקרונות פילוסופיים חינוכיים שנלמדים מניטשה, והן  הן של

היה עלי לנתח מתוך הגותו  ,ראשית החלק השני עוסק במשנתו החינוכית של הרב שג"ר ובזיקתה לניטשה.

ממנה  או לדלותביקשתי להרכיב תמונה חינוכית מעשית  ,שנית משנתו החינוכיתל דגשיםשל הרב שג"ר 

להצביע את הקשרים בין הרב שג"ר לניטשה. חשוב לציין שכאן לא  ,ושלישית עקרונות חינוך מעשיים,

 ביקשתי להראות שהרב שג"ר למד מניטשה, אלא רק להצביע על הדמיון. 

כיצד הוא  ,ניתן לעמוד על שאלת המחקר ולבחון כיצד קרא הרב את ניטשה יחד,תוך ארבעת הפרקים מ

 וכיצד שילב חופש וקודש. , קרא אותו לחינוך דתי
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יבידואליות דקיומיות אותנטיות ואינ הרצון לקדושה:: פרק ראשון

 במשנת הרב שג"ר

 מבוא 

אפתח  כתביו.ניתוח דתית של הרב שג"ר כפי שעולה מתוך -בפרק זה מטרתי להציג את תפיסתו הקיומית

ת מופלגות בפילוסופיה הכללית, הוא היה רב וראש ישיבה במלוא בכך שלמרות שהרב שג"ר היה בעל ידיעו

דרשני י אלא סאינו פילוסופי קלאהכתיבה וסדר הרצאת הדברים שלו,  מובן המילה. משום כך, סגנון

-ולא בסגנון פילוסופי אסוציאטיבי-תורני , ערוך בסגנוןהו. משום כך גם הפרק הזה, מבחינה מבנויצירתי

. לא ראה עצמו מחויב לשיטה פילוסופית כזו או אחרת הוא ,שכתבתי במבוא לעבודהכפי . בנוסף, שיטתי

או לפחות  שיתכן שקיימות סתירות, בפרט 29דווקא כהוגה קיומי, , אין בכוונתי להגדירובמסגרת עבודה זו

הקיומיות היא היבט מרכזי שבכוונתי לטעון הוא ש כל .סתירות לכאורה, בין הגותו להגות הקיומית

בהגותו. ואכן, הרב מעיד על עצמו שהקיומית היא חלק חשוב מהגותו ושאין צורך ליישב את הסתירות 

 העולות ממנה:

במקום  סיון להגיע להרמוניה...יבעיני, כדי לשמור על דתיות קיומית שומה עלינו לוותר על הנ

 ,רכו של ר' נחמןלכן חשובה ביותר ד זאת עלינו להניח לסתירות להתקיים זו לצד זו כפי שהן...

וקית עלינו ללמוד כיצד ל–אשהעדיף דווקא את הסתירות ולימד שהן מתחייבות מהאינסופיות ה

 30להיות מופרים מן הסתירות ולא להיקלע לשיתוק פנימי.

כפי שהערתי במבוא, הרב שג"ר הרבה לעסוק בהגותו של ר' נחמן מתוך זיקה אישית עמוקה.  ,ואכן

הגות על מגמתו וזיקתו של ר' נחמן ל מהווים בסיס נרחב לפרק זה.והועלו על הכתב,  שיעוריו על ר' נחמן

  31.עמדו החוקרים וייס ופכטר הקיומית

 

 

 

                                                           
 מעניינת העובדה הלא מקרית, שאף את הגותו של ניטשה קשה להגדיר כקיומית או כלא קיומית וראה להלן בפרק ב'.  29
. דברים דומים כתב תלמידו הרב ברנדס ביחס לסתירות שונות העולות מדרכו הלימודית: 713–717עמ'  ,שג"ר, לוחות 30

"המבקש לעמוד על שיטתו של הרב שג"ר בהתמודדות עם הסתירות והפערים המהותיים הקיימים בהגותו ההלכתית, חייב 
לרב שג"ר אין פתרון הרמוניסטי לאף אחת מן לזנוח את החתירה ליציבות לרוגע הנובעים מגישה אחדותית וקוהרנטית. 

 .712הסתירות שמנינו..." ברנדס, אחרית דבר, בתוך: שג"ר, הליכות עולם, עמ' 
 .032–019, פכטר, ר' נחמן, עמ' 59–92ראה: וייס, מחקרים ברסלב, עמ'  31
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 הים את האדם בצלמו"ל–א"ויברא 

 היםל–אוהרצון כביטוי לצלם  חירותה

החירות מאפשרת בחירה הוענקה לאדם על ידי ה' על מנת שהאדם יהיה עצמאי ובלתי תלוי בו.  חירותה

כן ומשמעותי. האדם נעשה בן חורין בשעה שהוא מכיר  באופן לוקים–בין האדם לאבחיבור מחדש 

שבנשמתו דרך  חירותבהכרתו פנימה שעליו להיות עצמו ולא שום דבר שחיצוני לו, והוא מבטא את ה

אותו למדרגה רוחנית  ו מביאהחירותמעשיו הזוכים למשמעות ומעניקים לו הנאה וסיפוק. במצב זה, 

 32.תי שלואמוהי הל–אגבוהה ומאפשרת לו להתחבר לאני ה

להיות  חירותחיובית,  חירותהמדוברת היא  חירותה 33אם להשתמש במונחיו הידועים של ישעיה ברלין,

מעול או מחויבות כלשהי, והיא  חירותהשלילית, קרי  חירותולפעול מתוך נאמנות ל"אני" שלי, ולא ה

להיות אני עצמי,  חירותבעלת שני היבטים. ההיבט הראשון שהוזכר לעיל, מתבטא ביציאת מצרים, זוהי ה

לבטא את עצמיותי, ולהעמיד במרכז ההוויה שלי את האמת הפנימית החופשית, את האותנטיות. ההיבט 

ר בי ובכל בני האדם להיות בעלי חירות זו מתוך נקודת המבט שה' בח חירותהשני הוא להתייחס ל

 34.שהנני בן אדם רק משום נושית הקיימת בי באופן מקריא חירותכולא  לוהים עצמו–כאמוחלטת 

זו, הקיומית, שבה האדם מבטא נאמנות לאמת הקיומית שבתוכו ולאותנטיות שלו, תוך  חירותבנוסף ל

לייצר את ה"אני",  חירותהימנה, שבה יש לאדם התנגדות לכל כפייה חיצונית. קיימת דרך נוספת, גבוהה 

רסה , המאפיין גחירותאת המציאות הרצויה לו ואת חוקיה. בכך חורג הרב שג"ר מהשיח המהותני של ה

-רווחת של הפילוסופיה האקזיסטנציאלית, ועובר לממד שאותו זהה, מחד, כתפיסה קיומית פוסט

  35ן פול סארטר.אמודרנית, ומאידך, כתפיסתו של ז'

מסביר הרב  . באופן זהחי חיי שקר חירותהאמורה, אינה רק זכות כי אם חובה. מי שלא חי חיי  חירותה

 את מושג ה"מפורסם של שקר" של רבי נחמן:

כוחו של צדיק האמת בחירותו ובאותנטיות שלו, לעומתו עומד 'המפורסם של שקר' שאמנם נודע  

כצדיק, אך למעשה הוא איננו יוצר אותנטי, החי את חירותו. דעתו היא חיקוי ושיקוף נאמן לדעה 

                                                           
שג"ר,  ,311, 397, 329–322 עמ' ,', שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב059–053, שג"ר, חירות, עמ' 32–31שג"ר, בצל האמונה, עמ'  32

. מטרה נוספת של החירות היא לאפשר לאדם חופש יצירה מוחלט על מנת שבעזרתו יכין את המציאות 327נהלך ברג"ש, עמ' 
 . 72להיות כלי להתגלותו של האינסוף. שג"ר, שארית האמונה, עמ' 

 . 093–097, 029–022ברלין, ארבע מסות, עמ'  33
 . 013, שג"ר, שובי נפשי, עמ' 239שג"ר, לוחות, עמ'  34
"למה מתכוונים אנו באמרנו שהקיום קודם למהות? פירוש הדבר שהאדם ראשית לכל קיים...ומגדיר את עצמו לאחר  35

מכן....מפני שבתחילה אינו כלום. הוא ייהפך למשהו לאחר מכן, ואז הוא יהיה מה שיעשה מעצמו." סארטר, 
. אלוני, 23–27עמ'  ,והכרח רצוןחירות , מלכיאל, 702סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  . ראה עוד:03יזם, עמ' האקסיסטנציאל
השיח המהותני הוא שיח שטוען ההפך היינו שהמהות קודמת לקיום: . 37–79, מרמור, מהותנות, עמ' 711כל שצריך, עמ' 

 להשתנות. )מובן שביטויין המעשי עשוי להשתנות(האדם נתפס כבעל תכונות רבות שהינן חלק ממנו ואינן יכולות 
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 ,המקובלת בקרב הציבור הסובב אותו. העזות שבו אינה נובעת מכנותו ומנכונותו להילחם עליה

  36מרצון לכוח, שבעטיה הוא מחקה את סביבתו.אלא 

המוחלטת  חירותאת תפיסתו החילונית של סארטר הרב מרחיב לממד הדתי: כיוון שה' נתן לאדם את ה 

ו הסובייקטיבית יוצרת עבורו מציאות חירותהית ממשית, ל–אליצור, הרי שיצירתו הופכת להיות יצירה 

"תורתו של ר' נחמן מלמדת שמי שלומד את התורה מתוך דבקות ומתוך  :האובייקטיבי ממדמחייבת ב

והי מקבל השראה שמתוכה הוא יכול לחדש בה, ומרגע שדבריו נאמרים הרי הם בגדר תורה ל–אחופש 

משום כך, במידה ולא יפעל על פי החוקיות שקבע לעצמו, הוא אינו פוגע רק  37".במובן האובייקטיבי

אנושי שנוצר מחמת -והיל–או כי אם גם בעולם הממשי החירותמימש את  בעצמו מתוקף העובדה שלא

 שתורת האדם הפכה לתורת ה'. 

התשובה. לשם כך נקדים ונאמר שתפיסת הדין  -רב והוא גלום באחד מיסודות היהדות חירותערכה של ה

כפתח  והים דן אותו על מעשיו.ל–אוהיים, והל–אהמקובלת היא שהאדם נדרש להתנהג לפי החוקים ה

והים יצר עבור האדם את האפשרות לעשות 'תשובה'. הרב שג"ר משנה את היחס ל–אמילוט מעונש, ה

ה בכל גמור חירותלתשובה. הוא טוען שמטרת התשובה היא להפנים אצל האדם את התודעה שהוא בעל 

 ,38לעמוד""במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים  :מעשיו. משום כך דברי חכמים

ממשית לחטוא  חירותמתבארים בדרך ייחודית: אדם שהחטא עבורו הוא אפשרות ממשית והוא בעל 

ממשית לחטוא, משום שתשובתו של הראשון  חירותכגון בעל תשובה, גדול מצדיק גמור, שאינו בעל 

 39.באופן משמעותי יותר חירותמבטאת את ערך ה

נו. רצונו של האדם הוא מה שמעניק לאדם 'חיות' ועומק ו של האדם, בחופש המוחלט, מצוי רצוחירותב

והיו. גילוי הרצון הפנימי הכרוך בהתמדה ל–אלקיומו )הנפשי( ומבטא את יחסו לה', את זיקתו הרוחנית ל

 והוא מבטא את רצון ה': 40,חשיבתית יוצר מהפך בתודעת האדם

חרות, רצון האדם, נטיותיו החסידים האמינו שהרצון הראשוני של האדם הוא רצון ה'. במילים א

וכמיהותיו הראשוניות, זהים בעומקם למה שה' רוצה ממנו, לכן לפי הבנתם על האדם לשאול 

את עצמו מהו הרצון שלו, מתוך הנחה שאם יגלה את הדבר שהוא רוצה באמת, בעומק לבו, הרי 

                                                           
ר' נחמן לאדם ששומר את כל המצוות ומבחינת מתכוון . בביטוי 'מפורסם של שקר' 322שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  36

תודעתו האישית הוא צדיק ובאופן זה הוא מפורסם בציבור עד כדי כך שלאדם רגיל אין יכולת להבחין בין צדיק האמת 
ורסם של שקר. למרות זאת, בעומק העניין צדקותו לא מבוססת על עבודת ה' אלא על שיקולים שאינם האמת לאמיתה למפ

 ומשום כך הוא מכונה צדיק של שקר. 
חירות, עמ'  , שג"ר,271–205, 017–52שג"ר, לוחות, עמ' , 721, 22–21. וראה עוד: שם עמ' 222שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב' עמ'  37

019–019. 
 פרויקט השו"ת. ברכות, דף לד ע"ב, ,בבליתלמוד  38
. גם הדין נתפס אצל הרב באופן קיומי: לא ה' דן את האדם, אלא האדם דן את עצמו על 011, 27–20שג"ר, שובי נפשי, עמ'  39

 .310, 320מ' תכליתו ועל כיוון חייו משום שרק האדם עצמו תופס את עצמו נכון מבחינה קיומית, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', ע
יש להדגיש שמדובר בפירוש ראדיקלי ביותר משום שההבנה המקובלת היא שכתבתי בעניין בסוף הפרק השלישי.  הוראה מ

שבעל תשובה גדול מצדיק גמור משום שהוא הצליח לעבור תהליך קשה במיוחד של עזיבת החטא או משום שכיוון שחטא 
, פרויקט לחטוא. ראה: רמב"ם, משנה תורה הלכות תשובה פרק ז' הלכה ד'בעבר הוא צריך להתאמץ הרבה יותר על מנת לא 

 , פרויקט השו"ת. רמ"ה סנהדרין דף צט ע"א, ידהשו"ת, 
 .207, 373 שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' ,209–093, 092–093 שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 40
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קשוב לרצונו במידה שהאדם  ממילא רצון זה גם עתיד להתממש...יפגוש את רצונו של הבורא, ו

 41והוא באמת רוצה ומתפלל על כך, אזי תהיה זיקה בין רצונו לבין רצון הבורא.

? מהי הנקודה לענות על השאלה מה ה' רוצה ממני? צריך לשאול: "מה אתה רוצה ממך משום כך על מנת

האינסוף? שבה אתה יכול לבוא במגע עם האני העמוק שלך, עם ההתענגות העצמית שלך עם הנשמה, עם 

האם כאשר  לדעת להיות עם הנקודה שבה יהיה לך סיפוק עצמי לא חיצוני עם הדבר שאותו אתה עושה...

  42"תצא לפנסיה, תוכל לומר 'היה כדאי'?

 החיבור ל'אני הפנימי' האמוני -קיומיות 

ת לנקודת הרצון החופשי שנזכר לעיל, לישרותו האישית והפנימית של האדם שייכת האמונה הקיומי

הקיומיות  43שמחייבת את האדם לשאול את עצמו באיזה אופן האמונה נוגעת בו ומחוללת בו שינוי.

"כשהאדם התחבר למקום עצמי, אין זה משנה לאן בדיוק התחבר, הרי מבטאת את החיבור עם ה': 

ת שבעצם החיבור לעצמיות כבר טמונה הגאולה, כל חיבור לעצמיות הוא חיבור להשי"ת גם אם בחיצוניו

 44נראה שהאדם הגיע למקום אחר."

כיוון שהקיומיות מתחוללת ברצון החופשי ששם נמצאת האמונה, חיי אמונה לא יכולים להיות מבוססים 

 45על מרכיב חיצוני כלשהו, אפילו לא על התגלות ניסית משום שהיא יוצרת כפיה חיצונית לרצון האותנטי.

. הסיבה יכולה להוביל לקיומיות בכלל ולאמונה בפרטשכל אידיאולוגיה שהיא, לא כמעט מיותר לציין, 

לכך היא שאידיאולוגיה היא מקור סמכות חיצוני שמציב לאדם יעד שאליו יש לשאוף. יעד זה, בהגדרה 

רחוק ממצבו הקיומי של האדם. מי שכופה על עצמו אידיאולוגיה, יוצר לעצמו אישיות המונעת מהשפעות 

ול לעורר ניכור פנימי ובנוסף עלול לגרום לעצמו תחושות אשם קשות חוץ ולא מתחושות פנימיות מה שיכ

 46.על חוסר יכולתו להדביק את הפער בין מצבו הקיומי ליעד האידיאולוגי

                                                           
 .093, שג"ר, לוחות, עמ' 90שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  41
 . 201, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 322–321. וראה גם בעמ' 703שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  42
לחוות  יש לחדד, שאין צורך להשיג וודאות אמונית על מנת. 015, 01, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 097שג"ר, לוחות, עמ'  43

: את האמונה מבחינה קיומית פנימית, משום שעל מנת לשנות את תכונת החיים די בכך שהאדם יחוש את האמונה כאפשרות
"הדבר נכון גם בנוגע לאמונה באופן כללי. האמונה אינה תלויה בהכרח בוודאות... לא פעם נוכחתי לראות שמה ששינה את 

הדתי אלא האפשרות, ה'אולי' שהתקבלה כאופציה ממשית שהלהיבה אותם  חייהם של רבים לא היה הוודאות לגבי העולם
 . 273–277ונתנה להם תחושה של שחרור וגאולה" שג"ר, לוחות, עמ' 

. וממשיך שם: "לשם הפרובוקציה אומר שבמובן הזה, לעיתים תופעה של חזרה בשאלה 712שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  44
לוקות האינסופית טמונה גם הכפירה, ולכן ישנם כאלה שעבורם החזרה –ה בתשובה. באהיא תהליך הזהה בעוצמתו לחזר

לוקית, ולכן היא עשויה להוות פתח למפגש מחודש עם –בשאלה היא ההגעה לעצמיות שלהם, המחזירה אותם לאחדות הא
 ".לוהי, מפגש שלא התממש כשהיו חלק מן העולם הדתי השגרתי–הא

 .90שג"ר, חירות, עמ'  45
. לניתוח 07–5על ביקורתו על האידיאולוגיה הדתית לאומית, ראה בפרק הרביעי של העבודה. וכן: צור, דקונסטרוקציה, עמ'  46

 . 093נוסף של אידיאולוגיות ראה גירץ, פרשנויות, עמ' 
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הקיומיות לא פוסחת על לימוד התורה, וליתר דיוק לימוד תורה ממבט קיומי מהווה מרכיב מרכזי ביותר 

 47ה.תוך התמסרות אישית כנמ לחתור למשמעות ולהזדהותשל הרב שג"ר. לימוד התורה צריך  בהגותו

השאלה מה אומר לי הלימוד והחיבור האישי שמהווה מחויבות עמוקה ללימוד, יחד עם שימוש בשכל 

הישר, הם ורק הם מממשים את הברית בין האדם לבין התורה. האינטימיות הזו, היא ההבדל בין לימוד 

 48:ללימוד התורה הכרחיווה תנאי תורת ישראל לבין לימוד חכמה והיא מה

מתאפשר לאדם להבין דבר מה בלימוד התורה רק אם הוא לומד מתוך נקודה של הזדהות, שבה 

רק במקום שבו האדם מבטא בלימודו את האמת של התורה המושגת  התורה היא חלק ממנו...

דף גמרא  מתוך פנימיותו, רק במצב כזה האדם נקרא לומד תורה. במילים אחרות, מי שלומד

 לא הבין כלום.-ולא חי את הדף מבפנים, אלא רק מבין אותו הבנה מחקרית או למדנית 

 אינדיבידואליות 

חשיבות המקום האישי הייחודי של האדם הוא אבן יסוד במשנתו של הרב. אפילו להתרחשויות שנראות 

כהתרחשויות ציבוריות כלליות, הוא מעניק משמעות אישית פרטית: "יציאת מצרים היא ראייה על 

ל הפנייה הישירה והאישית של הבורא ליהודי, פנייה שלא כדרך הטבע ועל פניה זו מיוסדת הזיקה ש

נקודה זו באה לידי ביטוי באופן עוצמתי אף יותר במתן התורה שנפתח  49".וקיו ותורתול–אהיהודי אל 

שמדגיש את האינדיווידואליות והאותנטיות. לא רק  "ךוהיל–אבפניה אישית לכל אדם "אנכי ה' 

ואחד שהתגלות ה' במעמד הר סיני מותאמת למה שעם ישראל יכול לקבל, אלא שהיא מותאמת לכל אחד 

כפי יכולתו לקלוט, מה שיוצר אינטימיות שמאפשרת את קבלת התורה. אמונת האדם אינה יכולה להיות 

מבוססת על המסורת שאינה ייחודית לו כי אם על העמל של האדם בתורה והבנה פנימית של אותו הגילוי 

 50.והי המופיע דרך האינדיבידואליות של הפרט, שלו עצמול–אה

 ם קשר בל יינתק בין האינדיבידואליות, האמונה והקיומיות. זהו ההסבר לכך שקיי

למרות ההתאמה האישית בקבלת התורה, קיימים מקרים של התנגשות בין התורה הקולקטיבית לתורה 

האישית האינדיבידואלית. במקרים אלו האדם נדרש למסירות נפש על מנת ללכת אחרי תורתו האישית 

 המקובלת:בניגוד למקובל ואף בניגוד להלכה 

                                                           
מתוך ישרות יחד היא בעיניי התביעה לכנות. לעתים,  הלמדנות גם ההגות ובתחם "התביעה העיקרית של הרב שג"ר בתחום 47

 'קוצקאית' נוקבת, חריפה ומרה, ולפעמים מתוך קריאה לחיוניות והתלהבות דתית ערנית, שניחוחות 'ברסלביים' נודפים
הדיון על 'מה המוות אומר לי' ומה -הימנה...במובן הזה, הדיון על המוות בפילוסופיה של הרב שג"ר ובלמדנותו הוא אותו דיון

מביע את דעתו על המוות בעברית רבנית  החכם לומר על משמעותו של המוות. השאלה אם המדבר על המוות מתכוון החכם
השפה והסוגה הלימודית  המאה התשע עשרה, אינה עיקר. או בגרמנית פילוסופית, במדרש הלכה תנאי או בדרשה חסידית מן

ב בפירושו ובהרצאתו לחדור מבעד מבקש הר ולכן השגות יסודיות בנפש האדם ובטבע העולם, השתקפויות שונות של אותן הן
 . 079רנדס, בין בתורתו יהגה, עמ' , בתודעת המוות ותפיסתו ן."ולהגיע אל ליבת העניי למעטפת של השפה והסגנון

, 099, שג"ר, להאיר, עמ' 99, שג"ר, שארית האמונה, עמ' 213. להעמקה: שג"ר, לוחות, עמ' 903–032שג"ר, להאיר, עמ'  48
 .702, 21, 31–75, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב' עמ' 392, 12, שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' 095–091, 29ה, עמ' שג"ר, בתורתו יהג

 . 25שג"ר, חירות, עמ'  49
, שג"ר, שובי נפשי, 055, שג"ר, בתורתו יהגה, עמ' 320–321. להעמקה: שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' 051–095שג"ר, חירות, עמ'  50

 .219–212, שג"ר, לוחות, עמ' 9עמ' 
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ישנה קבלת התורה האישית, שהיא אירוע של חשיפת האמת, משהו אחר לגמרי מתגלה. לאירוע 

ההיענות לאמת וההליכה  אם זו תורה שאין הלכה כמותה... ואפילו שכזה חייבים להיענות...

ך אחריה היא הדרך היחידה להגיע לדבקות. אתה צריך לנהוג לפי התורה האישית שגילה ל

תה יכול לבגוד ולסרב להיענות אך המצב השאנן בו היית נתון לפני כן כבר לא א הקב"ה...

 51יחזור...

זאת כיוון שהקב"ה מדבר אתנו רק דרך נקודת האמת הפנימית שלנו. אין דרך לאחוז באלוקות 

  52.אלא רק דרך אותה נקודה שאנו אמורים להיות קשובים לה

לשתף אף אחד אחר בהתלבטות זו שהרי לגבי האחר קיימת מדובר בקושי עמוק מאוד, משום שאיני יכול 

התורה הקולקטיבית הרגילה שהוא מחויב אליה. לכן, עלינו להכריע בעצמינו האם לקבל את האמת שלנו 

משמעות הדברים היא שלעיתים ה' מבקש מאתנו לפרוץ בעצמנו את  כמות שהיא ולפעול בהתאם.

האדם מפר את  53:"עת לעשות לה' הפרו תורתך" חינתיא בהגבולות שהוא עצמו קבע. תורה אישית זו ה

התורה הקיימת על מנת ליצור תורה חדשה שהיא גבוהה יותר מהתורה הקיימת. והיא מהווה את העשייה 

  54לה'.

 האמור לעיל לא מדובר רק בצדיקים גמורים אלא כי אם בכל אחד:

דיק הוא אדם שפתח דרך חדשה כתוב 'ועמך כולם צדיקים' מהי בעצם מהותו של הצדיק ?... הצ

כל אדם מעצב את עצמו מתוך עצמו, לכל אדם יש את  ה', האיר משהו שהוא ייחודי לו...בעבודת 

הוא בעצם משורר, הכותב  השירה הייחודית לו. אפילו האדם הבנאלי ביותר, המשעמם ביותר...

 55את השירה הייחודית שקשורה בנסיבות החיים שלו בשורש הנשמה שלו.

 הרצון לקדושה  

 והייםל–אה חירותהאדם מקבל את האין, האמת, וה -הנני 

והים, וכך יש גם להתייחס אליה: על האדם להיות מודע ל–אהיא מתת  חירותראינו כי לדעת הרב שג"ר ה

המחשבה שהאדם יצר  56ו באה לו מכוח עצמו.חירותו, ולא לחשוב שחירותלכך שה' בחר להעניק לו את 

                                                           
 .739שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  51
 . 20שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  52
פרויקט  מפסוק זה בכמה מקומות, למשל: משנה, ברכות פרק ט' משנה ז', תהילים פרק קיט פסוק קכו. החכמים לומדים 53

שבמצבים מסוימים ניתן ל'הפר את התורה' היינו לבטל איסור כזה או אחר לצורך מטרה שהחכמים מחליטים שהיא  השו"ת,
 חשובה.

. הרב שג"ר, בעקבות: ליינר, 029–022, 033–037, שג"ר, שארית האמונה, עמ' 732–731, 79שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  54
בעקבות קבלת  , שהפרת התורה הקולקטיבית,037מי השילוח, עמ' פ', לומד במקומות שונים כגון: שג"ר, שארית האמונה, עמ' 

 תורה אישית, היא העשייה לה'. 
. במקומות שונים בכתבי הרב שג"ר לעיתים מופיעה הסתייגות שמגבילה את האמור לעיל, 392שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ'  55

וטוענת שרק מי שהוא צדיק גדול או לפחות נטוע באופן עמוק בחיי תורה יכול לחיות חיים של חידוש. מאידך לעיתים במקומות 
יון ראשוני נראה שככל שהשנים התקדמו הרב שג"ר הפחית את הצורך אחרים נראה שהסתייגות זו אינה קיימת. לאחר ע

בהגבלה זו. על אף חשיבותה הרבה של נקודה זו, בדיקה מדוקדקת שלה תחרוג הרבה מתחום עבודה זו. למקורות נוספים 
–070ונה, עמ' , שג"ר, שארית האמ715–712, 93–19, 23–35, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', 022–039שג"ר, להאיר, עמ'  ראה:

 .000–015, שג"ר, ואתה מחיה, עמ' 092–093, שג"ר, לוחות, עמ' 032
 . 231–239שג"ר, לוחות, עמ'  56
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: "תוצאת היא הביטוי של האכילה מעץ הדעת שמהווה החטא הבסיסי של האנושות ו בעצמוחירותאת 

עושה אותו  -אדם", לכל יכול, להפך -האכילה מעץ הדעת...חיזוק הנפרדות לא הופכת את האדם ל"על

  57והים."ל–אאך נקרע מ חירותחלש הרבה יותר, ואנושי הרבה יותר זוכה הוא ל

ולאותנטיות לבין נטייה  חירותאת הקישור המקובל בין שאיפה לנוסף לכך, הרב שג"ר מבקש לשבור ב

לא מאפשרת לאדם להיות אגוצנטרית, אגוצנטרית. הוא מנמק זאת בכך שהנפרדות שיוצרת תודעת "אני" 

אמתית משום שהוא תלוי באחרים: "מי שאינו עניו תלוי כל הזמן ביחס הסביבה אליו, הוא  חירותבעל 

: "זאת, כיוון שכל זמן חירות, תודעתו וחשיבתו אינן בנות כמו כן 58אגו שלו."זקוק לאישורים והסכמות ל

שאדם חי רק מתוך הרצונות והמאווים האישיים שלו, הוא לא יוכל להבין ולזהות את המציאות 

  59".כהווייתה. הוא תמיד יפרש את המתרחש מזווית אישית ולא יפתח להארה חדשה

, על ידי בוהאדם מתאמץ לפצות על ידי התגברות הצד התוקפני ש את החולשה שנגרמת על ידי הנפרדות,

הרצון לכבוש ולנכס לעצמו דברים חיצוניים. ניכוס זה מתבטא גם על ידי התאוות: תאוות המין מנכסת 

)כמובן שלא  60מה שמעבר למה שאני צריך.כל את האחר ותאוות האוכל או הממון מבטאות  ניכוס של 

ו מהאוכל אלא מהתאווה ליותר מהצורך( הניכוס מבטא את זה שהאדם חי מדובר באדם הנהנה מכסף א

, בניגוד למצב התקין שבו אדם שוהה בתוך עצמו מה שמאפשר לו את חייו באמצעות חוויות שמחוץ לו 

  61השגות וחיבור פנימי עמוק.

מה', ההכרה בזהותי העצמית כנברא שלפחות  חירותהתודעה ההפוכה, המתוקנת, תודעת קבלת ה

בנקודת ההתחלה לא יכול לברוא את עצמו, מתאפשרת ע"י יראת ה', שהיא היראה מפני עצם המציאות 

 והית . ל–אה

היראה מעמידה את האדם מול האינסוף ומביאה אותו להכיר באפסותו. הוא נעשה מודע לכך שה' שולט 

זוכה לו, מכיר במשמעות של חייו ובערכם, חי מתוך סיפוק ושמחה,  במציאות, מכיר תודה על כל מה שהוא

 ,ותופס את ה'אגו' שלו ואת מחשבותיו ופעולותיו כחלק מהממשות של רצון ה'. הוא משיג את הענווה

מליאה מערכת  חירותיוצר איזון בין בחינת היותו נברא לבחינת היותו בורא בעצמו, ויוצר לעצמו מתוך 

                                                           
 ובמקומות נוספים.  010, שג"ר, לוחות, עמ' 2שם, עמ'  . ראה עוד:99שג"ר, פור, עמ'  57
 .31שג"ר, חירות, עמ'  . וראה גם:317שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  58
 .725. וראה גם: שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 71–05שיעורים מוהר"ן א', עמ'  שג"ר, 59
, שג"ר, 271–209, 001–003, שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 93–19. וראה גם: שם עמ' 797שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  60

 .031ביום ההוא, עמ' 
 . 009, שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 97, שג"ר, שובי נפשי, עמ' 20שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ'  61
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ישאל את עצמו שאלות כגון: מה משמעותי מבחינה מעשית, הוא  62ה' באהבה. ערכים המתמסרת אל

  63בחיי? כיצד הם קשורים לתכלית הנצחית של הבריאה? כיצד אני הולך ומוליך אחרים בדרך ה'?

שבה , ו מה' קשורה לנקודה נוספתחירותהאדם מקבל את מתאפשרת כתוצאה ממידת היראה, שש ההבנה

מהחסיד. בעוד שהראשון שואף לקבלתו העצמית בלי לשאוף למשהו מעבר נבדל האקזיסטנציאליסט 

שאיפה זו נעוצה בכך  64והיו.ל–אלעצמותו ולאמת הפנימית שלו. האחרון שואף למשהו גבוה מעצמותו: ל

 והית גבוהה מהעצמיות האנושית: ל–אשהאמת ה

והית הגלומה ל–איש לתת את הדעת על כך שלפעמים חיפוש האמת מכשיל אותנו מפני שהאמת ה

במציאות איננה בהכרח האמת שאותה אנו מחפשים. לעיתים החיפוש אחרי אמת שאנו מבינים 

אותה ומזדהים עמה... בפרט האמת הקיומית שאתה אנו יכולים להזדהות, חוסם את האפשרות 

להגיע לראיה רחבה יותר, ולפעמים היכולת להגיע אליה מותנית בוויתור על האמת שלנו... 

–אשהרי מצד האמת ה -אחרות ההגעה לאמת ממשית יותר מחייבת דווקא יכולת לשקר  במילים

והית ודאי שאין הבדל בין אמת ושקר במונחים שלנו, ולעיתים דווקא השחרור מן האשליה ל

שאנו אנשי אמת, מאפשר לנו להיות קשובים למציאות כפי שהיא, ולהתקרב בכך לאמת גבוהה 

  65יותר.

הקיומית האנושית העכשווית אינה תמונת האמת המדויקת. כיוון שמחשבותיו של מסיבה נוספת האמת 

האדם יוצרות את המציאות ומשפיעות עליה: מחשבות טובות יוצרות טוב ומחשבות שליליות מזיקות, 

 ולא להיות כבול לאמת העכשווית שלו: עליו לשאוף לטוב ולשם כך לחשוב טוב ולבטא זאת בדיבור

                                                           
, 32–30, שג"ר, חירות, עמ'213, 390–391, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב' עמ' 303, 751, 092–099שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  62

 ועוד.
ש עם המוות, עם הסופיות: "אדם זה הולך למות.. במקום להתכחש יש לציין שזהותו העצמית של האדם כנברא מתחדדת במפג

פקיר את עצמו לרצון ד' המתרחש כאן. לקבל את איבוד השליטה שלו, הולהתנגד...עליו ללמוד לקבל, להרפות מאחיזתו ול
 .15–19ובכך לתקן את החטא הבסיסי של 'אני אמלוך' " שג"ר, על כפות המנעול, עמ' 

, הפליג לומר שהאדם מוגדר ע"י זמניותו וזה מה שמאפשר לו את 17, 99, 99, בעיקר בעמ' הרב גר, המוות במשנתנציד
כתב: "התובנה שהאופציה הדתית של החיים "ִלשמה" היא אופציה  779האותנטיות. בדומה לדנציגר, קוסמן, בקשת ה', עמ' 

בספר פניך אבקש  772–702ם לעמודים אפשרית רק בצל המוות תובנה שהרב חוזר אליה שוב ושוב", קוסמן מתייחס ש
 העוסקים בשאלת המוות.

: "המוות הוא הדבר היחיד שמוציא את האדם מהגאווה... דווקא מתוך השחרור 709אמנם נכון שהרב שג"ר כותב שם עמ' 
ש הזה שיש בסופיות של החיים...אדם משתחרר לקראת עשיית דברים 'לשמה'... להתמסרות אמתית לאהבה אמתית." אך י

להעיר שדברים אלו נאמרו מיד אחרי נפילתם במלחמה של תלמידי ישיבת הכותל בתקופה שהרב עמד בראשה. אני סבור כפי 
שכתבתי שהרב רואה את המוות כמחדד את תודעת הנבראות, המוות הוא דרך למפגש עם עצם מציאותו של ה', אך מפגש זה 

ת והאהבה ניתן להשיג התמסרות אמתית לשמה: "יראת הרוממות יכול להתרחש גם בדרכים אחרות. גם דרך יראת הרוממו
לוקי שהוא זוכה ומבין זאת, הוא חווה גאולה –מביאה להתקרבות, לתודה ולרגשי אהבה. כאשר אדם נוכח בגודל השפע הא

ש זו היא ושחרור. הבנה זו מביאה אותו להכיר בערך ובמשמעות של חייו, הכרה שבעקבותיה הוא מובן להתמסר, ומסירות נפ
האהבה." "תחושת האפסות, שבתחילה הביאה לחרדה אנושית לנוכח ארעיות הקיום, מחוללת כעת גאולה גדולה, גאולה 
הצומחת מההבנה שנוכחות הבורא באדם היא עצמה המתנה שהקב"ה מעניק לאדם, ושנוכחות זו היא התפארותו בנבראיו 

ק לאחר שלב מקדים של יראה, שהיא הביטוי לחולשתו" שג"ר, והיא הביטוי לאהבתו, היכולה להתממש בתודעת האדם ר
. נמצאנו למדים שלמרות שאין ספק שיש למוות משקל משמעותי במשנתו של הרב שג"ר, 091–099שיעורים מוהר"ן חלק א עמ' 

א לידי ביטוי לטעמי הרב שג"ר דבק בחיים ומתוך חיוניות החיים וההכרה בחשיבותם הוא משיג את דבקותו בה'. נקודה זו תבו
 גם במהלך העבודה. 

 . 305, שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' 773 שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 63
 .712–710שג"ר, בצל האמונה, עמ'  . ראה גם:27שג"ר, לוחות, עמ'  64
 .90–29, 13, שג"ר, פור, עמ' 11שג"ר, שובי נפשי, עמ'  . ראה גם:011שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  65
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בהתנהלות מכוונת כזאת כיוון שהם שמים דגש רב על כנות ואותנטיות אנשים חשים זיוף 

 .סיון מאולץ לחשוב 'בכוח' מחשבות חיוביותיבתפיסתם העצמית ולכן מטילים ספק בכל נ

תמיד יש נקודה של חופש ובחירה המאפשר  ...חופש לברואהנקודה המשמעותית היא שיש לנו 

בנוגע לשאלה מה לחשוב על מה שאירע לי,  לאדם להיות בעמדה של אמונה במובנה העמוק,

 66כלומר כיצד יש לפרש את מאורעות חיי ואת האופן שבו אני תופס את הזולת.

השאיפה הזו לבריאת הטוב, אינה נוגדת את הכנות משום שהכוונה שלי היא לחייב את עצמי ממקום 

ההתנהגות ממילא ית הטוב ושל ראיקיומי חיצוני להתנהג כך על מנת שבסופו של דבר אכן אגיע למקום 

 67החיצונית תיהפך לאמתית.

והית עושה צעדים חשובים ל–או מה' ושואף לאמת החירותאין ספק שמי שחי את חייו באופן שמעיד ש

ביותר. אך בכך לא די משום שבאופן זה, הרי הוא שוב מביא את עצמיותו, את נוכחותו שלו עצמו. אשר 

 סיפורים שונים של ר'ותו פרשנבהחוזרת פעמים רבות במשנת הרב על כן יש לשאוף לנקודה גבוהה יותר 

 : נחמן "על העצמיות חסרת העצמיות"

וקא משום שאין לו עצמיות. העצמיות שאפשר לאחוז בה אינה עצמיות. יש לו לאדם עצמיות דו

ח התגברות על עצמו, והתגברות זו אינה אלא ויתור על העצמיות, והאדם זוכה בעצמיותו רק מכ

היא הנכונות "לעשות את עצמו"... תובנה זו שאפשר למצוא לה מקבילות רבות בהגות 

  68תית הרגילה.נציאליסטית היא הפוכה מהתנועה הדטהאקזיס

ת כוונת הדברים היא שלא ניתן לטעון ש ה"אני" מוגדר וידוע מראש, משום שאז היא עצמיות מוגבל

ררת מהחובה לאותנטיות היינו החובה חותית היא אינסופית ומשהעצמיות האמ .''שאפשר לאחוז בה

הקבלה של המציאות  לבטא אני פנימי מוגדר ומסוים. ה"אני" האותנטי מתהווה מתוך חווית החיים, דרך

לעמדתו של  מובן שקיימת זיקה בין עמדתו של הרב שג"ר משפיע עליה ומושפע ממנה. ,כהתגלות ה'

בניגוד לעמדה המקובלת אצל הוגים  ,)כפי שצוין לעיל סארטר שהובאה לעיל שהקיום קודם למהות

הגות של סארטר מעניק ל אלא שהרבקיומיים רבים שהאותנטיות היא מתן ביטוי לעצמאות נתונה( 

 משמעות דתית. 

בכך ההתהוות של האני האותנטי מתוך קבלת ה' במציאות, אינה תלויה  לבד מזאת, אצל הרב שג"ר,

ר כשה' אינו מובן. משום ובהיבט מסוים בעיק אינו מובן, ה' כשאפילו אפשרית  אלאשהאדם יבין את ה' 

                                                           
 . 032–031שיעורים בליקוטי מהר"ן ב', עמ'  66
 . 392שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  67
. לדיון בדברי הרב ולניתוח נוסף של 99–25, שג"ר, פור, עמ' 019. וראה גם: שג"ר, חירות, עמ' 021שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ'  68

 .037–072הסיפור, ראה: קוסמן, מסכת גברים, עמ' 
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שהרי אם ה' היה  ,היל–אלהבין את הצדק ה , הוא אי היכולת שלנוות של ה'האינסופיחלק מהביטוי של ש

 69מובן לגמרי לא הייתה בזה אינסופיות.

 שג"ר מעניק משמעות גדולה:קבלת ה' למרות חוסר מובנותו, הרב ל

והי הוא המעורר את היכולת מצד האדם למסירות ל–אחוסר הביטחון הבא בעקבות ה"ככה" ה

מצידו לעתיד או משמעות ותכלית המלוות והים שאינו נותן שום הבטחה ל–אנפש, לביטחון ב

והי הוא למעלה מהשגת האדם, ולא מפני שהאדם הוא בעל ל–אאותו. זאת משום שה

והי כשלעצמו חסר משמעות, ל–אמכילה אותו, אלא מפני שהרצון ה פרספקטיבה צרה שאינה

 והים הם תנועות לא הגיוניות.ל–אובהתאמה גם האמונה, הביטחון והדבקות ב

ם מזמנים, מאפשרת לאדם לצאת מהמסגרות האנושיות יותנפש שהחיים בשרירותמסירות ה

והי מבטל את ל–אוהית. האדם המקבל את ה"ככה" הל–אהכובלות אותו ולהידבק בעצמות ה

כמות שהם, ו ת הסבר והצדקה. הוא מקבל את חייתודעתו האנושית המושגית המחייב

 70ככה ! -ם. למה ? יותבשרירות

את המציאות, לחופש  של הבורא, לחופש לכונן חירותו המתוקנת, לחירותאת האדם לכל אלו מובילים 

 71.והתודעה האנושית מתחברות תוהיל–אהתודעה ההמיסטי שבו 

 האדם מקבל את נקודת המבט של ה' 

אחד שבו עסקתי לעיל הוא שהאדם חי בתודעה שמה שמכונן אותו חלק הל'רצון לקדושה' שני חלקים. ה

, האמת ועצם מציאותו. זוהי לא תודעה שנשארת בחלל ריק שמנותק מהווייתו של רותחימגיע מה': ה

החלק השני הוא מקרה האדם, אלא תודעה שבאה לידי ביטוי ממשי ומוחשי בהתנהלות של האדם בעולם. 

שהוא מפרש את  זהב כןאת הווייתו כפי שהיא ואת עצמו, פרטי חשוב של תודעה זו שהוא קבלת האדם 

ולה, כולל את המציאות שהזולת מבטא, ככלי שדרכו ה' מתגלה. כך מתהווים חיים קיומיים המציאות כ

 חיי קדושה. שהם הינם  שמנכיחים את ה' במציאות.

מודעותו של האדם לכך שה' מקבל ואוהב אותו בכל מתאפשרת מתוך  הקבלה העצמית שהוזכרה לעיל,

וה'אין' כך האדם מקבל את נקודת  חירותהכשם שהאדם מקבל את נקודת מבטו של ה' על האמת  .מצב

 מתחילה 72להתגבר על הקשיים אמונת האדם בעצמו וביכולותיו מבטו של ה' על האדם, עליו עצמו.

                                                           
 וראה בנושא זה, בניתוח תורה נ"ה של ר' נחמן שהבאתי בסוף הפרק השלישי. .227–219, 057ר"ן ב', עמ' שג"ר, שיעורים מוה 69
, שג"ר, להאיר, 21–29, שג"ר, ביום ההוא, עמ' 327. ראה גם:שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' 001–009שג"ר, שארית האמונה, עמ'  70

הרב, לפחות באופן שבו אני הגדרתי אותה במבוא, ויתכן שהיא  אדגיש שקשה להלום נקודה זו עם הגותו הקיומית של .51עמ' 
 קשורה להגותו הפוסטמודרנית. 

. מרמור, מהותנות, ניתח את החרות במשנתו של הרב שג"ר באופן דומה למובא כאן, אלא שהוא 013–010שג"ר, לוחות, עמ'  71
 לוהי" על החירות. –לא התייחס להשפעה של ה"ככה הא

, וראה גם: שג"ר, בצל 390, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 379שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  ,002' שג"ר, חירות, עמ 72
 .97האמונה, עמ' 
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זוהי קבלה עצמית שמהווה אבן יסוד  .והית שבתוכו עצמול–אאמונה בנשמה הממשיכה במאמונה בה' ו

 משמעותית ביותר: 

–אוקים, זה לומר של–אולקבל את עצמי זה לקבל את קיומי באני בוחר בעצמי ומקבל את עצמי 

במצב זה אורח החיים  תי כמו שהיא מוצדקת מתוך עצמה...כלומר הוויי .וקים אוהב אותיל

 .הדתיים מקבלים צביון של ייחוד... הם מה שאני ללא טעם וללא סיבה

זו ההכרה וההרגשה הגאולה היא ראשית של שלמותו של האדם עם עצמו, השתרשותו בהווייתו. 

ויה ושאני שלם עם עצמי שהדבר שאני עושה הוא הדבר שאני צריך לעשותו... שמחתה של הה

 73.בעצמה ללא צורך ודחף לאשר מחוצה לה

ל ה', כך עליו לפרש את המציאות כשם שעל האדם לוותר על ה'אני' ולקבל את עצמו מנקודת המבט ש

, כך התנאי לכך הוא אמוןוכפי שבקבלת האדם את עצמו ה'. התגלות  בה ביטוי של  יוכל לראות שבאופן 

: "אדם בעל בטחון הוא זה שיחסו למציאות הוא יחס של אמון, המאפשר של המציאות גם ביחס לפרשנות

במי שמנהל את  אני בוטח בעולם ובמציאות כיוון שאני בוטח לו לקבל את המתרחש ולהיות חלק ממנו...

הן הדברים מצליח לראות את המציאות באופן זה, הרי הוא יכול לגלות שכשאדם המציאות, בקב"ה." 

ומעניקים לחיים  ,שמתרחשים בהווה מבטאים את רצון ה'ושקרו לו בעבר  הטובים והן הדברים הרעים 

  74משמעות.

ומן בעבורנו רמיזות הקב"ה ט ,מדובר בחוויית חיים קיומית ותמידית. בכל אירוע, דיבור ואפילו מחשבה

"בעזרת ההתבוננות, המציאות אינה נתפסת כאוסף של אירועים מקריים אלא מקבלת : תן למוצאןשני

" יש לבחון כיצד האירועים המתרחשים מדברים אלינו מתוך נקודת מבטו העכשווית של האדם .מובנות

  75.באופן אסוציאטיבי יצירתי וחופשי, להיזהר מהזיות ובלבולים ולהפעיל הגבלה וביקורת על הפרשנות

אירוע מה שמפקיע את הפרשנות הזו משרירותיות היא תחושת הוודאות המתלווה אליה. ה

בקטעי מחשבות, בהרהורים ועוד. הוא מופיע כהארה הייתי , השתלב בכמה אירועים נוספים

אומר כהתגלות. לא כדרשנות נוסח הפרשנות הניתנת בעיתונים לאסונות שונים ומשונים 

חיפוש חיצוני אחרי סיבות. הארה שלא אני יוצר אותה אלא היא זו המתרגשים עלינו. לא 

  76שתופסת אותי.

                                                           
, שג"ר, 020. ראה גם: שג"ר, חירות, עמ' 031, והציטוט השני שג"ר, ביום ההוא, עמ' 092הציטוט הראשון שג"ר, להאיר, עמ'  73

. ביחס לשמחה ולקבלת עצמי כחוטא, ראה: צור, דקונסטרוקציה, 373מוהר"ן ב', עמ'  , שג"ר, שיעורים21בצל האמונה, עמ' 
 . 73–77עמ' 

, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 095–099, 035, 77וראה גם: שם, עמ'  ,377שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  הציטוט מתוך: 74
הכרחית. קיימת אפשרות נוספת של: "הקבלה השלמה של חיינו . חשוב לחדד שהמובנות אינה 32, שג"ר, פור, עמ' 091, 79, 09

והכרעותינו כפי שהם. קבלה זו, שהנה ביטול של הצורך האנושי להבין את הכול ולבסס את החיים על יסוד אחד, והנה בעצם 
 . 707הנכונות לחגוג את האין" שג"ר, לוחות, עמ' 

 .022–021, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 09שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  75
 . 277–270שג"ר, לוחות, עמ'  76
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תחושת הוודאות שיוצרת הארה והתגלות, המובנות שמוציאה משרירותיות, לא מובילה לאמת אחת אלא 

 ו ממשיך לעצב את חייו. חירותמאפשרת כמה כיוונים ובכך האדם מכוח 

זולת. הקשבה כזו תדגיש ותאמר שאם ה' הביא אותי למצב ההקשבה למציאות כוללת בתוכה הקשבה ל

זה, הרי שבאמת ובתמים יש לי מה ללמוד מזולתי, מתוך כך ההקשבה תעשה מתוך חיבור עמוק, הארת 

  77פנים ופתיחות לשינוי.

כשם שניתן לראות משמעות מרכיב נוסף להקשבה למציאות האישית הוא הקשבה למציאות הכללית: 

ים שונים באירועים שמתרחשים והיל–א יםמסרניתן להקשיב לכך  באופן אישי, במה שמתרחש איתי

משום כך עלינו להתבונן באירועים העכשוויים וההיסטוריים על מנת לחוש מסר זה. יש  לציבור ולכלל.

להדגיש כי לעיתים ניתן לחוש את המסר הזה רק כתוצאה ממבט רחב על ההיסטוריה ולא מתוך אירועי 

והי הטמון במציאות עשוי להיות כל כך שונה מתקופה לתקופה עד כדי ל–אהמסר ה 78יים.הזמן העכשוו

כך שלו התורה הייתה ניתנת בימינו )או בכל זמן אחר מזה שבו ניתנה(, היא הייתה מעבירה מסר שונה, 

את התגלות  לכל הפחות כעת היא זו שמבטאת מבחינתנוועם זאת עלינו לקבל אותה כפי שהיא.)שהרי 

  79(.ה'

קבלת המציאות על כל רבדיה וגילוייה הינן נדבך מרכזי במשנתו של הרב, משום את הפרשנות שמאפשרת 

והית בכל מקום וזמן מהאירועים הקטנים ביותר ל–אשהיא מאפשרת לחוש באופן קיומי את הנוכחות ה

 עד ההתרחשויות הרחבות ביותר, ומתוך כך להעניק להן ערך ממשי.

 על חיי הלכה, חיוניות החיים ואמת -נו" "וחיי עולם נטע בתוכ

דתית המעלה -האם אין  ניגוד מובנה בין חיי הלכה, הבנויים על ציות להוראות ההלכה, לבין עמדה קיומית

בכמה ל? הרב שג"ר עסק –על נס את החירות של הפרט ואת החיפוש האישי שלו אחר המפגש עם הא

 מקומות בשאלה זו.

 חיי הלכה

חיי הלכה, חיים של קיום מצוות, מבטאים את הקשר הטבעי והפשוט, את הזיקה בין לפי הרב שג"ר, 

האדם לבין ה'. לא מדובר באירוע שהתרחש בעבר אלא בדיאלוג שמתרחש בזמן מעשה המצווה, דיאלוג 

 שהופך את מעשה המצווה להתקשרות, למעשה אהבה ממשי: 

                                                           
, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', 395. וראה עוד: שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 335, 009–002שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  77

 .39–32עמ' 
היסטורית בעלת מניעים אנושיים גרידא, כי אם התיקון לקללת 'והוא ימשול בך',  למשל: הרומנטיקה אינה התפתחות 78

משום שהיא הצעד הראשון ליצירת יחסים שאין בהם שליטה המבטאים התקדמות לקראת שוויון בין המינים, שג"ר, נהלך 
סה הפוסטמודרנית שוברת . או: קריסת החוקיות הופכת את הכלים המדעיים לגמישים יותר ובמקביל התפי35ברג"ש, עמ' 

, שג"ר, שיעורים 217–210את כול האמיתות על מנת שהמפגש עם ה' יהיה הדבר הממשי היחיד שיישאר. שג"ר, לוחות, עמ' 
 . 22מוהר"ן א', עמ' 

 .022שג"ר, הליכות עולם, עמ'  79
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וק הכבידה' ופועלים על פיו, לא כנכפים באותו האופן שבו אובייקטים בחלל מקיימים זיקה אל 'ח

ה לִמְצָוה, קשר פנימי  לכך מבחוץ אלא כמונעים מן הקיים בחובם, כך ישנו קשר בין הְמֻצוֶּ

 אימננטי שאינו בר ניתוק, וקשר זה איננו עניין שבעבר אלא אירוע שבמובהק מתקיים בהווה...

לות. המצווה נושאת עמה את המצווה היא האופן שבו התורה מארגנת את ההתאהבות שבהתג

אמירת 'אהב  -התגלותו בזמן אמת של האוהב, הקב"ה, לאדם מישראל, ואת הפועל היוצא ממנה 

 80היא איננה עניין של תוכן אלא עניין של יחס. אותי'...

ואיבוד היצריות עלול לאבד את חיוניות  ,בנוסף לכך חשוב להדגיש שכיוון שגם בחיי הגוף טמון גילוי ה'

הרי שמגמת ההגבלות ההלכתיות אינה להחליש את הגופניות והתשוקה אלא לנתבן. לדוגמא,  81,החיים

 חובת ההלכה לצניעות לא באה לפגוע בתשוקה המינית אלא לנתב אותה לקדושה: 

דווקא... ההלכה לכונן אותה  לא רק שהצניעות אינה באה להחניק את התשוקה, אלא תפקידה

איפוק היצר המנוכר הוא המקדש את  להפוך את המיניות לריגוש ולעינוג של קדושה... ...רוצה

 רוצה להפוך את המיניות לפולחן, באמצעות ההלכות.... ..התורה היצריות ובעצם משמר אותה...

  82הקשורות למיניות.

דם גרעין של יציבות, ומאפשרים לו ניתוב כוחות החיים ושליטה בתאוות במידה הראויה, נותנים לא

בלי לחשוש להתפרקות( ולהשתוקק להתקשרות עמוקה שמובילה לחופש מחשבתי גדול ) חירותלהשיג 

יש להדגיש שהפעולות ההלכתיות אינן הגבלות שנועדו לאפשר את הנ"ל, אלא פעולות  83עם האינסופיות.

והי, מזככות ל–אים שיש בו מפגש עם השמשקפות במעשים אורח חי 84,בעלות השפעה נפשית או רוחנית

בנוסף, דפוס  85והות בחייו ובכך ומעניקות לחיים משמעות.ל–אאת האדם מנכיחות את האמונה ואת ה

טבעי  ,ח חיים הלכתי מובן מאליוהחיים שנוצר כתוצאה מכך, המסורתיות השורשית שנובעת מאור

 86.פשוט, יוצר אצל האדם מסגרת יציבה של חיים דתייםו

                                                           
 .כאן ניכרת השפעתו של פרנץ רוזנצוויג בכוכב הגאולה. 737–730שג"ר, ביום ההוא, עמ'  80
החיבור בין גוף לנפש, ההשפעה ההדדית שלהם זה על זה והחשיבות שהרב מעניק לעבודה נכונה עם הגוף והמיניות הוא  81

, 22, שג"ר, מוהר"ן ב', עמ' 209, 797–791, 52–57נושא חשוב בהגותו שפרוס במקומות רבים. ראה: שג"ר, מוהר"ן א', עמ' 
 , ובמקומות נוספים. 733, 072–072

, תלה עמדה זאת בהגות הפוסטמודרניות של הרב, אך 13–17. צור, דקונסטרוקציה, עמ' 721–719נהלך ברג"ש, עמ' שג"ר,  82
 שהיחס החיובי לחיים, לחיי ההלכה וליצר, אינם קשורים כלל לפוסטמודרניות. נראה לי 

 . 215–212. וראה גם שם, עמ' 011שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  83
שאינה בהכרח מודעת, יכולה להיות נובעת מההיבט הנסתר של המצווה, או מתוך ההבנה הקשורה לכך ההשפעה הרוחנית  84

שהרב שג"ר מביא בשם האדמו"ר הזקן בכמה מקומות, שעיקר הערך של מעשה מצווה נובע מעצם היותו מעשה מצווה ואילו 
ר' נחמן שערכה המרכזי של המצווה הוא דווקא להזדהות ולאותנטיות ערך משני. עם זאת נראה שהרב עצמו נוטה יותר לעמדת 
, 792, 92, שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 21–91בשמחה ובחיבור הרגשי האותנטיים שמלוים את העשייה. שג"ר, להאיר, עמ' 

212–215 . 
רא "אבא" עד :"אכילת המצה היא המזינה לשון אמונה זו. כמו שהתינוק אינו יכול לקו059–053שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ'  85

שיטעם טעם דגן, כך היהודי איננו יכול לקרוא לאביו שבשמים עד שיטעם טעם מצה" וראה עוד: שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', 
, צור, דקונסטרוקציה, 020–011, שג"ר, להאיר, עמ' 272שג"ר, לוחות, עמ'  ,392–392, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 727עמ' 
 .71עמ' 

"התפילה והשבת, יום הכיפורים והמצוות, הינם המחוזות שבהם אני בא במגע עם הקדושה. וזו נוכחת וממשית." שג"ר,  86
 . 279לוחות, עמ' 
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ההלכה,  ור אתה' לשמ , לציווי שלנקודה חשובה ביותר בהגות קיומית דתית, היא היחס לציווי חיצוני

קיימת סתירה בין אותנטיות נראה שממבט ראשון, בפרט כשמדובר בהלכה שמתפרטת להלכות רבות. 

כשאני  למחויבות הלכתית או לכל מחויבות אחרת )כפי שהובא לעיל בנוגע לאמונה ואידיאולוגיה( שהרי

מצוות גם כשאיני מרגיש כך באופן אותנטי ופנימי, ובהתאמה חיים  מקייםמחויב מבחינה הלכתית אני 

 87.אותנטיים שוללים קיום מעשי של מצוות ללא הזדהות אותנטית

המחויבות החיצונית. מבחינת , החרות והאותנטיותהיחס בין ממבט שני ניתן לראות באופן אחר את 

. אלא האמת הפנימית שלנו ולא אחרי צו חיצוני כל שהוא היה עלינו ללכת אך ורק אחר ,האותנטיות

, גם שום כך. מזרותלהשפעות תמיד  ףחשו ואהמשום שהאותנטיות של האדם אינה טהורה, ה, שלמעש

, שמתבטאת במחויבות החיצונית והיתל–אהאמת ה אם אנו חשים סתירה בין האותנטיות שלנו לבין

בכוחנו לדחות מפניה את ההתגלות החיצונית.  בעת מאותנטיות שאינה אמתית, ולכן אין ייתכן שזו נו

 ,תוכל לתת לאותנטיות שלנו מקום שאליו תוכל לצמוחהמחויבות החיצונית דווקא לעיתים זאת ועוד, 

-מבחינת המחויבות החיצונית 88ותנטיות העכשווית של האדם.לא לוהית–האמת האבין יש לשלב  לכן

, משום חירותאת הלמחויבות החיצונית כך שהאדם מתחייב באופן פנימי דווקא בניתן לראות ההלכתית, 

עניק ערך רב מ נעשה לה שותף, ובכך,הוא  ,לוהית–אמת האל האדם בחר לחייב את עצמוכאשר ש

  89.למעשיו

 חיי אמת 

והית ל–אלחיפוש האמת ה ,קיימת קריאה חוזרת ונשנית לאמת נוקבת ועמוקה ,כמובא לעיל בדברי הרב

הרב  תי לגישתו של הרב לאמת מתוך דברייחד עם האמת האישית הפנימית. ברצוני להוסיף נדבך משמעו

בחודש האחרון לחייו: "המאמץ העיקרי שלי היה להיענות לכמיהה ולדרישה לרלוונטיות, ובכך להפוך 

וקים ל–א? שהוא וקים אמת. למהל–אלתורת חיים שהיא גם תורת אמת. "'וה' את תורת הדרשה 

  90.חיים'"

                                                           
הדגשת חשיבות חיים של קיום ההלכה משום שהיא שיוצרת שייכות דתית, מרכזית בהבנתו של שיטתו הרב ונוגעת לעוד 

ודמות האב חשובה משום שהיא  .עה כי האמת היהודית צומחת מתוך הציות והשייכותהקבי 0עניינים שלא נידונו בעבודתי: 
ההתמודדות עם  7. 079, 079מבטאת מסורת זו, ובכך מעניקה לבן את זהותו ואת אורח חייו. שג"ר, שארית האמונה, עמ' 

בהיבטים ים הביתית שלי ותפיסות עולם אחרות, למשל דתות המזרח, מבוססת על תודעת החיים שהמסורת היא נקודת החי
לא אתייחס לתחום ה'בית ). 077–005, שג"ר, לוחות, עמ' המרכזיים של תפיסות העולם שלי כדאי להישאר ב"בית"

של  יםהאותנטי החיים העדפת 3 (הפוסטמודרני' במשנת הרב משום שהתחום דורש עיון נוסף, וקשור להגותו הפוסטמודרנית.
שלילת המודעות העצמית במידה  2. 722ות שאינן אותנטיות, שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' פשוטי העם בניגוד לתפיסות רבני

לימוד פרטי ההלכה לא צריך להיעשות מתוך צייתנות הלכתית  9. 10שם, עמ'  והיא פוגעת בזרימת החיים, בפשטותם ובכנותם,
 .011–019אלא מתוך קשר לזרימת החיים, מתוך ההכרה שאלו הם החיים שלנו שם עמ' 

יש לשאוף למצב שבו העולם המעשי של קיום המצוות תואם , שטוען כי 57–97וראה עוד את עמדת רוזנצווייג, הבונים, עמ'  87
את היכולת הפנימית והמודעות. במצב זה המצוות מבטאות את קולו הפנימי של האדם ש'כביכול' מחייב את האדם עצמו 

ה'. מצב זה הוא אינדיבידואלי לכל אדם ומאפשר לעצמו ליצור עבור עצמו מצווה לנהוג כך ומהווה חלק ממפגש של האדם עם 
: "מה ששומע האדם בלבבו כלשון אדם שלו, הוא הדבר 099חדשה. הבנה זאת מבוססת על דברי רוזנצווייג, כוכב הגאולה, עמ' 

'. וראה עוד בנושא: ברגמן, מבוא, לוהים." קיום מצוות באופן זה הופך אותן למבטאות את קשר האהבה עם ה–היוצא מפי הא
 . 991–939כה, כהן, אקסיסטנציאליזם דתי, עמ' -בתוך: נהרים, עמ' כ

. וממילא מובן שיתכן שיש לחרוג מגבולות ההלכה באופן 530', עמ' א, שג"ר, שיעורים מוהר"ן 91–92שג"ר, להאיר, עמ'  88
 .093–097אישי זמני וקונקרטי שג"ר, לוחות, עמ' 

 .305–303יעורים מוהר"ן א', עמ'  שג"ר, ש 89
. אמנם יש קטעים שמבטאים זאת טוב יותר, 03שג"ר, רעים האהובים, עמ' ; תרכורמז ר וילקוט שמעוני, פרשת אמעל פי  90

 אבל החיבור של החיים, האמת והמוות המתקרב של הרב תוך כתיבת שורות אלו מצמררים אותי כל פעם מחדש.
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 :שכרוכות זו בזושתי מסקנות ממילים ספורות אלו מבחינת רוח הדברים, ביחס לאמת ניתן להסיק 

הי האמת. ממילא כשיש התנגשות בין הטוב ל–אאת המסקנה הראשונה הבאתי לעיל, האמת תלויה ב

הית. תפקיד האמת הוא ל–אהית לאמת האנושית הרב העדיף את האמת הל–אהאמת הוהאמת או בין 

: רק הרלוונטיות הופכת את משמעותיחידוש  מבטאתמסקנה השנייה ההות ולא להפך. ל–אלשרת את ה

הי האמת ל–א. לא מדובר בוארצית ממשית ,תורת ה' לתורת חיים, משום כך האמת חייבת להיות נוגעת

אם הוא בשמים ולא  91הי האמת שנוכח בארץ באופן ממשי.ל–אק מהחיים, אלא בשנמצא בשמים המנות

 הוא לא נוגע בי הרי שהוא לא נוגע אלי., אם בארץ

הממשות, הרלוונטיות, היא זו שהופכת את האמת מאידיאולוגיה לתורת חיים. חיבור זה של האמת 

כל זמן שיש  92רבניות, משיחיות ומיסטיקה: תפיסות ריטריון לנכונותן של גישות שונותוהחיים, מהווה ק

להן נגיעה רלוונטית הן מועילות, לעומת זאת, אם הן נובעות מתפיסות אידיאולוגיות שמנותקות מהחיים 

מי שמקשיב לאמת : י הפרט במישור ההתנהגותי הגופניהן שליליות. לאמת החיה יש השפעה גם על חי

ו ומאידך מי שלא חי כך עלות לחוש עייפות פיזית, כבדות הפנימית שלו מרגיש שמח ו'אנרגטי' באורח חיי

 93ואפילו מחלות.

בית שמבוססת על הכרה פנימית האמת החיה, הממשית, מעניקה היבט אובייקטיבי לאמונתי הסובייקטי

חושב שאכן כזאת היא המציאות. זוהי הכנות, באמת "עלי לפנות אל עצמי ולשאול האם אני : בלבד

 94מת לאמונה ולהפוך אותה מחוויה סובייקטיבית פנימית לנגיעה בממשות."המאפשרת לחבר את הא

 קדושה הלכה למעשה

מהם הדגשים אותם יממש האדם  לממשות ורלוונטיות חובה עלינו לשאול:של הרב  בהתאם לדרישתו 

 ?יבידואלית המבוססת על חירות מלאהשחי את חייו במילואם מתוך קיומיות דתית אינד

מעוררים נקודות מפתיעות במידת מה: פתיחות והתחדשות וקבלה מליאה של חירותו של כתבי הרב 

 הזולת מתוך הארת פנים.

                                                           
הרב כותב כך במפורש: "אנו חיים ופועלים מבחינה דתית ורוחנית לא מפני שאנו חיים בחברה מסוימת שאלו הם מנהגיה...  91

אנו לומדים גמרא. האם הסברה שאנו אומרים קשורה לחיים –למשל האמת של המציאות.אלא משום שזו לפי מיטב הכרתנו 
? רק אם נשאל את השאלות האלה, זה לימוד של אמת ולא של השערות הראליים? זה הדין? זאת ההלכה? זה מה שהקב"ה רוצה

. אם ננסח זאת בצורה החריפה ביותר, ניתן לוקים הוא הראליות שבמציאות–אלא ממשיות. רק לימוד כזה קשור לקב"ה כי 
שות, הנחיות שאינן לומר כי דמיון וספקולציות אינם שייכים למשפטי אמת. רבי נחמן יוצא נגד ניתוק התורה מן היושר והממ

. )ההדגשות 791מתייחסות לאדם ולמציאות כפי שהם אינן יכולות להיות מוסר של ממש." שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 
 שלי(. 

 .729, 791, 059–052שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  92
 .11מוהר"ן ב', עמ' , שג"ר, שיעורים 55, שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 092שג"ר, בצל האמונה עמ'  93
 .93–97שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  94
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 פתיחות והתחדשות

והי. בהקשר ל–אוהיים, חווה את המציאות כולה כמסר ל–א חירותכפי שכתבתי לעיל, מי שחי חיי 

. מתוך כך האדם נמצא ושיותוללת גם את מגוון הדעות האנלפתיחות הדגש הוא ש'המציאות כולה' כ

בעמדה של סקרנות, הקשבה ופתיחות פנימית עמוקה ביותר, לומד כל דבר מתוך מחשבה חופשית ובלתי 

הוא מבין שצמיחה אמתית מגיעה רק  95.משועבדת ופתוח להארות פנימיות ותובנות עמוקות חדשות

מתוך מודעות  96מהפנמת הערכים הטובים שמצויים בדעה שמתנגדת לך ומוצא דברים טובים בכל שיטה

לכך שבכל עמדה יש טוב שאין בחברתה ושלעיתים רבות לא ניתן להרוויח מכל העולמות. אפילו 

י. משום כך רים טובים שאין בעולם הדתיש דב בחילוניות, ודווקא בזכות זה שהיא חילונית )ולא למרות(

אימוץ ערכים שאינם דתיים יאיר את הערכים הדתיים באור איכותי יותר ולימוד תורה ממבט חילוני 

יחדש בה חידושים משמעותיים. מתוך המפגש עם מגוון הדעות הוא מעמיק את שיטתו שלו ומשלב בה 

טכני כי אם מחוברות בחיבור פנימי. רק דתיות  מגמות שונות והפוכות שאינן רק מודבקות זו לזו באופן

  97והי מתוך ענווה וביטול יכולה לאפשר זאת.ל–אממשית ששואפת למפגש עם ה

מבטא את זה שאני חי בתודעה שהקב"ה צריך לנהל את  ,מאידך, חוסר פתיחות למגוון הדעות במציאות

אינו , דבר זה 98.ון לשלוט במציאותהמציאות כפי שאני מבין ולא אחרת מה שמבטא בטחון מזויף בה' ורצ

מאפשרת להכיל גוונים  אלא אינה מבטאת רצון לשלוט במציאותשאמירת 'יהיה טוב' באופן כללי, שולל 

 99שונים של העתיד להתרחש מתוך ידיעה שזהו רצון ה'.

כיוון שתורת ה' צריכה להיות בנוסף לחשיבות של הפתיחות, הרב מדגיש את החשיבות של ההתחדשות. 

לבטא את דבר ה' הממשי במציאות עליה להיות בעלת איכותיות חדשות כן תורת חיים נוגעת וממשית, ו

ההתחדשות אינה רק ערך מוסף אלא היא הכרחית על  100 .ייחודית לדורנו, דינאמית ובעלת חיות גדולה

ם והיל–אתאבד את משמעותה, לא תבטא עוד דברי  מנת לתת לתורה חיות ממשית, שבלעדיה התורה

 :חיים, וממילא תהיה משולה למוות

                                                           
. הרב תולה את השאלה המעשית, עד כמה להיות פתוח ועד כמה ללמוד 391, 790, 92שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  95

ד צריך מהחכמות הכלליות, במטרת העיסוק ובמושרשותו של האדם בתורה. כמו דברים אחרים שאלה זו היא אישית וכל אח
 . 027–020להכריע בעצמו. עד כדי כך, שיתכן, שמה שקדוש אצל האחד נחשב טמא אצל האחר. שג"ר, להאיר, עמ' 

הפוסטמודרניות  0. דוגמאות לכך: 353בהמשך הרב מזהה את התהליך למושג הקבלי "בירור הניצוצות" שג"ר, לוחות, עמ'  96
שבירת התפיסה ביחס  7. 232–233ית או אידיאולוגיה, שג"ר, לוחות, עמ' עשויה לכונן מוסריות שאינה מבוססת על הונאה עצמ

לדמוקרטיה ערך רב משום  3. 219–212לוהות, מאפשרת התגלות גבוהה יותר של האמונה, שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' –לא
דות שמאל שונות, ניתן בתוך עמ 2. 757–750שהיא נותנת מקום לכל אחד ומשקפת פלורליזם של אמת, שג"ר, לוחות, עמ' 

–המפגש עם הלימוד האקדמי יעמיק את הנוכחות הא 9. 335לוהות, שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' –למצוא גילוי עמוק של א
, שג"ר, שיעורים מוהר"ן 713לוהית:"אין כיום אפשרות לדתיות ממשית בלי היכרות ומגע עם האקדמיה." שג"ר, להאיר, עמ' 

 . 23ים. וראה גם: צור, דקונסטרוקציה, עמ' , ובמקומות נוספ753א', עמ' 
, שג"ר, לוחות, עמ' 59, שג"ר, שארית האמונה, עמ' 730, 022. שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 719–719שג"ר, להאיר, עמ'  97

דית פתיחות אבסור. משום כך הוא מציע לדתיות לאומית 012, שג"ר, בתורתו יהגה, עמ' 329, שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ' 213
על מנת שלא תיהפך לחילוניות או לחרדליו"ת, תוך כדי פיתוח אמת קשה ובלתי  לאמיתות אחרות הנמצאות בסתירה עימה

 .090–025מותנת של חיים יהודיים הלכתיים ומסורתיים אינטנסיביים שיצרו מושרשות יהודית, שג"ר, להאיר, עמ' 
נקל להבין מדוע כל תתי הזרמים בציונות הדתית לא קיבלו את הרב שג"ר וחלקן ראו בו איום, שהרי כל זרם נעוץ בשיטתו  98

 ולא פתוח לשיטות אחרות. וראה להלן בהערה על 'מפורסמי השקר'. 
 , ועוד. 721–715, 715–719, 92שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  99

את המושג התחדשות: "התחדשות אינה תוספת על הידוע או  שם מגדירוכן הוא  ,721–722עמ' "ר, שיעורים מוהר"ן א', שג 100
יצירת שפה המבוססת על התורה ועל המסורת" זהו אירוע של . ארגון מחדש של הדברים הידועים אלא מעבר לפאזה אחרת

 התגלות של אמת חדשה ששייכת לאדם אחד אך היא בעלת היבט אוניברסאלי. 
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לפעמים קורה שיש לאנשים הבנה פנימית מלהיבה אבל אז הם הופכים אותה לאידיאולוגיה. 

ההבנה נעצרת ומאבדת את חיותה הפנימית היא הופכת להיות מקובעת, סטאטית, או חיקוי של 

בחידוש. במקום  מה שנעשה אתמול. ברגע שאין אמת אין חיים. החיים תלויים במידת התנועה

 101שיש חיים שם הקב"ה נוכח ומתגלה.

ההתחדשות שהיא אירוע של התגלות האמת, נובעת כתוצאה מהשראה, מגילוי חדש שאינו נובע ישירות  

גורמת לו לראות את  ,מהלמידה, )אך הלמידה הכרחית לו( מעוררת באדם שאלה, מצילה אותו מההרגל

עם זאת, כיוון שהתהליך  102פעול ומעניקה לו שמחת חיים.נותנת לאדם כוח לוהמובן מאליו כפליאה 

 מלווה בפגיעה בתפיסות ובאמתות שהיו קודם לכן הוא יוצר קושי רב :

בכל פעם שעלינו להתמודד עם שינוי הוא יוצר בנו חששות ופחדים. החדש כרוך בהרס הישן, 

שאלות שהמציאות אבל אם אנו רוצים להתמודד עם ה 103ומחייב אותנו להיפרד מהטוב והמוכר.

החדשה מעלה ... אין לנו ברירה. למעשה, גם אם איננו רוצים להתמודד, אנו אנוסים להתמודד. 

עלינו לנקוט בעמדה של עזות דקדושה כדברי רבי נחמן עלינו לומר דברים גם אם הם לא היו 

 104.מקובלים עד כה וגם אם הם שונים ממה שנאמר קודם לכן או אפילו סותרים זאת

ת דקדושה' היא התחדשות העצמיות והבאתה לידי ביטוי היא היכולת לגעת בנקודת האמת בצורה ה'עזו

 חירותכנה ואותנטית ולא להיכנע למוסכמות השקריות. )כפי שהסברתי בתחילת הפרק, מי שלא חי חיי 

דוש לא מסוגל לפעול מתוכה.( הכרחי להשתמש בה על מנת להגיב למציאות נכון, כי בלעדיה לא יתכן חי

אינם  ,אותנטייםוהאדם יפעל מתוך שיקולים חברתיים ויתנוון. ואכן, מנהיגים תורניים שאינם 

לא שמבטאת נורמה חברתית . תורתם ומלמדים תורה קונפורמית לחלוטין משתמשים ב'עזות דקדושה'

 105מחדשת, לא מעניקה חיות ולא מביאה את תלמידיהם למקום חדש ועמוק.

 החירות של הזולתקבלת 

אלא גם ביחס לזולת. מתוך אמונת האדם  דעות שונות,תחדשות לא קיימות רק ביחס להפתיחות והה

בה', מתוך קבלת נקודת המבט האינסופית, על האדם לדעת שכפי שלו יש מקום כך גם לזולת יש מקום, 

                                                           
 . יש לשים לב לתלות הבלתי מתפשרת של האמת בחיוניות של החיים. 11יעורים מוהר"ן א', עמ' שג"ר, ש 101
 . 903–030, שג"ר, חירות, עמ' 19, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 721, 092–091שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  102
חוזר פעמים רבות מנקודות מבט שונות  וההכרחיות שלו על מנת להגיע לאמתהקושי בשינוי, השבר שהשינוי יוצר  103

 .21, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 751, 711–795ובניסוחים שונים במשנת הרב. ראה: שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 
. הבנתי היא שהחידוש במשנת הרב נובע מהפתיחות לדבר ה' שמתחדש בעצמו בעולם ולא כפי 230–231שג"ר, לוחות, עמ'  104

, שהחידוש הוא חלק מהמסורת. ולבד מכך שהוא לא מבסס את דבריו על טקסט מדברי 32, דקונסטרוקציה, עמ' שכתב צור
הרב אלא על הניתוח שלו בלבד, דבריו אינם עולים בקנה אחד עם פסקה זו שיוצרת ניגוד בין המסורת לחידוש, וכן ממה שהובא 

 לעיל בשבח המסורת שדווקא מעניקה ביתיות יציבה.
. יש לציין שהשימוש בעזות 719–712, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 397, 757, 722שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' ראה  105

 דקדושה הוא בעייתי משום שהעזות היא כוחנית ואם משתמשים בה לשם הוויכוח וההתנצחות או לשם הרחבת ה'אני' במקום
ומאה שעלולה לפרק וליצור הרס מבלי לבנות עולם דתי חדש. קיים לשם חיפוש האמת והאמונה, היא הופכת להיות עזות דט

דמיון רב בין העזות דקדושה ההכרחית והעזות דטומאה ההורסת ומחריבה, עד כדי כך שדרך נקודת המבט של ההווה אין 
ים. שג"ר, שיעורים דרך וודאית להבחין ביניהן, לפיכך על האדם להתפלל אל ה' שיאיר עיניו בסוגיה זו ושכוונתו תהיה לשם שמ

, במקומות נוספים ובפרק השלישי של 722, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 357, 392, 329–322, 757, 723מוהר"ן א', עמ' 
 עבודתי.
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יתר  106.כלול באינסופיותו של הבורא הזולתלתו ולקבל את הזולת כיוון שאף להאמין הן בעצמו והן בזו

המערבית בבדידות ושהמפגש עם  חירותם שמבינים ששורש הזעל כן, בניגוד להוגים אקזיסטנציאלי

 חירותהאחר הוא כלא המגביל את ה'אני', מציע הרב גישה הפוכה לגמרי. המפגש עם האחר הוא סמל ה

לא מדובר רק בחוסר פחד כי  האמתית משום שהוא מבטא את חוסר הפחד מהמפגש עם מה שחיצוני לי.

רותו מתוך אמון והארת פנים תוך ישאני נותן לאחר את ח לידי ביטוי בשעהרותי העצמית יחהבאת אם ב

י ממקום חירותאני מאשר את קיומה של  ,דרך זוב .ומו למרות שאינני יודע כיצד ינהגמודעות לרמתו ולמק

 חיצוני לי ולא רק בעיני עצמי. 

רות שלי עצמי תוביל אותי למקום ירותו של הזולת ולהאמין שכפי שהחילקבל את ח יתר על כן, על האדם

יחס זה לזולת הוא האמונה  107אותו וגם אותי למקום טוב יותר.גם של הזולת תוביל  חירותטוב יותר כך ה

הסיבה  .עמלק ביחס לאמונה העצמית של האדםהגבוהה ביותר והוא הדרך להתגבר על הספקות שמעורר 

ביחס לאמונה, לאמונה שמכוח אמונתו של הזולת, אני יוצא מעמדתי הסובייקטיבית א, לכך הי

מעצימים זה את לאמונת הזולת, מבחינתי, יש ערך אובייקטיבי. מצב זה, שהזולת ואני , כי אובייקטיבית

  108מהווה אחדות ממשית. אמונתו של זה מבחינה איכותית,

 :למשפחה, לקהילה ולעם כולו לה גםבהמשך ליחס לזולת, קיימת משמעות גדו

היחיד לא קיים כאינדיבידואל, אלא הציות וה'היות חלק' מהכלל הם  מסורתי...-"בשיח היהודי

המרחב המכונן אותו. ה'אתה' סמוי, תחת ה'יחד' שהוא השותפות והסולידריות של האמונה... 

ם המצוות( היהודית היא בעצם סולידריות של שותפות בייעוד )של קיו 109אף המשפחתיות

ובגורל, אינטימיות לא של הפרט אלא של המשפחה כיחידה אחת... משום שהמסורת והברית לא 

', ישראלשייכות ליחיד אלא לקהילה. לכן נאמר בפסוק המכונן של קבלת עול מלכות שמים 'שמע 

  110".כיוון שהברית איננה עניין של זהות פרטית אינדיווידואלית אלא של הקהילתיות

הוא זה שיכול ליצור יחסי אחווה ממשיים עם ... "היחיד שחש אינטימיות עם עצמו דווקאעם זאת, 

האחר", משום שרק מתוך אמונת הפרט בעצמו באופן אמתי, ניתן להאמין אמונה ממשית ואמתית בזולת 

                                                           
, שג"ר, 000, 72–73, בצל האמונה, עמ' 390, 97, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 032, 17, 23שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  106

מתוך , שם מופיע אותו עיקרון בתהליך הפוך: 19. וראה: שג"ר, רעים האהובים, עמ' 29, שג"ר, פור, עמ' 091–025, עמ' חירות
 נכלל במציאות האינסופית.האדם עצמו  ,זולתשאדם מפנה מקום בתוכו לכך 

י נקודה משמעותית מאוד . זוה000–001, שג"ר, בצל האמונה, עמ' 012, שג"ר, לוחות, עמ' 092–091שג"ר, חירות, עמ'  107
במשנת הרב שג"ר. ראשית, משום שהיא הופכת את החרות למשהו מוחלט ועוצמתי הרבה יותר שהרי אין לי שום יכולת לדעת 
להיכן החרות של הזולת תוביל אותי. שנית, משום שהרב שג"ר מבאר שהבנה זו של חרות יונקת מיצירת הזהות בין החרות 

 51–95ור, מהותנות, לא עמד על נקודה יסודית זו שאף יוצרת תמיהה מסוימת על מסקנתו בעמ' של האדם לחרות של ה'. מרמ
שמשנת החרות של הרב שג"ר היא פיתוחה של משנת החרות של הרב קוק, שהרי נתינת החרות לאחר לחלוטין לא רלוונטית 

 במשנת החרות של הרב קוק. 
, שג"ר, 72–73, שג"ר, בצל האמונה, עמ' 01, וראה גם: שג"ר, פור, עמ' 099, שג"ר, שארית האמונה, עמ' 59שג"ר, פור, עמ'  108

 .275שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 
למשפחתיות משמעות נוספת: "במשפחתיות אנו מוצאים את הקיום המושרש בעצמו, האדם השב אל משפחתו שב אל ימי  109

הילד המשתעשע עם עצמו ומתענג על קיומו" שג"ר,  הילדות אל מקור קיומו, שיבה המביאה להתענגות על עצם הקיום, כמו
 . 025חירות, עמ' 

. )שני המקורות האחרונים 99–90, שג"ר, שארית האמונה, עמ' 20–12, שג"ר, בצל האמונה, עמ' 072–079שג"ר, חירות, עמ'  110
 מהווים חזרה זה על זה(
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ומתוך כך גם בציבוריות. ללא התהליך המדורג הזה הפרטים ימחקו בלא שתהיה אפשרות ממשית להגיע 

על כל אחד להביע את דעתו האישית  :באופן דומה באה לידי ביטוי אחדות ישראל 111לאינטימיות.

היא שכולם מהווים חלק מעם ישראל, וכולם  המנוגדת לזולתו תוך כדי כך שעליו לזכור כי נקודת המוצא

  112והית שכוללת את הדעות כולם.ל–אמבטאים את המחשבה ה

 התחדשותו של הזולת 

הרב שג"ר יש משמעות רבה להתחדשות האינדיבידואלית של התורה ולקבלת חירותו של ראינו שבתורת 

הזולת. חיבור של שני אלו מוליד מסקנה מרתקת. אחרי שאני מחדש בתורה ומעביר את החידוש האישי 

משמעות  שמתוך החידוש שאמרתי לו, הוא יחדש בעצמו.המיוחד לי לאדם אחר, עיקר העניין הוא 

. ותורה מלכתחילה לא חשבתי עליר היא נתינת פרשנות שאני כהוגה הרעיון ומעביר ההחידוש של האח

העליתי בדעתי אפשרות לא כלל ברי גם אם אני במילים אחרות עלי לקבל את הפרשנות שהזולת נותן לד

 ! זו

זוהי תורתו של משיח שמאפשרת קריאות חילופיות של המציאות, ועיקרה העונג והצחוק שיש במפגש עם 

התורה. זוהי תורה אינדיבידואלית שהיא יצירת אמנות שעיקרה אהבת התורה והתענגות עליה מתוך 

  113דמיון ואסתטיקה ולא מתוך ערכים רציונליים.

ד אור התורה. שבעויביחס לפירוש התורה וב 114דברים אלו מזכירים מאוד את מה שכתב הרב קוק

ל הכותב, בלימוד בדרך הביאור אדם לומד את שואף לגלות את הכוונה ששבלימוד בדרך הפירוש האדם 

הכתוב, על מנת שהדבר יגרום לחידוש עצמי מתוכו והוא משתמש בכתוב לצורך השראה והשפעה עליו 

קרון שהרב יתרבותי. החידוש שנולד מדברי הרב שג"ר הוא שאותו הע-הרוחניהאישי, מתוך הקשרו  ,עצמו

להתייחסות לדברי האדם עצמו, לדברי שלי. דברי שלי קוק מייחס לתורה ולדבר ה', הרב שג"ר מרחיב 

 ניתנים לביאור כאילו הם דברי תורה ממש. 

, מחוסר עצמיות חירותחידוש זה אפשרי לאור כל האמור בפרק זה שכאשר דברי כאדם נובעים מ

ומהתמסרות לה' הרי הם למעשה דבר ה' בעצמו. ניתן לומר שהרב שג"ר מתייחס לקיומיות באופן רחב 

לפרש  ,שלו חירותחודש, הקיומיות שלי מתייחסת לא רק לנתינת מקום לזולת כי אם נתינת מקום לומ

 אפילו אותי עצמי.

                                                           
 .20–21, שג"ר, בצל האמונה, עמ' 702שג"ר, ביום ההוא, עמ'  111
כרון וביום י. את האחדות של הציבוריות, ביחס ל'אני' ניתן לחוש בעוצמה ביום הז055–051שג"ר, ביום ההוא, עמ'  112

העצמאות: "ההיזכרות בנשמות החללים היא מגע בגורל המשותף באחדות האנושית... מתוך הכרה כי 'עצמך' לא מתחיל בך, 
. וכן: 97זולת ההופך כעת לרע, שותף ואח." שג"ר, ביום ההוא עמ' מפגש היוצר מחויבות עמוקה לזיקה שבין אדם לזולתו, 

"הגאולה שבהקמת המדינה אינה נמצאת בפניית האדם אל עצמו, אלא בשכחת עצמו ובהיטמעותו בכלל ובהזדהותו עמו." 
 . 35שם, עמ' 

קא את הכוחנות והשלילה: חשיבות הציבוריות קשורה לכך שהרב רואה במדינה ערך חיוני למרות שכרגע המדינה מבטאת דוו
. וראה עוד שם, עמ' 39"מלכות ומדינה הנן הצעד הראשון לקראת השלטת מלכות ה' בעולם, גילוי הכבוד האלוקי." שם, עמ' 

031–039. 
 .097שג"ר, שארית האמונה, עמ'  113
 הרב קוק, עין איה ח"א, עמ' יד.  114
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 לסיום אוסיף כי נקודה זו מהווה שינוי עמוק מדברי הרב קוק שכתב:

כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברתה, אף על פי שמועיל לה הדבר מאיזה צד, שסוף כל 

איזו ידיעה, או איזה הרגשה טובה ומועילה לפעמים, הוא עם זה מזיק לה גם  סוף הוא מקנה לה

כן, במה שהוא מערב יסוד זר במהותה. ואין העולם משתלם כי אם במעמד של שלילת ההשפעה 

הזרה, 'ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ד', כי כולם ידעו אותי למקטנם 

  115" ...'ועד גדולם

משום שבעוד שהרב קוק שולל את השפעתה של הנשמה הזרה, ומדגיש את נשמתו של הפרט כשלעצמו, 

הרב שגר מבין ש'שהנשמה הזרה' אינה זרה יותר אלא מאירת פנים ויכולה להוליד אצל הזולת ביאור 

 חדש שמבטא אמנות עונג וצחוק שהם תורתו של משיח. 

 סיכום 

אינדיבידואליות אשר תופסות נתח נכבד ממשנתו הרוחנית של בו אותנטיותבבפרק זה עסקתי בקיומיות 

הרב שג"ר. על מנת להיות נוכח בקיומיות הזו, על מנת לחוות מפגש ממשי בין האדם לבין ה', יש להיות 

מוחלטת. גם חיי  חירותמחובר למציאות הממשית של החיים ולחתור לאמת קנאית אותנטית מתוך 

, האמת וחיוניות החיים, חירותלהיות בעלי זיקה הדדית לחוויה זו. ללא הההלכה ולימוד התורה צריכים 

הקיומיות תהיה מסולפת. נקודת מפתח בקיומית הדתית של הרב שג"ר היא מידת היראה שגורמת לאדם 

והאמת שברצונו נתן לאדם  חירותלהכיר באפסותו ומתוך כך הוא נדרש לדעת כי ה' הוא מקור החיים ה

. כשהאדם עושה כן ומחובר לרצונו הפנימי שלו, לעצמו, רצונו האישי מבטא את רצון ו העצמיתחירותאת 

עד כדי כך שלעיתים עלול להיות  ,ה' ויצירתו האישית מחייבת אותו מבחינה אובייקטיבית כמו דבר ה'

בדבר ולמרות המורכבות  ,שרצון ה' יבטא תורה אינדיבידואליות שעלולה לסתור את התורה הקולקטיבית

והית מתהווה ל–ארצונו שלו עצמו. קבלת החיים מנקודת המבט הזו, ה, שמתבטא בעליו להיענות לרצון ה'

כל  וייתו האישית כהתגלותו של ה'.וכל רגע ורגע בשעה שהאדם מפרש את המציאות כולה, כולל את ה

שכלל לא שייך ה' אינו מתחייב להיות מובן לאדם, ולעיתים הוא מתגלה באופן ש תוך מודעות לכך  זאת,

וקית הוא חי ל–אלהבין אותו. בשעה שאדם חי חיים אלו וחווה את המציאות מבעד לנקודת המבט ה

 זו היאוקות שמעבר לה ול–אה בתודעה של קדושה ומשמעות שהרי המציאות כולה היא ביטוי של

ת פנים הקדושה תבוא לידי ביטוי בפתיחות והתחדשות ובהאר ,מעניקה לה משמעות. מבחינה מעשיתש

לזולת, שהרי אם ה' מתגלה ומחדש דרך המציאות הוא עושה כן גם דרך הדעות האנושיות ודרך הנוכחות 

 חירותגולת הכותרת של ה י עצמו בדיוק כשם שאני הנני כזה.של האדם האחר עצמו, שהוא ייחודי בפנ

פי שה' מקבל המליאה של האדם מתגלית בשעה שהוא שמח בחירותו המליאה של הזולת ומאמין בה, כ

                                                           
 . שמונה קבצים, קובץ ב פסקה קעד הרב קוק, 115
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אפילו בשעה שהזולת מפרש אותו עצמו בניגוד לכוונתו  , עד כדי כך שהאדם שמחו שלו עצמוחירותאת 

 .המקורית

 

 

 

 



32 

 

 במשנתו של ניטשה  אינדיבידואליותקיומיות אותנטיות ו: פרק שני

אתה "איש לא יוכל לבנות את הגשר מעל נחשול החיים, שעליו בדיוק חייבים לפסוע, שום איש, רק 

  116בעצמך."

 מבוא

מטבע הדברים יש לפרוס יריעה  117,בפרק השני מטרתי להתייחס להיבטים קיומיים במשנתו של ניטשה

היא  רחבה על משנתו. עם זאת אין בכוונתי לחדש על הגותו של ניטשה שכבר נכתב עליה רבות. מטרתי

, כפי קרא אותה ומשום כךכפולה. ראשית אני מעוניין להראות את הגותו של ניטשה כפי שהרב שג"ר 

השתמשתי בעיקר בספריהם של קאופמן וסיגד שהיו לנגד עיני הרב, ולא בכל מה שנכתב  שציינתי במבוא,

משנתו של ניטשה, שעוסק ביצירה ב 118ילוןרשתי לעצמי להשתמש גם בספרו של אנוסף לכך הבלאחר מכן. 

 מרכזית בהגותו של הרב שג"ר.היא נקודה משום שהיצירה 

משמש מבוא לפרקים הבאים אחריו: האופן שבו הרב שג"ר קרא את ניטשה והאופן שבו פרק זה שנית 

 חוקרי החינוך בעשורים האחרונים קראו את הגותו. 

 קנאות לחיי אמת

  119"רק את האמת נבקש גם אם זו מכוערת ומתועבת ביותר" 

 בקשת האמת

עצמי", אפשרית אך ורק מתוך קנאות "להיעשות למי שאני ולברוא את  בקשתו הנועזת של ניטשה:

קיצונית לאמת משום שהיא הדבר היחיד שנוכח במציאות מצד עצמו ואינה מבוססת על שום דבר אחר. 

 :משום כך האמת היא מרכז שיטתו של ניטשה

לא זו בלבד שמלכתחילה חייבים להשיב עליה בחיוב,  ,השאלה האם האמת הוא דבר שבהכרח

כי אם אף במידה כזאת של חיוב, שיבוטא בכך ההיגד, האמונה, ההכרה הפנימית, ש"אין דבר 

  120 שיהא הכרחי יותר מאשר האמת, ובהשוואה עמה, כל דבר אחר אינו אלא בעל ערך משני."

                                                           
 . 72שופנהאואר כמחנך, עמ' ניטשה,  116
חשוב להדגיש שאין בכוונתי להגדיר את ניטשה כפילוסוף קיומי, משום שאפיון הגותו מורכב ביותר. ראה בעניין: סיגד,  117

המשמעות העקרונית שניצשה מטביע בכוונה במושגי היסוד שלו עושה את הפילוסופיה שלו -: "דו10אכסיסטנציאליזם, עמ' 
הקשות ביותר )אם לא הקשה ביותר( לאפיון ולמיון בתולדות המחשבה המערבית. היא שייכת ולא שייכת לאחת הפילוסופיות 

שדן ביחס בין ניטשה ובין  391–399בעת ובעונה אחת לרוב הזרמים הפילוסופים העיקריים." וכן: קאופמן, ניטשה, עמ' 
 שה שייכת לפילוסופיה הקיומית.על יספרס שטוען שהגותו של ניט 77הפילוסופיה הקיומית, וחולק בעמ' 

 חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה. להלן: אילון, יצירה עצמית.: יצירה עצמית 118
 , מצטט את ניטשה מתוך מכתב לאחותו. 72קאופמן, ניטשה, עמ'  119
. וראה בהערות להלן 312–311עמ'  90–91. ראה גם: ניטשה, אנטיכריסט, פסקאות 399עמ'  322ניטשה, המדע העליז, פסקה  120

 שבקשת האמת היא חלק מבקשת השלימות ומבוססת על הרצון לעוצמה.
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 :עלולה להיות קשה, כואבת ומסוכנת היא. לא בהכרח מובילה לוודאותו האמת אינה מזוהה עם הטוב

כוחו של האדם נמדד בשאלה  121גם אם היא מחוללת מוות." -"אי אמת היא חולשה, ואמת היא עוצמה 

 :ה הוא מסוגל לבטא את האמת בחייועד כמ

שהיא מביאה עמה לאדם אושר ם אה תורה כלשהי כאמת, אך ורק משואין איש אשר על נקלה יר

להוציא, כמובן, ה"אידיאליסטים" החביבים... משהו יכול להיות בגדר אמת, או מידות טובת: 

כמה מן ה"אמת" הוא כוחו של הרוח בזה הוא נמדד  גם אם הוא מזיק ומסוכן בדרגה עליונה...

 122עד היכן הוא רואה הכרח לעצמו לדלל, לעטוף, למתק, לעמם, לזייף אותה. יכול לשאת...

ה הספקן, זה היצור הרך, נבהל על נקלה, כליותיו אומנו לסלוד מפני כל ניטשה סלד מן הספקנות: "כי הנ

הספקנות היא הביטוי הרוחני ביותר של  .ותקיף, והן חשות מעין נשיכה.. "לאו" ואף מפני כל "הן" ברור

אך גרוע בהרבה  123".תופעה פיסיולוגית רבת פנים, שבלשון פשוטה מכנים אותה חולשת עצבים וחולניות

 הצורך להגיע לוודאות מאולצת:הוא מהספקנות 

אל תלך שולל: אנשי דעת גדולים ספקנים הם. החוזק, החירות שמקורה בכוח ועודף כוחה של 

החופש מדעות גמורות .. דעות גמורות הם בתי כלא. הרוח, מעידים על עצמם על ידי הספקנות..

הלהיטות  משמשת אמצעי...הדעה הגמורה  מכל סוג שייך לחוזק, זו יכולת ההבטה החופשית...

היא רואה עצמה גבירתן. ולהיפך  -אין היא משתעבדת להן  הגדולה משתמשת בדעות גמורות...

  124אינם אלא צורה של חולשה. לטים...חהצורך באמונה מאיזשהו הן או לאו מו

 הנקודה החשובה היא התשוקה הפנימית ביותר לאמת:

ח, אם האיש בעל המידות ההן אינו דוחה מקרבו לב ומה לי יקר נפש וגאון רו-אך מה לי טוב

חולשות רגש בענייני אמונה ושיפוט, אם התביעה לוודאות אינה נחשבת אצלו כתשוקה הפנימית 

 125והוא בבחינת הדבר המבדיל בין אנשי האמונה ואנשי השפל. -ביותר, ככורח עמוק ביותר 

 מונעי השגת האמת 

 התבוננות עלהאדם נדרש להתרחק באופן מוחלט מכל מה שמסיט אותו מ ,על מנת להשיג את האמת

חבריו  ,המוסכמות החברתיות שהאמין בהם בעבר,הישנים : מושגי האמת והערכים האמת האמתית

 ואפילו מוריו ורבותיו.

כל הערכים ביחס ל 'מלחמה'ה' או מושגי האמת הישנים היא בלשונו של ניטשה 'הריסבחינה מחודשת של 

את נקודת המוצא המניחה שהחיים לא אפילו  .לקבל כל הנחת מוצא לימן היסוד ב , הריסהובליםהמק

                                                           
 הפרק.. ביאור למושג העוצמה ראה בהמשך 29ראה גם סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  379קאופמן, ניטשה, עמ'  121
 .717עמ'  997. ראה גם: ניטשה, הרצון לעוצמה ב', פסקה 90–91עמ'  35מעבר לטוב ולרוע, פסקה  ניטשה, 122
 . 719פסקה  070ניטשה, מעבר לטוב ולרוע, עמ'  123
 .12–13, סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 377. וראה גם: קאופמן, ניטשה, עמ' 303–307עמ'  92ניטשה, אנטיכריסט, פסקה  124
 . 025עמ'  7יטשה, המדע העליז, פסקה נ 125
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חוק מוסר אנושי כלשהו כפי שהניח קאנט, שבנקודה זו ניטשה תוקף אותו בחריפות.  שקייםערכיים או 

המוסר הוא רמאות משום שהוא יוצא מנקודת הנחה שיש להעניק לחיים משמעות, ובנוסף הוא מייצג 

הרס מושגי האמת כולל את כל  126.את מה שהחברה דורשת מהאדם במסווה של מה האדם דורש מעצמו

צמי ואת היומרה לתובנות אובייקטיביות: אקדמיות או דתיות. התפיסות האקדמיות מה שמייצג את הע

לוקות בחסר משום שהן חותרות להשיג דווקא תובנות פילוסופיות מוגדרות ושיטתיות, ומתוך היומרה 

התפיסות  127לייצג את האמת הן בעצם הגדרתן מהוות שקר כיוון ש:"הרצון לשיטה מעיד על העדר יושר".

ועיוות חוויות שונות על מנת להחשיבן  128לוקות בחסרונות נוספים כגון איסור החשיבההדתיות 

להסוות ערכים שליליים  ותהמוסר עלולהדת ו התפיסות של כאמתיות, למרות שאינן כאלה. נוסף לאלו,

  129.ןיבציה שלהדרך ערכים חיוביים, ולפיכך יש לבחון היטב את המוט

חבריו הטובים ביותר, ואת מוריו כולל הכול  להיות מוכן להקריב עבור האמת הייחודית של האדם עליו

:"אי תלותה של הנפש בכך  130ורבותיו, כפי שניטשה מעיד על עצמו בכך שעזב את ואגנר ושופנהאואר

החירות אף את הטוב שברעיך אפילו  מדובר ! כאן אין קרבן אשר ייקר מדי עליך לדעת להקריב על מזבח

ד: עצמו לימ וכפי שהוא 131".האדם המפואר ביותר, הדרו של עולם גאון שאין בלתובהיותו בנוסף לכך גם 

 132שהתכחשתם לי כולכם אשוב אליכם." "אני מצווכם לאבד אותי ולמצוא את עצמכם ורק לאחר

הרי שברור שאם האדם נדרש  החברה האנושית לא נמדדת בכמותה אלא באיכותה, חשיבותה שלשכיוון 

לא יותר מאשר פסולת: וראה בו המון ו, עליו לוותר על חברת ההמון. ניטשה בז ללוותר על מוריו ורבותי

הוא יותר בגדר אמצעי מאשר מטרה, הכוונה היא  המין האנושי ,"האדם ולא המין האנושי ! אדרבא

חברת ההמון דומה  133: תל חרבות."חומר ניסויי, עודף עצום של פסולתלטיפוס: המין האנושי אינו אלא 

ומוסר ההמון לא נובע מפאת מוסריותו אלא מכך שכל אחד מאנשי ההמון מבטל את  134.בהמותלעדר של 

 135.עצמו בפני המקובל

אנשי  ההמון ובין קיים מאבק מתמיד ביןש ההמון מסכנת את האדם החותר לאמת משום התפיסה של

 שבו יד ההמון על העליונה: שחותרים לאמת, מאבק,  המעלה

                                                           
, הוא מדגיש שהצורך להתחשב במקובל בחברה הייתה חלק מביקורתו על קאנט, וחלק 010–59קאופמן, ניטשה, עמ'  126

 . 11מהסיבה שבגינה ניטשה עצמו פרש מההוראה באוניברסיטה. וראה גם: סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 
 .92עמ'  71ניטשה, פתגמים וחיצים, פסקה  127
להים הוא תשובה גסת אגרוף, גסת רוח כלפינו ההוגים, ביסודו של דבר –: "א010ראה למשל: ניטשה, הנה האיש, עמ'  128

 איסור המוטל עלינו בגסות אגרוף :"לא תחשובו." 
, נותן כדוגמא, את 332–330קאופמן, שם, עמ' . 12–13, סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 019–012, 010קאופמן, ניטשה, עמ'  129

 הדת הנוצרית שמסווה את השנאה ע"י אהבה מזויפת או שבורחת מאהבת העצמי על ידי הצבת הערך של אהבת האחר. 
למרות שניטשה משבח חברות של אמת שמטרתה להביא את עצמו ואת זולתו זאת, .399, 332–330קאופמן, ניטשה, עמ'  130

 .לכדי שלימות
 . 725עמ'  59ניטשה, המדע העליז, פסקה  131
 . 22ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  132
 . 037–030עמ'  203ניטשה, הרצון לעוצמה ב', פסקה  133
 . 027–020קאופמן, ניטשה, עמ'  134
 . 010–011וראה גם: וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ'  013פסקה  023ניטשה, דמדומי שחר, עמ'  135
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בים הרוחניים שיתפתח ויפעל בהם האדם הנעלה... החברה מנסה ההמון הוא שמכתיב את המרח

להשיג שליטה ביחידים על ידי הכפפתם לפעילות על פי עקרונות וכללים משותפים... ההמון נלחם 

  136 ביחיד עד חרמה וכופה עליו מוסר משום שהוא שונא את האדם הנעלה:

ישנים, את השובר הם מכנים  את היוצר הם שונאים יותר מכל: את זה השובר לוחות וערכים

הם צולבים את מי שכותב ערכים חדשים על לוחות חדשים, הם מקריבים לעצמם את  עבריין...

 137מאז ומתמיד היו ראשית הקץ.. הם צולבים כל עתיד האדם !.. -העתיד 

משום  ,ולתו ומיכולתו לבטא את ייחודיותוהמשמעות היא שחברת המון העם מרחיקה את האדם מגד

לפיכך על האדם  138שהיא יוצרת אצל האדם פחד מתגובת החברה לכך שהוא יביא את ייחודו לידי ביטוי.

אשר על כן, ניטשה קורא לפרוש מהכלל:  להתרחק מחברת ההמון גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית.

 139".ך באתילשם כ -"לא אל העם ידבר זרתוסטרא כי אם אל רעים... לשדל רבים לנטוש את העדר 

גרועה מן החברה היא המדינה. מבחינה מעשית היא דוחפת את האדם לאידיאל האושר והתועלתנות  

וגורמת לו לפחד להביע את ייחודו ובכך מרחיקה אותו מן האמת. הוא מתייחס פעמים רבות למדינה 

די מימוש וסכנותיה ומכנה אותה ה'אליל החדש' או שטן של ממש וטוען כי הפרט לא יכול לבוא לי

במסגרת המדינה: "מקום בו חדלה המדינה, רק שם תחילתו של אדם אשר אינו מיותר: רק שם תחילת 

  140".ימה החד פעמית אשר תמורה אין להשירו של ההכרחי, הנע

זאת משום שקיום המדינה מבוסס על  ,מבחינה רעיונית, התנגדותו של ניטשה למדינה גדולה שבעתיים

ן ההומניזם ייחודו כגוולהנחות יסוד שמציבות אלטרנטיבה אידיאולוגית לחירותו האותנטית של הפרט 

שה ניטלעומתן, בין בני האדם ואהבת האדם.  שוויוןב אידיאולוגיה אחרת הדוגלת והדמוקרטיה או כל

גם אין זה מן הראוי ו ',צדק: 'בני אדם אינם שווים"כך אומרת לי מידת ה :הוא חוסר הצדק שוויוןטען שה

התייחס לדמוקרטיה בהתאם וראה בה: "צורת ניוונו והקטנתו של האדם, ניטשה,  141!"שייעשו שווים

  142".גימודו לבינוניות, פיחות ערכו

                                                           
 . 071מ' אילון, יצירה עצמית, ע 136
 . 015–019עמ'  793,799פסקאות  ,א' . וראה גם: ניטשה, הרצון לעוצמה71פסקה  711ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  137
 .029קאופמן, ניטשה, עמ'  138
 .70ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  139
ד, , סיג391, 097, 029, 009. וראה גם: קאופמן, ניטשה, עמ' 91, הציטוט מעמ' 91–22ניטשה, זרתוסטרא עמ'  140

 . 91אכסיסטנציאליזם, עמ' 
 .072. וראה גם: אילון, יצירה עצמית, עמ' 52ניטשה, זרתוסטרא עמ'  141
 . 001עמ'  713ניטשה, מעבר לטוב ולרוע, פסקה  142
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 בעקבות העצמי

הקנאות לאמת מובילה את האדם אל עבר עצמו: "היה גבר ואל תצעד בעקבותינו כי אם בעקבות עצמך! 

! אף עלינו לגדול ולשגשג חופשים ונטולי פחד חיינו מוטל להיות צודקים בעינינובעקבות עצמך! גם על 

  143מתוך עצמנו במלוא התום של עצמיותנו."

ל האדם לעצב את חייו כיצירת אומנות ייחודית שאין בה היחס הנכון לעצמי הוא כאל יצירת אומנות ע

חיקוי של אחרים. על החיים כמו על האומנות להעניק לעצמם את משמעותם מתוכם, מתוך עצם קיומם. 

וכמו שבאומנות על האמן להזדהות עם אומנותו ולהתאחד עמה כך על האדם להזדהות עם חייו ולאהוב 

ע להיעשות למה שהנך היא האהבה העצמית: "ובנקודה זו אין משום כך הדרך העיקרית להגי 144אותם.

לחמוק עוד ממתן תשובה לשאלה העיקרית, כיצד אתה נעשה מה שהנך. ובזאת אני נוגע ביצירת הפאר 

חשוב לציין שאהבה זו אינה דבר של מה בכך ויש  145של האהבה העצמית" -של אומנות הקיום העצמי 

 לטרוח על מנת להשיגה:

 אהבה איתנה ובריאה: על מנת שיוכל להיות שרוי עם עצמו...... ללמוד לאהוב את עצמועל האדם 

ואמנם ללמוד לאהוב את עצמו, אין זה צו להיום ולא למחר. אדרבא מכל האומניות היא 

כי כל מה שעצמי הוא, חבוי יפה יפה  המעודנת ביותר, הערמומית ביותר, אחרונה שאין אחריה...

 146.מטמון, את מטמונו שלו עצמו הוא מגלה לאחרונהמעיני בעליו, ומכל 

או  בכל מצב 'לומר כן לחיים' ניטשה מציע דרכים נוספות שקרובות מאוד לדרך הראשונה. הוא מציע

 לשים לב לתחומים שאהבת בחייך תוך כדי התבוננות באנשים שיוצרים אצלך השראה:

הרצון לחיים שהוא כמעיין  אמירת "כן" לחיים אף בבעיותיהם המוזרות ונוקשות ביותר,

 147המתגבר שופע חדווה ...זאת נתגלה כגשר...כדי להיות הוא עצמו התענגות על ההתהוות...

התר לנפש  וכל האדם להגיע לידיעת עצמו ?...אולם כיצד נוכל למצוא את עצמינו מחדש ? כיצד י

גרם לך עליצות  .? מה..הצעירה לשאול עצמה, בהביטה לאחור על חייה: מה באמת אהבת עד כה 

 ...א גבוה לאין ערוך מעליך. מחנכיךמהותך העצמית אינה טמונה עמוק בתוכך אל... ושמחה?

מחנכיך אינם אלא משחרריך וזה סוד החינוך  מגלים לך את מקור המשמעות האמתי של ישותך...

                                                           
 .793עמ'  55ניטשה, המדע העליז, פסקה  143
 .17. וראה גם: סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 134וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ'  144
 .029עמ'  5ניטשה, הנה האיש, פסקה  145
"על מה נענש אדם בצורה חמורה  , כשאדם לא פועל למען עצמו הוא נפגע קשות:בהתאמה. 091ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  146

ביותר? על ענוותנותו, על כך שלא נטה אוזן קשבת לצרכיו האמתיים ביותר, שטעה בהבנת עצמו, על שאיבד את דקות ההקשבה 
העדר זה של יראת כבוד מתנקם על דרך עונשים מעונשים שונים, מתנקם בבריאות, בידידות, בהרגשה –ם שלולאינסטינקטי

הטובה, בגאווה, בעליצות, בחירות, באיתנות, באומץ הלב, לאחר מכן אין אדם סולח לעצמו עוד לעולם." ניטשה, הרצון 
 . 727עמ'  509, פסקה ב' לעוצמה

 . 030. וראה וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ' 039–032עמ'  9 ניטשה, שקיעת האלילים, פסקה 147
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ב כולו. ודאי שמצויים אמצעים בדוקים אחרים למציאת העצמי, אולם אינני מכיר אמצעי טו

 148יותר, מלהתבונן במחנכים ובמעצבים שלך.

 חיי אמת קיומיים

חיפוש האמת הוא החיים עצמם, ומשום כך יש להתנגד לכל מה שמקטין את חשיבותם ועוצמתם של 

החיים שהרי הקטנת עוצמתם של החיים היא פגיעה באמת, ובהתאמה אמת שלא מעצימה את החיים 

לתי נפרד של החיים והגופניות היא חלק בלתי נפרד מהגדרת אינה אמת. מעבר לכך שחיי הגוף הם חלק ב

היוצר והיצירה, הרי שהתנוונות גופנית, גורמת לסגפנות חולנית, שלילה עצמית והתנוונות מוסרית, 

וממילא לביטול ערכם של החיים. משום כך, יש לחבר את חיי הגוף אל חיי הרוח, לשוב לשניהם יחד, 

 149.ולחיות את החיים במלוא עוזם

האדם, נדרש לפעול עם כל חלקיו על מנת לחיות חיי אמת ואינו רשאי להזניח אף לא אחד מחלקיו. הפועל 

היוצא של הבנה זו הוא שעל מנת להשיג את האמת יש להשתמש הן בדחף ובתשוקה והן בתבונה וברוח, 

 ,של השני. בנוסףבלבד תוך סירוסו  לשלב את היסוד האפולוני עם היסוד הדיונסי ולא לפעול עם האחד

גם התייחסות פילוסופית לא  150לא מסוגל ליצור. )בנוסף לאפולוני( אדם ללא דחף, ללא היסוד הדיונסי

לבד, שאינו אלא המתתו של הטבע לצורך ניתוחו, אלא יש לחוות את ביכולה להיעשות בניתוח שכלי 

בבעיות שפתרונן ישנה את האדם: ניתן לעסוק באופן אמתי, רק בחייו של ההוגה עצמו. משום כך,  הבעיות

"המלומד חפץ למעשה להמית את הטבע לנתחו ולהבינו, ואילו הגאון רוצה להעשיר את הטבע בטבע חי 

  151חדש."

האדם נדרש לחיות את חייו באופן חיוני ולחוות כל רגע ורגע באופן קיומי ומשמעותי. נתינת המשמעות 

מבחוץ אלא כאשר הוא חי אותם באופן קיומי, וחווה לחיים לא נעשית כשאדם חוקר את חייו ומנתחם 

עולם אינה מתגלה "האמת היא יוצרת ומתחדשת ול 152:כל רגע ורגע. באופן זה האדם יוצר את חייו

היא תמיד חידוש לעומת מה שהיה קודם לכן, כיוון שהיא תוספת של ממשות וראיית . כקבועה ונצחית..

 154:אמת אלו משפיעים באופן ממשי על המציאות המעשית בסופו של דבר, חיי 153הכול מזווית חדשה."

  155".ה או שיחיה במישרין את פעולותי"שנוא עלי כל מה שמוסיף לי ידיעות מבלי שירב

                                                           
 .790, 029. וראה גם קאופמן, ניטשה, עמ' 72–79ניטשה, שופנהאואר כמחנך עמ'  148
 . בנוסף הוא כותב שם שכשהאמת שולטת בחיים היא מנוונת אותם. 29–35אילון, יצירה עצמית, עמ'  149
 .711–717ד: שם עמ' . וראה עו702–701קאופמן, ניטשה, עמ'  150
 .29, אילון, יצירה עצמית, עמ' 99–92. סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 52ניטשה,שופנהאואר כמחנך, עמ'  151
 .12אילון, יצירה עצמית, עמ'  152
. איני מעוניין להיכנס כאן לשאלה המרתקת האם ניטשה האמין בקיומה של מהות או 19סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  153

האדם לגלות את האותנטיות הקיימת בתוכו, משום שכך או כך האדם צריך לחיות באופן אותנטי. להעמקה ראה: שהבין שעל 
מתייחס  09, שמונה את קאופמן, ורוזנוב בין אלו שסברו שקיימת מהות,)ובהערה 01הערה  723אבירם, העל אדם, עמ' 

ת מהות ואח"כ ניתן ליצור באופן חופשי, ולבסוף בעמ' , מנתח את סיגד, שלטענתו בשלב הראשון קיימ797–791לקופר(,בעמ' 
מביא את פתרונו שלו שמניח שהאדם יכול ליצור מהויות רבות אך לא בכמות אינסופית. כמו כן ראה: אילון, יצירה  791

, 1 הערה 733–737, עמ' ?שמקבל את גולומב שהאדם הוא חסר מהות, ואת השגותיו של אבירם, ניטשה כמחנך 22עצמית, עמ' 
 שמצביע על סתירות פנימיות בשיטתו של גולומב.

 .92, 97–90אילון, יצירה עצמית, עמ'  154
 , הוא מצטט בפתיחת הספר את דברי גתה. 03ניטשה, ההיסטוריה לחיים, עמ'  155
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שאינו  כל מה כל מה שאין בכוחו להחיות את החיים,הדרישה לחיות חיים חיוניים הוא ש פועל יוצא של

השכלי של קאנט אין נגיעה לחיים, הוא נכלל בקטגוריה  כיוון שלמוסר הוא שלילי. ,מגביר את חיוניותם

האדם 'הטוב' האדם  -"נטילת הטבעיות מערכי המוסר גרמה להיווצרות טיפוס אדם מנוון  156:זו

בדומה לכך, כל אידיאל אוטופי הוא חולשה המרחיקה את האדם מן  157".'המאושר' האדם 'החכם'

  158.החיים, בניגוד לאידיאל שצומח מתוך החיים וניתן למימוש, שבכוחו להעניק לחיים ערך קיומי

גם הדת כמו המוסר לא מעניקה לחיים חיוניות ומצמצמת את הביטוי היצרי של החיים. בנוסף, היא 

ולם הזה כיוון שהיא מעניקה משמעות מרכזית לחיים שאחרי המוות מוזילה את ערכם של החיים בע

מן האופן שבו האמונה  מפחיתה את ערכו של האדם. "ניטשה התרשם עמוקות... ל–אועצם מציאותו של ה

והים והתאולוגיה הדתית הצליחו להפחית את ערכו וחשיבותו של האדם: עד מה העולם הזה ל–אב

יוצר  ל–אמותו של ה ,כיוון שכך 159לחלוטין את ערכם 'לשם שמים'."והחיים האלה כאן יכולים לאבד 

להתמודד לבדו עם טבעו וכוחותיו ובשל  שחרור מכלא המטאפורות שהאדם בנה לעצמו, מחייב את האדם

 160.כך, מגביר את חיוניות החיים

 הרצון לעוצמה

הוא הדחף  161,"הרצון לעוצמה"מבין ש קאופמןבין חוקרי ניטשה קיימת מחלוקת בביאור מושג יסודי זה. 

לפעול מתוך עצמו, ולהתגבר על עצמו. למעשה, כל קושי בחיים הוא אתגר  162של האדם להגיע לשלימות,

זהו כוח יוצר  שמאפשר גילוי של עוצמה ואושר בהתגברות עליו, כולל התגברות על חיי תועלתנות רגילים.

ומשום כך הוא נמצא  החיים תעלות מעלששואף להתעלות על עצמו, כוח טבעי של החיים שרוצה לה

צב תמיד במ כל מה שקיים שואף לעלות על עצמו ומשום כל הוא שרוי" במלחמה מתמדת עם עצמו:

הפך לאלון, אף שזה מחייבו לחדול להיות בלוט, ובכן זה בגדר התגברות ימלחמה נגד עצמו. הבלוט שואף ל

 163"עצמו. מית, אף שזה מחייב התנזרות ושלילתמושלם ולהגיע לשליטה עצ על עצמו. האדם שואף להיות

                                                           
 . 005וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ'  156
  .725עמ'  231ניטשה, הרצון לעוצמה א', פסקה  157
 . 011, עמ' אילון, יצירה עצמית 158
לוהים ומציין –, דן במות הא52–52. קאופמן, ניטשה עמ' 99–92, סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 51קאופמן, ניטשה, עמ'  159

לוהים צופן עמו סכנות אבדן מוחלט של כל משמעות לחייו" ויגרום –כמה נקודות חשובות: א ניטשה "הרגיש שמות הא
ניהיליזם משום שבכך שהכניסה את מושגי העולם הבא )השקריים(, היא למעשה,  הדרדרות מוסרית. ב גם הדת עצמה מעודדת

טוענת שאין משמעות לעולם הזה מצד עצמו, וממילא אין ערכים אנושיים. ג לא נכון לטעון שניטשה הניח כהנחת מוצא שאין 
ובמקביל חווה את האתאיזם לוהים –אלא מתוך כך שניטשה ערער על כל מוסכמות החשיבה הוא ערער גם על א הים,ול–א

 כאינסטינקט. ד ניטשה בז לנטורליסטים שטענו שהטבע הוא רק חומר.
 . 090, 22אילון, יצירה עצמית, עמ'  160
. הוא מוסיף שם לחדד שניטשה היה יכול לקורא לרצון לעוצמה "אינסטינקט של חירות" אך הוא 771קאופמן, ניטשה, עמ'  161

ת לחדד את החשיבות של הסבל והאכזריות ואת המוכנות להילחם לא רק על עצם החיים בחר בשם 'הרצון לעוצמה', על מנ
 עצמם אלא גם על התרחבותם, וכן על מנת שלא להתפשר עם השפה המקובלת מה שעלול לגרום לו לאבד את יושרו. 

. ובנוסף הוא המניע הפסיכולוגי של האדם לכל פעולותיו, גם אם הן סותרות זו את זו וגם אם הן 020קאופמן, ניטשה, עמ'  162
, שגם הרצון לאמת בלתי מתפשרת, הוא ביטוי של הרצון לעוצמה, כיוון 372נראות כמבטאות חולשה. קאופמן, מציין בעמ' 

 שההגעה לשלימות, תלויה באמת. 
 , ועוד. 735–739, 051, 091, קאופמן, ניטשה, עמ' 000–001. וראה עוד: ניטשה, זרתוסטרא, עמ' 777יטשה, עמ' קאופמן, נ 163
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ההסבר לכך הוא שלא ניתן לתת משמעות לחיים רק מלחיות את החיים עצמם, אלא דווקא מהצורך 

הקרבת החיים למען יתר  ,"והיםל–א"להיות כ :להתעלות מעליהם. זהו צורך להשיג שלימות ואלמוות

  164.חיים, מסירות נפש לצורך חיי נצח

מדובר  165.לפי אותם חוקים שקבע לעצמו, ממשיך להתרחש תהליך רכישת העוצמה פועלכל זמן שהאדם 

בתהליך יצירה מתמיד שהמוקד בו הוא התהליך, היצירה מתוך ההתגברות העצמית. היצירה היא 

סובייקטיבית לגמרי ומרכזיותה במה שהיא מעידה על התהליך הנפשי שממנו היצירה נובעת, על חיוניותו 

ביצירה עצמה. ממילא מובן שרק יצירה שבאה מתוך התגברות עצמית היא חיובית ואילו  של היוצר ולא

מטרת  166כל יצירה שנובעת ממקור שלילי, מתוך חוסר אותנטיות, פחד, עצלות וכדומה, היא שלילית.

עצמו צריכה להיות הבאת תכונותיו של האדם  שמבטאת את ההתגברות ואת הרצון לעוצמה, ,היצירה

 167., ולא השפעה מוסרית או חינוכית על אחריםלידי ביטוי

סיולוגית, שמגמתו היא ילעומתו, סיגד רואה את הרצון לעוצמה כביטוי לאינסטינקט שהוא תביעה פ

 ההשתלטות: 

. מפעולותיו והוא הצורך, האינטרס כיצור חי מגלה האדם את היסוד העקרוני השולט ככל פעולה

ולוותר בכך על , תביעה פיסיולוגית להשיג משהו וראשונה אין הוא אלא אינסטינקט בראש

, קביעת ערכו שלו וביטול השתלטותו של אינסטינקט על זולתו הפעילות משמעה... צרכים אחרים

החיים ... חיים כמשהו אלים ובלתי צודקערכם של האחרים . ניצשה רואה את הטבע כמכלול ה

 .כזרית סתמית והחלטיתואין בהם שום חוק אלא פעילות א הם אפוא רצון לעוצמה

החיים כרצון לכוח הם הערך העליון במשנתו של ניטשה ולשאר כל הערכים כולם, אין היררכיה פנימית 

ואינם אלא דרך הביטוי של ערך הכוח העליון. ההופעה של העוצמה הכרחית משום שהיא נובעת מתביעה 

 168פנימית של חירות, וסוף כל תביעה פנימית להגשים את עצמה.

 מקומה של התבונה 

הבאנו לעיל כי האדם צריך להתגבר על עצמו וליצור מתוך חיי האמת שלו. קאופמן וסיגד נחלקים גם 

 במקומה של התבונה בהתגברות העצמית וביצירה.

                                                           
. כדוגמא לכך, ניטשה מציין את העובדה שלרוב הפילוסופים לא היו ילדים משום שהעדיפו לתת 779קאופמן, ניטשה, עמ'  164

 ביטוי לחייהם באופן נעלה יותר מאשר ילודה. 
 .731ן, ניטשה, עמ' קאופמ 165
 .355עמ'  321וראה גם: ניטשה, המדע העליז, פסקה  323–327קאופמן, ניטשה, עמ'  052אילון, יצירה עצמית, עמ', 166
 . 029אילון, יצירה עצמית, עמ'  167
פו של הוא טוען שבסו 21. בעמ' 22, 27, 20, שאר הפסקה מבוססת על עמ' 35הציטוט מתוך: סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  168

חשבון אצל ניטשה ישנה משמעות לאדם האותנטי רק במסגרת המציאות הכוללת. היינו שמשמעותו של הפרט נגזרת מזה 
שהוא חלק מהאנושות או מהטבע בכללו ולא אדם פרטי. הוא חולק על קאופמן, שמדגיש את ההתגברות העצמית בפרטיותה. 

ניטשה התנגד לכל כוליות שום שהיא עלולה לפגוע בערכו של האדם. וסיף ש, סובר כמו קאופמן, ומ53אילון, יצירה עצמית, עמ' 
: "נראה לי חשוב שניפטר מן הכולות, מן האחדות, מאיזה שהוא כוח 051, עמ' 330, פסקה א' ראה גם: ניטשה, הרצון לעוצמה

הים. מן ההכרח לפורר ול–ממשהו מוחלט, שאם לא כן, אי אפשר יהיה להימנע מהכרה בו כערכאה עליונה, מלכנותו בשם א
בחרתי שלא להעמיק בנקודה זו משום שכולם מודים שהקיומיות מתחילה בתודעת האדם עצמו. להרחבה ניתן את הכולות." 

 .1סוף הערה  733, עמ' ?, וכן: אבירם, ניטשה כמחנך2, 0בהערות  90–91לעיין באילון, יצירה עצמית, בעמ' 
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 169,התבוני סיגד טוען כי היצירה בחיי האדם נובעת רק מהיסוד הדיונסי האקסטטי ולא מהיסוד האפולוני

לא שייכת לחיי אמת ויצירה. התבונה שמחפשת אובייקטיביות חוטאת לאמת  משום כך התבונה כלל

הורתה של התבונה  170.משום שאין בנמצא אובייקטיביות: "עובדות אינן בנמצא כי אם פירושים בלבד"

היא התודעה האנושית הנותנת הסברים רציונליים לפחד של האדם לבטא את עוצמת החיים שגלומה 

מהסבל העלול להיגרם לו ולאחרים כתוצאה מכך. אם כן, התבונה נובעת מניוון  בתוכו, משום שהוא חושש

החיים ומחוסר הרצון לחיות את החיים במילואם. האדם בורח משאלת החיים הקיומיים על ידי זה שהוא 

מכיר אותם מבחינה שכלית ומקדש את ערך המוסריות כערך בלעדי בחייו מה שמעניק להם משמעות 

הוא חי חיים "אובייקטיביים", ולטובת זה, מדכא את עצמיותו על מנת לשרוד ומקריב  מוגדרת וקבועה.

)מבחינה ערך בהכרת החיים יותר את היצריות, והספונטניות שבהם. הוא מטעה את עצמו לחשוב שיש 

כיוון שערך החיים הוא בעוצמת התגברות שלהם  מאשר חיי יצירה שיש בהם בלבול ואי ידיעה.תבונית( 

ת עוצמתם ומילואם של החיים מהווה ויתור של האדם על החיים אמם הרי התבונה שמסלפת על עצ

בעוצמתם והופכת את האדם מסובייקט אקסטאטי לאובייקט תבוני ומשום כך, היא מבטאת את 

  171המוות.

לעומתו קאופמן סובר שהתבונה היא הגילוי העליון של הרצון לעוצמה והיא סגולתו של האדם כי מהותה 

 172ולהעמידם לרשותו של האדם. לשלוט עליהם באופן טבעי ,רוח להיות מסוגלת לסדר את הדחפיםה של

יצירת האדם וחייו  173ערכם החיובי של הדחפים היצריים בא לידי ביטוי רק כאשר הוא מבטא תבונה.

יצרו.  זו האדם ילך אחר כי ללא שליטה המתוקנים נובעים בשעה שהיסוד האפולוני שולט ביסוד הדיונסי,

העוצמה מתבטאת דווקא ביכולת התבונה לכבוש את היצר כשם שהגוף הבריא ביותר הוא זה שהתגבר 

על הרבה מחלות, ובנוסף היא מאפשרת לאדם סדר ומשמעת שהם חיוניים ליצירת חוקיו האישיים של 

                                                           
 . 11, 12, 35סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  169
: "אין העולם ניתן להכרה: הוא ניתן 07. וראה גם בהמשך הפסקה בעמ' 00עמ'  290פסקה ב', ניטשה, הרצון לעוצמה  170

 להסבר על דרך אחרת, אין משמעות מאחוריו כי אם משמעויות לאין ספור". 
לבטא את יצריותו האדם מפנה  . הוא טוען שם עוד שכיוון שהמוסר דורש מהאדם שלא95–91סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  171

את הטוב שבו כלפי חוץ ואת הרע שבו כלפי פנים. כשהשקר של התודעה שהקריבה את היצריות והספונטניות יתגלה, האלימות 
החייתית של האדם תופנה כלפיה ותתעתד להרוס כל מה שקדוש. משום כך ההרס הוא התנאי לחירות ולפרטיות. בסופו של 

הולך שולל ע"י התודעה, יהרוס את ערכיו הקיימים ויכולת קיומו תימדד על פי יכולתו לחיות בעולם  דבר, האדם יבין שהוא
שמשמעותה של האובייקטיביות היא ביטול כוחו של הפרט לטובת מישהו  29–20ללא משמעות. בנוסף לכך הוא סובר בעמ' 

לתו ואינה ביטוי של העצמי הפנימי. יסוד אחר. ושהיא שטחית משום שסוף כל סוף היא הדרך שבה האחד מתקשר עם זו
ההסבר לדבריו הוא שהתבונה היא חיצונית לאדם והיא כלי שלו לראות את עצמו מבחוץ. תפקידה הוא רק על מנת להעביר 

 את מציאות ה"אני" לאחר אך אין בכוחה לחזק את קיומו של האני וכשהוא נכפף אליה היא מחלישה אותו.
נקודת מחלוקת קטנה אך מעניינת בין סיגד, לקאופמן, היא מה יחסו של ניטשה לסגפן שלמעשה מסרס את יצריו ע"י  172

, כיוון 792, זו השקעה עצומה על לא כלום. לפי קאופמן, ניטשה, עמ' 99–92השלטת התבונה. לפי סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 
הקדוש נמצא במדרגה עליונה. עם זאת, מדרגתם אינה נחשבת מדרגה שהמטרה העליונה היא כיבוש עצמי ולפיכך הסגפן/

 עליונה כמו הפילוסוף והאומן, משום שהם יוצרים מתוך תשוקותיהם ואילו הוא רק כובש אותן.
. הוא מסביר שם, שכשניטשה כותב שהוא מעדיף את האינסטינקט על התבונה כוונתו שהוא 709–700עמ'  קאופמן, ניטשה, 173

–071שם, בעמ'  ונה תשלוט ביצרים באופן טבעי אינסטינקטיבי ולא שתשלוט בהם באופן מודע. עוד הוא מסביר,מעדיף שהתב
, שטעותם של אלה שכתבו שניטשה סובר שהיצירה נובעת מהיסוד הדיונסי בלבד היא שניטשה שינה את המשמעות של 070

ונסי כיצריות חסרת גבולות וקרא לשלב ביצירה את היסוד הדיונסי. בעוד שבכתביו המוקדמים הוא הגדיר את היסוד הדי
היסוד האפולוני, בכתביו המאוחרים שבהם קרא ליצירה מתוך היסוד הדיונסי בלבד, הוא שילב בתוכו את היסוד האפולוני 
ומשום כך קרא ליסוד הדיונסי: 'להיטות מבוקרת' ולא כפי שהגדיר את היסוד הדיונסי בכתביו המוקדמים כיצריות חסרת 

מסכים עם קאופמן, אך שונה ממנו בשתי נקודות. האחת אליבא דאילון, ההיבט  25–21אילון, יצירה עצמית, בעמ'  .גבולות
האינדיבידואלי של היצירה נובע מהיסוד הדיונסי ואילו קאופמן, לא עשה חלוקה זו. שנית אילון טוען שהיצירה לא צריכה 

ל קאופמן היא הטענה כי תפיסת ניטשה קוהרנטית ומשום כך ברור שכל יצירה להיות בעלת לכידות ואילו לב ליבו של ספרו ש
, שם הוא מוכיח את יחסו החיובי של ניטשה לתבונה מכך 309צריכה להיות בעלת לכידות. וראה עוד קאופמן, ניטשה, עמ' 

 שתקף את הנצרות על היותה נוגדת את התבונה. 
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 הוא מסכים שניטשה תקף בחריפות את התבונה, אך מסייג זאת בכך שניטשה עשה זאת רק 174.האדם

 175או בשעה שהיא חוטאת לייעודה ולא מערערת על הנחות יסוד. בשעה שהיא פועלת ללא היצריות

הקורא לחיות את  מחלוקת נוספת בין סיגד לקאופמן היא בשאלה אחדות חלקי הנפש. בניגוד לקאופמן

 בנמצא.חיי האמת מתוך אחדות בין חלקי הנפש, סיגד טוען שלא ניתן לדבר על אחדות זו, כי היא אינה 

 'אני'באדם פועלים אינסטינקטים רבים אך אין לקשרם למהות אחת של סובייקט. כיוון שלא קיים 

נראה  176סובייקט, אין לדבר על המהות של האדם, והאדם אינו אלא מכלול אפשרויותיו שטרם נוסו.

ניות, לסיגד ששולל את התבו שלקאופמן התבונה מאפשרת לנפש לפעול כסובייקט תבוני אחד, ואילו

 קיימים אינסטינקטים הרבים שכל אחד מהם פועל מכוח עצמו. 

 ערכים, מוסר וסובלימציה: השגת העוצמה

ללא  קובע את חוקיו וערכיו לעצמוו 177בעל העוצמה, מעצב את דרכו לפי העתיד ולא לפי דפוסי העבר

והערכים  תהליך רכישת העוצמה מתרחש כשהאדם מתוך חירותו פועל לפי החוקים התחשבות באחר.

כולל זה שהשיג הרבה עוצמה, שואף להגדלתה, משום שההנאה, האושר הגדול  ,כל אדם 178.שקבע לעצמו

על מנת להתקדם בתהליך זה,  179דווקא מהתוצאה. ונגרם כתוצאה מההתגברות עצמית, מהתהליך ולא

ל שיידרש: על מנת לחיות בהתגברות עצמית, האדם נדרש להיות נכון לגרום סבל לעצמו או לאחרים ככ

"אנו סבורים שקשיות, אלימות, עבדות...אמנות הפיתוי ושטניות מכל סוג, שכל רוע, אימה עריצות, 

ללא מוכנות  180"., לא פחות מהפכם'אדם' כוחות הטרף והנחשיות שבאדם, משמשים את עילויו של המין

משום  רכים שלו בעצמו.זו, האדם לא יתגבר על עצמו, יתנוון ולא ייצור, ולא יהיה מסוגל לקבוע את הע

כך, האדם היוצר נדרש לגייס כוחות נפש על מנת לעמוד בסבל שהיצירה דורשת ממנו עד כדי הקרבה 

 181עצמית.

הרצון לעוצמה, נגזרת גם תורת המוסר של ניטשה. קנה המידה למוסר הוא עד של החשיבות הגדולה מ

ומבטאת  182כך היא מוסרית יותר, כמה המעשה מבטא עוצמה ככל שהפעולה מבטאת עוצמה גדולה יותר

ממילא זהו לא מוסר אובייקטיבי נצחי אלא מוסר שמתפתח על פי אישיותו של  183.ערכים גבוהים יותר

                                                           
, וראה גם: שם, עמ' 737–731ה שרוצים לרסן אותם קאופמן, ניטשה, עמ' ולכן דווקא החלשים שואפים לחופש פראי בשע 174

 , שקאופמן דן בנזקי החופש הפראי ובמחלוקתו של ניטשה על רוסו.070–071
 .702–707קאופמן, ניטשה, עמ'  175
 .97–90סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  176
כממד פתוח לחלוטין בפני  : "הכנות מעצבת את החירות הפרטית לאור העתיד...19סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  177

 אפשרויותיו, הוא התחום האותנטי של חירותו." 
, שיצירת הערכים ע"י האדם וההתמודדות עם 091, 002. עוד הוא מוסיף שם, עמ' 737–731, 027קאופמן, ניטשה עמ'  178

א השאלה המרכזית שהטרידה את ניטשה והוא חשש בעמ' שאם האדם לא יבנה לעצמו עולם ערכים הוא יאבד הניהיליזם הי
 את אנושיותו. וראה בפרק ד' שלהבנה זו שותפים חוקרי חינוך רבים. 

 . 027קאופמן, ניטשה, עמ'  179
יפים, ניטשה לא מעדיף את הרע על . יש לשים לב שלמרות ביטויי השלילה החר99עמ'  22ניטשה, מעבר לטוב ולרוע, פסקה  180

שניהם משרתים ערך עליון יותר שהוא השגת העוצמה. אילון, יצירה עצמית, , ופני הטוב אלא טוען שאין לטוב עדיפות על הרע
, מוסיף שניטשה לא דגל באכזריות או בסבל לשמה אלא דגל בכך שיש ליצור מתוך חיוניות גם במחיר של אכזריות 059עמ' 

 וסבל.
 . 729קאופמן, ניטשה, עמ'  181
 . 731קאופמן, ניטשה, עמ'  182
 . 20–21סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  183
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הערכים שהשיג, עשויים להשתנות ומחייבים רק את האדם  184.בעל העוצמה ועל פי התרבות העכשווית

  185.ן שהוא מאמין בהםעצמו, כל זמ

: הרצון לעוצמה הוא הפירוש האחד והיחיד לכל עוצמה טוענת לאובייקטיביותרצון לתפיסת היתר על כן, 

ההתנהגות אנושית משום כך הופעתו של הרצון לעוצמה היא תמידית, ומתבטאת גם במלחמה מתמדת 

  עם כל חלקי האדם שאינם שואפים לשלימות.

רצון —ני מלמדךהוא הדבר שאו—רק באשר חיים שם, מצוי גם רצון: אך לא רצון לחיים, כי אם

ואולם מגרונו של עצמו, מי  כם בעיני החי נעלה מהחיים עצמם,! רבים הדברים שערלעוצמה

 186שוב ושוב עליהם לגבור על עצמם מתוך עצמם. המדבר? הלא הרצון לעוצמה הוא...

יהיו  מכאן שהכרח הוא שאפילו כוחות שנראים לכאורה נוגדים את הרצון לעוצמה כגון ציות או טוב לב,

נובעים מרצון זה. ההסבר לכך הוא שהחלש מציית לחוקים של החזק משום שהוא חושב שדרך זה ישיג 

עוצמה כי הציות לחזק נותן לחלש את כוחו של החזק, או למשל במקרים שרוע לב, יפריע מבחינה טכנית 

ם לאפשרות להשיג עוצמה. אפילו הערכה עצמית לאדם אחר תהיה נובעת מהרצון שלי לעוצמה משו

  187:שכשאני מעריך אדם אחר הרי כביכול אני נתתי לו את כוחו, מה שמגדיל את כוחי שלי, את עוצמתי

שביקשה להעמיד פני טוב לב: כל היכן  ,על פי רוב פותח טוב הלב על ידי ההתחפשות הממושכת 

היא מזרימה רגש של  -שמצויה הייתה עוצמה רבה, הוכר הצורך בהתחפשות אשר כזאת דווקא 

מון, ומאדירה פי מאה את כמותו הממשית של הכוח הפיסי. המרמה הוא אומנתו אם ון ואבטח

 188לא לומר אמו של טוב הלב.

התובנה שלכל היצרים יש מטרה אחת שהיא רכישת יתר של עוצמה, היא הסיבה לכך שניתן לעדן את 

אחרת. משום כך בעל כזו או בדרך ביטוי לבוא לידי היצרים, שהרי מטרת היצר היא השגת העוצמה ולא 

העוצמה מעדן את יצריו ע"י התבונה. למשל הדחף המיני שמהווה ביטוי של העוצמה, יכול להתבטא דרך 

 189.פעולה מינית או דרך יצירה אחרת שמעצימה את חיי האדם

 את אותם החיים שוב.לחיות  ואם ידרש לכך יבחר את חייו  אוהב, כראויטא את העוצמה בממי שבחייו 

  :ממשיתמשמעות להם שנובעת מכך שהוא מעניק בחייו,  תרחש מהבה של ממש לכל מה שמדובר בא

                                                           
קרא לספרו גניאולוגיה של המוסר, משום שמדובר  . הוא מציין שם, שזו הסיבה שניטשה012וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ'  184

 בתהליך של התפתחות. 
 .52–59אילון, יצירה עצמית, עמ'  185
 . 777–705, 050–051, 092קאופמן, ניטשה, עמ'  . וראה עוד:000יטשה, זרתוסטרא, עמ' נ 186
 . 731, 029–021קאופמן, ניטשה, עמ'  187
, ניטשה, זרתוסטרא, עמ' 312עמ'  392, פסקה 712עמ'  709. וראה עוד: שם, פסקה 729עמ'  729ניטשה, דמדומי שחר פסקה  188

001 . 
, שקאופמן מחדד שהתבונה עצמה לא מתעדנת אלא רק 700. וראה עוד: שם, עמ' 777–705, 971–712קאופמן, ניטשה, עמ'  189

 היצרים עצמם.
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נוסחא שלי לגדלות שבאדם היא אהבת הגורל, לא לרצות שום דבר לא קדימה ולא אחורה, שום  

כל אידיאליזם איננו אלא  -דבר לעדי עד. לא רק לשאת את ההכרח וכל שכן שלא להעלימו 

  190.כי אם לאהבו -עיניים בפני ההכרח-האחזת

אהבת הגזירה, היא לדעת ניטשה אותו מצב הנפש של האדם, המלווה תרבות כפי שמצטיירת 

ברוחו. זו אמונתם של אנשים שהתעלו על כל טינה, מכיוון שהם מחייבים לא רק את קיומם 

 191.כי אם כל קיום -שלהם עצמם 

י שמי י שנמצא בשלב הרצון לעוצמה עלול לראות בזולת אויב ולהתנהג אליו בהתאם, הרלמרות שמ

באופן מכבד: "כשהטיפוס המובחר מטפל בטיפוסים הבינוניים  זולתשהשיג את העוצמה מתנהג ל

 192בעדינות יתירה מטיפולו בעצמו או בעמיתיו, אין זה עניין של רוחב לב, כי אם פשוט חובתו היא זו."

נא תחילה לאנשים האוהבים היו  ךא -ם היו אוהבים את רעכם כמוכם, מגיע אפילו לאהבה: "לעוליחס זה 

 193אוהבים במלוא האהבה הגדולה..." -םאת עצמ

הם אלו שיוצרים שינוי באדם, מוציאים אותו  195שהשיגו את העוצמה הם מטרת האנושות. 194הבודדים

ושות' היא המטרה, כי אם : "לא 'האנאדם'-'עלבילים אותו לקראת היותו אדם' ומו-מכלל היותו 'מין

 198זהו תהליך הדרגתי 197.שינוי זה, אינו פחות בחשיבותו מהפיכת מן הקוף למין האדם 196"אדם!-העל

ניתן  העכשווית, אדם". במציאות-מציאותי ואימננטי שבו האנושות יכולה לייצר מתוכה את ה"על

 לראותו דרך האומנים והפילוסופים: 

.. חושפים את הסוד את המצפון הרע של כל אחד, את העיקרון שכל אדם ואדם .האומנים בלבד

הוא פלא ייחודי וחד פעמי. הם מעיזים לגלות לנו את האדם כמות שהוא בעצמיותו... מראים 

                                                           
, ניטשה, 392עמ'  320, ניטשה, המדע העליז, פסקה 707, וראה גם: שם, עמ' 025–029עמ'  01ניטשה, הנה האיש, פסקה  190

  .97שקיעת האלילים, עמ' 
, 799–792. הוא מתייחס לנושא זה באופן נרחב )למשל בעמ': 391והשני מעמ'  751קאופמן, ניטשה, הציטוט הראשון מעמ'  191

:"גולת הכותרת של הפילוסופיה הניטשיאנית היא החזון הכפול של העל אדם והשיבה הנצחית 003( וטוען שם, עמ' 752, 790
מדגיש, שלמרות שניטשה עצמו טען שלא ניתן להבין את מושג העוצמה  790ומושג המפתח של הוא הרצון לעוצמה." ובעמ' 

ללא החזרה הנצחית, וכן להיפך שלא ניתן להבין את מושג החזרה הנצחית ללא מושג הרצון לעוצמה, מרבית פרשניו לא 
כותב שהוא לא  23–27התייחסו למושג 'החזרה הנצחית', ולכן הם טעו בהבנת ניטשה. ואכן, סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 

הן משום שהוא אינו מרכזי אצל ניטשה והן משום שמושג זה אינו מתיישב עם היבטים  'החזרה הנצחית'יתייחס כלל למושג 
: "הגורליות כ'אהבת הגורל', משמעותה 712רבים במשנתו של ניטשה. עם זאת, כשסיגד דן בהיידיגר הוא כותב שם, עמ' 

אמתית אינה אלא בחירה חופשית העקרונית אינה אלא הזהות שקובע היידיגר, כניצשה, בין חירות לדטרמיניזם. החירות ה
בהתגלותה של ההוויה ובחוקיותה הפנימית, כפי שהוטל אליה האדם על פי המקריות של גורלו." בפרק הבא אראה שהרב 

 שג"ר התייחס למושג זה כמו סיגד. 
 .371עמ'  92ניטשה, אנטיכריסט, פסקה  192
 . 322–332. וראה עוד: קאופמן, ניטשה, עמ' 019ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  193
, טוען שישנם אנשים מסוימים שהם יכולים להיות בעלי עוצמה אך אין לדעת מי הם והיכן הם 710קאופמן, ניטשה, עמ'  194

פזורים בין כל העמים והמקומות ובכל הדורות. משום כך, כל אחד יכול לראות את עצמו, וכן לראות כל אדם אחר, כ'על אדם' 
 מחדלים החמורים של ניטשה היה שהוא לא הדגיש נקודה זו. פוטנציאלי. הוא מציין שם שאחד ה

 .799, 027קאופמן, ניטשה, עמ' 195
 . 05, וראה גם: ניטשה, זרתוסטרא, עמ' 721עמ'  0110ניטשה הרצון לעוצמה ב', פסקה  196
 .07–00. וראה גם: זרתוסטרא עמ' 032אילון, יצירה עצמית, עמ'  197
, שמביא הוגים שדנו בשאלת המימוש המעשי של העל אדם, 017וראה עוד: שם, עמ'  .001–011אילון, יצירה עצמית, עמ'  198

, שכיוון שמהאדם נדרש לעשות שינוי איכותי, 079–009ביניהם אבירם, שאליו אתייחס בפרק ד'. אילון מוסיף עוד, שם, עמ' 
שים היותר מוכשרים להוביל ומדובר בתהליך שדורש עוצמה אדירה ועשוי להתרחש במשך דורות, על האנושות לתת לאנ

ולייצר ממלכת גאונים שחיים מעבר למציאות ההווית. הדרך לעשות זאת היא לייצר התקשרות בין דורית של הגאונים כך 
להתחיל את ההתפתחות של הגאונים, כל דור מחדש. על מנת לקדם את  יהיה צורךשמסורות הגאונות תעבור בין הדורות, ולא 

 שר את הצלחתם של הגאונים. האנושות כולה, יש לאפ
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שהאדם בהקפידו בעקביות על ייחודו הוא יפה וראוי לתשומת לב הוא חדש בלתי נתפס 

  199ומופלא.

 סיכום 

התנאי  יטשה קרא לאדם להגיע לאותנטיות של עצמו מתוך קריאה קנאית לאמת.שנ הראיתיבפרק זה 

לכך היא התגברות על כל מה שמרחיק אותו מהאמת כולל תפיסות אמת שמקובלות על רבותיו וחבריו. 

מתוך האמת, עליו לבחון היטב מה הוא באמת אוהב ולגלות את עצמיותו. את האמת יש לחיות מתוך 

ולנפש ומתוך כך ליצור. ממילא מובן שיש לשלול את כל מה ששולל את החיים או חיבור לעצמי, לגוף 

מה שמניע את כל התהליך ולמעשה את החיים כולם, הוא רצונו של  מגביל אותם כגון הדת והמוסר.

האדם לעוצמה, היינו רצונו להתעלות מעל עצמו בין אם מדובר בתהליך שהוא מחייב תבוניות או בתהליך 

לבטא את האותנטיות שלו ואת הערכים שנגזרים ממנה. כשהדבר הרצון לעוצמה גורם לאדם  שמתנגד לה,

בורא את עצמו באופן שייחודי לו ויוצר שינוי חיובי בכל המין  ,נעשה בשלימות האדם אוהב את חייו

חדשים חד פעמיים שאין כיוצא בהם, המחוקקים  -"אנחנו מבקשים להיעשות למה שהננו האנושי: 

  200".לעצמם, הבוראים את עצמם

                                                           
 .77–70ניטשה, שופנהאואר כמחנך, עמ'  199
 . 329ניטשה, המדע העליז, עמ'  200
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 הרב שגר קורא את ניטשה : קדושהמעוצמה ל :פרק שלישי

 מבוא 

: בחלקו הראשון של הפרק אערוך השוואה בנקודות ההגות המרכזיות בהקשר לקיומיות מבנה הפרק

הקודמים תוך כדי חידוד ההבדלים בין ניטשה לרב אינדיבידואליות ואותנטיות כפי שעלו בשני הפרקים 

שג"ר. להשוואה זו מטרה כפולה: הראשונה היא להוות מעין מבוא ליחסה של משנת הרב שג"ר להגותו 

של ניטשה שתתבאר בהמשך הפרק. השנייה להצביע על כך שהבדלים בולטים בשיטותיהם נובעים 

 הדתית של הרב שג"ר.  תומתפיס

בתחילה אדגיש  ולהגותו כפי שעולה מניתוח כתביו.בחלקו השני אציג את יחסו של הרב שג"ר לניטשה 

 את יחסו השלילי ובהמשך אציג את יחסו החיובי.

 . הסברלכך  ציעוא שג"ר מעיד על עצמו שקיבל מניטשה בחלקו השלישי אתמקד במה שהרב

 השוואת נקודות מרכזיות בהגותם של הרב שג"ר וניטשה 

 דמיון כללי

הרב שג"ר וניטשה לא ראו עצמם כפילוסופים ולא כתבו בסגנון פילוסופי. סגנון כתיבתם נוגע בהיבט 

  201מזמין חיבור ממשי של הקורא לטקסט ולא רק לקריאה שכלית.והקיומי באדם 

בנקודות משמעותיות רבות תוכן כתיבתם דומה ולעיתים המעיין בפרקי העבודה  ,בנוסף לסגנון

הראשונים יתקשה להעריך למי משני ההוגים המשפטים מתייחסים. משפטים כגון: "האמת היא יוצרת 

היא תמיד חידוש לעומת מה שהיה קודם לכן, כיוון  ומתחדשת ולעולם אינה מתגלה כקבועה ונצחית...

את  להיות אני עצמי, לבטא חירות"זוהי האו: שהיא תוספת של ממשות וראיית הכול מזווית חדשה", 

מביאים לידי  ,עצמיותי, ולהעמיד במרכז ההוויה שלי את האמת הפנימית החופשית, את האותנטיות"

 ביטוי נקודה זו.

בנוסף לתכנים, שניהם ראו עצמם כיוצרי תפיסת עולם חדשה אשר מבינים כי יצירתם מהווה בסיס 

  202ליצירות נוספות שתבואנה בעקבותיה.

                                                           
, מציין שרבים מההוגים הקיומיים לא היו שייכים לאוניברסיטאות, וכתבו 72, 73–70גולומב, פילוסופיית הקיום, עמ'  201

קאופמן, : שג"ר ראה במבוא לעבודה, ואצל ניטשה ראה אצל הרבביטוי לכך כתיבה אישית שמהווה יצירה ספרותית. את ה
, מסביר שאצל ניטשה 91. יש להעיר שהמוקד הקיומי שונה. וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ' 391–392, 57–92ניטשה, עמ' 

 משום כך התכנים עסקו בניתוץ ערכי העולם הישן ודרכי חשיבתו. לעומתוהתחושה הייתה סערה איומה ששוברת ומנתצת 
רוחני  מתוך חוסר, זאת, במבוא לעבודה, הראיתי שהרב שג"ר לא עסק בשבירה וניתוץ מצד עצמן, אלא בבניין עולם רוחני חדש

 לוקים. –לקרבת אאותנטית , מתוך תשוקה שמבטא את ה'אני'
: שג"ר, לוחות, העורכים, בתוך הקדמת. ביחס לרב שג"ר ראה: 50כפי שאכן קרה להגותו של ניטשה. קאופמן, ניטשה, עמ'  202

 .00עמ' 
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 קיומיות ואינדיבידואליות  חירות

הרב שג"ר וניטשה מסכימים כי האדם הוא בן חורין ליצור את ערכיו בעצמו. הוא נדרש להיות בן חורין, 

ולעשות כן על ידי כך שיתבונן בתוכו פנימה ויפעל פעולות ממשיות, בסופו של דבר פעולות אלה יבטאו את 

תלוי באחרים, כך שיוכל  על מנת להצליח לבטא זאת עליו לשלוט ביצריו ולא להיות 203ו ואת ייחודו.חירות

 204עם אידיאולוגיות שונות. לעשות זאת גם כשהדבר מתנגש עם מוסכמות שאינן מבטאות את ייחודו או

הוא נדרש להיות קנאי לאמת ועליו לשאול את עצמו בכנות האם הוא מבטא את האמת הממשית שלו, 

גם כשהיא איננה מקובלת. זוהי אמת שמחוברת חיבור ממשי לחייו כולל ההיבטים הגופניים שבהם, ולא 

הקשר חיבור זה, של האמת והחיים הכרחי גם משום שמושגי האמת הינם תלויי  205אמת תאורטית גרידא.

  206ותרבות ועשויים להשתנות מתקופה לתקופה.

  ל–אהיחס ל

ממבט ראשון ניתן לטעון, שהמחלוקת העיקרית בין הרב שג"ר המאמין לבין ניטשה האתאיסט היא דבר 

והים עשה ל–א. ניטשה שהכריז על מות המדויק ואינ הראשון מבטהומו של האל. אלא שממבט שני, קי

מקטין את האדם, את האמת ואת חיוניותם של החיים. משום כך  ל–אזאת משום שהבין שקיומו של ה

באופן דומה גם הרב שג"ר  207.וקרא קריאה נרגשת ותובענית לאדם להיות הבורא לעצמו ל–אהוא כפר ב

–אשמקטין את האדם, את האמת ואת חיוניותם של החיים. אמונתו של הרב היא ב ל–אכופר בקיומו של 

 208.חיוניותם של החיים, מגדיל את האדם לאין קץ, ומעניק לו משמעותוהי האמת שיוצר את ל

עם זאת, המחלוקת האם להתייחס לאדם שעולה למעלה מאנושיותו כעל אדם הבורא את עצמו או כאדם 

אינה סמנטית בלבד. זוהי  -אף מעבר לשאלת האמונה והנגזרות הדתיות שלה  -ש"רק" מתדמה לבוראו 

ראות כיצד היא משפיעה על שבהחלט ניתן לה ,ת המחלוקת המרכזית ביותרנקודה מהותית, אולי נקוד

 ביניהם. משמעותיות מחלוקת נקודות 

                                                           
, שג"ר, 201, 311, 397, 322, 329–322, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 322–321, 703,712שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  203

 , שג"ר, נהלך ברג"ש, עמ'32–31 , שג"ר, בצל האמונה, עמ'059–053, 019–019, שג"ר חירות, עמ' 271–205, 017–52 לוחות, עמ'
, קאופמן, 091, ניטשה, זרתוסטרא, עמ' 793עמ'  55, ניטשה, המדע העליז, פסקה 03טשה, ההיסטוריה לחיים, עמ' , ני327

אילון, יצירה עצמית, עמ'  ,032–030, וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ' 751, 790, 737, 091–092, 023, 091–099, 029ניטשה, עמ' 
90–99 ,52–59 . 
, שג"ר, חירות, עמ' 317, 739, 20, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 271–209, 215–212, 011 שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ' 204
, 719–712, 095–091, 019–012, 010, קאופמן, ניטשה, עמ' 22ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  ,07–5, צור, דקונסטרוקציה, עמ' 31

702 ,731 ,399 . 
, שג"ר, 11 , שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'271–209, 729, 791, 059–052, 55, 93–97, 11שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  205

–012, קאופמן, ניטשה, עמ' 725עמ'  231, פסקה א' , ניטשה, הרצון לעוצמה092בצל האמונה, עמ'  , שג"ר,230–231לוחות, עמ' 
, 29–35יצירה עצמית, עמ'  אילון ,030, 005, וינריב, בעיות בפילוסופיה, עמ' 29יזם, עמ' , סיגד, אכסיסטנציאל302, 015, 019
011 . 

, וינריב, בעיות 12, 35, סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 022עמ'  ,, שג"ר, הליכות עולם22–21, 97–91שג"ר, לוחות, עמ'  206
 . 012–011בפילוסופיה, עמ' 

, אילון, 99–92, סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 019–012, 010, 59–59 מן, ניטשה, עמ', קאופ010ניטשה, הנה האיש, עמ'  207
 . 090, 53, 23יצירה עצמית, עמ' 

–30 , שג"ר, חירות, עמ'213, 039–391עמ'  ,, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב'303 ,751, 209–099שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  208
 , ועוד. 32
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. בפני עצמוערך  , כלל איןלזולתניטשה אצל יא היחס לזולת ולכלל. בולטת ביותר הנקודה הדומני שה

ת פעולה נצרכת או לכל הפחו 209להפך, ההשתלטות על הזולת היא תנאי הכרחי להגדרת החיים והעצמי

הציבור, הכלל, גרוע בהרבה מאוסף של פרטים משום שבדרכים שונות הוא  210.על מנת להגדיל את כוחי

יוצר לחץ על כל אחד מהפרטים לוותר על האינדיבידואליות שלו. משום כך ניטשה מתייחס בזלזול להמון 

י מתוך עצמו, לא יוכל להבין בניגוד גמור אליו הרב שג"ר סובר שאדם שח 211ורואה במדינה שטן של ממש.

הי ל–אבנוסף, כיוון שיש  212את המציאות כהווייתה, משום שהוא יפרש את המתרחש רק מזווית אישית.

אליו, הרי שבאופן עקיף אני  יבחומכאדם עולם שמעוניין באינדיבידואליות של כל אחד מהאנשים ואני 

על  "תגברות עצמית"להיות תפיסה של ה ב גם לאינדיבידואליות של זולתי. משום כך, לא יכולהמחוי

חשבון פגיעה בזולת. במובן מסוים ההפך הנכון, התגברותו של הזולת היא גם התגברותי שלי שהרי הן 

יתר על כן, ה' "מדבר" אלי דרך התנהגות הזולת אלי, דרך  213.אני והן הזולת מבטאים את רצון ה'

י באה לידי חירותכמו כן,  214לזולת וללמוד ממנו. מחשבותיו ורצונו וממילא מובן שעלי להקשיב קשב רב

בהתאמה, למרות שבהווה יש  215ו.חירות, רק בשעה שאני מאפשר לזולת ליצור את ביטוי באופן הנכון

למדינה חסרונות רבים, הרי שבסופו של דבר, הרב שג"ר רואה דווקא בשייכות לקהילה את העיקר, ואף 

 216מהווה מטרה חשובה. -נה מטשטשת את האינדיבידואל כל זמן שאי -המדינה, האחדות הציבורית 

אלא שניטשה מבין שהאמת מהווה  ,ששניהם היו קנאים לאמת אין ספקנקודה שניה היא תפיסת האמת. 

כלי ראשון במעלה להשגת העוצמה, עד כדי כך שיש למסור את הנפש שלך ואף לפגוע בזולתך עבור השגתה. 

מיות האדם ובמובן מסוים היא יוצרת את מיתתו. האמת היא כל חריגה מהאמת פירושה חריגה מקיו

 217הערך העליון והיא הדרך הבלעדית להשגת העוצמה ומשום כך אין לחרוג ממנה כלל.

עשויה להיות מכוונת לפגיעה ללא וב, אמת שבט יות משולבתלהנדרשת האמת לעומתו, הרב שג"ר מבין ש

לוותר על אמת עכשווית עבור אמת עתידית. נקודה זו באה . כמו כן, הוא מוכן אינה אמת אבחנה בזולת

לידי ביטוי בשתי רמות. ראשית, יש להיות טוב לזולת גם אם ברגע הנתון מעשה זה לא אמתי עבורי משום 

לעולם לא רואה  , מעצם הגדרתו כאדם,שנית, הוא מודע לכך שהאדם שבעתיד הוא יהיה אמתי עבורי.

                                                           
 . 22 ,35מ' סיגד, אכסיסטנציאליזם, ע 209
שמציין שמי שהשיג את העוצמה רשאי להיות  055אילון, יצירה עצמית, עמ' . וראה גם:731, 029קאופמן, ניטשה, עמ'  210

 אלטרואיסט.
, סיגד, 097–029, קאופמן, ניטשה, עמ' 001עמ'  713, ניטשה, מעבר לטוב ולרוע, פסקה 52ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  211

 .030–072ילון, יצירה עצמית, עמ' , א91אכסיסטנציאליזם, עמ' 
 .725, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 71–05שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  212
, 000, 72–73, שג"ר, בצל האמונה, עמ' 390, 97, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 032, 17, 23שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  213

 . 29עמ'  , שג"ר, פור,091–025שג"ר, חירות, עמ' 
 .39–32, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 395, 335, 009–002שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  214
 . 000–001, שג"ר, בצל האמונה, עמ' 012, שג"ר, לוחות, עמ' 092–091שג"ר, חירות, עמ'  215
–90, שג"ר, שארית האמונה, עמ' 20–12, שג"ר, בצל האמונה, עמ' 072–079 , שג"ר, חירות, עמ'702שג"ר, ביום ההוא, עמ'  216
 . )שני המקורות האחרונים מהווים חזרה זה על זה(99
קאופמן, ניטשה,  ,399 עמ' 322, ניטשה, המדע העליז, פסקה 312עמ'  392ה , פסק319עמ'  329ניטשה, דמדומי שחר, פסקה  217

 .95, סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 379, 372, 025עמ' 
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עבור אמת גדולה שלו  האנושית  תאמהיות מצבים בהם האדם יוותר על את האמת, ומשום כך עשויים לה

 218.האו עבור דרכי הביטוי שללוהית –אשהיא אמת  ממנה 

 219הרב שג"ר סובר שעצם הווייתו של האדם מגדירה אותו כאנושי.  .ערכם של החיים נקודה שלישית היא 

לעומתו קאופמן טוען שניטשה סובר שמה שהופך את האדם לאנושי הוא המטרה שהוא מציב לעצמו, 

  220וסיגד סובר שערכם של החיים לפי ניטשה היא ההתגברות על עצמם.

 הרב שג"ר תוקף את ניטשה  - 221"אני אמלוך"

רק ופן נרחב, הוא מתייחס אליו באהרב שג"ר מזכיר את ניטשה במפורש במספר מקומות בכתביו, אך 

, העוסק בניתוח דמותו של המן רש"ז( )להלן: 222ר' שלמה זלמן מלאדיפירושו של בשעה שהוא מתייחס ל

מתוך סיפור המגילה  . לפני שאגש לדברי הרב שג"ר עצמם אקדים פרטים ששייכים לענייןבמגילת אסתר

 רש"ז. ומניתוחו של 

 רש"זדמותו של המן במגילה ובמשנת 

מתואר כבן טיפוחיו של המלך אחשוורוש שממונה להיות משנה למלך. מלשון  במגילת אסתר, המן

המגילה נראה שמינוי זה היה מהיר מאוד וגרם להמן גאווה גדולה. המלך ציווה לכל עבדיו להשתחוות 

להמן וכולם עשו כך חוץ ממרדכי. כשהמן שם לב לזה הוא מבקש להשמיד את כל היהודים שהם העם של 

כל היהודים. הפור הרצוי להשמדת התאריך  על מנת לקבוע אתך הגרלה הנקראת פור דכי. הוא עורמר

 .תוכניתו הזדוניתבתאריך זה את בצע ורוש לנופל בי"ג באדר והמן מקבל את רשותו של אחש

גזרת השמד נודעה ליהודים, מרדכי ממשיך לא להשתחוות להמן. המן בגאוותו הרבה כועס שלמרות 

, הרבה לפני מועד גזירת השמד שמונפת על כל היהודים. הוא גבוהמאוד ומתכנן לתלות את מרדכי על עץ 

פותח את פיו, המלך  מןמכין את העץ ובא לבקש מהמלך רשות לתלות את מרדכי. אלא שעוד לפני שה

מי שהמלך רוצה לנהוג בו כבוד רב. המן חושב שהמלך  לכבוד בשאלה מה כדאי לעשות  מויעץ עמתי

מתכוון אליו ולכן מבקש מהמלך שאדם זה יולבש בלבוש המלך, יורכב על סוסו של המלך ויקראו לפניו 

'ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו', בתגובה המלך דורש מהמן לבצע בעצמו את הצעתו למרדכי 

היהודי: להלביש את מרדכי בלבוש מלכות, להרכיבו על הסוס ולקרוא לפניו 'ככה יעשה לאיש אשר המלך 

 נתלה על העץ שהכין למרדכי.עצמו חפץ ביקרו'. בסופו של דבר, לאחר שהמן מבצע את פקודת המלך, הוא 

                                                           
 . 20–19, 13עמ'  , שג"ר, פור11, שג"ר, שובי נפשי, עמ' 032–031, 011מוהר"ן ב' עמ' שג"ר, שיעורים  218
 . 091, קאופמן, ניטשה, עמ' 092שג"ר, להאיר, עמ'  219
 .29–20סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ'  220
שמצד למרות בו ולא בה'.  התלוי המציאות על להשפיע שהיכולת חושב האדם שלעיתים לכך כוונתי' אמלוך אני' ביטויב 221

באנושות בכללה והן בתודעה הנפשית  ת. הן בעיותהאמת הכל תלוי בה' ורצונו של האדם להשפיע בכוחו בלבד גורם לכל הבעיו
 .011–020' עמ"ד חב מחשבת,אליאור: ראה להעמקה של האדם. 'אני אמלוך' מזוהה עם גאווה.

  .הנהיג את החסידות בדורו וייסד את שושלת חב"ד ,0903–0229ר' שניאור זלמן מלאדי חי בשנים  222
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להרוג את היהודים באופן גשמי רק  מעונייןדות( את דמותו של המן לא כמי שרש"ז מנתח )בדרך החסי

 האנושי היגיוןמעל ה עליונה שהיא  הית ל–אבעולם הזה, אלא כמי שמעוניין להיות מושפע מהנהגה 

. משום כך המן קובע את מעשיו על פי גורל רגילה שקשורה להגיון האנושי( לוהית–א)בניגוד להנהגה 

כך הרש"ז מסביר את   עליונה.והית ל–אהנהגה באותה באופן מוחלט  תלויוהיגיון שהוא מעשה חסר 

המלך הוא משל לה' ולבישת הבגדים מבטאת את  :המן מבקש ללבוש את בגדי המלךש הסיבה לכך 

. אלא שה' לא מאפשר להמן להצליח ולא על עם ישראל ה' ישפיע על המן עצמובאופן חסר הגיון העובדה ש

דווקא המן עצמו, הוא זה שמלביש את מרדכי בבגדי המלך.  :לעשות כך ומה שקורה בפועל הוא ההפך

לדווקאיות הזו יש משמעות: רק המן שחי בתודעת נפרדות ורצה בכוח גאוותו הפסולה להכריח את ה' 

נותן לצדיקים את תחושת ה"יש", את תחושת הנפרדות  ,להתנהג באופן מסוים, להתנהג כפי רצונו הפרטי

יוכלו לעבוד את ה', משום שבלעדיה הצדיק לא יכול לומר לעצמו "אני" שהכרחית לצדיקים על מנת שהם 

  223מתקרב לה' בעבודתי שהרי אין כלל מושג של "אני".

קומה נוספת: הוא קושר בונה הרב שג"ר  צדיקים תחושת נפרדות הכרחית,שהמן מעניק לקומה העל גבי 

בהיבטים החיוביים ואסיים בין המן לניטשה. אפתח בהיבטים השליליים הנגזרים מכך, אמשיך 

 במשמעות שניתן להעניק לכך.

 הרב שג"ר  -הזיהוי בין ניטשה להמן 

'וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו' התנשאותו של המן הינה 'הרצון לעוצמה'. לדעתי 

לתפיסות הניטשיאניות  ,אדמו"ר הזקן מלאדיהישנו דמיון מופלא בין התאור של המן בדא"ח של 

ו כ'עד דלא של הרצון לעוצמה, ההתגברות על האנושי והיומרה ל"מעבר לטוב ולרוע" שהתפרש

  224ידע בין ארור לברוך'.

–אניטשה בעוצמה מביא אותו להתגבר על עצמו ולמסור את עצמו לגורל הרצון ה-רצונו של המן

 225צמה.והים. זהו הציות שהינו עול–אוקי, מתוך הרצון להיות לל

והי" דהיינו הגורל שהמן עושה, על פי מושג ל–אהרב שג"ר מסביר את כוונתו במילים: "גורל הרצון ה 

 :ותוקף אותה בחריפות החזרה הנצחית של ניטשה, שמתפרש כשלילת המשמעות שבחיים

רעיון זה של ניטשה, הידוע בכינוי "החזרה הנצחית", בא להעמיד את האדם מול השרירותיות  

ות של גורל החיים....מה שאתה עושה הוא גורלך הנצחי, ועם זה תצטרך תמיד לחיות. והמקרי

                                                           
לוהים חיים וכך יכנה אותו –. חיבור זה נקרא בפי החסידים "דא"ח" שמשמעותו דברי א727–739רש"ז, תורה אור, עמ'  223

 הרב שג"ר בהמשך. 
תלמוד 'עד דלא ידע הוא ב ספרו. מקור הביטוישם מכוון לניטשה על פי הרב ביטוי 'מעבר לטוב ולרוע' ב. 5שג"ר, פור, עמ'  224
 : "אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.", פרויקט השו"תבבלי מגילה, דף ז' ע"בה

  ובתרגום מילולי: חייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע )להבחין( בין המן הארור למרדכי הברוך.
, על בסיס 'כה אמר ב לפני כן באותו עמודו עוצמה הוא מתכוון למה שהרב שג"ר עצמו כות. בציות שהינ21שג"ר, פור, עמ'  225

זרתוסטרא', שהקטן מוסר את עצמו לפני הגדול על מנת לקבל את עוצמתו של הגדול. אדגיש שהרב שג"ר על בסיס הרש"ז, 
מית, בבניית עולם ערכים חדש או בהיות יוצר איחוד מדומה בין האידיאולוגיות שהרי ברור שהמן עסק לא עוסק בהתגברות עצ

 לוהי. –לוהים וברור שניטשה לא מוסר את עצמו לגורל א–כא
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עמדה זו תוקעת את האדם בתוך ההווה באופן שאין חזק ממנו. העתיד מאבד את משמעותו... 

אך ניטשה מציע להתייחס אליו באופן הפוך: באופן המשחרר את האדם משאלת המשמעות 

ות את החיים כמות שהם, להעניק עומק אינסופי דווקא לממד העתיד והתכלית והקורא לנו לחי

  226.הסתמי שבחיים

 : 'רצון לעוצמה'כשם שהרב שג"ר תוקף את 'החזרה הנצחית', כך הוא תוקף את ה

והים חייב הוא להתגבר ל–אכדי להפוך ל .'והיםל–אהתמצית של ההמניות היא הרצון 'להיות כ

 הינה ראשית כל התגברות על הצורך במניע, בסיבה...על עצמו על אדמיותו... התגברות זו 

איננה אלא יצר הידע שכדי לממש את עצמו הוא חייב לוותר על עצמו  ...ההתגברות על עצמך

ושיאה של יתור, היינו ביצור האגו. זוהי חוצפה והתנשאות, וומטרתו איננה אלא היפוך הו

  227וים תתגלה כחולשה.עוצמתה היא מזויפת ובשלב מס היצריות והכניעה לעצמך.

הרב שג"ר טוען שהרצון לעוצמה של ניטשה נידון לכישלון: אין כאן שליטה ביצרים אלא כניעה ליצריות, 

, אין כאן אמת טהורה אלא זיוף אין כאן עוצמה אלא חולשה. ן התגברות עצמית אלא כניעה עצמיתאין כא

ת עצמה, אלא שבמקום בריאה עצמית ניטשה, הוא החטא של האנושות השואפת לברוא א-חטאו של המן

 אנו מקבלים הרס עצמי: 

המן ...רוצה למלוך להיות לבורא, למקור לעצמו, ולאבד את מקומו הטבעי כנברא. רצון שלפי 

 ..הינו החטא הבסיסי של האנושות. ,החסידות

לא הייתה כפי שהבטיח הנחש, וכאן טמון השקר  228אך תוצאות האכילה מעץ הדעת בטרם זמנה

עושה הוא אותו חלש  -בדבריו: חיזוק הנפרדות איננו הופך את האדם לעל אדם לכל יכול, להפך 

והים. דעתו מאבדת את ל–אהרבה יותר, ואנושי הרבה יותר. זוכה הוא לחירות, אך נקרע מ

הוא פיתוי עץ הדעת עצמו, הרצון המן, עמלק,  "בחינת הביטול" ונעשית מעורבבת ומסופקת...

 229וקים שגורם לנפילה בתהומות הרוע.ל–אלהיות כ

בקשתו של ניטשה להתעלות מערכי המוסר האנושיים ולברוא נפילה בתהומות הרוע, היא התוצאה של  

והית ל–אערכים חדשים שהם מעבר לטוב ולרוע. כנגד בקשה זו, הרב שג"ר טוען שרק נקודת המבט ה

                                                           
. אעיר שהאמירה: "השחרור משאלת המשמעות", מנוגדת לעמדתו של קאופמן שהבין שהשיבה 27–20שג"ר, פור, עמ'  226

 , כפי שמבואר בפרק ב'.הנצחית קשורה להענקת משמעות
 . 22–27שג"ר, פור, עמ'  227
הרב שג"ר כתב בפסקה הקודמת שעל פי הקבלה אם האדם היה מחכה עד כניסת שבת הייתה לו מצווה לאכול מעץ הדעת.  228

 להלן בסוף הפרק ציטטתי פסקה זו ודנתי בה. 
ורש אך נראה כי יש . אמנם בפסקה ניטשה לא מוזכר במפ99והשני מעמ'  2. הציטוט הראשון מעמ' 99, 2שג"ר, פור, עמ'  229

 לכך רמזים עבים.
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 230,כים של טוב ורע, ומשום כך ניסיונו של ניטשה להתעלות מעל ערכי המוסר האנושייםנמצאת מעל ער

 : יצר את ההפך הגמורו ולייצר ערכים חדשים, לברוא את עצמ ,אדם-להיות לעל

ההתנשאות ההמנית לא הובילה את התרבות האנושית ליצירת ערכים נעלים יותר כפי שרצה 

ואכזריות חסרת מעצורים. ניטשה עצמו היה חלק ניטשה, אלא לשקיעה הנאצית בברבריות 

חובות והרצון להיות משולח -שיסודותיה הרוחניים הם סירוב לשאת בעול מהמסורת הגרמנית

והים הופכת אותו לחיה. ל–אוהים. שאיפתו להיות לל–אוהים, הוא צלם ל–ארסן... האדם איננו 

  231רצונו להיות על אדם הופך אותו לתת אדם.

רב שג"ר מחבר בין חטא אדם הראשון, עמלק, המן, ניטשה והנאציזם הוא מעצים את בהמשך לכך שה

 לשואה ולהיטלר ימ"ש, וקושר אותם לא פחות מאשר לשטן עצמו: החיבור

לעוצמה' פירושה שהשטן צריך קרבן אדם כדי להעצים את עצמו.  ל 'שטן הרצוןהתאולוגיה ש

הוא הכוח  ''הרצון לעוצמה ריך לחסלם...הוא מפיק את חיותו מדמם של האחרים ולכן הוא צ

הוא רואה כל תרבות באשר היא כמנוונת, וכך אמנם ראה היטלר יימח שמו  המניע של השטן...

ההשמדה איננה אמצעי להתעלות, אלא ההתעלות עצמה... על שטן הרצון לעוצמה  את התרבות...

 עוקצו הארסי כלפי עצמו...פנה את אולם בסופו של דבר הוא מ ..תרבותי.-להשתחרר מהאנושי

 232היטלר מחסל את עצמו משום שהוא מזין את עצמו בעצמו...

בו את האירוע המזוויע ביותר בתולדות האנושות  233הרב שג"ר מבקר את ניטשה, תולהנסכם ונאמר ש

ביות את המושגים ותוקף בחריפות ובעק ביקורתיושולל את הגותו. הוא מפרש את ניטשה באופן 

: הבריאה העצמית, הרצון לעוצמה, ההתגברות העצמית, מושגי האמת, החזרה במשנתוהמרכזיים 

 הנצחית והשאיפה ל'מעבר לטוב ולרוע'. 

 ,לוהרב מדגיש שאת הרע הניטשיאני שנראה בלתי מוגבל, מסוגל לנצח הטוב שכולל בתוכו הכ ,במקביל

–אשל ישראל שמחובר לעצמות ה'מעבר לטוב ולרוע', הטוב שנמצא  הטוב שנמצא מעל הגורל של המן,

 והית: ל

הטוב של ישראל הינו טוב המכיל בתוכו את עוצמתו של הרע מחד, ומאידך חמלה על הסופי, 

זוהי .. נה מתכחשת לו כדרכו של ניטשה.המקבלת את האדם גם בחולשתו ואנושיותו, ואינ

את  ,וצמתהשאיננה חולשה, או נאמר, באופן דיאלקטי: חולשתה היא ע עצמות הכרעה של

                                                           
 . 021–029מוהר"ן א', עמ'  שיעורים ,שג"ר,29שג"ר, ביום ההוא, עמ'  230
אשהיים, מורשת ניטשה בגרמניה, עמ' כמו כן הרב כותב שניטשה היה חלק מהמסורת הגרמנית, וראה  .22שג"ר, פור, עמ'  231
 נטי גרמניות רבות., שניטשה נתפס כגרמני מאוד למרות שהיו לו הצהרות א31
 .12–11שג"ר, ביום ההוא, עמ'  232
 הרב כותב כך בפסקנות למרות שנקודה זו שנויה במחלוקת גדולה. ראה למשל: אשהיים, מורשת ניטשה בגרמניה, עמ' 233

 , ועוד. 091–092, 22–21, 23–35. קאופמן, ניטשה, עמ' 9,5, ובפרקים 793–733
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חסד ורחמים, עוצמה של  ,מקומה של העוצמה המידרדרת לאכזריות תופסת עוצמה של טוב

  234.עומק

 התייחסויות נוספות לניטשה

יחסו השלילי של הרב שג"ר לניטשה אינו חד פעמי. בכתבי הרב פזורות ביקורות נוספות על ניטשה. הוא 

 :לא הצליח בכךאך למרות זאת,  האמת תר על המוסר על מנת להשיג אתיוומי שלמרות שנתפס כ

מתו ועל חייו, כך בעולם המודרני רווחות גישות הרואות במוסר הכבדה על האדם וויתור על עוצ

. גם אצל לאקאן המוסריות נתפסת כמאסר וככבלים, ולכן הן ניטשה והן למשל אצל ניטשה

 ת....לאקאן מציעים לוותר על המוסר כדי להשתחרר מכבלים אלו ולהגיע לאמ

רצון  -אצל ניטשה, למשל, 'האמת' הפכה להיות תלויה ברצון הגבוה ממנה: רצון של הסובייקט 

הוא הנותן לה את 'הצדקתה'. זרמי  -שהוא למעשה רצון לעוצמה, ומתחפש לשאיפה ל'אמת' 

 235.מחשבה מאוחרים פוררו גם את הרצון הניטשיאני ואת העצמי העוצמתי שביסודו

בעיני רוחו את חזון הגאולה הוא  אהחנית, הוא שלילי. כשהרב שג"ר רוית, הכוגם היחס לבריאה העצמ

כותב שזו חברה רכה שיש בה ענווה והכלה, חברה נשית שבה גם הדתיות תשתנה: "הדתיות של העתיד 

 ,, מלאה בביטחון עצמיוגם לא בנדיבות גבוהה פטרנליסטיתאינה טמונה לא בגבריות הבוראת של ניטשה, 

 236".אלא דווקא בהיסוס ובסבלנות הנשית

יחד עם הביקורת העזה, לעיתים הרב שג"ר מתייחס לניטשה בהערכה רבה: כמי שמבין את ערך המוזיקה 

אמנות דיונסית ייצרית לאמנות אפולונית בין ומעניק לה משמעות גדולה, כמי שיוצר אבחנה חשובה 

עיצוב מושג האמת. אפילו כשניטשה ממוסס את  שבנויה על השכל וכמי שמבחינה היסטורית משפיע על

 אשףכפי שהבהרתי לעיל, הרב מכנה אותו " 'החזרה הנצחית'שאלת משמעות החיים על ידי יצירת המושג 

 237".זקן ורמאי

 יתכן שבכל מקום שהרב שג"ר קישר את הגותו של ניטשה ל'אגו' הוא תקף אותו משום שעקב הדמיון

טשה מסכנת את הגותו של הרב שג"ר. הגותו של ני, (צבעתי בפתיחת הפרקשעליו ה) להגותו של הרב שג"ר,

 .מתייחס אליו בהערכה רבהבמקומות שאינם נוגעים לגוף המחלוקת ביניהם, לאגו, הוא  אבל

                                                           
 .21–29שג"ר, פור, עמ'  234
 . 32–33, הפסקה השניה: שג"ר, לוחות, עמ' 021–029הפסקה הראשונה: שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  235
 . 029שג"ר, לוחות, עמ'  236
, 212, 792, 079–072, ההדגשה שלי. לנקודות נוספות ראה: שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 011שג"ר, על כפות המנעול, עמ'  237

ניטשה ראה את ה'אני'. יוצא מכלל אופן שבו בשום מקום בכתבי הרב אין התייחסות חיובית ל. יש לחדד ש21שג"ר, לוחות, 
האדם שצריכה לעמוד : "המקבילה לדבריו של ניטשה על האמת הפנימית החופשית של 52זה ביטוי מסוים, שג"ר, פור, עמ' 

  ריכה.נוסף על ידו בע לי שמשפט זההספר אמר עורך בשיחה טלפונית,  ".במרכז הוויתו
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 הרב שג"ר מקבל מניטשה -מעוצמה לקדושה  

 והיל–אהחידוש האנושי ה

יוצא איפה, שבכל מה שקשור לאגו, הרב שג"ר תוקף את ניטשה ואת משנתו שנבעה מהתנשאות וחוצפה, 

בדומה לרש"ז )שהובא הייתה המקור להרס ולחורבן והיא מהווה חטא האנושות הבסיסי ביותר. מנגד, 

 הרב כותב שהתנשאותלעיל( שמדגיש את החשיבות לכך שהמן עצמו הלביש את מרדכי בבגדי המלך, 

וכתוצאה זו הינה הכרחית משום שבלעדיה לא היו בעולם חידושי תורה, לא הייתה קדושה הניטשיאנית ה

 העולם היה נעדר ממשמעות: מכך 

קיים 'המן דקדושה', חוצפה לקדושה, שהיא מקור יצירת ערכים חיוביים, ומקור החידוש בדברי 

 תורה...

ידי החכמים דווקא ע"י ישותם וגאוותם, וקות באופן חיובי בעולם יוצרים תלמל–אאת גילוי ה

אלמלא גאוותו של המן, אלמלא התחושה השקרית של הישות  שהיא בחינת "המן דקדושה...

הנפרדת של האדם לא היו נוצרים ערכים, ערכי הקדושה עצמם! בנקודה זו חל ההיפוך של המן 

רצון  (את)ר למעלה הוא דווקא המעור ...רצון ניטשיאני סתמי הבוחר בעצמולקדושה...אותו 

 וקי, היוצר את הלבוש החדש של המלך...ל–אמקביל 

–ארק כשמתרומם האדם ע"י הגאווה אל עולם הרצון שלמעלה מן החכמה, מתדמה הוא כבר ל

והים ואז חדל הוא לשאול את עצמו "מהי האמת?" אלא "מה אני רוצה?" בעולם קפריזי זה ל

, והי חדשל–אברגע זה חולל הת"ח ערך יכול הוא להחליט לברוא ערך, באופן חופשי לחלוטין... 

וקית עלי אדמות, מכח בחירתו החופשית. זוהי נקודת הרצון העצמי ל–אמסלול חדש להתגלות ה

 238.והיתל–אלגזירה ,לגורל -מקרה שמכוחה הופך ה

זוהי נקודה משמעותית ביותר. משמע מכאן שהאמור במשנתו של הרב שג"ר בנוגע לחירות, רצון, 

מוחלטת, ומתוכה יבטא את  חירותאוטנטיות, אינדיבידואליות והתחדשות, שהשאיפה שהאדם יהיה בעל 

-ה'אני' שלו ויחיה חיים של חידוש וערכים, לא הייתה יכולה להתרחש ללא עזרתה של התפיסה ההמנית

והי במלוא מובן המילה. יתר על כן, למעשה ל–אניטשיאנית, ללא תפיסת הנפרדות המוחלטת בין האנושי ל

לצדיקים לבטא את רצונם שלהם וליצור  ניטשיאניות מאפשרת-גלומה כאן נקודה עמוקה יותר: ההמניות

והי עלי אדמות", שזה החידוש הגדול ביותר שניתן ל–אבכך את רצונו של ה': "מסלול חדש להתגלות ה

 להעלות על הדעת. 

                                                           
 המילה 'את' מופיעה במקור ודומני שהיא שיבוש.. 91–25, 22ההדגשות שלי. שג"ר, פור, עמ'  238
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 התוקיבל אראה בתפיסה הניטשיאנית הכרח ויוצא אפוא שלמרות התנגדותו העזה לניטשה, הרב שג"ר 

אם האדם מוסר את עצמו לה'  בה הוא תוקף תפיסה זו בחריפות:ת שחוץ מנקודה מרכזי .במובנים רבים

ניטשה, הרי שזוהי -פי המודל של המןכ על מנת להגדיל את ה'אני', אם האדם מעמיד את עצמו במרכז

התנשאות וחוצפה. לעומת זאת, אם האדם מתוך יראת ה' מוכן לוותר על ה'אני' ולמסור את עצמו לה' 

חייו ומאפשרת  התוכן של והית שהופכת אתל–אאמת, וזוכה לנקודת המבט ההרי הוא מתגבר על עצמו ב

 ."רצון לעוצמה במובן החיובי של המושג :זהו 239קרבת ה' בכל מה שמתרחש לאדם העולם הזה.

עצמית שלו, בוודאות בערך, במשמעות ובשמחה של הקיום. זוהי השמחה ההסובייקט עוגן בחירות 

 240ביש..."

מהוות ונות שונוקבת זו ניתן לראות את טביעת אצבעו של ניטשה בדוגמאות שלאחר אמירה ראדיקלית 

של ניטשה. או להשפעת תפיסות שקשורות לעולמו על הרב שג"ר ביטוי להשפעתו המשמעותית של ניטשה 

, דוגמאות אלו אינן מהוות ראייה לכך שהרב שג"ר למד מניטשה, אולם לאחר חשוב להדגיש שמצד עצמן

 הרי הדוגמאות דלקמן, מהוות הרחבה לכך.  ,ל עובדה זושלעיל הצבעתי ע

 דוגמאות נוספות 

נתינת ל, –האבמקומו של  האדםכך שהרב שג"ר למד מניטשה: העמדת ללהלן אסקור שלוש דוגמאות 

  ערך לחיים מצד עצמם וחיבור התורה לממשותם של החיים.

נחמן, הרב שג"ר שואל מה גרם  במסגרת ניתוח תורה של ר'. ל–האאפתח בהעמדת האדם במקומו של 

לר' נחמן להפוך את המשמעות של ראש השנה מיום של אימה שבו ה' שופט את האדם לשבט או לחסד, 

ליום חג שבו האדם "יושב באופן מלכותי ומכובד על כיסא הכבוד, כסאו של המלך", דן את חייו בעצמו 

ת, התשובה שהרב מציע היא, שזו הדרך ושולט על הבריאה כולה? לבסוף, לאחר העלאת אפשרויות שונו

 תמודד עם השורש של תנועת ההשכלה באירופה: להר' נחמן ל ש

וקים, כפי ל–ארצונו של האדם להיות ריבון על חייו, או אפילו עמוק מזה שאיפת האדם להיות כ

שניסח אותה הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה. לכן ר' נחמן הציב את האדם במרכז ההוויה. 

 ,מבחינה זו תיאורו של האדם כמי ש'יושב על הכיסא' ודן בעצמו את מעשיו, ואף את העולם

מדגיש מזווית דתית את האינדיווידואליות של האדם. תיאור זה דומה אפוא בשורשו לכפירה 

  241.האדם חירותהמודרנית, המעצימה את 

והים, ובוודאי שלא ל–אה להיות ככיוון שלא שייך שר' נחמן יתמודד עם ניטשה, ותנועת ההשכלה לא שאפ

בניסוח הזה, אזי, בצירוף מה שהבאנו שהרב לומד מניטשה, יש יסוד סביר לטעון שהזכרת ניטשה )בשמו 

                                                           
 .397–390, שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ' 22–23על בסיס : שג"ר, פור,  239

 . 22שג"ר, ביום ההוא, עמ'  
הדיונסית' היונקת מפסימיות עמוקה של ביטול היש ל'שמחה הרב כותב זאת בניגוד . 072שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  240

 .5ופגימותו" שג"ר, פור, עמ' 
 .339הציטוט מעמ'  335–332עמ'  ,שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב' 241
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רואה את השפעתו של ניטשה עליו עצמו: כשם שההשכלה השפיעה  !( קשורה לאופן שבו הרב שג"רהמלא

ית דתית את האינדיווידואליות של האדם' על ר' נחמן, כך ניטשה השפיע על הרב שג"ר להדגיש 'מזו

שהרב מדבר עליה לא מאפשרת לאדם 'לברוא את עצמו'  חירותהאדם'. אמנם ה חירותו'להעצים את 

כלשונו של ניטשה, אך היא מאפשרת ואולי גם מחייבת אותו להיות הריבון המלא של עצמו. האם יתכן 

ל'אדם שעל הכסא' רומזת ל'על תקעו ממשלה' שהעובדה שהרב שג"ר שינה את שם התורה של ר' נחמן מ'

 ? אין בביאורו של הרב אמירה מפורשת כזו אך הדברים אפשריים. אדם'

נראה שניטשה עורר את הרב שג"ר  הדוגמא השנייה מתייחסת לנתינת ערך לממשות החיים מצד עצמם.

ללא צורך בהבטחת הטוב גם לחשוב מחדש על משמעות החיים בעולם הזה ולמצוא בהם ערך משמעותי 

של העולם הבא. במסגרת ניתוח מדרש 'קהלת רבה' הרב שג"ר לומד מדברי החכמים שהם וויתרו על 

 המשמעות של החיים בעולם הזה לטובת ערך החיים בעולם הבא. ומיד הוא שואל : 

? אכן, ור את חוסר המשמעות של העולם הזהלפת האם המשמעות שתהיה בעולם הבא יכולה

רבות תשובה מסוג זה מעוררת בנו התנגדות. יתכן שההתנגדות זו מוצאת את ביטויה  פעמים

בקריאתו מלאת הפאתוס של זרתוסטרא גיבורו של פרידריך ניטשה, המעלה טענות חריפות כלפי 

התשובות הדתיות. לדידו הן אשליה ובריחה, אי נכונות לעמוד מול המציאות ולהתמודד עמה, 

 242ה של המציאות.ולפיכך מביאות לדלדול

אלא גם לדידו של הרב יש לתת משמעות לחיים בתוך העולם הזה, יתכן כמובן, שלא רק לדידו של ניטשה 

מסיק שהחכמים דווקא נתנו משמעות עמוקה הרב  וניותם של החיים. כתוצאה מכך דגל בחיג"ר עצמו שש

בעוד  נתן לחיים. טשהנישמשמעות הלחיים היא הפוכה מ נותן המשמעות שהואאלא שלחיים עצמם. 

שניטשה תבע את 'הרצון לעוצמה' הרב  טוען שכל זמן שאדם חי מתוך 'אגו' ואומר מגיע לי, הוא לא יחוש 

מתוך כך מגיע  הוא יחוש אושר. 'לא מגיע לי'במשמעותו של העולם. רק כאשר האדם יחיה בתודעה של 

  הרב למסקנה:

היתרון של האדם בעולם הזה אינו מעל השמש, האוצרות החשובים באמת הם השמחה, הידידות 

אדם מוצא אוצר זה רק  .הארת הפנים. אולם אוצר זה שמור לאוהביו של הקב"ה -וטוב הלב 

לאחר שסיגל לעצמו קיום מצוות ומעשים טובים מתוך טוהר, מתוך תיקון הברית, המעניקים לו 

 243פנים לזולת מתוך ענווה ומתוך תחושה של שלמות פנימית...את היכולת להאיר 

הדוגמא השלישית מתייחסת לחיבור התורה לממשותם של החיים. בהקשר לכך הרב שג"ר לא מזכיר את 

החשיבות של ההתחדשות כפי שהבאתי ת הדגש מה שהביא אותי לקשר זאת לניטשה הוא. ניטשה במפורש

שימוש בכוחניות בהם, והחשש שלו מכך שיעשה  הביטויים הכוחניים שהרב שג"ר משתמש וכןלעיל, 

  ממשי.

                                                           
 .'כה אמר זרתוסטרא'. בהמשך הקטע הרב מצטט פסקה ארוכה מ091שג"ר, בצל האמונה, עמ'  242
 .092–309. הציטוט מעמ' 092–091שג"ר, בצל האמונה, עמ'  243
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חיבור התורה לממשותם של החיים על ידי התחדשותה, בין הרב יוצר קשר בביאורו לתורה של ר' נחמן, 

יק בהגותו של ניטשה. הצד יתשמתגלשהיא ביטוי לכוחניות 'חרב של אדום' מכונה: לבין הכוחניות, ה

י ההתנתקות המושגים הקודמים שהכיר, כי בלנדרש להשתמש בכוחניות על מנת להיות מסוגל להתנתק מ

ת רוחנית שעשויה התורה עלולה להיות קונפורמית ומנוונת. הרב שג"ר מדגיש שהוא מדבר על כוחניו הזו,

הרב מדגיש  פיזי.מזהיר מאוד נגד שימוש בכוחניות לצורך השתלטות אלימה באופן ולהיות חיובית 

שנדרשים ב'חרב של אדום', בכלים שבאו ממקורות לא יהודים, כלים כוחניים ומשתלטים, שמדובר כאן 

והות בעולם. כיוון שהכוחניות, הנונקונפורמיזם והחיבור לממשות החיים מהווים ל–אעל מנת לבטא את ה

יצור זיקה בין לאיתן יש יסוד ב הרי שלמרות שניטשה עצמו לא מוזכר בדברי הרחלק מהגותו של ניטשה, 

 :הקטע הבא לניטשה

זהו  היא היכולת להפוך את התורה לאלמנט ממשי בחיינו... עניינה של התחדשות התורה...

והית, שהיא נובעת מהשראה. ללא ממד זה, עבודתו הדתית ל–אהביטוי לכך שהתורה היא אכן 

לעיתים הצדיק נדרש להיות  ון...ובתוך כך להתנו ,של האדם עלולה להיות קונבנציה ממסדית

מבחינה  אכזרי, וכוח זה עליו לשאוב מאדום. האכזריות נצרכת הן כלפי פנים והן כלפי חוץ...

חיצונית, כל רעיון חדש נדמה לאוחזים בישן כמסוכן, והם, מטבע הדברים, פועלים בכל כוחם 

ן להשתמש בשם הרוח כדי לטרפד אותו, מולם נדרש אפוא מאבק הדורש גילוי של כוח... אי

והתחדשות התורה כדי לפעול בכוח שגוי בכוחו של אדום לשם חיזוק הכוח בעולם אלא לשם 

 244התחדשות התורה והארת פנים המשולבת עמה...

בשולי הדברים אעיר עוד שלא רק שהרב שג"ר קרא את ניטשה לתוך הגות דתית הוא גם סבר שאחרים 

"האידאל של איש ההלכה איננו גאולת העולם על ידי : שכותב א מצטט את הרב סולובייציקעשו כן. הו

"זו אגב פרפרזה לרעיון הציוני של גאולת עצמנו על : נו אלא על ידי עצמו" ומעיר עליועולם שלמעלה ממ

ידי עצמנו, כפי שביטא אותו מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, רעיון ניטשיאני מובהק שמועמד כאן על ראשו שכן 

 245".הציות להלכה"העצמנו" כאן הוא 

 הרב שגר קורא את ניטשה 

והתחדשות, אלא שהרב  חירותאמנם הוגים דתיים שונים שהבולט שבהם הוא הרב קוק קראו לעצמיות 

 שג"ר ככל הנראה בהשפעת ניטשה, הפך את הקריאה הזו לראדיקלית יותר: להיות בעל חופש מוחלט

 , יצירה משוחררת מתוךיצורחופשי באמת להים עד כדי כך שאני ול–אלהיות דומה ל 246.חופששמייצר 

 החופש האותנטי המוחלט.

                                                           
שהיה הייתה חידוש  המהפכה הצרפתיתדוגמאות לכך: . בהמשך הפסקה הרב 721–723עמ'  ,שג"ר, שיעורים מוהר"ן א' 244

 ראה בה דרך חדשה.  שלטענת הרב שג"ר, כרוך בהפעלת כוח של אדום, באכזריות, והיידגר הזדהה עם המפלגה הנאצית משום
 מהו המקור לדברי הרב סולובייציק. . לא מצוין שם 070שג"ר, בתורתו יהגה, עמ'  245
 בפרק א'. סקתיכפי שה 246
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ייל, וטין בובר, גרשם שלום, ברוך קורצופרנץ רוזנצווייג, מר :אוחנה בספרו עסק בהוגים יהודים שונים

חמשת הוא הסיק ש ".ר ויצירתי עם ניטשה"ניהלו דיאלוג ע ישראל אלדד והלל צייטלין. הוא הראה שכולם

והים ברצון לעוצמה, והשישי השווה את ניטשה לצדיק של ר' נחמן ולא ל–אהמירו את הרצון להראשונים 

נראה שהרב שג"ר היה יכול להצטרף לספר זה כהוגה  247.הבין מה ההבדל בינו לבין קדושה דתית רגילה

 לוהים ברצון—הבין שלא ניתן להחליף את הרצון לא רברתי, אלא שהיניטשה דיאלוג ער ויצ שניהל עם

הרב שג"ר והפער בין הצדיק של ר' נחמן לניטשה הוא תהומי.  ,צמה בגלל ההבדלים הגדולים ביניהםלעו

 המיר את הרצון לעוצמה של רוע ושליטה ברצון לעוצמה של טוב, הארת פנים וקבלה. 

 תיקון לניטשה ולאדם הראשון ?

ניתוח היחס בין הרב שג"ר לניטשה מעורר נקודה מרתקת . ניתן לשים לב שתורתו של הרב שג"ר מעניקה  

משמעות הפוכה למושגי יסוד בתורתו של ניטשה, הדבר מצביע על כך שהרב שג"ר במודע או שלא במודע 

עצמו  במונחים קבליים, שהוא .דושהקבקשת העוצמה להטפה לניטשה מ ניסה לתקן את תפיסתו של 

והים, ל–אוהים להיות צלם ל–אמרצון להיות ל ה:'תיקון' לניטש השתמש בהם לא פעם, הוא מנסה לעשות

מרצון לעוצמה לרצון להארת פנים, מחזרה נצחית חסרת משמעות להיותנו תלויים בה' ומעניקים לכל 

והי כמעבר ל–א, לתפוס את ה'מעבר לטוב ולרוע'ומהשאיפה האנושית לחיות בתפיסת  248רגע משמעות,

חסידות, כוונתי לכך ששימוש ברע למטרות טובות קבלה ובמושג 'תיקון' המצוי בכתבי  לטוב ולרוע. 

 249לטוב. משמעות חיובית ובכך הופך את הרע עצמו, את הרע העולמי מעניק לרע 

ניתוח שתי תורות מורכבות במידת מה של הרב שג"ר מחזק מעט את האפשרות שקריאתו של הרב את 

 250.שה וההיפוך של תורתו לא הייתה מקרית וטמונה בה כוונה מסוימת של תיקוןניט

נקודות ממסופרות.  35הציטוטים להלן הינם חלק מאפילוג: "מיום ראשון לאחרית הימים", שבו מובאות 

הרב שג"ר מתייחס לניטשה ולקפקא ומסיים את דבריו בכך שקפקא היה יהודי ו"אור  70-79בפסקאות 

 אצטט את ההמשך שנוגע לניטשה: ."ב לוהצהרים הכאי

קא את שמש הצהרים העזה וסלד מהרומנטיקה וואהב ד 251. אבל הטבטוני המשופם71 

 הרכרוכית של היהודים.

אמר שהצדיקים יכולים להתקיים רק בצל. ושהמבט הלטוש של . ר' נחמן )לקו"מ נה, ג( 72

וקים מטיל צל ל–א. ושלכן הרשעים, המבט הניטשיאני של שמש הצהרים העזה מפוגג אותם

                                                           
 . 001, 015, 72, 01אוחנה, זרתוסטרא בירושלים, עמ'  247
לכל מה שהתרחש בעבר, משמעות בהווה ומשום כך היא מעצימה אותו, והופכת השיבה הנצחית היא זיכרון העבר שמעניק  248

 .021, 99–92שג"ר, ביום ההוא, עמ'  את העבר למשמעותי,
 וחלק משמעותי מעבודתו של הצדיק היא לנהוג כך. ראה למשל: הקדמת ספר הזוהר, דף ד' עמוד א 249
משנת החרות בפרק א ביחס לחשוב להדגיש שלא מדובר כאן בהוכחה אלא בהשערה שיש בה ביסוס סביר. על פי האמור  250

של הרב שג"ר, הרי יש לקורא חרות לתת פרשנות משלו לדברי הרב שג"ר)=היינו הזולת( והיא חלק מתורתו של משיח המעוררת 
 צחוק ושמחה. 

 שכוונתו לניטשה. די ברור לאור ההקשר , וזהו תיאור אפשרי לניטשה 251
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וקים עושה בכך ש"צדיק ל–אהצל איננו אלא העוול ש בעולם, כדי שהצדיקים יוכלו להתקיים...

 252ורע לו"...

ה "פסקאות אלו סתומות מאוד, אלא שלאחר עיון בביאורו של הרב שג"ר למקור הדברים בתורה נ

ו של הרב אדיקליים שעולים מביאורמסרים הראור. אפתח בהבהרת היניתן להציע ב 253בליקוטי מוהר"ן,

 .לביאורו של הרב ניטשה  את ואח"כ אקשרנ"ה בליקוטי מוהר"ן  תורהל שג"ר

הצל מבטא את הנהגת ה' בעולם, הנהגה שהיא נשגבת מההבנה האנושית משום שאין מתאם בין ההצלחה 

האנושית והצדיקות או במילים אחרות 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'. באופן מפתיע מצב זה הוא טוב 

מינים לצדיקים כי אם הייתה הנהגה פשוטה ומובנת של צדיק וטוב לו רשע ורע לו, הרי שכולם היו מא

מצד הנהגת השכר והעונש שמובנת לכולם ולא הייתה ניתנת הזדמנות אמתית להיות צדיק שמאמין 

מצד האמונה. יוצא אפוא, כי רק כשהנהגת ה' אינה מובנת לאדם האנושי, היא הופכת להיות רק באמת 

 והית אינסופית. ל–אהנהגה 

וסר הצדק של הנהגת ה' בעולם כי גורם לצדיקים לתהות על ח ,המבט הלטוש של הרשעים שמצליחים

שמבטאת את מה שמתרחש בעולם הזה. על מנת שהצדיק  254הצדיקים עצמם לא מצליחים, וזוהי השמש

צריך להצדיק את ה'. הצדקה זו תטען שה'  הצדיקחוסר הצדק של הנהגת ה' בעולם  יינצל מהמחשבות על

שע. הצדקת הרשע אינה לטעון שהוא מנהיג את הרשע במידת הצדק וממילא הדבר מחייב להצדיק את הר

"הקב"ה מצדיק את הרשע במשפט, מה : עשה זאת כתוצאה מנסיבות מקלות אלא להצדיקו באמת

שאומר שהרשע בעצם צודק בבחירותיו! אמנם אתה חושב שאתה צדיק והזולת רשע, אבל בעצם הרשע 

  255".צודק

להיות צדיק אמתי, רק אם הוא מסוגל זוהי אמירה קיצונית מאוד משום שהיא טוענת שהצדיק יכול 

להצדיק באמת את הרשע, היינו להפוך את הרשע לצדיק. הרב שג"ר היה מודע לכך ולכן כתב בתחילת 

באורו לתורה זו אמירה מפתיעה: "בקריאה מדוקדקת ניתן לראות את הרדיקליות, את העזות דקדושה 

האם החסידים שהתנדנדו בעת  אני תמה... שיש כאן, אלו דברים קיצוניים, טעונים חמר נפץ. לפעמים

 256".ששמעו את תורתו ירדו לסוף דעתו

 הרב שג"ר חתם את באורו לתורה זו ביחסו של ר' נחמן למשכילים:

אמנם הוא היה מהמתנגדים החריפים ביותר למשכילים ולמחקר, כי הוא ראה את הסתירה 

מות הפנימיות של המשכילים, העמוקה בין השכלה לאמונה, אך למרות זאת הוא הבין את המג

                                                           
 . 011ההדגשה שלי. שג"ר, על כפות המנעול, עמ'  252
 .052–099שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  253
המילה שמש אינה מופיעה לא בתורה של ר' נחמן ולא בביאור של הרב שג"ר אליה. מה שמובא שם הוא המבט הלטוש של  254

 הרשעים שרואים למרחק. 
 . 059שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  255
 .095שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', עמ'  256
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וראה מדוע יש אמת בחלק מהיסודות של תפיסותיהם. יתר על כן הוא היה יכול להבין מדוע הם 

ביטוי עצמי, וזו סיבת ול חירותמצליחים. הוא הכיר בכך שיש יסוד נכון בשאיפה שלהם ל

ם שקשה להוכיח בעיני פרשנות זו בנויה על דברי ר' נחמן בתורה זו, אבל אני מסכי ..הצלחתם.

  257...את הדברים מתוכם

מעבר לכך שניתן להסיק שיותר ממה שאלו דברי ר' נחמן, אלו דברי הרב שג"ר עצמו, הרי שאם נבאר את 

ה, "לתורה נשל הרב ביאורו  לאורזהה את ניטשה עם המבט של הרשע, שהובאה לעיל שמ 72פסקה 

במובן הזה שהבין שזה היה הדבר הנכון עבור בהחלט יתכן לומר שהרב שג"ר דן לכף זכות את ניטשה 

ולביטוי עצמי' . אם כך, יתכן שההיפוך של ניטשה והכנסתו  חירותל 'יסוד נכון בשאיפה... ניטשה עצמו:

הרב שג"ר חש במודע או שלא במודע יתכן שון וכף הזכות של ניטשה. לקדושה היו חלק ממגמת התיק

 ותו עצמו לצדיק.שרק הפיכתו של ניטשה ל'צדיק' תהפוך גם א

 יש מקום לקחת פרשנות אפשרית זו, צעד אחד נוסף: 

–אבריאת העולם הינה אקט של החצנה ויצירת מציאות חוץ  -"מן העץ אכל וברא את העולם"  

וקית. עץ הדעת לפי הקבלה הוא מידת המלכות שבה ועל ידה נבראו כל העולמות. אדה"ר רצה ל

אפשרויות ושרירותיות, על מנת להפוך בעצמו לבורא. ואמנם לדבוק במידה זו, שיש בה מוחצנות, 

לפי הקבלה, אילו היה ממתין עד שבת ולא היה חוטא היה נכלל עץ הדעת בעץ החיים, הדעת 

הייתה מתבררת לצד הטוב שבה ועץ החיים היה מותר לו ואף היה מצווה לאוכלו. חטאו היה 

 258ת האפשרות להיות שותף שלו.וקים שולל ממנו אל–אוקים ובמחשבה של–אבקנאותו ב

והים' ואכל מעץ הדעת, מביא את הרב שג"ר בהגותו לראות ל–איתכן שהתיקון של ניטשה ששאף 'להיות כ

 וקים לאדם להיות שותף שלו. ל–אבדברי ניטשה את ההזמנה של 

 ? םיתכן שחש שחטא עץ הדעת הולך ומתקן וניתן כבר לאכול מעץ הדעת ועץ החיי

 סיכום 

בהקשר לתחום העבודה: שניהם  פרק הצבעתי על הדומה והשונה בין הרב שג"ר לניטשהבתחילת ה

שמקטין את ערך  ל–אבקיומו של  וכופרים חירותמדגישים את הקנאות לאמת, את החיבור לחיים ואת ה

האדם. מאידך ניטשה רואה באמת האישית חזות הכול ומייחס משמעות שלילית לזולת ולחברה ואילו 

מכמה סיבות שהמרכזית שבהם היא שהאמת  את הטוב ורואה בזולת ובציבור ערךהרב מצרף לאמת 

 . ל–אחלק מהביטוי של ה והטוב, הזולת והציבור מהווים

                                                           
 . 052–051 ר"ן ב', עמ'שג"ר, שיעורים מוה 257
 . 99שג"ר, פור, עמ'  258
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הוא רואה באידיאולוגית ה'רצון  של הרב שג"ר לניטשה ולהגותו: מאודלי בהמשך הדגשתי את יחסו השלי

משווה אותו להמן, ומפרש אותו כמי  259לעוצמה' שטן של ממש ותולה בו את ההתרחשות של השואה,

מאידך מדברי  שמלא גאווה פסולה ומזויפת, נכנע לתאוותיו ומפקיע את הצורך ממציאת משמעות לחיים.

, ההתחדשות וערכי הקדושה חירותלא תפיסת הנפרדות הניטשיאנית, הרי שההרב שג"ר עולה, כי ל

רצונו של ה' לא היה יכול להתממש והעולם היה חסר טעם.  .ם לא היו יכולים לבוא לידי ביטויהאנושיי

ואת חיבור התורה  בנוסף לכך תפיסתו של ניטשה מחדדת את הצורך בהדגשת חיוניות החיים בעולם הזה,

 לחיוניות החיים, שאף רעיונות אלה הינם אבני יסוד במשנת הרב. 

שהרב שג"ר הפך את כל מושגי היסוד במשנתו של ניטשה ממושגים שליליים  הראיתי בסיום הפרק,

לחיוביים. באופן זה הרב שג"ר דן את ניטשה הרשע לכף זכות והפך אותו לצדיק: הוא משתמש בהגותו 

 הארת פנים ושל הגות שלצורך יצירת מחדדת את הנפרדות מהבורא ואת הניכור האישי, לשל ניטשה ש

 . חיבור ושותפות עם הבורא

                                                           
אולי ניתן להציע שמה שגרם לרב שג"ר לנהוג כך על אף שידע שקיימות גישות אחרות היא העובדה שמבחינת מסוימות הוא  259

ימי : את השואה שגדעה את כך חוויתי את 'משמעות' השואה, אם ניתן לומר כך אצל הורי ז"לחווה את עצמו כניצול שואה: "
הם לא היו יכולים לדבר כי השואה הטילה בהם –נעוריהם הם נשאו עמם כל ימיהם....למעשה הם היו קרבנות כל ימי חייהם

, הם חיו בתחושת חוסר אמון בבני אדם שהביא לחוסר יכולת לקבל את הזולת, להאיר פנים אילמות ששוב לא נרפאו ממנה
....כאשר אני דן בשואה אנתו'. אני במובן מסוים ממשיך לשאת מעמסה זוולחוש תחושת הרווחה של 'איש תחת גפנו ותחת ת

אינני עושה זאת מן הפרספקטיבה של אלה שחוו אותה בגוף ראשון, אלא מפרספקטיבה של אלה שקיבלו אותה כמחלה חשוכת 
נפגעי השואה לא מבחינות מסוימות בני הדור השני של השואה הם המחלה התורשתית של בני הדור השני. דומה כי –מרפא

. גם לגביהם השואה מנכיחה את חוסר הביטחון המוחלט בקיום, את אי יכולתו להתבסס על עצמו, פחות מבני הדור הראשון
קיום קיים....זוהי מציאות שמביאה לתקיעות, בלי יכולת להיחלץ -את האיום המתמיד, בשל נוכחותו של 'חור שחור' של אי

 . ההדגשות שלי. אך כמובן שזוהי השערה שיש לבססה. 19–12ההוא, עמ'  ובלי יכולת להיעלם" שג"ר, ביום
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על  ניטשה לחינוך דתי משנתו החינוכית של זיקתו שלפרק רביעי: 

 פי משנת הרב שג"ר

החלק הראשון עוסק בשאלה מה לומדים חוקרי החינוך בעשורים האחרונים  .לפרק זה שני חלקים 

משמעותיות בין  מניטשה. החלק השני סוקר את משנתו החינוכית של הרב שג"ר ומראה נקודות השקה

מה שהדגיש הרב שג"ר בחינוך לבין דגשיו של ניטשה. בשונה מהאמור בפרק הקודם, לא ניתן להוכיח 

יסוד ב משמעותיתזהות ממשקים שונים וניתן למצוא  אך, סופיה של ניטשהפילוזאת מהשהרב שג"ר למד 

 . הדברים

 מבוא  -זיקתו של ניטשה לחינוך 

התייחסות לפילוסופיה החינוכית של ניטשה טומנת בחובה שתי הנחות שכמו הנחות רבות במשנתו של 

ניטשה מוגדרת הגות פילוסופית ההנחה הראשונה היא שהגותו של  ניטשה תלויות בוויכוח בין החוקרים.

 וההנחה השנייה שבפילוסופיה הזו טמונה משנה חינוכית.

טוענת  גישה הראשונהם קיימות שתי גישות בסיסיות. הלשיוך ניטשה לפילוסופיה, בין החוקרי בנוגע

שניטשה כלל לא התיימר לפתח משנה פילוסופית סדורה אלא להעלות רעיונות שונים שיטלטלו את המין 

נושי ויובילו אותו לחשיבה מחודשת על כל נושאי היסוד כגון מוסר וערכים. את יתדותיהם הם סומכים הא

על השיטה המתודית של ניטשה ועל הסתירות הרבות המצויות בכתבי ניטשה גם לאחר ניקוי הסתירות 

הגישה  260.שנבעו מזיוף. ממילא לא שייך לדבר על משנה פילוסופית ובוודאי שלא על משנה חינוכית

לפי  בכתביו גישה פילוסופית כלשהי ומיישבת את הסתירותשניתן להבחין בכתבי ניטשה בהשנייה טוענת 

חשיבות של טקסט מסוים בתוך לעיתים רבות מדגישה  היא מבחינה מתודית, 261הפילוסופית, דרכה

תתי מ חלקבתוך הגישה השנייה קיימות תתי גישות:   חשיבות של טקסט אחר.ומקטינה  הכתבים,

סילפו את הגותו  חלק שייכו אותו לפילוסופיה קיימת, וחלקןות טענו שיצר פילוסופיה ייחודית, הגיש

יש  262בשוגג או מתוך כוונה מודעת.ן ותו לתפיסה הפילוסופית שלהמתוך מגמה לרתום א ותוא קראוו

  263למשנתו משמעות שונה. יםם ברבדים הבסיסיים ביותר ומעניקלהעיר שההבדלים בין הגישות קיימים ג

                                                           
אם כי גם לשיטתם ניתן לדלות מניטשה רעיונות שונים שעשויים להועיל לחינוך. לסקירת הגישות השונות בפילוסופיה ראה  260

אדם -מבחינה לוגית את העלבצדק שאם לא ניתן ליישם לפחות  טוען, 779בעמ' אבירם  .9הערה  733עמ' , העל אדם, אבירם
)גם אם מציאותית לא ניתן למצוא דרך ליישום רעיון העל אדם( אין משמעות מעשית לפילוסופיה של ניטשה וממילא מוכח 

וא טוען שכיוון שניטשה , ה739. בהמשך, בעמ' שניטשה לא בא לבנות משנה פילוסופית אלא רק לזעזע את עולם הפילוסופיה
מודל של על אדם מדורג שמורכב , 795אדם ומשום כך, לאחר דיון מורכב, הוא יוצר בעמ' -יטוי מעשי לעלבא לתקן חייב להיות ב

 מכמה רמות.
 עמ', ניטשה כמחנך?, אצל אבירםוכן , 051–092למשל בעמ' ו דוגמא ליישוב הסתירות ניתן למצוא בכל ספרו של קאופמן, 261

 נוספים.  ובמקומות, 717–721 עמ' , אבירם, העל אדם,773–777
 ועוד. , 05, 01–09 אשהיים, מורשת ניטשה בגרמניה, עמ', 391–399, 50, 70–00 ראה קאופמן, ניטשה, עמ' 262
בין יובל לסיגד בשאלת  מחלוקת מעניינת נוספת, או מחלוקות בין סיגד, לקאופמן, שהבאתי בפרק ב'האת ראה למשל  263

יובל, שפינוזה וניטשה שונים, סיגד, שפינוזה וניטשה זהים, יובל,  הזהות בין ניטשה לשפינוזה בשלושת המאמרים הבאים:
 אחים אויבים. 
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, חוקרי הפילוסופיה החינוכית עסקו בזיקתו של ניטשה לפילוסופיה בנוסף לשאלות היסוד הפילוסופיות

  264החינוכית במובנה המעשי. כדרכו של ניטשה, זיקה זו נמצאת במחלוקת ערה.

רוב בעולם  ניטשה מפילוסופיית החינוך מצויה על פי אתלחלוטין מעיר שהעמדה שמוציאה  265רוזנוב

ות ללמוד המחקר הגרמני שלאחר מלחמת העולם השנייה. רוב החוקרים בעולם זה שוללים את האפשר

אמריקאי סובר שניתן ללמוד מניטשה -אנגלי-המחקר הישראליעולם  ם, רוב,מניטשה כמחנך, לעומת

 עקרונות חינוכיים. 

 לפילוסופיה החינוכית קשיים בשיוך הגותו של ניטשהה

ראשון הגותו של ניטשה לא שייכת לפילוסופיה החינוכית משלוש סיבות יסודיות: היחס בין  במבט

 החברה לפרט, היחס בין המורה לתלמיד ואליטיזם. 

 267כגון דיואי ,266עבור אלה הרואים בחינוך כלי שנוצר לטובת החברה א. –היחס בין החברה לפרט  0

להזדהות עם מנגנוני , לסור למרותה ,ם הדמוקרטיהשהבין שמטרות החינוך הן להוביל אנשים להזדהות ע

ניטשה יצא עמדה זו עם תפיסתו של ניטשה. ודאי שקשה להלום , ולפעול על פיהם הפיקוח החברתיים

להתגבר על עצמו על מנת לבטא את : וטען שמטרת האדם הוא עצמו 268באופן קיצוני ובוטה נגד עמדה זו

קידום הבינוניות, ייעול השליטה  שהן:ת החינוך ומגמבניגוד ל, וחירותהאותנטיות שלו, את ייחודו ו

מתוך מניעים פרגמטיים כגון שיפור הכלכלה והציות  של האדם באזרחים וסילוף אישיותו המקורית

 , משווה בני האדם ומסלפת אתהמקובל שאף היא ערך מרכזי בחינוך ,הדמוקרטיה כן,-למדינה. כמו

תפיסה הדוגלת בהעצמת האותנטיות והאינדיבידואליות כפי שהיא מציגה לייצג ייחודו, ולפיכך לא יכולה 

ערכי החינוך כולם, בין האנשים.  שוויוןינדיבידואליות מדגישות את אי האת עצמה, שהרי אותנטיות וא

הבניה מלאכותית שנועדה לאפשר חיים עם הזולת. מטרתם  הם תוצאה של אינם ערכים אמתיים אלא

שהוא  ,להתאים את האדם לערכים מזויפים אלו, לנכר אותו לטבעו המקורי ולדכא את רצונו לעוצמה

להופכו לחלק מן העדר. בנוסף לכל האמור, החינוך לא נותן מקום להוויה  הביטוי של ייחודו, ובכך

ובשל כך הוא לא מתייחס לבעיות הקיומיות של  ,תבונה בלבדהחושנית והמרגישה של האדם כי אם ל

 האדם.

                                                           
, שמנה חוקרים שונים שהכניסו את ניטשה לפילוסופיה החינוכית, ואחרים 020הערה  19 עמ': מוי, ניטשה הסוקרטי, ראה 264

שסברו שהוא לא שייך אליה. להלן אביא חוקרים שראו בניטשה פילוסוף חינוכי כגון: קופר, אבירם, גולומב, שארפ, ששון, 
הפילוסופים שכתבו על ניטשה של י שמשתיקתם ומינץ. וכאלה שהתנגדו לכך כגון אילון, ג'ונסון וג'נקינס. באופן אישי נראה ל

 ניתן להסיק שהם סברו שלא ניתן להתאים את ניטשה למשנה חינוכית.  בהרחבה אך לא עסקו במשנתו החינוכית כגון סיגד,
הוא מציע להסביר זאת באופן הבא: בגלל שבעבר ניטשה  ,192. בהמשך המאמר בעמ' 122 רוזנוב, מורשת חינוכית, עמ' 265

מוכנים בגרמניה, החוקרים הגרמנים תופסים את משנתו כאידיאולוגיה ומשום כך רואים אותה כלא מוסרית ולא השפיע 
או מעגלים לעומתם, החוקרים האחרים רואים אותו על רקע החינוך הדמוקרטי ומתעלמים  לראות אותה כמשנה חינוכית.

 מה שלא מתאים להם בדברי ניטשה. פינות ב
החינוך במהותו הוא ההתייחסות לאובייקט היינו ששטוען  ,9–3 משמעות, עמ'-, חינוך חופשינקודה זו מפותחת ע"י רוזנוב 266

לתאוריה חינוכית שאמורה להיות מונחלת לסובייקט ולכן באופן בסיסי לא ניתן לחנך לעצמאות ואוטונומיה. הוא מתייחס 
לושתם הציגו אידיאל חינוכי לתועלת החברה ולא לתועלת הפרט, גם אם שם לדיוואי רוסו וניל וטוען שבסופו של דבר ש

 מקריאה ראשונה של מי מהם עולה כי המטרה היא החינוך החופשי שנועד לטובת הפרט.
  .757–799, 722, 91–99, 31, 00 עמ' , דמוקרטיה וחינוך,דיוואי 267
 ביארתי בפרק השני של העבודה.. וכן 99–92עמ'  ,גולומב, ניטשה כמחנך, 01–1עמ' משמעות, -, חינוך חופשירוזנוב 268
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כהמשך לכך שהחברה מהווה טרדה המונעת את צמיחתו של היחיד, ניטשה לא דוגל בחינוך מתוך  ב.

. לא בהתרחקותו של האדם מחיי החברההקשר חברתי ויחס חיובי של הוויה ולמידה בין בני אדם, א

חינוך קשור מאוד למערכת היחסים החברתית, עד כדי כך , כגון דיואי, לעומת זאת, על פי הוגים שונים

 269שקיים ספק אם תהליך שבמהותו הוא אנטי חברתי יכול להיקרא חינוך.

לעומת זאת, ניטשה טען שהדרך  היחס בין המורה לתלמיד. בתהליך חינוכי קיים מורה שתפקידו לחנך. 7

קיומו של המורה הוא דבר מזיק ועל ממילא צמו, היחידה של האדם להתחנך היא לחנך את עצמו בע

של  התלמיד לבעוט בכל מה שהמורה מעניק לו על מנת שיוכל למצוא את עצמו. הווה אומר, לפי תפיסתו

בית ספר המחנך את התלמיד שלא להסכים לכל מה שמתרחש  הרי הוא ספר ראוי,בית  אם יש ,ניטשה

 270פנימית מבחינה לוגית וחוסר היתכנות במישור המציאותי. יוצר סתירה. על פי רוזנוב, הדבר ן כתליובי

ובלשונו  ניטשה מעיד על עצמו שבא לחנך יחידים בלבד ולא את כלל האוכלוסייה, חינוך אריסטוקרטי. 3

שניטשה מעוניין לחנך את קבוצת העילית משום שהוא מצהיר: טעון לאפילו "העדר". קשה  :של ניטשה

ההצלחה למי שלא יבקש לחנך את כולם ואף לא חוגים מצומצמים, כי אם "בראש ובראשונה שמורה 

  271".איש אחד ויחיד מבלי לשלוח עיני צייד ימינה או שמאלה

נוסף לאלו, יש לתת את הדעת על כך שמבחינה מהותית רוב משנתו של ניטשה עוסקת בשלילה, משום 

כן רק חוקרים בודדים עסקו בדפוסים )ל 272.האדם עצמו מסוגל להוביל את עצמו משמעות החיובית רקלש

 273(.החיוביים של מוסר העוצמה

 274פילוסופיה החינוכית,בין הניטשה ל קשר ביןהיו שטענו שלא ניתן להקשיים שמניתי לעיל,  בעקבות

חינוך של האדם את לאלא רק של החינוך ציבורי -להיבט החברתיאין אפשרות לקשר את הגותו שהרי 

משום שהעקרונות הפילוסופיים חינוך ניטשיאני עצמי, נתון, הגדרתית, בניגוד גמור למערכת חינוך  .עצמו

ים לחלוטין כל התרבות עוקר כגון התגברות העצמית, אי קבלת סמכות או שלילת "ערכי" - של ניטשה

  כזו. חינוך מה שקשור למערכת

נכתב על כך מאמר אחד בלבד, מה  0523שנת ואכן החיבור בין ניטשה לחינוך אינו פשוט כלל ועיקר ועד 

משנתו גולומב נימק זאת בכך שמבחינה רעיונית קשה להפריד את  275מפתיעה. שהוגדר ע"י קופר כהזנחה

                                                           
שמעיר על כך שניטשה הוא  ,73, 71, עמ' משמעות-רוזנוב, חינוך חופשי. וראה: 55–52, 52 עמ' , דמוקרטיה וחינוך,דיוואי 269

 חברתי ומעורר קושיה זו.-מחנך אנטי
 הוא עצמו למד מניטשה.  פתירה. ועם זאת,שאינה ראה זאת כבעיה מובנית  ,710–055רוזנוב, חינוך והתגברות, עמ'  270
 שכתב שלפי ניטשה חינוך ההמון הוא מחלה.  ,075אילון, יצירה עצמית, עמ' : וראה .052עמ'  ,דמדומי שחרניטשה,  271
 .909–099, חינוך והתגברות, עמ' רוזנוב 272
 . 739עמ' , העל אדם, אבירם ,222–122עמ'  , היהדות בעיני ניטשה,גולומבוראה עוד: , 25עמ'  ,גולומב, ניטשה כמחנך 273
טענה שניטשה לא יכול להתאים בגלל תפיסתו על האדם על הדמוקרטיה , 792–790, זרתוסטרא של ניטשה, עמ' ג'נקינס 274

, ולאורך כל המאמר. וראה להלן את עמדת ג'ונסון, 25, 23–20, 19 עמ', בדיקה מחדש, ועל החינוך. וכן כתב בחריפות גונסון
 נל. בינגהם ופ

עם זאת הוא קושר זאת לכך שלא הייתה התייחסות מספקת גם למשנתו הפילוסופית והוא  ,005עמ' ניטשה וחינוך,  ,קופר 275
 (כפי שאכן קרה.)ואני מוסיף:  .מצפה שעם ההתעוררות הפילוסופית תהיה גם התעוררות על משנתו החינוכית
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גם כיום מי שמכניס את ניטשה לעולם  ,תיפי ממצאי עבוד על 276.הגותו הכלליתהחינוכית של ניטשה מ

 וכלשונה, אלא לומד ממנו עקרונות במלואה ככתבההחינוך לא מביא את הגותו של ניטשה בסוגיה זו 

מה שנעשה מעט את במזכיר  מהלך זה, ביחס לפילוסופיית החינוך של ניטשה 277.חינוכיים כאלה ואחרים

חלקים באופן סלקטיבי אימצו לחיקם זרמים רבים בתרבות ביחס לפילוסופיה הכללית של ניטשה: 

היקף אוסיף עוד ש 278והתאימו אותה לשיטתם. ,ראההשתמשו בה כגורם מעורר הש ,מתורתו של ניטשה

של ניטשה היא בעלת השפעה מרשימה על השדה  שהגותוהדעה הרווחת היא השפעתו שנוי במחלוקת, 

 280יש הטוענים שהשפעתו זניחה. אך מנגד 279החינוכי,

שניתן הדעה הרווחת בפילוסופיה של החינוך בארצות הברית, אנגליה וישראל היא  ,בסופו של חשבון 

טוען כי לשם  281לכלול את ניטשה בפילוסופיה של החינוך ואף לראות בו אב טיפוס חינוכי. עם זאת רוזנוב

ים ניעותנטיות, היצירתיות והחופש ומצהם מדגישים את האכך הפילוסופים של החינוך 'מעגלים פינות'. 

 את חוסר המוסריות ואת אי התועלת לחברה: 

In this portrayal all the sharp edges in Nietzche’s philosophy have been smoothed 

and refined. Nietzchean egoism turns into disguised autonomy, the aggression of the 

will power transformed into cultural refinement, the overman’s table of values is 

stamped with Kantian ethics, Nietzche’s solipsism is uncovered as a dialogical model 

of communication, aristocratic education paves the road to universal education, and 

the elitist order of rank becomes a paragon of liberal democracy. 

 282.שהובאו לעיליסודיים הקשיים האראה כיצד הפילוסופים של החינוך התמודדו עם  להלן

 האלה  קשייםה התמודדות הפילוסופים של החינוך עם

חינוך קשיים הראשון והשלישי, שהעלו כי הלמשותפת אפתח בהתייחסות , לצורך תיאור התמודדות זו

 אנטי דמוקרטי ונועד רק ליחידים., אני הוא אנטי חברתייהניטש

                                                           
, מוסיף על כך שעל פי רוב התייחסו למשנתו 11. מוי, ניטשה הסוקרטי, עמ' 55חשיבה מוקדמת, עמ'  -גולומב, ניטשה 276

 .החינוכית דווקא מתוך כתביו שעסקו בחינוך
קריאתה בניטשה לא היא מצהירה על כך שיוצאת מכלל זה, אך דמוקרטיה פדגוגית", -במאמרה "ניטשה יתכן שששון, 277

 גו כמשנה פילוסופית אחידה. וראה התייחסותי בהמשך הפרק. מתיימרת להצי
 . 72–02מ' עאשהיים, מורשת ניטשה בגרמניה,  278
. וראה להלן התבטאויות נוספות של 71-, רואה אותו כמחנך המשפיע ביותר במאה ה275אלוני, מאפיינים פדגוגיים, עמ'  279

 הפילוסופים של החינוך. 
 .900ת, עמ' דמוקרטיה פדגוגי-ששון, ניטשה 280
 . 129הציטוט מעמ' , 129–129רוזנוב, מורשת חינוכית, עמ'  281
מעיר שחלק מהפילוסופים שלמדו מניטשה כלל לא טרחו להתמודד עם הקושי  ,2הערה  737עמ'  אבירם, ניטשה כמחנך?, 282

 הכרוך בכך. 
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פזורה הגות חינוכית, ניתן להסיק כי עיקר מפעלו של שמתוך כך שלאורך כל כתבי ניטשה  טען 283קופר 

ליזם ולפתח ימאפשר לה להתגבר על הניה אדם מעניק משמעות לחברה כולה,-ניטשה הוא חינוכי: העל

נראה לי שגם . עולה בקנה אחד עם תפיסה דמוקרטית של ניטשה בסופו של חשבון משנתולכן , וערכים

ר זיקה עמוקה בין תרבות לחינוך וקובע שניטשה בא לחנך: קאופמן מצטרף לעמדה זו משום שהוא יוצ

"המושג 'תרבות' אצל ניטשה בלתי נפרד מחינוך, ותשומת ליבו נתונה בראש ובראשונה להשגת 

  284".התרבות...'לחנך את המחנכים ! אך הראשונים חייבים לחנך את עצמם ! ובשבילם אני כותב'

אידיאולוגיה הליברלית דמוקרטית. הוא מסביר את מצטרף לעמדה זו ומחדד את התאמתה ל 285אבירם

קנה ומכיר בכך שחלק מערכי הדמוקרטיה אינם עולים ב ,הסיבות להתנגדותו של ניטשה לדמוקרטיה

אבירם מצביע על הערכים  ,אדם'. מאידך-הם מקשים על פיתוחו של ה'עלכי אחד עם משנתו של ניטשה 

והאותנטיות.  יות של היחידאדם' כגון עידוד פיתוח האינדיבידואל-הדמוקרטיים שמסייעים בפיתוח ה'על

ל אדם' לדמוקרטיה ומה שנותר פיתוחו של ה'ע הוא מעריך שאפילו ניטשה היה מסכים עמו שאין תלות בין

של אבירם שותפים  תות יתרונותיה. לעמדרטיה ולהגביר אמזער את נזקי הדמוקלהוא למערכת החינוך 

 286חוקרים נוספים.

סוברים שהגותו של ניטשה תורמת רבות ומקדמת כל אחד מהיחידים בחברה. נוספים  287חוקרים רבים

שלא  קדמים את כולם ברמה כזו או אחרת, כולל מים מהניטשיאנישניתן לומר שהעקרונות משום זאת, 

, בהדרגה ישנה את התודעה האנושית כולה, ובדרך זו או משום שקידום היחידים 'על אדם'יגיע למעלת ה

 .ל היחידיםישפיע על כ

את לבסס  יש הכרחשמקצינה את היחס החיובי לניטשה כפילוסוף של החינוך. היא טוענת  288ששון

משום שבסופו של חשבון, הדמוקרטיה מבוססת על  ,הדמוקרטיה על האינדיבידואליות שמבטא ניטשה

המשמעות היא שכל אחד מבטא את האינדיבידואליות שלו  טובתו של כל אחד ואחד באופן אישי.קידום 

פי ניטשה ל אדרבה: שניטשה אינו אנטי חברתי.ששון, טוענת  בנוסףי את ההוויה של עצמו למען עצמו. וח

אלא שתנאי לאהבה אמתית לזולת הוא בניית ה'עצמי' , והאהבה לאחר מבטאות מעלה גבוהה הנתינה

 289באופן נכון. אופן זה, עשוי לבוא על חשבון הזולת.

                                                           
 .907–072 עמ' וחינוך ניטשה קופר, ,005 ,001 ,001 ,72 עמ' ולמידה, אותנטיות קופר, 283
 ניטשה שלא תורגם לעברית. ספר של לקוח מ טוטהצי .391עמ'  קאופמן, ניטשה, 284
 .730–775עמ'  אבירם, ניטשה כמחנך?, 285
שבסופו של חשבון , אך טוען סלידתו של ניטשה מהדמוקרטיה מציין אתש, 019, 019 ג'ונס, הערכה מחדש, עמ'למשל:  286

 כיוון שהוא מעוניין בפיתוח כל היחידים בחברה.  דמוקרטכניטשה יכול להיחשב 
–012חשיבה מוקדמת, עמ' -, גולומב, ניטשה91, גולומב, ניטשה כמחנך, עמ' 230למשל: אלוני, מאפיינים פדגוגיים, עמ'  287

, שמדגיש שבטווח הארוך קידום הגאונים 393ניסט, עמ' , הילסהיים, ניטשה אגו011–012, 093, ג'ונס, הערכה מחדש, עמ' 019
 המוכשרים וקידום ההמון יפרו זה את זה. 

היא מבססת את שיטתה על כך שאין משנה אחידה בניטשה  900. בעמ' 990–909דמוקרטיה פדגוגית, עמ' -ששון, ניטשה 288
ענתה, אחד מהקולות האלה הוא הקול נכתבו באותה התקופה. לטבהנחה שוניתן לקרוא בו כמה קולות סותרים אפילו 

, בדיקה ונסון'דמוקרטי שרלוונטי לתקופתנו. היא מציינת שם שהיא היחידה שמבטאת עד כה היבט זה. ג-האינדיבידואלי
חולק עליה בחריפות. הוא טוען בעיקר שכיוון שבכל מציאות של פער או סתירה בין האינדיבידואליות  90–91עמ' מחדש, 

לדמוקרטיה, ניטשה יעדיף את האינדיבידואל, ניטשה לא יכול להתאים לערכי הדמוקרטיה. בנוסף הוא טוען שמושג 
 חינוך ולא ניתן לכלול אותו בתחומי הידע. ההתגברות העצמית שהוא הכרחי לאינדיבידואליות, כלל לא רלוונטי למערכת 

 .973דמוקרטיה פדגוגית, עמ' -ששון, ניטשה289
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טוענים שחינוך ניטשיאני לא מתאים לכלל  וחוקרים נוספיםג'ונסון כל החוקרים שהובאו לעיל, לעומתם 

החינוך הקלאסי שנועד לשרת את  סוברים שלפי ניטשההחברה אלא רק ליחידי סגולה, ובהתאמה, הם 

 there are too‘‘ אך בלתי אפשרי לשלבו במערכת חינוך: ,החברה בהחלט מתאים לרוב האוכלוסייה

many hurdles, too many philosophical, social, and political difficulties, for a systematic 

’’.ation at the university, state, or national levelsadoption of a ‘‘Nietzschean’’ educ 290  

 לא יתכן להקים בתי ספר ליחידים: אף מטיב להסביר מדועמסכים עם ג'ונסון ופנל 

Scott Johnston is wonderfully clear on this point: There is no way that the schools 

can produce the self-overcoming individual (the overman), since that individual is 

self-taught. There are no grounds in Nietzsche, therefore, for an elitist education. On 

the other hand, what the schools can and should do for Nietzsche is ‘‘pass along the 

acceptable values from one generation to the next.’’ Do note that the one thing ruled 

out here is the universal education qua liberation that constitutes the pedagogy of 

self-reformulation.291  

וממילא תפקידו של המורה  ,חינוך של האדם את עצמו חינוך הואקושי השני, שלפי ניטשה הביחס ל 7

 שבמערכת החינוך תפקידו של המורה מרכזי, נחלקו חוקרי החינוך. בשעה מיותר, 

מורה. ולא זו בלבד, אלא שעליו להטיל שהחינוך ייעשה באמצעות הכרח יש לומד מניטשה ש 292קופר

 משמעת קפדנית על התלמידים משום שזו הדרך היחידה להביא אותם למקום מצמיח ופורה. 

עורר השראה מטרתו תהיה לאחר, שותי בתפקיד המורה לתפקיד היו שטענו שיש לערוך שינוי משמע ,מנגד

מבין שהחינוך חושף אצל האדם את נקודתו  293רוזנוב מאמן אישי.לקדם כל תלמיד אישית בדומה ל וא

"ניטשה אינו מתיימר מחנך את האדם להשגת המהות עצמה, משום שהדבר אינו אפשרי: הפנימית אך לא 

החירות עצמה אין הוא מעניק, שכן אותה אין האדם יכול לרכוש אלא את  ליצור את האדם החופשי...

בכוחות עצמו, כאן אין מקום להדרכה והכוונה, כאן תמה דרכו של החינוך, החינוך מוליך את החירות, 

סובר שתפקיד המחנכים "רק" להוליך את האדם לגילוי  הוא מגיע אליה." משום כך ניטשה אך אין

                                                           
מזדהה , ש739–732, 730–775וראה: בינגהם, ניטשה ורטוריקה, עמ' . 19הציטוט לקוח מעמ' , 91עמ', , בדיקה מחדש,ונסון'ג 290

ג'ונס, הערכה מחדש, וכן: עם ג'ונסון ומבסס את טענתו על ניתוח הרטוריקה של ניטשה מה שלא נעשה על ידי שאר החוקרים. 
, 011פנל מוסיף לטעון, שם, עמ'  ולאורך המאמר, מסכימים עם ג'ונסון., 51–99עמ' , ניטשה בניגוד, פנל ,7הערה  092עמ' 

  אדם.-וסיה, כולל המיוחדים שבה, תזיק לאנשים האותנטיים ותפגע ביכולת לפתח עלשרפורמה חינוכית שמטרתה כל האוכל
 . 22. הוא מצטט את ג'ונסון, בדיקה מחדש, עמ' 09הערה  013עמ'  , ניטשה בניגוד,פנל 291
 וראה להלן את הפולמוס סביב דברי גורדון בנושא.. 39, 72, אותנטיות ולמידה, עמ' קופר 292
. בנוסף רוזנוב שם גם טוען 22עמ'  , ניטשה כמחנך,. וכן גולומב09הציטוט מעמ'  77–00, עמ' משמעות-ירוזנוב, חינוך חופש 293

שזו . אוסיף שם שניטשה הפך את ערכי החינוך, ומטרת החינוך אינו התלמידים המתחנכים אלא השינוי שעובר המחנך עצמו
 . 21גם טענת סיגד, אכסיסטנציאליזם, עמ' 
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עשות כן היא לשחרר את התלמיד מהמוסכמות החברתיות, להרחיקו נקודתו הפנימית. הדרך ל

. יתר על כן, על מנת שהתלמיד באמת ילך בעצמו באופן אוטונומי, ניהיליזם ולרמוז על כיוון ההליכהמה

על המחנך להמריד את התלמיד נגד המחנך עצמו. באופן זה התלמיד ימשיך אל עבר עצמיותו, אל יעד לא 

 294היחידה להשיג את האני שלו. משום כך הוא טוען במקום אחרהאפשרית רך ד, במוגדר ולא ודאי

שתהליך זה מתאים רק למיעוט שמסוגל לקחת אחריות עמוקה על עצמו. ממילא מובן שהכרח שתהיה 

 295התאמה בין דמות המחנך למסרים שהוא מעביר.

שמותאמים לכל אחד שעל המחנך להעביר מסרים  מציגה פרשנות מחודשת לניטשה, וטוענת 296ששון

 באופן אינדיבידואלי, ולשם כך עליו לדייק את עצמו כל יום מחדש.

מובן שמי שלא יקבל את ההצעות של: קופר, רוזנוב, ששון והחוקרים שסבורים כמותם, לא יוכל ללמוד 

 297מניטשה בכל מה שקשור לחינוך היחיד בתוך מערכת חינוך, גם בגלל היחס בין המורה לתלמיד.

 וסופים של החינוך לומדים מניטשה מה הפיל

כפי שהבאתי לעיל חוקרי החינוך לומדים עקרון או עקרונות חינוכיים ולא משנה שלימה, להלן אביא  

 היבטים חינוכיים שונים שחוקרי החינוך לומדים מניטשה.

-הקפדניאפתח במחלוקת ערה סביב אופי החינוך. האם יש ללמוד מניטשה את חשיבותו של החינוך 

 החינוך הפתוח והגמיש או אולי את שניהם יחד.  קלאסי,

לומד מזרתוסטרא כי יש להתבונן לא רק בידע שהמורה מלמד )כפי  דוגל בחינוך גמיש. הוא 298גורדון

שהוא מבין את היידגר( כי אם בעיקר בתהליך הלמידה שנעשה בדיאלוג יצירתי עם התלמידים תוך 

חגיגת החיים. נקודת המוצא לכל התהליך היא מצבו הקיומי התלמיד  עידודם לחיות באופן שמעצים את

פתוחה ויצירתית. גורדון  הקיומי של כל תלמיד ותלמיד ולנקוט בגישה והמחנך נדרש להכיר את מצב ולכן

במאמר קצר ותקיף מבקרת אותו על כך  299ספג ביקורת חריפה על מאמרו מכיוונים שונים: ג'נקינס

על  מזרתוסטרא לא ניתן לטעון שהוא היה ליברל, וכן על כך שלא ניתן ללמוד שמתוך הגותו של ניטשה

חינוך, שהרי הוא מחנך כושל: לא הצליח לחנך אף אחד, לא מצא אנשים ראויים לחינוך והתייאש מהם 

מהר. בנוסף היא מבקרת אותו על כך שהוא לומד מצורת ההוראה בשעה שהוא מתעלם מהתוכן שלה 

 וטען דשלם לבקר את גורדון וג'נקינס כאחהקדיש מאמר  300קופר .של בתי הספר שאינו תוכן הלמידה

                                                           
מדוע הביטוי התגברות עצמית שמצוי אצל ניטשה , 510–095 ,באופן זה הוא מנמק שם ,052גברות, עמ' רוזנוב, חינוך והת 294

 אינו מצוי בפילוסופיית החינוך.
 .90–91, 23עמ' , ניטשה כמחנך גולומב 295
 . 973דמוקרטיה פדגוגית, עמ' -ששון, ניטשה296
 , ובמאמר כולו. 25ראה למשל: ג'ונסון, בדיקה מחדש, עמ'  297
 וסף הוא טוען שם שגם המורה נעזר בתלמידים על מנת להגיע לייעודו. . בנ050, 092–091, זרתוסטרא כמחנך, עמ' גורדון 298
 שותף לחלק מהביקורת שלה.  ,22עמ'  , בדיקה מחדש,'ונסון, ג793–797, עמ' ג'נקינס, זרתוסטרא של ניטשה 299
וראה עוד  מהביקורת של ג'נקינס ומוסיף עוד ביקורת משלו. . הוא מזדהה עם חלק207–071קופר, ניטשה וחינוך, עמ'  300

. מאידך היו שראו בגורדון את מי שלמד על 190, רוזנוב, מורשת חינוכית, עמ' 1הערה  733–737עמ'  אבירם, ניטשה כמחנך?,
 . 19עמ'  ניטשה הסוקרטי, ראה מוי, ,החינוך מניטשה באופן המוצלח ביותר
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החינוכית של ניטשה קודם כל מכתביו העוסקים בחינוך ולא מ'כה אמר  שיש ללמוד על משנתו

שניתן ללמוד  כיםהס קופראת שגורדון שגה בהבנתו את משנתו של ניטשה. יחד עם זכן זרתוסטרא', ו

 שלטונה של הרוח. מזרתוסטרא על חשיבות 

אמתית.  חירותל משמעת קפדנית ולא חינוך גמיש יובילשדווקא חינוך שיש בו  301לעומת גורדון, קופר טוען

מסביר שהחינוך הקפדני צריך להקדים את החיפוש האותנטי משתי סיבות. הסיבה האחת על  302מינץ

היא שבשלבים הראשונים של והסיבה השנייה ממנו לצמוח  מצעמנת שיהיה לרוח האותנטית החופשית 

חינוך לחופש ואותנטיות עלולים להיווצר כאוס והחינוך הקפדני הראשוני מהווה נקודת עיגון. משום כך 

 303רק בשלב השני על המחנך לערער את תפיסתו של התלמיד על מנת שהוא יחפש את דרכו בעצמו. ששון

סר הפוך. ושנית משום שלדעתה תפקיד חולקת על מינץ. ראשית משום שיש מובאות מניטשה שמעבירות מ

לערער את מקומו של תפקידו  לא מתוקףהמחנך הוא לצמצם את עצמו על מנת שהתלמיד יתפתח לבד ו

  של ערעור זה. המעשית התלמיד. נוסף לכך, כלל לא ברור מה המשמעות

ת ולעיתים בו משלב בין החינוך הקפדני לחינוך הגמיש וסובר שיש לתת לתלמיד "בתקופות שונו 304אלוני

מלווה על החינוך להית כחלק מזה, . בזמן" חינוך קפדני יחד עם תשוקה לחופש והתמרדות כנגד הממסד

  305בשמחת חיים סקרנות ויצירה.

מעבר למחלוקת זו חוקרי החינוך לומדים ממשנתו של ניטשה חמישה ערכים חינוכיים מרכזיים 

חס חיובי לעצמי, שליטה עצמית והתגברות על המפורטים להלן: חופש ואותנטיות, יצירת ערכים, י

 עולם מורכב ומשתנה. לניהיליזם. בנוסף ניתן ללמוד ממנו כיצד לחנך ה

מסכימים שהאידיאל החינוכי של האינדיבידואליות  306חוקרים רבים חינוך לחופש ולאותנטיות. 0

מהווה הפיתוח  טוען שמשנתו החינוכית של ניטשה היא 307רוזנוב והאותנטיות צריכים להילמד מניטשה,

השיטתי החשוב ביותר בתולדות המחשבה החינוכית של חינוך חופשי ראדיקלי המעמיד את האדם בעצמו 

  הדרך היחידה להגיע לחינוך חופשי: זווש ,ואלי ואוטונומי במרכז החינוךבאופן אינדיביד

However, if we wish to have a free education, we have no choice but to turn to 

Nietzsche. His educational theory is the most systematic and the most consistent 

                                                           
 .38עמ' קופר, אותנטיות ולמידה,  301
 . 019, 101–019עמ' ץ, החינוך הממושמע, מינ 302
 . 702–020עמ'  , תשובה למינץ,ששון 303
:"תהליך העיצוב התרבותי של התלמידים, כולל השכלה רחבה, כישורים מורכבים, 239–232אלוני, מאפיינים פדגוגיים, עמ'  304

ת,...רשלנות, חולשת אופי...תביעת מינימום למסע מיומנויות משוכללות...ומשמעת מופתית...כדי להימנע מבורות, רדידו
הארוך והמייגע של החינוך האמתי. המצב האישיותי השני הוא כ'אריה' והוא מסמל את חיית הטרף האמיצה, 
האינדיבידואליסטית וחסרת המוראה אשר מסלקת מכל נכסי התרבות שהוטמעו בה את סימני הקריאה ומחליפה אותם 

 במקור[...והיא נלחמת בחירוף נפש נגד כל אדנות, ממסד והגמוניה..." בסימני שאלה ]ההדגשות 
לעיל כתבתי שיש בזה סתירה מובנית והבאתי את רוזנוב שראה זאת כבעיה מובנית בלתי פתירה. התפיסה של אלוני  305

 מחריפה מאוד בעיה זו. 
הם גם מתייחסים לכך שהיצירתיות . 230עמ'  אלוני, מאפיינים פדגוגיים,, 013, 010–55למשל: שרפ, ניטשה ועידון, עמ'  306

 באומנות היא חלק מהאותנטיות. 
שבין השאר  ,73משמעות, עמ' -, רוזנוב, חינוך חופשי321–310וראה גם: שם, עמ'  321חשיבות, עמ' -רוזנוב, חינוך חופשי 307

 מדגיש שם שמדובר ב'חופש ל' ולא ב'בחופש מ'.
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working out of the idea of radical free education in the history of educational though-

a theory which treats the autonomous individual as the center of educational activity 

without at the same time giving up all ideas of intervention, thus sanctifying anarchy 

or involving itself in inescapable contradictions. 

 ה שניתן להביא לידי ביטוי את המושג חינוך:מרחיב עמדה זו וטוען שזו הדרך היחיד 308אבירם

If we wish to deserve the name of ‘educators’ and not merely function as suppliers 

of certificates leading to more certificates leading to ‘a good job’ leading nowhere, 

then, in our Godless and progressless times, it is the adoption of the Nietzschian ideal 

that will enable us to do so. 

 ית וטוען שאם יחידים רוצים להשיגמבקר את כל מי שלומד מניטשה משנה חינוכ 309גונסון לעומתם,

 אותנטיות עליהם לעשות כן מחוץ למערכת החינוך.

ים ייצרו סבורים שניתן ללמוד מניטשה את ההכרח שהתלמיד 310חוקרים רבים חינוך ליצירת ערכים. 7 

:"הוא קורא לו לתבוע מתלמידיו שיחרגו בשלב מסוים של 311תאר זאת אלוניכך מאת ערכיהם בעצמם. 

. שוב ושוב חוזרת ערכית וריבונית משלהם ,ייחודית חינוכם מהשפעת מחנכיהם ויעצבו לעצמם דרך חיים

מחדד שקיימים שני שלבים  312בעקבות עצמו וליצור את עצמו" . גולומבבכתביו הפנייה אל התלמיד ללכת 

בשלב הראשון )שלטענתו ניטשה ממוקד בעיקר בו( ניטשה קורא להשלת כל ההתניות החברתיות , לתהליך

כדי הגעה ל'לוח חלק' ובשני הוא קורא לאימוץ ערכים מתוך בחינת התאמתם ל'עצמי':  , עדקורן בחוץמש

אימוץ הערכים נעשה בהשפעת דמויות מופת  ערכים חדשים או אותם ערכים ישנים. אלו יכולים להיות

 אל תרבות מעודנת.  והדיונסי והאפולוני ומובילות אותשמתגברות על עצמן, משלבות בחייהם את היסוד 

 יחס חיובי ל'אני': מיצוי עצמי העצמה הערכה ואהבה: 3

                                                           
טענה שרק על ידי הגותו של ניטשה בנוגע  ,012שרפ, ניטשה ועידון, עמ' באופן דומה, . 779עמ'  אבירם, ניטשה כמחנך?, 308

 .319עמ' , ניטשה ממדים פדגוגיים, אלונין ליצירת ערכים ניתן השתמש במושג 'חינוך' וכ
יבת לכלול שניטשה הוא אנטי חברתי בניגוד למערכת חינוכית שחי 21. הוא גם מדגיש בעמ' 25עמ' ג'ונסון, בדיקה מחדש,  309

 .הקשרים חברתיים
, הילסהיים תשובה 022, הילסהיים, סבל, עמ' 013חשיבה מוקדמת, עמ'  -גולומב, ניטשה, 013שרפ, ניטשה ועידון, עמ'  310

 .230אלוני, מאפיינים פדגוגיים, עמ' , 703לרוזנוב, עמ' 
 .91אלוני, להיות אדם, עמ'  311
במידה ויש למחנך חסרונות, התהליך אפשרי כי אפילו ש 97–90מוסיף בעמ' הוא  .99–93 ,25עמ' , ניטשה כמחנך, גולומב 312

 החסרונות של המחנך מאפשרים לתלמיד להזדהות עמו ביתר קלות. 
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וטוען שיש ללמוד  ,עצמי מעל ומעבר לכל הכוחות מפרש את המושג התגברות עצמית כמיצוי 313הילסהיים

 החינוך.  מניטשה את החשיבות של הכנסת המושג לתוך מערכת

 טוען שניתן להגדיר את העצמת רוח האדם כמטרת החינוך:  314אלוני

[W]e may say that the first and principal pedagogical dimension of Nietzsche’s 

philosophy consists in a radical redefinition of the aim of education - formulated in 

medical and cultural terms - as the recovery of health and worth. 

באופן מעשי  זאתיישמה שמניטשה, ועל ידי כך  עקרונות אלו שמריה מונטסורי למדה מראה 315סימונס 

היא הצליחה להעצים אותם ולהחזירם לחיק  -עצמאות ועידוד  ויצרה אצל נוער נושר הערכה עצמית

 החברה.

 תית:ואהבה עצמית אמ טוען שבסופו של דבר ניתן ללמוד מניטשה גם אהבת החיים 316ונס'ג

The shame Nietzsche advocates ends up being a type of love; rather than hating 

herself, the self-overcomer learns, for the first time, to love herself enough to attempt 

greatness—the greatness of the higher individuals. The hatred one feels is ultimately 

not directed at the self but only the weakness found in the false self. The true self, 

the higher self, becomes the hope and the promise that one can become strong, 

whether one is a genius or the common individual. Thus, for Nietzsche, the type of 

shame he advocates is not a negative feeling at all—it is a type of self-love. 

                                                           
. וכן כתב, קופר, אותנטיות ולמידה, עמ' 703–707, הילסהיים, תשובה לרוזנוב, עמ' 029–022, 023' עמהילסהיים, סבל,  313

–319 , דינמיט חינוכי,ראה להלן את הבנתו של ג'ונס. יש לציין שרוזנוב, וכן Self-Overcoming לא קשר לביאור המושג, ל005
'התגברות כי משמעות המושג  רוזנוב טוען חולק בחריפות על האופן שבו הילסהיים הבין את המושג התגברות עצמית. ,301

האדם ל'איון . התגברות זו מביאה את המזויפת לאחרשכולל גם את התבוניות וגם את האהבה , הוא להתגבר על ה'אני'עצמית' 
עצמי'. הוא טוען שלא ניתן ללמוד נקודה זו מניטשה באופן מעשי בחינוך, ויש להשתמש בכל מה שקשור להתגברות עצמית 

וען, שלפי הסברו של בזהירות מרבית )הוא מדמה זאת לשימוש בדינמיט, ומכאן שם המאמר(. כנגד הילסהיים הוא ט
כלל לא ברור מדוע ניטשה כורך את ההתגברות העצמית עם ההכרח הגדול להיות נכון לסבל נוראי, ובנוסף ים, הילסהי

לחלוטין לא מסתברת בעקבות עיון במקור  Self-Overcomingשהילסהיים מעניק לביטוי  self-surpassingשהמשמעות 
אין קשר )כמעט ו( רוזנוב טען כנגד רוזנוב שלשיטת. הילסהיים Selbstaufhebung ו Selbstüberwindungבגרמנית שהוא: 

בהקשר חינוכי. לביקורתו הפילוסופית של אבירם על רוזנוב  מושג זהניטשה התייחס לבשעה שבין התגברות עצמית לחינוך, 
ג'ונסון על תו של רל ביקועו ,1הערה  733עמ'  אבירם, ניטשה כמחנך?,: שטוען שקיימת סתירה פנימית בניתוח של רוזנוב ראה

 . 27–20עמ'  , בדיקה מחדש,ג'ונסון: היחס של רוזנוב לחינוך ראה
. 59שרפ, ניטשה ועידון, עמ' , 230עמ'  , אלוני, מאפיינים פדגוגיים,317עמ' . וראה גם: שם, 311עמ'  אלוני, ממדים פדגוגיים, 314

 את אהבת הידע: 017עמ' בלזה שרפ גם מוסיפה 
"The good educator for Nietzche is one who can seduce the students into a love of knowledge and truth and who 
can show them the usefulness of sublimation as a means to an end, and nothing more. " 

. גוסטן, 0597–0921רי מתייחס לאשת החינוך האיטלקיה מריה מונטסו, ש322, 323–327 עמ'נס, מונטסורי וסופרמן, סימו 315
 שמונטסורי עשתה שימוש ניכר ביסוד הדיונסי על פי משנתו של ניטשה.  , טוענת793עמ'  חינוך משתנה,

 . 019, ובעמ' 01הערה  010. אהבת החיים מובאת בעמ' 012עמ'  ג'ונס, הערכה מחדש, 316
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תית, ניתן ללמוד את עקרון ההתגברות סובר שבמסגרת כית 317שליטה עצמית ועידון היצרים. ג'ונס 2 

העצמית שפירושו שליטה עצמית על התשוקות. שליטה זו נותנת לאדם תחושות טובות, מעצם תחושת 

הסיפוק בהתגברות על יצריו וכן מכך שהיא מאפשרת לתלמידים לקחת אחריות על חייהם ולהופכם 

ל את תלמידיו לעידון היצרים )שמותנה סבורה שעל המחנך להובי 318לחיים טובים יותר. באופן דומה שרפ

 בשליטה עצמית( מתוך אהבת העצמי ולא מתוך סגפנות. 

 ההדוניזם והפוסטמודרניות. 319התגברות על הניהיליזם 9

חוקרים רבים עומדים על כך שמגמתו ההגותית של ניטשה הייתה החשש הגדול מההרס הגדול שיבוא 

עצמית מתוך מקום כן ואותנטי כתוצאה מהתפשטות הניהיליזם. ממילא קריאתו לאותנטיות ויצירה 

שמעניקה משמעות לחיים יכולה לתת מענה גם  ,לתת מענה לכך. למעשה קריאתו של ניטשהעשויה 

חיים בעלי משמעות יכולים להוות להם משום ש 320אחרות כגון ההדוניזם או הפוסטמודרניות 'רוחות'ל

 מענה. 

 ניתן להשתמש בהגותו לצורך אחד מאתגרי החינוך של ימינו: חינוך לעולם משתנה.  אמור לעילבנוסף ל

יה חינוכית שניתן להשתמש בעקרונות ניטשיאניים על מנת לפתור בע טוענת 321במאמר מקורי, גוסטן

ומורכב שיש בו  היום היא חוסר יכולת לחנך לעולם משתנהבחינוך חדשה. היא מציינת שאחת הבעיות 

. מודל זה משלב 'מודל חינוך דיונסי: 'מה שהיא מכנהב גורם מכריע של אי וודאות, ומציעה להשתמש

המשמעות של  וודאות.בתוכו את היסוד הדיונסי שמבטא אי ודאות יחד עם היסוד האפולוני שמבטא 

 הז ובאופן ,המודל היא שהמורים עצמם יעמתו את התלמידים בשאלת הוודאות שהם עצמם מלמדים

. כתוצאה מכך, התלמידים לא ירגישו חוסר ביטחון עשוי להשתנות יגרמו להם להבין שחלק מהמידע

את היתרונות שקיימים יוכלו לנצל הם בנוסף . ויפתחו כלים להתמודד עם מצב זה במצבים של אי ודאות

                                                           
. המאמר שלו הוא קצה קרחון של ויכוח עז שניטש בין החוקרים )והובא לעיל( בביאור 101–012עמ' , הערכה מחדש, ג'ונס 317

הוא כותב את השגותיו על רוזנוב הילסהיים ואבירם בביאור  010–092. בתחילת המאמר בעמ' Self-Overcomingהמושג 
-Self"קאופמן, ש" הוא מסביר את שיטתו תוך הדגשה שזוהי שיטתו של 012–017המושג התגברות עצמית, בעמ' 

Overcoming  מתפרש כשליטה עצמית בנוסף הוא מעורר תמיהה מדוע עולם המחקר לא מעניק לקאופמן, את הבכורה
 בביאורו לניטשה למרות שאף אחד לא מתמודד עם טענותיו באופן מעמיק.

, 23–27. ג'ונסון, בדיקה מחדש, עמ' 011חשיבה מוקדמת, עמ'  -, וראה גם: גולומב, ניטשה017–55 עמ' ועידון, ניטשה שרפ, 318
חינוך אלא רק בהתגברות על כל ערכי הטוען כנגדה שהיא אינה מבינה את הרדיקליות של ניטשה שלא מכיר כלל במטרות 

 התרבות.
אותנטיות ולמידה,  קופר, 73 ,05–01, 00–1 , עמ'משמעות-ופשירוזנוב, חינוך ח, 311, 311חשיבות, עמ' -רוזנוב חינוך חופשי 319

, 022, הילסהיים, סבל, עמ' 012, 019, 013חשיבה מוקדמת, עמ'  -גולומב, ניטשה, 99, 91, ניטשה כמחנך, עמ' גולומב ,001עמ' 
 .012, 019מחדש, עמ' , ג'ונס, הערכה 230, אלוני, מאפיינים פדגוגיים, עמ' 317–310אלוני, ממדים פדגוגיים, עמ' 

 . 977–772עמ'  אבירם, ניטשה כמחנך?, 320
מדגישה שנתינת גוסטן, קיים משהו דומה.  012. גם בדברי שרפ, ניטשה ועידון, עמ' 910–911, 991–925 גוסטן, חינוך משתנה, 321

שאלו תשובות אפשריות יש לתת לתלמיד תשובות מתוך מתן דגש לכך לפיכך, תשובות מוחלטות לתלמיד עלול לגורם לו נזק. 
טוען  ,019–012עמ' , החינוך הממושמע, בלבד. בנוסף לגוסטן ברצוני לציין עוד שני רעיונות שהועלו ע"י חוקרים שונים. מינץ

טוען שעדיף לפתח  ,15עמ' ניטשה הסוקרטי,  ומוי,, שיש ללמוד מניטשה את החשיבות של התשוקה והסקרנות של התלמיד
)הוא לא מסביר כיצד למד . פתח כישרונות נוספים של התלמיד ולא לפתח הרבה כישרונות כאחדלו כשרון מרכזי אחד ודרכ

 זאת מניטשה ואיני יודע על מה הוא מסתמך.(
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התלמידים יהיו מודעים לכך שהמידע המצוי בידיהם היסוד האפולוני תורם לכך ש 322במצבי אי וודאות.

 . ת, על אף שהמידע עשוי להשתנוהעדכני והמדויק ביותר, ויעריכו את ההיבט הזהכעת הוא 

ניטשיאניים בחינוך דתי, דרך פסקה זו בדוגמא מעניינת שיכולה להוות מודל לקבלת עקרונות  אסיים

מחדד את השפעתו של ניטשה על החינוך בתנועה  323ביירך השפעתו של ניטשה על תנועת השומר הצעיר.

בדרכה." הייתה  זו, שיחד עם היותה "תנועה ציונית מגשימה, השואפת לשרת את העם היהודי ולהנהיגו

רכיה ללא ניהיליזם, ועוצמה חיובית לה שיטה ניטשיאנית מובהקת: יחס שלילי וביקורתי לחברה ולע

 325ולעמדתו הנפשית של היחיד. 324ליצירת תרבות חדשה מתוך נתינת משקל משמעותי לאחריות האישית

אדגיש ואומר שתנועת השומר הצעיר לא הייתה יכולה לקבל את הניטשיאניות באופן מלא הן משום 

הצמיחה המשותפת הידידות, את  שהיא דגלה בחלוציות והן משום שהיא הדגישה מאוד את ערכה של

  326מה שכמובן נוגד את הגותו של ניטשה. ,לכולם שוויוןמתוך דו שיח ו

 סיכום -ניטשה כמחנך

באופן טבעי קשה לחבר את משום ש למרות שקיימות מחלוקות עזות בשאלת היחס לניטשה כמחנך,

הניטשיאנית הרי שרוב חוקרי קיימות סתירות בין המושג 'חינוך' להגות ומשום ש ניטשה למשנה חינוכית

רואים בו מודל הם  .החינוך מיישבים את הקשיים הכרוכים בכך ו'קוראים' את ניטשה לתוך הגות חינוכי

הדגשת חינוכי ולומדים ממנו עקרונות חינוכיים משמעותיים, לעיתים עקרונות הפוכים אלה מאלה כגון 

שלפי חוקרי  גדולת האדםדומני שהערך המרכזי שנלמד מניטשה הוא  גמיש.הקפדני או החינוך החינוך 

ה'לב הפועם' של הגותו החינוכית. גדולת האדם באה לידי ביטוי בעיקר  נראה שהוא החינוך שהובאו לעיל,

בתביעה לחופש ואותנטיות. ערך האותנטיות בוודאי קורא תיגר ואולי אפילו מסכן את תפיסת החינוך 

יטשה( אלא שיתכן שזו הדרך היחידה להגיע להישגים חינוכיים אמתיים כלשהם. )לפחות בימיו של נ

מטבע הדברים יישום הכרוך באותנטיות יבוא לידי ביטוי באופן שונה בכל יישום מעשי. לערך זה 

מצטרפים ערכים מרכזיים נוספים: פיתוח ערכים, שליטה עצמית, הערכה עצמית, התגברות על נהנתנות 

 ת אישיות המסוגל להתמודד עם עולם משתנה ומורכב.והפקרות, ובניי

                                                           
, כתב שלתלמידים יש קשיים נפשיים שונים שנגרמים כתוצאה מאי הוודאות בלמידה 07–9ברנט, ללמוד על למידה, עמ'  322

 נת ש'מודל חינוך דיונסי' יסייע להתגבר על קשיים אלו. כגון חוסר ביטחון. גוסטן טוע
צופים" ניתן לראות את השפעתו הגם מתוך הקבלה לחינוך בתנועת "ש 03הוא מוסיף בעמ' . 00–5עמ' ביירך, השומר הצעיר,  323

הציות מתוך של ניטשה. בעוד שתנועת הצופים הדגישה את סמכותו הפורמלית של המדריך, תנועת השומר הצעיר הדגישה את 
גורס כי תנועת השומר הצעיר שילבה ערכים ניטשיאניים  ,57ההערכה האישית למדריך. אשהיים, מורשת ניטשה בגרמניה, עמ' 

משוחררת מינית ורוחנית המבוססת על שיתוף מרצון ועל " :תוך "קריאה ליצירה עצמית מתמדת" על מנת לייצר תרבות
 זם".יאליט

 "שיטה המעבירה מוקדם למדי לידי החניך את האחריות לחינוכו הוא." , כתב שזו: 107לם, סיפור התהוות, עמ'  324
מצטט מדריך לשומרים: "אנו טוענים שמחלתנו הקשה מכל היא עיוותו של היחיד כבן  ,99–92 , סיפור התהוות, עמ'לם 325

לדה מובנת מאליה של הפגם אדם, בעוד שאת העדר רגש הכבוד והמודעות הלאומיים אנו תופסים רק כתוצאה הכרחית ותו
היסודי הזה...אנו אוהבים את העם עמוק ובכנות, אנו מבקשים לראותו בגדולתו...הבה נאחד בקשרי אהבה ואחווה קהילה, 
אפילו קטנה, של אנשים כאלה, ותמצא התלהבות המחוללת ניסים, שתוכל להוליך את ספינת העם המיטלטלת בגליו הסוערים 

ניטשה. )יש  מסיק מכאן שזה כתוצאה מהשפעתו של ,00, השומר הצעיר, עמ' " ביירך.חוף מבטחיםשל אוקיינוס החיים אל 
 שעוסקים ביחס ללאום שהם לחלוטין לא תואמים את משנת ניטשה.( החלקיםמהמדריך לשומרים את שהוא לא מצטט להעיר 

 .071–001לם, סיפור התהוות, עמ' : על ערך הידידות בתנועת השומר הצעיר ראה 326
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 היחס לעצמי לזולת ולקב"ה ב שג"ר:מרכיבי משנתו הרוחנית של הר מבוא:

משנתו קחת בחשבון שעלינו לויחסה להגותו של ניטשה, כדי להבין את תפיסתו החינוכית של הרב שג"ר 

לקב"ה והיחס  היחס לעצמי, היחס :מרכיבים יסודיים ששזורים זה בזה הרוחנית מורכבת משלושה

 לזולת. 

"אני" חשיבות לתת ביטוי לכפי שכתבתי בפרק הקודם, הרב שג"ר למד מניטשה את ה -היחס לעצמי 

נטי והאינדיבידואלי. המשמעות היא שעל האדם לבטא את עצמו בכל יכולותיו תהעצמאי, האו-הנפרד

להתגבר על ה'עצמי' הרגיל, גבר על עצמו, היינו )כפי שמקובל לומר "מיצוי אישי"(, ואף יותר מזה: להת

להתגבר על כל הגורמים החיצוניים שמפריעים ל'עצמי' ולשאוף לבטא את מה שמעבר ליכולותיו מקביל וב

ל הן משום שערכו של האדם הוא בעצם והאנושיות. אלא שבניגוד לניטשה, הרב לא רואה ב"אני" חזות הכ

טיים, והן משום שהיותו אני ניטשיאני שחי לעצמו ללא הזולת הימצאותו, גם כשאינו חי חיים אותנ

  והקב"ה, גורם להשפעות מזיקות.

על האדם לעסוק  תודעת האדם צריכה להיות תודעה של עובד ה' במלוא מובן המילה. -היחס לקב"ה 

בתורה באופן שהיא תיגע בו ולחוש מחויב לשמירת מצוותיה. מדובר במציאות חיים שמתוכה מתבטאת 

והית שבתוכי, ולא בתודעה שכלית גרידא. עלי לחוש בתוכי פנימה שעצמיותי היא כלי ל–אהנקודה ה

. כשהדבר , ולראות במאורעות שקורים לי כהתגלות אלוקית, שלא תמיד אוכל להבינםוהיל–אלביטוי ה

מתרחש באמת, לא מן הנמנע שהתנהגותו של האדם תחרוג מהגבולות החברתיים וההלכתיים 

 327ם.המקובלי

כשם שעלי להאמין  :ת היחס לזולת מתבטא בזולת המוחשיברמה הראשוני -היחס לזולת 

 זולתהוא שהשלי נכון גם לגביו. הרצון  -באינדיבידואליות שלי כך עלי להאמין בזולתי. כל מה שנכון לגבי 

שהרי הן אני והן זולתי עומדים  ל–איבטא את עצמו במלוא ייחודיותו. רצון זה מבטא את היחס הנכון ל

ללא יחס ראוי לזולת, אני מעיד על  ל ובמבחינה קולקטיבית לכולנו אותה מטרה.–שווים בפני אותו הא

אני מבקש, אלא את טובתי שלי בלבד. מובן שיש חשיבות עצומה לתודעה  ל–אעצמי שלא את טובת ה

שמנחה את ההתנהגות האנושית, השאלה היא האם אני פועל על מנת להעצים את ה"אני" שלי, והזולת 

או הקב"ה הם כלים בידי לנהוג כך או שאני עושה זאת על מנת להוסיף טוב בעולם, להגביר את הייחודיות 

 ה. בעולמו של הקב"

                                                           
שג"ר, שם, עמ'  . הרב שג"ר לא תולה שם את המרכיב הציוני במרכיב הרוחני אבל כך נראה ממשנתו.051עמ'  שג"ר, לוחות, 327

770. 
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ברמה העמוקה יותר, ודאי במישור החינוכי, הזולת לא מבטא רק זולת מוחשי אלא גם דעות ותרבויות 

עלי  ,בות לשמוע את דבר ה' המצוי בכלמחוימתוך הו ,ל–אהן מבטאות את רצונו של ה אףנוספות ש

 328אליהן בפתיחות חשיבתית רבה. גם להתייחס

לא יצר משנה  הואל המילה אך לא במובן המעשי וני שכיוון שהרב שג"ר היה איש חינוך במובן הרעי

על בסיס משנתו הקיומית, בשיתוף משנתו  חינוכית מקיפה שנותנת מענה לכל התחומים הללו. עם זאת,

שיש בהם כדי לתת קריאת כיוון משמעותית בעולם החינוך. כיוון  הוא שרטט קווי מתארהפוסטמודרנית, 

אעשה זאת באופן  היבטיה הפוסטמודרניים, אתייחס גם אליהם אךשמשנתו החינוכית אינה עומדת ללא 

 מצומצם כיוון שעבודתי לא עוסקת בזה במישרין. 

בחינוך אידיאולוגי בכלל וחינוך אידיאולוגי דתי בפרט. כמבואר בעיות החמורות אפתח תחילה בהצגת ה

של  ת אמיתית לביטויבעיות אלו נובעות בין השאר, מהתנגדותן לתת חשיבו ה,בפרק הראשון בעבוד

משותפת לרב שג"ר ולניטשה. לאחר מכן אתייחס ליצירת ביתיות היא העצמי האינדיבידואלי הקיומי, ו

 בחינוך שיוצרת חינוך לערכים ללא אידיאולוגיה ובהשלכותיה. 

 דתי-הבעייתיות המובנת בחינוך אידיאולוגי ציוני

לוגיות באשר הן, הרב שג"ר היה מבקר חריף בדומה לניטשה שהעצים את האותנטיות ותקף את האידיאו

 ת ובאותנטיות: יממשת הוקיומיבאשר היא כיוון שהיא פוגעת ב 329של אידיאולוגיה

הבעיה נעוצה בעצם הצורך באידיאולוגיה, בהזדקקות אליה כערכאה פוסקת עליונה וכמקור 

מעצבת אישיות בלבדי לאמת, בה בשעה שהיא שקרית מבחינת הקיום הממשי של האדם... היא 

המונעת מתוך אידיאה וריחוק...היא איננה מכירה בפרוצדורה לגיטימית אחרת להגיע אל האמת 

 330והטוב. במצב זה האדם יחוש רגשי אשם ויפעיל על עצמו אלימות פנימית.

אישיות כזו לא יכולה לבטא יצירה עצמית והתחדשות, שללא כל ספק היא תנאי הכרחי לחיים ראויים 

מעבר לנזקים אלו, הרב מתייחס בהרחבה לנזקיה החינוכיים הנרחבים של  331הרב שג"ר. במשנתו של

הוא טוען כי אידיאולוגיה זו קורעת את האדם מהאותנטיות של עצמו,  .דתית-האידיאולוגיה הציונית

 מהרלוונטיות של התורה לחייו ובסופו של דבר גם מהאמונה בה':

                                                           
  .772עמ'  שג"ר, לוחות, 328
בין אם נסביר שאידיאולוגיה היא: "חזון הדורש מן החברה דרישות מרחיקות לכת תוך כדי התעלמות מצרכיו ושאיפותיו  329

של האדם 'הקטן'" ובין אם נסביר שהיא: "תפיסה רעיונית המנסה לחפות על השליטה של מעמד אחד על משנהו וניצולו 
. ביחס לאפשרות 099המבנה החברתי הקיים" שג"ר, לוחות, עמ'  בידיו...והיא תודעה כוזבת שנועדה להצדיק ולהנציח את

–773, עמ' 0519הראשונה הרב מפנה למארקס במאמר 'האידיאולוגיה הגרמנית' בתוך ק' מרכס, כתבי שחרות, ספרית פועלים 
725 . 

"לדעתי : ידיאולוגיותיים של א, שהוא רואה גם היבטים חיוב092. עם זאת הרב שג"ר מציין בעמ' 091שג"ר, לוחות, עמ'  330
אין קיום אנושי בלי מידה כלשהי של אידיאולוגיה. האדם, כיצור המחויב לתת דין וחשבון לעצמו ולחייו, והמנסה לארגן אותם 

תבטא  תמיד היא ,היא הצבת יעדבנוסף, כיוון שבהגדרה האידיאולוגיה  ".ולהעניק להם משמעות, מחויב לאידיאה ורעיון
מהמציאות  מידייותר ת יהיו מעל המציאות. הבעיה היא שבדרך כלל אידיאולוגיות מתרחקות ערכים שמבחינה קיומי

  .הקיומית של האדם
 . 01שג"ר, בתורתו יהגה, עמ'  331
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וגית מטבעה: יש בה חזון גדול, חובק כול, ותובענות רבה הציונות הדתית ...היא...תנועה אידיאול

-נערים ונערות ציוניים שאינה מתחשבת לא בפרט ועולמו ולא בתנאי המציאות...בנוסף לכך...

דתיים אינם בעלי זהות עצמית אחת. ידועה השאלה שבה מתחבטים צעירים דתיים רבים: 'האם 

דתי לבין -ית החיים הממשית של הנוער הציוניאתה יהודי או ישראלי?'... לכן הקרע בין חווי

להתקבל בעולם כזה התורה מתרחקת  התורה הנתפסת כישות טוטלית הוא בלתי נמנע. כדי

 332מהמורכבויות של הקיום הממשי והופכת לאידיאולוגיה.

מנוכר לעצמו: הוא אינו חי את עצמו אלא חי 'לפי  דתי-מרוב אידיאולוגיות הפך הציבור הציוני

הם כתוצאה מכך, לעיתים קרובות הצעיר או הצעירה הדתיים אינם יודעים מה בעצם  הספר'.

. במקום להכיר את הרצון האותנטי שלהם, צעירים שלהאו  שלורוצים, מהו באמת הרצון  עצמם

אלה יודעים רק מה 'צריך' לרצות ואיך 'נכון' לחיות, על פי אידיאולוגיה מוכתבת מראש שאליה 

ממד של ניכור: אין זו אותה האמונה הישירה  שג האמונה...כוללחונכו....אפילו מו

 צריכיםוהראשונית...מתוך מושרשות מולדת וטבעית, אלא היאחזות כפויה במשהו שבו 

 333להאמין.

ממילא ברור שחינוך אידיאולוגי דתי עומד בסתירה לאמונה משום שנקודת האמונה לא יכולה להיות 

כתוצאה ממקום פנימי עצמי.  ך האדםאלא אך ורק על מה שנוכח בתווץ מבוססת על השפעות שבאות מבח

משום כך, חינוך אידיאולוגי דתי הוא זה שגרם לכך שדור הבנים החל נוטש את הדת. בנוסף לכשל 

ל הטמון במרכיב הציוני של האידיאולוגי הטמון במרכיב הדתי של הציונות הדתית, הרב מצביע על הכש

מה שקשור ליחס למדינה. למרות שהציונות של היום היא לא הציונות של  היינו לכל ציונות הדתית,ה

ציונות נוכחות, הרי -פעם ודמות החלוץ האידיאלי כבר לא קיימת יותר, השחיתות מרובה והפוסט

וכשם שחלק מדור ההמשך נוטש את הדרך מבחינה דתית,  האידיאולוגיה הציונית מפטירה כדאשתקד .

 334.משך מוליד קבוצות חרד"ליות המתנערות מהמדינהדור ההגם במישור הציוני 

 עבר והווה -חינוך קיומי 

להוביל את התלמיד לחיות את חייו, להאמין ולקיים מצוות מתוך  דתי, הוא חינוך שמטרתו-חינוך קיומי

משום שאחרת האדם משועבד  חירותהזדהות עמוקה וישרות פנימית. תנאי הכרחי לישרות הפנימית היא 

והי ומשום כך היא ל–אאמת שהמקור שלה הוא  היא מבוססת על ה.תולבטא אלהיות  ולא יכולזר לגורם 

אמת  335כוללת את היכולת להכיל בתוכה את כל ההיבטים של המציאות ולא נתפסת לאידיאל חד צדדי.

 למציאות, אחרת היא תוביל לאסון: צריכה לכלול בתוכה יחס נכון  זו,

                                                           
 . 092עמ'  שג"ר, לוחות, 332
 ההדגשות במקור  319עמ'  שג"ר, לוחות, 333
  .231–239, 325–329, 315 עמ' שג"ר, לוחות, 334
 , משוםאמת חד צדדית מובילה לקיצוניות, שהרב טוען ש732–737, 021וראה שם עוד בעמ' . 19–95שג"ר, פניך אבקש, עמ'  335

  .שהיא בעצמה מבטאת חולשה וחוסר אמת, היא מביאה חורבן וסופה להיעלם. אמת אמתית מובילה לשלום



76 

 

אידיאה שאינה צומחת מלמטה, באופן שורשי  -אידיאה שמנסה לכפות את עצמה על המציאות 

הופכת לקפואה. היא מאבדת את הרכות האנושית וסופה  -ואורגני, מתוך הפנימיות של האדם 

להגיע להתאבנות...משום שאי אפשר לכלוא את הכוחות הפנימיים של האדם במסגרות שאינן 

 336ת.מתיאמבטאות את עצמיותו ה

מספר שבמשך שנים רבות הוא נהג להזכיר פעמים רבות את דברי ר' יואליש האדמו"ר מסאטמר,  הרב

שהובאו בהקשר לכך שלמרות שלמרות שהרבנים החרדים הורו להצביע בבחירות, האדמו"ר מסאטמר 

מה  הפשוט ? איך ידע :" מה נעשה...כאשר גם ...תלמידי החכמים טועים ? מה יעשה היהודי337התנגד

הרב  רוצה ממנו ריבונו של עולם ? והתשובה :'איש הישר בעיניו יעשה' ילך אחרי הישרות היהודית שלו."

להוסיף :"אם זוהי הדרך להכריע מהי האמת, הרי שמה שטוב לרבי מסטאמר  מתאר שהוא היה נוהג שג"ר

 טוב גם בשבילי..."

לאומי, משום שאם יינתן -ציבור הדתיאלא שכעבור שנים הרב הסביר שאפשרות זו אינה קיימת עוד ל

 חופש אמתי, כלל לא בטוח שמכוח פנימיותו הוא יבחר באמונה בה' ובתשוקה למצוות: לציבור זה,

 ספק רב אם אנו, בני הציונות הדתית יכולים לסמוך על הישרות שלנו. הישרות שלנו איננה בהכרח

חלק מאתנו אבל היא לא מרכיבה יהודית בלבד, התורה איננה המובן מאליו שלנו. אמנם היא 

ם לכמה עולמות אנו תוצרים של כמה וכמה תרבויות ואם ילבדה את תמונת עולמנו... אנחנו שייכ

  338כן איך נעשה הישר בעינינו ?

הרב שג"ר מציין שאמנם יש רבנים ואנשי חינוך שמעודדים את התלמיד לבחור בחופש שלו לפי הישרות 

באמת לתת לתלמידיהם לבחור לפי רצונם הממשי של התלמידים, אלא  הפנימית. אך הם אינם מכוונים

עצמם. הרב שג"ר  המחנכים ורשים מהתלמיד "לבחור" ברצון שלמשחקים משחק מכור מראש שבו הם ד

ישיבת הר  צוקרמן מרבני עצמו לא מזכיר שמות של רבנים, אך אדגים נקודה זו מתוך חוברת שכתב הרב

את חשיבות החינוך המותאם ל'עצמי' של הנער ואת  הרב צוקרמן מדגיש "י.המור וממובילי הזרם החרדל

. החינוך צריך לכפות בדרכי נועם את שונה מהרב שג"רפשית אלא שהוא מפרש זאת בדרך הבחירה החו

רואה אותו על מנת שיבחר 'באופן חופשי' בטבעו העצמי, היינו בטבעו  שהמחנךהעצמי על המתחנך כפי 

 העצמי לפי אותה הראייה של המחנך:

, על פי דרכו...הוא הוצאה אל הפועל של הטבע עצמוהחינוך עניינו לבנות את המתחנך על פי 

 הקיים באדם כפי שבראֹו ד' בלא שהמתחנך מודע להתפתחות זו שלו ורוצה בה. על כן דרושה

                                                           
 הראשונים נשברו ועם ישראל חטא בחטא העגל. . לדעת הרב, זהו ההסבר לכך שהלוחות 025שג"ר, פניך אבקש, עמ'  336
 היה האדמו"ר המייסד של חסידות סאטמר ,0525–0992 ליש הוא מדברי הרב שג"ר. הרב יואל טייטלבויםואהציטוט של ר' י 337
מילא תפקיד מרכזי בשיקום העולם הוא מתפשר של הציונות ואגודת ישראל. -הנהיג קו שמרני ונודע כמתנגד קיצוני ובלתיש
  .חסידי לאחר מלחמת העולם השנייהה

 .209–097עמ'  שג"ר, לוחות, 338
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הכפייה. ...אנו רוצים שהאדם יוציא אל הפועל את תכונתו העצמית מתוך רצון, על מנת לשמר 

את החוק הטבעי של הבחירה החופשית ...הבחירה החופשית היא אותה התעוררות המובילה אל 

 339השמיעה לקול הפנימי של טבע נפשו.

לו אמורות להביאו ללימוד גם מדגיש את חשיבותה של האהבה העצמית ואהבת האמת, אלא שאף א הוא

התורה. נוסף על כך, הדרך להגיע לאהבות אלו היא אהבת התורה. או במילים אחרות הן התהליך והן 

 התוצאות מוכתבות מנקודת המבט של המחנך:

מעשה המכוונים לפנימיותו של הילד. -על החינוך לטפח את הזהות העצמית, ולכוון לחיי

תורת משה רבינו על  -כפי שבראֹו ד' היא רק על ידי נבואה,  האפשרות היחידה להתוודע אל טבעו

הדרכותיה, המגלות את טבעו האלוקי של האדם. על פיה מוציא החינוך אל הפועל את -מצוותיה

המביאה את האדם להכרה יראת שמים  -טבעו של האדם...ישנן שלוש תכונות הנחוצות...האחד 

 -המגלה את אותה תורה  אהבת עצמו -השני  לוקי מאת יוצר כל.-א תורה; טבעשחרותה בו 

אהבת  -לגלותו. השלישי  חופשהמלמדת לאדם מה טבעו, ונותנת לו  בנבואההתורה הניתנת לנו 

ולתור  את עצמיותו-להכיר את חוקיההמביאתו ללמוד את אותה תורת חיים,  - האמת

 340להשגתה.

 :תוקף עמדה זו בחריפותהרב שג"ר 

החופש שרוב תלמידי הראי"ה בדורנו מדברים עליו הנו חופש אידיאולוגי מדומה, כוזב. אין כאן 

ממשית, שאינה מניחה מראש מה יהיו תוצאותיה. ממילא  חירותנגיעה בממשות של החופש, ולא 

'חופש' זה הוא דכאני וטוטליטרי הרבה יותר מהתביעה המסורתית לצייתנות ולקבלת עול מלכות 

משום שהוא תובע ומכתיב את ההנחות ה'נכונות' למקום פנימי יותר מאשר קבלת שמיים, 

 341.העול

בנוסף הרב הביא את דברי תלמידו הרב יהודה ברנדס שטען שיש לחשוף בפני התלמיד את הנקודה 

כנגד כך, הרב שג"ר טען שיש להיזהר  הפנימית בתוכו שבה הוא מאמין ולעזור לו להגדיל נקודה זו.

חשיפת הנקודה הפנימית כהוכחה לאמונה. זאת, משום שהוכחה ואמונה הינם מושגים  מלראות את

סותרים: "עלינו להשתחרר מהדיבור על האמונה כעובדות שניתן לאחוז בהן. האמונה היא אחת עם 

עצמה, אני יכול להתפלל לקב"ה, אני יכול לזהות את עצמי כמאמין, אך ברגע שאתאמץ להביא הוכחות 

לא ניתן לבסס אמונה על  איני מאמין. הוכחה ואמונה הן תרתי דסתרי." בנוסף לכך,לאמונה כבר 

הקיומיות עצמה מוטלת בספק: "אצל רבים מבני הנוער אין  הממשות שלכיום ש הקיומיות, משום

                                                           
  .ההדגשות במקור, 1, 2, 0 מתוך אתר משרד החינוך עמ', עקרונות החינוךצוקרמן,  339
 .ההדגשות במקור, 01–9 עמ'שם,  340
 .057עמ'  שג"ר, לוחות, 341
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עצמיות אלא מקריות ויחסיות. הם יטענו שהם אמנם מאמינים, אך רק מפני שכך חינכו אותם... מובן 

  342גג את האפשרות להתמסר, להיכנס לעולם התורה בכוח ובדבקות."שגישה זו תפו

 : ביתיות מאפשרת תרון לבעיית האידיאולוגיה בחינוךהפ

רעיון זה  343.ביתיות מאפשרת ומכילהבניגוד לחינוך אידיאולוגי , הרב שג"ר קרא לחנך מתוך אווירת 

הראשון הוא יצירת ביתיות בחינוך והשני  :א תוצאה של הראשוןמורכב משני חלקים כשהחלק השני הו

 הוא הרחבת תפקיד המורה לאב ואם הבית. 

 החינוך כבית

דתית הפתוחה -הזהות הציונית על חווית חיים הביתית.והחינוך צריך להיות מבוסס על הזהות העצמית 

 מתוך עצם מציאותם של החיים ולא מתוך האידיאולוגיה. צריכה להיוולד

הגיל הצעיר. את השנים הראשונות יש להקדיש דווקא לקודש, על מנת לייצר שייכות השלב הראשון הוא 

 עמוקה לאמונה ולתורה כך שהיא תהווה התרבות הטבעית של הילד ועם זאת לשמור במידת מה על

 פתיחות :

מכיוון שהחינוך הזה הוא הבסיס, הרי חובה עליו להקנות ביתיות, להפוך את האמונה 

צורך בנקודה יציבה: האמונה היא חיינו...העיצוב הראשוני צריך להיות  לאקסיומה, ולכן יש

יהודי...בשביל לבנות עולם רוחני חיוני, צריך לשמור על רוח המקור מחד גיסא ולדעת להפנים 

 344.את החוץ מאידך גיסא

אבל גם בו צריך לשמור  345יש להתחיל מחינוך שמרני יחסית, אפילו חרדי בהיבטים עליהם דיברנו

פתיחות, ולבנות תשתית אמונית על בסיס של חיים, של זרימה טבעית, ולא על בסיס ניכור  על

עצמי אידיאולוגיה. צריך לחנך מגיל צעיר לקחת אחריות דתית, לקבל עול מלכות שמים מתוך 

  346בחירה והכרה ולא להסתמך על אילוצים והכתבות.

יש במסורתיות פתרון מסוים " תיות פשוטה:בסיס החיים הזה, השייכות לחיים דתיים מתבטא גם במסור

מסורתי הבא מהבית מחובר לנימי הנפש הראשוניים ביותר של המתחנך, -לניכור האידיאולוגי. חינוך דתי

                                                           
 מובאת מחלוקתו על הרב ברנדס, שסבור שניתן לחנך כך לאמונה.  239. בעמ' 237עמ'  שג"ר, לוחות, 342
 ערכיהתנגד לתפיסה פוסטמודרנית הקוראת לוותר על הביתיות, היינו לוותר על ההזדהות עם  ,235, לוחות, עמ' "רשג הרב 343

ך לוותר על הבית, על המרכבים את החברה ועל הזהות הביתית: "איני מאמץ את הטענה הפוסט מודרנית שצרי היסוד
הביתיות, להיפך, אני רוצה לראות כיצד נבנה בית בעולם נטול קרקע, כלומר כיצד נבנה את הביתיות בעולם של חירות." 

, אני העדפתי את הדימוי של ביתיות מאפשרת. אני "למרות שהרב שג"ר קרא למאמרו המרכזי בנושא: "גלות בתוך ביתיות
משער שהרב שג"ר קרא למאמרו כך משום שבמאמר זה הוא מתפלמס עם מאמרו של אילן גור זאב: "לקראת חינוך לגלותיות: 

קרא למאמרו בשם זה משום שהוא מתייחס בו  הרברב תרבותיות, פוסט קולוניאליזם וחינוך שכנגד בעידן הפוסט מודרני." 
 מרכיבים 'גלותיים' ו'ביתיים' בחינוך. ל

 .093שג"ר, להאיר, עמ'  344
: "בהקשר זה יש מה ללמוד מהחרדיות, שבמיטבה 232מאמר זה הוא שכתוב של דרשה. וכוונתו למה שאמר קודם לכן בעמ'  345

 אינה בנויה על אידיאולוגיה אלא על זהות, על הפיכת העולם היהודי למובן מאליו."
. המשך דבריו שם:"... איני סבור שעלינו לשמור את הביקורתיות הפוסטמודרנית לאנשים 221–235שג"ר, לוחות, עמ'  346

בוגרים בלבד, ללא ספק חינוך נכון של נער צעיר יכול לבנות לו את הביתיות, את הזהות העצמית, וזו אכן חובתנו החינוכית. 
 . 712–719שג"ר, להאיר, עמ' :ם ולא של אידיאולוגיה." וראה גם אבל הבסיס שלה צריך להיות שוב, בסיס של חיי
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הוא איננו כזה הנכפה עליו מבחוץ. ממילא החזרה למסורתיות הביתית כחינוך וכדרך חיים יש בה תיקון 

 347".עמוק למכאובי החינוך האידיאולוגי

הקשר שבו הדתיות היא המובן מאליו מתוך אווירה משפחתית אופפת ומכילה: "כל חינוך הוא  ך ייווצרכ

התניה ועיצוב, אך ניתן להבחין בין חינוך מנרמל, שיש בו תכנות ושליטה פוליטית כוחנית, לבין  בוודאי

לבוא...ממקום חינוך שאכנה כאופף, ואפשר לבטא אותו במטאפורות של רחם ומשפחה...החינוך צריך 

  348של שותפות ואפיפה"

 מקום לביטוי רגשי, חווית אמונה חיה והשתייכות: לכלול בתוכו ביתיות, על החינוך האופף

לא במתכונת מנוכרת  של בית הספר העיצוב צריך להיות פן הביתיות צריך להביא להגמשת אופיו

י ובהדגשת הפן אלא במתכונת משפחתית ואופפת... ומכאן החשיבות הרבה בחינוך רגש

 .המסורתי

נראה שכיום המוסד החינוכי צריך לקחת על עצמו פונקציות מסוימות שהמשפחה מילאה 

 ן,ב ואם עבור התלמידים. באותו האופבהענקת חוויות הבסיס האלה ובגילום מעין דמויות א

, הנקודה שבית הספר אמור לחנך אליה אינה צריכה להיות מוחדרת בצורה חיצונית ומלאכותית

העטיפה  ,חווית ההשתייכות היא צריכה לאפוף את התפילה והלימוד ולהעניק להם חגיגיות.

  349המוגנות והקדושה הן שיצרו את הקשר בלתי אמצעי עם התורה

חווית ההשתייכות הביתית מאפשרת לאדם אינטימיות וקבלה עצמית אך לא קיבעון מחשבתי: "החינוך 

לאדם אלא לסמן בית שאליו יבחר לשוב כל פעם מחדש...הביתיות אינו צריך להציב מסלול ידוע מראש 

  350... היא ההיות אצל עצמי, האינטימיות והבחירה בדרכי"

אהוב,  אני בן שמקומי בבית הספר שלי ואני חש עימו זהות.המשמעות של כל זאת היא שאני כתלמיד חש 

 ותה.בעל זהות דתית המודע לכך שעלי לסלול את דרכי כפי שאני רואה א

מצב זה מאפשר קבלה עצמית שיכולה לפתח אמונת עומק שכרוכה בהוויית החיים ומאפשרת בהמשך 

 מגע נכון עם התרבות הכללית העכשווית:

זאת היא הווייתי. או אז החיים הדתיים הם -כך אני, כך קיבלתי על עצמי, כך אני רוצה להיות

שדבר לא יערער  ם פחות...קבלה עצמיתשורשיים וממשיים, וכך הם אישיים יותר וקונבנציונליי

                                                           
 .059עמ'  שג"ר, לוחות, 347
ראה  .. על החשיבות של החברה בחינוך ויחסיה עם כל אחד מהפרטים ליחיד עמד בובר בהרחבה705עמ'  שג"ר, לוחות, 348

ההשפעה לאפשרות ש בובר לא התייחס במפורעם זאת  .319, 021–032, 037–030, 015–019 עמ', משנתו החינוכית ,כהן: למשל
 שפיע על היחיד.שהיא תעל מנת , על החברה ,ספרית-ההוויה הביתעל 
"החינוך שלנו עוסק יותר מדי : 773בעמ'  הרב מביא את התפילהכדוגמא לכך, ההדגשה שלי.  277–777עמ'  שג"ר, לוחות, 349

...החינוך יקנה תפילה כאשר התלמידים יחוו תפילה רוחני ודתיבהטפה ובעיצוב ופחות מדי בהכנסת התלמיד לתוך מרחב 
 ", באמצעות שותפות שלהם בעולם עשיר של תפילה.באמצעות התפילה המשמעותית של המחנכים

 .170–709עמ' , שג"ר, לוחות 350
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הוויה...אמונה שביסודה תנועה של קבלה  אותה, וממילא היא פתוחה לכל התרחשות ולכל

עצמית, של הכרה בנקודה העמוקה של ארוס הברית, והיא מאפשרת חופש ליצור 

 351.םשילובים...הברית היא ...השלימות של האדם עם עצמו...הוא יכול להיות מה שהוא בכל מקו

יש להוסיף שחווית החיים הבית ספרית לא מסתכמת בהתנהלות בתוך בית הספר כי אם בעיצוב הקהילה 

סוציאלית, תמיכה סביב בית הספר גם מעבר לשעות הלימודים. עליו להיות מרכז שכולל עזרה הדדית, 

 נוכחותאחרת של מצב כזה יאפשר חווית  352.הורים וילדים וכל כיוצא בזה, לימוד לימוד תורה קהילתי

 במרחב, שהפך להיות ממרחב של חינוך אידיאולוגי למרחב של חוויית חיים. 

להיפתח  חירותהשלמת הביתיות נעשית רק כאשר נכנסים אורחים לבית, רק כאשר הביתיות נעשית בעלת 

לכיוונים חדשים שמצויים לעיתים רבות מחוץ לבית, בתוך תרבות הזולת אמונתו וערכיו, כשם שהשלמת 

  353האני מצויה בזיקתי הראויה לזולת.

 בית רב קומות

 על מרכיב הביתיות, בונה הרב שתי קומות נוספות.

ניתן וגם להיחלץ עלינו גם להעניק כלים ביקורתיים המאפשרים בבוא היום לשקול את החינוך ש

ממנו. הספק אינו צריך לבוא מן החוץ אלא להיות מוטמע בתוך התפיסה הדתית עצמה. רק 

וקית. יש צורך ביצירת ל–אהשלילה הפוטנציאלית יכולה להעניק לעולם הדתי את האינסופיות ה

  354.נאמנות טרום תודעתית, אך גם בהסערתה באמצעות הספק

התלמיד שבהמשכה  מעניק חינוך שמהווה התחלה של דרך למעשה, ,ממנו'חינוך ש'מעניק כלים להיחלץ 

יידרש ללכת בכוחות עצמו ולבחור האם 'להיחלץ' לדרך אחרת או להמשיך מתוך בחירה בדרכו שלו. הדבר 

"על כן אני מצווכם לאבד אותי ולמצוא את עצמכם ; ורק לאחר : דומה לדבריו המפורסמים של ניטשה

 וראה להלן התייחסות לכך. 355אשוב אליכם"  ,שהתכחשתם לי כולכם

מצד אחד יש שעלינו לשאוף לקיומיות פוסטמודרנית,  באה לידי ביטוי ברמה האישית,השנייה הקומה 

נטיות שמביאה את העצמי לידי ביטוי ומצד שני, היא מאפשרת בתוך אותו אדם כמה תבה קיומיות ואו

                                                           
–לשמור על'"אעיר כי הקבלה העצמית מנוגדת למאמץ של החברה הדתית ' הרב ממשיך שם:, 271–719 שג"ר, להאיר, עמ' 351

מאמץ ההופך את הדתיות לעניין מאולץ וחסר עמוד שדרה ועצמיות, -הציצית, התפילין ועוד כהנה וכהנה הכיפה, התפילה,
כי זווית פוסטמודרנית  707אוסיף את דברי הרב שג"ר, לוחות, עמ' והוא אחת הסיבות לרדידות הרוחנית של הציבור הדתי". 

עשויה למרות שהיא  הדרך שלויומרות לאחוז באמת גדולה אלא להתענג על אדם ל מעצימה את הקבלה העצמית משום שאין
 חסרה. להיות 

 . 977–772עמ' עמ'  שג"ר, לוחות, 352
 . 701עמ'  שג"ר, לוחות, 353
–235בעמ'  לוהית באה לידי ביטוי בדעות שונות.–שהאינסופיות האשם, הוא גם מנמק זאת בכך . 777עמ'  שג"ר, לוחות, 354

    .שחינוך מסוג זה קשה לאנשים צעירים או למי שלא חי את האמונה כבסיס לחיים בזההרב מודה  ,221
 . 22ניטשה, זרתוסטרא, עמ'  355
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כל זאת, מותנה בכך  .בלי צורך להביאם לאחדות מזויפתכיוונים מנוגדים כשכל כיוון יפרה את משנהו, 

 על שורשיות מסורתית:  שתפיסת האדם יהיה תתבסס

סיון להגיע להרמוניה ולאיחוד הסתירות, יכדי לשמור על דתיות קיומית שומה עלינו לוותר על הנ

לורליזם ובמקום זאת עלינו להניח לסתירות להתקיים זו לצד זו כפי שהן. זהו היבט נוסף של הפ

הפוסטמודרניזם עשוי לאפשר לזהויות סותרות  :ני, המתקיים...בתוך אותו סובייקטהפוסטמודר

ליגנציה דתית גבוהה יותר... ובכך עשוי הוא להביא אותנו לאינטלהתקיים בתוך אותו אדם, 

התנאי הראשון לחינוך כזה הנו הזיקה הקיומית הבלתי אמצעית, דהיינו העיגון החי והעמוק 

  356רת שהופכת להיות המובן מאליו.במסו

מה שעומד מאחורי ההכרח ביצירת המושרשות דתית והמחויבות הלכתית הוא, שבלי זה האדם יהיה 

עמוד שדרה. השורשיות מאפשרת לאדם לחיות א ינבעו מריבוי ערכים אלא מחוסר חסר זהות וערכיו ל

עולם ערכים נוסף לאומי ואוניברסלי ערכים סותרים: להיות מחובר לזהות המסוימת שלי ועם זה לקבל 

  שממנו אאמץ לתוכי מושגים חדשים.

רוחניים נפשיים ותרבותיים של כלל  מציאות של חייםכאמור לעיל, הביתיות בחינוך היא יצירת 

התלמידים. מצב זה מועיל גם משום שהוא מחזק את ההשפעה הסביבתית ההדדית החיובית בין 

 כפייהופן עמוק, ללא שנוצרת באהביתי שלהם א מכוון את התלמידים למקום התלמידים, וגם משום שהו

 וממילא מתאפשרת לתלמיד בחירה.

 המורה כאם ואב הבית

הדתית  357דמותו של המורה והאותנטיות שלו, היא מרכיב מרכזי ביכולתו לייצר את אווירת הביתיות

קיימת  האותנטיות )אם יש כזו( הרצויה. לשיח שהמורה מנהל סביבו לרוח הדברים הכללית ולחוסר

 השפעה מכרעת. 

מה שאנו קולטים בדרך כלל כאשר אנו לומדים ממורה הוא את הסגנון של דבריו. לעיתים צורת  

ההבעה משמעותית יותר מאשר תוכן הדברים. האופן שבו דברים מתקשרים, הצורה והאופי של 

יוון שהבעיה העיקרית של האדם היא עשויים להוות את המסר החשוב שלו. כ -השיח, ולא תוכנו 

הניכור וחוסר היכולת לראות את האחדות האינסופית, הרי שגאולתו תבוא רק מתוך ניגון 

 358המאפשר חזרה לרובד הראשוני, העל תבוני, של המציאות, שהוא הממשי.

                                                           
 .717 עמ' שג"ר, לוחות, 356
הרבה ממה שייכתב להלן, עשוי להתייחס לשיטה חינוכית או לימודית, אך בהקשר הנוכחי, אני מתייחס רק לאווירה אמנם  357

  צרת כתוצאה מכך.המיוחדת שנו
הרב מחדד שבגילאים הצעירים אישיותו , ש711וראה גם: שג"ר, בתורתו יהגה, עמ'  .791עמ'  ,שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב' 358

של המורה הרבה יותר משמעותית מאשר בגילאים מבוגרים. עד כדי כך ש"מה שיישמע כדברי כפירה מפיו של אחד יישמע 
 " .כדברי אמונה מפי משנהו
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תלויות ברוח של המורה. הרוח  ,אם כן, הווית החיים הממשית, ההתגברות על הניכור שמאפשרת ביתיות

 שהמורה מעביר תלויה כמובן באותנטיות שלו עצמו: 

אם המורה חי את הערכים הללו באמת, הרי הוא יכול להצליח בהנחלתם גם לתלמידיו, אבל אם 

הוא אינו חי אותם...הוא עלול לגרום להם נזק אדיר משום שהתלמידים אינם תופסים את 

 וח הדברים. לכן הם ידחו את הערכים המוצגים...הם תופסים שישהמילים בלבד, אלא גם את ר

פה זיוף...לפעמים ילדים קטנים תופסים זאת עוד יותר מאנשים מבוגרים... ילדים רגישים מאוד 

 359לאווירה, לרוח הדברים, למקום הפנימי שממנו הם נאמרים.

ותי להשראה של האישיות כמבואר בחלק הראשון של הפרק, גם בהגותו של ניטשה קיים מקום משמע

בד בבד עם זה  360של המורה והיא אחד הכלים המרכזיים שעשויים לעורר את התלמיד ללכת אחרי עצמו.

אווירה, בולט גם הפער הנובע באופן ישיר ממשנתם השראה ויוצר המחנך ש הדמיון של תפקידבולט לעין ש

אצל בין התלמיד למורהו,  אפילו ניכורההגותית. בעוד שאצל ניטשה, בשלב קריטי חייב להיווצר מרחק ו

 .תחושת החיבור והארת פנים נשארת ,למרות שהכרחי שהלימוד ילווה במחלוקות הרב שג"ר

דומים במקצת למה  ,השפעת אישיותו של המורה באופן לא מודע ובמובן מסוים יצירת האווירה הביתית

כל הערכים שבית הספר משפיע באופן ( שהיא hidden curriculumשנקרא "תוכנית הלימודים החבויה" )

חריג בכך שהוא נותן משקל רב  למרות הדמיון, יש לחדד שהרב שג"ר 361עקיף, מחוץ לתוכנית הלימודים.

השפעה החבויה ולא באת לב ההתרחשות החינוכית על  רואהשהוא כן ערכי של המורה ו-מקום האותנטיל

דומה לעמדתו  שיבות של האותנטיות של המורה,מבחינה מסוימת החבנוסף, . בלבד רואה בה מרכיב משני

ערכה של יצירתו של האדם,  ומשום כך תלה את לאותנטיות של היצירה, רבשנתן משקל  של ניטשה

 362ה.לא בתוצאות שלבתהליכים האותנטיים שגרמו ליצירה ו

 תהליךשל המורה יש השפעה כבירה, לא שייך לחנך את התלמידים לעבור  הפנימיים כיוון שלתהליכים

חינוכי, בשעה שהמורה לא עובר תהליך כזה בעצמו. משום כך, אף הוא נדרש להתחדש בעצמו ובלימודו. 

ההתחדשות האישית שלו, המגע האישי שלו עם האינסופיות המחדשת זוהי האותנטיות שמאפשרת 

ד אנשים לתלמידיו לבוא במגע עם האינסופיות: "אדם שאין לו חידוש בלימוד...ראוי לו להימנע מללמ

אחרים, מפני שהוא אינו מביא את שומעיו למגע עם האינסופיות. לימוד שאינו מעורר את האדם עצמו 

  363".בוודאי לא יעורר את זולתו

                                                           
 . 322שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  359
על האופי באופן פעיל וטען שעל המחנך להשפיע  בסוג ההשפעה של המחנך שחילק ,311, על חינוך האופי, עמ' וראה בובר 360

שאותה יש 'רק' לטפח ולקדם. ולפי דבריו שם, האופי הוא עולם הערכים והמוסר, והאישיות היא: "דמות  אבל לא על האישיות
 פעמית...על כל סגולותיה הטמונות בה", היינו האדם עצמו.-גופנית חד-יתרוחנ

התרחשויות ה. על פי רוב במושג קוריקולום סמוי, מתכוונים להשפעה לא מודעת של 05עמ' , מושגים ורעיונות, אלפרט 361
תוכניות לימודים  מחוץ לתוכנית הלימודים אך היא כוללת גם השפעה מודעת. אלפרט סוקרת גישות שלשהן בבתי הספר 

, חוסר ת'ורנברג, ונותנת משקל מסוים גם לתוכנית הלימודים החבויה, אך נראה שהיא לא נותנת לזה משקל משמעותי. מאידך
שהשפעת הערכים הסמויים עשויה להיות מרובה  ,בדומה לרב שג"ר,מביא חוקרים הסבורים, 0259, 0251 עמ'בידע מקצועי, 

  מהשפעתם של הערכים הגלויים.
 .355עמ'  321וראה גם: ניטשה, המדע העליז, פסקה  323–327קאופמן, ניטשה, עמ' , 052אילון, יצירה עצמית, עמ'  362
 .209עמ' : שם, . וראה גם711שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  363
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ם להיות בעמדת למידה בעצמו. גם מול תלמידיו, המורה לא אמור להיות בעמדה של הוראה בלבד כי א

העכשוויות, לייצר אוירה של התקשרות משותפת, להקשיב אליהם, ללמוד מהם את ההתרחשויות  עליו

לעודד חשיבה עצמאית על מנת שהתלמידים יתחברו לשורשי הדברים ולא רק ללמידה חיצונית ולעורר 

מחלוקות בינו לבין התלמידים. עליו לחוש אמפטיה לתלמידיו ולראות את ערכם המיוחד מתוך מבט של 

באופן זה הוא יוביל  בם ולייצר את התורה המתאימה להם.חיי הנצח, מה שיאפשר לו לדבר ישירות אל לי

 :הביתיותתבטא את וירת למידה וסביבת למידה שלאו

למידה משותפת של מורה ותלמידים אינה חלק משני מהנחלת תורה חדשה, אלא התרחשות 

 חיונית להיווצרות התורה, ולכן על הרב להיות קשור לעולם של שומעיו...

למתרחש,  שכלי בלבד, אלא יש להאזין-אין להתחיל מיד בלימוד הלמדניכאשר לומדים תורה, 

כגון פתיחה בשאלה  -להקשיב, וליצור תחילה את האווירה שבמרחבה יוכל הלימוד להתפתח 

אישית, בהתעניינות בזולת עמו לומדים, באופן המאפשר פתיחת הלב. ההתקשרות של הלומד 

  364תנאי להשראה ולהתרחשות הלמידה.עם עצמו ועם הנשמות השותפות ללימוד היא 

 יש להעיר שביחס לתפקיד המורה, משנתו של הרב שג"ר דומה מאוד למשנתו של בובר. 

בובר נותן משקל מכריע לקשר בין ראשית שניהם מעניקים ערך רב להתקשרות בין המחנך לתלמיד. 

ול הרגשה חיובית הכוען שאמפתיה בחינוך אינה מספיקה משום שהיא בסך ולפיכך ט המחנך לתלמיד

זיקה של התקשרות הרבה יותר עמוקה שנקראת: "על החינוך  בסס אתיש ללפיכך ו ביחס למישהו אחר

החיבור ביני לבין  היא שתוך כדי כך שאני חש את ה'עצמי', עלי לחוש גם אתלכך . המשמעות "דו שיח

  :הזולת

האחר בלי לקפח על ידי כך העובדה, שהאיש האחד הזה חי את המהווה המשותף גם מצד האיש 

משהו מן הממשות. הממשות המורגשת של עצמו בחינת יצור פועל, זיקה של שני אנשים...ראויה 

 365שתקרא בשם 'זיקה של דו שיח'.

אהבה אחת היא. הרגשות הם לי בבחינת 'שלי', ואילו האהבה מתרחשת. הרגשות שוכנות בלב 

היא שרויה בין האני ובין … קה באניאין האהבה דב… האדם, ואילו האדם שוכן באהבתו

 366.האתה

                                                           
 .273–731עמ'  : שם,, וראה גם725והשני מעמ'  727הציטוט הראשון מעמ'  שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', 364
 ,יחס של זיקה" :092עוד: אבנון, הדיאלוג הבובראני, עמ' . וראה 792הציטוט מעמ'  ,979–792עמ' , המעשה החינוכיבובר,  365

מצביע על יכולת להביט תוך מודעות להיותי ניבט. זו היא תמצית ההקפה, מילה שמתארת את היחס המיטבי העשוי להתקיים 
 יום ממשית, מעין טעם ייחודי של "אני". בין אדם ועולם, בכל הרשויות. זו חוויית ק

 . 07עמ'  ,בסוד שיחבובר,  366
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 הדגש הניתן, ואת רהומשהתלמיד רוכש ל מוןאותנטיות של המורה, את האשניהם מדגישים את ה ,שנית

 :הרב שניתן להשפעה הסמויה

. המחנך הווייתו השלמה שלא במתכוון ,החניך משפיעה רק שלמותו של המחנךעל שלמותו של 

חי, שלם, ; אבל צריך הוא להיות בעל אופי מוסרי כדי לחנך בעלי אופית גאון אינו צריך להיו

. חיותו מקרינה עליהם ומשפיעה ביתר תוקף וטוהר דווקא בשעה המביע את עצמותו ישר לזולת

שאין עולה כלל על לבו הרצון להשפיע עליהם. יש רק פתח אחד פתוח לנפש החניך, היינו אמונו 

בתור איש. הוא מרגיש שרשאי הוא ליתן אמון באדם הזה, של זה...החניך מקבל את המחנך 

חלק בחייו, מרגיש הוא, שאדם זה עד  מרגיש הוא, שאדם זה אינו עושה עסק בו, אלא הוא נוטל

  367שהוא בא להשפיע עליו הריהו מודה בו.

 השפעת הביתיות על החינוך

חיים ולא כאידיאולוגיה,  מציאותכשנוצרת מאפשרת את החיים הדתיים  מעבר לכך שהאווירה הביתית

נוצר גם אמון אישי משמעותי שמאפשר למחנך לקדם מאוד את התלמיד גם ברובד האישי. תפקיד המחנך 

להטמיע בכל אחד שיש לו תכלית  הוא כפול עליו לראות את כל תלמיד ותלמיד מנקודת מבטו האישית:

שהוא רואה אותו ולא כפי שהמחנך  להוביל אותו אל החופש של עצמו כפי 368רוחנית משמעותית ייחודית,

של התלמיד לא  הדתיות 369רואה אותו באופן שיאפשר לו לבחור את ערכיו ואת דרכו שלו מתוך עצמו.

 :תתבסס על שלילת דרכו של האחר אלא על לקיחת אחריות שלו על עצמו והבחירה בדרכו

יטימציה מליאה איני צריך לבסס את דבקותי בחיובי על שלילת דרכו של האחר, אלא על לג

וככזו אינה מתחרה עם , לאחרות שלי עצמו...הלאומיות היהודית היא מכלול לעצמו

זולתה...תחושת הנבחרות אינה עליונות אלא אחרות ... לפיכך החינוך הדתי יתבסס לא על 

  370.נאמנות כפייתית, או על שלילת אפשרויות אחרות, אלא על בחירה בעצמי

יכול להגיע לבד: "לשנות את צורת החשיבה  את התלמיד למקומות שהוא אינולהוביל  עליו כהשלמה לכך,

תודעתי  כשמדובר בשינוי 371שלו, לפתוח לו זווית ראיה אחרת שהאדם עצמו אינו מסוגל להגיע אליה"

ממשי, יש להתגבר על מחסום הפחד משינוי, מאיבוד המוכר, משום ששינוי תודעתי הוא חד כיווני ולא 

  372יית המציאות באופן הישן והמוכר.לחזור לרא ניתן

                                                           
 . 319–312בובר, על חינוך האופי, עמ'  367
"המניע הבסיסי של כל מנהיגות, של כל השפעה ושלטון צריך להיות הרחמנות על  :277עמ'  ,שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב' 368

ות למלא את חייהם במשמעות....ולהגשים את הייעוד הייחודי המונהגים בשל חוסר המשמעות המאיים עליהם, וההשתדל
 לכל אדם" 

 . 352עמ'  ,שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב', 329שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  369
 .370–707עמ'  שג"ר, לוחות, 370
 .750עמ'  ,שג"ר, שיעורים מוהר"ן ב' 371
 .030–075שג"ר, להאיר, עמ'  372
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 373,הביתיותלקראת סיום אוסיף נקודה אחרונה, שהיא נקודת יסוד בהגותו של הרב: לימוד התורה. 

זרימת החיים והזיקה לתרבותי הממשית כוללת בתוכה לימוד תורה קיומי. זהו לימוד תורה מתוך מקום 

יצירתיות, , להתלמיד, ומעודד לפרשנות עצמיתל והוא פונה גם לתשוקה ולדמיון ש שיש בו רוח והשראה

 ולפתיחות חשיבתית.

עניינם של דרושי תורה איננו הרצאה חד צדדית של דברי תורה, אלא יצירת למידה שיש בה מפגש 

משמעותי בין הלומדים, פתיחות ויצירתיות. הארת הפנים מחוללת עין טובה, גישה חיובית 

ופנייה אמתית אל הזולת, וכל אלה יוצרים לימוד תורה מתוך דיאלוג אמתי בין איש לרעהו... 

היות התרחשות המתחוללת בין הרב לשומעיו, ובין השומעים לבין עצמם. אם אין הוא חותר ל

  374.פגםישלום...לא תיווצר התרחשות וערך היצירה הרוחנית י

שותפותם ביצירה בתורה היא הגילוי הגבוה ביותר  375התלמידים צריכים לחוש שהיצירה האנושית שלהם

באור חדש  . התרגום מאיר את התורהכשוויתהוא תרגום התורה למציאות העהיצירה כשחלק מ ,שלה

היא נדבך הכרחי בבניין הקודש  יצירה זו, מתוך הלימוד בבית המדרש 376והופך אותה לאיכותית יותר.

  378.ל–אומנכיחה את הברית בין האדם לבין ה 377המקשרת אותו ללימוד התורה של הדורות כולם

 חינוכי יישום 

אפשרי למשנתו החינוכית של הרב שג"ר בעזרת תיאוריה  לקראת סיום ברצוני להציע יישום חינוכי

אשתמש  לצורך תרגום התיאוריה למעשה החינוכי  379העוסקת ביישום חינוכי של תפיסות הגותיות.

זיהוי המציאות, האידיאל הרצוי, המטרות העכשוויות : המופיעים אצל פוקס מרכיביםהארבעת ב

תיאור המציאות  380 .שהוצבו רשים לביצוע המטרות, והאמצעים הנדשני אלוהנגזרות מוהקונקרטיות 

ביטוי  בגישתו החינוכית של הרב שג"ר ארבעת העקרונות יבואו לידייתבסס על ניסיוני האישי כמחנך. 

 באופן הבא:

מבחינה לימודית יכולת הריכוז פחתה, וכלל התלמידים אינם מסוגלים להשקיע את הריכוז  - המציאות .א

הדרוש ללמידה, ומשום כך סף הדרישות בבחינות הבגרות לכל הפחות במקצועות היהדות: תנ"ך, תושב"ע 

                                                           
"תחושה זו של ביתיות הופכת לא פעם לסגירות ושחצנות. אין כל צורך לעודד תחושה שהגמרא היא הבית הטוב והנאה  373

 .775" שג"ר, בתורתו יהגה, עמ' .ביותר. די בכך שזהו ביתי. הבית שלי
 . 339–397עמ'  ,שם :וראה גם ,339שג"ר, שיעורים מוהר"ן א', עמ'  374
צריכה לקדום : "...779ש חשיבות שיתקיים בתחילה חינוך 'חרדי', שג"ר, בתורתו יהגה, עמ' גם בנקודה זו הרב מדגיש שי 375

לוקית המשתקפת בה. אי אפשר ללמוד תורה רציני ללא "דמות –הנקודה הקשה, "החרדית", של אמונה בתורה ובמוחלטות הא
יחות...להעצים את יראת השמים ולא האב", בלי תחושת המסורת והסמכות. רק על בסיס כזה יכולות היצירתיות...והפת

 " ה'נקודה הקשה' הזו צריכה להיות מושגת באמצעות הביתיות, באמצעות כינון חיי תורה ואמונה. .לדללה ולהקלישה
היחידה לחיים שהוא מודע לכך שתרגם התורה עלול להביא ל'חילון התורה' והפחתת ערכה זוהי הדרך למרות הרב מציין ש 376

 .017–52שג"ר, שארית האמונה, עמ' : . וראה גם092–091שג"ר, להאיר, עמ'  .יםדתיים כנים וממשי
 .370–707שג"ר, בתורתו יהגה, עמ'  377
מוזכר במקומות רבים נוספים. עוד יש לציין שהרב שג"ר מזהה את לימוד התורה דווקא ו ,32–79שג"ר, בתורתו יהגה, עמ'  378

 . יחרוג בהרבה מתחום עבודתי , אך פיתוח והרחבה של נקודה זועם לימוד גמרא
ופותחה רבות ע"י מיכאל רוזנק ותלמידיו כשמטרתה  21ה'תרגום החינוכי' היא מתודה שיצר  יוסף שוואב בשנות ה מלאכת 379

, כהן, עיונים בחינוך י"ג, 70המרכזית היא תרגום שיטות פילוסופיות למשנה חינוכית. ראה: שוואב, מבנה הדיספלינות עמ' 
 ובמראה המקומות במאמרם.  09בהערה  וכן, 321–332מ' עמ' ח', אלכסדר ובורשטיין, עיונים בחינוך י"א, ע

 המציאות את לזהות המורה שעל מבאר הוא דבריו  בראשית אך, האחרונים העקרונות שלושת את מונה עצמו פוקס 380
 . 029' עמ, פרולגומנון, פוקס, העכשווית
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ם ומחשבת ישראל נמצא בירידה  על מנת לאפשר הצלחה לתלמידים רבים. הבעיה אינה רק ירידה בהישגי

הלימודיים אלא בעיקר ערכית: מיצוי חלקי של היכולת האנושית. בעיה נוספת היא הקושי של התלמידים 

לבטא את עצמם באופן מילולי ועוד יותר מכך: לבטא רגשות וליצור קשרים חברתיים עמוקים. להערכתי 

שלפני כעשור  ההשלכות לכך הם עצבות גוברת והולכת  והעלאה גוברת והולכת באחוזי הגירושין בעוד

היה לכל היותר תלמיד אחד בכיתה בן להורים גרושים, היום בכל כיתה יש שנים שלושה תלמידים כאלו. 

בחלק מהמוסדות בהם חינכתי זיהיתי חוסר עניין מוחלט ולעיתים אף התנגדות להעמקה דתית ולכל מה 

אלו הוא שהתלמיד לא חש  שקשור למפגש עם ה'עצמי' הדתי כגון תפילה או רגש דתי אחר. המשותף לכל

מספיק אמון בעצמו: הוא מפחד להיפגש עם 'אני' דתי, חושש מלבטא רגשות ולצור קשרים מחייבים 

ומתקשה להתמקד בחומרי הלימוד משום שתודעתו 'פוזלת' החוצה ותרה אחרי חיזוקים חיוביים מבחוץ. 

דעת במאות הודעות וואצאפ יש מקום לחשוב שבעיה זו מועצמת מכך שהמדיה השלטת היא של הסחות 

 בשעה וכל כיוצא בזה. 

רבת פנים שפתוחה למציאות על כל והשגת דתיות עמוקה  – , כפי שניסח אותו הרב שג"רהאידיאל .ב

 .ידי ביטוי בפרק הראשון של העבודהעל כל סוגיו. את האידיאל הבאתי ל לזולתניה וגוו

 שניתן לגזור תהיינה: –ג המטרות 

ילה ומאפשרת, שכוללת בתוכה אפשרות לביטוי עצמי וביטוי רגשות שלי ושל זולתי. יצירת סביבה מכ 0

הכללת השיח הדתי בסביבה המכילה ובאמון האדם בעצמו ולא כקטגוריה  3פיתוח אמון האדם בעצמו.  7

 נפרדת שמעוררת התנגדות. על שיח זה לכלול התבוננות שכלית והתרגשות רוחנית. 

  – ד האמצעים

שכוללת למשל שיתוף תלמידים בעיצוב פנים של בית  .ומאפשרת מכילה ביתית אווירה יצירת .0

הספר, ארגון פעילות חברתיות הן לצורך הנאה והן לצורך העברת מסרים חברתיים והארת פנים 

 מאדם לרעו.

. שכוללת למשל הקשבה לצרכים האישיים תלמידיו של מלאה הכלה על המחנך של הדגש שימת .7

 תלמיד והגמשת הדרישות הלימודיות בהתאם.של כל תלמיד ו

 בתי של מבני שינוי לשקול מקום ישלאור זאת , קבוצתית למידה עם יחד אישית למידה יצירת .3

 .למידה בקבוצת התלמידים במספר והן בגודלם הן הספר

 משמעותיים כלים לקבל שיוכלו מנת על ההוראה לימודי במסגרת המחנכים הכשרת באופן שינוי .2

 . אלו בתחומים יותר
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 סיכום 

ראה  הרבמשנתו החינוכית של הרב שג"ר מביאה לידי ביטוי את היחס לעצמי לזולת ולקב"ה. כיוון ש

שהאידיאולוגיה חונקת את ה'עצמי' ולא מאפשרת קיומיות הוא תקף אותה באופן חריף ביותר הן מבחינה 

העדפת הערכים המקובלים ל ונפשית והן מבחינה רוחנית, ובכך הציב את עצמו לצדו של ניטשה בהתנגדות

ר דגל בחינוך קיומי, הרב שג"כל מה שנודף ממנו ריח של חוסר אותנטיות. למרות ששנים רבות ולבחברה 

הוא קרא לבסס את החינוך על , לאומי-נו מתאים יותר לציבור הדתיאחר שהבין שחינוך זה איל

מסורתיות ותחושת השתייכות או במילים אחרות ביתיות, ובכך להתמודד עם בעיית האידיאולוגיה 

יכות עמוקה לתורה, בחינוך. הוא טען שיש להקדיש את הגיל הצעיר ללימודי הקודש על מנת לייצר שי

שייכות של תחושת חיים, של מסורתיות, ולגרום לכך שהתורה תהיה התרבות הטבעית של הילד, באופן 

בנקודה זו  .ולא אידיאולוגי, מתוך אווירה שמאפשרת לילד לקבל את חייו כפי שהם ולשמוח בהם טבעי

ביתיות אופפת ומכילה אלא  הרב שג"ר שונה מניטשה. ניטשה חשש מאוד מכל ההשפעות האלה ולא ביקש

עשויה לפגוע  אהבה זו,להפך, הצמיחה נולדת מהיכולת להתכחש לאהבת החברים והמורים, משום ש

הביתיות היציבה, הוא מתוך אותנטיות האמתית. הרב שג"ר חושש מביתיות מנוונת ומקובעת ולפיכך ב

 על מנת ליצורלמקום חדש ועל מנת ללכת את הבית לעזוב פתיחות פוסטמודרניות שמאפשרת רא לשלב וק

ניטשה שקוראת  דמיון להגותו של , קייםכאן אישיות רבת גוונים שמסוגלת להתמודד עם עולם מורכב.

שמסוגלת להתמודד עם עולם משתנה לפיתוח אישיות וכן  לשינוי הערכים כולם ועזיבת המקום המוכר,

ך הוא קודם כל להיות אותנטי. מתוך האותנטיות במשנתו החינוכית של הרב, 'תפקיד' המחנ 381ומורכב.

שלו עליו לאפשר את המשפחתיות, על ידי יצירת אווירה ביתית אופפת. הביתיות תבוא לידי ביטוי 

באווירה שיש בה השראה, למידה עם התלמיד, למידה מהתלמיד ולמידת התלמידים זה מזה מתוך שיח 

ופן משמעותי. בנוסף הרב מדגיש את החשיבות שהמחנך אישי וקבוצתי. אווירה זו תשפיע על התלמיד בא

גם בכך  יראה כל אחד באופן אישי, יוביל אותו אל החופש של עצמו ויעזור לו במציאת תכליתו הרוחנית.

לכך שהוא השראה שהמורה מעניק לתלמיד ואותנטיות של המורה, ליש דמיון לניטשה שנתן משקל רב ל

עם זאת בעוד שאצל הרב התהליך נעשה מתוך חיבור בין  ישית.למציאת הדרך לחירותו האמסייע לו 

ביחס לחייב את התלמיד לעמוד בכוחות עצמו.  שמטרתוהמחנך לתלמיד, אצל ניטשה מתרחש ניכור 

חלק  , ובהשפעה ההדדית,לזולתהראוי , רואה ביחס שג"ר , בעוד שהרבלזולת קיימים הבדלים עצומים

הבדלים אלו ניכרים גם בכל מה את החשש מנזקי השפעה זו. כמובן ש, הרי שניטשה מדגיש חינוך היחידמ

שג"ר  הרב ביחס ללימוד התורה עצמו, , כפי שצוין בפרק הקודם,שקשור ללימוד תורה עם הזולת. עם זאת

 למד מניטשה את הקריאה הגדולה להתחדשות.

                                                           
 .דברי גוסטן לעילעל פי  381
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שה למשנתו החינוכית של לכל פרטי הדמיון בין משנתו החינוכית של ניטלסיום ברצוני להדגיש שבנוסף 

  .ת חינוכית עמוקה משותפתקיימת נקוד, הרב שג"ר

 חירותשניהם קראו לאדם באופן אישי וישיר להביא לידי ביטוי את כל הכוחות הגלומים בו, מתוך 

 וישרות, שניהם קראו לו לאדם לגעת ב'לב של עצמו' וב'עצמו של הלב' ושניהם האמינו באדם. 
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 כללי ומסקנות סיכום

דורשת  הגותו הקיומית דתית של הרב .הרב במשנת רבים קיומיים היבטיםעל  הצביע הראשון הפרק

לאמת קנאית אותנטית מתוך חירות  למציאות הממשית של החיים ולחתור להיות מחוברמהאדם 

רצונו נתן לאדם את חירותו , ובה' הוא מקור החייםבכך שאדם להכיר מאפשרת למוחלטת. מידת היראה 

ויצירתו  ,מבטא את רצון ה' רצונו האישיהרי ש האדם מחובר לרצונו הפנימי,מתוך תודעה זו ת. כשהעצמי

עלול להיות שרצון ה' יבטא תורה כמו דבר ה'. מתוך כך  האישית מחייבת אותו מבחינה אובייקטיבית

ולמרות המורכבות בדבר עליו להיענות לרצון  ,אינדיבידואליות שעלולה לסתור את התורה הקולקטיבית

הוא מפרש את המציאות כולה כהתגלותו כשאדם חי בהוויה הזו, רצונו שלו עצמו. מתבטא ב למעשה, שה'

 ,לוקות שמעבר לה–בתודעה של קדושה ומשמעות שהרי המציאות כולה היא ביטוי של האשל ה' וחי 

הארת בהתחדשות ו, קדושה תבוא לידי ביטוי בפתיחותה ,מעניקה לה משמעות. מבחינה מעשיתהיא זו שו

  .פנים לזולת

הצבעתי על זיקה עמוקה בין הרב שג"ר חלקה הראשון של העבודה, בבצירוף הפרק השני לפרק הראשון, 

ותבעו מהאדם כנות חסרת , צונית, כגון אידיאולוגיות שונותלניטשה. שניהם התנגדו לכל כפייה חי

נתנו משקל מכריע לחיים מתוך הוויה  ושניהם, בור לחיוניותם של החייםמליאה וחי חירותפשרות, מתוך 

 שמתרחשת כתוצאה מכך.  היצירה האנושית ושמו דגש רב על אותנטית

בנקודה זו מתפצלות הדרכים. ניטשה תבע מהאדם להיות הבורא את עצמו, וראה בזולת ובחברה גורמים 

נברא ולדעת  היות מודע להיותו תו, הרב שג"ר תבע מהאדם לובאותנטיות שלו. לעומ חירותהפוגעים ב

ו במתנה מהבורא. כשאדם חי מתוך תודעה זו, כשהאדם בוחר בה', מתרחש התהליך חירותושהווייתו 

ההפוך ה' בוחר בו כאדם ייחודי, וכתוצאה מכך חייו ורצונו שלו כאדם פרטי יבטאו את רצון ה', ורצונו 

רו ממש כמו רצון הבורא. במובן זה האדם נעשה שותף לבורא. חיים מתוך האישי יהיה מקור סמכות עבו

לראות בזולת, בחירותו של הזולת  ת המציאות כולה כהתגלותו של ה',תודעה זו גורמים לאדם לפרש א

 מתוך פתיחות והארת פנים.  מתוך כך לחיות את חייו, ו, דרכים שבהם ה' בא לידי ביטויובעולם הרוח

פשר לומר שאם אצל ניטשה האותנטיות היא תנאי לכך שהאדם יהיה הבורא את עצמו, במובן מסוים, א

נברא שיוצר ומחדש  אך והים לעצמו, אצל הרב שג"ר האותנטיות היא תנאי להיותך נברא,ל–אויעשה 

 והים. ל–אכ

שהרב שג"ר התייחס להגותו של ניטשה באופן שלילי ביותר: הוא רואה  הראיתיבפרק השלישי 

היא מתפרשת כחולשה ו באידיאולוגית ה'רצון לעוצמה' שטן של ממש ותולה בה את הזוועות של השואה

אכזרית ותאוותנית שמעקרת את משמעותם של החיים. מאידך הגותו של ניטשה הולידה אצל הרב שג"ר 

נטיות, התחדשות וחיבור לחיוניותם של החיים. הפרק מסתיים בכך שהרב , אותחירותאת התשוקה ל
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הארת פנים שג"ר הפך את משנתו של ניטשה מרצון לעוצמה של רוע ושליטה ברצון לעוצמה של טוב, 

ותו לכף זכות ולהפוך חושך לאור. , במודע או שלא במודע, לדון את ניטשה והגוקבלה, משום שראה צורך

'היסטוריה של מבטא חינה היסטורית, פילוסופית ורוחנית. מבחינה היסטורית הוא לפרק זה חשיבות מב

)בדומה למחקרו פורץ הדרך של אשהיים על התקבלות ניטשה בגרמניה( שלא נחקרה עד כה:  התקבלות'

מבחינה פילוסופית הוא מראה את השפעתו דתי. -של ניטשה בידי רב והוגה דעות ציוני התקבלותו

, שחשיבותה הולכת ומוכרת בקרב חוקרי ההגות היהודית הרב שג"רהגותו של האדירה של ניטשה על 

ומבחינה דתית יש בו כדי ללמד כיצד ראוי שרב בישראל ילמד שיטות פילוסופיות בכלל ושיטות  ,כיום

  שהוא אינו מסכים איתן בפרט.

שהן במשנתו החינוכית של  הראיתית האדם האותנטי בלב ההוויה של החינוך. כאן הפרק הרביעי מניח א

הן במשנתו החינוכית של הרב שג"ר, למרות ההבדלים ביניהן, קיימים קווי ו 382,ניטשה לפי חוקרים רבים

 ,ו של התלמידחירותדמיון משמעותיים. שניהם מאסו באידיאולוגיה מכל סוג שהוא משום שהיא פוגעת ב

ושניהם הבינו שהבסיס לחינוך הוא חופש אותנטי שמתוכו התלמיד יכול לבנות את עצמו ולהתפתח 

לאישיות עמוקה, אותנטית ויצירתית שמסוגלת להתמודד עם אתגרי העולם המתהווה ומתחדש. תפקיד 

המחנך ממוקד ביצירת השראה, שהמוקד שלה שונה בין שני ההוגים, וכמובן תואם את הגותם. אצל 

שיח -טשה השיח הוא אישי, והתלמיד בסופו של דבר נותר לבדו. אצל הרב שג"ר ההשראה נעשית בדוני

 לעולם. הארת הפנים נשארת ובאווירה ציבורית ו

התאוריה החינוכית של הרב שג"ר משתלבת בדיוק בנקודה זו. הוא נותן משקל מכריע לאווירה האופפת 

המחנך האותנטי להיות קשור לתלמידיו ולהנחות אותם אל ושואף עד כמה שניתן למשפחתיות. נכון שעל 

לקדם אווירה טובה של למידה משותפת עם  ייעודם באופן המיטבי ברמה האישית, אך עיקר תפקידו הוא

איכות על התלמידים, למידה מהתלמידים ולמידת התלמידים זה מזה. הדגש בשותפות הוא לאו דווקא 

 יבור התלמידים זה לזה בנעימות ובנחת רוח.האווירה הנוצרת וחעל הלמידה, אלא 

 לפיכך המענה לשאלות המחקר הוא:

ההתקבלות של ניטשה אצל הרב שג"ר מורכבת ביותר. מחד מדובר במתן פרשנות שלילית ביותר להגות 

הניטשיאנית ומאידך העובדה שהרב למד ממנה על אותנטיות, התחדשות ויצירת ערכי הקדושה בעולם 

וא ראה את ההגות הניטשיאנית ואת מה שהניע אותה באור חיובי מאוד. נראה לי מצביעה על כך שה

שההסבר לכך עשוי להיות שמבחינה היסטורית, מבחינת ה'היסטוריה של התקבלות', הרב ראה את 

היסטורי" הרב ראה שהיסודות הניטשיאניים -ניטשה באור שלילי, אך מבחינה רוחנית, מתוך ניתוח "על

 של עולם רוחני ואותנטי שנותן משקל עמוק ומרכזי לאדם. הכרחיים לפיתוחו

                                                           
 קרים השונים. ולפי הח בפרק עצמו דנתי בקשיים העולים בהכנסתו של ניטשה להגות החינוכית ובישובים האפשריים 382
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המכנה המשותף של הגותם  המענה לשאלת המחקר השנייה הוצגה במסגרת סיכום הפרק הרביעי.

שניהם שנטי כמרכז השדה החינוכי. משום האות החינוכית של הרב שג"ר וניטשה הוא ההתייחסות לאדם

אידיאולוגיה מכל סוג שהוא שפוגעת ביכולת להגיע דגלו בחופש שמאפשר את האותנטיות ומאסו ב

לאותנטיות. מתוך כך התלמיד יוכל להצמיח את עצמו ולהתפתח לאישיות עמוקה, אותנטית ויצירתית. 

ולפיכך הצעתו החינוכית היא לייצר אווירת שותפות , מכריע לזולת ולחברהעם זאת הרב שג"ר נותן משקל 

 לפתח את עצמו באופן עמוק ואותנטי מתוך הארת פנים.משפחתית בה כל אחד יסייע לזולת 

 התמונה הכוללת העולה היא כי לא רק שהחופש והאותנטיות אינם סותר את הקודש ואף אינם סותרים

את החינוך, אלא להיפך החופש, האותנטיות, מתן האמון באדם, הם אלו שיוצרים את הקודש ומאפשרים 

 את החינוך. 

 ה נקודות.בקציר האומר מתחדשות כמ

באופן כללי, אציין שלראשונה מוצגת תמונה משמעותית של תפיסתו הקיומית של הרב מתוך כל כתביו, 

תמונה שבוודאי יכולה להוות מבוא ללימוד כל הגותו הפילוסופית. נקודת המבט של תמונה זו מקנה מבט 

ו. תמונה זו היא גם פתח חידוש משמעותי כשלעצמזה מעמיק על הזולת ועל חירותו של הזולת ויש בממד 

דתי מתוך התבוננות בנקודות שאני עצמי -למחקר מעמיק על הגדרת הגותו של הרב שג"ר כהוגה קיומי

 .לא פיתחתי אלא הערתי עליהן במהלך הפרק

רוחנית חשובה לו, לכל -מבחינה חינוכית מתחדדים שני דברים: האחד הוא שראוי לכל מי שהגות דתית

ית המדרש, להעמיק גם במדעי הרוח בכלל ובפילוסופיה הכללית בפרט על מנת מי שמצוי בין כותלי ב

שיוכל להעשיר את עולמו כפי שנהג הרב שג"ר. המנעד בין פנים לחוץ מסוגל לחולל תובנות נפלאות 

 וחידושים עמוקים. 

ן המסר השני קשור לאמון באדם שהוא המכנה המשותף של הגותם החינוכית של הרב שג"ר וניטשה. כא

אחרוג מניטשה שמשאיר את באדם בבדידותו, ואעדיף את משנת הרב שג"ר שמתייחסת לאמון ואהבה 

בתוך משפחתיות אופפת, שהיא קהילת בית הספר. לעיתים רבות על מנת שהתלמיד יאמין בעצמו הוא 

, זקוק למישהו שיאמין בו. לא מישהו שיאמין בו מן השפה ולחוץ כחלק מכך שהוא "אובייקט חינוכי"

ברור שהנושא מורכב  .אמתי עמוק ואותנטייאמין בו באופן מישהו שאלא  ,צריך שנותן בו אמון כי כך

קריאה נרגשת מפתח חשוב. ומכאן ניתן לצאת בכלל ועיקר, אך זהו  שאינן פשוטות מאוד ויש בכך סוגיות

להפוך את בתי הספר למקומות  ,עד כמה שניתן .ך להיות פחות מערכת ויותר חינוךלמערכת החינו

עד כמה שניתן להעצים מתן אותנטי של אמון  צמיחה והתפתחות. ,משפחתיים שישרו אווירה של חופש

גרת ת, הבשורה המאפנימהמחלחלים שניצנים של רעיון זה  הבשורה המשמחת היא בכל תלמיד ותלמיד

 .היא שיש עוד הרבה לאן להתקדם
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 רשימת קיצורים ביבליוגרפיים

 שמעון גרשון רוזנברג: הרב  -פרי הרב שג"רס

, )עורך: ישי מבורך(, ביום ההוא: דרשות למועדי אייררוזנברג, שמעון גרשון, 

 מכון כתבי הרב שג"ר, אלון שבות תשע"ב.

 שג"ר, ביום ההוא=

 , )עורך: ישי מבורך(, מכוןבצל האמונה: דרשות ומאמרים לחג הסוכות --

 כתבי הרב שג"ר, אלון שבות תשע"א

 שג"ר, בצל האמונה=

, )עורך: זוהר מאור(, מכון לוקים-בתורתו יהגה: לימוד גמרא כבקשת א --

 כתבי הרב שג"ר, אפרתה תשס"ט

 שג"ר, בתורתו יהגה=

, )עורך: איתן אברמוביץ(, מכון כתבי הרב שג"ר, אלון שבות הליכות עולם --

 תשע"ו 

 שג"ר, הליכות=

, )עורך: עמית אייזנמן(, מעלה אדומים התשע"ג. ואתה מחיה את כולם --

 [02/2/7102, ]אוחזר לאחרונה בתאריך קובץ אלקטרוני

             https://issuu.com/eladyana/docs/reversed/129 

 שג"ר, ואתה מחיה=

, )עורך: ישי מבורך(, מכון כתבי הרב של חירות: דרשות לחג הפסחזמן  --

 שג"ר, אלון שבות תש"ע

 שג"ר, חירות=

, )עורך: ישי מבורך(, להאיר את הפתחים: דרשות  מאמרים לימי חנוכה --

 מכון כתבי הרב שג"ר, אלון שבות תשע"ד

 שג"ר, להאיר= 

, )עורך: זוהר דרניזםלוחות ושברי לוחות: הגות יהודית נוכח הפוסטמו --

מאור(,  ידיעות אחרונות ספרי חמד ומכון כתבי הרב שג"ר, תל אביב 

 תשע"ג

 שג"ר, לוחות=

יוצא לאור לקראת יום השנה הראשון  –נהלך ברג"ש: מבחר מאמרים  --

, )עורך: זוהר מאור(, מהדורה שניה מתוקנת, מכון כתבי להסתלקותו

 הרב שג"ר, אלון  שבות תש"ע

 לך ברג"ש=שג"ר, נה

, )עורכים: אלחנן על כפות המנעול: דרשות לימי התשובה וליום הכיפורים --

ניר ואודיה צוריאלי(, מכון כתבי הרב שג"ר, אפרתה, הדפסה שניה, 

 תשע"א 

שג"ר, על כפות 

 המנעול=

, )עורך  אודיה צוריאלי(, מהדורה שניה פור הוא הגורל: דרשות לפורים --

 הרב שג"ר, אפרתה תשס"המורחבת, מכון כתבי 

 שג"ר, פור=

, )עורכים: פניך אבקש: דרשות שנאמרו בישיבת הכותל בשנת תשמ"ב --

 מאיר ורדיגר ועוזיאל פוקס(, מכון כתבי הרב שג"ר, אפרתה תשס"ח

 שג"ר, פניך אבקש=

, ישיבת שיח יצחק, רעים האהובים: דרשות חתונהודרייפוס, יאיר,  --

 אפרתה תשס"ח

 שג"ר, רעים

 האהובים= 

, )עורכים: ישי שארית האמונה: דרשות פוסטמודרניות למועדי ישראל --

 מבורך ואיתן אברמוביץ( רסלינג, תל אביב תשע"ד

שג"ר, שארית 

 האמונה=

, )עורך יאיר דרייפוס(, חסד או חירות: קובץ פרקי תשובה –שובי נפשי  --

 מהדורה שניה מתוקנת, ישיבת שיח יצחק, אפרתה תשס"ג

 שג"ר, שובי נפשי=

א, )עורך: נתנאל לדרברג(,  מכון כתבי הרב  שיעורים על ליקוטי מוהר"ן --

 שג"ר אלון שבות  התשע"ב 

שג"ר, שיעורים 

 מוהר"ן א=

https://issuu.com/eladyana/docs/reversed/129
https://issuu.com/eladyana/docs/reversed/129
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ב, )עורך: נתנאל לדרברג(,  מכון כתבי הרב  שיעורים על ליקוטי מוהר"ן --

 שג"ר, אלון שבות התשע"ה

שג"ר, שיעורים 

 מוהר"ן ב=

 

 ניטשה: ספרי

, )תרגם: ישראל אלדד(, שוקן, ירושלים ותל אנטיכריסטניטשה, פרידריך, 

 אביב תשל"ח

 ניטשה, אנטיכריסט=

 אביב תשכ"ח-ישראל אלדד(, שוקן, ירושלים ותל :, )תרגםדמדומי שחר --

 

 ניטשה, דמדומי שחר=

 אביב תשל"ה-, )תרגם: ישראל אלדד(, שוקן, ירושלים ותלהמדע העליז --

 

 ניטשה, המדע העליז=

 ניטשה, הנה האיש= אביב תשל"ח-, )תרגם: ישראל אלדד(, שוקן, ירושלים ותלהנה האיש --

ניטשה, הרצון  אביב תשל"ח-ב, )תרגם: ישראל אלדד(, שוקן, ירושלים ותל הרצון לעצמה --

 לעוצמה=

, )תרגם: ישראל אלדד(, ספר לכל אחד ולאף אחד: כה אמר זרתוסטרא --

 אביב תשל"ה-ירושלים ותל שוקן,

 ניטשה, זרתוסטרא=

, )תרגם: ישראל אלדד(, שוקן, כיצד מזיקה ומועילה ההיסטוריה לחיים --

 אביב תשכ"ח-ירושלים ותל

  

ניטשה, ההיסטוריה 

 לחיים= 

ניטשה ,מעבר לטוב  אביב תשכ"ז-, )תרגם: ישראל אלדד(, שוקן, ירושלים ותלמעבר לטוב לרוע --

 ולרוע=

ניטשה, פתגמים   אביב תשל"ח-, )תרגם: ישראל אלדד(, שוקן, ירושלים ותלפתגמים וחצים --

 וחיצים= 

,  )תרגם: יעקב מסות על חנוך לתרבות"שופנהאואר כמחנך", בתוך:  --

 079–70גולומב(, מאגנס, ירושלים תשמ"ח, עמ' 

ניטשה, שופנהאואר 

 כמחנך=

אביב -שוקן, ירושלים ותל, )תרגם: ישראל אלדד(, שקיעת האלילים --

 תשל"ח

ניטשה, שקיעת 

 האלילים= 

 

 ביבליוגרפיה כללית:

(, תש"ן–, ל"ח )תשמ"טעיון, "העל אדם האם הוא מן האפשר", ניאבירם, רו

 712–779עמ'  

 אבירם, העל אדם=

Aviram, Aharon, “Nietzsche as Educator?”, Journal of Philosophy 

of Education, 25 (1991),  pp. 219-234 

אבירם, ניטשה 

 כמחנך?=

אבנון, דן, "הדיאלוג הבובריאני: מפגשים אישיים, לימוד אנושי", בתוך: 

, דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטינמרוד אלוני, )עורך(, 

 091–023הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשס"ח, עמ' 

אבנון, הדיאלוג 

 הבובריאני = 
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, ים: פרידריך ניטשה והמודרניות היהודיתזרתוסטרא בירושלאוחנה, דוד, 

 מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ו 

אוחנה, זרתוסטרא 

 בירושלים=

, מאגנס, יצירה עצמית :חיים, אדם ויצירה על פי ניטשהאילון, אלי, 

 ירושלים תשס"ה

 אילון, יצירה עצמית=

מכון , כל שצריך להיות אדם: מסע בפילוסופיה חינוכית אלוני, נמרוד )עורך(,

 מופ"ת והקיבוץ המאוחד, תל אביב תשס"ה

 כל שצריך= אלוני,

 אלוני, להיות אדם= רעננה תשס"ו ,, הקיבוץ המאוחדלהיות אדם: דרכים בחינוך ההומניסטי --

–275)תשע"א(, עמ'  33, החינוך וסביבו"מאפיינים פדגוגיים בכתבי ניטשה", 

239 

אלוני, מאפיינים 

 פדגוגיים= 

Aloni, Nimrod, “The Three Pedagogical Dimensions of Nietzsche’s 

Philosophy”, Educational Theory, 39 (1989), pp. 311-310  

אלוני, ממדים 

 פדגוגיים=

עת לפילוסופיה יהודית -דעת: כתב", עיונים במחשבת חב"דאליאור, רחל, "

 022–033)תשמ"ו(, עמ'  01 ,וקבלה

אליאור, מחשבת 

 חב"ד=

אלכסנדר, חנן ובורשטיין ארי, "מושג התרגום בפילוסופיה של החינוך", 

 392–332, י"א )תשס"ז(, עמ' עיונים בחינוך היהודי

אלכסדר ובורשטיין, 

 =עיונים בחינוך י"א

אלפרט, ברכה, "מושגים ורעיונות בתוכניות לימודים כטקסטים מובילים" 

ערכים ומטרות בתוכנית בתוך: עמוס הופמן ויצחק שנל )עורכים(,  

, רכס ומכללת בית ברל, אבן יהודה תשע"ב, עמ' הלימודים בישראל

5–75 

אלפרט, מושגים 

 ורעיונות=

, )תרגמה: חנה 1881–1981מורשת ניטשה בגרמניה אשהיים, סטיבן א', 

 אביב תשס"ח -אשהיים( עם עובד, תל

אשהיים, מורשת 

 ניטשה בגרמניה=

, מוסד בסוד שיח: על האדם ועמידתו נוכח ההוויהבובר, מרדכי מרטין, 

 ביאליק, ירושלים תשי"ט

 בובר, בסוד שיח=

, בסוד שיח: על האדם ועמידתו נוכח ההוויה"על המעשה החינוכי", בתוך:  --

 710–732ליק, ירושלים תשי"ט, עמ' ביאמוסד 

בובר, המעשה 

 החינוכי= 

, הספריה עם ועולם: מאמרים על ענייני השעה"על חינוך האופי",  --

 322–311הציונית, ירושלים תשכ"א, עמ' 

בובר, על חינוך 

 האופי=

Bingham, Charles, “The Goals of Language, The Language of 

Goals: Nietzsche's Concern with Rhetoric and its 

Educational Implications” Educational Theory, 48, 2 (1998), 

pp. 229-240  

בינגהם, ניטשה 

 ורטוריקה=

, אקדמותיזם", בן פזי, חנוך, "הרב שג"ר והאתגר המוסרי של הפוסטמודרנ

 719–055כ"ט )תשע"ד(, עמ' 

 =בן פזי, אתגר מוסרי

)תרגם:  ,מבחר כתבים-נהרים, בתוך: רוזנצווייג, פרנץ, ברגמן, שמואל הוגו

 לו-עמ' זיהושע עמיר(, מוסד ביאליק, ירושלים תשכ"א, 

 ברגמן, מבוא= 
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החינוך כמדע עליז או תולדות השפעתו של ניטשה על החינוך  ביירך, איב, "

 01–9)תשס"ג(, עמ'  9, עיונים בחינוךשל השומר הצעיר", 

ביירך, השומר 

 הצעיר=

, )תרגם: יעקב שרת(, רשפים, תל אביב, ארבע מסות על חירותברלין, ישעיהו, 

 תשל"א

 ברלין, ארבע מסות=

, הליכות עולם רוזנברג, גרשון שמעון,ברנדס, יהודה, אחרית דבר, בתוך: 

)עורך: איתן אברמוביץ(, מכון כתבי הרב שג"ר, אלון שבות תשע"ו, 

 712–050עמ' 

 ברנדס, אחרית דבר=

  031–079, י"ז )תשע"א(, עמ' נטועים"בין בתורתו יהגה, לכלים שבורים",  --

 

ברנדס, בין בתורתו 

 יהגה=

Barnett, Ronald, "Learning About Learning: A Conundrum and a 

Possible Resolution", London Review of Education, 9 (2011), 

pp. 5-13  

ברנט, ללמוד על 

 הלמידה=

ברקוביץ', דב, "חידוש ברית הלמדנות: מתוך ה'לשמה' תבוא ל'לא לשמה'", 

 090–030י"ז )תשע"א( עמ'  ,נטועים

ברקוביץ, חידוש 

 ברית=

, עיונים בקבלת המאה העשרים :יחידי הסגולות יהיו לעדריםגארב, יהונתן, 

 701–703עמ'  מכון שלום הרטמן וכרמל, ירושלים תשס"ה,

גארב, יחידי 

 הסגולות=

מחקרי ירושלים  גולומב, יעקב, "היהודי, היהדות והציונות בעיני ניטשה",

 220–235 , ב )תשמ"ג(, עמ'במחשבת ישראל

גולומב, היהדות בעיני 

 ניטשה=

Golomb, Jacob, “Nietzsche’s Early Educational Thought”, Journal 

of Philosophy of Education, 19 (1985), p. 99-109 

גולומב, ניטשה  

 חשיבה מוקדמת= 
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ShaGaR. In this chapter, I point out that Rav ShaGaR saw in Nietzsche’s ideology a genuine 

“devil” and blamed it for the occurrence of the Holocaust. On the other hand, he writes that 

without the Nietzschean philosophical approach, which highlights the separation between man 

and his Creator, religious existentialism, autonomy and renewal would not have been possible.  

 

Following the first three chapters’ analysis of Rav ShaGaR’s and Nietzsche’s thought from a 

general, theoretical viewpoint, the fourth chapter proceeds to analyze their educational 

philosophy. It shows that the common denominator of their educational philosophies is the 
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Abstract 
 

Rabbi Shimon Gershon Rosenberg, “HaRav ShaGaR”, was a Religious-Zionist Rosh Yeshiva 

who lived in Jerusalem during the years 1950-2007. He was involved in all areas of Jewish 

thought, and was an impressive autodidactic familiar with the humanities, literature as well as 

general philosophy. He called upon the religious individual to live an existential life and to feel 

a deep internal identification with Torah learning and a life of Halakha, something not 

necessarily accepted in his time. In the public sphere as well, Rav ShaGaR was a bold thinker 

who was not afraid to express his opinion even when it went against accepted trends in the 

religious public, and he critiqued various ideologies which, in his view, impinged upon the 

existentialism and authenticity of the religious individual. In the final decade of his life, he also 

integrated a postmodernist outlook into his thought. 

 

In the present work I have sought to propose an analysis of Rav ShaGaR’s existential 

philosophy, and to examine how he viewed Nietzsche’s thought as well as how it influenced his 

own. I have further sought to examine the relationship between Rav ShaGaR’s educational 

philosophy and that of Nietzsche. In addition to these theoretical aspects, I have also endeavored 

to propose practical educational principles. 

 

The structure of the paper oscillates between the philosophies of both thinkers, in a fashion 

which allows the reader to form an impression both from the strong connection between them 

as well as from their stark contrast.  

 

The first chapter reveals that Rav ShaGaR’s religious existential thought demands from man 

that he be rooted in the actual reality of life and zealously strive for authentic truth, from a point 

of absolute autonomy. The trait of reverence (yir’ah) allows man to recognize that God is the 

ultimate source of life, and it was He who gave man his individual freedom. When man, through 

this awareness, connects to his inner will, his personal desires become an expression of the 

Divine Will. When a person lives with this awareness, he interprets all of existence as Divine 

Revelation and is conscious of a holiness and deeper meaning - as all of existence is itself an 

expression of Godliness. On a practical level, holiness will express itself through one’s 

openness, self-renewal and inspiration to others. 

The second chapter adds a layer and explores how Rav ShaGaR read Nietzsche’s existential 

thought, which contains many points of contact with his own. Both Rav ShaGaR and Nietzsche 
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