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 מורה רוחני ופעיל חברתי ופוליטי, משורר, הוגה דעות, חוקר

 1907-1972, ר אברהם יהושע השל"הרב ד



אין גבול  , במובן מוסרי"
למידת הדאגה שעלינו  

. לחוש לסבלן של הבריות
וביחס למעשים אכזריים  
שמבצעים בשם חברה 

, מעטים אשמים, חופשית
 ."אך כולנו אחראיים



באווירה  ? מה דחף אותי לחקור את הנביאים"
,  האקדמית שביליתי בה את שנות לימודי

מתקיימת על , הפילוסופיה נהייתה מבודדת
מעודדת את לומדיה  ... מכורה לתאוותיה, עצמה

 (.  סופיה-פילו)לחשדנות במקום לאהבת חוכמה 

...  התשובות שהוצעו מנותקות היו מן הבעיות
אדישות לסיטואציה שטוב ורע נעשו בה לא  

שהאדם נעשה מנוכר יותר ויותר  , רלוונטיים
לקטסטרופה המתרחשת ומוכן יותר ויותר  

 ...  להשעיית עקרון האמת

כל תודעה פועלת מתוך הנחות עומק או הנחות  
.  יסוד כשם שהיא פועלת בדרך חשיבה מסוימת

,  נוכח הכשל הטרגי של התודעה המודרנית
התבהר , חסרת היכולת למנוע את חורבנה שלה

לי כי הבעיה הפילוסופית המשמעותית ביותר  
של המאה העשרים היא מציאת מערכת חדשה  

גילוי דרך , של הנחות עומק או הנחות יסוד
  ".אחרת של חשיבה



אלבמה  , עבור רבים מאתנו ההפגנה בסלמה"
,  אפילו ללא מלים... היתה מחאה ותפילה כאחת

חשתי שרגלי  . 'הצעדה שלנו שם היתה עבודת ה
 ."מתפללות



הוא חילול  , נאם-ולהתעלם מוייט, לדבר על אלוהים"
 ."הקודש



אדישות לרוע היא "
רעה כמו הרוע 

 ."עצמו

קיים יגון דומם אדיר  "
ותפקידו של  , בעולם

האדם הוא לשמש קול 
למנוע , לעניים הבזוזים

את חילול הנפש  
והפרת החלום שלנו 

  ."ליושר

המידה שבה אנו רגישים  "
לאנושיות  , לסבל של הזולת

היא מדד לאנושיות  , שלו
 ."שלנו

התפילה חסרת  "
משמעות אם היא איננה  

עליה לחתור  . חתרנית
להפוך ולהחריב את 

הפירמידות של כהות  
,  עסקנות, שנאה, הנפש
 ."  שקרים

הדת נהיה ללעג אם "
נתעלם מהצרימה בין 
יכולתנו לשגר לוויינים  

לכישלוננו במציאת  , לחלל
,  עבודה לכל אזרחי החברה

בין הישגים גלובליים  
לבין מחסור  , נוצצים

במשאבים למגר את 
 ."העוני



השאלה איננה  ! רבותי"
,  האם דג החרב כשר
אלא האם פצצת  

 ."האטום כשרה



באמצעות ההיגיון אנו מנסים להסביר או להתאים את העולם  
באמצעות הפליאה אנו מבקשים להתאים את תודעתינו , למושגינו

 .  לעולם
  היא שורשו של הידע, יותר מאשר ספק, פליאה

האדם לא יגווע  
בשל חוסר  

הוא עלול  ; מידע
להיכחד בשל  
  .חוסר הערכה

היא דרך ; הפליאה הינה יותר מרגש
תובנה אל תוך משמעות גדולה , הבנה

  .ועצומה מאתנו

לחוות מעשים 
שבשגרה  

אות   -כהרפתק
לחוש  , רוחניות

באהבה ובתבונה  
הנסתרות  

 .  שבכול



 :מספריו של השל





 :ספרים על השל



 חוקרת ופעילה פמיניסטית, השל ובתו סוזנה



ספריו שיצאו בעברית  
(I:) 



 (:II)ספריו שיצאו בעברית 



 (:III)ספריו שיצאו בעברית 



 :ואריועים לאחרונה
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 ~ השל ~ 
 האדם ומשנתו  
  המרכז ופועלו


