|| סדר השיחות ||
הקדמה
הרב יעקב אריאל :תחנות בחייו
פתיחה :שיחה על השיחה

10
14
15

לאורם של רבותינו
הרב משה צבי נריה

23

הוויכוח סביב הישיבות ,ו'הטשטוש המאחד' || עיצוב הנוער הישראלי || שהיישוב לא
יגדל בלי רב || הלכות ציבור

הרב שאול ישראלי

35

מחשבת ישראל || למדנות ופסיקה || חקלאות ומצוות התלויות בארץ || הקשר עם
הציבור || מלחמת ששת הימים ופינוי ימית

הרב צבי יהודה קוק

48

ציונות מתוך תורה || שקידה בתורה || יום העצמאות – הקב"ה רוקד בחוצות ירושלים
|| מידות ואנושיות

הרב דוד כהן' ,הנזיר'

60

מדקדוק בגרסאות למעוף הנשמה || פילוסופיה ממקורה

הרב אברהם שפירא

66

אחריות על מסירת התורה || הדרך לציונות :פתיחת אופקים || דיינות ולמדנות ||
השקפת עולם בשפה הלכתית || עצות פיקחיות וקשר הדוק

הרב יצחק אריאלי

77

מהגמרא לפוסקי ההלכה

הרב אברהם צוקרמן

82

הרב יהושע יגל

86

הגות והשקפה
לאומיות ואוניברסליות

95

תפקידו האוניברסלי של עם ישראל || הצורך בהיבדלות עם ישראל || לאומיות איננה
לאומנות || מצוות שבין אדם לחברו – כלפי ישראל או כלפי האנושות? || יחסים
חברתיים עם גויים || היחס לעובדים זרים || מצב הלאומיות באירופה || תפיסת
הלאומיות האוניברסלית

אמונה וכפירה

112

עבודה זרה בימינו || היחס לכפירה || דתות המזרח || נצרות ואסלאם

המלחמה על הארץ

131

מוסר וביטחון || שורשי המאבק ותולדות המלחמה בארץ || הר הבית || בעלות וריבונות
על ארץ ישראל

תיקון חברה

151

הסתייגות הדתיים מהתנועה הסוציאליסטית || מוסר מול הלכה || אחריות פרטית
וציבורית || סוציאליזם ,קפיטליזם והיהדות || זכויות עובדים ומסחר בשבת || ריבית
והיתר עסקא ,שמיטת כספים ופרוזבול || הציבור הדתי והתחום החברתי

תורה ולימודה

182

גמרא בעיון מול הלכה למעשה || פסיקת הלכה במציאות מתחדשת || לימוד תנ"ך ||
מחשבת ישראל ופילוסופיה חיצונית || תורה ואקדמיה || לימוד תורה בחיי המעשה

החינוך הדתי

214

התפתחות הזרמים בציונות הדתית || 'תורה עם דרך ארץ' והחינוך בתנועת המזרחי
|| המגמות השונות כיום והצורך באחדות || השתלבות בחברה || תלמידי המקיפים
ואחוזי נשירה

התרבות המערבית
תורה ומדע || תרבות ואומנות || תקשורת וקולנוע || פתיחות תרבותית

242

נשים ומשפחה

267

משפחה וקריירה || לימוד תורה לנשים || גיוס בנות ויחידות מעורבות || התא המשפחתי
ונטיות מיניות || פורום תקנה

חירות ופוסט־מודרניזם

304

התפתחות רעיון החירות לאור יציאת מצרים || חירות והכרח בתורה ובמוסר ||
דמוקרטיה ו'מדינת הלכה' || המשבר הדתי מול העולם החופשי || חזון עבודת ה' של
חירות || דורנו

רבנות ורבנים

316

מוסד הרבנות || סמיכה לרבנות || מיהו גדול תורה || פסיקה מתוך אחריות || תפקידם
של רבנים צעירים

יהדות המזרח

340

המסורתיות || היסטוריה ותרבות || עדתיות בציבור החרדי || תורת המזרח בישיבות
הציוניות || נוסחים ומנהגים

העולם החרדי

365

היחס להתפתחות המודרנית || ראייה כללית וראייה פרטית || היחס למדינה || הפסיקה
ההלכתית || גדולי הציבור החרדי והראי"ה קוק || לימוד מרבנים אנטי ציוניים

העולם החסידי

389

אימוץ רעיונות מול חיקוי חיצוני || דבקות בצדיקים || חבורות עובדי ה' באקדמיה ||
תפילה ולימוד חסידות

הארץ ומצוותיה

402

המצוות – זרז לחקלאות מתקדמת || רלוונטיות בעידן לא חקלאי || הכפר והעיר || מכון
התורה והארץ || פולמוס השמיטה

חזון בית המקדש

429

שאיפות הציונות || בית המקדש ושאיפת האחדות || השראת השכינה ועלייה רוחנית
|| מקדש ומלוכה – מנהיגות רוחנית ומדינית || קורבנות || זיכרון החורבן בדורנו ||
אבלות החורבן || בשלות לבית המקדש

פרקי חיים
ילדות ירושלמית בדור תש"ח

457

עליית ההורים לארץ || השואה || ירושלים במלחמת השחרור

נעורים בכפר הרא"ה ובמדרשיית נעם

469

הבחירה בישיבת בני עקיבא

מרכז הרב

472

הבחירה במרכז הרב

כפר מימון

481

הכרעה בענייני הכפר || קשר עם קיבוצי הנגב || כפר מימון וההתנתקות מגוש קטיף

ימית וגוש קטיף

496

ימית לאחר הסכמי קמפ דייויד || הישיבה בצל איום הפינוי || הפינוי מהישיבה ||
מימית לגוש קטיף || בין פינוי ימית להתנתקות

תורה בגוש דן

512

חיזוק מוסדות החינוך והקמת ישיבה || ישיבות וגרעינים בעיר || תורה לציבור הרחב

מפתח עניינים נבחרים

523

