
8124 
 
 

 
 
 
 
 

 12.11.04  __________________________ __________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 מר שאול שי� / ברו	 שנת� מחוכמתו
 

ב הא� יש לבר� על "שמי� מאוניברסיטת פרינסטו� בארה�לפני ארבע שני� שאל דוקטורנט ירא

מערכת ' חלק ה" במראה הבזק"ת "וכ� מתפרסמי� הדברי� בשו. ראיית גאוני� בתורה ובמדע

יוצא : (א"בראשות הרבני� משה ארנריי� ויוס� כרמל שליט, "אר� חמדה"ידי מכו� �ופעלת עלהמ

ל והמרכז לשרותי� רוחניי� "ש� הרב שאול ישראלי זצ�לאור בהוצאת מכו� התורה והמדינה על

 ). בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית

 

יברסיטה שלנו מפורסמת בזכות חתני האונ. ב"ארה, רזי'אני לומד באוניברסיטת פרינסטו� בניו ג"

" גאוני�"חלק מ. חלק� יהודי� וחלק� אינ� יהודי�. פרס נובל מרובי� השייכי� לסגל המרצי�

הא� ? "שנת� חכמתו"או " חלק מחכמתו"הא� אני צרי� לבר� ש. אלה הינ� יהודי� שומרי מצוות

מדעי "ו יהודי שנחשב גאו� במה הדי� באינ? יש הבדל בי� יהודי שומר מצוות ושאינו שומר מצוות

א� בזמ� הראיה לא , מה הדי�? הא� יש לעשות זאת בש� ובמלכות, כשצרי� לבר�? "היהדות

 ? "גאו�"הא� אפשר לברכה שלא בנוכחות ה, נאמרה הברכה

 

 :אי מיילוהתשובה שקיבל בפקס או ב

ורק , בלא הזכרת ש� ומלכות" ברו� שחלק מחכמתו ליריאיו: "הרואה חכמי ישראל אומר .א

יבר� , ומורה הוראות בישראל' כאשר הוא רואה חכ� מופלג בתורה ובחכמה וביראת ה

הוא יכול , אפילו אינ� מופלגי�, וג� כאשר הוא רואה הרבה חכמי� יחד. בש� ומלכות

 .לבר� ע� אזכרה

וג� כא� בלא הזכרת , "ברו� שנת� מחכמתו לבשר וד�: "עול� אומרהרואה חכמי אומות ה .ב

מופלגי� , וג� כא� מדובר דווקא בחכמי� גדולי� מפורסמי� בכל העול�, ש� ומלכות

 .כגו� מקבלי פרס נובל, בחכמה ובמחקר



ברו� שנת� מחכמתו לבשר : "ג� הרואה יהודי חכ� ומפורס� במחקריו המדעיי� יאמר .ג

 ."וד�

 

בירושלי� יהודי וביקש לרכוש את סדרת הכרכי� " אר� חמדה"מי� הגיע למשרד לפני מספר י

היה מי שסיפר .חת� פרס נובל הטרי, חנובר'אהרו� צ' ה עבורו ועבור פרופ�א" במראה הבזק"

אר� "רבני . ל והוא ביקש ללומד�"ת הנ"חנובר על השאלה והתשובה המופיעות בשו'צ' לפרופ

 . אלית ג� בישראלשמחו שהשאלה הפכה אקטו" חמדה

 
 

 


