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 ההלכה פסקי את מקיים לא אתה אם
 שאתה הרי — עליהם חולק אתה ואם

 ברצינות מתייחס איני הכלל. מן מוצא
 עוד כל דתיות, דיעות בין למחלוקות

 מוסדות מקימים אינם גוש־אמונים אנשי
 אומרים במיסגרתם אשר אלטרנטיביים,

 משלנו. אינם אלה של ההלכה פסקי הם:
 הקימה הריפורמית היהדות זאת, לעומת

שמס איך ותראה אלטרנטיביים מוסדות
 ההלכה פסקי ואומרים: עליהם, תכלים
 אין ולגוש־אמונים שלנו. אינם שלהם

 בפוסקי- להתמודד המוכנים פוסקי־הלכה
אלטר מיסוד להם אין המוכרים, הלכה

 או המדינה או אומר: אני ולכן נטיבי,
 ואם ביחד. שניהם לא — המיסוד-ד־,הילכתי

 אז ביחד, ששניהם פנים מעמיד מישהו
ומים. מקמח עשוי שזה מגלה אתה

קו שאתה הביטויים אחד •
 הוא בספרך, רציונאלי לסדר רא

ץ מדוע אבות״, ״נחלת
 בו שיש מושג שזה לומר מנסה אני

ל היא והבעייה מרכיבים, הרבה כך כל
 המרכיב הגישה, של המרכיב את בודד

 של המרכיב המוסרי, המרכיב המשפטי,
 מתמצים האלה המרכיבים וכל — ירושה

 ״נחלת אומר מישהו ואם הזאת. בהגדרה
 לא שכלל דבר אומר שהוא הרי אבות״
 איך בספר להסביר מנסה אני מהו. ברור

 בעניין מסויימת לבהירות להגיע אפשר
זה.

ד כיצד •
נחלת ״ארץ־ישראל אומר אתה אם

ם ת א ״  ה

 בגוש־אמונים
אמו? היית מה

 ״בארץ- שאמרת כמו לא זה אבותינו״
 לא זו קיץ.״ חדשי וכך כך יש ישראל
עובדה.

ב האחרון בפרק הכותרת •
 פרובוקאטי- מאוד היא שלך ספר

 ואז ערבי להיוולד ״יכולת בית:
ץ הכוונה מה ז״ אומר היית מה

 הדיעות שלנו, המושגים כל ראיית
 כדי בהם משתמשים שאנו והבחנים שלנו,

 ברקע- שיסודם ושקר, אמת בין להבחין
 משוחדים מטבעם האנשים שלנו. החברתי

 ממעמד בחלקו הנובעות בדיעותיהם,
 כולנו לאומית. מהשתייפות או חברתי

 פרובוקא- ובכותרת מסביבתנו, •מושפעים
 בעיקרון הכרה של הצגה ישנה זו טיבית

ש חושבים אינם בני־אדם ההדדיות.
 מאמץ ודרוש עמם, שווה־ערך הינו הזולת

 שיוויו־ מחשיבה דרך לסיגול רב מחשבתי
 עמדות והבנת לביקורת, והפתיחות נ״ת,
 המקדמית תבונה מאשר יותר הן שמנגד הצד
 תכונה גם זוהי הרציונאלי, המחקר את

׳נעלה. מוסרית
 אז ב״גוש־אמונים״ היית אם •
ז־ אומד היית מה

 האידיאל שכל היום לך אומר היותי
 הועיל לא שלך, הרציונאליות של הזה

 למפח- הובילה אלא לאנושות, בסדהפל
 כאן יש ?בסון זה ׳שואל: אתה ואם נפש.
שהפילו לומר יכול ואתה למבוכה, מקור
 הזה, היום ועד הקלאסית היוונית סופיה

 הרי כך, כל לנו עזרה לא הרציונאלית,
 עוזרת היתר, הרציונאליות מדוייק. לא שזה
 אילו יותר. אותה מנסים היו אם יותר לנו

 לך: אומר הייתי גוש־אמונים איש הייתי
 אתה ואם הגבורה, מפי שיצאו דברים אלה
 חייב ואני בעיקר, כופר אתה אז מאמין, לא

 צריך להאמין, מסרב אתה שאם לך לומר
 הרע את ״וביערת הרעיון את עליך ליישם

 דבר של בסופו פועל-יוצא הה מקירבך.״
על ״סמכות לך יש ואם רעיונית. מכפייה

 וצריך איתך, לברר מה שאין הרי יונה״
 מפני אותך לבער צריך מהדש, אותך לחנך

ה למשחק מחוץ כבר זה אבל רע. שאתה
 לבער שצריך אומר אני ואם רציונאלי,

 לתשובה מצפה לא כבר אני אז אותך,
 עליונה, היא הרציונאליות זה ובמובן ממך,

 והם לגוש־אמונים להקשיב מוכן אני כי
לי. לקשיב מוכנים אינם
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