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"לשרטט את קווי בית המדרש"
רשמים מפגישה עם הרב דב ליאור

משה מאיר

במסגרת משלחת מטעם "נאמני תורה ועבודה" נסע משה מאיר לפגוש את הרב 
דב ליאור וללבן עמו סוגיות אידאולוגיות, ובהן היחס לערביי ישראל. לדבריו, "מי 
שמבין שלא כולם מקבלים את הקול הפלורליסטי, ימצא את הרב ליאור כאיש 
חכם המנווט בעדינות את ספינתו אל מול מצבו של העם היהודי". רשמי פגישה

      
     


     
     
      
      






      



      





     

     

     
     



     
    




הדיבור הישיר
     
      

      



      

    


 



















     










      












     






הסוגיה הראשונה: היחס לאדם 
החילוני


       

      
     
      

ד"ר משה מאיר הוא מחנך בתיכון הרטמן בירושלים, 
מרצה למחשבת ישראל וחבר מערכת "דעות". ספרו 

"שניים יחדיו: פילוסופיה דתית-חילונית חדשה" 
עתיד לראות אור בחודשים הקרובים

המערכת מודה לרב דב ליאור על שקרא את רשמי 
הפגישה ואישר את פרסומם כאן.
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הסוגיה השלישית: היחס לגויים


      







       




     
      
    





     







     


סוף דבר
    





       
 
      

      

     




      








      





 

     

      

     

     
     



      

      



למוסדות  היחס  השנייה:  הסוגיה 
המדינה ולמערכת המשפט


      


      




     
    
    
     




     
     



באנו אל הרב ליאור כדי להציג לב אנושי כואב, וחרד, ועומד על דעתו 
תוך קבלת החולק עליו. ברור היה לנו שאין בסיס פלורליסטי לשיחה 
- הרב מאמין בדרכו ובכך שהיא דרך התורה. לא באנו להתווכח על 

כך, אך גם לא לבקש לגיטימציה. באנו לדבר


