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Heschel and the Roots of Activism
Rabbi Dr. Michael Marmur

 השל ושורשי האקטיביזם
הרב ד"ר מיכאל מרמור

על רוח הקודש בימי הביניים )1950(

אין אתה עומד על טיב מחשבתם של אנשי קודש בישראל 
שכל  פני  על  מרחפת  הקודש  רוח  שבעיניהם  לזכור  בלי 
האמינו  אהדדי.  נשקי  ורקיעא  ארעא  ושלפעמים  האדם, 

שקול אלהים שיצא מהר חורב לא נאלם.

"את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש 
הענן והערפל קול גדול ולא יסף" )דברים ה, יח( 

־תרגם אונקלוס )מתרגם התורה לארמית, בן המאה הרא
שונה(: קל רב, ולא פסיק – קול גדול שלא פסק )מלדבר(.

רש"י מוסיף: "כי קולו חזק וקיים לעולם". 

פירוש זה נמצא גם בבבלי סנהדרין, י"ז, ע"ב; סוטה י, ע"ב.

Prophetic Inspiration in the Middle Ages (1950)
One cannot grasp the innermost thought of the holy men 
of Israel without remembering that in their eyes, prophetic 
inspiration hovered over human reason and, at times, 
heaven and earth would meet and kiss. They believed that 
the divine voice which issued from Horeb was not stilled 
thereafter. 
[Deut 5:18 reads:] “These commandments the Lord spoke 
in a great voice to your whole assembly on the mountain 
out of the fire, the cloud and the thick mist, then he said no 
more.” 
Onkelos [the 1st century translator of the Torah to Aramaic] 
rendered it as: “the great voice – has not ceased from 
speaking.”
Rashi [the most important of the medieval commentators] 
adds: “Since his voice is mighty and exists forever.” 
This explanation is found in the Babylonian Talmud at 
Sanhedrin 17b and Sotah 10b.…

מהי לדעתכם כוונת הביטוי 'לפעמים ארעא 	 
ורקיעא נשקי אהדדי'?

הרב השל מבקש לקרוא את הביטוי 'קול גדול ולא 	 
יסף', כ-'הקול הגדול.. ולא פסק'. מה משמעות 
פרשנותו? מה נגזר מההבנה שהקול לא פסק?

במקורות אחרים ראינו שנוח לרב השל להשמיע 	 
הצהרות נועזות בשם היהדות )הגזענות גרועה 

מעבודה זרה; גזענות היא שטן, רשעות גמורה(. 
אולם כאן נראה שהוא מגייס את המקורות 

המסורתיים )אונקלוס, רש"י, תלמוד( על מנת 
לחזק את טענותיו. מדוע לדעתך הוא מעדיף 

לעשות כך כאן?

• What do you think the phrase “at times, heaven and 
earth would kiss” means?

• R. Heschel wants to read the phrase, "Kol gadol 
v'lo yasaf," which is translated here as “the great 
voice.... said no more” as “then the great voice... 
did not cease.” What are the implications of saying 
that the voice did not cease?

• We’ve seen in other selections that R. Heschel 
is comfortable making bold statements on behalf 
of Judaism (eg: …racism is worse than idolatry. 
Racism is satanism, unmitigated evil). Here, 
however, he seems eager to marshal traditional 
sources (Onkelos, Rashi, the Talmud) to bolster his 
claims. Why do you think that is a priority for him 
here?


