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שיח מקדשי ואחריות אתית
//   הרב יובל שרלו משוחח עם ד"ר סמדר שרלו 

}*{

בשיחה אישית ומלאת כנות זו, ד"ר סמדר שרלו ְמֵצָרה על העדרם של ממדים ריטואליים, 

טקסיים, מהחיים הדתיים העכשוויים. בהשראת הרב שג"ר היא קוראת לדתיות ביתית 

ואינטימית, המלאה בקבלה עצמית, התמסרות וודאות פנימית. 

־הרב יובל שרלו, אישּה, מציג תפיסה מרובדת של דתיות, הנבנית תחילה על אדני האמו

־נה באל פרסונלי וקרוב; ממשיכה לרובד של מוסריות דתית חומלת ואוניברסלית; ומת

מקמת לבסוף בלימוד התורה ובקיומה, כמרחבים מרכזיים של הפעילות הדתית.

־ד"ר סמדר שרלו מלמדת בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר אילן ומנ

־חה חבורות לימוד ועבודה פנימית. ספרה האחרון "מי הזיז את היהדות שלי: יהדות פוס

טמודרניזם ורוחניות עכשווית" ראה אור בהוצאת רסלינג בשנת 2016. הרב יובל שרלו 

הוא ראש ישיבת "אורות שאול" וראש המרכז לאתיקה של רבני צהר.

השיחה התקיימה במסגרת סמינר "להיות דתי" של מרכז "קדם", תש"ף.

בקיץ האחרון טיילנו בצפון הודו. בדרך בין דרמסאלה לבין קאסול, בטיול בין מק־  סמדר שרלו  -
דשים ומערות קדושות, הרגשתי צורך לרשום כמה מחשבות ודיונים שצפו לנוכח המחזות הללו. 

־מחשבות על כך שאנחנו חיים כיום בתרבות, בחברה דתית, שמכילה המון מלל, תיאוריה ורפל
קסיה, ואילו ההיבט המקדשי, היסוד הריטואלי – זז ממקומו, נזנח. 

כך כתבתי: 

במנזר, ליד אגם, מזמורים, חושבת, הם בפנים, לא חוששים מהעין שלי שצופה 
בהם, חושבת, קשה להיות מאמין בתוך תרבות ספקנית.

ועוד טקסט:

במנזר, החזרה הרפטטיבית, הקצב, טקסים. מחשבות לא חדשות על עודף המילים 
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שלנו, יש ריתמוס ואז השופרות בשיא, והכאה בתופים, וצלצול.

ועוד פעם, אם אתה זוכר זה היה במנזר סמוך:

ההיבט  את  איבדנו  דיברנו:  לפניהם.  מכה  והחליל  לוויים,  משמרות  תוף,  פוגה, 
המקדשי ועברנו למדרשי.

הייתה לנו שם שיחה על כך שמפגש עם רוחניות מזרחית, בהודו או במקומות אחרים, מחדדת 
מאוד את העובדה הזו. לראות ולשמוע את הטקסיות, את מזמורי התפילה, את ההכאה בתוף 
– כל זה מזכיר שלמעשה גם במקורות הדתיים שלנו ישנה מידה גדושה כזו, אפילו המשניות 
עמוסות בזה, "משמרות לוויים", "והחליל מכה לפניהם" ועוד. אבל אין לזה כמעט ביטוי בחיים 

הדתיים כפי שאנחנו חווים אותם כיום, וזה הפסד גדול.

לפני זמן קצר השתתפתי בערב השקה לספר העוסק במשנת הרב קוק, ואמרתי שם שאני כבר 
לאה ממילים. מחבר הספר שאל אותי: הרי העולם נברא בדיבור? ואני זוכרת שאמרת לי, יובל, 
בדיבור  נברא  העולם  פילוסופית.  בתאוריה  או  בהרצאה  לא  ודאי  אבל  בדיבור,  נברא  שהעולם 

־טקסי, במילים מקודשות ומהדהדות כמו בספר יצירה. זוהי התרחשות בעלת עוצמה, בעלת נוכ
חות, בניגוד לשיח התאורטי שהתרגלנו אליו.

המפגש עם המזרח עשוי לשפוך אור מעניין על הדתיות שלנו שאולי התעקרה בהקשר מערבי 
ומודרני, ואשוב לכך בהמשך. אבל כרגע אני רוצה רק להיעזר בהגיגים הללו מצפון הודו כדי לסמן 
מרחב דתי שאני מבקשת להזמין אליו, ורואה בו מענה אפשרי לשאלות המונחות כאן. המרחב 
שאני מבקשת לסמן הוא המרחב שאני מכנה 'המרחב הבית מקדשי', זה שמרכז הכובד עובר בו 
ממילים ותאוריות )'המרחב הבית מדרשי'( אל הריטואל והטקס, אל נטילת חלק פעיל בקיום 

הדתי.

אני רוצה לסמן כאן את השביל ואת סימני הדרך שהובילו אותי אל המרחב הזה. את ההיסטים 
והתמורות בחיים הדתיים שייצרו עבורי את המרחב הדתי הזה שבו ניתן להניח לדיונים המייגעים 
יהיה קשה לזהות את בתי המדרש שנטלו חלק  על הדתיות ולהתמסר לעניין הדתי עצמו. לא 
בתהליך. התמורה הראשונה היא התמורה מ'לדבר על' המקום הדתי שלנו ל'להיות את' הדתיות 
נטישה של העמדה הרפלקטיבית, המתבוננת מבחוץ, השומרת לעצמה את  כוללת  שלנו. היא 

־זכות הטלת הספק הרדיקלי, זה שאינו מוכן להתחייב או להתמסר. העמדה הרפלקטיבית מוח
לפת בנכונות להיות בפנים, לקבל את הזהות הדתית. את המרחב הזה הכשיר עבורי הרב שג"ר. 
הרב שג"ר דיבר על הדתיות כביתיות. האמונה, המצוות, אורח החיים הדתי הם הבית שלנו. זו 
המשפחתיות שלנו, זו האינטימיות, זו הברית. הדתיות היא השפה המשותפת של המשתייכים 
לקהילה הדוברת את השפה. הדתיות אינה מערך אמונות שיש להצדיקו, שאפשר להטיל בו ספק, 

לצאת מחוצה לו על מנת לתהות עליו לאשר או להכחיש.
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הרב יובל שרלו  - איך נדע, בגישה כזו, שאנחנו 'בבית הנכון'? על סמך מה מקבלים את הדתיות 
המסוימת הזו כהנחת מוצא – ולא נניח דתיות אחרת, או עמדה קיומית שאיננה דתית? 

ס״ש  - הבית הוא סוג של עובדה. ככות. משהו מסדר ראשון, טרום הבחירה והמשא ומתן לגביו. 
־אולם אני חושבת שיש לצרף אליו תנועה נוספת שהרב שג"ר מדבר עליה: הקבלה העצמית. תנו

עה של אישור, מקום של מודעות לבית ואישור שלו. גם הקבלה העצמית אינה עסוקה בהוכחות, 
בהצדקות או בשאלה האם האמונה טובה או נכונה והאם הבית הזה בהכרח טוב מבתים אחרים. 
בלשונו: "אינני חייב להוכיח ואף לא להאמין שאמונתי היא האמת או הטוב, די לי שזה אני וכך 
אני. אינני יכול, ואולי גם אינני רוצה, לרצות להיות אחר. אני בוחר בעצמי ומקבל את עצמי... 

אני – אני. אנכי מי שאנכי" )להאיר את הפתחים, עמ' 184(.

מושג הביתיות של הרב שג"ר מעתיק למעשה את השיח על הדתיות ממישור של אמת למישור 
של זהות. שיח האמת היה נטוע בקרקע המודרנית. שיח הזהות קשור לגישות פוסטמודרניות. 
בדיון על ספרו כלים שבורים הוא אמר: "בעיניי מעבר מדתיות של אמת לדתיות של אמונה היא 

הנקודה העמוקה שבפוסטמודרניזם". 

הזה  נוסף במרחב  היסט חשוב  יש  כאן עבור החיים הדתיים  מבחינת המשמעות שאני מוצאת 
שהרב שג"ר כונן בדבריו והוא שמדובר במרחב של אחדות )בשונה מהפרדיגמות של שני עולמות, 
כגון דת ומודרנה, שהמתח ביניהם ואופני היישוב שלו תפסו מקום מרכזי באידאולוגיה הדתית 
לאומית שבה צמחתי. אידאולוגיית ה"מקף"(. לידו מונחת אופציית השניות, זו שמכניסה את 
המבט של האחר, המבט הרפלקטיבי, שמתבונן על האמונה מבחוץ, זו שפוערת פער בביתיות, 
ועשויה לטלטל אותה. אולם הבית הוא מקום שאפשר לנוח בו בלי להיות מוטרד מהמבט של 
האחר, האחר החיצוני או האחר שבתוכנו. זהו מקום שאפשר לנוח בו ופשוט להיות את דתיותנו. 
אידיאולוגיות ה"מקף" ושני העולמות לא אפשרו את תנועת ההתמסרות המלאה לעניין הדתי, 
בין העולמות  יהיה לשלב  כדי שאפשר  והצורך החריף במודעות  מפני שתמיד היה שם המתח 

ולהחזיק את המטען האידאולוגי הכרוך בשילוב שלהם. 

י״ש  - ואיפה המקום של ה"חוץ"? ואיפה המקום של הספק?

נכון. הבית הוא הבסיס אבל כמובן הרב שג"ר עצמו היה אדם שהכיל ריבוי עולמות. לד־  ס״ש  -
בריו, דווקא הביתיות, המושרשות והנאמנות לברית היא זו שמאפשרת את הפתיחות אל החוץ. 
הוא התלהב ממפגש בין עולמות שונים וראה בצירופים החדשים ההולכים ונוצרים בחברה הדתית 

לאומית אופציה דתית מלהיבה אולם האפשרות המלהיבה הזו מותנית באותה נאמנות לברית. 

גם לספק תפקיד חשוב, אולם יש להבחין בין שני אופנים של הטלת ספק. הספק מגמיש, מציל 
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מדוגמטיות וקיבעון ובכך פותח את הקיום לאינסוף: "רק השלילה הפוטנציאלית יכולה להעניק 
לעולם הדתי את האינסופיות האלוקית" )לוחות ושברי לוחות, עמ' 216(. אולם כאמור הרב שג"ר 
ראה חשיבות ביצירת "נאמנות טרום תודעתית" טרם הסערתה על ידי הספק. ועוד: הוא הבחין 
ציני  ממקום  "לא  להגיע  צריכים  והספקנות  הביקורת  המסעיר.  הספק  ובין  המפרק  הספק  בין 
ומנוכר אלא מתוך כמיהה לאינסופיות האלוקית" )זאת בדומה לדבריו על האירוניה של קירקגור 

שאינה מעוניינת לפרק, לייאש, אלא לקיים את הדבר תוך כדי ביטולו(.

־הארכתי בהתייחסות לרב שג"ר אולם המשמעות המרכזית של הדברים עבורי מצויה כאמור בי
צירה של אותו מרחב שבו אפשר לנוח מה'רעשים' של השיח הציוני־דתי שבו גדלתי. מרחב שבו 

־אפשר לנוח מהצורך לעמוד מבחוץ ולשמור על האמונה או להצדיק אותה. מרחב שמאפשר לה
חליף את שיח ההצדקה בתנועה של התמסרות. בלשונו של ר' נחמן: "על ידי שמדברים האמונה 
בפה, זהו עצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה" )ליקוטי מוהר"ן תנינא מד(. דיבור אמונה 
במקום תאולוגיה, פילוסופיה, אידאולוגיה ושיח של הצדקה. עבורי זו הייתה המתנה שקיבלתי 
מהרב שג"ר. במילותיו הוא פיתה אותי וכונן עבורי את המרחב הזה שבו אני חופשייה להיות את 

דתיותי. מרחב לאמונה. מרחב לתפילה.

כאן, במרחב הזה, מתאפשרת תמורה נוספת שאני מזהה באופי הדתיות. במרחב הזה נפתחות 
יש  הזה שבו  במרחב  עליו.  חורגות ממה שהרב שג"ר חשב  רבות חדשות שבחלקן  אפשרויות 
את החופש להיות את דתיותנו מתחילים להתפתח אופנים מגוונים של חיים דתיים. הם כוללים 
אופנים חדשים של עיסוק בטקסט. ולפעמים גם חריגה מהטקסט אל אופנים מגוונים של עבודה 
שמשתפים גם את הגוף, הדמיון, הרגש. זה מחזיר אותנו אל הריטואלים ואל המרחב שכיניתי 
דתי  לקיום  יותר  קרובים  הללו  שהאופנים  לי  נראה  לפעמים  פתחתי.  ובו  מקדשי'  'בית  מרחב 
אותנטי מאשר ריבוי המלל והעודף התרבותי שמאפיינים את השיח הדתי שלנו. אציין אנקדוטה 
להמחשה: באחת השבתות הלכתי בצהריים עם נכדה קטנה לאמירת תהילים. המנחה קרא את 
הפסוקים בניגון והילדים חזרו אחריו. הרגשתי איזה קסם בריטואל, בניגון. ישבתי שם ודמיינתי 
לפתע איך זה יהיה אם חברת המבוגרים באותו יישוב תקיים ריטואלים כאלה במקום השיעורים 

המלומדים שעולמנו הדתי רווי בהם.  

י״ש  - נשאלת כאן השאלה בדבר מחויבות דתית ומחויבות מוסרית. מה שאת מתארת יכול להיות 
שייך גם לתנועות לא אורתודוקסיות, לדוגמה. היית רוצה להתייחס לזה?

ס״ש  - אוכל לומר על עצמי שאני באהבה רבה בתוך המחויבות. קשה לי שאחרי דברים ארוכים 
־על ביתיות, אינטימיות וברית, ואחרי דיבור על הנכונות לזנוח את הדיבורים מבחוץ ולקיים רי
־טואלים דתיים, עולה מיד שאלה של ספק לגבי מחויבות. נדמה לי שהמגמות שאני מתארת כרו

כות אצל אנשים שאני נפגשת איתם דווקא בתחושה של חידוש הברית ובמפגש חי ומשמעותי 
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עם המקורות ועם הפרקטיקות הדתיות. יש איזה תהליך של פשיטת צורה אחת ולבישה של צורה 
חדשה וכמו תמיד פשיטת הצורה הישנה עשויה להיראות כעזיבה. אבל אני מזהה את זה דווקא 

כתנועה של העמקה וחיבור. 

לעיתים קרובות אנחנו תופסים את המחויבות הדתית, המחויבות להלכה, במונחים מודרניים – 
המחויבות כנובעת משיח של 'אמת'. השיח הזה הוא שמעורר מלכתחילה את הקונפליקט, מכיוון 
שמרגע שדבר מסוים הוא אמיתי, או שאני מקבלת אותו כאמיתי, אני נעשית 'מחויבת' כלפיו 

גם נגד רצוני. 

רק  לא  ה'מקדשי'  הזה עצמו – מבחינתי השיח  לאזור  להתייחס  לגמרי  דרך אחרת  ישנה  אבל 
שאיננו פוגע בהלכה, אלא הוא מחזק אותה. ההיסט משיח ה'אמת' לשיח ה'זהות', מעתיק גם את 

־לימוד וקיום ההלכה ממחויבות חיצונית לאמת כפויה, למחויבות פנימית. מחויבות לקוד הפני
מי של היהדות שלי. ההלכה היא פרקטיקה הרבה יותר משהיא סט אמיתות, וככזו ניתן ואפילו 
מתאים מאוד לקיים אותה באדיקות אינטימית דווקא כריטואל, כטקס, ולא כ'מעשה הנכון'. לא 
ראינו את זה עד היום. השאלות אודות המחויבות באות משיח תיאורטי שהוא שיח בינארי. בתוך 
הזרימה של החיים אנחנו יודעים טוב יותר את התשובות. מפתחים חוש קשב ונאמנות. בסוף, 

החיים הם אוסף של סיטואציות אישיות, והן בתוך החיים ולא מחוץ לחיים. 

אני רוצה לחבר את זה לדברים שבהם פתחתי על הביקור בהודו ועל תרומתו של המפגש עם 
כתוצאה  ייגאל  ש"המערב  אמר  אליאדה  מירצ'ה  הדתות  חוקר  שלנו.  הדתיות  לשאלת  המזרח 
מהמפגש שלו עם המזרח". בביקור בהודו לפני שנתיים, אחרי תפילת מנחה ליד מפל מעורר 
השראה, פגשנו בחורה דתייה עדינה ומתוקה. התפתחה שיחה עמוקה על המחשבות שלה אחרי 
על  זה  ההשלכות של  ועל  פגשה שם,  דברים משמעותיים שהיא  בעקבות  במזרח  יותר משנה 
עולמה הדתי. בתוך השיחה שלנו הזכרתי את דבריו אלה של מירצ'ה אליאדה והצעתי שבמובנים 

מסוימים גם היהדות עשויה להיגאל כתוצאה מהמפגש שלה עם המזרח.

־בלי להתייחס עדיין לתכנים ולערכים, עצם המפגש עם האחר שופך אור על הזהות שלנו. מעו
רר. מקיץ. מזמן משהו מרתק. בין השאר הוא מאפשר לנו לגלות בתוך הקיים גוונים שהחמצנו. 
צובע בצבעים של מזרח דברים שהיו שם קודם אולם זזו לשוליים. שופך אור חדש על מקטעים 
מתים בתוך הדתיות שלנו, מאפשר לגלות בהם פנים חדשות. אתן דוגמה לגמרי מקרית ושולית 
מהימים האחרונים: קראתי עכשיו ספר על נזירה מערבית בודהיסטית שחיה שנים רבות במערה 
בהרי ההימלאיה. הספר נקרא "מערה בשלג". זה גרם לי לפגוש פתאום גוון נוסף וחי בסיפור 
וזה  המערה של רשב"י. האור החדש עשוי להעיר אופנים רדומים בקיום הדתי, במודוס שלו. 
מתחבר לשאלת הדתיות שלנו: נדמה לי שהזהות וההזדהות הדתית שלנו בתוך הקשר מערבי 
ומודרני חבוטות באופן קשה לשיקום. פתאום דווקא בטקסים שמתפתחים בחברה הישראלית 
שלא בהקשר יהודי מתאפשרים טקסים סמי דתיים באופן משוחרר )אני מתכוונת לדברים שאני 
רואה במסגרות חילוניות של תרגול ולימוד בודהיזם שאני משתתפת בהם(. זה גורם לי לחשוב 
שאנחנו בהדחקה פוסט־קולוניאלית בעקבות ההגמוניה התרבותית של החילון והמודרנה במאות 
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השנים האחרונות. ייתכן שמפגש עם דתיות אחרת יאפשר לגלות מחדש את המקום הדתי שלנו 
ולהוציא אותו מהגלות שלו. ר' נחמן אומר בתורה א' בליקוטי מוהר"ן שהחן של ישראל נמצא 
עכשיו אצל הגויים. בדרשה על דרשתו אני מציעה שאולי כדי להחזיר את החן של הדתיות שלנו 

אנחנו נזקקים למפגש עם האחר.

את האופן שבו אני תופס ומבקש את הדתיות אני רוצה לשזור משלושה מרכיבים שע־  י״ש  -
שויים להשתלב ולחזק זה את זה, גם אם לעיתים הם נתפסים כשונים או אפילו כסותרים.

מאוד.  מקראית  מאוד,  נאיבית  היא  שלי  הבסיסית  ה'אמונה'  האלוהית.  הנוכחות  הוא  הראשון 
אלוהים איננו ישות מופשטת, בעלת תארים או נבדלת – הוא פרסונלי מאוד, קרוב מאוד, מצוי 

־מאוד. הפילוסופיה היהודית התאמצה להציל את היהדות מהלכי רוח פגאניים, ולשם כך התע
סקה בהפשטות, בשאלות של ידיעה ובחירה, של גוף ותארים – ייתכן וזה היה חיוני, אבל בסופו 
של דבר זה פגע אנושות באופן שבו אנחנו מתקשרים עם אלוהים. בנקודה הזו הדברים מתחברים 
עם מה שאמרת – הקב"ה שלי הוא מאוד אינטימי, מאוד קרוב ומדבר, גם אם קשה לי לעיתים 

קרובות להבין או לקלוט את הקריאה שלו בגלל היעדר תיווך נבואי.

המרכיב השני הוא המוסריות הדתית. האופן המרכזי שבו אלוהים מדבר אלינו, מתגלה, האופן 
שבו התורה מסודרת. עוד לפני שמובאות בה מצוות – יש בה צלם אלוהים וברית. קודם כל כולנו 
רקמה אנושית אחת, כולנו חלק מעולם, כולנו בצלם. לכולנו בחירה חופשית – חלק בוחרים בטוב 
וחלק ברע. התורה ממשיכה לאחר מכן ל'שבע מצוות בני נוח' – הבסיס המוסרי־האנושי לחיים 

ראויים.

זוהי עבודת ה' במשמעותה הבסיסית ביותר – להפוך את העולם לצודק יותר, לסולידרי יותר, 
למלא חמלה. המונח 'חמלה' חשוב מאוד בהקשר הזה, מכיוון שאתיקה יכולה להיות אכזרית, 
הצדק יכול להיות א־פרסונלי, פורמלי ומבני – אבל התורה מכוונת אותנו לאתיקה של חמלה, 

של ראיית פני הזולת.

רק על גבי השלבים הללו – מגיעה הקמת האומה, מגיעות המצוות, מגיע המשכן. הסולם הזה, 
סדר הערכים – בין הדתי־האתי ובין הדתיות ה'מפותחת' יותר – הוא קריטי, לא ניתן לדלג על 

אחד השלבים בלי לעוות את מערכת הערכים של התורה והדתיות היהודית.

יש לי קשר עמוק מאוד עם מבקשי צדק, מוסר ורחמים בעולם – ללא הבדלי דת, מין, גזע ולאום. 
ולצד זה, יש לי קשר אינטימי מאוד עם בני עמי ועם מחפשי המשכן והמקדש. אבל מבנה היחסים 
הוא חד משמעי וחד כיווני – לא ניתן לבנות את הקומה השנייה, של בקשת המקדש והמצווה, 

ללא המצפן והתכלית המוסרית.

המרכיב השלישי עשוי אולי להפתיע, אך במידה רבה גם הוא )כמו הראשון( מתחבר מאוד למה 
שסמדר אמרה, אם כי באופן שונה. המצע הבסיסי שבו אני שומע את קול אלוהים מתוך התורה 
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– הוא דווקא בלמדנות קלאסית. עיון בסוגיה עם מפרשים, ראשונים ואחרונים, באופן אנליטי 
ומסודר. קריאה נכונה וקפדנית של הטקסטים הייתה ונשארה הבסיס לשמיעה והבנה נכונה. 

יחד עם זאת, כיום זה לא מספיק לי, אני דורש גם קריאה קיומית, משמעותית ומוסרית שתבוא 
על גבי ההבנה המדייקת. בישיבה אנחנו קוראים לזה 'ארבע בבות' – שלושת הבבות הראשונות 
נוגעות לאופן הקריאה של הסוגיה, אבל ה'בבא הרביעית' נוגעת לשאלות מסדר שונה – 'מה זה 
אומר לנו?', 'היכן זה נגע בנו?', 'מהי המשמעות של זה?', 'להיכן ניתן לקחת את זה?' וכיוצא בזה.

הציווי  ופרסונלי,  אישי  באופן  אלוהים  קרבת   – זה  את  זה  מעצבים  הללו  המרכיבים  שלושת 
והאמירה המוסרית שהוא מעניק לנו, וההקשבה אליהם באמצעות למדנות קלאסית ופיתוח שלה 

לכיוונים קיומיים ומוסריים.

בעבר חוויתי בעוצמה רבה את הניגוד שהוצג כאן: הריכוז בעולם הפנימי מסיט את תשו־  ס״ש  -
־מת הלב מאידיאולוגיות ושאלות של צדק, ולהיפך. העמדה שלי במשך שנים רבות הייתה של

מרות שישנה סתירה בין השניים, אפשר לנהל את שניהם במישורים נפרדים – אני התמקדתי 
בהתרחשות בעולמות פנימיים ופחות ציבוריים, מה שאולי ִאפשר לי לעשות זאת היא העובדה 
שבעלי עוסק באתיקה. כביכול הידיעה שהוא 'שומר על החברה הישראלית' ונוטל את האחריות 
על ההיבטים הכלליים של הצדק יוצרת מרחב שבו ניתן להתמסר לפנימיות ללא נקיפות מצפון 

או חשש.

כיום אני במקום שונה. כיום אני חושבת שבכוחה של העבודה המופנית פנימה להצמיח בעצמה 
צדק באופנים אחרים ולא פחות חשובים. העמדת השאלות באופן אידיאולוגי יוצרת התנגשויות 
וחיכוכים מעצם הגדרתה, השאלות המחודדות מעוררות התנגדויות. דווקא גישה של אמפתיה, 
של סקרנות כלפי המציאות, ללא שיפוט וביקורת – מאפשרת מצב של תיקון מוסרי אחר )אני 
מזכירה פה את ספרי 'מי הזיז את היהדות שלי? יהדות, פוסטמודרניזם ורוחניות'. אחד הפרקים 

בספר עוסק בהתנגשות לכאורה בין ניו אייג' ורוחניות ובין מוסר(. 

כשאני במודוס של תרגול מדטטיבי, אני לא אצא למאבקים חברתיים שונים, אבל אני מאמינה 
שהתרגול של קבלת המציאות עשוי להוליד אנרגיות ואופנים אחרים של תיקון. 

י״ש  - זה בגלל שאת בתוך ה'מערה'.

ס״ש  - אכן. 

אני נזכרת פתאום בפסקאות ביומנים האישיים של הרב קוק שבהן הוא מתחבט לגבי השעות 
שבהן הוא עצמו מתכנס בבדידותו העמוקה ובשקט הפנימי שלו. סוג של 'מערה'. הוא אומר שמי 
שישפוט אותו מבחוץ יחשוב שהוא אינו עוסק בתיקון עולם. אולם לדבריו השעות האלה פועלות 
על העולם באופן עמוק )גם על כך יש פרק ארוך בספר שלי, על החוויה הדתית והמיסטית של 
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הרב קוק: צדיק יסוד עולם(. כגון בפסקה הזו:

־יש שעות שאדם חש שנכנס רוחו כולו בקרבו פנימה, מאד הוא מרוכז אז בעצ
מיותו, העולם החיצוני איננו פועל עליו מאומה, הוא קשור בעומק ההתבודדות 
יוכל  הוא  ברוחו.  העשוי  את  ידע  לא  מבחוץ,  ויבקרהו  אחד  יבוא  אם  הפנימית. 
לדון עליו הרבה מצדו השלילי, איך שאיננו חברותי, איך שהוא מתרחק מהבריות, 
ואיך שכל העולם וכל החיים, הכל מוזר לו. ובאמיתיות רוחו בקרבו, הוא מרגיש 
הרמוניה גדולה ואחודה. בפנימיותו טוב, טוב לו מאד. השקט הנכסף שכל העולם 
רודף אחריו, שרוי הוא אז בתוכו, והוא באמת יושב אז ברומו של עולם. ויש לשער 
שהנקודה החיה העזיזה שבתוכו, פועלת היא בלא יודעים על הסביבה יותר ממה 

שכל אגיטציה רעשנית יכולה לפעול ולעשות... )שמונה קבצים, ז, ג(.

יש אנרגיות של תיקון שמגיעות מההתכנסות פנימה. מ'המערה'.

שיתפת אותי לאחרונה בשיעור על אתיקה שלימדת בקהילה מסוימת, ושיתפתי אותך בתגובה 
בטקסט של ר' נחמן שבמקרה נתקלתי בו בזמן סמוך: 

־אחד היה מדבר עמו והיה משבח את איש אחד שמתנהג ביושר ואמר עליו בל
שון אשכנז שהאיש הזה הוא ארינטליך. ענה הוא זכרונו לברכה ואמר שעל איש 
ישראלי אין שייך לומר ארינטליך, כי אמות העולם יש להם הנהגות נימוסיות מה 
שהשכל והיושר מחייב שזה נקרא ארינטליך, אבל ישראל עם קדוש אפילו אלו 
המצוות שהם מצד דרך ארץ... אפילו אלו המצוות אין עושין מחמת דרך ארץ מצד 
והיושר רק מגזירת המלך הבורא יתברך שמו, שצוה עלינו בתורתו  חיוב השכל 

לעשות כך... )שיחות הר"ן, קטז(.

קדמה  ארץ  שדרך  כך  על  לגביהם,  שותפים  ששנינו  קוק,  הרב  של  בדבריו  מאוד  מאמינה  אני 
שומטת  פנימה  הכניסה  אם  כלומר,  הטבעי.  המוסר  את  שתדחק  שמים  ליראת  ואסור  לתורה 
קרקע מוסרית יש לברוח משם. אבל כמו שאמרתי קודם, לפעמים דווקא מערכות של צדק כללי 
או התרגשות  פנימית  עדינות של עבודה  הכניסה למערכות  עוול.  לגרום מבלי משים  עשויות 

דתית עשויות להגיה אור של חסד על המציאות בכל מיני דרכים. 

ניסיתי לערוך שיחות אישיות  אני מאוד מזדהה. אוסיף על הדברים שלך דוגמה. בעבר  י״ש  - 
כי העיקר  בו־בזמן בפלאפון, במייל, לנצל את הזמן.  במצב של מולטי־טסקינג, כלומר, להיות 
היה מבחינתי התוכן, ואני כמעט שלא מסוגל שלא לעשות כמה דברים בבת אחת. היום כאשר 
אני מדבר עם מישהו הדבר הראשון שאני עושה זה להוריד את המשקפיים, ולא לראות אף מסך. 
אני איתו, אני נוכח, זה התוכן. אני רואה את זה כשייך ל'אני־אתה' של בובר, לחוויית הדיבור. אם 
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פעם הייתי מדבר באופן טעון, לחוץ, להגיד את הדבר החכם ביותר, מתוך עמדה שיפוטית – היום 
השיח הוא שיח כפול. לא ויתרתי על האנליטיות, על תשומת הלב לפרטים, לסתירות. אבל אני 

גם איתך. 

אני חושב שהתרגול הזה הוא לא רק ביחסים שבין אדם לחברו, אלא גם בשאלות של אתיקה 
באופן כללי. קיימת אתיקה של דין ואתיקה של חמלה. אם היית שואלת אותי לפני עשר שנים 
הייתי באתיקה של הדין, של העקרונות, מבלי להתייחס לאנשים. היום האתיקה שלי כפולה. 
החלטות אצלנו בוועדת האתיקה של בית החולים מתקבלות סביב החולה הספציפי. אז מצד אחד 
באים עם העקרונות הקבועים והיסודיים שהם דיניים מאוד, ומצד שני אנחנו דנים באדם שלפנינו 
כפי שהוא, על כאביו וייסוריו, על משפחתו ותפישת עולמו, ועל החמלה שהוא ראוי לה לפני כל 

הכרעה. 

גם פסיקת ההלכה שלי מתייחסת לעובדה הזאת. אני היום הרבה יותר מודע לכך שמצד אחד יש 
עקרונות הלכתיים, שבהם אני די שמרן, ובד בבד יש מקום להתאמה אישית של העולם ההלכתי, 

־כבר אמרו לא מעט מגדולי ישראל כי הפוסק לכל אדם את אותו הפסק – אינו מבין את משמ
עותה של פסיקה הלכתית.  

עם כמה שאני מזדהה עם מה שאת אומרת, אני לא סבור שהבודהיזם או המדיטציה יביאו אותנו 
דבר  ואני בסופו של  גדול מאוד,  עדיין  הוא  'המערה'. הפער אצלי  לתיקון עולם מוסרי, מתוך 
רואה בהם התכנסות לתוך עצמך, בניית בועה והתכחשות לסובב אותנו ולאחריות שלנו לעשיית 
הטוב והישר בעיני ה'. אבל אני מסכים שהפיכת העולם למוסרי יותר לא תבוא רק מבעלי הדין 
כפילות  טוב".  ונעשה  מ"בואו  תבוא  היא  פעמים  הרבה  הכללים.  בעד  מהלוחמים  והעקרונות, 
השפות הזאת היא טובה לנו. המוסריות המשלבת עולם של דין ועולם של חסד היא המצמיחה 

את הפירות הראויים. 

בפרפראזה לדברי אליאדה שהוזכרו קודם, ש"גאולת המערב תגיע מהמזרח", אני חושב שבתחום 
־האתיקה דווקא 'גאולת המזרח תגיע מהמערב', שהרי גאולה היא מילה מערבית. בודהה בחר לז

נוח את הפוליטיקה ואת תיקון העולם המעשי, הוא עזב את משפחתו כדי להגיע לשלווה פנימית. 

ס״ש  - אני לא מעוניינת בשיח מחודד. השיח התאורטי הוא שיח של קונפליקט, של בינאריות, 
של מזרח מול מערב, ובוא נתווכח ונראה מי צודק. אבל קיימת הפריה הדדית. יש להיות בתוך 
מינונים  לשינוי  קשוב  ולהיות  בעבודה,  שנמצא  טוב,  רק  שרוצה  במקום  קשוב,  במקום  החיים 

בחיים שלנו. שם בהחלט המערב יקבל מהמזרח, וגם המזרח יקבל מהמערב. 

אני רוצה לחזור לשלושת הרכיבים עליהם דיברתי. בנוגע לחוויית האמונה המקראית, הב־  י״ש  -
סיסית, הישירה – אפשר לומר שאנחנו מצולקים. האמונה הזו הובילה לפגאניות. לא רק בעבר, 
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אלא גם במחצית הראשונה של המאה העשרים. אלו אינם פחדי־שווא. חזינו באובדן השליטה על 
המוסר ועל האתיקה, ושלושה רוצחים הרגו כל אחד עשרות מיליונים. 

היו אלו הנביאים שלימדו אותנו עד כמה המקדש והמיסטיקה וכל הנלווה אליהם יכולים למוטט 
את הממלכה. "כי חסד חפצתי ולא זבח" )הושע ו, ו(. יש לנו צלקות רבות מההתמוטטות הזאת. 

הן בתוכנו.

ס״ש  - השבר האיום של המאה העשרים קשור דווקא לקוטב של עודף אידיאולוגיה.

י״ש  - זה נכון. אנחנו מצולקים גם מהבחינה הזו. וכתוצאה מכך, הספקנות הרדיקלית שתיארת 
בתחילת דברייך נוכחת מאוד היום. מצד שני, אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת בשם הרב שג"ר, 

מאוד חי את המקום הזה. 

ס״ש  - הוגים קיומיים, חיפשו כל הזמן דרך לגעת בחיים עצמם, בחוויה בלתי אמצעית – אבל 
היא כל הזמן חמקה מהם. אני מרגישה שזהו המלכוד שלנו בשיח הדתי. אנחנו חוזרים לשיח 
תאורטי, שיח של ויכוח ושיח של כתבים, אך בסופו של דבר את העניין הדתי נוכל לפגוש, כמו 

־שאמרתי בהתחלה, רק ב'להיות בפנים'. כלומר, יש פה איזשהו פרדוקס מובנה, אתה צריך להת
מקם בשיח מלכתחילה במקום אחר. הפילוסופיה לא הצליחה לגעת בחיים, ככל שנותרה בשיח 
פילוסופי אודות הקיום. אני חושבת שהדרך לגעת בעניין הדתי דורשת התמקמות אחרת. בתוכו.

אנחנו צריכים למצוא את הפתח. אם אנחנו לא מצליחים להיכנס, אולי זה מפני שאנחנו מחמיצים 
משהו. אולי כמו בשער החוק של קפקא וכמו בחומות של הארמון במשל של הבעש"ט השאלה 
אם השער פתוח או סגור קשורה באיזושהי תמורה תודעתית או באופן שבו אנחנו פוגשים את 

העניין הדתי.  

מבחינה זו, כדאי שנעבור עכשיו לעסוק בתורה, או לחתום בניגון.


