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רליגיה: מה?
//      מתנאל בראלי

רליגיה היא הדרך אל האין־סוף

י ק ס נ ו ל ש ם  ה ר ב א  ~

בדיחה עממית ידועה טוענת שבמשפחות דתיות נהוג שלא לדבר על שלושה נושאים: מיניות, 
־כסף ואלוהים. כיום, סדנאות והדרכות למיניות בריאה הפכו למחזה נפוץ ורווח; על המהפכה הכ

לכלית־ליברלית שעובר הציבור בישראל בכלל והציבור הדתי בפרט אין צורך להרחיב; אך נדמה 
ה"דת"  מושגי  ואיתו  האלוהים,  במודחקותו.  נותר  מכולם(  )והגדול  השלישי  הנושא  דווקא  כי 
וה"דתיות", נאלצו להתמקם במרחבים שבין ה"מובן מאליו" למודחק; כאשר יש הרואים בהם 

ספירטואליות מערערת, ואחרים – אנכרוניזם מיושן. בין כך ובין כך, אילמות פושה בכל עבר.

גם מנקודת המבט הזהותית, לא רבים ששים להגדיר עצמם כ"דתיים"; תחת זאת הם מבכרים 
תארים "מחמיאים" יותר: יהודים, ישראלים, שמרנים, מחפשים, מסורתיים, רוחניים – וכן על זו 

הדרך. אך נראה כי ה"דת" היא שארית שנותרת גם כשכל אלו מחוסרים מהמשוואה.

הדת אכן ארוגה, ללא יכולת הפרדה חדה, בתוך מרחבי הקיום האנושי העשיר והמגוון: בלאומיות 
־ובפוליטיקה, בכלכלה ובחברה; היא משפיעה ומושפעת מהתרבות ומהפולקלור; מכוננת השק

פות עולם, דעות ומעשים; מזוהה עם ה"מסורת" ו"התא המשפחתי". אך קיים כל העת גם מתח 
מובנה בינה לבין המחוזות והמוסדות הללו, הקובעים ברכה לעצמם. בשל כך, קולה נבלע לעיתים 

בבליל העולם, נשטף אנה ואנה בסערות החיים. 

־כתב העת "רליגיה" בא להציף את אותו המתח שבין העולמות, להתייחס אליו ולענות בו – ובי
ה ולאפשר לה לחשוב ולדבר את עצמה;  דיים רגישות וחשופות. לפנות לדת מקום, לתת לה ּפֶ
המונעים  סיגים  מעלינו  ולהשיל  הדתי;  ההיות  של  השונים  לאופניו  ומעבדה  חצר  בית,  להוות 

בעדנו מלשמוע, לחוש או להבחין בליבתה הלוהטת של הדת. 

מטרתנו, אפשר לומר, תרפויטית.
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~~~~

"ֵרִליְגָיה".  

מילה ששימשה בעת החדשה כֶהְגֵון )וריאציה( לביטוי הלועזי: Religion. מסמן חמקמק, שנע 
בין המוכר למנוכר. עדות לאילמות שבה נתקל מי שבא להשיח את דתיותו, אמונתו, ובקשת 
האלוהים שלו; לניסיונות התרגום, הצעידה על קווי הגבול והתנועה שבין העולמות. ההתרוצצות 
שכה אופיינית לחיי הדתי בעולם המודרני. רצוא ושוב, פנימה, החוצה – ולבסוף שוב פנימה. 
הדבר מתקשר גם לאחד מפירושיו של הביטוי הלועזי – לשוב ולהתקשר. "ֵרִליְגָיה" – הניסיון 

לומר, לתאר ולתעד את שאינו ניתן להיאמר, להתקשר אל מה שהיינו קשורים אליו בעבר. 

"מה שכל הצורות הדתיות הקיימות עתה אינן יכולות לפרנס עוד את רוחו של האדם החדש – 
ודאי הוא", כתב ר' הלל צייטלין, היהודי הבוער, בשנת תרס"ו,

ואולם מזה אי אפשר להוציא בשום אופן שהרגש הדתי כפי שהוא עצמו איננו 
מוכשר עוד ליצור מאומה ולחדש מאומה. הרגש הדתי כפי שהוא לעצמו חי, חי 
את  להכשיר  ומעשים.  שאיפות  ודמיונות,  חזיונות  נובע  מקור  ועודנו  בלב,  הוא 

־הרגש הדתי, לזקק ולצרף אותו, להתאימו עם המושגים החדשים, הצרכים החד
שים והחזיונות החדשים – זוהי אחת מתעודותיו של האדם החדש.

כמאה שנים לאחר מכן אנו שבים לאותו ניסיון, ולאותן היומרות. עם שוך הדיה ואדיה של תיזת 
לחשיבה  העת  – בשלה  העולם  מן  לחלוף  כתופעה שעתידה  הדת  את  זו שהספידה   – החילון 
רעננה על הפנומן הדתי. יהיו אלו מחשבות מבפנים או מבחוץ, מכאן ומשם, ישנות גם חדשות 
– ובלבד שיישמע בהן הד הניסיון לדבר ולדברר את ה"דתי". זהו סוג הכתיבה והחשיבה שאליו 

־אנו חותרים. אלו האוזניים הרגישות עליהן אנו מעוניינים ללחוש. בין כותלי בית המדרש ובמס
דרונות האקדמיה; גברים ונשים, בוגרים וצעירים; שכלתנים ואנשי לב – כל מי שהדתי טורד את 

מנוחתו מוזמן להצטרף. 

~~~~

־יש להודות: חששות גדולים נלווים לחשיבה על הדת והדתי, ואף מעכבים בדרכה לא אחת. הד
ברים נוגעים בעצבים חשופים. בידוע שחלקים נרחבים של הדת נותרו פצועים ולמודי חבלות 
מהעולם המודרני; עולם שבו האתוס הרווח הוא שהולדתו אירעה עם השחרור מלפיתת הדת 

הכובלת והחונקת – ואנשים לא מעטים עודם חוששים מפניה.
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האם שפה חופשית )ולעיתים ביקורתית( אינה עשויה לפגוע במחויבות הדתית? האם צודקת, 
מועילה ונכונה היא ההשוואה בין דתות שונות – או שמא מטשטשת היא את ייחודיותה של דת 
אבותינו? מה מקום יש לחשיבה וכתיבה אינטלקטואלית ושכלתנית על אודות ה"דת" – כתיבה 

־שמקומה לא נעדר מדפי כתב העת? ומן העבר השני: האם ההישגים האנושיים המופלאים שה
־ביאה בכנפיה העת החדשה אינם תלויים – במובן העמוק ביותר – בדחיקת הדת מהמרחב האנו

שי? שמא המאמץ להחזיר את הדת למרכז הבמה )ולחלץ אותה מתחומי המודחק והתת־מודע( 
מאיים על הישגים אלו, על יציבותם ועל המשך שגשוגם? 

לא היינו רוצים לקבוע מסמרות בשאלות אלו, ואף להפך: תגובות ביקורתיות תתקבלנה בזרועות 
וציבוריים,  כי החששות הרבים, לצד שיקולים חינוכיים  נדמה  זאת, לעיתים  יחד עם  פתוחות. 

־אישיים ופרטיים, מחניקים כל אפשרות לצמיחה והתפתחות של חשיבה דתית מקורית ומאתג
רת, שלא לומר בועטת. אולי טוב נעשה אם נשכיל ליצור מרחבים חופשיים ונינוחים המעודדים 

חשיבה מסוג זה – ויהא כתב העת "רליגיה" צעד ראשון בדרך ארוכה אך נדרשת זו. 

הריליגיה מקומה בטוח בלב ושרשיה על פלגי לשדי החיים. ולכן לא ימות גזעה 
יזיזוה. הרגשה נעלמה היא באדם המלחשת לו תמיד  לעולמים וכל הרוחות לא 
ומקשקשת בלבו כזוג: כי יש כח נשגב ונעלם אשר לא תשורנו עין; כי יש סבה 
למציאותו )של האדם( ולכל היקום, והאדם חייב בהכרת טובתה עליו; כי יש טוב 
החלטי, שאליו תכסוף הנפש ותציגהו מטרה למפעליה; ויש רע החלטי, שהנפש 

־תנוס מפניו ברגש גועל; וסוף דבר, כי הכח הנשגב והנעלם, הוא הסבה לכל הנמ
צאים, הוא מקור האור האושר והטוב. ההרגשה הזו משותפת לכל בני אדם וחוה, 
וכנטיה טבעית נטועה היא בתוכנו. ההרגשה הזו היא הנותנת נשמה לגוי כלו מיום 

הולדו, עד כי יסוף ויכלה מעל פני האדמה.

~ הרב יחיאל מיכל פינס, ילדי רוחי      
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