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האמת והקיום היהודי
//     מתנאל בראלי משוחח עם ד"ר אלי שיינפלד

}*{

הקיום היהודי נושא בחובו יחס מיוחד אל האמת; יחס הקושר באופן עמוק בין האמת 

לבין האדם הנושא אותה – בטענה זו נפתחת השיחה עם ד"ר אלי שיינפלד, תלמידו של 

הפילוסוף היהודי־צרפתי בני לוי. תוך עיסוק בנבכי הקיום היהודי המודרני, עולים בשיחה 

זו קווי־מתאר ליחסים המורכבים שבין היהודי, הפוליטי, המצוות, והמשיחיות היהודית.

־ד"ר אלי שיינפלד הוא מרצה בכיר בתוכנית הבינתחומית לפילוסופיה והגות יהודית במ

־רכז האקדמי שלם, וממייסדי בית המדרש "שם ועבר" בירושלים. ספרו האחרון, "האפו

לוגיה של מנדלסון: הולדת הפילוסופיה היהודית המודרנית", ראה אור בהוצאת כרמל 

בשנת 2019. מתנאל בראלי הוא עורך כתב העת "רליגיה" ועמית במכון "ארגמן".

מתנאל בראלי  - כמדומני שהספר שלך על מנדלסון – "האפולוגיה של מנדלסון" )כרמל, 2019(– 
יכול לשמש עבורנו נקודת מוצא טובה לשיחה שלנו. הציר שעליו נסוב הספר נוגע לאבחנה בדבר 
'מתחת לפני השטח'. אתה טוען שאחת  בין שפינוזה למנדלסון,  יסודית שמתקיימת  מחלוקת 
הנקודות המרכזיות שהמחלוקת מתרחשת בה היא שאלת הנורמה של האמת; או במילים אחרות: 

איזה נקודת מבט אנחנו מאמצים כשאנחנו מנסים לדבר על האמת? 

שני הקטבים שאתה מציג כתשובה לשאלה זו באים לידי ביטוי אצל שפינוזה ומנדלסון; הראשון 
מציג קוטב תיאורטי, מופשט, רציונלי ולוגי – כזה הדורש מהאדם להתנתק מעצמו כדי להגיע 
אל האמת. יש לקחת צעד אחורה מהחיים עצמם, מהקיום האנושי עצמו, כדי להשקיף על האמת 
המוחלטת, האובייקטיבית, הטהורה. אל מול העמדה הזו מציע מנדלסון – לפי הקריאה שלך 

־אותו – מודל אחר של היחס לאמת. לפי מנדלסון, האדם עצמו – על עומקיו ועולמותיו הפני
מיים והקיומיים, על שלל חוויותיו שלו בתור אדם המתהלך בעולם – לוקח חלק פנימי ועמוק 
אמת  זוהי  בו;  ומתעוררת  באדם  המעוררת  אחר,  מסוג  אמת  זוהי  בו.  המתגלמת  אמת  באותה 

קיומית יותר. 

ובמובן הזה, המחשבה על סוג האמת הזו מהווה פתיחה מתאימה לדיון שלנו, שבו אנו מנסים 
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לספק, או לתאר, נקודת מבט מבפנים על הפנומן הדתי; מהו ה'היות הדתי'? 

ד"ר אלי שיינפלד - ראשית כל חשוב לי לדייק: את ההבחנה שבין האמת ה'תיאורטית' לאמת של 
־הקיום קיבלתי ממורי, בני לוי. זה האחרון היה בעצמו תלמיד של סארטר, שהוא אחד מהפילוסו

פים שחשבו את שאלת היחס שבין האמת לקיום בצורה הכי רדיקלית. 

מאליה  מובנת  אינה  שלנו  המוצא  שנקודת  לומר  חשוב  כל  קודם  הדתי.  הפנומן  שאלת  וכעת, 
– אנו מתחילים לדון בדתיות מנקודת המבט של שאלת האמת. המשמעות של זה היא שאנו 
באים ואומרים: הקיום הדתי הוא סוג של התמקמות ביחס לאמת. יש פילוסוף צרפתי, אלן בדיו, 
שפנה פעם לאדם דתי ואמר לו, ברוב חוצפתו הפילוסופית: "אתם לא יכולים לדבר על האמת; 
המילה הזו כבר תפוסה על ידי הפילוסופים". בניגוד לכך, אנו אומרים עכשיו שישנה צורת קיום 
מסוימת – הקיום הדתי – שבה האמת מתגלמת בצורה אמיתית יותר, וזוהי איננה טאוטולוגיה. 
ברגע שאנו מדברים על שני סוגים של אמת – אמת תיאורטית, או אמת פילוסופית, ואמת של 
קיום – אז אנו חייבים גם לומר שיש אמת שהיא גבוהה יותר מבחינת דרגת האמיתות שלה, ואנו 
באים ואומרים שהצורה הזו איננה תפוסה על ידי הפילוסופיה, כפי שטען בדיו. האדם, באשר 
הוא מתקיים בעולם, מקיים יחס עם האמת... בעל כורחו! ואם הקטגוריות שלו, או השפה שלו, 
היא השפה הדתית, אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים לומר את נקודת החיבור שבין השפה הזו 

לבין האמת.

בתקופה ההיפר־סקפטית והרלטביסטית שאנו חיים בה )שיש שמכנים אותה פוסט־מודרנית; לא 
ברור לי מה זה אומר, אבל בוא נניח שזה אומר משהו(; בתקופה שבה האמירה הגדולה היא שאין 
אמת, או שאין אמת אחת )ובעבור מי שאומר זאת כך – בשל צרות אופקים דוגמטית היונקת את 
מודל האמת שלה מהמדעים הקרואים מדויקים – משמעות הדבר בעצם היא שאין אמת(, נקודת 
ההתחלה לדיון שאנו מציעים כאן איננה מובנת מאליה. וכך אנו חוזרים לרובד הבסיסי ביותר. 
שאלת ה'היות הדתי', כפי שאתם מנסחים זאת, מחזירה אותנו למקום הבסיסי הזה: הדבר היחיד 

שעשוי להקנות למושג הזה משמעות ותוקף הוא שאלת האמת. 

ואכן, כפי שהצגת, הטקסטים של מנדלסון ושפינוזה הם הטקסטים המכוננים והפרדיגמטיים של 
המודרנה היהודית, שאנו עדיין חלק ממנה. שפינוזה למשל – כמו יהודים מודרניים רבים היום, 

־המביטים בעניין היהודי במבט ביקורתי – מסתכל על הדת היהודית מבחוץ, ורואה בה דת של חו
־קים: מערכת פוליטית המנותקת ממושג האמת )התפוס כבר על ידי הפילוסופיה...(, ועוסקת בה

סדרת המרחב הפוליטי. במילים אחרות, הדת היהודית עוסקת ביחסים של כוח, ולא ביחס לאמת. 
המרחב הפוליטי מתנהל ומנוהל באמצעות יחסי כוחות, ולא דרך הלוגוס, הדיבור התבוני, ה'שקלא 
וטריא' הדיאלקטי – שאלו הן הדרכים הפילוסופיות להגעה לאמת. ויש ניגוד מובהק בין הדיבור 
הפוליטי לבין הדיבור המכוון אל האמת. כך הדבר למן ימיה הראשונים של הפילוסופיה: סוקרטס 

מוצא להורג באתונה – כי הוא מדבר דיבור של אמת בשוק, המקום המרכזי של יחסי הכוחות. 
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-מ״ב  תרשה לי להקשות עליך מעט. אם מסתכלים על השפה שבה הדברים שלך נכתבים ונא־
־מרים – הטרמינולוגיה; ה'מוזיקה' של המילים; קטגוריות החשיבה – בולט מאוד לעין שהש

פה וצורת החשיבה שלך היא פילוסופית במובהק. איך זה מתיישב עם הניסיון שלך לתאר את 
התופעה הדתית כקשורה ליחס אחר אל האמת, יחס שאיננו נמצא בקרב הפילוסופים? הדתיות 
שאתה מתאר הלא מאופיינת דווקא בעצמאות כלשהי, ואמורה לסלול שביל אחר – אולי אפילו 

מקביל – אל האמת, שאיננו הדרך ה'קלאסית' של הפילוסופים. 

ואולי אף אשאל יותר מכך: האם ניתן בכלל לחשוב את המחשבה הזו? האם ניתן לתאר את אותה 
דתיות מבלעדי כלי החשיבה הפילוסופיים? האם הדיבורים שלנו כעת הם דיבורים דתיים, או 
פילוסופיים? אנו מדברים באופן פילוסופי על הדת, או באופן דתי על הפילוסופיה? איזה יחס 

־מתקיים בדיבור שלנו בין הדת לפילוסופיה? וחריף מזה – שמא במקום להכפיף את הדת לפולי
טי, כפי שעשה שפינוזה, אנו חוטאים בהכפפה שלה לפילוסופי?

א״ש  - במובן מסוים אתה לחלוטין צודק, ולכן צריך להבין שהדיבור הזה שאנו מדברים פה איננו 
הדיבור היהודי המקורי; הוא דיבור של חוסר ברירה, דיבור של אלו שנמצאים בשוליים. בגבול. 

־אלו שנמצאים 'בפנים' לא מדברים כך – הם לא מתעסקים בשאלות הללו, שאלות שהם לא נד
רשים להשיב עליהן, ולכן הם גם לא זקוקים לשפה הזו. יש להם חכמה משלהם, שמספיקה להם. 
ברור לי שהליבה, המהות, נמצאת במקום אחר – אך יש כאלו, ואנחנו בתוכם, שנמצאים על קו 

הגבול. זה לא נתון לבחירתנו. זו עובדה. העובדתיות של היהודי המודרני. 

מ״ב  - וקו הגבול הזה – הוא קשור במהותו לתופעה הדתית המודרנית, הלא כן? 

א״ש  - בדיוק – הוא לא רק קשור, הוא לב ליבה של התופעה הדתית המודרנית, או יותר נכון של 
היהודי המודרני. אנחנו 'זרוקים' בתוך המודרנה, 'מושלכים' אל תוכה אם תרצה. יש מי שמשלים 
עם מצב עניינים זה; שמקבל בצעד של כנות ושקיפות עצמית את העובדה הזו, ומנסה לבנות 
מתוך הבנה זו את עולמו מחדש. אך מי שמתעלם מזה, מצבו גרוע בהרבה. לעיתים, ניגשים אלי 
אנשים דתיים או חרדים לאחר השיעור, ואומרים לי: "אבל תסביר לנו – מה בעצם הבעיה?". אז 
אני לא מוכן להסביר את בעיית היהודי המודרני. מי שלא מבין את הבעיה, אז אחת מהשתיים: או 
שהוא במקום הרבה יותר טוב )כי אין לו בעיה(, או שהוא במקום הרבה יותר רע, כי הוא עדיין לא 
הבין שהבעיה היא משהו שקיים בו – לא נמצא מחוצה לו, בתור איזו קושיה תיאורטית מופשטת. 

־אנחנו זרוקים במודרנה; אנחנו עד כדי כך מערביים, שכבר שכחנו שאנחנו כאלו – והצעד הרא
שון הוא צעד של היזכרות. צעד שכרוך בהבנה שיש לנו חלק במערביות המודרנית, ומכיוון שכך 
יש לנהל איתה דו שיח של חכמה. המשמעות פשוטה: מי שחושב שניתן להתנער מהמערב על 
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ידי התנגדות רצונית ותו לא, כאילו זה נתון לבחירתו; ללא עבודה עצמית, או חקירה עצמית – 
שאפשרית רק באמצעות הבנה מעמיקה של מהות המודרנה ומהות ה'היות יהודי' – משלה את 
עצמו. ואף מעבר לכך; לא רק שאין בכוחו לדחות את המערביות, אלא שהיא ממשיכה לפעול 
דרכו ביתר שאת. ההתכחשות לכך איננה אפשרית: לא ניתן להכחיש שהרגישויות הלימודיות 
היהודיות נפגעו מאז האמנציפציה )לוינס מדבר בהקשר זה על רגישויות אפוקליפטיות שנפגעו(, 
או לכל הפחות השתנו באופן דרסטי. אמת, גם בעבר היו מגדולי ישראל שבאו במגע עם התרבות 
המערבית הכללית, וקיימו איתה דיאלוגים מסוגים שונים – ודי אם נזכיר לדוגמה את ר' חסדאי 
הזו  והשפה  הדיאלוג  כיום  אולם  לו.  כמובן, שקדם  הרמב״ם  את  או  ה־14,  המאה  בן  קרשקש, 
הפכו להיות צורך דוחק שלא ניתן לוותר עליו. אנו זקוקים לשפה הזו, אם אנו לא רוצים להישאר 

שבויים בשפה שהיא לא שלנו, וגרוע מכך – לחשוב שהיא השפה שלנו. 

אזכיר שוב את מורי בני לוי ז"ל: מי שאיבד את הקרב על המילים, איבד את הקרב כולו. כך הוא 
־נהג לומר. הקרב האמיתי הוא הקרב על המילים; לעיתים אנו לא מודעים למשמעות של המי

לים שאנו משתמשים בהן על מנת לתאר את עצמנו, וכך בעצם אנו מוצאים את עצמנו אבודים 
מראש, מלכתחילה. קח למשל את המילה 'דת': המסמן הזה הוא אחד הדברים הנפיצים ביותר 
בהקשר של המציאות שבה אנו חיים, מכיוון שמתחוללת מלחמת עולם בדיוק בנוגע להגדרה 

 .religion ,'ולמובן של המילה 'דת

לפני כמה ימים קראנו את מגילת אסתר, שבה מצויה ההגדרה האחת והיחידה שאני מכיר של 
־ה'יהודי'. לא של ה'דתי', אלא של ה'יהודי'. היחיד שנקרא 'יהודי' בכל המקרא הוא מרדכי )"מר

דכי היהודי"(, וחכמים אומרים במסכת מגילה שההגדרה של היותו 'יהודי' היא זו: "ומרדכי לא 
יכרע ולא ישתחווה". האמין? לא האמין? זה לא הסיפור שלנו. "אביר האמונה" של קירקגור איננו 
אביר 'יהודי', אם יש בכלל כזה דבר אביר יהודי. לנו, היהודים, יש את המדרש על אברהם מנפץ 

־האלילים, שמגלה בכך את השקר של העולם המתנהל מתוך יחסי כוח. מאברהם אבינו עד מר
דכי היהודי יש רק הגדרה אחת של ה'יהודי', והיא לא נאמרת במונחים של אמונה אלא במונחים 
של ניפוץ אלילים, של מלחמה בעבודה זרה. שני פנים יש לו ל'יהודי': הפן השלילי הוא ניפוץ 
האלילים, והפן החיובי הוא היותו מצווה, היותו עומד אל מול הציווי הבא מגבוה, שאינו ציווי 
המשתתף במשחק של ״יחסי כוחות״, שהוא ציווי המפר את החוק החזק ביותר. לכן, ציווי זה 
יכול לצוות אותי על השתחוויה מבלי לבטל אותי. להשתחוות, במקרה הזה, משמע לומר ״לא״, 

בגופך, לאלילות. את זה אני מוכן לעשות, שלוש פעמים ביום. 

במציאות שבה אנו חיים כיום, ובהיבטים הזהותיים הראשוניים ביותר שאימצנו לעצמנו, האמירה 
הזו איננה טריוויאלית כלל וכלל. הדיכוטומיה דתי־חילוני היא דיכוטומיה שלא אמורה להיות לה 
כל משמעות עבורנו, וזו דוגמה מצוינת לאימוץ של שפה, מושגים וטרמינולוגיה שזרים לחלוטין 

לפו ושימושיות  לסוציולוגים,  יעילות  אולי  הללו  והטרמינולוגיה  הדיכוטומיה  יהודי'.  ־ל'היות 
ליטיקאים, אך לא למי שמחפש לברר משהו באמת. היחס לאמונות ולדעות אינו קנה המידה 
המגדיר את היהודי. היהדות היא קטגוריה אונטולוגית, דהיינו היא מאפיינת אופן היות־בעולם 
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בסיסי, ולא נובעת מאמונה או מחוסר אמונה. ישנה עובדתיות יהודית. כולם יודעים זאת, ואם 
שוכחים את זה, אז אחרים טורחים להזכיר לנו את זה. ולכן קל מאוד להבין מדוע עבורנו אין שום 

משמעות או תוקף לדיכוטומיה דתי־חילוני. 

־העובדה שאני יהודי זה האלפא וזה האומגה, זה ההתחלה וזה הסוף. מכאן יש דרגות שונות הנוג
עות לאופני המימוש של העובדה הזו. בדרגת האפס – ההתכחשות המוחלטת – עומד שפינוזה. 
בדרגה המקסימלית – נמצאת הקבלה המוחלטת. אנו נמצאים בנקודות כלשהן על הפריזמה. 
אנחנו מתרגמים את דרגות המימוש הללו למונחים של אמונה או חוסר אמונה, דתי או חילוני, 
אך זה נובע אך ורק מכך שהשפה שלנו דלה; מפני שאנו מערביים עד לשד עצמותינו. אם היינו 
יכולים לדבר כמו יהודי מדרשי, אז היינו מדברים כמו רוזנצווייג. כשזה האחרון נשאל האם הוא 
מקיים מצוות, הוא ענה: "אני בדרך. כל יהודי הוא בדרך". כשהיה מי ששאל אותו אם הוא מניח 

תפילין, התשובה שלו הייתה: "עדיין לא".  

מי שטורף את כל הקלפים; מי שמביא לקריסת המערכת; מי שמניח את המשוואה הזו של הדתי 
־והחילוני – הבעיה של אדם שכזה איננה שהוא לא דתי, אלא שהוא גוזל מעצמו את היכולת להת

מקם ביחס למצווה ככזו שמכוננת את הוויתו בצורה העמוקה ביותר. זוהי למעשה הטרמינולוגיה 
של האמת: זוהי איננה אמת המורכבת ממידע מסוים על עובדות בעולם, אלא מחוסר האפשרות 
של היהודי שלא להיות יהודי. אדם מגלה שהוא שייך למציאות מסוימת בעל כורחו. זה אירוע 
של אמת, כי הוא לא תלוי ברצון שלי. הממשי, כאשר הוא מופיע, מופיע תמיד בניגוד לרצוני, 
על דרך אי־ההלימה. האמת של הקיום היא במהותה אמת של אי־הלימה. זוהי אמת הנכפית על 

האדם היהודי מעצם היותו, במהותו, היות נוכח הציווי. 

מ״ב  - אנסה לנסח את הדברים בצורה קצת שונה. אנחנו חיים באיזו מחשבה או אשליה מדומה, 
ולפיה אנו יצורים אוטונומיים, המקבלים הכרעות תבוניות בנוגע לאמונות שלנו, למעשים שלנו, 
שלו  ההכרעות  את  ומנהל  עצמם,  לדברים  מחוץ  שעומד  זה  הוא  הסובייקט  הזה,  בציור  וכולי. 
כמעין סופרמרקט של דעות שאליהן הוא נחשף. זהו תיאור העומד בבסיס העידן הקפיטליסטי 
שבו אנו חיים: האדם נתפס בו כסוג של לקוח שיכול להחליט מה הוא צורך, ממה הוא משתכנע, 
ממה הוא מסרב להשתכנע, והיכן הוא יכול להישאר מבחוץ. כנגד זה אתה מתאר פוזיציה הפוכה 
לחלוטין. קודם כל היהודי הוא יהודי, מפני שהוא נולד כיהודי; או במילותיו של מנדלסון שאתה 
מביא בספר: "אינני יודע כיצד יכולים הנולדים לבית יעקב לפטור עצמם מן התורה והמצוות". 

עצם עובדת הלידה 'לבית יעקב' מכתיבה מערך שלם של יחס מסוים לעולם. 

אבל אלי, נדמה לי שהדיון שלנו עד כה קצת לוקה בחסר. הזכרנו שתי דמויות מפתח בתולדות 
המודרנה היהודית: מנדלסון ורוזנצוויג, אולם יש לשים לב לנקודה קריטית נוספת – אנו חיים 
כיום במדינה שבה הגדרת היהדות היא חלק מהגדרת המדינה, והמרחב הפוליטי בעצמו מוגדר 
זו: אילו אופציות נפתחות, או שמא נסגרות, בנקודה  כמרחב יהודי. והשאלה המתעוררת היא 
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הזו? האם האימוץ והגילום של היהדות בגוף הפוליטי מבטא היבט משיחי־גאולי, שמממש באופן 
מלא את ה'היות יהודי' – רסטורציה למלכות דוד הנכספת – או שמא, במה שנראה שלשם אתה 
מכוון את דבריך, אותו 'אופן היות' מיוחד שאתה מתאר דווקא עשוי ללכת לאיבוד בתוך הקיום 

הפוליטי היהודי, להישכח, להפוך למודחק או למאוים? 

א״ש  - אכן. 1948. היהודי נכנס למרחב הפוליטי במובן הכי סטנדרטי וקלאסי של המילה, וככה 
1948 היא נקודת ציון דרמטית למדי בה־  הקריאה של ההיסטוריה השתנתה מן הקצה אל הקצה.

קשר של הדיון שלנו, מכיוון שכעת היהודי נדרש להכריע – בראש ובראשונה כלפי עצמו – מה 
המשמעות של האירוע הזה, ה׳אירוע 1948׳. או יותר נכון: הוא חייב להכריע אם זה בכלל 'אירוע' 

)כאשר במונח אירוע, הכוונה היא לקטיעת הרצף ההיסטורי, שינוי סדרי עולם(. 

רבים חוו את ה׳אירוע 1948׳ כאירוע של אמת. אם במובן מטפיזי־דתי ואם במובן פוליטי. אנחנו 
מכירים היטב את שתי האופציות. הראשונה – האופציה המשיחית, שמתחילה אצל הרב קוק 
כמובן: מדינת ישראל כ'ראשית צמיחת גאולתנו'. השנייה מתחילה אצל אבות הציונות – הרצל, 

־נורדאו או פינסקר: הקיום המדיני כאוטו־אמנציפציה, היהודי החדש וכו׳. אך יש גם אופציה נוס
פת, שלרוב מציגים אותה בתור האופציה ה'אנטי־ציונית', או ה'אנטי־משיחית', אבל המינוח הזה 

־קצת מפספס את הנקודה, מכיוון שהיא לא בהכרח מתמקמת באופן שלילי ביחס לעמדה הקוד
מת. ניתן לתאר אותה גם באופן אחר: זה היהודי שנשאר יהודי למרות כל התהפוכות. כששאלו 
את הגר"א על המהפכות והכיבושים של נפוליאון, הוא ענה: "השיירה עוברת והכלבים נובחים". 
רוזנצוויג, כשהוא מחליט לא להתנצר – או כשההחלטה הזו נכפתה עליו – כותב: אני נשאר אפוא 
זוהי מעין אדישות  הזו בעולם: היהודי שנשאר.  הזה, לאופן ההתמקמות  נקרא לטיפוס  יהודי. 

יהודית לאירועים ההיסטוריים – עד אשר יבוא הקץ. 

פה יש נקודה חשובה, שיש לשים אליה לב: האדישות היא לא ביחס לעניין המשיחי. הרגישות 
המשיחית היא הדבר הכי חשוב שיש לנו, ומשום כך היא גם הדבר הכי מסוכן שיש לנו. היהודי 
הוא זה שהכניס את הרעיון המשיחי לעולם, הוא מי שהמציא את הרעיון המשיחי, שחידש אותו. 

אולם היהודי הוא גם זה שנזהר יותר מכל מהמימוש של הרעיון המשיחי. 

מ״ב  - מההתגלמות של המשיח בבשר.

א״ש  -  כן. וזה ההבדל בינינו לבין הנצרות, בינינו לבין ישו ופאולוס – שגם הם כמובן יוצאים 
מהיהדות – וגם בינינו לבין השבתאות, שהייתה אחת התופעות המרשימות והדרמטיות ביותר, 

אך גם הקטסטרופליות ביותר, בהיסטוריה היהודית המודרנית. 

ואז אנו מגיעים לתקופה שלנו, ושוב אני חוזר לרוזנצווייג. רוזנצוייג הוא מסוג היהודים שרואה 
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מה קורה, ומודע לכול; כל החברים שלו ציוניים, בובר הוא ציוני, הוא מתכתב עם גרשם שלום, 
עם הוגו ברגמן – כל העשייה הציונית מורגשת על ידו היטב, ובכל זאת הוא נשאר בחוץ. עבור 
רוזנצוויג, אם יש אירוע יהודי – הוא תמיד יהיה אירוע פרטי, כזה המתייחס לאדם אחד, קונקרטי 
וספציפי. ולרוזנצוייג עצמו היה אירוע כזה, שכבר הזכרתי. בשנת 1913 הוא היה על סף טבילה 
לנצרות, וברגע האחרון הוא חזר בו, ונשאר יהודי; בנקודה זו החל המסע שלו חזרה אל היהדות. 

זה אירוע יהודי.

רוזנצווייג הוא ה'חוזר בתשובה' הגדול של התקופה שלנו. ועבורו, האירוע הסינגולרי הוא אירוע 
־של אמת, כלומר התגלות. במילים אחרות, אם נחזור למונחים הקודמים שדיברנו בהם – רוז

נצוייג מבין שהוא לא יכול להיות נוצרי. הוא מגלה שהוא יהודי, או יותר נכון – הוא מגלה את 
־העובדתיות של ה'היות יהודי' שלו. הוא מגלה שאנחנו לא נעשים יהודים, או כמו שאמרת מת

נאל – אין סופרמרקט של רעיונות שאל מולו אנו עומדים, ומתוכו אנו מקבלים )או רוכשים( את 
היהדות שלנו. 

ואכן, זוהי נקודת הבדל בעלת חשיבות של ממש בין היהדות לנצרות. הנוצרי 'נכנס' לנצרות, הוא 
confirmation. אצל היהודי  'בר־המצווה' שלהם הוא אירוע של קבלה מחדש,  מוטבל אליה. 
לעומת זאת בר־המצווה הוא לא רגע שבו הנער מקבל על עצמו את יהדותו, אלא הרגע שבו הוא 
נכנס באופן מלא לעולם המצווה. הוא מקבל על עצמו עול תורה ומצוות. אם נחזור לרוזנצוויג, 
confirmation, או של conversion, אלא של בר־מצ־  אזי ה'אירוע' מבחינתו הוא לא אירוע של

ווה. הוא מגלה את הבלתי נמנעות של ה'היות יהודי' שלו. 

וכך אנו חוזרים למה שאמרתי קודם – היהודי הוא זה שחושש יותר מכל מפני מימוש המשיחיות, 
־מפני התחושה שהנה, הגיע הקץ. אני חושב שהחשש הזה קשור ל'רגע שאחרי'. כל מהפכה נת
־פסת הרי כסוף של עידן, סוף העולם. מהפכת המהפכות. גם המשיחיות היא סוג של תנועה מה

פכנית, ולא בכדי המהפכות הגדולות ניזונו מהרעיון המשיחי, גם באופן מפורש: הרעיון המשיחי 
מופיע בכתבים של מהפכנים רבים בסוף המאה ה־19 עד המחצית של המאה ה־20, וכמו כל רעיון 

מהפכני, גם הבעיה של הרעיון המשיחי היא הבעיה של הרגע שאחרי. 

הרגע המהפכני הוא רגע של התעלות מאוד גדולה, ולעיתים אפילו של תחושת מפגש עם אמת: 
אירוע של אמת. ברגע המהפכה, השותפים לה זוכים לחוות רגע מיוחד של אמת; נוצרת נקודה 
בזמן שבה לקיום שלהם יש מקום בעולם. אך מה קורה ברגע שאחרי? מתגלה, לדאבון הלב, כי 

־סדרי העולם חוזרים להיות בדיוק אותם סדרי עולם. לכן ַמאֹו ְדֶזה־דּוְנג המציא את רעיון המהפ
כה המתמדת: המהפכה תצליח אך ורק אם תשכיל להיות מהפכה מתמדת. בנקודה זו אני מפנה 
ושאר  הסטליניזם  כמו  בדיוק  מלבב,  מחזה  הייתה  לא  מאו  של  סין  ההיסטוריה;  לספרי  אתכם 
התופעות הללו. הקושי תמיד מגיע ברגע שאחרי המהפכה. לוינס אמר פעם שאין דבר מגוחך 
יותר מאשר האדם הבורגני, השבע, בעל הנכסים והביטחון הכלכלי, הפנסיה, שמצטט בהתלהבות 
משיחית פסוקים מתוך ספר ירמיהו. אותו לוינס שכתב מאמר נפלא בשם ״האם הכל הבל?״ ובו 
העולם  סוף  ותחושת  התופת,  מן  החזרה  אחרי   ,)1945-1939( החורבן  אחרי  כיצד,  הוא מתאר 
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שהתלוותה לשנים אלה, שום דבר לא השתנה. העולם חזר לקדמותו כאילו לא קרה שום דבר. אין 
דבר נורא יותר מאשר האכזבה האפוקליפטית.

אז נכון – כשהרב קוק מגיע לארץ, ורואה את עבודת החלוצים ואת ההתעוררות הגדולה שהם 
מביאים בכנפיהם, הוא מזהה את "קול התור" שנשמע בארצנו. ובאמת, אי אפשר שלא להתרגש 
מקריאת הטקסטים הנפלאים ומלאי ההשראה הללו. כך גם כשאנו שומעים את הסיפורים של 
ההורים שלנו על מלחמת ששת הימים, החזרה לבית לחם ולחברון – אז ברור לנו שהיו כאן רגעים 
מיוחדים, רגעים מאוד עוצמתיים. אולם חשוב לזכור כי הרגעים הללו כשמם כן הם – רגעים 
בלבד, והסכנה האורבת להם היא אותה סכנה של הרגע שאחרי המהפכה. החזרה לשגרה. לא 
ייתכן הרי שהפרי של כל המאמצים והרגעים הגדולים הללו יהיה אותה מציאות, שאיננה טובה 

יותר ממה שהיה קודם. 

להודות במציאות שאיננה  להיות מסוגלים  צריכים כעת  גדולה, מכיוון שאנו  כנות  נדרשת פה 
טובה יותר, או רעה יותר, מכפי שהיה קודם. זו יכולה להיות אכזבה גדולה מאוד, אבל אני חושב 
שהמבחן שלנו קשור בדיוק ביכולת לשאת את האכזבה הזו. בהבנה שאופן ה'היות יהודי' לא נמדד 
כה עוד לא התממשה. המתח האפוקליפטי  כזו או אחרת, שעד  ביחס למציאות אפוקליפטית 
והציפייה למשיח קשורות  'יהודי' מאשר המימוש שלו במציאות. המתח המשיחי  יותר  הרבה 
באופן עמוק ביותר לדתיות שלנו. לקפקא יש אפוריזם נפלא: ״המשיח לא יבוא ביום האחרון, 

הוא יבוא ביום שאחרי היום האחרון". 

מ״ב  - זה מזכיר אמירה דומה ומוכרת של ישעיהו ליבוביץ', על המשיח ש"יבוא".

א״ש  - לא, לא, הכאבת לי מאוד עכשיו... אני מדבר פה על מרחב של מתח בין שני קצוות. מצד 
אחד, יש לנו את ההימצאות היהודית המוגדרת על ידי העובדה שיש לנו מצווה; הגוף שלנו הוא 
גוף מצווה. זוהי העובדתיות היהודית. אך מהצד השני, קיים המתח המשיחי המדובר, שגם הוא 
מכונן 'אופן היות' מיוחד בעולם, שמאופיין במילה אחת – התקווה. כלומר העובדה שזה לעולם 
לא נגמר. תמיד ישנו רגע שעוד לא בא, העתיד איננו סגור. אם נפטור את המתח הזה, אם נוותר 

עליו, אנו עשויים לצפות בייאוש עמוק שיהרוס את הדתיות היהודית מן היסוד. 

אך בשביל להתמקם נכונה במרחב המתוח של הדתיות היהודית, יש לאמץ טרמינולוגיה חדשה 
לגמרי. כאמור, אנו מדברים כיום בשפה שהיא זרה, אך הבעיה הגדולה היא שכבר לא ניתן יותר 
לדבר בשפה הפשוטה שבה דיבר היהודי מקדמת דנא. יש אמנם צלילים כאלו שעוד מושמעים 
– ונשמעים – במקומות מסוימים, אבל האוזניים שלנו )ואינני מדבר פה על האוזניים של כולם, 
אלא על האוזניים שלי ושכמותי( כבר לא מסוגלות לשמוע את הצלילים הללו. אנשים שחוו את 
ביותר על מנת להצליח לשמוע  גדולים  בו חלק, צריכים להשקיע מאמצים  ולקחו  המסע הזה 

היהודיים, שאי שם במהלך המאות האחרונות התחילו לאבד את משמ ־מחדש את המסמנים 
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עותם, או גרוע מכך, החלו לקבל משמעויות הזרות לחלוטין לאופק שמייחד אותן. וזו הסיבה 
שהטרמינולוגיה החדשה, שאליה אנו צריכים לחתור, עשויה להיות מסובכת בהרבה ממה שאנו 

רגילים. תקראו את לוינס ותבינו למה אני מתכוון. 

מ״ב  -  אולי נכון יהיה להרחיב מעט על המרחב המתוח הזה שתיארת עכשיו. הלא פתחנו בתיאור 
זה שעומד אל נוכח המצווה, ואילו עכשיו דיברת על הדתיות היהודית כמאופיינת  של ה'יהודי' ְכּ
שני  בין   – כזה  ישנו  אם   – היחס  מה  ולמאורעות.  להיסטוריה  היהודי  מסוים של  יחס  ידי  על 
הממדים הללו? האם יש מקום שבו ה'ציווי' משתלב, או מעצב, את יחס היהודי לפוליטיקה או 

להיסטוריה? 

-א״ש  כמובן זה קשור. המצווה היא טכנולוגיה אנטי־אלילית. כלומר: המצווה היא סוג של פלי־
שה של הְמַצווה אל תוך המציאות שלנו. היא טיפוח, שימור ועיצוב של היהודי בתור זה שמסוגל 
לחיות בפער ובמרחק מן העולם, באי־הלימה עם המציאות – בשפתו של חברי ישי מבורך; לבחור 
שלא להצטרף לעולם הנוהג כמנהגו. והעמידה הזו – שאותה מאפשרת המצווה – היא בדיוק 
אותה 'תקווה' שעליה דיברנו; היא חוסר ההשלמה עם המציאות. היא העמידה על כך שהמציאות 

לא אמורה להיות כך, והיא יכולה להיות גם אחרת. 

אני חושב שהקורונה, והאירועים המתרחשים בעקבותיה, מגלים משהו על היחס לאמת, ומהווים 
בכך דוגמה טובה לאותה טכנולוגיה אנטי־אלילית. אנו נמצאים כעת ברגע מיוחד, שבו העולם 
מתגלה פתאום קצת אחרת ממה שהיינו רגילים; סוג של 'דיליי', או של היסט. הקוביות כבר לא 
מסתדרות אותו הדבר. עד אתמול, הכול זרם: היינו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חיים את חיינו 
בטבעיות, כולם ביחד עם כולם, ביטול המרחקים, סימולטניות וירטואלית, גלובליזציה מטורפת. 
המכונה המשומנת עבדה היטב. ברגע שהמכונה התחילה להתקלקל קצת, אנו פתאום שמים לב 

־אליה. זה אחד השיעורים של היידגר: כשאנו קובעים מסמר על הקיר על מנת לתלות עליו תמו
נה, אנו לא שמים לב לפטיש. ברגע שהפטיש נשבר, פתאום אנו מתחילים לראות אותו. 

אותה שבירה מתרחשת – או לפחות אמורה להתרחש, עשויה להתרחש – בכל רגע ורגע בחיי 
היהודי, בשעה שהוא מקיים מצווה. האדם בא לצרוך את העולם, לשתות את המים – שהרי 
העולם ניתן לי! – אך לא. הוא עוצר, ומברך. 'קצר' בזרימה, 'דיליי' מובנה בחיים. זוהי המשמעות 
של רגע הברכה, ואין זה משנה אם אני מכוון או מברך כ'מצוות אנשים מלומדה'; הטכנולוגיה הזו 
חזקה יותר מאיתנו. זה קורה. וזה מספיק, כי עובדתית, חל שיבוש. המצווה היא ה'תרגול הרוחני' 

שלנו, אם נדבר בשפתו של פייר אדו. 

־ואולי אף מעבר לכך. ייתכן שהדת מתגלה דווקא במקומות שבהם אנו מוצאים את עצמנו מזועז
עים או נבוכים מהמצווה; דווקא בשעה שההרגלים שלנו – או התודעה המודרנית שלנו – צריכה 
להתעמת עם המצוות. אין כוונתי לקיום מצוות כנוע, לייבוביצ'יאני; 'הטרונומי', כפי שהוא נהג 
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־לומר. האובססיה של לייבוביץ בנוגע להטרונומיה זרה לי מאוד. כי המצווה, בעבורי, קשורה למ
שמעות. משהו חייב להישמע. מקיימים מצוות כדי לשמוע. או יותר נכון, קיום מצוות מאפשר 
שמיעה. לזה כמדומני לייבוביץ היה מתנגד, כי אצלו אין למצווה תכלית. אלא שתפיסת התכלית 
אצלו מצומצמת למדיי – וזה הקושי העיקרי אצלו. אבל לענייננו, ייתכן שהרגע היחיד שבו אתה 
עומד מול הממשי של הדתי – או שבו הדתי מעמיד אותך נוכח הממשות – הוא רגע הזרות; 

הזעזוע. 

אם יש לך פלטת שבת, ויש לך מיחם, והכול מתנהל כסדרו, ושבת זה עוד יום נעים שמבלים בו 
והמצווה, ישתלבו  ועושים טקסים – אזי מתעוררת הסכנה שהיהדות, או החוק  עם המשפחה 
באופן הכי טבעי ביום־יום שלנו. ההלכה היא ה'קורונה' שלנו, היא מה שגורם לנו לעצור לרגע, 
מבלי לדעת אם יש חיסון, פתרון או תרופה. לרגע אנו עומדים אל מול ממשי שדורש מאיתנו 

־לחזור ל'היות יהודי'. האם זה משתלב עם האמונות והדעות שלנו? נראה שלא. אם זה היה מש
תלב איתן, הממשי הדתי ככל הנראה לא היה ממשי. דת היא לא שיטה שאמורה להשתלב בחיים 
בצורה שאין בה שום חריקות. רגע החריקה הוא הוא הרגע הדתי, או הרגע של המפגש עם הדתי, 

או, בעבור היהודי, עם ההיות שלו.

הרגע הזה, של המפגש עם הממשי, בהכרח נחווה כרגע מטלטל – אם כי לאו דווקא כרגע של 
סבל. רוזנצווייג חווה את ההתמוטטות שלו כחוויה מאוד חיובית ושמחה. כך גם לוינס. הטראומה 
נתפסת כרגע חיובי, רגע של שמחה, המתעוררת מהמפגש עם הממשי. השמחה היא שמחתו 
של אדם המוצא את עצמו – בדיוק כשם שלידה היא אירוע טראומתי ומלא כאב, אך כאב שיש 
בו גם שמחה רבה. לוינס העז לקרוא לרגישות הזו 'רגישות יהודית'; אני רועד כשאני חוזר על 
הדברים האלה, שאינם פשוטים כלל וכלל, בטח שלא בעידן אידיאולוגיית הפוליטיקלי־קורקט 

שאנו מצויים בו היום, המעקרת כל ניסיון לדבר אמת.

־אז לשאלתך, והיא בהחלט שאלה במקום: אצל היהודי כל המטפיזיקה – היחס לעתיד, האפו
קליפסה, המשיחיות היהודית, העובדתיות, היחס לחילוניות – כל אלו מושרשים בדבר שנקרא 
נוספת. למצווה אין שום קונסיסטנטיות ללא הלימוד  מצווה. אם כי חשוב להדגיש פה נקודה 
הלימוד אתה  ללא  מילים.  חייבים  ביותר של המילה.  במובן המסורתי  לימוד  שמתלווה אליה; 
עשוי לצאת שפינוזה. אם לברך על הקפה זה חוק, ואתה מקיים אותו רק בשביל לקיים את מה 

שאתה מצווה עליו, אז הגענו לליבוביץ'. 

אבל אנחנו מתארים פה משהו אחר. המצווה צמודה ללימוד. מה עושים יהודים מבוקר עד ערב? 
ה מתמלא בתוכן. הפרקטיקה מגשימה את  שוברים את הראש על דפי גמרא, וכך היחס אל ַהְמַצּוֵ
וקונקרטית. הלימוד מאפשר לשאת את ההלם  היחס הזה בצורה לא מופשטת, אלא מוחשית 

שבאי־ההלימה.

-מ״ב  ועדיין – נשמר פה הממד של הפריצה אל הסובייקט. האדם איננו סובייקט סגור ואוטו־
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נומי, אלא כל הזמן יש דבר מה שחודר את הקליפה ופורץ את הבועה. ניתן כמובן לנסח זאת גם 
במושגים של חולי, או נוירוזות, אבל אני שומע ממך מנגינה קצת שונה. 

א״ש  - בהחלט. אפשר לדבר במושגים של חולי ונוירוזות – כמו רוזנצווייג ב"ספרון על השכל 
הבריא והשכל החולה". אבל השאלה החשובה מבחינתי היא אם הנורמליזציה שאנחנו חלק ממנה 
הרגישות  לא עקרה מאיתנו את  הנורמליזציה הפוליטית –  דרך  ובראשונה  – שעוברת בראש 

האפוקליפטית; את היכולת שלנו לחוות את עצמנו מחוץ לעולם, הנוהג כמנהגו. 

ופה המצב שלנו הוא מסובך ומורכב מאוד, וצריך להיזהר. היהודי הגלותי, במובן המסורתי של 
המילה, הוא יהודי שכל טרדות היום־יום שלו הן טרדות הצבועות בצבעים של מרחק מן העולם. 
וכעת אני שואל שאלה, ומציב בסופה סימן שאלה ולא סימן קריאה: האם טרדות היום־יום שלנו 
לא התנקזו, השתלבו, והתאחדו לחלוטין עם טרדות העולם? זהו האתגר, אם תרצה, שהשאלה 
הפוליטית מציבה בפנינו. זו איננה שאלה של ציוני או אנטי־ציוני, משיחי או אנטי־משיחי; צריך 
לשכוח את הדיכוטומיות הפשטניות הללו, שמכניסות אותנו ישירות אל שיח מחנאי ומסמנות 

את מות המחשבה. 

אנו צריכים להיות מספיק אמיצים בכדי לשאול את עצמנו, כיהודים ישראלים בני המאה ה־21, 
שהיא הגרסה הנוכחית של היהודי המודרני, האם אנו מוכנים – או רוצים בכלל – לחשוב מחדש 
על מה שמתבקש כעת לחשוב עליו. האם ניתן עוד לחשוב כיום ש"עת הזמיר הגיע, וקול התור 
נשמע בארצנו"? ייתכן, ואני אומר זאת בזהירות, שאנו נמצאים כבר ביום שאחרי, והאסון שעשוי 
להיות הוא שלא נהיה מסוגלים יותר להתמודד עם הממשי. הבעיה של האדם היא תמיד אותה 

־הבעיה – הפנטזיה. במובן הזה, התקווה היא המנוע לדברים הטובים ביותר, אך גם לדברים הג
רועים ביותר. 

ומילה אחרונה לסיום, שמתחברת לראשית הדברים: אנו זקוקים לשפה חדשה, לצורות חדשות. 
שפה שלנו, שפת שוליים. שאלת בתחילת השיחה אם במקום להכפיף את הדת לפוליטי, כפי 
שעשה שפינוזה, אני לא חוטא בהכפפת היהדות לפילוסופיה? אני אכן מסתכן בכך, בלית ברירה. 
אך לא כדי לקדש את השפה הפילוסופית, אלא כדי להיחלץ ממנה. כי אם לא נלמד לדבר את 
השפה הזו – כאמור, כדי להיחלץ ממנה, כדי למצוא מתוכה צורות חדשות שיאפשרו לדובב את 
הווייתנו, כפי שלוינס, ורוזנצווייג לפניו, עשו – אנו עשויים למצוא את עצמנו מדברים בשפה 

־זרה, מבלי לדעת זאת. וזו הסכנה הגדולה ביותר. זה מה שעשוי לפגוע יותר מכל דבר אחר ברגי
שויות האפוקליפטיות שלנו.


