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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 ומהפלוקלור; 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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בית למחשבה דתית: עכשיו?
//      עוז בלומן

עתה, דווקא עתה, הגיעה שעתה של רליגיה טהורה ואמיתית

ן י ל ט י י צ ל  ל ה  ' ר  ~

}א{ 

כדי לדבר על הדת, יש ראשית־כול לאחוז בה. לא במובן הפשוט של השתייכות או קבלת עול, 
אלא במובן של הגדרה מהודקת יותר של התחום שאליו מתייחסים. המשימה אינה קלה. קשה 

־לומר שיש מובן אחד של "דתי", ויותר ויותר נראה כי מדובר בצביר של רכיבים שמתלכדים במי
־נונים שונים בתופעות שונות. ג'ייסון אננדה ג'וזפסון מתאר בספרו "המצאת הדת ביפן" את הג

עתן של ספינות מלחמה אמריקאיות לחופי יפן בשנת 1853, ואת האמנות שהן הגישו לקיסר יפן. 
המשימה לתרגם מונחים מערביים־מודרניים לשפה היפנית הייתה מורכבת, אך המילה "דת", 
שהוזכרה במסמך פעמיים הביאה את המתרגמים במבוכה – לא הייתה מילה ביפנית שתאמה 
את טווח המשמעות של המילה. איזו חירות הם נדרשו להעניק לאזרחים הזרים? האם מדובר 

־ב"ממסד", "עקרונות", "כת", "חוקים", או "תורת סוד"? האם מדובר בהשקפת עולם, בפרקטי
קה של חינוך, או בסוג של טקס?

סיפור נאה. תרגום הוא סוג של אימון לבהירות עצמית, ובמקרה של יפן העיגון הלשוני היה גם 
תרגיל בשרטוט גבולות פוליטיים וסיווג מחדש של המורשת – מה יאומץ כחלק מפרויקט הלאום 
ייגנז כ"אמונות טפלות". אך מהו באמת התחום או האובייקט שעליו מצביעים  ומה  המודרני, 

כאשר עוסקים ב"דת"? 

בניגוד לציור הדת כהיבט אוניברסלי וראשוני של הקיום האנושי – וממילא כמובן מאליו שאיננו 
צורה  ולובש  שפושט  רחב  כתחום  מובנת  היא  האחרונים  בעשורים   – קפדנית  להגדרה  זקוק 
באופנים שונים ולמטרות שונות. גם בקרב היהדות ביתה קיימים חתכים ומחלוקות שלא שככו 

־עד היום ביחס לפנומן הדתי – האם עיקרו ההלכה או צימאון הלב והדבקות? האם כליו הם הר
ציונליזם או המיסטיקה? ומה בדבר יחסו לפוליטי וללאומי, לתרבות ולאדם?
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}ב{

־הדבר קשה שבעתיים כאשר רכיבים או היבטים שונים של "דת" משמשים גלגלי שיניים במער
כות גדולות ומורכבות יותר. 

בתקופת  בישראל,  העבודה  תנועת  של  בהגמוניה  התבוננות  באמצעות  להדגמה  קל  הדבר 
־היישוב ובעשורים הראשונים של מדינת ישראל. בתנועה זו הותכו זה לזה רכיבים לאומיים וסו

ציאליסטיים, ואל שני אלו – באמצעות מיון וכתיבה מחדש – רכיבים מהמסורת הדתית, כחזון 
וככוח מניע. הן הלאומיות הן הסוציאליזם היו תנועות שהתנודדו לאורך המאה הי"ט בין ניסוחים 
מחולנים ודתיים; בהקשרים רבים הן שימשו כיריבים לדת – מבקרים ואף שוללים לחלוטין את 
זכות קיומה, אך באחרים ניתן לראות ניסיון, לעיתים סמוי ולעיתים אף מפורש – של תרגום או 
מימוש נכון יותר של אותה דת. אותה התכה שהופיעה, למשל, אצל משה הס – בין הלאומי, 
הסוציאליסטי והדתי, התגלגלה בצורות שונות אל ברל כצנלסון וחבריו, והפכה בסופו של דבר 
לתנועת המונים: מכינון וייסוד חגים לאומיים, בעלי גוון חברתי־חקלאי, עם קידוש אדמה, שפה, 
מורשת ומוצא אתני - - - עד סימון, הכרה וקבלה )גם תוך כדי הגחכה( של מגזר "דתי" וממסד 
"דתי". פסוקים נתלשו ונתלו על קירות, סמלים דתיים שימשו בטקסים, נשבעו אמונים על תנ"ך. 
כל אלו חברו אל הפוליטי־תרבותי של ערש המדינה. הייתה זו "תחייה", על שלל המשמעויות 
של מונח זה, ולכן היה בכך כוח שיכול היה לגייס גוונים שונים של ההתנסות היהודית. בהתכה 
זו – בפרט במבט לאחור – ניתן להבחין בבירור בעיצובה מחדש של המסורת, וכן במחירים שנגזר 

עליה לשלם כדי לתפקד במערכת זו. 

הפרויקט  במסגרת  במחיר שה"דת" משלמת  קטנה  לא  בחרדה  התבוננו  הדתי  והממסד  המגזר 
־הממלכתי. קול בולט לחרדה זו ביטא פרופ' ליבוביץ', שלא חסך מילות גנאי ממה שנראה בעי

ניו כחילול הקודש, בדמות צירוף ה"דת" – שעניינה, לתפיסתו, עבודת ה' לשמה, בציות וקיום 
ניצול מסוכן,  ידי אדם. הוא ראה באותו חילון של המסורת  מצוות – אל אידאולוגיות מעשה 

שאחריתו איבוד צלם אנוש )תורה ומצוות בזמן הזה, עמ' 43(:

־על פי "מקורות ישראל" ו"מסורת ישראל" המרוקנים מתוכנם ומשמעותם הד
תית, אי אפשר לחנך למוסר אישי וחברתי או לאזרחות, מאחר שמקורות אלה 
ומסורת זו אינם מכירים בערכים אנושיים ללא בסיס דתי ושוללים כל מוסר וכל 
חברה וכל תרבות המופיעים כגילויים עצמיים של רוח האדם... כל ניסיון "אחד 

העמי" להשתית על היהדות מוסר לא דתי מביא בעל כורחנו לניהיליזם מוסרי.

־פועלו של ליבוביץ' אכן העניק הגדרה חדה וטהרנית לפנומן ה"דתי", ותביעה חדה להפרידו מא
חרים.

דוגמת הרב קוק שדיבר על  נוספות –  צירוף הדת למערכות  בחיוב את  ורואים  גם אלו שראו 
"אידיאלים אלוהיים", ועל דיאלקטיקה שבין הגורם האנושי לגורם האלוהי בתחומים שונים – 
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זקוקים עדיין להגדרה כלשהי של "דת" כדי להימנע מדילול או עיוות פניה של הדת ללא היכר. 
השאלה "מהי דת" מצרנית לשאלה "מהי דת אמיתית" – שהיא ודאי פנימית וחיונית לפרקסיס 

־הדתי. על המאמין להבחין בין עבודת אלוהים לעבודת אלילים, בין נביא אמת ונביא שקר, בין קי
דוש החול ובין שקיעה בחול. אלו שאלות נוקבות, דווקא כאשר נעשית הדת ורכיביה לאלמנטים 
בולטים בפרויקט רחב; קל וחומר כאשר היא נדרשת לתמוך ברכיבים אחרים ואף לעצב אותם. לא 

ניתן להתחמק מהשאלה – זה באמת הדת, או רק נראה כמוה ומדבר בשמה?

שאלה נפרדת היא האם אּומנם קיימת מערכת נפרדת )או גדולה יותר( מהמערכת הדתית, ומן 
העבר השני, עד כמה רכיבים והיבטים דתיים יכולים או צריכים לעמוד לבד. ישנם קולות שטענו, 
ועדיין טוענים )וכאן מתלכד יוצא "מרכז הרב" עם עיתונאי "הארץ"(, שבתנועה הציונית התרחש 
ניצול הפוך – לא הדת נוצלה והפכה לגלגל שיניים במערכת הלאום והחברה, אלא דווקא אלו 
האחרונים נבלעו בתוך חזון דתי לוהט, שהביא אותם בחשבון מראש. לדידם, היה זה רק צפוי 
נוספות, שכן בתנועה הציונית אין צורך לחטט אחר  כי בהמשך הדרך עוד תגענה התפתחויות 
"תאולוגיה פוליטית" מוסווית; המושגים הפוליטיים היו מראש סמי־דתיים ומעל השולחן. לא 
הדת הפכה ציונית, אלא הציונות התגלתה כדתית, עם אלמנטים רחבים של "קידוש"; השפחה 
התגלתה כמלכה שהסתתרה בצללים. הטפותיו של כצנלסון על שבת, תשעה באב וכשרות – 

סופן שנסתיימו בתנועה למען ארץ ישראל השלמה. 

}ג{

בישראל של המאה העשרים ואחת יש המנסים לרתום רכיבים דתיים למערכת דומה אך שונה; 
־במקום לפרויקט לאומי־סוציאליסטי – לפרויקט לאומי־ליברלי. פרויקט זה מזמין אליו את הר

כיבים הדתיים כביכול מתוך הערכה והסכמה, ואף קורא לשיתוף פעולה גלוי. הדת ונושאיה הם 
חלק אינטגרלי מ"גוש הימין", החותר להציע )בחלקים מרכזיים שלו( חזון לאומי־ליברלי־דתי.

ניתן  כדי לעמוד על האופן שבו המערכת החדשה הזו מעצבת )שלא לומר מצנזרת( את הדת, 
המאה  בן  צרפתי  אציל  היה  דה־טוקוויל  אלקסיס  מאבותיה.  אחד  של  מכונן  טקסט  אל  לשוב 
כי ביבשת החדשה הדת לא עמדה בסתירה  וגילה בעינו הבוחנת  הי"ט שטייל בארצות הברית 
ואף תרמה לשגשוגה של המערכת הפוליטית.   – כן שגשגה  ועל  והדמוקרטיה,  לרוח החירות 
כדי ששיתוף הפעולה יחזיק מעמד הוא החל לנסח המלצות. ההמלצה הראשונה והידועה ביותר 
הייתה שיש להימנע – לטובת הדת – מקבלת תמיכה רשמית ממוסדות פוליטיים. זו, לדבריו, 
באירופה  באמריקה, שכן  הדת  כלפי  איבה  רגשות  לכך שלא התפתחו  הראשית  הסיבה  הייתה 

־הותקפה הדת כאויב פוליטי בשל קשריה עם השלטון. על המלצה ראשית זו הוסיף טוקוויל המ
לצות רבות ושונות, במטרה להתאים את הדת לתקופה "משכילה ודמוקרטית": לא להביע דעה 
בעניינים ציבוריים, למזער את השימוש בדקדוקי מצוות ובטקסים, לא לדבר על ישויות רוחניות 
ופולחן קדושים, לא להתנגד לרווחה חומרית ולדעת הקהל, לא לרתק את כל מעייניו של האדם 
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לעולם הבא, ועוד כיוצא באלו. וכך סיכם בתמצית )הדמוקרטיה באמריקה, שלם, עמ' 458(:: 

הנשארת  דת  לקבוע שכל  אולם אפשר  ומופרכות מאוד,  כוזבות  דתות שהן  יש 
במעגל שהצבעתי עליו עתה ואינה מתיימרת לחרוג ממנו, כמו שניסו הרבה דתות 
לעשות, כדי לבלום מכל עבר את התפתחותה החופשית של רוח האדם, מעמיסה 
עול מבורך על הבינה; ויש להודות, שאם גם אינה מצילה את הבריות בעולם הבא, 

הרי לפחות היא מועילה מאוד לאושרם ולגדולתם בעולם הזה.

זהו חיבוק דוב שמותיר את הדת בעולם החדש רק בתנאי שתיאות להיכנס ל"מיטת סדום". יהיו 
־שיאמרו שתנאים אלו הם אינהרנטיים לדת עצמה, נכונים או נבונים מצד האמת. אך )כפי שטו

קוויל עצמו טען( תנאים אלו אינם אפשריים לדתות בעלות רכיבים ציבוריים – כמו גם מעשיים 
– בולטים, דוגמת היהדות; מה שעלול להקשות עוד יותר על המערכת הנוכחית.

הדת אכן יעילה, הן ללאום הן לליברליזם. היא רכיב הכרחי: עליה לשאת על גבה את ערכי הפרט, 
מגייס,  כוח  היא  חייו.  בתלאות  ולעודדו  האדם  נפשו של  את  לחסן  עליה  והקהילה.  המשפחה 
וטוקוויל מסכימים – הדת היא חלק מהסדר. היא  זו מרקס  בנקודה  לגיטימציה.  היא מעניקה 
חלק מהאושר. ככזו, לא רק שקל להסתדר איתה, אלא היא גם מועילה מאוד )לפחות למעמדות 

מסוימים, או בתנאי ייצור מסוימים(.

כאן מסוגלת לשוב ולעלות השאלה ביתר שאת – האּומנם רכיבים תועלתיים, הנוגעים לסדר 
חברתי ולערכים אנושיים, אינם חלק מה"דת"? האין זו הרחקה מחמירה מדי של הגדרת ה"דת" 
ניסיון להתוות לדת בצורה  זו  אין באפשרות  גיסא, האם  ומאידך  מלשאת בתפקיד חברתי? – 
נוקשה את המשעול הצר שבו היא צריכה לפסוע? הפוליטיקה תשוב להיות "מלכת המדעים", 

כדברי אריסטו, וכך תוריד את הדת – לאחר התיחום שלה – לדרגת השפחה. 

הפרויקט הישראלי עוד רחוק מלהיות "ליברלי" בסגנון טוקוויל, דווקא משום שהדת העממית 
בישראל לא נכנעה עד כה לתכתיבים מסוג זה. קיימים לא מעט יסודות אתנים־עממיים, שלא 
הוותיקה  להגמוניה  להיות אלטרנטיבה  רב,  זמן  מזה  וולגריים, באותה תנועה המבקשת,  לומר 
של תנועת העבודה. אל אותו "כור היתוך" של ישראל החדשה מתגלגלים חילונים "מתחזקים", 

־מסורתיים בני מעמד הביניים, דתיים לייט וחרדים פתוחים. אלו ואחרים מזמינים צלילה מחוד
שת אל המושגים הדתיים ואל מערכות התרבות והמחשבה העשויות מהם. 

}ד{ 

נקודה נוספת הדורשת מחשבות חדשות היא הרצון הפועם בקרב הדתיים עצמם לצאת משגרת 
הקיום הדתית ולשוות לדת שלהם נופך משמעותי, חדש; בין אם מדובר בפעילות קהילתית ובין 
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רוחניים או במאבק חברתי־אתי – בכל אלו הדתיים עצמם  אם בעלייה להר הבית; בתרגולים 
מגלמים ומנסים לחשוף רכיבים דתיים בשדות נוספים. הדת אינה רוצה להיוותר עבורם בשדה 
הזהות או ההשתייכות, אלא בשדה העשייה. ולא סתם עשייה ריטואלית – אלא כזו בעלת ניחוח 

־אוונגרדי, חתרני. כזו הממצבת את הדת כאופק, כחתירה אל העתיד, כצעד לפני כולם, ולא כשי
מור שריד או סנטימנט מעבר מפואר. יש להם אמון ולהט שהדבר הוא מן האפשר.

לדרך זו, הדתי איננו זה שסירב או התעכב מלצאת אל הסיבוב החילוני, אלא זה שסיים עם הסיבוב 
החילוני, ולעיתים גם כמה סיבובים נוספים – הסיבוב הרבני, הסיבוב הבורגני, הסיבוב של גוש 
אמונים, הסיבוב החרדי ועוד. הוא אינו מעוניין להישאר במקום. יש לו מה לתת. היהדות לדידו 

־איננה רק המהפכה המונותאיסטית של בית ראשון או ההלכתית של בית שני, אלא בדומה לקרו
ביו שהשתתפו במהפכה הקומוניסטית והיום מובילים את המהפכה הליברלית מעבר לים – הוא 

רוצה לשאת את בשורתו, ושבשורתו תהיה אחוזה מיניה וביה בדתו. 

אותו דתי גם מודע לכך שהוא קורא את המסורת היהודית בקריאה גמישה – מעצב אותה בהתאם 
למה שהוא רואה כעניין דתי – והוא עושה זאת בכוונה תחילה. ייתכן גם שהוא עושה כן באופנים 

שונים בתקופות שונות של חייו, כאשר הוא נע בין רבדים שונים של קיום אנושי.

פעילות זו מקשה על היכולת לבודד את הפנומן הדתי. הדתי יכול להיות מעתה ואילך בכל מקום. 
מאידך גיסא, מבט ביקורתי )ושמא מזלזל( יוכל גם כאן לבודד את הפנומן הדתי, וייצור זיקות 
בינו ובין טיפוס שגרתי של מהפכן־אינדיבידואל, שלדידו ה"דתי" הוא הלהט, הבשורה העדכנית, 

תיקון החברה ותחושת הבטן. 

}ה{

בין כך ובין כך, את השאלות בדבר הדת, מאפייניה והשלכותיה אין לעשות עם הגב לקיר ומתוך 
קבלת רשותו של ההגמון. ייתכן שלרוב השאלות לא תימצא תשובה, ברם על הדיון להיות עצמאי 
ולא סמוך על שולחנם של אחרים, בעלי סדר יום משלהם. יכול אדם למצוא שליחות דתית ודבר 
אלוהים בלאומיות, בסוציאליזם או בליברליזם. עדיין דיון פנים־דתי חשוב יהיה מה הוא מוצא 

וכיצד הוא שומע, שאחרת הוא ייבלע כליל בסדר יום שאינו שלו. 

בתנ"ך תוארה הנבואה ככוח שמטפח את הפוליטי אך בו בזמן גם שופט אותו. לשם כך היה עליה 
לטפח רגישות וטעם עצמאיים למושגי יסוד כגון "אמת", "טוב" ואף "מועיל". הדבר אינו קל; 
אותו עיצוב מחדש של הדת במישור הפוליטי התרחש ומתרחש גם במישור הפסיכולוגי ובמישור 

־האתי. מושגי היסוד של הסובייקט ושל המוסר נדרשו להשיל מעליהם רכיבים דתיים, ולכל הפ
חות לעצבם מחדש תוך ברירה קפדנית בין המותר והאסור, המקובל והנוירוטי. 

יהיה צורך להצטייד בנעליים ולשוב על עקבותינו במסע ארוך.


