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דבר העורכת — טליה אלון
ָמִהיר, ֶאָחד  ט  ַמָבּ ה,  ִגיָשׁ ְפּ ֲחִצי  ה,  ִגיָשׁ ְפּ

י… ַדּ ֶזה   — ְסתּוִמים  ִניִבים  ִקְטֵעי 
ִהְסִעיר ל  ַהכֹּ ְוׁשּוב  ל,  ַהכֹּ ֵהִציף  ְוׁשּוב 

ָוי.  ְוַהְדּ ר  ָהאֶֹשׁ ר  ָבּ ִמְשׁ

בשיר היפה הזה רחל המשוררת מתייחסת לכוח 
פגישה  אפילו  כי  נדמה  המפגש.  של  ולעוצמה 
פגישה  של  רסיסים  או  פגישה,  חצי   — חטופה 
בחידתיות  שנאמרים  ודברים  חטוף  מבט  כמו 
בין  ולטלטל  כדי להציף  יש בהם  ולא מפורשות, 

בין השמחה לצער.  לדווי.  האושר 
הטקסטים  גם  לעיל,  המובא  השיר  כמו 
שונות  בצורות  נדרשים,  שלפניכם  שבגיליון 
שבמפגש.  ולסערה  לטלטלה  שונים,  ובהיבטים 
וגידים  עור  שקורמת  ההיסטוריה,  עם  המפגש 
למופשטת  ובד־בבד  ומוחשית,  לחיה  והופכת 
ולעקבות  לזיכרונות  האדם  בין  המפגש  ונשגבת, 
לקורא  הטקסט  בין  המפגש  קודמיו,  שהשאירו 
לכול:  ומעל  המתורגם,  הטקסט  של  וגלגוליו 
המפגש בין אדם לאדם ובין האדם לעולם, לאל 

ולאמונה. 
במרכז  עומד  לעולם  האל  בין  המפגש 
הורקיימר,  ומקס  אדורנו  תיאודור  של  ספרם 
הם  זה  בספר  הנאורות".  של  "דיאלקטיקה 
החשיבה  התהוות  אחרי  להתחקות  מנסים 
לטענתם,  הראשון,  השלב  וההפשטה.  האנושית 
איתני  מול  אל  האדם  של  האימה  קריאת  הוא 
הטבע המצמיתים את רוחו ומאיימים על קיומו. 
בריאיון עם אבי שגיא עולה כי גם הוא בוחן את 
שונה.  מבט  מנקודת  אבל  בראשיתי,  מצב  אותו 
את  המעצבת  היא  האימה  קריאת  לא  עבורו, 
המעניק  מתבונן,  סובייקט  היותו  אלא  האדם, 

ומשמעות לעולם סביבו.  מובן 
נדרש  שאליה  המשמעות,  הענקת  לצד 
"יד  במוזיאון  המחלקה  ביקור  כי  ניכר  שגיא, 
ושם" להנצחת השואה העניק משמעות מיוחדת 
וינר,  אורנה־רחל  ד"ר  ההיסטוריה.  עם  למפגש 
תלמידת  מצרי,  נפתלי  ויפה  המחלקה  בוגרת 
מחקר במחלקה, חולקות בגיליון זה את רשמיהן 
העבר,  שבין  בתפר  מתבוננות  הן  מהביקור. 

רחל, מיטלטלות  וכמו בשיר של  והעתיד,  ההווה 
המבטחים  חוף  אל  שהגיע  העם  של  אושרו  בין 
בהתייחס  והנספים.  הנרצחים  על  ולקינות  לדווי 
שהן  האימה  קריאת  והורקהיימר,  לאדורנו 
מול  אל  אלא  הטבע,  איתני  מול  אינה  קוראות 
נתפשות. מהעולם  והזוועות הבלתי  טבע האדם, 
רסיסים  רק  והותירו  שחרבו  מהקהילות  שאבד, 
המפגש  אל  מתייחסות  שתיהן  זיכרון.  של 
שנותרו,  הדוממות  העקבות  עם  הקליפות.  עם 

נתפש.  שמספרות משהו מהסיפור הבלתי 
עולה  והזיכרון,  הכאב  עם  המפגש  מול  אל 
מנסה  זו  לשאלה  בשואה.  האלוהים  שאלת 
)ייץ(  אירווינג  פרופ'  והתיאולוג  הרב  להשיב 
אלוהים  כי  גרינברג  טוען  עמו,  בריאיון  גרינברג. 
הוא  אך  בעולם,  פעילותו  את  לצמצם  ממשיך 
ויותר. לדבריו, האל  נוכח ובפועל הוא נוכח יותר 
האל  גלויים.  נסים  ובמעשי  במקדש  נוכח  אינו 
נוכח בנפש האדם ובאחריות המוטלת על האדם 
התבגרות,  של  תהליך  מתאר  גרינברג  לפעול. 
הוא השלם, המכיל את המורכבות  שבה השבור 
שאפיינו  ולטוטליטריות  לאבסולוטיות  ומתנגד 
במאה  לקטסטרופות  שהובילו  פוליטיות  תנועות 

ה־20. 
העיון  ביום  התקיים  נוסף  היסטורי  מפגש 
יובל למלחמת ששת הימים. פרופ' דניאל  שציין 
הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה, סיפר על דמעות 
הוריו, האודים המוצלים מהשואה, שהשיבה להר 

לחלום.  שהעזו  חלום  לכל  מעבר  הייתה  הבית 
בהמשך לדברי הנשיא, חזר ראש המחלקה, ד"ר 
אבי אלקיים, על הטענה כי "ההיסטוריה היהודית 
היא היסטוריה של דמעות", וסיפר על דמעותיה 
השבה  האומה  של  בכיה  את  שביטאו  אמו,  של 
אל הכותל. דבריהם המגוונים של הדוברים ביום 
העיון העלו, כי מעל לכול, מלחמת ששת הימים 
מפגש  יצרו  הקדושים  המקומות  אל  והשיבה 
האנושית  ההיסטוריה  בין  לנשגב,  האנושי  בין 
להיסטוריה הקדושה, וחוללו תמורות תיאולוגיות 

בקרב שלוש הדתות המונותאיסטיות.
נפתלי  יפה  ההיסטוריה,  עם  המפגשים  לצד 
יצירתו,  עם  יוצר  של  מפגש  מתארת  מצרי 
מוזיקליים  במלבושים  וזוכה  כנפיים  שפורסת 
אל  הצצה  מעניקה  היא  שונים.  ואמנותיים 
מירון  לשירת  שהוקדש  לערב  הקלעים  מאחורי 
הרעיון  נבט  לראשונה  כיצד  בתארּה  איזקסון,  ח. 
אל  הכוח  מן  להוציאו  הצליחה  וכיצד  בראשה, 
הערב  את  למציאות.  החזון  את  ולהפוך  הפועל, 
לגולם,  שהפכה  משי  לתולעת  ְמַדמה  היא 
דקות  כנפיים  פורס  ביצים,  מטיל  לפרפר  שהפך 

זרעי ההמשך.  וזורע את  וצבעוניות 
נערך  איזקסון  ח.  למירון  המחווה  ערב 
הנפגשת  "גוונים של מחשבה",  במסגרת קבוצת 
ענקי  ופוגשת  בחברותא,  ללימוד  שבועיים  מדי 
רוח מתחומים שונים. על הפעילות של הקבוצה 
כתבה שרית בלונדר, סטודנטית במחלקה. שרית 
להרצות  שהגיע  קליין  רוני  ד"ר  את  ראיינה  אף 
במסגרת הקבוצה. קליין, שגדל בישראל והתחנך 
שעיצבו  העולמות  בין  ומקרב  מפגיש  בצרפת, 
היהדות.  ומקורות  הפילוסופיה  בין  אישיותו.  את 
חיים  דרך  הם  והדיאלוג  התפר  קו  על  הימצאות 

דרכו האקדמית.  המפרה את 
אי  זורם.  "הכול  הרקליטוס:  בדברי  נסיים 
יהיה  זה לא  נהר פעמיים.  אפשר להיכנס לאותו 
אותו הנהר ולא אותו האדם." כל מפגש הוא יחיד 
ומשתנים. נמצאים  זורמים,  והאדם  במינו. המים 
בתנועה מתמדת. נאחל לקוראינו להתחדש בכל 

ולטפח את המיוחד.  בוקר, למצוא את היפה 
קריאה מהנה.

 עלון מחלקתי
6 מס'   גיליון 
תשע"ז אלול 
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"בהיעדר סובייקט אין אמונה" — 
ריאיון עם פרופ' אבי שגיא לרגל צאת ספרו "בראשית הוא המאמין"

מראיינת: טליה אלון

על  מלמד  שגיא  אבי  פרופ'  עם  מפגש 
שזכה  התארים  משלל  שיותר  אדם 
והמאמרים  מהספרים  ויותר  בהם, 
הרבים שפרסם, הוא אדם מתבונן. אדם 
מתבונן  ובעיקר  בסביבתו,  המתבונן 
בנפש האדם. נפגשנו לרגל פרסום ספרו 
הוא  זה  ספר  המאמין".  הוא  "בראשית 
לו  וקדמו  בטרילוגיה,  השלישי  החלק 
ו"מול אחרים  הספרים "פצועי תפילה" 
לפתוח  בחרתי  המפגש  את  ואחרות". 
לרעהו,  האדם  שבין  היחסים  בראשית 
הדיאלקטיקה   — לסביבתו  האדם  ובין 
שבין צדק לחמלה, והדרישה התמידית 

ביניהם.  לבחור 

בספרך  � נוכח  והצדק  המוסר  עניין 
זה,  בספרך  וגם  ומוסר"  "דת 
אבקש  המאמין".  הוא  "בראשית 
שבהם  והחמלה,  מהצדק  להתחיל 
אחרים  "מול  ספרך  את  פותח  אתה 

ואחרות". 

צדק  אתיקה של  בין  הכללית  ההבחנה 
לאתיקה של חמלה היא פשוטה מאוד. 
עקרונות  על  מיוסדת  צדק  של  אתיקה 
מתממש  שהצדק  מפני  אוניברסליים 
על  נורמות  אותן  של  השווה  בתפעול 
כל  פני  על  שלו  היתרון  זה  כולם. 
הממד  את  מסלק  והוא  אחרת  עמדה 
הסובייקטיבי. אתיקה של חמלה יוצאת 
החומל  פרטיקולרית.  מבט  מנקודת 
שעליו  המסוים  לאדם  תמיד  מתייחס 
אתיקה  מתוך  שפועל  אדם  חומל.  הוא 
הכללי.  העיקרון  מתוך  פועל  צדק  של 
מתוך  שפועל  האדם  זאת,  לעומת 
אתיקה של חמלה פועל בשם הנוכחות 
כאן ועכשיו של זולתו. זו נוכחות מאוד 
אחר  מנגנון  מכל  נבדלת  והיא  מיוחדת 

מכירים.  שאנו 

נבדלת? � היא  במה 

מפעיל  האדם  צדק,  של  באתיקה 
מנגנון של שיפוט. הוא שואל מה ראוי 

לעשות, מה החובה המוטלת עליי? מה 
למצבו?  צדק  שדורש  מי  של  האחריות 
חוויה  מתוך  יוצאת  חמלה  של  אתיקה 
בשפות  הזולת.  בסבל  שותפות  של 
בתוך  מצויה  זו  שותפות  הלטיניות 
 Mitleiden — השפה עצמה, כך בגרמנית
 Compassion — לסבול ִעם; באנגלית —
בסבלו  האדם  עם  נמצא  כשאדם   —
ההיררכיה  על  מוותר  אותו,  רואה  הוא 
השיפוטית ומתייצב לימין הסובל, לימין 
הקול, הכאב והאחריות שנובעת מהיות 

שהוא.  מה  הזולת 

שתי  � בין  הגומלין  יחסי  מהם 
הללו?  האתיקות 

יש ביניהן מתח הכרחי, היות שכל אחת 
לדרך  להוביל  עלולה  לבדה  משתיהן 
הצדק,  אתיקת  עיקרון  תחת  בעייתית. 
המקרה הפרטיקולרי אינו מקבל ביטוי. 
מייצרים  אנחנו  פעם  לא  הצדק  בשם 
בדרך  זאת,  ומצדיקים  פרטיות  עוולות 
לנו  מוטב  הכללית.  בתועלת  כלל, 
עוולות.  הרבה  ולא  אחד  עוול  לייצר 
של  הגילום  הוא  צדק.  הוא  החוק 
על  חל  הא  אוניברסלי,  הוא  כי  הצדק 
באתיקה  מנגד,  שווה.  במידה  כולם 
הפוכה.  בדיוק  היא  הבעיה  חמלה  של 

הפרטי  במקרה  ההתמקדות  מעצם 
עוולות. הטענה המרכזית  לייצר  אפשר 
ביניהן.  האיזון  במידת  הצורך  היא  שלי 
האתיקות  שתי  הפילוסופיה  בתולדות 

כניגוד. הוצבו  הללו 

בין  � שילוב  ליצור  ניסה  כהן  הרמן 
התבונה  "דת  בספרו   — השתיים 
כי  טען  הוא  היהדות"  ממקורות 
המערבית  בהגות  מקורה  האתיקה 
מקורם  והמוסר  החמלה  ואילו 

ביהדות. 

זו בדיוק הבעיה. הפתרון שלו הוא של 
אתה  שקוהרנטית  עמדה  לא  זו  מידור. 
בהגותו  אין  עובדות.  שתיהן  איך  מבין 
הבנה מדויקת כיצד הן משתלבות יחד. 
קרניים  כשתי  משתלבות  הן  לטענתי, 

אחת. דיאלקטית  במערכת 
חמלה,  של  אתיקה  לפי  שפועל  מי 
כדי  הצדק  אתיקת  את  לזכור  חייב 
שאתיקת  ולבדוק  עצמו  את  לבקר 
להעדפת  אותו  מובילה  אינה  החמלה 
אם  ומנגד,  הפרטי.  המקרה  של  יתר 
מנקודת  הסיטואציה  את  בוחנים 
אתיקת  הצדק,  אתיקת  של  מבטה 
להתייחס  תמיד  מזכירה  החמלה 
הריאלית.  הקונקרטית  המציאות  אל 
הללו,  הדיאלקטיים  היחסים  במסגרת 
המוסרי  הפוֵעל  של  האחריות  מקבלת 
בלבד,  והוא  שהוא,  מפני  תוקף.  משנה 
הטענה  זאת  האתיקות.  שתי  בין  מאזן 
שתי  שבין  היחסים  על  שלי  המרכזית 
האתיקות הללו. זה לא או־או, אלא גם 

הסובייקט. של  האחריות  ומכאן  וגם, 

המוסרי  � בפועל  שלך  ההתמקדות 
מוקד  כי  הטענה  את  מהדהדת 
מהאל  עובר  הדת  של  הפילוסופיה 

האדם.  אל 

ביותר  הרווחת  הטענה  אולי  זו 
הדת,  של  ובסוציולוגיה  בהיסטוריה 
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החוקרים  כל  בין  הרווחת  וההנחה 
על  חלוק  ואני  "דת".  ששמו  בפנומן 
כולם. הטענה שלי היא שזו לא המצאה 
הוא  הסובייקט  ומעולם  מאז  מודרנית. 
המקור המבסס את האחריות המוסרית 
בעידן  לכך  המודעות  אבל  והדתית. 
העידן  בין  המבדילה  היא  המודרני 
הקדם־מודרני לעידן המודרני. זה תמיד 
היה תלוי באדם, אבל לא תמיד ניסחנו 
של  השביעי  בפרק  לכך.  המודעות  את 
אני  המאמין"  הוא  "בראשית  ספרי 

במפורש.  לכך  מתייחס 

נגע  � ספרך,  של  הזה  השביעי  הפרק 
בי ממש. זה החלק שבו אתה מנסח 

שלך.  המשנה  את 

הספר הוא חלק שלישי בטרילוגיה. דב 
שוורץ כתב ביקורת על הטרילוגיה. הוא 
של  שלם  רציף  מהלך  כאן  שיש  הבין 
הדגשת הסובייקט בכינון העולם הדתי, 
שבספר  הבין־אנושי,  הפוליטי,  האתי 
מהפרספקטיבה  רק  מטופל  האחרון 
או  ההשלכות  אבל  האמונה.  של 
לכן  גדולות.  יותר  הרבה  הן  הטענות 
מקבל  לא  אני  למה  להבין  יכולה  את 
בין  שמבחינה  הקלאסית  ההבחנה  את 
האדם  לקדם־מודרני.  המודרני  העולם 
המודרני  בעידן  המקור.  תמיד  הוא 
הוא  יותר.  לזה  מודע  נעשה  האדם 
להתחייבות  האפיסטמולוגי  המקור 
האתי  המקור  הוא  הדתית,  או  האתית 
האחריות  את  עצמו  על  מקבל  הוא  כי 
והוא  והאלוהים,  זולתו  כלפי  האתית 
שהאדם  מפני  ההרמנויטי  המקור  גם 
ממנו.  הנדרשת  הדרישה  את  מפרש 
הזולת, או האלוהים, אינם מופיעים עם 
גבי  על  שחורה  באש  חקוקה  דרישה 
באמצעות  נוצרת  הדרישה  לבנה,  אש 
תהליך הפרשנות של האדם עצמו. אי־
האנושיים  בחיים  מופע  לשחרר  אפשר 
פעיל, שמקנה  סובייקט  מהנוכחות של 

חייו. למכלולי  ומובן  משמעות 

בהרבה  � מעלה  שאתה  טענה  זו 
לתאר  נסה  הספר.  לאורך  וריאציות 

המהלך.  את 

 — תפילה  "פצועי  הראשון,  הספר 
תפילה לאחר מות האל", עוסק בשאלה 

התפילה  מובן  מה   — בנאלית  לכאורה 
לתפילה  מובן  יש  האם  אלוהים?  ללא 
עושה  אני  לענות  כדי  אלוהים?  ללא 
להתחקות   — עושה  שפנומנולוג  מה 
הוא  בספר  הנבדק  הנתון  נתונים.  אחר 
הספרות העברית. איך יוצרים ומבטאים 
אלוהי.  איננו  שלה  שהמושא  תפילה 
המושא  היסטורית,  מבט  מנקודת 
האלוהי קודם לתפילה ומאפשר אותה. 
הפוכה  מסקנה  עולה  מהממצאים 
הטראומתית  החוויה  לאחר  שגם  והיא: 
של מות האל, סילוק האל מהעולם, בני 
אדם ממשיכים להתפלל, והם מבטאים 
את התפילה בשירה, בפרוזה ובאמנות. 
של  מובנה  מה   — השאלה  עולה  ואז 
תפילה ומה היחס בין התפילה למושא 
שכדי  היא  המרכזית  הטענה  שלה. 
אל  לחזור  צריך  התפילה  את  להבין 
המתפלל,  האדם  של  הפנומנולוגיה 
למי   — במושא  ולא  באקט  להתמקד 
התפילה מכוונת. ובניתוח מאוד מורכב 
כי  הטענה  את  מעלה  אני   — וזהיר 
עצמית.  חריגה  של  אקט  היא  התפילה 
דוחה  הוא  למציאות,  מסרב  המתפלל 

אותה.  שופט  או  אותה 
בתפילת בקשה — המתפלל מבקש 
כשנעמי  למציאות.  שמנוגד  משהו  על 
"לו  הנהדר  שירה  את  כותבת  שמר 
האדם  תשוקת  את  מבטאת  היא  יהי", 
ללוחמים  שונה.  תהיה  שהמציאות 
אחד  הייתי  ואני  כיפור,  יום  במלחמת 
לא  איש  לגמרי,  ברור  היה  זה  מהם, 
פקפק בכך שזו תפילה. ואז, כשמנתחים 
שזו  בעצם  מתברר  יהי",  "לו  את 
שבה  מהמציאות  לחרוג  האדם  כמיהת 
גם  אבל  האדם.  תפילת  מתממשת  לא 
בתפילה של הודיה ושבח, שכל הדתות 
כשופט,  מתייצב  האדם  בה,  מלאות 
המציאות.  את  שמחייב  כמי  כמעריך, 
של  אקט  היא  תפילה  המקרים  בשני 
את  שמייחד  מה  וזה  עצמית  חריגה 
זו חריגה  התפילה — אם האדם מאמין 
לא  היא   — לא  ואם  לאלוהים  שמוסבת 
מוסבת לשם. היא יכולה להיות מוסבת 
אל  מוסבת  להיות  יכולה  היא  פנימה, 
אל  בהכרח  לא  אבל  ההיסטוריה, 
ששוב  פנומן  היא  תפילה  האלוהים. 
הסובייקט  למרכזיות  המסד  את  מניח 

במובן  מתפלל,  כיש  האדם  המתפלל. 
חורג.  כיש  האדם  של 

וזאת  אנושי.  פנומן  היא  תפילה 
ושבייד  רוזנצווייג  של  לעמדות  בניגוד 
מובן  שאין  שחשבו  אחרים  והוגים 
כשעושים  אלוהים.  ללא  לתפילה 
מגלים  טובה  פנומנולוגית  עבודה 
הפנומנים  אחד  היא  שהתפילה 
שאינה  ביותר  העמוקים  האנושיים 
נמען.  לה  יש  אם  בשאלה  כלל  תלויה 

כותב:  שלום  ש'  המשורר 

ן  ּכֵ ַעל   / ֱאלִֹהים  ֵאין  ְלֵהיַכל  י  ִנְכַנְסּתִ
ְטהֹוָרה ּכֹה  ָהְיָתה  ִתי  ִפּלָ ּתְ

לא  שהיא  מפני  טהורה  התפילה 
האלוהים.  אל  המושאי.  הפן  אל  זזה 
הזה  הוא. הספר  ותפילתו  עומד  האדם 
מרחב  בתוך  איך  להצביע  ניסיון  הוא 
מושג  יש  למושא  לכאורה  שבו  חיים, 
לסובייקט  שבתשתיתו  מתברר  מרכזי, 
האנושי.  לסובייקט  מרכזי,  מקום  יש 
שיקולים  על  מבוססת  אינה  הטענה 
מטאפיזיים,  או  דתיים  תיאולוגיים 
אלא על עבודת ניתוח פנומנולוגית של 
שעניינם  העברית  בספרות  טקסטים 

תפילה. 

עבורך?  � האלוהים  מות  טענת  מהי 

את  חולקים  והתאיסט  האתאיסט 
אלוהים  יש  אומר  האחד  עולם.  אותו 
האלוהים  מות  שאין.  אומר  והאחר 
אם  שגם  משמעו   — אחר  משהו  הוא 
רלוונטי  אינו  הוא  בעולם  אלוהים  יש 
הוא  האלוהים  במות  העיסוק  לחיינו. 
חשוב מפני שאם אלוהים אינו רלוונטי 
בפנומנים  התמקדות  ישנה  בחיינו, 

וברלוונטיות שלהם.  דתיים 
הוא  מרכזי,  היותר  השני,  הנדבך 
אחרים  "מול  שנקרא  השני,  הספר 
מעמד  בסוגיית  עוסק  והוא  ואחרות", 
שתי  של  ביקורת  דרך  הסובייקט 
קנט  של  האתיקה  הגדולות:  האתיקות 

לוינס.  של  והאתיקה 
היא  קאנט  של  המוצא  נקודת 
חובה,  יש  האוטונומי שעליו  הסובייקט 
והזולת הוא רק האובייקט של החובה. 
יש  אם  זולת.  כל  בעצם  הוא  הזולת 
זולת.  כל  זהו  מישהו,  כלפי  חובה  עליי 
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היא  המבט  נקודת  לוינס  אצל 
המוסרית  החובה  של  המקור  הפוכה. 
אינו בסובייקט עצמו אלא בזולת. בפני 
הנכנע  העבד  הוא  והסובייקט  הזולת. 
של התביעה שהוא נתבע על ידי האחר. 

הקצה. עמדות  שתי  הן  אלה 
הרחוקה  שלישית  עמדה  מציג  אני 
בעמדה  הפגם  שווה.  מרחק  משתיהן 
הקנטיאנית הוא העובדה שהזולת הוא 
אדם  ולא  אחר  כל  הוא  מופשט.  יש 
עוד  חמורה  לוינס  אצל  הבעיה  פרטי. 
חובה  עליי  מטיל  שהזולת  מפני  יותר 
כמה  פה  יש  החובה.  מקור  אני  ולא 
זולת  כל  שלא  העובדה  כמו  בעיות, 
בפני  ראו  לא  הנאצים  חובה.  מטיל 

חובה.  פנים שמטילות  היהודים 

זה מעניין, משום שההגות של לוינס  �
למטרה  לה  שמה  השואה  אחרי 
לפתור את הבעיה הזאת. לתקן את 
הפילוסופיה  של  המוסרית  החולשה 

המערבית. והתרבות 

את  פותרת  אינה  שלו  ההגות 
יכולה לפתור אותה,  ולא  הבעיה הזאת 
בתוכה  שעומדת  היסודית  הבעיה  כי 
את  לזהות  חייב  שהסובייקט  היא 
אין  אם  חובה.  שמטיל  כמי  הזולת 
שמזהה  סובייקט  של  מוקדמת  הוכחה 
את  אתית  ושמזהה  חובה,  אפיסטמית 
חובה  מטילות  הזולת  שפני  העובדה 
החובה,  סוג  את  ושמפרש  מוסרית, 
לא  פנייך  מוסרית.  חובה  תתחולל  לא 
חובה  שזו  בכך  מכיר  שאני  לי  אומרות 
אפיסטמית, הן גם לא אומרות שיש לי 
חובה. הן נוכחֹות. והדבר הכי חמור: מה 

לעשות? עליי 

לא  � מצוות  שהפנים  טוען  לוינס 
תרצח. 

זה.  את  אפילו  אומרות  לא  הפנים שלי 
הדרמתי  הדבר  את  יאמרו  שהן  כדי 
רצח,  שיש  בכך  להכיר  חייב  אני  הזה, 
שרצח הוא אסור ושפני הזולת מטילות 
להיחלץ  אי־אפשר  הזאת.  החובה  את 
מהאני שמטיל את האחריות. זו הנקודה 
ביסודה של אתיקת החמלה.  הקריטית 
שני  יש  כאֵחר,  בך  מכיר  כשאני 
מופעים של אחרות: אחרת וממני. ואם 

אני  הוא  הקריטריון  ממני,  אחרת  את 
הזולת,  שהוא  אחר  מופע  ויש  עצמי 
הקונקרטי  הזולת  לאחר,  מעבר  הזולת 
לוינס  לפי  מיהו  לפניי.  שניצב  המסוים 
הזולת  או  האחר  החובה?  את  מטיל 

הריאלי?

נים  � הּפָ עם  המפגש  על  מדבר  לוינס 
כך  והחמלה.  האתיקה  את  שמחולל 
הקונקרטי.  בזולת  מדובר  פניו  שעל 
רואה  שאתה  האדם  של  הפנים  על 

מולך.

בטרנסצנדנטיות.  מדובר  לא  כן,  אם 
יסוד  תמיד  היא  האחרּות  לוינס  אצל 
מפענח  לא  אני  אם  אבל  טרנסצנדנטי, 
ומופיע  שנראה  מה  בין  הקשרים  את 
יתחולל  לא  הטרנסצנדנטיות,  לבין 
מאום. למשל — אני רואה אותך שמחה, 
אבל אולי את עצובה? אולי הפנים שלך 
מהו  זה?  את  פותר  אני  איך  משקרות? 
את  לומד  האדם  שבאמצעותו  המנגנון 
מה שהוא צריך ללמוד? לוינס לא מציע 
שום מנגנון. הוא בעצם מציע עמדה די 
אלימה, לפיה שום דבר שהסובייקט לא 

לעשות. יכול  לא  הזולת  עושה 

האחר  � עם  שהמפגש  גורס  לוינס 
מכונן את האני, האני מתחולל בשל 

האחר. של  לפניו  הכמיהה 

כן, אבל אם אין אני קודם, אין כלי־
לא  יכול  אני  כלום.  יתחולל  לא  קיבול. 
האנושית  ההיסטוריה  אותך.  לראות 
ראו  לא  לבנים  באי־נראות.  מלאה 
לשבת  יכול  היה  שחור  עבד  שחורים, 
המשפחה  ובני  לבן  אדם  של  בביתו 
סובייקט  היה  אותו מפני שלא  ראו  לא 
שייוחס  שראוי  מה  את  לשחור  שייחס 

לו.

נראה הרבה פעמים שלוינס מתייחס  �
את  לתקן  שמטרתו  אידאי,  למצב 

הקיימת. המציאות 

רק  הוא  מתקן,  לא  הוא  אבל 
מחמיר. אדם שמבקש לסלק את כובד 
האחריות המוטלת על האדם עצמו, על 
הזולת,  על  אותה  ולהטיל  הסובייקט, 
אינו מבין מה הוא עושה. אתה לא יכול 
להכיל את זה על הזולת. עצם הסטטוס 
האדם  של  מעשיו  הוא  הזולת  שמקבל 
היא  הספר  של  המרכזית  התזה  עצמו. 
אני  הפנימית".  הנסיגה  של  "אתיקה 
בוחן את השאלה: אם באמת הסובייקט 
נעלמת  הזאת  הראשוניות  איך  ראשוני 
זו  ושאלה  להופיע?  לזולת  ומאפשרת 
הנוכחי,  הספר  השלישי,  לספר  קשורה 
העוסק  המאמין",  הוא  "בראשית 

מיוחד. באופן  האלוהים  בשאלת 
עבודה  אינה  פנומנולוגית  עבודה 
תיאורית  עבודה  אלא  אסנציאלית 
רוצה  אני  בני אדם.  הם  האומרת: אלה 
הבוגר.  האדם  של  מצבו  את  לבחון 
בחיינו הבוגרים אי־אפשר ליטול מאיתנו 
לו  שיש  אני  אין  אם  ראשוניותנו.  את 
הזולת  יוכל  לא  והבנה,  דעת  שיקול 
לתת לו את זה. היחסים הריאליים הם 
אחד  שכל  זה  במובן  דיאלוגיים  יחסים 
מאיתנו בא עם הווייתו ועולמו ומסתכן 
הוא   — סכנה  הוא  דיאלוג  בדיאלוג. 
מצב שבו את יודעת כיצד נכנסת ואינך 
אומר  זה  אין  אבל  תצאי,  כיצד  יודעת 
שניים  זה  היותך.  את  מחליף  שמישהו 
היותך.  את  מחליף  לא  זה  אחד.  ולא 
בקיומנו  מכירה  הדיאלוגית  העמדה 
בכך  להכיר  המונולוגי.  ולא  הדיאלוגי 
אלא  לזולת  ערך  לתת  רק  לא  משמעו 
לסובייקט  ערך  לתת  ובראשונה  בראש 

עצמי.  האני  לדיאלוג.  שנכנס 
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מרטין  � של  בהגותו  נוכח  הדיאלוג 
בובר. הוא יצר פילוסופיה דיאלוגית. 

של  כחוקר  פתחתי  שלי  הקריירה  את 
השפיעו  שגם  המאמרים  אחד  בובר. 
"התפתחות  נקרא  בובר  חקר  על  הרבה 
על  והשלכותיה  האחר  של  הקטגוריה 
הבעיה  בובר".  של  אני־אתה  תפישת 
שחלק  בובר,  של  בתפישה  היסודית 
ההנחה  הייתה  לוינס,  איתר  ממנה 
קודמת  האני־אתה  של  שהתבנית 
אם  אבל  והאתה.  האני  של  להיפרדות 
שם?  לנו  היה  מה  קודמת,  באמת  היא 
אין  אני  אין  אם  אנושית.  חוויה  לא  זו 
שיפוט.  אין  ביקורת,  אין  רפלקסיה, 
מסוים  שבשלב  הייתה  שלי  הטענה 
בובר  ושעמדת  עמדתו,  את  שינה  בובר 
האני  בין  בריחוק  מכירה  המאוחרת 
להתגבר  ניסיון  בדיאלוג  ורואה  והאתה, 
על הריחוק, שלא מבטל אותו. בכל יחסי 
זיקה, יחסי הזיקה ניזונים מהמרחק. הם 
סוגרים  אינם  אבל  מרחק  על  מגשרים 
במבודד  להתקיים  ממשיך  האני  אותו. 
המאמרים  את  כשכתבתי  האתה.  כמו 
הללו בשנות ה־80, לא ידעתי שאלה הן 
האינטואיציות שינחו אותי בהמשך אבל 
הבובריאנית  העמדה  נגד  התקוממתי 
כאדם שהדיאלוג הוא חלק מסגנון חייו, 
האישי והאקדמי. אני פרסמתי הרבה עם 
הדיאלוג.  אוהב את  אחרים, מפני שאני 

בחטין טען שכל משפט הוא דיאלוגי. �

מהמסורת  מגיע  בחטין  מאוד.  יפה 
הדיאלוגית. זהו דיאלוג שאיננו מונולוג 
של  מיסטית  לחוויה  התכנסות  ואיננו 
בהקשר  זה  את  אומר  אני  אני־אתה. 
הכללי  הפרויקט  את  להבין  שיעזור 
לחזור  שמנסה  שלי  הפילוסופי 
הזה  במובן  הממשיים.  חיינו  למציאות 
שלא  שאומר  ויטגנשטייני  מאוד  אני 
את  להחליף  התיאוריה  של  מתפקידה 
עליה  המציאות.  על  יודעים  שאנו  מה 
להנהיר אותה, אבל לא להחליף אותה. 
על המציאות אנחנו יודעים שהסובייקט 
חייו.  מתחומי  תחום  בכל  נוכח,  תמיד 

מתי  � אך  נוכח,  תמיד  הסובייקט 
אתה  כיצד  מתהווה,  הוא  לדעתך 

העצמיות? לידת  את  תופש 

פרנץ  של  ביטוי  היא  העצמיות  לידת 
נולדת  מתי  יודע  אינו  איש  רוזנצווייג. 
נולד  מתי  יודע  אינו  איש  העצמיות. 
איננו  רפלקסיבי.  חושב  כיצור  האדם 
עצמנו.  אנו  ונהיינו  נולדנו  מתי  יודעים 
מתי  בדיעבד  לדווח  יכולים  אנחנו 
יכולים  איננו  אבל  זה  את  חווים  אנחנו 
סודי.  הוא  הלידה.  רגע  על  להצביע 
אבל  תהליך  היא  העצמיות  לידת  אולי 
כשאני  מגיחה.  העצמיות  שבו  רגע  יש 
משתמש במונח עצמי, אני משתמש בו 
באופן רזה מאוד. העצמיות — כסוג של 
עבורו  הוא  שהעולם  הסובייקט  לידת 
רפלקטיבית.  היא  ושתודעתו  ובשבילו 

שיוצר  � הדיכוטומיה  נגד  יוצא  אתה 
אני־אתה  של  יחסים  בין  בובר 

אני־לז.  של  ליחסים 

אנחנו לא או־או. דרך האובייקטיביזציה 
להיכרות  נכנסים  אנחנו  חיינו  של 
היא  ביותר  המרתקת  הדוגמה  עומק. 
דבר  היא  האהבה   — האהבה  פרדוקס 
בגין  הזולת  את  אוהב  האדם  משונה. 
משהו, אבל אם אני אוהב את התכונות 
שלו אזי אני אוהב את עצמי. הרי ברור 
שאהבה היא אקט של חריגה מוחלטת 
אינה  הזה  לפרדוקס  התשובה  מעצמי. 
הפן  את  מבטל  שהאוהב  בכך  נעוצה 
אלא  הנאהב,  הופעת  של  האובייקטיבי 
הוא רואה בכך מנגנון או חלון שדרכם 

האדם.  אל  הוא מתקרב 
האהבה  הבובריאנית  העמדה  לפי 
הייתה לא נהירה במונחים אנושיים. כי 
הנאהב,  הזולת  על  מדבר  שאתה  ברגע 
שלי  התיאור  אם  אבל  ללז,  הופך  הוא 
אובייקט,  לדידי  הוא  האדם  יותר,  נכון 
אחרי  שהרדיפה  מאחר  רק.  לא  אבל 
להתגברות  מובילה  האובייקט  מופעי 
מישהו,  כשאוהבים  לפעמים  על, 
להיות  הופכות  הלא־אהובות  התכונות 
היה  לא  בובר  זה  ואת  ללא־רלוונטיות, 

להסביר.  יכול 
הפשוטה  השאלה  את  שואל  אני 
האמונה.  פרדוקס   — אצלי  שמכונה 
לאל מבחינה אפיסטמית,  קודם  האדם 
בתור  באל  מכיר  האדם  שרק  מפני 
האדם  אם  גם  אל.  אין  בלעדיו  אל. 
עליו  אלוהית,  התגלות  של  חוויה  חווה 

להכיר בכך שזו חוויה של התגלות ולא 
"מלאך  מכנה  שדקארט  מה  או  תעתוע 
מבחינה  גם  קודם  האדם  אבל  ערום". 
עליו  שחובה  בכך  מכיר  האדם  אתית. 
לעבוד את האל, ושהאל הוא יש הראוי 
לעבודתו. ושיא השיאים הוא הקדימות 
הלילה  עד  מהבוקר  ההרמנויטית. 
רצון  את  מפרשים  מאמינים  אנשים 
האל. ואחרי כל זאת, האל צריך להיות 
נראה  זה  אונטולוגית.  מבחינה  ראשוני 
שעומדת  השאלה  וזו  אפשרי,  בלתי 
לפתרון  להתקרב  כדי  הספר.  במרכז 

מהלכים: כמה  עושה  אני 
מנסה  אני  הראשון,  במהלך 
דגמי  שלושה  של  ניתוח  באמצעות 
מאמינים שבהם הראשוניות של האדם 
יהודה  רבי  הוא  הראשון   — מתקיימת 
על  מיוסדת  האמונה  שלשיטתו  הלוי, 
הרב  הוא  השני  התרחשות;  על  עובדה, 
היא שהאמונה  סולובייצ'יק, שתפישתו 
והאחרון  נוכחות;  חוויית  על  מיוסדת 
האמונה  שלפיו  לייבוביץ,  ישעיהו  הוא 

הרצון.  הכרעת  על  מיוסדת 
הגישות,  משלוש  אחת  כל  בתוך 
אבל  מתקיימת;  הזאת  הראשוניּות 
שלי,  הבן  ניר,  ועם  בכך  הסתפקנו  לא 
הפרקטיקה  על  שלם  פרק  יחד  כתבתי 
בעולם  המאמינים  של  הממשית 
שלאדם  הטענה  הוכחת  ועל  ההלכתי 
בתחום  דומיננטי  מאוד  מעמד  יש 
לאלוהים.  יחסו  בקביעת  הרבני־הלכתי 
הוא יכול למחות נגד האל ולבקר אותו 
נתפשים  אינם  הללו  התהליכים  כשכל 
מהחוויה  כחלק  אלא  האל  כביטול 
הדתית עצמה. לאחר שתיארתי שלושה 
של  הפרק  את  והוספתי  אמונה  דגמי 
לפרק  מגיע  אני  הדתית,  הפרקטיקה 
להנהיר  לנסות   — לאפילוג   — המרכזי 

הזאת. התופעה  את 
מאוד:  פשוטה  שלי  הטענה 
האל  של  האונטולוגית  ראשוניותו 
מושגת בתהליך של נסיגה פנימית של 

מריבונותו. המאמין 

הפוך.  � רק  הצמצום,  תורת  כמו  זה 
האל.  ולא  עצמו  את  מצמצם  האדם 

הסדרה  במסגרת  ספר  לכבודי  יצא 
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הצביעה  המבוא  את  שכתבה  העורכת 
על הדמיון לתורת הצמצום. היא שאלה 
שיש  והשבתי  לשם,  מפנה  איני  מדוע 
אתית.  טענה  כאן  יש  אחר.  משהו  כאן 
על פעולה שהאדם צריך לבצע, עבודת 
חירות. ככל שהוא פעיל יותר ויותר, כך 

לסגת. החובה  את  להבין  עליו 
"אין  יפה:  זאת  ניסחה  ווייל  סימון 
אם  לאלוהים  להתפלל  יכול  אדם 
משפט  זהו  ישנו".  שהוא  מאמין  הוא 
אי־אפשר   — היא  הכוונה  פרדוקסלי. 
שניתן  כאובייקט  לאלוהים  להתייחס 
מעבר  שהוא  למה  רק  אלא  להכרה, 
כיצד   — כן  אם  אבל  אובייקט.  להיותו 
שנוכחותו  היא  התשובה  נוכח?  הנעדר 
באמצעות  מתאפשרת  הנעדר  של 
הנוכחות של הסובייקט עצמו שמצמצם 
תופעה  אותה  זו  שלו.  השליטה  את 
שקורית באהבה, ביחס אל הזולת. תנאי 
של  הנסיגה  היא  האהבה  של  הכרחי 
האדם עצמו מהיחסים ההיררכיים שבין 
של  תהליך  זהו  לאובייקט.  סובייקט 
התהליך  על  הצבעה  הוא  העניין  חירות. 
הממשי שבאמצעותו מתהווה האפשרות 
של הופעת האל עבור המאמין. עניין זה 
פעולות  שתי  יש  שכן  פעמיים,  בו  תלוי 
 — הראשונה  בפעולה  הסובייקט:  של 
אתית  אפיסטמית,  פעיל  הסובייקט 

הוא   — השנייה  ובפעולה  והרמנויטית, 
בשירו  ראי  פעילותו.  את  מצמצם  מסיג, 

הוטנר:  הרב  של 

בֹודֹו  ּכְ ַלֲהַדר  ֶאְבֶנה  ן  ּכָ ִמׁשְ ְלָבִבי  ּבִ
ים. ָאׂשִ ַח  ִמְזּבֵ ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּוּבַ

ִלי ֶאת  ח  ֶאּקַ ִמיד  ּתָ ּוְלֵנר  ְלַקְרֵני הֹודֹו 
ָהֲעֵקיָדה,  ֵאׁש 

ֶאת  ַנְפִשי,  ֶאת  לֹו  ַאְקִריב  ן  ּוְלָקְרּבָ
ַהְיִּחיָדה. ַנפִשי 

 — האני  להופעת  בשיר  לב  ושימי 
את  אקריב  לי,  אקח  אקים,  בלבבי, 
פעולות  הן  אלה  כל  היחידה.  נפשי 

עושה. שהסובייקט 

אבל זה לא יכול להיות אחרת. האל  �
הממשי. בעולם  פועל  אינו 

את  קורע  היה  אלוהים  אם  גם  בדיוק. 
שזו  בכך  להכיר  צריך  הייתי  סוף  ים 
ולא פעולת השטן או כוח  פעולה שלו, 

הספר. של  התזה  זו  מקרי.  טבע 

הספר  � את  לצמצם  עליי  היה  אם 
בוחרת  הייתי  מילים,  לכמה  שלך 
"תנועה"  "אמונה",  ב"סובייקט", 

ו"עדות".

אבל  חשובה,  מאוד  אכן  היא  העדות 

מרטירית.  בעדות  מדובר  הזה  במקרה 
מנכיחה  שהווייתו  מי  הוא  האמונה  ֵעד 
את האמונה. כפי שאומר המדרש: "אתם 
עדי, נאום ה' ואני אל" — אם אתם עדי, 
אני אל. האדם מעיד על היותו עד של 
כאדם,  עצמו,  הוא  שבו  באופן  האל 
לאל  נוכחות  נותן  האדם  מתקיים. 
האמונה  ֵעד  המרטיר!  רעיון  זה  בחייו. 
האופן  באמצעות  האלוהים  על  מעיד 

חי. הוא  שבו 

דווקא  � כשל  שאלישע  טוען  אתה 
שלו. האמונה  משום 

זה קשור לתזה אחרת שלי, המתייחסת 
הוא  הפיתוי  כפיתוי.  האמונה  אל 
את  העוקרת  מוחלטת  התבטלות 
לאמונה  מאפשרת  אינה  היא  האמונה. 
להתקיים. בהיעדר סובייקט אין אמונה. 

אני ראיתי זאת אחרת: כשאדם אינו  �
עצמו,  את  מבטל  כשאדם  סובייקט, 
יכולה  שאליו  ואקום  יוצר  הוא 

הרוע. של  הבנאליות  גם  להיכנס 

סובייקט  אין  אם  להיכנס.  יכול  הכול 
האפלים  היצרים  מפני  הגנות  שום  אין 
שחיינו  השרירותיות  מפני  ביותר. 

בה.  עטופים 

ספירת העומר / ליאור זקס שמואלי
ִמיִמים ּתְ בּועֹות  ׁשָ ְבָעה  ׁשִ

ֶחֶסד ּבְ ְלָך  ָהִייִתי  ה  ְנִקּיָ
ֵמַהְיּסֹוד ִלּפֹות  ַהּקְ ֶאת  ְלַטֵהר 

ָבעֹות  ַהּגְ ַעל  ַרְגֵלינּו  ין  ּבֵ ׁשֶ
ְלָפֶניָך ָלבֹוא  ָאז 

ָהָהר  ִלְפֵני 
ַעְצִמי ּבְ ֲאָחָדה  ּכַ ְוַלֲעֹמד 

ְלָך  ר  ְלַסּפֵ יר  ּפִ ַהּסַ ַחת  ּתַ
י  ִמּדַ ִלי  ָהָיה  ְך  חֹׁשֶ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ַעל 

ָלָבן ד  ּבַ ַעל  ם  ּדָ ׁשֶ ּכְ

ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  ִלי  ּבְ ָאז 
ֵאַלי  ר  ַדּבֵ ּתְ

ָממֹות. ּדְ ר  ֶעׂשֶ ּבְ

]מתוך: משיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית )תשע"ה(, עמ' 27[
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"השבור הוא השלם" — תיאולוגיה אחרי השואה
ריאיון עם פרופ' אירווינג )ייץ( גרינברג

מראיינת: טליה אלון

הריאיון עם פרופ' אירווינג )ייץ( גרינברג 
לעברית  אנגלית  בין  בטבעיות  דילג 
פרופ'  אמריקאי.  במבטא  שוטפת 
אורתודוקסי,  ורב  תיאולוג  גרינברג, 
בין  לארצות־הברית,  ישראל  בין  חי 
ורוחנית  מעשית  לניו־יורק,  ירושלים 
נע  הוא  כי  נדמה  ראשון  במבט  כאחד. 
מגלה  מעמיק  מבט  אך  העולמות,  בין 
מחברת  הגותו  ביניהם.  משלב  הוא  כי 
בין השמימי לארצי, בין האל לאדם, בין 

להומניזם.  האורתודוקסית  היהדות 

•
בטענה  � לפתוח  רוצה  אני 

המחלקתי,  בסמינר  שהשמעת 
לפיה מטרת הנאצים הייתה להרוג 
גם  עולה  זו  טענה  אלוהים.  את 
בורשטיין,  ז'רר  ז'אן  של  בספרו 
הנאציזם",  של  "הפסיכואנליזה 
רצח־אב  הייתה  השואה  כי  שטען 
מרחיק  אתה  הפרוידיאני.  במובן 
אב  ברצח  מדובר  שלא  וטוען 
במובן  אלא  הפסיכולוגי,  במובן 

התיאולוגי.  הרוחני, 
זה נכון. ג'ורג' שטיינר, במאמרו החשוב 
שהיהדות  גורס   ,"Bluebeard's Castle"
 — שלה  הרעיונות  גדול.  מתח  מעוררת 
האלוהית,  האחריות  המוסר,  המצפון, 
האוניברסליות ותיקון עולם — כל אלה 
מעוררים מתח גדול אצל היחיד. טענתו 
דרכים  שלוש  יוצרים  שהיהודים  היא 
הזה:  נסבל  הבלתי  למתח  המובילות 
כיישום  הנצרות   .2 עצמה;  היהדות   .1
שבה   — המרקסיזם   .3 היהדות;  של 
חילונית־משיחית  גרסה  רואה  הוא 
שיוצר  שמה  מרגיש  שטיינר  ליהדות. 
האידאל  בין  השילוב  הוא  הקושי  את 
וימות המשיח  עולם  תיקון  הגבוה, קרי 
המוחלטת,  השלמות  את  שמבטאים 
של  הפשרה,  של  המציאות  לבין 

המוגבל.  האדם  טבע  ושל  החסרונות 
לעמוד  הניסיון  שעצם  היא  טענתו 
מתח,  מעורר  אפשריות  בלתי  בציפיות 
מעורר  היהודי  האידאליזם  וטינה.  כעס 

וקונפליקט. פסיכולוגי  מתח 
הזה  הרעיון  את  לבחון  רוצה  אני 
טענתי  החילוני.  מהכיוון  אחר,  מכיוון 
עולם  של  חזון  מציע  שהנאציזם  היא 
בני  של  אבסולוטיות  שיוצר  מושלם 
מקור  להיות  הופך  הפיהרר  אדם. 
גרסה   — אחרא  הסטרא  זה  הסמכות. 
הנאצים  היהודי.  הרעיון  של  שטנית 
הציעו שלמות בכל הממדים — שלמות 
זו  הייתה  ולאומית.  כלכלית  ביולוגית, 
המודרניזם  של  טוטליטרית  תנועה 
בדומה  שלמות  להציע  שרצתה 
בעקבות  ה־20.  לתנועות אחרות במאה 
וכסמכות  כמקור  נתפש  המנהיג  כך, 
כאן  אין  לאלוהים.  הפך  היטלר  לכול. 
פסיכולוגי.  או  תיאולוגי  עניין  רק 
אבסולוטית,  היא  השליט  של  הסמכות 
היא  זאת  להבטיח  היחידה  והדרך 
האחרים,  הערכים  כל  את  להרוג 
ובכללם דת ודמוקרטיה. הניסיון להרוג 
תיאולוגי,  עניין  רק  אינו  אלוהים  את 
כל  את  להרוס  מהניסיון  חלק  אלא 
מקורות הערך והסמכות שיש בהם כדי 
העליונה  הסמכות  על  ולערער  להתנגד 

התיאולוגיים  ההיבטים  הפיהרר.  של 
זה.  את  זה  והחילוניים משלימים 

ה־20  � במאה  אידאולוגיות  הרבה 
רצו להפוך את העולם לאוטופיה 
האוטופיה  אבל  תפישתן,  לפי 
רצח  חייבה  היא   — הנאצית 

והשמדה. 
במובן  יותר  רחב  הוא  האלוהים  רצח 
הוא  הנאציזם  מסוימת,  מבחינה  הזה. 
גרסה משולחת רסן של מודרניות. חלק 
המודרניות,  של  הטובות  מהאיכויות 
אוניברסליות  מדע,  טכנולוגיה,  כמו 
ואוטופיזם, יצאו משליטה. האפשרויות 
תחושה  יצרו  המודרנה  של  החדשות 
לשנות  שאפשר  לקרות,  יכול  שהכול 
הקצה,  אל  הקצה  מן  העולם  את 
טוטליטריות  תנועות  הרבה  היו  ולכן 
ליצור  ניסיונות  הרבה  היו  ה־20.  במאה 
המטבע  של  השני  הצד  חדש.  סדר 
אדם.  בני  של  האבסולוטיזציה  הוא 
את  להשמיד  מסיים  היה  היטלר  אם 
להרוג  ממשיך  היה  הוא  היהודים, 
הוא  הרחוק  בטווח  אחרים.  לאומים 

את ההשמדה.  מרחיב  היה 
הצורך  את  מוכיחה  השואה  לדידי, 
על  ופיקוח  איזון  בקיום  והחשיבות 
צריך  פוטנציאליים  לקורבנות  כוח. 
וזה  עצמם.  על  להגן  הכוח  להיות 
העם  עבור  מייצגת  שישראל  הדבר 
יהודי  רוב  המלחמה,  לפני  היהודי. 
היו  לא  כלל  והעולם  ארצות־הברית 
גבול  שאין  הוכיחה  השואה  ציונים. 
בעקבות  לחלש  להיעשות  שיכול  למה 
הפיתוחים הטכנולוגיים. ולא מדובר רק 
בעניינם של יהודים, שכן הדבר מתרחש 
במדינות עולם שלישי ובמרידות אנטי־
בין  איזון  כשאין  קולוניאליסטיות. 
קטסטרופה.  היא  התוצאה  הכוחות, 
המקרבן  את  משחית  אבסולוטי  כוח 

הקורבן.  ואת 
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כוח  � ליהודים  ייחסו  הנאצים 
ממה  בהרבה  גדולים  והשפעה 
גיסא  מחד  בפועל.  להם  שהיה 
ומאידך  הם עשו להם דמוניזציה 

אותם.  רוממו  גיסא 
הנאצים  העצובות.  האמיתות  אחת  זו 
חשבו שהיהודים שולטים בעולם, שהם 
והתברר  בעולם,  ביותר  החזק  הכוח 
אף  וחסרי־כוח.  חלשים  שהיהודים 
אלא  זה  אין  להם.  התנגד  לא  אחד 
נוסף  ועניין  המיתוס.  מעשיית  חלק 
ביום  ישראל.  במועדי  השימוש  היה 
הכיפורים מנגלה היה שם עצמו אלוהים 
ועורך סלקציה. הם רצו ליצור מצג של 
צלם  ומחיקת  החיים  על  המוות  ניצחון 
רק  לא  היהודים  מחיקת  האלוהים. 
גם מחיקת היהדות  במובן הגזעי, אלא 

והתיאולוגי. הרוחני  במובן 

התגובה שלך היא הומניזם ביקורתי.  �
למרכזי  נעשה  האדם  של  תפקידו 
כולם  השואה  אחרי  רמות.  בהרבה 
ולשאול את עצמם את  צריכים לעצור 
מוצדק,  זה  ואם  מנמיכים  אנחנו  מי 
אחרי  רעות.  השלכות  לכך  שיש  מפני 
הם  בהלם:  היו  רבים  נוצרים  השואה 
במבט  אבל  עם,  ברצח  ותמכו  רצו  לא 
הנוצרית  שהתפישה  הבינו  לאחור 
ובוגדים  נחותים  ביהודים  שראתה 
והם  הנאצית,  הדמוניזציה  על  הקלה 
בעולם  הכנסיות  אחריות.  הרגישו 
שהן  מפני  תשובה  עשו  המערבי 
עשו  הן  השואה.  לקח  את  הבינו 
האורתודוקסים  משעשו  יותר  עבודה 
שכה  המסורתית־היהודית  והקהילה 
שבויה בלתפוש את עצמה כקורבן, או 
כעונש  לשואה  שמתייחסים  החרדים 
שלהם  היחס  את  בחנו  ולא  מהאל 
הוא  בעבודה  הראשון  השלב  לאחר. 
שנברא  האדם  את  לכבד  הומניזם, 
האחרון  במחזור  השני,  הלקח  בצלם. 
פורסם,  לא  שעדיין  שלי  הכתיבה  של 
בעולם  חיים  אנחנו  לצמצום.  מתייחס 
שהוביל  מה  אלוהי.  צמצום  יש  שבו 
שההבנה  הוא  הזאת  למסקנה  אותי 
אם  לפיה  הברית,  של  המקראית 
עליך  יגן  הוא  ה'  דבר  על  תשמור 

זו  הבנה  אותך,  יעניש  הוא  לא  ואם 
לשואה.  כשמתייחסים  תופשת  אינה 
היא  אלוהי  כעונש  לשואה  התייחסות 

מחריד. דבר 
לאחר  אליו  שהגעתי  שלי,  ההסבר 
שאנחנו  הוא  חיפוש,  שנות  ארבעים 
הצמצום,  אחרי  של  בתקופה  חיים 
בה.  מתערב  לא  שאלוהים  תקופה 
האחר  הצד  היא  שלי  הצמצום  תפישת 
בתקופה  ההומניסטית.  התפישה  של 
שאחרי הצמצום, אלוהים דורש מהאדם 
להיות אחראי. במסגרת הברית מוטל על 
האדם לעצור את הרוע ולהגן על עצמו. 
התגובה הנאותה אחרי השואה היא לא 
מהצבא  להשתמט  חרדי.  עוד  להיות 
העם  על  תגן  שהתורה  תפישה  מתוך 
היהודי נראה כמו פרודיה נוראה. המסר 
עוזר  אלוהים  הפוך:  הוא  השואה  של 
שנגן  מבקש  והוא  לעצמו  שעוזר  למי 
על עצמנו. השואה באירופה לא נעצרה 
בגלל  גם  אלא  היהודים,  בגלל  רק  לא 
שלא  מהצד,  והעומדים  הברית  בעלות 
באחריות,  נהגו  כשהם  אחריות.  לקחו 
רבים.  יהודים  הצילו  הם  בדנמרק,  כמו 
מבקש  שה'  הוא  ההומניסטי  המסר 
וההוכחה  אחריות,  לקחת  האדם  מבני 
לקחה  ישראל  השואה  היא שמאז  לכך 
ועצרה את הניסיונות להשמיד  אחריות 

היהודי.  העם  את 

בכנס  � התייחס  שגיא  אבי  פרופ' 
שבין  להבדל  במחלקה  שנערך 
הקדושה  ההיסטוריה  תפישת 
האנושית.  ההיסטוריה  לתפישת 
ההיסטוריה  תפישת  פי  על 
ההיסטוריים  האירועים  הקדושה, 
ואילו  אלוהית,  בהכוונה  מקורם 
האנושית  ההיסטוריה  תפישת 
הפעולות  על  הדגש  את  שמה 
טען  שגיא  פרופ'  האדם.  של 
הימים  ששת  מלחמת  שבעקבות 
בציונות  חדשה  תפישה  נוצרה 
בין  שחיברה  תפישה  הדתית, 
היסטוריה  ויצרה  התפישות, 
שמקדשת  אקטיביסטית  קדושה 
התגלות  של  כמרחב  המרחב  את 
ומצווה על האדם לפעול ולהירתם 

הפעולה  הלאומי.  במישור 
למקודשת.  הפכה  המדינית 

הוכיחה  שהשואה  היא  כך  עם  הבעיה 
להיות  יכולים  רעיונות  כמה  עד 
גבול.  יש  הרעיונות  לכל  מוגזמים. 
כמו  טובים  רעיונות  לקחת  אפשר 
אוניברסליות,  וזכויות  טכנולוגיה 
ולהפכם לכלי הרג. זה מה שמבדיל בין 
השואה להתקפות אנטישמיות אחרות. 
פוגרומים  ביצעו  נוצרים  הביניים,  בימי 
לא  אחד  אף  אבל  ביהודים  ופרעות 
הגה את רעיון ההשמדה האוניברסלית. 
המודרנית  הדמוקרטיה  של  התהילה 
בני  לכל  הכוללת  ההתייחסות  היא 
כדי  שימשה  הזה  שבמקרה  האדם, 
התייחס  היטלר  ההרג.  את  להרחיב 
שאינו  באומרו  בפוזן,  שלו  בנאום  לכך 
שום  מוציא  לא  והוא  אחד  אף  על  חס 
שהיא  האוניברסליות,  מהכלל.  יהודי 
כהצדקה  כאן  משמשת  חיובי,  עיקרון 

לג'נוסייד.
תקף  להיות  צריך  הדין  אותו 
רעיונות  לציונות הדתית.  כשמתייחסים 
כמו גאולה וברית עם האל הם נפלאים, 
מהמציאות  התעלמות  סכנת  ישנה  אך 
עלול  המאמין  אדם.  לבני  והתנכרות 
ולהתעלם  בלבד,  לאלוהים  להתייחס 
מההשלכות  או  המדינית  מהמציאות 

שלו. הפעולה  של  הצבאיות 

ראיתי ביו־טיוב את העימות שלך  �
כהנא. מאיר  הרב  עם 

היינו חברים מילדות. לא נשארתי איתו 
בקשר קרוב, אבל הייתי מוכן להתייחס 
איתו,  להתווכח  שראוי  אדם  כאל  אליו 
עד שהתוודעתי לרמת ההרסנות שלו. זו 
דוגמה טובה להקצנה. רבים מרעיונותיו 
הוא  היהודית.  המסורת  על  מבוססים 
שהעם  בזמן  שגובשו  רעיונות  לקח 
בקיצוניות  והתעלם  נרדף,  היה  היהודי 
הוא  שהשתנתה.  והמציאות  מההקשר 
הבין שהשואה היא נקודת תפנית, ואי־
יישום  אפשר להמשיך כמו בעבר, אבל 
הבין  הוא  שגוי.  היה  שלו  המסקנות 
שעלינו להיות חזקים והיה נאמן למסר 
"לעולם לא עוד", אבל יישום המסקנות 

ואכזר.  קיצוני  היה 
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טענתך היא שכל דת ואידאולוגיה  �
היא  מוחלט  תוקף  התובעת 

אלילות. 
היגיון  אותו  לפי  רצחנית.  אלילות 
עבור  אתגר  זה  לפלורליסט.  הפכתי 
מלקחי  אחד  כמוני.  יהודי־אורתודוקס 
השואה הוא שטוָטליות היא מקור לרוע. 
מוחלט,  ערך  להיות  יכולה  דת  אפילו 
בשם  ומסוכנת.  להרסנית  להפוך  וכך 
הקהילה  על  הג'יהאד.  נעשה  אלוהים 
להיות  כיצד  ללמוד  דתיים  אנשים  של 
מחויבויות  ולקבל  פלורליסטית, 

סותרות. והשקפות 

מה כוונתך במחויבויות והשקפות  �
סותרת?

ניתנה  שהתורה  מאמין  אני  יהודי,  אני 
עם  מתמודד  אני  איך  ישראל,  לעם 
המוסלמים, או עם הנוצרים שמאמינים 
שאלוהים לקח מעם ישראל את התורה 
היא  שלי  התשובה  להם?  אותה  ונתן 
מחויב  להיות  איך  ללמוד  חייב  שאדם 
לדעות  מקום  לתת  זאת  ועם  לדתו 

שונות.  ולהשקפות 

השואה  � של  הלקח  כי  טוען  אתה 
זאת,  לעומת  אוניברסלי.  הוא 
פרופ' שמואל טריגנו טוען בספרו 
חובת  נזקי  על  אושוויץ:  "גבולות 
את  להפוך  הניסיון  כי  הזיכרון" 
את  מנשל  לאוניברסלית  השואה 

שלהם.  מההיסטוריה  היהודים 
נגד  זו אחת הסכנות. השואה התבצעה 
מי  תיאורטי.  עניין  כאן  ואין  היהודים, 
לאנושות,  לשנאה  השואה  את  שהופך 
של  הסכנה  זו  המציאות.  את  מזייף 
נופלים  ורבים  האוניברסליזציה, 
קורה  שזה  אטען  אם  בבד,  בד  בכך. 
משמעות  לזה  ואין  ליהודים,  רק 
זו  לאמת.  שוב  אחטא  אחרים,  לגבי 
התורה  היהדות:  של  הדיאלקטיקה 
הוא  שלה  החזון  אך  ליהודים  ניתנה 
כלל  גאולת   — העולם  כל  תיקון 
תחילתה  היהודים.  רק  ולא  האנושות 
ביהודי הראשון, אלא  אינה  של התורה 
לכל  הוא  החזון  העולם.  בריאת  עם 

ליהודים.  רק  ולא  העולם 

בין  היהודית  הדיאלקטיקה 
חשובה  לפרטיקולריות  אוניברסליות 
המשמר  על  לעמוד  יש  כמובן,  ביותר. 
למחוק  לאוניברסליות  לאפשר  ולא 
השואה  את  ו"לזייף"  היהודים  את 
אליה  שהתייחסו  הרוסים  שעשו  כפי 
האנושות.  על  פשיסטית  כהתקפה 
בהרבה  שכמו  היא  שלי  התשובה 
אין  לסכנה.  ערים  להיות  יש  מקרים, 
מהאחריות  אותי  לשחרר  כדי  בכך 
מכוון  לא  וזה  ולתקן.  מהשואה  ללמוד 
רק ליהודים כשם שהתורה היא לא רק 
ליהודים. זהו אחד הרעיונות המרכזיים 
היהדות  בשואה.  רק  מדובר  לא  שלי. 
היסטוריים  מאורעות  שיש  אומרת 
יציאת  כמו  אותנו,  ומנווטים  שמכוונים 
אבטיפוס  היא  מצרים  יציאת  מצרים. 
של כל ההיסטוריה. מה שאלוהים עשה 
לבני ישראל הוא יעשה לכל בני האדם. 
לחירות  יצאו מעבדות  היהודים  רק  לא 
שלהם,  המולדת  את  מצאו  ולבסוף 
מצרים  יציאת  ייגאל.  העולם  כל  אלא 
ומיוחד  פרטיקולרי  מאורע  אכן  היא 
בעל  היהודית, אבל מאורע  בהיסטוריה 
ללמוד  שצריך  אוניברסלית  משמעות 

ולהגשים.
בהיסטוריה  מאורעות  מעט  יש 
ומשפיעים,  כה חשובים  היהודית שהיו 
"מאורעות  מכנה  שאני  מאורעות 
כל  לאורך  אותנו  המדריכים  ניווט", 
ההיסטוריה. גם אחרי שיצאנו ממצרים, 
יציאת מצרים ממשיכה להדריך אותנו. 
ישראל  מדינת  הקמת  וגם  השואה  גם 
והשלכות  משמעות  בעלי  אירועים  הם 
מדינת  הקמת  היהודי.  מהעם  החורגות 
אוניברסלי  מסר  היא  למשל,  ישראל, 
ולקורבן  לחלש  כוח  להעניק  הקורא 
הפוטנציאלי. מדינת ישראל היא הוכחה 
ולהגן  למשול  זכות  יש  שלאנשים  חיה 

לעולם.  לקח  זה  עצמם.  על 

עולם  � לתיקון  אתה מציע שאיפה 
שבורה. אמונה  לצד 

שבור.  שאינו  רעיון  שאין  נדמה  לי 
דגמי  שכל  לנו  הראתה  השואה 
אינם  אנשים  מפוקפקים.  השלמות 
אני  אותם.  להכיל  וצריך  מושלמים 
יגן  שהאל  האמונה  האמונה:  אל  חוזר 

פצועה  הברית  את  תשמור  אם  עליך 
שבורות,  והאמונה  הברית  ושבורה. 
יותר  להן  ויש  יותר,  מעמיקות  הן  אך 
טען  מקוצק  מנדל  מנחם  הרב  סמכות. 
גם  שבור".  מלב  שלם  דבר  "אין  כי 
מבחינתי  השבורות  והברית  האמונה 
השבור  פרדוקסלי  באופן  שלמות.  הן 
עבורי הוא שלם. השבור משמעו הבנת 
את הפלורליזם  הוא מאפשר  הגבולות. 

הטוָטליות.  מפני  ומגן 

תוכל  � ופלורליזם,  ברית  אגב 
הברית  רעיון  את  בקצרה  להציג 
נבדל  הוא  ובמה  תפישתך  לפי 
מרעיון הברית של יוג'ין בורוביץ? 
בורוביץ',  של  הגותו  את  מעריך  אני 
קידם  שהוא  הברית  שרעיון  וסבור 
המוצא  נקודת  גם  וכך  חשוב,  מאוד 
האלוהי  התפקיד  בין  שמבחינה  שלו 
לחידוש  והשאיפה  האנושי,  לתפקיד 
חלק  שאנחנו  לומר  ניסה  הוא  הברית. 
שיוצרת  מברית,  מחוזה,  משותפות, 
לשחזר  ניסה  הוא  ואחריות.  מחויבות 
ודרישות.  סמכות  של  מסוים  מובן 
להפוך  ומנסה  זאת,  עם  מסכים  אני 
לשיטתי,  לאוניברסלית.  הברית  את 
הברית היא מלכתחילה אוניברסלית. זו 
היהדות  של  הייחודית  התרומה  הייתה 
האל  של  המושג  רק  לא  מראשיתה. 
את  שלו  ההגבלה  גם  אלא  האינסופי, 
יש  לכן  אדם.  לבני  בהתייחסותו  עצמו 

אדם. לבני  ותפקיד  לאלוהים  תפקיד 
מעבר  הרחקתי  לאל,  בהתייחסותי 
היהדות  בין  כשקשרתי  לבורוביץ 
מצמצם  רק  לא  האלוהים  לצמצום. 
לברית,  נכנס  כשהוא  עצמו  את 
עצמו  את  לצמצם  ממשיך  אלא 
של  הראשון  הצמצום  הברית.  במהלך 
במעמד  לברית  בכניסה  הוא  האלוהים 
לידי  בא  השני  והצמצום  סיני,  הר 
ביטוי ביהדות הרבנית. זו התרומה של 
לא  שני  בית  שחורבן  הבינו  הם  חז"ל; 
כמו  האלוהים  של  החסר  מכוחו  נבע 
היהודים  דחיית  או  הרומאים,  שטענו 
פועל  היה  אלא  הנוצרים,  שטענו  כפי 
של  צמצום  עצמית,  הבלגה  של  יוצא 
שמרדו  היהודים  הקדוש־ברוך־הוא. 
אלא  כופרים,  היו  לא  ברומאים 
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נאמנים לה'. האמירה המפורסמת היא 
גילוי  זרה,  עבודה  היו  שבבית הראשון 
זאת  ולעומת  דמים,  ושפיכות  עריות 
חינם.  שנאת  בגלל  חרב  השני  הבית 
הגענו  מכך.  מורכב  יותר  זה  לדעתי 
בני  של  התנהגותם  שבה  לתקופה 
אלוהים  התוצאה.  על  משפיעה  האדם 
מפני  הטבעית  התוצאה  את  הופך  לא 
מדובר  לא  מצוות.  שומרים  שאנשים 
רק בשנאת חינם אלא בחוסר אחריות 
שהם  מפני  ניצחו  חז"ל  וקיצוניות. 
קראו את המציאות נכון, והבינו שתמו 
וההתגלות.  הנבואה  הגלויים,  הנסים 

אחריות.  לקחת  צריכים  אדם  בני 
התקופה  הוא  השלישי  הצמצום 
את  נוטלים  אדם  בני  שבה  שלנו, 
שלי  החידושים  אחד  האחריות.  כל 
מתקרב.  אלוהים  צמצום  שבכל  הוא 
אלוהים  לפיו  הנוצרי  מהרעיון  ההיפך 
ומתקרב.  מתרחק  אלוהים  מתרחק. 
בבית  שנוכח  אלוהים  להיות  במקום 
המקדש, שהאש שלו שורפת אותך אם 
השני  בצמצום  עברנו  מתקרב,  אתה 
הרבנית,  מהתקופה  ביטוי  לשכינה, 
בשיא  אנחנו  מקום.  בכל  שנוכחת 
בתקופה  הברית,  של  ההתפתחות 
לגמרי  נחבא,  לגמרי  אלוהים  שבה 
אחראים,  לגמרי  האדם  ובני  קרוב, 

אדם.  בבני  נוכח  הוא 

התייחסת  � המחלקתי  בסמינר 
מצרים  יציאת  שבין  להבדל 
כביטוי  לפורים,  הנסים  עטורת 
הראשון  הצמצום  שבין  להבדל 

לשני.
נסים  יש  הראשון  הצמצום  בתקופת 
כבר  חז"ל  מצרים.  ביציאת  כמו  גלויים 
התקופה  של  מצרים  שיציאת  תפשו 
שבפורים  מאחר  פורים.  היא  הרבנית 
אלא  גלויה,  אלוהית  התערבות  אין 

יוזמה של מרדכי  יש  מאחורי הקלעים. 
ואסתר שלוקחים אחריות. פורים מבטא 
נבואה,  אין  את תקופת הצמצום השני. 
יודעים מהו  אין קול מן השמים — איך 
אחריות  לוקחים  אדם  בני  ה'?  רצון 
בתקופה  שאנחנו  טוען  אני  ויוזמה. 
את  לוקחים  אדם  בני  שבה  השלישית, 

האחריות. כל 

חורבן  � בה  שיש  תקופה  וזו 
זה.  אחר  זה  ותקומה 

ללקיחת  עדות  היא  לדעתי,  התקומה, 
האחריות, והיא הייתה נס. אם מקבלים 
אחריות ונלחמים בגבורה זוכים להגיע 
בבנייה  לחורבן  מגיבים  לתקומה. 
התחדשות  ישנה  המוות  אחרי  מחדש. 
שיעור  ישראל  במדינת  החיים.  של 
בעולם  ביותר  הגבוה  הוא  הילודה 
הצמצום  של  התיאולוגיה  המערבי. 
ומבליטה  חיים  מחייבת  השלישי 
מוסר ושוויון. הדת צריכה להדגיש את 
תיקון העולם. אלוהים בחר להצטמצם 
מעוניין  אינו  שהוא  הוא,  והמסר 
בהוגנות  שנתנהג  אלא  אותו  שנעבוד 

אדם. בני  כלפי 

את  � מבקש  שאלוהים  כתב  השל 
אלוהים  את  שהוצאנו  האדם. 
שמכוון  אני  ליצור  ועלינו  לגלות 

לאל.
זו התשובה של הדתיים, אם הם רוצים 
לעשות תשובה. הם יכולים לתת עדות 
שהוא  פי  על  אף  נמצא  שהאל  כך  על 
חזון  לנו  ויש  עמו  בברית  אנחנו  נחבא, 
לעשות  יכול  אינך  עולם.  תיקון  של 
לא  אחריות.  לוקח  כשאינך  זאת 
המדינה,  את  בונה  לא  בצבא,  משרת 
הדתיים  וכדומה.  בשוויון  מכיר  לא 
יכולים לעשות תשובה גדולה מאוד. זו 
"אתם  בישעיהו  המשמעות של הפסוק 

נאום ה'". אתם עדי — בלי שאתם  עדי 
עדי אני כביכול לא ה'. דווקא בתקופה 
את  יוצרת  האדם  בני  של  העדות  זו, 
עדות  זו לא  הקשר עם האלוהים, אבל 
זה  כראוי.  מתנהג  אינך  אם  משכנעת 
עוד דבר שלמדנו מהשואה: היו אנשים 
ומצד  ונורא,  איום  שהתנהגו  דתיים 
והצילו  שהתנגדו  אפיקורסים  היו  שני 
יהודים. מה שחשוב הוא לא הדיבורים, 

המעשים.  אלא 

ההתייחסות  � כי  נראה  על,  ממבט 
מתארת  הצמצום  לשלבי  שלך 
תהליך התבגרות של עם. כשאתה 
ילד, האל — האבא — נוכח ושומר 
רעים  לך על מעשים  עליך, סולח 
חטא,  על  ומכה  מתנצל  אתה  אם 
צריך  בוגר  אדם  זאת  ולעומת 

עצמו. בכוחות  להסתדר 
היא  שהברית  מאמין  אני  מסכים.  אני 
גם מכניזם חינוכי. הברית דרשה מהעם 
כשאלוהים  אחריות.  לקחת  להתבגר, 
של  הבא  לשלב  מוכן  שהעם  הכיר 
הוא עשה את הצמצום השני.  הבגרות, 
ובנו,  אב  הוא  הדוגמטי  המודל  בתנ"ך 
הזה  המודל  בחז"ל  וילדים.  הורים 
נשאר, אבל ישנו גם הדימוי של יחסים 
זוגיים, בעל ואשה. וזה כבר בוגר יותר. 
לתקן  אפשר  האם   — שאלה  ישנה 
שמאמין  מי  ראויות?  שאינן  הלכות 
כמוני בצמצום, כלומר שאלוהים מורה 
כך  שכן.  סבור  אחריות,  לקחת  לאדם 
למכור  לאב  מתירה  התורה  חז"ל.  עשו 
עצרו שם,  לא  חז"ל  לנישואין.  בתו  את 
זכויות  ולצדה  הוסיפו את הכתובה  הם 
שניתן  מה  כל  האישה.  לטובת  נוספות 
כשאנשים  להיעשות.  צריך  להיעשות 
מכריזים:  כאילו  הם  זאת,  עושים  לא 
"אני ילד! אני לא יכול להחליט בעצמי! 

להתווכח!" יכול  לא  אני 
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רשמים — על "גוונים של מחשבה"
שרית בלונדר

"לימוד בחברותא הינו מסורת עתיקת־
יומין בעולם היהודי, וכאן יישמנו אותה 
פתח  ועכשוויים",  חדשים  נושאים  על 
ואמר ראש המחלקה, ד"ר אבי אלקיים, 
פעילותה  את  המסכמים  בדבריו 
מחשבה".  של  "גוונים  קבוצת  של 
חלק  "הוא  אבי,  הוסיף  זה",  "תהליך 
האינטלקטואל.  בניית  את  מתפישתי 
בבניית  להסתפק  באקדמיה  לנו  אל 
את  לפתח  אם  כי  הפילולוגי  החוקר 
שיעצב  כדי  הישראלי  האינטלקטואל 

שלנו".  התרבות  את  מחדש 
יפה   — בזמן  אחורה  שנה  נחזור 
נפתלי מצרי משוחחת עם אבי ומציעה 
שתלמד  סטודנטים  קבוצת  להקים  לו 
שונים.  טקסטים  בחברותא  יחדיו 
הוא  בדמיונו  הרעיון,  את  אוהב  אבי 
את  שיחשוף  שנתי  מהלך  רואה  כבר 
לתחומי  בכך  המעוניינים  הסטודנטים 
צפויות,  לא  להתנסויות  חדשים,  הגות 
שבחרו  והמחקר  הקורסים  על  נוסף 

נכנס  הרגע,  באותו  בהם.  להתעמק 
מיפה  שומע  אבי,  של  לחדרו  נגר  אלי 
להירתם  הוא  אף  ומסכים  היוזמה  על 
עוד  אליהם  מצוותת  יפה  למהלך. 
ארבע סטודנטיות — יעל צ'רניאק, רינה 
פיצ'ון, עתליה עומר, ואני — ויחד אנחנו 
שעמדה  פעילות  של  שנה  משלימים 
מאסכולות  מומחים,  שישה   — ביעדיה 

המורחבת  הקבוצה  בפני  הרצו  שונות, 
ואלה  בתחומו.  אחד  כל  עמה  ושוחחו 
הם המרצים־אורחים ונושאי המפגשים:

לקבלת  בובר  בין   — שוהם  פרופ' 
ותיקונה  האלוהות  שבירת  האר"י: 

האדם. ידי  על 
 — גרין  )ארתור(  יצחק  פרופ'  הרב 

רדיקלית.  יהדות 
ר'  פי  על  עמלק   — קליין  רוני  ד"ר 
סארטר  לאור  מלובלין  הכהן  צדוק 

ולוינס. 
סופיזם,   — ארביב  רוברטו  הרב 

שביניהם. ומה  יהדות 
מחווה   — איזקסון  ח.  מירון  פרופ' 

המולחנת.  לשירתו 
בודהיזם,   — אלשטיין  יואב  פרופ' 

דיאלוגי. במסלול  יהדות 

25 סטודנטים מהחוג למחשבת ישראל 
אחרות  ממחלקות  סטודנטים  ושני 

ה ב ש ח מ ל  ש ם  י נ ו ו ג
לה  שמה  זו  קבוצה  ישראל.  למחשבת  במחלקה  ושלישי  שני  לתואר  סטודנטים  של  פילוסופית  חשיבה  קבוצת 
למטרה לקיים מפגשים של שיח פילוסופי מחשבתי פורה ומפרה סביב נושא מרכזי אחד. בשנת הלימודים תשע"ז 

הדדיות. השפעות  ותרבות  דת  הנושא:  נבחר 

המפגשים מתמקדים בשימת לב למכלול ההיבטים הקשורים להשפעות שבין דת ותרבות כגון ההיבט הפילוסופי, 
הסוציולוגי, המשפטי, הפמיניסטי ועוד. חברי הקבוצה מאמינים שמעגלי שיח בעלי גיוון מחשבתי הם מקור פורה 
ולהתפתחות  לצמיחה  ממש  של  תרומה  ותורמים  והמחשבה,  הדעת  ולהרחבת  להעמקה  פילוסופית,  לחשיבה 
אחד  מציג  הראשון  במפגש  אחד.  לנושא  מוקדשים  אשר  מפגשים  שני  מתקיימים  חודש  בכל  המחשבתית. 
ולאחריו  מעמיק,  ודיון  שיח  מתנהל  קטנות,  בקבוצות  מכן,  ולאחר  במליאה  הנושא  את  מהקבוצה  הסטודנטים 
מועלים הגיגיה של כל קבוצה במליאה. המפגש השני בנושא נערך עם מרצה-אורח, שזהו תחום מומחיותו. הגיגים 
נגר, שרית  אלי  מצרי,  נפתלי  יפה  הם:  הקבוצה  להקמת  היוזמים  ישראל.  באתר של המחלקה למחשבת  יפורסמו 

צ'רניאק. יעל  עומר,  טלי  בלונדר, 

כך  זה. לשם  פילוסופי חשוב  ותומך בקיומו של מיזם  ישראל, מעודד  ד"ר אבי אלקיים, ראש המחלקה למחשבת 
גוונים של מחשבה במלגה על  לוין אשר מזכה את המשתתפים בקבוצת  הקצה לפרויקט זה משאבים מקרן מ.ג. 

.21:30-19:00 השעות  בין  לשבועיים  אחת  שני  בימי  מתקיימים  המפגשים  אחד.  כל   ₪  2000 סך 
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מחשבה"  של  "גוונים  למיזם  הצטרפו 
המפגשים.  מ־12  אחד  בכל  והשתתפו 

?12 ומדוע 
קדם  מרצה־אורח  עם  מפגש  לכל 
של  גוונים  בקבוצת  מקדים  מפגש 
מחשבה, הכנה לקראת ההרצאה עצמה. 
על המפגש המקדים והכנתו היה אחראי 
מתוך  אותו.  והזמין  במרצה  שבחר  מי 
המארגן  הצוות  התקבצנו,  פעם  לא  כך 
הטקסטים  את  יחד  לנתח  כדי  בלבד, 
להעבירם  כיצד  ולחשוב  והרעיונות 
המקדים,  במפגש  הרחבה.  בקבוצה 
הוצג  כל חברי הקבוצה,  שבו השתתפו 
התקיים  מכן  ולאחר  ורעיונותיו  הנושא 
הטקסטים  פי  על  מעמיק  ושיח  דיון 
פעם  לא  התקיים  זה  שיח  שחולקו. 
עד  של  קטנות  קבוצות   — בחברותות 
קבוצה  בכל  היותר  לכל  איש  שישה 
במליאה,  גם  השיח  התנהל  ולעתים   —
הנוכחים.  הסטודנטים  כל  בהשתתפות 
 — המטרה  את  שירתו  אלה  גם  אלה 
לשאול,  לדבר,  האפשרות  בהן  הייתה 
עם,  להסכים  על,  לחלוק  לתמוה, 
התחושה  וברעיונות.  במחשבות  לשתף 
מה  על  שיש  ובראשונה  בראש  הייתה 
מומחה  בינינו  היה  שלא  ומשום  לדבר, 
פיו  שעל  מי  שהובא,  בנושא  בקיא 
"יישק דבר", אלא כולנו למדנו וניתחנו 
מי  יותר  מי  יחד,  והנושא  הטקסט  את 
המשתתפים  בינינו  חיבור  נבָנה  פחות, 
שאיפשר לכולם להתבטא בחופשיות הן 
בחברותות הקטנות יותר והן בחברותא 
החומר  עם  היכרות  על  נוסף  הרחבה. 
בהם,  ידבר  שהמרצה־אורח  והמושגים 
לבטא  למשתתפים  המפגש  איפשר 
ורעיונותיהם,  מחשבתם  את  בפתיחות 
לשאול שאלות, להשיג השגות, לחלוק 
ולהתווכח. גם זו הייתה מטרת המפגש. 

בכך. מה  של  עניין  לא 
המקדים,  המשותף  לחקר  הודות 

עצמה  ההרצאה  בזמן  האווירה  הייתה 
לדברי  להתייחס  יכולנו  מאוד,  נינוחה 
המרצה ורעיונותיו בעומק רב יותר, ולא 
מרתק  דיון  המרצה  עם  התפתח  פעם 

עצמה.  מההרצאה  פחות  לא 
כנראה  הקבוצה,  היא  כך  וכאשר 
זאת:  מרגישים  שלה  האורחים  גם 
שמעולם  בפניי  ציין  קליין  רוני  ד"ר 
רצינית  כה  התייחסות  פגש  לא 
אורח  להרצאת  באקדמיה  ומעמיקה 
ההכנה  בעבודת  איתנו  שחווה  כפי 
ההרצאה  ובערב  המפגש  לקראת 
כתב  אלשטיין  יואב  ופרופ'  עצמו; 
יפה,  "שלום  הקבוצה:  ולחברי  ליפה 
שמחתי מאוד להיות איתכם, הרגשתי 
להתבטא  אפשרות  לי  שנתן  חיבור 
וכיחידים  כקבוצה  אתם  בחופשיות. 
נראים כתופעה מיוחדת במינה בתחום 

האקדמיה". 
זו? בשנה  התוודענו  ְלמה 

מגוונים  היו  המפגשים  נושאי 
והפגישו אותנו עם נושאי הגות חדשים 
רבים  כך  שונים.  מחשבה  וכיווני  לנו 
הקבלה  מתחום  באים  שאינם  בינינו 
כמו  למושגים  לראשונה  אולי  נחשפו 
סוף"  "אין  כלים",  "שבירת  "צמצום", 
לקראת  בחברותא  בהם  להעמיק  ויכלו 
פרופ'  שוהם;  פרופ'  של  הרצאתו 
גרין דיבר איתנו על מהי יהדות  ארתור 
רדיקלית, מה תפקידה ובמה חשיבותה 
ד"ר  כולו;  לעולם  דווקא  אלה  בימים 
רוני קליין פרש בפנינו מהלך פילוסופי 
בנושא כפייה מול בחירה חופשית מתוך 
האקזיסטנציאלית  בפילוסופיה  עיון 
במדרשים  ומנגד  והפנומנולוגית 
השונות;  הדמויות  בין  וחיבר  רבניים, 
הסופית  בהגות  העמיק  ארביב  רוברטו 
המוסלמית והאיר את המשותף לה עם 
היהדות; חווינו ערב מיוחד עם המשורר 
יפה  של  בהנחייתה  איזקסון,  ח.  מירון 

נפתלי מצרי, ערב של שיחה אינטימית 
הפנימי,  עולמו  על  כך  כל  ואישית 
שירתו ואמונתו הדתית, עליו כאמן, על 
בנגינתם  שֻלווה  ערב  וצמיחתו,  ילדותו 
של  שירים  רנרט  ועדי  מגן  אלי  של 
בקולו  ושר  הלחין  מגן  שאלי  איזקסון 
את  שחתם  אלשטיין,  ופרופ'  הייחודי; 
והיכן  הבודהיזם  על  בשיחה  המפגשים 
בחסידות,  רק  ולא  היהודית,  בהלכה 

בודהיסטיים.  מוטיבים  מצויים 
רבים  עצמי:  משל  מעט  ואוסיף 
הפעילות  בסיכום  הדגישו  מהחברים 
לא רק את הצד האינטלקטואלי כי אם 
את יכולת ההקשבה שהלכה והשתפרה 
בקבוצה, את תחושת הִקרבה בין חברי 
והסבלנות  ההיכרות  את  הקבוצה, 
זו  תחושה  דעתי,  ולעניות  שנרקמו. 
התהליך  של  העמוקה  החשיבות  בדבר 
ממש  של  עוגן  מוצאת  בקבוצה  שחל 
הן בפתיחת דבריו של ד"ר אבי אלקיים 
בחברותא  הלימוד  חשיבות  בדבר 
והן  ביהדות  עתיקת־יומין  כמסורת 
מאיר  אפרים  פרופ'  שחלק  בדברים 
לגישתו,  כי  באומרו  תלמידיו  עם 
האורחים  הכנסת  הקדומה,  היהדות 
קריטית.  היא  הזר,  כלפי  והאוריינטציה 
והִקרבה  הגדולה  אהבתו  כי  והסביר 
נעוצה  לוינס  של  להגותו  חש  שהוא 
את  למעשה  משקפת  שזו  בסיבה 
מפוליטיקה  הנקייה  העמוקה,  היהדות 
ואינטרסים, זו שנשקפת בתורה בסיפור 

והמלאכים.  אבינו  אברהם 
כשהפרטנר  היא  טובה  שיחה  ואם 
בשיחה מרגיש שהבינו אותו כמו שהיה 
זאת  הרי שעשינו   — אותו  רוצה שיבינו 
כלפי  והן  כקבוצה  עצמנו  כלפי  הן 

הגותם. את  עמנו  המרצים שחלקו 
בו  שהתחלנו  שהתהליך  ייתן  מי 
בשנה זו ימשיך ויצמח עוד שנים רבות, 

סביבותיו. על  וישפיע  יתפתח 
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ערב בגוונים שונים — מה עוד יכולתי לבקש
יפה נפתלי מצרי

ב־4 ביוני התקיים ערב מחווה למשורר 
למוסיקה  באודיטוריום  איזקסון  מירון 

אילן. בר  באוניברסיטת 
קבוצת  מטעם  התקיים  הערב 
היה שיאה  והוא  "גוונים של מחשבה", 
ענפה  אינטלקטואלית  פעילות  של 
בעידודו  השנה  כל  לאורך  שהשתרעה 
המחלקה  ראש  אלקיים,  אבי  ד"ר  של 
למחשבת ישראל, ובעזרתה הברוכה של 

צוקרמן. עינת  הגב'  המחלקה  מזכירת 

הרעיון

שביקרתי  לאחר  בי  התעורר  הרעיון 
הסופר.  בבית  שהתקיים  הוקרה  בערב 
איזקסון  מירון  המשורר  הערב,  באותו 
בקולו  שר  מגן  ואלי  משיריו,  קרא 
על  בנגינה  שירתו  את  וליווה  הנפלא 
עדי  של  פסנתר  ובנגינת  קונטָרּבס 
ציפי שחרור. הנחתה  הערב  את  רנרט. 

הייתי  כיצד  ראיתי  רוחי  בעיני 
הערב החשוב  את  שונה  בדרך  מביימת 

קולות  גוונים,  בעזרת  הזה, 
לי שם. וצבע שחסרו 

איחרה  לא  ההזדמנות 
לבוא. לאחר שמירון איזקסון 
בפני  להרצות  להזמנה  נענה 
קבוצת "גוונים של מחשבה" 
העליתי  העברית,  השירה  על 
את  אלקיים  אבי  בפני 
ספרותי  ערב  שנקיים  הרעיון 
מוסיקלי כערב סיום לפעילות 
נעניתי  השנה.  של  המבורכת 

בחיוב.

ההכנות

אלי  הגיש  קצר  זמן  בתוך 
מגן הצעת מחיר, ולאחר שזו 
אושרה, החלה עבודת תחקיר 
קראתי  מרתקת.  ספרותי 
באחד־עשר  רבה  בהנאה 
איזקסון,  של  השירה  ספרי 

כשמפעם לפעם צדתי בלבי שיר מרגש 
אנושי שתיאר פיסה נשכחת או מוכרת 

מחיי. כאב  עד 
בראיונות  ביקורת,  במאמרי  נברתי 
להכיר,  כדי  ואחרים,  כאלה  עיתונאיים 
של  בדמותו  הן  להבחין,  להבין,  לדעת, 

בשיריו. והן  איזקסון  מירון 
וזוגתו  נעניתי להזמנה של אלי מגן 

י להגיע לביתם. קשה היה  הקסומה ֶאּתִ
שלא להתרשם מחדר העבודה של אלי, 
שתיית  כדי  ותוך  מוסיקה,  כולו  שכל 
לקולות,  להקשיב  מוקפד  צמחים  תה 
הדומם  בקונטרבס  לחזות  לצלילים, 
ומקשיב,  שותק  הקיר  לצד  הנשען 
יותר  נכון  עובד  מה  יותר  טוב  ולהבין 

שכזה. בערב  פחות  או 
מירון  עם  נפגשתי  הערב  לצורך 
קיימנו  אילן.  בבר  פעמיים  איזקסון 
וחביב  צנוע  כה  אתה.  אני  של  שיחה 
בכבוד  כך  כל  ונזהר  רגיש  מירון,  הוא 
את  ואישר  התרגש  הוא  הזולת. 
ייחס  אותן  משירתו,  שלי  ההבנות 
פגישות  לאחר  בפסיכולוגיה.  לעיסוקי 
לעריכה  ירוק  אור  ממנו  קיבלתי  אלה, 

הערב. של  חופשית 
ואני  ומירון,  אלי  עם  בהתייעצות 
קוראת להם בשמם הפרטי משום שאני 
ידידות  דבר,  לכל  ידידיי  בהם  רואה 
על  החלטתי  אחת,  במה  על  שנוצרה 
סדר השירים לפי היגיון תמטי כלשהו: 
מבריאת האדם המשתקף בשירו "לולא 

דבר". "אחרית  ועד  נבראתי" 
כחוט  במוחי  שעברה  המחשבה 
השני בכל תהליך התכנון היא לגוון את 
עִדין  דרמתי  יסוד  על  ולשמור  הקולות 

לבמה.  הקהל  את  למגנט  כדי 
לשם כך פניתי לאבי אלקיים, הידוע 
וחברותיי  ולחבריי  נפלא,  שירה  כקורא 
"גוונים של מחשבה"  היקרים מקבוצת 
איש־ השירים,  את  הבמה  על  לקרוא 
לשיר  יהפכו  טרם  הרב,  בקסמו  איש 
נענו  כולם  מגן.  אלי  ידי  על  מושר 
ואחד  אחד  כל  ובחרו  רבה  בהתלהבות 
ואין ספק, על  את השיר הקרוב ללבם. 
קול  בצבעי  אותו  קראו  אכן  הם  הבמה 

להם. הייחודיות  ובהדגשות 
הילדות  קז'ינסקי,  וליאל  למישל 
הים, השמעתי את  מן  הקסומות שבאו 
התאימו  ומיד  התלהבו  הן  השירים, 
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נבראתי",  "לולא  לשיר  וצעדים  תנועות 
הערב. את  לפתוח  שנבחר  השיר 

"את יודעת," פנתה אליי חברתי לאה 
קובעת,  ספק  שואלת  ספק  בתמיהה, 
המציין  ביום  בדיוק  הוא  "הערב שלכם 

הימים?"  למלחמת ששת  שנה   50
קצרה  טלפון  בשיחת 
שיש  הסכים  מירון 
משה  יקיר  זאת.  לציין 
השיר  את  ללמוד  מתנדב 
של  "ירושלים  הנצחי 
בקולו  ולהשמיעו  זהב", 
המסתלסל בתחילת הערב.
אלה,  כל  כדי  תוך 
המודעות  להגיע  החלו 
הדפוס.  מן  הסגלגלות 
ענת  וביעילות  בזריזות 
ברחבי  אותן  תלינו  ואני 
שמואל.  ובגבעת  הקמפוס 
להתחמק  אפשר  היה  לא 

מיופיין.
ולבסוף גם נבחר שולחן 
ביעילותה  עינת,  לבמה. 
הצליחה  ובאהבתה, 
ופרח,  למצוא מפה סגולה 

רבה. כה  והחגיגיות 

על שירה תולעת 
וגולם

במה  הגדול.  הערב  הגיע 
משורר  ועליה  אחת, 
קונטרבס,  נגן  זמר  אחד, 
נער,  מנחה,  פסנתר,  נגן 
שירה  קורא  ילדות,  שתי 
קוראות.  חמש  ועוד  אחד, 
הגיוון  את  קיבלתי  יש! 

שביקשתי.
את  גודש  רב  וקהל 

האולם.
מפגין  חייכן,  איזקסון 
אלי  ושמחה,  הומור  חוש 
נרגשים  רנרט  ועדי  מגן 
יגדירו  אף  הערב  ולאחר 
ביותר  כמוצלח  אותו 
שלהם עד כה עם איזקסון.
את  מבינה  ואני? 

יאכל  שבת  בערב  שבישל  מי  הִאמרה: 
הפרטים הקטנים  על  בשבת. ההקפדה 
וקסום כמו  רגוע  זרם  השתלמה, הערב 

לבן. בדגל  הים  גלי 
השירה  התגלגלה  הבמה  אותה  על 

לשיר  וממנה  קרואה  לשירה  הכתובה 
ומושר.  מנוגן  מולחן 

בילדותי,  שגידלתי  המשי  כתולעת 
הופך  שהיה  לגולם,  הופכת  שהייתה 

ביצים. מטיל  לפרפר, שהיה 

משתתפים:
המשורר: מירון ח. איזקסון

המוזיקאי המלחין נגן הקונטראבס והזמר: אלי מגן
המעבד המוסיקלי והפסנתרן: עדי רנרט

הרקדניות: מישל וליאל ז'אלינסקי
מנחה ועורכת:יפה נפתלי מצרי
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לחשוב על קו התפר
ריאיון עם ד"ר רוני קליין

מראיינת: שרית בלונדר

ד"ר רוני קליין הוא מרצה בחוג לספרות 
באוניברסיטת תל אביב, לשעבר מרצה 
למחשבת  בחוג  העברית  באוניברסיטה 
ישראל ובספרות צרפתית, בוגר הסורבון 
ומכון  העברית  האוניברסיטה  שבפריז, 
שכטר ללימודי יהדות. מחקריו עוסקים 
הן בספרות ופילוסופיה צרפתית במאה 
בת־ יהודית־צרפתית  בהגות  והן  ה־20, 
“אות,  ספרו  את  פרסם  עליה  זמננו, 
מאמרים,  של  רב  ומספר  קהילה"  גוף, 

בעיקר.  בצרפתית 
“עמלק  המעניינת  הרצאתו  לאחר 
לאור  מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  אצל 
במסגרת  נשא  אותה  ולוינס",  סארטר 
לשיחה.  נפגשנו  של מחשבה",  “גוונים 

נולדת בארץ לאמא ישראלית ואבא  �
הוריך  עזבו   10 ובגיל  יהודי  צרפתי 
החלטת   24 בגיל  צרפת.  לפריז, 
כאן.  חייך  את  ולקשור  לארץ  לחזור 
עליי  עברו  המעצבות  שנותיי  רוב  נכון. 
מהתרבות  המשתמע  כל  על  בצרפת, 
והחיים בה. אפשר לומר שהייתי מתבולל, 
כצרפתי  עצמי  את  שראיתי  הזה  במובן 
במקור.  ישראלי  אני  כי  אם  דבר,  לכל 
ומכיוון  דתי,  חינוך  קיבלתי  לא  בבית 
על  יותר  שגדלתי  לומר  אפשר  שכך, 
אותי  הוביל  וזה  הצרפתי,  החינוך  ברכי 
הפילוסופיה  שכן  הפילוסופיה,  ללימודי 
מהתרבות,  חלק  היא  בצרפת,  חשובה 
ללימודים  היא  הטבעית  שנטייתי  ואני, 

בפילוסופיה.  הומאניים, התאהבתי 
לתנועת  הצטרפתי  כסטודנט, 
הצעיר,  השומר  של  הסטודנטית 
התחלתי  שקראתי,  ספרים  ובעקבות 
ההתעניינות  ביהדות.  מחדש  להתעניין 
הכנסת,  לבית  הליכה  ביהדות,  שלי 
בחיים  חשוב  משהו  שיש  ההבנה 
נבעו  אלה  כל  יהודית,  בזהות  יהודיים, 

אינטלקטואלית.  מסקרנות 

מניע  � דבר  של  בסופו  מה  השאלה 
מצוות  עול  עצמו  על  לקבל  אדם 

את  מדגיש  אתה  אותי.  מעסיקה 
לכיוון  אותך  שמשך  האינטלקט 
הצלחתי  שאני  כמה  ועד  הזה, 
היותר  הוא  הרגשי  המרכיב  להבין, 
האדם  של  בהחלטה  דומיננטי 
מצוות.  לשמור  להתחיל  החילוני 
וקיבל  גדל כמתבולל,  כמי שלדבריו 

דעתך? מה  מצוות,  עול  עצמו  על 

שחזרתי  זה  עצם  כי  מצוינת  שאלה  זו 
מערך  מתוך  השכלי,  הפן  מתוך 
שאולי  בעצם  מלמד  אינטלקטואלי, 
בדרך  השכל  כי  הסוף.  עד  חזרתי  לא 
לתשובה  להגיע  ממך  מונע  כלשהי 
הוא  שהשכל  לומר  אפשר  שלמה. 
שבת,  שומר  אני  נכון,  מחסום.  איזשהו 
אחרות  מצוות  ומקיים  כשרות  שומר 
להגיד  יכול  אני  אם  יודע  לא  אני  אבל 
על עצמי שאני שומר מצוות עד הסוף, 
וביקורתי  מסויג  משהו  איזה  יש  תמיד 
היום  שהוא  כפי  הזה,  העולם  כלפי 
אינו  הכנסת  לבית  ללכת  והרי  לפחות. 
כל  ברור.  זה  אינטלקטואלי,  עניין  רק 
מעבר  הרבה  הוא  פה  הקיומי  העניין 
קיומי  פן  פה  יש  האינטלקטואלי.  לפן 
אותך  מחייב  לא  והשכל  לעשות משהו 
תמיד  נשאר  השכל  משהו,  לעשות 

השכל. של  ברובד 
של  היוונים,  של  העניין  כל  זה  הרי 
השכל  של  ברובד  תמיד  הם  אירופה. 

ויש איזה פער בין השכל לבין המעשים 
עצמם. 

וביהדות? �

אצל היהודים קיים רובד ראשוני שמתחיל 
מהשכל  נובעת  אינה  ההתחלה  בקיום. 
לעשות,  שצריך  תודעה  מאיזושהי  אלא 
של ציווי. וזה שונה משכל. אצל היהודים 
העניין  כל  זה  הרי  לשכל,  קודם  הקיום 
משהו  כאן  שיש  ונשמע",  “נעשה  של 

לפני שאני מבין. מֻצווה  שאני מרגיש 

שלך,  � בחשיפה  שלך,  בלימוד  כלומר 
הרגשת פתאום את המחויבות שאתה 
לעם  ְלמה?  מחויבות  עליה?  מדבר 
לי  יותר  אם  ישראל?  לנצח  ישראל, 
להשתמש במילים מפוארות שכאלה.
כן, מחויבות לעם היהודי, לנצח ישראל, 
בדיוק. זה לא רק אלוהים, זה גם, כמובן, 
אבל זה גם עוד הרבה דברים כמו העם 
מול  שלי  החוויות  ההיסטוריה,  הזה, 
מוחשיים  דברים  מול  העם,  מול  ציונות, 
האל,  מול  התמודדות  רק  לא  מאוד, 
מתבטא  האל  מכך.  יותר  הרבה  אלא 
בעם  בבחירה  בתורה,  גשמיים:  בדברים 
היהודים  החיים  המצוות.  בכל  מסוים, 
ולא  קונקרטיים,  מעשים  סביב  סובבים 
דרך  הלימוד,  גם  דתית.  אקסטזה  סביב 
לקרוא,  עלינו  מוחשי:  מעשה  הוא  אגב, 
לפרש, ולעשות זאת עם עוד אנשים: עם 
כאן פרקטיקה  יש  או עם חברים.  מורה 

מאוד ספציפית.

לבדך  � לחזור  אותך  שהביא  מה  וזה 
לארץ־ישראל?

כאן  הוא  שלי  שהמקום  הרגשתי  כן. 
כאן.  הייתי  כבר   24 בגיל  בצרפת.  ולא 
להתעניין  שהתחלתי  מרגע  שנה,  בתוך 

לארץ.  חזרתי  ולהבין, 

בלב  � אביב,  תל  בלב  חי  אתה  וכיום 
האם  התוססת.  העיר  של  הסצנה 
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וכמה  כמה  בין  תמידית  פוסע  אתה 
עולמות?

לקצוות. מטבעי  נוטה  לא  אני  בהחלט. 
בין  העולמות,  בין  לשלב  מנסה  אני 
שילוב  בעצמי  רואה  אני  לחדש.  הישן 
כשהתחלתי  לדתיות.  החילוניות  בין 
מצוות  על  ולחשוב  ביהדות  להתעניין 
שאני רוצה לקיים ולהיכנס לתוך העולם 
לוותר  צריך  שאני  הרגשתי  לא  היהודי, 
החילוני,  העולם  את  ממני  להשליך  או 
שלי,  הגישה  וזו  לשלב  שעלי  הרגשתי 
החילוני  העולם  בין  שילוב  של  גישה 
את  וזרקתי  הלכתי  לא  הדתי.  והעולם 
זהות  ללבוש  ניסיון  מתוך  הספרים 
אגב  דרך  זו  לחלוטין.  וחדשה  אחרת 
גישה  זו  וכלל,  כלל  יהודית  לא  גישה 
“לידה  על  נוצרית שבה מדברים  בעצם 
 .Reborn Christian  — כנוצרי  מחדש" 
אין זו דרכה של התורה. היהודי לעולם 
להוריו,  נולד  הוא  מחדש",  “נולד  אינו 
של  ארוכה  בשושלת  משתלב  והוא 

סיני.  להר  עד  דורות שמגיעה 
שאהבתי  בדברים  ממשיך  אני 
זה  ועל  בצרפת,  חילוני  כנער  לעשות 
את  היהודי־דתי,  הממד  את  הוספתי 
עצמי  את  רואה  לא  אני  אבל  המצוות, 
חדה  בצורה  להחליט  להכריע,  כחייב 
היום  לכן  השניים,  בין  וחד־משמעית 
יותר  נוח  אני מרגיש  בתל אביב למשל 
שהכיפה  מרגיש  אני  כי  כיפה,  בלי 
זאת  לעומת  והכובע  אותי,  מקטלגת 
היהדות  זה  במובן  מטשטש.  הוא  לא. 
ואינו  בתוכי  שנמצא  פנימי,  משהו  היא 

חוץ.  כלפי  להפגנתיות  זקוק 

מתאר  � שאתה  השילוב  עבודת 
מחייבת  היא  כי  יותר  הרבה  קשה 
יותר  הרבה  תמידית.  בירור  עבודת 
החילוני  העולם  את  לזנוח  פשוט 
האחר  לצדו  ולעבור  ממנו  שבאת 
ברצוננו  אם  זאת,  ועם  המתרס.  של 
להיות “אור לגויים", במשמעות של 
להיות  עלינו  כולו,  בעולם  להשפיע 
את  לחזק  ולא  לעולם  נים  הּפָ עם 
ההסתגרות, ומבחינה זו השילוב בין 

הכרחי.  הוא  העולמות 
מעניין שגם המהר"ל וגם ר' צדוק הכהן 
שהאומות  כך  על  מדברים  מלובלין 
ישראל  ורק  הקיצוניות,  לכיוון  נוטות 

 — יוון  החופש;  זה  למשל  צרפת  לא. 
המועצות  ברית  השכל;  האסתטיקה, 
אחד  ערך  לוקחים  כלומר  השוויון.   —
כך.  זה  אין  בישראל  איתו.  והולכים 

הערכים. כל  בין  בישראל משלבים 

להתעלם  � אי־אפשר  זאת  ובכל 
מהאמונה הקנאית שנדמה שהולכת 
ומתעצמת לעומת האמונה הנאורה.
לקנאות  מכוונת  אינה  עצמה  התורה 
אמת  בתוכה  מכילה  היא  ולסגירות. 
סגירות.  לא  וזו  לעולם,  פתוחה  פתוחה, 
היא כן נסגרת בפני עולם מודרני, שאותו 
רואה כאיום, אבל לא בפני העולם  היא 
כשלעצמו. נכון, לעומת העולם המודרני, 
ארכאית  כחשוכה,  נתפשת  התורה 
עולם  יש  כך.  לא  היא  אבל  וקיצונית 
ואחרות  כאלה  טענות  לו  שיש  מודרני, 
שסותרות את התורה בהרבה מובנים, כי 
לפתיחות,  סוגד  בעצם  המודרני  העולם 
שהסגירות  מבינים  אינם  ואנשים 
מתוך  נובעת  לכאורה,  הסגירות  הזאת, 
של  קדושה,  של  מציאות  איזושהי 
רואה  היהודי  העם  משפחתית.  תודעה 
מורחבת.  משפחה  של  כסוג  עצמו  את 
וברור שמשפחה היא תמיד מוסד סגור. 
קשה  מבחוץ.  למשפחה  להיכנס  קשה 
כסוג  עצמו  רואה את  להבין שעם שלם 

מורחבת.  של משפחה 

אחרים? � ובעמים 
עם.  בשום  קיימת  אינה  זו  תופעה 
שיתוף,  אולי  יש  למשל,  בצרפת, 
שפה,  תרבות,  מבחינת  משותף  מכנה 
אין  משפחתי,  יחס  אין  אבל  אינטלקט, 
שם קשר דם. בעם ישראל יש קשר דם, 
קשר מוחשי כל כך, שכשאנחנו פוגשים 
מרגישים  אנחנו  נידח  במקום  יהודי 

קרובי משפחה. שפגשנו 
לפתיחות,  סוגד  המודרני  העולם 
כלומר הכול מותר. הכול אפשרי. כאשר 
בעולם הזה כל אחד יכול להתחתן עם 
להיווצר  יכולה  לא  רוצה,  שהוא  מי 
עוד  וזו  משפחה.  קרבת  של  תחושה 
איכשהו  נשאר  היהודי  שהעם  סיבה 
שרוצים  משהו  שיש  כיון  מדוע?  סגור. 

עליו. לשמור  לשמר, 

אתה  � קהילה"  גוף,  “אות,  בספרך 
מדוע? לוי.  לבני  מרכזי  מקום  נותן 

הייתה  לוי  בני  אצל  שלי  ללימוד 
לכל  מורה  בו  ראיתי  רבה.  משמעות 
בתוכי  להבשיל  התחיל  אז  וכבר  דבר, 
הספר. באמצעותו של בני הבנתי מה זו 
חשיבה יהודית, מחשבת ישראל, לחשוב 
מנקודת  ולא  יהודית  מבט  מנקודת 
נוצרית,  או  יוונית,  או  מערבית,  מבט 
בלימודי  לעשות  רגיל  שהייתי  כמו 
קרה  פתאום  אלא,  בפריז.  הפילוסופיה 
משהו אחר. נכון שלפני בני לוי הכרתי 
בני  אבל  לוינס,  את  וקראתי  לוינס  את 
או  שפינוזה  על  דיבר  למשל  הוא  לוי, 
ביניהם  וערך  מדרש  והביא  סארטר  על 
על  עונה  המדרש  איך  והראה  השוואה 
סארטר  או  שפינוזה  ששואל  השאלה 
ריתק אותי. הספרים שלו  וזה  ואחרים. 
לחשיבה,  אין־סופי  מקור  הם  בעבורי 

במחשבה.  להתקדמות 

מה השאלה המרכזית בספרך “אות,  �
קהילה"? גוף, 

בני  מתוך  מחדש  לחשוב  ניסיתי  בספר 
לוי, מתוך הקטגוריות המכוננות האלה. 
צריך  חיים.  נוסך  חי,  דבר  היא  ה"אות" 
לפרש  ולדעת  האות  את  לקרוא  לדעת 
אותה. והאות, היא פונה אל הגוף, שזו 
והגוף  טקסט,  של  גוף  בבחינת  התורה, 
שכן  לאות.  משמעות  בעל  הוא  הזה 
הנוצרית  התפישה  אליו.  פונה  האות 
משני  הגוף  בנצרות,  לחלוטין;  הפוכה 
של  הקבר  למעשה  הוא  הגוף  לנפש, 
לעומת  ביהדות,  הנשמה.  של  הנפש, 
אנחנו  עצמו.  בפני  חשוב  הגוף  זאת, 

טקסטים.  גופים שקוראים  כול  קודם 
בעצם  היא  היהדות  שלי  בתפישה 
של  קיום  קיום,  היא  מטריאליסטית, 
נחוצים  התורה,  בשביל  ַעם  נחוץ  עם. 
בהר  עומדים  אנשים  ממשיים.  אנשים, 
ישותם,  בכל  ומקבלים  ושומעים  סיני 
מתייחסת  דווקא  הקבלה  גופם.  בכל 
בניגוד  האדם.  הגופני של  לעניין  מאוד 
איזה  אינה  הקבלה  שחושבים,  למה 
הרוחניות  וטהור.  מאוד  רוחני  משהו 
גופני  ממד  על  נשענת  הקבלה  של 

אפילו.  מיני  מאוד,  חזק  מאוד, 
הביטוי  הוא  קהילה"  גוף,  “אות, 
עליו  שדיברתי  לשילוב  מדויק  הכי 
קטגוריות  לוקח  אני  שכן  לכן,  קודם 
פילוסופיות  וקטגוריות  יהודיות 
שעניין  ומה  מודרניות,  מערביות, 
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בין  הדיאלוג  את  לראות  הוא  אותי 
היוונית,  התרבות  נגיד  התרבויות, 
נותן  הזה  והספר  מודרנית,  נוצרית 
ביטוי לדיאלוג הזה, דיאלוג שלעתים 
מחלוקות,  כאן  יש  קשה.  באמת  הוא 
היחס  למשל,  כמו  קשות  מחלוקות 
גוף־נפש, שלעולם אינו יחס דיכוטומי, 
התרבות  ביסודות  מופיע  שהוא  כפי 
היוונית־נוצרית. או היחס בין ה"אות" 
היהודית  המחשבה  לה.  שמעבר  למה 
גם  אחרים  לכיוונים  אותנו  לוקחת 
היחיד  והקהילה.  היחיד  של  ביחס 
כדי  כיחיד  עצמו  את  “נוטש"  אינו 
נכנס  הוא  ישראל.  לקהילת  להיכנס 
מהותי  הבדל  זהו  כיחיד.  לקהילה 
והכלל  היחיד  שבין  מהדיכוטומיה 
יש  אבל  המערבית.  הפוליטית  בהגות 

אותי. שמעניין  מה  וזה  דיאלוג 

כך גם ההרצאה שנתת לנו ב"גוונים  �
עמלק. על  מחשבה",  של 

בהחלט. שימי לב, היית בשתי הרצאות 
קו  הוא  שעניינן  הרצאות  שתי  שלי, 
הרצאה  שונים.  בנושאים  אבל  התפר, 
קהילה"  גוף,  "אות,  על  ראשונה 
והרצאה שנייה על עמלק ועל רבי צדוק 
תמיד  ואני  ולוינס,  סארטר  מול  הכהן, 
עוסק בקווי התפר האלה, בדיאלוג, כך 
בקווי  הזה  והעיסוק  לוי.  מבני  למדתי 
שרירותי,  אינו  הוא  כי  מדהים  התפר 
הדברים;  של  עומקם  מתוך  נובע  הוא 
המילה  להראות שזה ממש.  מנסה  אני 
מופיעה  ממש  מילה  אותה  "מקרה", 
ולמה?  צדוק,  רבי  ואצל  סארטר  אצל 
כיצד הם מנהלים דיאלוג כביכול סביב 
אותן השאלות, אותם המושגים? זה מה 
באמת  זה  כן,  במיוחד,  אותי  שמרתק 

סביבו  מסתובב  הזמן  כל  שאני  הדבר 
ישראל.  זאת מחשבת  שלי,  בשאלות 

הזאת. � בדרך  חי  גם  אתה 
נכון. החיים שלי לחלוטין מבטאים את 

היטב.  זה 

ואיפה נראה אותך בעוד עשר שנים? �
אני לא יודע, אני רוצה להמשיך לשמור 
אחד  לכיוון  ללכת  לא  הזה.  המתח  על 
באמת  אני  השני.  הכיוון  את  ולאבד 
שמפרה  הוא  הזה  שהמתח  חושב 
מבסס  הוא  אותי,  מקיים  הוא  אותי, 
וגם את החשיבה שלי,  את הקיום שלי 
אז  קדימה,  להמשיך  לי  מאפשר  הוא 
את  לראות  רוצה  לא  אני  הזה  במובן 
שזה  חושב  אני  אחר,  עצמי במקום 

טוב. מקום 

ספר הכוזרי הוא ספר הטענה והראיה לדת המושפלת לרבי יהודה הלוי

 תרגם מערבית־יהודית לעברית בת־זמננו: מיכאל שַורץ
ספריית גורן-גולדשטיין למחשבת ישראל, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע תשע"ז )422 עמ'(

מאת אריאל מלאכי

של  תרגומו  עולם  אור  ראה  לאחרונה 
הפרופ' מיכאל שַורץ ז"ל לספר הכוזרי 
לר' יהודה הלוי. פרופ' שַורץ, חתן פרס 
בין היתר מתרגומיו  זכור לטוב  ישראל, 
בלשון  המחשבה  של  ברזל  צאן  לנכסי 
הערבית בימי הביניים, ובעיקר: תשובת 
לחיים,  הקצוב  הקץ  בשאלת  הרמב"ם 
שמונה פרקים לרמב"ם, מורה הנבוכים 
הוא  אלה,  על  נוסף  ועוד.  לרמב"ם, 
ללשון  הגרמנית  הלשון  מן  תרגם  גם 
רוזנצווייג  פרנץ  של  ספרו  את  העברית 

הלוי. יהודה  שירי  על 
התרגום  הספר,  בכותרת  כמצוין 
לשפה  הינו  הכוזרי  לספר  החדש 
הפרופ'  של  כדרכו  בת־זמננו.  העברית 
הספר  הקודמים,  בתרגומיו  ז"ל  שורץ 
וביבליוגרפיה  מחכימות  הערות  גדוש 
הלוי  יהודה  ר'  על  המחקר  של  מקיפה 

הכוזרי.  וספר 
למפתחות  נוסף  כי  לציין  חשוב 
המקובלים )אישים, מושגים ומקורות(, 
חשוב.  מושגים  מפתח  גם  בספר  יש 
מרכזיים  מונחים  מצוינים  זה  במפתח 

שהופיעו בספר בלשון המקור הערבית, 
נוסף  התרגום  על  קצר.  ביאור  ולצדם 

לסקר.  דניאל  הפרופ'  מאת  מבוא  גם 
בשנת  מעמנו  נאסף  שורץ  פרופ' 
תרגומו  את  לראות  זכה  ולא   ,2011
בנו,  עולם.  לאור  יוצא  הכוזרי  לספר 
הספר  את  שהביא  הוא  צרי,  דוד  הד"ר 
לבית הדפוס, ורבים וטובים סייעו בידו. 
אמרו חז"ל, ופסק הרמב"ם להלכה, כי 
צדיקים אין עושים להם נפש על קברם, 

הפרופ'  זכה  זיכרונם.  הם  שדבריהם 
לראשונים  ִזְכרון  לעשות  שוורץ  מיכאל 
בתרגומיו המשובחים, ונזכה אנו להגות 
ולזכור את הפרופ' שוורץ המנוח,  בהם 
לציבור  הונגש  כוחו  וכוח  שמכוחו 
עוד  בן־זמננו  העברית  דובר  הישראלי 

היהודית.  של המחשבה  מופת  חיבור 
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רשמים מהכנס הבין־לאומי:
חמישים שנה למלחמת ששת הימים — היבטים תיאולוגיים

טליה אלון

ִמְסּתֹוֶבֶבת  ָקרּוֶסָלה  ִהיא  ַלִים  ְירּוׁשָ
]...[ ּוִמְסּתֹוֶבֶבת 

ים  ִצְבעֹוִנּיִ ְוסּוִסים  יִלים  ּפִ ּוִבְמקֹום 
ֲעֵליֶהם ִלְרּכֹב 

ְוַגם  ְויֹוְרדֹות  עֹולֹות  ׁשֶ תֹות  ּדָ ֵיׁש 
ִמְסּתֹוְבבֹות

נֹות  ּמָ ְמׁשֻ ינֹות  ַמְנּגִ ְלקֹול  ִציָרן  ַעל 
ה. ִפּלָ ַהּתְ י  ּתֵ ִמּבָ

ֲאִני  ִלְפָעִמים  ַנְדֵנָדה:  ִהיא  ַלִים  ְירּוׁשָ
יֹוֵרד

ֲאִני  ְוִלְפָעִמים  ָהיּו  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ְלתֹוְך 
]...[ ַמִים  ָ ַלּשׁ עֹוֶלה 

נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ּתֹוִריד אֹוִתי,  ַאל  א,  ַאּבָ
נּו! ִאיר אֹוָתנּו ְלַמְעָלה, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ׁשְ ּתַ

ירושלים  "ירושלים  עמיחי,  )יהודה 
סגור פתוח,  פתוח  ירושלים?",  למה 

)1998 שוקן 

היא  ירושלים  עמיחי  יהודה  עבור 
סחרחרה  תיאולוגית.  סחרחרה 
ירושלים  בין  להתנדנד  שמאפשרת 
של  לירושלים  היומיום,  של  מטה,  של 
ונשגב, אך  הווה  בין עבר,  ולנוד  מעלה, 
וגלויית־לב  נואשת  קריאה  היא  בעיקר 

הבטחתו.  על  לשמור  לאלוהים 
התנודות  התיאולוגית,  הסחרחרה 
אל  להעפיל  והשאיפה  הדורות,  בין 
אלה  כל  הברית,  את  ולחדש  הרוחני 
בכנס  ונרחב  בולט  ביטוי  לידי  באו 
את  לבחון  במטרה  המחלקה  שערכה 
מלחמת  של  התיאולוגיים  ההיבטים 
ששת  מלחמת  כי  נדמה  הימים.  ששת 
הימים היא קו פרשת המים של החברה 
והמזהיר,  המהיר  הניצחון  הישראלית: 
הגבולות ששורטטו מחדש והשיבה אל 
תמורות  חוללו  הקדושים,  המקומות 
בכל המישורים. כמו בשירו של עמיחי, 
כי ההיבטים  ניכר  בדברי הפתיחה  כבר 
נושקים   — הכנס  נושא   — התיאולוגיים 
המשפחתי  ולסיפור  האישי  לזיכרון 

והלאומי. 

ההיסטוריים  האירועים  "מעטים 
מלחמת  תיאולוגי.  מטען  הנושאים 
בין  הקשר  את  שינתה  הימים  ששת 
ההתייחסות  את  להיסטוריה,  אלוהים 
בכלל".  הזמן  מושג  ואת  להיסטוריה 
הכנס,  ומארגן  יוזם  פתח  אלה  במילים 
ד"ר יצחק )צחי( הרשקוביץ, וקרא, מתוך 
שכך, לבחון את התמורות התיאולוגיות 
המונותיאיסטיות.  הדתות  שלוש  בקרב 
דניאל  פרופ'  האוניברסיטה,  נשיא 
ניצולי  הוריו  על  סיפר  הרשקוביץ, 
שתקומת  תש"ח,  ולוחמי  השואה 
סכר  דמעותיהם.  את  ייבשה  ישראל 
אמר:  פעמיים,  רק  נפרץ  הדמעות 
אייכמן,  לכידת  עם  הראשונה  בפעם 
ההכרזה  את  כששמעו  השנייה  ובפעם 
הרשקוביץ  פרופ'  בידינו".  הבית  "הר 
ישראל  מדינת  הקמת  כיצד  תיאר 
אך  שהתגשם,  חלום  עבורם  הייתה 
לכל  מעבר  הייתה  הבית  להר  השיבה 

לחלום.  חלום שהעזו 
המחלקה,  ראש  אלקיים,  אבי  ד"ר 
פרופ'  שחלק  האישי  לסיפור  התייחס 
לבין  הסיפור  בין  וקשר  הרשקוביץ, 
היא  היהודית  "ההיסטוריה  כי  הטענה 
אלקיים  ד"ר  דמעות".  של  היסטוריה 

לכותל  ששבה  אמו  דמעות  על  סיפר 
הבין  לא  הוא  כילד,  שנים.  אחרי 
במפגש  הכואב  הבכי  של  פשרו  את 
חש  אך  הקודשים,  קודש  עם  המחודש 
אלקיים  סיכם  אפוא,  הבכי  בעוצמתו. 
את דבריו, הוא לא רק בכי אמו, כי אם 
הישראלית  האומה  נשמת  של  ְכייה  ּבִ

הכותל.  אל  שחזרה 

תמורות תיאולוגיות בקרב ההגות 
היהודית והציונות הדתית

לפרשנות,  מהחוג  שגיא,  אבי  פרופ' 
לקדוש,  האנושי  שבין  המתח  על  עמד 
בהרצאתו  ועתיד  הווה  עבר,  בין 
היסטוריה  או  אנושית  "היסטוריה 
ששת  מלחמת  אחרי  לדבריו,  קדושה". 
פסקה  הריאלית  "ההיסטוריה  הימים 
גרידא  אנושית  היסטוריה  מלהיות 
המפגש  התגלות".  של  למרחב  והפכה 
יחס  הוליד  הקדושים  המקומות  עם 
לתחייה.  מחורבן  ששבה  לארץ  חדש 
שבמרכזה  התחדשות  של  תחושה 
שיבה אל המקור. שגיא ציין כי אף על 
ניכרות  המלחמה  של  שהשלכותיה  פי 
הישראלית  החברה  בקרב  היום  עד 
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חוללה  היא  הדתית  בציונות  כולה, 
הדתית,  הציונות  ממש.  של  מהפכה 
תפישת  בין  פסעה  היסטורי  שבאופן 
הרואה  החרדית,  הקדושה  ההיסטוריה 
וגוזרת  האל  כפעולת  ההיסטוריה  את 
הציונות  לבין  פסיביות,  האדם  על 
להפוך  למטרה  לה  ששמה  החילונית 
את העם היהודי לריבון, ציונות דתית זו 
קדושה  היסטוריה  של  חדש  סוג  יצרה 
אקטיביסטית שמצווה על האדם לפעול 

פעולתו.  את  ומקדשת 
המחלקה  ראש  שוורץ,  דב  פרופ' 
הוא  אף  התייחס  לפילוסופיה, 
שוורץ  הדתית.  בציונות  לאקטיביזם 
הימים  ששת  מלחמת  את  הגדיר 
כ"מלחמה שחצצה בין הדורות" וקיבעה 
הוותיקים  מהנהגת  המעבר  את  סופית 
המתונה והפרגמטית להנהגת הצעירים, 
ששמה לה למטרה להחיות את אידאל 
דשוורץ, מלחמת ששת  אליבא  התורה. 
בין  חד־פעמי  מפגש  יצרה  הימים 
מיתוסים  להיעדר  התיאולוגי  המשקע 
והעצימה  הדתית,  בציונות  גבורה  של 

המחנה.  לקדמת  לעבור  הרצון  את 
במחלקה,  מרצה  ברק,  אוריאל  ד"ר 
המשיך את ההתבוננות בשאיפה להחיות 
לציפייה  והתייחס  התורה  אידאל  את 
בעקבות  בישראל  הנבואה  לחידוש 
הניצחון והשיבה אל המקומות הקדושים. 
של  הייחודית  התפישה  את  תיאר  ברק 
הראי"ה קוק, שעבורו "תשובה" פירושה 
חזרת הנברא למקור האלוהי של נשמתו, 
)דוד  הנזיר  הרב  בתלמידו,  והתמקד 
לארצו  ישראל  עם  בשיבת  שראה  כהן(, 
כי  והסיק מכך  סגולת הארץ  אל  כשיבה 
הנבואה צריכה להתחדש. הוא זיהה את 
בדורו,  הנבואה  של  הראשונה  המעלה 
את  בעיניו  לראות  זכה  דורו  כי  והכריז 
רוח ה' והצליח בעזרתה לנצח את אויביו 

ימים. בשישה 
מאוניברסיטת  משיח,  אמיר  ד"ר 
אריאל, המשיך את הדיון בממשיכי הרב 
קוק, ומיקד אותו בבנו — הרב צבי יהודה. 
ההתייחסות של  את  ד"ר משיח המשיך 
"ההיסטוריה  למושג  שגיא  אבי  פרופ' 
פרופ'  של  ההתייחסות  ואת  הקדושה", 
הדתית  בציונות  לאקטיביזם  שוורץ  דב 
בעקבות מלחמת ששת הימים, כשהציג 

לפיה  יהודה  צבי  הרב  של  תפישתו  את 
של  התגלות  היא  הימים  ששת  מלחמת 
אך  הגאולה,  תהליך  ושל  העולם  ריבון 
אלוהית  קריאה  היא  ובעיקר,  בבד,  בד 
את  ליישב  האדם  על  המצווה  לפעולה, 

הארץ. 

בין ישראל לאומות

בהגות  לתמורות  ההתייחסות  לצד 
חלק  נדרשו  הדתית,  ובציונות  היהודית 
המלחמה  להשפעות  בכנס  מהמרצים 
מתיאס  פרופ'  והאסלאם.  הנצרות  על 
טובינגן,  מאוניברסיטת  מורגנשטרן, 
בקרב  התיאולוגית  לתפישה  התייחס 
מדינת  כי  שגרסה  בגרמניה,  הנצרות 
היא חלק מהתוכנית האלוהית,  ישראל 
ככל  היהודי  לעם  להתייחס  ניסיון  וכל 
מורגנשטרן  לכישלון.  נידון  העמים 
שהגדיר  מה  בין  ההבדלים  על  עמד 
שדונה  אקדמית",  כ"תיאולוגיה 
"תיאולוגיה  לבין  באוניברסיטאות, 
פופולרית" בקרב אלה שהגדירו עצמם 
 Born Again( מחדש"  שנולדו  "נוצרים 
האקדמית  הנצרות  בעוד   .)Christians
הנולדים  המסורתית,  בפרשנות  דבקה 
לטובת  נוצריים  ארגונים  ייסדו  מחדש 
לישראל  שאסור  בתוקף  טענו  ישראל, 
לוותר על השטחים מפני שזה נוגד את 
הנבואה, והאמינו שהמשיח עתיד לבוא 

בקרוב.  בשנית 
פרופ' גרשון גרינברג, מאוניברסיטת 
למלחמת  בתגובות  התמקד  וושינגטון, 
פונדמנטליסטים  בקרב  הימים  ששת 
הפנטקוסטלית  לנצרות  השייכים 
הללו   .)Pentecostal Fundamentalism(
כחלק  הימים  ששת  מלחמת  את  ראו 
מתוכנית אלוהית לפיה אחרי שהיהודים 
ישובו לארצם, תפרוץ מלחמת גוג ומגוג 
יכירו  והיהודים  שבסופה תגיע הגאולה 
זו,  גישה  לפי  היהודים,  כמשיח.  בישו 
חסרי  אבל  שליחות  בעלי  אנשים  הם 
כאל  אינו  אליהם  והיחס  תיאולוגיה, 
בדרך  כפונקציות  אלא  אינדיבידואלים 

הימים.  אחרית  חזון  למימוש 
מהמחלקה  קידר,  מרדכי  ד"ר 
בעולם  התגובות  את  סקר  לערבית, 
והשיבה  המלחמה  בעקבות  המוסלמי 
היהודית להר הבית. אף על פי שהקמת 

"נכבה"  לכינוי  זכתה  ישראל  מדינת 
במלחמת  והתבוסה  קולוסאלי(  )אסון 
)כישלון  "נכסה"  כונתה  הימים  ששת 
יצרה  הנכסה  הארוך  בטווח  קטן(, 
את  וערערה  לכת  מרחיקות  תמורות 
ציין  קידר  האסלאם.  של  היסוד  אמונת 
למוסלמים,  הקדוש  הספר  בקוראן,  כי 
מואשם מוחמד אחת־עשרה פעמים על 
ה כי הוא לא יוצר דת מקורית  ידי בני מּכָ
והיהדות,  הנצרות  דברי  על  חוזר  אלא 
בטלות,  דתות  הן  כי  משיב  והלה 
שבאמצעותו  מהקוראן  שהועתקו 
את  לקח  אללה  כן  ועל  העולם,  נוצר 
הבשורה מהיהודים והנוצרים ונתן אותה 
למוסלמים. המוסלמים פחדו פן היהודים 
יוכיחו  המקדש,  בית  את  מחדש  יבנו 
המוקדמת,  נוכחותם  את  ארכיאולוגית 
מה שיוביל לכך שהיהדות תשוב להיות 
דת  היא  שהאסלאם  והטענות  חיה  דת 
שקר יעלו שוב. האיום התיאולוגי הוביל 
נרטיבי  באופן  להיאחז  המוסלמים  את 
בהר הבית, ולנסות לבטל כל קשר יהודי 

למקום. 

דבר ה' מירושלים — עבר הווה 
ועתיד בהרצאת הסיום

מציאה  "משיח,  הסיום,  בהרצאת 
ליבס  יהודה  פרופ'  נדרש  ועקרב", 
לדיאלקטיקה  העברית  מהאוניברסיטה 
השומע,  לאדם  המשמיע  האל  שבין 
שמעו  הימים  ששת  במלחמת  כי  וגרס 
כמעט הכול את דבר־האל, והפכו לעדיו. 
פרופ' ליבס ביסס את הרצאתו על דברי 
בהיסח  באים  "שלושה  לפיהם  חז"ל, 
הוא  ועקרב".  מציאה  משיח,  הדעת: 
ביקר את ההתנהלות שאחרי המלחמה 
באורו של  חזו  במלחמה  בעוד  כי  וטען 
עלו  הרוח  התרוממות  שוך  עם  משיח, 
והשאלה  מוכר  הבלתי  מפני  הפחד 
 — הגדולה  המציאה  עם  לעשות  מה 
למדינת  שנוספו  החדשים  השטחים 
גולגלה  שההחלטה  מאחר  ישראל. 
המשיח  משיחת  האויב,  של  לפתחו 
את  שהחלישה  עקרב,  למשיחת  הפכה 
פרופ'  והרוחנית.  הלאומית  העמידה 
של  באמירה  זאת  בכל  סיים  ליבס 
יום אחד, בהיסח הדעת,  תקווה שאולי 

כמשיח.  העקרב  יתגלה  שוב 
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רשמי סיור ב"יד ושם"
אורנה רחל וינר

כבת לניצולי שואה גדלתי על הסיפורים 
הצלה  גבורה,  סיפורי  בעיקרם  משם, 
עם  היום  ביקורי  לכן  גלויים.  ונסים 
מחשבת  של  מהמחלקה  הקבוצה 
הדהוד  והעלה  זיכרונות  עורר  ישראל 

למורשתי.
שביקרתי  הראשונה  הפעם  לא  זו 
ב"יד ושם", אך המראות מזעזעים בכל 
פעם מחדש, כגון דמויות נפוחות הכפן, 
מובן  במלוא  ועצמות  עור  שרגליהן 
עוצמת  את  נבין  לא  לעולם  המילה. 
תעצומות  את  לא  וגם  שעברו,  הסבל 
שכן  ששרדו.  אלה  של  והאמונה  הרוח 

אותם. היא שהחזיקה  היא  האמונה 
קבוצתנו  עבור  זה  בסיור  הייחוד 
שם  בארכיון,  ביקורנו  היה  האקדמית 
ראינו בין השאר לוח שנה כתוב על דף 
לוח שנכתב מהזיכרון  תלוש ממחברת, 
גם  ההלכה.  כללי  כל  פי  ועל  בלבד 
חשבון,  ויודע  חכם  תלמיד  שהיה  אבי, 
מזיכרונו  רשם  ואף  שכזה,  לוח  עשה 
תפילות  את  גם  ובהן  תפילות,  סידור 
לא  והסידור  הלוח  לדאבוננו  החגים. 
לשמור  השתדלו  וחבריו  אבי  שרדו. 
את החגים, וזכור לי היטב סיפורו כיצד 
שצבר  קמח  משרידי  זעירה  מצה  הכין 
במשך שלושה שבועות ואפה אותה על 
מדורת  מעל  קערית המתכת שברשותו 
הוא חלק  אנפין.  בזעיר  הכול  גפרורים. 
קיבל  אחד  וכל  חבריו,  שני  עם  אותה 
לספר  אבי  נהג  סדר  ליל  כל  נגיסה. 
הפסח  מהגדות  הידוע  הסיפור  את 
הקשבנו  שהתעשר.  המרוד  העני  על 
עליו  שחזר  אף  זה,  לסיפורו  בשקיקה 

סיפור  שנים.  עשרות  בשנה  שנה  מדי 
זה החל אבי לספר עוד באותו ליל סדר 
השואה  בתקופת  חבריו  עם  ש"חגג" 
העבודה.  במחנות  השלג  גבי  על 
לחגוג  לנו  מה  מהשאלה:  עלה  הסיפור 
כעת  אנחנו  והרי  מצרים,  יציאת  את 
הסיפור  בא  וכאן  עבדים?!  בבחינת 
אחד  שיום  הארץ,  ועם  הבּור  העני  על 
מלבד  והתעשר.  מזלו  עליו  התהפך 
הוא  יפים  וכלים  נאה  דירה  רכישת 
שכר מלמדים לו ולבניו, שלימדו אותם 
היה  יכול  שלא  דברים  והשכלה,  תורה 
שנה  בכל  כן.  לפני  לעצמו  להרשות 
ערך  הוא  להתעשרותו  השנה  ביום 
מודעיו.  ולכל  למשפחתו  גדולה  חגיגה 
שוב  שנה  עשרים  או  עשר  כעבור 
אך  מנכסיו.  ירד  והוא  מזלו  התהפך 
המשיך  להתעשרות,  השנה  יום  בהגיע 
שאלו  ימימה.  כמימים  אותו  וחגג 
הרי  חוגג,  אתה  למה  האורחים:  אותו 
אבל  האיש,  ענה  ואביון!  דל  הנך  שוב 

בינתיים רכשתי חוכמה ותורה ותרבות. 
ממני! לקחת  יוכל  לא  איש  זאת  את 

עם זה נע אבי יוסף אהרן ברנט ז"ל 
ואמי  במקומו  הוא  השואה,  את  ושרד 

במקומה. מלכה שתח' 
בסיור ראיתי שלושה־ארבעה דברים 
רתיעה.  מעין  חזקה,  תגובה  בי  שעוררו 
אדם  של  מדבריו  ציטוט  היה  הראשון 

פולני:
מי שנכנס לאושוויץ לא יוציא מכאן 
או  ]פטריק פאנקביץ'  אפילו את אפרו. 

דומה.[ שם 
ששהתה  נכון  שרדה!  אמי  והרי 
באושוויץ רק שבועיים. מילדותי שמעתי 
יצאו ממנו.  היה מקום שלא  שאושוויץ 
ונודע  פרטים  יותר  ושמעתי  משגדלתי 
וניצלה  באושוויץ  אכן שהתה  לי שאמי 

ופלא. לנס  בעיניי  זה  היה   —
הראש  גלוחות  הנשים  תמונת 
סיפורה  את  לי  והזכירה  אותי  זעזעה 
זה  מעמד  חוותה  היא  גם  אמי.  של 
כך  אנוש.  צלם  והסרת  השפלה  של 
של  אלו  מעשיהם  את  ראתה  היא 
דרך  רוחם  את  לשבור  ניסיון  הנאצים: 
למחרת  מיד  לכן  האדם.  כבוד  ביטול 
עשתה מעשה. היא גזרה פס בד משולי 
עשתה  ומהפס  אותה,  וקיצרה  שמלתה 
לעצמה מטפחת כדי להסתיר את עירום 
הראש. אולי זו הסיבה שמאז ועד היום 
היא סולדת ממראה אישה גלוחת ראש.
הרהורים  בי  שעוררה  אחרת  כרזה 

זו: ברוח  הייתה 
לא  אך  המחנות,  מן  חזרנו  ניצלנו, 

עצמנו. אל  חזרנו 

בירושלים ושם"  ב"יד  מחלקתי  לימוד  סיור 

להנצחת  במוזיאון  ישראל  למחשבת  המחלקה  תלמידי  סיירו  תשע"ז,  באייר  י"ג   ,2017 במאי  ה־9  שלישי,  ביום 
לוין, כלל סיור במוזיאון ההיסטורי, ב"יד  "יד ושם" בירושלים. הסיור הלימודי, שנעשה בתמיכת קרן מ.ג.  השואה 
המחקר:  רשות  של  הקלעים"  "מאחורי  ביקור  וכן  בשואה,  שנספו  הילדים  מיליון  לשני  שמוקדש  המיצג   — לילד" 

לחוקרים. המונגשים  מקור  מסמכי  ובגנזך שכלל  בארכיב  ביקור 
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על  שמרו  הוריי 
שמירת  על  דתיותם, 
ועל  כהלכתן  מצוות 
אלוקי  בה'  האמונה 
אומרת  זאת  ישראל. 
לעצמם".  “חזרו  שהם 
אחד  כל  זאת  עם 
ממקומו, ושניהם ביחד, 

להתחדש.  רצו 
המלחמה  בסוף 
בטיפוס.  אמי  חלתה 
התאוששה  אחד  יום 
ליד  ונעמדה  קצת 
קרן  ראתה  היא  החלון. 
ציוץ  ושמעה  שמש 
נשבעה,  אז  ציפורים. 
ותצליח  תבריא  שאם 

להינצל, בתום המלחמה היא לא תחזור 
לגור בארצה ולא תיסע לגלות אמריקה; 

תעלה. לארץ־ישראל  רק 
עברית.  יודע  חכם  תלמיד  היה  אבי 
אמנם  אמי  לימוד.  קבוצות  הקים  הוא 
אחת  שנה  בסמינר  ללמוד  הספיקה 
לא  היא  אבל  המלחמה,  גמר  אחרי 
לדבר  החלה  משנולדתי  עברית.  ידעה 
איתי  יחד  למדה  ובעצם  בעברית,  עמי 
עליי.  האהובה  השפה  העברית,  את 
תרתי  אמי  לשפת  העברית  הייתה  וכך 

משמע.

הגענו לביתן הילד. בביקורי הקודם 
וגם  ונרגשת,  נפעמת  משם  יצאתי 
ואני  ברור.  היה  לא  הרגש  אך  הפעם, 
כאב  להרגיש  אמורים  היינו  מהרהרת: 
אני   — אני  ואולם  וחרדה,  צער  וסבל, 
הנשמות,  ניצוצות  מרבבות  נפעמת 
המיצג המרהיב ביופיו, המעורר תחושה 
של הוד ומסתורין. כשביקרנו בזמנו עם 
מנשוא.  קשה  הביתן  להם  היה  ילדיי, 
מעצם  המומים  היו  פשוט  הם  אולי 
רכות  נשמות  הרבה  כך  שכל  הידיעה, 

נספו.

באופן  חוויתי  ממש  של  קושי 
חפצים  בהם  שהוצגו  בחללים  פיזי 
וממשיים.  אישיים  חפצים  ששרדו, 
צדו  על  שרוע  מעוקם  תורה  כתר 
עורר בי תחושה קשה. חשתי בחילה 
הבחנתי  פתאום  ולפתע  ממשית, 
נעליים  המוני  בצד  צועדים  שאנחנו 
המוטלות  ומאובקות,  שחורות 
כמו  זכוכית,  לרצפת  מתחת  בערימה 

לעין. גלויות  אך  קבורות 
ונשמות  ניצוצות  כמה  יודע  מי 

מעליהן...  מרחפים  עדיין  כלואות 

מבט אישי על הביקור ב"יד ושם"
יפה נפתלי מצרי

למחשבת  "המחלקה  של  ההודעה 
עיניי  מול  המסך  על  ריצדה  ישראל" 

מאוחרת. ערב  בשעת 
המתוכנן  לביקור  להצטרף  האם 
ל"יד ושם"? התחבטתי ביני לבין עצמי, 
כתלמידת  פעם  ישנים  ביקורים  זוכרת 
בית ספר, ילדה מתבגרת, ופעם כמורה 

למתבגרים.
ביקורים קשים אלה יותר משעיצבו 
הטביעו  השואה,  זיכרון  את  במחשבתי 
לב.  מצמיתות  טראומתיות  תמונות  בי 

כמובן  לה  קפצה  מתלבטת,  ובעודי 

המחשבה המתחסדת: לך יש טראומה? 
השואה  את  שעברו  אלה  יגידו  מה 
כפי  מ"שם"?  שבאו  אלה  בשרם?  על 

בילדותי. אותם  שכינינו 

 מולטימדיה בשירות 
הנצחת השואה 

ב"יד  לסיור  לשמחתי  נרשמתי  לבסוף 
בהחלט. מתקנת  לחוויה  וזכיתי  ושם", 

הזוועה  לתמונות  ציפיתי  כמובן, 
הקודמת,  מההנצחה  שחור־לבן 

השיער,  מגולחי  העירומים  לתמונות 
לזוועות הלא מסתיימות. ואולם הפעם 
יכולתי לכאוב באיפוק, בכל חושיי, בלי 
יכולתי להרהר  עיניי בפחד.  לעצום את 
האנושי.  הרוע  של  וסיבותיו  מקומו  על 
ושם"  ב"יד  ההנצחה  בחוויית  משהו 

בי. התעשר 
"יד  של  ההנצחה  תפישת  ואכן 
ה־80  שנות  עד  אם  השתנתה.  ושם" 
הגבורה  זכר  בהנצחת  המוסד  התמקד 
בהנצחת  והמעיט  לנאצים,  וההתנגדות 
האנשים שנרצחו, הרי ההנצחה החדשה 
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הותאמה לעידן המולטימדיה, המאפשר 
בחוש  רק  ולא  רבים,  בחושים  שימוש 

הראייה. 
רב  מקום  החדש  בקונספט  יש 
עולל  של  סיפורו  האישי:  לנרטיב  יותר 
שחולצתו האדומה מוצגת שם, מאפשר 

אנושי. הכי  הזדהות מהמקום 

העולם שהיה 

פנינו  את  קידם  למוזיאון  בכניסה 
רובנר  מיכל  האמנית  של  ארט  וידאו 
שגודלו  בקיר  שהיה"  "העולם  בשם 
עשר  במשך  מטרים.  שלושה־עשר 
בתקופה  פולין  ביהודי  צפינו  דקות 
היומיום:  בחיי  הנאצים,  עליית  שלפני 
נלקחו  הסרטים  ותוססים.  דינמיים 
ירודה  טכנית  באיכות  ביתיים  מסרטים 
הורה,  מעגלי  להפליא.  אותנטית  אך 
ונעלמים,  ההולכים  אנשים  ושרשרות 
שוב  ונופל  המדרגות  בגרם  העולה  ילד 

קשה. בי  היכו  אלה  המחשות  ושוב. 
טבעי  באופן  מבקשת  שלנו  הנפש 
הרוע  יד  אך  שיגדל,  יקום,  שהילד 

מאליו. והמובן  הטבעי  את  גודעת 
יהודים  ילדים  ששרים  והתקווה 
בת  הנושנה  "התקווה  פולני:  במבטא 
נביאים  ...ילדים   — אלפיים"  שנות 
התקווה  כאן,  אנו  המזועזע,  ליבי  זועק 
 , ארץ, מדינה  לנו חלקת  יש  התגשמה, 

ילדינו... אחיכם,  על  מגנים  אנו 
"יד  הרצח,  של  האנונימיות  נגד 
של  סיפורם  את  לספר  מבקשת  ושם" 

אדם: בני  של  האנשים, 

עשרים ואחת ועוד אחת

היידיש  תיאטרון  שחקו  בלכר,  שבתי 
התיאטרון  מיוזמי  בוילנה,  הממלכתי 
בגטו, כתב את סיפורם של חבריו אמני 
הבמה שנספו בשנה הראשונה לכיבוש 
הגרמני. עשרים ביוגרפיות של הנרצחים 
בפונאר, ועוד ביוגרפיה של שחקן שמת 
בעת   ,1943 בספטמבר  בגטו.  מטיפוס 
לאסטוניה  נלקח  הוא  הגטו,  חיסול 

התגוללו  הביוגרפיות  דפי  נרצח.  ושם 
בשם  אדם  ידי  על  נאספו  ברחובות, 
למשפחת  ונמסרו  בורטינסקי,  בולסלב 
אטינגין. בשנת 1962 התפרסמו ביידיש, 
את  הוסיפו  שם  בארצות־הברית, 
החיבור  עצמו.  בלכר  של  הביוגרפיה 

אחת". ועוד  ואחת  "עשרים  נקרא 
מעצב  ושם"  "יד  שבה  נוספת  דרך 
לאורך  שונים  ציטוטים  הזיכרון:  את 
של  המיידי"  "האדם  ברוח  הקירות. 
אלף  שווה  טוב  ציטוט   — תקופתנו 
המעצבות  קריקטורות  גם  וכך  מילים. 
אותה  כמו  המוזיאון,  קירות  את 
העוטף  כרמש  היהודי  ובה  קריקטורה 
אחרת,  קריקטורה  או  הארץ,  כדור  את 
מלהטת  רוטשילד  משפחת  ובה 

בכספים.
תמונה  מול  ניצבים  אנו  והנה 

ומצמררת: מזעזעת 
רוע,  בעיני  צוחקים  נאצים  צעירים 
קוצצים  המפוחד,  הרב  מול  אטומים 
קדיש  לומר  ממנו  ודורשים  זקנו,  את 
על אנשים בעודם חיים. חוסר האונים, 
העיניים המבוישות מול צעירים נאצים 
ונוגעת  ליבנו  את  קורעת  מבודחים, 

החשופים. בעצבינו 
ותוך  לחדר,  מחדר  עוברים  אנו  וכך 
כדי המצגים שומעים את סיפור השואה 

הכרונולוגי. בסדר 
השואה שהתרגלנו לצרוב בתודעתנו 
צבע  לרגע  מקבלת  שחור־לבן  בצבעי 
של  תום  חולצת  קונקרטיות,  אדום. 

כולנו. של  הילד  שנגדע,  הילד 

יד לילד

היה  ושם"  ב"יד  הביקור  של  שיאו 
במימון  שהוקם  לילד",  "ביד  הביקור 
אידית ואברהם שפיגל לזכר בנם עוזיאל 
שנספה במחנה ההשמדה. תמונת התום 

בכניסה. עוזיאל חקוקים  ושמו של 
בין  הגבעה  לתוך  היורד  שביל 
עתיק,  לקבר  ירידה  מזכיר  אבן  קירות 
לשאֹול מטפורי, או את ההליכה לתאי 

הגזים.

התחושה דומה להליכה בין כוכבים, 
כשכל כוכב מסמל ילד. קריין וקריינית 
שנספו,  הילדים  שמות  את  קוראים 
בעברית,  מוצאם,  ומקומות  גילם,  את 

וביידיש. באנגלית 
את  להמחיש  מצליח  האתר  כך 
ובו־ שנספו  הילדים  של  הרב  ההמון 
בזמן לתת שם לנספים אינדיבידואלים.
שממנה  למרפסת  מהאתר  יצאנו 
יציאה  ירושלים,  שכונות  את  רואים 
המסמלת את התקומה ואת האפשרות 

הלאה. ללכת  להמשיך 

רפלקציה — סבא וסבתא

הלב  אחד,  פה  כמעט  ביקשנו  "זהו", 
מבקשים  יותר.  להכיל  יכול  לא  כבר 
רפלקציה".  "אנא  רגשות,  לאוורר 
כל  סביבנו  הכנסת,  בבית  התיישבנו 
מבתי  שנאספו  הקדושה  תשמישי 

שנכחדו. הכנסת 
רגשותינו.  את  הבענו  לאט  ולאט 
יהודי  היכן ההנצחה של  מי ששאל  יש 
על  שתהה  מי  יש  שהושמדו,  תוניס 
ושוקי  האנושי,  הרוע  של  מקורותיו 
כילד  סיפורו  את  סיפר  חברנו  דיטמן 
מדוע  שתהה  הילד  שואה.  לניצולי 
סבא  לי  אין  מדוע  בבית?  אורחים  אין 
האם  של  ההבטחה  ישנה  אך  וסבתא? 
לילד הרך "כשתגדל תהיה לך משפחה 
משלך". וכשילדיו קוראים סבא וסבתא 
את  פיצה  שבגר,  הילד  הוא,  להוריו, 
יחד  להוריו,  קורא  והחל  שהיה,  הילד 
קולו  כשסיפר  וסבתא.  סבא  ילדיו,  עם 
את  מוחים  איתו  יחד  וכולנו  נשנק, 

דמעותיו. דמעותינו, 
את  לסעוד  נוסעים  אנו  מכאן 
מאפשרת  המושקעת  הארוחה  ליבנו, 
כמו  להתנחם.  לדבר,  להירגע,  לנו 
אכזר  קרב  שלאחר  שמחים  סועדים 
אך  הרשע,  כוחות  את  לבסוף  ניצחו 
נפלו  כי  רב,  בעצב  מהולה  השמחה 
גברים,  נשים,  ילדים,  על קידוש השם 
זקנים וטף, וכל עוולם היה — שיהודים 

הם.
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 תוכנית אופקים 
של המחלקה למחשבת ישראל

מיסודה של קרן מ.ג. לוין

ד"ר  יוזמתו של ראש המחלקה  ישראל באוניברסיטת בר אילן, פרי  תוכנית אופקים של המחלקה למחשבת 
אבי אלקיים, מבקשת לעודד דוקטורנטים/יות להשתתף בכנסים בין־לאומיים בחו"ל ולהעמיק את קשריהם 
את  לחזק  באה  התוכנית  שלהם.  המחקר  בתחום  בעולם  שלהם  עמיתים/ות  חוקרים/ות  עם  האקדמיים 
מעמדה האקדמי הבין־לאומי של המחלקה למחשבת ישראל ולעודד את תלמידי/ות המחקר שלה להשתתף 

אופקים.  תוכנית  במימון  תומכת  לוין  מ.ג.  קרן  בין־לאומיים.  בכנסים 

הדוקטורנטים/יות שיתקבלו לתוכנית, יזכו למימון נסיעתם לכנס האקדמי, בסכום שייקבע בהתאם ליעד 
והמעוניינים/ות  אושרה  שלהם  המחקר  שהצעת  דוקטורנטים/יות  הכנס.  של  קיומו  זמן  ולמשך  נסיעתם 
באמצעות  המחלקה  ראש  אלקיים  אבי  לד"ר  בכתב  מתאימה  בקשה  להגיש  יכולים  לתוכנית  להתקבל 

הבאים: את המסמכים  יצרפו  אליה  צוקרמן,  עינת  הגב'  המחלקה  מזכירות 

הבין־לאומי. לכנס  הקורא  קול  של  העתק   .1
הכנס. לוועדת  שיוגש  כפי  ההרצאה  תקציר  נוסח   .2

להתייחס  חייבות  ההמלצות  המנחה(.  של  מהן  )אחת  במחלקה  מרצים/ות  של  המלצות  שתי   .3
הבאות: לנקודות  לפחות 

האיכות האקדמית של ההרצאה המוצעת, החידוש המחקרי שבה, ואישור כי אילו הוא היה  א. 
הכנס. במסגרת  ההצעה  את  מקבל  היה   — הרלבנטי  הכנס  בוועדת 

הבין־לאומי. הכנס  של  רמתו  ב. 
המחקר. לנושא  הכנס  של  הקשר  ג. 

המחקר. תלמיד/ת  של  האקדמית  להתפתחות  הכנס  של  התרומה  ד. 

ושעמדו  דוקטורנטים/יות אשר קיבלו אישור עקרוני ממארגני הכנס הבין־לאומי שהרצאתם/ן התקבלה 
בקריטריונים הנדרשים של המחלקה למחשבת ישראל כי הם יכולים/ות ליתן את ההרצאה באופן הראוי 

נסיעתם. צורכי  במימון  תמיכה  יקבלו  ביותר, 

בין־לאומיים  לכנסים  לנסיעה  במלגות  זכו   )2017-2016( תשע"ז  האקדמית  הלימודים  בשנת 
הבאים/ות: הדוקטורנטים/יות  בין־לאומיות  ולסדנאות 

מלאכי אריאל  סלומון,  אסתר  גרשטיין,  נירן  נהיר,  אהוד  זקס־שמואלי,  ליאור 


