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 דבר העורכת
טליה אלון

פרס  חתן  גרוסמן,  דוד  מאת  זיגזג"  ילדים  "יש  הספר 
ישראל לספרות לשנת תשע"ח, נפתח בנסיעה ברכבת של 
נונו, גיבור הספר, שעובר מקרון לקרון ושואל את השאלה 
להיכרות  אותו  תוביל  הזאת  השאלה  אני?"  "מי  התמימה 
אמו,  של  הסוערים  ואישיותה  חייה  סיפור  עם  קרובה 
שנפטרה בינקותו, ולהבנה מלאה יותר של נפשו ומהלך חייו. 
עוסק  זה  גיליון  גם  כי  נדמה  גרוסמן,  של  ספרו  כמו 
אדם  כל  שמלווה  שאלה  היא  אני?"  "מי  השאלה  בזהות. 
האדם  טבע  על  ותוהה  אישיותו  ואת  חייו  את  שמעצב 
והעולם. בגיליון שלפניכם תגלו טקסטים המתמודדים עם 
שאלת הזהות מתוך מבט פנימה מקרוב אל תוך הקהילה 
הקרוב  באֵחר  במבט  העוסקים  וכאלה  היהודית,  והמסורת 

והזר: במי שאמונה אחרת מפעמת בלבו. 
לחקר  המרכז  ראש  ולטרי,  ג'וזפה  פרופ'  עם  בריאיון 
הספקנות ביהדות באוניברסיטת המבורג, עולה כי ראשית 
שואל  ולטרי  ספק.  בהטלת  בשאלה,  מתחילה  היהדות 
בתחושת  אותה  ומוצא  יהודי,  להיות  של  המשמעות  מה 
לשאול,  התמידי  בציווי  אחר  ומצד  אחד,  מצד  השייכות 

לחקור וללמוד. 
לציווי  יותר  הולם  מענה  שאין  נדמה  לכך,  בהמשך 
למדעי  העולמי  הקונגרס  מאשר  וללמוד  לחקור  לשאול 
היהדות. בכנס החשוב ביותר בתחום מדעי היהדות בלטה 
נוכחותם של תלמידי מחקר, בוגרים ומרצים מן המחלקה 
למחשבת ישראל. איש־איש בתחומו העלה שאלות והציע 

כיווני מחשבה שונים. 
רינה  הרצתה  בקונגרס,  שנישאו  הרצאות  על  נוסף 
ישראל  למחשבת  במחלקה  דוקטורנטית  מזוז-פיצ'ון, 
של  במשנתו  האישה  דמות  על  בר־אילן,  באוניברסיטת 
התוכנית  במסגרת  ניתנה  ההרצאה  אברבנאל.  יצחק  דון 
על  והתבססה  שוקן,  במכון  רוחנית"  נשית  "מנהיגות 
עבודת תזה בהנחייתו של ראש המחלקה למחשבת ישראל 
באוניברסיטת בר־אילן, ד"ר אבי אלקיים, המתייחסת לאופן 

ומציגה  במקרא,  הנשיות  לדמויות  אברבנאל  נדרש  שאליו 
את התפיסה המורכבת של אברבנאל שטען כי האישה לא 

נבראה בצלם. 
בריאיון  נוכחת  ולמגדר  לנשים  נוספת  התייחסות 
מרצה  ומזרחית,  פמיניסטית  עלון,  עלון.  קציעה  ד"ר  עם 
וחוקרת, נדרשה למורכבות של הזהות והחברה הישראלית 
והעתיד  ההווה  העבר,  והמאחד,  המפריד  בין  הרב־גונית: 
לכוחה  התייחסה  הספרות,  מעולם  שמגיעה  עלון,  לבוא. 
והאפשרות שהיא מציעה  יחסי הכוח  של השפה בחשיפת 

לתיקון והכלה.
והגדרת  בעיצוב  בפרט  והשירה  בכלל  השפה  של  כוחן 
סטודנטית  אליאסי-לוי,  שירה  של  במאמרה  נוכח  זהות 
גדול  בקול  וקוראת  השפה  אל  חוזרת  שירה,  במחלקה. 
להאזין לשירה המזרחית, שירת היחיד המדברת אל הכלל, 
ולתת לה מקום בהוויה התרבותית הישראלית המתחדשת. 
השירה, במקרה זה, מאפשרת ריפוי של פצעי העבר ויצירת 

עתיד מבטיח ומרומם־נפש. 
חוקר  פלח,  ברוך  ד"ר  נדרש  והעתיד  ההווה  העבר,  אל 
למלכות  סולם  חוג  בחקר  עברית  לספרות  ד"ר  תחומי,  רב 
ישראל, ציונות, משיחיות ומחתרות. פלח מתבונן בראשית 
ובאחרית, במופשט ובמוחשי, כשהוא נדרש ל מושג הזמן. 
נתפש  הזמן  אינטואיטיבי  שבאופן  שלמרות  מוצא  הוא 
תנועה  למעשה  הוא  הזמן  וסטטי,  נצחי  מופשט,  כנוכח 
לשינוי.  האפשרות   — יותר  מדויק  ובאופן  חומר  בתוך 
בהמשך לכתוב בתפילת שחרית : "המחדש בטובו בכל יום 
כי העולם  תמיד מעשה בראשית", עולה מדבריו של פלח 
אפשרויות  אינספור  בתוכו  ומכיל  נתון,  רגע  בכל  מתחדש 

לתנועה ושינוי.
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לייצר בתוך עצמנו חלל 
להישכנות של האחר בתוכו 

 ריאיון עם ד"ר קציעה עלון 
מראיינת: טליה אלון

פגישה עם ד״ר קציעה עלון, מרצה וחוקרת ספרות, פעילה 
הוא  ״האישי  האמירה  את  מתקפת  ופמיניסטית,  מזרחית 
והאקדמי,  הספרותי  והציבורי,  הפרטי  כי  נדמה  פוליטי״. 
חוקרת  מרתקת,  אישה  של  כוליות  באותה  כולם  נמצאים 
על  שמתבוננת  אשכולות  אשת  גינונים,  ללא  אקדמית 
העולם מבעד לפרספקטיבה רחבה בד בבד עם התבוננות 

היורדת לפרטי פרטים.

*

״כתבתי דוקטורט על הספרות של אהרון אפלפלד. ניסיתי 
לקחתי  הפוסט־קולוניאלי.  לשיח  השואה  שיח  בין  לחבר 
מבין  ביותר  הפורה  הסופר  אפלפלד,  של  הספרות  את 
אדם  בן  לא  ״אני  עצמו  על  אמר  הוא  בישראל.  הסופרים 
הכתיבה  את  ממנו  ייקחו  שאם  והצהיר  סופר״,  רק  אני 
גם  נהג לכתוב שמונה שעות,  יום  לו דבר. בכל  יישאר  לא 
כשעבד במשרה מלאה, גם כשהיו לו ילדים קטנים בבית. 

״עליית  14 עם  בגיל  הגיע  חייו. לארץ  הכתיבה הצילה את 
לכתוב  והתחיל  ביערות,  הנוער״, אחרי ששרד את השואה 
יודע על עצמו. את חייו, את זיכרונותיו.  את כל מה שהוא 
יש לו ספר שנקרא ״האיש שלא פסק לישון״ — הוא האיש 
את  לקחתי  בחיים.  אותו  החזיק  זה  לכתוב.  פסק  שלא 
הספרות של אפלפלד, שמכיוון שהיא קורפוס ענק יש בה 
משהו מאוד חודרני וחושפני, אמיץ ומפוכח, ואפילו אכזרי 

כלפי ניצולים. הוא לא עושה שום הנחות״.

מה זאת אומרת?

על עצמו  אומר  ניצול  דיאלוג שבו  ״אפשר למצוא בספריו 
״אני רוצח. הפקרתי, בגדתי״. זה דו־שיח פרדיגמטי שחוזר 
יהודים.  רק  בהם  שיש  ספרים  יש  שלו.  ספר  בכל  כמעט 
אין נאצים או פולנים, כמו למשל בספר ״ליש״. ההתנהגות 
מאשימים,  רוצחים,   — מזעזעת  היא  בשיירה  היהודים  של 

דוקטורנט  שניצר,  יוני  מצייר  חדש  עתיד  של  תמונה 
בר־אילן,  באוניברסיטת  ישראל  למחשבת  במחלקה 
שמתייחס לחוויותיו כחוקר קבלה. מחקר אקדמי של הקבלה 
לפרק  לחשוף,  מעוניין  המחקר  בעוד  כפרדוקס:  נדמה 
ולהגיע למסקנה חותכת, הקבלה מדברת בחידות ורמזים, 
נגישה ליודעי דבר בלבד. הפתרון שיוני מציע הוא להרחיק 
התנסות  מתוך  האקדמי  המחקר  את  לכתוב  ולהעמיק, 
בנרות,  מוארת  במערה  קבלה  לימוד  של  בחוויה  אישית 
והנסתר.  הסוד  נבכי  אל  ולצלול  מהצוק",  "לקפוץ  ונכונות 
והנסתר עמדו במרכז הכנס "הכול צפוי והרשות  הסוד 
ישראל  למחשבת  המחלקה  מטעם  שנערך  נתונה" 
במשכנות  לוין  מ.ג.  קרן  ובשיתוף  בר־אילן  באוניברסיטת 
הבחירה  והאחריות,  הגורל  שאלת  בירושלים.  שאננים 
וההכרח, נדונה בהיבטים שונים: ביהדות, בנצרות, באסלאם 
חשיבה  כל  של  לבה  לב  היא  זו  שאלה  כי  נדמה  ובמדע. 

אנושית המתבוננת בעולם ותוהה על קנקנו.
התבוננות בעולם מביאה להתבוננות באחר. בעולם הזר 
בסיור  ניתנה  שכזו  התבוננות  והמאיים.  המסקרן  והקרוב, 

אחת  המטביל,  יוחנן  חי  שבו  בכפר  כרם.  לעין  המחלקה 
לפגוש  האפשרות  לנו  ניתנה  בנצרות,  המרכזיות  הדמויות 
אותה  ורדפה  היהדות  מתוך  שצמחה  דת  הנוצרית.  בדת 
עד חורמה. עם זאת, ניכר כי מתוך הקרבה ומשקעי העבר 
משאת  הוא  זה  דיאלוג  ופורה.  חי  דיאלוג  לבנות  אפשר 
יוחנן  כנסיית  פרנציסקני במסדר  נזיר  יעקב,  לבו של האב 
ללמידה  קורא  יעקב  האב  זה.  לגיליון  שהתראיין  בהרים, 
את  יותר  טוב  להבין  כדי  היהודיים  המקורות  של  נוצרית 
בין  ומפרה  פורה  דיאלוג  ליצור  מנת  ועל  הנצרות  שורשי 

יהודים לנוצרים. 
בחזרה לדוד גרוסמן, שנתן לספרו את השם "יש ילדים 
זיגזג", ניכר כי הזהות מורכבת ממשמעויות שונות וסותרות, 
שמושכות לכיוונים שונים. הסתירה והגיוון יוצרים דיאלוג 
שמוביל לאפיקים שונים של מחשבה, להבניה מורכבת של 
אלברט  לדברי  בהמשך  שאלות.  לשאלת   — וכמובן  זהות 
איינשטיין שהצהיר כי "הדבר החשוב ביותר הוא לעולם לא 
להפסיק לשאול שאלות", נאחל לקוראינו להמשיך לחקור, 

לבחון, להתבונן ולשאול. קריאה מהנה.
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לו  היו  ולא  שואה  ניצול  עצמו  הוא  אפלפלד  מתעללים. 
מעצורים ועכבות. הוא אמר שהאמירה לפיה השואה זיככה 
ריק. להפך. המגע עם הרוע מטמא.  דיבור  היא  את הנפש 
אפלפלד מתאר כיצד הניצולים מפנימים לחלוטין את מה 
שהרודפים שלהם חושבים עליהם. את מה שהמדכא חושב 
על המדוכא. אמרו על היהודים שהם רוצחי ישו, עד שהם 
ההאשמות  את  עצמם  על  קיבלו  לרוצחים.  בעצמם  הפכו 

והפכו להיות מה שהם הואשמו בו.
אותי  חיבר  וזה  שלו,  בספרות  הזה  המהלך  את  ראיתי 
המפותחים  שהכלים  מפני  הפוסט־קולוניאלית,  לספרות 
מות שהוא עושה בנפש האנושית  ביותר של הבנת הדיכוי והׁשָ
פרנץ  כמו  אנשים  הפוסט־קולוניאלית של  בהגות  נמצאים 
ושמיכת הטלאים של  והומי באבא. הנפש השחורה  פאנון 
האדם הלבן. מצב שבו לאדם אין מגע עם האותנטיות של 
הדיכוי  של  בתוצר  להבחין  מצליח  לא  שהוא  מפני  עצמו, 
לדיכוי״. לתגובה  אותנטית  תגובה  בין  או  הפנים,  שהוא 

על  מדבר  הוא  השפה,  על  ממש  מדבר  פאנון  פרנץ 
— השפה שהוא  ״כושונית״  מכנה  הוא  שפה שאותה 
היא,  שלו  הזירה  האחרים.  השחורים  אל  בה  מדבר 

בין השאר, השפה. 

על  הסימפטום״,  ״אמנות  שפרסמתי  בספר  בהחלט. 
יצירתו של אפלפלד, יש פרקים שלמים העוסקים בשפה. 
המדוכאים.  אצל  השפה  את  מעוות  הדיכוי  כיצד  הראיתי 
אצל  בחסר  שנמצאות  שלמות  לשוניות  פונקציות  יש 
המדוכא לעומת פונקציות אחרות. כמו הפונקציה הפאטית 
]שמתמקדת ביצירת קשר בין מוען לנמען והעברה תקינה 
של מידע — ט״א[ שחזקה אצל המדוכא לעומת הפונקציה 
ט״א[   — ציווי  או  משאלה  בקשה,  ]הבעת  הקונטיבית 
שמאוד חלשה אצלו. לקחתי את הציר הזה של יאקובסון, 
הלשונית.  הזירה  בתוך  ביטוי  לידי  בא  זה  איך  והראיתי 
פעולות הדיבור של המדוכא הן חלשות. הוא אומר שהוא 
לקיים  יכול  ולא  מבטיח  הוא  סולח.  לא  הוא  אבל  סולח, 
של  בספרים  הניצולים  של  הדיבור  פעולת  ההבטחה.  את 
השיח  כל  לחלוטין.  שבורה  דיבור  פעולת  היא  אפלפלד 
שהמדכא  מה  את  מפנים  המדוכא  שבו  לאופן  שמתייחס 
באה  עליה,  מדבר  באבא  שהומי  ההיברידיות  עליו.  חושב 
לידי ביטוי ביהודים המתבוללים שניסו לחקות את הנוצרים 
ובזו ליהודים. אפלפלד כתב על היהודים המתבוללים כבר 
בשנות השמונים, הוא תיאר אותם כ״הוויה נוצרית נלעגת״. 
הרגשיים  הדפוסים  את  בבהירות  ראה  הוא  איך  מדהים 

והאמנותיים שצפים במצבים כאלה״. 

את מדברת על הפנמת הדיכוי, וזה מהדהד אצלי את 
מאמרן של גילברט וגובאר ״ראי הקיר של המלכה״, 
הראי  של  שהקול  וטוען  שלגיה,  לסיפור  שמתייחס 
שאומר למלכה שוב ושוב שהיא לא יפה ולא מספיק 

צעירה, הוא קול השיפוט הפטריארכלי שהיא הפנימה 
בתוכה. האישה בעצם רואה את עצמה בראי החברה 

הפטריארכלית. 

לא  שהיא  טען  הוא  קיימת.  אינה  שהאישה  אמר  לאקאן 
לה  אין  השנים,  כל  דוכאה  שהיא  מרוב  בתרבות,  קיימת 
או  אישה,  מהי  יודעים  לא  אנחנו  עצמה.  של  לנפש  גישה 
מהי נשיות, מפני שהכול נעשה כהנגדה לגבריות וכהפחתה 
לעומת הגבריות. הפמיניסטיות הצרפתיות טענו מולו שהן 

מגדירות את הנשיות מחדש יום יום. 

נשיות  על  דיברו  סיקסו  הלן  וגם  איריגארי  לוס  גם 
את  לכתוב  לנשים  קראה  סיקסו  הלן  לשפה.  וחזרו 
יצרו  הם  דיו״.  הוא  ש״דם  בהצהרה  ויצאה  עצמן 

חיבור בין גוף לשפה.

מהאמריקאיות.  שונות  הצרפתיות  הפמיניסטיות 
וההבניה  באטלר  של  מהתיאוריה  מושפעות  האמריקאיות 
מתוך  אחר:  פמיניסטי  מהלך  עשו  הצרפתיות  המגדרית. 
הפירמידה.  של  היפוך  נייצר  אנחנו  הרדיקלית  השונות 
המהלך הוא השאלה אם על החברה לחנך לתכונות נשיות 
על  חונכה  והקרבה. החברה  אגו  חוסר  כמו חמלה, אהבה, 
פי הדגם הגברי, וגם הנשים חונכו להפגין תכונות גבריות. 
שהמאה  חד־משמעית  אומרת  אני  המהפך.  בתוך  אנחנו 
מכל  נדון  כבר  הנשיות  נושא  בגבריות.  תעסוק  הבאה 
הכיוונים. הנשים התפתחו, אך הגברים לא שינו עדיין את 

עצמם.

ביטוי  לידי  בא  והוא  שינוי,  רואה  כן  דווקא  אני 
סמל  שהוא  כשזמר  הפופולרית.  בתרבות  אפילו 
״דמעות  שנקרא  שיר  שר  עמדי  עידן  כמו  הגבריות 

של לוחמים״. 

נכון, אבל שיח הגבריות עדיין רחוק אלפי מילין מהשיח על 
הנשיות. לדעתי זה יקרה בשנים הקרובות. הגברים יצטרכו 
הרבה  החדשה?  הגבריות  מהי  מחדש.  עצמם  את  להגדיר 
מהגבריות הישנה עוברת תהליכים של קרימינליזציה. מה 
לא  שעדיין  הרבה  יש  לפלילי.  הפך  לגיטימי  בעבר  שהיה 
לי  וכואב  לי  חבל  מאוד  החדשים.  הקודים  מהם  מבינים 
שאין חינוך למגדר בבתי הספר התיכוניים. זה אחד הדברים 
החינוך  לכך.  צמא  היום  הנוער  משנה.  שהייתי  הראשונים 

בישראל הפך ללא רלוונטי והוא חייב לעבור מהפכה.

מה הסיבות לדעתך שהחינוך בארץ הוא כזה?

להקמת  שהובילו  היסטוריות,  סיבות  הן  מהסיבות  חלק 
בתי הספר המקצועיים, שזה שערורייה. איך מגיעים למצב 
כמו  ספר  בית  בגרות.  בלי  מסיימים  מהתלמידים  שחצי 
״קדמה״ מוכיח שאפשר להוציא מהילדים הקשים כביכול 
לא  אך  העיניים  את  עוצמת  ישראל  מדינת  מלאה.  בגרות 
גם  פעם  בפנים.  לנו  תתפוצץ  הזאת  שהפצצה  היום  ירחק 



ישראל למחשבת  המחלקה   › היהדות  למדעי  הפקולטה   › בר־אילן  אוניברסיטת  4

המדוכאים.  של  זירה  באותה  היו  השחורים  וגם  היהודים 
מחדש.  אותו  לחבר  רציתי  ואני  התפצל,  הזה  השיח  היום 

אין צורך ואין טעם להיות במחנות מנוגדים, להפך. 

בניגוד  מצליח,  מיעוט  הם  בארצות־הברית  היהודים 
לשחורים.

הם  והיום  שלהם,  והלמדנות  הלובן  בזכות  התקדמו  הם 
מזעזע.  וזה  ענייה  שנשארה  השחורה  לקהילה  מתנכרים 
גם חבל לי שבישראל שיח השואה הוא שיח של אשכנזים, 

והשיח הפוסט־קולוניאלי הוא של המזרחים. 

יזכור  הזיכרון  ״שהר  לבני,  שטייר  ליאת  של  בספר 
שבו  לאופן  השאר,  בין  מתייחסת,  היא  במקומי״, 
יש  לדבריה  לשואה.  ונדרשים  חווים  מזרחים 
בתרבות  מזרחים  יוצרים  מצד  רבה  התייחסות 
המזרחים  שבקרב  טוענת  היא  לשואה.  הפופולרית 
)בהיותם  השואה  טראומת   — כפולה  טראומה  יש 
מהחברה  ההדרה  וטראומת  היהודי(  מהעם  חלק 

הישראלית.

על מזרחים והשואה יש מחקרים רבים. המחקר של יוחאי 
לייצוגי  מתייחס  המזרחית״  לשואה  ״מהשואה  אופנהיימר 
הייתי  לא  כמזרחית,  אני,  המזרחית.  בספרות  השואה 
בזילות השואה.  אותי  היו מאשימים  כותרת שכזו.  כותבת 
נהייתה  היא  בישראל.  סימבולי  הון  להיות  הפכה  השואה 
נוצרו הרבה  ממש דת בישראל, כפי שכתב משה צימרמן. 
ובתרבות  הזה בשירה  לקונפליקט  תגובות מורכבות  מאוד 
המזרחית. איך לפני הספר של יוסי סוכרי ״בנגאזי — ברגן 
בלזן״ אף אחד לא ידע על שואת יהודי לוב? איך לא דיברו 
בארצות  והרדיפות  רעות  הּפְ של  הנושא  איך  הָפָרהּוד?  על 
הודרו  המזרחים  השואה  ניצולי  איך  כלל?  דובר  לא  ערב 
מכל המסגרות ולא הוכרו? אלה שוחט טוענת שכל הניסיון 
המזרח  עדות  על  המערבית  הטרמינולוגיה  את  להשליך 
מופרכת מן היסוד. הפרהוד, למשל, הוא לא פוגרום, והוא 
לא בר השוואה לאנטישמיות הממוסדת שהייתה באירופה. 
לגמרי.  שונה  בפרדיגמה  לגופו  מקרה  כל  לבחון  צריך 
כלל  נלמדים  לא  האלה  המרתקים  המחשבה  זרמי  שני 
מבחינה  נמצא  והמזרחים  השואה  נושא  תיכון.  ספר  בבתי 

מחקרית בחיתוליו. 

שואת  בנושא  שלי.  האישית  בחוויה  נוגעים  דברייך 
היהודים הספרדים. כשאני מספרת שקרובי משפחה 
שלי נספו באושוויץ, אנשים בטוחים שאני אשכנזייה. 
היו  יהודים ספרדים מהבלקן  לכך שגם  מודעים  לא 
על  בָלדינֹו  שנכתבו  וספרות  שירים  הקורבנות.  בין 

השואה כמעט שלא נוכחים. 

מודעות.  חוסר  יש  בישראל.  התקבע  מאוד  זה  עניין  נכון. 
הדיכוטומיה של לייחס דברים מסוימים לאשכנזים ודברים 

אחרים למזרחים נמצאת בכל הסֵפרות של התרבות. כל מה 
שעממי ונחות משויך למזרחים, וכל דבר גבוה ואליטיסטי 
המזרחי  הגבר  המיניים.  הדימויים  גם  לאשכנזים.  משויך 
לפלף  הוא  האשכנזי  הגבר  בעוד  רב־און,  כגבר־גבר  נתפס 
וחנון. זה נוכח במערך הדימויים שפרנץ פנון מדבר עליו. 

מזרחית  לשירה  מהסטריאוטיפים  לפנות  רוצה  אני 
שכדי  אמרו  וגובאר  גילברט  המזרחית.  ולאישה 
אמירה  זו  עצמה.  את  להמית  צריכה  אישה  ליצור, 
כמה  פי  מורכבת  להיות  הופכת  והיא  קשה  מאוד 

כשמדברים על אישה מזרחית שחווה דיכוי כפול. 

זו  פריבילגי.  כפמיניזם  היום  מוגדרות  וגובאר  גילברט 
מישהי  אם  קושי  ארגיש  היום  עליהן.  הביקורת  גם  הייתה 
את  רואה  כשאני  יוצרת,  אישה  להיות  לה  שקשה  תאמר 
השתנתה  המציאות  המכר.  רבי  ברשימת  העצום  ההבדל 
בארון.  ודבורה  כהנא־כרמון  עמליה  לכתוב  החלו  מאז 
הרבה מאוד נשים יש היום ברשימת רבי המכר, אבל כמה 
גבוה  במעמד  לאישה  תרבותית  מבחינה  מזרחיות?  מהן 
המוקד  שם.  לא  כבר  אנחנו  ליצור.  מניעה  אין  ופריבילגי 
הנשים  קולות  את  לשמוע  מחכה  אני  אחר.  הוא  כיום 
מזרחיות  סופרות  כשיש  גם  הערביות.  הנשים  המזרחיות, 

הן נשכחות. 
הראשון  הספר  שלי,  לאור  ההוצאה  את  כשפתחתי 
זה  איך  כהנוב.  ז׳קלין  של  יעקב״  ״סולם  היה  שהוצאתי 
כדבר  נשמע  איפה   ?2015 עד  לעברית  תורגם  לא  שספרה 
הזה? למה היו צריכות לעבור שבעים שנה עד שזה יקרה? 
לכך.  המשאבים  את  להקדיש  חשבו  לא  בארץ.  חיה  היא 
לפיחות בהערכה  דוגמה קלאסית  הוא  כהנוב  המקרה של 

כלפי נשים מזרחיות. 

כשקראתי אותך, התיאוריה של הרולד בלום נראתה 
לי מאוד פריבילגית. בלום מדבר על כך שכדי ליצור 
שקדמו  ביוצרים  אדיפלי  באופן  למרוד  צריך  היוצר 
לו. אבל על מנת למרוד אתה צריך שיהיה לך בסיס 
של יצירה קודמת. ַאּתְ לעומת זאת מתייחסת לקשר 
בין אלמוג בהר ועמירה הס, שרואה בו בן לא־ביולוגי 

שהיא ילדה באמצעות המילים. 

זה  המזרחית.  הקהילה  של  למקום  זה  את  לקחתי  אני 
את  שרואה  היהדות,  של  לשורשים  אחורה  אפילו  הולך 
עצמה כדת שהיא קהילה. לא כדת אוניברסלית. זו תפיסה 
כמשפחה.  דבר  של  בסופו  עצמה  את  שרואה  קהילה  של 
תפיסה זו מאוד חזקה בישראל. העם היהודי רואה בעצמו 
הפחות  הצד  לכולנו.  ברורים  הטובים  הצדדים  כמשפחה. 
העובדים  מהמשפחה.  חלק  שאינו  למי  היחס  הוא  טוב 
גר  הזרים, הפלסטינים. אין להם מעמד מוכן בתרבות של 
בתוך  עמוק  מושג  שאין  מאחר  עבודה.  מהגר  של  תושב, 
התרבות, יש קשיים מאוד גדולים לעגן את המעמד שלהם. 
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אנחנו צריכים לקבל אותם, לראות בהם סוג של קרובי 
משפחה רחוקים ולקבל אותם למשפחה שלנו. לכן אהבתי 
מאוד את המאמר של אבי אלקיים שקרא להכניס את סורת 
״המזרח  בספר  היהודית  התפילה  תוך  אל  פאתיחה  אל 
המיסטיות  האיכויות  את  מסביר  אבי  עצמו״.  את  כותב 
והאוניברסליות של הסורה, מראה כיצד התפילה היהודית 
לייצר  צריך  ומוסלמיים.  ערביים  סממנים  לתוכה  הכניסה 
בתוך עצמנו חלל להישכנות של האחר בתוכו. לייצר מגע 
של אהבה. יכולת מילולית לדבר עם האחר. ברגע שאנחנו 
משנים את עצמנו היחסים משתנים, האחר משתנה. השפה 
מכוננת את ההוויה. מה היה קורה פה אם כולם היו יודעים 
לאירופה,  סגידה  מתוך  עצמה  את  כוננה  ישראל  ערבית? 
לייצר  צריך  שבתוכה.  הערביות  עם  וקבלה  השלמה  חוסר 

פוליטיקה של אהבה. 

אורטל בן דיין כתבה על השמאל הקיצוני, שבתקופת 
״צוק איתן״ הפגין עם שלטים שטענו שכל הטייסים 
על  להתקבל  היא  מטרתם  שכל  טענה  היא  רוצחים. 
המדוכאים  עבור  לשינוי  להביא  ולא  האירופים,  ידי 
שהם כביכול מדברים בשמם. אין להם עניין בסכסוך 
ליצור  מעוניינים  באמת  לא  והם  התיכון  במזרח  או 

שינוי אמיתי. 

צריך פוליטיקה שנובעת מתוך אהבה. לומר שכל הטייסים 
העם.  ואת  הטייסים  את  שמקוממת  אמירה  זו  רוצחים 
חייבים להבין שהערבים צריכים שינהיגו אותם. אני מקווה 
שהמנהיג הישראלי הבא יעשה טרנספורמציה בתוך עצמו. 
להתחבר לתרבות שלהם, לדת, לקוראן, לשפה, להיסטוריה. 
אני רואה את ההבדל הזה בצורה חדה בין נתניהו לריבלין, 
מנהיג  בריבלין  רואה  אני  הקוראן.  את  תרגם  שלו  שאבא 
שפוי.  יותר  הרבה  עתיד  לעבר  ישראל  את  להנהיג  שיכול 
את  להכיר  הערבים.  של  הנפש  בעומק  להתחבר  צריך 

הקוראן, לדבר ערבית. 

הרבה פעמים אני מרגישה שהשיח הישראלי מפספס 
את הממד הדתי של הסכסוך. מתייחסים אליו באופן 
כשלמעשה  אדמה,  חלקות  על  מדברים  רציונלי, 

במבנה העומק מדובר בסכסוך של דת ונרטיב. 

העמדה  פעם  שלא  חושבת  אני  איתך.  מסכימה  אני 
המזרחית שהיא עמדה רליגיוזית במהות, אבל בפרקטיקה 
שאני  פרקטיקה  זו  לזלזול.  זוכה  רכה,  יותר  היא  הדתית 
אתאיסטיים  למקומות  שמגיע  מי  איתה.  מזדהה  מאוד 
עבר  כיום  שהדתות  ברור  שני,  מצד  שלמה.  חוויה  מחמיץ 
מהריאקציה  חלק  כיום.  לממסד  זקוקים  לא  אנחנו  זמנן, 
לגלם  שהצליחה  המדינה  האתאיזם.  נגד  היא  הדתית 
הפרדת  כדי  תוך  הרליגיוזי  המקום  את  מרשימה  בצורה 
ארצות־הברית.  זו  הציבורי  המרחב  וחילון  מהמדינה  הדת 
שנייה,  לקיצוניות  הלכה  אירופה  שלה.  הכוח  סוד  היה  זה 

למקום מאוד חילוני. ארצות־הברית הצליחה לשמר משהו 
דתי. עכשיו זה מתפרק ומתדרדר, אבל הבסיס שלהם הוא 
מאוד נכון. צריך להיאחז ברליגיוזי ולא להיות קנאי, פנאט. 

לחלן את הפרהסיה אבל לא להגיע לרדיקליזציה. 

הומוגנית.  מאוד  יבשת  היא  אירופה  מזה,  יותר  זה 
קשה לה להכיל שונות. 

יש  באסלאם  יקר.  מאוד  מחיר  כך  על  שילמו  האירופאים 
משהו הרבה יותר סובלני. הוא מכיר בישוע ובכל הנביאים. 
התקופה של הפריחה הגדולה, תור הזהב של יהדות ספרד, 
היה תחת השלטון המוסלמי. הרכב האוכלוסייה באירופה 
השתהה והיא חייבת לשנות את פרדיגמות החשיבה שלה. 
הוא  לונדון  של  העיר  כשראש  השינוי  את  לראות  אפשר 
מיליון  חמישה  יש  ובגרמניה  מהגרים,  של  בן  מוסלמי, 
זו  עמוק  הכי  השינוי  את  לעבור  שתצטרך  הדת  תורכים. 

האסלאם. 

כתבת על יונה וולך שהאוניברסליזציה שלה עוברת 
נוצריים.  דימויים  דרך  אלא  הגבריות,  דרך  רק  לא 
הגיעה  ישו  ש״אחרי  עצמה  על  הצהירה  אפילו  היא 
יונה״ והשוותה את עצמה לקדושות נוצריות. זו דרך 

שאינה אפשרית למשוררות מזרחיות. 

לנו.  נגיש  לא  כלל  המוסלמי  הדימויים  רפרטואר  כל  נכון. 
קלאסיקות בכלל לא מתורגמות לעברית. הכתיבה הסופית 
כאן  שאין  להיות  יכול  זה  איך  תורגמה.  לא  אלחלאג׳  של 

מפעל תרגומים מערבית לעברית? מה קורה כאן?
מחלום  שנבע  אימים  חזיון  עיניהם  לנגד  ראו  הערבים 
המדינה  על  חלמו  הם  שנים  במשך  שנים.  מאות  של 
האסלאמית, וברגע שהופיע דאעש הם הבינו שזה גיהינום. 
גם היהודים הדתיים צריכים מאוד להיזהר בשאיפה שלהם 
למדינת הלכה. הקוסמוס תמיד נענה למה שהרבה אנשים 
רוצה  אנשים  של  גדולה  קבוצה  אם  זמן.  לאורך  רוצים 
משהו לאורך זמן, זה מתממש. הרבה פעמים הקטר ממשיך 
חברות  מהקרונות.  ניתק  שהוא  עד  ולהתקדם  להתקדם 
נהרסות לא מפני שהאליטה לא התקדמה די הצורך, אלא 

מפני שהיא ניתקה את עצמה מהעם. 

המחשבה.  לניוון  להביא  יכול  כזה  מצב  זה.  רק  לא 
סופה  מהמציאות  שמנותקת  אקדמית  חשיבה 

שתדברר את עצמה שוב ושוב. 

האליטה  של  לנתק  הוכחה  זו  טראמפ  עם  שקרה  מה 
עצמכם  בתוך  דיברתם  נתק.  יצרתם  מהעם.  האמריקאית 
סחור סחור, והעם הצביע נגדכם בסופו של דבר. עוד רגע 
זה קורה בישראל. אם לא נטפל בחינוך, לא נטפל בערבים, 
השכלה,  חמלה,  של  אוניברסליים  ערכים  נטמיע  לא  אם 
המוזיאון  ״דלתות  בורדייה  של  המאמר  כמו  תחכום. 
פתוחות״. אם לא יהיה כאן הון סימבולי שווה לכולם, הכול 
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יתפורר. אם אין ברית חזקה מאוד בין אליטה לעם, המדינה 
מתפרקת מבפנים. אנחנו רואים עכשיו את ה״עליהום״ על 
האנדלוסית.  בתזמורת  שתמכה  רגב,  מירי  התרבות  שרת 
אני מאוד אמביוולנטית לגביה. כל מה שהיא אומרת בעניין 

המזרחי מוצדק, מצד שני ההתנהלות שלה בעייתית.

הוא  המזרחית  הקריאה  מעשה  ״בעיניי,  כתבת:  את 
שיכול  בעולם  פרפורמטיבי  אקט  דיבור,  פעולת 
להביא לא רק לכדי העשרת עולמנו הפנימי כקוראי 
שירה, אלא גם אולי לחולל פעולה של צדק חברתי״. 

תוכלי להתייחס לזה?

זה שתלמידים  איך  הלימודים.  תוכנית  על  לדיון  זה קשור 
בתיכון לא לומדים אף משורר מזרחי כחובה? גם הכישרון 
הוא בעיני המתבונן. יש כאן בעיות עמוקות מאוד שנוגעות 
כל  על  הישראלית״  התרבות  של  הקנון  ״מהו  לשאלה 
הופנו  איך קרה שאמנים מזרחיים שעלו לארץ  מורכבותו. 
איבד  המזרחי  הבינוני  המעמד  כפיים?  לעבודות  מיד 

למעשה את כל ההון התרבותי שלו ונדחק לשוליים.

ישראל צריכה לכוון את עצמה לתור הזהב שלפני קום 
המדינה. ליישוב הישן. לדורות של משכילים שידעו הרבה 
ואנגלית.  צרפתית  ערבית,  אז  ידעו  כולם  מהבית.  שפות 
דוד  ריבלין,  יואל   — להיות  שצריכים  התרבות  גיבורי  אלה 
ילין, שלמה ישראל שיריזלי, אלישר. עכשיו הולכים לכיוון 
את  ישראל, כשמחפשים  מדינת  בשנת השבעים של  הזה. 
החינוך שצריך  זה  הגישה,  זו  לאן לשאוף:  ושואלים  הדרך 

לשאוף אליו.
אירופאים  יהודים  של  עליות  היו  הראשונות  העליות 
שלא הבינו את הערבים והמזרח התיכון ויצרו קטסטרופה. 
ויש  מהיר  די־אן־איי  שינוי  לעשות  צריכה  הזאת  המדינה 
לאן להביט אחורה ולשאוב מקור השראה. הספרדיות של 
אז זה המקום שממנו אנחנו צריכים לכונן את עצמנו. היו 
הקטסטרופה  איך  כלות  בעיניים  שראו  משכילים  הרבה 
מדינת  לתקן.  אפשר  עוד  אבל  עינינו,  לנגד  מתרחשת 
הספרדיות  מהיר.  די־אן־איי  שינוי  לעשות  צריכה  ישראל 
של אז, זו השכבה שצריך לשאוף אליה, זה סוג החינוך. זה 

המקום שממנו אנחנו צריכים לכונן את עצמנו.

 ׳האזינו׳ — שירה מזרחית כאן ועכשיו
שירה אליאסי לוי

הסטודנטיאליים  הלימוד  מפגשי  לכבוד  נכתב  זה  מאמר 
זו  המתקיימת  תשע״ח,  מחשבה״  של  ״גוונים  בקבוצת 
באוניברסיטת  ישראל  למחשבת  במחלקה  השנייה  השנה 

בר־אילן.
היבטיה  על  המזרח  לתרבות  הנושא  מוקדש  השנה 
להתמקד  בחרתי  הישראלית.  בחברה  ומקומה  השונים 
אני  בה  ואשר  ללבי  הקרובה  המזרחית  השירה  בפרק 

עוסקת.
ארצות  יוצאי  של  ושני  ראשון  דור  של  שירתם  היא  זו 
ערב ואירן ובה שיג ושיח, וקריאה עד כדי זעקת האזינו כי 
אנחנו כאן. זוהי שירת היחיד המדברת אל הכלל וקוראת לו 
להאזין לה ולתת לה מקום בהוויה התרבותית הישראלית 

המתחדשת.

*

ועתיד  הווה  עבר,  בה  יש  המזרחית?  בשירה  בה  יש  מה 
בכפיפה אחת, אך יותר מכול יש בה את ה״אני״.

למה ״האזינו״? מטעם פשוט וברור שכל ישראל נרמזים 
בשירת ״האזינו״: ״ועתה כתבו לכם את השירה הזאת״ )מן 

המדרש, פרשת האזינו לא-יט(. 

השיבה לציון הייתה חלק מהתהליך ההיסטורי של עם 
בתרבות  חלק  ליטול  היו  אמורים  ישראל  כל  לכן  ישראל, 

ובכללה בשירה שהלכה והתגבשה בנרטיב הישראלי.
שירת  נעלמה  ומדוע  אבי?  שירת  נאלמה  לאן  כן  אם 

אמי?

ְזָרח  ַהּמִ  ״ֲאִני ִמן 
ֵעיַני  ּבְ ִנְקְוָתה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ל   ּכָ
ּוַמֲעִריבֹות   ְוַרְגַלי הֹוְלכֹות 

י ֲעָרִבית  ַפת ִאּמִ  ׂשְ
ד  ַהּיָ ף  ּכַ ים ַעל  ַקּוִ י  ַפת ֵאם ִאּמִ  ּוׂשְ

 ְוִעְבִרית ֵאֶלם ָאִבי 
יר...״  ַהּקִ ֹתֶבת ַעל   ּכְ

)״כרטיס ביקור״ שירו של יואב חייק מתוך 
״הכיוון מזרח״ כרך 7-5(.
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תרבותית  האחדה  הייתה  הממסדית  המוצהרת  המדיניות 
מערבית ברובה. מתוך כך נדחקה תרבות המזרח לשוליים 
האסלם  ארצות  מעולי  ודרישה  כמעט  מחיקתה  כדי  עד 
בסיטואציה  שירתם.  זה  ובכלל  תרבותם  על  לוותר  ואיראן 

זו האהבה והכמיהה לציון נחנקה.

ֹרן ְלׁשֹוִני  ּתָ ְוֹרן  רֹון  ּגָ ַתח   ״ּפְ
ְוַתֲחנּוָנּה ְלקֹוִני  יֹוָנה  מֹו   ּכְ
ָיֶאה ְלַצְפֵצף  ְולֹו   ְולֹו ָנֶאה 

ר ְמרֹוִמי"  ּדַ ת  ִהּלַ ּתְ  ְולֹו ָנאָוה 
)מתוך פיוט תפילה של ריבי סימן טוב מלמד, 

משורר יהודי שחי במאה ה־18 באירן(.

עם הזמן שירת היחיד, המזרחית, צפה ועלתה ממקום 
מן  נכתבה  היא  מגויסת.  לא  אמיתית,  בהירה,  כאב,  של 

החוויה האישית היומיומית — 

ְעּגּוַע  ַהּגַ  ״ְוִדְמעֹות 
מֹו ַקֲעקּוַע  ּכְ  ָהיּו 
ֵחק  ֵרב ְלִהּמָ ּסֵ  ׁשֶ

י  ַרְחּתִ ּבָ ׁשֶ ֵמּהַ  ּכָ  ְוָכל 
ם ׁשֹוֵתק   הּוא נֹוָתר ׁשָ

ְוָהעּוד  תֹוְך ְצִליל הנאי  ּבְ ר  ּתֵ  ְוָהָיה ִמְסּתַ
ְמעֹוַתי  ּדִ יר ֶאת  ּוַמּתִ  ְוזֹוֵחל ֶאל ֵעיַני 

הֹומֹוֶתיָה  ָהיּו זֹוְרמֹות ֶאל ֵמי ּתְ  ׁשֶ
ִזְכרֹונֹוֶתיָה  ְנִביַעת   ּוַמְרָוה ֶאת 

 ִזְכרֹונֹוַתי״ 
)מתוך שירה של סהר הדס. פורסם ב״כיוון 

מזרח״ מס׳ 30-27(. 

ריחות,  תרבות,  היסטוריה,  למחוק  יד  במחי  ניתן  כיצד 
יכול...  היה  לא  השני,  הדור  רצה  אם  גם  וגעגוע.  קולות 

לשכוח ולא לזכור.

ַהּכֹל...  ִלְזּכֹר  ר ָהָרצֹון ָהָיה  ֲאׁשֶ  ״ּכַ
ְכרֹונֹות  ַהּזִ ְרִסיֵסי  ּבִ  ָאַחְזנּו 

ַח״  ְזּבֵ ַהּמִ  ַעד ַקְרנֹות 
)בן הראש ״הכיוון מזרח״ מס׳ 30-27(. 

״שירה  המכונה  השירה  שפרצה  עד  זמן  עבר  לא 
החברתית־תרבותית  החוויה  את  לפתחנו  ושמה  מזרחית״ 
משחזרת,  היא  ההגמוני.  הישראלי  בנרטיב  הוכללה  שלא 
השירה  מול  אל  אלטרנטיבה  ומציעה  מתמודדת  מנגישה, 

ההגמונית.
של  לשוליים  לדחיקה  נגד  כתגובת  צמחה  זו  שירה 
תרבות יוצאי ארצות האסלם ואיראן ובני הדור השני אשר 

הוגדרו כ״עדֹות״ אל מול יוצאי אירופה כמייצגי הלאום.
פעיל  חלק  אלא  פולקלור  ולא  אקזוטיקה  עוד  לא 

והפיוט  השירה  כאשר  ציון  בשיבת  ההיסטוריות  בתמורות 
הם חלק חשוב בה.

״הגיע הזמן לומר ׳אני׳ אחרת בשירה העברית״ כותבת 
דעתו  שמביע  ׳אני׳  ״זה  ב״הארץ״.  במאמרה  פדיה  חביבה 
ואין חלה עליו חובת הזדהות ביוגרפית, אתנית או פוליטית. 
דרכה  וזוהי  שירה  זו  ה׳אני׳.  לשירת  להקשיב  שיש  כמובן 
של שירה. מתוך כך אין מקום לשפוט את השירה מעמדה 
שיפוטית כוללנית, אתנית או פוליטית. זוהי שירה מזוקקת 
כשירה  המזוהה  כותביה  של  החרוכה  גרונם  מתוך  העולה 
מזרחית״ )״הגיע הזמן לומר ׳אני׳ אחרת בשירה העברית״, 

הארץ, מוסף ספרים, 1 במאי 2006(.

ה  ְוֵאיֶנּנּו ַמְרּפֶ רֹוִני  ִמּגְ  ״ַהּקֹול ָהעֹוֶלה 
 ָלֶכם הּוא ְסִליָדה ַאְך ִלי הּוא רֹוֵפא 

ּוְמֵלא ֱאמּוָנה  דֹול  ּגָ ְכִיי הּוא   ּבִ
י עֹוָלה אֹוָתּה ְצָעָקה  ּבִ  ְוׁשּוב 

יר ֲעֵקָדה  ׁשִ ּכְ ּה  ְרּכָ ּדַ ֶסת  ַפּלֶ  ַהּמְ
ה  ְלַדּקָ ְולּו  ה עֹוֶצֶרת   ְוֵאיֶנּנָ

ּיּוט  ַהּפִ יָרה ְוסֹוד  ּה ׁשִ ּבָ  ְוֵיׁש 
ְרּבּות״  ּתַ ל  ית זֹו קֹוָלּה ׁשֶ  ְוִהיא ֲאִמּתִ

)שירה אליאסי לוי(.

לדון  יהיה  ניתן  אז  הכלל  נחלת  תהא  שירתם  ״כאשר 
דיבור  יש  המזרחית  שבשירה  נכון  יתר.  בשיפוטיות  בהם 
המרחב  בתוך  הפרט  של  התעוררות  היא  זו  אך  מעורר 
ההגמוני ממסדי שרבץ עד כה כמשקולת כבדה על הפרט 
שבתוך הכלל״ )חביבה פדיה, שם: ״הגיע הזמן לומר ׳אני׳ 

אחרת בשירה העברית״(.
בשירה זו הפרט זועק את זעקתו שמזה זמן כבר עולה 
המוגדרת  שירה  הקראת  בערבי  חוצות  בראש  ונשמעת 

שירה ערס פואטית.

 ״ֵיׁש ַההֹוְלִכים ֵמִעיָראק ְלָאֶמִריָקה 
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ  ְוֵיׁש 

ֶנֱעֶדֶרת...״  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ לּום  ּכְ  ְולֹא מֹוְצִאים 
)חביבה פדיה, ״איש הולך״, מתוך ״תיאוריה 

וביקורת״, כרך 46-45(.

ולא  כ״נטל״  לא  אינה  המזרחי  הגדרת  ואילך  מכאן 
של  חדשה  ועמדה  אמירה  של  אקטיביזם  אלא  כ״בעיה״ 

עימות עם ההגמוניה הישראלית.
החברתי,  העוול  על  כותבת  היום  המזרחית  השירה 

מעמדי, עדתי.
כוונת  מתוך  בא  לא  המזרחי  הזיכרון  למחיקת  הניסיון 
״שלילת הגולה״ הגורפת שהתנהלה ברוב התחומים. אלא 
היסטורית  תודעה  משוללים  המזרח  יהודי  כי  הנחה  מתוך 
ועל כן יש למזגם לתוך תרבות אירופאית־ישראלית. מחיקה 

כפולה זו ייחודית רק ביחס למזרחים בישראל.
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ְך אֹותֹות  ּבָ  ״ָרִציִתי ָלֵתת 
ְך אֹוִתּיֹות  ּבָ  ִלְכּתֹב 

י  ּבִ ִלְכּתֹב אֹוָתְך   ָרִציִתי 
ְך  ּבָ ִבי אֹוִתי  ְכּתְ ּתִ ׁשֶ  ָרִציִתי 

ֵחְך  ּכְ י ִאם ֶאׁשְ ָעְרּפִ  ָרִציִתי ְלַקְעֵקַע ַעל 
ַלִים״   ְירּוׁשָ

)עדי קיסר, ״שחור על גבי שחור״, השיר ״אם 
אשכחך״(.

את קו השבר בפואטיקה ההגמונית של השירה העברית 
בניגוד  חדשה.  שירית  מסורת  החל  הוא  ביטון,  ארז  כתב 
לכתוב  הוא  בחר  מזרחי,  ממוצא  הראשונים  לכותבים 
תיאורים  יש  בשיריו  הישראלית.  האמירה  של  בשוליה 
מנופי תרבותו, הוא נותן דרור למה שהיה חנוק ומציף זאת: 

ה ָמרֹוָקִנית...  ּלֹא ָרָאה ֲחֻתּנָ ׁשֶ  ״ִמי 
ֵמָחה"  נּו ׂשְ ְוַנְפׁשֵ נּו ִמְתַרֵחב ְלַאט   ִלּבֵ

)״חתונה מרוקאית״, ארז ביטון(.

סצנת  מורדת.  שירה  היא  היום  המזרחית  השירה 
פואטיקה״  ״ערס  בשם  הוכתרה  אשר  שירה  הקראת  ערֵבי 
רועי  חתוכה,  שלומי  קיסר,  עדי  המשוררים  הם  ומייסדיה 
עשירה  היא  הפאלוס.  על  תיגר  קוראת  ואחרים,  חסן 
על  בוטות  במילים  נוקטת  ואף  מתחסדת,  לא  במטפורות, 
מנת לעורר, לחתור ולשנות. לשנות אף את השיח האקדמי 

ואת חוקי המשחק הישנים.

ְכלּוְך  ַהּלִ ה ֶאת  י ְמַנּקָ  ״ִאּמִ
ּנֹות  ּפִ ּבַ ר  ְסּתָ  ַהּנִ

ָתִמים  ְוַהּכְ יָמִנים  ַהּסִ ה ֶאת   מֹוֶחֶקת ִמן ָהִרְצּפָ
עֹות   ַמֲעִליָמה ְטִביעֹות ֶאְצּבָ

ָלתֹות  ַהּדְ ל  ִדּיֹות ׁשֶ ַהּיָ  ִמן 
יִנים  ּכִ ְוַהּסַ ְזְלגֹות  ַהּמַ י  ּנֵ ׁשִ ִחיָזה ֶאת   ...ַמׁשְ

ִוילֹונֹות ֶאת ַהַחּלֹונֹות  ּבְ ה   ...ְמַכּסָ
ְפִנים  ּבִ ִנְרֶאה עֹוד  ָבר לֹא  ּדָ ׁשֶ ְך   ּכָ

 ...ּוְמַמֶהֶרת ְלֵביָתּה 
ְיָלֶדיָה״   ְלַהְזִהיר ֶאת 

)שלומי חתוכה, 7 לילות, מדור ספרות 
.)2/10/2015

מן  נבצר  אשר  את  המסר.  את  הילדים  הפנימו  כן  אם 
את  ולריב  לתקן  ילדיה  היום  באים  ולתקן  להוכיח  הֵאם 
והיא  העט  היא  וחרבם  השירה  בשפת  נוקטים  הם  ריבה. 

קולחת...
לחתור  היא  המזרחית  השירה  של  תפקידה  לסיכום: 
לשנות את הקנון ההגמוני ולהציב ולייצב את מקומה הלא 
מוגדר למקום שבו תהייה חלק מההגמוניה. לחתור להשיג 
את הכוח שנמנע עד כה ממנה ולמקם את עצמה מעמדות 

השוליים אל מרכז השיח ההגמוני.
או־אז  ושווה  נוכחת  תהייה  המזרחית  השירה  כאשר 
מן  גם  אלא  חברתיים  רק ממוסדות  לא  הדרתה  תיעצר 

הזיכרון התרבותי.

ִנים  ָ ַהּשׁ ִלית  ַיּבְ ם ֶאת  ּתֶ ׁשְ ּכַ ּנִ ׁשֶ  ״ָלֶכם 
יִרים  ִ ּשׁ ּבַ ם ֶאת ַהּטֹוב  ַתְבּתֶ ּכְ ׁשֶ  ָלֶכם 

ְוַאֲחיֹוַתי   ּתֹוָדה ָלֶכם ַאַחי 
ִהְדִליָקה אֹורֹות  ׁשֶ יָרן  ׁשִ  ְלִויִקי 

ּוְבתֹוְך ֲחֵצרֹות  ים  ֲאָנׁשִ ֵלב   ּבְ
ָלה  ִקּלְ ב  ּלֵ ּבַ  ּוְבֵליל ֲאֵפָלה 

חּוק  ְויֹוָמּה ַהּמָ ּדֹוָדָתּה   ֶאת עִֹני 
ּוק  ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ ׁשֶ ֶרם  ַהּכֶ כּוַנת  ׁשְ ּבִ ם   ׁשָ

ְוִזָהה  ַדע  ּיָ ׁשֶ יטֹון  ּבִ  ְלֶאֶרז 
ְקֵצה ִמְנָהָרה  ּבִ ָמתֹו  ִנׁשְ אֹור   ּבְ

ָנֲהָרה  ְרִסיס  ּבִ דֹול  ַהּגָ  ֶאת ָהאֹור 
ה  ִפּלָ ַהּתְ ַפת  ׂשְ ּבִ ְגָעה  ּנָ ׁשֶ  ּוְלִמי 

יָרה  ִ ּשׁ ּבַ ְוָרִזים  ְזָרה ְמקֹורֹות   ְוׁשָ
ָדָיה  ּפְ ת ַחִיל ֲחִביָבה  ּבַ  ַהּלֹא ִהיא 

ּדֹוִדית  ָפה ַאׁשְ ׂשָ ּבְ ָנה  ּפָ ׁשֶ  ּוְלִמי 
ָטר ִלְפרּוָטה  ּוׁשְ ָטר  ל ׁשְ ּכָ  ּוָפַרט 

ּוְבָרָכה  ְלָך  לֹום   ָסִמי, ׁשָ
יַע  ָרִדיָקִלי ַמְפּתִ  ְוַהּיֹום ּדֹור ָחָדׁש 

יָסר ַמְרִקיַע  ַהּקֵ אר  ַצּוַ ּבְ ֲעִדי   ּכַ
ל  ֶיְחּדַ ֹקט ְולֹא  ִיׁשְ  ְוקֹולֹו לֹא 

ְוִיְגַאל"  יב  ָיׁשִ יָרֵתנּו  ׁשִ  ַעד 
)שירה אליאסי לוי(.
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 מסה פילוסופית ״שנייה היא נצח: 
 זמן, תנועה ופשר הבריאה...״ 

ד״ר ברוך פלח

משוררים,  סופרים,  פילוסופים,  מעסיקה  הזמן  חידת 
האנושית  והתרבות  ההגות  דעות משחר  והוגי  מיסטיקנים 
סרבלה  המושג  את  משהבהירה  יותר  זו  הגות  והיהודית, 
]הכרתי[  אפיסטמולוגי  מסמל  הזמן  את  והפכה  אותו 

למהות שרבים חושבים שיש לה קיום בלתי מותנה.
עניינם  את  העמיקה  איינשטיין  של  היחסות  תורת 
החלו  ובעקבותיה  זה  בנושא  תיאורטיים  פיזיקאים  של 
להישמע רעיונות אודות ״נסיעה לעתיד״, ״חזרה בזמן״ וכל 
הפרדוקסים שנובעים מעניין זה, הדבר מצא את ביטויו גם 

בתרבות הפופולארית, בקולנוע, בטלוויזיה ובספרות.
אולם מסע בזמן אינו אפשרי כלל, משום שהזמן כממד 
בין  ליחס  ביטוי  הכל  סך  הוא  הזמן  קיים,  אינו  במציאות 
חומר לתנועה או ליתר דיוק תהליכי השתנות החומר ביקום.
הנעים  שונים  אנשים  על  שחלים  בזמן  השינויים  כל 
במהירויות שונות נובעים ממהירות התנועה ומכוח הכבידה 
אנושי  כסימבול  הזמן  ראיית  את  מאששים  דווקא  והם 

שמבטא שינויים בחומר ותנועה.
כבר אריסטו עמד על כך שזמן הוא מידת התנועה של 
מידת  הוא  שהזמן  ולהדגיש  לדייק  צריך  אולם  החומר, 
השינוי שיש בחומר, החל מרמת האטום הבודד והחלקיקים 

שמרכיבים אותו ועד לגאלקסיות ענקיות.

אם לא יהיה כל שינוי או תנועה בחומר לא יהיה 
כלל זמן ולא נוכל להבדיל בין שנייה לנצח.

תדמיינו  הבא:  המחשבתי  בניסוי  זה  את  להדגים  אפשר 
שאין תנועה באטום, האלקטרונים לא חגים סביב הגרעין 
אטומים  מאותם  שמורכבות  המולקולות  גם  קופא,  והכל 
לא עוברות שום תהליך כימי כלשהו וכמוהם הצומח והחי 
כמו  במצבו  קופא  הארץ  בכדור  וקיים  שרוחש  מה  וכל 
שעון  מחוגי  אין  דוהה,  לא  ואפילו  משתנה  שלא  תמונה 
עיניים,  תנועת  אין  בראש,  ש״רצות״  מחשבות  אין  שזזים, 
אין מראה חדש, אין קול שבא, הולך ומהדהד, אין ״תנועה״ 
ולילה  יום  של  השתנות  תהליכי  ולא  בשמים  השמש  של 
או תהליכי גדילה, התגברות, הזדקנות ומוות של בני אדם. 
כולו  היקום  כאילו  שינוי,  שום  שמתרחש  בלי  קופא  הכל 
וכל אשר בו הוא ציור או תמונה או קלף שאין בהם שינוי 

ואפילו לא תהליכי בלייה.

סוחר  והרוח,  היהדות  במדעי  תחומי  רב  חוקר   : פלח  ברוך  ד״ר   *
ואספן של ספרים נדירים ויודאיקה.

במצב כזה אי אפשר להבדיל בין שנייה לדקה, בין דקה 
לנצח,  שנייה  בין  או  לשנה  יום  בין  ליום,  בין שעה  לשעה, 
כי המציאות לא משתנה, לא נעה, לא עוברת תהליכי הוויה 
זמן״  לי  ״אין  אומר  שאדם  כמו  לא  זמן,  אין  ולכן  והפסד 
זה  את  ולעשות  לשם  מפה  לנוע  צריך  אני  אומר:  ובעצם 
כי  זמן  אין  ועל ההוא, אלא פשוט  זה  על  זה, לחשוב  ואת 

אין תנועה ואין שינוי.
ריאלי  ממד  הוא  שהזמן  חושבים  רבים  מדוע  כך  אם 
מטעה  האנושית  שהשפה  היא  לכך  הסיבה  במציאות? 
מושרש  כך  כל  הזמן  מושג  כזו:  בצורה  לחשוב  אותנו 
לא  מציאות  כאל  אליו  מתייחסים  האנשים  שרוב  בתרבות 
מותנית והוא בעצם מטאפורה ופיזיקאים רבים פשוט אינם 

מכירים את הלוגיקה הזו.
הזמן  מטאפורת  במלכודת  שנפל  החשוב  הפילוסוף 
הוא כמובן עמנואל קאנט שראה בזמן צורת הסתכלות או 
תפיסה אפריורית שנובעת מעצם מבנה החשיבה האנושית, 
לדעתו אי אפשר לחשוב על שום דבר אלא אם כן ממקמים 
אותו בחלל ובזמן, אבל זו טעות, המציאות היא אכן תמיד 
בתנועה ועוברת תהליכי הוויה והפסד שהם הם מה שקרוי 
הוויה  וללא  תנועה  ללא  מציאות  נדמיין  אם  אבל  ״זמן״, 
בנו  טבועה  אינה  הזמן  שקטגוריית  כך  לנצח,  נגיע  והפסד 
שמוח  בכך  בהתחשב  מובנת  בהחלט  היא  אבל  אפריורי 
שכל  האבולוציה  בתהליך  החומר,  בעולם  התפתח  האדם 

כולו תנועה ושינוי.
השינוי  לתהליכי  אנושי  מונח  או  מטאפורה  הוא  הזמן 
בחומר, כל התייחסות אחרת אל הזמן כממד ריאלי דומה 
שנבנתה  מכונה  בתוך  מתמטית  משוואה  שמחפש  למדען 
זו, אולם המשוואה היא רק תיאור אנושי  בעזרת משוואה 
דומה  ריאלי  ממד  בזמן  שרואה  מי  הטבע,  לחוקי  וסמלי 
כימית  מולקולה  של  המדעי  הסימון  את  שמחפש  לאדם 
כלשהי מבעד למיקרוסקופ או את סמלי היסודות בטבלה 
המחזורית בטבע עצמו, או אם נבחר דוגמא מתחום הנדל״ן, 
אף אחד לא יחפש בין קירות ביתו או בתוך הכיור במטבח 
את התוכנית של המהנדס או הארכיטקט, כל אדם בר דעת 

מבין שהיא סמל למציאות ולא המציאות עצמה. 
אותיות  למצוא  אדם  של  דעתו  על  יעלה  שלא  כפי 
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הפקקים  בין  אביב  תל  של  הגיאוגרפיה  ספר  משפטי  או 
באיילון וכפי ששום אדם לא מעלה על דעתו למצוא בטבע 
מבין  הוא  אלא  פיזיקאלית,  או  כימית  או  נוסחה מתמטית 
המציאות  את  סמלית  בצורה  מבטאות  האלו  שהנוסחאות 
אונטולוגי  ממד  קיים  לא  כך  שם,  כתובות  לא  הן  אבל 
של  לחלוטין  אנושי  ביטוי  הוא  הזמן  זמן,  של  ]ישותי[ 

תהליכי ההוויה, ההפסד והשינוי של החומר.
ובין  למציאות  כסמל  המדעית  השפה  בין  ההבחנה  אי 
המציאות עצמה היא העומדת בבסיס הטעות הרואה בזמן 
לפחות  אבל  מיותרים  לסיבוכים  שגרמה  טעות  ריאלי,  יש 
הרווחנו ממנה את ״מנהרת הזמן״ אחת הסדרות האהובות 

עליי בילדותי.
ולא  לעתיד  מסעות  לא  בזמן,  מסעות  אין  לצערנו 
מסעות לעבר וכך גם נפתרת החידה שהטרידה פילוסופים 
נבין  אם  העולם?  בריאת  לפני  היה  זמן  איזה   : והיא  רבים 

שבלי חומר אין זמן אז נבין שלפני בריאת העולם או לפני 
המפץ הגדול ]או המפצים הגדולים, כפי שכבר אמרו חז״ל 
זמן משום  ומחריבן[ לא היה כלל  שהקב״ה בורא עולמות 
תהליכי  בו  היו  שלא  חומר  שהיה  או  חומר,  היה  שלא 
למרות  כזה,  חומר  אין  ידיעתנו  למיטב  אבל  והפסד  הוויה 
היהודית  בפילוסופיה  רבות  פעמים  עלתה  זו  שהשערה 

בימי הביניים בביטוי ״חומר היולי״. 
עולם שאין בו הוויה והפסד הוא עולם שאין בו זמן ויתכן 
כלל  בו  שאין  הבא  העולם  של  העמוקה  המשמעות  שזו 
 : בבחינת  האנושית  בחשיבה  נתפס  בלתי  הוא  ולכן  חומר 
״עולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך״. השאלה הגדולה 
היא מאין לנו תודעה והכרה של נצח? אולי דווקא זה צלם 

אלוהים שבאדם?
זמני אלא  גדול, לא  יש  זה הוא בבחינת  והאין במקרה 

נצחי, כידוע לכל יודעי ח״ן.

 הסקפטיות היא שורש היהדות: 
 ריאיון עם פרופ' ג'וזפה ולטרי 

מראיין: יוני שניצר

פרופ' ג'וזפה ולטרי, העומד בראש המכון לחקר הספקנות 
ומחקר  שיח  איש  הוא  המבורג,  באוניברסיטת  ביהדות 
מרתק. במהלך מחקרי על אודות המקובל ר' יוסף בן שלום 
אשכנזי, ובייחוד סביב אלמנטים ספקניים ביחסו למדעים, 
פגשתי את ולטרי לריאיון על מחקרו ופועלו. נפגשנו ביום 
וטפטופי  אפורים  שמים  קריר,   — בהמבורג  טיפוסי  קיץ 
והשמש תצא אולי שוב לקראת השעה תשע בערב.  גשם, 
הנאה  הקמפוס  ברחבת  צועדים  בעודנו  למסעדה,  בדרך 
של  ההיסטוריה  על  לי  מחדש  ולטרי  האוניברסיטה,  של 
שבו  לאופן  עד  ואף  לנושא  מנושא  עברנו  משם  המבורג, 
הקשר  שנים.  אלפי  לפני  לישראל  עתיק  איטלקי  יין  יובא 
בין העולם היהודי לעולם מחוץ לכתליו, מעסיק את ולטרי 

שנים רבות. 

 — כמה  רק  ואזכיר  שלך,  ההתמחות  תחום  בחינת 
תפיסתם של חז"ל את תרגום השבעים, ההתעניינות 
 — מוסקאטו  ויהודה  לוצאטו  סימון  כגון  באישים 
העולם  שבין  ביחס  שלך  ההתעניינות  על  מלמדת 
מה  היהודי.  הגטו  לכותלי  שמחוץ  לעולם  היהודי 

מושך אותך למפגש בין שני העולמות הללו?

)היסטוריה,  במחקר  שונים  לתחומים  שלי  התשוקה 
תקופת  של  יוצא  פועל  היא  וכו'(  פרשנות  פילוסופיה, 
בעיקר  יהדות,  ללימודי  במכון  בברלין,  שלי  הלימודים 
סדר  ללא  ומאמרים  ספרים  בוחר  הייתי  שבהם  בלילות 
השני,  אחרי  אחד  המדף,  על  מיקומם  פי  על  אלא  מסוים 
זו  בדרך  באסופות.  או  בכתבי־עת  מאמרים  מיקום  או 
וה־20  ה־19  המאות  של  זה  המחקר,  לעולם  נחשפתי 
בגרמניה בפרט, כאשר נושא ההתמקדות אז הייתה יהדות 
איטליה. אך הייתה זו אהבתי ללימודי רנסנס, היא הסיבה 
שנמשכתי אחר מוסקטו ולוצאטו, וכאשר העמקתי דבר על 
דמויות אלה, שמתי לב לדמיון ביניהם בכל הקשור לעולם 
רבים  כספים  הוציאו  שניהם  הגטו".  ל"חומות  שמחוץ 
בלטינית  היהודי,  הספרים  מארון  ספרים  לרכוש  מנת  על 
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של  בכתביו  בכתביהם.  לראות  שניתן  כפי  ובאיטלקית, 
עזריה מן האדומים מצאתי צוהר אל עולם הרנסנס היהודי. 
שהוא  אלא  להערצה,  ראויה  ספרייה  לו  שהייתה  רק  לא 
ויהודים,  נוצרים  חברים  פגש  ובהן  ספרים  בחנויות  ביקר 
והאנציקלופדיסט,  הרופא  שדיווח  כפי  יריבים,  אפילו 
עולם  היה  הגטו  לגבולות  מחוץ  העולם  לוזיטנוס.  אמטוס 

ללמוד ולהבין, ובעיקר לספוג ממנו. 

 Libraries, Translations ספרך  את  פותח  אתה 
כך  על  מקסים  בסיפור   and ‘Canonical’ Texts
המפורסם  המדרש  את  אותך  לימדה  שלך  שסבתא 
חכמים.  שבעים  ידי  על  השבעים  תרגום  אודות  על 
איך  לקומוניסטים.  קרוב  היה  זאת,  לעומת  אביך, 
לגדול באווירה כזו מוביל לכתיבת דוקטורט בנושא 
הלניסטי  יהודי  בהקשר  התרגום  מלאכת  תפיסת 

וספרות חז"ל? 

טרזה  שלי,  סבתא  רבות.  עליי  השפיעו  ואבי  שלי  סבתא 
גאורצ'יו, הייתה מקור בלתי נדלה ליסודות הדת והמסורת, 
סיפורים ואגדות ותפילות. היא הייתה בין דתות ופרקטיקות 
דתיות שונות. למדתי ממנה לא רק את המדרש על אודות 
תרגום השבעים אלא גם תפילות מרתקות כגון אלה עבור 
בדלת  המצויים  מלאכים   )!( בבית  השורים  המלאכים 
ממנה  למדתי  ובקירות.  בגג  מלאכים  ושמירת  ובחלונות, 
סיפורים רבים אשר מקורם ביהדות ספרד וצרפת וכן סיפורי 
כמובן  הייתה  השבעים  בתרגום  שלי  ההתעניינות  תנ"ך. 
בעקבות  שהחלה  התעניינות  מדעיים",  "מקורות  בעלת 
את  ירשתי  מאבי  ברומא.  לה-דיאט  רוג'ר  התרגום  מורה 
התשוקה, גישה סקפטית, התעניינות בפוליטיקה וראייתה 
כפולמוס. פגישותיי עם אבי היו נדירות ומלאות בשתיקה, 

אך מהולות בהרבה הבנה.

 ,A mirror of Rabbinic Hermeneutics בספר שלך
חז"ל  של  החיובית  לגישתם  דוגמאות  מביא  אתה 
חוקרים  של  דעתם  לעומת  זרות,  השפעות  לגבי 
כך,  אם  ליברמן(.  שאול  מהם,  אחד  )להזכיר  אחרים 
בן  באלישע  הטיפול  את  למשל  מסביר  היית  כיצד 
אותה  של  השתקפות  על  מדובר  לא  האם  אבויה. 

מראה?

ביותר  הגדולים  ועדיין, אחד החוקרים  היה,  ליברמן  שאול 
בפלשתינה  והלניזם  יוון  תרבות  על  מחקריו  מעריך.  שאני 
הזרות  להשפעות  ביותר  הטובה  ההקדמה  הינם  היהודית 
לראות  גם  ניתן  חלקה  את  )אשר  פלשתינה  יהדות  בקרב 
והירושלמי  התוספתא  על  שלו  הפרשנויות  בבל(.  ביהדות 
הרבה  ממנו  למדתי  הנושא.  את  להבין  הראשונות  הינן 
עבודתו,  את  להמשיך  שלי  הסיבה  גם  הייתה  וזאת  מאוד. 
כלפי  לא  אך  ממסקנותיו,  חלק  כלפי  ביקורתי  אני  כי  אם 
כפירה  של  ייחודי  מקרה  הוא  אבויה  בן  אלישע  גישתו. 

שניתן למצוא גם כן במסורת יהודית מאוחרת יותר )אך גם 
באסלאם(. כופר בעיני הרבים ר"ל התעניינותו בפילוסופיה 
אזכורים  לנו  יש  אך  יוון.  תרבות  של  אחרים  ומאפיינים 
בצורה  לתאר  מנת  על  מדי  מעטים  אודותיו,  על  מעטים 
נאמנה את דרך חייו. הקווים הבודדים לדמותו מתארים רב 
ואולי גם פילוסוף. היהדות הרבנית אחזה את החבל בשני 
קצותיו: הזהות ועל כן עקשנותה למסורת ולתרבות יהודית, 
והפיתוי של העולם היווני )לטיני( האימפריאלי. פיתוי היא 
הרומאים  של  שהמנהגים/חוקים  משום  הנכונה  המילה 
משלנו":  "נאים  י"ג(  פרק  מות,  )אחרי  הספרא  בלשון  היו 
"ושמא תאמר להם חוקים ולנו אין חוקים?! תלמוד לומר 
'את משפטי תעשו ואת חוקתי תשמרו ללכת בהם אני ה' 
ולומר שלהם  אלקיכם'. עדיין יש תקוה ליצר הרע להרהר 
היא  כי  ועשיתם...  'ושמרתם  לומר  תלמוד  משלנו,  נאים 

חכמתכם ובינתכם.'"

בהקשר  הסקפטיות  למחקר  המוקדש  מרכז  יזמת 
היהודי. מדוע זה חשוב לך?

סקפטיות  יהודית.  גישה  היא  שסקפטיות  משוכנע  אני 
אומר  הווי  סקפטיות,  "חקירה".  הפילולוגי  פירושה 
לחשיבה  להביא  מנת  על  הנכונות  השאלות  את  לשאול 
אותה סמכות־כביכול שעליה  ולערער את תשתית  מחדש, 
מושתתים מגדלי מגדלים של אמונות: מסורת יהודית הינה 
דעות רבות וסתירות הקשורות אלה באלה )אלו ואלו דברי 
מהטקסטים  ציטוט  רק  להביא  באפשרותי  חיים(.  אלוהים 
התמיכה  עבור  הקבלה  לוועדת  שהצגתי  הראשונים 
הכלכלית למרכז: "מובא במכילתא ברבי ישמעאל )בא י"ג, 
י"ד(: 'מצאת אומר ארבעה בנים הם, אחד חכם ואחד רשע 
היא  הלימוד  מטרת  לשאול.'  יודע  שאינו  ואחד  תם  ואחד 
לשאול את הרב את השאלה הנכונה, לדרוש ממנו למצוא 
את נקודת החולשה בטענה שלו. וזו היא גישה סקפטית." 

בהקשר לסקפטיות, במאמר שפרסמת לא מכבר אתה 
כל  חוקרת  בשורשה,  סקפטית  היא  שהיהדות  טוען 

דבר. האומנם כבר לפני תקופת התלמוד? 

לדעתי  פרובוקטיבית.  להיות  המכוונת  באמירה  מדובר 
ואנטי־סקפטית ממש כמו שלדעתי  היהדות היא סקפטית 

היא פילוסופית ואנטי־פילוסופית. 

ובכל זאת, אם אשאל אותך מה ייחודי לגבי היהדות, 
מה תאמר? 

השאלה  סביב  סובב  ביהדות  ומיוחד  ייחודי  דבר  לדעתי 
בתחושת  שמדובר  אומר  הייתי  יהודי?  להיות  הכוונה  מה 
בדתות  מוצאים  שלא  דבר  ישראל,  עם  לכלל  שייכות 
שהתפקיד  חושב  אני  כן  על  האחרות.  המונותאיסטיות 
עמנו,  של  הסיפור  את  להבין  הוא  מאיתנו  אחד  כל  של 
העניין  את  נקשר  ואם  הסיפור.  על  שאלות  לשאול  ותמיד 
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ולשאול  תמיד  ללמוד  הוא  תפקידנו  אזי  לסקפטיות, 
שאלות. להבין שככל שנלמד, נדע פחות. 

הקודמים  במחקריך  לספריהם,  הספר  מעם  במעבר 
ציינת ביחס לטקסט, שפעולת התרגום הינה פרשנות 
ביקורתית(,  מהדורה  )למשל  טקסט  לעריכת  וביחס 
אתה מביא את המלחין מאהלר כדוגמה לכך שקשה, 
אם לא בלתי אפשרי, להגדיר את "הטקסט". אם כן, 
אלה  ועריכה  תרגום  אומנויות  מטרת  לדעתך  מהי 

והבאים לערוך מהדורות ביקורתיות? 

ההווה מושתת על העבר ואי־אפשר להבין את העבר ללא 
תרגומו לקטגוריות, אל תוך ציפיותינו, אל תוך עולמנו. לכן, 
פרשנות  אלא  אינו  העניין,  לצורך  מקראי  טקסט,  תרגום 
הטקסט  של  "ההיסטורית"  ההבנה  בין  גשר  המהווה 
וההווה  מצוי(  הוא  שבו  המושגים  ועולם  זמנו  )בסביבתו, 
תקף  איננו  התרגום  הדבר.  אותו  לא  שהוא  המתרגם,  של 
לנצח, וכפועל יוצא המפגש שלנו עם הטקסט והבנתו יהיה 
תמיד עבודה בהתהוות. ניתן להבחין בתהליך עבודה דומה 
במוזיקה כאשר הצגה אחת מהווה רק פרק אחד, צעד אחד 

לקראת הבנה, ולא ההבנה.

לדעתך  לאן  עסקינן,  צעירים  לחוקרים  בעצות  ואם 
או,  ישראל,  פניה של מחשבת  צריכה להיות מועדת 

איזה טיפ היית נותן לחוקרים צעירים? 

אני חושב שהיום מתמקדים בספרים רבים במגוון תחומים 
בספר  להתמקד  לחזור  ללמוד  הצעיר  החוקר  על  ולדעתי, 
את  להבין  ולנסות  ספר  תוך  אל  עמוקות  לצלול  אחד. 
קשה  יהיה.  אשר  ספר  אותו  דרך  הכללית"  "התמונה 
יצירות  ומשווים  בוחנים  תמיד  אנחנו  כאשר  זאת  לעשות 
היה  שלום  ש]גרשם[  יודע  אני  לרגע.  לעצור  עלינו  רבות. 
מכך,  יתרה  שובב(.  בחיוך  אומר  )הוא  דבריי  על  בי  זועף 
אני חושב שישנן כמה תקופות והוגים שההתעלמות מהם 
ותקופות  אדירות  באישיויות  מדובר  מוחלטת,  כמעט  היא 
מנדלסון.  או משה  מימון  את שלמה  למשל  קח  מרתקות. 

ובפועל  לומר  רבות  להם  שהיה  אדירים  פילוסופים  הוגים 
יודע  אתה  בובר.  למשל,  לעומת  בהם.  נגיעה  יש  בקושי 
מעבר  שאמרתי,  וכפי  בובר?  על  נכתבו  דוקטורטים  כמה 
כדוגמת  בהן,  נגעו  לא  שכמעט  תקופות  יש  להוגים, 
תחילת המאה ה־20. לא מזמן רכשתי עבור האוניברסיטה 
ממקימי  אחד  שהיה  מי  הומינר,  חיים  של  הספרייה  את 
מדהימים  דרשות  ספרי  כמה  יודע  אתה  שערים.  מאה 
דגש חזק על  יש  נגעו בהגותם.  לא  רבנים שכלל  מצאתי? 
ופחות בכל הקשור לדמויות פחות  כגון הרב קוק,   דמויות 

ידועות. 

אילו יכולת לחזור אחורה בזמן ולשוחח עם אישיות 
בוחר  היית  במי  היהודי,  העם  של  בהיסטוריה  אחת 

ומדוע? 

שאלה קשה. כל האישיויות שחקרתי בחיי משחקים ושיחקו 
שיח  מאשר  "קונגרס"  מעדיף  הייתי  משמעותי:  תפקיד 
פנים. שבעים החכמים שתרגמו את התנ"ך  פנים מול  של 
)במקרה שאינם רק אגדה(, רבי עקיבא, הרמב"ם וקרשקש 
עבור  אברבנאל  ויצחק  יהודה  שלהם,  הפילוסופיות  עבור 
ראייתם את הגירוש והיכולות האינטלקטואליות, עזריה מן 
האדומים עבור עושר הידע בעולם הקדום, מוסקאטו עבור 
מחשבתו  עבור  לוצאטו  את  הקהילה,  בהנהגת  התמדתו 
חייו  עבור  מפראג  המהר"ל  את  והסקפטית,  הפוליטית 
וכו'.  שטיינשניידר  או  צונץ  ואגדה,  המדע  עולם  בין  שנעו 

כל אלה ועוד מהווים חלק מחיי, כמוטיבציה וכאתגר. 

לאור התעניינותך במוסקאטו, וכאיטלקי שבילה זמן 
או  ורדי   — מעדיף  אתה  מי  את  בגרמניה,  קצר  לא 

ואגנר? מהי האופרה האהובה עליך ומדוע?

אף אחד מהם. אני חובב מוזיקת בארוק. לשמוע את צלילי 
האורגן והפסנתר, אני מעדיף את ויוולדי, באך, הנדל, קורלי 
וכמובן, רֹוסי, כלומר כל העולם בין המאות ה־15 וה־18. אני 
בשבילי  טובה  סיבה  הוא  וורדי  בכלל  ואגנר  את  אוהב  לא 

ללכת לאופרה.
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 רשמים מסיור המחלקה לעין כרם
טליה אלון

ֶרם. ֲעמֹוֵני ֵעין־ּכֶ ּפַ ֲעמֹוִנים.   ּפַ
ֵלי־ָזָהב ת. ִאְצְטֻרּבְ  ִנְטֵפי־ְנחֹׁשֶ

ְסָתו ּבִ ִרים  ים, נֹוׁשְ ים, ַחּמִ  ִנּגּוִנּיִ
רֹוֵמי ֶקֶרת ְוַרְך, ַהְרֵחק ִמּמְ  ִנְצִחי 

ֶזהּו. ּכְ ב ַהַחי.  ַלּלֵ  ֲאָבל ָקרֹוב 
ם. ּלָ ּכֻ ִנְפָקִחים.  ֶפׁש  ְרֵחי־ַהּנֶ  ּפִ

 ָאָדם ָצִריְך ָלֵצאת ִמן ָהעֹוָלם
תֹוְך ָחֵזהּו. ּבְ ֵדי ִלְמֹצא אֹותֹו   ּכְ
ּפּוִרים ּכִ ם ָלנּו  ּגַ ַיְמִציא   אּוַלי 

ָלנּו, ם  ּגַ ְמׂשֹוִנים,  ֵעֶמק ְסגּוף־ַהּקִ  ּבְ
ֲאָנחֹות? ּכַ ֵבדֹות  ּכְ ין ֲאָבִנים   ּבֵ
ַמְענּו ׁשָ  ָמַתי, ֵאִלי, ָלַאֲחרֹוָנה 

חֹות ּכָ ִנׁשְ ּבֶֹקר,  ל  ּכָ יר,  ַמְזּכִ  אֹוְתָך 
ּפֹוִרים? ַפת־ַהּצִ ּוׂשְ ל  ַפת־ַהּטַ ׂשְ ּבִ

להקשיב  ולהקשיב.  להתבונן  המשורר  קורא  זו,  בסונטה 
את  המעטר  לטל  לציפוריה,  פעמוניה,  לקול  כרם,  לעין 
הגפנים. ההקשבה הפנימית וההתבוננות מתחילות ביציאה 
מן  לצאת  צריך  אדם  החיים.  ממרוץ  מהעולם,  מהשגרה, 
הפועם.  לבו  בתוך  חזהו,  בתוך  אותו  למצוא  כדי  העולם, 

לצאת כדי לחזור, להקשיב כדי להתבונן. 
רבות  שנים  יוחסה  גמזו,  יוסי  של  עטו  פרי  זו,  סונטה 
כרם.  בעין  שחי  פרנציסקני  נזיר  של  בדיונית  לדמות 
יצא מתוך עצמו כדי לשוב לעצמו  גמזו  יוסי  גם  כי  נדמה, 
כשהגיע לעין כרם. הציניות והביקורתיות נדמו לקולם של 
עם  נמסה  והנוקבת  הקשוחה  והראייה  הזהב,  אצטרובלי 

הטל המעטר את פרחי הנפש.
ביום סתיו שמשי יצאנו מתוך עצמנו אל הכפר שבתוך 
הרים  כנסיות,  צריחי  בין  הירושלמית.  כרם  עין   — העיר 
התהלכו  ירושלמיות,  ואבנים  מטפסות  גפנים  מוריקים, 
לצאת  אחד  ליום  שביקשו  סגל,  ואנשי  מרצים  סטודנטים, 
עוצר  בנוף  להתבונן  ולהתבונן.  להקשיב  עצמם,  מתוך 
וריח  כיין  צלול  הרים  באוויר  הריאות  את  ולמלא  הנשימה 

אורנים. 
מרדכי  של  ילדותו  נוף  מוצא,  לעבר  הבטנו  כרם  מעין 
ָמְקֵלף, שכילד הצליח להימלט מהטבח שנעשה במשפחתו 
חת  לבלי  עשוי  כלוחם  בצבא  התבלט  תרפ"ט,  בשנת 
ישראל. היכולת  32 הפך לרמטכ"ל הצעיר בתולדות  ובגיל 
הייתה  וחורבן,  אבדון  אחרי  לצמוח  מתוך השבר,  להיבנות 

נקודת הראשית שממנה התחלנו את המסע. 
עקבנו  מקלף,  מרדכי  של  סיפורו  את  ששמענו  אחרי 

כרם.  עין  בכפר  שחי  המטביל,  יוחנן  של  חייו  מהלך  אחרי 
את  הנשים שקידשו  בחיי  כרוך  המטביל  יוחנן  של  סיפורו 
בברית  המתואר  לפי  למותו.  הביאו  שלבסוף  ובאלה  חייו 
אמו,  של  הנסית  בהתעברות  היא  חייו  ראשית  החדשה, 
לעומת  בלותה.  אחרי  רחמה  את  פקד  שהאל  אלישבע, 
האמינה  אלישבע  זכריה,  יוחנן,  אבי  של  האמונה  קטנות 
לבשורת המלאך בלב שלם. כשהורדוס הלך בדרכי פרעה 
וגזר מוות על התינוקות היהודים הזכרים, נמלטה אלישבע 
כשבנה בזרועותיה ובהתערבות נסית נוספת, ההר פער את 
הגיע,  לא  יוחנן  של  מותו  והתינוק.  האם  את  והסתיר  פיו 
כאמור, מידי השליט, כי אם מידי אשתו ובתו. ראשו הוגש 
הנאה  הריקוד  עבור  הורדוס,  של  בתו  לשלומית,  כשכר 
לִאמּה, הורודיה, ששנים  וזו הגישה אותו כמנחה  שרקדה, 
ארוכות חפצה במותו של יוחנן. סיפור מותו של יוחנן מובא 
היפה  והריקוד  שטראוס,  ריכרד  מאת  "סלומה",  באופרה 
של שלומית, ריקוד שבעת הצעיפים באופרה זו, הוא אחד 

הריקודים המפתים במוזיקה הקלאסית. 
המתורגמת  לתפילה  להקשיב  עברנו  סלומה  מצלילי 
והמולחנת של הנזיר פרנציסקוס מאיסיזי, שהושרה בפיהן 
של הזמרות הישראליות נחמה הנדל ושולי נתן. פרנציסקוס 
לא  לו  שיסייע  לשליחותו,  כלי  שיעשהו  מהאלוהים  ביקש 
להתאוות ולהיטיב עם בני האדם. נדמה לעתים כי ראשית 
אל  החתירה  הן:  באשר  הדתות  לכל  משותפת  האמונה 
הטוב והרצון להבין את רצון האל וללכת אחריו בלב שלם. 
נתן,  שולי  של  ושירתה  פרנציסקוס  של  תפילתו  אחרי 
הנזירות  ציון.  האחיות  ממנזר  נזירות  שתי  עם  נפגשנו 
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ידי  על  שיוסד  המנזר,  של  ההיסטוריה  על  מעט  סיפרו 
המאה  באמצע  ישועי  לכומר  והפך  דתו  את  שהמיר  יהודי 
העולם  מלחמת  אחרי  המנזר  שעבר  השינוי  ועל  ה־19, 
השנייה, כשפתח את שעריו לבני כל הדתות ופסק מעיסוק 
בפעילות מיסיונרית. על קירות הכנסייה מתנוססים ציורים 
אבסטרקטיים של דרך הייסורים שעבר ישו )ויה דולורוזה(, 
ואליהו  רבנו  משה  של  בדמותם  ויטראז'ים  שני  ומעליהם 

הנביא. 
שנות  שבכל  שנים,  אלפי  בת  עתיקה  עיר  ירושלים, 
שונות,  ואמונות  לדתות  שואבת  אבן  הייתה  קיומה 

הנוכחות  ואת  ההיסטוריה  כובד  את  כתפיה  על  נושאת 
להכיל  ממשיכה  והעתיד,  ההווה  העבר,  של  הסימולטנית 
והקונפליקטים.  הפלורליזם  את  ודיסהרמוניה  בהרמוניה 
מתוך המתח הזה יכול להיבנות הגשר בין העמים, ויכולה 
יתבוננו  הדתות  כל  בני  כאשר  סובלנות.  של  תורה  לצאת 
בעצמם ובעברם, ובד בבד ימצאו את היכולת להישיר מבט 
אל עבר האחר ללא משוא־פנים. נדמה כי ירושלים זקוקה 
בו קפא, מותיר  אף היא לעין כרם, להימלט לכפר שהזמן 
מאחור את העימותים הבלתי פוסקים ואת קשיי היומיום, 

כדי לשוב חזרה לעצמה בדעה צלולה.

רועי זמיר 

ֵלם ֵאינֹו ָ  ַהּשׁ
ְפֵני ַעְצָמּה ּבִ ה  ִרּיָ  ּבְ

ָבִרים ַהּדְ ל  ּכָ  הּוא ָסְך 
ְצֵעיֶהם  ּפִ  ַעל 

 ְוהּוא עֹוֶלה
ל ַהֲחָלִקים   ִמּכָ

ִרים ְתַחּבְ ּמִ  ׁשֶ
ָבֵריֶהם ְ  ְוַגם ִמּשׁ

 ֵיׁש אֹוְמִרים
ֵלם ֵאין ׁשָ  ׁשֶ

ם ֵהם ֵמֲחָלָקיו  ּגַ
ים ִלי ֵמׂשִ  ּבְ

ּבֹו ַהּנֹוְטִעים   ֵהם 
ְעּגּוָעיו.  ּגַ ֶאת 
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 בין השונה למשותף: 
 דיאלוג בין־דתי בין יהדות לנצרות 

 ריאיון עם הנזיר הפרנציסקני האב יעקב
מראיינת: טליה אלון

שיחה עם האב יעקב היא כמו יציאה לעולם אחר — קרוב 
היהדות  ההיסטוריה של  ומרתק.  שונה  זר,  גם  אבל  ומוכר 
זו  מנקודה  דווקא  וחשדנות.  ברדיפות  רצופה  והנצרות 
להבין  בין־דתי,  דיאלוג  ליצור  האפשרות  אותי  סקרנה 
אפשר  וכיצד  ובעבר,  כיום  היהדות  על  הנוצרי  המבט  מהו 

להיבנות ולצאת לדרך חדשה. 

*

נמצא  אני  כרם,  שבעין  בהרים,  יוחנן  כנסיית  הזה,  במנזר 
 — בירושלים  שנים  חייתי שמונה  כן  לפני  בלבד.  חודשיים 
בשנים 2003-1999 ולאחר מכן בשנים 2012-2008. למדתי 
בינלאומי שהתקיים בשלוחה  בסמינר  בעיר העתיקה,  פה, 
עבודת  בביבליקום.  וגם  איטלקית  אוניברסיטה  של 
הדוקטורט שלי שעשיתי לאחר מכן בפולין ב־2015 חיברה 
מדע  היא  ארכיאולוגיה  לארכיאולוגיה.  תיאולוגיה  בין 
לדעתי   .1850 משנת  הן  בארץ  הראשונות  התגליות  צעיר. 
יותר את  יכולה לשמש כלי כדי להבין טוב  הארכיאולוגיה 

התנ"ך ואת הברית החדשה.

הפרקים הראשונים עוסקים בבריאה.

נכון, הם מספרים על בריאת העולם על ידי האלוהים, ועל 
השטן שהדיח את האנשים.

נמצא  בראשית  בספר  איוב,  בספר  מופיע  השטן 
הנחש. בבראשית כתוב שהנחש היה ערום מכל חיית 
השדה אשר ברא ה'. מדגישים את העובדה שמדובר 
בחיית שדה שאלוהים יצר, ולא בשטן או סוג מסוים 

של אלוהות.

בברית החדשה בספר ההתגלות הנחש מייצג את השטן. 
זו פרשנות שונה של הטקסט. זה דימוי כמובן. הרעיון הוא 
שהרוע לא נובע מהאדם. מדובר במשהו חיצוני שמדיח אותו. 

מי  את  בנחש  רואה  חז"ל  שמדרש  מפני  מעניין, 
שמסמל את יצר הרע שקיים בבני האדם, ואת הציווי 
זו קריאה פסיכולוגית המציגה מלחמה  בו.  להילחם 

פנימית. מאוד שונה ממה שאתה מציג. 

הרבה  לו  יש  ולכן  בתנ"ך  המפורסמים  הפרקים  אחד  זה 
אחד־עשר  הוא  בתנ"ך  עליי  האהוב  החלק  פרשנויות. 

הספרות  את  יותר  טוב  להכיר  עלינו  הראשונים.  הפרקים 
את  להבין  כדי   — גלגמש  אליש,  אנומה   — המסופוטמית 
ספר בראשית טוב יותר. בעקבות החורבן יהודים איבדו את 
שלושת הדברים החשובים להם ביותר: את ארצם, את בית 
המקדש ואת שושלת בית דוד. הם הגנו על הזהות הדתית 
באמצעות המילה הכתובה. זה מאוד מעניין בעיניי. אנשים 
התחילו לכתוב את המסורות שלהם וכך הצילו את הזהות 
השני.  הבית  בחורבן  גם  קרה  הדבר  אותו  המונותאיסטית. 
בשנת 70. אחרי החורבן הופיעו הגמרא והמשנה. היהודים 

שוב פנו אל המילה הכתובה.
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טוב  להבין  ככלי  בארכיאולוגיה  השתמשתי  בדוקטורט 
בנקבת  עסק  הוא  החדשה.  הברית  ואת  התנ"ך  את  יותר 
רוני  הארכיאולוג  של  לממצאים  גם  והתייחס  השילוח 
השילוח  נקבת  של  המיקום  את  מצא   2004 שבשנת  רייך, 
המקורית. עד אז חשבנו שהִנְקבה שנחפרה על ידי הקיסרית 
כשלמעשה  השילוח,  נקבת  היא  ה־5  במאה  אורדוקסיה 
בסמוך  מטרים  חמישים  נמצאת  המקורית  השילוח  נקבת 
משמעויות  לה  יש  לנו.  חשובה  מאוד  השילוח  נקבת  לה. 
מי  ְלַאט".  ַההְֹלִכים  לַֹח  ַהִשּׁ "ֵמי  כתוב:  ישעיה  בספר  רבות. 
פלג  כמו  הוא  אלוהים  לאלוהים.  דימוי  כאן  הם  השילוח 
וחסר חשיבות  עדין של מי השילוח שנראה על פניו חלש 
המים  מקור  מהגיחון,  מגיע  הוא  כך.  לא  ממש  זה  אבל 
גם  הוא  עבורנו  חיים.  אין  שבלעדיו  ירושלים,  של  היחיד 
בבשורה  ורפה.  כחלש  אותו  ראו  שאנשים  לישוע,  דימוי 
ומיד  מעיוורונו  ריפא  שישוע  האיש  על  כתוב  יוחנן  פי  על 
הוא הכיר בישוע כמשיח וטבל במי השילוח. עבורנו ישוע 
נקרא  הוא  החדשה  בברית  פעמים  הרבה  לשילוח,   משול 

"שליח". 

בבשורה לפי יוחנן יש התייחסות רבה למים — הנס 
השומרונית  האישה  ליין,  מים  הפיכת  הוא  הראשון 
בבריכת  חולה  מרפא  ישוע  במים,  ישוע  את  משקה 
לרחוץ  עליו  בַצּוֹו  עיוור  עיני  ופוקח  חסדא  בית 

בבריכת השילוח... 

בבשורה לפי יוחנן רוח הקודש משולה למים. הוא מקפיד 
הסימבולית.  הרמה  גם  נוספת  ותמיד  רמות.  בשתי  לדבר 
השילוח,  בנקבת  עצמו  לרחוץ  לאיש  אמר  כשישוע  לכן 

הדבר מסמל את טבילתו. 

לי  אמרה  גטינגן,  מאוניברסיטת  אלקיים,  שלי  ד"ר 
ולנוצרים,  ליהודים  משותף  טקס  היא  שהטבילה 
יותר  הפרקטיקה  ביהדות  לדבריה,  שונה.  באופן  רק 
אינטנסיבית. היהודי אינו טובל פעם אחת בימי חייו, 
אלא מדי חודש בחודשו. כל ילד יהודי שנולד, נולד 

טבול מפני שאמו כבר טבלה במקווה. 

אחרי  רוחנית.  והארה  הנשמה,  של  טיהור  היא  הטבילה 
הטבילה  אבל  הווידוי,  באמצעות  להיטהר  אפשר  הטבילה 
הטבלת  הייתה  מזו  שונה  הכנסייה.  בשערי  אותך  מכניסה 
הוטבל  הוא  הנשמה,  לטיהור  זקוק  היה  לא  ישוע  ישוע. 
כדי להזדהות עם החוטאים וכדי להשיק את פועלו בקרב 
העם. אחרי מותו הבנו את טקס הטבילה כטיהור הנשמה 

וההארה הנצחית. 
עתיקה  היא  שהִנקּבה  אישר  רייך  רוני  הארכיאולוג 
בני  באמצעות תיארוך המטבעות שנמצאו בקרבתה, שהיו 
שלאחר  יודעים  אנחנו  הבית.  חורבן  עד  שונות  תקופות 
יותר אני  ננטשה. ככל שאני לומד  החורבן, נקבת השילוח 
נהיה משוכנע יותר ויותר שצריך להכיר את כלל המקורות 

היהודיים ולא רק את התנ"ך, כדי להבין טוב יותר את הלך 
הרוח בתקופתו של ישוע. 

של  טען שהמסר  רוזנצווייג  פרנץ  היהודי  הפילוסוף 
הוא  בהגותו  המרכזי  העניין  "ואהבת".  הוא  המקרא 

האהבה ותחושת הנאהבות.

על פניו נראה שהאל המקראי הוא קשה ולוחמני, אבל אין 
היה  האדם  כשטבע  פעל  אלוהים  במקרא  לדעתי  כך.  זה 
פרקים  יש  זאת,  לצד  אותו.  לחנך  צריך  והיה  פראי,  עדיין 
האלוהים  את  שזיהה  אליהו  כמו  ה'.  אהבת  על  שמעידים 
שאומר  פסוק  יש  החדשה  בברית  דקה.  דממה  בקול 
במפורש שאלוהים הוא אהבה )באיגרת יוחנן ד׳(. המקרא 
מבטא זאת בדרך פחות ישירה. צריך לקרוא קריאה חכמה 
וזהירה ולהבין שלא אלוהים היה שונה, אלא האנשים. זה 

ההסבר לשינוי, לשתי הפנים השונות של האלוהים. 
ואומרים  טועים  שהנוצרים  מוצא  אני  רבות  פעמים 
שצריך  נקודה  זו  הנבחר.  העם  לא  הוא  ישראל  שעם 
הרעיון,  את  משנה  לא  שאלוהים  מבינים  אנחנו  להבהיר. 
ישוע  את  שדחו  האנשים  לו.  לסרב  יכולים  האנשים  אבל 
שהייעוד  לומר  כדי  בכך  אין  אבל  שלהם,  הייעוד  את  דחו 
השתנה. עדיין היהודים הם העם הנבחר, אבל הם פספסו 
הזאת  המתנה  נמצאת  בידיכם  לדעתי  שלהם.  הייעוד  את 
של להפיץ את הבשורה. ככל שאני חי כאן אני משוכנע בכך 
בקול,  לדבר  לכם  ויותר. המנטליות שלכם מאפשרת  יותר 
זו  ומרגישים.  חושבים  שאתם  מה  את  עכבות  ללא  לבטא 
את  להפיץ  שאמור  למי  שימושית  מתנה  שהיא  מנטליות 
הבשורה. הליטורגיה הנוצרית מושרשת במסורת היהודית.

הסעודה האחרונה הייתה ליל הסדר, ובליל הסדר יש 
את העגל, זכר לקורבן הפסח, וזכר לעקדה, וגם את 
היין. מאוד דומה למיסה שבה אוכלים לחם שעבורכם 
הוא בשרו של ישוע, ושותים יין שעבורכם הוא דמו.

איך את מבינה את זה?

למיטב הבנתי, הנצרות הקתולית ראתה בתנ"ך מעין 
הקדמה לברית החדשה. חוה המפתה והמדיחה לעומת 
שלא  אברהם  על  הסיפור  גם  וכך  הבתולה,  מרים 
הקריב את בנו, לעומת האלוהים שהקריב את ישוע. 
הקריב  כמעט  האירוע שבו אברהם  בזיכרון העקדה, 
ישוע.  של  ההקרבה  את  זוכרים  הנוצרים  בנו,  את 

אחר  שיקרה  למה  הקדמה  עבורנו  הוא  התנ"ך  בדיוק.  כך 
דימוי.  היא  המובטחת  ולארץ  למדבר  מצרים  יציאת  כך. 
קריעת ים סוף היא דימוי של הטבילה. המדבר הוא מקום 
התייחסויות  עדן.  לגן  אותנו  מוביל  המנהיג  ולבסוף  קשה, 
פי  על  בבשורה  במיוחד  ותהלים,  ישעיה  לספרי  יש  רבות 
יש  האלה  התנ"ך  שבספרי  מפני  ליהודים,  שנכתבה  מתי, 

הכי הרבה התייחסויות לשליחות ולחזון אחרית הימים. 
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בברית  הראשון  הספר  שהיא  מתי,  פי  על  הבשורה 
לי  נראה  יוסף.  שושלת  בתיאור  נפתחת  החדשה, 
של  היוחסין  באילן  נפתחת  החדשה  שהברית  מוזר 
יוסף, הבעל של מרים, שהוא לא אבי ישוע ולא היה 

קשור להולדתו. 

הפסקה הזאת נכתבה על ידי מתי על מנת לשכנע את 
היהודים שישוע הוא המשיח, מפני שלפי המסורת, המשיח 

הוא משושלת בית דוד. 

בית  מצד אחד אתם אומרים שישוע שייך לשושלת 
דוד, מפני שיוסף לטענתכם הוא צאצא של בית דוד, 
בתולה.  של  בן  אלא  בנו,  אינו  ישוע  אחר  מצד  אבל 

אותי זה קצת מבלבל...

החשובה,  היא  האישה  בהקשרו.  לטקסט  להתייחס  צריך 
פי  על  הבשורה  בספר  נמצא  מרים  של  היוחסין  ואילן 
פטריארכלי  יוחסין  אילן  הציג  מתי  ג׳(.  )פרק  לוקס 
בהתאם למסורת היהודית. לעומת זאת, בבשורה לפי לוקס 
את  שמתארות  בשורות  שתי  יש  במרים.  היא  ההתמקדות 
לידת ישוע. בבשורה על פי מתי נקודת המבט היא גברית, 
של יוסף, בבשורה על פי לוקס נקודת המבט היא של מרים. 
על  בבשורה  חדש.  כמשה  ישוע  את  לתאר  רצה  מתי 
את  שמהדהדים  ישוע  של  נאומים  חמישה  יש  מתי  פי 
הספרים של משה. כמו כן, בבשורה לפי מתי הטקסים של 
היהודים אינם מוסברים והם לא מתוארים בפרוטרוט, מפני 
שהיהודים כבר מכירים אותם היטב. הבשורה לפי מרקוס 

נכתבה ברומא, למשל. 

שהאל  טוען  גרינברג  אירווין  פרופ'  הרב  התיאולוג 
בעולם  מעורב  הוא  בעולם.  נוכחותו  את  מצמצם 
של  בתהליך  נמצא  שהאדם  משום  ופחות  פחות 
התבגרו,  האנשים  הפוך:  דבר  אומר  אתה  התבגרות. 
אך האלוהים אינו מצמצם את מעורבותו אלא להיפך 

— הוא שולח שליח. 

אלוהים לא יתערב אם לא נקרא לו. אני הייתי רֹוקר, ניגנתי 
מוזיקת מטאל, ושיניתי את חיי מהקצה אל הקצה. אלוהים 

יהיה שם בשבילנו אם נאפשר לו. 

כך בדיוק טוען גרינברג. לדבריו, כשהאל מצמצם את 
נסים  ללא  ובנפש.  בלב  ויותר  יותר  נוכח  הוא  עצמו 

גלויים.

אנחנו  אלוהים.  נוכחות  יותר  תהיה  עדים  יותר  שיש  ככל 
אני  האדם.  בני  חולשות  את  שמכיר  באלוהים  מאמינים 
חושב שהאל הוא רחום מאוד כלפי האנשים שאינם יכולים 
לשנות מייד את חייהם, והוא רוצה לסייע להם לשנות את 

חייהם. אני חשבתי שאוכל להיות מאושר בלי האלוהים.

זה אומר שבכל זאת האמנת בו.

תמיד האמנתי באלוהים אבל התמקדתי בהנאה. למרות 
זאת, מהר מאוד מצאתי את עצמי מאוד לא מאושר. הלכתי 
הרגשתי  הפרנציסקני  במסדר  וחצי  שנה  ואחרי  לכנסייה. 
להביא  יכולים  אלוהים  ללא  חיים  נפש.  שלוות  סוף  סוף 
נובעת  להרבה דברים, אבל לא לשלוות נפש. שלוות נפש 
מיחסים טובים עם האל. זו מתנה שלא נוכל לתת לעצמנו.

אדוק,  לנוצרי  שהפכת  רק  ולא  מאוד,  פרוע  היית 
במנזר  לנזיר  וכמה  כמה  אחת  ועל  לנזיר,  אף  אלא 

הפרנציסקני, מנזר מאוד סגפני. 

מצאתי אושר בחיים הפשוטים של תפילה ועבודה. לא פעם 
זה קשה, קשה אף מאוד. כבר 22 שנה אני במנזר, ואני לא 
רוצה לשנות זאת. הצטרפתי בגיל 21. בגיל 18 הייתי במצב 
רע. החיים הפרועים הרסו אותי והייתי זקוק ליותר משנה 
אחת  שנה  אחרי  שלי.  הרוחני  המצב  את  לתקן  כדי  אחת 
אלוהות,  של  גדולה  חוויה  לי  והייתה  נפש  שלוות  מצאתי 
שמוביל  טוב  אב  כמו  שהוא  אלוהים  ומיטיב.  טוב  אל  של 
אותך צעד צעד. מראה לך את הדרך בקצב שלך. בהתחלה 
הייתה לי תשוקה לקרוא את התנ"ך ואת הברית החדשה. 
שיש  אלוהים  גיליתי  בראשית.  מספר  מהתחלה,  התחלתי 
אלא  לעזור,  כדי  נסים  עושה  לא  הוא  סבלנות.  הרבה  לו 
מעדיף לחנך. לא לפתור את הבעיות שלך ברגע, אלא ללמד 
יכול לדמיין את  אינני  כיום  ולהתמודד.  כיצד לחיות  אותך 
חיי בלא הנוכחות האלוהית. בהתחלה היה לי מאוד קשה 
עם  קשה  מאוד  היה  שלי  לאמא  שונה.  היה  שהכול  כיוון 
העובדה שנעשיתי נזיר. לבסוף בני משפחתי אמרו לי שהם 
מקבלים את דרכי אבל הם לא מבינים. בכל הזדמנות אני 
אי־אפשר  אלוהים  עם  הקרוב  הקשר  שבלי  ואומר,  חוזר 

להיות מאושר בחיי המסדר. 

החלק הקשה הוא לדעת מהו רצון האל, להבין מהי 
הדרך. 

הייתה תקופה שהייתי ממונה על קבוצה של פרחי כמורה, 
התשוקה  לבחור:  לנו  שעוזרים  דברים  שני  שיש  וגיליתי 
והשקט הנפשי שאותה דרך מעניקה. לכל  לדרך מסוימת, 
לייעוד  קשורה  הזאת  והתשוקה  משלו,  תשוקה  יש  אחד 
אנחנו  שלנו,  בייעוד  לבחור  מעזים  שאנחנו  ברגע  שלנו. 
ומרגישים  הרבה  שמשיגים  אנשים  יש  לשלווה.  מגיעים 
לא  שזו  בגלל  פשוט  למה,  לדעת  בלי  שלם,  לא  שמשהו 
לתפילת  בבוקר  בשש  קמים  אנחנו  להם.  המיועדת  הדרך 
בוקר, לאחר מכן מיסת בוקר, ארוחת בוקר, ומכאן כל נזיר 
ומתכונן  אלה,  בימים  הרבה  כותב  אני  תפקידו.  את  עושה 

לשנה הבאה שבה אתחיל ללמד. 

יהודים-נוצרים.  יחסי  על  עכשיו  לדבר  רוצה  הייתי 
בשם  מסמך  בוותיקן  נוסח  שנה  חמישים  לפני 
"נוסטרה אייטאטה", שבו הצהירה הכנסייה בפומבי 
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על העוול שעשתה ליהודים והודתה בכך שהיהודים 
הם העם הנבחר. 

הצעד הגדול ביותר הוא האפשרות להיגאל מחוץ לכנסייה. 
יכולים  בלבם  אהבה  שיש  שאנשים  כיום  אומרים  אנחנו 
לדבר  הפכה  שהאהבה  מפני  בעיה  כאן  יש  אבל  להיגאל, 
שלא  הפגאנים  יינצל.  התורה  חוקי  לפי  שחי  מי  נדוש. 
בטוב  "בחר  של  הבסיסי  החוק  לפי  יישפטו  באל,  מכירים 
זכרוני,  למיטב  אייטאטה",  "נוסטרה  וייגאלו.  מרע"  וסור 

הדגישה את הקרבה בין הנוצרים ליהודים. 

"נוסטרה אייטאטה" הוגדרה כ"מסמך מציל חיים".

אי־אפשר להאשים את כל היהודים בהתנכרות לישוע. רק 
כולנו  התיאולוגי,  במובן  בתקופתו.  לו  שהתנכרו  אלה  את 
אשמים  כולנו  חטאינו.  עבור  סבל  שהוא  מפני  אשמים, 

בסבלו ובמותו. 

איך אתה רואה את הדיאלוג הבין־דתי? אתה מאמין 
שדיאלוג כזה הוא אפשרי?

אני  אחד.  באלוהים  מאמינים  ומוסלמים  יהודים  נוצרים, 
מניב  תמיד  לא  הדיאלוג  אבל  בין־דתי,  בדיאלוג  מאמין 
אנחנו  סוף  סוף  מאוד.  טוב  זה  האנושית  ברמה  פירות. 
יכולים  אנחנו  בינינו.  לחצוץ  חייבת  לא  הדת  מדברים. 
טובים.  בקשרים  ולהישאר  באמונתו  אחד  כל  להישאר 
התפיסה  על  משפיע  מספיק  לא  זה  לצערי  הדתי,  במובן 

הדתית. 

מה לדעתך חסר? 

הרבה  לנוצרים,  יהודים  בין  משותפות  נקודות  הרבה  יש 
מאמינים  אנחנו  בבסיס,  הדיברות.  עשרת  כמו  מאוד, 
חוק  בו  רואים  כולנו  כי  זאת  אנחנו מכבדים  מוסר.  באותו 
על  ומדברים  לכך,  מתייחסים  לא  אנחנו  לפעמים  תקף. 
השונה. במאה ה־2 יהודים ראו את הנוצרים כסקטור. הם 
ספרות  באמצעות  זהותם  על  והגנו  גדלה  שהנצרות  ראו 
פחד.  של  פרי  זהו  ישו".  תולדות  "ספר  כמו  אנטי־נוצרית. 
היהודים,  נגד  שכתבו  הכנסייה  מאבות  כמה  גם  והיו 
להידרש  צריך  בתקופתם.  הבין־דתית  למתיחות  כתגובה 
בין השאר למסורת הקשה הזאת, לעוולות שנעשו בנצרות 
והעוולות שנעשו ביהדות כלפי הנצרות. כל  כלפי היהדות 
הזאת.  בדרך  להמשיך  חייבים  לא  ואנחנו  לעבר,  שייך  זה 
בלי  אנחנו  העבר,  עם  מתמודדים  לא  אנחנו  כאשר  אבל 

משים ממשיכים באותה דרך.
הוא  שישוע  שהאמינו  יהודים  היו  הראשונים  הנוצרים 
עד  פרושי  כיהודי  עצמו  את  החשיב  פול  סנט  המשיח. 
שהאמין  פרושי  כיהודי  וחי  באלוהים,  האמין  הוא  מותו. 
ואז  לו  האמינו  שלא  ליהודים  הטיף  הוא  כמשיח.  בישוע 
פנה לפגאנים. אני אשמח לדעת כמה שיותר על המסורת 
הנצרות  ראשית  את  יותר  טוב  להבין  אוכל  כך  היהודית, 

ואת ישוע. למשל את המדרש על "כוכב מיעקב" שמסמל 
את המשיח במסורת היהודית. כפי שהתייחסו לבר כוכבא. 
ליהודים  פנייה  הוא  מתי,  לפי  בבשורה  שמופיע  הכוכב 
שהמשיח הגיע. הכוכב היה ישוע עצמו. בבשורה לפי לוקס 
אין כוכב, מפני שלוקס לא היה יהודי. אתם היהודים יכולים 
להבין את הבשורה לפי מתי בצורה טובה יותר ולמצוא בה 

דברים שאתם מבינים ואחרים לא. 

טוב  וחייו  ישוע  את  הבין  שמתי  אתה  סבור  האם 
יותר מפני ששניהם היו יהודים?

הן  הבשורות  שארבע  מאמינים  אנחנו  קשה.  שאלה  זו 
רצתה  מהן  אחת  כל  ישוע.  של  שונים  דימויים  ארבעה 
בהתבסס  הבשורה  את  כתב  מתי  מסוים.  משהו  להדגיש 
על היהדות, הוא רצה להציג את ישוע כמשה חדש. יוחנן, 

למשל, מראה את ישוע כמלך, בן האלוהים. 

ה־4,  במאה  היהודים  נגד  שכתב  כריסוסטומוס, 
מכאן  הכנסת,  לבית  ללכת  להפסיק  לנוצרים  קרא 
עצמם  את  וראו  הכנסת  לבית  הלכו  שנוצרים  מובן 
כחלק מהקולקטיב היהודי. נדמה שבהתחלה הייתה 
שהיא  עד  זמן  ולקח  ביהדות  פלג  עוד  הנצרות 
אתה  עכשיו  ונפרדת.  עצמאית  דת  להיות  התגבשה 
אומר: אני רוצה להתקרב שוב. לא להיות אותה דת, 

אבל להכיר.

את  ולחפש  להכיר  חשוב  הדתות.  את  להכיר  חשוב 
אנחנו,  בשלום.  יחד  לחיות  נוכל  כך  שרק  מפני  המשותף 
כנוצרים, נקראים להפיץ את הבשורה וזה מאוד חשוב לי, 
האחריות  את  יש  אחד  לכל  לדעתי,  כפייה.  נגד  אני  אבל 
לקבל את ההחלטה בעצמו. אסור לדחוף אף אחד לדת או 
שלה  שהתוצאות  פרימיטיבית  התנהגות  זו  כלשהו.  לכיוון 

הרסניות. 

להבנה  מביא  היהודיים  המקורות  שלימוד  אמרת 
חושב  אתה  הנצרות.  וראשית  ישוע  של  יותר  טובה 
וההתנהגות  התפיסה  את  גם  לשנות  כדי  בכך  שיש 
הדתית בנצרות? פעמים רבות הבנה מובילה למעשה.

אני תמיד משתנה. גם התפיסה שלי משתנה באמצעות 
אלוהים.  את  יותר  טוב  להבין  לי  עוזר  זה  והחוויה.  התנ"ך 
מושלם,  ישוע  חיי.  את  החדשה  ובברית  בתנ"ך  מצאתי 
אבל בתנ"ך אף אחד אינו מושלם, וזה אחד הדברים שאני 
נכנס לארץ  ולא  בו. דוד היה חוטא. משה הרג אדם  אוהב 
הצלחה  היו  לא  ומותם  חייהם  חטאיו.  בשל  המובטחת 
אדם.  כבני  לנו  המשותף  וזה  הרבה  הפסידו  הם  רצופה, 
הרבה מהם איבדו את האמונה באלוהים, אבל הרבה מהם 
נשארו מאמינים למרות כישלונותיהם ואי־האמונה. דוגמה 
לכך היא מלכות שאול לעומת מלכות דוד. זמן רב תהיתי 
כך.  כל  מהר  המלכות  את  משאול  לקח  אלוהים  מדוע 
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דוד האמין  סיפור של אמונה.  הוא  וגלית  דוד  הסיפור של 
בכוח האל, והאמין שבזכותו ינצח בקרב אבוד. שאול רצה 
עמו.  בקשר  רצה  לא  אבל  אלוהים,  באמצעות  להצליח 
"אלוהיך".  לו  קורא  היה  הוא  שמואל  עם  מדבר  כשהיה 
למדתי מכך שתמיד צריך להאמין באלוהים ולתקשר איתו. 
לעולם לא נהיה מושלמים, אבל תמיד צריך לשאוף לקשר 
ולבטוח באלוהים  ושוב.  לו שוב  צריך לקרוא  עם אלוהים. 
האמין  דוד   — דוד  של  הדוגמה  זו  בעצמך.  מאשר  יותר 
של  בדעתו  התחשב  הוא  חטאיו.  על  לכפר  וידע  באלוהים 
האל יותר מבדעתם של האנשים, בניגוד לרוב האנשים. זה 

הדבר החשוב ביותר שצריך להבין. 

איך ההבנה הזאת תורמת לך כמורה ומחנך? 

של  אלא  מסר,  של  עניין  כאן  אין  בזה.  זה  קשורים  כולנו 
הבנה. התנ"ך איננו ספר היסטוריה או גיאוגרפיה. האמונה 
האחר.  לאדם  המסר  את  שמעבירה  זו  והיא  חשובה,  היא 
לצמוח  יכול  לא  אדם  ביותר.  חשובה  שהאמת  מאמין  אני 
טעויות  אותן  על  חוזר  הוא  עצמו.  את  מרמה  הוא  אם 

ומאשים אחרים. 

אתה תלמד את התלמידים שלך מדרש ותלמוד?

בעיקרון עליי ללמד את התלמידים שלי בשנה הבאה את 
ואני  חוברה,  היא  איך  של  הטכני  העניין  בעיקר  התורה. 
רוצה להתמקד בפסוקים מסוימים כמו "אהיה אשר אהיה" 

על שלל פירושיו הנוצריים והיהודיים. 

שלך  התלמידים  את  תלמד  אחד  שיום  מקווה  אני 
דיאלוג  יוצר  שזה  מפני  והתלמוד  המדרש  את  גם 

בין־דתי מעניין.

ולא  אליו  לב  שמים  לא  ואנחנו  רב,  כה  דמיון  בינינו  יש 
נותנים לזה ביטוי. רב המשותף על השונה. אנחנו מאמינים 

באל אחד רחום וחנון שיצר אותנו. 

פרנץ רוזנצווייג אמר שנצרות היא היסטורית ויהדות 
הזמן.  בתוך  נצח  יש  ליהודים  מטא־היסטורית.  היא 
שיוצאות  הקרניים  היא  והנצרות  האש  היא  יהדות 

ממנה, וצריך להכיר בשתיהן.

אחד  מובן  יש  היהודים  עבור  יהודית.  מבט  נקודת  זו 
ליהדות. הנצרות מתייחסת לליטורגיה כמוכם. בחג המולד, 
מיסה  כל  עכשיו.  נולד  שישוע  אומרים  אנחנו  בליטורגיה 

היא הרגע שבו ישוע מת על הצלב. 

רוזנצווייג מתייחס ליום כיפור ועשרת ימי התשובה. 
הקהילה  כל  החיים.  ממחזור  חלק  הוא  הדין  יום 
יום הדין, שבו  מתקדשת ומכינה את עצמה לקראת 

נרשמים הגורלות בספר החיים. 

אותי  שמנקים  והווידוי,  המחילה  כתבי  את  לי  מזכיר  זה 
שהוא  אומר  זה  אין  אבל  להתוודות,  יכול  אדם  מחטא. 

אם  בשאלה  תלוי  הכול  עדן.  לגן  ויגיע  מיידית  חופשי 
שאדם  ובווידוי  בחרטה  כנות  אין  אם  כנה.  היא  החרטה 

עשה, הוא אינו מחול. 

של  יום  רק  לא  הוא  היהודית  במסורת  כיפור  יום 
יהודית,  מדינה  היא  וישראל  הואיל  אישי.  וידוי 
אין  מלכת.  עומד  הזמן  איך  להרגיש  ממש  אפשר 
כולם  סגורים,  העסק  בתי  כל  רכב,  כלי  של  תנועה 
הולכים לבית הכנסת כדי להתפלל וצמים. הקהילה 

ניצבת כולה אל מול האל.

בן  האדם  את  מכין  זה  האמת.  למען  טוב,  מאוד  רעיון  זה 
התמותה לקראת המוות. 

יום  זהו  האדם.  ומבני  מהאל  היא  הסליחה  בקשת 
מאוד קהילתי. 

מאוד מעניין. אני אוהב את הרעיון הזה. זה עוזר להבין את 
דרכיהם.  את  לשנות  אנשים  ומדרבן  החיים  של  הסופיות 
יהודים, נוצרים ומוסלמים — כולנו מרגישים שבסוף נעמוד 

בפני שופט. 

זאת  הגדיר  השל  נעצר.  הזמן  ובשבת  כיפור  ביום 
כ"מקדש בזמן". לא עושים כל מלאכה ורק עוסקים 

בתפילה. לזה רוזנצווייג קורא "נצח בזמן". 

הזמן  שלנו  בחגים  מזה.  רחוקים  לא  שאנחנו  חושב  אני 
אומרים  תמיד  אנחנו  לתחייה.  קמה  כשהליטורגיה  נעצר 

"עכשיו".

החיים,  עץ  את  מסמל  המולד  חג  שעץ  לי  אמרת 
ישוע  של  האורות  את  מסמלים  שלו  ושהקישוטים 
החיים  מעץ  לאכול  העדן,  לגן  לחזור  התקווה  ואת 

ולהגיע לחיי נצח. זהו ניסיון לבטל את המוות. 

לנו  לתת  רוצה  ישוע  אבל  חטא,  שהאדם  אומרים  אנחנו 
בירושלים  לנו.  שיש  ממה  יותר  שלו  המחילה  באמצעות 
בזכות  עדן.  בגן  משהיה  יותר  אפילו  נקבל  עדן  שבגן 
המחילה של ישוע. עבורנו הוא התקווה שהוא גאל אותנו 
ישוע מאוד  בו. בחוויית החיים שלי  יכולים לבטוח  ואנחנו 
והוא  מאיתנו  אחד  כל  עבור  טובה  תוכנית  לו  יש  סבלני. 
ישוע  הנצחיים.  החיים  את  לנו  מציע  הוא  מחכה.  תמיד 
יהודים  לנוצרים.  רק  לא  לכולם,  עדן  גן  שערי  את  פותח 
אור  הוא  ישוע  הדיברות.  עשרת  על  ישמרו  הם  אם  יינצלו 
לכולם. הרבה אנשים נשארים באזור הנוחות שלהם ואינם 
ואינם  טכני  באופן  הכול  עושים  הם  דרכם.  את  משנים 
השינוי  של  החוויה  מהשינוי.  פוחדים  שהם  מפני  פתוחים 

אפשרית תמיד. מי שמספיק אמיץ, יגדל ויתפתח.

על  להעיד  כדי  לעולם  בא  המטביל  יוחנן  כי  טענת 
בעין  חי  ואתה  כנזיר,  עושה  שאתה  מה  זה  ישוע. 

כרם, היכן שהוא חי. 
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את  ולבשר  עדות  לתת  הוא  החשוב  שהדבר  מאמין  אני 
הבשורה. זהו התפקיד של הנוצרים. אבל בוודאי לא לכפות 
האמונה  על  להצהיר  אמיץ  מספיק  להיות  אחד.  אף  על 

שלך.

יהודי.  ספר  עבורי  הייתה  גם  יוחנן  פי  על  הבשורה 
הוא מתאר את הברית ואת פדיון הבן של יוחנן ושל 

ישוע. אין לזה זכר בבשורה על פי מתי. 

שנכתבה.  האחרונה  הבשורה  היא  יוחנן  פי  על  הבשורה 
שנוצרים  מפני  האלוהים  הוא  שישוע  להראות  רצה  יוחנן 
החלו לשאול עליו ועל המהות שלו. מי שרוצה להכיר את 
ישוע, עליו להכיר את חייו, והוא חי כיהודי. הבשורה על פי 
יוחנן פורסת את סיפור חייו של ישוע ובד בבד מתארת את 
הוא  שבעזרתם  "סימנים",  שנקראים  נסים  שערך,  הנסים 
רצה להמחיש את הזהות האמיתית של ישוע כאלוהים. זו 
הסיבה שאנחנו טוענים שזו הבשורה הקשה ביותר להבנה. 
אותו  וקיבלו  ישוע  אחרי  שהלכו  אלה  הם  נוצרים 
מה  מבינים  אנחנו  תמיד  לא  בהיסטוריה,  כמשיח. 
המילה  את  מפרידים  אנחנו  נוצרי.  להיות  של  המשמעות 
והיחידים  הראשונים  נכון.  לא  וזה  מהיהודים,  "נוצרים" 
שהאמינו בישוע היו יהודים. המטרה הייתה שיהודים יפיצו 
ליהודים  יועדה  הבשורה  האנושות.  לכלל  הבשורה  את 
מלכתחילה מפני שהם העם הנבחר. אני מבין את התוכנית 
של האלוהים שבחר בעם היהודי, וניסה באמצעות הנביאים 

לחנך למונותאיזם ולהכין אותם לבואו של המשיח, ולאחר 
האחרים,  עבור  נבחרתם  אתם  הבשורה.  את  להפיץ  מכן 
גואל  כולם,  עבור  ומת  אנשים  אהב  ישוע  האנושות.  עבור 
והחשוב  עבורם.  עדן  גן  שערי  את  ופותח  מחטאים  אותם 
מכול שהוא רצה לבטא את אחוות האנושות. הדבר החשוב 
האדם.  בני  ואת  האל  את  לאהוב  הציווי  הוא  עבורו  ביותר 
)קורינתים,  שונים  עמים  לבני  איגרות  יש  החדשה  בברית 
האנושות.  כלל  של  האל  הוא  האלוהים  כי  וכו'(  רומים 
שהאל  לכך  התייחסות  יש  ישעיה,  בספר  בעיקר  בתנ"ך, 
הוא אל של כלל האנושות, שמפיץ את הבשורה ואת הידע 
באמצעות היהודים. יהודים שרוצים להצטרף לנצרות אינם 
צריכים להמיר את דתם. יש להם את ידיעת האל, ועל מנת 
להצטרף לכנסייה עליהם רק להכיר בישוע כמשיח. המרת 
עם  לחיים  האל  ידיעת  ללא  מחיים  מעבר  היא  עבורנו  דת 

ידיעת אל, ולכן יהודים אינם צריכים להמיר את דתם. 

למה אתה מתכוון כשאתה מכוון לדיאלוג בין־דתי?

את  יצר  ישוע  לו,  סירבו  היהודים  שהשלטונות  מכיוון 
הכנסייה מקבוצה של יהודים פשוטים –דייגים ברובם. הוא 
שהחליטו  מאמינים,  של  קטנה  כקבוצה  הכנסייה  את  יצר 
יש  לנצרות  לעשות.  אמורים  היו  שהיהודים  מה  לעשות 
את  ללמוד  רוצה  הייתי  לכן  עמוקים.  יהודיים  שורשים 
הנצרות  את  להבין  נוכל  לא  יהדות  לימודי  בלי  היהדות. 

לעומק. אנחנו באותו הקו.
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 רשמים מהכנס השישי ליהדות, רוחניות ומיתוס: 
 הכול צפוי והרשות נתונה

טליה אלון

ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה   "ַהּכֹל ָצפּוי 
ָהר  ַהּנָ ּבֶֹלת  ׁשִ ּבְ ִים  ַהּמַ ֶזֶרם   ּכְ

ַמְחסֹום.  ּכְ  ְוָהָהר עֹוֵמד 
ְוָהָהר ָחזּוי  ֶרם ָצפּוי   ְוַהּזֶ
ִים ָהְרׁשּות ְנתּוָנה.   ְוַלּמַ

יִרים  ַאּדִ ְתנּוַפת  ּבִ ַיְכִסיפּו   ּוְלֵעת 
ים,  ם ְמַכּסִ ַלּיָ ַמִים   ּכְ

ְעָין ַאְכָזב  ּמַ ּבְ ְיַחְלֲחלּו   אֹו ֵעת 
ּוֵמָאב  קֹור   ְקרּוִעים ִמּמָ

פּוי ַהּצָ יֹוֵדַע ִאם ֶזה   ְוֵאין ִאיׁש 
 אֹו ֹזאת ָהְרׁשּות ְנתּוָנה. 

רּוִכים ָלעֹוָלם  ּכְ ָיְרדּו  ו  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ  אֹו 
ְוֶעְליֹון  יר  ַאּדִ ַצו   ּבְ

ְוַגם ֶזה  ֶזֶרם ֶזה  ֵיָעְלמּו   ֵעת 
ְוִיּדֹם" ְוָקָפא ֶהָערּוץ 

שגיא,  רפי  ד"ר  בחר  גנוז,  יצחק  המשורר  של  זה  בשיר 
רוחניות  ליהדות,  השישי  הכנס  את  לפתוח  הכנס,  מנחה 
"הכול  עקיבא  לרבי  המיוחסת  לקביעה  שמוקדש  ומיתוס, 
בחירה  ישנה  אם  בשאלה  והרהר  נתונה",  והרשות  צפוי 
חופשית או שמא הכול נקבע מראש, כלומר דטרמיניסטי. 
ישראל,  למחשבת  המחלקה  ראש  אלקיים,  אבי  ד"ר 
את  שארגן  ומי  הקבלה  לחקר  מוסיוף  שלמה  מרכז  וראש 
דפנא  ד"ר  עם  יחד  ומיתוס  רוחניות  ליהדות  השישי  הכנס 
תחת  הכנסים  כל  בין  העובר  השני  לחוט  התייחס  לוין, 
הכותרת "יהדות, רוחניות, מיתוס": הרצון להתייחס למצבו 
באמצעות   — והקיומי  הרוחני  הפילוסופי,   — האדם  של 
מהמזרח  וזרמים  ובדתות  גיסא,  מחד  ביהדות  התבוננות 
ומהמערב מאידך גיסא. ד"ר אלקיים התייחס לתפיסתו של 
צפוי  "הכול  האמירה  את  שראה  לייבוביץ,  ישעיהו  ההוגה 
והרשות נתונה" כשאלה מטפיזית שאי־אפשר להכריע בה, 
וטען כי מדובר בתפיסה שהשלכותיה עצומות ומתייחסות 
עוד  ולחוק.  לסדר  גם  אלא  ולהגות,  למטפיזיקה  רק  לא 
שהקדיש  ליינר,  יוסף  מרדכי  לרב  אלקיים  ד"ר  נדרש 
השילוח",  "מי  בשם  השראה  ומלא  עמוק  ספר  זו  לסוגיה 
כלומר  שמים",  יראת  ואף  שמים  בידי  "הכול  קבע  שבו 

בחירה חופשית היא אשליה הכרחית. 

אפשרות הבחירה במסורת היהודית

אינה  הרשות  מראש,  צפוי  הכול  כאשר  "מדוע  בהרצאתו 
דוד  פרופ׳  שאל  להתמודד"  כיצד  דרכים  ומספר  נתונה? 
בר־אילן,  באוניברסיטת  לפילוסופיה  מהמחלקה  וידרקר, 
בחירה  לאדם  מותירה  האל  של  המוקדמת  הידיעה  האם 
וידרקר הציג פירוש  חופשית, או מעשים חופשיים? פרופ' 
לאמירתו של רבי עקיבא, "הכול צפוי והרשות נתונה", לפיו 
אלוהים יודע מראש את כל מעשיו של האדם ואולם הרבה 
ממעשיו של האדם הם חופשיים. פרופ' וידרקר הגדיר את 
לאדם  לאפשר  מנת  על  לטענתו,  כל־יודע.  נצחי  כיש  האל 
בחירה חופשית, האל הכל־יכול בורא עולם בעל טבע נטוי, 
את  ולהותיר  אחד  תרחיש  לממש  לבחור  יכול  האדם  שבו 
שאר התרחישים לא ממומשים. באמצעות המעשה הזמני 

של האדם, האל מגיע לידיעה על־זמנית. 
מוסיוף  שלמה  במרכז  מחקר  עמיתת  לוין,  דפנא  ד"ר 
לחקר הקבלה, העמידה במרכז דבריה את הגורל — הממד 
הארעיות  את  להסביר  שמנסה  החיים,  של  המסתורי 
כך  "שתוק  הרצאתה  האדם.  את  הפוקדות  והתהפוכות 
חוסר  עם  להתמודדות  נדרשה  לפניי"  במחשבה  עלה 
הוודאות, הארעיות, ועם החוקתיות והסיבתיות של אירועי 
גורלו  את  לשנות  יכולת  לאדם  יש  האם  השאלה  החיים. 
דברי  ואלו  "אלו  כי  שפסקו  חז"ל,  ידי  על  הוכרעה  לא 
ספר  של  התיאולוגית  התפיסה  לעומתם,  חיים".  אלוהים 



ישראל למחשבת  המחלקה   › היהדות  למדעי  הפקולטה   › בר־אילן  אוניברסיטת  22

המתהווה  הבריאה  ולפיה  דטרמיניסטית,  היא  הזוהר 
מראש.  נקבע  והכול  שמים,  בידי  היא  והמתחדשת 
בעל  לגוף  נכנסת  והיא  לבחור  היכולת  את  אין  לנשמה 
מתגלגלת  שהנשמה  לאחר  זאת,  ועם  רצונה.  ונגד  כורחה 
הזה.  בעולם  לרע  טוב  בין  הבחירה  לה  שמורה  בגוף, 
של  הנסתרת  הנהגתו  בעקבות  האונים  חוסר  מול  אל 
הבורא, נעשו ניסיונות כושלים להגיע אל החשיבה האלוהית 
הקדומה. הידוע בהם הוא מעשה ארבעה שנכנסו לפרדס. 
אחרת,  תודעתית  מציאות  מייצג  הפרדס  כי  טענה  לוין 
האדם  בין  המפגש  מתקיים  שבה  משלה,  חוקיות  בעלת 
ליבס,  יהודה  פרופ'  של  פרשנותו  בעקבות  והלכה  לאל, 
זו  התבוננות  מהארבעה.  אחד  כל  של  אישיותו  את  הבוחן 
עקיבא,  רבי  של  והיראה  הענווה  לדמותו  בניגוד  כי  מעלה 
כלומר  שונים,  במלבושים  ביוהרה  לקּו  שכשלו  השלושה 
בעיסוק המיסטי. אישיותם של  עיקרי  בתכונות שהן תנאי 
היה  הכול  כי  נדמה  ומכאן  לבורא,  ידועה  הייתה  הארבעה 
יוסף  ר'  על  לסיפור  גם  התייחסה  לוין  מראש.  וכתוב  ידוע 
דה לה ריינה, מקובל ספרדי בן דור הגירוש, שרצה להביא 
גייס  הוא  הקץ.  את  לדחוק  וכך  זמנה,  טרם  הגאולה  את 
את  הרעיש  יחד  תלמידיו  ועם  והצדיקים,  המלאכים  את 
העולמות העליונים והתחתונים, עד שנכשל על ידי סמאל, 
לגעת  הניסיון  כי  לוין סיכמה  רעה.  ויצא לתרבות  התייאש 
להיכשל,  נועד  הנסתר  ובחֹומת  האל  של  גלימתו  בשולי 
נועדו  והמלאכים  האלוהים  שהניחו  שהמכשלות  מפני 
לא  בלבד.  לקדוש-ברוך-הוא  גלויים  שמים  שרזי  ללמד 
בבד  ובד  הידיעה,  חוסר  עם  בהכנעה  להסכין  אלא  נותר 
רשרוש  והים,  החול  לעולם:  ייגמר  שלא  ולייחל  להמשיך 

של המים, ברק השמים, תפילת האדם. 

הגורל הקבוע מראש בנצרות הפרוטסטנטית

בנגב,  גוריון  בן  מאוניברסיטת  דר-הוון,  ואן  אלכסנדר  ד"ר 
הפרדסטינציה  של  ונפילתה  "עלייתה  הרצאתו,  את  פתח 
 Martin לפי  דת  של  בהגדרה  בקלוויניזם",  הכפולה 
Riesebrodt, לפיה לבה של הדת הוא מנהגים המבוססים 
אלה  מנהגים  לקיום  והמניע  כוחות־על,  שיש  האמונה  על 
ולהאמין  הללו  הכוחות  על  להשפיע  המוטיבציה  הוא 
זאת,  לעומת  ה"פרה־דסטינציה",  רעיון  לנו.  יגמלו  שהם 
על  להשפיע  אפשרות  ואין  מראש,  קבוע  הגורל  כי  טוען 
היא  המונותאיסטיות  בדתות  האל  דמות  החיים.  מסלול 
הגיעה  שמכאן  וייתכן  ויכולת־כול,  יודעת־כול  אל  דמות 
את  סקר  דר-הוון  ואן  מראש.  הכול  קבע  האל  כי  האמונה 
רעיון הפרה־דסטינציה בנצרות, ומצא שראשיתו כבר בימי 
פאולוס, שכתב באיגרת לרומים כי אלוהים בחר מראש מי 

יהיו חברי בנו, ישוע, קרי — מי יהיה חלק מהבשורה. 
רעיון הפרה־דסטינציה התפתח אצל אוגוסטינוס במאה 
וחזר  הביניים  בימי  הקתולית  הכנסייה  ידי  על  נזנח  ה־5, 
כי  טען  לותר  כשמרטין  ה־16,  במאה  הרפורמציה  עם 

רעיון  לותר  עבור  גורלם.  על  להשפיע  דרך  אין  אדם  לבני 
הפרה־דסטינציה היה חלק מהביקורת שמתח על הכנסייה 
בין  יחיד  למתווך  עצמה  את  הפכה  שלטענתו  הקתולית, 
פחדים,  ניצול  של  מושחת  מערך  ובנתה  לאל,  האדם 
לכנסייה.  תשלום  באמצעות  גאולה  לציבור  כשהבטיחה 
לו למטרה להשיב את הכוח מהכנסייה  לותר, לפיכך, שם 

לאל, ולבסס מחדש את הקשר בין אדם לאלוהיו. 

בחירה, תודעה ומדע

צ'פמן,  אליצור מאוניברסיטת  פרופ' אבשלום  הרצאתו של 
דואליסט  של  וידויו  הפיזיקלי:  בעולם  מתערבת  "התודעה 
בעל כורחו", שילבה בין חומר לרוח, ובין מדע להגות. אליצור 
בדואליזם  והתמקד  לנפש  הגוף  ביחס שבין  להתבונן  בחר 
אינטראקציוניסטי — פילוסופיה של הנפש והגוף שאומצה 
לגוף החומרי.  בין הנפש הרוחנית  ידי דקארט, הקושר  על 
האפשרות  הוא  האינטראקציוניסטי  הדואליזם  לדידו, 
שעוסק  מהמדע  החומקת  בתודעה,  לדון  ביותר  הטובה 
כפרופסור  שלו  הרקע  למרות  באיכויות.  ולא  בכמויות 
לפיזיקה, אליצור טוען כי ישנם דברים שאינם מצטמצמים 
האינטראקציוניסטי,  הדואליזם  כן  ועל  מדעיות,  להגדרות 
קשר  ודורש  מוגדרת,  הבלתי  ולרוח  לחומר  מקום  שנותן 
העולם  את  לבחון  ביותר  הטובה  האפשרות  הוא  ביניהם, 

ולהתמודד עם התודעה האנושית. 

תיאולוגיה של בחירה באסלאם

האדם  ובחירת  הקדומה  הגזירה  על  "ַמּכתוּב:  הרצאתו  את 
ראס,  אבו  חאלד  ד"ר  פתח  המוסלמית"  בתיאולוגיה 
בר־אילן,  ערבית מאוניברסיטת  וספרות  מהמחלקה לשפה 
בברכה העתיקה "שלום עליכם" ובסיפור על הנביא מוחמד 
האסלאם,  עקרונות  ששת  על  גבריאל  למלאך  שהסביר 
והנצחית,  הקדומה  בגזרה  האמונה  הוא  בהם  שהאחרון 
כל  המוסלמית,  האמונה  לפי  שרעה.  בין  היא  שטובה  בין 
ברקיע השביעי.  הגנוז שנמצא  הלוח  על  כתובים  הגורלות 
הגנוז,  בלוח  שכתוב  מה  את  שמתארת  "מכתוב",  המילה 
השביעית  הסורה  עאראף,  אל  בסורת  לראשונה  מופיעה 
ומתארת  בֶמּכה,  לעולם  ירדה  המוסלמית  המסורת  שלפי 

את הגזרה שלפני הבריאה. 
ד"ר אבו ראס תיאר את המתח ששרר בראשית האסלאם 
בין אלה שדגלו ברעיון שאין בחירה חופשית והאל ברא את 
בחירה  שיש  וטענו  בכך  שכפרו  אותם  לבין  האדם,  מעשי 
חופשית. לצד זאת, היו מי שניסו ליצור דרך ביניים, וטענו 
כי אמנם הכול נגזר מראש, אך האדם יכול לרכוש אחריות 
הוא מבצע את התוכנית האלוהית,  באופן שבו  על מעשיו 
הוא  הכול־יכול  הֵאל  זו,  גישה  לפי  למעשה.  ובהסכמתו 
הבורא היחיד של הפעולה האנושית, אבל האדם רוכש את 
ונעשה האחראי  אותה מהכוח אל הפועל  מוציא  הפעולה, 

לפעולה ולתוצאותיה.
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 חקר טיפולוגי של דמויות נשים 
בתנ"ך על פי פרשנותו של 

 רבי יצחק אברבנאל
רינה מזוז פיצ'ון

“מנהיגות  בתוכנית  שניתנה  הרצאה  על  מבוסס  זה  מאמר 
מונה  התוכנית  בירושלים.  שוקן  במכון  רוחנית״  נשית 
מאוניברסיטאות  מתקדמים  לתארים  תלמידות  שמונה 
וחברתי  אקדמי  פורה,  דיון  ליצור  ומטרתה  בארץ  שונות 
ובמנהיגות  בכלל  נשית  במנהיגות  העוסקות  הסוגיות  בכל 
להציג  זוכה  בסדנא  משתתפת  כל  בפרט.  רוחנית  נשית 
הרצאה מפרי מחקרה במסגרת ערבי עיון המפורסמים בכלי 
המדיה השונים, ולקבל תגובה להרצאה מבכירות החוקרות 
מרגלית  פרופ׳  עומדת  האקדמית  הוועדה  בראש  בתחום. 
ישראל  ארץ  ללימודי  מהמחלקה  אמריטה  פרופ׳  שילה, 
היא  הסדנא  מרכזת  אילן.  בר  באוניברסיטת  וארכיאולוגיה 
ללימודי  במחלקה  דוקטורנטית  טייטלבאום-קריא,  נעמה 

ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן. 
)תזה(  גמר  עבודת  על  מבוססים  וההרצאה  המאמר 
במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן בהנחייתו 

האדיבה של ד״ר אבי אלקיים.

*

בתקופת  ה־15  במאה  שחי  פרשן  אברבנאל,  יצחק  רבי 
האדם  נפש  על  להשפיע  שאפה  פרשנותו  ספרד.  גירוש 

ולהציג השקפה חינוכית שלמה בעלת ערך לאומי. 
גישתו  החוקרים,  בקרב  הרווחת  העמדות  אחת  לפי 
וקיצונית.  שלילית  גישה  היא  האישה  כלפי  אברבנאל  של 
את  המציגות  מיזוגיניות  עמדות  מציג  אברבנאל  לטענתם, 
את  המציבות  פטריארכליות  ועמדות  שלילי  באור  האישה 
גם  הראו  ואחרים  אלה  חוקרים  זאת,  עם  כעליון.  הגבר 
חיוביות בתפיסת אברבנאל את האישה. לטענתם,  עמדות 
שחיפש  הנוצרי,  מהפולמוס  נבעו  אלה  חיוביות  עמדות 
הישראלית,  האומה  אבות  של  במעשיהם  שליליים  צדדים 
ולכן בפרשנותו את הנשים במקרא, נמנע אברבנאל מלבקר 
מעצימות  אף  שלעתים  חיוביות,  עמדות  והציג  דמותן  את 

את דמותה של האישה.
בעבודת המחקר שלי פתחתי חלון חדש בחקר הנשים 
יצחק אברבנאל למקרא. לא התדיינתי  בפרשנותו של רבי 
כפי  שלילי,  או  חיובי  הוא  לנשים  אברבנאל  של  יחסו  אם 
עמדותיו  אם  בשאלה  לא  וגם  במחקר,  כה  עד  שנעשה 

הנשים  של  בטיפולוגיה  התמקדתי  לא.  או  חדשניות  הן 
סיפור  על  פרשנותו  דרך  שנבנית  אברבנאל,  של  בפירושו 
דמותה  של  משולשת  טיפולוגיה  מציב  הוא  שם  העדן,  גן 
ארבע  את  בתפיסתו  מימוש  לידי  הבאה  אישה-חוה,  של 
האימהות )שרה, רבקה, רחל ולאה(. הצגתי מהם הדימויים 
דמות,  כל  לאפיון  אברבנאל  בהם  שמשתמש  המשותפים 
של  לדמותה  אברבנאל  שמעניק  הדימויים  את  השוויתי 
גן העדן לדמויותיהן של ארבע האימהות,  האישה בסיפור 
באינטראקציה  בהתנהגותן,  ביטוי  לידי  באות  שהן  כפי 
וכל  ובגילן.  בתפקידן  במעמדן,  שונות,  דמויות  עם  שלהן 
זאת מתוך השוואה עם הפרשנות הפמיניסטית המודרנית 

הנוגעת לדמויות הנשים שחקרנו, והתייחסות אליה. 

בריאת אדם וחוה

נקטתי בגישה המציגה עיון סינכרוני בפירושו של אברבנאל 
את  הבודקת  בין טקסטים,  קריאה משווה  כלומר  למקרא, 
האיכויות האנלוגיות בחלוקה הטיפולוגית שעורך אברבנאל 

לדמויות נשים. 
כלפי  אברבנאל  של  עמדתו  כי  שטענו  החוקרים  רוב 
לבריאת  פרשנותו  על  התבססו  מיזוגינית,  היא  הנשים 
ְבָרא  ַוּיִ לפסוק:  מתייחס  אברבנאל  אנדרוגיני.  כיצור  האדם 
ָזָכר  אֹתֹו  ָרא  ּבָ ֱאלִֹהים  ֶצֶלם  ּבְ ַצְלמֹו  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹהים 
ָרא אָֹתם )בראשית א, כז(, וטוען לפיכך כי האישה  ּוְנֵקָבה ּבָ

כלל לא נבראה בצלם.

במדרגה  ואשתו  האדם  שניהם  נבראו  לא  הנה 
אחת מן השלמות, ולא נאמר על שניהם בשווה 
היותם  עם  הנה  כי  האדם״.  את  אלהים  “ויברא 
ממין אחד, לא היו שניהם בצלם אלהים בשווה. 
אותו,  ברא  אלהים  “בצלם  ואמר:  ביאר  ולזה 
שהאדם  לומר,  רוצה  אותם״.  ברא  ונקבה  זכר 
זכר  זה  ומפני  אלהים...  בצלם  נברא  לבדו 
אחת  במדרגה  שניהם  שיהיו  לא  בראם,  ונקבה 
מהשלמות בשווה, אלא שהיה האדם על הכוונה 
הכוונה  על  והאישה  אלהים,  בצלם  הראשונה 

השנית לעבוד עבודתו )אברבנאל פרק א, כז(.
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בצלם  נברא  הראשוני,  כיצור  האדם,  רק  אברבנאל  לדעת 
אלוהים. האדם שנברא בצלם משויך להשכלה ולרוחניות, 
לחומר  ומשויכת  שכלית,  שלמות  נעדרת  האישה  בעוד 

הנחות והגשמי.
במחקר מעמיק יותר על פרשנותו של אברבנאל לסיפור 
משולשת  טיפולוגיה  מציב  אברבנאל  כי  הבחנתי  העדן,  גן 
החטא,  לפני  המוצגת  הטובה,  האישה  האישה:  לדמות 
והאישה  החטא,  לאחר  שמוצגת  המפתה  הרעה,  האישה 

שלא נבראה בצלם ואין בה שלמות שכלית. 

דמותה של חוה
האישה הטובה

אברבנאל מאפיין את האישה הטובה המוצגת לפני החטא 
כאישה שנוצרה על מנת למלא את צורכי הגבר:

והיא  כנגדו,  עזר  לו  לעשות  מהראוי  היה  לכן 
הבית  צרכי  לו  ותתקן  שתעבדהו  הנקבה 
הכרחית  היא  גם  תהיה  האופן  ובזה  והמזון. 
בעניין שלמותו... כדי שיהיה לו פנאי להתעסק 
לו  להיות  הוצרכה  האדם  נקבת  במושכלות... 
וענייני  מזונותיו  ובתיקון  צרכיו  בעשיית  עזר 
ונשמעת  נכבשת  שתהיה  ראוי  היה  ולכן  ביתו, 
אותו  תסית  ולא  עליה...  יצווה  אשר  בכל  אליו 

)אברבנאל פרק ב, כא-כג(.

החומריות:  העבודות  בכל  לעסוק  עליה  הטובה  האישה 
אין  לאדם  כי  והמזון,  הבית  צורכי  כל  את  ולתקן  לעבוד 
במושכלות.  לעסוק  עליו  החומר,  בענייני  לעסוק  יכולת 
האישה היא החומר המכין את המצע להשכלת השכל. לכן 
לרווחתו,  ופועלת  לבעלה  הדואגת  זו  היא  הטובה  האישה 
תכונותיו  את  משלימה  היא  בכך  שלה.  צרכיה  במחיר 
“אישה  שלם.  לאדם  אותו  והופכת  האדם,  של  החומריות 
שנתפסה  והמשפחתית  המסורתית  האישה  היא  טובה״ 
כמובנת מאליה. היא איננה מושא ארוטי כי אם אשת הבית 

המופקדת על קיום המשפחה ועל המשכיותה. 
האישה  לבריאת  אברבנאל  של  פרשנותו  בהמשך 
לדמות  בפרשנותו  שוויוניים  היבטים  למצוא  ניתן  מהצלע 
של  פרשנותם  את  מציין  אברבנאל  זו  בפרשנות  האישה. 

חז״ל לבריאת האישה מהצלע: 

מחשב  היה  חוה  את  לברוא  הקב״ה  כשבקש 
אותה  אברא  אם  אמר  לבראותה  מקום  מאיזה 
תהיה  העין  מן  גסה  רוחה  תהיה  הראש  מן 
סקרנית מן הפה תהיה פטפטנית מן האזן תהיה 
הרגלים  מן  גונבת  תהיה  הידים  מן  צייתנית 
תהיה פדרנית מה עשה הקב״ה בראו מן הצלע 
ממקום צנוע כדי שתהיה צנועה )בראשית רבה 
יח, ב, מופיע גם במדרש תנחומא, וישב פרק ו(.

כלפי  פטריארכלית  עמדה  מציגים  חז״ל  כי  לראות  ניתן 
ואולם במפתיע  נחות.  נמצאת במקום  האישה, כשהאישה 
אותה  והופך  חז״ל  של  פרשנותם  את  לוקח  אברבנאל 

לפרשנות המציבה את האישה במקום שוויוני לגבר:

שהוא  הרגליים  מן  האישה  את  ברא  לא  והנה 
בעיניו  תהא  שלא  כדי  שפל,  היותר  החלק 
כדי שלא תהא  הראש,  מן  בראה  ולא  כשפחה. 
הצלע  מן  בראה  אבל  הבית.  כגברת  בעיניה 
וכבר  כמותו.  בבית  לשתהיה  הגוף,  שבאמצע 
בכל  הדרש  כפי  אחרים  טעמים  )חז״ל(  נתנו 

אחד מהאיברים )אברבנאל פרק ב, כא-כג(.

באישה  רואה  אברבנאל  כי  זו  בפרשנות  לראות  ניתן 
כגבירה  מעליו  לא  היא  בבית  שכן  לבעלה,  שווה  הטובה 
ולא מתחתיו כשפחה. אך שוויון זה מוגבל לזירה הביתית, 
לתחום הפרטי, שאליו האישה מודרת על מנת לשרת את 
במרחב  השכלית  שלמותו  את  להגשים  לו  ולסייע  האיש 
הציבורי. זו אמירה מתקדמת בתקופה שבה מעמד האישה 
לא היה נושא לדיון, ואף על פי כן, גם כאן מדגיש אברבנאל 

את השקפתו לפיה האישה נבראה לשרת את האיש. 

האישה הרעה

ומפתה  החטא  את  שמבצעת  האישה  היא  הרעה  האישה 
את האדם. את תשובתה של האישה לנחש, “ולא תגעו בו״, 

מפרש אברבנאל להיבט המבטא פיתוי מיני:

והנה הוסיפה האישה במאמרה: “ולא תגעו בו״, 
לפי שהיא חשבה שאדם לא יתקרב ולא יזדווג 
שהקדוש  לסכלותה,  וחשבה,  הימים.  כל  אליה 
תאוות  המוליד  הדעת  עץ  אסר  הוא  ברוך 
המשגל לאדם בהחלט; לא באכילה המביא אל 
בדעתו,  מעיין  האדם  שהיה  המופלג,  הניאוף 
וסיפר  יפה.  כי  באשתו  מלהביט  הכבד  ועיניו 
רוחה, לא ספרה דבר  הכתוב, שהאישה בגסות 
כאילו  לאכול,  לו  נתנה  אלא  לאדם,  מטענותיה 
אחרי  מצוותה  שיעשה  תחתיה  כבוש  הוא 
לומר  רוצה  חוה,  קראה   — בעבורה  שנתקלל 
ג(  יט,  )תהלים  דעת״  “יחוה  מלשון:  דברנית, 

)אברבנאל פרק ג, פס׳ א-יא(.

ניתן להבין כי כוונתה של חוה במשפט “ולא  זו  בפרשנות 
תגעו בו״ היא החשש של חוה שחלילה האדם לא יגע בה 
ולא יקרב ויזדווג עמה. כלומר המרי בצו האלוהי איננו רק 
באכילה מ״עץ הדעת״, אלא כבר בנטייה לתאוות החושים 
והדמיון. כפי שפירש הרמב״ם, האישה לא רק השתוקקה 
רדפה  גם  אלא  והדמיונות,  החושניּות  מושאי התאווה,  אל 
אחריהם בפועל, כלומר החטא לא היה נתון רק במחשבה 
בעקבות  והתאוות.  הזיווג  אחר  בפועל  ברדיפה  גם  אלא 
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ומחטיאה את האדם כשהיא  תאוות אלה, האישה חוטאת 
מציעה לו מהפרי על מנת שיחשוק בה כפי שהיא חושקת 
בו. יש כאן רמז ליצרים המיניים הטבועים באישה כמפתה. 
וכמה  כמה  הרעה  לאישה  מעניק  אברבנאל  לכך  ובהתאם 
דברנית,  יפה,  נואפת,  מפתה,  כאישה  מוצגת  היא  תכונות: 

עצמאית, מרדנית, אישה שלא עושה כמצוות בעלה. 
מציג  אברבנאל  הרעה,  האישה  של  תכונותיה  בהצגת 
מנת  על  וזאת  התקופה,  באותה  הרווחות  עולם  תפיסות 
כך  לאומי,  ערך  בעלת  שלמה  חינוכית  השקפה  להציג 
כסיפור  מפורש  העדן  גן  סיפור  כי  לראות  ניתן  לדוגמה: 
עניינו  העדן  גן  סיפור  אברבנאל  לדעת  כמשל.  אטיולוגי, 
הסבל  את  בחברה,  המינים  בין  הכוחות  יחסי  את  להסביר 
נשים בלידתן, את ההכרח שבמוות, את הכורח  שנגזר על 
לעבוד כדי לספק את הצרכים הבסיסיים, ובעיקר להדגיש 
ובחורבן  בגלות  האנושי,  בסבל  האשמות  הן  שהנשים 
הבית. אברבנאל מבסס את עמדתו כי סיפור גן העדן הוא 
משל כשהוא טוען כי הנחש כלל לא היה קיים: “שלא דיבר 
הנחש אל האישה ולא האישה אליו, אבל שהיה כל המשא 
ממעשה  שהתעוררה  מה  כפי  האישה  טענות  הזה  ומתן 
הנחש ואכילתו מהעץ ההוא״ )אברבנאל פרק ג, פס׳ א-ז(.
חוה,  של  הפנימי  הקול  הוא  אברבנאל,  לדעת  הנחש, 
הוא הכוח הדמיוני. והדו־שיח בין הנחש לאישה הוא כמשל 
להתדיינות של חוה בין הדמיון ובין התאווה שבתוכה. על 
פי פרשנותו של אברבנאל אפשר להניח שמדובר בדו־שיח 
פנימי המתרחש בתוך נפשה של האישה, מרמז על אפשרות 
של זהות בין חוה לנחש, היבט המתחבר להצעה המדרשית 
נחש.  בארמית  שמשמעו  “חיויא״,  מלשון  בא  חוה  שהשם 
ההנחה הבסיסית בהגותו של אברבנאל היא, שאדם הרודף 
עוד  אינו  ולכן  המושכלות  השגת  את  מאבד  התאווה  אחר 

אדם שלם. 
ניתן לראות כי הטיפולוגיה המשולשת שערך אברבנאל 
רעה  אישה  טובה,  אישה   — אישה-חוה  של  לדמותה 
שהעניק  האופי  ותכונות   — בצלם  נבראה  שלא  והאישה 
אברבנאל לכל אחת מהדמויות הללו, כל אלה מופיעות גם 

בתכונותיהן של ארבע האימהות.

שרה

רעה  אישה  הינה  יפה  אישה  כי  טען  כאמור  אברבנאל 
ומפתה, בהתאם לכך, את הפסוק שבו אברהם מתאר את 
״  ָאּתְ ַמְרֶאה  ְיַפת  ה  ָ ִאּשׁ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָנא  ה  “ִהּנֵ במצרים:  שרה 
שהיו  “בראותו  כך:  אברבנאל  מפרש  יא(,  יב,  )בראשית 
המצרים והמצריות כעורים שחורים כעורב. ואז אמר לשרה 
אשתו: ‘הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את׳״ )אברבנאל, 

בראשית יב, י-טו(.
יפה כשלעצמה, אלא  לדעת אברבנאל שרה לא הייתה 
בהשוואה  במצרים,  אך  בארצה,  ויפות  רבות  מני  אחת 

מיוחד.  יופייה  היה  כעורב,  והמכוערות  השחורות  לנשים 
כששרה ואברהם יורדים לגרר, שרה בהיריון, ויופייה בולט 
באופן פלאי, למרות גילה ולא ביחס לשום אישה אחרת. 

כפי  שנה,  תשעים  בת  שבהיותה  ספק  ואין 
השם  אבל  אנשים.  אותה  יתאוו  לא  הטבע 
באופן  גופה  שינה  בלידתה,  כשגזר  יתברך 
יחשבוה  רואיה  שכל  עד  נעורים,  שחדשה 
בראותה  הנה  כי  ונערותה...  ביופיה  לבחורה 
נערה  היא  כאילו  מלכים,  חשקוה  שרים  שראו 
יפה לא זקנה, כאשר היא אמרה — תכיר שהיה 
בראשית  )אברבנאל,  דעים  תמים  נפלאות  זה 

יח, ט-טו(.

עולה כאן הרעיון כי אישה פורייה היא אישה יפה ונחשקת, 
היא  עקרה  ואישה  חיצוניותה,  על  מעידה  פנימיותה  שכן 
שרה  של  החיסרון  בולט  שוב  זה  בפירוש  פחות.  יפה 
של  ביופייה  פוגע  ללדת  שרה  של  אי־יכולתה   — העקרה 
לא  אברבנאל  כי  להניח  ניתן  הנשית שלה.  ובהגדרה  שרה 
השייכת  תכונה  אלא  חיובית,  תכונה  האישה  ביופי  רואה 

לאישה המפתה, גסת הרוח והרעה. 

רבקה

גם  מתעלם  אברבנאל  שרה,  של  לדמותה  דומה  באופן 
ֲעָר  מיופייה של רבקה. לדעת אברבנאל כוונת הפסוק: “ְוַהּנַ
כד,  )בראשית  ְיָדָעּה״  לֹא  ְוִאיׁש  תּוָלה  ּבְ ְמֹאד  ַמְרֶאה  טַֹבת 
שחוק  בדברי  העין  אל  בבואה  נתעכבה  “ושלא  היא:  טז( 
ובטלה עם שאר הנשים, כמשפט הבנות היוצאות לשאוב״ 

)אברבנאל, בראשית כד, טז(.
הפנימיות  תכונותיה  את  מעצים  אברבנאל  זה  בפירוש 
ואינו  לבֵאר  שהגיעו  האחרות  לנשים  בהשוואה  רבקה  של 
מתייחס כלל לתכונות החיצוניות של יופי ומראה. לדבריו, 
הכוונה בטובת מראה היא לעצם כך שלא הייתה פטפטנית, 
מטרה  ממוקדת  שהיא  הנשים,  שאר  עם  מלרכל  שנמנעה 
בפירוש  צרכיו.  כל  את  ולמלא  רב  בכבוד  העבד  את  לכבד 
מתוך  רבקה,  של  מיופייה  להתעלם  בוחר  אברבנאל  זה 

הנחה כי אישה יפה היא אישה מפתה.
של  במובן  “בתולה״  של  מהפירוש  מתעלם  אברבנאל 
בפירוש  להשתמש  ובוחר  מין  יחסי  קיימה  שלא  אישה 
כי  להניח  ניתן  הנשים.  לשאר  רבקה  של  יחסה  חברתי: 
פירוש זה נבע מתוך רצון של אברבנאל לבטל כל אפשרות 
וזאת  מיני,  כמפגש  ורבקה  אליעזר  בין  במפגש  לראות 
לא  ואיש  בתולה  הייתה  רבקה  כי  האמירה  שעצם  משום 
מיני  למשהו  יוביל  הסיפור  המשך  כי  ציפייה  יוצרת  ְידעּה, 

הקשור לרבקה.
ּה"  ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתרֲֹצצּו ַהּבָ בפירושו של אברבנאל לפסוק “ַוּיִ
)בראשית כה, כב( הוא בוחר לשלול לחלוטין כל אפשרות 
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של נבואה אצל רבקה, וזאת למרות הפשט, שעל פיו רבקה 
הולכת מיוזמתה לדבר עם ה׳ ולדרוש ממנו דרישות, פעולה 

ששום אדם בתנ״ך לא עשה.

שהדרישות האלה אינם להתפלל כי אם לדעת 
ההודאה  רבקה  דרשה  למי  ואמנם  העתיד. 
ויותר  נביאה...  הייתה  לא  שהיא  אחרי  הזאת, 
היה  שעדיין  אברהם  אצל  שהלכה  לומר  נכון 
בדבר  השיבה  ושהוא  מאתו.  ה׳  את  לדרוש  חי 
השם: “שני גוים בבטנך״, רוצה לומר שהיו שני 
בראשית  )אברבנאל,  בבטנה  תאומים  עוברין 

כה, יט-כג(.

היא  רבקה  של  דרישתה  כי  טוען  אברבנאל  זה  בפירוש 
תפילה ולא נבואה. אברבנאל שולל את מעמדה של רבקה 
רואה בה חלק מהחוויה האלוהית. לטענתו  ואינו  כנביאה, 
ודבר  לאל,  שיפנה  בדרישה  אברהם  אל  פנתה  רבקה 
האלוהים נמסר על ידי אברהם לרבקה ולא ישירות מהאל.

רחל ולאה

בפירושו של אברבנאל לדמותן של רחל ולאה ניתן לראות 
יכולת  זו  הפרשנות  כל  לאורך  אותו  המוביל  המוטיב  כי 
יעקב  בין  הראשוני  במפגש  וכבר  והאימהות.  ההולדה 
את  מקשר  אברבנאל  כי  לראות  ניתן  המים,  בבאר  לרחל 
המפגש כולו לנושא הילודה, הפריון, הבאת ילדים והמשך 
מיניות  תשוקה,  של  חשש  כל  להסיר  ומנסה  השושלת, 
הנשיקה שנשק  כי  טוען  אברבנאל  לכך,  ובהתאם  ותאווה. 
יעקב  נשק  “והנה  “משפחתית״:  נשיקה  היא  לרחל  יעקב 
תקחהו  ולא  תאווה  מפני  נשקה  שלא  והודיעה,  לרחל. 
כי  מאד.  אליו  קרוב  כלומר  הוא׳,  אביה  אחי  ‘כי  לגנאי, 
הקרובים מאד ייקראו אחים, כמו: ‘כי אנשים אחים אנחנו׳״ 

)אברבנאל, בראשית כח, כז-כט, יט(.
הדודאים  במעשה  יעקב  לקראת  לאה  של  יציאתה  גם 
לפי  א־מיני.  לסיפור  אברבנאל  של  בפירושו  הופכת 
שמרוממת  לסעודה,  יעקב  את  מזמינה  לאה  אברבנאל, 
יסוד  יעקב. אברבנאל מסיר מהדודאים את  את כבודו של 
התאווה והפריון שנקשר בהם, ורואה בו צמח מאכל בלבד: 
“והיה מנהגן שיעקב, בבית אשר ישכב הלילה — שמה היה 
עושה סעודתו, לכן יצאת ואמרה לו: ‘אלי תבוא׳, כלומר אל 
ביתי תבוא להתלונן הלילה הזה, כי כן הסכמתי עם אחותי, 

תחת דודאי בני...״ )אברבנאל, בראשית ל(.
לטענה  מתנגד  אברבנאל  רבקה,  לאפיון  בדומה 
חלק  יהיו  שילדיהן  שידעו  נביאות  היו  האימהות  כי 
העמדה  הייתה  שזו  פי  על  אף  השבטים,  משנים־עשר 

המקובלת על חז״ל. 

היו  כמה  יודעות  נביאות  האימהות  היו  ואם 
הדרך  יהיה  ישראל,  בני  שבטי  להיות  עתידין 

יישוב  בזה  לבקש  צריך  זה  כל  ועם  נכון.  הזה 
כפי הפשט: “הפעם אודה את ה׳״, אפשר לפרש 
שבח  ואתן  ה׳  את  אודה  כוונתה...  שהייתה 
 – לא  כט,  בראשית  )אברבנאל,  לשמו  והודאה 

ל, יג(. 

סיכום

ארבע  של  לדמויותיהן  אברבנאל  של  פרשנותו  כל  לאורך 
האימהות, הוא רואה בהן כאימהות האומה; הן דמויות שיש 
ללמוד מפעולותיהן ודרכן ניתן ללמוד מהי “אישה טובה״: 
מסיתות,  לא  דברניות,  לא  כנועות,  צנועות,  צדיקות,  הן 
דואגות  הן  במיוחד,  יפות  לא  הן  למיניות,  תאווה  בהן  אין 
מעמדן  הגבר.  של  והחברתיים  הגשמיים  צרכיו  לסיפוק 
שלהן  הקשר  בזכות  רק  עלה  האומה  כאימהות  הגבוה 
והעקרות  ההולדה  גבוה.  מעמד  בעלי  חשובים,  לגברים 
הרחם  כלומר   — הֵאל  בהשגחת  מותנֹות  האימהות  כל  של 
הנשי הינו רחם לאומי ואלוהי. עליהן להיות בעלות חוכמה 
עיונית; אישה  בעלות חוכמה  ולא  בלבד,  ומעשית  מוסרית 
רעה.  לאישה  נחשבת  ה׳,  כמו  לדעת  הוא  שלה  שהרצון 
לכן לפי אברבנאל אף לאחת מהאימהות לא הייתה יכולת 
נבואה. כלומר העובדה שהאישה לא נבראה בצלם, בסיפור 
עובדה  אנדרוגיני,  כיצור  האדם  בבריאת  הראשון,  הבריאה 
כסובייקט מאיים, המשייך אותה  זו מקעקעת את האישה 

לדמותה של “האישה הרעה״. 
מבקר  אברבנאל  הטובה״,  “האישה  של  כניעותה  מול 
כלומר  הרעה״.  “האישה  של  ומנהיגותה  עצמאותה  את 
אישה מנהיגה הינה “אישה רעה״. בהתאם לכך אברבנאל 
הדומיננטית כשהיא מגרשת  מבקר את שרה בהתנהלותה 
את הגר. הוא מתייחס באופן שלילי להתנהגותה של רחל 
כשהיא דורשת מיצחק שייתן לה ילד, ובהתאם לכך מבקר 
את לאה, שנותנת את שפחתה ליעקב, משום שהיא פועלת 
ללדת.  להפסיק  עצמה  דעת  על  ומחליטה  רצונה  פי  על 
רבקה  של  פעולותיה  את  מעצים  הוא  במפתיע  זאת,  ועם 
זה  כל  הצדקת  שידעה  “ובעבור  וכותב:  המרמה  במעשה 
אותו  וציוותה  יעקב.  שיבורך  השתדלה  הברכות,  מעניין 
סמוכה  להיותה  כי  לאביו...  עבודה  מעשה  כן  גם  שיעשה 
למיתתו תהיה לפני ה׳ ולדבקותו, ולכן יהיה כוחה רב כיד 

המלך״ )אברבנאל, בראשית כז, א-י(.
את  לברך  רוצה  שיצחק  שידעה  כצדקת  מוצגת  רבקה 
זאת  העלים  שיצחק  פי  על  אף  הבכורה,  בברכת  עשו 
ורואה  אישיותה  גדולת  את  משבח  אברבנאל  לכן  ממנה. 
ישראל,  לעם  חדשה  דרך  סוללת  היא  מופת;  בהחלטתה 
דרך של נקיטת יוזמה וראייה לטווח ארוך, היא זו שבוחרת 
ובכך קבעה לדורי דורות את  מי מבניה יקבל את הבכורה 
דרכם של בני ישראל; היא מלמדת אותנו כי במקרה הצורך 
למען המשך  עתידנו,  כדי להבטיח את  נמרצות  לפעול  יש 

קיום עם ישראל. 
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תפיסת  המייצגת  אברבנאל,  של  פרשנותו  למרות 
עולם איתנה וכוללת המציגה את האישה כנחותה שכלית 
המהפכה  כשהישגי   — ה־21  במאה  עתה  לגבר,  בהשוואה 
הרחב,  הציבור  לתודעת  וחודרים  הולכים  הפמיניסטית 
דתיים,  בטקסים  להשתתף  מבקשות  אורתודוקסיות  נשים 
 — וליצור  לפרש  ופסיקותיו,  ההלכתי  בשיח  חלק  לקחת 
בשעה זו, נתינת “קול״ לנשים שהושתקו אלפי שנים בשל 
ומתפכח  ההולך  בעולם  הכרחית  היא  זו,  עולם  תפיסת 
מקולה של התבונה הפטריארכלית, שעד לא מזמן העניקה 

השכלה לגברים בלבד. לפיכך נציע שתרומתה הצנועה של 
זו היא כפולה: לצד חשיפת תפיסת העולם  עבודת מחקר 
החיובית  הגישה  את  גם  הצגתי  אברבנאל,  של  המגדרית 
לשחזר  עלינו  כיום  כי  מפרשנותו,  העולה  השוויונית  ואף 
לראות  ניתן  בהווה.  גם  בו  להשתמש  שאפשר  עבר  ולנכס 
כיצד תרבות אחת שהייתה רלוונטית בעבר, עשויה למצוא 
כדי  תוך  הכרחיים,  לשינויים  הנחוצים  משאבים  בתוכה 
וזה  אותה,  המאפיינת  החיוניות  והמשכת  עצמי  שימור 

תפקידה של ביקורת תרבות מתקנת ומעוררת תודעה.

פירוש התורה לאברבנאל כתב־יד ספריית פלטינה, 
Cod. Parm. 2870 פרמה, איטליה
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 בין חוקר למקובל
יוני שניצר

העולם,  אוצרות  כל  את  לכם  ומציע  אדם  בא  היה  אילו 
הייתם  עילאי,  אושר  ה',  עם  ייחוד  סֹופיה,  עם  פגישה 
חוץ  מעוניינים.  היו  אדם  בני  שרוב  מאמין  אני  מעוניינים? 

ממעטי מעט המאושרים עם מה שיש להם.
מה הלאה? אתם שואלים את אותו אדם, שומר הסף.

הסיבות  כל  ובידיכם  אמיתי,  באדם  מדובר  תטעו,  אל 
הוא  הבטחתו.  את  לממש  יכול  שהוא  להאמין  בעולם 
הנוף  הולכים.  אתם  אז  צוק.  לקצה  הולכים  שאתם  אומר 
ומוות.  חיים  לאדמה,  רוח  בין  שם,  לעמוד  נשימה.  עוצר 
מהוססים,  העיניים.  את  לעצום  עליכם  שכעת  אומר  הוא 
מאודנו  בכל  לאחוז  מולד  אינסטינקט  מאותו  הנובע  פחד 
אתם  זה,  במקום  העיניים.  את  עוצמים  לא  אתם  בחיים, 
הצוק  שבקצה  אלה  אתם  בדיוק.  עליו.  אחורה,  מסתכלים 
התהלך  המסע.  את  עבר  כבר  הרי  הוא  מאחוריכם.  והוא 
והוא  תורכם.  כעת  בשלום.  ויצא  אכל  פרי,  קטף  בפרדס, 
יכול  שהוא  בעיניכם,  הפחד  את  מזהה  בעודו  לכם,  מזכיר 
להציע לכם את כל אותם האוצרות אבל זה מצריך משהו 
לבלוע  מנסים  אתם  אמונה.  קפיצת  מצריך  זה  מצדכם. 
כואבת  ובאיטיות  היבש  בגרון  האחרונה  הרוק  טיפת  את 
עולם  שיש  מבינים  אתם  הרגע  באותו  מטה.  נופלת  היא 
על  עמידה  לבין  צוק  קצה  על  לעמוד  הרעיון  בין  ומלואו 
קצה צוק במציאות ממש, בעוד הוא עומד שם מאחוריכם. 
אותו האדם שעליו אתם אמורים לסמוך. איך אתם מצפים 
ולנטוש את החומר, את  להתייחד עם ה', לצאת מעצמכם 
כל מה שאתם מכירים, אם אינכם יכולים לשים את חייכם 

בידיו של זה? בידיו של מורכם הנאמן? 
הוא  כה  עד  מכול.  המפחיד  לחלק  הגעתם  לא  ועוד 
מה  לכם  מזכיר  הוא  יותר.  לא  עיניים.  לעצום  מכם  ביקש 
התמורה, מה מצפה לכם, האוצרות. אז אתם בולעים שוב, 
והגוף  דופק  הלב  רועדות.  הידיים  לחות,  הידיים  וכפות 
ועוצמים  הגיא  אל  פניכם  חזרה,  מסתובבים  אתם  מרטט. 

את העיניים. 
ועכשיו הקטע המפחיד ממש. הוא מבקש מכם להטות 
קדימה  הגוף  את  להטות  תטעו,  אל  קדימה.  גופכם  את 

משמע אתם הולכים לנפול. 
אין צורך לומר את המובן מאליו. השאלה ברורה.

האם אתם סומכים עליו?
אם  במסע?  אתכם  שיוביל  מצפים  אתם  איך  לא,  אם 
אתם חושבים שנפילה מצוק זה דבר מפחיד, הרי זה כאין 
ההוא,  המסע  האוצר.  אל  בדרך  ההיכלות  לעומת  וכאפס 
הם  לכם,  המחכה  והיכל  רקיע  כל  מפחיד.  יותר  הרבה 

ומה  רבבות,  אלפי  פי  לא,  מאה,  פי  הגבוהים  צוקים  כמו 
בכל  המלאים  עמקים  הינם  תפלו,  אם  בתחתית,  שמחכה 
מקום  אותו  הפנימי,  החושך  את  היוצרים  הדברים  אותם 

ממנו נברא חלום הבלהות. 
עד כאן המשל. 

כחוקר קבלה, לעתים יוצא לי לתהות על אודות ההבדל, 
או המתח, שבין חקר הקבלה באוניברסיטה לעומת חוויות 
מעבר  טיפה  ללכת  רצון  עם  סקרן,  מקובל.  אצל  הקבלה 
לחומות הביטחון של הספרייה, ביקשתי להצטרף לחוויית 
של  רחמה  בתוך  שישי,  בליל  אחד  מקובל  אצל  לימוד 
ומעשה  ירושלים.  את  הסובבים  ההרים  באחד  האדמה, 

שהיה כך היה. 
"אני יכול להצטרף אליך היום למערה?"

"לצערי אני לא מגיע הלילה."
"אז תוכל להסביר לי איך מגיעים?"

תרד  ירושלים,  לכיוון  סע  פשוט,  הכי  אפשרי.  "בלתי 
Y. חכה עד  X, סע סביב ההר וחכה בפתח היישוב  ביישוב 

שמכונית תעבור וסע אחריה. היא בטח נוסעת לשיעור." 
לפתח  הגעתי  שישי  ליל  בחצות  עשיתי.  וכך  אמר  כך 
היישוב וחיכיתי עד שעברה מכונית. ניסיתי לסמן שתעצור 
אבל היא המשיכה לדהור פנימה. החלטתי לנסוע אחריה. 
הלכתי  לעקוב,  הצלחתי  בקושי  במרחק,  קדימה  דוהרת 
ונדה,  הנעה  קסומה  גחלילית  כמו  שנראה  מה  אחרי 
מסתובבת לכאן ולשם עד שהגיעה לפאתי היישוב, אל פני 

שדה פתוח, ודומם המנוע. 
בלי  ככה,  אחרינו".  "בוא  לי  אמרו  והם  מהרכב  יצאתי 
פנים של אדם  לך  כנראה כשיש  זה  לומר דבר. ככה  צורך 
האור  בעוד  אחריהם  הלכתי  רעב,  אבל  מהוסס,  רעב. 
גב ההר הסלעי,  על  עלינו  אט.  נעלם אט  העמום מהרחוב 
שקט ודממה מופלא פרט לצליל הצרצרים ודריכֹות קלות 
ים,  לב  או  מדבר  שמי  כמו  השמים  עשבים.  ים  הקורעות 
כוהנים,  ברכת  צורת  את  לבשו  והעננים  כוכבים,  מלאי 
הלכנו  המערה.  אל  הדרך  את  המסמנות  פרוסות  ידיים 
עם  מלבנית.  בצורה  ונעים  חם  אור  שראינו  עד  בדממה 
תלמידים  המלמד  רב  של  הנעים  קולו  קול.  מגיע  המראה 

מדרשים וקבלה בתוך מערה דלוקה. 
ונעים בכל  אור חמים  בנרות המפיצים  המערה מוארת 
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פינה, ואל אלה מתלווים תווי קולו הנעים של הרב המזמין. 
מכאן  נר  וקחו  גדולה,  מעלה  זו  שכן  ספר  קחו  נא.  שבו 
במעגל  כולם  סגולה.  זו  שכן  הקודש  אותיות  את  להאיר 
יושבים על כריות הנשענות על דפנות המערה, ולאור הנר 
מסתכלים אל תוך ספר גדול ועבה של מדרש רבה. באמצע 
מול  ונרות.  קודש  ספרי  ועליו  ונמוך  ארוך  שולחן  המערה 
פניו החומות מוארות  יושב הרב —  וֵמעבר לשולחן  הנכנס 
הר  על  כשלג  חזהו  על  נופל  ולבן,  ארוך  וזקנו  ובוהקות 
חרמון. מתחת לשתי גבות דקות ושחורות, זוג עיניים בצבע 

פנינה שחורה ומבריקה. 
השיעור מתחיל והרב מורה לאחד מן התלמידים לבחור 
דף ולהתחיל לקרוא. איזה דף? אין זה משנה. הדף שתפתח 
זה משנה אם התלמיד לא מבין את  אין  עבורך.  הוא הדף 
אבל  ולהבין  לאחוז  כדי  זמן  לו  יידרש  קורא.  הוא  אשר 
והיכן  לקרוא  כיצד  להבין  צריך  תחילה  יבין.  הוא  לבסוף 
להפסיק את המילים עם פסיק. אף את זה ילמד התלמיד 

לבד כיוון שהדבר טמון בתוכו. משה רבנו בתוך כולנו. 
עד כאן הסיפור. 

כעת ברשותכם, הייתי רוצה לקשר בין המשל, הסיפור 
ותובנה קטנה. 

ללמוד טקסט קבלי מפי מרצה בכיתה אינו דומה כלל 

ועיקר ללימוד קבלה מפי רב בתוך רחם האדמה, במערה. 
ושולחנות  ופלסטיק  ברזל  כיסאות  פלורסנטים,  יש  כאן 
כאן  דלוקים.  ונרות  ואדמה  סלע  יש  שם  ואילו  עץ  דמויי 
ועבים.  גדולים  ספרים  שם  ואילו  וטלפונים  מחשבים  יש 
כאן מרצה מעביר מידע על חוויה בראשי פרקים ואילו שם 
ישירה  גישה  יש  הרב מורה את הדרך בראשי פרקים. כאן 
שם,  ואילו  לכולם,  הפתוחה  ומקום,  בזמן  מוגדרת  לכיתה 
אין  תגיע.  לא  לעולם  למערה,  אותך  לוקחים  לא  אם  שם, 
ואם  שתגיעו.  אפשר  ורצון,  אמונה  יש  אם  להסביר.  איך 
תגיעו, את ההגדרות תצטרכו להשאיר בפתח המערה. כאן 
המרצה מקבל אתכם בשלום ואילו שם מקבל אתכם הרב 

בשבועה. 
 — לתלמיד  מרצה  בין  מנחה.  מקובל  מגדיר.  מרצה 

ספרייה. בין מקובל לתלמיד — צוק. 
באמת,  קבלה  לחוות  או  ללמוד  שבשביל  חושב  אני 
צריך קודם כול לקפוץ. לעשות ואז לשמוע. צריך להיוולד 
ואני,  למות.  קודם  צריך  מחדש,  להיוולד  ובשביל  מחדש. 
אני פשוט  פוחד ממוות.  לא  "אני  אלן  וודי  פעם  איך אמר 

לא רוצה להיות שם כשזה קורה." 
כנראה יש לי נשמה של "מסנגד". 

עד כאן. 

 הקונגרס העולמי השבעה־עשר למדעי היהדות 
טליה אלון

בכל  בירושלים  מתקיים  היהדות  למדעי  העולמי  הקונגרס 
היהדות  במדעי  ביותר  החשוב  הכנס  והוא  שנים,  ארבע 
חברי  בנוכחותם  בלטו  השנה  שהתקיים  בקונגרס  בעולם. 
ישראל  למחשבת  המחלקה  ובוגרי  מחקר  תלמידי  סגל, 
הרצאות  של  קצרה  סקירה  להלן  בר־אילן.  באוניברסיטת 
המגוונת  המחקרית  הפעילות  על  המעידות  מרתקות, 

והענפה במחלקה: 

הגות יהודית בימי הביניים

ישראל  למחשבת  מהמחלקה  מלאכי  אריאל  ד"ר 
ראו  "'עינינו  הרצאתו  את  הציג  בר־אילן,  באוניברסיטת 
של  אפיסטמולוגיות  בתפיסות  ספקניים  היבטים  זר?'  ולא 
ריה״ל, אבן דאוד ורמב״ם על רקע סוגיית ודאות המסורת" 
היהודית  בהגות  ואנטי־ספקנות  בספקנות  שעסק  במושב 
נדרש לאופן שבו התמודדו ההוגים  מלאכי  הביניים.  בימי 
ומוצא  המסורת,  ודאות  סוגיית  עם  והיהודים  המוסלמים 

של  הספקנית  לגישתו  בהמשך  טענו  והרמב"ם  ריה"ל  כי 
הפילוסוף המוסלמי אלפראבי, שהטיל ספק במסורת וקבע 
במסורת  שמקורן  הנחות  של  האפיסטמולוגי  מעמדן  את 
גישתו  את  הדגיש  הראב"ד  בעוד  ודאיות,  שאינן  כהנחות 
הספקנית פחות של הפילוסוף הפרסי אבן סינא, שגרס כי 
את  להתיר  הרציפות  עשויה  רציפה,  מסורת  של  במסגרת 
הספק ביחסנו אל ההנחות הללו, וניתן יהיה לקבלן כוודאות. 

פילוסופיה יהודית בעת החדשה

במושב "התחדשות החינוך: אתגרים של המחשבה היהודית 
קולר,  יעקב  וד"ר  בן-פזי  חנוך  פרופ'  נדרשו  המודרנית", 
שלוחותיו.  על  היהודי  בחינוך  היהדות  מדעי  של  למקומם 
להכשרת  הספר  ובית  לוינס  עמנואל   —  ENIO" בהרצאתו 
הרעיונות  שבו  באופן  בן-פזי  חנוך  פרופ'  דן  מורים" 
באו  היהודית,  ומחשבתו  לוינס,  עמנואל  של  הפילוסופיים 
אליאנס,  של  המורים  להכשרת  הספר  בבית  ביטוי  לידי 
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אותו ניהל בפריז שלאחר המלחמה מתוך תחושת שליחות 
הנשכחים  מחיבוריו  באחד  התמקד  בן-פזי  היסטורית. 
מתייחס  הוא  שבו  ביאליק",  של  הפיוטי  "הכח  לוינס,  של 
למתח המפרה בין הישן ובין החדש, בין הכוח המעצב של 
מסורת הדורות והלימוד ההלכתי והתלמודי, ובין הכוח של 
החיים, שהוא כוחו של הטבע שנמצא מעבר לגדר, ומעבר 
לחלון, ומעבר לווילון. עבור ביאליק זהו הקסם הגדול של 
האהבה, ומשמעות הקריאה הנרגשת "הכניסי תחת כנפך". 
והתקומה,  משמעותה של הציונות בעולם שאחרי השואה 
ניכור  של  "סופו  תשובה,  של  מעשה  הייתה  לוינס,  אומר 
ויצירת   ,)233 עמ'  קשה,  חירות  )לוינס,  שנה"  אלף  בן 
כינון  של  הפרטיקולרית  להתנסות  אוניברסלית  משמעות 
משמעותה  על  לשאול  אותנו  שמצריכה  היהודים,  מדינת 

של התחייה בספרות ובהגות היהודית.
 The (failed)“ קולר,  יעקב  ד"ר  של  הרצאתו 
 Introduction of Jewish Theology as a Subject at the
בניסיון  עסקה   ”Rabbinical Seminaries in Germany
לימוד  לתחום  היהודית  התיאולוגיה  את  להפוך  הכושל 
ה־19.  המאה  של  בגרמניה  הרבניים  בסמינרים  המניין  מן 
ידי  על  ניסיונות  נעשו   1830 בשנת  כבר  איך  תיאר  קולר 
אישים בולטים בקהילה היהודית לייסד לימודי תיאולוגיה 
כאשר  האכזבה  ואת  הצלחה,  ללא  אך  רבניים,  בסמינרים 
כשל הפרויקט גם בסמינר הרבני בברסלאו. קולר טען שגם 
וסיכם  האקדמי  מהמחקר  נעדרת  יהודית  תיאולוגיה  כיום 
את הרצאתו בשאיפה שביום מן הימים תיאולוגיה יהודית 

תהיה תחום מחקר פורה ומרכזי. 
לפוליטיקה"  פילוסופיה  בין  מודרנית:  "הגות  במושב 
ישראל  למחשבת  המחלקה  בוגר  מיכאלי,  זהר  ד"ר  נדרש 
רוזנצווייג,  פרנץ  של  להתייחסות  בר־אילן,  באוניברסיטת 
האסלאם.  לדת  ה־20,  המאה  בן  יהודי-גרמני  הוגה 
 Franz Rosenzweig`s Criticism of Islam“ בהרצאתו 
ד"ר   ”in the Context of Contemporary Discourse
וניסח  מיכאלי שאל מדוע רוזנצווייג, שחי בסביבה נוצרית 
גישה דיאלוגית בין יהדות לנצרות, התייחס בספרו המקיף 
"כוכב הגאולה" לאסלאם. מיכאלי טען כי למרות הטענות 
עצם  בהתנשאות,  לאסלאם  התייחס  רוזנצווייג  לפיהן 
מלמד  ומעמיק,  דיאלוגי  באופן  באסלאם  לעסוק  הניסיון 

זכות.  עליו 

תורת הסוד הקדומה

שניתנה  וגנוסטיציזם",  ביניטריות  "כרובים,  בהרצאתו 
בית  מספרות  רשויות  שתי  "ביניטריות:  המושב  במסגרת 
שניידר  מיכאל  ד"ר  התייחס  הקבלה",  לראשית  ועד  שני 
בר־אילן  באוניברסיטת  ישראל  למחשבת  מהמחלקה 
לביניטריות היהודית כמקור לדואליזם הגנוסטי באמצעות 
שניידר  היהודיים.  במקורות  המלאכים  מרד  מסורת  ניתוח 
הציג רצף של מהלכים פרשניים שיוצרים שדה אפשרויות 

המסורת  את  כשבחן  שלה,  בדרכה  מממשת  מסורת  שכל 
יחזקאל  מספר  הכרוב  פרשת  בין  המשלבת  הפרשנית 
לסיפור גן עדן ומרד השטן, שילוב שיוצר אפשרויות שונות 
שניידר  העליון.  והכרוב  השטן  הקדמון,  האדם  בין  לקשר 
הציע לא להתמקד ברצף תפיסות מיסטיות או תיאוסופיות 
אלא ברצף של מהלכים פרשניים היוצרים שדה אפשרויות 
שכל מסורת מממשת בדרכה שלה, אם במיסטיקה היהודית 

והמוסלמית, אם בגנוסטיות או בנצרות הקדומה. 

קבלה

נדרשו  הביניים",  בימי  הקבלה  ב"ספרות  שעסק  במושב 
במחלקה  דוקטורנטים  שניצר,  ויוני  זקס-שמואלי  ליאור 
למחשבת ישראל באוניברסיטת בר־אילן, לספרות הקבלה 
ויצירתיות  פרשנות  "התקבלות,  בהרצאתה  הי"ד.  במאה 
בפירושו לתורה של ר' מנחם רקנטי: המקרה של הפרפרזות 
נדרשה  משושן"  הבא  יוסף  לר'  המצוות  טעמי  מפירוש 
זקס-שמואלי לפירושו לתורה של ר' מנחם רקנטי, מקובל 
היצירות  כאחת  הנתפסת  יצירה  ה־14,  המאה  בן  איטלקי 
אספקלריה  ומהווה  הקבלה,  ספרות  של  ביותר  החשובות 
של  ספרו  תקופה.  באותה  הקבלה  ספרות  להבנת  חשובה 
רקנטי, הכולל פרפרזות לחיבורי משה די ליאון ויוסף הבא 
הרעיונות  להעברת  מרכזי  מסנן  וכן  גשר  משמש  משושן, 
של ספר טעמי המצוות לחיבורים אחרים כמו ספר הקנה, 
האמצעים  ליאור,  לטענת  האר"י.  לקבלת  יותר  ומאוחר 
סיננו  התערבו,  ערכו,  רקנטי,  של  והפרשניים  הספרותיים 

ועיצבו מחדש את תורתו של ר' יוסף הבא משושן. 
רבי  והמדע בכתביו של  "מקומם של הקבלה  בהרצאתו 
השוואתית  בחינה  שניצר  ערך  אשכנזי"  שלום  בן  יוסף 
פירושו   — הספרדי  המקובל  של  הגדולים  חיבוריו  שני  בין 
 — יצירה  לספר  ופירושו  רבה  בבראשית  בראשית  לפרשת 
המבנה,  בחינת  מתוך  למדע  המקובל  של  יחסו  על  ועמד 
הסגנון והתוכן בחיבוריו. ר' יוסף כשלעצמו, ובייחוד בפירושו 
בקאנון הקבלי.  התווך  לאחד מעמודי  נחשב  יצירה,  לספר 
מבנה  הגותו,  בבסיס  העומדת  אוניברסאלית  גלגול  תורת 
הגוף האלוהי ודמות המשיח הם רק חלק מרעיונותיו אשר 
כדוגמת  הדורות  בהמשך  מקובלים  אצל  חשוב  יסוד  היוו 
הקבלה בביזנט, מקובלי צפת והתנועה השבתאית. לטענתו 
של שניצר, רבי יוסף איננו אנטי פילוסוף אלא ספקן לגבי 
חלק מתהליך הסקת המסקנות של פילוסופים. באמצעות 
ניתן  בחינת שני הפירושים כחיבור אחד בעל שני חלקים, 
תהליך  את  יוסף  ר'  של  לפירושו  משלימה  תמונה  לקבל 
את  להבין  גם  ובכך   — ועשייה  יצירה  בריאה,   — האצילות 

ההבדלים הניכרים בסגנון ובמבנה ביחס למדע. 

חסידות

ד"ר  קשרה  החסידי"  לסיפור  הזוהרי  "מהסיפור  במושב 
באוניברסיטת  ישראל  למחשבת  מהמחלקה  קויפמן  ציפי 



ישראל למחשבת  המחלקה   › היהדות  למדעי  הפקולטה   › בר־אילן  31אוניברסיטת 

קרל  הפסיכואנליטיקאי  לפי  הילד  ארכיטיפ  בין  בר־אילן 
בהרצאתה  והחסידות.  הקבלה  הזוהר,  למחקר  יונג  גוסטב 
"איפה הילד — גלגולו של הינוקא הזוהרי בסיפור החסידי" 
את  המאתגר  הילד  ה"ינוקא",  לדמות  קויפמן  התייחסה 
החסידות,  לסיפורי  מהזוהר  גלגוליו  ועל  הסמכות,  דמויות 
שיבה  המייצג  היונגיאני,  הילד  לארכיטיפ  בהתייחסות 

לקמאי, פוטנציאל טרם מימושו, חיבור ללא מודע ועוד. 
קויפמן בדקה מגוון זיקות בין סיפורי הינוקא הזוהריים 
התרבותיות  המשמעויות  את  בוחנת  כשהיא  לחסידיים, 
להתחדשות,  הקורא  כארכיטיפ  הינוקא  של  והרוחניות 
הממסד  עם  מתלכד  גם  אבל  הקיים,  הסדר  על  המערער 
החסידי בדמות הצדיק-הילד ההיסטורי. קויפמן מוצאת כי 
מוטיב הינוקא הזוהרי שהתגלגל במסורות קבליות נוספות, 
נוכח גם בספרות החסידית במגוון מופעים. היא גורסת כי 
הסיפור החסידי מתפקד כביצוע )פרפורמנס( של הטקסט 
מגולם  מיתי,  באופן  בזוהר  שמופיע  מה   — קרי  הזוהרי, 

בחסידות בגופם של אנשים בשר ודם. 
אוריה,  הכהן  ראובן  ד"ר  הרב  קויפמן,  לד"ר  בהמשך 
את השיח  להעמיק בשפה המתווכת  בחר  בוגר המחלקה, 
הרבי  של  המשיחית  המיסטית  "התודעה  בהרצאתו  הדתי. 
מלובביץ' )הרממ״ש(" במסגרת המושב "חסידות", הוא טען 
כי הרממ"ש ביקש לקבוע שפה חדשה שהעבירה את השיח 
אל  דימוי  של  מתפיסה  המקראי-חז"לי-מסורתי,  הדתי, 
היא  האל  תפיסת  שבו  לשיח  טרנסצנדנטי-מיתי-היסטורי, 
לדבריו,  הבסיסי.  בגרעינה  וא־היסטורית  על־פנתאיסטית 
לה,  שקדמה  הדתית  השפה  את  הגדירה  החדשה  השפה 
במונחים חיצוניים וכמותאמת למצבו המוחצן והגולה של 
הטרנסצנדנטי,  האל  מושג  את  מתמירה  זו  לדידו,  האדם. 
המתגלה, המשגיח, המנהל ומתגמל מעולם שמעבר לנו אל 
פנימי,  ממד  בעלי  מושגים  מערך  אל  ומעבירתהו  עולמנו, 
רוחני ופסיכולוגי. קרי, אל עבר יחסי "הזהות" האימננטיים 
והאדם  העולם, האל  בין  צורות פרשנויותיה השונות(  )על 
שהרי "לית אתר פנוי מיניה". הווה אומר, מתאיזם וקבלה 
 — חד"  כולא  וישראל  אורייתא  "קוב"ה,  שבה  למיסטיקה 

הוא העצמות.

הרב קוק וממשיכיו

במושב "הרב קוק ותלמידיו: המשכיות או מפנה? מחקרים 
שטמלר,  חגי  ד"ר  נדרש  וחוגו"  קוק  הרב  במשנת  אחרונים 
בר־אילן,  באוניברסיטת  ישראל  למחשבת  המחלקה  בוגר 
צבי  הרב  במשנת  "הקדושה  הרצאתו  הקדושה.  למושג 
אליבא  הקדושה  מושג  בין  הפער  על  עמדה  קוק"  יהודה 
אברהם  הרב  בעוד  הרצי"ה.  בנו,  של  זו  לעומת  דהראי"ה 
יצחק הכהן קוק הגדיר את הקדושה ככזו שעניינה "להיות 
יהודה  צבי  הרב  אותם,  ולרומם  עם החיים הטבעיים"  יחד 

חיים,  של  וכעוצמה  המציאות  כתוקף  הקדושה  את  הגדיר 
את  יהודה  צבי  הרב  הִחיל  שכך,  מתוך  החיים.  בעצם 
וצה"ל,  ישראל  ממשלת  ישראל,  מדינת  על  גם  הקדושה 
ההוגה  על  חלק  הוא  החילונית.  הציונות  ידי  על  שנוסדו 
עם  של  עניינו  עיקר  כי  וטען  כהן,  הרמן  היהודי-גרמני 
בעצם  דווקא  אלא  העמים  בין  מפוזר  בהיותו  אינו  ישראל 
קיומו בארץ ישראל ובמדינת ישראל, שכן הקדושה מתגלה 
נעשית  אומות העולם  על  וההשפעה  בעצם החיים עצמם, 

"באופן טבעי ממילא )von selbst(", כלשונו.
בעוד שטמלר דן בהבדלים שבין תפיסתו של הרב קוק 
לזו של בנו וממשיכו, בחר ד"ר אהוד נהיר, בוגר המחלקה 
לאופן  בר־אילן, להתייחס  באוניברסיטת  ישראל  למחשבת 
בהרצאתו  שפינוזה.  של  הגותו  את  הראי"ה  תפס  שבו 
נהיר  גרס  ותיקון"  משימה  הראי"ה:  פי  על  "הפנתאיזם 
שפינוזה.  של  להגותו  "תיקון"  לערוך  ביקש  קוק  הרב  כי 
ראשית, הוא ביקש להפוך את הפנתאיזם השפינוזי הסטטי 
עולם   — קרי  רבגוני",  כתהליך  ל"פנתאיזם  וההומוגני 
דינמי שמתפתח בתוך עצמו. כמו כן, הרב קוק לא התנגד 
לאמירה לפיה הכול אלוהות, אלא טען שההכרה של האדם 
בהכרח מגדירה את הכוליות לפי התפיסה האנושית, ולכן 
על  תיקוניו  לבסוף, הרב העמיד את  היא טעות.  זו  אמירה 
כללית  להכרה  הפילוסופית  היומרה  עצם  לדידו,  האמונה. 
סובייקטיבי  פתרון  לתת  שבאה  פסיכולוגית,  פיקציה  היא 
הנפשי  לצורך  הפתרון  הרב,  לפי  אנושי-פסיכולוגי.  לצורך 
ובלתי  אינסופי  באלוהים  אמונה  אם  כי  הפילוסופיה  אינו 

מוגדר.

הלכה, חיים ומוות

ד"ר  נדרשה  ההלכה"  של  והפילוסופיה  "המוות  במושב 
ישראל  למחשבת  המחלקה  בוגרת  שטרק,  עופר  עירית 
בחברה  הבוערות  הסוגיות  לאחת  בר־אילן,  באוניברסיטת 
ערכיים  "שיקולים  בהרצאה  חסד.  המתות   — הישראלית 
את  שטרק  עופר  פרסה  חסד"  המתות  על  ההלכתי  בדיון 
המתות  סוגיית  ולכאן.  לכאן  השונים  והדעות  הטיעונים 
החסד מעוררת לא פעם פולמוסים נוקבים בין מגזרים שונים 
בחברה הישראלית, ומהווה פרק נוסף בדיון המתמשך על 
צביונה של מדינת ישראל יהודית-דמוקרטית. בפולמוסים 
הצד  לטובת  היהודית  ההלכה  כלל  בדרך  "מגויסת"  אלה 
של  החריפה  התנגדותה  ומוצגת  חסד,  המתת  השולל 
ואולם  התאבדות.  או  חיים  נטילת  של  סוג  לכל  ההלכה 
באשר  יותר  מורכבת  תמונה  חושף  ההלכה  במקורות  עיון 
הרווחת,  לדעה  שבניגוד  מתברר  החסד.  המתת  לסוגיית 
לכאן, אלא  או  לכאן  נוקבת  אינה מספקת אמירה  ההלכה 
ברוב  עושה  שהיא  כפי  ומנוגדים,  שונים  קולות  מעלה 

הסוגיות שהיא נדרשת להן.


