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מקורותיהשלהמחשבההחילוניתהיהודיתבמאהה ∗20-
שניאורעינם 



העם היהודי מצוי במשבר-זהות ארוך ,ממושך ועמוק מזה מאה ושמונים שנה.
משבר זה מאיים על קיומנו .למעשה ,מדי יום יש פחות יהודים בעולם .ולא מפני
שהורגיםבהם,חלילה,ולאמפנישרודפיםאותם–אלאמשוםשהשתייכותזולעם
היהודי שוב אינה אומרת להם כל דבר משמעותי .אין הם מתכחשים למוצאם,
אינם בושים בו ואינם מסתירים אותו :למוצא זה אין עוד משמעות קונקרטית
כלשהיבחייהם .
בחברהפתוחהוחופשית,שאינהבודקתהשכםוהערבבציציותיושלהאדםבמצב
שהאדם עצמו מנוכר לרגש דתי-רליגיוזי ,ו"מות האלוהים" עבורו הוא עובדה
מוגמרת)שאפשראולילהצטערעליה,אךאי-אפשרלשנותה(,הקשרשלולקהילה
היהודית-הדתית )או הפסבדו-דתית( מתרופף והולך .זאת ועוד :ידיעתו את
התרבות העברית מעטה ביותר ,אם בכלל ,אך לעומת זאת הוא ידען לא-מבוטל
בתרבותהמערביתבכלל,ובתרבותהספציפיתשלהחברהבתוכההואחי–בפרט.
אךטבעי,איפוא,שהואפונהלחברההכללית,לאותוחלקממנהשאףהואאבדלו
אלוהיו ,וחווה את הווייתו כחלק מן התרבות המערבית הכוללת ,באמצעות
תרבותוהמקומיתהספציפית.בתוךחברה זוהואנטמעוהותך.זהמצבושלחלק
ניכר מצעירי היהודים בארצות המערב ,ומכיוון שרוב העם היהודי שאינו יושב
בציון מצוי במדינות המערב ,הרי ברור להיכן פניו של העם היהודי ,אלא אם
ייעשהמעשהרבאיזשהו,שישנהמגמהזומיסודה .

תימניברחובותוילנה 
באומרנו,כימזהמאהושמוניםשנהמצויהעםהיהודיבמשבר-זהות,חייביםאנו
בהסברמההיהקודםלכן,לפנימאהושמוניםהשנה,ומהואותודבר,אודברים,
שגרמו למשבר .וכשמבקשים אנו לדעת מה היה קודם למאה ושמונים השנים,
חייביםאנולומרמאימתיקודםלכן.נקודהזוראוילחדדה .
על פי תפיסתה של היהדות האורתודוקסית לגווניה השונים ,הזהות היהודית
רציפה ,הרצונית ,עקבית ומתמשכת מאברהם אבינו ועד קץ הימים) .אולי לא
מאברהם אבינו ,שהרי הוא קדם למתן תורה ,אבל ודאי מימי משה רבנו ועד
אחריתהימים .
לא כן אנחנו ,היהודים החופשיים .אנו יודעים ומודעים לכך שהשהות היהודית
עברה ועוברת שינויים ומהפכות ,משמע – היא נתונה להתפתחות היסטורית .על
כן ,בבואנו לדבר על זהות יהודית עלינו לתחום את התקופות השונות במונחים
ההיסטוריים .ואכן ,מיבנה וחכמיה )מאה ראשונה לספירה( ועד לראשית
האמנציפציה)ראשיתהמאהה– (19קיימתזהותיהודית מוצקה,רציפההרמונית
ועקבית,עלפיהמזהיםהיהודיםאתעצמםמביתועלפיהםהםמזוהיםמןהחוץ .
כדילהדגיםזאתאפשרלקחת– באופןדמיוניכמובן– דמותמןהמאההחמישית-
שישית לסה"נ ,כגון ינאי הפייטן ,איש ארץ ישראל )שחלק מן הציבור מכיר את
∗

מתוך:יעקבמלכין)עורך(,תרבותהיהדותהחילונית-הגותחדשהבישראל,הוצאתכתרוספרייתהיהדותהחילונית,2006עמ'.259-250כתביהםשלעשרים
וארבעהמחשוביההוגיםבישראלעלהנושאים:התפתחותההגותהיהודיתהחילוניתומקורותיהביהדותובתרבותהעמים;מעמדהשלהאישהביהדות;בעיית
"מיהויהודי"והגדרותהזהותהלאומיתהיהודית;הומניזםויהדות-מוסרחילוניביהדותכיורשושלהזרםהנבואיבתנ"ך;היהדותהחילוניתבישראל-פנים
בתרבותהובמעמדה;אלוהיםבעינייהודיםחילוניים.לקריאתההקדמהותוכןהענייניםראה :
http://www.free-judaism.org/76682/tarbut
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פיוטו "ויהי בחצי הלילה" ,שנשתרבב להגדה של פסח( ,ולשלחו בחוצות וורמס,
עירושלרש"י,בזמנושלרש"י)המאהה.(11-ללאצלשלספק,יהודיוורמסורש"י
בראשםהיומזהיםאותוכיהודיוהואהיהמזההאותםכיהודים.ומהשלאפחות
חשובלצורךענייננו–הגוייםשלוורמסהיומזהיםאותוכיהודי .
דוגמא שנייה :ניקח בדמיוננו יהודי מצנעא ,מלפני מאתים שנה ,ונשלח אותו
לרחובות וילנה מלפני מאתים שנה .ללא צל של ספק ,הוא היה מזהה את יהודי
וילנה כיהודים ,הם היו מזהים אותו כיהודי ,והגויים היו מזהים אותו כיהודי.
נשאלת השאלה :מה היה משותף להם עד כדי כך ,שאנו יכולים לומר בביטחון
גמור שאכן הן הגויים והן היהודים היו מזהים אותו כיהודי? )למותר לציין ,שלו
עשינוכזאתעםחלקניכרמאודמןהיהודיםבני-זמננו,לארש"יולאיהודיוילנה,
ואףלאהגוייםשל וורמסושלוילנה,היו מזהיםאותם כיהודים( .והלאהםאינם
בני טריטוריה אחת ,הם אינם בני היסטוריה אחת )שהרי ההיסטוריה של יהודי
צנעאנקבעהעלפיהאירועיםבמרחב בוהיתהנתונה,וכךההיסטוריהשליהודי
וילנה,ולשתיהקהילותהיתההשפעהמעטהביותרעלהמתרחשבמרחביםאלה(
והם אינם בני שפה אחת ,שכן מרבית היהודים ברובה של התקופה )מיבנה ועד
לאמנציפציה( לא ידעו ולא דברו ולא כתבו עברית ,אם ידעו בכלל קרוא וכתוב.
לאלה מביניהם ,שידעו ,היתה לשון כתובה משותפת; אבל מבחינת ההיגוי ודאי
היומתקשיםמאודלהביןיהודיממקוםמרוחק .
גם אמונה משותפת לא היתה להם ,שכן באמונה היהודית אין עיקרים מחייבים,
ואיןלךדברשלאחלוקיםעליו.דיאםניקחשנייהודיםטוביםומקובלים,כגוןרבי
יהודיהלויורבימשהבןמימון,ונבדוקכיצדריה"למביןאתמושגהמצוותוכיצד
הרמב"םמביןאותו;כיצדריה"למביןאתמושגארץישראלוכיצדהרמב"םמבין
אותו .על פי תפיסתו של הרמב"ם ,הבנות ואמונות מן הסוג של ריה"ל קרובות
לעבודתאליליםובכלזאת,לאהיהעולהבדעתולהוציאאדםמחזיקבדעותכאלה
מכללישראל .

המכנההמשותף–ההלכה 
אמת-המידה העיקרית שלהם – של ריה"ל ושל הרמב"ם ,של יהודי צנעא ויהודי
וילנה – היתה :קבלת ההלכה הרבנית כחוקה .הן ריה"ל והן הרמב"ם קבלו את
ההלכההרבניתכחוקתםוחיוומתועלפיפרטיהודקדוקיהשלחוקהזו.באמרינו
"חוקה" ,כוונתנו למערכת טוטלית של חוקים ,תקנות וגזרות ,המקיפים את כל
תחומי הווייתו של האדם ,אתו יהודי דמיוני מצנעא ,מלפני מאתים שנה ,אשר
אחזנובציציותראשוושילחנובחוצותוילנה,אילורבעםיהודיאחרבצנעאעירו
ושבתידושלבעל-ריבו,עלפיאיזומערכתמשפטיתהיהנשפט?ובכן,היופותחים
את "משנה-תורה" ,קודקס-החוקים המונומנטלי של רבי משה בן מימון ,המכונה
בפיהעם"היד החזקה",ספר"נזיקים",הלכות"חובלומחזיק";היומוצאיםבואת
הסעיף המתאים ,ועל פיו היה נידון .ואם יהודי מוילנה ,מלפני מאתים שנה ,היה
שוברידושלחברו,עלפיאיזומערכתמשפטיתהיהנידון?בדיוקכמואותויהודי
מצנעא .
במליםאחרות– לעםהיהודיבין"יבנה"לאמנציפציהאיןטריטוריהמשותפתואין
היסטוריהמשותפת;השפהמשותפתלהםבאופןחלקיומועטביותר; אךישחוקה
משותפת .
לכל חוקה יש הנחות מובלעות )אימפליציטיות( הכרחיות .אחת מהן ,מחויבת-
ההיגיוןומשותפתלכלחוקהשאפשרלהעלותעלהדעת,היא,שהחוקהמקובלת
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כסמכות על אלה שהיא חלה עליהם .החוקה האמריקנית מניחה א-פריורי,
שהאומה האמריקנית מקבלת אותה כחוקה .וכאשר בשנות השישים של המאה
שעברה ערערו על עקרון זה אחדות מן המדינות המרכיבות את אמריקה ,פרצה
מלחמהשהפילהיותרקורבנותמכלמלחמהשקדמהלה .

ההלכה–גורםמפריד 
אףלהלכההרבניתהנחהמוקדמתזו:כלהעםהיהודימקבלאתההלכההרבנית
כחוקתו .דבר זה היה נכון ותקף ,מיבנה ועד לאמנציפציה .לא לפני יבנה ,שהרי
ידוע לכל שאז היו כתות מכתות שונות ומשונות בישראל :פרושים ,צדוקים,
ביתוסים,איסיים,נוצרים… )אמררבייוחנן":לאגלוישראלעדשנעשוכ"דכיתות
של מינים" .ירושלמי ,סנהדרין ,י( .כל אחת מן הקבוצות הללו ראתה עצמה
כיהודיםהטוביםעליאדמות,אךבדרךכלללאהוציאהאתזולתה "מחוץ לגדר".
היו רבים אלו עם אלו ,לעתים עד שפך דם ,אך היו מתחתנים אלו באלו והיו
נושאיםונותניםאלועםאלו.אךמיבנהואילך,מישלאקבלעלעצמואתההלכה
הרבנית כחוקתו ,כיחידות כקבוצות ,הוצא "מחוץ לגדר" .ודבר זה היה תקף עד
לאמנציפציה.מןהאמנציפציהואילך,יותרויותריהודיםאינםרואיםעודבהלכה
הרבניתאתחוקתם.זועובדה.יכולמישהולשמוחעליהויכולאחרלהיעצבבגינה,
אךאישאינויכוללהתכחשלה;זועובדהמוכחתבעליל.כיוםאיןאישיכוללומר,
שהדברהמשותףלכלהרואיםעצמםקשוריםלחטיבההאנושיתהקרויהעםיהודי,
הוא ההלכה הרבנית .אדרבא ,ההלכה הרבנית היא זו שאינה משותפת לעם
היהודי ,שברובו אינו רואה בה חוקה מחייבת ,והוא חלוק ושסוע בינו לבין עצמו
אפילולגביהיחסלהלכהכמקורהשראהוכביוגרפיהרוחניתשלו .
ראשיתו של התהליך בקומץ יהודים שנתאפשר להם לפרוץ את חומות הגטו,
ומרגע שעשו זאת – התמוטטו אושיות הזהות היהודית בת שמונים הדורות .כל
התנועות שקמו לעם היהודי במאה וחמישים השנים האחרונות התייחסו לבעיה
כבדה זו .אצל רובן זו היתה הבעיה המרכזית .אך לפני שנפרוש את ספקטרום
הדעות,ראוילהתייחסבקצרהלאותהתנועה– אםאפשרלכנותהלתנועה,ואולי
מוטב לומר תהליך – שילד בסופו של דבר את הפוליס החדשה ,את המדינה
המערביתההומניסטית,דמוקרטית,אזרחיתולאומית–תהליךהאמנציפציה .

ההשכלהממוטטתחומותהגטו 
העם היהודי או מוטב לומר גדוליו ,חכמיו ומנהיגיו ,אינם שותפים לתהליך
ההשכלה,וודאיאינםנמניםעליוזמיו,הוגיוולוחמיו.אדרבה,רביםמהםמתנגדים
לתהליך התנגדות נמרצת ביותר .ברשימה המכובדת של יוצרים ,הוגים ,אומנים
ומנהיגים ,המהווים באישיותם ,במעשיהם וביצירתם את תהליך ההשכלה – אין
אףלאיהודיאחד).למעןהאמתראוילציין,שישיהודיאחדשתרומתומשמעותית
ביותר לתהליך ההשכלה ושמו אכן מופיע בה במקום של כבוד ,אלא שקהילתו
מצאה אותו דווקא בשל כך בלתי ראוי להיות אחד מבניה והחרימה ונידתה
והוציאה אותו ,את ברוך דה שפינוזה ,אל "מחוץ לגדר"( .כללו של דבר ,העם
היהודי פוגש את ההשכלה ואת האמנציפציה ורעיונותיה בלתי ערוך ובלתי מוכן
מבחינה חברתית ,כלכלית והחמור מכל – מבחינה רוחנית .ואכן ,קומץ יהודים
שנתאפשר לו לפרוץ את חומות הגטו מוטט את אושיות העם היהודי ואין הוא
מתאוששמכךעדעצםהיוםהזה.איןהדברמקרי .
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יהודי אשכנזעסקומקדמתדנאבמוסדותהחינוךשלהםאךורקבמהשהםמכנים
ד' אמות של הלכה .במוסדות החינוך והלימוד של הקהילה למד היהודי "תורה"
מינקותועדזיקנתו,בעיקרתלמודבבלי,בשיטההמסוימתשהתפתחהוהשתכללה
מרש"יוביתמדרשוואילך.לעומתו,היהודיבקהילתספרדלמדמינקותועדזיקנתו
אתמכלול המקצועותהיהודיםבימיווגם"תורה".במוסדות-החינוךשלהקהילה.
ודאי שלימודי התורה היו עיקר והשאר טפל להם ,אך היהודי בספרד היה פתוח
לעולמותנוספים.איןצורךלפרטאולהאריךבמסגרתזובענייןהעושרשנתעשרה
התרבות היהודית כתוצאה מפתיחות זו )ואולי במשהו ,בעקיפין ובעקיפי עקיפין,
גם התרבות המערבית כולה( .למן גירוש ספרד משתלטת ,לצערנו ,השיטה
האשכנזית.בכלרחביתפוצותישראל)להוציאכמהקהילותשאינןדומיננטיותעוד
בהווייתו של העם היהודי ,כמו איטליה( עיקר לימודו ועיונו של היהודי הוא "ד'
אמות של הלכה" .להסתגרות יש תוצר-נלווה ,שהוא בלתי-נמנע לכל סוגי
הסגירויות ולכל סוגי החברות ,מהוטנטוטים ועד לאסקימואים :הניוון .בשלוש-
מאות השנים שבין גירוש ספרד וראשית האמנציפציה מתפתחים בעם היהודי
סימני ניוון מדאיגים ביותר .אנו לא נביא כאן אלא כמה דוגמאות ,שהן בבחינת
אילוסטרציהבלבד .

הסגירותהיתהלרועץ 
בשנת",1666שנתהדבר"שלאחרהשרפההגדולהשללונדון,נסניוטוןהצעיר,בן
ה ,24-מקמברידג ,אל חוות אמו בוולסתורפ .שם קנה את המנסרות המשולשות,
ערך בהן את ניסוייו והגיע לתגליתו המופלאה" :האור הלבן תמיד מורכב,
ולהרכבותדרושיםתמידכלהצבעיםהיסודיים…"הואכותבבספרועלהאופטיקה
)אותוהואמפרסםרקבשנת.(1704באותהשנה)(1666הואאףהוגהאתהרעיון
לפיו "הרוח המחזיק כוכב-לכת במסלולו הוא פרופורציוני הפוך לריבוע מרחקו
ממרכז מסלולו" ,ומניח את יסודות המכניקה )את הספר הזה "פרינציפיה
מטמטיקה"הואמפרסםרקכעבור21שנה(.באותהשנהעצמה,בהלייבניץוניוטון
הצעיר)כלאחדבנפרד,וללאידיעתהאחדעלמעשהרעהו(מפתחיםאתהחשבון
האיפיניטסימלי – כל גדולי ישראל )להוציא קומץ שנער יספרם( עסוקים באופן
אינטנסיביבאחתהבעיות"המרתקות"ללאספק:האםשבתאיצביהואמשיחבן-
יוסף או משיח בן-דוד .הגאון מוילנה ,שחי מאה שנה אחרי ניוטון ,אינו יודע דבר
וחצי דבר על כוח הגרביטציה .הגאון חי בתקופת המהפכה הצרפתית ,אך כמוהו
כרוב חכמי ישראל לא הבינו את משמעותן של ההתפתחויות ,אם בכלל שמעו
עליהן .סגירותם היתה להם לרועץ שהרי – כפי שכבר נאמר – העם היהודי פוגש
אתההשכלהבלתי-מוכןמכלבחינהשהיא,ופגישהזוממוטטתאתאושיותיו.לו
אירופהשלראשיתהמאההקודמתהיתהמקבלתומיישמתאתעקרונותההשכלה
כפי שהם מקובלים ומיושמים היום ,היההעם היהודי מתמוטט ,קרוב לודאי ,תוך
חמישים שנה .אך אירופה ,כידוע ,אינה מעכלת בקלות את רעיונותיה שלה,
ומאתיםהשניםהאחרונות,הנן,ביןהשאר,מאבקמתמשךביןאלההרוציםלקדם
אתתהליךההשכלה,לביןאלההמנסיםלסובבאתהגלגללאחור.ביןאלהלאלה
כלתהיהדותאירופהבתאלףהשנים .


המודרנהאויבתההלכה 
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נחזור אל קשת-הדעות בעם היהודי ,המנסה להגיב לנסיבות החדשות שנוצרו.
בצדה האחד של הקשת – היהדות האורתודוקסית הקלאסית .אפשר לאפיין את
גישתהבדבריושלה"חתםסופר",מגדולידבריהורבהשלפטרבורג:חדשאסורמן
התורה .ובלשוננו ,תפקידנו כיהודים אחד ויחיד – לשמור ולשמר תורת המצוות,
ואת זאת נעשה באמונה עד יום מותנו .כל השאר הוא בעייתו של הקב"ה :הוא
ברא את העולם ,יפתור נא בעצמו את בעיותיו ,וכל שומר נפשו ירחק מן
ה"מודרנה" ומכל הקשור בה .האורתודוקסיה הקלאסית מסרבת ,איפוא ,להכיר
במצב החדש ,ובודאי שאינה נענעת לו ,בבחינת "אנו בשלנו והעולם בשלו ,יש
להיצמדעתהביתרשאתלד'אמותשלהלכה" .

התבוללותהתנועההיהודיתהגדולהבעולם 
בקצה השני של קשת-הדעות נמצאים היהודים המתבוללים .אם לתמצת את
דעתםבמשפטאחד,אפשרלומרכך:העםהיהודישאנחנובניוובנותיו– עדגדול,
חשובועצום,שהשפיערבותעלתולדותהמחשבההאנושיתואוליאף עלתולדות
האנושות – סיים את תפקידו ההיסטורי .יש לנו עבר מפואר ,אבל אין לנו עתיד
משותף .להתפזר ,איפוא! איש לאהליו! ימצא כל אחד את פתרונות במסגרת
האמנציפטוריתהחדשה.כךאמרהיינריךהיינהשהתנצר;כךאמרהיינריךמרקס,
אביו של קרל מרקס ,שהמיר את דתו ודת בני משפחתו; כך אמר אייזק ד'יזראלי,
אביושלבנג'מיןד'יזראלי,סופרידועבזמנו)"העםשממנובאתילאהעמידבעשר
המאות האחרונות אף לא עשרה חכמים שראוי לשמוע את אשר אמרו"( .והם
נפרדיםמןהעםהיהודיללאשוב.קבוצהזוהיאאוליהגדולהביותרבעםהיהודי.
אין אנו מכנים אותה תנועה ,שהרי היא דוגלת בשיטת "איש לאהליו" ,אבל זו,
לצערנו",התנועההיהודית"הגדולהבעולם .
אם נחזור לצדה השני של הקשת ,נמצא לפני הקצה האורתודוקסי הקלאסי את
הנאו-אורתודוקסיה,מבית-מדרשושלר'שמשוןרפאלהירש,אםנסכםאתעמדתו
במשפט אחד ,הרי הוא זה :תורה עם דרך-ארץ .וכך אומר ר' שמשון רפאל הירש
לתלמידיו :הגויים מאפשרים לכם ללמוד באוניברסיטאות שלהם – לימדו .היו
המצטייניםבמקצועותיכם,היוהמהנדסיםהטוביםביותר,הרופאיםהטוביםביותר
וכןהלאה,אךתורהומצוות,עדאחרוןהפרטים,נקייםכמסורתאבותינו".אחזבזה
וגם מזה אל תנח ידך" .והוא מקים בית-מדרש לרבנים ,המאחד תורה ומדע
)פרנקפורט על נהר מיין( .הרעיון מתפשט ,ור' עזריאל הילדסהיימר מקים בית-
מדרש דומה בברלין .בתי מדרש אלה העמידו שלושה-ארבעה דורות של יהודים
מרתקים ,אשר לדאבון לבנו לא היו ידועים כמעט בין המשכילים המצויים ,לא
בארץולאבעולם.אךכלזהכלהעםכיליונםשליהודיאירופה .

הפרדתהדתמהלאומיותהציוניתומתנגדיה 
קרוב יותר למרכז הספקטרום נמצא את היהודים הרפורמיים ,ואלה מהווים
מהפכהשלממש.ניתןלסכםאתמשנתםכך:ישלהילחםעלשוויון-זכויות-וחובות
גמור – במסגרת המדינה האזרחית-לאומית-אמנציפטורית החדשה ,ההולכת
ונרקמת באירופה .מלוא הזכויות והחובות :אזרחות מלאה משמעה גם לאומיות
מלאה ,זו הלאומיות החדשה ההולכת ונוצרת באירופה .וכאן ,לראשונה ,מופרד
בהווייתו של היהודי הלאום מן הדת ,על בסיס תפיסת-הלאום החדשה :אזרחות-
לאומיות.מכאןואילך,על-פיתפיסתםשלהרפורמים,תיגזרלאומיותושלהיהודי
מן המקום בו הוא התאזרח ,כלומר :יהודי בעל אזרחות גרמנית יהיה בן הלאום
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הגרמני ,ובן דת משה מבחינת דתו .כפי שיש בני הלאום הגרמני שהם
פרוטסטנטים,קלויניסטים,בפטיסטיםוכיוצאבאלה,כןיהיהגרמניםבנידתמשה.
וכיוצאבזהלגבייהודישנתאזרחבצרפת.זאתכלפיחוץ.כלפיפניםהםלאפחות
מהפכניים .את דת משה זו יש לתפוס בשתי הידיים ולנערה ,לעדכנה ,לשנותה
ולהתאימהלרוחהתקופה.מהפכהשלממש,איפוא,מביתומחוץ .
מבחינה רעיונית ,הרפורמה היא היפוך גמור של תפיסת הציונות .אף הציונות
הפרידה בין דת ללאום בהווייתו של היהודי ,אלא שהציונות רואה ביהודי ,קודם
כל וראשית לכל – בן הלאום היהודי .כיצד קרה שהתנועה הרפורמית ,שהיא
הניגודהרעיוניוהמעשישלהציונות,הפכהלאחדהמרכיביםהדומיננטייםבתנועה
הציונית–עלכךבמקוםאחר .
בהמשך הספקטרום נמצא את היהודים המהפכניים :סוציאליסטים ,קומוניסטים,
בונדיסטים ושאר ה"יסטים" ,אשר המשותף ,לכולם ,בהקשר בו אנו דנים ,הוא
האמונה,שהמהפכהשעברהעלאירופהעדכההיאכאיןוכאפסלעומתהמהפכה
העתידה לבוא ,ולכשתעבור על אירופה המהפכה העתידית – תיפתר ממילא גם
הבעיה היהודית .כיצד תיפתר? בזאת היו חלוקים :הסוציאליסטים כל פי דרכם,
והבונדיסטיםעלפידרכם,וכןהלאה .
למעשה ,אפשר לחלק את כל קשת הדעות לשלוש קבוצות ,המתנגדות לציונות
התנגדותנמרצתביותר:האורתודוקסיהלמינה–הקלאסיתוהניאו-אורתודוקסיה–
מתנגדתלציונותבלהט,ורואהבהמרידהובגידהבעברהסמכותישלהעםהיהודי,
קרי – בהלכה כחוקה .הרפורמים ,וכן ליברלים שונים ,מתנגדים לציונות בשם
ההווה:אירופהמציעהלנופתרוןקביל.יותרמכך,אירופהמציעהלנואתהפתרון
הראוי :שוויון-זכויות-וחובות ,אזרחות ולאומיות מלאות בחברות שהן עצמן שיא
הקדמה ,ועל כן ראוי להיאבק כי ימומש הדבר עד תום .המהפכנים למיניהם
מתנגדים לציונות בשם העתיד .הם טוענים כנגד הציונים :אתם אנכרוניסטים,
עוסקים בפתרון על בסיס לאומי טריטוריאלי ,אבל העתיד הוא על-לאומי ואל-
לאומי,ובמסגרתעתידזהישלחפשאתהפתרוןגםלבעיההיהודית .

הציונותראתהאתהנולד 
אלהבשםהעבר,אלהבשםההווהואלהבשםהעתיד.ומהאמרוהציונים?נגדיר
אותהאתהציונותונשובאחר-כךונפרשכלמלהבהגדרה.הציוניםאומרים:לעת
הזאת אין מנוס ואין פתרון אלא בריכוזו של העם היהודי בטריטוריה משלו ,תוך
נטילתאחריותעלכלמהלכיחייו .
לעתהזאת,פירושןשלשתימליםאלו,שהציונותאינהאורתודוקסיהחדשה,אלא
תנועה מדינית-חברתית מודרנית ,רציונלית וביקורתית )במובן של רפלקסיה
עצמית( .אין היא רואה עצמה כפתרון-נצח .ברור לחלוטין ,שאם יהיה מין אנושי
בעוד  150שנה ,ויהיו בתוכו כאלה הרואים עצמם כיהודים ,הבעיות שיעמדו
בפניהם יהיו כה שונות וכה רחוקות מכל מה שאנו מסוגלים להעלות בדמיוננו,
שאין בידנו אלא לאחל להם שיקומו להם חכמים שיציעו פתרונות המתאימים
לתקופתם ,ומנהיגים שינהיגו אותם לביצועם של אותם פתרונות .מצמד-המלים
לעת הזאת נגזר ,שציוני הגון והתנועה כולה ,אם היא הגונה ,חייבים לקום בכל
בוקר ולשאול עצמם :האם עדיין אנו רלוונטיים ,האם הפתרון הציוני הוא עדיין
הפתרון? 
ניתן לומר – לפחות עד כתיבת שורות אלה – שהציונות והציונים קראו נכון את
המפה הפוליטית-היסטורית והיטיבו לקרוא מכל האחרים .על-פי כל אמת-מידה
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אובייקטיבית ,למטרות וליעדים שהציבה לעצמה הציונות – היא ראתה את
המציאותנכוחהיותרמכלהאחרים .

פרלמנטיהודיבמקוםהלכהרבנית 
אין מנוס ואין פתרון .זוהי תמצית התפיסה הרדיקלית של שלילת הגולה )ולא
"התפוצות" כפי שנוהגים לומר בימנו( .הציונים חשו ,הבינו והעריכו ,שבנתונים
הקיימים בעולם המערבי של מדינה אזרחית דמוקרטית אין סיכוי לעם ישראל
לשרוד .ואכן ,קצב התמעטותו של העם היהודי מדהים .הקהילה היחידה הגדלה
באופןמתמידושיטתיהואקהילתהיהודיםבמדינתהיהודים.בתחילתהמאהחיו
בארץכ–  50,000יהודים,ואנומתקרביםלסיומהבלמעלהמ–  5,000,000יהודים,
הווהאומר–למעלהמפי-מאה:קשהלהפריזבעצמתהמעשההציוני .
ריכוזו בטריטוריה משלו .אמרנו טריטוריה ולא אמרנו איזו ,שהרי הכול יודעים
שהיה קונגרס שלם שהוקדש לויכוח על נושא זה ,והיון ציונים טובים שהטיפו
לטריטוריהאחרת,ואין להוציאםבשלכך מהגדרתהציונותשלנו:הםהיוציונים
טובים.מהגםשהרצל,מחוללהציונות,היהטריטוריאליסט,ואיןבכוונתנולהוציא
אותומהגדרתהציונות .
נטילת אחריות עצמית על כל מהלכי החיים .זהו המסד וגם הטפחות של הרעיון
הציוני :החזרת החברה היהודית לריבוי-הפנים של המחויבות האנושית ,מטאטוא
רחובות ועד לחינוך ומחקר ,מבריאות ועד לביטחון ,מחריש וקציר עד ליצירת
שירה ,ספרות ,תיאטרון ,מוסיקה וכיו"ב .ועיקר העיקרים ,לב הדברים כולם –
פרלמנטיהודיהמחוקקאתחוקיוכריבוןאוטונומי.לאעודהלכהרבנית– עלכך
היה קונסנזוס מן השמאל הקיצוני ועד לציונים הדתיים .פירוש הדבר ,כפי שקרא
לכך פינסקר ,אוטואמנציפציה ,דהיינו – כל עקרונות האמנציפציה ,בעצמנו ועל
עצמנו .התוצאה היא – יצירת פוליס יהודית חדשה ,המושתתת על עקרונות
חדשים ,ילידי האמנציפציה וההומניזם .לדאבון לבנו ,לאחר כמאה שנות ציונות
וכחמישים שנה למדינת היהודים ,אנו מתקשים ליישם עקרונות אלה ,בעיקר
בתחומיחירותהמצפוןוהדת .
כדי שהדברים לא יישארו בעמימותם ,נשרטט את האפשרויות שנפתחו בפני
היהודיבפוליסשלו,בההואיכוללהביאלביטוימרביאתריבוי-הפניםשלהאדם .

שלושהמעגליזהותיהודיתוחילונית 
שלושה מעגלים קונצנטריים יש בזהותו של היהודי החילוני הציוני ,אין אפשרות
להיכנס לפנימי שבהם מבלי לעבור את החיצוניים ,ואין לצאת מן הפנימי שבהם
מבלי לעבור את החיצוניים .ומרכזם ,בליבו של האדם ,משותף .אינטגרטיביות
והרמוניות אלו בין שלושת המעגלים הן אופציה שנתאפשרה עם כינון הפוליס
היהודית .

המעגלהראשון–ההומניסטי 
המעגלההומניסטי,זההמעגלהאוניברסלי.אנומאמיניםודוגליםבעקרונות-היסוד
של ההומניזם .עקרונות אלה קודמים לכל מחויבות אחרת לעם ,לגזע ,לדת ,למין
ולמשפחה,ואחדיםמהםהםבבחינתייהרגובליעבור.נדגיםכוונתנו .
אנו ,מדינת היהודים ,הבאנו אדם למשפט .למשפט-צדק כך אמרנו .הבאנו אותו
בדרך-לא-דרך ובניגוד לחוק הבין-לאומי .העמדנו אותו למשפט .דנו אותו למוות.
תלינואותו.שרפנואתגווייתו.פיזרנואתאפרובים,עלמהנידוןאדולףאייכמן?
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על חוקי ארצו? לא זו בלבד שלא עבר עליהם ,אדרבא – הוא קיימם ככתבם
וכלשונם .על חוקי ישראל לא יכול היה לעבור ,משום שלא היתה קיימת בשעת
פעולתו .אדולף אייכמן עבר על עקרונות-יסוד של האדם באשר הוא אדם ,אותם
עקרונות ששום כוח בעולם אינו יכול ואינו רשאי לבטלם ,ובשמם חייב האדם
לבגודולמרודבארצו,בעמו,בגזעו,במינוובמשפחתו .
דוגמה אחרת :אחד משלושת החטאים החמורים ביותר אליבא דיהדות הרבנית,
היא עבודה זרה ,האסורה בעשרת הדיברות ,והיא תלחם בה עד חרמה .לעומת
זאת ,יהודי הרואה בהומניזם את המעגל הראשון של הווייתו ,ילחם בכל כוחו
ומאודולמעןחופשהאמונהוהפולחןשלכלפרטבחברתו,כלזמןשאיןבפולחןזה
התנגשותבעקרוןהומניסטיאחר .

המעגלהשני–היהודי 
המעגל היהודי .אנו ההומניסטים ,אנו אלה המשתדלים ליישם את העקרונות
האוניברסלייםבמקוםמושבנובנסיבותהמיוחדותלנוובאינטראקציהמתמדתעם
הביוגרפיההרוחנית שלנו,קרי – התרבות העבריתעתיקתהיומין.כללושלדבר-
הפרקסיס שלנו .בחברה המערבית האמנציפטורית-הומניסטית יש הסכמה כללית
עלעקרונות-היסוד,אםישחילוקידעות,אלהאינםבהכרחעלבסיסלאומי,אלא
ביןהומניסטיםבעלידעותאוגישותשונות,השונותוהמיוחדותהןבפרקסיס.בני
התרבות הצרפתית לעולם יגשימו אחרת מבני התרבות האנגלית את אותם
רעיונות עצמם .השפה ,הגיאוגרפיה ,הביוגרפיה הרוחנית והנסיבות הנגזרות מכל
אלו–שלאלדברעלמנטליות,טמפרמנטוכןהלאה–הםהמכתיביםאתהשוני .
מעשה-הציונותיצראפשרות שלפרקסיסיהודיעלבסיסאותם עקרונותהומניים
אמנציפטוריים .פרקסיס כזה במירבו אפשרי רק בפוליס עצמאית ,וזאת יצירה
ציונית .הפרקסיס בא לידי ביטוי על פני שלושה ממדים ,שלוש קואורדינטות
שעליהןנטווים,נארגיםוהוויםחייהחטיבההאנושית,חייהציבור .
האחד – לוח חיי האדם .לידתו )כיצד מתייחסת אליה החברה בטקסים ,סמלים,
מעשים וכיו"ב(; ברית-מילה )כן או לא? ולמה? מה משמעותה בעינינו?(; בר-
המצווה,חתונה,לידתהילדים,גירושין,מוות.אלההדבריםהקורים,אוהיכולים
לקרות ,בחיי האדם .כיצד החברה מחלקת חיי-אדם אלה ,כיצד היא מתייחסת
לאירועים שעל ציר חייו ,וכיצד היא מגיבה עליהם – זה ציפור-נפשה של תרבות
חיה .שם נפגשים כל המעגלים ,במאוזן ובמאונך ,על כל הסתירות וההשלמות
שלהם .
השני–לוחהשנה.דבריםשאמרנולגבילוחחייהאדםיפיםאףללוחהשנה .
השלישי – חיי חברה וכלכלה .היחסים החברתיים-כלכליים הם הלוז של כל
תרבות .לכאורה ,מעשה-רקמה זה הוא כולו פרי אידיאות צעירות שהסעירו את
העולםואתאבותהציונות,וכולםלקוחיםמה"כאןועכשיו" .

המעגלהשלישי–הציוני 
המעגל הציוני .מבין היהודים ,אנו אלה המאמינים ,שלעת הזאת אין מנוס ואין
פתרוןאלאבריכוזושלהעםהיהודיבארצו,ונטילתאחריותעצמיתעלכלמהלכי
החיים .
סוף דבר ,הוויית חיים כוללת – על כל ריבוי-הפנים שבה ,על סתירותיה
והשלמותיה ,על המתחים שבין האפשר ,הראוי וההכרחי לבין העבר ,ההווה
והתקווה–הם-הםהווייתההרוטטתשלתרבותחיה,שעודנכונולהעתידות .
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