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מהי? 
ידידיה יצחקי

"חילוניות הומניסטית "
היא השקפת עולם 

הרואה את האדם 
כיצור אוטונומי, 

ריבון על עולמו, על 
גופו על מעשיו ועל 

מחשבותיו"

"ח י ל ו נ י ו ת  י ה ו ד י ת"

בעבר היה אדם שאיננו דתי מכונה בעברית "חופשי", 
והייתה לכך משמעות חיובית, שהדגישה את הערכים 
ובאורח  עולם  בהשקפת  להיות  העשויים  החיוביים 
חיים שאיננו דתי. גם בין הדתיים היה מקובל לקרוא 
כך למי שאיננו דתי, אלא שהם ייחסו לתואר זה משמעות שלילית. 
הדת תוארה לעתים כ"עול תורה ומצוות", ומי שאיננו דתי היה בעיני 
הדתיים מי שפרק מעליו עול זה והוא חופשי מתורה ומצוות. בשנים 
האחרונות הוחלף התואר "חופשי" בכינוי "חילוני", שיש בו מידה 
של השתמעות שלילית, כי מובלעת בו הנחה שיש קדושה באורח 
חיים דתי, ושזו נעדרת מאורח חיים שאיננו דתי, לאמור, חייהם של 
הלא דתיים הם חיים של חולין, ללא קדושה. משמעותה של הבחנה 
זו תלויה באופן שבו מבינים את המושגים "קדושה" ו"חולין", ולמה 
היא  לדתיות,  מנוגדת  "חול"  המילה  אין  במקורה  אותם.  מייחסים 
מנוגדת למושג "קודש", ככתוב בספר ויקרא, "ולהבדיל בין הקודש 
ובין החול". היא מציינת מהות שאינה קשורה לפולחן דתי, המכונה 
"קודש". כך למשל ימי השבוע מכונים "ימות החול", והימים שבין 

יום החג הראשון והאחרון בסוכות ובפסח מכונים "חול המועד". 
לכהן  "משל  כהן:  שאיננו  מי  הוא  חילוני  התלמוד,  חכמי  בלשון 
גם בארמית,  וכך  חילוני אחד".  לו  ונזדמן  בדרך  גדול שהיה מהלך 
"חילוני" הוא זר, "שאיננו מזרע אהרן". ייחוסו של כינוי זה, חילוני, 
למי שאיננו דתי יוצר את הניגוד "חילוני-דתי", המניח אם כן שהדת 
כשלעצמה היא עניין של "קדושה", ומה שאיננו דתי הוא "חילוני". 
הוא  ולעתים  חדשות,  משמעויות  "קדושה"  המונח  קיבל  לאחרונה 
מחליף את המושג "ערך", כמו למשל כשמדובר ב"קדושת החיים". 
משתמע מזה, שאורח חיים לא דתי הוא נעדר ערכים, כיוון שהוא 
באורח  בהכרח  קשור  ערכי  קיום  ואילו  "קדושה",  נעדר  כביכול 
חיים דתי. טענה זו אכן נשמעת לעתים מזומנות, במיוחד כשמדובר 
בערכי חינוך. לדעתם של חילונים, הערכיות ההומניסטית החילונית 
גם אם  ומבחינות רבות עולה עליה בהרבה,  נופלת מהדתית,  אינה 
מונח  של  הדתית  במשמעות  "קדושה",  של  ערך  לה  מייחסים  אין 
ההסתייגויות,  אף  על  חילונים  בפי  משמש  "חילוניות"  המונח  זה. 
דתי,  שאיננו  חיים  לאורח  שמתייחס  כמושג  נתקבל  שכבר  כיוון 
ומתנדפת ממנו.  הולכת  והמשמעות הראשונית של היעדר קדושה 
אין טעם לנסות לשנות את הדבר. יהיה זה אמנם מוזר מעט, מבחינה 
אטימולוגית, לדבר על ערכי קדושה המצויים בחילוניות, אבל נוכל 
לקבל אוקסימורון זה, גם כיוון שישנן סתירות בחיים עצמם, אבל 
בעיקר כיוון שהמונח "חילוניות", כאמור, כבר שינה את משמעותו 
חיים  כאורח  ומשתמע  קדושה,  ללא  חיים  אורחות  של  המקורית 

שאיננו דתי.

להיות חילוני
חילוניות הומניסטית היא השקפת עולם הרואה את האדם כיצור 
אוטונומי, ריבון על עולמו, על גופו, על מעשיו ועל מחשבותיו, שלא 
כמו ההשקפה הדתית המייחסת את הריבונות על האדם ועל עולמו 
לגבולות  מעבר  תפיסתה  לפי  הקיים  אלוהים,  אנושי,  על  לגורם 
ההשגה של האדם. להיות חילוני, לפיכך, הרי זה להחזיק בהשקפת 
עולם הומניסטית ולקיים אורח חיים שאינו נובע בעיקרו מהשקפת 
מחויבות  לו  ואין  דתית,  מסגרת  לשום  קשור  אינו  דתית,  עולם 

מוסדי- או  וולונטארי  ארגון  היא  דתית  מסגרת  כזו.  למסגרת 
קהילתי, על פי הרוב, אבל גם איזורי, ממלכתי, פוליטי, חינוכי או 
חברתי וכיוצא באלה - הפועל מתוקף השייכות הדתית של החברים 

המאוגדים בו או קשורים אליו בדרך אחרת.
הבנתה של החילוניות תלויה במידה רבה בהבנתה של הדתיות, כי 
החילוניות, כהשקפת עולם ואורח חיים, היא היפוכה של הדתיות, 
ומסגרות  חיים  אורחות  השקפות,  של  קבלתן  אי  מונחת  וביסודה 
דתיות. אין זה אומר, בשום פנים, שהחילוניות היא במהותה "אנטי 
איננה  גם  החילוניות  לעצמה.  ערכיות  לפיכך  לה  ושאין  דתיות" 
אותה  שמציגים  כפי  ומצוות"  תורה  עול  "פריקת  בדת,  הקלות 
ערכים  בעלת  הומניסטית,  עצמאית,  עולם  השקפת  זוהי  הדתיים. 
של  שלילה  גם  באלה  יש  אמנם  ופלורליזם.  סובלנות  כגון  משלה 
תפיסת העולם הדתית, אבל, עם זאת, אין לחילוניות ריב עם הדתיות 
כשלעצמה, כי השקפת העולם החילונית מכירה בזכות קיומה של 
הדתיות, שכן כל עוד אין הדתיות כופה עצמה על מי שאינו רוצה 

בה, היא כלולה בזכותו הריבונית של האדם על עצמו. 
בין החילוניות לדתיות הוא בכך, שהדת מייחסת לעצמה  הפער 
תוקף של אמת מוחלטת, הדוחה כל הבנה או השקפה אחרת, ובכך 
פוסלת את החילוניות מעיקרה. משמע, החילוניות אינה דוחה את 
אפשרות קיומה של הדתיות, הדתיות היא זו שדוחה את אפשרות 
ממהות  חלק  איננה  לציין,  יש  הדתיות,  החילוניות.  של  קיומה 
את  המאפיינות  עולם,  תפיסות  של  צרור  אלא  האדם,  של  הקיום 

המחשבה האנושית בתקופות היסטוריות מסויימות, שנטלו לעצמן 
תוקף של אמת מוחלטת, כוליית ומחייבת. כל הדתות אכן מכירות 
בהנחת היסוד שהדת אינה ממהותו הקיומית של האדם, שכן כולן 
ואת  האמונה  את  לאדם  שהנחילה  טבעית  על  "התגלות"  מניחות 
הדת, מה שהן קוראות "דעת אלוהים", שלא הייתה בידי בני האדם 
ריבונותו של האדם  קודם לאותה התגלות. החילוניות, הרואה את 
חופשי,  אדם  היותו  מעצם  לו  כנתונה  חייו  אורחות  ועל  עצמו  על 
מבקשת אם כן להשיב לאדם, ברמה גבוהה יותר, את ריבונותו ואת 
חירותו האוניברסאלית הראשונית, שלתפיסתה קדמה ל"התגלויות" 
האלוהיות הקדמוניות. החירות החילונית של ימינו נתפסת מעמדתו 
של האדם בן זמננו, היודע בגבולותיו להכיר את עצמו ואת עולמו 

בכוחם של המדע המודרני ושל המחשבה בת זמננו.
הוויתו  כל  את  מקיפה  לאמור,  במהותה,  טוטאלית  היא  דת  כל 
של מי שמחזיק בה. היא מתייחסת למכלול קיומו, ולפיכך קובעת 
היהודית,  הדת  בן  כל  קודם  הוא  דתי  יהודי  הראשונית.  זהותו  את 
כשם שנוצרי או מוסלמי הוא קודם כל נוצרי או מוסלמי, ורק אחר 
כך הוא גם בן לעם שאליו הוא משייך את עצמו, או אזרח המדינה 
שבה הוא חי. לעתים קרובות מקדימה הזהות הדתית גם את הזהות 
המחויבות  את  רואים  רבים  דתיים  אנשים  לאמור,  המשפחתית, 

שלהם לדת כקודמת למחויבות שלהם למשפחותיהם.
שאיננה  אישית,  ראשונית,  זהות  קבלת  היא  לפיכך  חילוניות 
חיים,  באורחות  כל  קודם  מתבטאת  זו  זהות  כאמור,  בדת.  קשורה 

ובהשקפת עולם הומניסטית ערכית, המכירה בריבונותו החופשית 
של האדם על עצמו, גופו ואורחותיו, במסגרת של אמנה חברתית 
אזרחית, חופשית ומוסכמת. השקפת עולם חילונית איננה מגבילה 
של  מסויימת  ראייה  מחייבת  ואיננה  כלשהו,  בתחום  עצמה  את 
והשקפות  תפיסות  ריבוי  מחייבת  החילוניות  האדם.  ושל  העולם 
קיומו  אופני  ושל  המציאות  של  פנים  ורבת  רחבה  הבנה  ומעודדת 
של האדם. קיומה של קשת רחבה של דעות ותפיסות, של נקודות 
ראות, אורחות חיים והבנות שונות, ופתיחות אליהן, היא ערך חשוב 
ביותר בהשקפת העולם החילונית. כלולה בה קבלה והכרה בזכותם 
של בני אדם להיות שונים זה מזה, גילוי הבנה למה שנראה או נתפס 
הפרט.  של  האישיים  בענייניו  התערבות  ואי  חריגות"  כ"תופעות 
בה  אין  כשלעצמה,  הדת  כלפי  מחויבות  כל  בחילוניות  שאין  כיוון 
התנגדות לקיומם של מנהגים מסורתיים, גם אם מקורם בדת, אלא 
שאין היא רואה בכך מילוי חובה אישית או קהילתית במסגרת דתית, 
על פי צווי על טבעי, אלא ערך של תרבות, שקבלתו תלויה אך ורק 

ברצונו החופשי ובמידת הבנתו של האדם.
ועוד, החילוניות איננה דת אחרת, או תחליף לדת, שבאה להחליף 
דתות קיימות. החילוניות איננה רעיון כוליי, אין היא מציעה אמת 
מוחלטת כלשהי, ואין בה גורם של גאולה, אישית או קולקטיבית. 
פתיחות לדעות ולרעיונות שונים ומגוונים ביותר היא ביסוד קיומה, 
ברבים  רעיונותיהם  את  להטיף  צורך  רואים  החילוניים  אין  לכן 
ובהבנה  נוהגת החילוניות בכבוד  כיוון שכך,  נפשות.  ולעשות להם 

כלפי כל מי שמבקש להחזיק באמונתו ובדרכי הדת שלו ורואה בזה 
לנכון  רואה  החילוניות  עצמו.  על  האדם  ריבונות  מימוש  של  אופן 
הכתות  הדתות,  מכל  דתיים,  אנשים  של  זכותם  על  נמרצות  להגן 
החוק  במסגרת  ולקיים,  חייהם  אורחות  פי  על  לנהוג  והאמונות, 
האזרחי, את הפולחן שלהם כראות עיניהם, ללא התערבות מבחוץ, 
ועומדת בתוקף על מתן אפשרויות חומריות לכך. מצד שני, תובעים 
החילוניים את זכותם לחיות את חייהם, בביתם ובסביבתם, על פי 
שמקורם  סמלים,  אפילו  או  חובות,  עליהם  שייכפו  בלא  דרכם, 
באורחות חיים ובהשקפות עולם דתיים, שאינם תואמים את תפיסת 

עולמם החילונית.

חילוניות יהודית
חיים  אורח  אישית,  עמדה  היא  שחילוניות  אפוא  לטעון  ניתן 
שמקיים הפרט במסגרות האישיות שלו. כיצד אפשר אם כן להניח 
שקיימת חילוניות יהודית, שכן מושג זה מניח חילוניות קולקטיבית? 
ועוד, האם אין היהדות מכילה בתוכה גורם דתי מהותי, ששלילתו 
יהודי  להיות  שעשוי  ומהו  היהדות?  של  היותה  עצם  את  מבטלת 

בהשקפת עולם חילונית, הדוחה את הדתיות היהודית?
לא  דת,  רק  היא  במהותה  שהיהדות  ההנחה  את  נקבל  אם  אכן, 
נוכל לדבר על יהדות חילונית, כי דת חילונית איננה אפשרית. אין 
נצרות או איסלאם חילוניים, הינדואיזם או בודהיזם חילוניים, ואף 
אין וודו חילוני. אבל היהדות, במשך מאות שנים, לא הייתה רק דת. 
שמה סימל מסגרת ומהות מורכבת הרבה יותר מדת בלבד. היהדות 
בכך  החדש  הזמן  ושל  הביניים  ימי  של  הדתות  מיתר  שונה  הייתה 
שהייתה דת של עם אחד, לאמור, מהות המורכבת מאמונה ומאורח 
חיים דתיים ומהגדרה עצמית של היהודים כעם. מי שראה את עצמו 
יהודי על פי דתו, שייך בכך את עצמו גם לעם היהודי, ולהפך, מי 
היהודית.  גם את הדת  על עצמו  בכך  קיבל  היהודי,  לעם  בן  שהיה 
כיוון  יהודי,  להיות  אחרת  אפשרות  הייתה  לא  שנים  מאות  במשך 
שהעמים שבתוכם חיו היהודים לא קיבלו את היהודים לתוכם בלא 
שאלה המירו את דתם, והקהילות היהודיות גם הן העדיפו להתבדל 
לעמים  שייכים  אינם  שהיהודים  והניחו  בהן,  שגרו  הארצות  מעמי 

אלה, אלא מהווים עם לעצמו. 
מרכז  כשיהודי  ה-18,  המאה  בסוף  מעיקרם  השתנו  הדברים   
רצו  מהם  ורבים  )אמנסיפציה(,  אזרחי  זכויות  בשוויון  זכו  אירופה 
לאמץ לעצמם זהות של עם אחר, גרמנית למשל, ועם זאת להמשיך 
ולהחזיק בדת היהודית, לאמור, באמונה ובאורח החיים של היהדות. 
הנובעת  לעם  שייכות  ודחו  הדתות,  ככל  דת  ביהדות  ראו  אכן  הם 
ביהדות  קמו  ה-19  המאה  בסוף  זאת,  לעומת  היהודית.  מזהותם 
הדת  ואת  היהודי,  שבקיום  הלאומי  הצד  את  שהדגישו  תנועות 
היהודית ראו כגורם משני, היסטורי, לא מהותי. היהדות קיימת אם 
היהודית  הזהות  את  הרואים  יהודים  יש  שונות,  בצורות  בימינו  כן 
רואים  הם  שלהם  הלאומית  השייכות  ואת  בלבד,  כדתית  שלהם 
יהודיותם  ויש המגדירים את  במקומות אחרים, באמריקה, למשל, 
במושגים של עם, ואינם רואים את עצמם קשורים לדת היהודית. 
והרקונסטרוקציוניסטיות,  הקונסרבטיביות  בקהילות  יהודים,  יש 

המסמנות כיוונים חדשים בדתיות היהודית, שמבליטים 
את הקשר שבין הדת היהודית לעם היהודי, אבל מבינים 
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יושבים  בתוך האומה שהם  במסגרות קהילתיות  בעיקר  קיומו  את 
שהן  האורתודוקסיות,  הקהילות  רק  למשל.  הברית,  ארצות  בה, 
מיעוט לא גדול ביהדות העולם ובמדינת ישראל, מחזיקות בתפיסה 

המסורתית של אחדות הדת והעם.
אדם  בני  יש  כי  דתית,  שאיננה  יהדות  בדיעבד  כן  אם  קיימת 
שמגדירים את עצמם כיהודים, והם אינם מחזיקים בדת היהודית, 
אינם מקיימים את מצוותיה, וברובם הגדול שוללים את מוסדותיה, 
בכל הנוגע לאורח חייהם האישי. הזהות היהודית שלהם לפיכך היא 
במסגרות  אינם מאורגנים  הם  הרוב,  פי  על  חילונית.  יהודית  זהות 
החילונית  עולמם  השקפת  חבריהן.  של  בחילוניות  היא  שמהותן 
ויותר  הדתיות,  המסגרות  ואת  האמונות  את  האישית  ושלילתם 
קובעי  אלה  דתיות,  לחובות  כפוף  שאינו  שלהם  החיים  אורח  מזה 

החילוניות שלהם.
תורה  שומרי  "יהודים  רק  יש  חילונית,  יהדות  שאין  הטענה 
ומצוות", ו"יהודים פורקי עול תורה ומצוות", מבוססת על השקפת 
של  משמעות  אמנם  רכש  "מצווה"  המונח  ביסודה.  דתית  עולם 
מעשה חסד, "מעשה טוב", אבל במקורו הוא קשור בפועל "צוה", 
מתן הוראה מחייבת, והוא נוגע לתרי"ג )613( הציוויים המיתולוגיים 
ולתוספות  סיני,  בהר  משה  ביד  יהוה  מפי  ישראל  לבני  שניתנו 
רבים  דורות  במשך  ההלכה  חכמי  שקבעו  המרובים  ולסייגים 
את  הקובעות  הלכתיות,  הוראות  הן  כן,  אם  המצוות,  מכן.  לאחר 
אורחות חייו של היהודי הדתי. ליהודי חילוני אין "תורה ומצוות" 
המחייבות את אורח החיים שבחר לעצמו, ומכיוון שכך אין לראות 
בו מי ש"איננו שומר מצוות" אלא מי שחייו מתנהלים על פי מערכת 
האזרחי,  החוק  פי  ועל  האדם,  של  רוחו  פרי  הומניסטיים,  ערכים 
כשמדובר במשטר דמוקראטי תקין, מתוך אחריות חברתית כוללת. 
תרבות  ערכי  אמנם  הן  חילונית,  ראות  מנקודת  ומצוותיה,  התורה 
חשובים ביותר. הרבה ממצוות התורה שעניינן ביחסים שבין אדם 
לחברו מבוססות על ערכים אנושיים נעלים, ובבחינתן זו הן עשויות 
להיות מקובלות גם על החילונים. לא בתוקף היותן מצוות שניתנו 
מפי יהוה בהר סיני, אלא בגלל הערכיות הסגולית שלהן. מה שאינו 
שמהותן  מצוות  או  זמנן,  שעבר  ארכאיות  למצוות  ביחס  ג  נכון 
בפולחן דתי, עם כל הכבוד הראוי, וכן גם מצוות שמייצגות תפיסות 

פתיחות לדעות "
ולרעיונות שונים 

ומגוונים ביותר היא 
ביסוד קיומה של 

החילוניות, ולכן אין 
החילוניים רואים 
צורך להטיף את 

רעיונותיהם ברבים 
ולעשות להם נפשות"

בספר  מצויות  שאכן  וסקסיסטיות,  גזעניות  קנאיות,  הומניות,  לא 
המצוות של הדת היהודית. "מצוות" אלו עומדות בניגוד להשקפה 
ההומניסטית המונחת בתשתיתה של התפיסה החילוניות, הן עשויות 
לעניין אותנו מבחינה היסטורית ואנתרופולוגית, הן ללא ספק חלק 

מהתרבות שלנו, אבל ודאי לא חלק מאורחות חיינו. 
אלו  אי  זאת  בכל  מקיימים  מצוות,  שומרי  שאינם  רבים  אנשים 
את  למול  נוהגים  היהודים  כל  כמעט  הפולחניות.  הדת  ממצוות 
בניהם, רבים מהם מקיימים לבניהם טקס בר מצווה ונישאים בטקס 
נרות שבת.  נישואים דתי, יש הצמים ביום הכיפורים או מדליקים 
האם הם נעשים בכך דתיים? ואם לא, מהם גבולותיה של החילוניות? 
התשובה לשאלות אלה תמצא לנו כשנזכור, שעיקרה של החילוניות 
הוא בהשקפת עולם הומניסטית ובאורח חיים שאיננו כפוף למצוות 
הדת. לפיכך, אדם שמקיים אי אלה ממצוות הדת מתוך אמונה שאלו 
ניתנו מידי אלוהים, הוא איש דתי, גם אם הוא עושה לעצמו "הנחות" 
בקיום המצוות. אבל אם קיום המצוות קשור בשמירת מסורת, מתוך 
אמונה שמדובר בערכי תרבות, או מתוך כבוד לזכרם של אבותינו 
של  האלוהי  במקורה  אמונה  מתוך  ולא  וכדומה,  אבותינו  ואבות 
או אחרת  זו  מצווה  קיום  אי  או  קיום  על  הרי שההחלטה  המצווה, 

נתונה בידי האדם, ומדובר כאן במעשה חילוני מובהק.
חילונית,  עולם  שבהשקפת  היהודיות  שאלת  היא  נוספת  שאלה 
הדוחה את הדתיות היהודית, לאמור, מהו הגורם שעושה השקפת 
עולם חילונית ליהודית דווקא, ומהי מהותה של היהדות במסגרת של 
עם. במדינת ישראל מבוססת החילוניות היהודית בראש ובראשונה 
החילוניות  ועם  עברית,  דוברת  יהודית  בסביבה  יום  יום  חיי  על 
מהתרבות  ניזונה  היא  כולו,  ובעולם  בארץ  בכללותה,  היהודית 
העברית והיהודית של ההיסטוריה היהודית. היא כוללת את השפה 
העברית, תרבותה וספרותה, ספרות הקודש וספרות החול, שהייתה 
כוללת  החילונית  היהודית  התרבות  היותה.  מאז  בספרותנו  קיימת 
גם את הדת היהודית, כאחד מערכי התרבות החשובים של היהדות, 
את אורח החיים היהודי והספרות התורנית העשירה בכלל זה, את 
התרבות  ואת  דתית,  ולא  דתית  לדורותיה,  היהודית  הפילוסופיה 
בימינו אלה, בעברית  ונוצרת  בדורות האחרונים  היהודית שנוצרה 
ובשפות אחרות. כל אלה ועוד הרבה שייכים לתרבותנו הלאומית, 

עליה אנחנו מבססים את זהותנו היהודית. מורשת התרבות הגדולה 
שלנו היא יסוד הזהות היהודית שלנו. 

ועוד שאלה, האם קיומה של חילוניות יהודית אינו גורם לפיצולו 
במסורת  נתק  בחילוניות  אין  האם  באחדותו?  ופוגע  העם,  של 
הדורות של העם היהודי? היהדות אכן שמרה במשך מאות שנים על 
מידה של אחדות כדת של עם אחד, ולא סבלה אורחות חיים שונים 
אבל  העם,  של  הרוחניים  מנהיגיו  בידי  שנקבעו  מאלה  במהותם 
אחדות זו נשמרה במחיר יקר מאוד של אבדן חלקים גדולים מהעם 
היהודי. מי שנהג שלא על פי הוראותיהם של הרבנים, חכמי ההלכה, 
הוצא לעתים קרובות מהמסגרת והורחק מכלל ישראל, בכוחם של 
חרם ונידוי גמור. עם זאת, תמיד היו דעות שונות ותפיסות מנוגדות 
בתוך הכלל היהודי, כשם שהיה גם שוני באורחות החיים של עדות 
וקהילות שונות. מזה כשלוש מאות שנה אין בכוחו של הממסד הדתי 
האורתודוקסי להרחיק מהעם היהודי את מי שאינו ישר בעיניו, ולכן 
היהדות  גם  וחילוניים.  דתיים  שונים,  זרמים  היהודי  בעם  קיימים 
תנועות  אורתודוקסיות,  קבוצות  בה  יש  אחידה,  אינה  הדתית 
רפורמיות, קונסרבטיביות ועוד. אפילו ביהדות האורתודוקסית יש 
זו. היהדות,  זו את  ואף פוסלות  כתות שונות רבות מאוד שעוינות 
אם כן, היא מסגרת פלורליסטית, רבת פנים, נוהגים ודעות. אין בה 
אחידות, וכדי להיות יהודי יכול אדם לבחור בין מחשבות ואורחות 
היהודית,  החילוניות  מאוד.  ניכרת  במידה  מזה  זה  שונים  חיים 
בצורותיה השונות, היא אפשרות לגיטימית לקיום יהודי. אין בריבוי 
זה כל רע, אדרבא, יש בו כדי להעשיר את רוחו של העם ואת כוח 
של  קיומו  את  להבטיח  כדי  בו  יש  מזה,  ויותר  התרבותית,  יצירתו 
בתרבותו  מאוחד  היהודי  העם  הבאים.  בדורות  גם  היהודי  העם 
אין  ולכן  היהודית,  בזהותו  העיקרי  המרכיב  שהיא  הימים,  עתיקת 
יתר-על-כן,  היהודי.  העם  של  הדורות  במסורת  נתק  בחילוניות 
החילוניים  שוקדים  היהודי,  בעם  אחרת  כת  או  קבוצה  מכל  יותר 
יסודות  על  בימינו,  היהודית  התרבות  של  והעצמתה  הרחבתה  על 
החילוניות  דווקא  ובכך  לדורותיה,  היהודית  התרבותית  המסורת 

היהודית היא השומרת על רצף הדורות בעם היהודי. 

ד"ר ידידיה יצחקי הוא חוקר ומבקר ספרות. המאמר מבוסס על הפרק הראשון 
מהספר "בראש גלוי" המופיע בספריית פועלים

בית כנסת רפורמי
צילום: אלון רון

ביום שבו נרצח רבין נסעתי עם כיתתי לקבר רחל. באוטובוס נודע לנו על 
במעגלי  הבחנתי  ולפתע  שלפני,  בסידור  בוהה  החלון,  ליד  ישבתי  הרצח. 
וקריאת  במעגל  קיפצו  וכיפות  מגבעות  בחניון.  להיווצר  שהחלו  רוקדים 

שמחה נשמעה: "מחר תהייה לוויה גדולה!".

באותו רגע השתנה בי משהו. יכולתי ממש לשמוע את קול התנפצות הבועה שבה הייתי. 
מאז שום דבר לא נשאר אצלי כשהיה. באותו ערב של ה-4 בנובמבר התחלתי במסע זהותי 
שהחל בקבר רחל ובקבר רבין ונמשך עד היום. באמתחתי הרבה שאלות ומטרתי היא למצוא 

תשובות נכונות, שיאפשרו לי להביט במראה ולזהות את עצמי.

אחת התופעות המדאיגות שהיו תוצאה ישירה של הרצח הייתה דחייה כללית של הציבור 
המגדיר עצמו חילוני מכל מה שמתקשר עם יהדות. ההבנה כי המניע לרצח היה ציות להלכה 
היהודית ולרבניה צבעה בצבעים קודרים את הדת כולה ואת כל מי שמייצג אותה. הבורות 
וההגמוניה האורתודוקסית שמכסה  לעניין,  היהודי לא תרמה  בכל הקשור לארון הספרים 
שטחים כה רבים בציבוריות הישראלית חרצה בעיני רבים את דינה של היהדות כולה לשבט. 

למימדים  אך צמח בעקבותיו  נולד עם הרצח  היהדות, שלא  כלפי  מול האנטגוניזם  אל 
חדשים, קמה בארץ תנועה גדולה של רנסנס המחפש מפגש יהודי דיאלוגי עם תכני היהדות 
באוריינטציה  חגים  ומציינות  מתפללות  הלומדות,  קהילות  הארץ  ברחבי  קמו  וסמליה. 
חילונית או מסורתית פלורליסטית. קבוצות וקהילות שמחו לגלות כי ליהדות פנים רבות, 
ולציין חג באופן  ואפשר ללמוד תורה  ניתן  וכי  שלמעשה מעצם מהותה היא רבת קולות 
ריבוני ויצירתי. תהליך סדיקת הזיהוי החד מימדי של היהדות כדת, שעיקרה הוא פרקטיקה 
לחוות  ניתן  כי  ההבנה  מתרחבת  ממנו.  להתעלם  אפשר  אי  כבר  אך  איטי,  הוא  הלכתית, 
את היהדות כתרבות וכי אדם יכול להיות חילוני באורח חייו ויחד עם זאת להיות מחויב 
הרלוונטיים  בה,  חדשים  מרחבים  של  וליצירה  לפיתוחה  לשימורה,   - היהודית  לתרבות 

למציאות העכשווית ולסוגיות החברתיות של עידן זה. 

של  המיושן  הקיפאון  מול  עומד  המשתנה,  למציאות  ומגיב  דינמי  שהוא  זה,  תהליך 
חוקי מדינה דתיים הכופים על אזרחיה אורחות חיים שלרוב אינן מתיישבותם עם ערכים 
החברה  היחשפות  תהליך  בין  קשה  דיסוננס  קיים  והומניזם.  סובלנות  שוויון,  חירות,  של 
ההגמוניה  מול  אל  המודרנית  היהדות  שמציעה  האפשרויות  לקשת  בישראל  האזרחית 

האורתודוקסית שאינה מאפשרת ליישם אותן הלכה למעשה באופן מלא.

אחת הסיבות לאי ההלימה בין התמורות המתרחשות בקרב חלק מן הציבור הישראלי 
מספק  פומבי  שיח  של  היעדרותו  היא  והפוליטית  החוקית  המערכת  של  קיבעונה  לבין 
בשאלת פניה היהודיות של מדינת ישראל. מחלקים רחבים בחברה עדיין נשללת ההזדמנות 

להיחשף לקיומה של אלטרנטיבה לאופן בו מוצגת ונחווית היהדות בציבוריות הישראלית. 

הישראלי הממוצע לא חש בן בית בתרבותו, ואת אורחות החיים היהודיים שהוא בוחר 
לקיים הוא מקיים לא מתוך היכרות משמעותית עם עולם התוכן שלהם אלא מתוך ביצוע 
פרקטיקה של טקסים. גם אם הוא בוחר לחיות חיים חילוניים, הוא חש לעיתים התבטלות 

אל מול מי שעדיין נחשבים כנציגי היהדות במדינה ובעלי הדעה בתחום. 

החילונית,  היהדות  על  והליברלי.  החילוני  הציבור  של  סדורה  משנה  הוא  שחסר  מה 
שלמעשה הביאה לכינונה של מדינת ישראל ובנתה אותה, להכיר בערכה ובזכויות שלה על 

עצם הימצאותנו כאן. 

הספר "בראש גלוי" של ד"ר ידידיה יצחקי יצא לאור שנים אחדות אחרי רצח רבין והיה 
אף הוא חלק מתנופת ההתחדשות היהודית והמלחמה על הדמוקרטיה שאפיינה את השנים 
יצחקי לתת  ביקש   - פוזן  יופיע תרגומו האנגלי בסיועה של קרן  - שבקרוב  ההן. בספרו 
מענה למי שמבקש לגבש השקפת עולם יהודית על בסיס ידע ולא רק אינטואיציה. בשפה 

ודע מה שתשיב
לאורתודוקס

טובה בירנבאום

בהירה וקולחת הוא משרטט תמונה מושגית והיסטורית של היהדות החילונית והליברלית. 
ביסודיות ראויה לציון הוא מניח תשתית של המושגים החשובים העומדים בבסיס השיח 
הזהותי-תרבותי ומסייע בכך לרכוש בסיס איתן למי שמעוניין להכיר את הסיפור היהודי 

הליברלי מראשיתו. 

"דת,   - השלישייה  של  מחודשת  מהבהרה  זהות,  בכלל  מהי  מההתחלה:  מתחיל  יצחקי 
לאום ואומה" - ועד להבנה מסודרת של המושגים הנזרקים תדיר לחלל האוויר, לעיתים 
בלי להבינם על בוריים - הומניזם, חירות, פלורליזם, סובלנות ועוד. הספר מנחה את הקורא 
בתולדות החילוניות למן ראשית הרנסנס וההומניזם בסוף ימי הביניים, ומתמקד ביהדות 
נפרד  בלתי  לחלק  הייתה  היהודית  בהיסטוריה  ארוכות  תקופות  שבמשך  הפלורליסטית, 
הקהילות  על  השפיעו  הכללית  בחברה  החילון  תהליכי  כיצד  בפשטות  מראה  הוא  ממנה. 

היהודיות במזרח ובמערב וגרמו לפירוק האחדותיות המשולשת של אמונה-הלכה-עם. 

מרתק:  היסטורי  מהלך  יצחקי  מתאר  נפלאות  והגותיות  ספרותיות  מובאות  בשילוב 
הסמכות  באחדות  לכרסם  החלה  באירופה,  ה-18  המאה  בסוף  שהפציעה  החסידות, 
התורנית, ויחד עם האמנציפציה וההשכלה, סללה את הדרך לשובו של הפלורליזם ליהדות. 
תנועת ההשכלה, שדגלה בהשתלבות היהודים בסביבתם הלא יהודית, הפרידה את המרכיב 
בעוד  מכן,  ולאחר  וההלכה;  האמונה   - הדתיים  ממרכיביה  היהודית  שבזהות  הלאומי 
האורתודוקסים מתמקדים במרכיב הדתי, הגיעו התנועות היהודיות-סוציאליסטיות ששמו 
במרכז את הלאומיות היהודית. יצחקי ממקם את הזרמים השונים ביהדות שהתגבשו לאורך 
ומראה  והחילוניות,  המסורתיות  הקונסרבטיביות,  הרפורמה,  האורתודוקסיה,  זה:  תהליך 

כיצד העליות החילונית כוננו את אופייה החילוני של המדינה שבדרך.

יצחקי מתאר את המחלוקות על פניה היהודיות של המדינה הצעירה שיושבו בחטף על 
להיתפס  עשויה  מתיאורו  המצטיירת  התמונה  באמת.  החשובים  לדברים  להתפנות  מנת 
כשל מיעוט הרודף את הרוב ומשתמש בתחבולות פוליטיות על מנת להחיל את אורח חייו 
ללא התחשבות בזכויותיו. הוא מתייחס לחוק מיהו יהודי, להגבלות על המסחר והתרבות 
בשבת, איסור מכירת חמץ בפסח וכמובן הפקדת ענייני האישות בידי בתי הדין הרבניים 
ושחרור אברכי הישיבות מהשירות הצבאי. מה שחסר בתיאור הזה הוא העובדה כי הרוב 
החילוני מעולם לא נאבק באמת על שינוי חוקים אלה. השארת הסכם הסטאטוס קוו על 
כנו למעלה מ-60 שנה מעידה על הסכמה שבשתיקה שקיימת בקרב הציבור החילוני, אם 

מחוסר מודעות לאלטרנטיבה אם משמרנות פשוטה. 

הספר "בראש גלוי" יוצא לאור שוב בימים אלה והדברים האחרונים מדגישים כי הוא 
נחוץ וחשוב יותר מאי פעם. על מנת שיתקיים שיח אמיתי על פניה היהודיות של המדינה 
כי  יבין  החילוני  שהציבור  חשוב  המושגים;  ואת  ההיסטוריה  את  לדעת  כל  קודם  עלינו 
האופציה בה הוא בחר היא לא רק לגיטימית אלא מכילה מטען פוזיטיבי חשוב מאין כמוהו 
של ריבונות האדם על בחירותיו והחלת יסודות יהודיים תרבותיים על אורח החיים באופן 
מכבד ורלוונטי. אבל מעבר להצטיידות בידע בבחינת "דע מה שתשיב לאורתודוקס" חייב 
מול  וההתבטלות  והליברלי. האפולוגטיקה  להתרחב השיח הפנימי בתוך המחנה החילוני 
היהודית  לתרבות  ומחויב  יצירתי  שיח  של  חדש  עידן  ועל  להיפסק  חייבת  הדתי  המחנה 

במובן הפוזיטיבי להתחיל.

רק אז, כאשר סוף סוף נהיה בטוחים בזהותנו החילונית ריבונית נוכל לגשת לשאול את 
השאלות החשובות, שבינתיים איננו מעיזים לשאול: מי אנו, העם היהודי? מדוע אנו יושבים 

כאן, במזרח התיכון? וכיצד באמת תכונן כאן מדינה יהודית ודמוקרטית?

ומנחת  יהודי  מיצג  אומנית  ליהדות,  מרצה  בינ"ה,  של  החילונית  בישיבה  מורה  היא  בירנבאום  טובה 
סדנאות מדרש תיאטרון

 | ביקורת ספרים |
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בית כנסת רפורמי ברעננה
צילום: אלון רון

יהודים  על  המקובל  בשיח  ”יהדות“,  המילה 
העם  לתרבות  כינוי  למעשה  היא  מדת,  חופשיים 
היהודי, הכוללת תרבויות יהודיות חילוניות, דתיות 
חייהן,  אורחות  יצירותיהן,  מגוון  על  ועדתיות, 
האמונות הרווחות או המתנגשות שבהן, אופני חגיגת השבת והחגים 
יחידים  של  החיים  במחזור  והמועדים  החגים  וטקסי  הלאומיים 

ומשפחות. 
לעומת זאת, בשיח של יהודים דתיים משמשת המילה ”יהדות“ 
במובן הדת היהודית. מובן זה מקובל בקרב תנועות המהוות בפועל 
הכוללת  החרדית  היהדות  כדוגמת  היהודי,  בעם  דתיים  מיעוטים 
את היהדות החסידית, או חב“ד )שהרב שך אמר עליה כי היא כת 

"הקרובה ביותר לדת היהודית"(. 
יהודיות,  תרבויות  מרובת  לאומית  כתרבות  היהדות  הגדרת 
מאפשרת הבטחת זכויות לרוב החילוני לחיות באורח חיים החופשי 
ממצוות דת, וזכויותיו של כל מיעוט דתי לחיות באורח חיים שהוא 
מיעוטים  בזכויות  או  הרוב  בזכויות  פוגע  אינו  עוד  כל  לו,  עיצב 
אחרים. אין ערך להגדרת היהדות כדת המבטלת לכאורה את זכות 
"החופש מדת" של יהודים חסרי דת, המאמינים בזכותו של כל אדם 
המדינה  לחוקי  מחויבותו  במסגרת  כרצונו,  חייו  אורח  את  לבחור 
הדמוקרטית המבוססים על כללי צדק אוניברסאליים. הדמוקרטיה 
באדם  אמונה  המבטא  באופן  חיים,  באורח  בחירה  חופש  מבטיחה 

כריבון לחייו, חופשי מדת.
בגרסתה  כדת  ביהדות  ישראל  ממשלות  מכירות  כיום 
הראשיים“.  ”הרבנים  פקידיהן,  ידי  על  המיוצגת  האורתודוקסית 
”היהדות  בין  והולך  הנעלם  הניגוד  את  להנציח  באה  זו  משרתם 
מאפשרת  כדת  היהדות  הגדרת  הספרדית“.  ו“היהדות  האשכנזית“ 

יהדות
כריבוי

יעקב מלכין

הגדרת היהדות כתרבות לאומית מרובת תרבויות יהודיות, מאפשרת הבטחת "
זכויות לרוב החילוני לחיות באורח חיים החופשי ממצוות דת, וזכויותיו של כל 

מיעוט דתי לחיות באורח חיים שהוא עיצב לו" 

טקס הבאת ביכורים בקיבוץ סאסא
צילום: ירון קמינסקי

הקראית  היהדות  הרומית.  האימפריה  לדת  שהייתה  נפרדת  דת 
הכירה  שלא  הרבנית-תלמודית,  ליהדות  כאופוזיציה  התפתחה 
בסמכותה ובסמכות התורה שבעל פה. היהדויות העדתיות התפתחו 

בקרב רשתות של קהילות באזורים גיאוגרפים מסוימים. 
מיסטיים  רציונליסטיים,  זרמים  קיימים  אלו  ליהדויות  בתוספת 
היהדויות  בכל  שהופצו  יצירות  נוצרו  בקרבם  וגם  ומשיחיים, 
את  הגבירו  והמוסלמים,  הנוצרים  שבשלטון  בארצות  העדתיות 
היהדות  בהתפתחות  נוספים  מניעים  לכוחות  והיו  המחלוקות 

כתרבות, שהתפשטה בזמן החדש גם לאמריקות.
כל היהדויות - החילוניות, הדתיות והעדתיות - נפגשו בישראל 
ותורמות את תרומתן ליהדות הישראלית המיוחדת מכל היהדויות, 
בהיווסדה על ידי היהדות החילונית ותנועתה הציונית, בהוותה רוב 
יהודי באוכלוסיית המדינה, ובחידוש השפה העברית כשפה לאומית 

של המדינה. 
מחייבת  ובעבר  בהווה  יהדויות  רבת  כתרבות  היהדות  הכרת 
התרבות  של  יצירותיה  ממכלולי  מבחר  המציגות  לימוד  תכניות 
כזו  הכרה  האחרות.  היהודיות  ומהתרבויות  הלומדים  חיים  שבה 
תחייב תמורה קיצונית בהרכב תכניות לימודי היהדות המתבססים 
בעיקר על טקסטים דתיים, על התורה שבעל פה והיצירות שיש להן 
מיצירות ההגות, הספרות  גם  תוך התעלמות שיטתית  זיקה אליה, 
האחרות  היהדויות  מיצירות  וגם  החילונית  היהדות  של  והאמנות 

המהוות רכיביה של היהדות בכל הזמנים.

של  לאמנויות  בפקולטה  אמריטוס  פרופסור  ומבקר,  סופר  הוא  מלכין  יעקב 
אוניברסיטת תל אביב

איך מגדירים יהודי?
דרך  על  חילונים  יהודים  מוגדרים  דתיים  יהודים  של  בשיח 
אמונה  להם  שאין  אנשים  ישנם  כאילו  מאמינים“,  כ”לא  השלילה 
ציות  המחייב  המצפון  ובמצוות  מוסריים  בערכים  ובראוי,  במצוי 
כי   - מאמינים“  "לא  אנשים  בעולם  אין  למעשה  אלה.  לערכים 
במצוי  והאמונה  אנושית,  בחברה  לחיים  תנאי  היא  בראוי  האמונה 

ובצפוי הוא תנאי לשרידותו בטבע. 
החופשי  חיים  באורח  וחיים  דת  חסרי  הם  בעולם  היהודים  רוב 
ובחיים  היהודי  בעם  בחברותם  מתבטאת  יהודיותם  ממצוות. 
במחויבות  הלאומיים,  ולחגים  לשבת  במודעות   - בתרבותו 
לסולידריות חברתית ולאומית, ליצירת או לצריכת מוצרי התרבות 
בתודעה  ילדיהם,  של  החילוני  היהודי  בחינוך  היהודי,  העם  של 
 - שביהדות  היהדויות  לכל  למשותף  המודעות  שהיא  הלאומית 
של  מכוננת  כספרות  לתנ"ך  מודעות  כאחד:  והדתיות  החילוניות 
המשכיות  הלאומיים;  ולחגים  לשבת  מודעות  כתרבות;  היהדות 
ורעיוניים  דתיים  זרמים  והתפתחות  היהדות  בהתפתחות  ותמורה 
לארץ  המודעות  עדתיות;  ויהדויות  גיאוגרפיים  גבולות  שחצו 
ישראל, שנתפסה בתודעה של יהודים בכל הקהילות כמולדת העם 
היהודי בעבר וכיעד לשובו אליה בעתיד; מודעות לעברית כשפתו 

הלאומית של העם היהודי. 
ותפיסות  אמונות  במגוון  מלווה  לחייו  כריבון  באדם  האמונה 
והמאמינים  מדת  החופשיים  היהודים  בקרב  אלוהים.  המושג  של 
באדם כריבון לחייו, רווחות גם אמונות ותפיסות שונות של המושג 
אלוהים: פנתאיסטים כשפינוזה המאמינים כי הטבע הוא האלוהים 

ואהבת האלוהים היא אהבת הטבע; אתאיסטים המאמינים באלוהים 
ספרות  ביצירות  אדם  בני  בידי  הנוצרים  ספרותיים"  כ"גיבורים 
או  קיומו  לגבי  המוחלט  בספק  המאמינים  אגנוסטים  ובמיתוסים; 
אי-קיומו של האל; דאיסטים מאמינים כי אלוהות הוא שם לישות 
עילאית הקיימת בוודאי אי שם, מעל ומעבר לידוע, ישות מנותקת 

מהעולם ומהאנושות.

יהדות כתרבות של הרבה יהדויות
היצירה  פרי  היא  בידינו  הקיימת  היהודית  היצירה  של  מרביתה 
החילונית בשלוש מאות השנים האחרונות, מאז החל תהליך החילון 
ביהדות. יתר על כן, המחקר ההיסטורי שהתחדש ביהדות החילונית 
בידי  שהוחרמו  אף  ביהדויות  שנוצרו  היצירות  עשרות  את  גילה 
בעם  החינוך  מערכות  ברוב  ששלטה  התלמודית  הרבנית  היהדות 

היהודי עד המאה ה-18. 
שונות  יהדויות  העתיק  בזמן  גם  פעלו  כתרבות"  ב"יהדות   
ומתנגשות זו בזו. כל אחת מהן תרמה לאוצר תרבותה של היהדות 
כולה יצירות ספרות, הגות ואמנות. החזרתן לאוצר החי של יהדות 
ימינו העשירה אותה ושינתה את תדמיתה של היהדות בעת העתיקה 
שבעל  התורה  יהדות  בצד  בימינו,  כתרבות  היהדות  לומדי  בעיני 
ההלנית  היהדות  גם:  התפתחֹו  הפרושים(  מיהדות  )שהתפתחה  פה 
ביונית.  בתנ"ך  ולקרוא  להתפלל  לדבר,  שנהגה  )”המתיוונת“(, 
ובפזורה  ישראל  בארץ  התרבו  קהילותיה  אשר  הנוצרית,  היהדות 
בשלוש היבשות ואשר בה נוצרה, בין השאר, הספרות המהווה את 
ספר ”הברית החדשה“  - רק במאה ה-4 נפרדה מהיהדות, בייסדה 

מהעם  אחוז   90 לכדי  הגיע  )מספרם  אחרים  לעמים  ”מתבוללים“ 
היהודי בימי האימפריה הרומית, לפי חישובי סאלו בארון(. 

הגדרת “יהודי“ בשיח יהודים חופשיים מדת, היא הגדרה אתנית 
דתית  בהגדרה  מותנית  ואינה  משותפת(,  תרבות  הכוללת  )הגדרה 
המיעוטים  מתנועות  באחת  חברות  אדם  בני  על  לכפות  המבקשת 
יהודים  מיליוני  ישראל  קלטה  אמנם  כך  היהודי.  בעם  הדתיים 
שנאלצו או רצו לחיות בה, ללא בדיקה של רבנים אורתודוקסים את 

יהודיותה של אמם.
בספרות  המעוצבת  היהודית,  ההיסטורית-לאומית  בתודעה 
בני  משפחות  מצירוף  היהודי  העם  נוצר  התנ"ך,  של  ובמיתוסים 
ישראל וערב רב של בני עמים אחרים שהצטרפו אליהם. יש מלכי 
האורתודוקסית,  הרבנות  בידי  נפסלת  הייתה  שיהודיותם  ישראל, 
הנחשבים בעיני כל העם היהודי למלכים יהודים גם אם אם-אמם 

הייתה מואבייה שלא עברה גיור דתי כהלכה. 
כי  החליטו  שהרבנים  מי  הם  שיהודים  הדתית-גזענית  ההגדרה 
בעולם  היחידה  המדינה  להיות  ישראל  את  מביאה  יהודיה,  אמם 
המערבי המפלה לרעה אזרחים יהודים בגלל הגדרה דתית שאינה 
רלוונטית לחייהם. אחד מביטויי אפליה זו הוא בדרישה מאזרחים 
אורתודוקסי  דתי  גיור  לעבור  ישראל  במדינת  חילונים  יהודים 

דווקא, ולהישבע )בדרך כלל לשקר( כי ישמרו מצוות כל חייהם. 
על  האורתודוקסי  המיעוט  שכופה  הדתית  מההגדרה  כתוצאה 
להינשא  בישראל  יהודים מסוימים  אזרחים  על  איסור  חל  יהודים, 
לפי חוקי המדינה, אף שחלות עליהם כל החובות האחרות, כחובת 
חובות   - המסים  בנטל  הנשיאה  פרנסה,  לשם  העבודה  הגיוס, 

שיהודים דתיים יכולים להשתחרר מהן לרצונם. 
חילונים  יהודים  על  גם  מאיימים  האורתודוקסים  הרבנים 
כ“חסרי  עצמם  על  ומכריזים  דתית  מכפיה  להשתחרר  המבקשים 
על  להכריז  ומוסלמים  יהודים  דת  למנהיגי  מרשה  המדינה  דת". 
פרט כבן דתם אפילו בניגוד לרצונו ומצפונו, ואזי חלים עליו חוקי 
האפליה שאינם מרשים לו, למשל, להינשא לבת או בן זוג בן או בת 

דתו. 
בשיח יהודים החופשיים מדת משמש הביטוי ”יהודים חילונים“ 
)שנקראו בעבר ”חופשיים“( ככינוי ליהודים המאמינים באדם כריבון 
לחייו, בזכותו לבחירה חופשית באורח חייו ובהיותו מחויב לכללי 

צדק, לחוקי הדמוקרטיה ולסולידריות חברתית ולאומית. 
אותם  מייחדת  ובראוי  במצוי  חילונים  יהודים  של  אמונתם 
מן האמור  "סטיית תקן"  הוא  דתיים, החוששים שהמצוי  מיהודים 
בכתבי הקודש לפי גרסת רבניהם. אמונה במצוי היא ראיית הידע 
הקיים על מציאות כנכון, כל עוד אין ידע אחר הסותר אותו, כלומר, 
במבחן  עומדת  היא  עוד  כל  מדעית  היפותזה  של  בנכונותה  הכרה 
לכללי  מחויבות  היא  בראוי  אמונה  בניסוי.  וההוכחה  ההפרכה 
התנהגות ראויה - לכללי צדק וחוקי דמוקרטיה המבוססים עליהם, 
לשוויון  האדם  זכויות  יובטחו  שבה  חברה  של  לקיומה  החיוניים 

וחופש בחירה מרבי בחתירתו לאושר. 

תרבויות 
יהודיות

נשים בבתי הדין, באוטובוסים  לגיטימציה כביכול של אפליית  גם 
או  ללמוד,  לנשים  אסור  שבהם  השכלה  במוסדות  ציבוריים, 
לתפקידי  להיבחר  הזכות  לנשים  אין  שבהן  מסוימות  במפלגות 
רוב  על  אוסרים  כדת  היהדות  בשם  בכנסת.  חברות  או  מנהיגות 
מרכזים  סוגרים  ציבורית,  בתחבורה  ובחג  בשבת  להשתמש  הקהל 
קולנוע, ספריות, בתי קפה  קהילתיים, מתנ"סים, תיאטראות, בתי 
בימי הפנאי שנועדו לפעילות תרבות  דווקא  זאת —  כל  ומסעדות. 

ובילוי כבחירתו של כל אדם ואדם. 
רק לרבנים דתיים מותר בישראל לעבוד בשכר מלא בשבת ובחג 
המיעוטים  של  כנסת  ובתי  קהילה  בתי  בהפעלת  כיפור(  יום  )כולל 

הדתיים.

המילה “יהודי“ בשיח החילוני והדתי 
למצוותיה  הציות  ומחובת  מדת  החופשיים  יהודים  בשיח 
ולפסיקות רבניה,”יהודי“ הוא כינוי חברות בעם היהודי, והוא כולל 
כלשהי,  בדרך  אליהם  המצטרפים  או  יהודיים  אם  או  אב  צאצאי 
המקובלת  אתנית  הגדרה  זוהי  ובתרבותה.  יהודית  בחברה  החיים 

בקרב עמים רבים, אף שלכל אחד מהם מאפיינים ייחודיים. 
אנושית  לקבוצה  נרדפים  שמות  הם  אומה“  או  ”עם“,”לאום“ 
המובחנת מקבוצות אחרות במודעות חבריה לחברותם בה, בשפה 
לאומית המשותפת לחברי העם )גם אם רווחים בו דיאלקטים ושפות 
לטריטוריה  בזיקה  משותפת,  היסטורית  מורשת  בתודעת  אחרות(, 
הנחשבת למולדת היסטורית, או בחיים בפזורה בטריטוריות רבות - 

כמו העם היהודי והעם היווני - החל באלף הראשון לפנה‘’ס. 
של  הדתיים  בעידנים  הגדרתי-קיבוצי.  מרכיב  לדת  היה  בעבר 
התרבות האנושית חיו חברי כל עם באורח חיים ובתרבות דתית - 
דתות  או  בין המצרים,  כמו  דת אחת, 
בעם  רווחות  שהיו  אלו  כגון  אחדות, 
ישראל בעידן התנ"ך )תוכחות הנביאים 
בעמים  או  זו(,  מציאות  על  מעידות 
הדת  כשנתפצלה  והגרמני,  הצרפתי 
ולפרוטסטנטיות.  לקתוליות  הנוצרית 
בארצות  הפוסט-דתי  בעידן  היום, 
חי  האוכלוסייה  רוב  כאשר  המערב, 
באורח חיים החופשי ממצוות דתיות, 
ממנהיגות  ומנהיגותה  הדת  הופרדה 

העם והמדינה.  
אחד  עם  בן  של  הצטרפות  תהליך 
לעם אחר נעשה באמצעות מה שמכונה 
ותרבותי“  חברתי  ”גיור  בישראל 
כמו  דורות,  כמה  או  דור  במשך   -
צרפתים  הצטרפו  כאשר  בעבר  שהיה 
פרוטסטנטים  והולנדים  הוגנוטים 
יהודים  הצטרפו  או  האנגלי,  לעם 
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אי הנכונות של הציונות המדינית "
והתרבותית לאמץ את מודל 

הלאומיות והזהות החילוניות 
שהציעה ההשכלה האירופית - 
ושבתחילה נטה אף אחד העם 

לאמצה - ואימוץ סמלי זהות יהודית 
מסורתיים המושתתים על היסטוריה, 

מוצא, שפה ואמונות ודעות, נותר, 
כפי שמעידה מציאות ימינו, על כנו"

השיבה להיס טוריה -
ושברה"חילוניות יהו דית"

שלום רצבי

הרב קוק הרצל

פינסקר

הציונות המדינית הליברלית והחילונית שינתה את 
פניה כבר בצעדיה הראשונים. הסיבה הייתה פוליטית 

פשוטה: לציונות זו של עילית מתבוללת לא היה עם

ה'חילוניות היהודית' היא אחת התופעות שנלוו לתהליך "
המודרניזציה של העם היהודי, תהליך שאחד מהכוחות 
המובילים אותו - לצד האמנציפציה וההשכלה - הייתה 

הציונות. טבעי הוא, על כן, שאת ה'חילוניות היהודית' 
יש לבחון כתופעה המצויה בזיקה לתהליכי התגבשותה, 

התעצמותה והתגשמותה של הציונות"

א.
ולא  "יהדות"  על  כשמדברים 
על "דת" כמושג או על "חילוניות 
ניצבים  כמושג,  "חילוניות"  על  ולא  יהודית" 
 - תופעה  מכנים  שהפילוסופים  מה  בפני  אנו 
שבעולם  המפורסמות,  ומן   .appearance
 -  opinions- רעיונות  עם  ענייננו  התופעות 
ולא עם אמיתות - truths - שמרחבן הוא עולם 
האידיאות".  "עולם  או  לעצם"  כשהם  "הדברים 
האידיאות  שבעולם  שבעוד  הוא  ביניהם  ההבדל 
של  הכופה  בכוחה  האמת  את  לברר  ניתן 
הדיאלקטיקה, הרי שב"חיי המעשה" שזירתם היא 
בידנו  אין  והתרבותי,  הפוליטי  הציבורי,  המרחב 
הראות  נקודות  הצגת  שעיקרה  הרטוריקה  אלא 
במציאות  המותנות  ופשרה  שכנוע  השונות, 
היסטורית,  ראות  מנקודת  ואמנם  ההיסטורית. 
התופעות  אחת  היא  היהודית"  ה"חילוניות 
היהודי,  העם  של  המודרניזציה  לתהליך  שנלוו 
לצד   - אותו  המובילים  מהכוחות  שאחד  תהליך 

האמנציפציה וההשכלה - הייתה הציונות. 
טבעי הוא, על כן, שאת ה"חילוניות היהודית" 
לתהליכי  בזיקה  המצויה  כתופעה  לבחון  יש 
של  והתגשמותה  התעצמותה  התגבשותה, 
מהלכה  את  להבין  אין  אחר:  לשון  הציונות. 

המדינה  אזרחי  לשאר  היהודים  של  השוואתם 
התערבות  פירושם  אפלייתם  על  חוקי  ואיסור 
המדינה בתחומו של הפרט וברשותה של החברה 
וערעור יסודותיה של המדינה הליברלית. שוויון 
עם  רק  אפוא  להתממש  היה  עשוי  מלא  חברתי 
היעלמותם של היהודים כיהודים, דבר שיהודים 
כבוד  מתוך  גם  ולו  לקבל  יכולים  היו  לא  רבים 
עצמי אנושי, נאמנות דתית, נאמנות משפחתית-
פרטים  התבוללות  כן,  על  יתר  וכדומה.  אתנית 
קשה  רבים  של  התבוללותם  אבל  אפשרית  אולי 

ביותר. ראה התנצרות היהודים בספרד. 
המשפטי  מעמדם  שאף  חשו  הם  כן,  על  יתר 
ביותר  רופף  היהודים  של  הפוסט-אמנציפיוני 
שצריכה  המדינה,  על  הלאום  השתלטות  בשל 
להיות קונסטרוקציה תבונית של "הרצוי" התבוני 
שהפך  האתני-לאומי,  ה"מצוי"  על  והתגברות 
את המדינה לכלי מבעו של העם. ואמנם על רקע 
היהודים  הדרת  העשרים  במאה  התאפשרה  זה 

מהמדינה כרצון הריבון - העם. 
פתרון  אינה  שההתבוללות  שהסתבר  לאחר 
ל"בעיית היהודים" היה על מעצבי הציונות לחפש 
ולא  מתבוללים,  היו  הם  כאמור,  אחר.  פתרון 
תחושת יהדותם שנפגעה - כשם שלא הדאגה - 
המוטיבציה  שלהם.  המוטיבציה  הייתה  ליהדות 

בעייתם  הייתה  היהודים"  ב"שאלת  לעניינם 
הרוב  חברת  כי  חברתית  הופלו  הם  האישית. 
בלי  לא   - גרסו  הם  לפיכך  כזרים.  אותם  הדירה 
בהקמת  יהיה  שהפתרון   - הלאומי  לרעיון  זיקה 
מדינה שבה היהודים יהיו הרוב ולפיכך לא יסבלו 
חברתית. הם לא רצו אפוא חברה, תרבות ומדינה 
שונות מאלה שמצאו עצמם בתוכן. הם פשוט רצו 

שזו תהיה מדינה של יהודים. 
הציפיות  של  טרנספורמציה  חייבה  זו  תפיסה 
והתקוות המשיחיות המסורתיות של העם היהודי, 
ושל תפיסת הגלות והגאולה. זו באה לידי מבע לא 
במה  אלא  האוטו-אמנציפציה  של  במוטו  כך  כל 
של  הידועה  אמרתו  במקום  כך  ממנה.  שהושמט 
הלל "אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מי אני" 
קבע פינסקר לסיסמת חוברתו את המלים "אם אין 
אני לי מי לי" והשמיט את עיקרה "וכשאני לעצמי 
יש  זו  טרנספורמציה  בסיס  על  ואמנם  אני?"  מי 
להבין את הדימוי שכה הרבו להשתמש בו: העם 
היהודי הוא גוף חולה שיש לשקמו. דימוי זה יש 
להבין ברוחו תחזיתו של שפינוזה, שאם היהודים 
בהם  שיצרו  והרפיון  הרכות  על  להתגבר  יצליחו 
אמונותיהם, אין סיבה שביום מן הימים לא יקנו 
אחר:  לשון  המדינית.  עצמאותם  את  מחדש 
עשויה  יל"ג,  של  כניבו  מהיהדות",  "גאולה  רק 

להבטיח את גאולתם הלאומית של היהודים. 

ב.
אך דא עקא. ציונות מדינית ליברלית וחילונית 
הראשונים.  בצעדיה  כבר  פניה  את  שינתה  זו 
של  זו  לציונות  פשוטה:  פוליטית  הייתה  הסיבה 
יהודי  של  רובם  עם.  היה  לא  מתבוללת  עילית 
מזרח אירופה חוו את זהותם כעם נפרד, בעל דת 
הרב- במסגרות  מעמדם  בזכות  משלו,  ותרבות 
עממיות של האימפריות הרוסית והנאבסבורגית. 
התופעות  אחת  היא  היהודית"  ה"חילוניות 
היהודי,  העם  של  המודרניזציה  לתהליך  שנלוו 
לצד   - אותו  המובילים  מהכוחות  שאחד  תהליך 
האמנציפציה וההשכלה - הייתה הציונות. טבעי 

של  "שיח  דרכה  מראשית  הייתה  התרבותית 
'צרת  שנקרא  ממה  מתוך  קמה  היא  זהויות". 
היהדות  אם  השאלה:  עמדה  ובמרכזה  היהדות' 
כאומה  היהודי  העם  שבהגדרת  הרי  דת,  היא 
משתמע כי הדת, כמו יצירות התרבות האחרות, 
נגזרה  זו  מהכרה  האומה.  של  יצירתה  פרי  היא 
לגווניה:  התרבותית"  "הציונות  של  משימתה  גם 
חילון וניכוס המורשת היהודית בדרך של ביקורת 
היסטורית ושל פירוש והפיכתה לתרבות, דהיינו: 
לא כיצירה שמקורה בהתגלות אלא כפרי הגניוס 

של העם היהודי. 
אך אליה וקוץ בה. מפעל החילון של המורשת 
היהודית נידון מלכתחילה לכישלון. ככלות הכול, 
הרובד  שטראוס,  ליאו  להדגיש  שהרבה  כפי 
מציג  התורה,  היהודית,  המורשת  של  הסמכותי 
היא:  השאלה  כהתגלות.  אלוהים,  כמתת  עצמו 
האם אין מסלפים את משמעה של המסורת שאנו 

טוענים שאנו נאמנים לה, אם מפרשים 
תרבות  כל  שמפרשים  כדרך  אותה 

ללא  היהודית"  "החילוניות  של  ובעייתיותה 
'שיבה  הציונות:  של  המוצהרת  לתכליתה  זיקה 

להיסטוריה' או "נורמליזציה" של העם היהודי. 
על רקע זה, לטענתי, חברו שני גורמים מרכזיים 
מראשיתה.  היהודית'  ה'חילוניות  של  להכשלתה 
האחד - כרוך באופיה של הציונות, אם כתנועה 
והאחר  תרבותית,  תחיה  כתנועת  ואם  פוליטית 
דתית  תרבות  או  כדת  ה"יהדות"  של  בייחודה   -
את  המשיחי  החזון  באמצעות  בתוכה  המשלבת 
החותר  האוניברסלי  ואת  הלאומי  הפרטיקולרי 
לאנושות אחודה, כהגשמתה של "מלכות שמים".

המדינית  הציונות  של  ומעצביה  הוגיה 
משכילים  פוסט-אמנציפיונים,  יהודים,  היו 
ופינסקר.  נורדאו  הרצל,  כדוגמת  ומתבוללים 
וליברלית.  חילונית  הייתה  שציוניותם  טבעי 
היו  לא  הפוליטיים  וערכיהם  הרוחני  עולמם 
ממחנה  המתבוללים  חבריהם  של  מאלה  שונים 
כמוהם,  שלא  אך  הרפורמית-ליברלית.  היהדות 
הלאום  מדינת  משבר  את  באנטישמיות  זיהו  הם 
תופעה  אינה  שהאנטישמיות  והבינו  הליברלית 
הגיונה  במסגרת  הקידמה.  עם  שתחלוף  מקרית 
של המדינה הליברלית, המבחינה בין רשות הפרט 
לרשות הרבים ובין חברה למדינה, ניתן לדבר על 
שוויון משפטי פורמאלי אבל לא על שוויון חברתי. 

הוא, על כן, שאת ה"חילוניות היהודית" יש לבחון 
התגבשותה,  לתהליכי  בזיקה  המצויה  כתופעה 
כדוגמת  הציונות,  של  והתגשמותה  התעצמותה 
הציונות  משאימצה  רק  ואכן  המשיחי.  הרעיון 
המדינית מקצת מערכיה של היהדות המסורתית, 
כמקום  ארץ  כל  ולא  ארץ-ישראל  בחירת  כגון 
היעד למדינה, היא נעשתה תנועה לאומית שהיה 
המיוחלת.  היהודית  המדינה  את  להשיג  בכוחה 
הווה אומר, מצעדיה הראשונים כתנועה פוליטית 
היהודית  למסורת  הפוליטית  הציונות  נזקקה 
את  לנטוש  וביה  מניה  עליה  נגזר  ובכך  וסמליה 

אופיה הליברלי-חילוני. 
של  זו  להידרשות  בזיקה  סגי.  לא  בכך  אך 
הציונות למסורת נוצרה כמו מאליה גם הידרשות 
המדינית  הציונות  של  יריבתה  שהייתה  למי 
פשוט.  דבר  של  טעמו  התרבותית.  הציונות   -
אפשר  היה  התרבותית  הציונות  של  בכוחה  רק 
להפוך העם היהודי לאומה במובן שעליו מדברת 
הציונות  הכול  ככלות  המודרנית.  הלאומיות 

אחד העם
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התרבות  את  הציגה  לא  מעולם  הצרפתית  המסורת  שהרי  אחרת?  גבוהה 
הצרפתית כפרי התגלות אלוהית. היא עשתה זאת רק ביחס לנצרות. לפיכך 
בנקל ניתן להציג את התרבות וההיסטוריה הצרפתית כיצירת העם ולהמשיך 

בהתוויית המסורת. לא כן ביהדות. 
ובכלל, קיימת סתירה בתפיסת הציונות התרבותית, שעיקרה חילון בדרך 
המסורת  את  תומכיה  ביקרו  אחד  מצד  היהדות.  של  וניכוס  פרשנות  של 
ברוח שפינוזיסטית, בעזרת קריטריונים היסטוריים קפדניים, אך שלא כמו 
שפינוזה, וכדי לנכס את המסורת כתרבות וכיצירת העם, הם נקטו דרך של 
פרשנות אידיאליסטית של המקורות כדי להוכיח כי השקפתם מצויה למעשה 
היא  המסורת  כלפי  שביקורתם  משתמע  האבסורד,  למרבה  וכך,  במקורות. 
באותו  להבין טקסט  מחייבת  ההיסטורית  בזמן שהדרך  ממנה. משמע,  חלק 
אופן שהבינו מחברו, התיימרה הציונות התרבותית, כגון הרמן כהן והמסורת 
יותר  באופן מהימן  גרמנית, שהיא מבינה הטקסט  היהודית  האידיאליסטית 
ממחברו. נראה לי שכשל זה מקורו בעובדה שהביקורת השפינוזיסטית ניזונה 
הציונות  הוגי  של  מטרתם  ואילו  ההשכלה,  תנועת  של  הרציונאליזם  מרוח 
הרוחנית ניזונה משאיפות רומנטיות שבניגוד לרוחה של השכלה היו קרובות 
בהלכי רוחן לדת. כללם של דברים: חילון המסורת היהודית וניכוסה נכשל. אי 
הנכונות של הציונות המדינית והתרבותית לאמץ את מודל הלאומיות והזהות 
העם  אחד  אף  נטה  ושבתחילה   - האירופית  ההשכלה  שהציעה  החילוניות 
לאמצה - ואימוץ סמלי זהות יהודית מסורתיים המושתתים על היסטוריה, 

מוצא, שפה ואמונות ודעות, נותר, כפי שמעידה מציאות ימינו, על כנו. 

ג.
נקלעה  היא  הציונות.  נכשלה  החילון  פרויקט  של  בהקשר  רק  לא  אולם 
לבעייתיות נוספת וחמורה יותר, הכרוכה בעצם שיוך החילוניות כ"יהודית", 
בעייתיות שהשלכותיה נחשפות במדינת ישראל וביחסה לכוח. בעייתיות זו 
נוגעת לחזון המשיחי שהיה התנאי ההכרחי, אם כי לא המספיק, להפיכת העם 
פשוט.  דבר  של  טעמו  המודרנית.  הלאומיות  תפיסות  ברוח  לאומה  היהודי 
אוניברסאלי.  ופן  פרטיקולארי  פן  פנים:  שתי  נשא  היהודי  המשיחי  החזון 
הפן הפרטיקולארי הוא זה ששמר למעשה על קיומו של העם היהודי כעם. 
אך אם ההיבט הפרטיקולרי הבטיח את שרידותו של העם היהודי, הרי שהפן 
כחלק  ישראל  גאולת  תפיסת  דהיינו:  המשיחי,  הרעיון  של  האוניברסלי 
מתהליך סיומה של ההיסטוריה על-ידי תיקון עולם במלכות שדי, או בלשון 
היהדות  הפיכת  את  שמנע  הוא  המוסרי,  "הראוי"  של  התממשותו  אתית, 
של  האתוסים  כדוגמת  ו"אדמה",  "התבדלות"  "דם",  "בחירה",  של  לאתוס 
הלאומיות האינטגרלית. אך תפיסה משיחית החותרת ל"תיקון עולם" ועיצוב 
מה"מצוי"  להיגזר  יכולה  אינה  המוסרי  ה"ראוי"  ברוח  העכשווי  המעשה 
מעבר  להיגזר  עליה  סיבתיות.  של  הנוקשה  לחוקיות  המשועבד  ההיסטורי 

ל"מצוי" ולניסיון ההיסטורי. 
העולם,  של  ה"ראוי"  אחר  החיפוש  בלוך,  ארנסט  לגרסת  לדוגמה,  כך, 
הקיימות  בהתפתחויות  לא   - יימצא  לא  המשיחית,  השלמתו  משמע, 
במה  אלא  המעשית,  התבונה  של  האפריוריים  במבנים  לא  וגם  בהיסטוריה 
ההיסטוריה.  של  בהשלמתה  המשיחית  האמונה  התקווה",  "עקרון  שכינה 
תפיסה  מתוך  ואמנם  מאין".  נוצר  לא  "יש  בהיסטוריה  פשוטה:  הסיבה 
דומה, ואף ביתר נחרצות, פסק ולטר בנימין: "רק המשיח משלים את מהלך 
ההתרחשות ההיסטורית, במובן זה שרק הוא עצמו גואל". ומכאן הסיק: "שום 

דבר היסטורי לא יכול לייזום התייחסות משלו אל המשיחי".
אך דא עקא. "שיבה להיסטוריה" ו"נורמליזציה" של העם היהודי בדרך של 
ניכוס היהדות על-ידי חילונה, והפיכתה ללאומיות יהודית, שאחד מסימניה 
המובהקים הוא ויתור על ההיבט האוניברסאלי, המטא-היסטורי, של הרעיון 
המשיחי, משמעה: הגאולה הפוליטית שנושאת בכנפיה הלאומיות היהודית 
זאת  אך  היהודי,  העם  של  ו"נורמליזציה"  להיסטוריה"  "שיבה  אמנם  היא 
במחיר מחיקתו של ההיבט האוניברסלי של הגאולה וויתור על "תיקון עולם". 
פירושו המעשי של תהליך זה הוא: הפיכת היהדות לאתוס של "בחירה", "דם" 

ו"אדמה" בדומה לאתוסים של לאומיות אינטגרלית של עמים אחרים.

העבודה  תנועת  להצטרפות  בהתנגדותו  פשוטה.  התשובה  כצנלסון?  ברל 
הישראלית  העבודה  תנועת  את  שחרר  הוא  הסוציאליסטי  לאינטרנציונאל 

מבלמיה האוניברסליים והעמידה לרשות הלאומיות היהודית. 

ד. 
"יהדות  ביצירת  נכשלה  המדינית  הציונות  לסכם:  נוכל  הכללה  של  בדרך 
לאומית  לתנועה  להיעשות  כדי  היהודית  למורשת  שנזקקה  כיוון  חילונית" 
וניכוס היהדות  ואילו הציונות התרבותית נכשלה בפרויקט החילון  של עם, 
בעיקר משום אופייה והסתירה הטמונה במפעלה. אך מה שחמור לא פחות 
הוא ש"נורמליזציה" ו"שיבה להיסטוריה", ככל שהדברים אמורים בהבניית 
לאומיות יהודית, סופם ויתור לא רק על היהדות כדת אלא גם נטישת הפן 
"דם"  "בחירה"  של  אתנו-צנטרי  למיתוס  והפיכתה  שלה  האוניברסלי 

ו"אדמה"ככל אתוס ומיתוס של לאומיות אינטגרלית. 
"שיבה  "נורמליזציה",  שבין  ביחסים  הכרוכה  זו  בעייתיות  רקע  על 
להיסטוריה" והניסיונות לכונן "חילוניות יהודית" דומה שניצבים בפני היהודי 
בימינו שלוש חלופות. הראשונה היא זו שמציע שטראוס. לדידו צריך לראות 
יכול  אדם  אין  הקודש.  כחילול  היהדות  לבעיית  האנושי  הפתרון  רעיון  את 
תמורה  אמנם  היא  היהודית  המדינה  אלוהים.  שיצר  מציאות  בכוחו  לפתור 
באופייה של הגלות היהודית אבל לא תמורה בסיטואציה הקיומית של העם 
היהודי. מכאן שאם הציונות אינה מסוגלת לפתור את "בעיית היהודים" בעת 
היהודית  לקהילה  בשיבה  לעצמו  לפותרה  יכול  היחיד  שרק  הרי  החדשה, 

האורתודוקסית. 
על  לוותר  בלי  להיסטריה  היהודים  את  להשיב  כדי  בו  שיש  אחר  פתרון 
ההיבט האוניברסלי המרסן של הרעיון המשיחי הוא העמדה התיאו-פוליטית 
הבובריאנית שעיקרה מה שאני מכנה הציונות ה"אנארכיסטית". כאן השיבה 
האירופי  הדתי  הסוציאליזם  של  התיאופוליטיקה  ברוח  נתפסת  להיסטוריה 
שלאחר מלחמת העולם הראשונה באירופה, ושמייצגיה בעולמה של היהדות 
והציונות היו מרטין בובר, ארנסט סימון, הוגו ברגמן וחוג "נר". כיוון שתקצר 
החשובים  מעיקריה  כמה  בציון  אסתפק  לפרטיה,  זו  תפיסה  לצייר  היריעה 
השגור,  במובן  פוליטית  תנועה  אינה  שהציונות  גורסת  זו  תפיסה  לענייננו. 
אלא תנועת רנסנס של העם היהודי. וכשם שהרנסנס האירופי פירושו שיבה 
האדם  לדמות  שיבה  פירושו  היהודי  הרנסנס  כך  הקלאסי,  האדם  לדמות 
את  המקראי  האדם  עיצב  שבמסגרתה  המקראית  התיאופוליטית  ולברית 
עולמו מהאינטימי ביותר ועד החברתי והפוליטי. לגרסה זו, העם היהודי אינו 
האלוהים  בין  ברית  פרי  אלא  אורגנית,  בדרך  שהתפתחה  נורמאלית  אומה 
ושבטי ישראל. זו באה לידי ביטוי בסיסמה "ה' הוא המלך" ומטרתה הפיכת 
ועונה  וכנסייה בעת  העם לממלכת כוהנים. האומה היהודית היא לכן אומה 

אחת. 
משמעו החיובי של העיקרון התיאופוליטי הוא שאותם כללי מוסר החלים 
על היחיד חלים גם על העם. כלומר, הוצאת המעשה הדתי מתחומו המוגבל 
לזירה שבה  החיים  וכל תחומי  הפוליטי  והפיכת השדה  הריטואל הדתי  של 
יש לממשו. הגישה התיאופוליטית רואה גם את התחום הפוליטי כפוף לצווי 

"
"

הציונות התרבותית 
הייתה מראשית 
דרכה 'שיח של 

זהויות'. היא קמה 
ממה שנקרא 'צרת 
היהדות' ובמרכזה 

עמדה השאלה: 
אם היהדות היא 

דת, הרי שבהגדרת 
העם היהודי כאומה 

משתמע כי הדת, 
כמו יצירות התרבות 

האחרות, היא פרי 
יצירתה של האומה"

הציונות המדינית נכשלה ביצירת 'יהדות 
חילונית' כיוון שנזקקה למורשת היהודית 

כדי להיעשות לתנועה לאומית של עם, ואילו 
הציונות התרבותית נכשלה בפרויקט החילון 

וניכוס היהדות בעיקר משום אופייה והסתירה 
הטמונה במפעלה"

מן הראוי להביא בהקשר זה את דבריו של בן-דודו של רוזנצוויג, רוזנשטוק, 
שלימים נעשה כומר קתולי רם מעלה. לדבריו הציונות מסמלת את תחילת 
ישראל מקבלת  עם  ההיסטוריה של  ישראל. שכן  עם  היעלמותו של  תהליך 
מפנה חילוני. וכך, דווקא בזה שעם ישראל מחיה את ארצו ולשונו הוא נעשה 
עם ככל העמים. ראוי להוסיף שסכנה זו לא נעלמה מעיניו של גדול פילוסופי 
המוסר היהודים בדורות האחרונים, הרמן כהן, שכבר בעשור השני של המאה 
העשרים דחה את ה"ציונות" משני טעמים עיקריים: הראשון - הקמת מדינה 
הפיכת  פירושו  היהודי  העם  מדינת  מדינה שתהיה  המצוי, משמע  על-יסוד 
של  לכלי  המוסרי,  הראוי  של  חוקים,  של  תבונית  מקונסטרוקציה  המדינה 
מימוש  למען  בפעילות   - והאחר  צרכיו.  על  הלאום  ה"מצוי",  בידו של  כוח 
שעיקרו  האוניברסלי,  המשיחי  היסוד  בדחיקת  כלומר  היהודית,  הלאומיות 
והאוניברסלי  המוסרי  הדתי,  אופיה  את  היהדות  אחודה", מאבדת  "אנושות 
ואינה יותר מלאומיות גרידא. וזכורים בהקשר זה דבריו של אחד העם ששאל, 

האם מטרת היהדות להקים עוד אלבניה. 
הציוני  הסוציאליזם  ממעצבי  כצנלסון,  לברל  הספד  במאמר  לכך,  בדומה 
בין  כצנלסון  ברל  ואת  קוק  הרב  את  סימון  ארנסט  מנה  הקונסטרוקטיבי, 
הדברים  קוק,  לרב  אשר  היהודי.  השוביניזם  של  להתעצמותו  התורמים 
משיחית  לתיאולוגיה  הציונית  האידיאולוגיה  את  הפך  הוא  במשנתו  ברורים. 
ובכך שחרר את הלאומיות היהודית מהרסנים של האוניברסלי. אך במה חטא 

הסיסמה  של  החיובי  למשמעה  באשר  כך  אם  היחיד.  כפוף  שלהם  המוסר 
לערך  שנעשה  אנושי  ערך  כל  דחיית  הוא  השלילי  משמעו  המלך"  הוא  "ה' 
אבסולוטי ועליון - המדינה הלאומית, האגואיזם הקדוש של האליל האחרון, 
הממון - שלילה שמטרתה הפיכת העם היהודי לעם של כוהנים. כשם שהכוהן 
בשלילת  האנושות  את  לשרת  ישראל  עם  על  כך  ישראל  שבטי  את  משרת 

האלילים והצבת מופת של חברה שבה אלוהים הוא המלך. 
לפתרון  כניסיון  לא  מפעלה  ואת  הציונות  את  להבין  ניתן  זה  בסיס  על 
'בעיית היהודים' במובן הפוליטי אלא כרנסנס של העם היהודי, דהיינו: כשם 
שהרנסאנס האירופאי פירושו שיבה לדמות האדם הקלאסי, כך גם הציונות 
היא רנסאנס במובן של שיבה לדמותו של האדם המקראי ובה בעת לחידוש 

היהדות והעם היהודי ברוח התיאו-פוליטיקה המקראית. 
לצדם של שני פתרונות אלה לשאלת הזיקה בין ציונות, חילוניות ויהדות, 
ותיאופוליטית  מזה  אורתודוקסית   - מוגדרת  דתית  להן תפיסה  שאופיינית 
של  לחזונו  שיבה  קוטבי:  פתרון  היהודית  ההיסטוריה  בארסנל  מצוי   - מזה 
שפינוזה, השתחררותם של היהודים מהיהדות-כדת במסגרת שיח הזהויות 
לשון  "יהודית".  המשייך  המקף  ללא  "חילוניות"  להעמיד  וניסיון  המודרני 
הפרטיקולריים  לסמליה  יזדקקו  שלא  וישראליות  חילוניות  להעמיד  אחר: 
והטעונים של היהדות, שכדת מקומה ברשות הפרט ובחוויותיו האינטימיות 

בלבד.

פרופ' שלום רצבי הוא פרופסור בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב 
ומשורר

מרטין בוברברל כצנלסון
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בשנת 1772 ניהל ההרפתקן הנודע ג'יאקומו קזנובה 
פרשת אהבים עם בתו של סוחר יהודי אמיד באנקונה 
שבאיטליה, שאותה כינה "היהודיה היפה לאה"."היא 
"כשהיא  קזנובה,  סיפר  ים",  פירות  בחברתי  אכלה 
אוכל  על  מתענגת  שהיא  בחייה  הראשונה  הפעם  שזו  לי  מבטיחה 
]אסור[ כזה", והוסיף: "נערה שעוברת בקלות כזו על חוקי דתה", 
אפילו  לילה,  בכל  למיטה  "נכנסנו  מעכבות:  עצמה  את  משחררת 
שמרשה  האישה  את  מנדה  היהודית  ההלכה  שבהם  לילות  באותם 

לעצמה להתענג באהבה".
לחור  מבעד  המציץ  זה  סיפור  של  ההיסטורית  משמעותו  מה 
משתלב  הוא  האם  ה-18?  המאה  של  המיטות  חדר  אל  המנעול 
בפריצת גדרי הצניעות שהובילה למשבר המסורת וסללה את הדרך 
להתבוללות? האם הוא סטייה חסרת משמעות מנורמות הדת שלא 
נתמכה באידיאולוגיה ולא סימנה רצון למרוד בדת? ראייה נוספת 
לכאורה  דעתן  שקלות  יהודיות,  נשים  כלפי  האישום  כתב  לביסוס 
מוטטה את הזהות היהודית והשפילה את הכבוד היהודי עד עפר? או 
אולי זו דווקא אחת העדויות לכך שמאחורי הקלעים של ההיסטוריה 
הנשים  חילון  יריעת  חשוכות  בפינות  נרקמה  המוכרת  היהודית 

היהודיות?
שאלת החילון ביהדות אירופה נעשתה בשנים האחרונות לאחד 
תהליכי  את  ולפרש  לשחזר  המבקש  ההיסטורי  המחקר  ממוקדי 
המודרניזציה היהודית. לא קל להגדיר למה הכוונה בחילון, במיוחד 
למוסכמה  כמעט  נעשה  החילון"  "תיזת  על  הערעור  שבו  בעידן 
והמחשבה הפוסט-סקולרית מעדיפה לעקוב אחרי התחזקות הדתות 
דומה  הזה,  לשיח  להיכנס  מבלי  גם  אבל  היחלשותן.  אחרי  מאשר 
שניתן לזהות את תהליכי החילון במתירנות ובספקנות, בהיחלשות 
הדת  מוסדות  בהיחלשות  והציבורית,  האישית  הדתית  הפרקטיקה 
וסמכות מנהיגי הדת ובצמיחת ביקורת הדת. לאה מאנקונה הייתה 
מבחינה זו אולי יהודיה בת הזמן - שמבלי לפתח השקפה ביקורתית 

ככל שהחיים בעולם המערבי המודרני הרחיקו גברים יהודים "שמואל פיינר
מתבוללים מאורח החיים היהודי המסורתי, וגרמו לצמצום חיי 

הדת שלהם לכדי הופעות ספורות בשנה בבית הכנסת וקיום 
מספר מוגבל של שירותים לקהילה, כך מימשו הנשים את 

ציפיות החברה והיו לשומרות חומות הדת"

לקראת סוף המאה ה-19 נעשתה חוויית אובדן האלוהים מחוויה 
של בודדים לתופעה של רבים גם ביהדות מזרח אירופה. הגורמים 
לכך לא היו רק השפעות פילוסופיות כגון המטריאליזם, המרקסיזם 
ותורת ניטשה, אלא גם תמורות מפליגות באורחות החיים. החינוך 
הכללי לנערים ולנערות נעשה נורמה אצל משפחות רבות גם בקרב 
מיליוני היהודים במזרח אירופה, רבו ההזדמנויות לנטישת המסורת 
פיתויי  גבוהה.  להשכלה  ומוסדות  עבודה  מקומות  באמצעות 
יוצא  ניסיון  לרבים.  הגדולות קסמו  התרבות החילונית של הערים 
דופן, להציג נרטיב של התפקרות מנקודת המבט של הנערה מהבית 
הסופר  עשה  הישיבה,  תלמיד  הנער  של  ולא  המבוסס  המסורתי 
הפופולארי מנחם מאיר שייקביץ' ברומן "הנידחת". הרומן המשכילי 
הזה משנות השמונים של המאה ה-19 הוא לכאורה סיפור ההשכלה 
מייד  להיווכח  יכלו  "הנידחת"  קוראי  אך  חנה.  הגיבורה  באמצעות 
את  נוטשת  חנה  להם.  המוכר  ההתמשכלות  בנרטיב  מדובר  שלא 
ובתקווה  שידוך  נישואי  עליה  לכפות  ניסיון  בעקבות  הוריה  בית 
מרבים  התנער  שכבר  רימון,  יעקב  המשכיל  לבה,  באהוב  לזכות 
של  תהליך  עברה  היא  "החשוכה".  אירופה  מזרח  יהדות  מערכי 
חילון לא באמצעות רעיונות וגם לא בעקבות לבטי אמונה וביקורת 
תבונית )חנה אומרת על עצמה בהתבטלות שאין לה ידע בהשכלה 
ולא ביהדות(, אלא בעקבות לבה, בעקבות התשוקה הארוטית. היא 
הגיעה לא להשכלה אלא לפי תהום. בתהליך מהיר של הידרדרות 
היא מורדת במסורת הוריה וקהילתה היהודית, מתפתה לאכול בשר 
מטוגן בחמאה ולבסוף ממירה דתה לנצרות, רק כדי להינצל מגורלה 
המר שמבקשים לדעתה הוריה להמיט על ראשה. רק ברגע האחרון 

דעיכת  סיפור  את  והוא מספר   ,20-19 מיפנה המאות  החדשה של 
אירופה  במזרח  התלמוד  ולימוד  הישן  המדרש  בית  של  ושקיעתו 
הישיבה  תלמיד  של  המיוסרת  התפקרותו  מובהק.  גברי  כנרטיב 
היא מוקד הסיפור הדומיננטי של החילון, החל במודל המכונן שלו, 
בסיפור חייו של שלמה מימון בשלהי המאה ה-18, עבור ב"חטאות 
נעורים" האוטוביוגרפי של משה לייב ליליינבלום, ועד נחמן הכופר 
ב"לאן" של פייארברג בשלהי המאה ה-19. "המחנה המתפורר" של 
נאמני הדת, כפי שהוא מיוצג בספרות העברית החדשה, הוא תמיד 
האתוס  הנחלת  משבר  הוא  החילון  ומשבר  התורה,  לומדי  של  זה 
התורני מאב לבנו. מעצם הדרתן של הנשים מעולם הלימוד של בית 
המדרש, אין זה מפתיע שנרטיב החילון הקלאסי הזה של התפקרות 
תלמיד הישיבה אינו כולל אותן. לעומת זאת, בתמונה ההיסטורית 
המוכרת נקבע מקום מיוחד לחילון הנשים. תשומת הלב הופנתה אל 
"נשות הסלונים" של ברלין במיפנה המאות 19-18 כדי להראות כיצד 
עברה קבוצת נשים יהודיות תהליך תירבות עמוק, התנכרה למסורת 
באמצעות  שלהן  המוצא  מחברת  לבסוף  שהתנתקה  עד  הדתית, 
המרת דת ונישואי תערובת. הפער בין שני הנרטיבים בולט מאוד - 
בזמן שהתפקרות תלמיד הישיבה מצטיירת כמהלך הרואי ומעורר 
כבוד, התפעלות ומידה רבה של הזדהות, כמהלך הפותח אפשרויות 
חדשות של מודרניזציה ושל עיצוב זהויות יהודיות מחודשות, הרי 
ש"נשות הסלונים" היו יעד לגינוי ולבוז. ראו בהן נשים בעלות דחף 
ארוטי לא מרוסן, חסרות זהות יהודית ובוגדות בעמן. מכאן ואילך 
התקבעה התובנה שהנשים היהודיות היו חלשות מהגברים ופחות 
בכלל  פיתויי התרבות האירופית החילונית  בהגנות מפני  מצוידות 
ומפני הפיתוי הארוטי בפרט, ועל כן נכנעו והתמסרו להם ולא יכלו 
לעמוד בפני כוח המשיכה שלהם. אבל מחקרים חדשים על "נשות 
המוטיבציה  בהרבה.  מורכב  בהקשר  אותן  העמידו  כבר  הסלונים" 
של רחל לוין, דורותיאה מנדלסון והנרייטה הרץ, למשל, התפרשה 
ולמעמד  למימוש עצמי  ולהגיע  אישית  ברצונן להשיג אמנציפציה 

הדת  ביקורת  בין  מלאה  הפרדה  דרשה  היא  ומבנה  מעצמה  לחוד. 
לגבי  מחשבותי  "יהיו  המעשה:  בחיי  והמצוות  החגים  שימור  לבין 
]מה שיהיו[  ]של הדת[  וכמה עקרונות אחרים  אגדה  סיפורי  כמה 
אחר,  במכתב  רבה".  בזהירות  ]המצוות[  לשמירת  מתייחסת  אני 
עדיין תחת הרושם של ספר שהיא אינה מזכירה את שמו אך כנראה 
מצאה בו מתוך הזדהות לא מעטה ביקורת על הדת היהודית, כתבה 
פראנקס לבנה משפט מדהים בחריפותו שחושף את כמיהתה לשינוי 
האמונות התפלות  את  לגנות  יכולה שלא  "איני  הדתיות:  הנורמות 
הרבות שאנו שבויים בתוכן ואני מקווה בכל לבי שאיזה קלווין או 
הראשונה  אהיה  אני  עצמי,  בשם  מדברת  אני  בתוכנו.  יקומו  לותר 
צריכה  להולכים בעקבותיהם מפני שאיני חושבת שהדת  להצטרף 
היא דאגה  על טבעיים".  ומעשים  ריקים מתוכן  רק טקסים  לכלול 
הקשרים  מערכת  ואת  היהודית  זהותה  את  לשמר  מאודה  בכל 
המכה  היהודית.  לקבוצה  אותה  שקשרה  והחברתית  המשפחתית 
הקשה ביותר שספגה בחייה הייתה נישואיה בסתר ובריחתה מהבית 
של בתה פילה עם בחיר לבה הנוצרי אוליבר דלאנסי. הכאב לא נעלם 
הבת  עם  קשריה  את  לנתק  בחרה  ואביגיל  רבות,  שנים  לאחר  אף 

שמרדה בה וביהדותה.
חיזוקן  את  שקיבלו  ולמוסכמות,  לדימויים  בניגוד  ואמנם, 
אחראיות  הנשים  כאילו  הקודמים,  הדורות  של  בהיסטוריוגרפיה 
לכמה מאפיקי החילון הרדיקלי ולמשבר הזהות היהודית הכרוך בו, 
הגיע המחקר בדור האחרון לתובנות חדשות ואף מהופכות המציגות 
כ"כוהנות  דווקא  ה-19  במאה  העיקריים  החילון  באתרי  הנשים  את 
היימן,  פולה  פרופ'  היהודית.  הזהות  את  בנחישות  ששימרו  הבית" 
מחלוצות המחקר ההיסטורי על נשים יהודיות, כתבה: "ככל שהחיים 
מאורח  מתבוללים  יהודים  גברים  הרחיקו  המודרני  המערבי  בעולם 
החיים היהודי המסורתי, וגרמו לצמצום חיי הדת שלהם לכדי הופעות 
ספורות בשנה בבית הכנסת וקיום מספר מוגבל של שירותים לקהילה, 

כך מימשו הנשים את ציפיות החברה והיו לשומרות חומות הדת". 

"איני חושבת שהדת צריכה 
לכלול רק טקסים ריקים 

מתוכן ומעשים על טבעיים":

על מגדר
וראשית החילון
ביהדות אירופה

כלפי הדת, ואף מבלי לאבד בהכרח את האמונה הדתית - מצאה לה 
דרך אינטימית לבטא את רצונה להשתחרר ממגבלות הדת על גופה, 
כבר בשלב  חילון  יחסית של  נסתר  מייצגת אפיק  היא  זו  ומבחינה 

מוקדם זה של המאה ה-18. 

להתגבר על הנארטיב המזהה נשים
ההיסטוריה של החילון בקרב היהודים בעת החדשה, שמתחילה 
להיכתב בזמננו, דורשת גם רגישות מגדרית. לצורך זה לא חשוב רק 
לאסוף עדויות על חילון נשים ולפרש אותן בהקשרן ההיסטורי, אלא 
גם להתגבר הן על הנרטיב המזהה את הנשים כמי שהתפתו מוקדם 
הנשים  של  נרטיב-הנגד  על  והן  הדת  מצוות  על  לעבור  מהגברים 
כמי שדואגות לשמר את הדת בקרב המשפחה המודרנית. האשמת 
הנשים בחילון המערער את הזהות היהודית הייתה כבר אז לא רק 
המודרנה,  מפני  היהדות  על  להגן  המבקשים  שמרנים  של  נחלתם 
ההשכלה  של  הביקורת  כאשר  משכילים.  גברים  של  גם  אלא 
בגרמניה הופנתה בדאגה כלפי המשפחה היהודית הבורגנית בסוף 
"היהודיה  כדוגמת  נערות  על  היתר  בין  הורתה  היא  ה-18,  המאה 
היפה לאה". כך למשל, יעטכן, גיבורת המחזה "קלות דעת וצביעות" 
שחיבר מנהל בית הספר היהודי המודרני בברסלאו אהרון וולפסון, 
מתענגת  יהודים,  לא  עם  רומנים  מנהלת  היא  שבת,  שומרת  אינה 
היא  אביה  ובעיני  לקונצרטים,  והאזנה  נגינה  ספרים,  קריאת  על 
היא  יעטכן  המשכילי,  הלקח  שבסיפור  אלא  ומורדת.  עול  פורקת 
קורבן של חילון לא ראוי שאינו עובר את מסלול החינוך שהציעה 
זהותם  את  וימחק  המשפחה  את  שיהרוס  סופו  כן  ועל  ההשכלה, 
היהודית של הבנים והבנות של הדור החדש. ההשכלה, שרגישותה 
למצוקות הנשים הייתה מוגבלת מאוד, הדירה מצד אחד את הנשים 
את  זיהתה  האחר  ומהצד  היהודית,  הנאורות  מפרויקט  המודרניות 

תהליכי החילון שהן עברו כהתבוללות הראויה לגינוי. 
הנרטיב היהודי המקובל של החילון מצוי בעיקר בספרות העברית 

יציל אותה האהוב המשכיל, הגבר המלומד, המורה, התבוני. 
כאשר בכל זאת נכתב לראשונה רומן משכילי בידי אישה - ספרה 
"אהבת  פונר-מיינקין,  פייגה  שרה  של   1881 משנת  גמור  הבלתי 
ישרים" - הנרטיב המשכילי הנשי בסיפור חייה של הגיבורה פינעליע 
כבר דומה יותר לנרטיב המשכילי הגברי, למרות שאף הוא התמקד 
שוב בניסיון לשדך את הנערה לגבר מהעולם אורתודוקסי החסידי 
פונר- בבנותיהם.  הסוחרים  ההורים  שגורמים  ובעוול  בגליציה 

אירופית,  ספרות  לקרוא  שמרבה  כמי  פינעליע  את  מציגה  מיינקין 
ה"צדיקים"  את  לגנות  הזדמנות  מחמיצה  ואינה  שילר,  ובמיוחד 
של  בסופו  אך  בצע.  ותאבי  בורים  שהם  על  גליציה  של  והחסידים 
דבר דרכן של הנשים בנות דורה היא רק אחת מהשתיים: או כניעה 
רבתי  מרד  או  ה',  יראת  על  ושמירה  ההורים  ולמרות  למוסכמות 

בהורים, הידרדרות מינית ובסופו של דבר גם התנכרות ליהדות.
הלאומיות  של  המוקדמים  מאבותיה  סמולנסקין,  פרץ  זה  היה 
המודרנית, שכבר בשנת 1873, התריע מתוך חרדה עצומה כי הנשים 
מסכנות את הזהות היהודית הלאומית בשל דלות החינוך היהודי, אך 
את האשמה הטיל על חברת הגברים: "הלא הנה כנכריות תחשבנה, 
ובאמת נכריות הנה בנות ישראל לעמן ואמונתן ולא באשמתן, כי אם 
אבותיהם  אמונת  דעת  עיניהן  מנגד  הסתירו  אשר  אבותיהן  בחטאת 
ותורתם וחכמתם". סמולנסקין, בהלכות חייו מתירני מאוד, ובהשקפת 
הנשים  של  החילון  עמוק  כמה  עד  זיהה  מובהק,  ליברל  עולמו 
התרבותי  למטען  לדאוג  לכאורה,  שמרני  בצעד  וביקש  היהודיות, 
היהודי של הבנות, כדי לבלום את הכרסום בזהות היהודית, כי לדעתו, 
"אך בידי האם להביא אמונת ואהבת העם בלבו". אך סמולנסקין, כמו 
קודמיו בתנועת ההשכלה, התקשה להבחין שלפניו גם אפיק שחרור 

של נשים ולא בהכרח שאיפה קלת דעת להתבוללות. 

האחרונים, "שורשי  ספריו  ביו  בר-אילן,  מאוניברסיטת  פיינר  שמואל  פרופ' 
תנועת  תרבות,  ו"מלחמת  ה-18"  המאה  ביהדות  וספקנות  מתירנות  החילון, 

ההשכלה במאה ה-19"

מדובר  שאין  גולדברג  נטלי  ד"ר  הראתה  לאחרונה  גבוה.  חברתי 
בנערות קלות דעת אלא בנשים יהודיות אינטלקטואליות, מחברות 
ספרים, מאמרים ומכתבים, נשים שהכירו היטב את תרבות הנאורות 

והפנימו את ערכיה. 

איני יכולה שלא לגנות את האמונות התפלות
לנשים  הנוגעת  ההיסטורית  התמונה  את  יותר  היטב  להכיר  כדי 
ולחילון במאה ה-18, אפשר, למשל, להציץ אל טפח מביקורת הדת 
של אישה שקדמה בשני דורות לנשות הסלונים, אביגיל לוי פראנקס 
)1756-1696(, שהיגרה עם בעלה מלונדון לניו יורק. אולי דווקא היא 
מייצגת היטב יותר מנשות הסלונים את הנשים המודרניות שעברו 
נפתלי  לבנה  ששלחה  במכתבים,  זהות.  משבר  ללא  מוגבל  חילון 
שנשאר באנגליה, היא המשיכה כמיטב יכולתה לפקח על התנהגותו: 
תזלזל  אל  בו;  התרתה  הדת,  על  בדברך  כך  כל  חופשי  תהיה  אל 
בשמירת המצוות; הקפד על תפילת שחרית מדי יום; אחי המתגורר 
בלונדון כבר אינו מקפיד על המצוות ולכן אי אפשר לאכול בביתו 
אוכל כשר, "אני רוצה שלעולם לא תאכל דבר אצל הדוד שלך מלבד 
ביותר  הקטן  הספק  קיים  שבו  אחר  במקום  לא  וגם  וחמאה,  לחם 

שהאוכל לא הוכן על-פי הדרישות הקפדניות של ההלכה שלנו". 
פראנקס עצמה כבר עברה תירבות מודרני עמוק, קראה בספרי 
הנאורות האירופית וספגה מהם משהו מביקורת הדת. על השקפתה 
פילוסוף  של  והנוקב  הביקורתי  ספרו  במיוחד  השפיע  הדתית 
שמחשבה  אלא  פרסיים".  "מכתבים  מונטסקייה  הצרפתי  הנאורות 
היהודית  הקבוצה  של  וזהותה  גבולותיה  ושימור  לחוד  ספקנית 
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"אנחנו, היהודים החיים, בין אם אנחנו מתענים ביום-כיפור ובין אם אנו אוכלים בו בשר 
עולמנו  בהשקפת  אנו  אם  בין  הישנה,  הברית  של  במּוסרה  מחזיקים  אנו  אם  בין  בחלב, 
תלמידים נאמנים לאפיקֹור - אנחנו איננו חדלים להרגיש את עצמנו בתור יהודים, לחיות 
יהודים, לדבר בשפתנו היהודית, לקבל  ָאפני עבודה של  ולברוא  חיינו היהודים, לעבוד 
מזוננו הרוחני מספרותנו, לעמול בשביל תרבותנו הלאומית החפשית, להגן על כבודנו הלאומי וללחום 

את מלחמת קיומנו בכל גילוי שמלחמה זו מקבלת". 
דברים אלה שכתב י.ח. ברנר בשנת 1910 הם חלק מהחלום הציוני המבקש לגבש זהות יהודית חילונית 
זו,  מעין  חילוניות  ומההומניזם המערבי כאחד.  חייה מהיהדות  באורחות  מלאה, אשר שואבת השראה 

רואה את היהדות כתרבות ולא כדת ומבקשת ליצור המשכיות בצד חידוש. 
 ככל סוגיה חברתית רבת משמעות, גם החילוניות היהודית היא סוגיה פוליטית ממדרגה ראשונה. 
חינוך, תקציב, מעמד האישה, שבת, נישואין וגירושין, מעמד בתי הדין - כל אלו ועוד הן סוגיות פוליטיות 
מובהקות שמעטים הם חברי הכנסת שעוסקים בהן ברצינות. יוצאי דופן בעניין זה הם ניצן הורוביץ )מרצ( 
ושלמה מולה )קדימה( שהקימו בכנסת את השדולה לשוויון אזרחי ופלורליזם. נפגשתי עימם, בישיבה 

החילונית של בינה, לשיחה על פעילותם.

למה הקמתם את השדולה?
ניצן הורוביץ: כי המצב בארץ בתחום הזה של כפייה דתית ומעורבות של דת ופוליטיקה נעשה בלתי 
נסבל, ובמיוחד מפני שאין ייצוג פוליטי ראוי לעניינים האלה בכנסת. זה אחד הנושאים שהכי מטרידים 
את הציבור, הכי חשובים לציבור, ויש ממש פער עצום, כאילו תמונת ראי, בין החשיבות של הנושא וכמה 

שהוא מטריד ופוגע לציבור בבטן, לבין הייצוג הפוליטי שלו. 
שלמה מולה: השדולה שלנו היא לא שדולה אנטי דתית, היא לא באה כדי לנגח את היהדות, היא באה 
להוות אלטרנטיבה ופלטפורמה האומרת לכפייה הדתית: עד כאן. היהדות במקורה, בחלקה הגדול, היא 
דבר יפה. לצערנו הגדול מאז קום המדינה, הפכו העסקנים הפוליטיים את היהדות לעול שבו היהדות 
נכנסת לכל אורחות החיים שלנו, בכפייה ולא מבחירה. השדולה באה ואומרת: רבותיי, יש לאפשר ביטוי 

גם לזרמים שונים ביהדות. מבחינתי גם חילוניות היא אורח חיים. 

המילה  על  לוותר  בחרתם  מדוע  ופלורליזם.  לחילוניות  השדולה  את  הקודמת  בכנסת  הקים  ביילין 
חילוניות?

הורוביץ: לא קראנו לזה חילוני כי יש מקום לאנשים שהם לא חילוניים, זה לא בעיה רק של חילונים. 
אגב, אני לא כל כך אוהב את המילה חילוני, מדובר באנשים חופשיים. אנו פונים לכולם, כולל לחרדים.

האם קידום החילוניות כאורח חיים הוא מטרה מבחינתכם?
מולה: בוודאי, משמעות הורדת הכפייה הדתית מסדר היום, היא לאפשר לחילוני לחיות את חייו על פי 
אורחות חייו. זו בדיוק המטרה שלנו. אנו באים ואומרים: לא נותנים מספיק ביטוי לרפורמים, לא נותנים 
מספיק ביטוי לקונסרבטיבים, לא נותנים מספיק משאבים לאדם החופשי הרוצה להתחתן ולהתגרש על 

פי אורחות חייו. אנו רוצים לעצור את הכפייה הזו. 

כולנו עוסקים הרבה בשיח פנים-יהודי, אבל הבעיה של שוויון אזרחי ופלורליזם אולי קשה שבעתיים 
בקרב הציבור הערבי והבדואי בישראל.

הדת  בהפרדת  הצורך  את  ומעלה  תושבים  עם  נפגש  ערביים,  ביישובים  מסתובב  כשאני  הורוביץ: 
מהפוליטיקה, קשה לתאר איך נפתחות לאנשים העיניים. כי עד כמה שאנו היהודים סובלים מהממסד 
הרבני, בחברה המוסלמית ובעדות אחרות סובלים אפילו יותר. שם יש מידה רבה יותר של כפייה. לכן 

כשאתה מדבר איתם על חילוניות, על חופש מדת, על פלורליזם, זה ממש נוגע להם בלב. 

למרות שחברי הכנסת שלהם משתפים פעולה פעמים רבות עם ש"ס?
הורוביץ: יפה, כי כאן נכנס העניין הלאומי. הם רואים בממסדים הדתיים שלהם ביטוי לאוטונומיה 
תרבותית ולאומית של המגזרים שלהם בארץ, ולכן העניין הלאומי הוא במגזרים לא יהודיים מחסום בפני 
יותר חופש דת וחופש מדת. אבל אם אתה שואל אותי לגבי העתיד, לגבי חזון שיש לי, אין לי שום ספק 
שהמאבק לפלורליזם, לחופש דת וחופש מדת הוא קריטי. אגב, לא רק לכל מיני מגזרים בארץ. הוא קריטי 
גם למזרח התיכון, והוא יכול להיות גם גשר מצוין לדיאלוג במזרח התיכון בינינו לבין חברות אחרות. 
מספיק לראות את הזוגות מישראל הנוסעים לאנקרה להתחתן, ומי עומד לידם? זוגות לבנוניים שעושים 

את זה כי גם אצלם אין נישואים אזרחיים. 
יותר  נעשית  החברה  דתית,  הקצנה  רואים  שאנחנו  ככל  בישראל,  שבו  במצב  נמצאים  אנחנו  מולה: 
אי שוויונית, נעשית - במסווה של דתיות - חברה גזענית המקדשת את הגזע, את הלכידות הקבוצתית 
יוצאת הדופן הזו. לכן, בכל מקום שיש הקצנה דתית, גם אם זה איסלמיזם, נצרות או יהדות, בסופו של 
חופש  על  הדמוקרטיה,  על  כגלימה, משפיעים  הדת  את  הלובשים  האלה  רואים שהקיצוניים  אנו  דבר 
המחשבה, על חופש היצירה. במידה מסוימת, ההקצנה הדתית גם אינה מאפשרת שוויון כלכלי. אתה 
שבוי בקונספציה דתית מסוימת, חי מתחת לקו העוני, מייצר עוני בתוך הבית, ואתה לא נותן הזדמנות 
לילדים לפרוץ ולהגיע למובילות ויצירתיות. החרפה והחורבן החברתי כתוצאה מהקצנה דתית זועקים 
ורוצה  לזה את הלאומנות הישראלית, שאינה מוכנה לתת לפלשתינאים מדינה משלהם  לשמיים. חבר 
דווקא לשבת בחברון, ואז אתה מקבל את ברוך גולדשטיין. גם בחלוקת המשאבים. אתה בא ואומר, אם 
ילד חילוני היה מקבל מה שילד חרדי מקבל, אז בת"א היו לומדים שבעה תלמידים בכיתה. הם גם לא 
מלמדים לימודי ליבה, הם מגיעים לגיל 20 ולא משרתים בצבא, הם לא נכנסים לשוק העבודה ואנחנו 

ממשיכים לממן אותם. 
מגזרים  על  מדברים  שאנחנו  ברגע  הסמכות.  מקור  שנקרא  מה  של  בסיסית  בעיה  לנו  יש  הורוביץ: 
דתיים מסוימים, שלא רואים בדמוקרטיה, בערכים האוניברסליים, בבית המשפט וברצון העם את מקור 
הסמכות, ובעיניהם מקור הסמכות הוא אחר - אלוהי, תורני, שמיימי, משיחי, you name it - יש לנו 

בעיית יסוד, המשפיעה על כל מגזר ומגזר בחיים שלנו.
מולה: לא רק זה - אין לנו שלמות דמוקרטית. המפלגות החרדיות לא שמות אישה ברשימות שלהן, 
כאשר 51-52% מאזרחי מדינת ישראל הן נשים. ואנחנו המפלגות שצריכות להרים את דגל הדמוקרטיה, 

מקבלות בהכנעה שקצת יותר מ-25% מחברי הכנסת לא מוכנים לקבל נשים כחברות שוות 
בכנסת ישראל. אני נמנה עם הקהילה האתיופית, תדע לך שאין קהילה פתוחה כמו העלייה 

ליאור טל משוחח עם הח"כים
ניצן הורוביץ )מרצ( ושלמה מולה )קדימה(

שהקימו בכנסת שדולה חילונית
בשם "השדולה לשוויון אזרחי ופלורליזם"

המאבק החילוני
בבית המחוקקים

מימין: ליאור טל, ח"כ ניצן הורוביץ וח"כ שלמה מולה 
צילום: תום זואילי



תרבות יהודית חילונית | 20.12.11 |    23| תרבות יהודית חילונית | 2220.12.11 

את  חייבו  לארץ  שכשהגיעו  למרות  מאתיופיה. 
כולם ללמוד בבית ספר ממלכתי דתי, עד שמונתה 
זה.  את  וביטלה  החינוך  לשרת  אלוני  שולמית 
ובהשכלה  והסוף? המובילות בחברה האתיופית, 

הגבוהה שלה, הן נשים.

איך מקבלים בקהילה את זה שקיבלת על עצמך 
את תפקיד הנאבק להפרדת הדת מהמדינה?

מולה: מבחינה זו אני מתפרץ לדלת פתוחה, כי 
מנהיגי הדת באתיופיה לא התקבלו כמנהיגי דת 
יכול לבוא אליי בטענות  הזו. אז מישהו  במדינה 
הדתית  האוכלוסייה  עליהם?  מגן  שאני  זה  על 
איבדה את העלייה האתיופית, ואני לא בוכה על 

זה, אגב. ממש לא. 

של  הפן  ודמוקרטית"  "יהודית  של  בנוסחה 
הדמוקרטית ברור אצלכם. איפה הצד של מדינה 

יהודית?
זה  את  רואה  ואני  בעיניי,  היהדות  הורוביץ: 
בתולדות המשפחה שלי והסביבה שלי, אצל החברים 
שלי, היא יהדות מכילה, סובלנית, פתוחה. במסורת 
ידע  זרות,  שפות  שידע  אדם  היה  יהודי  היהודית, 

מלאכות, היה בקיא בהלכות העולם הגדול. 

המדינה  את  מייחד  מה  אותך  שואל  אני 
במדינה  טעם  שאין  או  מאחרות.  היהודית 

יהודית?
הורוביץ: ודאי שיש. ראשית, ישראל היא הבית 
הלאומי של העם היהודי, וזה הבסיס לעניין. במה 
בתרבותנו,  בשפתנו,  במורשתנו,  יהודים?  אנו 
בלוח  שלנו,  בחגים  בבי"ס,  לומדים  שאנו  בתנ"ך 
השנה שלנו, בכל מה שאנו רואים סביבנו בארץ הזו.

במה צריכה היהדות להשפיע על החקיקה ועל 
הפוליטיקה הישראלית, אם בכלל?

שהם  הערכים  את  לוקח  הייתי  אני  הורוביץ: 
הערכים  בעיניי,  ביותר  היהודיים  הערכים 
מיני  בכל  הולך  הייתי  ולאורם  ההומניסטיים, 
במקורות  בתורה,  פעמים  כמה  למשל,  חקיקות. 
בכלל, נזכר הציווי של התחשבות בגר? היהדות היא 
אור לגויים במובן הזה של התחשבות וסובלנות. זה 
דבר יהודי בעיניי. עידוד ההשכלה, עידוד האומנות, 

עידוד המדעים, אלו דברים יהודיים.

את זה היית מצפה גם שגרמניה ופינלנד יעשו. 
מה אתה מצפה באופן מיוחד מישראל?

הורוביץ: שתעשה יותר, כי היא מדינה יהודית. 

חוק השבות?
שבות,  חוק  להיות  שצריך  בוודאי  הורוביץ: 
ביתו  היא  שישראל  הוא  הבסיס  לך,  אמרתי 
הלאומי של העם היהודי, כך הגיע שלמה )מולה( 
הגיעו  לא  הם  לארץ,  הוריי  הגיעו  כך  לארץ, 
במקרה. במקרה של הוריי לא הייתה שום מדינה 

שילוב שבה לומדים תורה ועושים שירות צבאי 
מלא. פנינו למשרד הביטחון ונאמר לנו שעל פי 
"בהתאם  שילוב  כישיבת  תוכר  ישיבה  טל  חוק 
את  שלחנו  ההסדר".  ישיבות  איגוד  להמלצת 
החילונית  הישיבה  והוגה  צור  מוקי  אלבוים,  דב 
ערן ברוך לרבני האיגוד, והם כצפוי שלחו מכתב 
לשר הביטחון הממליץ לא להכיר בנו כי אנו לא 
פועלים "לפי רוח ישראל סבא". אני עוד מחפש 
מי זה הסבא הזה. רבני הציונות הדתית כפו, השר 

נכנע, ואנחנו לא מוכרים. זו אפליה.
מולה: הלכת לבג"צ? אני יכול לומר לך, למשל, 
שהייתה אפליה ולא נתנו לבתי הכנסת הרפורמיים 
לבניית  השיכון  משרד  של  מההקצבה  ליהנות 
בא  השיכון,  שר  שהיה  שטרית,  מאיר  כנסת.  בית 
יכול  אני  הכסף.  את  לחלק  איך  אחליט  אני  ואמר 
גושפנקא,  לו  שנתנה  הפסיקה  לאור  לך,  להגיד 
רפורמיים  כנסת  בתי  לבניית  תקציבים  נתן  הוא 
וקונסרבטיביים. בעניין הזה אני הייתי הולך לבג"צ, 
שלנו  השדולה  שאולי  מעולה  רעיון  זה  ובמקביל 
יכולה להריץ את זה בכנסת. גם אם בכנסת הזו לא 
מרכז-שמאל,  היותר  שהכוח  מאמין  אני  נצליח, 
יגדל בעתיד, אני לא בין אלה שנכנעים.  החופשי, 

יכול להיות שאולי נוביל את המהלך הזה.

אבל איך תנצחו אם אפילו בהצעות חוק שאתה 
המפלגה  חברי  רוב  אלו  בנושאים  מעלה  עצמך 

שלך )קדימה( יוצאים מהאולם? 
חצי  את  לראות  רוצה  אני  כל,  קודם  מולה: 
יש כאלה  הכוס המלאה. גם אצלנו בתוך קדימה 
לומר,  יודע  אני  שלנו.  להשקפות  שמתחברים 
למשל, מה ציפי חושבת. ביני לבין ציפי אין באמת 
רוצה  שהיא  לך  ברור  ציפי,  אבל  הבדל.  הרבה 
להיות המפלגה הגדולה, והחוכמה הפוליטית היא 

למשוך אנשים. 
מתסכל  מאוד  הזה  הסיפור  תשמע,  הורוביץ: 
נושא  לוקח  שאתה  נניח  כי  פוליטית,  מבחינה 
אפשרות  שתהיה  בנישואין,  בחירה  חופש  כמו 
דתיים,  לנישואים  שיש  כמו  אזרחיים  לנישואים 
רואים  אנו  בעולם.  מדינה  בכל  כמעט  שיש  כפי 
 80% כמעט  של  תמיכה  השנים  כל  לאורך 
מהציבור בדבר הזה, תמיכה חוצה מפלגות, חוצה 

אחר  פעם  אבל  הדתיים.  בקרב  כולל  מגזרים, 
מתנפצות  והן  זה  בעניין  הצעות  מעלה  אני  פעם 
בכנסת אל מול חומת הקואליציה בלחץ הסיעות 
מצד  נחרצת  עמידה  אי  של  בתוספת  הדתיות, 
שבורחים  העבודה  מפלגת  חברי  מקדימה,  חלק 

מהאולם באותו זמן או משהו כזה. 
חושב  בבחירות  להצביע  שבא  האדם  מולה: 
מי יהיה ראש הממשלה, מי שר הביטחון, מי יש 
לו סיכוי להיות שר החוץ, הוא לא אומר איך אני 

מוציא את החרדים שלא ישפיעו. 
לא  טוב  הוא  האלה  בתחומים  שינוי  הורוביץ: 
אני  לכולם.  טוב  יהיה  הוא  החופשי,  לציבור  רק 
רואה למשל את המכתבים שאני מקבל מחרדים 
חינוך,  לגבי  בעבודה,  השתלבות  לגבי  וחרדיות 
לגבי אפליה בתוך החברה שלהם, לגבי השפלות, 
וכל מיני קטעים כאלה, מאוטובוס ועד בית ספר, 
וחוליים  ועניים  עשירים  ואשכנזים,  מזרחים 
ממרצ  חילוני  כח"כ  אליי  פונים  והם  ועיוותים, 

שאני אעזור להם לטפל בזה.

פונים רבים מהציבור החרדי?
סיר  את  רואה  אני  מאוד.  רבים  כן,  הורוביץ: 
הלחץ הזה שקיים שם, את המצוקות, ואני אומר 
לבוא  צריך  מישהו  לשינוי,  כמהים  שהם  לך 
ולפתוח את המכסה של סיר הלחץ הזה. מה אתה 
לימוד  של  חיים  אורח  מתאים  שלכולם  חושב, 
עם  הכנסה,  בלי  עבודה,  בלי  בישיבה,  אינסופי 
בשכונות  בבורות,  בעוני,  חיים  ילדים,  הרבה 
אנשים  יש  לכולם,  מתאים  לא  זה  צפופות? 
שרוצים לעבוד. אתה יודע כמה פניות אני מקבל 
מנערות דתיות שלמדו אבל לא נותנים להן לגשת 
לבגרות מסיבות מגעילות, בלתי ענייניות בעליל. 
השכלה  יקבל  בישראל  ילד  שכל  שלנו  המאבק 
להסתדר  מקצוע,  לרכוש  לעבוד,  לו  שתאפשר 
הדבר  זה  בסיסי,  הכי  האנושי  הדבר  זה  בעולם. 

היהודי הכי בסיסי. 
מולה: בשבוע שעבר חזרתי מנסיעה מארה"ב, 
ישבה לידי אישה חרדית עם הבת שלה שאמרה לי 
"אנחנו חיים בברוקלין, לא מובן לנו איך המדינה 
ומובטלים  בטלנים  להיות  לחרדים  מאפשרת 

ביודעין, ומצפים שהמדינה תממן אותם". 
הורוביץ: בברוקלין רצו לעשות קווים נפרדים, 
קווים  רוצים  אתם   - העיר  ראש  להם  אמר  אז 
זה בעצמכם. פה בארץ אנחנו  כאלה, תממנו את 
שבהם  קווים  ולהחזיק  לממן  צריכים  ובדן  באגד 

אישה עולה מאחור.

בואו נסיים עם קצת פנטזיות - אם אתם יכולים 
לקום מחר בבוקר ולשנות דבר אחד בתחומי דת 

ומדינה בישראל, מה תשנו?
מולה: אני הייתי רוצה שיהיו נישואים אזרחיים 
הכי  היסוד  בזכויות  נוגע  זה  ישראל.  במדינת 
בסיסיות של אזרח במדינה שיכול לומר - רבותיי 
חופש  את  ומבטא  נרשם  לעירייה,  הולך  אני 
הנישואים שלי על פי רוח החיים שלי. אני הייתי 
בחירה  זו  אבל  דתיים,  בנישואים  להתחתן  בוחר 
הייתי  שני,  דבר  בשבילי.  שבוחרים  לא  שלי, 
רוצה שלא תהיה כפייה דתית בתחבורה ציבורית 
בשבת, שיהיו אוטובוסים שייסעו בשבת. בסוף מי 
נפגע? אנשים שיש להם כסף לוקחים את האוטו 
ונוסעים.  מונית  שמזמינים  או  ונוסעים,  שלהם 
זקוק  והוא  כסף  לו  שאין  פשוט  הכי  האדם  אבל 

לתחבורה ציבורית, הוא הנפגע. 
רחוק  יותר  טיפה  הולך  הייתי  אני  הורוביץ: 
הדתיים  הדין  בתי  את  מבטל  הייתי  משלמה, 
בישראל, כל מערכת בתי הדין הדתיים, השריעים, 
הדרוזים, הנוצריים, כל מיני קבוצות כאלו ואחרות.

תודה לכם.

ליאור טל הוא ראש מכינת בינה ע"ש לובה אליאב

לצערנו הגדול מאז קום המדינה, הפכו "
העסקנים הפוליטיים את היהדות 

לעול שבו היהדות נכנסת לכל אורחות 
החיים שלנו, בכפייה ולא מבחירה"
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"
"לא  ביאל  דוד  פרופ'  של  ספרו  של  העברי  התרגום  מופיע  אלה  בימים 
בשמיים" העוסק בשורשיה של התרבות החילונית היהודית. יהדות כדת היא, 
לדידו, המצאה מודרנית לא פחות מהחילונית היהודית. בעצם, שורשיה של 

היהדות כתרבות מסבירים גם את הדת וגם את החילוניות היהודית. 

במבוא לספרו, שנכתב במענק של קרן פוזן, טוען ביאל כי,"החילוניות היהודית הייתה 
מרד שצמח מקרקע המסורת שאותה היא דחתה". והוא אומר: "בספר זה אעלה את הטיעון 
במקורותיה  נטועה  והיא  משלה  ייחודי  אופי  לה  שיש  מסורת  היא  היהודית  שהחילוניות 
הטרום-מודרניים." והוא מסיק מספרו של דויטשר "היהודי הלא-יהודי" כי "אפילו הכופר 
עשוי  הכפירה  של  שמקורה  כיוון  דוחה,  הוא  שאותו  מה  אל  מחובר  כלשהו  באופן  נותר 
להסיק  ניתן  שמהם  מקורות  מעלה  הוא  מרתקת  בדיאלקטיקה  מסורת."  באותה  להימצא 
היהודית  המחשבה  של  בהיסטוריה  הרחק  נעוצים  היהודית  החילוניות  של  שורשיה  כי 
מימי קדם עד ימינו. אין מדובר בהוגי דעות חילוניים שהיו במקרה יהודים, ואין מדובר רק 
בכופרים מוצהרים כאלישע בן אבויה או חיוי הבלכי, הפילוסוף היהודי הפרסי בן המאה 
כל-יכול,  אינו  כל-נוכח,  אינו  צודק,  אינו  המקרא  אלוהי  כי  למסקנה  שהגיע  התשיעית, 
וכי הוא הפכפך, שואף דם קורבנות, וכי התנ"ך מלא באנתרופומורפיזמים ויש בו סתירות 
מרובות; ואין מדובר רק בפילוסופים כשפינוזה, שבשל גישתו, המהפכנית בימיה, למחקר 
המקרא ולמהותה של האלוהות בדת היהודית הוכרז ככופר ונודה מקהילתו, מדובר אפילו 
רבי  עצמו  מוצא  בתלמוד,  המפורסמים  הסיפורים  באחד  המסופר  לפי  התלמוד.  בחכמי 

מרד שצמח
מקרקע
המסורת

נועם רגב

ערעורים על המעמד הכל-יכול )והצודק תמיד( שייחסה הדת לאלוהים. והוא מראה כיצד, 
שנים רבות לפני שפינוזה )שאותו הוא מכנה 'בן חורג לרמב"ם'(, פינה הרמב"ם, בהפרידו 
את האלוהים מהעולם, דרך לממלכה האוטונומית של הטבע. לא שהטבע, הוא אומר, פועל 
מחוץ להשגחה האלוהית, אבל הוא פועל כך במסגרת מה שהסכולסטיקונים של ימי הביניים 

כינו "ההשגחה הכללית," או חוקי הטבע. 

בדיוניו על התנ"ך )"התורה: התנ"ך החילוני" הוא שם אחד מפרקי הספר( ועל "ישראל" 
מביא ביאל ראיות לטיעוניו גם מחכמי ימי הביניים כמשה אבן עזרא. בדיונו על "התורה" 
המילה  התכוונה  אם  תחתיו.  החתרנות  זרעי  את  מכיל  "התנ"ך  אומר:  הוא  פרשניה:  ועל 
'תורה' להביע את דבר האלוהים, כמה מספריה משבשים את העקיבות התיאולוגית הזו." 
והוא עורך מסע מרתק בתולדות התרבות על היבטיה היהודים, הכולל את מנדלסון, בן-
מיימון, היינה, פרויד, גרשום שלום, איינשטין, ביאליק, טשרניחובסקי, ברדיצ'בסקי, ברנר 
)שסירב אפילו להשתמש במילה תנ"ך והיה קורא לו בשם ביבליה(, משה הס, ברנאר לזאר, 
הרצל, חנה ארנדט, בן-גוריון ז'בוטינסקי, ז'יטלובסקי, הוגי דעות "פוסט ציונים", סופרים 
עבריים בני הארץ, סופרים יהודים הכותבים אנגלית ותיאולוגים יהודים מארצות הברית 
שפורש  היריעה  רוחב  את  להדגים  כדי  כאן  הוזכרו  אלה  שמות  האחרונה.  התקופה  בני 
לפנינו ביאל בהסבירו את שורשי התרבות החילונית היהודית. המילה "חילוניות" מציינת 
לדבריו את "הדוקטרינה הפוליטית של הפרדה בין דת למדינה. לחילוני, בעקבות עמנואל 
קאנט, החוק אינו צריך לנבוע ממקור חיצוני, אלוהי, כי אם מהחלטות אנושיות אוטונומיות. 

אליעזר במיעוט של איש אחד אל מול החכמים האחרים. הוא מנסה להיעזר בניסים שהוא 
מחולל, אבל הרוב אינו מתרשם. הוא עומד על דעתו ומוסיף כי אם הלכה כמותו: "יבואו 
השמיים ויוכיחו." מייד יוצאת בת-קול משמיים ומאשרת שפירושו שלו את הדין הוא הנכון. 
נוכח מה שנראה כהוכחה יצוקה מברזל, קם על רגליו רבי יהושע, מנהיג הרוב, ומצטט מספר 
דברים: "לא בשמיים היא." ושואל התלמוד "מה משמע 'לא בשמיים'?" ומבאר רבי ירמיהו,: 
"משניתנה תורה בסיני, שוב אין שומעים לקולות מן השמיים." כלומר, התודעה, הדין, אורח 
החיים - כל אלה לא מן השמיים הם, הם נתונים בידי האדם, והוא עצמאי להחליט כיצד 

ינהג.

"לא בשמיים" הוא שם ספרו של פרופ' דוד ביאל, יליד לוס אנג'לס, פרופסור עמנואל 
רינגלבלום להיסטוריה של היהודים באוניברסיטת קליפורניה בקמפוס דייויס. בספרו מקבל 
ביאל את ההגדרה כי יהדות פירושה אלוהים, תורה וישראל, אבל הוא מכניס בהגדרות האלו 
תוכן חדש, לעיתים מהפכני. הוא מראה כיצד נמצאים אפילו במקרא, בספרי קהלת ואיוב, 

הפרדתה של הדת מן המדינה פירושה להניח לבני האדם שליטה מלאה בגורלם הפוליטי." 

את ספרו מסיים ביאל בסיפור מקסים. הוא מספר כי אביו, חניך "השומר הצעיר" בפולין, 
שהיה חילוני כל ימיו, החל לבקר כמה פעמים בשנה בבית הכנסת. אבל בשובו מתפילת כל-
נדרי הוא מבקש בחיוך של משובה כוס תה ועוגה. "ואשר לי," הוא אומר, " דרך אחרת לציון 
היום הקדוש ביותר של השנה היהודית מציינת את ה"פוסט-חילוניות" שלי. עם "מניין" של 
ידידים, משפחתי ואני יוצאים אל "יערות מיור" ]שמורת טבע בצפון סן פרנציסקו שבה 
גדלים עצי הסקוויה הענקית, נ.ר.[, מקום שבו אני משתעשע במחשבה שהכל-יכול בכבודו 
ובעצמו )אם הוא קיים( מתפלל בין העצים האדומים העתיקים. טקס דתי או חילוני? לא זה 
ולא זה, ועם זאת שניהם, בן-כלאיים פרדוקסאלי שנעשה אפשרי רק בעקבות מאה שנים 

ויותר של מסורת מחשבתית חילונית שבה דן ספר זה."

נועם רגב הוא שם בדוי של סופר עברי, מחבר הספר "תיק פנלופה"

בספרו מקבל ביאל את ההגדרה כי יהדות פירושה אלוהים, תורה וישראל, אבל 
הוא מכניס בהגדרות האלו תוכן חדש, לעיתים מהפכני. הוא מראה כיצד נמצאים 

אפילו במקרא, בספרי קהלת ואיוב, ערעורים על המעמד הכל-יכול )והצודק 
תמיד( שייחסה הדת לאלוהים"

 | ביקורת ספרים |

אחרת שהסכימה לקבל אותם.
זה  דוד,  מגן  זה  יהודית  מדינה  בשבילי  מולה: 
כשזה  ישראל,  מועדי  זה  ישראל,  חגי  זה  שטר, 
אותם  כופה  לא  והמדינה  חופשית  בצורה  נעשה 
יום  הוא  ששבת   - למשל   - בעיה  אין  לי  עליך. 
שבתון, זה דבר יפה מאוד, סוציאליסטי. אבל אם 
לו  קניות, תהיה  יש מישהו שרוצה ללכת לעשות 
יהיה  ציבורית.  בתחבורה  זאת  לעשות  אפשרות 
שרוצה  מי  יאכל,  חמץ  לאכול  שרוצה  ומי  פסח 
תכפה  לא  המדינה  אבל  מצה,  יאכל  מצה  לאכול 

ביעור חמץ.
המורשת,  וטיפוח  מורשת  בעד  אני  הורוביץ: 
הזה  המוסד  כמו  מוסדות  שמקיימים  ברוח  אבל 
ישיבה  שזו  בינה,  שנקרא  נמצאים,  אנו  שבו 
גופים,  של  רגיל  בלתי  עושר  יש  אגב,  חילונית. 
של מוסדות, של ארגונים, שמקדמים יהדות ברוח 
יש המון  יהודי,  להיות  אין רק דרך אחת  אחרת. 
בעיניי.  לגיטימיות  כולן  והן  יהודי  להיות  דרכים 
להיות  ישיבה  יכולה  איך  לשאול  יכלו  בעבר 

חילונית, זה לא מסתדר. יכול-וחצי. יכול!

ברוח  יהדות  מקצועות  של  הכנסה  בעד  אתה 
המדינה?  במימון  חובה  כמקצוע  הספר  לבתי  זו 
בחינוך  חובה  מקצוע  עכשיו  מכניס  סער  גדעון 

הממלכתי בשם תרבות ישראל ומורשתו.
תנ"ך,  הספר  בבית  למדתי  אני  הורוביץ: 

היסטוריה של עם ישראל, תורה שבעל פה.

היום אין מקצוע חובה שנקרא תורה שבעל פה 
בבתי הספר.

מהצד  מילה  להיאמר  חייבת  אבל  הורוביץ: 
ואני  יהודית,  שבמדינה  להיות  יכול  לא  השני. 
ראה  שלא  דור  יגדל  יהודית,  במדינה  מדגיש 
מעולם סרט, שלא קרא ספר של ספרות יפה, אני 
עברי,  לסופר  אלא  לועזית  לספרות  מתכוון  לא 
שלא קרא ספר של א.ב. יהושע, של גרוסמן, שיר 

משירי נעמי שמר. 

אותי  מעניינת  כי  אלה  בעניינים  מתעקש  אני 
בנייתה של זהות יהודית חילונית ולא רק מניעת 
תקציבים  על  גם  להיאבק  צריך  לא  האם  כפייה. 
ומשאבים לבניית תוכן יהודי חילוני? כשהישיבה 
כישיבת  מוכרים  להיות  רצינו  קמה  החילונית 
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עימות מחריף - מערכת 
פוליטית משותקת

על  מקשות  אלו  סתירות 
וסיכויי  הדת  של  מעמדה  את  לנתח  המבקשים 
החילוניות בישראל, והן באות לידי ביטוי בסקרים 
המתפרסמים מעת לעת ומוסיפים לאי הבהירות 
בישראל  החילון  בתהליכי  הדיון  הקיימת. 
להתמקד  נוטה  במדינה  הדת  של  ובמעמדה 
ודתיים  חילוניים  בין  אידיאולוגיים  בעימותים 
וההצהרות הנלוות להם.  או במאבקים פוליטיים 
דיון זה מתאר תמונה שבה העימות האידיאולוגי 
משותקת  הפוליטית  והמערכת  והולך  מחריף 
ואינה מצליחה למתן את השסע המתעצם. תמונת 
מצב זו, מדויקת ככל שתהיה, אינה שלמה, כיוון 
המתרחשים  חשובים  תהליכים  מחמיצה  שהיא 
מאידיאולוגיה  ובמנותק  הפוליטית  לזירה  מחוץ 
כלכליים,  האלה,  התהליכים  אחרת.  או  חילונית 
חברתיים ודמוגרפיים, מתחוללים בחיי היום-יום 
ואף שאינם בהכרח קשורים במשנה אידיאולוגית 
הציבורי  המרחב  פני  את  משנים  הם  סדורה 
והמבנה  האידיאולוגי  העימות  על  ומשפיעים 
הפוליטי. כך, בזמן שהסדרי דת ומדינה והמונופול 
האורתודוקסי נותרו ללא שינוי משמעותי, חילונו 
העשורים  בשני  בישראל  הציבורי  המרחב  של 

האחרונים ניכר לעין. 
והבנת  ומדינה  דת  יחסי  על  יותר  מקיף  מבט   
מהלכים  שלושה  מצריכים  החילון  תהליכי 
בעקבות  ראשית,  ואמפיריים.  תיאורטיים 

בישראל מתחוללים בשני העשורים האחרונים תהליכים נרחבים 
של חילון. אלפי זוגות נישאים ללא תיווכה של הרבנות, מאות 

נקברים שלא באמצעות חברות הקדישא, מאות אלפים מבלים 
בכל שבת במרכזי קניות ובכל יום קונים ישראלים בשר לא 

כשר בסופרמרקטים, מעדניות ומסעדות. מנגד, נשמר המונופול 
של האורתודוקסיה היהודית וכוחן של המפלגות הדתיות, 
ישראלים רבים ממשיכים להגדיר עצמם במושגים דתיים, 

וגם לחילוניים, בהגדרה העצמית או בהוויה, מערכת יחסים 
מורכבת ואמביוולנטית עם הדת היהודית, בדרך כלל בגרסתה 

האורתודוקסית המוכרת

החילוניות הנינוחה:
ללא מאבק

הסוציולוג האמריקאי מרק צ'אבס, הסטת מושא 
החילון מהדת אל הסמכות דתית. החילון, בהגדרה 
בקיום מנהגים  או  נמדד בשינוי באמונה  אינו  זו, 
דתיים, הנותרים יציבים והעשויים אף להתחזק, 
הדתיים.  המוסדות  של  הסמכות  בשחיקת  אלא 
עם  יחד  הדת,  של  הממסדי  מעמדה  היחלשות 
ובחירה,  חופש  של  והולכת  הגוברת  ההדגשה 
ועקבית  קוהרנטית  חילוניות  דווקא  לאו  יוצרים 
של  אינדיבידואלי  חיבור  קרובות  לעיתים  אלא 
ודתיים  חילוניים  וערכים  התנהגויות  אמונות, 
שנית,  לזמן.  ומזמן  למקום  ממקום  המשתנים 
העולם  השקפת  לבין  החילון  תהליכי  בין  ניתוק 
הקשורים  החילון  תהליכי  החילונית-ליברלית. 
מנותקים  הצריכה  ובתרבות  כלכליים  בשינויים 
גם  ועשויים  זהות  או  אידיאולוגיה  מכל  לעיתים 
להתקיים לצד זהות והזדהות דתית וללא מחויבות 
לערכים של סובלנות ושוויון. ושלישית, השינויים 
הקשורים בתהליך החילון מתרחשים לאו דווקא 
העוקפות  ביוזמות  אלא  הפורמאליים  בערוצים 
את המערכת הפוליטית ובהחלטות אישיות, יום-

יומיות, המגיבות להחלטות האלה. 

שלושה גורמי חילון
עוד  התקיימו  בישראל  חילוניים  מאבקים 
עמדות  בתוכם  ושילבו  המדינה  קום  מלפני 
חילונית  ולאומיות  הומניסטיות  ליברליות 
בשנות  הדת.  של  מקומה  את  לרשת  שביקשה 
נוספים.  חילון  גורמי  התווספו שלושה  התשעים 
שביקשה/ אורתודוקסית  לא  יהדות  הראשון, 

גיא בן-פורת

מעמדה של הדת "
בישראל נגזר לא 

רק מההסדרים 
הפורמאליים 

המקנים סמכות 
לאורתודוקסיה אלא 
גם מהאמביוולנטיות 

של הציבור היהודי, 
המסורתי ובעיקר 

החילוני, כלפי הדת 
והתפקיד שהיא 
ממלאת בזהות 

הישראלית-יהודית"

והכרה מצד  דרשה לתת משמעות שונה ליהדות 
של  המועצות  מברית  הגירה  השני,  המדינה. 
יהודים חילוניים וספק יהודים, זכאי חוק השבות 
שאיתגרו בעצם נוכחותם את ההסדרים הקיימים. 
חברת  של  וצמיחתה  ניאו-ליברליזם  והשלישי, 
צריכה הדוניסטית שהתעלמה לעיתים ממגבלות 
בישראל  נוצר  יחד,  הדתית.  והסמכות  דתיות 
תהליך חילון מורכב, רב-ממדי ומשתנה במטרות, 
באינטרסים ובמחויבויות. תהליך חילון זה נתקל 
לשינויים  להסתגל  המתקשה  פוליטית  במערכת 
לחזק  או  לשמר  המבקשים  אלה  של  ובהתנגדות 

את מעמדה של הדת. 
רק  לא  נגזר  בישראל  הדת  של  מעמדה   
סמכות  המקנים  הפורמאליים  מההסדרים 
של  מהאמביוולנטיות  גם  אלא  לאורתודוקסיה 
החילוני,  ובעיקר  המסורתי  היהודי,  הציבור 
בזהות  ממלאת  שהיא  והתפקיד  הדת  כלפי 
של  הפורמאלי  מעמדה  הישראלית-יהודית. 
בזכות  רק  לא  נשמר  האורתודוקסית  היהדות 
בכינון  הדת  של  לעיתים  המעורפל  תפקידה 
בתפקיד  גם  אלא  היהודית-ישראלית  הזהות 
שממלא הממסד הדתי בישראל כשומר הגבולות 
של מדינת הלאום היהודית. לכן, את התמיכה של 
הציבור החילוני לגווניו ב"הפרדת הדת מהמדינה" 
ניתן להבין לא בהכרח כליברליזם של חופש אלא 
כמהלך מוגבל יותר המבקש לשמר את הגבולות 
היהודיים ולהגמיש את החיים בתוכם. הגמישות 
המתקשה  חילוני,  ציבור  אותו  מבקש  שאותה 
לערכים  ושמחויבותו  מה"מסורת"  להינתק 

בילוי בבית קפה
צילום: דודו בכר

פרדוקס זה, של הגדרה דתית ומציאות חילונית, 
את  מתיק  והדת  החילון  מחקר  כאשר  מוסבר 
מבטו מהזירה הפוליטית הפורמאלית ומהפעולה 
פוליטיים  שחקנים  של  והמאורגנת  המכוונת 
 - האלו  בזירות  פעולה.  של  חדשות  זירות  אל 
פועלים   - והחברתיות-אזרחיות  הכלכליות 
פעולותיהם,  אשר  וקבוצות,  פרטים  יזמים, 
מכוונת,  יד  ללא  כלל  ובדרך  כוונה  ללא  לעיתים 
תהליכי  הציבורי.  המרחב  של  לחילונו  תורמים 
בעיקר(  לא  )ואף  רק  לא  מונעים  האלה  החילון 
חילוניות  של  סדורה  אידיאולוגית  ממשנה 
שינויים  על  הנשענת  מחילוניות  אלא  ליברלית, 
לשנות  מבקשת  שאיננה  ודמוגרפיים  כלכליים 
ואיננה  ומדינה,  דת  הפרדת  דוגמת  עולם,  סדרי 
מתגייסת למאבקים רחבים. מכאן כוחה וכאן גם 

חולשתה. 
הפוליטית  המערכת  של  שיתוקה  מול  אל   
מרכזית  לזירה  בישראל  הציבורי  המרחב  נהפך 
הסמכות  של  הגבולות  מחדש  מסומנים  שבה 
לידי  הבאים  אלה,  "חילוניים"  שינויים  הדתית. 
הציבור  של  והולך  הגדל  הבחירה  בחופש  ביטוי 
החילוני - היכן להינשא, כיצד להיקבר, מה לאכול 
וכיצד לבלות בשבת - אינם שווי ערך ל"מהפכה 
החילוני  האפשרויות  מרחב  שלמה.  חילונית" 
החדש לא נוצר מתוך מחאה ומאבק ובחלקו הוא 
מנותק ממחויבות פוליטית או סדר יום אידיאולוגי 
ואף אינו נדרש להם. כך, האפשרות של ישראלים 
חילוניים להינשא בטקסים לא אורתודוקסיים, או 
בטקסים אורתודוקסיים "ידידותיים", ושל מנועי 

ליברליים לעיתים נמוכה, מכוונת לעיתים קרובות 
אלא  התגייסות  הדורש  פוליטי  למאבק  לא 

לפתרונות פרטיים המבקשים להימנע מעימות.

חילון המרחב הציבורי
לשעבר,  חרדי  ועיתונאי,  סופר  סגל,  ישראל 
תיאר לפני יותר מעשור את מה שהגדיר כתבוסה 
הסתיימה,  אכן  הכוללת  "המלחמה  חילונית: 
חיים  החילונים...אנחנו  במפלת  להשקפתי, 
בשלטון כיבוש של המיעוט החרדי. כיבוש שהולך 
תחילת  של  הישראלית  המציאות  ומעמיק." 
משלטון  רחוקה  נראית  ואחת  העשרים  המאה 
המיעוט החרדי. השפעת האורתודוקסיה הדתית 
מצטמצמת  דווקא  בישראל  היום-יום  חיי  על 
והולך  מתחלן  הציבורי  המרחב  רבים,  במובנים 
של  היום-יום  לחיי  הדתי  הממסד  של  והנגיעה 
מעמדם  מול  והולכת.  פוחתת  החילוני  הציבור 
הפורמאלי של היהדות האורתודוקסית בישראל 
ושל מוסדות הדת במרחב הציבורי מתחולל אפוא 
חילון בחלקים משמעותיים של המרחב הציבורי. 
זה  אינם מושפעים  לכאורה,  שני תהליכים אלה, 
מזה. חוקי הנישואין, הקבורה והמסחר ממשיכים 
לשקף את העוצמה הפוליטית הדתית והם נותרו 
הכלכלית  המציאות  למרות  שינוי  ללא  כמעט 
הקניות  מרכזי  מנגד,  החדשה.  והדמוגרפית 
הפתוחים בשבת ומשרתים מאות אלפי לקוחות, 
לא  בשר  המוכרות  והמסעדות  החנויות  מאות 
קברות  ובתי  אורתודוקסיות  לא  חתונות  כשר, 
חילוניים, כל אלה מעידים על השינוי המתחולל. 

חיתון להינשא בחוץ לארץ - מייתרת לכאורה את 
האפשרות  או,  להינשא.  לזכות  העקרוני  המאבק 
לרכוש חלקת קבר בבית עלמין מטופח של קיבוץ 
המאבק  את  לשלם,  ומוכן  שיכול  למי  מייתרת, 

במונופול האורתודוקסי. 
 הציבור החילוני, המבוסס כלכלית ותרבותית, 
כוחו  באמצעות  כליל,  כמעט  לפיכך  השתחרר 
הצרכני, מסמכותה של הרבנות. חילוניות נינוחה 
ואלטרנטיבות  פרטיות  בחירות  על  מבוססת  זו 
העוקפות את הסמכות הדתית, מתמקחות איתה 
אבל נמנעות על פי רוב מעימות. מעמדן של נשים 
בבתי הדין הרבני )במקרה של גירושין(, מעמדם 
לנישואין  הזכות  אורתודוקסיים,  לא  רבנים  של 
והאפשרות  בתשלום  שלא  אזרחיים  וקבורה 
דוגמא  מהווים  דתיים,  חוקים  מחדש  לחוקק 
ולרדידות  החילון  תהליכי  של  הרופף  למעמדם 
הערעור  הישראלית.  מהחילוניות  )חלק(  של 
מיטיב  עקיפתה  באמצעות  הדתית  הסמכות  על 
בעיקר עם הקבוצות החזקות בחברה הישראלית 
של  מעמדה  את  פרדוקסאלי,  באופן  ומבטיח, 
חילוניים- מאבקים  הדתית.  האורתודוקסיה 
מגדרי  שוויון  מיעוטים,  לזכויות  ליברליים 
השוק  מכלכלת  נגזרים  שאינם  בחירה,  וחופש 
את  להפר  ועלולים  הדמוגרפיים  מהשינויים  או 
הנינוחות החילונית, ייאלצו ככל הנראה להמתין 

לצמיחתה של חילוניות אחרת.
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על מוזיקה, תהילים ואלוהים
הבה נגיד משהו על המעבר ממוזיקה-בכוח )מוזיקה המתנגנת במוחו של אדם( לבין 
מוזיקה-בפועל )זו המנוגנת באולם קונצרטים, למשל(. נראה לי שזה יבהיר משהו בחידה 
עתיקת היומין העוסקת במעבר בין אלוהים בכוח )הקיים בתודעה ובדמיון האנושי( אל 

החברה האנושית. 
 כדי שנוכל לנגן מוזיקה, כל מוזיקה, אנו נדרשים לכוונן את הכלים שלנו. זה ברור. כל 
ילד יודע את זה. כדי שנוכל לנגן יחד, אנו צריכים להסכים על צליל אחד שלפיו מכווננים 
כל המנגנים את כליהם. אם כל אחד יכוונן לפי צליל אחר, אזי גם אם ננגן אותם תווים 
הם ישמעו שונים. הדו לא יהיה אותו דו והרה לא אותו רה, וכך כל הצלילים. גובה הצליל 
מוסכם.  הוא  אינו אבסולוטי,   - "לה"  כלל  בדרך   - כלי התזמורת  מכווננים את  שלפיו 
בהיותו  רק  אבל  כאבסולוטי,  מתנהג  הוא  אבסולוטי,  להיות  שואף  שהוא  לומר  אפשר 
אחיד, מוסכם על כולם כמוחלט, הוא מאפשר לתזמורת לנגן יחד ובתואם, להביע רעיון 
מוזיקלי משותף, הוא מאפשר לכל הכלים להישמע לא כערבוב כאוטי אלא כחלק מאיזה 
נוכחות  גם  יש  לכלים  שיח.  התפתחות,  כיוון,  פנימי,  מבנה  היגיון,  עם  מבנה  או  סדר 
יש  גם אם בקומפוזיציה עצמה  יש הרמוניה  הזה.  וגם תפקיד במערך הכולל  עצמאית 
מקומות המדגישים אי-סדר ודיסהרמוניה. ומתבקשת השאלה: איך זה קורה? מי נתן את 
ההוראה? איך הוסכם על צליל אחד? האם זה קרה בכפייה? האם הייתה לפני כן מלחמת 
עצמאות של צלילים אחרים? האם היו מוזיקאים שמחו על הכבוד האבוד של צלילים 

אחרים שלא נבחרו? האם היו טענות על קיפוח? 
לכאורה, ניתן להניח שהתפקיד של התו המכוונן, הכמעט-אבסולוטי, הוא טכני, הוא 
ותו לא. אבל כשחושבים על כך, ללא היותו תו  ממלא בעצם מעין תפקיד של "סדרן" 
מחבר אחיד, היינו שרויים מבחינה מוזיקלית בתוהו, במגדל בבל, במצב שבו "שפה" אינה 
אפשרית, אין תקשורת. והמוזיקה לא הייתה יכולה למלא את ייעודה. כל תו, כל אמירה, 
היו נזרקים לחלל ללא קונטקסט. הפילוסוף ויטגנשטיין טען שגבולות הידע הם גבולות 
השפה. אם אין שפה - הידע אינו עובר מן הכוח אל הפועל. במצב כזה גם "ההכרה" נפגעת 
וממילא גם הביצועים המוסריים שלנו. ומכאן שתפקידו של ה"לה" הכמעט-אבסולוטי 
הוא של "מפתח דינמי". יותר מכך: הוא סוג של מנהיג. בעצם נוכחותו הוא מאפשר לא רק 
לכוון כל צליל לעצמו אלא לארגן את כל המערכת באופן טבעי ואז הוא נעלם מבלי לתבוע 

את מלכותו. יהיו שיגידו: אין בלתו. מנהיג מהסוג שאפשר רק לחלום עליו. ללא אגו. 
כאן צריך לומר דברים אחדים על ספר תהילים ועל התפקיד של אלוהים בו. אם נאמר 
שלכל אחד אלוהים משלו, הרי זה כאילו היינו אומרים שלכל אחד תו כוונון כלים משלו. 
תפקיד האלוהים בספר תהילים הוא התפקיד של ה"לה" הכמעט-אבסולוטי. הוא נועד 
תהיה  הכללית  שלאמירה  וכדי  מכוונת  לא  תזמורת  כמו  ישמעו  לא  שהמתפללים  כדי 
משמעות והיא לא תישמע שרירותית וכאוטית. בתפילה אין ערובה והיא אינה אמורה 
להיות מעין תנאי בוחן לקיום האל, אבל כאשר הרעיון האלוהי הוא כמו ה"לה" שלפיו 

מכווננים את כלי התזמורת, אזי לתפילה יש משמעות. 
ונשאלת כמובן השאלה באיזה מובן יכול אלוהים להיות תו הכוונון למאמינים כאשר 
האתיאיסט  גם   - אדם  לכל  לומר:  צריך  כך  על  שונים.  בדברים  מאמין  מהם  אחד  כל 
המושבע - יש מושג אלוהים הטבוע בו, ואף שאינו מאמין בקיומו הוא יכול לענות על 
השאלה "מה אלוהים היה אומר או עושה במקרה כזה". לדוגמה: הבה נניח שלאדם נשר 
שטר של מאה שקל מכיסו ואיש ההולך אחריו הרים אותו כאשר האיש שהשטר נשר 
מכיסו כבר נעלם מעבר לפינת הרחוב. המוצא יכול ללכת לדרכו עם מאה שקלים בלא 
אינה מה  לו את השטר. השאלה  ולתת  לרוץ אחרי האיש שנעלם  גם  יכול  והוא  חשש 
מומלץ במצב כזה לעשות. השאלה היא אחרת: אילו היינו שואלים כל אדם, כל ילד - מה 
אלוהים )אילו היה קיים כמובן( היה מצפה מאיתנו לעשות במצב כזה, הרי כל בר דעת 
היה יודע להגיד מה היה אלוהים אומר שנכון לעשות. כלומר: כל אדם )פחות או יותר( 

מסוגל להניח מה יהיה השיקול האלוהי. 
השואף  ה"לה"  של  המידה  אמת  את  לנסח  כניסיון  בתהילים,  לקרוא  לנסות  צריך  כך 
אבסולוטי.  באמת  אינו  שלנו  שה"לה"  תהילים  לכותבי  ברור  במוזיקה.  לאבסולוטיות 
במהלך היומיומי שלנו הוא ייחשב לתמים, ללא מציאותי, ויש חשש שהמציאות הקשה 
בצורת  ה"לה" האבסולוטי  מנסחים את התפקיד של  היו  אם  בינינו,  אבל,  אותו.  תדרוס 
מנשר ואומרים שהתפקיד שלו לארגן כלים לנגינת יחד, בתואם, גם אז היינו מלאי ספקות. 
ספר תהילים מבקש להיות קובץ מזמורים שעל פיהם ניתן לעזור לאדם לכוונן עצמו על פי 
"לה" אבסולוטי. אבל חשוב להדגיש: אין זה מבטיח כלום. צריך לזכור שכוונון הכלים אינו 
מבטיח שהתזמורת תיתן הערב את הופעת חייה. אפילו לא שהמנצח יהיה במיטבו, כוונון 
הכלים אינו הופך את היצירה עצמה לטובה יותר או טובה פחות. בסך הכול מדובר בתנאי 
פתיחה. כך גם במקרה של תהילים - לכוונן כל אדם כמו כלי נגינה אל עצמו, לאפשר שפה, 

תקשורת, בסיס מוסרי, ארגון, התפתחות, או במילה אחת: משמעות. 
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