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שלום רוזנברג

מרצה למחשבת ישראלולפילוסופיהבאוניברסיטה העברית.

ההלכתיות
דיוקןתיארלרגי-היסטורי
הלכה ואגדה -בין חוק לרוח

להלכה  -פנים זועפות .לאגדה  -פנים שוחקות ...זו גוזרת גזירה ואינה
נותנתהלשיעורים:הן שלההןולאו שלהלאו;וזויועצת עצה ומשערת כוחו
ודעתו של אדם:הןולאוורפהביריה ...כאןאדיקות מאובנת ,חובה,שיעבוד;
התחדשותתמידית ,חרות ,רשות1.
וכאן

בשורות אלו פתח חיים נחמן ביאליק את מסתו הקלאסית הלכה ואגדה.
פתיחהזו מבשרת לכאורה התרפקות על האגדה וכתב פלסתרנגד ההלכה,
בייחוד אם היא באה מידיו של מי שטרח הרבה כדי להביא בפני הדורות

החרשים את המסורת האגדית בספר האגדה שלו .שוב מתקוממת
הספונטניות כנגד החוק ,הרוח כנגד האות ,החירות כנגד השיעורים
והמידות .ואולם להפתעתו של הקורא ,מסה זו של ביאליק היא אחת
התעודות המופלאותביותר שנכתבו להגנת ההלכה ,אוכפישהייתי מבקש
לכנות :ההלכתיות,דהיינו קיומה של מערכת נורמטיבית הדורשת מאיתנו
דין וחשבון על מעשינו .ביאליק טען שללא ההלכתיות אין עתיד לעם,

ואולי,נוסיףאנו ,אף לאלאנושות.
ביאליק הצביע על כך שדורות רבים הפסיקו להבין את לשונה של
האגדה .ואולם הוא מוסיף" :עתהזכינו לדור שכולו אגדה .אגדה בספרות
ואגרה בחיים .כל העולם כולו אינו אלא אגדה באגדה .להלכה בכל
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משמעותיהאיןסימן וזכר" .מצבזה הוא לדעתביאליק טרגי ומסוכן .איש
האגדהגילה מחרש את ההלכה .באופן פרדוקסלי,שני קולות הורמו פחות
אויותר באותה תקופה:קולו של הראי"ה קוק קרא לגאול את האגדה;קולו
של ח"נביאליק קראלהחזיר עטרה להלכה .אומנם כן,עלי להודות שהוא
לא התכוון להלכה בגיבושה הקלאסי .ואולם הואהביןיפה שהמאבק נגד
ההלכה עמוק הרבהיותר .זהו מאבק נגד המחויבות ,נגד עול כלשהו ,נגד
ההלכתיות .דברזההביןיפהחייםיוסף ברנר ,שהגיבבביטול נגד מאמרו
שלביאליק.ביאליקידעהיטבמהי הביקורתשעתידה לקוםכנגדו ,ולמרות
זאת,ראיית המציאות שלדורוהביאה אותו למתוחעליוביקורת קשה .הוא
ביקש לומרכי להתעלמות מההלכה עתידה להיות תוצאה קשה במיוחד:
עונירוחני .ועתהיכוליםאנולהוסיף:קריסת המבנה הנפשישעליו נשענת
הזהותהיהודית.
על השאלה העקרונית הזו אבקש לדון במאמר .לא אדון כאן בהלכות
ספציפיות ואף לא בטעמי המצוות ,אלא בעצם ההלכתיות; בקיומו של
מימדמחייבבחיי האדם ,אם מדובר במצוותשבין אדם למקום ,אם מדובר
במה שניתן לכנות'בין אדם לחברו',דהיינו בסוגיות המוסר .כפי שנראה,
זוהי אכן בעיה עקרונית .את הדיון אפתח אפוא בעניינם של הטקסים
והסמלים.סוגייהזונראיתליייצוגהולםלבעיהשאיתהאנומתמודדים.

טקסים וסמלים

מילים מקבלות את משמעותן בהקשר ההיסטורי שלהן .באקלים
הפוסט-מודרניסטי שבו אנו חיים היום ,הפכו המושגים "סמל" ו"טקס"
למילותגנאי.הן באות לתאר את אותם הדברים שבתודעתו של המשתמש
במילים אלה,שניתן לסלק אותןמבלי לפגועברבדיםהחיוניים והחשובים
לאדם .הטקס והסמל נתפשים כעומס שאולי אין ממנו מנוס בגלל סבל
הירושה החברתית ,ואף-על-פי-כן,איננו משקף את הצרכים האמיתיים של
האדם .על רקע אקלים תודעתי זה ,אני מבקשלעיין בטקסים ובסמלים
ולהבהיר את מקומם בתרבותהאנושית בכללובתרבותהיהודיתבפרט.

איזה סוג של עשייה אנושית מהווה הטקס? רומניכי אף-על-פי שניתן
להסתכלעל הטקס מנקודות מבטשונות,בולטיםבושנימאפיינים :האהד
אובייקטיבי,השניסובייקטיבי .אתשניהם אנסח על דרך השלילה :מבחינה
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אובייקטיבית יש להבחיןבין הטקסובין פעולה אחרת הנעשית למטרות
תועלתניות .הטקס איננו עשייה תועלתנית ,על-כל-פנים ,לא עשייה
תועלתנית רגילה .מבחינה סובייקטיבית ,הטקס מנוגד לספונטניות
האנושית,אולפחותעוצראותה.
דוגמה קלאסית לכך מצויה ללא ספק בטקסהנישואין.מעניינים דברי
הרמב"ם ,המצייר מצב טבעי ראשוני ,ללא טקסים" :קודם מתן תורה היה
אדם פוגע אשה בשוק ,אם רצה הוא והיא לישא אותה ,מכניסה לתוך
ביתו" 2.קשרהאישות במצבזההוא קשר"בינולבין עצמו",ענייןאישי של
האדם או של הזוג .מצב טבעי זה מושבת בגלל התערבותם של ההלכה,
החוק ,החברה" :כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא
אשה",יקדים לכךקידושין",בפניעדים ,ואחר-כךתהיהלו לאשה ,שנאמר
כייקחאיש אשהובא אליה" 3.התורה הפכה אתהחתונהלתהליךדו-שלבי.
הקדימהלפניהנישואין -דהיינולפנייצירתהאינטימיות  -אתהקירושין
הנעשים בפני עדים ,וממילא בפומביות מופגנת .כאן אנו לומדים את
משמעות הגבלת הספונטניות שבהניסיתילאפיין את הטקס .האדם עומד
בפניאינספוראפשרויות בשלושתתחומיחייו  -במחשבה ,אך גםבדיבור
ובעשייה .לעומת זאת ,בטקסים הוא מוגבל למעגל מוגדר שלפעולות ושל
מעשים,והוא נדרשלומרמשפטיםמסוימים ו/או לעשותפעולותמוגדרות.
ואכן,יש בטקס צמצוםותיאטרליות .האדם הופךלמעין שחקן של תסריט
כתוב ,שמצפים ממנו שיוציא אותו לפועל .לכאורה אפשר להימנע
מלהשתמש בטקסים ,ואולם פעמים רבות אין אפשרות להשיג מטרות
מסוימות אלאעל-ידי השתתפות בטקסועל-ידימילוימדויק שלהוראותיו.
זוהי הנקודה שבה הטקס משתלב בהלכה ובמשפט ,ולכךנחזורלהלן.
לסמל ולטקס מטרותמגוונות .בצורה סכמתיתניתן לומר שהם משרתים
שתי מטרות :מטרה כוללת ומטרה אינדיווידואלית .על המטרה
האינדיווידואלית נעמוד בחלקו האחרון של המאמר .על המטרה הכוללת
כבר רמזנו :הטקס בא לומרליחיד ,שלחברה ,או במקרה הספציפי שלנו,
לתורה,ישאינטרס במעשהמסוים שהוא עושה .מתוך כך מאיר הטקס את
העשייה הפרטית בפרספקטיבה כללית יותר והופך אותו לחלק ממכלול.
כתוצאה מכךהספונטניותמבוקרת.
מהי חשיבותה של בקרת הספונטניות? על מה הפגיעההזו בספונטניות
האנושית?בניסיוןלהביןזאת אשתמש בטענההקלאסיתשלפיהיש שלושה
ערכים שאליהם שואף האדם :הערב ,המועיל והטוב 4.את ה"ערב" בתפוס
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במשמעות רחבה ביותר ,ונכלול בו גם את ה"יפה" .נדבר כאן על
האסתטיקה במובן המקורי של המלה ,המתארת את ההנאות החושניות של
האדם בכל קשת האפשרויות שלהן .נראהלי שלא נטעה אם נקבל כהנחת
עבודה ארעית שבחייו הספונטניים מנסה האדם לממש  -במישרין או
בעקיפין  -מטרות תועלתניות או אסתטיות .ה"סתם" הפרוידיאני ,ה,14-
מכירכנראה רק אתהערב ,וה ego'-אתהמועיל.זוהיסיבת ההתנגשותשבין
הכוחות האיתנים הללו ,כוחות שהאינטגרציה ביניהם אינה פשוטה כלל
וכלל .הערב והמועיל מתנגשים פעמים רבות .על-כל-פנים ,ניתן להניח
שהאינטרסיםהאנוכיים של הארם ,כשמיתוספת אליהם התבונה,יביאו את
האדם לממש את הערב ואתהמועילבעבורו .לא כך באשר לערךהשלישי
 הטוב .על מימושואין אנויכולים לערוב כלל .הוא נזרק לרשותו שלהסופר-אגו או של התבונה  -ה"לוגוס" .אולי נממש את הטוב ,אך לא
בפשטות ובקלות ,מכיוון שהטוב גורר חובה .הוא הדין באשר לערכים
אחרים שנרצה לממש ,למשל ערך הקדושה .תפקידם של הסמל והטקס בא
לירי ביטוי בדיוק בנקודה זו ,בקבלתם של ערכים גבוהים יותר
ובאינטגרציה שלהם.
כדי להבהיר זאת נשתמש בדוגמה פשוטה .עולמנו התועלתני משתמש
רבות ב"לוגו" ,מלה המייצגת סמל מסחרי,תעשייתי ,חברתי וכדו' .מדוע
זקוקה חברה מסחרית ,תעשייתית או ציבורית ל"לוגו"? לדעתי ,בגלל
סיבות פילוסופיות ,וליתר דיוק אונטולוגיות .אנו עובדים עם "יישויות"
שאין אנו יכולים לתופסן בחושינו .באתת הדוגמאות הקלאסיות
שבפילוסופיה החדשה5,התייר ראה גנים,בניינים ,תלמידים ,מורים ,אנשי
מנהלה ,אךעדיין  -כךטען  -לא ראה אתהאוניברסיטה .מה מעמדה של
יישות זאת? ה"לוגו" הוא סמל המנסה להמחיש לאדם את מהשקיים מעבר
לקונקרטיולאינדיווידואלי,הנתוניםלתפישהחושנית.
לאארהיבכאן אתהדיוןבסוגייהזו ,אךאביא דוגמה נוספת לסמלחיוני
בחברה ,שמעטים מדגישים אתהיותו סמל ולא יותר מסמל :המטבע .נוהג
כלכלייסודי ביותר מצוי בשיטתהחליפין :אנו מחליפים דברים בדברים.
למרות הפרימיטיביות שבשיטה זו ,מסתתרות בה לא מעט אידיאות
מופשטות ,למשל האידיאה של הבעלות ,ובעיקר האידיאה של הערך.
מערכתכלכליתפרימיטיבית פחות ממחישה את הערך באמצעות מטבעות
של מתכותיקרות ,שהןחפציםהשייכיםלעולםהריאלי,בעלי ערך בזכות
עצמן .ואולם אנו יכולים להתעלם מהערך העצמי .כבר אמרו חז"ל
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שבמטבע רעתנו על הצורה 6,כלומר לא על הערך הכספי של המתכת
שממנה עשוי המטבע ,אלא הערך הניתן לועל-ידי הכלל או הממשלה.
המטבעיכול לאבד את ערכו במשך הזמן.בעיותיו של המטבעאינן אלא
משללבעיותהסמליםבכלל.הסמליםעלולים לאבד את ערכםוהםעלולים
להגיעלידי זילות בגלל אינפלציה .ערכו של המטבע נעוץ רק בעובדה
שהחברה מכבדת אותו .הדרך-ארץ שלנובפני הסמליותהיא אשר קובעת
את הערך .אומנם כן ,מטבע שנפסל יכול ליהפך לפריט מבוקשעל-ידי
אספן.באופן דומהיכוליםסמליםלהילמדולהיחקרעל-ידיאנתרופולוגים.
לא בכך נעוץ ערכם של המטבע או הסמל .חשיבותו של הסמל נעוצה
בהיותוחי,וזאתאף אםאיןהואמובן.
אם-כן ,הסמל והטקסבאים ללמדאותנו שהקוסמוס "עשיר" הרבהיותר
ממכלולהיישויות המצויות בעולםהפיזיקלי .השימוש בסמלים בא לממש
את נוכחות יישויות אלו בעולם ,נוכחות שאחרתאין היא יכולה אפילו
להיות מורגשת .כך למשל ,הדגל הוא סמל שאפשר גםלהתייחסאליו כאל
סמרטוטצבוע ,אך הואמצביעעליישות שמעברליישותהאינדיווידואלית.
היישויותהלאומיותוהמשפטיותהן רקדוגמאותלכך.
כך ,הדת רוצה ליצור סמלים ולקבוע מצוות במטרה כפולה :ליצור
הרמוניהבין אדםלרעהו,דהיינולתקן אתהאימננטי,ועם זאתלהצביע אל
הכיוון הטרנסצנדנטי; ליצור קשרים למציאות שמעבר לאנושי .לסלול
דרכיםאונתיבים שכהםנוכל להתקרבאל הקב"ה.

אתיקהורליגיוזיות

כיצדיוצרת ההלכה קשרזה עם מה שמעבר לאדם? מה משמעותו של קשר
זה? במאמר אחר ,שבו קבלתי על השימוש הבלתי-אחראי במושג "מיתוס"
בחקר המהשבההיהודית7,יצרתימעין משלבדיוני,ובוניסיתילהסביר את

האינטואיציההפילוסופיתהבסיסית שלהיהדותההלכתית.ביקשתי לתאר
לעצמנוסופרהיוצרדמויות ,ובאורח פלאמעניקלהן כותבחירה ועצמאות.
נתאר לעצמנו שהיוצר מסוגל גם לחיות אתחוויותיהן יחד איתן .במינוח
הפילוסופי נוכל ללא ספק לכנות מציאותבריונית זאתכפאנאנתיאיסטית.
היוצר ,טרנסצנדנטי,מצוי מעברליצירתו ,אולם הוא גםאימננטי ,הואנוכח
ביצירתו,זהי עם כל אחת ואחתמהדמויות שבה.נוכחותזו מאפשרתליוצר
להשתתף עםהדמויותבחייהןוברגשותיהן.
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סופר בשרודםנהנהמהדמויותשלו,מהנאותיהןומתאנותיהן ,וכואב את
מחלתן ואת מותן .ואולםכדיליצור מודל שיוכל לתאר את היהדות ,אנו
תיו
צריכים לשנות בו משהו .הנאתו של הקב"ה קשורה לא בתאוו
..
ובהנאותיו הארוטיות של האדם ,אלא באפשרותו לעשות חסד ואמת עם
הזולת .זהו אחד המוקדים של ההלכה :אתיקה .ואולם האתיקה מבטאת
חוויה עמוקה העומדתביסודהעיקרון של "עבודהצורךגבוה".זוהי עבודה
לשמה ,לעשות נחתרוח לקב"ה.היאיכולה להתרחש רק מתוךניצחון על
האגואיזם והאגוצנטריות האישיים ,מתוך היפוך יסודי של מגמותינו
הטבעיות.לדברי הרמן (יחזקאל) כהן ועמנואללווינם נוכללהוסיף שעצם
הולדת האתיקה היא תוצאה של נוכחות היוצר הנעלם .הרגש המוסרי בא
ממקום שהוא מעבר לעולם הטבעי .בשפה העברית הקלאסית זהו היחס
בן-אב,וממנונולדתתודעתהאחווה שלבני-האדם.
למדנו ממשלזהעלהמימדהאימננטי,ואולםישגםמימדטרנסצנדנטי.אין
אנו,גיבוריהספר,יכוליםלצאתמתוךהספר,אךלמרותזאתאנומנסיםלהגיע
אל המחבר.נכנהכאןמציאות זאת בשםרליגיוזיות.על-פיזה ,ההלכה מנסה
למסד את הקשר עם מה שמעברלאנושי .ללא ספק ,אחדמביטוייוהמרכזיים
ביותר שלהיסודהרליגיוזימצוי בתפילה ,ואולםיסודזה מתפשט אל מעבר
לה,אלאותותחוםכללישביןהאדםלמקום.כיצדעושהזאתההלכה?
הביטויהראשון שמקבלהיחס אל המעברבנויעלבסיס המודלעבד-מלך.
נדגים זאת באחת ההבנות של ההלכה הראשונה שנצטווה בה האדם.כוונתי
לאיסור אכילת פרי עץ הדעת .למה האיסור? האומנם היה משהו בפרי
שבגללו הוא נאסר?לפי ר' שמשון רפאל הירש ,התשובהשלילית.הפרי לא
נאסרבגלל תכונה מיוחדתשבו .הוא נאסרכדי ללמד את האדם שישבפניו
גבולות; שהואאינוריבון על העולם .אם כך ,למה נקרא שמו עץ הדעת?
האין שם זה רומז שהדעת נאסרה על אדם? על כך עונה רש"ר הירש
בשלילה .לדעתו השם נקרא על שם סופו; הדעת האנושית האסורה היאזו
הנוצרת מהסירוב לקבל עולם של גבולות ולהישמע לצו שאין מקורו
בספונטניותהאנושיתוברצוןהאוטונומי שלהארם .כלומר ,האדםניצבבפני
מלך מלכי המלכים ,והצו מבטא את הכניעה בפניו .ואולם מכאן תוצאה
פרדוקסלית,שכןיחסנו לקב"ההואיחסעבד-מלך.אנועבדים ,אךעבדים רק
לו .זוהי עבדות המשחררת את האדם מבחינה נפשית מכל שעבוד אחר,
למשל שלרודןאנושי.רודןכזהגוזל מהקב"ה אתכיסאו,וכדבריהמקובלים
זהו מלך ללא כתר,אי-לגיטימי .ואולם גם השעבודליצר הרע מקבל עתה
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משמעות אחרת .הוא נתפש כאל זר שבקרבנו ,אוכפי שחז"ל פירשו את
הפסוק בספר קהלת ,הוא "המלך הזקן והכסיל" המצוי בתוכנו 8.מכאן
מסקנתו של רש"רהירש,שסירובו של האדםלקבל את המרותהאלוקיתהוא
ההופך את העץ לעץ ה"דעת" ,כלומר למערכת מחשבתית ומוסרית שבה
מבוטאיםרקהאינטרסיםהאגואיסטייםהאנושיים.
רש"ר הירש ביטא כך את ההטרונומיה בהלכה ,לאמור ,לא רק העולם
שמעברלאנושיהואטרנסצנדנטי ,אלאגם ה"אתה"האנושימצוי מעברלנו.
מאחר שעולמו הפנימי של ה"אתה" נעול בפנינו ,קל-וחומר שעולמו של
ה"אתה" המוחלט ,הקב"ה ,נעול .כלפי ה"אתה" האנושי ,אפשרות
ההתייחסות היחידה שלנו מצויה לא בספקולציה המטפיזית ,אלא במעשה
המוסרי .הדרךהיחידה שנשארה פתוחהלפנינוכלפי ה"אתה" המוחלט גם
היא מתממשתבמעשים  -באמצעותההלכה.אינטואיציהמעיןזוהנחתה את
הגותו שלישעיהוליבוביץ .אנופונים אל הטרנסצנדנטי באמצעות המעשה
ההלכתי,וכדי שדרך ההלכה תהיה משמעותית ,עלינו לשמור על המעשה
ההלכתיבטהרתו.לפנינותופעהמופלאה .הדרך אלהטרנסצנדנטי עוברדרך
המעשה שישבו גםמן הטרנסצנדנטיות,דהיינומן הפעולה השואפת לחרוג
באופן מוחלטמכלאינטרסאנושי.הפעולהההלכתית שואפתלהיות "מעבר"
לאינטרס בשתי בחינות :גם בהבט האובייקטיבי של טעמי המצוות ,וגם
בהבט הסובייקטיבי של המוטיבציה האישית לקיים את המצוות .אסור
שהמצווה תבטאאינטרסיםאנוכיים,שכןהיאחייבתלהיות "לשמה".
כיניתי אתהגישה הזאתרליגיוזית.גישהזו מקרבת אותנו אלהמיסטיקה.
אם נשתמש בדוגמת הסופר והספר ,המיסטיקאי מאמין שניתן לצאת מתוך
הספר ,לחרוג מהמציאותהאנושית .האםהחוויה המיסטית אפשרית? ואםהיא
קיימת ,האם בכוחה לקרב את האדםליוצרו?ניתן להתווכח על כך .העמדה
המפקפקת בכך באהלידיביטויבתיאולוגיההשלילית.ישעיהוליבוביץ דרש
שתיקה תיאולוגית .אך שתיקה זאת מכסהקיומיות פנימית שאיןאניחייב,
רוצהויכוללבטאבמילים.ההלכההיאהביטויהיחידהאפשרי.
אין ספק שיש אמתבגישהזו ,ואולםהיאמרכיב אחד בלבד של ההלכה.
ההלכההיארב-גונית.כפי שראינו,יש בהרליגיוזיות אך גם אתיקה .דבר
זה באלידיביטוי גאהת ההבחנות הקלאסיות שנציגה הבולט בפילוסופיה
היהודיתבימי-הביניים היה רבנו סעדיה גאון .גישתו מבחינהביןציוויים
שכליים לשמעיים .לציווי שכלי יש צידוק ,לכן הוא אוטונומי .לא כך
השמעי ,הוא הטרונומי .למכלול המצוות יש משמעות ,ואולם המצווה
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השמעית כשלעצמה מתבססת על סמכות המצווה .המשמעות היא
המשמעת .הבחנהזובעייתית,וכפי שנראה ,הרמב"םהסתייג ממנה .ואולם
הבחנהזו מעידה על אי-האפשרות להסביר את ההלכה על בסיס עיקרון
אחד בלבד .הצמצום לעיקרון אחד מפתה תמיד את התיאורטיקן ,אך
על-פי-רוב,אינו מתאר אתהמציאות.יש בהלכהריבוי מוטיבציות ורבדים
שוניםהמקבילים למסובכותהאנושית.
א
כפישציינו ,דעתו של הרמב"ם ל
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שיש בהלכה מוטיבציות שונות ,אך לא רצה לקבל את עקרון המצוות
השמעיות .הוא סבר שמאחורי כל מצווהישצידוקרציונלי ,אף אםאנו לא
מצליחים לחשוף זאת .אך למרותהסתייגותוהעקרונית ,הואקיבל למעשה
את קיומו של רובד שמעי בהלכה .הרמב"ם לא ראה משמעות בחיפוש
טעמים לפרטי המצוות .בקיום הפרטים מתבטא רובד המשמעת שבהלכה.
משל למה הדבר דומה? לצורך לקבועכיוונים מוסכמים בתנועה .ואולם
בחירתכיוון נסיעהבימין המקובל עלינו ,לעומתכיוון השמאל המקובל
בבריטניה ,שרירותית לחלוטין .זאת שרירותיות מחויבת המציאות .רוב
ההוגים היהודים הסתייגו מקביעת הרמב"ם .באופן פרדוקסלי ,הניגוד
לעמדהזומצוי אף הוא במשנתו של ר' שמשון רפאל הירש .הוא לימד
אותנו שההלכה מקפידה בפרטים כי היא מדברת אלינו באמצעותם,
ובאמצעותםהיאמעבירה את המסרשלה.זוהי אפוא שפהסימבולית.
כיצד "מדברים" הפרטים? הבנת שפתם היא המוקד במשנתו של ר'
שמשון רפאלהירש ,אשרניסהלהבין את שפתם בפרשנותו .צעדנוסף צעד
בעקבותיו הפסיכולוג אריך פרום ,כשקבע שהפרטים מהכרים כשפה
הסמלית שבה כתובים החלומות .נראה שהרבדים העמוקים יותר שבנו
מבינים את שפת הסמלים .על-כל-פנים ,הם מדברים בשפה שנעלמה
מתודעתנו ,אך היא מובנת לרבדים העמוקים ביותר של אישיותנו.
ה"קודים" של שפהזו הםהפרטיםההלכתיים.

הפיזיקה של המסתורין

עמדנו ער עתה עלשניהמימדים של ההלכה .ואולםכדילהבין את נקודת
מבטה של ההלכה ,עלינו להוסיף מימד נוסף שאותו אכנה  -למרות
אי-הדיוק שבדבר  -המימדהמיסטי.כדילהבינו אשתמש בכמה דוגמאות.
הטכנולוגיה משנה את הסטטוס שליישויות טבעיות ,ומשפיעהעליהן.
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אנו מבינים למשל ,כיצד הופכים ברזל למגנט .ואולם כיצד הופכים זוג
לנשוי? כאן נעוצה מהותו העמוקה של הטקס .אנו משנים את המצב
ההלכתיעל-ידי פעולה סמלית  -פעולתהקידושין .הטקס מיועד להשיג
מטרותנוספות.כפי שנראהעודמעט,הואיוצרגםיחס אלעולםנעלם.
כיצד פועלת פעולה סמלית זו? כדי להבין זאת אזדקק למשל נוסף,
שיאפשרלנו להבחיןבין שתי סיטואציות שונות .נתאר לעצמנו שופטים
הצריכים לשפוט במצב בעייתי ,אם ארגון מסוים אומנם מהווה עמותה
כחוק,או אםנישואיןמסוימיםתקפים .מהשיקבעוהשופטים,עדהערכאות
הגבוהות ביותר וער בכלל ,ייהפך למציאות .לעומת זאת ,נתאר לעצמנו
סיטואציה של רופא הצריך להחליט על בסיס מכלול הנתונים שלפניו,
במקרה בעייתי שבו דיאגנוזת המחלה שבה לוקה החולה אינה
חד-משמעית .החלטת הרופא אינה בונה מציאות ,אלא מהמרת על
המציאות .לפנינו אכן שני דגמים שונים :דגם המשפטן ודגם הרופא.
למשפטן כוח רב .הואיכול לשנות את המציאותעל-פי מה שהוא מחליט.
אין זה אומר שאין לו אילוצים ,ואולם עליו נאמר הכלל החל על קביעת
הלוח" :אתם  -אפילו שוגגין ,אתם  -אפילו מזידין ,אתם  -אפילו
מוטעין"9.מאחוריוניצב מוראבזיון בית-המשפט .לא כך הרופא .הואיכול
לקבוע שהחולה שלפניו לוקה במחלה מסוימת ,ועל-פי זה להורות על
טיפול .ואולם המציאות עלולה שלא להתרשם מהחלטתו ,ואף לא
להשתנות בהתאם .מורא הדיאגנוזה לא יחול על המחלה .איש המשפט
חופשי בתחומו ,אף אםאילוצי החוקכפוייםעליו ,ובמקרים מסוימים הוא
יכול אף לבטל את החוק ,שכן הואהריבוןהאמיתי .לא כך הרופא ,וכמוהו
המדען בכלל .הםיכולים לתמרן ולהשתמש בכל מה שבידיהם כדי לפעול
על המציאות ,אבל הכול במסגרתהפיזיקהוכל מהשנגזר ממנה.
עתהיכולים אנולהבין את המימד השלישי של ההלכה .אומנם כן,יש
טקסים מסוגים שונים ,אך הטקס ההלכתי שונה במהותו .נדמהלי שלא
אטעה אם אומר שעל-פי תפישת ההלכה קיים מעין עולם מסתורי ,ובו
שולטים חוקים אחרים .זה לא עולם אחר ,זה עולמנו אנו ,אך הוא מתקבל
מתוך כך שאנו מסתכליםעליו באופטיקה אחרת .או-אז לא תקפים בוחוקי
הפיזיקההרגילה ,אלאחוקיפיזיקה אחרים  -ה"פיזיקה" של ההלכה .בעולם
זהמופיעות תכונות,ונוצריםיחסים וקשריםעל-פי הפעילות ההלכתית .אם
לחזור למטפורה הקודמת ,נתאר לעצמנו שתי תמונות של אותה מציאות,
האחת המצולמת באור הנראה,והשנייה באורךגל אחר.זהו אותו עולם ,אך
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התמונות שהתקבלו  -שונות.אולינצליח לראותחפציםשאיןאנומסוגלים
לראותבדרךכלל.רעיוןזהיובןטוביותר במשל שלמכשיריםלראייתלילה.
עינינו רגישות לטווח מוגבל של אורכי גל ,שלאיכולים כמעט לעזור לנו
בלילה .לא כך אילו השתמשנו באינפרה-אדום .או-אז כל תמונה תיראה
באופן אחר .העולם הוא אותו עולם ,אך מתגלים מימדים אחרים של אותו
עולם ,מימדים שאין אנו יכולים לראות בהסתכלות היומיומית הרגילה.
הקשרים שבין אותו עולם מסתורי לעולמנו אינם לגמרי ברורים ,ואנסה
לעמוד עליהם מאוחריותר .על-כל-פנים ,פעולותינו האישיות והחברתיות,
ובייחוד הטקסיםההלכתיים ,הם הם הדרכים המאפשריםלנו לפעול בעולם
זה .דברזהנכון באשרלהלכהבכלל ובאשרלמוסרההלכתיבפרט.
ארשהלעצמי להסביר זאת מתוך שימוש באסוציאציה מעולם הספרות.
במחזה תמונתו של דוריאןגריי ,מתאר אוסקרוויילד אדם החותםבימי
נעוריו מעין חוזה עם השטן :הדמות שבתמונתו  -שזה עתה צוירה -
תזדקן ,והואיישארצעיר כלימיחייו .הדמות שבתמונה אכן מזדקנת ,אך
היא גם הופכתרגישה למעשיוהמוסריים של האדם .וכך ,בעקבות מעשיו
הרעים של האדםהפנים שבתמונהמתעוותים ,ולאחרשביצע רצח ,התמונה
מוכתמת בדם .נראהלי שהאלגוריה הקשה הזאתמציירת נכונה את עולם
המוסר וההלכההיהודיים.נדגים זאת באגדה מופלאה המדברתעל רציחתו
שלהבל:
ויאמר ה' אלקין אי-הבל אחיך וגו' משל לאיפרכוס שהיה מהלך באמצע
פלטיא .מצא הרוג ואחד עומד על גביו .אמר לו" ,מי הרגו?" ואמר ליה:
"אנאבעיליהגבך ,ואתבעיליהגבי?" אמרליה" :לא אמרתכלום".
משל לאחד שנכנסלגינהוליקטתותיןואכל,והיה בעלהגינה רץאחריו.
אמר לו" :מה בידך?" אמר לו" :אין בידי כלום ".אמר לו" :והרי ידיך
מלוכלכות!"כך אמרלוקין להקב"ה" :השומראחי אנכי?" אמרלו הקב"ה:
"הא רשע,קולדמיאחיךצועקים"וגו'.
משל לאחד שנכנס למרעה וחטףגדי אחד והפשילולאחוריו,והיה בעל
המרעה רץאחריו .אמרלו" :מה בידך?" אמרלו" :איןבידי כלום ".אמרלו:
אחיך"וגו':0.
"והרי הוא מפעהאחריך".כך אמר הקב"הלקין" :קולדמי

קין מופיע כאן כמי שמשוכנע שביצע את הרצח המושלם .המדרש כותב
באירוניה שיששני חשודים ברצח,קין והקב"ה,ואיןשלישישיכוללהכריע
ביניהם .ואולם לאצריךשלישי .הדמים הם הם העדים.על-פי האגדה הם
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צועקים משני מקומות" :מן האדמה"  -וזהו המשל של חטיפתהגדי,וכן
מידיו שלקין -וזהו משלגניבתהתותים .את המשלעל הדםשבידייםיש
להבין כפשוטו ,אך ברמה עמוקה יותר!!.איןאני חושב שלפנינו מליצה
בלבד .המקרא מלמדאותנו ,וחז"להדגישו זאת שוב ,שהדםמצוי ממשעל
הידיים ,ולאניתן לכבס אותו":כי אם תכבסי בנתרותרבי לךערית נכתם
ציגך
(ירמיה ,ב' כ"ב) .לכאורה את הדםניתן לרחוץ ,ואולם העוון
הוא כתם שלאניתן לכבס באמצעיםטבעיים .הואאינומצוי בטבע ,אלא
ברמה אחרת.זהו כתםבעולםמסתורי,אף-על-פישבני-אדםחושביםשאין
רואיםאותו.בניסוחמקראיאחר,זהו כתם שהקב"הלארוצהלראות,כיאין
הואיכוללהביטאלהרוע .הברכהתלויה במבטו של הקב"ה,ועל כך מנבא
ישעיהו (א' ,ט"ו)" :ובפרשכם כפיכם אעליםציני מכם גםכי תרבו תפלה
אינני ynwזויקם דמים מלאו" .פרישת הכפיים של הכוהנים היא טקס,
אקטסימבולי ,אך הוא בלתי-משמעותילחלוטין,כי"ידיכםדמים מלאו".
האפשרותהיחידההיא להסיר את הרע (שם ,ט"ז)" :וחצו הזכו הסירורע
סצליי9
ם מטדע?יחךלךסרצ".רחיצתהידייםהאמיתיתהיא התשובה.
עד כאן התיאור הראשון המתייחס לידיו של החוטא .התיאור השני
מתייחס לעולם  -לארץ .וכך קוראים אנו בתהילים (ק"ו ,ל"ז-ל"ט):
5ת לגילם וטת בניתיהם לשדים .וישפכו דם נקי דם בניהם
"ניז9חי
ובנותיהם אשר זבחו
9ןצזנסתנףס5רץיומים.ניטמאובסצשיסם
ו-זנוכמצלליים"" .ותחנף הארץ",זהוהביטויהמרכזי .הארץ נטמאהבגלל
החטא.מכאן מהותו של אחדהטקסיםהמשמעותייםביותר במקרא(דברים,

לייני"

לצציי

ייו?9אסלינחנקההטי חלייךנקזלולי?ס"בזלוטסה לאנוסעיי
ה'

יקריבתססלל7.סזהסעיד
ס9ה7.4י?א'זרזיף7ש?9יףיחסדו5לסקריםטע

להאקרבה אלבהעחלל.לוה7ילרקדחווזקניהדירכחיאצללתב"ר אשרלא עבד בהאשי
לא
משכה
זקניהציר ההוא אתהצולה 5לנסלאיסז
י
ש
"
י 09
שכדב4ולאזזרעשספו שם אתהצללהלגחל7.נגש4הכהניםבנילויס

יסר
זיגי

ישם

ה'ועל-פיהםזה~ה9לליבוצלנגע.וצל
ה'אלהיהלשרתןולבסר
סעידסחיא
ה הלרופה
5לססלליססצו 5תוייסם צלהציל
ס9סל.שנוואמרוידינו לא שפכה הדםה"היציעינ
ולאסאו .כפר
ל לסטרלקםסלם.
השראל אשרפריס ה'ואל תתן דםנקי בקרב י?סא
שסה תבצרסלםסלקיס?ס9ף מצקהסישר9ציגיה'.

איריים

ית

יי

ציי

לציה
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לאור מה שראינו ,אנה מבינים את טקס רחיצתהידיים .זהו טקס סמלי.
מעבר למציאות הטבעית2.ן
הטקסרומז ללא ספק למציאות אחרת הנמצאת
אין ספקבעיני שקונספציהמעיןזו בתחום ההלכתי עומדת בבסיס הגותם
של חז"ל .זה מסביר את ההבדל הפנומנולוגישבין יחסו של איש המשפט
לתחומווביןיחסו של איש ההלכה .המערכת המחוקקת-השופטת מרגישה
את עצמהחופשייה לשנות את החוק ואת"כללי המשחק"בו .איש ההלכה
חופשילפעול בעולם ,אךאין הוא מרגישחופשי לשנות אתכלליהפעולה.
מימד מסתורי זה מסביר איך הרביוסף דב סולובייצ'יק יכול היה ליצור
אנלוגיה,חלקיתאומנם,ביןאיש ההלכהלאיש הדעת:הפיזיקאיהתיאורטי
של המדעחדש.

דאורייתאודרבנן

דיברנו לעיל על שני מודלים :מודל המשפט ומודל הרפואה .נראה לי
שבהלכה מתקיימים שניהם .הם מתאימים באופן מסוים להבחנה בין
"דאורייתא" ו"דרבנן".קיימותלדעתי שלושגישות שונות להבנת ההבחנה
שבין "דאורייתא" ו"דרבנן" .הגישה הראשונה היא גישתו של הרמב"ם
שניתן לכנותה גישה היסטורית .התואר "דאורייתא" חל על אותה הלכה
שקיבלנו במסורת ,וכל שאר ההלכות ,אף אם הן נגזרות באופן הגיוני
קודמות ,הן מדרבנן!3.
והכרחי מהנחות
הרי
לכנותה טקסטואלית!4.
הגישה השנייה היא גישתו של הרמב"ן ,שניתן
לפי דעתו" ,דאורייתא" כולל אותן ההלכות הנגזרות באופןלוגי מהתורה,
אף אם הן חודשו על-ידינו .הקריטריון כאן לוגי לחלוטין .נראה לי
שבהגותם של חז"ליש הבנהשלישית" .דאורייתא"מתייחסלאותן ההלכות
המשנות את המציאות ההלכתית  -היוצרות בה קשרים חדשים .מכאן
השאלות מהסוג "יש ברירה" ,הדנות ברטרואקטיביות ,באפשרות לפעול
מעבר למגבלות הזמן ,על העבר או על העתיד הרחוק .אלו הן שאלות

הדנותבחוקיותהקיימתבעולםההלכתי.
המושג "דאורייתא"מציין קונספציהריאליסטית ,מעין-נטורליסטית ,של
ההלכה .המושג "דרבנן" מציין קונספציה משפטית ,שאותה אכנה להלן
פונקציונליסטית !5.כמה מאנשי ההלכה האחרונים התייחסו להבחנה
שלפנינו ,באמצעות צמד מושגים מן התיאוריה ההלכתית הקלאסית :חפצא
וגברא .המושגים כשלעצמם פשוטים" .חפצא"רומז לכך שתכונות מסוימות
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חלותעלחפץ,ומכאןנולדותחובות .לעומתזאת "גברא" מתאר אתהעובדה
שחלותעלבני-האדםחובות .המושג "חפצא" מדברעלתכונות שלאובייקט,
ואילו "גברא" על חובות של סובייקט .דוגמה טריוויאלית תבהיר הבחנה
זאת .רשיון הנהיגה הוא חובת-גברא ,על האדם להיות כשיר לכך .לעומת
זאת,הרישוי הוא חובת-חפצא ,חובה המתייחסתלאובייקט -למכונית .אנו
יכוליםלהכלילהבחנהזאת,והדברנעשהעל-ידיהתיאורטיקנים שלההלכה.
"חפצא" פירושו שאכן משתנים דברים בעולם ,וזהו הדגם הריאליסטי.
"גברא"פירושושעלינולהתייחסאלהמציאות"כאילו"היא השתנתהעל-פי
קביעת המשפט והשופט .מכאן אנויכוליםלהבין למשל ,למה"אין ברירה"
מדאורייתא ,אך "יש ברירה" מדרבנן" .אין ברירה" בדאורייתא פירושואין
אנויכולים לשנות אתהעבר".ישברירה"בדרבנןפירושואנויכוליםלפעול,
באופןפונקציונליסטי",כאילו"שינינו אתהעבר.
ב"דרבנן" ריבונות החכמים נשמרת ,לא כך ב"דאורייתא" .כאיש
הרפואה ,מצוי גם איש ההלכה בפני עובדות נוקשות .הוא יכול לתמרן
ביניהן ,אךאותן הוא לאיכול למחוק .דברזה באלידיביטוי ב"תמרונים"
ההלכתיים ,ובכללם מה שמכונה "הערמה" ,כמו למשל מכירת חמץ.
"תמרונים" אלה הם המקבילה ההלכתית של הטכנולוגיה המדעית.
הגירושיןיכולים שובלהיות דוגמה מאלפתלכך.הקידושיןמהווים דוגמה
קלאסיתלריאליזםההלכתי.הביטויהציוריהיפהלריאליזםזהמצוילדעתי
במסורת מבית-מדרשו של ר' נחמן מברסלב .כאשר זוג נישא ,לוקחים
בשמים את אותיות השמות של שני בני-הזוג ,ושוזרים אותם יחד לשם
חדש .כגירושין צריכים להתיר קשר שמימי זה .ההלכה נתנה אפשרות
לעשות זאת על-ידי טקס הגירושין .אי-אפשר להתיר נישואין באופן
מלאכותי .ולמרות זאת ,הפקעת הקידושין הוא כוח המצויבידי החכמים,
אם הם משתמשים למשל בעקרון "הפקר בית-דין הפקר" או בעקרונות
אחריםמרחיקי לכת אףיותר.יש כאן כמוכןבעיה מעשית.בעיות נוצרות
בגין אי-הרצון או אי-היכולת של חכמים החושבים את עצמם חסרי
אוטוריטה לכך .חולשה זאת יכולה להיות נגרמת על-ידי קונספציה על
חולשתו של הדור ,או בשל ענווה יתרה שאינה מאפשרת ליטול את
האחריות הרבה הכרוכה בהחלטות מעין אלה .יש אכן כוח רב לחכם,
ולמרות זאתהואניצבבעולם ההלכתי לאכריבון ,אלאכמי שמנסה למצוא
את הדרך בעולםריאלישישבוקווי טבעהקובעים אתמהלכינו ,ובהםאנו
חייבים להתחשב .זאת לא טענה תיאורטית ,אלא תחושה פנומנולוגית
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המבדילהביןאיש ההלכהוביןאיש המשפט.איש ההלכה מנסהלצייר מפה
שלהמציאות הזאת ,שלאתמיד ברורהלולגמרי.ישלוכוחפרשני לחשוף
עולםזה .כאן נעוצה משמעותו של החידוש ההלכתי .אםכן ,פעילות זאת
של שרטוט ספות היא אחד המפעלים המרכזיים של אנשי ההלכה ,והיא
מלווה באחתמהתופעותהמעניינותביותרבתחוםזה :המחלוקת.ואולםאין

באפשרותנולהאריךבכך.
ק
ק
ד
ז
נ
"
א
ר
ב
ג
"
ר
עתהאנויכולים להזו
.
"
א
צ
פ
ח
"
ל
ה
נ
ח
ב
ה
ה
ל
א
לשם
בין
כך שוב לדוגמהטריוויאלית .הרשויותיכולות לקבוע שרחוב מסויםיהיה
סגור לתנועת כלי-רכב .ניתן לעשות זאת בשתי צורות :על-ידי הצבת
מכשולים שימנעו כניסה ,או על-ידי הצבת תמרור סמלי המורה "אין
כניסה" .במקרה הראשון שינינו את ה"חפצא" ,במקרה השני פעלנו על
ה"גברא" .אלא שכדי שלא לטעות,עלינו להיות מודעים לכך שה"גברא"
מקבל משמעות עמוקהיותר.גםביגברא'אנופועליםעלעולם נסתר ,אלא
שעולם נסתר זה מצוי בתוך-תוכה של הנפש האנושית .מאחורי התמרור
הסמלי מסתתרניסיון לבנות מכשולשימנעכניסה ,ואולם מכשולזהיהיה
מוצב ,אם העמל יצליח ,במודע ובלא-מודע העמוק ביותר של הנפש
האנושית!6.
מצאנו אפוא שלושה מימרים בהלכה :אתיקה ,רליגיוזיות ומסתורין.
מימדים אלה מפרידיםבינהובין כל מערכת משפטיתרגילה ,אך ההבחנה
ביניהן לא תמיד מובנת.מימדים אלה פועלים באינטראקציה ,והם קובעים
אתאפיוניההמיוחדים של ההלכה.

המרדנגד החוק

נחזור עתה אלהמאפייןהמרכזי של ההלכה,מאפייןפנומנולוגי ,המתייחס
לתווייתיסור של הארם.כוונתי למחויבות שהיא מטילה על האדם ,הכאה
לידיביטוי במושגהציורי "עול מצוות" .מעוברהזו נולדה מלחמת תרבות
שהיתה לאחתהתופעות החשובותביותרבתולדותהרוח שלהאנושות.
נראהלי שלא נטעה אם נטען שהמחלוקת עם הנצרות היא אב-טיפוס
לפולמוס הזה .בעימות עם הנצרותמתהילה שרשרתהגותית הרואה כהלכה
 והמוסר ההלכתי בכלל זה  -אופציה שלילית,יריב ואף אויב .למאבקהאנטי-הלכתי יש בנצרות שני מקורות שונים במהותם .מקור אחד מצוי
בדרשת ההר שלישו ,האחר בתורתו של פאולוס.אין pboבעיני ,שדרשת
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ההר,בדרךכלל,אינה אלאפיתוחרעיונותיה שלהחסידותהחז"לית.הכיוון
הזהיקבל במשךההיסטוריה מלבושיםשונים.בימי-הביניים ויתפש כמאבק
נגד היהדות העוסקת בבשר ולא בנפש ,באות ולא ברוח ,ביומיומי ולא
בשמימי .אף שהיא נתפשתעל-פי-רוב כמהפכהאנטי-יהודית,אין היןאלא
ביטוי ,אולי מוקצן ,של כיווןיהודי .דרשת ההר מבטאת את עמדתו של
תלמידהחסידים ,אשרהבליטוהדגישמעשיםמסוימיםעלחשבוןאחרים.
לעומתזה ,שונה הואהסיוון אשר נפתח בתורתו שלפאולוס.זהושינוי
אנטינומיסטי ,המבטא עמדה הדוגלת בביטול ה"נומוס" ,החוק ,דהיינו
דורשת אתביטול המצוות המעשיות,ואולי גם המוסר בכלל זה .המאבק
הזה גם .הוא מתמשך מאז במשך הדורות .הרעיונות הפאוליאניים
מתגלגליםבהיסטוריהגלגול אחרגלגול .הדוגמה הקלאסיתהיא התפישה
הדוגלתבמוסרהמבוססעל האהבה,היורשת אתמקומו שלהחוק.
ההיסטוריה לא תשבע אף פעם אירוניה ופרדוקסים .שתי הביקורות
הללו ,שעל-פיהן הותקפה היהדות ,סותרותזו אתזו .דרשת ההר מציבה
בפני האדם דרישות חמורות הרבה יותר מאשר החובות ההלכתיות
הריאליסטיות .הביקורת הראשונה טוענת שהמוסר~יהודי מבוסס על צדק
ולא על חסר .הואפרימיטיבי לעומת המוסרהנוצרי שבדרשת ההר ,שהוא
מוסר שלסליחהוהושטתהלחיהשנייה.מוסרשאיןבונקמה,אך גםאיןבו
גירושין .לעומת זאת ,הביקורת הפאוליאנית מדברת על החסד שבאמונה
חובה,7.
במשיח ,על חסד שבעקבותיו נמחקת כל
כיצד יכולות שתי
ביקורותאלולדורבכפיפה אחת? כמה תשובותאפשריות ,אךנצייןכאן את
התשובה הנוצרית הנראיתלי האמיצהביותר,זו הטוענת שאכן דרשת ההד
שייכת לתקופתו היהודית של ישו .לעומת זאת הנוצרי ,כפי שלימד
פאולוס,חי כבר בעולמו של החסד .לפיכך מקבל הוא את המירה הטובה,
ברכתו של החסד ,ללא מצוותוללא עמלמוסרי.

המאבקהפאוליאני  -החוק והחטא

להתקפה פאוליאנית זאת גלגולים שונים והשלכות גדולות לאורך
ההיסטוריה ,עד לשואה ועד בכלל .בהתקפה זו,בייחוד בדבריו אלה של
פאולוס ,מצוי ללא ספק אחד משורשיה הראשונים של האנטישמיות
המטפיזית ,אםכי בנוסח שונה במקצת,ואף-על-פי שברורכי פאולוסהיה
רחוקמאנטישמיות כרחוק מזרח ממערב.
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פאולוס רואה את הנצרות כמהפכת הרוח כנגד החוק .הוא מבחיןבין
תורת הבשר  -תורתו משה רבנו ע"ה ,לתורת הרוח  -היא "הברית
החדשה" .תורת הבשר היא תורה של מצוות ,שלייסורי ההתלבטות עם
החוק ,בעוד שתורת הרוח היא תורה של חסד .המשיחיות נתפשת עכשיו
כשינויהמציאות .לכאורהניתן לפרש את המרד כנגד החוקכביטוי למאבק
כנגד "החוקים הפולחניים" דוגמת ברית המילה  -הגשמיים מדי .ואולם
בכך לא מסתכם התהליך .אין זה מאבק בין החוק הישן לחוק החדש.
במשנתו שלפאולוסאנומוצאיםכיווןיסודי וחשוביותר ,המרד כנגד עצם
קיומו של החוק בכלל .כך נוצרה הגישה האנטינומיסטית,דהיינו מנוגדת
לנומוס ,לחוק; גישה שתחזור ותופיע פעמים הרבה בתולדות האידיאות,
בעמיםובישראל.
קריאהזו לשחרור מהחוק מהדהרת מאז ועד עתה בדבריהם שלהוגים
שונים שניסו למקד במאבק נגד החוק אלטרנטיבה נוצרית ליהדות.
רעיונות אלה מצויים ביצירות נוצריות שונות ,אצל טולסטוי למשל,
ואולם גם שפינוזה וקאנט משתעשעיםבדבריו של פאולוס .מושגים אלה
מהדהדים בהגות המוסרית המודרנית ,כמו למשל בדרישה לכנות את
המוסרעל האהבה במקוםעלעקרוןהמחויבות .פאולוסההריף אתטענתו
וביסס אותה על פרדוקס:אין האדם חוטא אלא אםכןקיים חוק .המובן
מאליו מתהפך כאן! לא העבירה ,אלא החוק הוא זה ההופך .את האדם
לעבריין .דברים אלה הם ללא ספק כשללוגי ,הטעיה סופיסטית ,ולמרות
זאת מן הראוי לנסות ולחלץ מהם את הגרעין הפסיכולוגי הטמון בהם.
העבירה קיימת כשלעצמה .עוד לפניהציווי היהקין רוצח .אך האיסור
מגביר אתהפיתוי.מוסיףלו את טעם המרר .האיסוריוצר בעבורנו אתגר,
לא מבחינה תוכנית ,אלא בעצם קיומו .זוהי מציאות המוכרת לחז"ל,
וייתכן שזוהי הסיבה שבשלה שיבח ר' חנינא בר חמא דווקא את
ה"המצווה ועושה"8.ן מונח כאן במובלע רעיון שני הפיתויים .הפיתוי
התוכני של המעשה שעליו מתגבר גםמי שאינו מצווה ועושה ,והפיתוי
למרוד נגד המצווה ,הניסיון המיוחד של המצווה ועושה .אכן ,פאולוס
מורד נגד הסמכות ההטרונומית המוטלת על האדם .סמכותזו ,בכך שהיא
מוטלתעלי ,מביאה אותי  -במידה מסוימת  -לעשות דווקא את ההפך.
ואולם מה בנוגע למצוות השכליות? האומנםיצר הגניבה נולד עםגילוי
האיסור לגנוב? זאת ועוד; מהי האלטרנטיבה שעליה חשב פאולוס? איך
יונהג העולמ ללא חוק?
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נדמהלי שכדילהבין את המרד של פאולוס,עלינו לראות את גישתו
במסגרת אמונתו המשיחית .גאולה פירושה כניסה לעידן חדש ,ואחד
מביטוייו של העידן החדש ,פירושו שכבר עברנו את השלב שבו אנו
כפופים לחוק ,וממילא השתחררנו מעול מצוות .את המעבר הזה מתאר
פאולוס במשל האשה המשתחררת ,הקונה את עצמה במיתת הבעל .המוות
נהפך לסמל השחרור .המוות משחרר את האדם מעול המצוות ,בחינת
"במתיםחופשי"מןהחוק.או אם להשתמשבסמל אחר,ככלי שאנושוברים
כדי לטהרומן הטומאה  -כךטיהר מותו שלישו אתהנוצרים מן החטא.
בעידןהגאולהניתןלבנות חברהללאחוק,מפני שהאדם השתנה.זהורעיון
המוביל מפאולוס לאידיאל האנרכיסטי .היות והמשיח כבר בא ,האידיאל
הפך למציאות בשביל המאמינים בו" :יודעים אנחנוכי נצלב עמו הארם
הישן אשר בנו ,למען יאבד גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא" .עם
מותו שלישו מת גם החטא .הנצרות נמצאת מעבר לחטא ,ובכך שובאין
היא זקוקהיותרלחוק .במקום החוק בא החסד" :שאיןאנו תחת התורה,כי
אם תחת החסד".לפניהיהודיםעמדושתידרכים :דרך החטאודרך הצדקה.
השער לדרך הצדקה הוא החוק .עתה השתחררו המאמינים מהחוק .אלו
שהגיעו לאחריתהימים שובאינםצריכיםלקיים את המצוות ,וזאת משום
שהם עושים את הטוב מתוך החסד,במעין פעולה אינסטינקטיבית ,מבלי
שיצטוולעשותו.גישהזומופיעה שובושובבעולםהיהודי.ביטויבולט לה
מצוי בשבתאות,ובייחוד במשנתו של יעקב פרנק .יש הרואים בהרפתקת
שבתי צבי השלכה של עולמו הפסיכולוגי הפנימי; של המאניה-דפרסיה
שבה היה נתון .אכן ,על-פי גישה זו ,נשיאת עול המצוות היא המצב
הדפרסיבי של האנושות .הגאולה מדפרסיה-רפרסיהזוהיא תפקידוהעיקרי
של המשיח .במקום החירות ,זכתה האנושות למאניה הבלתי-ריאליסטית
של החופש,שהביאהאסונותחמורים הרבהיותר.
החיים לפי החסד אכן יש בהם משום אתגר חשוב נגד כל תורה
נורמטיבית,נגד ההלכהוהמוסר.איןזההפיתויהגשמי הפשוט ,אלאפיתוי
חדש .זהו פיתוי מסוכן ביותר ,שאנו מועמדים בפניו דווקא על-ידי
האידיאלהגדול של החופש.
הנצרות עצמה לא יכולה היתה ללכת בדרכו של פאולוס .היא נזקקה
לבנות את החוק מחדש.מדי פעם בפעםקמים בה אנשים אשררוציםלחזור
למהפכת פאולוס ולהגשים אותה .המ רוצים להגיע לחסד האלוקים ללא
חוק.
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היהדות ודמות האב

פרדוקסיםמעיןאלהחוזריםבכלעידן .קאנטבנה אתשיטתועלרעיוןהחובה,
ותפש אתהיהדותכבנויהעלעקרוןהלגליות ,כלומרעל החוק .ולמדותזאת,

הוא הקים אלטרנטיבה המבוססת על החובה .הביקורת הנוצרית המקובלת
ביקרהאותנולא בשםהחובה,אלא בשםהאהבה.היהדותהיאאכן דתשלהאל
האב .למולו קם דמות הבן המלמד את החסד .דברים אלה נעוצים כאמור
בשורשיםפאוליאניים.היהדותההיסטוריתזוהתה עםהחוק.היא נתפשהכמי
שהעניקהלעולם את החוק ,ואף זוהתה בעקבות כך ברמות האב המעביר את
החוקלבניו .המאבקנגדהיהדותהזדההעם המאבקנגדהמוסר.
במידה מסוימת ביטא דברים אלהזיגמונדפרוידביצירת הזקונים שלו,
ספרהמדע-הבדיוניעלתולדותיו של משה .ו למרותההיסטוריההדמיונית,
אין ספק שכמהמןהאינטואיציותהבסיסיות שלוהיונכונות,בייחוד כאשר
הבחין שהעולם תפש אתהיהדותככלי שבאמצעותוניתנו עשרתהדיברות
לעולם,דהיינוככלישבו האבציווה אתציווייוהמוסריים.
ברקעהניתוחהפסיכולוגי שכספר על משהיש פשוט בדיה היסטורית.
לשם מה?פרויד כותב את הדברים על סף השואה .הוא ברח מווינה,ואין
ספק שעיניו פקוחות למתרחש.ייתכן שמאחורי הבדיה ההיסטוריתישנו
הניסיון להפוך את משה למצרי ,ומתוך כך גם להעביר את נטל האחריות
של המוסר לאחר .הפעם תפקיד המתווך הבלתי-יוצר שהאנטישמיות
הועידהלנו לכאורה משתלם .אנחנו לא אחראים על החוק ,אנו בסך הכול
העברנו,אולי אףבכפייה ,את המורשתשקיבלנו ממישהו אחר .אם סברהזו
נכונה ואם לא ,פרויד ראה שבאנטישמיות ,ובייחוד בשואה ,מתרחש מרד
כנגד החוק והמוסר .זהו מרד פגני כנגד היהודי המזוהה עם עולו של
המוסר .המרד המיועד לשחרר את האדם מכבליו מכוון באופן סמלי נגד
היהודי.דברים אלהאינםרחוקיםמדבריו שלראושנינג ,שהיהמנהיגם של
הנאצים בדנציג ,המוסר את שיחותיו עם צורר היהודים ,ואומר בשמו
שהמצפון הוא המצאה יהודית .מתעוררת כאן לתחייה מעין אנטישמיות
פגנית הרואה.ביהודי את סמלעול החוק והמוסר.

החסדוהריאליזם

המוסרי
מהי התשובה היהודית לאוטופיה המפלצתית הזאת? לכאורהחייבים.אנו
להודות שהיהדות היא חוק ,ולקבל את התפקידים שהמשחק הפאוליאני
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קבע .ואולם המציאותשונה,וכפי שנראה,היטיב לבטא אותה הראי"ה קוק,

שבש-סתוקיים מתחבין חופשלחוק.
אידיאל החופשמצוי במלוא עוצמתו אצל יחזקאלהנביא ,שהבטיחלנו
שבאחריתהימיםיוסרמאיתנו לבהאבןויושם לב בשר .או-אזנהיהטובים
מתוך ספונטניות" .מצוות בטלות לעתיד לבוא" ,פירוש הדבר שבאחרית
הימיםנגיעאליהן לא מתוךכפייה שלהציווי ,אלא מתוך רצוננוהפנימי.
אנו מגיעים באחרית הימים אל החופש המוחלט ,כאשר הדברים ינבעו
ממעמקי הנשמה ,באותנטיות .ואולם אי-אפשר לדבר על ההתעלות מעבר
לחוק ,כאשר היצר הרע עדיין מנסה להשתלט עלינו .ההרמוניה שבין
החופש לחוק תתקבל רקעל-ידי התפתחות היסטורית ארוכה ,ועל-כן אנו
חייבים לפתחולשנות אתהפסיכולוגיההאישיתוהחברתיתשלנו.
אחתהדוגמאותהבולטות לשאלת החופשוהחוק,מצויהבחינוך.אידיאל
החופש באלידיביטויברעיוןשלפיוהחינוך הוא אחדמביטוייההלכתיות.
החינוךהואכפייהמעודנתביותר,אךלמרותהכולכפייה.וכך מלמדאותנו
הראי"ה קוק שבאחריתהימיםנגיע למצב שבונהיה מעברלחינוך ,ונסתפק
בספונטניות האנושית .לא נעסוק באינדוקטרינציה; לא ננחיל עוד ערכים.
אך זהו חזון אחריתהימים שאליועדיין לא הגענו .המהפכןחי בהרגשה
שהגאולה ככר הגיעה ,ושלפנינו אדם חדש ,איש אשר רוח אלוקים בו,
שאינוזקוק לא לחוקולאלכפייהחיצונית .הוא שכח שהעולםבעינו עומד,
וכמנהגו הפסיכולוגי הוא נוהג .הרס החוק היא שגיאה קטסטרופלית
והרסנית ,שפירושה הרס התרבות .אידיאל החופש הקומוניסטי הפך
לרודנותאיומה .הגישה הפאוליאנית החוזרתמדי פעם בפעם בהיסטוריה,
הופכת שוב ושוב את התקווה היהודית לאחריתהימים ואתהניסיון לפיוס
הגדולשבין החוקובין הנפשוהחירות  -למציאות מפלצתית .האשליהכי
המשיחהגיע הופכת עתה למשיחיות שקר; למלכודת מסוכנת.זוהי סכנתה
של דחיקת הקץ; האשליה שאנו מצויים בעידן הגאולה ,כאשר למעשה
עדיין לא הגענואליה כלל .ההרמוניה שבין ההלכתיות לחופש ,היא מוסר
האותנטיות .ואולם אנו חייבים להגיע אליה בחינוך בכפייה עצמית,
כהליכהכנגדדרכי הטבע,כדחיפתמכונית במעלה ההר.
ו
נ
נ
מ
ז
י
נ
ב
ם
י
פ
ו
ס
בימינו חזר אל השאלות האלה אהד מגדולי הפילו
עמנואל לווינם .רעיון החירות אל מול החוק חזר אל העולם המודרני
במחשבה האקזיסטנציאלית .בנוסח אחר אנו מתעמתים עם נוסח אחר של
הפתרון הנוצרי .כוונתי לנצחון האהבה .אך כהערתו של עמנואל לווינם,
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אילוהיו רקשניים בעולם ,האהבה היתה מספיקה .היותויש בעולם לכל
הפחות שלושה ,זקוקים אנו לחוק .קיומו של השלישי מחייב את החוק,
ושלישי הוא כלמי שמחוץ לאותם שניים .לדעתי ,אף גםמי שנולד מן
השניים.יתרהמזו,אפילובעולם שישבו רקשנייםזקוקיםאנולחוק,מפני
שאנחנו משתנים מרגעלרגע .גםאנחנו "רבים"  -אנחנושנייםשונים בכל
רגעורגע.
כאןמופיע שובהריאליזםכתנאיהכרחילכלמוסריותולכל תרבות.כפי
שראינובדיוןבסוגיית האוטונומיה,כדילהבין את השאלות הללו לעומקן,
אנוחייבים להתייחס לפרדוקס פאוליאני נוסף  -שאלת הולשת הרצון.
מדועאנייודע את הטובועושה את הרע?כיצדאני שולטבעצמי? עמנואל
לווינם רואה בהלכה את הדרךלחינוכו המוסרי של האדם .לפני שנשחרר
את האדם,חייביםאנולדאוגלקיומה של הרמה הראשונה,הבסיסיתביותר
של האוטונומיה :האם אנויכולים לכבוש את היצר? כוחה של היהדות -
את זאת הדגישו עמנואל לווינס וישעיהו ליבוביץ גם יחד  -בניגוד
המוחלט לעקרון "מוראה של מלכות" .בפרקי אבות אנו נקראים להתפלל
לשלומה של מלכות שאלמלי מוראה ,איש את רעהו חיים בלעו 20.זו
האורגניזציה המדינית ,העוטפת את החוק בכוח ובאלימות .לעומת זאת,
חלומה הגדול שלהיהדות ,חלום המתממש  -ללא ספק באופן מוצלח -
בהלכה ,הוא להגיע לשמירת החוק מפני הבקרה האוטונומית שבאדם.
משל אבסורדייעזורלנולהבין זאת .אדםנוסע במדבר ,ולמרות הכול הוא
מאותת כאשר הוא פונה ימינה או שמאלה .הוא מאותת לא מפני שהוא
התרגל ,אלא מפני שהוא רוצה לשמור על החוק.אין הוא מפחד משוטר,
אלאמכיר את החוקוהולךאחריו.זוהי בעצם אחת המטרותהעקרוניות של
ההלכה.לווינס רואה את עיקרה של ההלכה דוקא בהישמעות האוטונומית
לחוק.

היחיד וההלכה

ראינועד עתה אתמימדיההשונים של ההלכה.הפעילותההלכתיתנעשית

כאן בעולמנו ,עולם הטבע .ואולם תכליתו מצויה מעבר לכך ,בעולמות
נסתריםהמצויים מעבר לאדם,וגם בעומק עולמוהפנימי .הטקסמביאבפני
האדם את נוכחות החברה ,מפריע לספונטניות בהציגו לפניו את אידיאל
הטוב ,אך באופן פרדוקסלי מנסה לשמר בתוכו גם את הערב ואת המועיל.
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בעולמנו הפוסט-מודרניסטי ,איבדו סמלים וטקסים את חשיבותם .הפיחות
בערכם גרםויגרום ,לדעתי ,להרס השכבות העמוקות ביותר של תודעתנו,
ומתוך כך גם לקריסת הקשריםוהגשריםהחברתייםשעליהם מושתתהיחד
הציבורי .הסמלים והטקסים יוצרים ומעצבים את העולם שבו האדם חי.
בסמלים מתבטא העולםהקוגניטיבי ,בטקסים  -עולם המעשה .הסמל הוא
האגדה ,הטקס הוא ההלכה ,הבונים גם יחד את החברה ואת התרבות
האנושית.
ולמרות זאתעלינו לשאול אם ההלכה רק דורשת מהאדם ,או אם היא
מעניקהלו "תמורה"כלשהיבעולם הזה,כאןאועכשיו .תשובה לשאלהזו
תביא אותנו להבנת מימד נוסף של הטקסים ההלכתיים  -המימד
האינדיווידואלי.
הטקס אכן תורם לחברה ,אך הוא בעל חשיבות מכרעת גםבנוגע לפרט
עצמו .נסביר זאתבדבריו המופלאים של ר' יהודההלוי במאמר השלישי
של ספרהכוזרי:
אמר החבר :ומה שמרבה נעימותבחיי החסיד ומחזקה ומוסיף הנאה על
הנאתו ,הוא חובת הברכות שהואחייב לברךעל כל מה שהוא מוצא בעולם
ועלכל המוצאאותובעולם.
אמרהכוזרי:הייתכן הדבר,והרי הכרכות טרחהנוספתהן?
אמר החבר :האין האדם השלם ראוי לכך שיאמרעליוכי הוא מרגיש
בהנאה שבמאכלו ובמשתהו יותר מן הילד או מן הבהמה ,כשם שלבהמה
ראוי ליחס את ההנאה יותר מאשר לצמה אםכי הצמח מקבל מזון בכל

עת?
אמר הכוזרי :אמנם כל בגלל היתרון שיש לו לאדם בתחושה ובהכרה

בשעת ההנאה .כי השכור אשר בשעת שכרותו הובאו לפניו כל הדברים
שהוא מתאווה אליהם ...אילו סופר לו על כל זה לאחר שנתפכח ,היה
מצטערעל כךוהיה חושבכלזהלהפסדולא לשכר,הואיל וההנאותההן לא
באולידו כשהוא במצב של הכרה מלאה ותחושה שלמה.
אמר החבר :לעומת זה ההכנה להנאה וההבחנה בה והמחשבה אל על?
העדרה לפני בואה ,כל אלה כופלות את ההנאה ,וזוהי אחת מתועלות
הברכותלכלמי שקבלעליולקיימן בכוונה ובשלמות,כיהן מביאות לנפש
האדם את ההבחנהבמין ההנאה,ומולידות את ההרגשה בצורך להודותעליה
למי שנתנה לאחר שהיה האדם חושש להעדרה,ואז תגדל השמחה על הנאה
זו .כך אתה מברך "שהחיינו וקיימנו" ,שהרי אתה רואה את עצמך מזומן
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למות ,ונמצאת מודה על היותךחי עוד ,ורואה זאת כזכייה ויקל בעיניך
החולי ואף המות בבואו בזמנו,כי בעשותך חשבון נפשך מצאתכי ממשאך
ומתנך עםאלוהיךיצאת ברוח,שהרילפי טבעךראוי אתהכיייעדרכל טוב
ממךכי עפר אתה .אך האלוההיטיב עמך ונתן לךחיים והנאה ,ועל אלה
אתה מודה .ובבוא השעהכי יסלם ממך ,תודה ותאמר ה' נתן וה' לקחיהי
שםה'מברך,וכך תמצאנהנהכלימיהייך.ומי שלא קבלעליודרךזו ,חשב
את הנאתו לא להנאה אנושיתכי אם להנאה בהמית בדומה להנאת השיכור
שהזכרנו למעלה .ככה יחשב החסיד על תכן כל ברכה (מברכות התפלה)

ויבררלעצמו מהכוונתה ומה קשורבה,.ג

איןספק-בעינישיש"בדליסודיבין הברכהלתפילה.יש בתפילהטקסיות,
אךהיא בעיקרה "רחמים" ,השתפכות הנפש .הברכההיאבעיני טקס .ועל
כך מדבר ריה"ל בקטע שלפנינו .הברכה היא מובה ,אך חובה המעניקה
משמעותלחיינו .היא מעניקה לנו מודעות למה שאנו עושים .הדוגמה
שריה"ל הביא מעניינת עד מאוד.אין ספק שדבר זה מתקשר עם שאלה
קיומיתכלליתיותר .הבנתהתבהירלנו אתחשיבות הטקס גםבנוגע לפרט,
האינדיווידואום עצמו .נראה לי שעם עזיבת הטקסים והסמלים ,מאבד
עולמנו הפוסט-מודרני גם את משמעותהחייםואולי אף את טעמם .הטקס
הוא אחד האמצעים להחזירם לו .ננסה להבהיר זאת באמצעות כמה

בירורים.

ממה אנו מתפעלים? מה מניע אותנו? כאן מתמודדות שתי גישות
פילוסופיות או אסטרטגיות ,שונות ומנוגדות .האם אנחנו מחפשים את
השקט והנחת או את ההתרגשות של רגע המעבר מן המחסור אלמילויו.
האומנםיכול השובעלהביאלנו עושר ,או שאנונידונים להנות רקמסיומו
של הרעב ,רגעשייעלםמייד .לפנינו אכן קונפליקטבין שני מצבים,בין
המלאות שלמי שהשיג את מה שהוא משיגובין ההתרגשות לקראת מה
שצריךלהשיג .הטרגדיה האנושיתהיאשייתכן ושההנאהואולי האושרהן
תכונות של רגע הגבול ולאיותר.ביטוי בולט לטרגדיהזוהיא ללא ספק
מנהגם של הסיבריטים ,אותם רומאים תושבים בחצי האי האיטלקי ,שהיו
מקיאים את המזון שאכלוכדי שיוכלו לאכול מחדש .זהוייצוג של אלה
שמאסו בשובע ,וחיפשו רק את ההתרגשות שלמילוי התאווה .ההלכתיות
מהווהלפיזהיציאה כנגדחיים של שכרות ,המאבדים את התודעה של מה
שמצוי בידם .זאת ללא ספק הבעיה המרכזית שלהנישואין .הטקס מהווה
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לפי זה תרומה לאדם עצמו ,שתהיה לו מודעות על מה שמתרחש בתוכו,
ושיוכללבנותלעצמו אתחייובצורההרמוניתיותר.

ההלכה והאספקלריה המאירה

הדת "מאמינה" בסמלים ובטקסים ,ואולם היא מבקשת שלא ליפול
במלכודות שהם טומנים לרגלינו .כפי שראינו ,אחת המלכודות נעוצה
בהפיכת הסמלים לממשות .זאת היא המלכודת שהמיתוס טומן לסמל,
בהופכו את התורה ,חלילה ,לעבודה זרה .ואולם קיימת מלכודת נוספת:
הסמל עלול להיכנע לדמיון האנושי השבוי בקסם הראי .אנסה להסביר
אימרה סתומהזו.כפישראינו זאת עד עתה ,הסמל הואמעיןחלוןזכוכית
שדרכו האדם מחפש אתהמציאות הנסתרתשאינהנגליתלו ממבטראשון.
זהו תוכנו של משל ה"אספקלריה" ,אלגוריה שחז"ל הרבו להשתמש בה.
גדולתו של משההיא שהוא הסתכל באספקלריה מאירה ,דרךחלוןזכוכית
שקופה .אך פעמים רבות ,מבלי לדעת ,משתמש האדם בסמל כבזכוכית
אטומה או אטומה למחצה .או-אז נהפך החלוןלראי .הראי משקף לא את
מה שאנו מחפשים ,אלא את עולמנו האנושי .במצב זהאין אנו נהפכים
לצלם אלוקים ,אלא בוראים אלהים כצלמנו כדמותנו אנו .זהו הצד השני
של ה"מיתוס"; התוצאה שלכניעהזו .משל למה הדבר דומה? לאלכימיה.
האלכימיההיאכימיהגרועה,ואולם ק'יונג הראהשהאלכימיה מתארתיפה
את הנפש האנושית .האלכימיה ,שהיתה אמורהלהיות חלון שדרכוהיינו
יכולים להבין תחום מסוים של העולם ,הפכה להיות ביטוי מופלא של
מאוויינוהפנימיים .האספקלריה שאינה מאירה ,החלון שאינו שקוף ,הופך
ראי ,מסך להשלך ,להקלה שלעולמנוהפנימי .עתהנוכללחזורולנסח את
אחת התזות הפרובוקטיביותביותר של ר'יהודההלוי מתוךניסיוןלהבין
אותה מחדש :העגל הוא פרק כמיתוס; השתקפותעולמוהפנימי של האדם.
ואילוהארוןוהכרובים הםסמליםהמצביעיםעלהמצויבחוץ.

למרות המלכודות הרבות הכרוכות בהם ,נודעת לסמל ולטקס חשיבות
מכרעת.יש בהםכוחאדירומוזר .הם חושפיםלפנינומציאות נעלמת ,והם
פועלים על נפשנו מבלי שנהיה מודעים לכך .אלא שההלכה טוענת
שמציאותזואינה מציאות עצמנו ,אלא מציאות שמעברלאנושי ,מציאות
המרברת אל תוכנו .הכסיל הפך את הסמל למאגיה .הוא הוקסםעל-ידי
כוחה של המלה .זאת הסכנה האורבתלו .לחכם אורבת סכנה הפוכה .החכם
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מסתכל עלינו בציניות ובלעג" :מה העבודה הזאת לכם" ,ואין "עבודה"
אלא טקסוסמל .הדגלהוא סמרטוטצבועולאיותר ,אתהעובדעבודהזרה.
נלחם הוא נגד מיתוסים ,אך גם הורס סמלים .רבים הם אלה החושבים
שהאדם המודרני כבר "נגמל" מהצורך בסמלים .החכם מנסה לחנך דור
קטועי אצבעותמבלי להרגיש שבכך הוא מאבד שפה שכה הוא מדבר אל
עצמו.הפילוסופיה מאבדתכאן אתאחיזתההפסיכולוגית .עלכגוןזה אמר
קהלת" :אל תהי חכם הרבה" .החכםאינו מודע לסכנותיו של עולם ללא
טקס וסמל .הטקס מעניק אנרגיה לערכים .עולם ללא סמלים הוא חסר
אנרגיה,וביטוי מרכזי הוא הודאתו של אדם ש"אין לו כוח" .ואולם עולם
כזה הוא עולם מסוכן .הוא מסוכן לדעתי ,מפני שללא דיבורם של הסמל
והטקס הדתי המנסים לפרוץ לתוך-תוכו של האדם ,יפרצומפנימיותו של
האדם כוחות איומים שיבואולידי ביטוי בסמלים ובטקסים "שחורים".
הנאציזםהיא הדוגמה הבולטתביותרבכיווןזה ,אךפולחן השטן עלגווניו
מצויאיתנו כאן ,והוא משמש דוגמה של הטקס שהוא אנטי-טקס .ההלכה
והאגדהיהיונצחיים .השאלההיחידההיא מה הםילמדו את האנושות.ועל
כךניתןכולנו אתהדין.

