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 בניסוח הגלומה י השאלה על לעגות . מגסים שאגועד
 השאלה לעצם מקום יש אם לשאול עלינו שלנו, הנושאשל

 השאלה של הליגטימאציה שאלת על התשובההזאת.
 אותו לגבי לעצמנו תוחמים שאנחנו בתחומיםמותנית
 האם ."יהדות".. והנקרא וגבולות שיעורים לו אין אשרמושג,
 או היסטורי-אמפירי, כנתון ליהדות כאן מתכווניםאנחנו
 לפרוגרא- רעיונות, של למכלול נורמאטיבית, למסגרתשמא
 היא זה בעניין ההחלטה -.לחזון. ודרישות לתביעותמה,

 וחברה יחיד השאלה.של את ניונן.לעורר בכללהקובעוג,אם
 המחשבה ? הוא זה כינוס ,של הניסוח היהדות..במסגרת
 היסטדרי- איננו שהדיון מרומז לכאורה, גזה,היהודיתי
 ודרישית. השקפות של למסגרת מכוון אלאסוציולוגי,
 האפשרות לגבי ספיקות לי יש זו מסגרת מבחינתודווקא
 והחברה היחיד בעיית של דמותה מה : השאלה אתלהעמיד
 ,, . . .,ביהדות.

 את להגדיר כאן דעתנו על נעלה שלא להגיד,למותר
 לציון סיסמא לנו לבחור ננסה אולי אולם,היהדות..
 מה של אומרת זאת ריאלית, יהדות של לציונההיהדות,
 - מדגיש ואני כיהדות, ההיעטורית במציאותשהתגלם
 חד- אפיזודיים, גילויים להוציא ההיקטויית,במציאות
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 היהדות להתגלמות סיסמא אישיים; מקריים,פעמיים,
 עצמה, עם זהותה קויימת שבה רציפות באותהברציפותה,

 שחלו המרובים והשינויים והחילופים הגילגוליםלמרות
 הזאת המהות של לציונה סיסמה למצוא ננסה אםבה.
 של הראשון הסעיף מן טוב דבר נמצא לא היהדות,של

 יתגבר הבוקר: השכמת דיני חיים, אורח ערוך,השולחן

 בוראו. לעבודת בבוקר לעמודכארי

 אידיאליזציה של מגמה לנו אין כי להגיד למותרושוב,
 שנות אלפי שלושת כאילו ,שראל, עם של ההיסטוריהשל

 שולחו של הראשון הסעיף של ,ההתגלמותתולדותינו,הן
 הסיסמא זוהי אבל ; כן הדבר שאין להגיד למותרערוך.

 לראות אפשר אותה אשר והכרה, מגמה של מסגרתלאותה
 קיומה התמדת את הרציפות, את המבטא המעמיד,כיסוד
 האדם היות - הוא הזה היסוד אם היהדות. שלוזהותה

 אינן האנתרופולוגיות הבעיות כל הרי השם, לעבודתנתבע
 בהכנסנו כולנו : בסיסמא נשתמש ושוב ליהדות.מהותיות

 שלפני העמוד על או ארון-הקודש על רואיםלבית-כנסת
 : היא שמשמעותו תמיד., לנגדי ה' -שויתי הפסוק אתהחזן

 או הנסיונות וכל תמיד. לנגדי האדם את שיוויתילא

 המובנים, מן במובן היהדות, מתוך לדלותהמגמות
 הן אם בין אנתרופולוגיות, בעיות לפתרוןפרוגראמה
 למין מתייחסות הן אם ובין כפרט לאדםמתייחסות
 נטילה היהדות, של עקולאריזציה היא משמעותןהאנושי,

 היה,דות. מן דת של משמעותשל
 או חברתית פרוגראמה ביטוי לידי ביהדות באה אילו'

 פילוסו- היהדות היתה וייעודו, האדם על מסויימתתפיסה
 אשר הפילוסופיות, מאותן ודיוקא הפילוסופיות, מןפיה

 אותן רואה המודרנית הביקורתית הפילוסופיתהגישה
 בין פילוסופיה איננה היהדות  אולם כל'משמעות.כחלשת
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 היא 'והמגמתית ההכרתית מהותה כיהפי'לוסופיות,
 בכל לעבודת-השט התביעה = השם לעבודתהתביעה
 את-תורתם מחבב שאיננו מי גם המסיבות. ובכלהתנאים

 מאד גדולה משמעות לראות רשאי החסידות 'אבותשל

 שיעבדוהו רוצה יתברך -השם : לבעש,ט המיוחסתבמימרא
 ~בכל,האופנים..

- 
 לידי שבאו המרובות,. העמדות מן שאחת לזמרקשה
 היא והחברה, היחיד בעיית לגבי היהדות במקורותביטוי

 תפיסה היא מהן אחת כל ; היהודית התפיסה אתהמייצגת
 היא האלה מהתפיסות אחת. כל .מסויימים. יהודיםשל

 והיא מסויימים, וללא-יהודים מסויימים ליהודיםמשווספת
 הבעיות-של כל היהדות. ממקורות דווקא יונקתאיננה
 יהודי; ייחוד שום' בהן אין המוסר, .בעיות האדם,הערכת
 חבר- תפיסה אין יהודית, מדיניות אין יהודי; מוסראין
 השאלות בכל נחלקו כאחד וגויים יהודים יהודית.תית

 אלא לגויים; נין.יהודים עובר איננו המפרגד והקוהאלה,

 וגויים כיהודים יהודים לבני-אדם. בני-אדם בין עוברהוא
 קיוט ייי על השם בעניין'עבודת אלא נחלקו לאכגוייט
 מיין לעשות אפילו שאין אלא בלבד, 11 ,ולא ומצוות'תורה
 לפי היהדות של הספרותייט- במקורות- הוגי-הדעות-של

 ואותו אדם והחברה..אותו היחיד שאלת לגביעמדתם
 זרם או מסויימת תפיסה או מסויימת גישה המייצגמקור,

 זה, דבר לגבי עמדתו את עשוי.להחליף ביהדות,מסויים
 פרגמאטיים נימוקים מתוך אחרים, דברים הרבהכלגבי.

 - והעומדת הקבועה האחת המגמה מתוךוהוריסטיים,
 יתק אותו,אדם בפי המצוות; השס'בקיוםשיש.לעבוד'את

 פוליטית, בעייה כל לגני היפוכו ומחר זה הבר היוםשייאמר
 השינה לצורך בהתאם וכו', אסתיטית מוסרית,חברתית;
 . . מישהו. של מלבו להוציא בכדי - ובייחודוהמקום,

ימו
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 הנבי- התפיסה על לדבר מרבים : בייתר בולטת.דוגמא
 הלאומי הצד של ישראל, מדינת של ישראל, עם שלאיה

 שהנבואה כלל .תכן לא דבר של לאמיתן והמדיני.הממלכתי
 לגופו1 בהן שתעסוק טעם כל ואין אלו, בשאלותתעסוק
 היא אמנם חול. אלא קודש היתה לא בזה עסקהואילו
 בבני-אדם עוסקת היא שהרי האלה, השאלות בכלנוגעת
 לאומית, מדינית, מערבולת אותה בכל השקועיםחיים,

 מצד האלה בשאלות מעוניינת היא אין אולם ;ממלכתית
עצמן.
 אותו ומציגה הנביא ישעיהו את המזייפת פרשנותיש

 זו פרשנות מבחינת מדיני-לאומי-'היסטורי.כהוגה-דעות
 הגותו סובבת שעליו והציר המרכזי שהרעיון שמר,צריך

 מכל שונה שירושלים - הואהמןינית-לאומית-היסטורית
 ארפד, דמשק, ; ליפול יכולה אינה שירושלים בעולם,מקום
 ליפול. יכולה אינה ירושלים - ליפול יכולות כולן וכו'חמת
 כהוגה- אותו גם ונזייף לירמיהו, מישעיהו נעבור אםאולם
 סובבת שעליו שהציר נמצא לאומי-מדיני-ממלכתי,דעות
 ארפד מדמשק, שונה אינה שירושלים - הוא נבואתוכל

 חולק ירמיהו : אדם יאמר שמא תיפול. היא אלאוכו',
 וזה זה ישעיהו; על חולק אינו ירמיהו - ישעיהו!על

 של מלבם להוציא דיבר שישע"הו אלא הם, השםנביאי
 האלים: לקבוצת שייך בשבילם היה ישראל איהל אשראלה,

 דיבר ירמיהו ואילו ; חמת אלהי ארפד, אלהי דמשק,אלהי
 עבו- מעין אצלם נעשה כביכול, ישראל, אלהי אשר אלהכלפ;
 השם, .היכל על שמגינה מאגית, משמעות בעלת זרה,דה

 לא - ירמיהו ולא ישעיהו לא השם-. היכל השם,היכל
 פוליטית-ממלכתית-מדינית-היס- אידיאולוגיה להטהיתה
 להם היה אלא וגורלו, ישראל עם לגבי מסויימתטורית
 על לומר w~w ומה השם. דבר שמעו : והוא אחד,עיקר

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "חינוך האדם וייעודו", בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים תשכ"ז



 הוגי-הדעות כל על גט עומר ניתן והצדק האמתנביאי
 אותה'מהוה את מייצגים שהם במידה המאוחרת,ביהדות
 עם היהדית של זהותה התמדה משותתת שעליהיהדותית,
 וגט ההיסטוריים הגלגולים בכל קיומה ורציפותעצמה,

 שנה. 3000 במשך עליה שעברוהתרבותיים,
 כסוהרות, הנראות השונות, הגישות הבנת בוכיוצא

 אם רק מתיישבת המדומה הסתירה המלוכה. מוסדלגבי
 מצד אירלוואנטית המלוכה והנביאים התורה שלגבינכיר

 דרוש שהוא אפילו וייתכן במציאות כזה מוסד ישעצמה.
 מצוות יש קיים, והוא דרוש הוא אם מסויימים.בתנאיט

 מחוייב- תוא זה מוסד אם בשאלה ואילו זה. מוסדלגבי
 ; חכמים מחלוקת בזה יש - דתית מבחינההמציאות

 והעובדה רשות. או חובה הוא מלך- עליך תשים -שוםאם
 ילולים אנו שהרי קובעת, אינה חובה, נפסק:ש,להלכה
 רשות. שזהי שאמרו תנאיט, של גדולים באילנותלהיתלות

 הנצי-ב, האחרונים, מאחרוני' אחד דווקא . הסביריפה
 ומן התורה מן ניכר מלך-'כי עליך תשים .שום עלבפירושו
 רוחה מבחינת מאד רע דבר היא שהמלוכההנביאים
 נעשית היא מסויימים שבמצבים אלא התורה, שלומגמתה
 'הקמתה אלה ובמקרים העם,' קיום צורך מבחינתהכרח'
 את שדוחה הציבור, של נפש פיקוח מעין - מצוהנעשית

 הצלת~ לשם למצות-חילול-שבת בדומה שבמלוכה;האנסור

 שכל הגדולה האמת את הנצי-ב מבטא כאן מסוכן.'חולה
 למעטה היא וההיסטורית, הפוליטית החברתיתןהמציאות

 ואיו הדתית,' והתכלית המגמה מבחינתאירלוואנטית
 איננה ההלכה כאן גם הצורך. לפי אלא בה דנההתורה

 היחוד שאלת על פסקנית תשובה לתת לנומאפשרת
 'והחברה;

 במעשה ביהדות וחברה. ביחיד ה'דיון פותחים'אןיש

רמש'
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 המשמעית בצלם. היחיד האדם בבריאתבראשית,
 להתפרש ניתנת בצלט- היחיד האדם בריאת עובדתשל

 להתפרש.פירוש היא.ניתנת מאד.. מאד שוניםבאופנים

 יתר אחד. איש היא כולה שהאנושות :קולקטיביסטי
 עובדת אם בוודאות להגיד .אפילו אין כןיעל

 האדם. של מעלתו על משהו אומרת בצלם האדםבריאת

 חסר הוא - אומרת זאת אלהים, צלם אלא אינוהאדם

 הקיר. על כאן התלויה תמונה כאותה עצמו, מצד.מהות
 משמעותה את ומקבלת בצבעיט, מלוכלך לוח אלאשאינה
 זו. שתמונה. יבר אותוי ואם משהו. .מייצגת שהיאבזה.

 הוא דעתי שלפי או בו, מכיר אינני שאני דבר הוא.מייצגת
 זה, ללוח אין - אותו מעריך אני אין אם או כלל, קייםאינו

 האדם היות עצם : אומרת זאת ערך. שום בצבעים,מלוכלך
 הערך. את כשלעצמו מן.האדם שוללת אלהים בצלםנברא
 אומרת צלם,אלהים;.זאת רק הוא אלא אלהי אי,ננוהאדם

 אלא אינה ומשמעותו תכלית, ואיננו ערך איננו הוא-

 האתיאי- לקאנט הקיצון הניגוד זהו אלהים.במעמדו'לפני
 האנושי והיחיד אלהים, במקום בא האדם בשבילו אשרסט,
 . . " . י, ערד,עליון.נעשה

 היחיד בבעיית היהדות- .דעת את למצואהמתעקשים
 ההלכה ומן המקרא מן קרובות לעיתים פוניםוהחברה

 בדברים להיאחז מרבים חז-ל. ומאמרי מדרשו-אגדהאל

 בדיני העדים- על בית-הדין.כדי..לאייםהמושמים,בפי
 אחת ,נפש ועל~שקילת .יחידי, האדם:שנברא על :נפשות

 גירסה )לפי. מישראל אחת נפש או. גירסהי,אחת(,.)לפי
 במאמרים, להיתלות אסור אולט מלא. עולט כנגדאחרת(,
 רב' פתאום מתוך . ואמורים מאד )וקבים הם אםאפילו

 עובדיה לר' במכתב הרמב-ם דברי את לשכוח איןולעולם
 כאגדה או הפסוקים מן בפסוק ימחפש. ההולד שכל,הגר,
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 מן אחד בדברי או המדרשים מן במירש או האגדותמן
מסויימת.ב_ 'השקפה כמבססת הנראית מלה שימצא עדהחכמים,

 מה לו ודי לדעת, עצמו מאבד אלא "אינו
 אלא ובעקרונות בהשקפית לדון אין ואכן, לנפשי..שעשה
 ביהדות הזאת והטוטאליות הלברים, של הטוטאליותמתוך
 להחליט אפשר אי ההלכה לגבי ההלכה. ידי עלמיוצגת

 המקיים היהודי. של הציר על סובבת היא אםבוודאות,
 משמעו- אותה. המקיימת היהודית העדה ציר' על אואותה,
 אלא סוציולוגיתן או אנתרופולוגית אינה ההלכת שלתה

 )או האנושית - בחברה ולא באדט אינו עיסוקהדתית:
 ולא טבעי כנתון מקבלת היא אותן האנושיות(בחברות
 .כערך.

 הנראה אחד, צ,ד והמצוות התורה של ביהדות ישאמנט
 = קולקטיביסטית'מובהקת גישה של כהתגלמותלכאורה
 יוס- עבודת בקרבנות-ובתפילה. ה, עבודת העבודה,והוא

 לה אין- ב-אחרי-מות-, נקבעת שהיא כפיהכיפורים,
 ,שראל, קהל וככפרת הקולקטיב כעבודת אלאמשמעות

 נאהל יהיה לא -ואדם : מישראל אדם כל ממילא נכללשבו

מועד-
 את מעמד באותו ומסמל המייצג איש לאותו פרט -:

 אמו- הדברים בלבד הכיפורים יום נעבדת ילא ישראל.קהל
 מטעם הבאים ובמוספים בתמידים כולה, בעבודה אלארים,
 באים אינם ולעולם מטעמה אלא באים ואינם כולה,העדה
 קרבנות-ציבור, במקום שבאה תפילת-חובה, אף הפרט.מן
 מוכתבים ונוסחותיה צורותיה וכזמניה הציבור, תפילתהיא
 מקוט בה ואין המתפלל, בכלל כפרט ויחיד יחידלכל

 פרט לכל המיוחדים הנפשיים והצרכים הלך-הרוחלהבעת
 כל רגע. באותו מצף הוא שבה ובסיטואציה במקוםופרט
 קיצונית. קולקטיביסטיה לדתיות כבירח נראהזה

 גאוכי- אע'עיסוקנו הכיפוריט בעם אנה'בדתמ~אולם
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 מכירים שאנו הכיפורים יום החיה. ביהדות אלאאנלוגיה
 זו; ביהדות לגיטימי ושהוא שלנו וכחוויה שלנוכמציאות

 ואילו נעילה, תפילה היא העילאי ביטויו - שנהאלפיים
 מוסף: בתפילת כזיכרון אלא בו נשתמרה לאהעבודה
 בכל הוא לה, מיוחד שניסוחה במידה נעילה, שלעיסוקה

 בה מופיע הכלל ואין ובתשובתו, בחטאו דווקא, ופרטפרט
 שניסוחן והאחרונות, הראשונות בברכות במסגרתה,אלא
 הביטוי היא נעילה ימים-נוראים. תפילות לכלקבוע

 זו ומבחינה אינדיווידואליסטית, ביותר.לדתיותהמובהק

 ביותר. מעניין הכיפורים יום של מוסף ובין בינההניגוד
 יו0 של האלה הגילוייט משני איזה -. השאיהאולם

 יותר, אוטנטי 'או יותר לגיטימי יותר, כשר הואהכיפורים
 אחד כיפור יום אלא אין מובן. כל חסרת שאלההיא

 יוט בין ואין ומסיבותיה, תולדותיה גילגולי בכל..שהדות
 כל של תפילתו ובין באהל. יהיה לא -ואדם שלהכיפורים

 כלום, ולא שלנו הכיפורים יוט של בנעילהיחיד'מישואל

 ולא פסקו לא עצמה עם .וזהותה היהדות שלוהרציפות

 זה. כיפורים ביום ההוא הכיפורים יום כשהוחלף_'נפגמו

 מסקנה כל להסיק נוכל לא הכיפורים סיוט גם : אחרלשון
 ביהדות. קולקטיוויזם. או -אינדיווידואליזם בדבר.

 ימים- של התפילה סדר כל בניתוח מתגלה דבר אותונ
 של ציר על סובבת השנה ראש של הפילת-חובהנוראים.

 לראת כן.נקוה.י. -על לשבח., (עלינו. תן..פהדד:,"ובכן

 מתייחסת שאינה תפילה זוהי וכו': עוזך-מהרה,בתפארה

 אלא היהודי, הקולקטיב אל לא ואפילו אליך, אואלי

 עניינה י קוסמיים כמעט אוניברסאליים, ומשמעותה.תוכנה
 המיוחדת ואישיותו הפרט ואין בעולט, מלכות-השם-ך
 וכשרים, טובים יהודים עשו מה אולם בהיכלל. מופיעיםלו

 -לראות של הבחינה מן השם את לעבוד הכוח להם היהשלא
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 יונתנה המיהמציאי'את - בלבד! ע711" בתפארתמהרה
 וכו', בקיצו לא ומי בקיצו מן ימות, ומי יחיה מ" :תוקף-
 משמעותי הבדל יש דתיות. ובעיות דאגות הן אלהכאילג
 ומבחינה תוקף", .ונתנה ובין וגו'. פחדך .ובכן:תן ביןעצום

 הערכותיישונות להעריכן. יש אף פורמאליתןהלכתית

 'ואילו ודין, חובה היא הראשונה רק שהרילחלגטין,"
 בכל נתקבלה )ולא ומנהג רשות אלא' אינההאחרונה

 האמפי- החיה, הדתיות-היהודית מבחינת אולםישראל(ל
 להכריע חייב היהודי ואין לגיטימיות, כאחת שתיהןרית,
 ,תוזלף; 'ונתנה אח או פחדך. תן .ובכן את לו ולבחורביניהן

-
 .למרותוההסתירה בכוונה שתיהן לאומרן יכול הואל
 '1 ' שבין,משמעויותיהן.הגלויה

-' 
 :ן : :' ,

 שנעשה אחר תחום בכל שנמצא מה אלא בהלכהואין
 ספרות: כל אחד, מצד לפנינו, היהדות, של בלתי-נפרדחלק

 הלבבות. מ-חובות הגדולה,המוסר
 900:שנה'עד מלפני

 דתיות של- תעודות הן אלו שנה' 200 מלפני. ישרים-;מטילת
 לחב- ואפילו האנושית;. לחברה קיצו)יתיאינדיווידואליסטית

 הוא; על-כן:-ברור יתל כלל. מקום בהם אין ישראל, עטרת
 כל על . החברתית, המציאות הלבבות. .חובותשלבעל

 בגיר היא בה, הכרוכים והבעיות התפקידים :החיובים,
 אדל של דעתו את מסיחים אלה שכל משום רע,פגע

 מצד אולם, נב מהם: ירחק נפשו ושומר - בעולמומחובתו
 ביהדות, לאינסטיטוציה שהיתה דמות, אותה לפנינושני,
 המחשבה של לסיסטימאטי1אציה נסיון כל של הציר.היא
 ש; בנושא גט דן כדרכו; הרמב,0ר היהודית_הרמב.ם.הדתית

 האלה המישורים שני בין .אי-ההבחנה ; מישורים שני עללנו
 שיטהו'של לגבי ואי-ההבנוה הטעויות של מקורהיא

 המישור שני'מישיריטן- על אמורים דבריו כלהימב"ם.
 :: אחר תחום וכבכל L.tiWn-הערך; הצורך, .הואהאחד
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 הרמב.ם אנטגוניסטיים. מושגיט הס וערכים צרכים כאןגם
 מבחינת ביהדות עוסק והוא הצורך, מבחינת ביהדותעוסק

 שתי בין מפורשת הפרדה בדיונו מפריד הוא ואיןהערדי
 מבלי לרמה מרמה מדלג בכוונה, מערבבן אלאהבחינות,
 הדברים את להבהיר לא כדי והכל במפורש, זאתלציין
 לקורא ולהניח הדבריט, את להבין ראוי שאיננולקורא

 הרמה ולהבינם. ביניהם להבחין  בעיון, המעמיקהנבון,
 אוטיליטא- היא הרמס-מ, של דיונו  מתנטל  שעליההאחת,
 נעדרת המקובלת, לדעה בניגוד  מזסטית. היא השנייהרית.

 הראציונאליטטית. הרמה הרמב-ם שלבמשנתו
 קולקטיביסט הוא הרמב,ם האוטיליטארית הרמהעל
 ענייני לפי נתונגת התורות שתהיינה .אי-אפשרקיצון:
 התורכית שההוראה ההכרח מן אלא והזמנים,האנשים
 לקצת ראויה שהיא פי על אף לכל, כוללת מוחלטתתהיה

:_ האנשים לפי היתה אילו כי ראויה, אינה ולאחריםאנש-ם
 של האובייקט : אחר לשון ; בכל- ההפסד נופל היה

 כמו-כן הכלל. אלא ויחיד, יחיד כב אינו הדתיהמעשה
 לעצם כתנאי החברתי התיקון חשיבות את הרמב-םמטעים

 ישביל לא האדם -כי ; הדתית התכלית הגנת שלהאפשרות
 בורח או רעב או חולה כשהוא  המצוות, יעשה ולאהאמת

 אף רבה ובמידה והפחד, המחסור והרי. - אויביו-מפני
 החברתית. המציאות של פונקציות אלא אינםהמחלה,

 לא - בתורה דן הרמב-ם שבה האחרת הרמה עלאולם

 הדבר היותה מבחינת אלא צורך, של סיפוק היותהמבחינת
 האנושית השלימות עלהיחידשעשייתוהואערך-שמנאמר

 נאמר שם עמך.; לאחר ואין לבדך .לד שהיאהאמיתית

 כוכם האנשים .יראה אלהיו, עם המתייחד השלם,שהאדם

 כחיה ספק בלא ההם העניינים לפי הם אשר ענייניהם,כפי
 כשיחשוב - המתייחד השלם יחשוב לא אשר כבהמה,או.
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 או .; , מחט ההיזק-המזיק מן ההינצל בצד אלא -,בהם
 של הגישות .שתי בין סתירה ואין מהם.. תועלת .. .לקבל

 מסדירה - וה.תורה חברתי, , אירגון דרוש- ' אמנם :מרמרם
 הדבר משל.למה ערד. החברתי ההסדר אבל-איןאותו,
 חיוניים, צרכים חט והפרשה עיכול -,לבריאות:-דומה

 :".. ' י' ערכים. אלה אין אבל_- כסידרם פועלים אינם הפרשתו או שעיכולו לאדםואוי.לו
 המת"חסת אקטואלית, בחינה גם בהעקתנו -יש.

 בהיטז == או במדינתזישראלל ית:ישראללמעמגה"של
 המדעה,בדת.,יש"להבחתנקודת-הראייה'-=.במעמדה,של

 ישראל.ובק שלנעם ההיסטזרית המציאות'הגלותיתבין
 היהר התודעה בעל היהודי בהווה. הממלכתיתהמציאות

 היה'לחיות,את לא.יכיל והרצוהלהיותויהודיףלפמס,דית
 מתוך אלא בחיתן תוכריהודי להגשים היה לאיכולחייה

 מוחלטת,בקולקשיבהתערות
 היהודי:-_

 הקהילה.הדתית.
 הזה:לא'הירבמציאות"אעסטכ יתחום,הקולקטיבמחוץ

 קיום קיום.יהוד" בפועל היה"להתגלם עשויטוציות:שבהן
 במקווה עבית-עלוניה בבית-כנסת מוחשי באופן התבטאזה

 "בשבת, כולם ועל .,- ובישיבה תורחיבשחיטהל"בתלמוד
 שאים שאינרידתילאנחנו-הקימתו~מסגרת(לקיוםזי%וח,

 אי דתיים "אינר.מבטא"ערכים ,זת"םמתבטא'במוסדות
 את,משמוו"רשל מחדש יש,יבחון דתית.-מעתהמשמעות

 ומדעתף ישראל עם ומבחינת מישראל מבחעת,אדםהדת

 לאומית נפתקציה ראיית:דת.,שראל של משה היוםרתחת
 וחשיבותה'לגבי(הצרכים ערכה ישראלזומבחינת. עםשל

 לאתר משותפת ח גישה ו ומדעתו העם שלוהאעטרסים

 לאמיתי הרשמית. הדתית ולמנהיגות ברגורען דודאיטט
 למיותרת, ישראל דת את עושה זו גישה דבר,של

 ואחדותו ישראל מדעת של קעמה כמחקה. אותהמצעה ואי

רוה
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 יסודות על היום מושתתים 11 במדינתו העם שלהלאימית.
 מאוחדים אנו היום! מאוחדים אנו , במהלא-דתיים.

 מאוחדים אנו המדינה, מטעם ובדרכוןבתעודת-הזהות
 האזרחי בחוק מאוחדים אנו בצה-ל, ובנותינו בנינובשירות
 על מקבלו בארו הדתי הציבור גם אשר החילוני,והפלילי
 מקוי כאן ישראל. דת י ומצוות בתורה מפולגים אנועצמו.

 בארצי ישראל עם בקרב המתעוררים הגדוליםהקשיים
 ממלכתי' ולביסוס לאומית לאחדות ביותר הגדולוהמכשול
 קולקטיבי, כגילוי הדת את רואה שאיננו מי יקלפיכך

 הוא רק אנושי, כייעוד אותה רואה אלאלאומי-ממלכתי,
 בטענת ישתמש לא הוא. הדת. למען ללחום היוםמסוגל
 הוא אלא דתיים; להיות אידען. פאר גוס ש-סאיזשקר

 שזיהי ערול, שולחן של הראשיו הסעיף טענת אתיטען
 או מועיל זה אם בין בעולמו, מישראל אדם שלחובתו

 הכל- או הממלכתיים הלאומיים, לאינטרסים מועילאנננו
 D1W1 עס שום ישראל. ענו ושל ישראל מדינת שלכליים

 ערכים אינס ומדינתו, ישראל עם לא אף מדינה, שוםעדה,
 שבאו אנושיות, יצירות או פיקציות הם אלה כל ;עליונים

 ערכיט לשמש או בני-אדם של אובייקטיביים צרכיםלספק
 של ערכים או נפשיים צרכים גם אבל ; האדם שללנפשו
 האדם, של צרכיו אלא אינם וחירות, מולדת כגוןהאדם,

 שבהיסטוריה כשם לפיכך, דתית. משמעות להםואין
 שבדתיות הקולקטיבי היסוד הובלט ישראל עם שלהגלותית

 האישי היסוד את להבליט היום מחובתנו כךהישראליה,
 המאבק. ואת החינוך את לרכז יש ועליושבה,.
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