
 רוס ניימ,1ד"ר

 רוזנצוויג ופראנץ כהן הרמן של במשנתםהמשפחה

 ואל בכלל, הדת אל רוזנצוויג ופראנץ כהן יחזקאל הרמן שלדרכם
 רוחניים ונפתולים ארוכים דרך חיפושי אחרי באה בפלט,היהדות

 אלה והם מנסיונות מושפעת היהודית עולמם השקפתממושכים.
- המשפחה תורת גם התקרבות.של  על אצלם לדבר שאפשר ככל 

- זה מוגדר בנושא מגובשתשיטה  דוגמאטית מעמדה נובעת אינה 
 התפת- של מהלך משקפת היא אלא בנדון, המסורת דעתוניתוח
 האמונה עולם אל כללית תרבות ספוג מעולם בעוברם אצלםחות

והדת.
 קאנט, של האתית במשנתו מקורה כהן של בשיטתו יסודהנחת
 האדם. של האוטונומי הרצון ועל התבונה על מבוססתוהיא

 לפי שיחיה הוא וכבודו רצונו, בחופש מתבטאת האדם שלמהותו
 הרואה זו, תבונית אתיקה מחוקק. עצמו הוא אשר המוסריהחוק
 ודורשת אנוש בני של בשיוויון דוגלת המוסר, מחוקק את אדםבכל

 כי כהן, קובע קאנט בעקבות לעצמו. תכלית אדם בכללראות
 האדם. בתבונת המעוגנים פנימיים צווים הם האתייםהצווים
 המארבורגית, בתקופתו הפילוסופית, הגותו של הבראשיתבתקופת

 הדרישה את מעביר והוא הסוציאלית, דאגתו את כהן מביעכבר
 של הפרט בתחומי התנהגותו מתחום המוסרי הצו שלהפנימית
 מוב- אידיאליסטית עמדה מתוך המדיני. המשפט לתחוםהאדם
 חברתי. צדק של ומושלם נצחי לשלטון הוא שואףהקת

- קאנט של מתורתו זו סטייהלמרות  המוסר את להפקיע נסיון 
 את לדעתי המאפיין האובייקטיבי, למימד הסובייקטיבי המימדמן

 של רישומה ואשר המארבורגית, האסכולה שלהנאו-קאנטיאניזם
- בו ניכרת היהודיתהדת  בתוך לייחד צורך כל כהן ראה לא 

 ידי על נוצרת שהדת דומה אדרבא, לדת. עצמאי מקוםשיטתו
 הפעילות המוסר. דווקא הוא בתבונה וחלקה האנושית,התבונה
 והיא המוסר, דרישות את למעשה הלכה ומחזקת מכינההדתית
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 גריס גייצןל

 יותר קיצונית בצורה הזמן. במרוצת אתן להתאחד מיועדתגס,ן
 )רצון(, לאתיקה )מחשבה(, ללוגיקה שמחוץ כהן קובעמג'אנט

 פעולה כוח של נוסף יצירה לתחום מקום אין )רגש(,י,ן,'סתיטיקה
 להיבטל עתידה והיא המידות תורת בתוך נבלעת הדתאנושי.
 דומה התפתחותו. למלוא המוסר כשיגיע מעבר, תקופת אחריב6

 בשיטת הדת "מושג בספרו לא זו עקרונית עמדה נטש לאשלהן
 בעזבונו שנמצא בספר לא שאפילו ואפשר )915!(,הפילוסופיה"

 במעמד הכיר לא ואף )1919(, היהדות" ממקורות התבונה"דת
 הש- שהוא ברור זאת, למרות 1 האתיקה. לגבי לדת שישעצמאי
 התבונתי המיבנה בתוך משלה מקום לדת לייחס יש כייכנע

- לה אין עצמאות האדם. של"מוסרי  לה. יש מיוהדת סגולה 
 בהגותו אנו עדים הרגש, על הדת את להעמיד סירובו למרותנית, העיו- בהכרה הדת של מקורה הקובעת השיטתית, קביעתוקליות

 לעבר המופשטת המושגית התפיסה מן הדרגתית לחריגה כהן*
 אפשר זו בהתפתחות התבונה. בתוך הדת ערך של מתמדת,עמקה
 נקודה לתפוס ומותר המשפחה, של ובמשמעותה בתפקידהלהבחין

 ונתבהרה שהלכה חשיבה כהן, של בחשיבותו פנה הם כניידתע
 רבות.פמשד,שכים

 המופשטת, האתיקה לו. הראוי במקום היחיד את מעמידהיינה המידות תורת ? המוסר בתוך הדת של המיוחדת הסגולה~הי
 אלמוני, כאדם אלא כפרט, הפרט את מכירה אינהיקאנטיאנית,

 הממשיים, האישיים ההבדלים מן מתעלמת היא האנושות.קמל
 בתוך אותו ומבטלת היחיד של החושניות התכונות אתקוללת

 בדרישותיה לא המוסרית, האמת השגת למען כולה.האנושות
 הבטוח ובנצחונה בהגשמתה בעיקר אלא בלבד,האידיאליסטיות

 ביחידותו. הזולת את לגלות היא וחובתנושות, האנו- כמייצג הסתמי האדם מושג את לראות לסרב עלינו~הווה,
 קירקגור של מחאתו את המזכיר המופשטת, לשיטתיות זהביגוד

 כוח שימש כהן, של לגישתו רוזנצוויג של קירבתו את'ימסביר
 עוד כל עצמו את מכיר אינו האדם היחיד. של ערכו לגילויומניע
 את לשבור מצליח שהוא משעה רק , באישיותו בודד נשארקוא

 מגיע הוא קונקרטיים, רגשות מתוך לזולת מתייחס והוא,1אנוכיותו,

 : ריטנשטרייד ו Jzz עמ' תשי"1,' חושיים ה,הךות, של הפילוסיפיה : פיטמי ר'',ן'1
 66. עמ' שני, כרך תש"י, תל-אביר, החדשה, בעת היהודיתהמחשבה
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 יוז)צוויו ובראש כהן הרמן של נמשיתםהמשפחהי

- "העמית" כנגד אמיתית. עצמיתלחכרה  האל- המופשט האדם 
- האתיקה שלמוני  המתגלה. "הרע", את להעמיד כהן מבקש 
 בין הצטרפות של ממשי נסיון מתוך אהבתית, התייחסותמתוך
 אינו האדם ואלמוני. מופשט כללי, יחס בדרך ולא לחבירואדם
 בגורל פעיל שותף אלא התכליות" ב"ממלכת חבר עצמו אתרואה
חבירו.
 תפקידה וזהו הפרט, את מצילה הדת ; הדת דרך לנו מתגלההרע

 האל החוטא, האדם הסובל, הרע העוני, של המושגיםהמיוחד.
 את הפורצים מיוחדים, קיומיים מצבים לפנינו מציעיםהסולח,
 היתה לא שהאתיקה בעיות לפניו יפותחים האדם של בדידותוגדרי

 את לאחד כהן בידי עלה אם נטוש הוויכוח מראש. לגלותןמוכנה
 הדת מן השאולים המושגים את ולהחדיר הדת, ואתהפילוסופיה

 הניתוח כי ספק, מכל למעלה ברור אמנם התבונה. מיבנהלתוך
 האתיקה דרישות להעמקת אותו הביא הדת שלהפינומינולוגי

 שבכוונה זה במיפנה כי דומני הממשי. ליחיד זיקתהולחיזוק
 בין ההבדלים ועל הדירוג על ולשמור היחיד מקום אתלהבטיח
 המשפחה. של הסגולית חשיבותה מכהן נתעלמה לאיחידים,
 כהן שפירסם במאמר ביטוי לכלל משל, דרך באה, הזאתהתפיסה
 מחייבת אינה הדת הדת. מקור היא "המשפחה : 1916בשנת
 המשפחה ומתוך במשפחה, שורשיה מכה היא ; הגותיתחברה

 י ניצניה".צומחים
 להדגיש והיטיב טען, ומתמיד מאז מחשבתו. לקו נאמן נשארכהן
 תחום בין ברורה הבחנה להבחין חייבים כי קלצקין, יעקבזאת

 תלויה הרצוי של הגשמתו כי הדבר נכון אם הרצוי. לתחוםהמצוי
 לציין הדין מן הקיימת, המציאות של מדיייקת בהכרה רבהבמידה
 הנתון, מעבר לחרוג בשאיפה בעיקר מתמקד האדם שלשעולמו
 להתחשב שעלינו זה, פנים כפל הרצון. ובהפעלת העתידבהטרמת

 זרמי בשני משתקף הפאנתיאיסם, לטעויות קרבן ליפול לא כדיבו
 חקר המדע, : המצוי עולם אחד מצד והיוונות. היהדותהמחשבה,

 לפי המציאות את לתפוס בכוונה התבונה כוח על המיוסדהטבע
- ההכרחיים השכליים היחסיםהנחת  יוון. שאיפת היתה זאת 
 האנושית החברה ותיקון המוסר דרישת : תורה יצאה מציוןאמנם

- הרצון וחופש המעשית הפעילות עלמבוססים  החזון זהו 
 ישראל. נביאי שלהמשיחי

 319. עמ' שנ,, ככד 4]19, ברלין ,בורמ)ית( יהוזיים כתנים]
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 ובעיצוב השונים המחשבה עולבות שני בין זו אבחנה עלב"סתמך
 המשפחה ביצירת אנו עדים ואחד, אחד מכל הנובעת החברהדמות

 המשפחה המוסר. אל הטבע מן הרצוי, אל המצוי מןלפליאה

 הדת, מסוגלת כיצד להבין כהן בידי סייעו התפתחותה,ו"זקי

 מעבר אל לחרוג עליו, בהישען אלא הטבע עולם את לשלולמנלי
V~va)הדרך את לפלס האדם", "תורת של לנ,ימושה החושני 
 לרע. הישיר לקשר הקונקרטית,לעתיקה

 הוא המשפחה יסוד הדת". מקור היא "המשפחה אמרנו)ש(
 מביאים מלידה, הטבוע המיני היצר הטבעית, המשיכההאהבה.

 אנוכיותו מבצר את פורצת האהבה משפחה. חיי ליצירת האדםאק
 וטבעי ראשון יסוד המוסר. מדרך הנגף אבן את ומסירה היחיד,ש4
 המשפחה את המפרנס מסודרת, לחברה העדר את ההופךזה;

 חושף והמשפחה, העם בתוך היחסיות החברותות וגםי*מדינה
 וככוח מוסרי כיחס האהבה את מכשיר הוא זו מבחינה ן הרעא,ע

 מעולם מעבר מאפשר מינית אהבה של טבעי רגש אותורתחני.

 מן המוסרי. במפעל הרגש ערך את ומצדיק הרצוי לעולם,מצוי

 רבה חשיבות כהך מייחס 1900 בשנת כבר כי להדגישל,אוי
 יסוד כמושג האהבה של מקומה על שהצביע שעה זו,ל"תק~מות

- אלוהים אהבת של וראשיתה "תחילתה הקודש. בכתבי הדתול  
Drfi1שהקביל ההקבלה בעיקר תצוין , המין". לאהבת הדמיון 
 בכתבי האלוהים עם ההצטרפות ותהליך האדם קורות בין~הן

 את לאחד יותר מאוחר בשלב אותו שהביאה הקבלה -,קודש
 האל- ובין למקום אדם בין לחבירו, אדם בין האהבה, צורות4
 לפנינ, מעמידים אין הנישואין את הנבחר. oy~l לבני-אנושוקים

 אדב שבין ליחס כסמל גם אלא בלנד, האנושי שבתחום כמעשה""
 ברגש נעשה העמית עם השיתוף לאלוהיו. ישראל ביןלמקום,
 כנקודך משמש )רחם(, בטבע הוא גם המושרש רגש ואותירחונים,

 אם אשר "כאיש : והאדם האלוהים שבין היחס לתיאורמוצא
 האב אל האם ומן יג(. סו, )ישעיה אנחמכם" אנכי כןייחמנו
 היטי, כהן יג(. קג, )תהלים יראיו" על ה' רחם בנים על אבכרחם
 הנעלו הערך : והאבהות האלוהות בין היסודי הקשר אתלהבליט
 מעמידינ כאנושית, כאלוהית האבהית, ערכי עליונה. סמכותבל
"ן, אחוזו של יחסים אנשים בין ורוקמים בן, של במעמד האדם4ת
י

 43. עמ' שלישי, כרך ואדם", אלוהים במושגים וחסד "צדקה שם,
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 רי,יצווינ וכראתן גחן הימן של במשנתםהמשפחה

 ושל השיוויון של היסוד מושגי אחריו גורר האב "מושגאחים.
החברה".

 לא נעוץ בימינו המערבית החברה משבר כי לחוסיה, אולימותר
 חברת להקים ובהשתדלותה האב בסמכות להכיר בסירובהמעט
 החדישה הדימוקראטיה האב. אהבת נגד מרידה מתוךאחים
 כל שבו משטר להקים וניסתה האב דמות את כאילו-מותתה
 מן בכך שללה לא אם עצמה את ששאלה בלי אחים,הבנים
 עדות מעידות קאפקא של יצירותיו אף מלכדם. שבעצם מההבנים
 יחסים, מערכת. בתק משתלבת המשפחה התפוררותהאלוהיכ. מרוי נגד מרד אחת ובעונה בעת .הוא נגד,האב המרד כימאירה,
 המשטר ובעיית הדת בעיית שבין ההדוק הקשר את מבליטה_והיא

 אופן בכל כהן. של מניתוחו גם משתמע דומה רעיוןהמדיני.;
 תנאי היא כשלעצמה, תכלית אינה המשפחה כי לדעתו,ברור,
 המוסריים. הערכים לטיפוח הדת, להמשכיותויסוד

 הפרטית ישותו , הכלל מן כחלק מקום יחיד כל תופסבמשפחה
 המשפחה. מרכיבי יתר עם יחסיו את מטפח שהוא ככלמתגלית
 להמשיכה ניתן בייחודו, הזולת הכרת על המבוססת זו,התהוות

 כהן רואה לפיכך ההדדיים. הקשרים של מתמיד הידיק מתוךרק
 ליח- הן יחסים, של מערכת לכל המשותף המכנה אתב"נאמנות"

 כי לאלוהים. אדם שבין ליחסים והן לחבירו אדם שביןסים
 ורצונו דבר, חסר שהוא היחיד הרגשת ביטוי לידי באהבנאמנות

 בחובה נושאת ברית כל השלמתו. את בזולת ולמצוא להשתלםהעז
- נאמנות של מוסריתדרישה  של והטעם המשמעות גם וזאת 
 אחידות את לבסס : הנישואין של תכליתם "ז4 הנישואין.ברית

 מעבר היחק החושנית, הלהיטות של זו גבול בנקודת גםהתודעה
 לנאמנות וההרגל החינוך המינית. האהבה של הגומליןלגירוי
 שהרי, ההולדה. ולא התכלית זו , הנישואין". של משמעותםהם
 שבחיי הנאמנות היתה עיקר, הזאת הטבעית התכלית היתהאם.

 את מגביר שהחילוף לפי בלבד, פיסיולוגית הפרעההנישואין
 את לא המשפחה, ,ישות את להבליט כהן כשנתכווןהגירוי.
 הפנימית, משמעותה את אלא כלשהו חיצוני גורם לגביתועלתה

 עצמם, הזוג בני בשביל לנישואין ערך נודע "אם : מבהירהוא
 על גם המגן עצמם, לבין שבינם הנפשי הגומלין יחסבשביל

 461. עמ' 1971, ירושלים היהדות, ממקורות התבונה דת4
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 הבהמית, ההנאה של המוחלטת התכלית מפני הצאצאיםהעמדתי
 של המטלה שהיא הנאמנות של באידיאל זה ערך של היסודהרן

 מתעוררת היא : ימתררבת הולכת הנאת הנאמנותהנישואין":
 של להתפשטותה כדוגמה האנושות. אל ושופעת המשפחהבחיק

 את ללמד האב על המוטלת החובה אונ כהן מביא זאתנאמנות
 מגעת כאן , עצמה. על זאת תקבל שהמדינה לפני עוד תורהבנון

 הדת, שערי את לפנינו פותחת היא :' העיקרית לתכליתההלשפחה

הי"
 : המוסר של האין-סופיים האופקים אל שער לנו 'קורעת

 לילדים". תורה בתלמוד הנישואין של"ק~אם
 מן ביותר הטבעי המעבר היא המשפחה כי כשהעלינו אבל)2(1

 מוסרי, יחס בחינת האהבה את מכשירה והיא הרצוי, אלהתצוי
 משמ- נתייחדה המשפחה למושג תכונתה. עצם על עמדנו לאעסין
 את להבליט סגולי כאמצעי-עזר אלא הדת, כמקור רק לאעוף

 הוא האדם המוסר בתורת כי ראינו לאתיקה. דת שביןהלבדל
 בתוך האתיקה. דרישת של התבוני הנושא בכלל, המוסריהיצור
 של המוחלטת האוניברסאלית הדרישה מן העולה האנושות.ממג
 הולכת אף בכוליות יחידותו. את היחיד מאבד המוסרי,הפו

 להבד- מודעת אינה האתיקה יחידים. שבין החלוקהז~~טשטשת
 שבין בהבדל מכירה אינה גס לפיכך בני-אדם, בין הקיימיםלים

 כולם אחד, במישור כולם את מעמידה התבונה לילדים.הערים

 כבוד אותו מגיע ולכולם המוסר חוק מחוקקי כולם התבונה,בני
 ולפחות סולם-דרגות, נוצר במשפחה מוסרי. יצור לכל לחלוקשיש

 חלקיה שבין המיוחדים ביחסים בגיל, במין, ניכריםהבדלים
 במעמדו היחיד כבוד של זו קונקרטית דרישה רקע על רקהשונים:
 וטרח כהן חזר שוב ההורים. כיבוד על לצוות אפשר הבלעדיהשרטי
 עתה זה שגילה ההצטרפות, הגומלין, יחס את ולהביןל~עשיר
 פי- וניתוח היסטורית-אידאית מבט מנקודת גם המשפחה,בחיק

 יוצרת לבנים ההורים שבין "ההצטרפות אבותיו. דת שלנ~מינולוגי
 וערך עצמאי, ערך ויחיד יחיד לכל החולק האדם, של מיוחדעיד

 של קרקעה על רק לעולם לבוא יכולה זו מצווה כבוד. הואזי
 של המסד בתוך שורשיה אזור את הנועצת לאומית,",סטוריה
- העם ונעשה השבטים יצאו האלה האבות מן הראשונים.תאבות  

בעי-ישראל".',

 ע"א. מב סיטה, בבלי, תלמוד .~,ן
 403. עמ' כנ"ל, היהדות, ממקורות התבונה דת6ן
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 ר111ציוי1 ופראם כהן הרמן של במשנתם המשפחה'

 לשיטתו לדעתנו, אופייני, קו על כאן עומדים אנו כי להדגישראוי
 היחיד ליציאת בלבד סימן אינה ההצטרפות כהן. שלהמוסרית
 בעיקר אלא מוסרית, מעלה לעצמו לרכוש כדי הקיומיתמבדידותו

 את ולהשלים להגשים בעולם, המוסר תחום את להרחיבכדי
 יותר כהן מגלה המשפחה במושג הזאת. האין-סופיתהדרישה
 המימד את פרטית, להתעלות הכנה או פסיכולוגי גילוימאשר

 לבניין שואף המוסר המוסר. דרישת של שביסודהההיסטורי
 הדורות רציפות תוך יחיד, עם יחיד של בהצטרפותם מוסריתחברה

 וצאצאיהם. הורים בין נאמנים קשריםוקשירת
 מייחסת שהיהדות בהערכה המתבטאת זו, היסטוריתשאיפה

 היא מנוגדת כמה עד ממנה, תובעת שהיא ובתביעותלמשפחה
- משל דרך בולטת שהיא כפי היווניתלהשקפה  של בתורתו 
 המדינית, בתורתו מקורה אפלטון של המשפחה תפיסת !אפלטון
 על מבוססת המדינה ב"ריפובליקה". בעיקר מוצגת שהיאכדרך

 בניצול, עתידה ואת אחדותה את מבטיחה היא התפקידים.חלוקת
 נושאי הם מעמדות שלושה שבתוכה. המומחים כל שלמתאים

 החילים )יצור(, העמלים : מדינה כל של החיונייםהתפקידים
 הפרט לאושר לא לדאוג היא חובתם ן )מינהל( המנהיגים)הגנה(,
 מעין במסגרת למדינה. מוחלטת נאמנות תוך הכלל, לשגשוגאלא
 מעניקה שהקריה החברתי הערך לפי רק הפרט ערך נקבעזאת
 המדינה'אינה כי להיווכח נקל הסוציאלי. לתפקידו בהתאםלו,

 לפי ורק אך אלא אישיותם, לפי יחידים שבין בהבדליםמכירה
 על לשמור משתדלת היא הכלל לטובת הציבור. בשירותתפקידם
 'ההתפוררות היא לה האורבת הסכנה בו. ולהתמיד הקייםהסדר

 למשפ- המדינה חלוקת ולאושר. לעושר פרטיות משאיפותהנובעת
 הרגשות ומטפחת הציבור מן לפרישה הנטייה את מעודדתחות
 את לחזק במגמה הקיבוצית. למסגרת מחוץ תענוגים אוסבל

 הצודק לקיום הכרחי תנאי שהוא ומעמד, מעמד בכלההתחברות
 והנכסים, הילדים הנשים, שותפות אפלטון מציע המדינה,של

 ובכל בנו את אחד כל יראה בן בכל ז המשפחתי. המשטרוהריסת
 שמרנית גישה כמובן, מחייב, זה רעיון אביו. את הבן יראהאדם
 אחד שכל לדאוג עלינו משבר למנוע כדי : הקיימת החברהלגבי
 המוטל בתפקיד ויתמיד לו הראוי במקום כשרונותיו אתינצל

 "464. י 4625 חפ%1,קה,7
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 לה וצפויה הארץ כל בדרך תלך המדינה גם כי לנו ידוע D)UNעלי1'
 וההכרחית הטבעית מההתנוונות מנוס אין אבל ושקיעה,ירשה
 ותת- תחזור היא הזמן, של המעגלית לתפיסה בהתאם ,הז(,~.
 לעולם. הזאת המחזוריות לפי ותמשיך מחדש תעלהאותת,
 תכלית כל המשפחה מן השוללת כזאת, השקפה כי לעייברוה

 מכל גמורה התעלמות על מצביעה משמעות, מכל אותהומרוקנת
 דברי מובנים לקידמה. ומכוונת לעתיד פתוחה היסטוריתראיה

 ברי- הילדים שותפות את לונן אשר "אפלטון : כהן שלהביקורת
 על הנשים, בשותפות מאשר יותר עוד כליה, הביא שלו,פוב~יקה
 כאזרחי אנשיו של בנפשותיהם הנאמנות של יסודותיהעיקרי

 את הילד מנפש מנע שאפלטון בלבד זו לא לדעתו, ,מדקתו".
 האישית, בהתפתחותו קשות פגע ובכך המשפחה, שלהחמימות

 בכך נאמנות. כל אמיתית, אנושית שותפות כל שלל בעיקראל4
 היא האפלטונית החברה בעולם. והרחבתו המוסר החדרתעילב

 היסטו- במציאות מכירה אינה היא ושמרנית, מסוגרתסטאטית,
 חשיבות כל לייחס שאין איפוא, מסתבר האחרית. ובחזוןרית

 בתרבות זו עמדה משתלבת כיצד להבין וקל הדורות,לר~פות
 מקרי- ההורים או )אדיפוס( אביו את הורג הבן : העתיקההי~נית
 זה. בהמשך צורך אין ואף נמשכת אינה השלשלת ילדיהם. אתביך

 ממשית התמודדות חוסר בולט החיים, ערכי לגבימו~גשת.ספקנות
 לתוך בריחה ונראית אפשרי, בפתרון בטחון תוך החברה יתע"1בע
 תא היא המשפחה זו בתורה מופשט. צדק של אידיאליעולם

- החברה לבין היחיד ביןה~בדיל  מרחקת שהיא חשש קיים 
 הציבוריות. מחובותיו האדםאח
 התנ"כית. ההיסטורית התפיסה של נאמן בן כהן נשאר זהכנגד

 המש- אדרבא, למשפחות. החברה חלוקת הוא מחייבבע"בותיה
 את לעצב לו עוזרת החברה, לתש לכניסתי היחיד את מכינהפחה
 אלא התכליות ממלכת של המופשט בעולם לא המוסרית,דמעתו
 להכיר הדרישה מונחת הזאת ההשקעה ביסוד קונקרטיים.שים בין-אנו- יחסים במערכת במציאות, מושרש ארצי, ממשי,בעולם
 שיוכל כדי המשפחה, בתוך הנכון מקומו את תופס כשהואבלייד
 כדי בעיקר אלא הזה, המצימצם בחוג רק לא תפקידו אתלמלא

 546%. שם, 61
 461. עמ' כנ"ל, היה17ת, ממקדרות הת13)ה דת ן,9
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 רוזנצתיג ופראנך כהן הרמן של נדשנתםהמשפחה

 האנו- החברה של הרחבים האופקים אל הקטן התא אתשיכוון
 מתרח- רשויות אל לעולם מכוונות כשפניה קיימת המשפחהשית.
 חובת מכאן לעתיד. מועדות חבריה כל של ופניהם והולכות,בות
 בנו את ללמד האב וחובת הבנים, על המוטלת ההוריםכיבוד
 המוסרית, העדה התגשמה המשפחה, באמצעי ישראל, בדתתורה.

 )כיבוד זו, "מצווה היחיד. אל המשיחית האנושות אתהמקשות
 לאו- היסטוריה של קרקעה על רק לעולם לבוא יכולהההורים(,

 הראשו- האבות של המסד בתוך שורשיה אזור את הנועצתמית,
 ממשית. מוסר תורת כל של יסוד הנחת מהווה הדורות קשרנים".

 בניו את יצוה אשר "למען : הראשון לנביא המופניתבקריאה
 : הנביאים אחרון של ההבטחה מהדהדת ,י .", . . אחריו ביתוואת

 בשעה .ב71 אבותם".,) על בנים ולב בנים על אבות לב"והשיב
 מצביע.עליה המדינה, לארגון כמכשול לאפלטון נראיתשהמשפחה

 המוס- השלימות לשיא האנושות מגיעה שדרכו סגולי, כאיגודכהן
רית.
 ההתנוונות את למנוע מסוגלת בלבד המשפחה זו, תפיסה לפי)3(

 ההיסטוריה המשכיות מאפשרת היא המדינה. שלההכרחית
 המוסר. של אינסופית התפתחות הדורות, רציפות דרךומבטיחה

 אגב אותו מדגים והוא ,) שונה, בהקשר רעיון אותו על חוזרכהן
 התורה. ממצוות כמה של פינומינולוגיפירוש
 דווקא מצוות. של שכרן לפרט הירבתה לא שהתורה הדברידוע
 אריכות של שכר אותו השכר, הבטחת במיוחד בולטת כך,משום
 פיתוח דווקא הוא שבהן השווה הצד אשר מצפת, שתי לגביימים,
 גורס אינו כהן ,י הקן. ושילוח ההורים כיבוד : המשפחהרגש
 למעשה אחר שכר אין : המצווה עם זהה שאינו חיצוניגמול
 מגמה עצמה. המוסריות של האינסופית .הדרישה מלבדהטוב

 די הובהרה לשמה, כעבודה המצווה של בטהרתה לפגוע לאזו
 פילוסופיות בשיטות וגם י) היהודית ההגות במסורת גםצורכה

 יט. יח, בראשית10
 כד. ק ואני22
 )תחלת אלמוות :. סננ עמ' סו, פרק כנ"ל, היהדת, ממקורות התנאה ות22

המתים.
 )-ז. דנרים_כג, ן 'ב כ, שמותנו
 כראשית ר' מצוה. מצה שכי . . . : אומד בן-עזאי : ב ז, פרק אגדת, מסכת24

 חלק. דליק )הקדמה ב ., תשובה הלבות : רמב"ם א. ס,,רבה
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ך
 וריס ב':

 "רעיון-יסוד רואה הוא בו זה, רעיון עם ברצון מזדהה כהןרקת.
 של אפשרות כל לחלוטין שולל הוא האתי. המונותיאיזם"של

 המוס- והדרישה וסיכום, OI~v מציינת זכות כי - היחיד"ושות"
 מתמדת. להתקדשות לתשובה, וחותרת פוסקת בלתי היארית
 כולה היהודית בתודעה הזכות בעיית לדעתו, הועברה,לשכך
 להיסטוריה קשורים הפרט חיי הרבים. לתחום היחידמ~חום

 זכות אבל לפרט, זכות אין האבות. בזכות המושרשתהלאומית
 להתייחס אין כי ההיסטורית, בהתפתחות לפעול ממשיכהאעות
 הגשמה של והתחלה כמקור אלא אישיים", "כקדושיםל"בות
 עלינו : בקיצור להם. מעבר אל ויוצאת בהם הנפתחתמלסרית
 הלאומי, ~oltp זה מושג ולהגביל היחיד של זכות כלע~ות
 ההיסטוריה. של נושא-הנס הואאשר
 קיומן על השכר מתן פירוט את כהן מסביר הזאת המסקנה פיע.ל
 גמול אינה ימים אריכות הקן. ושילוח ואם אב כיבוד מצוותשלל

 לאפשרות תנאי מבטאה אלא הכיבוד, למעשה נוסף חיצוני,אחר,
 נתן אלהיך ה' אשר האדמה על ימיך יארכון "למען העם.~;ום
 לקבוע מתכוון אינו אחר עניין בכל כמו זה במקום הפסוקלך".
 שדירוג העובדה את מבליט אלא המצווה, מקיים היחידעכר
 תנאי היא המשפחתית, במסגרת בייחודו היחיד וחשיבותהפרט
 זה בחוק התחשבות בלי האנושית. ההיסטוריה להמשךחנרחי
 אפלטון. אותו שתיאר כדרך ההתנוונות, מעגל בתוך החברהוקעת
 ללמוד שאפשר כמו החיים, בעלי בעולם כבר המשפחה רגשמשרשת
 המונח ההיסטורי היסוד על מעידה ממצוות-שילוח-הקן,ותו
 נחשב זה הרי התמד-קיום, למדינה לה מובטח "אם חברה. חיי%ל

 החובה בתוך להורים, הכבוד רגש בתוך אימאננטי שהואשכר

 ,! הקדמונים". לאבות סמל כעין הם ההורים כאן המשפחה.%פי

 מצוות-כיבוד- שכר מתן של זו דופן יוצאת הבטחה שלניינה
 ההיסטוריה המשכיות כי ברורה הודעה אלא אינה4הורים,
 בכוונה הטבע נגד מתמיד מאבק על מוסריים, ערכים עלמושתתת
 בית איפוא, היא, המשפחה המוסר. דרישות את במלואןלהגשים
 המיו- ערכו למיצוי יחיד כל יגיע בה המוסרית. החברה של~יוצר
 שאיפה חוד ההיסטורית התמצאותו את איגוד כל ימצא ודרכהקד,
 למשיח. פוסקתדלתי
ש,
 350. עמ' כנ"ל, התבונה, דתגב
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 רוזנצוויג ופראנץ כהן הרמן של גמשנתםהמשפחה

 כחך ראה בזה כי דבריבר, בראשית שצייננו מה כאן שגזבירראוי
 מעמד דת לשום אין אמנם התבונה. בתוך. הדת של תפקידהאת

 זאת בכל כלשהי, אחת בדת התבונה דת את לצמצנז ואיןבלעדי,
 היהודית הדת : סיבות שתי בשל וזאת ליורדות, עדיפות כהןמייחס
 שהפילו- העקרונות,. אותם ; התבינה לחוק ביותר קרובה לונראית
 הדת אותם מממשת התבונה, של המובהקים כגילויים קבעםסוף

 בראשוניות היהדות זכתה יתר. ובבהירות רבה בעוצמההיהודית
 אחרות. דתות שאבו ממנה הראשונה. התבונה דת היאהיסטורית.

 כפי איפוא,, פלא, אין המוסר. ותורת דת מזדהות ביהדותלדעתו,
 הפינומינולוגי התיאור ,אם המשפחה, מושג מנותוח להסיקשאפשר

 נדמה התבונה. מסקנות עם אחד בקנה עולה- הקודש כתבישל
 שיחתי בניין לבנות הראשונות לכוונותיו נאמן נשאר שכהןלנו

 אין שהוכחכם כפי זאת, בכל הדת. גם בתוכו יכלול אשרראציונאלי,
 בעיית על לעמוד כדי לדת זקוקה שהאתיקה העובדה מןלהתעלם
 :הפרט.

 של הכלליים הגדרים של זו אכסיסטנציאלית פריצה עלבהסתמכו
-הפילוסופיה - הזה המשפחה.בתהליך של מקומה מה וראינו   

 אגב ודרך שבו, היהודי את גילה "היהודי : רוזנצוויג פראנץקובע
 על מעידה משהיא יותר זו, הערה ,, שבכולנו". האדם אתגילה
 תפס'כהן לדעתנו, כאמור, עצמו. רוזנצוויג על אותנו מלמדתכהן,
 ."דת העזבון ובספר התבונה. של היצירה מכוח כחלק הדתאת

 הפילוסופית היסוד מהנחת חרג לא היהדות" ממקורות,התבונה
 להבד- בעיקר אמנם התייחס רוזגצוויג הראציונאלית. השיטהומן
 הפירצה בין סימוכין מצא הוא והאתיקה. הדת בין כהן שגילהלים

 הערך הכרת את .להציג כדי הביא כהן אשרהאכסיסטנציאלית,
 הפילוסופיה כלפי הביקורתית הוא עמדתו לבין היחיד שלהעצמי

 "להבהיר רוזגצוויג שואף זו קיומית גישה בהדגישוהשכלתנית.
 מיוחד". יהודי .על,בסיס במלואה היהודית התורה שיטתלעצמו
 ההתנהגות.המוס- לא : דברים של בעיקרם כהן על הוא חולקאכן,
 האלוהים, עם )הליכה אלא הדת, של גולת-הכותרת היארית

 הדתי הפולחן אמצעית. בלתי בדרך האלוהית האמת עםפגישה
 אידיאה לא אינו )האלוהזם המוסרי, הצו מדרגת נחותה דרגהאינו
 מוסרי. פוסטולאטולא

 159. עמ' 1960, ירושלים זהרים,16
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 האמונה. אל דרכו את לו סלל בעצמו היהודית. המסורת מןה""ק רוזנצוויג גדל העשרים, המאה בראשית גרמניה מיהודי רביםכמי
 הנחת את חדשת" "מחשבה להעמיד בנסיונו הוא דוחהכידוע,
 היגל ועד מתאלס הכללית. הפילוסופיה של המוניסתיתהי"וד
 ובבדי- בעצמיותם עולם, אדם, אלוהים, : היסודות את תפסההיא
 על המציאות כל את להעמיד שלטונית בחשיבה וניסתהדותם,
 על והאדם האל את העמידה העתיקה הפילוסופיה מהם.אלד

 ואת העולם את משעבדת הביניים ימי של התיאולוגיה ;העולם
 העמדת לקראת חותר החדש בעידן והאידיאליזם ; לאלוהיםהעדם

 ובהס- המציאות מנסיון בהתעלמות האדם. על )העולםהאלוהים
 בזיקה האלה השיטות בעלי הבחינו לא מופשט, בפישוטתנקות
 גילתה לעומתן הבודדות. הנקודות שלוש את המחברתההדדית
 מהקפא- אותה המחיה שבמציאות, הדינאמי התהליך אתהיהדות

תה.
 אישור מצאה אישי, נסיון מתוך רוזנצוויג הגיע אליה ואשר"פ, הזמ- בהתפתחותה המציאות את התופסת החדשה",הימחשבה
- והאדם האלוהים בין בריאה,,א והעולם האלוהים בין היחס בתורה, היהודית. בהשקפהי~יזוק  וה- האדם ובין התגלות, 
-וולס  הנקודות שלוש את המחברת הגאולה" "מסילת גאולה. 

 השנה ובמחזוריות היהדות, בהוויית הגאולה", ב"כוכבמתגשמת
 בגאולה. חייה את חיה כבר היהדות הנצח. את המטרימהאיהודית
 ממעשה הנובעת היסודות, בהתחברות נעוצה זו השקפהמשיבות
 את ה"בחירה" ברעיון רוזנצוויג רואה לפיכך האלוהית.אאהבה
 המהפכנית הדעה על מבוסס הוא כי היהדות, של העיקריםעוקר
 בעם האל בוחר אהבה מתוך יי אוהב. שהאדם כדרך אוהבשהאל
 החברה תוך אל האהבה פריצת על יעיד קיומו שבעצם~יוחד,
 קדוש עם הוא ישראל עם הסופית. העולם גאולת ועליאנושית
 האמו- ידי על לא אלוהיו על מוכיח אשר קודש זרע ברייתו,טבע
 באשר עם הוא "העם בתולדה. אלא מאמין הוא בהן והדעותשות
- עם"~יא  : לאומית לעצמות אותו ההופך חיצוני גורם כל איי 
 את מתמיד הפיסי קיומו עצם י מדינה ולא לשון לא ארץ,גא
 ידי על נעשית (Bezeugen) העדות בתוכו. נטעו אשר עולםחיי
 ברת האהבה בעית על כהן של המעמיק מניתוחו זה בעיין הישגע רוזנצוויג17

 152. עמ' כנ"ל, התבונה, דתר'
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 רוזיצוייג יפיא,ץ כהן הרמן של במשיתםהמשפחה

 וב- יהודי, נעשה ולא יהודי נולד היהוד, (Erzeugen),התולדה
 " הנצח. חיי את לו רוכש הוא עצמו בתוךהשתרשות

 באדם הטבוע הקדוש בטבע זו, דם" ב"ברית לראות מותראולי
 היהו- המשפחה של והסוד היסוד את בתורשה, והנכו17רהיהודי
 הקיום התמדת עוברת דרכה עצמי, ערך למשפחה שיש נדמהדית.

 ערכים, ליחיד להקנות מבלי גם וחיובי ממשי כוח היאהיהודי.
- בקיומה כי מוסריים. חברתיים לחיים אותו להכיןאו  ערכה, 
- עצמההיא  האלה הנתונים סמך שעל להעיר ראוי אמונה. 
 אם בעיקר רוזנצוויג, במשנתו.של המשפחה תורת על לדברקשה
 משטר בתוך כשלעצמה המשפחה על מדובר שאין לעובדה לבנשים
 בלבד. היהודי הקיום בתוך המשפחה בערך אלא כללי,חברתי
 משתקף, כאחד שבהיצטרפם פרטים כמה ללקט אפשר זאתלמרות

 של מקורי תיאור הפחות לכל בנדון, מגובשת מחשבה לאאם
 של הרוחניים התכנים חשיבותם.לגלי בציון המשפחתייםהחיים

 נושאים -לכמה סביב הזה התיאור את למקד אפשרהיהדות.
עיקריים..

.. . הדורות רציפות)א(

 בו ורואים. הפרט ערך את המורידים נגד התקומם רוזנצוויגגם
 הוא בלבד. והשיטתית המופשטת לאידיאה או המוסר לחוקנושא
 את בולע אינו ה"אנחנו" שבה אהבתית .חברותה ליצירתשואף

 נצחית עדה הנעשית האלה, העדות אחת היא היהדותה"אני".
 פנים. כלפי בוערת אש עצמה, בתוך ובהשתרשותהבהתכנסותה

 הזאת, הדתית העדה של התפתחותה הוא מתאר הגאולה"ב"כוכב
 ברבייתה נצחיותה ומבטיחה חיצונית, ערבות כל עלהמוותרת
 ודרך מסוים, חיים אורח אמנם מחייבים אלה נצחיים חייםבדמה.
 ההתג- הבריאה, של הגואלת המסילה את ממחיש הדתיתהשנה
 היתר בין מעוגנת זו המחשה הנצח. של כבבואה והגאולה,לות

 הברית "זוהי הדורות. שלשלת את המקשר הקשר ערךבתודעת
 שעה לעם-עולם, העם נעשה זו ברית בזכות אבותיו.ן ואבי נכדבין

 שעה באותה הם רואים זה,. את זה רואים אבותיו ואבישנכד
 הנכד וכן הראשון. האב ואת האחרון הנין את בזה זהעצמה
 שעומד למי יחד ושניהם לזה, זה שניהם מהווים אבותיוואבי

 366. עמ' 970נ, ירושלים הגאולה, נובב18
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ך  'דיי ב'יוד
 הדתית ההתנהגות ,ן עולם". עם של האמיתי הגילום אתבוניהם

 חיי את מעצבת ישראל, בחגי המתבטאת ומנהגיה, חוקיה כלעי
 גרידא, עיונית )לא נסיונית בצורה מתגשמת בה היהודי. שלהלצח

 זקן, אותו שהדליק שבת( )במוצאי ההבדלה נר את מרים',,לד והעתיד. ההווה העבר, אחת להוויה מתאחים בה הדורות.רציפות
 הוא כך כדי ותוך האחרונה הכוס את עצומות בעינייםולמריק
 ושוב השביעי, יום שבתון רקם שאותו השלימות מחלום"חיץ

 מבליט כן כמו ,י החיים". plw אל המקדש מן הדרך את כמצוא4
 את המחדש כגורם המשותפת הסעודה של חשיבותה אתשזנצוויג
 ובליל במשפחה ובעיקר ההתגלות בחגי מודעים לחייםשעדה
 נעשה הלימוד לילד, מסביב מתמקד המשפחתי הטכסאסדר.
 והלקח הנוכחים, כל של פעילה חופשית בהשתתפותהברותי
 המשפחתית הסעודה הופכת כך עצמם. החיים מתוךיתחייב
 לחירות". העם של לייעודועלאות

 מעצבת היא קיומה. בעצם הקדוש תפקידה את ממלאת',,'משפחה
 ומונע לבן אב שבין לקשר חיובי ערך בחובו הנושא חייםורח
 על זה בשלב מדובר אין כאמור, אבל, הדורות. בין ומלחמהרע

 החיים - מוסריים מטעמים הורים כיבוד על או בעיקריםמונה
 היהודות. הדת "עיקר" הם~ודמים,
 בחיוב להשיב שהחליט שעה אלה, ברעיונות רוזנצוויג נוכרולי
 שאינו חששותיו למרות .! "מורנו". תואר לו להעניק ההצעה%ל
 הוא ההלכה, בתחום המצומצמים הישגיו בגלל זה לכבודדאוי

- שבנו כדי לדברהסכים  ללמוד יזכה לא אביו מחלת מפני אשר 
 בלשון מורנו הזאת, ההכללה דרך בו לראות ינכל מפיר~ירה
 ורבו. מורו גם הכלל, רברבים,

 המצוות לקיום מיוחס כמקום המשפחה,ב(ו
 העומד אחר בגורם ולא עצמה בה המשפחה של ערכה :,קבענו

 וה- הדתי החוק עליה חל שלא הדבר פירוש אין ולחוץ. ממנה'
 היהדות כי רוזנצוויג הכיר היהדות אל בדרכו אדרבא,מוסרי.
 י! יכולתו. כפי אותן לקיים השתדל וגם מעשיות, מצוות''מחייבת

 337. עמ' שם,19
 (46--481. עמ' 1735, נגליל (Briefe) מכתבים20
 "הבזנים". BO, עמ' כנ"ל, נהמם,,21,1
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 רוזנצוויו ופראם כהן הרמן של במשנתםהמשפחה

 וביקש המצזוה, לגבי יוצרת, דינאמית, עמדה דרש הואאמנם'
 מסוגלים אם רק היכולת". מכוח אלא הרצון מכוח "לאלקיימה

 בוערת, ובהתלהבות שלימה בכוונה מלא קיום המצווה לקייםאנו
 לקבלה לנו מותר מלומדה, אנשים מצוות בחינת קפוא, כחוקולא
 לעשות העיקר מראש, מוחלטים גבולות לקבוע אסור עצמנו.על

 עצמו שרוזנצוויג דומה האישית. הבחירה לפי פנימית יכולתמתוך
 של תחומו להרחבת כושר כשעת משפחה יצירת מועד עלהצביע
 ביזמו יום מדי תפילין מניח הוא אם השאלה על הרצוי.המעשה
 לפי כן". "עכשיו : ובערב לא", "עדיין : הצהריים לפני הואעונה
 לברית כניסתו יום. באותו להתארס רוזנצוויג החליט המו"להערת

 ממשית כניסה בכלל, ור המצוות. לחיוב חדש מימד נתנההאירוסין
 הזוג. בת או בן בחירת לפי רק לקבוע אפשר היהדותלממלכת

 אני מאימתי לדעת ברצונך יש "אך : לחברו רוזנצוויג כותב זוברוח
 : אותו מאשר אתה וגם מאליו מובן הדבר ז ביהדותךמאמין
 מחייך, אבל יהודי, שאתה ידעתי מקודם גרטרוד. שלמזמנה
 בטוחני. גרטרוד את משמצאת מאומה. ידעתי לא חייךמכיוון
 שלך, מזו אלף פי ירודה היהודית תודעתה הנה ז פלא זה איןהאם
 ביצירת רק ,ן 'תודעה"'. של עניין זה אין באמת, 1 זאתובכל

 יי אמיתיים. יהודיים לחיים היהודי נכנסמשפחה

 במשפחה האהבה.)ג(
 כשאנו אלה דברים מקבלים נוספת הבהרה וגם מיוחדתחשיבות
 האהבה רוזנצוויג. של להגותו המוצא בנקודת ומתבונניםתחרים

 בו וקעוררת מבדידותו אותו גואלת האדם, על פועלתהאלוהית
 האדם פונה הזאת האהבה מכוח לאלוהים. האהבה אתבתגובה
 זו, אהבה פריצת אותם. וגואל העולם ואל הרע אלבאהבתו
 העולם ואת הרע את ומוציאה האלוהים אהוב האדם מןהנובעת

 האדם " והחיים. המוות בין המאבק את מתארתמבדידותם,
- בשלימותם ממש בפועל אינם הם טובלים.בזמניות, העולםוגם  
 האהבה ופעולת בעירבוביה, בהם פועלים והחיים המוותיצרי

 המציאות. לצד האפשרי את ודוחפת החיים את מעוררתהגואלת

 426. עמ' בנ"ל, מתתבים, .22
 391. עמ' שם,23
 ומסים המוות" יימן : במשפט הגאולה" "כוכג הספר פותח משמעותיבאופן24

 החיים".ב"אל
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ז
 כל הפלאסטי, והעולם הטראגי הגיבור האדם היווניים.האלים
 רואה אינו זה עולס כי כהן, ה' מפי לדעת נוכחנו כבר המוות,י ונוטים העולם לגאולת עורף פונים כאילו עצמו, בתוך מסוגרתהד

 הדורות, מלחמת עם משלים וממילא וחיוני, חיובי ערךבמשפחה
 שהדבר כפי האב, בידי הבן והריגת ההורים נגד הבניםלתקוממות

 המפורסם. היווני המיתוס מןעולה
 של מאבקה הסופי לנצחונו מגיע ובגאולה מתעוררבהתגלות
 של מקומם את רוזנצוויג קובע מפורש החיים". "אל,אהבה
 "וכשם : הגאולה בתהליך ההתגלות כמקום הפרט בחיי~~ישואין

 מעמידה כמוות, עז שהוא משהו בבריאה בעוררהש"התגלות,
 החתן לובש כך עצמם, החיים בתוך על-ארצית שהיא זו הנפש,"ת החדשה, בריאתה את עמו כולה הבריאה כל וכנגז- זה מוות*גד

 שעה, ואותה חתונתו, כבגד תכריכיו את החופה תחתבלומדו
 על מלחמה מכריז הוא עם-הנצח, בתוך כולו נקלט הואסבה

-המוות  הנישואין את רוזנצוייג מקשר כך י2 כמוהו". עז והוא 
 חי כבר שהיהודי במידה היהודי. הקיום לעצם המשפחהה!צירת

 היהו- אישיותו את מגשים הוא בנצח, שרוי כבר בגאולה, חייו4(ת
 הנישואין. ברית דרך הנצח לחיי נכנס שהוא בשעה ורק אךז,ת
 מתפלל בכדי ולא לעמו. מלא-ערך בן נעשה הוא נישואיו עם',שרק
 טובים. ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו שיזכה הולדתו בעת((ביו
-ונורה  חיים של תמיד הצפוי הבסיס היא וקיומה, לימודה 

 ; אלה חיים של המלאה ההגשמה מתחילה החופה עם;"ודיים.

 החתונה ביום כי מציין הוא כך להשקפותיו. אותו ולקשר,~ראל ממנהגי ביותר הקטן הפרט את אפילו להבליט רוזנצוויגייטיב ,י טובים". למעשים בעצם.מקום יש עתהי"
 : כאילו לו מודיעה היא ובזה התכריכים את לחתן הכלהמגישה
 ; למוות נוטים הכלל, כחיי הפרט כחיי הבריאה, הטבעיים, ם4ח
 יהודית משפחה ביצירת בהתאחדותנו, האהבה, כמוות עזהיבל
 ומתגברים הולכים וכך אהבה, בחברת הנצח, בעם משתלביםהננו
 הנסיון בגדר רק נשארת האהבה אין שביהדות נכון המוות. על4נו

 הקיום את לתאר כדי המוות מנסיון הוא גם יוצא היידבר, מרטין חזגצוויג,,ן של חרו בן היווי.ת, ההיית שממשיל לציין כאיי 318. עמ' הגאלה, כוכב24
 היהודי לעמיתו כשבסגוד האלילית, לתפיסה נאמן נשאר הוא אמנםהאנושי.1
 ת'ע ו ה קר "היי ~ץ ץ ןהח קובעהיא4
 348. עמ' הגאילה, כוכב;י26

www.daat.ac.il

מתוך: "משפחות בית ישראל - המשפחה בתפישת היהדות", ספר הכינוס למחשבת היהדות שנה י"ח, ירושלים תשל"ו



 בוזנצוויג ופהאנץ כהן הרמן של במשנתםהמשפחה

 האהבה במצוות גם מתבטאת אלא האלוהית, האהבה שלהממשי
 "האהבה כי לרוזנצוויג ברור זאת עם - מחייבת מצווהבתורת
 ז, סוציאלית".אינה

 לאחרון, רוזנצוויג. לעמדת כהן עמדת בין ההבדל בולט זובנקודה
 להע- בידי.האדם יש אם וגם האלוהים, מאת האהבה שלמוצאה
 דרך לפעול המוסיף המקורי האלוהי הכוח זהו הריע, אלבירה

 של הפעילה התערבגתו אמנם דורשת הגאולה הגשמתהאדם.
- באלוהים יסודה הראשונית היוזמה. אבלהאדם,  בלשון או 
 ,, האדם". ידי על העולם בהיגאל עצמו את גואל "האל : יותרחריף

 אנוכיותו שבירת מתוך הצומחת האהבה כהן, של האתיתבמשנתו
- רעהו סבל אל בהצטרפו היחידשל  התגלית את באדם. מקורה 

 הרח- אלוהי בו ורואה האלוהים, על האדם מקרין הזאתהאנושית
 מצוות וגם בכלל. הבריות ואוהב בפרט, והנרדף העני אוהבמים

 לאדם, אדם אהבת של כהרחבה נראית למקום האדםאהבת
 המוסרי. האידיאל של אינסופיתכדרישה
 של במשנתם המשפחה בתפיסת גם כמובן משתקף בגישה זההבדל

 מסכימים היו שניהם אמנם המאה. ראשית של הללו הדעותהוגי

 זו הסכמה אבל הדת, מקור המשפחה כי כהן של להצעתואזלי
 לשני- המשפחתי האיגוד של החשוב ערכו על מעידה משהיאיותר
 של לדעתו הדת. מהות לגבי השונות דעותיהם את מבליטההם,
 זהה והיא האנושי בנסיון התבונה,'מקורה דת היא הדתכהן

 החבר- היחסים על הדגש את שם הוא כך משום המידות.לתורת
 דרכו המוסר. של המוצא נקודת בו וראה המשפחה, בחוגתיים
 האתיקה. שערי את לעצמו פותח הוא וכך היחיד את האדםמגלה
 מאורע הוויית-מקור, הוא הדתי הנסיון בי רוזנצוויג חושבכנגדו

 אותו. להשלים המוסר בחוק צורך ואין בעצמו, טעמו אתהמוצא
 עצמה היא ; להצדיקה חיצוני בטעם למשפחה צורך אין כןכמו

 והאמונתית. הדתית החוויה של זבלתי-אמצעי אמיתיביטוי

סיאט
 מתב- שהיא כפי המשפחה לבעיית כהן של תשובתו כי לצייןכדאי
 היהודית למשפחה אין ודת. דת כל לגבי יפה כוחה מדיוננו,ררת

 85. עמ' נהרם,27
 199. עמ' תש"ל, ירישל,ם התר, היי, ברומן, ה' ש' כוברי26
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 עקרונותיה טהרתם ובכל לראשונה התגשמו בה כי אם יתרון,שקם
 : רוזנצוויג של השקפותיו מופיעות קוטבי בניגוד התבונה.שלדת
 רק כי הנצח, בחיק היחיד את להכניס מסוגלת בלבדהיהודית המשפחה הלאומי. הייחוד עומד המשפחה את תפיסתובקרכז
 ב"דס בתוכה עצמותה את ומנציחה הנצח את מטרימהה-הדות
 ב"כוכב היהודית המשפחה של החיים אורח תיאוריהירית".
 הקשרים את מבליטים אינם הקודמים, בכתבים אוהאגולה"

 הגואלת במסילה מתאחדים בהם ורק בהם היהודיים.הייים לקדושת כביטוי אותם בראותם אלא המוסריים, אוהסוציאליים
 העולם.יקזדות
 נדמה אבל, המשפחה. בתפיסת מנוגדות עמדות שתי איפואלפנינו
 מעבר שבהן. השווה הצד את נדגיש לא אם העיקר מן שנתעלםל11
 הם תמימי-דעים הרי ורוזנצוויג, כהן של במשנותיהם המפרידלקו
 להבטיח ההכרח ולגבי המשפחה של והחיוני החיובי תפקידהלגלי
 העקרו- הנקודה על עומד לשיטתו אחד כל הדורות. בין הקשראח
 והמחקה המשיחית בגאולה האמונה משתקפת בה אשר הזאת,נית
 הדורות רציפות האובייקטיבית. הכלליות בתוך הפרט ביטולנגד

 הכלליות, התרבויות ברוב הדורות למלחמת קוטבי בניגודביהדות,
 את המפעמת נחושה החלטה של ממשי מבע דבר של בסופוהיא
 המוות יצרי על להתגבר החיים, לצד הכף את להטות ישותה,לל

 בחיים". "ובחרת בחינת בנו,מלפונים
 דיון המשפחה לבעיית הקדישו שלא שלמרות איפוא פלאע1ן

 שעה הרי, זה, בעניין שיטתית תורה להם גיבשו ולאמ-ורש

 כהן גם נצטרכו היהדות, של המשמעותי טיבה על לעמיד,4יקשי
 המשפ: לגבי החיובי יחסם את y'an>t בנושא לגעת רוזנצוויגוגס
 מגלה המשפחתי המשטר על דיון כל כי נוספת, הוכחה וכאןוה.
 קיומנו. תכלית עצם בעיית לפני אותנו ומעמיד ישותנו, עצםא'ת
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