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והווה עבר אופקי
זמננו ביהדות

המסורת השיבה אל אתגר שגיא, אבי

למשפטים, הפקולטה (מכון שלום הרטמן, ישראלית יהדות סדרת
עמ') 574) תשס"ג תל–אביב המאוחד, הקיבוץ הוצאת בר–אילן) אוניברסיטת

"יהדות הספרים סדרת במסגרת לאור יוצא המסורת אל השיבה אתגר הספר
למשפטים הפקולטה שלום הרטמן, מכון בין פעולה פרי שיתוף שהיא סדרה ישראלית",
הסדרה, עורכי של ההקדמה בדברי המאוחד. הקיבוץ והוצאת בר–אילן באוניברסיטת

כך: נאמר וידידיה שטרן, אבי שגיא הפרופסורים

מכריע בכינונה... יסוד הוא שהעבר בקהילה חלק ליטול יהודי פירושו להיות
במקום נתון ההווה ידי על המכוננת לקהילה להשתייך פירושו להיות ישראלי
המשקל כבלתי מתואמים. נראים הישראלי והזמן הזמן היהודי ישראל... —
היהודי. הקיום מלאות את הנושאת העבר במסורת מצוי היהודי בקיום המכריע
העתיד... סדרת אל מופנות שפניו ההווה זמן הוא הישראלי הזמן לעומת זאת,
ההפריה זה... מתח  על מחדש לחשוב נועדה ישראלית" "יהדות  הספרים
מספק ההווה ושואב; ההווה מתעצב שממנו הוא עוגן העבר כיוונית: דו היא
ב"מיזוג הוא הסדרה של עניינה העבר. של לקריאה חדשות פרספקטיבות

והזמן הישראלי. היהודי הזמן האופקים" שבין

פיקאר אריאל ד"ר
שלום במכון מלמד

בירושלים הרטמן
יעקב ובמרכז

הרצוג בעין צורים

אריאל פיקאר

ם י ר פ ס ת ר ו ק י ב
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מחשבתית לאסכולה ובעצם הספרים לסדרת מניפסט מהווים אלו ספורים משפטים
להציג, מבקשת אסכולה זו מעשור. זה יותר מוביל שגיא, הספר, אבי שמחבר שלמה
בעניין כך וגוונים. פנים כמרובת היהודית המסורת את במקורות, מעמיק עיון דרך
וכך מוסרית2 דתי לתביעה ציווי שבין ביחס כך ושאלת הסמכות,1 המחלוקת תופעת
ספריו שבת.4 המחלל יהודי של ומעמדו הגיור3 ותופעת היהודית הזהות של בתחום
האפשרויות ריבוי ואת בה דן שהוא התופעה מורכבות את לתאר מבקשים שגיא של
מפני רבה חשיבות אלה למחקרים והדתית עצמה. ההלכתית המסורת בתוך הקיימות
יוכלו שבו מרחב יהודית, זהות של יותר גדול מרחב בן–זמננו ליהודי מאפשרים שהם
לומר ניתן הערכים האוניברסליים. מן ורבים ערכים יהודיים אחת בכפיפה להתקיים
התמודדות בכתביהם יש כך, על מצהירים אינם זו לאסכולה וחבריו ששגיא אף כי
עולם והשקפות ערכים לבין "היהדות" בין הפער את להעמיק המבקשות גישות עם
בעמדה המבדילה המחזיקים הליברלי. ההומניסטי המערבי, מודרניות מבית–המדרש
הם עושים זאת ואת עמדתם לעמדות מודרניסטיות, שבין המתח את מבקשים לחדד
הערכים לעולם בניגוד גמור העומד אחד ממד כבעלי הערכים היהודיים הצגת על–ידי
היהדות ולהיות בערכי ולבחור להכריע בן–זמננו היהודי מן דורשת זו המערבי. גישה
של כתביו את הלומד מייצגת. שהיא מה ועם המודרניות עם מתמיד במאבק אפוא
ולפיכך היהודית, המסורת בתוככי מודרניים קיים ערכים מאותם שחלק מגלה שגיא

מודרני. היותו לבין של אדם יהדותו בין סתירה אין וערכיות רבות קיומיות בשאלות

את הרואה גישתו את לבסס הוא מבקש בשנים האחרונות שגיא שכתב רבים במאמרים
זהות וכמאפשר כמפ�ה ולערכיה המערבית לתרבות היהודית המסורת בין הדיאלוג
לספר יחדיו נאספו כמה פרקים, בתוספת אלה, נכבד ממאמרים חלק הרמונית. יהודית
"מיזוג שונים, את דעות של הוגי במשנתם עיון הפורש, תוך המסורת השיבה אל אתגר

מודרני. שבין המסורת היהודית והחיים בעולם האופקים"

— בן–זמננו הגרמני הפילוסוף של הגותו על נשען הזה הספר של העיקרי הרעיוני הבסיס
מסורת. בלי ללא אנושית כל הבנה לא תיתכן של גאדמר לטענתו גאדמר. האנס גאורג
זה נכון העבר. דבר מן ההווה לאור הנחות מפרשים תמיד את אנו שנהיה מודעים לכך
נתבונן העניין הבה הדגמת לשם הכללית. התרבותית ברמה מכך האישית ויותר ברמה
וכל מושגיו, ערכיו, ואף כלשהי, בשפה חושב אדם כל בכלי המרכזי לחשיבה, השפה.
אלא תקשורת אמצעי רק  אינה השפה  בלשון. בשפה, מתוארים  וחוויותיו  רגשותיו
שלכל שפה כיוון ולרגשותינו. למחשבותינו מודעות לנו מאפשרת בראש ובראשונה
על בנויים שלנו ביותר החשיבה הבסיסים שממילא מושגי הרי ומסורת היסטוריה יש
במובן לישראל מתכוונים אנו  אם אף "ישראל" המילה את  לדוגמה ניקח המסורת.
הטמונות רבות היסטוריות במשמעויות טעון הזה המושג ישראל, מדינת — המודרני

תל–אביב תשנ"ז. ישראל, בספרות ההלכתי, עיון השיח של ואלו: משמעותו אלו שגיא, אבי 1
.1998 תל–אביב למוסר, דת בין יהדות: אבי שגיא, 2

ירושלים תשנ"ה. יהודית, וזהות גיור שגיא, ואבי זוהר צבי 3
.2000 תל–אביב ההלכתית, בספרות יהודית זהות מעגלי שגיא, ואבי צבי זוהר 4
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ואינה נאיבית היא מחדש" "חשיבה של המודרניסטית היומרה גאדמר, של לדעתו בו.
חשיבה שכל מפני האנושית, והחשיבה ההבנה בתהליך שקורה מה את נכונה מתארת
שנחשוב מה את גם מתנה הזה העבר רבים ובמובנים בעבר, שהיה ממשהו מתחילה
מתאר שגאדמר התופעה של הצד האחר גאדמר. הרעיון של של אחד צד זהו בעתיד.
ההיסטורי שהמרחק מפני ההווה מתוך אלא העבר את להבין יכולים אנו שאין הוא
במידה אנו העבר מתארים את כשאנו למחיקה. ניתן אינו העבר להווה שבין והתרבותי
כשאנו השפה, — הקודמת לדוגמה נחזור אם אותו. משחזרים ולא אותו יוצרים רבה
נשתמש אם  ואף  היום, שלנו  בשפה  משתמשים אנו העבר  על  חושבים או  מתארים 
בעבר, מפני למשמעותו זהה של מושג זה היום אינה משמעותו הרי העבר, במושג מן
אותו שחשבו כפי בדיוק עליו לחשוב אי–אפשר וכבר חדשות משמעויות לו שנוספו
כפי שהוא המושג "ישראל" להבין את יכולים אנו למילה "ישראל", האם בעבר. נחזור
גאדמר של ימינו? לדעתו ועד הדורות במשך לו שנוספו בלי המשמעויות בתורה מופיע

זה אינו אפשרי. דבר

העבר בין פינג–פונג משחק הוא מעין בתודעה האנושית שקורה מה אחרות, במילים
העבר את לומדים אנו דו–שיח. של מתמיד בתהליך נמצאת שלנו המחשבה להווה.
זוהי שיחה מתמדת העבר. בסיס מבינים את ההווה רק על אך ההווה מנקודת המבט של
להבין, כדי אופקים". "מיזוג לתופעה זו גאדמר קרא האנושית. בתרבות המתקיימת
בתיאור רואה בעקבות גאדמר, שגיא, וההווה. העבר אופקי למזג את יש גאדמר, אומר
לשחזר לפיה אפשר התפיסה נכון. לתהליך מחשבה דרך מורה ההבנה האנושית של זה
עצמנו את ולהמציא העבר להתנתק מן הרצון בתוכו, וכנגדה, שוב ולחיות העבר את

עצמית. הונאה שיש בהן פסולות דרכי מחשבה שתי הם מחדש

ההבחנה את שגיא מציע גאדמר, תובנותיו של למסורת לאור הנכון היחס את להבין כדי
למרבה העבר. של מוטעית תפיסה היא לדעתו, המסורתיות, למסורתיות. מסורת בין
ממנו. להתרחק והן למבקשים העבר אל לחזור למבקשים משותפת הן זו תפיסה הפלא,
ההווה את מציגים הרומנטיקנים ההווה. מן מהותית כשונה העבר את מציגים שניהם
ואת ואפל העבר כמדכא את מציגים המודרניסטים ויפה, העבר כתמים ואת כמושחת
ההבדלה הדיכוטומיה, הוא  אלה קבוצות לשתי  שמשותף וחופשי. מה כנאור ההווה
על תפיסה בנויה הבדלה זו מה שמתרחש בהווה. לבין שהיה בעבר מה הברורה בין
מודל לאור נתבונן להווה. אם העבר רציפות בין חוסר העבר ועל של סטטית קפואה,
גיסא, מחד הללו. הקיצוניות הגישות שתי את בו למצוא נוכל היהודי העולם על זה
"אותנטיים" יהודיים חיים התקיימו שבו העבר את המהללת הדתית האורתודוקסיה
החילוניות גיסא, מאידך המודרנית. החברה של לערכים טוטלי באופן ומתנגדת
לשתי חדש. אדם לברוא ומבקשת העבר מן ערך לכל הבזה הרדיקלית המודרנית
הבנה בנוגע חוסר כך ומשום אנושיים תהליכים בהבנת בסיסית טעות השקפות אלה

העתיד. כלפי זה יחס ולהשלכות להווה עבר שבין ליחס

מושג של  נכונה  הבנה ובראשונה בראש דורשת שגיא, לפי המסורת, אל  השיבה 
דיאלוג תוך  מתקיימת היהודית, זה המסורת ובכלל היסטורית, מסורת המסורת. כל
אלא וקפואה סטטית אינה תופעה המסורת אחרות. ועם מסורות החיים תנאי עם מתמיד
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המתמיד לעיצובה מביאים אתגרים אלו והמקום. אתגרי הזמן עם התמודדויות של רצף
המסורת. את המאפיין הדיאלוג אל שיבה אפוא היא המסורת אל שיבה המסורת. של
כמכונן ההווה ואת כדיאלוג, עצמו העבר את לראות דורש שהוא מפני קל לא אתגר זהו
ששמו הארוך בשיח פעילה השתתפות הוא כן אם שנדרש מה העבר. על–ידי וכמושפע
זהו היהודית.5 הדיאלוג מסורת שיבה אל נדרשת כאן וכיהודים, האנושית, התרבות
כיהודים לנו מאפשר ואשר האנושית המחשבה תהליך את המאפיין האופקים מיזוג

למסורת. המודרניות בין ההווה לעבר, בין דיאלוג פורה לקיים הזאת בעת החיים

לכנותו שנוכל הדיאלוג גבולות "מהם  הבאה: השאלה  את שגיא מעלה זו בנקודה
בהתאם לקווי העבר עם דיאלוג מנהלים חילוני ואדם דתי אדם במסורת? כנטילת חלק
(24 (עמ' מסורת?"  לאותה שותפים  הם כי  לומר  נוכל האם  המסורת... של  הִמתאר
לקבל בלי היהודית המסורת אל אם אפשר לשוב השאלה כאן נשאלת אחרות, במילים
לדעתו דתית. מסורת את היותה היינו עצמה, המסורת היהודית של היסוד הנחות את
כך משמעותיים, מסורתיים יסודות יש היהדות של חילונית בתפיסה גם שגיא, של
תודעת ההשתייכות גם זו. בתפיסה גורם מכונן שהם היהודיים בנוגע לטקסטים למשל
במינוח בהווה. והמחשבה  הזהות בעיצוב משמעותי גורם מהווה היהודית  למסורת
וחילוניות דתיות תפיסות בין המקשר משפחתי" ב"דמיון מדובר ויטגנשטיין שטבע
מן כחלק היהדות של  חילוניות תפיסות  גם לראות ניתן  לפיכך, היהודית.  למסורת
לא שונים שוב שעיצובים ייתכן "בהחלט  כי שגיא טוען המסורתי. הדיאלוג היהודי
ממשית בסיס ביקורת על מוכרע זה צריך להיות עניין אבל לאותה מסורת. ישתייכו
של מראש הנחה ידי על ולא הממשיים, והתרבותיים  ההיסטוריים התהליכים של
אך למסורת, גבולות שיש לומר מבקש זה משפט .(25 (עמ' מופשטים" קריטריונים
ודיאלוג למידה של מתמיד בתהליך יהודית נבנית זהות מראש. אותם לקבוע אי–אפשר
הזהות. לבניית תנאי הוא זה מתמשך שיח כי הבנה מתוך היהודית, המסורת מכלול עם
המנהלת חילונית יהודית הגות שתיתכן בכך מכיר ששגיא שאף–על–פי לציין חשוב
הדעות ששגיא זו. רוב הוגי ביטוי לעמדה כמעט כל המסורת, אין בספר דיאלוג עם
באחד גורדון ולא בא"ד לא זה בספר עוסק לא שגיא ומצוות. תורה הם שומרי בהם דן
שלי. אישית בחירה הסיפור היא בגיבורי "הבחירה מסביר שגיא לספר במבוא העם.
דור..." משנות למעלה ובעבודתי האקדמית, בחיי נוכחים  העיקריים הסיפור גיבורי

(עמ' 11).

של מסוימים מאפיינים  אל שיבה  והיא  מפתח  אינו  ששגיא  נוספת אפשרות  ישנה
נראה היהודית המסורת של ההיסטוריה  את שגיא, בעקבות  נבחן, אם המסורת.
אחרים וחלקים המסורת  של מסוימים  חלקים הודגשו בהיסטוריה  שונים  שבזמנים
וברירה. בחירה תהליך של היא  המסורת כלומר, כליל. נעלמו  ואף  לשוליים נדחקו

הזהות שיח ביקורת שגיא, אבי ראה היהודית,  הזהות בניית בעניין  גם זה רעיון מפתח שגיא 5
א' בתוך: הנ"ל,  =] תשס"ב רמת–גן בר–אילן, אוניברסיטת ,(2 רפפורט, מרכז (מחקרי  היהודית,

צורים תשס"ב]. עין הסערה, בעין יהודית תרבות (עורכים), ונ' אילן שגיא
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על לימוד אחרת המקדש ובתקופה ועבודת הפולחן הדגש על היה בתקופה מסוימת
גיסא, מחד שלהן דגשים משלהן שונות קבוצות וישנן בכל תקופה היו ובכלל, תורה.
מאידך גיסא. אחרת, קבוצה בעבור ביותר משמעותיים הנחשבים ערכים והזנחה של
אל שיבה להיות, יכולה אינה ואולי אף חייבת להיות, לא המסורת אל שיבה לפיכך
יותר כרלוונטיים  הנחשבים חלקים אל שיבה אלא המסורת של המאפיינים מכלול 

להווה.

המפגש את יהודים שראו הוגים לחקר הגותם של מוקדש של הספר הראשון השער
סולובייצ'יק קשיים. הרב ומעורר כמפגש מתוח המודרניות המאמין עם היהודי של
העברת כלומר, הסובייקטיבי" ששגיא מכנה "ההיסט מה את התמודדות של כסוג מציע
האמונה היא המאמין. האדם על לדיבור האל על הדיבור מן האמונה של משקל הכובד
את המודרני. המדע על–ידי  מאוימת היא  אין  וככזו  האדם של סובייקטיבית  חוויה
זוהי עצמה. מתוך רק אלא שמחוצה לה הקשר להבין מתוך אי–אפשר הדתית החוויה
לחוות הנכון המדיום היא ההלכה סולובייצ'יק לפי הדתי. העולם של נקודת ה�אשית
את מעצבת ובכך גם החוויה של את המסגרת יוצרת ההלכה החוויה הדתית, את בו
הבא הניכור ואת החירות האנושית של המודרניים את המושגים גם החוויה. של אופייה
של חירותו אחרת. פרשנות להם מעניק הוא כי אם סולובייצ'יק הרב מאמץ בעקבותיה
קיום ההלכה. לאור עולמו את ומעצב מממש הוא שבו באופן ביטוי לידי באה האדם
ניכור בתחושת הנמצא המודרני לאדם מציע סולובייצ'יק שהרב הדרך גם היא ההלכה
ריבון הרואה באדם המודרנית תפיסת החירות מקבל את אינו העולם. סולובייצ'יק כלפי
הביאה אנדרלמוסיה סולובייצ'יק לדעת זו גישה ואורחותיו, חוקיו הקובע את לעצמו
המצב כלפי פתיחות משקפת הרב סולובייצ'יק של הגותו שגיא, של לדבריו לעולם.

המודרניסטים. הערכים מקבלת את אינה היא המודרני אך האדם של האנושי

וישעיהו סימון ארנסט של גישתם היא המודרנה אתגרי עם להתמודדות אחרת גישה
והם הפרט של עניינו שהם הדתיים, החיים בין המידור מודל את שהציעו ליבוביץ
כאדם היהודי חי שבהם ההלכה, לבין חיי החול הציבוריים על–ידי ומגודרים מוגדרים
ומשמעות לעולם פשר אינו מעניק הדתי הקיום של ליבוביץ לדעתו דבר. מודרני לכל
לטענתו הוא. באשר האל לדבר לציית ומבקש העולם מן חורג הדתי האדם להפך, אלא
של דינמית ולא בעמדה מסורתנית מחזיקים ליבוביץ סולובייצ'יק וגם גם שגיא, של

הקשיים בהגותם. אחד היהדות, וזהו

נקרא השער יותר, איתה מזדהה ששגיא ההגות לסוג מוביל הספר של השני השער
"המאמצים הוגים של גישתם מוצגת ובמסגרתו המודרניות", עם ההרמוני "המפגש
.(81 (עמ' מחדש" היהדות מתפרשת  שדרכה מבט ראשונית כנקודת המודרניות את
שגיא, וכתביו אף אבי של וחברו מורו שהיה גולדמן אליעזר הוא ראש וראשון להם
האישית בחוויה הרואה הגישה את מאמץ גולדמן סטטמן. ודניאל שגיא ידי על נערכו
מאמץ גם סולובייצ'יק. הוא אצל ראינו שכבר עמדה לאמונה, את היסוד האמונה של
מסקנה ולא האדם של אישית הכרעה  האמונה היות בדבר  ליבוביץ של גישתו את
מערכת היינו שהמצווה, הטענה את וכן המסורת, מן או המציאות מנתוני רציונלית
לעמדה ביטוי היהודית. הדתיות הבסיסי של היא הנתון ההלכה, על–פי החיים המכּוונת
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על בדבריו מצוי הדתית, ההגות את גולדמן מנתח שממנה האפריורית המודרנית
האירועים את לראות אינו יכול האדם המודרני של גולדמן, לדעתו "ההשגחה". מושג
התפיסה שהיא שכזאת, הבנה הזמן. בתוך הקב"ה של כפעולה בהיסטוריה המתרחשים
קביל יהיה לתופעה שהסבר שכדי מפני אפשרית אינה השגחה, המושג של הקלסית
מעשה הוא האירוע כי הטענה "את גולדמן: של בלשונו להפרכה. ניתן להיות עליו
או אירוע שום ואין כלשהו אירועים צירוף או אירוע לגבי לטעון אפשר ההשגחה
בהשגחה יראה המאמין יהודי כלומר, כזאת".6 טענה הפרכת המאפשר צירוף אירועים
ה' יד הוא מסוים אירוע שאכן להפריך או להוכיח ניתן לא לפיכך ה' כיד אירוע כל
ההשגחה הוא פרי האירוע אכן האם לבדוק דרך שום אין ה'. כיד שהכול יתפרש כיוון
מלאה הפנמה זוהי תקף. הסבר אינו המקובל הדתי ההסבר ולכן המקרה יד או העליונה
הרואה הקלסי, הדתי ההסבר המציאות ושלילה מוחלטת של של המדעית התפיסה של
חדש הסבר לתת מבקש גולדמן היסטוריים. לאירועים הסיבה את האלוהית בהשגחה
השקפת עולמו המודרניסטית. לדעת אחד עם הסבר שיעלה בקנה למושג ההשגחה,
לומר באים אינם היהודית במסורת המופיעים האל השגחת בדבר ההיגדים גולדמן
כך מסוימת. התנהגות האדם מן לדרוש באים אלא העולם על או אלוהים על משהו
הבאה על הצרה את לראות שיש תענית, בהלכות הרמב"ם דברי בעקבות טוען, הוא גם
גולדמן של טענתו ההשגחה. של חדשה מושגית תפיסה זוהי לתשובה. כעילה הציבור
היהודית, המסורת מן  למושגים חדשות משמעויות העניק שהרמב"ם  שכשם היא
המודרני, הפרשן גם בעבר, כך מקובל שהיה ממה ולעתים הפוכות שונות משמעויות

עולמו. להשקפת המתאים באופן היהודית המסורת את מחדש מפרש

העומדת מסורת ולפרש להמשיך מדוע גולדמן? של המוטיבציה מהי שואל, שגיא
היא שבעבור ותשובתו חיים? אנו שבו העולם של לערכים וגדלות בסתירות הולכות
(103 (עמ' המאמין" של הבסיסי הנתון הם חייה ואורחות המאמינים "קהילת גולדמן
להאמין ניתן כיצד להסביר אלא מבחוץ הדת את להצדיק מבקש אינו גולדמן כלומר,
מבקש שגולדמן לומר אפשר אחרות במילים חיים. אנו שבו העולם בתוך ולקיים
דתי וככזה ימיו כאדם כל וחי נולד גולדמן האישית. השקפתו עולמו ואת להסביר את
גולדמן שיבה אל מדגים שגיא, טוען זו, בצורה המודרנה. עם הוא מבקש להתמודד
ובלי העבר מן להתנתק בלי  לעבר ההווה בין הדיאלוג המשך  של במובן המסורת

להתנכר להווה.

ושגיא מדברים עליו. שגולדמן בנושא הפרשנות מעט להרחיב אני מבקש בנקודה זו
לטקסט מן מסוימת פרשנות של נכונותה לבחינת אובייקטיבי מידה קנה כל אין בידינו
האינטואיציה את נוגדת ההשגחה למושג גולדמן של פרשנותו ואף–על–פי–כן המסורת
בתוך ופועל  העולם את שמנהל כמי האל את הרואה ביותר הבסיסית הדתית 
פרשנות אינן ההשגחה בעניין אמירותיו הפרשנות, גבול את חצה גולדמן ההיסטוריה.
של פרשנותו לא כן, אם ההשגחה. על מושג חדש מדרש חדשים, היגדים אלא כלל,

.343 תש"ס, עמ' ירושלים ועיונים, מחקרים אליעזר גולדמן, 6
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רבות שלעתים החז"לי המדרש שימוש אלא עושה בו שגולדמן המודל היא הרמב"ם
לשכנע אינם מנסים חז"ל הסמכות. שאלת עולה כאן פניהם. על דברי התורה את הופך
למקור טוענים הם של המקרא עצמו, שיקוף המדרשית למקרא היא שפרשנותם אותנו
שבעל–פה, התורה לדבריהם אלא תוקף הנותנת היא התורה שבכתב לא אחר. סמכות
העיקרי הסמכות מקור בין דק חוט לקשור הוא המדרש של תפקידו מייצגיה. הם שהם
סמכות של כזה לסוג מתיימר אינו גולדמן שבכתב. לתורה שבעל–פה, התורה —
זאת ואת המסורתיים, פרשנות הטקסטים דרך אותנו היא לשכנע שלו הדרך ולפיכך
המחזיק בעמדות אדם של גולדמן מביאה אותנו לנקודה שבה הגותו הוא עושה. אין
היהודית המסורת מן מסוימים שחלקים בכנות להגיד צריך גולדמן, כשל מודרניסטיות,
זו אין מאמין. וערכים שבהם הוא אמיתות סותרים עליו, מפני שהם מקובלים אינם
המסורת מן  מסוימים היבטים של והעדפה בחירה אלא היהודית למסורת התנכרות 
סותרות כה בעמדות יחדיו להחזיק שאי–אפשר לי נדמה שלה. אחרים היבטים ודחיית

סבירה. ובלתי מאולצת נראית ביניהם לגשר המבקשת והפרשנות

בתחום מעניין לידי ביטוי בא מוטיב הפרשנות את גולדמן המדגיש של המחשבה קו
זו מעמיד והוא הספר של הרביעי  בשער זה  בנושא דן שגיא  היהודית. ההלכה של
מול הגותו של ליבוביץ) של גם מסוימת (ובמידה סולובייצ'יק של את הגותו מול זו
ההיסטורית במציאות תלויה שאינו מערכת היא סולובייצ'יק לפי ההלכה גולדמן.
הגישה את מבקר זאת לעומת גולדמן לה. שמחוצה הקשר מכל מושפעת ואינה
היהודית. ההלכה מייצגת נכונה את שאין היא בית בריסק וסובר של הפורמליסטית
שלום', 'דרכי המושגים כגון מטא–הלכתיות  נורמות קיימות  גולדמן, טוען בהלכה,
יצירתית פרשנות ההלכה לחכמי אלה מאפשרות נורמות וכדו'. נועם' דרכי 'דרכיה
ההלכה דרישות בין התאמה שתיווצר כך הפוסק של הדעת לשיקול רב מקום ומניחות

הקונקרטית. למציאות

מסורת להווה, בין עבר בין היחס השונות בשאלת העמדות של קיומן להדגים את כדי
הלכה אישי של את יחסם שגיא לבחון מציע מן החוץ, השפעות הבאות לבין פנימית
רואה שהוא גישות שלוש הספר, של השמיני בפרק מנתח, שגיא חיצוניות. לחוכמות
זו. לשאלה  ביחס ושונות עקרוניות אפשרויות כמייצגות היינו כפרדיגמטיות, אותן 

זה: במחקר בה נוקט שהוא את המתודה מסביר שגיא (216 (עמ' זה לפרק במבוא

סינכרונית. מבט מנקודת ייערך הפוסקים שלושת של השונות בתשובות העיון
שבמסגרתם והחברתיים ההיסטוריים מההקשרים להתעלם בוחר אני לפיכך,
המשיב של הבסיסית העולם בהשקפת הוא  ענייני השונות. הגישות צמחו
היא, שלי המוצא הנחת את עמדתו. הוא מציג שבאמצעותם הטיעון ובדרכי
להבחין שיש הרי שונות, נסיבות חיים רקע של על עוצבו ההשקפות אם שגם
לבין עולם והשקפות  תפיסות צומחות רקעם שעל והנסיבות התנאים  בין
שאינה למציאות  תגובה מבטאות עולם השקפות עצמן. העולם השקפות 
במבודד עולם השקפות לנתח ניתן לפיכך  המציאות. מן בהכרח נגזרת
וההקשרים החיים במקרים שנסיבות למעט אותן. זאת, המצמיחות מהנסיבות
עצמה. העולם השקפת את המכונן מהיסוד חלק הם ההיסטוריים–סוציולוגיים
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לפיכך, שלפנינו, לסוגיה ביחס חל אינו זה אחרון עניינים מצב להערכתי,
מתודה סינכרונית. אני מאמץ כאמור,

לנטייה היינו היסטוריציסטי, לרדוקציוניזם מגלישה אפוא להיזהר מבקש שגיא
והיסטורי. חברתי והקשר תרבות כתלוית הלכתית או פילוסופית עמדה כל להסביר
השקפת את המעצב בחירה אדם בעל הדעות לראות בהוגה מבקשת שגיא של גישתו
שגיא של  העקרונית גישתו זוהי קונקרטית. למציאות כתגובה ולא בעצמו עולמו 
היסטוריים למחקרים מקום כאן מדי, ויש גישה נוקשה זוהי לטעמי מחיבוריו. ברבים
שלסביבה יגלו שכאלה מחקרים בהם. עוסק ששגיא בנושאים נוספים ותרבותיים
ופוסקי הדעות הוגי על השפעה יש  הקונקרטית ההיסטורית  ולמציאות התרבותית
מנהל הוא בלבד, ההלכתיים המקורות עם דו–שיח מנהל אינו ההלכה איש ההלכה.
אף ממרכיב זה להתעלם אי–אפשר הקונקרטית. המציאות ועם הטקסט רב–שיח עם
עם אני מסכים פנים, כל על השטח. להציפו על פני ניתן בנקל ולא הוא חבוי שלרוב
הבלעדי הגורם הוא התרבותי שההקשר מלכתחילה להניח שאין העקרונית ברמה שגיא
חשובה משמעות הסביבתיים יש להיבטים במידה שאכן לכך, בנוסף ההלכתית. לעמדה
הטקסט מתוך זאת להוכיח הוא זה בהקשר המחקר של תפקידו ההלכתית, לעמדה
איש של והטיעונים הניסוחים את מדוקדקת בצורה לבחון יש כלומר, עצמו. ההלכתי
הספקולטיבית. זאת ברמה להשאיר ולא התרבותיים את ההקשרים שם ולחפש ההלכה

(ספרד ששת בר יצחק ר' — הריב"ש חכמים, שלושה של תשובותיהם את מנתח שגיא
— והרא"ם ה–16), במאה זמרא (מצרים בן דוד — ר' הרדב"ז ה–14), במאה ואלג'יר
לבין הפנים שבין היחס בדבר ביניהם החלוקים ה–15). במאה (תורכיה מזרחי אליהו ר'
החוכמות מן הבאה השפעה כל ושלילת ההסתגרות מודל את מייצג הריב"ש החוץ.
וחוכמות תובנות הפנים לתוך להטמיע שניתן טוען לעומתו הרדב"ז החיצוניות.
רשות, כדבר נחשבות החיצוניות החוכמות הרא"ם של לדעתו החוץ. מן שבאות
עמדתו האמנויות. ללימוד שאר לימוד החוכמות את והוא משווה עליו לאסור שאין
כישות המסורת היהודית את המסורתנית המבקשת להציג דומה לעמדה הריב"ש של
הרא"ם, הגבולות. על ולשמור יש להקפיד ולכן  אחרות מתרבותיות ונפרדת נבדלת
למסורת מחויב יכול להיות שיהודי המניחה המידור נוקט בעמדת שגיא, של לדעתו
של מתוך עולמה שאינם ניטרליים, ותרבות רוח בענייני לעסוק זאת מלא ועם באופן
המסורת החכמים האחרים רואה את כשני שלא הרדב"ז ואף אינם נוגדים לה. המסורת

אותה. הסובבת התרבות עם ושיח שיג לה שיש דינמית כתופעה היהודית

הוא עמו להתמודד צריך בן–זמננו מאמין  שיהודי  המודרניים הערכים מן אחד
מוקדש הספר של החמישי השער את חופש הדעות. המחייבת הגישה היינו הפלורליזם,
ביהדות. כיצד הלגיטימית הפרשנות גבולות שאלת את לדיון מעלה והוא לנושא זה,
להחזיק המערבית, האנושית כחבר בקהילה עצמו גם את הרואה מאמין, יהודי יכול
אחד בקנה עולות שאינן מקום לעמדות ערכיות אחרות ולתת פלורליסטית בתפיסה
בסובלנות לתמוך עשויות גישות יהודיות מסורתיות שגיא, של לדעתו היהדות? עם
עמדה שאינה הוא אך הפלורליזם (בעיקר הפלורליזם 'החזק') הפלורליזם) (השונה מן
לבסס אפשר  שגיא, טוען ואף–על–פי–כן, ההיסטורית. היהודית הגישה את תואמת 
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מושגית יסודית ביחס מהפכה "נדרשת זאת לעשות כדי תפיסה יהודית פלורליסטית.
את מבסס המאמין אין מעתה  .(319 (עמ' הדתיים" ההיגדים  מכלול של למשמעות
והיא המאמין ה�אשית של נקודת היא האמונה להפך, אלא המציאות נתוני על אמונתו
על דבר אומר אינו המאמין שלו. הפנימית החוויה ועל האישית הכרעתו על בנויה
כלשהי אובייקטיבית אמת על בעלות כל לו אין כך ומשום בלבד, עצמו על אלא העולם
התודעתי השינוי בלבד. אותו מחייבים שלו החיים וניסיון חוויותיו כולם, את המחייבת
לפרקטיקה". "ממטפיזיקה הקרוי שער הספר, של השישי השער של נושאו גם הוא
את מדגישה והרטמן גולדמן ליבוביץ, שפיתחו  החדשה היהודית ההגות כלומר,
האדם אפוא המוקד הוא הדתיים, המכונן את החיים כיסוד האנושית האישית ההכרעה
ולא זוהי הפרקטיקה, — הדתי החיים ואורח האמונה על–פי חייו עולמו ואת את הבונה

המטפיזיקה. — ומאורעותיו העולם או ותכונותיו האל

"מהפכה במבוא. שהציג העקרונית העמדה מן שגיא חורג הספר של זו בנקודה
העבר האופקים הגאדמרייני, מפני שאופקי עם מיזוג אחד אינה עולה בקנה מושגית"
מהפכה לב, לשים יש אך וערכיו. ההווה אופקי עם עוד מתמזגים אינם והמסורת
הערכים מרב את  לשמר ניתן  שבה הדרך אלא למסורת, התנכרות  אינה  מושגית
ערכים שישנם מודה שגיא אחרות, במילים ההווה. לערכי להתכחש מבלי המסורתיים
אותם. לזנוח ועליו עוד בהם להחזיק יכול אינו ליברלי המודרני שהאדם המסורת מן
את להכיל ואינה יכולה היא סלקטיבית המסורת המודרני אל של היהודי שיבתו לפיכך,

היהודית. המסורת של המאפיינים כל

המסורת אתגר השיבה אל הספר המחבר. הכתיבה של סגנון כמה מילים בעניין לסיום,
נדמה שכך. וחבל משכילים, לקוראים אף נגישה שאינה גבוהה פילוסופית בשפה כתוב
למשל: (ראו ידועים  ולא קשים מושגים לפרש אפשר היה רבים לא שבמאמצים  לי
על מתווך החירות, לבין לנתון הכפיפות  שבין הדיאלקטי  האקסיסטנציאלי "המתח
מקצועי פילוסוף שאינו גם לקורא ובכך לאפשר עמ' 23) הדיאלוגי..." התהליך ידי
רעיונות בחובו נושא המסורת אל השיבה אתגר הספר הכתוב. את להבין בהשכלתו
מבלי במלואה היהודית הזהות את לחיות המבקשים יהודים בעבור רבה חשיבות בעלי
היה ראוי חיינו.  למציאות הרלוונטי קיומי ספר זהו המודרניים. החיים מן  להתנתק

בו. האצורות את התובנות להפנים היו יכולים יותר שרבים אפוא




