המשמעות מתגלה בהקשר
מכתב תגובה ליואל פינקלמן
תמר רוס

בראשית דבריי ברצוני לציין שאני מעריכה את הביקורת שלך .היא שקולה ,עניינית ומתחברת
לכמה וכמה מהשאלות המהותיות המועלות בספרי .אני מעריכה גם את ההגינות שגילית בפנותך
אליי על מנת לוודא שאכן שיקפת את דעותיי במדויק .ואף-על-פי-כן ,בנקודות מסוימות בדבריך
התקשיתי לזהות את עצמי בהשקפות שייחסת לי ,בעיקר כמדומני משום שהקצנת את עמדתי.
להלן כמה מהן:
 .1ודאי שבעיניי אינני "אחת המנהיגות והדוברות הרהוטות והרדיקליות של הפמיניזם
האורתודוקסי" ,וזאת משני טעמים:
(א) לגבי החלק ה"רדיקלי" – אף כי ייתכן שהשאלות שאני מעלה הן רדיקליות (במובן של
ירידה לשורש העניין) ,הדברים שאני מוכנה לקדם ,בשורה התחתונה ,אינם רדיקליים כשלעצמם.
(ב) בדבר היותי "מנהיגה ודוברת פמיניסטית"  -לאמיתו של דבר אינני יצור פוליטי ,אין
לי אג'נדה כלשהי החורגת משיח רעיוני ישר והוגן ,ונכנסתי לכל התרגיל הזה בעיקר כדי להבהיר
את עמדתי התאולוגית ,בלי שום כוונה לדחוף את הדברים לעבר תוצאה מוחשית זו או אחרת .יש
לי אהדה לארגונים פמיניסטיים אורתודוקסיים ,כגון Jewish Orthodox Feminist( JOFA
 )Allianceו"קולך" ,המתמסרים לשיפור מעמדה של האישה בקהילת שומרי ההלכה ,אך אינני
חברה באף לא אחת מהקבוצות האלה ,והן אינן בראש מעייניי .הצדק אתך כאשר אתה מייחס לי
את הקביעה שנשים חייבות ליטול חלק חשוב ב"חשיבה מחודשת על הקטגוריות הבסיסיות שבהן
יהודים אורתודוקסים חושבים על אודות המסורת" ,אך יותר משאני דוגלת בהשקפה זו כמשאת
נפש או כתמריץ למסע תעמולה ,אני רואה בה הערכה סבירה של מציאות שכבר קנתה לה אחיזה
ממשית בימינו .אין בכוונתי לעסוק בשתדלנות למען יצירת ועד של פוסקות הלכה; אינני סבורה
שזו הדרך שבה מתנהלות ההתפתחויות בתחום החיים הדתיים .עם זאת ,אני משוכנעת שעומד
להתרחש תהליך הדרגתי שבמהלכו תיטולנה הנשים תפקיד פעיל יותר בפירוש המסורת היהודית
מש עשו בעבר (ובקהילות מסוימות הן אפילו תחדורנה לתחום הפסיקה) ,ובטווח הרחוק בוודאי
תהיה לכך השפעה של ממש על הדרך שבה אנו מפרשים את אמונותינו ואת מנהגינו המסורתיים.
 .2אתה חוזר ומשתמש במונח "רדיקלי" כשאתה מתאר את פתרוני לביקורת הפמיניסטית,
הקורא להגדרה מחדש של רעיון ההתגלות האלוהית וההלכה לאור התאוריה הפמיניסטית
והפילוסופיה הפוסט-מודרנית של המשפט .בעוד שהסתייגותי לגבי השימוש הראשון של התווית
הרדיקלית מתייחסת אך ורק לאופן שבו אתה מסכם את עמדתי ויכולה להיחשב כהתפלפלות על
הגדרות וסמנטיקה ,התנגדותי לשימוש השני שאתה עושה בתווית זו נעוצה בנקודה בסיסית יותר
שהיא סלע המחלוקת בינינו .כאן אתה מתאר את עמדתי כרדיקלית משום שאני נדרשת
לפילוסופיה ולתאולוגיה במקום ללשון השיח ההלכתי .אמנם לגבי דידי ,אין בתווית "רדיקלית"
כשלעצמה משום כינוי גנאי וממילא אינני רואה צורך להימנע ממנה .יחד עם זאת ,אני סבורה
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שבמקרה זה ,השימוש שאתה עושה בה איננו במקומו .מכיוון שאתה נזקק להאשמה זו ,המייחסת
לי רדיקליות בשל חוסר איזון בהנחותיי המתודולוגיות כדי להכניס לדיון ביקורת מהותית יותר
כלפי מסקנותיי הפילוסופיות ,אנסה תחילה להתיר את סבך חילוקי הדעות בינינו ,כפי שהוא
מוצא את ביטויו ברמה ספציפית זו ,לפני שאתייחס למסקנות המתחייבות ,לדעתך ,מהנחות אלו.

פילוסופיה חד-צדדית של ההלכה
אף כי השתדלתי לכתוב את ספרי מנקודת המבט של מי שחווה את הדברים מבפנים (ואכן כך אני
רואה את עצמי מבחינת נאמנותי לציבור הדתי ומחויבותי לאורח-החיים הדתי המסורתי) ,נכון
הדבר שהכשרתי הפורמלית ומומחיותי הן יותר בתחום הפילוסופיה מאשר בתחום ההלכה .דבר
זה נובע מנטיות אישיות וכן מהעובדה שבדורי לא זכיתי ליהנות מההזדמנויות החינוכיות
הפתוחות עתה לבנותיי ולרבות מתלמידותיי .יכול להיות שזו הסיבה שאינני מנסה להסביר למורי
ה הלכה ,בשפתם הם ,מדוע גישתי הפילוסופית מוצדקת ותחת זאת אני פונה רק לתאולוגים,
שכמעט מעצם ההגדרה משתמשים בלשון הפילוסופיה .אך גם אם אני מכירה במגבלה זו מצדי,
עדיין אני סבורה שאין יסוד להאשמה שאתה מטיח בי ,שלפיה אני עומדת על הבעייתיות של
ההתגלות מבלי להקשות על בעייתיותה של התאוריה הפמיניסטית.
אחת הסיבות לכך שאינני מקבלת את טענתך היא שאני חולקת על כך שאלה הם פני הדברים.
בהיותי אֲ מונה על המסורת היהודית ,הורגלתי לדרכי מחשבה מסוימות שבהחלט משקיטות
מגמות פמיניסטיות ושלעתים קרובות מובילות אותי לבחור בקווי מדיניות שאין להם כל הצדקה
מנקודת מבט פמיניסטית צרופה .לדוגמה ,החינוך המסורתי שקיבלתי תרם להפנמתי את מושגי
הצניעות של המסורת היהודית ,את הסייגים שהיא מעמידה בפני מגע פיסי בין שני המינים ,ואת
הוראותיה בנוגע לקדושת חיי הנישואין .מתוך כך אני מאמצת לעתים עמדות הזרות לרוחן של
פמיניסטיות טהרניות ואפילו לרוחן של כמה מהחברות בארגון  .JOFAבדומה לכך ,אני גם
מסוגלת להתייחס באורך-רוח כלפי גישה הדוגלת בחשיבותה של מחיצה בין גברים לנשים בשלב
זה של ההיסטוריה ,בתור מחסום סמלי המגבש את זהותו של הציבור האורתודוקסי .זאת בלי
שום קשר לטענות שאפשר להעלות נגד מידת התוקף ההלכתי שלה בכל הנסיבות ,תהיינה אשר
תהיינה ,או במסר שהיא מביעה לגבי מקומה של האישה בשטח הציבורי ובפער שבין מסר זה לבין
שגרת החיים של האישה בעולם המודרני .מכיוון שנקודת המוצא שלי מושרשת במסורת ,ביכולתי
גם להעריך את המחיצה כמרכיב חיוני לסוג מסוים של חוויית תפילה אשר – לטוב או לרע –
נשתרש בעוצמה רבה באורח-החיים היהודי המסורתי.
לעומת זאת ,נכון הדבר שמסקנות מעין אלו יש להן נגיעה לרמת המעשה והמדיניות ציבורית ,בעוד
שטענתך כי אינני מוכנה לבקר במקביל את הפילוסופיה "מנקודת מבטה של ההלכה ושל דת
מסורתית" ,מתייחסת לתפיסה העצמית של היהודי המאמין דווקא במישור התאורטי ,ובייחוד
האפיסטמולוגי .אלא שאני סבורה כי אפילו ברמה זו ,משיכתי לפילוסופיה ולתאולוגיה אינה רק
פונקציה של נטיותיי האישיות או של הכשרתי החד-צדדית.
בדבריך אתה מסתמך על התייחסותו של ליאו שטראוס לפילוסופיה ולמשפט בימי-הביניים כאל
שני תחומים נבדלים שנועדו לקיים ביניהם דו-שיח דיאלקטי מתמיד .גישתך זו נראית בעיניי
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כהסתמכות בלתי מוצלחת על ראייתו האידיוסינקרטית (החריגה) של שטראוס .הגם שבתולדות
המחשבה היהודית התנהל דיאלוג בין המסורת הפילוסופית היוונית לבין המסורת היהודית
שהתרכזה בקיום ההלכה ,הרי שהמפגש בין שתי המסורות לבש צורות אחרות ,עימותיות פחות,
ורעיונותיה של המסורת הפילוסופית סייעו בהמשגת היהדות ההיסטורית .יתר על כן ,הסוגיות
התאולוגיות שהעליתי בספרי כמעט שאינן קשורות לתהליך זה .הן כבר הועלו על-ידי חז"ל ,וחז"ל
עצמם היו מודעים לבעייתיות שבתפיסת התגלות פשטנית וסגורה עוד הרבה לפני התבססותה של
התאוריה הפמיניסטית .על כן ,דבריך על החשיבות שבאיזון "גישה מתודולוגית חד-צדדית"
נראים טוב על הנייר ,אך לעניות דעתי הם אינם רלוונטיים לנקודה העומדת לדיון .הבעיה איננה
גישתי החד-צדדית כביכול ,אלא הקריאה הבררנית שנעשית על-ידי האורתודוקסיה כיום .זו
מעדיפה להתעלם מכל המקורות המדרשיים המדברים ,למשל ,על התפקיד הפעיל שמילא משה
רבנו (וכמוהו בנות צלפחד וכיוצא בהן) במסירת דבר ה' (ראה עמ'  198-207בספרי) ,ולייחד את
הדיבור רק על המקורות המתארים את משה רבנו כלבלר נטול מחשבה המעתיק את המסר
האלוהי באופן מכני .מטעם זה ,אני סבורה שהביקורת הפמיניסטית ,בהכירה בחוסר האפשרות
העקרונית של כל דיבור להימלט ממגבלותיה של זווית ראייה אנושית מסוימת ,עולה בקנה אחד
עם תובנות חז"ל ,משכנעת לחלוטין ומפריכה בנקל את התפיסות האורתודוקסיות בדבר קביעוּת
הלכתית ומסר חד-סטרי משמים.
אתה מנסה לאזן את מה שנראה בעיניך כתיאור חד-צדדי מצדי של השיח ההלכתי בציינך את
"האובססיה של בעלי ההלכה לקרוא באופן מדוקדק את מקורותיהם" ,מגמה שלא אחת מנוצלת
לצמצום התחושה שכל האפשרויות פתוחות במעשה הפרשנות .אך הכרעותיהם של הפוסקים
בשאלה מתי להשתמש ב"משחק הלשוני היצירתי והפתוח ,דוגמת מדרש האגדה" (או להזדקק
לשיקולים המסתמכים על עקרונות-על והקשר ,המאפשרים אף הם מרחב פרשני) ולחלופין ,מתי
להגביל את עצמם לקריאה קפדנית של הטקסטים על פרטי-פרטיהם – הכרעות אלה עצמן נתונות
תדיר לשיקול דעתם של הפוסקים .כל פוסק יודע שלפי ההגדרה הפורמלית ,צחצוח שיניים בשבת
במשחת שיניים הנתונה בשפופרת מהווה חילול שבת .אולם ,החלת איסור זה לוקחת תמיד
בחשבון את המקרה לגופו .בין שהכרעתו של הפוסק תסתמך על קריאה הצמודה לטקסט ובין
שלא ,אין לכך כל קשר עם השקפתו הפילוסופית בנוגע למידת המילוליות שיש לייחס לקביעות
בדבר רצון ה' ,השגחתו והתערבותו במעשינו .אפשר להעלות על הדעת מקרה שבו אפילו הפוסק
בעל הנטיות הפונדמנטליסטיות ביותר ייעץ – אף שהוא יודע שמריחת משחת שיניים בשבת היא
איסור דאורייתא – 1שבנסיבות הנתונות אין חלופה מתאימה ויש להתיר פעולה זו; הכרעה כזאת
עשויה להתרחש ,לדוגמה ,במקרה של ריב ומדון בין בעל מתעלל ואשתו המוכה .ייתכן גם שפסק
מקל יותר במקרה זה כלל אינו מצביע על חילוקי דעות בשאלה עד כמה יש להיצמד לטקסט ,אלא
בשאלה על איזה טקסט יש להחיל את הקריאה המדוקדקת :הלכות שבת או הלכות פיקוח נפש?
התשובה לכל אחת מן השאלות הללו היא פונקציה של הגיוון בהנחות הרקע; להבנתו של פוסק
המצטיין ביושרה הלכתית מה שהציבור גורס לגבי עניינים אלה ודאי אינו גורם מכריע ,אך
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יש אמנם לציין שאין תמימות דעים אף לגבי הלכה זו ,וישנם כמה פוסקים המחזיקים בדעת מיעוט הגורסת
שמריחת משחת שיניים מתוך שפופרת אינה עברה על אחת מל"ט אבות מלאכה .אני מודה למרק שפירא שהעיר
את תשומת לבי לכך.
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ההקשר שבו הוא והציבור חיים ופועלים ודאי ממלא תפקיד בהכרעתו .על כן אין זה נכון שבעיניו
של איש ההלכה הפסיקה ההלכתית כרוכה בהכרח ב"ניסוחים סגורים" ובתהליך שאחריתו
אמורה להיות חד-משמעית וצפויה מראש.
ספרה של הפמיניסטית רחל אדלר ,Engendering Judaism ,מגיע לשיאו בהצעה לטקס כלולות
יהודי וכתובה השומרים על המטפורות המסורתיות של ברית הקידושין אך נסמכים על דיני
שותפות ,ולא על דיני קניין ,על מנת לספק הצדקה חוקית לתפיסת נישואין המתאימה יותר
למציאות העכשווית של רוב שומרי ההלכה .הצעה זו אינה לוקה בהתעלמות מדרישותיה
הפורמליות של ההלכה ,בדומה להצעתו המקבילה של ר' יעקב עמדין להתבסס על הקטגוריה
ההלכתית של הפילגש על מנת ליצור חלופה למודל הרגיל של קידושין בשל מגרעותיו .אך לא לרב
עמדין ולא לרחל אדלר יש שמץ של סיכוי שיתייחסו לדבריהם ברצינות במסגרת השיח ההלכתי
הקיים ,וזאת מטעמים שונים שאין להם ולא כלום עם חוסר תשומת לב לפרטי ההלכה .בדומה
לכך ,אתה עצמך מציין ,בהביאך את תגובתן של תלמידותיך לצידוק ההלכתי המתיר לנשים
ללמוד תורה ,כי צידוק זה מבוסס על הבנה של נשים שאינה הולמת את המצב הנתון .בעצם,
קריאה מדוקדקת של מקורות ההלכה היתה יכולה להביא גם למסקנות אחרות בנדון .טיבן
המדויק של המסקנות נקבע בדרך כלל על-פי כמה גורמים :מיהו זה שקורא את הטקסטים ,איזה
טקסטים נחשבים כרלוונטיים ומהו ההקשר הכללי שבו הטקסטים הללו עולים לדיון .דווקא
משום שהאידאולוגיה העכשווית של האורתודוקסיה אינה מאפשרת להכיר בהשפעתן של נסיבות
היסטוריות ושל הטיות מגדריות על התפתחותה של המסורת ,היא גם מונעת את האפשרות
להסתייע בכלים שהמערכת ההלכתית עצמה מספקת כדי לנסח מחדש ,באמצעותם ,את מעמד
האישה.
אני מסכימה שבתהליך הסיגול ההלכתי אין להתעלם מהמסורת הפרשנית הדומיננטית ,ולכן אני
מוצאת פגם בגישתה של אדלר בשל חוסר תשומת לבה לדרישה זו (ראה בספרי ,עמ'  .)158כפי
שאני מדגישה שם" :הוקעת אי-הגמישות של הממסד ההלכתי( ...כדרכן של פמיניסטיות אחדות),
או דחייתו מכל וכל (כגישתה של אדלר ,כפי הנראה)" אינה אופציה בת-קיום .לדעתי:
דבר-מה חשוב מתרחש כאשר המומחים נאבקים לגלות פתרונות לגיטימיים מבפנים
לאור כללים ,עקרונות וקווי מדיניות של החוק כפי שהללו נראים בעיניהם .אין להתנער
מהתפישה-העצמית של המומחים כמייצגת חזון תעתועים ,מעין 'תודעה אשלייתית'
מרקסיסטית ,נטולת בסיס ממשי (שם).
עם זאת ,אני סבורה שניתן לחלץ מההבנה העצמית של המערכת ההלכתית ,כפי שהיא כבר
מגולמת במקורות ,מודל דינמי יותר ופרו-אקטיבי יותר של תהליך הפסיקה ,המכיר בתפקיד
שממלאים ההקשר והערכים המובלעים במשא ומתן ההלכתי .אם קידומו של מודל מעין זה נראה
כחד-שיח רדיקלי נטול הדדיות ,ניחא .בעיניי ,לפחות ,מה שאני מציעה אינו הסתכלות של אדם
מבחוץ על דמותה של ההלכה כפי שהיא צריכה להיות ,אלא הבנה חלופית שאכן "מביטה על השיח
ההלכתי כפי שהוא כעובדה" ,ומנסה לתאר כיצד ההלכה קיימת ומתפקדת בפועל ,על-פי ההנחות
הסמויות שכבר מצויות ביסוד התנהגותם ופעילותם של שומרי ההלכה ופוסקיה.
עם כל זאת ,עדיין אני סבורה שחלקים אחרים בביקורתך על הנחותיי המתודולוגיות ומסקנותיי
התאולוגיות ראויים לדיון ונוגעים לנקודות שאני עצמי התייסרתי בהן  -מהן חלק שאולי עדיין
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ניתן ליישב בינינו באמצעות הרחבה נוספת או אישוש רב יותר של עמדתי ,ומהן המבוססות,
כדבריך ,על "הנחות יסוד" או על הלך-רוח דתי שהוא כה שונה משלך ,עד שכמעט אינן מותירות
מקום לדיון נוסף.
כל הנקודות הללו מתרכזות בנושא משותף ,והוא העדר אמות-מידה קבועות ומוחלטות ,שעל-פיהן
ניתן להתמודד עם שאלות בוערות הנוגעות לכאן ולעכשיו .נושא זה מופיע לראשונה בזירת הדיון
ההלכתי ,אחר כך בשאלת זיהויה של ההתגלות ולבסוף בהשפעת העמדה התאולוגית שאני דוגלת
בה על החוויה הדתית .אנסה להתייחס לנקודות אלה לפי הסדר שבו הצגת אותן ,אך לפני כן
אייחד את הדיבור על התפקיד שממלא ,לדעתי ,הקונצנזוס הציבורי ,שכן דומה שעניין זה הוא
מקור לבלבול.
נדמה לי שאתה מבין שהתפקיד שאני מייחסת להסכמה הכללית של הציבור אינו מבוסס על
ראיית הציבור ככוח סמכותי הגמוני או על העיקרון של שלטון הרוב .הציבור חשוב פשוט מפני
שהוא מספק הקשר להתקיימותן של צורות חיים מסוימות ובכך מקנה עוצמה ותוקף להנחות
ולנורמות הכרוכות בהן .מכיוון שזהו אכן אינדיקטור מעורפל להבחנה בין הצודק והלא צודק,
הערתי כי אין טעם "לפקפק בסטטוס של אלה שפועלים לפני נתגבשה ההסכמה הכללית" וכי
"הניסיון להעריך את המעמד ההלכתי של פעולות הנקוטות בידינו עוד בטרם נקבעה הנורמטיביות
שלהם איננו במקומו כלל וכלל" (עמ'  )220נאמרה שם בהקשר של דיון תאולוגי בשאלה "כיצד
עלינו לשפוט את אלה שהמרו על הכרעה שלא עמדה במבחן הדורות ובסופו של דבר עתידים היו
להתנער ממנה" (עמ'  .)219כפי שהערתי שם ,ואני חוזרת על כך עכשיו ,כל מה שאמירה זו באה
ללמדנו הוא ש"זוהי איוולת להתייחס למטפורות דתיות על-פי אותן אמות-מידה שאנו מחילים על
היגדים רגילים ,המתייחסים לעולם היומיומי שלנו" .אך אמירה זו אכן חלה במקרי גבול (כפי
שמצביעה על כך המחלוקת בין שפירא להנקין הנדונה בספרי) אפילו על עולם ההלכה-למעשה
(לדוגמה ,מחלוקות בדבר המעמד ההלכתי של השימוש בחשמל ,או בווסת חום ,ביום השבת).
במקרים רבים מסוג זה ,גדולי הרבנים פעלו באופן המנוגד למה שמקובל כיום כפסק ההלכה
המכריע .האם אנו רואים את הרבנים האלה אז ועכשיו כחוטאים? האם ריבונו של עולם מתייחס
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בהקשר זה מאלפים דבריו של הרב יוסף בלוך (ממייצגיה האחרונים של תנועת המוסר וראש ישיבת טלז) ,על
מימרתם הפרדוקסלית של חז"ל" ,אלו וא לו דברי אלוהים חיים" .לפי הסברו של הרב בלוך האפשרות שדעות
מנוגדות תתקיימנה זו בצד זו ותזכינה למעמד שווה של דברי אמת אינה נובעת מצורך פרגמטי להשלים עם אי-
יכולתה של התבונה האנושית להגיע בזמן כלשהו לאמת המוחלטת ,אלא מהעובדה שהמציאויות המטפיסיות
עצמן (טהור וטמ א ,מותר ואסור ,חייב ופטור) מתהוות בעקבות הכרעת הרוב של תלמידי חכמים ,הקובעת את
טבעו של העולם .מכאן שחכמי התורה יוצרים שותפות ייחודית בין הקב"ה לאדם במעשה בראשית" ,כי באמת
כשם שע"פ יסוד התורה נברא העולם בששת ימי בראשית ,כמו כן בהמשכת ענייני הבריאה תלוי הכול בקביעת
הלכות התורה .ומיום שנתנה תורה לישראל נמסרה חכמי התורה לקבוע הלכותיה ,ועל פיהם יהיה מהלך העולם
וחוקות הבריאה ,והרי הם ממש שותפים להקב"ה במעשה בראשית" .לפי זה מובן כיצד אפשר ל"אלה גם אלה"
להיות "דברי אלוהים חיים" עד לרגע שבו הושגה הסכמה ,שהרי כל אחת מהדעות הסותרות קשורה לתורה
שקדמה להלכה ,מה שעדיין מותיר מקום למגוון של פרשנויות .המסורת שנתקבלה מדורות ראשונים אינה
מציעה אמת חד -משמעית ונחרצת ,היפה לכל עת .ההלכה בוררת מתוך הסך הכולל של האפשרויות הגלומות
בתורה שקדמה לה ,וכך בהדרגה מתעדנת אמיתה של התורה על סמך ההכרעות ההלכתיות .הרב בלוך מכיר
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כל הדברים הללו אין בהם כדי להכחיש שבמישור המעשי של קבלת החלטות ,הצו הרטרואקטיבי
של ההיסטוריה אינו יכול כמובן לשמש קו מנחה בעבור הפוסקים ,ובשום פנים ואופן לא
התכוונתי (בניגוד לפירוש שהוספת בסוגריים לדבריי) שה"הסכמה הכללית" יכולה למלא את
התפקיד הזה במקומו .במישור המעשה ,פסק הוא פסק.
לעומת זאת ,אף לצורכי הדיון בהלכה-למעשה ,אכן קיים קושי במציאת מכנה משותף בין השקפה
פנימית להשקפה חיצונית של ההלכה ,והצורך למצוא שיטות להתגבר על קושי זה הוא בעיה
שפמיניסטיות יהודיות  -שהשתכנעו מהביקורת הפמיניסטית על ההלכה  -חולקות במשותף עם
חסידיה של התאוריה המשפטית הפוסט-פוזיטיביסטית .אני מודעת היטב לעובדה שמודעות
מתמדת להשפעת ההקשר על האופן שבו אנו קוראים טקסטים אינה מתיישבת עם הצורך של
הפוסקים ושל יהודים מן השורה לנקוט לעתים עמדות תקיפות בעניינים שאין עליהם קונצנזוס,
בפרט כאשר כמה מן העניינים האלה עלולים להיות בעלי חשיבות מכרעת בעבור אלה שיש להם
נגיעה בדבר .הבעיה מתעוררת לא משום שבעבר ,כאשר קראו את הטקסטים בקפידה ,התעלמו
משיקולים חיצוניים של נסיבות והקשר ,אלא מפני שפעילות זו התנהלה לא אחת (אם גם לא
תמיד) באופן אינטואיטיבי וללא מודעות עצמית ,ובוודאי לא תחת ביקורת ציבורית.
ספרי הוא ניסיון למזער את הפער בין שתי הסיטואציות; אין לי אשליות שאצליח לבטל את הפער
הזה לחלוטין .ברם – כפי שאתה עצמך הבינות – אני סבורה שמי שמחובר לתפקיד שממלאים
ההיסטוריה ,הסוציולוגיה ,הפוליטיקה וגורמים חיצוניים אחרים לסוגיהם בקביעת המשמעות
ה"אובייקטיבית" ,כפי שהיא נתפסת מבפנים ,אין בידו האופציה לפנות אחורה ולהשיב על כנו את
התום האבוד בנוגע להבנתו העצמית של בעל ההלכה .מטעם זה אני מאמינה שהפסיקה ההלכתית
במאה העשרים ואחת נועדה להיות  -אצל האורתודוקסים המודרניים (לא בציבור החרדי)  -בעלת
מודעות עצמית גבוהה יותר ,ושהפוסקים ממחנה זה ייקראו יותר ויותר על-ידי קהל היעד שלהם
להניח את הקלפים על השולחן ולנסח באופן ברור את מערך השיקולים ואת סולם הערכים
שביסוד אותן הכרעות אשר מנקודת מבט פורמלית יכלו לנוע בכיוונים אחדים .כך ,למשל ,יהא על
הפוסקים להסביר מדוע פאות נוכריות לנשים הן בגדר המותר ואילו קבוצות תפילה לנשים הן
לעת עתה עניין המוטל בספק אם לא בגדר איסור ממש – אף שטענת המוטיבציה (כפי שעשוי
להתברר מהשוואה בין שני המקרים) לוקה בחסר .יהא עליהם לשכנע אותנו מדוע יש להתעלם
מתקדימים לפתרון מצוקתן של מסורבות גט ,בעוד שמותר להסתמך על הגדרות מפוקפקות של
עירוב שאין להן תקדים ,ולהחילן אפילו על אזור מאוכלס כמנהטן ,כאשר גם כאן השוואה בין שני

אפילו בטיבן הסובייקטיבי של הכרעות הלכתיות אלו ומודה "כי יש אשר ההלכה שכבר נתבררה בדורות קדומים
ונקבעה על פיהם ,אילו הייתה נדונית בדורות שלאחריהם הייתה נקבעת באופן אחר" .בלוך פותר כל אי-נוחות
בנוגע להיבט הקונטינגנטי של הפסיקות האלה באמצעות הנחה זו בדבר ההתאמה המטפיסית בין פסקיהם של
תלמידי חכמים לבין טבעה של המציאות (ראה שיעורי דעת ,א ,עמ'  .)23-25להצגה נוספת של עמדתו של בלוך,
וכן של רבנים אחרים מתנועת המוסר שהבינו את האמת של התורה באופן דומה ,ראה מאמרי 'תנועת המוסר
והבעיה ההרמנויטית בתלמוד תורה' ,תרביץ ,נט (א-ב) (תש"ן) ,עמ'  .191-214יש הבדלים משמעותיים בין הבנת
התהליך ההלכתי כפי שהוא מוצע בספרי לבין הבנתו של הרב בלוך ,בין השאר משום שהוא רואה את התהליך
ההלכתי כצמצום הדרגתי של אפשרויות האמת ,אך המכנה המשותף נעוץ בשלילת הבנה חד-משמעית ,קבועה
ואובייקטיבית של הטקסטים והכרה בכך ש"נכונותו" של כל שיפוט נקבעת לפי ההסכמה הכללית ,בהתאם
למסורת הפרשנית הדומיננטית.
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המקרים מטילה ספק במשקלן של הטענות הפורמליות .אין פירוש הדבר שהכרעותיהם של
הפוסקים החדשים תהיינה "סובייקטיביות" יותר משל קודמיהם .ההבדל היחיד יהיה מודעותם.

כאשר הכול התגלות ,אזי שום דבר אינו התגלות
אתה טוען כי "תאולוגיה שאינה יכולה לומר 'לא!' לשום דבר גם אינה יכולה לומר 'כן!' לשום
דבר" .עם הטענה ש"אם הכול יכול להיות התגלות ,אזי שום דבר אינו התגלות" אני מתמודדת
בפרק  11של ספרי .זוהי אותה טענה שמביאה התאולוגית הנוצרית דפנה המפסון (שאני מצטטת
אותה בעמ'  ,) 217כאשר היא כותבת שזיהוי רצונו של האל עם התגלויות ההיסטוריה מקשה עלינו
"להצביע על עקרונות מופשטים ,בעלי חיים משלהם ,בנפרד מהשאלה אם הם קיבלו ביטוי מוחשי
בהיסטוריה ,שנוכל להשתמש בהם כדי לשפוט את ההיסטוריה".
בעיקרו של דבר ,ביקורת זו היא פשוט וריאציה של הנושא הקודם – הצורך באמות-מידה ברורות
להבחנה בין הצודק והלא צודק ,אלא שכעת צורך זה עולה מהתחום האידאולוגי העמום יותר של
אמונה וכפירה ולא מתחום הנורמות המעשיות .בשני המקרים ,מה שנדרש הוא נוסחה שתאפשר
לנו לנוע בצורה אפקטיבית משדה הראייה הרחב של המשקיף מבחוץ אל מחויבותו של המתבונן
מבפנים ,מבלי לאבד מההארה הנוספת שהוצגה במרוצת התהליך.
במישור ההלכתי אני מציעה באופן כללי לטפל בצורך זה בדיוק כפי שהצעת אתה בסיום הערותיך,
"באיטיות ועל בסיס אד-הוק" ,ותוך כדי כך לתרום להיווצרותו של הקשר חדש ורלוונטי יותר
לבירורים הלכתיים בעתיד .אך התגובה האולטימטיבית שלי לצורך האנושי באמות-מידה ברורות
במישור התאולוגי (ואני מציעה כמה אפשרויות – ראה עמ'  ,)217-220היא ניסיון לבצע מהלך קשה
יותר :דילוג בין (לפחות) שתי רמות של הבנה .ברמה הראשונה אנו מתפקדים במסגרת מגבלותינו
האנושיות ובהתאם למודל מקובל ,פרסונליסטי ,של הקב"ה ,בהיותנו משוכנעים שהתובנות
הדתיות המציפות אותנו מהוות ללא ספק מסר אלוהי ,הנכפה עלינו מבחוץ .אך אלה מאתנו שהם
בעלי נטייה פילוסופית יותר ,עושים מדי פעם צעד אחד אחורה מחוויה זו של הזדהות מלאה עם
הבחנות ברורות ,ונוכחים לדעת שמסרים הנובעים ממקור אלוהי – כמוהם כעצם הרעיון של
תקשורת אלוהית כשלעצמה – לעולם אינם מנותקים מקטגוריות המחשבה האנושיות וכן
מנטיות ,ממערכות אמונה ומציפיות המגודרות בזמן נתון ובתרבות מסוימת .דבר זה מאלץ אותנו
להכיר בתפקיד שממלאת הפרשנות האנושית אפילו באירועים כה מרשימים כמו הנבואה( .ודאי
אין זה צירוף מקרים שבעבר חזו הנוצרים חזיונות של הבתולה הקדושה והיהודים שמעו בת-קול
מן השמים ,ואילו כיום אין אנו מייחסים לעצמנו את היכולת לקבל מסרים אלוהיים ואף
מפקפקים בשפיותם של הטוענים ליכולת זו ,גם אם מקובל עלינו שמשה רבנו יכול היה לזהות
מסרים כאלה מתוך סנה בוער ולהישמע לציווייהם) .לפי השקפה זו ,הפונקציה של קבלת דבר-מה
כהתגלות משתנה מאמצעי הקובע את תוכן המסר לאמצעי להכרה ולביטוי של תוקף האמונה
שכמה מהחלטותינו תואמות באורח כלשהו את המציאות הקוסמית ועל כן הן בעלות ערך
אולטימטיבי.
מהשקפה כזאת אכן משתמעת מידה מסוימת של הסתייגות מיכולתנו להגיע למשמעות סופית או
אובייקטיבית של כל טקסט ,יהא אשר יהא ,ועל אחת כמה וכמה טקסט הנחשב לדבר ה' .עם זאת,
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מן הראוי לציין שלגבי הטקסט הנחשב לדבר ה' ,יותר משההסתייגויות נובעות מאוריינטציה
פוסט-מודרנית חילונית מקורן בתובנות העמוקות של מיסטיקנים ומקובלים למיניהם שהכירו
בכך שאפילו מושג ה"אל" הוא הגדרה מוגבלת התקפה רק מנקודת מבטנו ("מצדנו" ,במינוח של
ר' חיים מוולוז'ין) .לעומת זאת – מבחינת המציאות המוחלטת שמושג זה מנסה לציינה – הבחנות
בין ה"אובייקטיבי" ל"סובייקטיבי" הן הבחנות שווא ,שכן טבעה המוחלט של מציאות שכזאת
אינו מותיר כל מקום להגדרה .כפי שכותב ר' אליהו דסלר:
גדר יחוד זה של "אין עוד מלבדו" אינו מושג השגה פנימית מתוך הבריאה ,שהרי על פי
בחינת יחוד זה אין מציאות לבריאה .בריאת העולם הייתה על ידי צמצום והעלמה של
אמת זאת; ומציאות הבריאה נבחנת רק בתוך הבריאה עצמה ,פירוש :אחרי ובתוך
צמצום זה ,ומציאותה היא רק מינה ובה ,יחסית לגבי עצמה ...נמצא לפי זה שכל
השגותינו אינן אלא יחסיות [רלטיביות] לבריאה .הן רק אמת בתוך ולגבי הבריאה ,לפי
מושגינו שגם הם נבראים .אין לנו אלא אמת יחסית בלבד ,כל אחד ואחד לפי מדרגתו
3
ומצבו.
המעניין בקטע זה הוא הכרתו של הרב דסלר בפרדוקס הטמון בחובתנו להתייחס לתפיסות
הגדורות בזמן ובתרבות כאל אמת מוחלטת ,אך בו-בזמן להכיר גם בכך שאותן תפיסות תקפות
רק מנקודת ראותם של הנבראים .כל עוד מקננת בנו תחושת היותנו יצורים נפרדים ,נבצר מאתנו
להתעלות לחלוטין מעבר למודל הפרסונליסטי של האל .ברמה זו ,ההבחנות בין רצון חופשי
לדטרמיני זם ,או בין עקרונות מופשטים למסרים מנוגדים של ההיסטוריה אכן קיימים; עם זאת
הרב דסלר מאמין שעלינו להיות מודעים לקיומה של רמה אחרת של הוויה  -מעבר לתמונה
הרגילה שלנו של יחסי האל והעולם ,רמה שכבר אין בה פער בין ההתגלות להוויה עצמה .מודעות
זו היא שתאפשר לנו להתגבר על כל מיני אנטינומיות וסתירות מדומות באמונתנו.
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לאחר שהוא מציין את מודעותו לקושי שנתקלים בו בני-האדם בהכרת טבען היחסי של
אמונותיהם 5,חותם הרב דסלר את דבריו ברעיון שאף-על-פי-כן השגה יחסית זו היא חשובה,
משום ש:
יחסית היא לגבינו לפי מצבנו בעולם הזה ,עולם הבחירה והעבודה ,וע"כ רק זוהי האמת
בשבילנו" .אתה חונן לאדם דעת"; גם כל השגותינו הם בריאה שנבראה עבורנו
והנתונות לנו מאת הבורא ית' לצרכי מילוי תפקידנו בעולם הזה – וזהו כל ערכן.
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במילים אחרות ,הואיל וזו האמת היחידה שאנו כיצירי אנוש יכולים להשיג בדעתנו ,בעבורנו היא-
היא האמת; עלינו להסתפק בה ושומה עלינו לפעול לפי מונחיה ובמסגרת הפרספקטיבות
המוגבלות שלה.

3

מכתב מאליהו ,ג ,עמ' .256-257

4

"אך ורק בהכרה זו יוכל האדם לצאת ממבוכת הגדרים השונים והסתירות המדומות ,ותתבסס אמונתו על
יסודות מוצקים" (שם).

5

"קשה מאוד לאדם להודות לזאת בפנימיות לבבו .נדמה לו שבידו להשיג את האמת באופן מוחלט ,ולא ירצה
להאמין שאחר כל מאמציו לא תעלה בידו אלא אמת יחסית :אמת המתייחסת למצבו כנברא" (שם).
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שם ,שם .ההדגשות שלי.

8

מכאן דומה שהרב דסלר נוקט בעמדה "מתנגדית" טיפוסית ,ומתנגד להסקת מסקנות נורמטיביות
כלשהן מתובנה זו בנוגע ליחסיותן של התפיסות האנושיות .יחד עם זאת ברור מהקשרים אחרים,
כי הוא מעלה את הרעיון שאפשר ,ואולי אפילו רצוי ,להשתדל לקרוע את מסך האשליה מעל פני
המציאות שלנו (המציאות המדומה שמחוץ לציוויי התורה) ולהתאחד עם מצב ההוויה הנשגב,
שבו כל ההבחנות בטלות ומבוטלות.
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אף לא אחד מהמקובלים ומהפילוסופים היהודיים המסורתיים ,ואף לא רוב ההוגים הפוסט-
מודרניים בעלי תודעת אחריות מוסרית ,לא התכוון אי-פעם לטעון שבשל האופי היחסי של
השגותינו ניתנת לנו יד חופשית לשפוט את התגלויות ההיסטוריה כאן ועכשיו בהתאם לגחמותינו
האישיות .ההכרה במגבלות התפישה האנושית אינה מקנה לנו את החירות להתעלם מן המשמעות
של התגלויות אלה כפי שהיא נתפשת מבפנים על-ידי הקהילה הפרשנית שאליה אנו מתייחסים,
אפילו אם משמעות זו מובנת באופן פונדמנטליסטי .אך משום שתפקידו של הציבור בהקניית
לגיטימיות לרעיון כלשהו ,יהא אשר יהא ,נמדד לא על-פי מספר התומכים באותו רעיון אלא על-פי
גדרי הסבירות שצורות החיים הקהילתיים בונות ,המודעות לאופי הקונטינגנטי של אותם גדרים
מהמספרים ולאמץ את האמונה
ִ
– כאשר מודעות כזו נוצרת – ממריצה אותנו לפרקים להתעלם
שההכרה בסכלות של הפונדמנטליזם (או של כל הבנה אחרת ,נוקשה פחות ,הנראית לנו עתה
מפוקפקת) היא שתטביע את חותמה בסופו של דבר על המסורת המקובלת.
אשר לאמות-המידה שיש להזדקק להן במאמץ זה ,אני יכולה רק לחזור על דבריו חדורי הפתוס
של התאולוג הנוצרי ניקולס וולטרסטורף ( :)Nicholas Wolterstorff
אין מנוס מלהפעיל את הכרותינו אנו אשר לאמיתי ולאוהב בתהליך הפרשנות של השיח
האלוהי .אין כל דרך לעקוף את אותה הפעילות המעוררת בנו את חרדת "אף השעווה"
– כלומר ,החרדה העמוקה פן ההכרות שבאמצעותן אנו ניגשים לתהליך הפרשנות
תולכנה אותנו שולל ,עד כי לא נבחין בין הדברים שאמר האל לבין הדברים שאנו
מסיקים ואומרים בשמו .חרדה זו היא במקומה ,בהחלט במקומה ,והיא לעולם עומדת.
רק מתוך יראת כבוד וחשש ,לעתים עד כדי חיל ורעדה ,ורק לאחר צום ותפילה ,ראוי
לפרש טקסט כך שניתן יהיה לקבוע מה אמר ואומר האל באמצעותו .אי אפשר להתחמק
9
מהסיכונים הכרוכים בדבר.
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במילים אחרות ,השאיפה לראות בהתגלות מסר אלוקי מוגמר וחד-משמעי המספק את הצורך
הקיומי שלנו בוודאות מוחלטת כמוה כבקשה להימלט מן המצב האנושי.

7

ראה דיונו בעניין הנס לעומת חוקי הטבע ובערכו של המאמץ האנושי בעולם הזה ,מכתב מאליהו ,א ,עמ' 170-
177-197. ;172

8

ביטוי זה מתייחס לאמירתו של הפילוסוף האנגלי ,ג'ון לוק ,שטען שהפרשנות המקראית מאיימת להביא לכך
שכתבי הקודש ישמשו כ"אף של שעווה" בלבד ,שאפשר לכופפם לכל צורה וכיוון .ראהJohn Locke 'A Second :

.Vindication of the Reasonableness of Christianity', Works, 12th edition, 1824, vol. 6, p. 295
9

Walter Wolterstorff, Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks, Cambridge

.and New-York 1995, p. 236
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מחירה של תאולוגיה מתוחכמת (אך משעממת)
אני מאוד ערה ורגישה לסכנות הנשקפות מדת המאופיינת בתחכום פילוסופי ,ולתחושת הניכור
שהיא עשויה לעורר .אף כי אני רואה בחיפוש הפילוסופי ובערגה האישית לקרבת אלוקים שהוא
מייצג בעבורי ,צורה של עבודת ה' ,אינני מכחישה שאחדים מרגעיי הדתיים הנשגבים ביותר נחוו
בסיטואציות שהיו רחוקות מרחק רב מסוג זה של פעילות אינטלקטואלית ולעתים קרובות אפילו
משכו ל כיוון ההפוך .מבחינה זו דומני שאינני שונה משאר האנשים .את "הכוח הבסיסי של אמונה
באל חי" אני אוזרת בין ברגעי השיא של החיים (חוויות כמו ללדת ילד ,לשיר בעיניים עצומות עד
כלות הנשמה  ,לעמוד בראש גבעה ולחוש אחדות עם הטבע ,לנהוג במכונית לשעת שחייה בבוקר
ירושלמי שטוף שמש ,לחוש באווירת הקדושה האופפת חתונות יהודיות מסוימות ,להיות עדה
למעשים ספונטניים ופשוטים של חסד אנושי ,להכריז בקולי-קולות "א-דוני הוא האלוהים" יחד
עם שאר המתפללים לפני נעילת שערי השמים ביום הכיפורים) ובין ברגעי השפל (להרגיש רגשי
תלות ,חולשה רוחנית או פיסית ,ובעובדת היותנו בני-תמותה) .וכמו כולם ,עצם ההיצמדות
לציבור המאמינים משמשת במובן מסוים לרומם את השגרתי והרגיל שבחיי היומיום.
לפני שנים רבות ,בעודי נערה צעירה ,גם אני מרדתי באותה דת סתמית ותפלה שאתה מקשר עם
הפמיניזם ושזיהיתיה אז עם הקהילה האורתודוקסית בת המעמד הבינוני בצפון אמריקה .מצאתי
לעצמי תחליף במזיגה של האידאליזם הדתי המחייב והבלתי פשרני של עולם הישיבות הליטאי
ומתכונת מסוימת של ציונות דתית שהתקבלה על הדעת בעת ההיא .מאז הימים ההם מים רבים
זרמו  .חלק ממה שנראה לי אז כמסירות נפש נלהבת של עולם הישיבות לקיים את דבר ה' נראה
עתה בעיניי כפורמליזם צר אופקים ונטול דמיון ,המצטיין לפעמים בהיעדר חמלה ,אם לא
בעיוורון מוסרי של ממש ,כלפי אלה שמחוץ למחנה; וגם הבטחתה של הציונות הדתית להקיף את
מלוא החיים בחיבוקה האוהד מתגלה לי עתה כיוהרה נמהרת וחסרת יסוד לנוכח האופי הקרתני
של כמה מביטוייה הנצחניים .יתר על כן ,החשיפה להיסטוריציזם ,קפדנותה הביקורתית של
החשיבה האקדמית ושיטות המחקר המדעי ,ואפילו תובנותיה של התאוריה הפמיניסטית
והלגיטימיות שהיא מקנה למקורות הידע האינטימיים והטבעיים יותר ,המיוחסים לנשים  -כל
אלה אינם מאפשרים לי לראות במכלול הדימויים הבסיסי של המונותיאיזם הקלסי ,על מטפורות
הציווי והשליטה הכלולים בו ,את המילה האחרונה .כעת אני יכולה להעריכו כיסוד חיוני
במאבקנו להזדהות עם הממדים הרוחניים של החיים ,אך אני סבורה שאפשר להעשירו באמצעות
פיתוח והרחבה של מודלים מסורתיים אחרים.
נכון שלהבנתי הערך האולטימטיבי הטמון בטענות האמת של אמירותינו הדתיות נעוץ
בפונקציונליות שלהן ,כלומר ,בסוג ההתנהגות שהן מעוררות אצל המאמין ,או בחוויות הרוחניות
שהן מספקות ,וכן בחיוניותן לבניית אורח חיים המטפח את ההכרה במופלא מאתנו ואת כל
העמדות הנפשיות והמנטליות הכרוכות סביבה ,ואינו טמון בהתאמתן למציאות חיצונית כלשהי
וביכולת שלה ן להביא בפנינו מידע מטפיסי מדויק .במובן זה ,אפילו דיבורינו המונותאיסטיים על
"רצון האל" ותחושתנו שאנו נענים לו אינם אלא חלק מ"משחק הלשון"  -במובן הטכני של המונח
הוויטגנשטייני – כאשר המטרה היא לנסות להגיע לאותה תחושה של מציאות אינסופית
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ומוחלטת ,הקיימת בפועל אך מצויה מעבר לכל הגדרה( 10.עלי להדגיש שהשימוש שאני עושה
ב"משחק הלשון" במינוחו של וויטגנשטיין אינו מעיד בשום פנים ואופן על קלות ראש בעניין .כל
השימושים שאנו עושים בשפה הם "משחקי לשון" מסוג זה או אחר ,שנועדו בין לטעון טענות או
לצוות ובין לעורר אמפתיה ,להביע איחולים וברכות ,ואפילו לבטא את מחויבותנו המוחלטת
להשקפת עולם דתית חובקת-כל .לכנות שימושים אלה כ"משחקים" פירושו לציין שכל אחד מן
השימושים הללו מתנהל על-פי חוקים פנימיים משלו ,ודקדוק פנימי ותפקוד המיוחדים לו .לפיכך,
אין לשפוט אמיתות דתיות לפי אמות-המידה הנוהגות בשיפוט אמירות אמפיריות ,אף כי לפרקים
קיימת חפיפה בדקדוק הפנימי של שתיהן .כל זה אינו שולל את העובדה שרבים מהיגדי האמת
הדתיים הם מעצם טבעם רציניים ומשמעותיים ביותר וכמעט הסוג היחיד של ההיגדים שנעדיף
לחיות או למות למענם).
אין ברצוני להפנות עורף לדרישות המסורת ולכוחה של האמונה הפשוטה באל החי הדואג
והמצווה ,התובע ממני יותר ממה שיכולתי לדרוש מעצמי .אך אני בהחלט סבורה שהביקורת
הפמיניסטית מהווה משב רוח רענן באשר היא פותחת לפנינו ערוצי חיוניות חדשים במגענו עם
האלוקי .הביקורת הפמיניסטית מנפצת את התפיסה הפשטנית של התגלות נטולת הֶ קשר ,ובכך
היא מלמדת אותנו ,בין השאר ,שהסירוב להבין את דבר ה' לאור הניסיון האנושי אף הוא סוג של
פירוש ,ולא בהכרח התובעני ,הכן או הלגיטימי ביותר .ביקורת זו גם מעמידה בפנינו את הצורך
להודות במגוון פרדיגמות דתיות וללמוד כיצד לאפשר להן לדור בכפיפה אחת זו בצד זו .גישה
מעין זו אינה מביאה לידי "דת משעממת ומחוסרת טעם" ,אך היא דורשת מידה יתרה של בשלות
נפשית ,כמו גם עומק רוחני ,גמישות ודקוּת הבחנה .משום כך תמיד ריתקו אותי ושבו את לבי
דמויות כמו הרמב"ם ובמיוחד הראי"ה קוק ,שכן באופן כלשהו הם הצליחו להיצמד לרמות
מעודנות ביותר של תחכום תאולוגי מבלי שיתירו למעופי התבונה למתן את עוצמת מחויבותם
הרגשית ,המוסרית וההלכתית .הגם ששניהם עשו את ההבחנה בין "אמונות הכרחיות" ל"אמונות
אמיתיות" ,להבחנה זו לא היתה כל השפעה על הרצינות ותשומת הלב שליוו את דיוניהם בשדה
ההלכה .הצורך להפיח להט ולשלהב את האמונה הוא אכן האתגר הגדול ביותר של המודעות
המודרנית והפוסט-מודרנית ,ואין לי ספק שהנהייה החדשה אל המיסטיקה שאנו עדים לה
לאחרונה מהווה תגובה אינטואיטיבית לדרישה זו.

התנצלות
אשר לווידוי החותם את דבריך (דהיינו שאין לך פתרון אלטרנטיבי להציע) ,אני מעריכה את גילוי
לבך .אך עליי לציין כי כאשר אתה מכריז שאמונה באל ,שמשמעות תורתו נתגלתה בצורה ישירה
ומוגמרת בסיני ,עולה על מה שנובע מהבנתי רבת-הניואנסים ,וזאת בשל הכוח הטבוע באמונה זו,
 10ראה בהקשר ז ה את דברי הראי"ה קוק' ,יסורים ממרקים' ,אורות ,עמ' קכד-קכה" :כל הגדרה היא אליליות
רוחנית ,אפילו הגדרת השכל והרצון ואפילו האלהות עצמה בשם אלוהים הגדרה היא ,ומבלעדי הידיעה העליונה
שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה היו גם הם מביאים לידי כפירה ...העניינים
שחוץ מזו של גדולת אין סוף ,שהם הסברות להגיע על ידן למקור האמונה הנם בגדר 'אברין דמלכא' .ויש מהם
בגדר 'לבושין דמלכא' ...ומכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה".
כמובן שיש להשקפה זו גם זיקה לתפישתו של הרמב"ם על התבטאויותינו המילוליות ביחס לאל.
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הנך מתייחס אל הדת באותו אופן שמצאת בו דופי כאשר אני עצמי נהגתי על-פיו .במלים אחרות,
גם אתה גולש להודאה בלתי מפורשת שאמונות דתיות מעוצבות ,בעיקרו של דבר ,בהתאם
לאינטרס קודם שיש לנו בצורת חיים מסוימת – ולא להפך .אני כשלעצמי מוצאת ,כפי שכבר
הבחנת ,שדת שאפשר לקיימה רק במחיר התעלמות מהביקורת הפמיניסטית היא הרבה פחות
משכנעת מדת הנאלצת ללהטט בין אמונה במטפורה של אל טרנסצנדנטלי המגלה את רצונו
בציוויים חד-משמעיים ,לרבות החובה להתייחס למטפורה זו במלוא הרצינות ,לבין ההכרה
בטבעה הקונטינגנטי של אמונה כזאת .ייתכן שכך הדבר ,כפי שאתה כותב ,משום שאתה כגבר
יכול להרשות לעצמך את ה"לוקסוס" הזה ,אך איני בטוחה שההבדלים המגדריים בינינו הם
ההסבר היחיד לשוני בגישותינו.
אני מודה לך על העיון הקפדני בספרי .למצער ,אני מקווה שהבהרותיי מעידות בבירור שאינני
סתם "נטורליסטית" הרואה את הדת כביטוי חיצוני לסובייקטיביות האנושית ,אלא שאני בעצם
"סופרנטורליסטית" אשר – בעקבות אחדים מגדולי המקובלים והפילוסופים היהודיים – מכירה
בגבולות יכולתנו האנושית להשיג בדעתנו ולצייר בדמיוננו את מושא השתוקקותנו הרוחנית.
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