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ה א  יש אופ י מ יוחד
ל אקסיסטנצי אליז  הי הוד י ?
א פ ר י  מ אי ר  ,פילוסופי  קיומ יי
*
יהודי  ברב ֿ שיח
ספרו של אפרי מאיר ,פילוסופי קיומיי יהודי ברבֿשיח ,מבקש
להביא את הקורא להבנה של "אופיו המיוחד של האקסיסטנציאליז
היהודי" ותרומתו האפשרית למחשבה האקסיסטנציאליסטית בכללה
)עמ'  .(1הספר מחולק לשלושה חלקי .החלק הראשו מתאר את קוי
ההיכר העיקריי של האקסיסטנציאליז בכללו )עמ'  (5$14וסוקר
בקצרה את חייה ,יצירותיה ועיקרי תורת של גדולי
האקסיסטנציאליסטי )עמ'  .(14$33החלק השני ,שהוא חלקו העיקרי
של הספר ,סוקר את חייה ,יצירותיה ועיקרי תורת של הוגי
וסופרי אקסיסטנציאליסטי יהודי :ר' נחמ מברסלב )עמ' ,(37$54
הרב יוס* דב סולובייצ'יק )עמ'  ,(55$67מרדכי מרטי בובר )עמ'
 ,(68$83פרנ -רוזנצווייג )עמ'  ,(84$102ופרנ -קפקא )עמ' .(129$145
מאיר א* מקדיש פרק לעמנואל לוינס )עמ'  – (103$128דווקא הפרק
הארו 2ביותר בספר – בגלל התמודדותו הביקורתית של לוינס ע
הוסרל והיידגר :זאת למרות העובדה ,שמאיר מכיר בה בפירוש,
שלוינס אינו בדיוק אקסיסטנציאליסט .בחלק השלישי והאחרו )עמ'
 (149$162מזהה מאיר ,בעקבות הניתוחי שהובאו בשני החלקי
הראשוני ,את "אופיו המיוחד של האקסיסטנציאליז היהודי",
ורואה כתרומתו האפשרית למחשבת האקסיסטנציאליז הכללי את
הדגש שהוא ש על הדיאלוג והביֿסובייקטיביות.
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הייתי מצפה לספר טוב מזה .הגיעה השעה לספר כספרו של מאיר.
א כי שורשי האקסיסטנציאליז מצויי כבר בכתביה המבריקי
א 2חסרי השיטה של קירקגור וניטשה ,הרי היו ברור במבט לאחור
שהאקסיסטנציאליז כתנועה פילוסופית של ממש ראשיתו במפנה
שפנתה הפנומנולוגיה בשנות העשרי והשלושי של המאה העשרי
לכיוו בעית הקיו ,כפי שנית לראות מיצירות כגו ההוויה והזמ
למרטי היידגר ,הפסיכולוגיה של השקפות עול לקרל יספרס ,ו אני
ואתה למרטי בובר .מבחינה זאת ,נית לראות ב הישות והאי
לז'אֿפול סרטר ) (1944וב פנומנולוגיה של התפיסה למוריס
מרלוֿפונטי ) (1945את היצירות האקסיסטנציאליסטיות הגדולות
האחרונות .א כי הישות והאי פורס לקראת סו* מלחמת העול
השניה ,ו פנומנולוגיה של התפיסה זמ קצר אחריה – ואילו יתר
היצירות שהזכרתי נכתבו עוד לפני המלחמה – הפ2
האקסיסטנציאליז לתופעה תרבותית מובהקת רק בתקופה שאחרי
המלחמה ,והגיע לשיא עוצמתו בשנות החמשי והששי של המאה
העשרי .בתקופה זאת ראו אור כמה ספרי פופולריי המציגי את
האקסיסטנציאליז לקהל הרחב :האד האירציונלי :עיוני
בפילוסופיה האקסיסטנציאלית לויליא בארט 57,ששה הוגי
אקסיסטנציאליסטי לה .ג' .בלקה 58,ו אקסיסטנציאליז למרי
וורנוק 59.ספרי אלה היו עדות לעניי הרחב שעוררה אז תנועה
פילוסופית זאת ,א 2בעת ובעונה אחת א* תרמו את תרומת
להתפשטות עניי זה בציבור .אמנ בשנות השבעי והשמוני של
המאה העשרי חדלה תנועה זאת להיות באופנה :אדרבא ,היו אז ג
שטענו כי מעול לא היתה זאת כלל תנועה פילוסופית עקבית
ושיטתית ,וודאי שלא היתה תנועה שיש לה חשיבות פילוסופית .א2
בתחילת שנות התשעי החל העניי באקסיסטנציאליז לשוב
ולהתעורר .הסיבות לתחיה זאת שונות ומשונות ,ועדיי אי ה ברורות
57
William Barrett, Irrational Man: A Study in Existential Philosophy, Garden
City, N. Y.: Doubleday and Company Inc., 1958.
58
H. J. Blackham, Six Existentialist Thinkers, London: Routledge, 1961.
59
Mary Warnock, Existentialism, Oxford: Oxford University Press, 1970.

דיי .בחלקה ,נבעה תחיה זאת מפרסו ספרו של דיויד קופר משנת
 ,1990אקסיסטנציאליז :שחזור – ספר הנחשב בדר 2כלל לדיו
הפילוסופי הטוב והמתוחכ ביותר בסוגיה זאת; 60בחלקה היא באה
בעקבות פרסומ של יצירות מאת מחברי אקסיסטנציאליסטי שעד
אז לא היו בהישג יד; ובחלקה משו חדירת של נושאי
אקסיסטנציאליסטיי עיקריי לזר המרכזי של הפילוסופיה
האנגלוֿאמריקאית.
כדוגמא לתהלי 2זה ,הבה נתבונ בשנויי שחלו במיקומו של
היידגר במסגרת תולדות הפילוסופיה .בשנות החמשי והששי
נחשב היידגר – או ,ליתר דיוק ,היידגר כמחבר ההוויה והזמ – כדבר
הלמד מענינו לאקסיסטנציאליסט ,ובספרות מאותה תקופה העוסקת
באקסיסטנציאליז נהגו לעסוק בו לציד של קירקגור ,ניטשה,
יספרס ,מרסל ,סרטר ,טילי 2ודומיה .יתכ שראו בו ג מעי 'ראשו
בי שווי' ,א 2על כל פני ,מקומו בפמליה האקסיסטנציאליסטית
היה אית .ואילו בשנות השבעי והשמוני שבה ,כפי שראינו ,חלה
ירידה במידת ההתעניינות באקסיסטנציאליז ,וא* נשמעו קולות
המכחישי את מעמדו כתנועה פילוסופית עקבית ושיטתית ,הפרידו
את היידגר מיתר החבורה האקסיסטנציאליסטית ונהגו בו ,כשהוא
לעצמו ,כבוד ויקר כאחד מענקי הפילוסופיה של המאה העשרי.
במקו שהשוו אותו לפילוסופי אחרי של המאה העשרי ,שוב לא
היו אלה ,כבראשונה ,יספרס ,סרטר או טילי ,2אלא דווקא
וויטגנשטיי ,דיואי או סלרס .א 2ע התחדשות העניי
באקסיסטנציאליז בשנות התשעי ,שוב הוחזר היידגר למקומו
במסגרת התנועה האקסיסטנציאליסטית .ואכ ,ספרו של קופר
אקסיסטנציאליז ד בהיידגר לציד של יספרס ,אורטגה אי גאסט,
מרסל ,ובראש וראשונה סרטר .באנתולוגיה מ השני האחרונות,
61
אקסיסטנציאליז :כתבי עיקריי ,בעריכת צ' .גיניו וד .פרבו,
60
;David Cooper, Existentialism: A Reconstruction, Oxford: Blackwell, 1990
second edition, Oxford, Blackwell, 1999.
61
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מובא לקט מכתביו לציד של קירקגור ,ניטשה וסרטר .כא חזר
הגלגל אחורנית לספרו של בארט האד האירציונלי ,בו מוקדש החלק
המרכזי" ,האקסיסטנציאליסטי" ,בדיוק לארבעת ההוגי
62
האקסיסטנציאליסטי המרכזיי האלה.
בעשר – חמשֿעשרה השני האחרונות ,לא זו בלבד שחלה הערכה
מחודשת של האקסיסטנציאליז :ג למחקר במחשבה היהודית
החדשה נוס* שפע גובר והול 2של פרסומי .א כי התעניינות של
חוקרי ביצירותיו של מרטי בובר רפתה במקצת )א 2לא פסקה
לחלוטי( ,הרי בשני אלה יצאו לאור מחקרי רבי ,וברמה הגבוהה
ביותר ,באנגלית ,צרפתית ,עברית וגרמנית ,על מחשבת הרמ כה,
פרנ -רוזנצווייג ועמנואל לוינס ,ולציד מבול של הוצאות חדשות
ותרגומי של כתביה .כמו כ ,לאחר מותו של הרב סולובייצ'יק
בשנת  ,1993החלו לצאת לאור בקצב גובר והול 2דברי הערכה – ומה
שיותר חשוב לענייננו ,ניתוחי מדעיי קפדניי – של כתביו ,ג
בהלכה וג בפילוסופיה .נלוו אליה ,כמעי המתגבר ,ספרי
המבוססי על דברי שבעל פה של הרב סולובייצ'יק ,ועל אות
כתבי יד שהשאיר אחריו שה עצמ אינ ערוכי לפרסו כמות
שה.
השעה כשרה איפוא ,כפי שאמרתי ,למחקר שיבח את חשובי
ההוגי האקסיסטנציאליסטי היהודי של המאה העשרי ,יציב
אות בהקשרה של המחשבה האקסיסטנציאליסטית הכללית ,ויבדוק
א אמנ יש אקסיסטנציאליז שהוא יהודי במובהק ,ויש לו תכונות
יחודיות שיש בה לתרו תרומה למחשבה האקסיסטנציאליסטית
בכללה .לצערנו ,ספרו של אפרי מאיר פילוסופי קיומיי יהודי
ברבֿשיח אינו הספר שיחלנו לו.
ההעזה וההיק* של מפעלו של מאיר מרשימי ,וספרו מכיל כמה
וכמה תובנות חשובות בפרטי; א 2בכללותו ,לוקה ספר זה בחסר
62

בדברי שאמרתי כא בדבר גלגולי מיקומו של היידגר בהיסטוריוגרפיה של
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Popper: The Struggle for the Soul of Science (Cambridge: Icon Books, 2003, pp.
190-192).

במידה מרובה .בראש וראשונה ,איפיונו של האקסיסטנציאליז
הכללי בספר זה הוא 'רזה' למדי ,ואינו של .שנית ,העקרונות שהנחו
אותו בבחירת נושאי הדיו מפוקפקי .מספר הוגי ויצירות שהחליט
לדו בה אינ מייצגי את המחשבה האקסיסטנציאליסטית ,וקשה
להצדיק את התמקדותו בה .בעת ובעונה אחת ,הוא מתעל לחלוטי
מכמה הוגי חשובי ורלוונטי לדיו מסוג זה ,או שהוא ד בה
בריפרו* .שלישית ,הרבה מ הפרשנות שהוא מציע ,ג לכלל
מחשבת של ההוגי שהוא ד בה וג להסבר של טכסטי
מכתביה ,הוא בעייתי ,ולעתי סת שגוי .ולבסו* ,ההבחנה שהוא
מבחי בי אקסיסטנציאליז כללי ואקסיסטנציאליז יהודי
מפוקפקת.
באיפיו שהוא נות לאקסיסטנציאליז הכללי מתמקד מאיר
בדחיתו את האידיאליז; בהתנגדותו לכל שיטה פילוסופית;
בהדגשתו על החיי האנושיי הקונקרטיי; וכ בדגש שהוא ש על
מצבי גבול .א כי כל אלה ה תכונות חשובות של
האקסיסטנציאליז הכללי ,הרי מי שמגביל אותו רק לתכונות אלה
החטיא את לב לבו של האקסיסטנציאליז .תיאור זה מתעל משני
דברי :הדר 2בה מאפיי האקסיסטנציאליז את עצ טיבו המיוחד
של אותו קיו אנושי קונקרטי; וכ את איפיונו של הֿ ,Lebenswelt
עול החיי ,כמה שעולה מתגובותיה של בני האד לאותו עול,
ומעורבות בו ,במהל 2אותו קיו אנושי קונקרטי.
נפתח בנקודה הראשונה .האקסיסטנציאליז מתמקד באות צדדי
של הקיו האנושי הקונקרטי המבחיני אותו מ הקיו שאינו אנושי.
לשלילה ,פירוש הדבר הוא שאי לדו בקיו האנושי ובבני האד
בדר 2הדומה לזו של הדיו בקיומ של דברי או ישויות שאינ
אנושיות .לחיוב ,פירוש הדבר – כדברי אורטגה – שעלינו להתבונ
בקיו האד כעי קיו סיפורי )'נראטיבי'(; 63או כדברי קירקגור,
שהאד היחיד לא זו בלבד שהוא קיי ,אלא ג "שיש לו עניי
63
ר' מאמריו"Man as a Technician" and "History as a System" in History as a :
System and other Essays towards a History of Philosophy, Norton, 1962.

אינסופי בקיומו"; 64או ,כביטויו של פקנהיי ,הקיו האנושי הוא
"יצירת עצמותנו בתו 2מצב"; 65או ,כפי שכתב היידגר ,הישות
האנושית היא תמיד "צעד אחד לפני עצמה" 66.מכל הבחינות האלה,
האד מושל 2מעבר לעצמו ג בזמ וג במקו .בזמ ,כי העתיד הוא
הזמ המובהק של הקיו האנושי :שכ את היחיד נית להבי רק
בהתא למטרותיו ולתכניותיו ,במושגי של הדבר שהוא "לקראתו".
במקו ,כי המציאות האנושית היא " Da-seinהיותֿש"; אנו קיימי
כיישיֿבתוֿ2העול ,ותודעתנו פונה תמיד החוצה ,לעול של
משמעויות ומובני אנושיי.
מכא לנקודה השניה .העול ביסודו הוא העול האנושי שלפני
הכרתנו ,העול הפריֿקוגניטיבי .הוא העולֿכפיֿשהואֿליצוריֿ
אנושיי .עול אנושי ,או  Lebensweltזה ,קוד ג מבחינה לוגית
וג מבחינת הזמ לכל תמונה או תיאוריה על העול שמציעי לנו
המטפיזיקה או המחשבה המדעית ,והוא כלול בה כבסיס .יתר על
כ ,כל השקפת עול מטפיזית או מדעית היא בעיני
האקסיסטנציאליסט מעי טפיל שנדבק לעול האנושי .א נשתמש
במונחיו של היידגר ,העול כמה שהוא' ,zuhanden ,היש הפנוי
]לשימוש[' ,קוד מבחינה לוגית להשקפתו של מי שמתבונ בעול
באורח מנתק כֿ' ,vorhandenנתו'.
אי צור 2לומר שדברי אלה אינ אלא תמצית תמצית של אות
טענות אקסיסטנציאליסטיות ,ובכל דיו הראוי לשמו על
האקסיסטנציאליז יש לדו בה באריכות ,ביתר פירוט ,ובהרחבה.
א 2מדאיג הוא שכמעט שו דבר מדברי אלה אינו בנמצא בדיוניו
של מאיר על אופיו של האקסיסטנציאליז הכללי ,ובוודאי לא בצורה
ברורה ,מלאה ומסודרת.
64
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מכל האמור לעיל ברור שכמה מ ההוגי שמאיר מקדיש לה דיו
מיוחד ה לכל היותר שוליי לאקסיסטנציאליז ,ואילו אחרי,
שהוא מתעל מה או ד בה ברפרו* ,ה דווקא משמעותיי
ומרכזיי לו .כ ,2בחלק העוסק באקסיסטנציאליז הכללי ,אי כל
הצדקה לכ 2שמאיר מקדיש פרק של לשופנהאור ואינו מקדיש פרק
להיידגר .כידוע לכל ,שופנהאור מבחי הבחנה יסודית בי העול
כאידיאה או כייצוג לבי העול כרצו )ליתר דיוק ,רצו עיוור( ,והוא
מוסי* וטוע כי דוקא אותו עול שהוא רצו עיוור הוא המציאות
המטפיזית שביסוד הדברי; שלאד גישה ישירה ובלתי אמצעית
למציאות מטפיזית זאת; וא* שקיומו הגופני של האד ,ואפילו כל
התהליכי שבטבע ,אינ אלא ביטויי לרצו עיוור זה .המסקנה
המיידית העולה מכל זה היא שדברי אלה עומדי בסתירה ישירה
לדגש שנותני האקסיסטנציאליסטי באות מאפייני של הקיו
האנושי המבדילי בינו לבי הקיו שאינו אנושי; לתביעת שאי
לראות בקיו האנושי משהו הדומה לקיומ של דברי או ישויות
שאינ אנושיות; לדגש על חשיבותה של החירות האנושית; ולעמדת
המרכזית שהעול ביסודו הוא העול האנושי הפריֿקוגניטיבי,
העולֿכפיֿשהואֿליצוריֿאנושיי .לא לחינ לא מקדישי
הספרי והאנתולוגיות הסטנדרטיי של האקסיסטנציאליז ,ספריה
של בארט ,בלקמ ,וורנוק ,קופר ,או גיניו ופרבו ,כל דיו
לשופנהאור .ברוב של ספרי אלה א* לא נזכר שמו.
יש לא מעט אירוניה בדבר כאשר מתאר מאיר את שופנהאור
כאקסיסאנציאליסט ,שהרי הוא טוע כי המאפיי הראשו והעיקרי
של האקסיסטנציאליז הוא מלחמתו במטפיזיקה האידיאליסטית.
שכ ,א יש שיטה פילוסופית שנית לתארה כאידיאליסטית ,הרי היא
שיטתו של שופנהאור .מאיר טוע כי קביעתו של שופנהאור
שהמציאות הבסיסית היא אירציונלית ,די בה כדי לומר ששיטתו היא
אנטיֿאידיאליסטית .א 2כפי שטוע בצדק מוריס מנדלבאו,
"האידיאליז המטפיזי מחזיק בעמדה כי דר 2הקיו האנושי נית
להגיע למפתח להבנת טיבה הבסיסי של המציאות ,ודבר זה מתגלה

67

באמצעות אות מאפייני המייחדי את האד כיישות רוחנית".
ומנדלבאו ממשי 2ומראה כי לאור הסכמת להצהרות בסיסיות כגו
אלה ,הרי למחלוקת בי שופנהאור והגל בשאלה א המציאות
הבסיסית שביסודו של עול התופעות היא רציונלית או אירציונלית
68
חשיבות משנית בלבד.
מאיד – 2וקשה להסביר דבר זה – אי מאיר מקדיש פרק להיידגר.
בפרק ב שני וחצי עמודי על "השפעת של הוסרל והיידגר על
האקסיסטנציאליסטי" )עמ'  ,(12$14הוא מקדיש עמוד וחצי
להיידגר .אי צור 2לומר שדיו מעי זה מגוח 2בצמצומו .מאיר א*
מביא את טעמיו לכ 2שאי הוא מתייחס להיידגר כאל
אקסיסטנציאליסט .ראשית ,הוא טוע ,היידגר היה בראש וראשונה
אונטולוגיסט ,שהביע עניי בקיומ ) (Da-seinשל בני האד רק
כפרוזדור להבנת האמת של הישות עצמה .כ ,2כדברי היידגר עצמו,
כל עניינו ב ההוויה והזמ היה מוסב על "הווית של אות ישי
]כלומר ,בני האד[ הפתוחי לפתיחותה של ההוויה בה ה עומדי,
בעומד בה" 69.אמת נכו הדבר ,א 2אי זה גורע מהעובדה –
המתבררת מעצ ציטטה זאת – שב ההוויה והזמ היידגר עוסק בראש
ובראשונה – ותהיינה הסיבות לכ 2אשר תהיינה – בהוויית של ישי
אנושיי ,כלומר בקיומו של האד" ,אותו יש שהוויתו מובחנת
בעמידהֿבתו ,2שהיא עמידהֿפתוחה ,באיֿהסתרתה של ההוויה ,מ
ההוויה ,בתו 2ההוויה" 70.כמו כ אפשר למצוא בספר זה ניתוחי
אקסיסטנציאליי שאי כמות לעמקות ,ג של ההיותֿבתוֿ2העול
67
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Dostoevsky to Sartre, edited, and with an introduction, prefaces, and new
translations by Walter Kaufmann (Cleveland and New York: Meridian, 1956), p
214; originally published as an Introduction to the fifth printing of Was ist
Metaphysik? (Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1949).
70
Ibid p. 14.

של בני האד וג של העולֿכפיֿשהואֿלישיֿאנושיי .עיקרו של
דבר הוא כי ההוויה והזמ הוא הספר הקלאסי בהא הידיעה של
הפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית ,והזלזול שמאיר מזלזל ביצירה
זאת בהקדישו לה רק מספר סעיפי בודדי אי לו כל הצדקה.
שנית ,טוע מאיר ,היידגר הכחיש את הטענה שהוא
אקסיסטנציאליסט ,וא* הביע ביקורתיות נוקבת על כתביו
האקסיסטנציאליסטיי של סרטר .כ ,א 2ג מרכס היה חוזר ואומר
שאינו מרכסיסט; וא* על פי כ ,יהיה זה מוזר א ספר החוקר את
המרכסיז לא יקדיש את חלק הארי של דיוניו למרכס עצמו .אשר
ליחסו הביקורתי של היידגר לכתביו האקסיסטנציאליסטיי של
סרטר ,כבר הראה דיויד קופר בראיות משכנעות כי היידגר לא עמד
כהלכה – בלשו המעטה – על טיב של ספרי אלה 71,וכי למרות
מחאותיו של היידגר ,יש די והותר במה שמשות* לפילוסופיה שלו
ולפילוסופיה של סרטר כדי להצדיק את איפיונ של שניה
כאקסיסטנציאליסטי 72.ו'בשורה התחתונה' ,יאמר מאיר מה שיאמר,
הרי כל הספרי והאנתולוגיות הסטנדרטיי של האקסיסטנציאליז,
ספריה של בארט ,בלקמ ,וורנוק ,קופר ,או גיניו ופרבו ,מקצי
מקו מכובד להיידגר ,ובצדק .חבל שמאיר לא עשה כ!
קשה להבי ג מדוע מקדיש מאיר בקושי איזכור להגותו של
גבריאל מרסל ,שהוא ללא ספק הפילוסו* האקסיסטנציאליסטי
הנוצרי החשוב ביותר במאה שעברה .עוד נראה שחסרונו של ניתוח
מפורט של הפילוסופיה של מרסל בספרו של מאיר סופו שיביא
לבעייתיות של ממש כאשר יהיה עלינו לבחו את תקפותה של
ההבחנה שמבחי מאיר בי האקסיסטנציאליז היהודי וההגות
האקסיסטנציאליסטית הכללית.
בעייתיי ה ג העקרונות שהביאו את מאיר להחליט מי ה
האקסיסטנציאליסטי היהודי שידו בה ,ובמי לא ידו .ראשית כל,
71
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ר' בנספח להוצאה השניה של ספרו של קופר:
.'erronoeous conflation'?", pp 197-205

"Heidegger and Sartre: an

הגיע הזמ לראות באקסיסטנציאליז בראש וראשונה תנועה
פילוסופית .משו כ ,2א כי אפשר למצוא מוטיבי
אקסיסטנציאליסטיי בכתביה של ר' נחמ מברסלב ושל פרנ-
קפקא ,איני רואה כל הצדקה להקדשת פרק של בספר זה לכל אחד
מה; זאת בשי לב לכ 2שספרו של מאיר הוא קצר למדי ג בלאו
הכי ,וכ משו שאי אפשר לראות בא* אחד משני אלה פילוסו*,
אפילו במשמעות הרחבה ביותר של מונח זה )ובהבדל ,למשל,
מקירקגור( .יתר על כ ,ספק א מ הראוי בכלל לראות בקפקא סופר
יהודי .כידוע לכל ,א כי מאיר אינו מזכיר דבר זה משו מה ,אי
ברומני ובסיפורי של קפקא זכר למושגי כ"יהודי" ו"יהדות".
ועוד ,משהחליט מאיר – בצדק או שלא בצדק – להקדיש פרק של
לר' נחמ ,לא די היה להסתמ 2רק על סיפוריו המפורסמי .היה עליו
ג לנתח את אות הרעיונות המעמיקי המצויי בדרשותיו של ר'
נחמ שיש לה צביו אקסיסטנציאלי .מפתיע במיוחד העדר כל זכר
למפורסמת ולמעמיקה ביותר בדרשותיו ה'אקסיסטנציאליסטיות' של
ר' נחמ" ,בא אל פרעה" )"לקוטי מוהר"" .(64
ההדגשות בפרק על הרב סולובייצ'יק ג ה מעוקמות למדי .רובו
של הפרק ,עמודי  ,57$60מוקדש לניתוח מסתו הקלאסית של הרב
סולובייצ'יק "איש ההלכה" .אול מסה זאת מציירת תמונה
אינטלקטואלית למדי של איש ההלכה; יתר על כ ,היא מתארת את
גישתו הקוגניטיביתֿנורמטיבית אפריורי של איש ההלכה לעול,
גישה הדומה מצדדי שוני לגישתו המדעית האפריורית של
המתימטיקאי והפיזיקאי ,ומשקפת בבירור את השפעתו הברורה של
הניאוֿקנטיאניז מבית מדרשו של הרמ כה ,ואי בה כל השפעה
של החשיבה האקסיסטנציאליסטית .כיו שמאיר עצמו מודע ליסודות
הקנטיאניי )או מוטב ,ניאוֿקנטיאניי( ב"איש ההלכה" ,והוא עצמו
מביא את הצעתו הפקחית של דוד הרטמ כי דמותו של איש ההלכה
במסה זאת יכולה א* לשמש משקל נגד לסכנות שטומ בחובו
האקסיסטנציאליז המודרני ,נבצר מבינתי מדוע מקדיש מאיר מקו
כה נרחב דווקא למסה זאת.
נקודת המוצא הנאותה לדיו ברב סולובייצ'יק כהוגה
אקסיסטנציאליסטי ראויה היתה להיות מסתו הידועה "איש האמונה

הבודד" .במסה זאת מתבסס סולובייצ'יק על שני סיפורי הבריאה,
ומציע הסבר פנומנולוגי לשתי דמויתיו של אד :אד הראשו ,היוצר
ואיש ההוד וההדר ,ואד השני ,איש הקרב והברית .התמונה של
אד הראשו של סולובייצ'יק דומה בצורה מפתיעה לדמותו של איש
ההלכה במסה הקרויה בש זה )בהבדל החשוב והיסודי ,שיצירתיותו
של איש ההלכה היא בעיקרה פרטית ,תיאורטית ומקומה הוא
במסגרת הברית ,ואילו יצירתיותו של אד הראשו היא בראש
וראשונה ציבורית ,מעשית במגמתה ,ומקומה הוא במסגרת
הקוסמית( .סולובייצ'יק מצייר את שתי הדמויות האלה ,של איש
ההלכה ושל אד הראשו ,בצבעי ניאוֿקנטיאניי .דמותו של אד
השני ,לעומת זאת ,יש בה דפוסי אקסיסטנציאליסטיי בולטי .כ2
למשל ,במונחי האקסיסטנציאליסטיי שמשתמש בה הרב
סולובייצ'יק לתיאורו של אד השני ,בשבילו "היות היא חוויה
עמוקה ויחידה במינה"; 73ה'אני' הבסיסי שלו כולל "תודעת יחודו ואי
התאמתו האונטולוגית ע יצורי אחרי" 74,וכ הוא מושרש "בעול
החי ו'הנתו' שבתוכו הוטל" 75,ומקדיש את עצמו לחקירתו .א 2מאיר
מקדיש פחות מעמוד אחד למסה זאת בכללה ,ורק סעי* אחד לדיו
באד השני .מאמרי אחרי של הרב סולובייצ'יק שמ הראוי היה
לנתח כדי להערי 2את המידה שבה נית לאפיי את מחשבתו
כאקסיסטנציאליסטית ה "עימות"" ,הקהילה"" ,גאו וענווה",
ו"צירו*" 76.מאיר אינו מזכיר א* אחד מה.
לסיו דיו זה ,כיצד נוכל להסביר את העדרו של פרק על אמיל
פקנהיי? )מאיר מזכיר את פקנהיי פעמיי דר 2אגב :בהערה 13
בעמ'  ,87ובהערה  75בעמ'  (.122הרי ללא ספק כתביו הפילוסופיי
והתיאולוגיי המוקדמי של פקנהיי ה בעיקר בעלי אופי
73
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אקסיסטנציאליסטי .את שלושי העמודי האחרוני של מסתו
הפילוסופית המוקדמת "מטפיזיקה והיסטוריות" 77הגדיר אחד
מחוקרי האקסיסטנציאליז כ"תיאור הטוב ביותר של המבנה הפנימי
של ההגות האקסיסטנציאליסטית בכללותה" 78.בדומה לזה מאמצי
מאמריו התיאולוגיי של פקנהיי משנות החמשי את גישת של
ניבור וטילי ,2כשה פותחי בניתוח אקסיסטנציאליטסטי של המצב
האנושי – או אולי מוטב ,הגורל האנושי הבעייתי – ומכא ה
ממשיכי אל הסקת מסקנות תיאולוגיות 79.ג לאחר שזנח פקנהיי,
מסיבות שונות ,את השיטה התיאולוגית הזאת 80,וכתביו המאוחרי
שוב אינ אקסיסטנציאליסטיי במלוא מוב המלה ,עדי ה מלאי
וגדושי מוטיבי אקסיסטנציאליסטיי .די לדפד* בספרו החשוב
ביותר של פקנהיי ,לתק עול ,כדי לגלות כיצד הוא מפתח את
רעיונותיו בדבר "יסודות למחשבה יהודית עתידית" תו 2דיאלוג
מתמש 2ע כתבי בובר ,רוזנצווייג והיידגר .א ללוינס מגיע פרק
בספר שכותרתו פילוסופי קיומיי יהודי ברבֿשיח ,על אחת כמה
81
וכמה לפקנהיי.
אחת התוצאות של עקרונות הסלקציה הבעייתיי של מאיר היא
לעתי קרובות הצביו השטחי של דיוניו .ברי שמספר קטעי בודדי
על ההוויה והזמ ,ופחות מחצי עמוד על "איש האמונה הבודד" ,לא
די בה לניתוח לעומק של יצירות עשירות ומאתגרות אלה .שתי
דוגמאות למקומות שבה עוקב מאיר לעומק אחרי נושא מסוי ה
77
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דיונו במסתו של היידגר "מהי חשיבה?" )עמ'  ,(21$24והניגוד
המעניי שהוא מציב בי יחס של בובר ,ב אני ואתה ,ושל גיבורו של
סרטר ב הבחילה ,לע) -עמ'  .(82$83א 2נשי לב לכ 2כי הדיו
במסתו של היידגר הוא שולי לנושאו העיקרי של הספר ,ואילו הניגוד
בי בובר לסרטר – כפי שמאיר עצמו מציי בתו לב – אינו אלא
פיתוח של רעיו שהציע תיאודור דרייפוס )עמ' .(82
יש מקומות שבה ניתוחיו של מאיר או שה מפוקפקי ,או שה
סת שגויי .ברשותכ ,אביא שלש דוגמאות.
מאיר מנגד ,בצדק ,את 'המבט' ב"הישות והאי" לסרטר ל'פני'
בכתבי לוינס )עמ' ' .(109המבט' של 'האחר' מאיי להפו 2אותי
למושא )אובייקט( בלבד ,וכתגובה לאיו זה אני מאשש את היותי
נושא )סובייקט( "]באמצעות[ שלילת האחר" .מצב זה גור ליחסי
אנוש שה יחסי יריבות )אגוניז( מטיב .לעומת זאת ,הופעת של
'הפני' אצל לוינס היא תופעת לואי )אפיפינומנו( המטילה עלי
תביעה מוסרית; בעצ פגיעות חסרת המג ,ה מגלי לי ,ובעת
ובעונה אחת מטילי עלי ,את המצוה "לא תרצח" .א 2מאיר מגיע
לממדי הפרזה כאשר ,בנסיו לסכ מה שנראה לו כדעתו של סרטר
בדבר הפרובלמטיות שאי ממנה מפלט והטבע האגוניסטי שביחסי
אנוש ,הוא מצטט את הפתג הידוע ממחזהו של סרטר בדלתיי
סגורות" :הגיהינו הוא הזולת" )עמ'  .(153מה שנעל מעיניו של
מאיר הוא כי בעיני סרטר ,עצ הנסיו להדו* את איומו של האחר על
חירותו של אד ,איו שבא לידי ביטוי בכוחו של המבט שעושה
אות 2לאובייקט ,הוא עצמו מעשה של הונאה עצמית ) mauvaise foi,
 ,(bad faithבאותה מידה שבה מתיר אד לאחרי או לעצמו לקבוע
את עצמו כאובייקט .אפשר ,א כי קשה ,לדעת סרטר ,להיחל-
ממעגל קסמי זה וליצור במקומו מעגל זכות של הכרה הדדית ,חיזוק
82
הדדי ,ואישוש חרותו של האחר.
82

ר' הערתו המפורסמת של סרטר בסו* סעי*  III:3:IIשל הישות והאי )יחסי
קונקרטיי ע האחרי :היחס השני אל האחרי :אדישות ,תשוקה ,שנאה,
סדיז(" :שיקולי אלה ]של טבע התחרותי' ,האגוניסטי' ,של יחסי אנוש – ל .ק[.
אינ מוציאי את אפשרותו של מוסר של גאולה וישועה .א 2דבר זה נית להשיגו

מה איפוא על פתגמו הידוע של סרטר "הגיהינו הוא הזולת"?
נזכור כי באמירה זאת לא התכוו סרטר לסכ את הפילוסופיה שלו:
היא נאמרה כאזהרה .הצהרה זאת נאמרת בסופו של המחזה בדלתיי
סגורות ,ואומרה הוא אחד משלושת גיבורי העלילה ,ז'וז* גרס,
שבחייו היה פחד ועריק .א 2כידוע ,גרס בהצגה זאת כבר מת וירש
גיהינו .ההנחה הסמויה הפיקטיבית במחזה היא שהנפשות
הפועלות ,א כי ה מתות ,עדיי יש בכוח לפעול; א 2משו שכבר
מתו ,אי לה הכוח להשתנות .המסר של סרטר הוא כי מי שחי חיי
של הונאה עצמית ,הרי ברגע המוות – א 2לא לפני כ – הוא נעשה
קפוא ומקובע' ,מוקר' )קשה כקרו( בלשונו של סרטר ,ומוכ
להשפט ולהפו 2לאובייקט בידיה של האחרי .כפי שאומרת אינז
סראנו ,אחת הנפשות הפועלות" ,תמיד אד מת מוקד מדי – או
מאוחר מדי .וא* על פי כ ,כל חייו של אד נשלמו באותו רגע ,וקו
נמתח מתחת ,בציפיה לסיכו הסופי .אתה – חיי 2ולא שו דבר
אחר") .מעניי הדבר שמאיר מצטט מלי אלה של אינז בעמ'  ,80א2
נראה שמשמעות חמקה ממנו (.בקצרה ,א חי אד חיי של הונאה
עצמית ,אז אמנ הגיהינו הוא הזולת .אלא שכמו הרבה יצירות
ספרות אחרות המתארות את החיי שאחרי המוות ,בדלתיי סגורות
הוא בעצ הרהורי על החיי שלפני המוות ,שכידוע ה לדעת
סרטר החיי היחידי שיש לנו .המסר של סרטר הוא איפוא כי ,כל
עוד אד חי ,הרי זה מעשה של  bad faithלהאמי בכ 2ש"הגיהינו
הוא הזולת"; שכ כל עוד חי אד ,אי הוא נתו בהכרח לשיפוט
המקבע של אחרי; כל עוד חי אד ,יש לו תמיד החירות לשנות את
חייו ולחיות חיי אותנטיי .אחת החוקרי מסכמת כהלכה את המסר
של סרטר במחזה זה כ" :2חייה בצורה אותנטית כשאתה בוחר
רק במונחי של שינוי אישיות ) (conversionמ היסוד ,ובכ 2אי אנו יכולי לדו
כא" .א כי – כפי שסרטר אומר בפירוש בהערה זאת – אי הוא מנתח את מושג
"שינוי האישיות היסודי" בהישות והאי ,הוא ד בו באריכות בספר שפורס לאחר
מותו:
Cahiers pour une morale (Paris: Gallimard, 1983), pp 448-531 [= Notebooks for
an Ethics, translated by David Pellauer (Chicago: University of Chicago Press,
1992), pp 471-554].

בבחירות הנכונות כל עוד יכול אתה ,כי אחרי המוות יהיה זה
מאוחר" 83.אזהרתו של סרטר ,למרבה הפלא ,אינה שונה כל כ2
מעצת של חז"ל "שוב יו אחד לפני מות – "2כלומר ,כל יו .הדבר
יראה ,אולי ,מפתיע; א 2הנה מה שאומרת חוקרת אחרת של סרטר:
"קולו של סרטר דומה הוא לקול של כמה מ הרפורמטורי
הנוצרי הגדולי ,הקוראי לחזרה בתשובה ומעלי דימויי של
ענשי מחרידי על חטאי ,ובאותו הזמ מניחי כמוב מאליו
שלשומעיה החירות לשנות את אפיי" 84.ברי כי מושג התשובה של
סרטר רחוק כרחוק מזרח ממערב ממושג התשובה של חז"ל ,או –
להבדיל – של הרפורמטורי הנוצרי הגדולי ,א 2אי זה גורע מ
הדמיו המפתיע בקריאת לתשובה.
אולי ,כדי להביא 'נסיבות מקילות' לפרשנותו השגוייה של מאיר,
אפשר לומר כי אותו פתג מפתה ,הנחקק בזכרו" ,הגיהינו הוא
הזולת" ,מועד מטיבו לפרשנות שגוייה .א 2זאת אי אפשר לומר על
פרשנותו השגוייה של מאיר לדברי בובר על העקידה .מאיר טוע כי
לדעת בובר "רק המול ,2המחקה את הקול האלוהי ,יכול לתבוע
מאברה את הקורב האישי ביותר .הוא ]בובר[ טוע כי הקרבת
הקורב כמוה כהיענות לדרישת השט .פרשנותו זו למעשה עקדת
יצחק מרחיקה את בובר אלפי מילי מהשקפתו של קירקגור ,שלפיה
היה אברה ל'אביר האמונה' כיוו שהחליט להשמע בלא תנאי בקולו
של האל" )עמ'  .(76אמת ,בובר אמנ אומר כי ברוב המקרי –
למעשה כמעט תמיד – אד הסבור כי האלהי הוא שתובע ממנו
להקריב את בנו יחידו ,למעשה נענה הוא לקריאתו של המול2
המחקה את קולו של האלהי .ובניגוד לקירקגור ,בובר מצהיר כי
"כשהעניי הוא 'הדחייתו' של המוסרי ,הרי זו שאלתֿהשאלות,
הקודמת לכל שאלה אחרת :האומנ הדובר אלי 2המוחלט הוא ,או
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Stephanie Lein, "Sartrean Existentialism in No Exit", Honors Review (2000), P

21, available online at http:/honors.org/AHR/AHR2000 html
84
Catherine Savage Brosman, Jean-Paul Sartre (Boston: Twaine, 1983), p 120

אחד מקופיו?" 85א 2כל זה אינו משנה את העובדה שבובר מצהיר
בפירוש ,ובדר 2שאינה משתמעת לשני פני ,כי האלהי ולא המול2
היה מי שציווה על אברה לקחת את בנו את יחידו ולהעלותו לעולה.
בובר כותב:
אברה לא היה מסוגל עוד לעול להחלי* בקול אחר אותו הקול
שאמר אליו 'ל 2ל 2מארצ 2וממולדת ,'2ושהוא הכירו אז כקול
אלוהי ,בלא שהדובר אמר לו מי הוא .ואמנ ,אלוהי רק
'מנסה' אותו ,כלומר ,הוא מעלה עלֿידי התביעה הקיצונית את
הנכונות הפנימית למסירותֿנפש ממעמקי מהותו של אד
ומאפשר לו ,לאותו אד ,שיניח לנכונות זו לצמוח עד מלוא
הכוונה לעשותֿמעשה ,ושיממש מימוש גמור את יחסו אליו ,אל
האלוהי ,אבל באותה שעה ששו עיכוב אינו עומד עוד בי
הכוונה לבי המעשה ,אלוהי מסתפק בנכונות ,שנתגלמה באופ
86
זה ,ומונע את המעשה.

בעניי זה איני מסוגל בשו פני להבי כיצד טעה מאיר טעות כה
87
חמורה בכוונתו של בובר.
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מרדכי מרטי בובר" :על הדחיה אחת של המוסרי" במדור "ליקוי האור
האלהי" בספרו של בובר פני אד ,תרג חנו 2קלעי ,בעריכת המחבר ,מוסד
ביאליק ,ירושלי תשכ"ה ,עמ' .314
86
ש ,עמודי  .313$314במכתב אלי מ הֿ 22ביוני  ,1964שנכתב בשנה
האחרונה לחייו,בובר מתייחס לעקידה וחוזר על עמדתו כי "התגלות האל העניקה
לאברה בטחו ,כיוו שהיה הדבר דרוש לצור 2העתיד" .הוא מותח ניגוד בי
אברה לבי כל יתר בני האד" ,יהודי ולא יהודי" ,שאי לה אותו בטחו,
ובדיאלוג אלֿאד ה נעני למה שדורש מה האל )כפי שה מביני זאת( לא
במעשי מושלמי ,אלא רק במעשי של אמת ,מעשי הנעשי ב,כוונה .,ר ,ג:
Martin Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, III: 1938-1965 (Heidelberg:
)Lambert Schneider, 1975), pp. 617-618 (#541
87

מאיר ממשי 2וטוע )עמ'  (77$78שתפיסת העקידה של בובר דומה לתפיסתה
אצל כמה מצדיקי החסידות .אי זה המקו לבדוק טיעו זה ,א 2נראה לי כי
השוואה מדוקדקת תוכיח כי למעשה רחוקה תפיסתו של בובר מתפיסת "אלפי
מילי".

ולבסו* ,עלי להפנות את תשומת הלב לנטייה פרובלמטית ביותר
של מאיר ,דהיינו ,הקשר שהוא קושר בכל הזדמנות בי עמדותיו
האתיות של רוזנצווייג ודעותיו האתיות של לוינס .למשל ,מאיר טוע
כי המצווה "ואהבת לרע 2כמו "2במשמעותה אצל רוזנצווייג מקבילה
למצווה "לא תרצח" במשמעותה אצל לוינס )עמ'  .(116ברוח דומה,
הוא מזהה את מושג 'הפני' של לוינס ע אותו מושג אצל רוזנצווייג
)עמ'  .(109ועוד ,הוא טוע כי ג אצל רוזנצווייג וג אצל לוינס,
פנייתו של 'האחר' אל 'האני' ,וקבלתו של 'האחר' על ידי 'האני' ,ה
המעניקי לקיומו של 'האני' את משמעותו .והוא מסיק מזה" :אותה
הענקת משמעות היא המכונה במחשבת של רוזננצווייג ולוינס
כאחד בש 'התגלות'" )עמ'  .(150באופ כללי ,במקומות רבי
בספר ,מתאר מאיר ג את רוזנצווייג וג את לוינס כ"הוגי
דיאלוגיי".
א כי לוינס – כפי שהוא עצמו מציי בהקדמתו ל טוטאליות
ואינסופיות – 88הושפע ללא ספק מרוזנצווייג ,וג א יש דמיו
מעניי ומשמעותי בי חלקי אחדי ממשנותיה ,הרי יש לא פחות
הבדלי משמעותיי ביניה .הבדלי אלה חשפו מחקרי מ השני
האחרונות 89,ואילו מאיר ,כשהוא קושר בי שני ההוגי ,נוטה
לטשטש .יתר על כ ,נראה כי מאיר קורא את רוזנצווייג במשקפיו
של לוינס.
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Emanuel Levinas, Totalité et l'infini (the Hague, Cohen, Martinez, Nijhof 1962),

p. xv.
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ר'Peter E. Gordon, Rosenzweig and Heidegger: Between Judaism and German :
Philosophy, California: University of California Press, 2003; and Martin Kavka,
Jewish Messianism and the History of Philosophy, Cambridge: Cambridge

שני ספרי קודמי המנסי להשוות בי רוזנצווייג

University Press, 2004.
ולוינסRichard A. Cohen, Elevations: The Height of the Good in Rosenzweig and :
Levinas, Chicago and London: University of Chicago Press, 1994; and Robert
Gibbs, Correlations in Rosenzweig and Levinas, Princeton: Princeton University

 Press, 1992.ג גיבס וג כה מדגישי את הצדדי השווי בי רוזנצווייג ולוינס
יותר מקווקא וגורדו ,א 2ודאי שגיבס וכה אינ מתעמיל מ ההבדלי ביניה.

כ ,2כפי שראינו ,טוע מאיר כי ג רוזנצווייג וג לוינס מגיעי מ
היחס בי האחר לבי האני אל ההתגלות .א* דבר זה נכו רק אצל
לוינס ,ואי הוא תק* לגבי רוזנצווייג .כפי שהעיר בצדק מרטי
קווקא 90,בשעה שלוינס "מתקד מ המפגש האתי האינטרפרסונאלי
אל ביסוסו במטפיזיקה קואזיֿתיאולוגית ,הרי רוזנצווייג נע בכיוו
ההפו ,2מ היסוד התיאולוגי שהוא מניח אל בנייתה של התנהגות
אתית אידיאלית" 91.בהקשר זה ,שוב אי זה נכו שהמצווה "ואהבת
לרע 2כמו "2בתפיסתו של רוזנצווייג זהה למצווה "לא תרצח"
בתפיסתו של לוינס ,וזאת משני טעמי .ראשית ,כפי שכבר הערנו,
אצל לוינס פניו האנושיי של האחר ה מקורה של המצווה "לא
תרצח" – א כי בכוח המחייב אותי והעושה אותי אחראי ללא
הגבלה" ,פניו של האיש האחר ...נראי כאילו היו פני האלהי" )כא
רואי אנו את לוינס כשהוא "מתקד מ המפגש האתי
האינטרפרסונלי אל ביסוסו במטפיזיקה קואזיֿתיאולוגית"(; ואילו
לרוזנצוויג ,מקור המצווה "ואהבת לרע 2כמו "2הוא אהבת האלהי
לבני האד; וכאשר אני אוהב לרעי ,אני מחקה את האלהי – כלומר,
אני מדמה את פני לפניו )וכא רואי אנו את רוזנצווייג כשהוא "נע...
מ היסוד התיאולוגי שהוא מניח אל בנייתה של התנהגות אתית
אידיאלית"( .א 2כוכב הגאולה לרוזנצוייג מסיי ברעיו המעמיק
והנועז כי בפניו של האלהי יכול האד לראות" ,בחיי מעבר
לחיי" ,צל פני אלהי הדומה באופ מפתיע לצל פני האד עצמו.
מחשבתו של רוזנצווייג על האל מתוארת בצדק כ'תיאומורפית' ,מונח
שלעול לא נוכל להשתמש בו לתיאור הגיגיו של לוינס על האלהי.
שנית ,אצל לוינס ,האחר המצווה עלי לא לרצוח הוא באמת אחר,
"אחר שהוא מה שאני עצמי איני" 92.אצל רוזנצווייג ,ה ֵרע שאני
מצ8וה לאהבו הוא ,כדברי הפסוק ,רעי כמוני ,כלומר רע שאינו אחר.
רוזנצווייג מדגיש כי אותו רע "הוא כמו ,2הוא 'אתה' כמו שאתה
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'אתה' ,הוא 'אני'ֿנפש" 93.ונקודה אחרונה וחשובה ,הנובעת מ
הנקודה האחרונה ומנוגדת לעמדתו של מאיר :רוזנצווייג אינו הוגה
דיאלוגי .שכ במשנת רוזנצווייג ,המצוה "ואהבת לרע 2כמו "2אינה
מביאה לדיאלוג בי האני והרע ,אלא האני והרע מצטרפי באהבה
לקהל המתפללי של הקהלה היהודית או של הכנסיה .נכו ,יש מושג
של דיאלוג ב כוכב הגאולה ,א 2דיאלוג זה הוא בי אד למקו ,לא
בי אד לחברו .לא לחינ מצוי הסעי* העוסק בדיאלוג בחלקו של
ספר זה הד בהתגלות ,לא בחלק הד בגאולה.
הערה אחרונה זאת מובילה אותנו לבחינת תקפותו של הרעיו
הבסיסי בספרו של מאיר .הנכו הדבר כי – כפי שטוע מאיר –
"אופיו המיוחד של האקסיסטנציאליז היהודי" ותרומתו האפשרית
למחשבה האקסיסטנציאליסטית הכללית טמוני בהדגשה שהוא ש
על הדיאלוג והביֿסובייקטיביות? נית להציב ניגוד זה בסימ שאלה
משני הכיווני .א אנו בוחני את האקסיסטנציאליז היהודי ,הרי
אי זה ברור כלל וכלל – כפי שראינו זה עתה – שמחשבתו
האקסיסטנציאליסטית של רוזנצווייג מאופיינת באמת בדגש על
הדיאלוג והביֿסובייקטיביות .מאיד 2גיסא ,אילו בח מאיר בהרחבה
כלשהי את תורתו האקסיסטנציאליסטית של מרסל ,למשל ,היה
מתברר לו מיד כי אי זה מדוייק – או לפחות ,פשטני הדבר מאד –
להצהיר כי לאקסיסטנציאליז הכללי חסרה אותה הדגשה .בעניי זה
די לנו להזכיר את דברי ההסבר של מרולד ווסטפאל ,בהקדמתו
לתרגו של האמו היוצר לגבריאל מרסל ,לכ 2שהיה זה תמיד הספר
האהוב עליו ביותר מספרי אותו מחבר" :אהבתי לספר זה מתמקדת
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לציי כי רוזנצווייג מבי את הפסוק ,ויקרא יט יח ,לא במשמעות "ואהבת לרע2
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במה שנראה לי כנושאו המרכזי :ביֿסובייקטיביות .אי זה חשוב
במה מחליט מרסל לדו; כהר* עי אתה מבי שהוא מהרהר במימד
זה או אחר של יחסי אל האחר" 94.יתר על כ ,ממשי 2ווסטפאל וטוע
כי תורתו של מרסל ,המדגישה את השייכות ,את הנכונות לעמוד
לרשותו של האחר ולהיות נגיש לו ,את מאור הפני ,את הפתיחות
ואת האמו ,יכלה לשמש כאמצע אידיאלי בי תורתו של לוינס ,שיש
בה "אחריות נוקשה" ודגש על חוסר הסימטריה ביחסי האתיי,
לבי תורתו של בובר ,שיתכ כי בהדגשתה על השיתו* ,ההדדיות,
והסימפתיה היא עלולה להחליש את אחריותי ל'אתה' ולהידרדר למי
"חברותיות זולה" 95.אפשר ואפשר להתווכח ע ווסטפאל בנקודה
זאת ,א 2לכל הפחות היא מביאה את תורתו של מרסל לדיאלוג פורה
ע תורת של לוינס ובובר .מדוע יגרע חלקו של ספר הקרוי
פילוסופי קיומיי יהודי ברבֿשיח?
א יש כא מקו לניגוד ,הרי ניגוד זה – א יותר לי להציע זאת
לפי שעה – אינו בי האקסיסטנציאליז היהודי והאקסיסטנציאליז
הכללי ,אלא בי האקסיסטנציאליז הדתי והחילוני ,וביחוד בי
האתיקה האקסיסטנציאליסטית הדתית והחילונית .כא ישמשו לי
כנקודת מוצא לדיוני הערותיו מאירות העיני של דיויד קופר )שלא
נאמרו בכוונה למה שאומר כא( ,שבה הוא מתאר את מה שנראה לו
כלב לבה של האתיקה האקסיסטנציאליסטית ,והיא החירות ההדדית.
קופר פותח את דבריו בדיו על האתיקה של מחוייבות הדדית כפי
שאנו מוצאי אותה אצל מרסל:
מה ה מרכיביה של אותה מחוייבות הדדית ]לפי מרסל[?
בחלק ,המימוש ההדדי של המידות הטובות הנוצריות אמונה,
תקווה ואהבה .באהבה ,או 'נדיבות' ,למשל ,עלי להיות קשוב
תמיד לאיש האחר שמא נזקק הוא לדבר .א 2מענייני יותר ה
הדברי הנאמרי ,במונחי בובריניי מובהקי ,בקטע הבא:
"א מתייחס אני ל'אתה' כ'הוא' ,הרי הפכתי את האחר...
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לאובייקט בעל נפש ...א מתייחס אני לאחר כ'אתה' ,הרי אני
מתנהג כלפיו ומבי אותו מצד מה שהוא חירות ...יתר על כ ,אני
מסייע לו ...לצאת לחופשי ,ואני משת* פעולה ע חירותו"...
הנגישות ]לפי מרסל[ היא איפוא יחס הדדי שבאמצעותו מתחייב
כל צד לא רק להתייחס לאחר כאל אד חופשי ,אלא ג לאפשר
את חירותו ו"לשת* פעולה" אתה ...מרסל נמצא ]כא[ לא רק
בעולמו של בובר ,אלא א* בעולמו של סרטר ,המצהיר ...כי
חרותו של אד "תלויה לגמרי בחירות של אחרי" ...מרסל
תובע את המחוייבות כתנאי הכרחי לנגישות; ואילו סרטר...
מניח כי משהו מעי החירות ההדדית שבנגישות הוא מטרתה
96
האחת והיחידה של המחוייבות האמיתית.

מה שנראה לי בולט לעי בהצהרה הזאת של קופר הוא כיצד,
בשעה שהוא מפתח את אותו רעיו ,שהאתיקה האקסיסטנציאליסטית
היא אתיקה של חירות הדדית ,הרי הוא פוטר כלאחר יד ובקלות
כרעיו חסר עניי וער 2פילוסופי את הערותיו של מרסל בדבר
"המימוש ההדדי של המידות הטובות הנוצריות אמונה ,תקווה
ואהבה" .מכא להצעה שלי בדבר ההבדל בי אתיקה
אקסיסטנציאליסטית דתית וחילונית .האתיקה האקסיסטנציאליסטית
החילונית ,כאתיקה של חירות הדדית ,מדגישה את חשיבות של
ההכרה ההדדית ,קבלתו של האחר ,הכבוד ,מת הרשות ,שיתו*
הפעולה והאישוש .מה שחסר בה היא האהבה ההדדית .ואמנ – כ2
אני מאמי – הרי בדיוק אותה ההדגשה על חשיבותו העליונה של
מימוש ההדדי של מידות טובות כגו אהבה ,רוחב לב ,חסד
וסימפתיה בתחו יחסי אנוש היא המאפיינת את תורת המוסר של
גדולי ההוגי האקסיסטנציאליסטי הדתיי במאה העשרי ,נוצרי
כיהודי ,ממרסל לבובר ,רוזנצווייג והרב סולובייצ'יק .מאמי אני ג
שאותה הדגשה נובעת אצל מכ 2שה רואי ביחס הפרסונלי בי
האל והאד הפרטי דג ליחס הפרסונלי בי אד לחברו .ודאי וודאי,
האל אינו מקיי יחסי פרסונליי ע אד משו שחרותו "תלויה כל
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כולה בחרות של אחרי" ,אלא ,האל פונה אל האד ,מדבר אליו,
תומ 2בו ומחזק את ידיו כמעשה של חסד ,נדיבות ואהבה .מעשה זה
של חסד ,נדיבות ואהבה הוא המחייב את האד שהאל פנה אליו,
תמ 2בו ,חיזק את ידיו ,ואהבו ,לפנות אל עמיתו/עמיתתו ,בי א 'רע'
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או 'אחר' ,במעשי דומי של תמיכה ,חיזוק ואהבה.
א יעמוד רעיו זה ,בניסוח מלא ומתוחכ יותר של אותה הבחנה
שציירתי כא בקווי כלליי ,במבח הביקורת – זאת אולי נראה
בעתיד .ברי שלא כא המקו לנוסח מלא מעי זה .כ 2או כ ,2אני
מקווה שהראיתי שאותה הבחנה שמבחי מאיר בי
האקסיסטנציאליז היהודי למחשבה האקסיסטנציאליסטית הכללית
אינה עומדת במבח.
לסיו ,אבקש להבהיר שלא בהנאה יתירה הבאתי במאמר זה את דברי
הביקורת החמורי על פילוסופי קיומיי יהודי ברבֿשיח .הספר
מעיד על למדנותו רחבת ההיק* של מאיר ,על התלהבותו לנושא
דיונו ,ועל אמונתו במשמעותו העליונה 98.אלה ה מעלות חשובות –
בפרט בספר על אקסיסטנציאליז .לצערי ,כשליו של הספר עולי
במשקל על מעלותיו .שיפוטי השלילי על ספר זה בכללותו מאשר
איפוא דבר הידוע לכל :בספר פילוסופי ,אי הלמדנות וההתלהבות
יכולי לבוא במקומ של דקדקנות מחמירה ושל עמקות.
לורנס קפל ,המחלקה למדעי היהדות ,אוניברסיטת מקגיל ,מונטריאול,
קויבק ,קנדה.
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