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רבקה הורבי

ת גובה לדברי לורנס קפל על פילוסופי
קיומיי של אפרי מ איר ) קתרסיס ( 4
א
התפלאתי ונרעשתי מאד על כ שקתרסיס פרס מאמר קטלני כל כ
על ספרו החשוב של אפרי מאיר .מאמר שלא יכול להיות ביקורת
בעלמא אלא שנכתב מתו רצו להרוס חיי אד.
וזאת בשעה שלא ידענו שלורנס קפל הינו מומחה גדול
לאקסיסטנציאליז ולא ראיתי בפרסומיו אפילו ספר אחד על נושא
זה .והוא מעיז לבקר אד כמו אפרי מאיר ,שהקדיש הרבה משנות
חייו ללימוד המחשבה האקסיסטנציאליסטית .והוא הוצג כא כאילו
הוא כלי ריק ,כאילו אי הוא יודע דבר וכאילו אי לו כוח שיפוט.
הא הכול מותר? הא קפל בא לשפוט הכול? א כ הדבר ,מדוע
אי אחרי בדעתו של קפל? הרי הוצאות טובות ,כמו הוצאת מאגנס,
חוזרות ומדפיסות את ספריו ,והרי יש לה קוראי שבודקי את
הדברי לפני שידפיסו אות; ומדוע זוכי ספריו להערכה מרובה
בעול האקדמי .ומדוע אני פרסמתי ביקורת על הספר ב"האר",
והתקבל יפה? הא העול כולו הפקר?
א נרצה להתחיל לטעו נגד דבריו של קפל יקצר הד %מלהכיל
ולא יוכלו הגיליונות לסבול .יש תמיד אפשרות למצוא מעלות או
חסרונות כשאד כותב ,אבל א הדברי מובאי כול לגנאי ,אתה
שואל את עצמ מה עשה הכותב ומדוע כתב את הדברי.
אי אפשר לעמוד ולהתווכח על כל פרט ופרט .א מאיר כותב על
נושא מסוי בספרו בדר חיובית ,קפל קוטל את הדבר ,וא מאיר
אינו כותב על נושא מסוי בדר שלילית ,קפל ג כ קוטל את
*

הערת המערכת :בעת הכנת החוברת לדפוס נודע לנו על פטירתה של פרופ'
רבקה הורבי ואנו מביעי את תנחומינו למשפחה.

הדברי ,שהרי אי אפשר לצאת לידי חובה בדברי אלה .ברור שאי
אפשר לטעו כנגד עבודתו של אד בדר זו.
א מאיר הקדיש את עבודתו להוגה מסוי ,קפל חולק עליו ושואל
למה לא הכניס הוגה אחר .א מאיר התייחס לרבי נחמ ,קפל חולק
על ההנחה שיש להתייחס לרבי נחמ כאקסיסטנציאליסט .למה לא
יפסול קפל ג את ספרו של ארתור גרי על רבי נחמ בו הוא מפרש
את ההוגה החסידי הגדול כאקסיסטנציאליסט? אולי קפל ,מתו רוגז
על ההנחה שגרי הציע שרבי נחמ אקסיסטנציאליסט ,יבוא בשבוע
הבא ויוציא מאמר נגד ארתור גרי על כ שכינה את רבי נחמ
כאקסיסטנציאליסט .זאת ועוד ,מדוע שלל מקפקא את התואר
אקסיסטנציאליסט יהודי ,הרי תואר זה בלי שו ספק מתאי לו .ובלי
ספק ג היה מקו להכניס את לוינס לספר שהרי הוא מתמודד ע
השאלות האקסיסטנציאליסטיות ורק מסיבה טכנית לא הכריז על
עצמו כאקסיסטנציאליסט ואי הדבר מהותי.
א מי הוא קפל שיגיד לנו מה הוא אקסיסטנציאליז ומה לא?
ומדוע חפ קפל דווקא ביקרו של היידגר שהשפעתו באר מועטה
ביותר?
ועוד ,מוב שיש שוני גדול בי אקסיסטנציאליז יהודי ובי
אקסיסטנציאליז כללי א לצערנו אדו קפל לא מודע לכ .האישי
שהוא מזכיר ,כמו יספרס ומרלוֿפונטי ,אינ שייכי לנושא ,ולא
להוגי שמשפיעי באר ,וראוי שלא נכללו בספר.
יותר מבשני הקודמות נכנסה היו ההגות האקסיסטנציאליסטית
לקהל הקורא העברי .השאלה העומדת לפניי היא מדוע לורנס קפל,
שהוא ידיד יש שלי שאומנ לא ראיתי שני ,פועל לפתע להרוס
עמית לעבודה ,להרוס את החיי שלו ולפגוע בכבודו .הא יש לכ
סיבה אישית? א נושא האקסיסטנציאליז לא נראה בעיניו ,למה לא
הניח את הנושא בצד? א קפל כותב באופ כזה ,מוטב היה שלא
היה כותב על הנושא כלל .צר לי על כ שהייתי צריכה לכתוב מכתב
זה ,א אי אפשר היה להמנע מכ.
כאמור ,כתבתי בשעתו ביקורת על ספרו של מאיר שאני מצרפת
בזה .חשבתי שהספר הוא ספר טוב ,ויש בו הקדמה טובה ללימוד
הנושא האקסיסטנציליסטי לקוראי העבריי .הוא מובא בהמש.

ב
ספרו של פרופ' אפרי מאיר ,פילוסופי קיומיי יהודיי ברב שיח,
ראוי לציו מיוחד מכמה סיבות .עד שאפרי מאיר לא כתב את הספר
לא ידענו שאנו חסרי ספר כזה ועכשיו שכתב אותו אנו רואי כמה
ברכה יש בו .קוד כל פילוסופיה אקסיסטנציאליסטית הוא נושא
המעני אנשי רבי בדורנו ופרופ' מאיר הראה את מהות
האקסיסטנציאליז בצורה בהירה וכוללת כפי שלא מצאתי עדיי
בשו ספר עברי .בחלק הראשו של הספר הוא עוזר לבני דורנו להבי
את המאפייני של תנועה עולמית זו והוא ג מצטט הרבה הוגי כגו
קירקגור ,ניטשה ,היידגר ,יספרס וסרטר 95.מחקרו של אפרי מאיר
מתאפיי בידע רחב מאוד :מצד אחד יש לו בקיאות בזרמי שוני
בהגות הפילוסופית של הדורות האחרוני ,ומצד שני בולטת ידיעתו
בלשונות אירופה אשר אי לה אח בי הוגי ישראל בארצנו .הספר
מראה בקיאות רבה במה שנכתב באר ובחו לאר על המחשבה
הקיומית .עני זה יכול לסייע לקורא להבי בצורה עמוקה יותר את
השאלות הנידונות ,וג להשיג אינפורמציה בשאלות ביבליוגרפיות.
בנוס ,%יש בספר עני בספרות ,שהרי הגבול בי ספרות
לאקסיסטנציאליז אינו ברור כל כ ,כמו למשל במקרה של סרטר
שעסק בשניה .פרופ' מאיר ג מקדיש פרק מיוחד לפרנ קפקא,
והוא מצטט את עגנו ,אפלפלד ,אלבר קאמי ודוסטוייבסקי .נושא זה
של אקסיסטנציאליז וספרות הוא נושא רחב ורב פני .יש שניגשי
אל האקסיסטנציאליז מבחינה ספרותית בעוד אחרי מדגישי את
הכיוו ההגותי .ספרו של אפרי מאיר מוקדש בעיקרו של דבר
למחשבה הקיומית של ההוגי היהודי מהדורות האחרוני.
הפרק האחרו של הספר חשוב בעיני במיוחד 96.המחבר אינו רוצה
להראות כאילו הספר נכתב לש ידע אובייקטיבי בלבד .כמוב
שהספר מבקש להקנות ידע כזה ,אבל בעיקרו של דבר הוא מבקש
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אפרי מאיר ,פילוסופי קיומיי יהודי ברבֿשיח ,הוצאת ספרי ע"ש י"ל
מאגנס ,ירושלי תשס"ד .הדפסה שניה תשס"ד.
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"אפיו האקסיסטנציאליז" ,ש ,עמ' .4,33
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"רטרוספקטיבה ופרספקטיבה" ,ש ,עמ' .147,162

להראות ,כי כולנו ,ג המחבר וג הקוראי ,מחפשי דר אי לחיות
ומנסי להבי למה אנחנו חיי .כפתרו לתהיות אלו הוא מבקש
תשובות בהגות של כמה וכמה מגדולי המחשבה היהודית.
המחשבה הקיומית איננה שואלת על מהות ההוויה אלא היא
מבקשת לעזור לאד למצוא את דרכו .מכא שיש למחבר אמונה
שיש אפשרות לעזור לאנשי להתמודד ע שאלות חייה ולסייע
לה למצוא משמעות לחייה .זהו כיוו מחשבה המעורר את האד
לייש בחייו את המחשבות שאליה הוא הגיע מתו התעמקות
במקורות שהובאו לפניו וג מתו הגותו הפנימית שלו.
ספר זה עוסק ג במחשבה כללית וג במחשבה יהודית .אולי דבר
זה יראה לקוראי מסויימי כדבר לא רגיל .אבל מי שבקיא במחשבה
הקיומית יודע שאי גבולות בי מחשבה קיומית יהודית ומחשבה
קיומית של עמי אחרי .הגבול הוא בי מחשבה אידיאליסטית
ומחשבה קיומית .ג סטודנטי מאומות העול לומדי את בובר
והוא חשוב בפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית הנלמדת בארצות
הברית או צרפת ,וג אצלנו כא חשוב קירקגור מאוד .פרופ' מאיר
צודק לגמרי במבנה הספר שבראשיתו הוא מראה לקורא מה היא
הגות קיומית ,ובהמש הוא מדבר על הגות יהודית קיומית .ההגות
הקיומית היא לא עני יהודי אלא היא אפיו של זר פילוסופי.

ג
להל נסקור את החלק הראשי של הספר הד בהגות יהודית קיומית.
בחלק זה המחבר ד בהוגי הבאי :ר' נחמ מברסלב ,הרב יוס %דב
)הרי"ד( סולובייצ'יק ,מרטי בובר ,פרנ רוזנצווייג ,עמנואל לוינס
ופרנ קפקא .יפה עשה המחבר שבתחילת כל פרק מתאר הוא את
תולדות חייו של ההוגה ,כ שאנו יודעי את זמנו ומקומו ,הרי
במחשבה הקיומית התיאוריה והחיי שלובי זה בזה .בספר זה
מחשבת ההוגה מתוארת ג מתו זיקה וקשר ע הוגי אחרי,
יהודי ושאינ יהודי ,בני דורו ושאינ בני דורו ,וזה הופ כל פרק
לרב שיח .ניתוח ממי זה הופ את הספר למעני במיוחד.
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"אקסיסטנציאליסטי יהודי" ,ש ,עמ' .35,145

הפרק הראשו עוסק ברבי החסידי המעניי מראשית המאה הי"ט,
ר' נחמ מברסלב .יש אולי כאלה שיתפלאו שהוגה חסידי זה נחשבה
להוגה קיומי .אבל יש למאיר על מי לסמו הרי הפרש החשוב של
רבי נחמ ,יוס %וייס ,הכיר בדברי ר' נחמ "מוטיבי
אקסיסטנציאליסטי אדירי" ,כפי שפרופ' מאיר כותב בספר זה 98.ג
ארתור )אברה יצחק( גרי בספרו בעל היסורי פירש את הגותו של
ר' נחמ בכיוו זה 99.מכא אפרי מאיר החליט שא %הוא יכול לדו
בר' נחמ בדר זו וניתח מספר סיפורי בכיוו זה .עוד לפני שני
רבות ,בשנת  ,1968הראיתי במאמר "עיכוב השליחות" שנתפרס
במאזני ,את הקשר בי עגנו ,קפקא ור' נחמ.
הפרק על הרי"ד סולובייצ'יק מביא את דעות דוד הרטמ ,תלמידו
החשוב של סולובייצ'יק ,וכ את דעתו של סטיב כ ואליעזר שביד,
על מנת להראות כי הרי"ד ,ההוגה האורתודוקסי המלומד של דורנו,
לא רק היה למד תלמודי מופלא ולא רק חוקר קנטיאני אלא ג הוגה
אקסיסטנציאליסטי .אי ספק שמוטיבי אקסיסטנציאליסטי נמצאי
בכתביו ,ובמיוחד כאלו הקרובי לקירקגור.
ע הפרק על מרטי בובר מתחיל התיאור החשוב ביותר של ההגות
היהודית הקיומית של מאיר .זה שני שפרופ' מאיר מלמד
באוניברסיטת בר איל את הגותו של בובר .הוא השתת %בהרבה
כנסי לכבוד בובר וכתב עליו מספר מאמרי .הוא הדבר שאפשר
לומר ג על דברי מאיר על רוזנצוויג ולוינס .בשלושת ההוגי האלו
התעמק מאיר מאוד וכתב עליה הרבה .מלבד מאמרי שוני על
רוזנצווייג יש לו ספר עליו ,כוכב מיעקב ,שהוא פופולרי ומסייע
101
לצעירי להבי את הגותו הקשה; 100ולאחרונה ראה אור ספר נוס.%
מאיר נחשב ג כמומחה חשוב בהגותו של לוינס ,והוא כתב עליו
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ש ,עמ' .37
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אברה יצחק גרי ,בעל היסורי :פרשת חייו של ר' נחמ מברסלב ,הוצאת ע
עובד ,תל אביב תשמ"א.
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אפרי מאיר ,כוכב מיעקב :חייו ויצירתו של פראנ רוזנצווייג ,הוצאת ספרי
ע"ש י"ל מאגנס ,ירושלי תשנ"ד.
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הרבה .חשוב להזכיר כי מאיר תרג ספר ראשו של לוינס לעברית
102
ויש לצפות כי מפעל התרגו יתקד בעתיד.
עמנואל לוינס לא הזדהה ע הגישה האקסיסטנציאליסטית אבל
הוא קרוב מאוד להוגי אלה ,במיוחד להיידגר ורוזנצווייג ,לראשו
התייחס מתו ביקורת ולשני מתו אהדה רבה.
הגותו של מרטי בובר התעשרה מאוד בראשית שנות העשרי על
ידי הוצאת ספרו אניֿואתה .ספר פילוסופיֿשירי זה ד בנושא
אניֿאתה ,אניֿלז ,והוא כבש לעצמו מקו חשוב ביותר בכל עול
הרוח במערב .לדעת בובר הגות זו קשורה ע ההגות החסידית .הוא
הכיר בחשיבות החבורות הקטנות החיות סביב רעיו וסביב צדיק.
לדעת בובר החיי האמתיי ה חיי בזיקה של אחד לשני ,ולכ
אניֿאתה הוא היחס האידאלי .עניי זה הוא שינוי עמוק מההגות
היוונית המונולוגית .מכא היהדות ,כלומר התנ" והחסידות,
ממלאי תפקיד חשוב ביותר בהגותו .לדעת מאיר "בעול שלאחר
השואה רב ערכה של עמדה דיאלוגית מעי זו של בובר יותר מאי
103
פע".
בהגותו של פרנ רוזנצוויג מאיר מתעני בעיקר בצו "ואהבת" .הוא
עוסק ג בתולדות חייו המרגשי של רוזנצוויג ,בעני שיבתו אל
היהדות ובעני מחלת השיתוק שהיה חולה בה מש שבע השני
האחרונות של חייו עד למותו בשנת  .1929הגותו של רוזנצווייג,
המתפרשת בספרו העיקרי כוכב הגאולה ובמאמריו ,מראה את
חשיבות היישו האקסיסטנציאליסטי אשר מאיר מדגיש .לכתחילה
חשוב עני הרגשת החטא והאל הקשור לאינדיבידו האומר "ל
לבד חטאתי" 104.הוידוי הוא הפתח לקשר בי האל והאד.
ההיטהרות לפני האל מ האשמה הוא השלב הראשו ,ולאחר מכ
השלב הבא זו האהבה שהש מצווה על האד מבחינת "ואהבת
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עמנואל לוינס ,אתיקה והאינסופי :שיחות ע פיליפ נמו ,תרג מצרפתית:
אפרי מאיר בשיתו %ע שמואל רא ,הוצאת ספרי ע"ש י"ל מאגנס ,ירושלי
תשנ"ה .הדפסה שלישית תשס"ב.
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לרע כמו" ..הוגה זה הוא מופלא ביותר והוא בודאי תופש מקו
מרכזי בספר .הצו אינו קבלת עשרת הדברות אלא "ואהבת" .ספר שיר
השירי הוא המרכז .הפרדיגמה של האד אינה האד השקוע כולו
באל ,אלא האד שבעקבות הכרזת האהבה האלוהית פונה אל
105
העול.
לוינס בא מכיוו אחר .הוא חווה את השואה .לוינס נולד בליטא
וכאד צעיר עבר לצרפת ולמד ש .בשואה איבד הרבה מבני
משפחתו ,אול אשתו ובתו ניצלו .הוא ,כחייל צרפתי ,נעצר במחנה
שבויי בגרמניה וניצל .מחשבתו מתרכזת בפ המוסרי והצו העיקרי
שהוא מבקש לחנ אליו הוא "לא תרצח!" בהגותו של לוינס תופס
המונח 'הפני' של הזולת ,המביט בי ,מקו נכבד .הדגש לפי גישתו
של לוינס צרי תמיד להיות על הזולת ואילו אני "אחרי" .שלא כמו
אצל בובר המניח את אני ואתה כשווי ,לדעת לוינס הזולת קוד לי.
מאיר מתאר בהרחבה את הגותו של לוינס .הוא ג מצטט את שלקח
לוינס מדברי דוסטוייבסקי" :כולנו אשמי בכל וכלפי כול לפני
כול ,ואני יותר מ האחרי" .האשמה הזאת ,ממשי מאיר ,היא
ללוינס הצד השני של האחריות האינסופית המוטלת על האני
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והכרוכה 'בפניו הפונות' של האד האחר .פני מבקשות חמלה.
פרופ' אפרי מאיר הקדיש את ספרו לסטודנטי שלו ואכ הוא
אד אהוד מאוד על תלמידיו .הוא מביא עמו מחשבה אירופית רחבה
ע דינמיקה של כתיבה ואהבה גדולה ליהדות .ראוי שספר זה ימצא
מקו נכבד בחוגי האינטלקטואלי באר.
רבקה הורבי
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