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מי שעוקב כמוני אחרי האתר . הפעם אני מבקש להתמקד במועד ולא בפרשת השבוע
דייויד , יורק טיימס ייזכר מן הסתם במאמרים של שני בעלי טור יהודים-של ניו

מן מחצית אחרת  לעשכל אחד מהם כתב השבוע ברוח , מןברוקס ותומס פריד
עלי לציין ,  ובכן אף שאני מסכים לפחות עם מקצת מטיעוניהם.שלי היום הנושא

 אבל אני מוחמא שכיוונתי לדעת בצניעות שכתבתי את הדרשה הזאת שבוע קודם
 . גדולים

 
, קצת מן הפסים ימינהלטעמי ירד ) דוש(לפני שהקריקטוריסט הגדול קריאל גרדוש 

 הדמות –שרוליק הקטן . סטריפ- נהדרת בצורת קומיקהיתה לו בחנוכה יצירה
 נראה משוחח עם רוחו של יהודה המכבי ומקטר לפניו –הלאומית עם כובע טמבל 

עד , יהודה מקשיב בסבלנות. כדרכם של ישראלים על כל מה שקורה במדינה
: ואז המכבי מתפרץ!" ואפילו הדמוקרטיה שלנו בסכנה"ששרוליק מקונן לסיום 

 !"אתם מתיוונים. עכשיו אני מבין מנין כל הצרות שלכם! ?דמוקרטיה"
 

 את עיקרי ותרתסהיא ובעצם , הדמוקרטיה לא היתה המצאה יהודית, ואמנם
רובם לא היו ,  למעשה–לא כל היוונים היו דמוקראטים , כמובן. היהדות המקורית

ל אבל היא יכלה לצמוח רק ע.  והדמוקראטיה האתונאית היתה רחוקה ממושלמת–
אין צורך להרבות בציטוטים , לעומת זאת. רקע הפאגאניזם הפוליתיאיסטי של יוון

מוצגות באור "  הארץעם"ך החלטות המתקבלות לפי דרישת "כדי להוכיח שבתנ
 ולא –  בכל מצביש רק דרך אחת נכונה,  ומושלםמאחר שיש רק אל אחד. שלילי

כמו יתר הדתות : יתרה מזו .הם המוסמכים לקבוע אותה, או נבחריו, העם
 היהדות – הנצרות והאיסלאם –המונותאיסטיות שצמחו מתוכה או הסתמכו עליה 

 כי אם על התגלות אלהית, הסתמכה לא על נסיון אנושי להעריך מהו רצון האל
 .ותכתיב שנמסר בה

 
הוא הקובע בלעדית את  –מי שמדברים בשמו , למעשה,  כלומר–עצמו האל מכאן ש

לחיות , לכל היותר, הדת יכולה .עם או בלי נימוקים, ולחברההדרך הנכונה לפרט 
 ולעיתים  –" תן לקיסר אשר לקיסר" בבחינת –מאולץ עם הדמוקרטיה קיום -בדו

הוא הדין . אך לא ממש להשלים איתה, אף לנצל את התשתית שהיא מניחה
 . האנושית והאוטונומיהבעקרונות אחרים הנגזרים מן התבונה

 
 מן העיקרון התיאוצנטרי או על הדתות האלה עברו בשלב מסויםהתרבויות שנבנו 

כלומר שבני אדם הם , קראטיי לעקרון האנתרופוצנטרי או אנטרופוקראטתיאו
 לרעיון הדמוקראטי  עברומכאן. על פי שיקול דעתםהמוסמכים לקבוע את דרכם 

 על פי דעת רבים )בניגוד לעמדת התורה( שבעניינים משותפים הקביעה נעשית
  האלהפעמית בתוך התרבויות-פרשת מים חד,  מעבר מכונןואמעבר זה הה .להטות

 .ועוד אחזור לכך, אבל המעבר הזה לא הסתיים עד היום. חזור-ואולי גם נקודת אל
 

 לרבות – הייתי שותף למאבק על שיטתה הדמוקראטית בקביעת דרכה  בקהילה הזו
היג רוחני השואב את סמכותו מנ מציות ללהבדיל –לתפילה ולפולחן , גישתה לדת

 כיצד אנו יכולים בתום לב לחגוג את הנצחון על ובכן. מהכשרה בשלשלת המסורת
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 – ולא רק אותה –שאת אחת מהמצאותיהם החשובות ביותר , היוונים והמתיוונים
 ?אימצנו לנובסופו של דבר 

  
קל  ,כמובן גם האימפריה הסלווקית לא היתה בדיוק אנתרופוצנטרית, קודם כל

והמאבק על חרות רוחנית הוא ראוי גם את במשך הזמן התוכן , וחומר דמוקראטית
 בעצמם כמה מאות שנים" התיהדו"היוונים : את ועודז. תחלףהשעליו נאבקים 

ועברו , אחרי מרד החשמונאים כאשר קיבלו עליהם דת מונותאיסטית של התגלות
עיון המרכזי שאני מבקש  רמז לר טמוןבכךו.  גם הם את המעבר שתיארתיבהמשך 

 .להציג
 

כאשר הכוונה כמעט תמיד , מרבים לדבר בימים אלה על התנגשות בין ציוויליזציות
של האיסלאם נגד הנצרות לשון נקיה לעימות , מזרח ומערבבין היא לעימות 

 . והיהדות
,  כל אחת  מן הציוויליזציות האלהבתוךאני סבור שההתנגשות העיקרית היא 

ת בדיוק בקו המפריד עדיין בין מי שכבר עברו את המעבר שתיארתי והחזית עובר
ומעניקים לעצמם היתר אלוהי ,  אותונחושים שלא לעבור,  אותוומי שטרם עברו

 .שאר בני תרבותםלאחוז בכל האמצעים לשם כך ואף להחזיר עטרה ליושנה אצל 
אפשר , אם המאבק בין מזרח ומערב מתאפיין במאבק בין תיאוקרטיה ודמוקרטיה

  .לומר כי שורשינו היהודיים במזרח אבל ליבנו ההומניסטי הוא כעת בסוף מערב
 

אך כבר היו , נכון שהמאבק הזה הוא כרגע חריף ואלים במיוחד בתוך האיסלאם
. ביה לדת אחת על פני האחרתאין יתרון מניה ו,  משמע–תקופות שונות מבחינה זו 

אחרי ,  ותאמינו לי–בתוך כל ציוויליזציה קיימת חלוקה זו בין בני אור ובני חושך 
חושך הנוצרים לא עברו מן העולם -ב אני יכול להבטיחכם כי בני"ביקור בארה

  .ונאבקים לחזור לעליונות בתוך תרבותם
 

ימנים מדאיגים בתוך אנו עדים גם בשבועות האחרונים שוב לס, אשר ליהודים
אם צו האל המובא כתכתיב מפי ,  למשל בשאלה שהזכרתי–התרבות היהודית שלנו 

או המדיניות הנקבעת בשיקול דעת אנושי על פי דעת הרוב , דובריו הוא הקובע
.  אנו מזדעזעים כאשר בחברות מוסלמיות כופים את השריעה.והחוקים שהרוב קבע

 להחזיר את –כך - אף שהוכחשה אחר– ברורה אבל גם אצלנו הושמעה כעת קריאה
, השאלה אינה אם ההלכה עדיפה סובסטאנטיבית על השריעה. ההלכה כדין המדינה

 . אלא אם הכף נוטה כעת בשתי החברות חזרה לכיוון התיאוקראטיה
 

ל הציוויליזציות משיש משותף בינם אור בכ-ש יותר מן המשותף בין בני יבמצב הזה
 תרבות –  ומאמין כך אני מקווה–מתגבשת . וך אותה ציוויליזציהלבין בני חושך בת

מאחר שבני חושך נלחמים גם נגד בני אור . על משותפת לבני אור בכל הציוויליזציות
-יש תוחלת שבני אור ותרבות, חושך בתרבויות האחרות-בתרבות שלהם וגם נגד בני

 .העל המשותפת שלהם יגברו לבסוף
 

 כאשר ניסו להסביר לי כי כדי להיות יהודי טוב צריך קודם נוחות-חשתי אי, בנעורי
זה ." עשות משפט ואהבת צדק והצנע לכת עם אלהיך"כל להישמע לציוויים כגון 

כך צריך לנהוג גם נוצרי טוב ? אבל מה כאן ייחודי ליהדות, חשבתי, נכון ויפה
קטית העל האקל-עכשיו נראה לי כי זה בדיוק עיקרה של תרבות. ומוסלמי טוב
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-בעניינים בעלי מטען ערכי: המתפתחת בין האגפים הנאורים של כל התרבויות
 . אכן מיטשטש ההבדל ביניהן וטוב שכך, מוסרי

 
שיתר התרבויות מכירות כי לקונצנזוס הזה תורמת כל תרבות אחדים מן הערכים 

מאמצת בלי חשש את ההישגים כל תרבות ו, היא פיתחה בהצלחה המרשימה ביותר
 לתרבות ליהדות יש רקורד מפואר של תרומות כאלה. ים של אחיותיההגדול

גם אם על הדמוקראטיה אין לנו זכויות יוצרים וגם אם אנחנו אחראים , המשותפת
 אולי .התגלות על סמך תיאוקראטיה מונותאיסטיתשל היסטורית לעיקרון הנגדי 

לא לנטוש אותו אם ,  ועכשיו צריך להגביל את תחולתוהתערערהזה היסוד המקורי 
כבר די מוצק כדי  --ים גדולים ממנו ק או לפחות חל–היהודי העל - אבל בניין.לגמרי

זו אגב הפרשנות שלי  . על פי הערכה ובחירה אנושיתלעמוד בזכות ובכוחות עצמו
  .אבל זה כבר נושא לדרשה אחרת, "ותהיהדות כתרב"למושג של קפלן 

 
שהרי ,  והזהות של כל תרבות או לאוםוהיכן בכל זאת יכולים להישמר הייחוד

ים תחומלשם כך יש מרחב גדול של ? הםילא כמההנסיון מראה כי טבע האדם 
ליום מנוחה שבועי זה או , אין עדיפות ערכית לשפה זו או אחרת. נייטראלים ערכית

אין זה מקרה שמתמקדים יותר  . וכיוצא באלה, ללוח השנה על חגיו ומועדיו, אחר
 folk עניינים המוגדרים – וכגון אלה יד-מלאכת, וסיקהמ, נים כמו אוכלויותר בעניי

religionהיום נראה לי שדווקא .  כמאפייני זהותמשקלם ושפעם זלזלתי ב
הנייטראליות הערכית שלהם מאפשרת להדגיש אותם כאלמנטים של צבע וטעם 

בעניינים ומאפשרים שיתוף , המעצבים זהות בלי טענה לעליונות על זהויות אחרות
 . ויש כמובן גם תחומים רעיוניים ומופשטים יותר.המכריעים של ערכים אנושיים

 
אנו חוגגים את נצחונך על דיכוי תרבותי , שרוליק יכול להשיב ליהודה המכבי, ובכן

גם אם אנו זאת . אנושית-כי בכך קבעת נורמה ערכית כלל ,ורוחני בתור שכזה
אנחנו אכן התיוונו . ך לא היה מתקבל שעלילחרות הזאתמאמצים היום תוכן 

הם התיהדו במקום שאנו עלינו אבל גם , ם שהיוונים הראו את הדרך קדימהבמקו
חוגגות את חג האור כאשר , גם פגאניות, אין זה מקרה שתרבויות רבות. עליהם

       .היום מתחיל שוב להתארך והאור מתחיל לגבור על החושך
 
 


