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�בתל" עלמא"השבועות שערכה �בשבוע שעבר התנפלת כא� על תיקו� ליל. קובי אריאלי, שבת שלו

, החג�התכנסות חילונית זו בערב, כדברי�, שעוררה ב�" מיצי הקיבה הרעי
"מרחת עמוד של
 ב. אביב

מאחר שבניגוד ל� אינני מקיא על אנשי
 שעולמ
 או סגנונ
 ". אני הול� להקיא. יבי"ונפרדת מאיתנו ב

  . אגיב על דברי� כאילו נכתבו בסגנו� ענייני המכבד את מעריב, זר לנפשי

. שיל� לעלמא –בחורות וסימפטיה , פא�, מי שרוצה תרבות. "כתבת, "יש רק יהדות אחת אותנטית"   

יש ). "א
 התנשאות היא טיעו�(זהו לב הטיעו� של� ". אצלנו שבת שיבוא לעשות –מי שרוצה יהדות 

ל� תספר . "היא כמוב� היהדות של�, האותנטית הזאת, והיהדות האחת". רק יהדות אחת אותנטית

שבועות לשמוע את �אביב הלכו בליל�אנשי
 אינטליגנטיי
 בתל �5000ש", אתה כותב, "לאבא שלי

. שבועות�ושוכנעו שה
 עכשיו בתיקו� ליל, ות על סחר בנשי
עינת פישביי� ואילנה המרמ� משוחח

  ."הוא לא יבי� על מה אתה מדבר

, יהדות האחת"א
 אבא של� מכיר טוב ממ� את ה. ת� לו קצת קרדיט? אבא של� לא יבי�   

אינה , �2004ב, אביב�הוא יבי� ג
 יבי� ששיחה אקטואלית על מגילת רות בתל, ל"של חז, "האותנטית

או בתפוצת אשכנז , לימוד המדרשי של מגילת רות בטבריה ובפומבדיתא לפני אלפיי
 שנהשונה מה

�� פי מדרש�על, אומרת רות לנעמי, "דעתי להתגייר". "ילקוט שמעוני", הביניי
�בימי, אשר בה נער

התחילה סודרת , כיוו� ששמעה נעמי כ�. אלא מוטב על יד� ולא על ידי אחרת", ל שבילקוט שמעוני"חז

קירקסאות �תיאטראות ולבתי�ישראל ליל� לבתי�אי� דרכ� של בנות, בתי: אמרה לה. הלכות ֵגרי
לה 


. אי� דרכ
 של ישראל לדור בבית שאי� בו מזוזה: אמרה לה. 'אל אשר תלכי אל�': אמרה לה. של גויי

  ."'ַעמ� עמי ואלוהי� אלוהי, ובאשר תליני אלי�': אמרה לה

, "יהדות האחת"היית קובל עליה
 שה
 אונסי
 על ה, י המדרש הזהדור
 של מחבר�אילו היית ב�   

? בתקופת השופטי
" הלכות גרי
"וכי היו . �"משמעויות שאי� לה� כל אחיזה בתנ, מקראית�המקורית


באמצעות , ל עסקו"חז? וכי היו מזוזות באוהלי יהודה? וכי היו אז תיאטראות וקירקסי
 רומיי

מסכנת ההתפתות , למשל, ה
 הוטרדו. באקטואליה; רידות של זמנ
בבעיות המט, המגילה המקראית

ההמוני
 שמפיצה �כש
 שמוטרדי
 היו
 רבי
 מאיתנו מתרבות(הרומית , לקסמי התרבות המתחרה

� היה "אקטואליסטי בתנ�השימוש המדרשי. והשתמשו במגילת רות לדיו� בסכנה זו, )הברית�ארצות

יומנו �שלווה שעל סדר�משכת את דרכ
 היית מטפל ְבנושא עוכראילו ה. ל"הדיו� הרעיוני של חז�דפוס

  . סחר בנשי
, נניח. לאור המקורות

? אצל מי בדיוק, סליחה" ?אצלנו". "שיבוא לעשות אצלנו שבת", אתה כותב, "מי שרוצה יהדות"   

 אצל? אל�הרב בעופרה ובבית�אצל חניכי מרכז? דניקי
 בברוקלי�"אצל החב? אצל הברסלבי
 בצפת



אצל פרופסור חרדי מהאוניברסיטה '? אצל אברכי פוניבז? אצל הבבא ברו� בנתיבות? נטורי קרתא

  ? "האותנטית, האחת"מחזיקת היהדות , פירושו אצל משפחת אריאלי" אצלנו"או ש? העברית

הפיצול המקראי בי� כוהני
 לנביאי
 . ומעול
 לא היה, "אחד"הציבור החרדי והדתי למיניהו איננו    

� הפיצול הִמשנאי בי� בית, הפיצול ההלניסטי בי� צד/קי
 לפר.שי
, ישראל�יהודה לתרבות�י� תרבותוב

ישראל �ביניימי בי� פזורות�הפיצול הימי, "ירושלמי"בבלי ל"הפיצול התלמודי בי� ה, שמאי�הלל לבית

הפיצול בי� חסידי
 למתנגדי
 , האסלא
�ישראל שבארצות�שבאירופה הנוצרית לבי� פזורות

 
ופיצולה של , )חכמי
 מופלגי
�היו רוב
 ככול
 דתיי
 ותלמידי, לידיעת�, המשכילי
(למשכילי

�שחלק
 ציוניי
 חלק
 אנטי, לזרמי
 חסידיי
 וליטאיי
 למיניה
, �20במאה ה, האורתודוקסיה



בי� הזרמי
 החרדיי
 לבי� כל יתר הזרמי" אחת"הוא רק חלק מפיצולה של הדת ה, ציוניי , 
החל בזר

  .המש� בקונסרבטיבי
 וכלה ברפורמי
, )אינו עשוי מעור אחד, כידוע ל�, אשר ג
 הוא(ציוני �הדתי

השלב הנבואי היה מהפכני ביחס . ישראל היה מהפכני ביחס לקודמו�כל שלב בתולדותיה של דת   


ומוסד , )רבנותהתפילה כתחלי� לעבודת הקו(הכנסת חולל מהפכה �מוסד בית, לשלב הפולחני המוקד

  .אתה שונא מהפכות. אמוראי חולל מהפכה�המדרש הַתָנִאי�בית

אי� דוקטרינה ". אחת"היא ג
 לא היתה , לית היתה מהפכנית"ההלכה החז�לא זו בלבד שיהדות   

היא מנוגדת לקפיאה , וככזאת –היא פעילות יצירתית  �הלכה היא הליכה . היהדות אינה נצרות; יהודית


מאות שנותיו של העיד� התלמודי התפתחה היצירה ההלכתית והאגדית בתנופה �חמשב. על השמרי

היו ש
 אסכולות . בי� חכמי
, מרתקות, פוסקות�תו� מחלוקות בלתי, פוסקת של חידוש יצירתי�בלתי

היו ש
 חכמי
 . היו ש
 שכלתני
 כרבי ישמעאל והיו מיסטיקני
 כרבי עקיבא. שונות וא� סותרות

אי� ; קולי כמו התלמוד�אי� בעול
 עוד ספר חי ורב. שטות�והיו חכמי
 חדורי רוח, הרציניי
 עד אימ

  . המונוליטית של�" יהדות"מתפיסת ה, קולי�כמו התלמוד הרב, עוד ספר הרחוק

ותו� פיצול , פוסק�הביניי
 תו� שינוי בלתי�היא נמשכה בימי. והיצירה היהודית לא נגמרה בתלמוד   


"ידי הרמב�היא זו שהוצגה על, "האותנטית, האחת"הא
 היהדות . גשי
פוסק לזרמי
 מתנ�בלתי ,

יהודה הלוי ' פילוסופית שהציג ר�או שמא היא הֵתזה האנטי –" מורה נבוכי
"ב, חסידו של אריסטו


 וריה"ואי� מתיישבי
 הרמב? "הכוזרי"בספרו "
אלה שלושה ? "ספר הזוהר"המושגי
 שב�ל ע
 עול

אלא מכל שלב קוד
 , וכל אחד מה
 שונה לא רק משני האחרי
, "יהדות"של דגמי
 שוני
 לחלוטי� 

  .ביצירה היהודית

אל הרב ? ק"אל רנ? אל משה מנדלסו�? ט"אל הבעש? ל"אל רמח? ל"אל המהר? י"שנמשי� אל האר   

המצוות לא היה מעול
 אחדותי �העול
 היהודי של שומרי? יק'דב סולובייצ�אל הרב יוס�? קוק

היא ע2 שנכרת , שהצגת, הקשיחה, "אחת"היהדות ה. מרובה ענפי
, א היה תמיד ע2 חיהו. וקשיח

  .ע�2ונוסר לבול

ל ועד הלו
 ה
 לגיטימיי
 "אני תוהה כמה מבי� הכיווני
 שהתפתחו ביהדות האורתודוקסית מחז   

רק ; וההאיני ת, חרדיי
 של התרבות היהודית�על ניכור� מכיווניה הבלתי. הע�2לשיטת� כרותת, בכלל

וכל , א
 הרב קוק; עולמ� היהודי�אינ
 כלולי
 בחשבו�, ג"עגנו� ואצ, א
 ביאליק וגורדו�. מצטער

� א
 לא מצאת בתרבות החילונית; אינ
 כלולי
 בסיפור� על התפתחות היהדות, הציונות הדתית

מה  –היהדות מהדהדי
 ומתחדשי
 בה �אמנותית או הגותית שמקורות, ישראלית א� יצירה ספרותית

  .שבועות בנוסח עלמא מערער את עולמ� הקט� והמוג��הפלא א
 תיקו� ליל



עד כמה אינ� , כתבת והוכחת עד כמה אתה מוג�, "כי כול
 הולכי
 ליוגה, כול
 הולכי
 לעלמא"   


חילוני
 המטפחי
 את מורשת
 היהודית וחילוני
 המטפחי
 את . מבדיל בי� חילוני
 לחילוני

  . מזווית ִעוורונ�. מזווית ראיית�, ארצות�של עמי, ה
 אותו ציבור עצמו, יוגה�גמישות
 בקורס

   �עשוי לכתוב כפי , המתערער כה בקלות, ספקות�רק אד
 אכול. אסיי
 בהערה על סגנו� כתיבת

קהילתו �ובעיקר מכ� שמישהו מבני, רק אד
 המבוהל מהספק המכרס
 בו. להשתולל, לקלל, שכתבת

רק אד
 כזה יזיע מרוב מאמ2 להחריש את ספקותיו בהשתלחות  –מכרס
 בו בספק ה, חלילה, ישגיח

אתה מוזמ� , להתאמ2 ולפחד, א
 תחדל, כשתחדל. עד כמה הוא של
 ע
 עצמו" להוכיח"צעקנית ו

 . ישראלית הניזונה ממורשתנו�להצטר� ליצירה התרבותית היהודית

 
 


