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ניסיון  הוא  להיות  דרך  יהדות:  דוד הספר  מצד  ואינטליגנטי  רגיש 
תרבות  מבקר  מחשבים,  מדען  גלרנטר, 
האמונות  על  הגנה  כתב  לנסח  ואמן, 
המסורתיים.  היהודיים  המנהגים  ועל 
גלרנטר מעיד כי כתב ההגנה הזה לא נועד 
לשמש מקראה תיאולוגית וגם איננו מסה 
של  מאוד  אישי  תיאור  אלא  פילוסופית, 

אמונתו הפרטית ושל מחויבותו ליהדות.
בהקדמה, שבה מציג גלרנטר את הספר 
כי  מאמין  "אני  מצהיר:  הוא  לקוראיו, 
תתרשם שחיבור זה שונה מכל חיבור אחר 
שאתה  או  אי־פעם  שקראת  היהדות  על 
להתייחס  כמובן,  אפשר,  לקרוא".  עשוי 
גרידא,  רטורית  הפרזה  כאל  זו  לאמירה 
לאמיתו  אבל  רבים,  לכותבים  האופיינית 
של דבר מדובר כאן בטענה רצינית לגמרי: 
גלרנטר סבור באמת ובתמים שספרו הוא 
מבחינה  תקדים  וחסרת  ייחודית  יצירה 

מאוד;  מחייבת  הצהרה  זוהי  מתודולוגית. 
ועם זאת, די במבט חטוף בהערות הנלוות 
כליל  מתעלם  שהמחבר  לגלות  כדי  לספר 
בשאלות  העוסקים  רבים  ממחקרים 
הספציפיות שבהן הוא דן, עובדה המעיבה 

במקצת על יומרתו.
את  דווקא  להלל  נוטים  שבה  בתקופה 
ההטרוגניות, יש משהו כמעט אנכרוניסטי 
בקביעה ש"אם לא תועלה תמצית היהדות 
על הכתב בצורה הפשוטה והנגישה ביותר, 
המתרופפת  אחיזתם  לחלוטין  תישמט 
בדת  האמריקנים  היהודים  רוב  של 
לתהומות  תצלול  והקהילה  אבותיהם 
האנונימיים של ההיסטוריה". אפשר אולי 
המפעם  האפוקליפטי  מהפאתוס  להתפעל 
ללא  הוא  שלו  היעד  קהל   - בגלרנטר 
אמריקנים  יהודים  של  גדול  ציבור  ספק 
ומנותקים מדת  חילונים החשים תלושים 
אבותיהם - אבל קשה לעבור בשתיקה על 
להגדיר את תמציתה  הגרנדיוזית  שאיפתו 
הערה  כאן  לי  תורשה  אם  היהדות.  של 
רב  היה  ואבי  דתי  בבית  גדלתי  אישית: 
היכרות  לי  זימנה  ילדותי  אורתודוקסי. 
ואת  היהודי  החיים  אורח  עם  אינטימית 
אקדמי  למחקר  הקדשתי  הבוגרים  חיי 
ובכל  היהודית.  והמיסטיקה  של המחשבה 
זאת, לא הייתי מתיר לעצמי לנסות ולסכם 
תמיד  אומר  אני  היהדות.  "תמציתה"  את 

מורה בטוחים
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כדי  שלמים  חיים  שדרושים  לתלמידיי 
איננה. גלרנטר, לעומת  ללמוד מה היהדות 
זאת, אינו מתקשה כלל לזהות מה שחמק 
וטובים.  רבים  של  מהשגתם  כמדומה 
לפיכך, הוא מייעד את ספרו לשמש עדשה 
ותופיע  תשוב  כמכלול  "היהדות  שדרכה 

במלוא הדרה ונשגבותה".
של  במידה  אמנם,  מודה  גלרנטר 
מלוא  את  להקיף  מסוגל  שאינו  צניעות, 
לתפיסת  הנחוץ  האינטלקטואלי"  "האופק 
היהדות כמכלול שלם. תפיסה כזו, שאותה 
הערפל  לאדי  פיוטית  ברוח  משווה  הוא 
מתוך  הבוקע  לשד  או  האגם  מן  העולים 
מנורת קסמים, מתוארת בספרו כ"מערכת 
מורכבת המגיחה מתוך מצע קיים, בדומה 
חלקיו".  מסך  גדול  השלם  שבו  לפסיפס 
ואולם, למרות הסתייגות זו, גלרנטר מחויב 
לרעיון שאכן קיימת תמצית שאותה ניתן 
לסכם וראייה כוללת שאליה ראוי לשאוף.

הקורא  אפוא  ניצב  כולו  הספר  לאורך 
מול אמירות פסקניות, דוגמת השתפכותו 
והאמת  הייחודי  "היופי  על  המחבר  של 
הייחודית של השקפת העולם היהודית", 
ליהודים  מורה  "היהדות  כי  קביעתו  או 
גלרנטר  חובתם".  ומהי  לעשות  נכון  מה 
כמכלול  היהדות  תפיסת  את  מזהה 
כהשלמה הנחוצה לתורה שבכתב ולתורה 
"התחלה  הוא  חז"ל. ספרו  פה של  שבעל 
ששיאו  תהליך  של  כלשונו,  טנטטיבית", 
שבלב".  "התורה  של  המקיף  בתיאור 
של  הייחוס  בנקודת  בהתחשב  זאת,  עם 
היהודים  שרוב  להאמין  קשה  גלרנטר, 
חיבורו  שמתווה  ברעיונות  יראו  אמנם 

בשורה של ממש.

למדים שמושגיו של גלרנטר נשענים כבר בעמודיו הראשונים של הספר אנו 
על השקפותיה של היהדות ה"נורמטיבית", 
כלומר - היהדות האורתודוקסית. בעיניו, 

הנורמטיביות  נרדפים:  מונחים  הם  אלה 
חופפת לחלוטין את האורתודוקסיה. זאת 
שומרי  "יהודים  על  מדבר  כשהוא  ועוד, 
מן  ליהודים  ורק  אך  מתכוון  הוא  מצוות" 
מובן  אינו  זה  דבר  האורתודוקסי.  הזרם 
על  לחשוב  קשה  ולא  ועיקר,  כלל  מאליו 
מצוות  שמירת  של  יותר  כוללת  תפיסה 
אשר אינה מוגבלת לקבוצה מסוימת. אבל 
גלרנטר מתעקש כי היהדות האורתודוקסית 
צריכה לשמש כאמת המידה, משום שהיא 
הדת  את  ביותר"  "הטובה  בצורה  מגדירה 
מן  רצון  שבעי  "שאינם  היהודים  עבור 
שהנראטיב  אף  וכך,  המקובלות".  הגישות 
האישי של המחבר מורכב יותר, הוא מציג 
האורתודוקסיה",  של  כ"הסבר  הספר  את 
בעוצמה  כ"יהדות  מתאר  הוא  שאותה 
סודה,  בלי  מים,  בלי  מהולה;  לא  מלאה, 
אלפים  שלושת  למשך  אלון  בעץ  שמורה 

שנה".
הילה  לאורתודוקסיה  קושר  גלרנטר 
כל  כי  בעצם,  מרמז,  ובכך  אותנטיות,  של 
מדוללות  גרסאות  הם  האחרים  הזרמים 
אבל  האמיתי".  "הדבר  של  פשרניות  או 
את  להצדיק  אפשר  אם  לי  ברור  לא 
סמך  על  או  רציונלי  בטיעון  הזו  ההנחה 
האורתודוקסיה,  כלשהו.  היסטורי  תקדים 
בצורתה החרדית או המודרנית, היא סיווג 
טיבו  על  לעמוד  שאי־אפשר  סוציולוגי 
במנותק מן הזרמים האחרים - הרפורמי, 
והרקונסטרוקציוניסטי.  הקונסרבטיבי 
"בעוצמה  כיהדות  האורתודוקסיה  הגדרת 
מלאה" ו"לא מהולה" יוצאת מתוך ההנחה 
הנאיבית שזרם זה הוא הגרסה הלגיטימית 
יותר,  עוד  וחשוב  המסורת.  של  ביותר 
מאמץ  הוא  כי  מעידה  גלרנטר  של  שפתו 
באורח לא ביקורתי את הפרספקטיבה הא־
ביחס  האורתודוקסיה  שגיבשה  היסטורית 
לתהליך  המתכחשת  מבט  נקודת  לעצמה, 
זה את עקרונותיו  לזרם  הממושך שהקנה 
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ואת טקסיו. גלרנטר חושף אמנם בגילוי לב 
את העדפותיו, אך גם עומד על כך שהוא 
ל"יהדות משותפת" -  היסודות  מניח את 
ועקרונותיה  שיופייה  "יהדות  כלומר 
(במגבלות  מקובלים  להיות  יכולים 
מסוימות) ומוסכמים על הכל". יש משהו 
להציג  שאפשר  בסברה  מצח  עז  כמעט 
דיוקן של היהדות - עם כל ההסתייגויות 

הממוסגרות - שיהא מוסכם על הכל.
גלרנטר מציג את ספרו כמענה, מנקודת 
נורמטיבית,  "אורתודוקסית",  מבט 
ל"שאלות הגדולות", ובכללן הבנת מקומו 
של  העצום  במרחב  האנושי  המין  של 
היקום, החיפוש אחר מקור משמעות מעבר 
לקיום הפיזי והדרך הנאותה להסדרת חיי 
בכל  ונשנות  חוזרות  אלה  שאלות  האדם. 
החיים  משמעות  לגילוי  פילוסופי  מסע 
האנושיים עלי אדמות, אבל גלרנטר מדגיש 
כי ספרו ידון בהן "לא כהנחות פילוסופיות 
בחיים  המהדהדים  נושאים  בתור  אלא 
מעלה  המשייטות  כמלודיות  היהודיים 
אל  הכינורות  (מן  התזמורת  וסביב  ומטה 
הנשיפה  כלי  ועד  והאבובים  החלילים 
זאת  סימפוניה".  של  במהלכה  ממתכת) 
העוסקים  האחרים  הספרים  רוב  ועוד, 
ביהדות, הוא מדגיש, "מתמקדים רק בחלק 
מן התכנית הגדולה. הם עוסקים בתפילה 
בספרות,  בפולחן,  בהיסטוריה,  היהודית, 
מה  בפילוסופיה.  בתיאולוגיה,  באמנות, 
עצמה:  הגדולה  התכנית  הוא  שחסר 
התמונה הרחבה המקיפה את כל הגורמים 
האלה; הרעיון המונח ביסודם". ואת החלל 

הזה מבקש הספר שלפנינו למלא.

מצייר  שאותה  הגדולה",  מורכבת "התמונה  מערכת  היא  גלרנטר, 
הנשענת על ארבעה מוטיבים מרכזיים. ככל 
הנראה בהשראת הטמפרמנט האמנותי שלו 
עצמו, הוא מדגיש כי יש לראות במוטיבים 

אלה דימויים מנטליים שבאמצעותם אפשר 
להמשיג את היהדות כ"דרך חיים, כמרקם 
זמן". ארבעת המוטיבים, שכל  מסוים של 
אחד מהם הוא עולם בזעיר אנפין המשקף, 
בשלמותה,  היהדות  את  מסוימת,  מזווית 
הם: הפרדה, מסווה, א־סימטריה מושלמת 
הראשון  המוטיב  פנימית.  וצליינות 
שעיקר  היהודית,  ההלכה  לעולם  מתייחס 
שאסור  דברים  בין  ההפרדה  הוא  דאגתה 
לערבבם זה בזה; השני עוסק בפרדוקס של 
האלוהות  את  החווה  הדתית,  ההתנסות 
במילים,  להביעה  שאין  הטרנסצנדנטית, 
השלישי  ביותר;  ופנימי  קרוב  כדבר־מה 
ואי־השוויון  המגדר  שאלת  עם  מתמודד 
קשור  והרביעי  לנשים;  גברים  בין  הגלוי 
לבעיית התיאודיציה, כלומר התהייה כיצד 
כל־יכול,  באל  האמונה  את  ליישב  אפשר 
צודק ורחום עם הממשויות האכזריות של 

העולם.
להערכה  ראויים  רבים  דברים  ישנם 
נסמך  שעליה  האפיסטמולוגית  בתובנה 
הניתוח של גלרנטר, כלומר הכרתו בדימוי 
המחשבה.  עשויה  שממנו  כחומר  המנטלי 
כאשר  מדייק  אינו  הוא  הצער,  למרבה 
הוא מייחס לעצמו זכות ראשונים בתיאור 
דימויים־מוטיבים אלה ומקומם ביהדות. אני 
עצמי הקדשתי כמה וכמה מחקרים, ובעיקר 
לאספקלריה  מבעד   ,1994 משנת  ספרי  את 
בימי  יהודית  במיסטיקה  ודמיון  חיזיון  מאירה: 
 rough a Speculum at Shines:) הביניים 
 Vision and Imagination in Medieval Jewish
המרכזי  התפקיד  לביאור   ,(Mysticism
ביהדות.  חזותיים  דימויים  שממלאים 
מאוד  דומה  שם  שניסחתי  ההשקפה 
של  לטענתו  גלרנטר  שמציע  לתשובה 
מן  "מפחדת  היהדות  כי  שטיינר  ג'ורג' 
ותמונה  פסל  שעשיית  "ייתכן  הדימוי": 
משום  דווקא  האיסור  בתכלית  נאסרה 
כמו  כך".  כל  חזותית  היהודית  שהתודעה 
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כן, אני מאמץ ללא היסוס את קביעתו של 
גלרנטר כי אורח החשיבה היהודי "המתגלם 
במקרא, בתלמוד ובזוהר" נוטה לעבר קצה 
"מחשבת החלום" של הספקטרום, שמעברו 
 - האנליטית"  "המחשבה  ניצבת  השני 
הבא,  בספרי  בהרחבה  אעסוק  שבו  נושא 
אונירופואסיס  חלום:  בתוך  מתפרש  חלום 
 A Dream Interpreted Within) ופריזמת הדמיון
 a Dream: Oneiropoiesis and the Prism of

Imagination), שעתיד לראות אור בקרוב.
אני מקבל גם את עמדתו של גלרנטר, 
דרך  ובראשונה  בראש  היא  שהיהדות 
לא  קשה  הרי  אבל  בעולם.  "להיות" 
מאוד  מקובל  כזו:  קביעה  עם  להסכים 
הדֹוגמות  ולא  הדתי,  שהפרקסיס  לטעון 
הוא  הפילוסופיות,  או  התיאולוגיות 
התשתית לדבקות ולאדיקות היהודית. לכל 
היותר אפשר לשבח את גלרנטר על הלבשת 
חדשות,  במחלצות  הזה  הישן  הרעיון 
כלומר על התקת הדגש לממד החזותי של 
הקיום היהודי ועל תפיסת המחשבה עצמה 
ברצוננו  אם  ואמנם,  דימוי.  של  כתהליך 
של  האקזיסטנציאלי  ההיבט  את  לתפוס 
היהדות עלינו ללמוד כיצד לראות, ומחבר 
במסע  מעולה  מדריך  אכן  הוא  הספר 
הטקסיים  החיים  מקצבי  אל  הזה  החזותי 

של היהודים האורתודוקסים.

הדימויים־ ארבעת  בין  המקשר  תיאור החוט  הוא  גלרנטר  של  מוטיבים 
ולאיסלאם,  לנצרות  בניגוד   - היהדות 
שהגיחו מקרבה - כדת המתמקדת בקידוש 
החיים בעולם הזה, ולא בישועה או בברכה 
המובטחים בעולם הבא. אבל זהו אפיון לא 
מספק של שלוש הדתות המונותיאיסטיות. 
אל מול התכוונותה של היהדות אל העולם 
הזה יש להציב גם את התעסקותה בעולם 
סגפנים  הביאה  אף  (שלעתים  הבא 
הנאות  על  סגפני  לוויתור  ומיסטיקנים 

של  התכוונותן  שמול  כפי  בדיוק  הבשר), 
הבא  העולם  אל  האיסלאם  ושל  הנצרות 
הזה  בעולם  התעסקותן  את  להציב  יש 
הסוציו־פוליטי  ביטויה  את  (המוצאת 
המובהק בשאיפה התיאוקרטית לבנות את 
מלכות האל עלי אדמות, כבבואתו הארצית 
יותר  הרבה  מטריד  השמימי).  העולם  של 
הוא הפן האפולוגטי בכתיבתו של גלרנטר 
להצדיק  ונשנים  החוזרים  וניסיונותיו 
של  יותר  הבעייתיים  ההיבטים  מן  כמה 
הדבר  מקיומם.  להתעלם  ואפילו  היהדות, 
מספק  שהוא  בהסברים  במיוחד  בולט 
לדימוי הראשון ולדימוי השלישי - הפרדה 
וא־סימטריה מושלמת - העוסקים באחת 
תרבות  במחקר  ביותר  הסבוכות  הסוגיות 

כלשהו: מעמדו של האחר.
האחר  לשאלת  קשור  הראשון  הדימוי 
"מחוץ" (כלומר הלא־יהודי), ואילו הדימוי 
"מבית"  האחר  לשאלת  נוגע  השלישי 
צודק  גלרנטר  היהודייה).  האישה  (כלומר 
לחלוטין כשהוא פותח את ניתוחו במוטיב 
מאמין  יהודי  לכל  שידוע  כפי  ההפרדה. 
(מבחינה  היהודית  הזהות  חוקר,  ולכל 
פסיכולוגית  אנתרופולוגית,  סוציולוגית, 
ותיאולוגית) מוגדרת על ידי תחושה עזה 
הכינוי  אחרים.  לעמים  ביחס  שונות  של 
המקראי לבן העם היהודי הוא "עברי" - זה 
שבא "מעבר" לנהר פרת. הגדרה גיאוגרפית 
זו קיבלה לימים חשיבות מטפיזית בסמנה 
מושג  גם  המושלם.  כ"אחר"  היהודי  את 
חוקי  של  המאחד"  ו"העיקרון  הקדושה 
הדוק  קשר  קשורים  היהודיים  הפולחן 
הסבר  מציע  גלרנטר  ההפרדה.  לרעיון 
לתבנית,  זקוק  היופי  זה:  לרעיון  אסתטי 
חוזרות  הפרדות  ידי  על  נוצרת  והתבנית 
גם  העניין  את  מנסח  הוא  אבל  ונשנות. 
במונחים מדעיים, תוך הסתמכות על החוק 
היא  השני של התרמודינמיקה: אנטרופיה 
דרכו של הטבע, והטבע חותר ללא לאות 
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כל  את  יחדיו  ולערבב  מחיצות  למוטט 
שמירת  על  חז"ל  ששמים  הדגש  הדברים. 
קדושה  של  תחום  יצירת  ועל  ההבחנות 
למהלכו  מנוגד  גבולות  מתיחת  באמצעות 

של הזמן עצמו.
בהשלכות  עוסק  אינו  גלרנטר 
זו.  יהודית  אידיאה  של  יותר  הבעייתיות 
קראה  "היהדות  כי  כצפוי,  מציין,  הוא 
אנטישמים  "שכנים  וכי  להיבדל"  ליהודים 
להיבדל",  פעם  לא  היהודים  את  אילצו 
ההפרדה  את  לראות  אפשר  כך  ומשום 
משותף".  כ"מפעל  הגוי  ובין  היהודי  בין 
עם  רצינית  התמודדות  כאן  שאין  אלא 
דוגמת  זו,  הפרדה  של  האפלים  הצדדים 
המופיעים  הגוי  כלפי  השנאה  ביטויי 
בכמה מקורות יהודיים מסורתיים, לרבות 
ספרות חז"ל וספרות הקבלה. גלרנטר בוחר 
להזכיר את ספר הזוהר כתימוכין לפרשנות 
הרואה במערה סמל לחסך החושי הנחוץ 
ליצירת דימוי חי (על פי המסורת, מחבר 
שנאלץ  יוחאי,  בר  רבי שמעון  הוא  הספר 
להסתתר עם בנו במערה מפחד הרומאים). 
הדימוי הפיוטי הזה משרת את הלך הרוח 
הגישה  את  לאדם  המאפשר  הכמו־חלומי, 
אל התורה שבלב. אבל גלרנטר אינו מאזכר 
הזוהר  בקבלת  הגוי  שייצוג  העובדה  את 
הוא הארסי ביותר בספרות היהודית כולה, 
כפי שהראיתי בספרי מ־2006, לחרוג מעבר: 
 Venturing) חוק ומוסריות במיסטיקה הקבלית 
 Beyond: Law and Morality in Kabbalistic
שנפשו  שם  נאמר  ושוב  שוב   .(Mysticism
של  הקדוש  החלק  מן  נובעת  היהודי  של 
נוצרת  האלוהות, בעוד שנשמתו של הגוי 

מכוחות הטומאה.
כל  להזכיר  כמובן  חייב  אינו  גלרנטר 
רק  איננה  הבעיה  אבל  ומקור.  מקור 
התיאור  אלא  נתון,  מטקסט  התעלמותו 
המעוות של המסורת כולה. גלרנטר מפגין 
נכונות להתמודד עם כמה  כמדומה חוסר 

החשיבות  של  השליליות  ההשלכות  מן 
ולהפרדה.  לבידוד  היהדות  שמייחסת 
שמביעות  האנטגוניסטית  המבט  לנקודת 
דרשות ספר הזוהר נודעה השפעה עצומה 
יותר  מאוחרת  בתקופה  רבנים  כתבי  על 
ועל האופן המצער שבו הציגו לא פעם את 

הלא־יהודי.
לתמוך  צריך  שגלרנטר  סבור  אינני 
מחיקה  כדי  עד  ובטמיעה  בהתבוללות 
ללא  יהודים  בין  ההבדלים  של  מוחלטת 
כשהוא  לדבריו  להאמין  נוטה  אני  יהודים. 
כאשר  בנצרות  לזלזל  מתכוון  שאינו  טוען 
של  הלוחמים"  "מוסר  בין  מבחין  הוא 
של  הייסורים"  "מוסר  ובין  היהודים 
להצדיק  כדי  בכך  די  שאין  אלא  הנוצרים. 
ההתעסקות  של  הקשות  התוצאות  את 
מספקת  לבעיה  דוגמה  בהפרדה.  היהודית 
"יהיו  גלרנטר,  של  המשיחית  קריאתו  לנו 
נא הנוצרים נוצרים ויהיו היהודים יהודים, 
ויום אחד, אולי (בעזרת השם), ידמו שתי 
שחוו  בתכלית,  שונים  ולבן  לאב  הקהילות 
סכסוך ממושך ושותת דם אחרי שהצאצא 
עלה  זאת  ובכל   - ההורה  את  קשות  פצע 
בידם להתפייס". בהנחה שגלרנטר חושב על 
קו היסטורי ליניארי, הרי היהדות היא האב 
כך  אמיתי,  פיוס  אולם  הבן.  היא  והנצרות 
נדמה לי, יחייב הודאה לא רק בפגיעה שפגע 
האב  שפגע  בפגיעה  גם  אלא  באביו,  הבן 
שלהם  ההיסטוריה  רוב  שלאורך  אף  בבנו. 
לא עמדו לרשות היהודים האמצעים לנקוט 
אלימות פיזית נגד הנוצרים - ה"פריבילגיה" 
הזו נותרה נחלת שכניהם השנואים - הם 
(תפילות,  בטקסטים  נרחב  שימוש  עשו 
להוקיע  כדי  ופולמוסים)  עיונים  פירושים, 
שימוש  הנצרות.  את  בחריפות  ולגנות 
 - ממש  התלהמות  לכלל  לעתים  הגיע  זה 
למשל בתיאורו של ֵעׂש�ו כתאומו הרשע של 
יעקב, או בהצגת אדום כמקבילה השטנית 

של עם ישראל.
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הזווית  את  מספק  השלישי  להתמודד הדימוי  גלרנטר  מבקש  שממנה 
ובעיקר  היהדות,  של  המגדר  בעיית  עם 
עם הגישה האורתודוקסית הלא שוויונית 
ונשים.  גברים  של  לתפקידיהם  ביחס 
גלרנטר,  סבור  מושלמת,  א־סימטריה 
שנוצרו  חלקים  שני  כאשר  "מופיעה 
בצורה שונה מודבקים זה לזה כדי להביא 
שני  ביהדות  מושלם…  שלם  לעולם 
המרכיבים  מעיקרם  השונים  החלקים 
יצור  הדברים)  (מטבע  הם  מושלם  שלם 
אנושי זכרי ויצור אנושי נקבי - אבל גם 
מפתיע  כללי.  באופן  ו'נקביּות'  'זכריּות' 
יוצרים.  יותר הוא השלם המושלם שהם 
זכר אחד ונקבה אחת שווים יחדיו לאדם 
אחד, ליצור אנושי אחד". האפשרות ששני 
בתפקידיהם  להתחלף  יכולים  המינים 
לחלוטין,  יהודית  "בלתי  לגלרנטר  נראית 
מנמק  הוא  אנושית".  בלתי  לומר  שלא 
את התנגדותה של היהדות ה"נורמטיבית" 
בטענה  ההומוסקסואלית  להתנהגות 
תפקידה  "את  שוללת  כזו  שהתנהגות 
ואת  האדם  בחיי  הנקבה  של  המהותי 
הבריאה  של  המושלמת'  'הא־סימטריה 

האלוהית".
המושלמת  הא־סימטריה  עקרון  בשם 
בהטרוסקסואליות  רק  כי  גלרנטר  מדגיש 
נשמרים התפקידים שהוקצו לזכר ולנקבה, 
ורק בדרך זו מתקיימת המסגרת המקודשת 
לדידו,  הנשוי.  הזוג  ושל  המשפחה  של 
מצדיק  המושלמת  הא־סימטריה  אידיאל 
את התפקידים הנפרדים שמקצה המסורת 
לגיטימציה  ומספק  המינים  מן  אחד  לכל 
להמשך הסטטוס קוו הדתי - בניגוד למה 
שמתחולל בתחום החילוני. כך מנסח הוא 

עצמו את הדברים:

הזכרים  את  היהדות  מפקידה  כלל  בדרך 
על התחום החיצוני, הציבורי, ואת הנשים 

כן  פי  על  אף  הפנימי.  הפרטי,  על התחום 
מה  כל  עצמן  על  ליטול  הנשים  יכולות 
שתרצינה ותוכלנה להשיג בעולם החיצוני - 
בעולם  עסקינן.  החילוני  בעולם  עוד  כל 
למדורים,  מחולק  הוא  שונה.  המצב  הדתי 
בדומה למקדש. הגברים מופקדים על הדת 
בכל  מקדימות  נהנות  הנשים  הציבורית; 

הנוגע לדת הפרטית בבית.

ממשיך  גלרנטר  במפתיע,  שלא 
מן  יותר  חשוב  הפרטי  התחום  כי  וטוען 
בנשים  מזלזל  אינני  הציבורי.  המרחב 
האורתודוקסיות המסוגלות לחיות בשלום 
לומר שזוהי  הזו, אבל עליי  עם ההשקפה 
הטיף  אילו  למדי.  קלושה  אפולוגטיקה 
גלרנטר למשוכנעים, אולי לא הייתי מוטרד 
כל כך מזלזולו בהרמנויטיקה הפמיניסטית, 
אל  לדבר  כדי  ספרו  את  חיבר  הוא  אבל 
לִבם של יהודים אשר אינם שומרי מצוות. 
הקוראים  מן  רבים  בעיני  כי  משער  אני 
המשתייכים לקטגוריה זו, ההגיג על היחס 
הא־סימטרי בין גברים לנשים פשוט אינו 

מספק.
מובהק  ביטוי  לידי  בא  הזה  החיסרון 
בטלית  גלרנטר  של  הנלהב  בדיונו 
או  המקודש  המסווה  רעיון  כהתגלמות 
הטרנסצנדנציה  מתגלה  שמבעדו  המסך 
הנסתרת. על פי ההלכה, רק הגבר מתעטף 
ממין  מתפלל  רק  יכול  ולפיכך  בטלית, 
נשים  גם  האלוהי.  בנוכחות  לעמוד  זכר 
הזה,  הטקס  את  לערוך  כמובן,  רשאיות, 
אבל הן אינן מחויבות לעשות זאת, וגרסת 
היהדות הנורמטיבית המקובלת על גלרנטר 
יותר למעשים  הרי מייחסת חשיבות רבה 
לפעולות  מאשר  חובה  מתוך  המתבצעים 
כמובן,  מודע,  הוא  ברשות.  הנעשות 
לתקנה ההלכתית האמורה, אבל רואה בה 
אישור להשקפה כי הגבלת הנשים לספירה 
כלשהו  פגם  על  מלמדת  אינה  הפרטית 
עליונותן,  על  דווקא  אלא  בהן  הטמון 
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חשוב  הבית  של  הפנימי  ש"העולם  מפני 
יותר מאשר העולם החיצוני הציבורי". קו 
שהנשים  למסקנה  מוביל  הזה  המחשבה 
שהזמן  עשה  ממצוות  ככלל,  פטורות, 
חשובות  הבית  ש"מלאכות  משום  גרמן, 
שהרי  התורה,  של  עשה  ממצוות  יותר 
הקונפליקט ביניהן נפתר בדרך כלל לטובת 
מטריד  טיעון  זהו  המצוות".  ונגד  הבית 
מפני שהוא מצדיק את הדרתן של הנשים 
היהדות  שקבעה  והתפילה  הלימוד  מחיי 
דינמיקת  את  לחלוטין  ומחמיץ  הרבנית, 

המגדר המורכבת המשתקפת כאן.
במהלך  היטב,  יודע  שגלרנטר  כפי 
שינויים  התחוללו  האחרונים  הדורות 
כבירים בגישתם של זרמי היהדות השונים 
שהאורתודוקסיה  אף  האישה.  למעמד 
לקבל  מוכנה  הייתה  לא  המודרנית 
שוויוניות מלאה, היא העניקה לנשים את 
מניינים  לערוך  תלמוד,  ללמוד  ההזדמנות 
התפתחויות   - בתורה  ולקרוא  משלהן 
נותר  זאת  ובכל  ראש.  בהן  להקל  שאין 
וחוששני  מהותי,  איזון  חוסר  עדיין 
שניסיונו של גלרנטר לתרץ זאת - כלומר 
חשוב  הבית  של  הפרטי  שהמרחב  לטעון 
הציבורי  החלל  מן  דתית  מבחינה  יותר 
יישמע   - המדרש  ובית  הכנסת  בית  של 
על  מצביע  גלרנטר  רבים.  לאוזני  נבוב 
של  לזו  הבעל  של  המטפורה  מן  המעבר 
האיש בתיאור יחסו של האל לעם ישראל 
להחיל  ננסה  "אם  ומסכם:  ב:יח,  בהושע 
את הקטגוריות האקדמיות של ימינו אנו - 
'פמיניסטי',  'מטריארכלי',  'פטריארכלי', 
הקדומה  היהדות  על   - 'אנטי־פמיניסטי' 
חזקה  והנפש,  הלב  של  התורה  על  או 
עלינו שנטעה. יש פער גדול בין המחשבה 
היהודית ובין יתר העולם; לפעמים הפער 
האשמה  זוהי  שנה".   2,500 בן  הוא  הזה 
על  למשל,  המערערת,   - מאוד  קשה 
אולם   - הפמיניסטית  הביקורת  יסודות 

אין  מפוקפק.  פירוש  על  מתבססת  היא 
יוכלו  שישראל  האפשרות  בין  קשר  כל 
ולא  "אישי"  לאלוהים  בעתיד  לקרוא 
ובין מעמדה של האישה במסגרת  "בעלי" 
קשר הנישואין. מן ההקשר המקראי עולה 
בבירור שהנביא משתוקק לעקור מישראל 
במינוח:  ומכאן השינוי  עבודת הבעל,  את 
הושע מבטיח שישראל לא יקרא עוד לה' 
בין  עוד  יתבלבל  לא  שאיש  כדי  "בעלי" 

אלוהי האמת ובין אלוהי השקר.
הפרשנות  היא  פחות  לא  בעייתית 
האיש  בריאת  לסיפור  גלרנטר  שמעניק 
והאישה בפרק ב' של ספר בראשית. הוא 
מודה כי יצירת חוה מצלעו של אדם היא 
העברית  המילה  לגזירת  הפיזי"  "הביטוי 
ב: (בראשית  "איש"  המילה  מן  "אישה" 
את  לרכך  מנסה  גלרנטר  כא-כג). 
המקראי  הטקסט  של  האנדרוצנטריות 
בציינו כי הפסוק הבא מורה לאדם לעזוב 
את אביו ואת אמו ולדבוק באשתו למען 
יהיו לבשר אחד (בראשית ב:כד). גלרנטר 
סובר כי צו זה מגביל את כוחו של הזכר, 
ומציין כראיה את הסיבה הנקובה במקרא 
האדם  היות  טוב  "לא  האישה:  ליצירת 
(בראשית  כנגדו"  עזר  לו  אעשה  לבדו, 
הללו  הפירושים  ששני  אלא  ב:יח). 
המופנית  הקריאה  את  משכנעים.  אינם 
"לבשר  ולהיות  זוגו  בבת  לדבוק  לגבר 
מסתברת  כתוצאה  להבין  יש  עמה  אחד" 
במונחים  האיש.  מן  האישה  יצירת  של 
ההטרוסקסואלי  האיחוד  פסיכולוגיים, 
נתפס כפרי תשוקתו של הזכר לחזור אל 
הנקבה.  יצירת  עם  ממנו  שהופרד  החלק 
זו גם חשיבותה של האמירה כי לא טוב 
היות האדם לבדו. הניסיון לזהות בזוגיות 
הבראשיתית שותפות ללא כפיפות מוציא 

את הפסוק מהקשרו. 
ש"הגדרתו  גלרנטר  של  קביעתו  גם 
מחדש" של האדם בספרות חז"ל, המציבה 
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תוצאה  "היא  היקום,  במרכז  המיניות  את 
מעקרת  לאישה",  ההערצה  של  טבעית 
הכתוב.  של  האנדרוצנטרית  הכוונה  את 
עולמם  שהשקפת  לטענה  מסכים  אני 
ההטרוסקסואלי  לזיווג  העניקה  חז"ל  של 
כל  רואה  אינני  אבל  מטפיזית,  משמעות 
הצדקה לפרש את אמרותיהם בסוגיה, ואת 
המקובלים,  בידי  עליהן  שנוספו  הנדבכים 
לתפיסה  פרט  לדבר־מה  כהוכחה 

אינסטרומנטליסטית של האישה.
הא־סימטריה  על  הפרק  בסוף 
אי־אפשר  כי  גלרנטר  מודה  המושלמת 
המקרא  שבימי  העובדה  מן  להתעלם 
בנשים  הגברים  "שלטו  חז"ל  ובימי 
יתר  וכלכלית".  משפטית  פיזית,  מבחינה 
על כן, איש לא יוכל להכחיש כי "הפנים 
האורתודוקסית  היהדות  של  הפומביות" 
שמאמין  "מי  ולפיכך  זכריות,  פנים  הן 
החלפת  מחייב  לנשים  שוויוני  יחס  כי 
שהיהדות  יגלה  המינים  בין  תפקידים 
מבחינות  מספקת  אינה  האורתודוקסית 
זו  הודאה  אחרי  שמיד  עקא  דא  רבות". 
מדהימה  טענה  ומעלה  לסורו  חוזר  הוא 
סובלנות  שמעדיף  מי  "אולם  ממש: 
את  לזכות  יתקשה  לא  אי־סובלנות  על 
ההטיה  מאשמת  הנורמטיבית  היהדות 
הטעון  המרכזי,  התפקיד  האנטי־נשית. 
שממלאות  ופיוטית,  דתית  במשמעות 
ביהדות שומט את  היומיום  הנשים בחיי 
משהו  יש  כזו".  להאשמה  מתחת  הבסיס 
וגם לא אמין, בהתעקשותו של  נבון,  לא 
גלרנטר להציג את ההתנגדות להירארכיה 
סובלנות.  חוסר  של  כביטוי  המגדרית 
בשפע  מתברכת  אינה  הזו  ההתעקשות 

סובלנות בפני עצמה. 
מוכן  כמה  עד  מעיד  הבא  הקטע 
הכותב להרחיק לכת כדי להגן על העמדה 
האורתודוקסית, תוך שהוא מתעלם במפגיע 

מכל דקות או ניואנס בשאלת המגדר:

נגד  קדומה  בדעה  נגועה  היהדות  האם 
בגופם  שונים  והנקבה  הזכר  לא.  נשים? 
מהותי  מהם  אחד  כל  אבל  ובתודעתם, 
להוויית האדם… ההנחה שהנשים צריכות 
לעשות בדיוק מה שעושים הגברים, שמא 
של  יחס  מסגירה  לנחיתות,  גורלן  ייחרץ 
ומרוממת   - והנשיות  הנשים  כלפי  בוז 
את הגבר. ביהדות הנורמטיבית נשים אינן 
משמשות ברבנות, אבל הן מוזמנות ללמוד 
כאוות  המושג)  של  הרחב  (במובן  תורה 
לאין  חשוב  הרי  ביהדות  והלימוד  נפשן, 

ערוך מן הניסיון להרשים את ההמון.

יש טעם בקביעה כי המקורות היהודיים 
המינים,  בין  ההבדלים  למחיקת  מתנגדים 
לטעון  כדי  כך  על  להתבסס  מופרך  אבל 
ששאיפתן של נשים להיות מעורבות יותר 
בחיים הליתורגיים והטקסיים של היהדות - 
אותן  דנה   - לגברים  יותר  לדמות  כלומר 
לנחיתות. טענה זו לוקה בהגיונה ורותמת 
את העגלה לפני הסוסים. מרגיז עוד יותר 
הוא ההסבר שפסילת נשים מלשמש ברבנות 
אינה פוגעת בכבודן מפני שלימוד התורה 
חשוב יותר מן הניסיון להצטייר יפה בעיני 
ההמון. ראשית, רק לאחרונה נפלה בחלקן 
של הנשים הזכות ללמוד את התורה בכל 
רווחת  אינה  זו  תופעה  ואפילו  צורותיה, 
שנית,  האורתודוקסית.  היהדות  חוגי  בכל 
הערך  בחשיבות  להמעיט  טעות  זו  תהא 
הפרופורמטיבי של מקצוע הרבנות. להיות 
העצמה  של  במעמד  להיות  פירושו  רב 
מלימוד  יותר  בהרבה  הכרוכה  קהילתית, 
אירוניה  של  מידה  אין  והאם  גרידא. 
רבניים  מקורות  מצטט  שגלרנטר  בעובדה 
כסימוכין לטענתו שאין כל פסול באיסור 
זה  תפקיד  שכן  ברבנות,  לשמש  נשים  על 

אינו חשוב כלימוד תורה?

כתב  הוא  גלרנטר  של  ספרו  לפרקים ככלל,  ופיוטי  אינטליגנטי  הגנה 
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גם  על אמונתו הפרטית של המחבר, כמו 
לשוב  חילונים  ליהודים  נלהבת  קריאה 
את  לשרטט  מפליא  הוא  מורשתם.  אל 
המוזיקלי  המקצב  ואת  החזותי  היופי 
אבל  בכנותו,  ספק  לי  אין  המסורת.  של 
תובע  ההווה  של  המוסרי  שהמנדט  נדמה 
המורשת  עם  יותר  כנה  התחשבנות 
לתיקון  קריאה  גם  ובכללה  היהודית, 

ולהתחדשות.
כפי שמלמדת הקבלה, תיקון יכול לבוא 
רק אחרי אבחון נכון של הפגם. בעניין זה 
כותב גלרנטר עצמו ש"לפגוש את אלוהים 
בסופה של צליינות פנימית פירושו לפגוש 
את האמת על עצמך, אפילו התאמצת עד 
מאוד להסתירה". את האמירה הזו אפשר 
כמובן להחיל על כל מסע לחקר אוצרותיה 
פירוש  היהודית.  המחשבה  של  וצפונותיה 
הלומד  הן  אמיצה;  אמונה  מחייב  ההווה 
מוכנים  להיות  חייבים  הדרך  מחפש  והן 
להתמודד עם האמת על המסורת שאליה 
הם משתייכים, גם אם התהליך מפרך וגם 

אם השלכותיו מסוכנות.

ה,  ח,  רבה  בבראשית  המדרש  פי  על 
העולם,  את  לברוא  אלוהים  ביקש  כאשר 
השרת  מלאכי  של  כיתות  לפניו  התייצבו 
ודנו בשאלה איזו תכונה תשרת טוב מכל 
המלאכים  קבוצת  הבריאה.  תכלית  את 
לברוא  שאין  טענה  האמת  את  המייצגת 
בתגובה  כזב.  מלא  הוא  כי  העולם  את 
נטל אלוהים את האמת והשליכה ארצה - 
שבו  למקום  בדיוק  אותה  הגלה  כלומר 
להתקיים.  לכאורה  הייתה  יכולה  לא 
"ריבון  הקב"ה:  לפני  מחו  השרת  מלאכי 
תכסיס  מבזה  אתה  מה  העולמים, 
אמת  תעלה  שלך?!  (חותם)  אלטיכסייה 
מן הארץ!". אולי קשה מדי לצפות שעולם 
 - האמת  בידי  דווקא  ייווצר  כזב  מלא 
ובכל זאת, יש להגן בכל מחיר על כבודה. 
צריך  הפחות,  לכל  הזו,  הדרישה  את 

כמדומני להפנות גם לתורה שבלב.

אליוט וולפסון מלמד בקתדרה לעברית 
ולמדעי היהדות ע"ש אברהם ליברמן 

באוניברסיטת ניו יורק.


