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בפוליטיקה האם
הישועה? תימצא

היהודית הפילוסופיה מן מבט

מיטלמן אלן

לכל הפוליטיים. עיסוקיו  על ובפרט האדם, עיסוקי על  חולשת מכיסופינו התקווה לרבים שואבת  אבן  הפוליטיקה שימשה  ההיסטוריה,   אורך
לצאת אותנו התקווה הניעה לשאיפותינו האפלות ביותר. כמו גם ביותר, הנעלים
השראה לבניית לנו סיפקה גם אבל מדם, עקובות מהפכות וליזום למלחמות 
המיטיבים לפירותיה זוכים היינו בלעדיה לא יותר. ומשגשגות טובות חברות
דיקטטורות מעט לא מאתנו נחסכות היו גם אך החוקתית, הדמוקרטיה של
מן - המודרני ביותר בעידן ההרסניות ואמנם, האידיאולוגיות ותיאוקרטיות.
פוליטי לסדר מערגתנו ניזונו - הרדיקלי האיסלאם ועד והנאציזם הקומוניזם
קיצוניים. ודתיים חברתיים כלכליים, באמצעים לממש הבטיחו שאותו מושלם,
כן, על שלא־במקומה? יתר תקווה של תוצרים ועודן היו התנועות הללו האם
לשאיפותינו? ראוי מושא היא עצמה הפוליטיקה האם להשחית, נטייתנו לנוכח

בפוליטיקה? לתלות זאת בכל אילו תקוות אפשר ולבסוף,
עבור במיוחד רלוונטיות הללו השאלות הפכו התשע־עשרה המאה למן
בראש הפוליטיקה את היהודים ראו גלות, שנות אלפיים במשך היהודי. העם
כקהילה לחיות יכולתם את לשמר או  להבטיח  שנועד כאמצעי ובראשונה
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יהודי יציאתם של האמנציפציה, עם עידן מאז זרה. והנה, בתוך חברה דתית
קפצו רבים פוליטיות חדשות. אפשרויות בפניהם הגטאות, נפתחו מן אירופה
בציונות בחרו אחרים האירופית; האזרחית בחברה להשתלב ההזדמנות על
דבר, של בסופו  ואולם,  העיקשת.  לאנטישמיות פוליטי  כמענה  המודרנית 
שאילצו - לה שנלוו הריבונות ואתגרי - היהודית המדינה הקמת זו הייתה
תקוות יחסם לפוליטיקה ולשקול אילו מחדש את היהודים, כאומה, לנסח את

בה. לתלות מוצדק
הרמן כהן, - המודרני העידן של הבולטים היהודים הפילוסופים שלושה מן
כהן, לפוליטיקה. בין תקווה בקשר מפורשות דנו - ומרטין בובר רוזנצווייג פרנץ
הכרחית בפוליטיקה מסגרת קאנט, ראה הִקדמה של עמוקות מתפיסת שהושפע
אותה ומיישמים אם מבינים - שהפוליטיקה הוא סבר מספקת לתקווה. וגם
עמדה נקט לעומתו, רוזנצווייג, העולם. לישועת המרכזי הכלי היא - נכונה אותה
שאותם היהודים, מצד לפחות - הפוליטיקה מן להתנזרות וקרא בדיוק, הפוכה
ששיתף הפילוסוף האחרון, בובר, משמים. את נצחיותם המובטחת לטפח עודד
ביניים שביל התווה ביותר, פורה חברתי דעות הוגה והיה רוזנצווייג עם פעולה
הוא ולא־צודקת, משחיתה היא מטבעה הפוליטיקה כי שהאמין אף הגישות. בין
- לשרת מטרות באופן חלקי לפחות המסוגל - ראה אותה כעיסוק הכרחי, גם
בובר, של הפוליטיקה ומוסריות. שקולות לפעולות עצמו יגביל רק אם חיוביות,
דומה של רוזנצווייג, הפרישּות מן כהן או של האוטופיות הציפיות מן הנשמרת

אחר. אנושי מפעל לכל בכך
בתכלית שונים ואידיאלים עמדות מייצגים הללו היהודים ההוגים שלושת
ברוחה ביותר הקרובה היא בובר של השקפתו להראות, שאבקש כפי מזה. זה
גם בובר הסופי, ובחשבון התקווה.  רעיון של והיהודית  המקראית לתפיסה
לתלות יש תקווה כמה לשאלה ביותר המבוססת התשובה את בידינו נותן

מדי. לא פחות מדי וגם יותר לא בפוליטיקה: בפשטות -

גדולות תקוות התולה כהוגה (1912-1842) כהן הרמן את לתאר קשה אנטי־פוליטי לכאורה כפילוסוף כהן מצטייר ראשון במבט בפוליטיקה.  מדי
הפנימית בקרבה האמין מפורשות ללאומיות היהודית, התנגד הרי הוא במובהק.
ואולם, האירופית.1 בחברה להיטמעות וקרא היהדות ל"גרמניּות" העמוקה בין
המדינה העברית - הן בדמות יהודי פוליטי לרעיון של ייחוד שכהן התנגד אף
לא דחה.2 עצמה הפוליטיקה את - המודרנית הציונות של בדמותה העתיקה והן
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של המשיחית ההבטחה למימוש המרכזי ככלי אותה אימץ הוא הוא: נהפוך
הזה. המונותיאיזם המקראי בעולם

נגזרת הפוליטיקה  של המשיחי הפוטנציאל בדבר כהן של תפיסתו 
צפה לאנושות המהולל הנאורות פילוסוף קאנט. עמנואל של מפרשנותו להגות
מתקדמת ההיסטוריה הסותרות, הראיות חרף כי וסבר תקווה, מלא עתיד
- התכליות" של "ממלכת האידיאל מימוש ולקראת שלום נצחי עבר אל בהתמדה
יגשים האנושי  המין כי האמין מצדו, כהן, האוניברסלית. האתית הקהילה 
בעת הנוכחית. אתית התנהגות ושוב שוב ית�רגל אם רק ייעודו המוסרי את
לפוליטיקה נדרשת גרס, כך בכללותה, החברה של לטובתה המכוונת אתיקה
בניסוחו אבל קאנט, של עמדתו את כן, אם קיבל, כהן מוסרי. בסיס בעלת
הלקוחים מן למונחים התכליות" "ממלכת של הקאנטיאני הרעיון שלו תורגם
של הרציונליזם המוביל המודרני הדעות הוגה - כהן האסכטולוגיה היהודית.
קאנט של  והמוסריות ההיסטוריות התיאוריות את אפוא שידך - היהודי 

המסורתית. היהודית לאמונה
ייחוד היא  כהן, של לדידו היהדות, של המרכזית הפילוסופית התובנה 
מותו, לאחר אור היהדות, שראה ממקורות התבונה החשוב דת בספרו האלוהים.
כקביעה אין לפרש אחד" אלהינו ה' ה' "שמע ישראל שאת הציווי כותב הוא
מבקש הפסוק זאת, תחת ויחיד;3 אחד אל של קיומו בדבר גרידא כמותית
של ייחודיות זו בבריאתו. תפיסה אחר דבר מכל שונה בתכלית כי אלוהים להכריז
להבחנה המוסרי.4 הציווי את שמולידה היא המשיך, ההוויה, כל לעומת האל
שחי מי ל"מצוי": בין ה"רצוי" ההבחנה לנברא מקבילה הבורא בין הרדיקלית

בדרכי האלוהים. ללכת מנסה בהתכוונות ל"רצוי"
כלפי זה באופן מוסרי לפעול מסוגלים שהם מגלים טוען כהן, האדם, בני
משני להתייצב רק ולא  ואכפתיות, דאגה לחוש יכולים שהם  מגלים הם זה;
לעשות ומה עליהם מה גם מבינים הם ביניהם, האחווה גילוי עם עברי המתרס.
ביחסיהם. למשול שהמוסריות מוכרחה בכך הם מכירים בקצרה, להיות. עליהם
קאנטיאנית היא האנושי הקיום של המוסרי ההיבט את כהן של תפיסתו
היא, שמימית חוק האלוהים ביהדות המקראית כהתגלות של הצגתו במובהק:
הרציונליות ואת היסודית האוטונומיה את לבטא מיתוּפֹוֶאטית דרך לדידו,
ה"רצוי", של כביטוי האתיקה, אחרות, במילים האתיקה. של הטרנסצנדנטלית
האתיקה גילוי ה"מצוי". בעולם - קרי כלשהם טבעיים בתנאים נטועה אינה

היחיד. האחד, האל כהתגלות אפוא כמוהו
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מתפיסותיו אחת עוד מתיישבת עם האל בדבר ייחודיות כהן של זו השקפתו
תושג כהן, פי על  האנושות, אחדות האחת. האנושות רעיון  - הפילוסופיות
האלוהים ידיעת מתוך תתלכדנה. והאמונות האומות כל אז שכן הימים, באחרית
ועולות צומחות ומכאן לאהוב, שעלינו כ�ע השכן את לראות למדים אנו
מפולג עודנו האנושי המין שבפועל, אלא המוסרית. והמחויבות המודעות
לידי לבוא צריכה המאוחדת של האנושות האידיאה כך, משום רבות. לאומות
קובע כהן, ישראל, עם ישראל. האחד, הַעם מושג של זו - אחרת ביטוי בצורה
ייעוד קיומו טבוע ובעצם לא־טבעית, בדרך התהווה הוא ככל העמים. עם אינו
פעולה באמצעות ההיסטורית במציאות שיושגו - משיח ימות של בואם עד אתי.

כסמל כאות, המופתית אחדותם היהודים לקיים את נדרשים - אתית־פוליטית
נועדו עמי העולם מכל לבדם היהודים האומות. שאר כלפי תיגר טרגית וכקריאת
המונותיאיזם. של העמוק ההיגיון הנגזרת מן המשיחית, התכלית למען לסבול
הסובל העם - ישראל עם אז כי חברתית, אהבה של פרקסיס היא האתיקה אם
בזירה האנושות אהבת של ליישומה באחריות לשאת חייב - הידיעה בה"א

החברתית־הפוליטית.5
בצלם נברא שהאדם המקראית באמונה שזור המאוחדת האנושות אידיאל
טובה. כמידה נס על רגש החמלה, שהמקרא מעלה מולידה את זו תובנה אלוהים.
- השוליים באיש באלמנה, ביתום, בעני, - להכיר בחלש לנו מאפשרת החמלה
כדי הסיום ממש. עד קו להביאנו יכולה אינה היא ועם זאת, �ע; בו ולראות
רציונלית. פוליטיקה נחוצה חברתי, צדק של יעיל מנוע לשמש תוכל שהחמלה
הכלכלה של הפרויקט המודרני עם המקראית החמלה למזג את אפוא דורש כהן

אתונה. ולפוליטיקה של למדע נזקקת ירושלים של הפוליטית. קדושתה
לירושלים. אתונה  זקוקה כך לאתונה,  זקוקה  שירושלים כשם  ואולם,
החברה לשיפור המתאימה ה"טכנֵה" להצביע על עשויה ה"יוונית" הפילוסופיה
לעשות מניע לה יהיה ה"נבואה" לא של אבל בהעדרה הפוליטיקה, באמצעות
מנקודת טובה. כמידה התקווה הוקירו את שהיוונים לא נכונה מציין כהן זאת.
משפיעה זו, שהיא אישית הרווחה בדמות "מצומצמת התקווה הייתה מבטם,
אדם, של התודעה מגמת הרוח. בבחינת היום ונכה קשה היחיד של דמיונו על
באלילּות התקווה  נגלתה לא אדמות, חיי של כללית להתעלות המתכוונת 
פילוסופית מבחינה אדישה או תועה פרטית תקווה של צמיחתה לשם מעולם".
באלוהים ירושלים של אמונתה נחוצה היטב מבוססת חברתית תקווה לכדי
הפרטית]", התקווה [של זו "הרחבה אחת). אנושות של באידיאל (ומכאן האחד
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שלפי הפעלה של זו רוחנית העלאה אישי, הבלתי המוסרי "כלפי כהן, כותב
של (או האלוהים אחדות רעיון אינה אלא פרי היא אנוכית־חושית טיבה עיקר
המובהקים. מסימניו אחד הך) ואולי והיינו הוא - רוח אלוהי שאלוהים הרעיון

והוא ממשיך: לאמונה".6 הקודש כתבי נרדפת בלשון התקווה

ההשגחה אין ואולם וביטויה.  היא אלוהית בהשגחה האמונה  פרי התקווה
או לעמו לפרט ובעיקר כל קודם מיוחסת אינה כן אם אלא השגחה אלוהית
בלבד עצמו לשלום התקווה לאלוהים. הם שבנים כולם, האדם לבני אלא בלבד
מביאה ימיהם ולאריכות וארצו עמו לשלום  התקווה יהירות. לידי מביאה
וכשהמולדת הדעת, גם לידי זחיחות ומסירות נפש, אבל גבורה לידי אמנם
הנפש. ודכדוך יתרה רגישות לידי מביאה היא ובצרה, בצער רבים ימים נתונה
שוגה אינו לעצמו כלל, לבו מכוון כשאינו אלא אמונה בא לידי הְמַקווה אין
צהלה מתוך הוגה אינו להיאמר - הדברים אם ניתנו - וגם בזה השעה בחיי
ציבור, בחיי העתיד את תולה אלא בבא, לו הגנוזים העולם חיי בחשבון
על הוא [ציבור] שמרובה שעה, מציאות מציאותו ואין חיי שעה אינם שחייו
בני על אף מרובה ובעיקר ה�עים, חבר על המשפחה, מרובה על מרובה האני,
ציבור של שמו עצמה; המולדת על גם מרובה בה, קשורה שנפשו הדת ברית
אמונת ולפיכך, ישראל אמונת היא־היא באנושיות זו אמונה האנושיות. זה:
לאנושיות, תקוות העתיד ישראל, נבואת של זה היא. שיאה תקווה ישראל

המשיחי…7 של הרעיון תוכנו הוא־הוא

חלושה, פרטית, נותרת התקווה רגש, בתור גרידא. רגש אינה כאן התקווה
האמונה אל נתיב בתור  מוסרית. אבל חשודה מבחינה כן ועל  משהו אנוכית
אנושות של המשיחי ברעיון חיים מפיחה התקווה באלוהים, הרציונלית
הראוי מימושה תחום הוא זה ורק זה ובצדק. בשלום באחווה, החיה מאוחדת,

התקווה. של
סוציאליסטית. חברתית באתיקה עוברת הימים לאחרית הדרך כהן, לטענת
לבני מאפשר את העוני, צודק הממגר חברתי פירושו, מבחינתו, סדר הסוציאליזם
המדיניות את ומבסס חינוך לכל מנהיג באורח דמוקרטי, בעצמם למשול האדם
הסוציאליסטית בפוליטיקה להתעמק טורח אינו כהן חמלה. על הציבורית
שגובש הסוג מן הדמוקרטי שהסוציאליזם לדידו, מאליו, מובן פרטיה. לפרטי
הכל, מעל ביותר.8 הצודק הפוליטי הסדר  הוא התשע־עשרה במאה בגרמניה
לא עוד האדם: בני בין מלא שוויון של לפוליטיקה תביא הזאת צורת המשטר
(כהן בעצמה המושלת שווים בחברה בין ישתתפו כשווים כולם - ונשלט שליט
בין הרפובליקה  של הקשיחה  האפלטונית החלוקה על חריפה  ביקורת מותח 
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סדר כזה, של ש�כלולו הלא־פילוסופי).9 ההמון ובין השליט המעמד הפילוסופי
של במובן הצר זאת, ועם המשיחית. ההבטחה את בחובו טומן סובר כהן, כך
אין ייתכנו. לא לעולם ובתמים, באמת יגיעו לא לעולם המשיח ימות המושג,
ניתן להשגה אינו אבל בצעדינו להנחותנו האמור "רצוי" אתי, אלא אידיאל הם
אך המשיחי, העידן אל להתקרב רק ביכולתנו "מצוי"). אינו אחרות, (במילים
שאליה תכלית רגולטיבי, רעיון הוא הזה העידן ממש. אליו להגיע לא לעולם

המוסריות. חובותינו מכוונות
עלינו סתירה טורדנית: לו מוריש כהן של הקאנטיאני לפילוסופיה המקור
בעת ובה המשיח - ימות של באידיאה למשל, - באידיאות בכל מאודנו להאמין
מתנגד היה כהן ומועילות. נחוצות בדיות אלא הן אין הטוב שבמקרה לדעת
המצאות אינן בפירוש רגולטיביות אידיאות כי וגורס הזה לניסוח נחרצות
בעינה. עומדת הזאת פי כן, הביקורת על ותו לא; ואף בדיה מעשי או שרירותיות
מרחץ בנו לעורר הייאוש שעלול ומן הפסימיות להתנער מן מאתנו מבקש כהן
ולא פחד על מבוססות אלה שתגובות בטענה ההיסטוריה, של המתמשך הדמים
האמת את יודעים כפי שאנו - יודעים אנו הוא מתעקש, למעשה, ידיעה. על
שהוא הכרחי, הוא אוניברסלי שלום של שחזון - המוסרית החובה ואת המוסרית
בעלות הן בימות המשיח והאמונה התקווה האתיקה. האידיאלית של הפסגה
יחדיו ההיסטוריה אלא מחברות על הדמיון את כופות אינן חזון זה; הן של בריתו
כהן כאידיאליסט פילוסופי, לכידה. סינתזה לכדי של האתיקה האידיאות את
- הוא נהפוך המציאות; לנוכח תוקפן את מאבדות אינן האלה שהאידאות מאמין
אינן הסותרות אותן הראיות לפיכך, ביותר. הנעלה בביטויה מכוננות אותה הן
זו לכידותן בזכות קעקוע מפני מוגנות האידיאות שכן באמת, להפריכן יכולות
הגרועים ביצועיו לנוכח הסוציאליזם את להפריך אי־אפשר לדוגמה, לכן, זו. עם
אי־ האופן, באותו הדכאניים. ההיסטוריים גילוייו לנוכח או כלכלי כמודל
קריסתה מול בשל הגרמנית הליברלית הפוליטיקה של ערכה את אפשר לשלול
היא־היא בטהרתה האידיאה האחרון, בחשבון הנאצית. העריצות של עלייתה
המשיחי המשיכה כוח - וה"רצוי" הזה העניין. רצוי שתהיה למצער, או, - העניין

להווה. תנופה שמעניק הוא - קיימת מציאות כל על האידיאה שמפעילה
הטהורה".10 הכוונה של "האתיקה כינה ובר שמקס מה את כאן ממחיש כהן
ונושאת מעשים של לתוצאותיהם  חשיבות מייחסת אינה  הזאת האתיקה
אידיאלים עומדת בסימן שלה הפוליטיקה ביותר. לערכים הנעלים עיניה את
לגרמניה; ביחס המידה על יתר אופטימי היה שכהן זה אין ביסודם. א־פוליטיים
ולפוליטיקה. לעשייה לידיעה, ביחסו המידה על יתר אידיאליסט היה הוא
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חברתיים מעמדות מרוממת היא  אידיאל: עצמה  היא כהן של המדינה
של לקירובו כצעד הטרנסצנדנטי, השוויון ממלכת אל טבעיות והתקבצויות

המשיחי. העתיד
פוליטיקה אינה מוסרית לשלמות כמיהה בידי המּונעת פוליטיקה אבל
הביטוי אמצעי - מכוח סולדת כהן של הפוליטיקה המילה. של המעשי במובן
בדין, נשאל כיצד, אבל לצדק. בלהט מתמסרת ובמקומו - העיקרי הפוליטי
דבר, כהן של בסופו כוח? של אחראי מימוש בלא צדק ולהשיג אפשר לתבוע
לומר לו, אבל אפשר טהורה. אתיקה לכדי הפוליטיקה מצדד בהתפרקותה של
משחיתה משחיתה, וחולשה מוחלטת החולשה הלורד אקטון, שגם לי ויסלח
פני מועדות לאן ראה שלא על כהן את לבקר הוגן זה אין אולי מוחלט. באופן
ככל היטב מנומקות ציפיותיו - את לבקר הוגן בלתי אין זה אבל שלו. המולדת
ניצחונו בהבטחת האנושית  הפוליטיקה שתמלא לתפקיד בנוגע  - שתהיינה
פרנץ כהן,  של תלמידו השמיע בדיוק הזאת הביקורת את הטוב. של הסופי 

רוזנצווייג.

רוזנצווייג שפרנץ הרי בפוליטיקה, מופרזת תקווה תלה כהן שהיה אם רוזנצווייג, בדיוק. ההפוכה הגישה את מייצג (1929-1886) 
יסודות שונים ובעונה אחת בעת ודחה קיבל כהן, של מעריץ גדול בראשית דרכו
ועל תמיכתו כהן של הליברליות השקפותיו על חלק הוא במחשבתו החברתית.
בסביבתם. היהודים ובטמיעת  הדמוקרטי בסוציאליזם הגרמנית,  בלאומיות
ראה רוזנצווייג משיחית, כאסטרטגיה הדרגתית ברפורמה שצידד כהן, לעומת
כל־כולו שייך הוא וככזה והמאבק, הגורל  מושלים שבו תחום בפוליטיקה
פוליטיות מטרות למימוש הולם כלי היא רוזנצווייג, טען הנצרות, הזה". ל"עולם
ליטול לה אל כן ועל והפנימיות, הנצח עניינה זאת, לעומת היהדות, בהיסטוריה.
הכוונה אתיקת את אימץ  רוזנצווייג זו, ברוח הפוליטי. בעיסוק  כלשהו חלק
א־ נצחי, בהווה היהודיים של החיים בה מֹודּוס ויו�ונדי וראה כהן הטהורה של
מובן בלתי לזמן, מחוץ מתקיים האמין, כך היהודי, העם וא־פוליטי. היסטורי
בו, הבוער ללהט האלוהי הודות בהווייתו מתמיד אך אומות העולם, בעיני ודחוי

הגאולה".11 "כוכב של פי הדגם על המעוצב יקום של בלבו
לדעתו, הכנסייה מייצגת, קוסמית. עבודה חלוקת מדמה לעצמו רוזנצווייג
שהכנסייה הרי  לזמן, מעבר חיים היהודים אם בעולם. הדינמי התהליך  את
חלוקה יוצרת היא בו: שליטה ידי עמו על מתמודדת היא למעשה, בתוכו. חיה
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ב"זמן ובתמורה במאבק עסוקה הנוצרי".12 הכנסייה "העידן בשם הידועה בזמן,
היהודים: צורה סופית. מבחינת כבר שנתון מה את להשיג אמיתי", והיא כמהה
יהודייה בעת בה היא שבתוכה; הפנימית הסתירה על לגבור עליה לשם, בדרך
את המכונן והפוליטי, ההיסטורי המאבק ופגאנית. מקראית ולא־יהודייה,
אי־שקט לישו. זיגפריד בין הנוצרית בנפש הפנימי המאבק את משקף העולם,
עצמה בכל את להפיץ הנצרות חייבת ההיסטוריה העולמית: את ומתח מניעים
להילחם גם חייבת והיא באשר הם; הפגאנים של כל דתם את ולהמיר תבל רחבי

בפגאניות שבתוכה.
רק לקראתה  אשר המטרה, עד הגיע… "כבר זאת, לעומת היהודי, העם 
וחיים".13 אמונה של הפנימי "התֹוַאם היא זו מטרה  העולם". אומות פוסעות
אחד. הנצרות, בקנה לעלות חייבים היומיום חיי ומטלות עם אלוהים המפגש
קודש. ובמלחמת קדושה בפוליטיקה לעסוק  נאלצת בהיסטוריה, המעורבת
העומדים האמצעים ואלה המאזניים,  כף על המונחת  היא העולם המרת
השפעתו הטרגית תהא - סכסוך כל זאת, לעומת היהודי, העם לרשותה. עבור
עניין ואין להם כל מאחוריהם כל זה נמצא סכסוך; רק הוא אשר תהא - עליהם
הדברים אחד היא הרחוק.  לעבר שייכת בכנענים הקודש שלהם (מלחמת בו
הפציפיסט הוא היהודי הנצח). אל  כשנכנסו היהודים  מן ש"ניטלו" הארציים
אליו להתייחס או  המזוין במאבק להשתתף מסוגל הוא אין היחיד;  האמיתי

לפוליטי. מעֵבר היהודים נמצאים יחסו לפוליטיקה: גם וכך ברצינות.14
ואינו מתפתח אינו הוא ההיסטוריה. מחוקי אפוא פטור היהודי העם
היהודית.15 השנה של הליטורגי למחזור  בהתאם  נצח, חיי חי הוא משתנה.
יכול שהיה הוא, מחר אלא מאוד,  ארוך  זמן "אינו  רוזנצווייג,  כותב "נצח",
נצח עתיד. להיות נוכחי מבלי לחדול הוא עתיד שהוא נצח היום. גם להיות
הדקדוק מספקים את השנה מ'היום'".16 חגי שהוא יותר בלבו 'היום' היודע הוא
במעמקי אינסופית. אחת לתפילה והופכים אותו היהודית, הקהילה של לדיבור
במילותיו הגשמתו. ואת תכליתו את היחיד היהודי מוצא הקיבוצית החוויה
"הטרמה וגם אור", נראה בו אשר "האור הן הליטורגיה תבניות רוזנצווייג, של
ולא המאבק הנצחיים, התפילה חיי עתיד".17 בדומיית הזורח עולם מחרישה של

העם היהודי. של החיים הם השולטים במקצב ההיסטורי, הפוליטי בעולם
ליהודים אין רוזנצווייג, שלדעת בטעות, להסיק, ניתן האלה הדברים מן
לדבר. אבל לצפות בלי ההווה במעמקי להשתקע עליהם שאולי לְמה לקוות;
לצפות: לגאולה. למה יש ויש ליהודים של רוזנצווייג. השקפתו בהחלט אינה זו
רוזנצווייג, לפי היהודי, וכהן, קאנט כמו בִקדמה המודרניים למאמינים בניגוד
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כעת. יגיעו המשיח שימות לאפשרות בייחלו  לבוא בעתיד חיים רוח מפיח
בלשונו של המונח המיוחדת במשמעותו - הנצח את בִקדמה משטחת האמונה
באיכותם, רגעים דומים של לשרשרת לאינסוף, אותו - והופכת רוזנצווייג של
שמלכות משוכנע בנצח המאמין בִקדמה, היהודי למאמין בניגוד לעד. הנמתחת
ועכשיו. להתממש כאן יכולה רחוק כלשהו; היא לעתיד אינה שייכת האלוהים
השער על "מתדפק הוא פעולה: אפוא נוקט היהודי העם הפולחן חיי באמצעות
של סוג איזה אבל זמנו".18 קודם משיח "להביא במטרה העולם של הנעול"
אם גם כלשהי, פוליטיקה כאן עדיין האם ישנה הפולחן? חיי מגלמים פעולה
החמלה אתיקת את כהן לזהות של ניסיונו - דוגמת צורתה את ששינתה כזו
המטרימה הפעולה על רוזנצווייג כותב כך לא. וכלל כלל דמוקרטי? בסוציאליזם

העתידית: האלוהים מלכות את

מהו ברם כזאת. הטרמה ידי  על נצחיות נעשות הפעולה  והן הצמיחה הן
הנפש שפעולת ִעם זו. את זו - אלא מטרימות אינן אותו? מטרימות שהן
ברצייתה רגע, הרי אותו הקרוב אליה ובתודעה, אל כולה, במעשה מופנית
כשהיא בעולם, וצמיחת המלכות העולם. כל את פעולה זו תוך מטרימה היא
מצפה היא למה וכי  - הבא כבר אל הרגע הקץ תקווה את מתוך מטרימה

אהבה?19 של למעשה לא אם הבא הרגע אותו בשביל

עולם היא כאחד בתפילותיהם ונוצרים יהודים מייחלים  שאליה המלכות
של "באיחודה  להתפלל. למה  עוד בו נותר  לא כן ועל  האהבה, מושלת שבו 
שכל־עצמה שמים, מלכות מופיעה בהודיה, המתארע כולו, העולם עם הנפש
תפילה כל כולו, ומתמלאה והעולם הנפש של ההתאחדות ההדדית אלא אינה
נתון. בכל זמן רוזנצווייג, פי על להתממש, יכולה הזאת אפשרית".20 ההתרחשות
להגיע. מוכרח הוא רוזנצווייג, עבור להגיע; יכול אינו ההיסטוריה קץ כהן, עבור
ושוב אי־אפשר - האחרונה המילה לומר את צריך עצמו כותב ש"אלוהים הוא
לא האתיקה - אלוהים הטרמה".21 עוד לא קץ, שתהיה צריך כי זו מילה. שתהא
האדם של תפקידו האמיתי. הגאולה סוכן הוא - האנושית הפוליטיקה או
במאום.22 מועילה אינה הפוליטיקה ובתפילה; באהבה מסתכם הגאולה בקירוב

פעילותם את ולהגביל היהודים מן הפוליטיקה את לבודד שניסה כמה כל
בעולם - מעשית עליהם משימה הליטורגית, רוזנצווייג עדיין הטיל אל הספירה
צריכים היהודים נפשות, לעשות שצריכים לנוצרים, בניגוד ולרבות. לפרות
נצחיותם.23 שמבטיחה את היא הביולוגיה אם כי המיסיון תינוקות. לא לעשות
של הקיצונית האנטי־פוליטית בעמדתו אכילס עקב נחשף זאת בנקודה
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זאת בכל טעון שרוזנצווייג מונח - היהודי" "הדם המשכיותו של רוזנצווייג:
יהודיים תינוקות ב"הבאת להתמצות יכולה אינה - בו מלהשתמש נרתע אינו
יהודים בעולם ילדים חסר כל משמעות להוליד יהיה זה שהרי לא.24 לעולם" ותו
אחריותם את לממש ובכך יהודים, למבוגרים ולהפוך לגדול יכולים הם אין שבו
היהודים של קיומם המשך  הבאים. לדורות צאצאים ולהעמיד  הגנרטיבית
כרוך, הלכה הוא כן ועל קיימא, בני יהודיים לחיים האפשרות מותנה בהבטחת
�ּת�ר לי יכול הוא אינו חמורה: בסתירה רוזנצווייג מסתבך בפוליטיקה. כך למעשה,
שבחשיבותו הוא והעשייה האנושית, החוויה מרכזי של תחום אותו באמת את
להתייחס ברצינות אותו מחייב מציג שהוא העמדה של ההיגיון כל כך. ממעיט

היהודית. להישרדות כתנאים ולפוליטיקה להיסטוריּות
מההיסטוריה מנותק כי "ַעם הנצח" יכול להישאר להאמין ספק, בלי מפתה,
שהנצרות בעוד אולם  הזה. העולם מחיי  או  ה"ארציות" מן  - ומהפוליטיקה
פחות הרבה מלהיבה אותה מצאו היהודים כזאת, לתפיסה מראשיתה נטתה
שרדו היהודים לכך פשוטה: הסיבה שלה). מרתקת מציג גרסה שרוזנצווייג (אף
בלא בקיום הכרוכים האתגרים הפוליטיים שהבינו את כיוון ההיסטוריה לאורך
לחיים אדישים היו לא בהחלט בגולה שחיו  היהודים עוינת. בסביבה מדינה
ויעילה מאוד ארצית כאב,  עד ריאלית בפוליטיקה עסקו  הם הפוליטיים;
ותחושה השראה אולי שואבים מסוים מטפיזי מטיפוס יהודים אמת, להפליא.25
אם ספק אבל הפוליטיקה,  כלפי רוזנצווייג שמפגין האדישות מן  עוצמה של
יסוד על קהילתית חיים דרך אימץ אילו לשרוד היה יכול בכללותו היהודי העם
ארנדט למה שחנה לנו מרשם נותן רוזנצווייג של דבר, הזאת. בסופו העמדה
עלינו יהא יותר, מעשית בגישה ברצוננו אם .(worldlessness) "תלישות" כינתה
כהן בין שביל ביניים לשרטט שניסה בובר, מרטין דורו, מבטנו לבן את להפנות
של הגורפת הדחייה ובין לגאולה כמפתח בפוליטיקה האמונה בין לרוזנצווייג,

הכוח.

ביותר הטובה כדוגמה נראה אינו (1965-1878) בובר מרטין ראשון, ודאי במבט הקוראים  בפוליטיקה. ומתונה מציאותית תקווה התולה  לאדם 
על אותנטיות האנושיים היחסים את להשתית שקרא כמי בובר את  מכירים
(דוגמת ההתקשרות צורות  כל של עיקש כמבקר מכך, וכתוצאה  רדיקלית,
מ־1923, בובר של חיבורו זו. בדרך להתחבר יכולתנו את המשבשות הפוליטיקה)
את העשרים, מציג במאה הדתית ההגות של קלאסי לטקסט אני-אתה, הנחשב
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לעולם, של זיקה אופנים שני על מצביע הוא האלה.26 בנוגע ליחסים השקפתו
מן גדול חלק ו"אני-הלז". "אני-אתה" הצירופים באמצעות מתאר הוא שאותם
רוחניות" ו"ישויות צמחים חיים, בעלי לצד - אחרים אדם לבני בינינו הקשר
למישור השייכת והשימוש", "ההתנסות בדרך מתנהל - אמנותיות השראות כמו
ונתחמים מצטמצמים "הלז" "אני" והן הן בדרך זו, "אני-הלז". מסוג היחסים
מגובשים. ניסיון דפוסי המאפיינות ההטמעה או השימוש ההחזקה, פעולות בידי
שתי ל"אתה", וספונטני מלא, בלעדי נפתח באופן ה"אני" כאשר זאת, לעומת
בהכרח שבות ואז להיות - שביכולתן כל אחת בעת ובעונה נעשות הישויות
גורלנו "גזירת הם מפגש; בובר, אמיתיים, כותב והצמצום. חיים הנסיגה למצב
אבל הלז", ל"עולם  במהירות ודועך שב אמיתי מפגש שכל היא המלנכולית" 
המפגשים לארעיותו. כל מעבר הנגלה באופק חטוף למבט זאת זוכים בכל אנחנו
- אלוהים, הנצחי ה"אתה" עם הסופי המפגש עבר אל מכוונים האמיתיים שלנו
"היא" בתור "הוא", אותו לתאר לתפוס אותו או שאי־אפשר על כך עומד שבובר

"הלז". או
כמו ומלוכלך שפל  למשהו  רב מקום מותירה אינה כזו  תורה  לכאורה,
כמו מפילוסופים עמוקות הושפעה בובר של שהגותו אף ואולם, הפוליטיקה.
כל כלפי בוז רחש וגם לא א־פוליטית לדתיות נדחף הוא לא וניטשה, קירקגור
שלו משום שהמטפיזיקה דווקא הוא: נהפוך הבורגני. של העולם השתלשלויותיו
הקהילה, את המרכיבות הקשרים במערכות עניין גילה הוא ביחסים, מתמקדת
ואף לאנרכיזם לאנטינומיה, נטייה אמנם הפגין בובר והמדינה. האומה החברה,
כיסופיו עם במתח שעמד ריאליסטי  יסוד  היה במחשבתו  אבל למהפכנות,
קטנות", החלטות מ"אלף בפוליטיקה סבלנית, המורכבת צידד הוא האוטופיים.
- אתה" "אני מפגש של אפשרי הבלתי האידיאל את לתרגם הרף וניסה ללא
המנופחת הרטוריקה  למרות  והיומיומית.27 המחוספסת הפוליטית  הזירה  אל
הפוליטית של הפנטזיה המבטחים חוף אל ברח לא בובר מעולם פעם, לא שנקט
נביא. פני העמיד לא עצמו הוא אבל השראה, לו סיפקו אולי הנביאים הטהורה.
מחובר".28 מכנה "מבקר וולצר מייקל הפוליטי מה שהפילוסוף תמיד נותר הוא

ואת ה"קיום" את יחדיו לשלב - חייו כל לאורך בובר שניהל המאבק
סיכל - ה"אתה" עולם עבר אל הלז"  ב"עולם החיים  את לדחוף ה"אוטופיה",
הדיכוטומיה שמכוננת את דחה הוא לאתיקה. פוליטיקה בין הבחנה פשוטה כל
של כניגודה המוסרי הטוהר את  המציבה הטהורה,  הכוונה של האתיקה
דוקטרינרי, אידיאליזם או מוסרי כזה הוא דוגמטי שטוהר סבר הפוליטיקה. בובר
גם את אבל הוא דחה החיים. של לקונקרטיות עדיין חסר אחריות שלא הסתגל
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הרעיון את - הטהורה הכוונה של האתיקה מול ובר מקס שהעמיד הנוסחה
מול הוא את הפוליטיקה אף מציב הרעיון הזה ב"אתיקה של אחריות". המבוטא
חובתו, בתנאים את למלא שביכולתו כל לעשות האדם מן תובע האתיקה, אבל
לפוליטיקה טהרניות. מוסריות עכבות בחשבון להביא מבלי הקיימים, הפוליטיים
או טהורים מוסריים לאכוף שיקולים המנסה משלה; אדם מוסרית אחריות נלווית

הזאת. האחריות מן מתנער הפוליטית העשייה על א־פוליטיים
אחד בקנה עולה  דווקא  בובר של הפוליטי הפרקסיס דבר,  של  לאמיתו
מבחינה הזאת העמדה את דוחה הוא זאת ובכל ובר, של האחריות אתיקת עם
הוא ערכי. פלורליזם בדבר שלה היסוד מהנחת מתנער שהוא כיוון תיאורטית,
בובר לוובר, לחלוטין. בניגוד נפרד תחום הרואה בפוליטיקה הגישה את שולל
הכפילות - המציאות למקודש ולטמא של להסכים לפיצול המהותי יכול אינו
כיוון הפוליטיקה, מן האתיקה את להפריד אי־אפשר המודרני.29 לחולי האופיינית
"החיים מן הנבדלת שגרס כהן), (כפי משלה בעלת חוקים חוץ זירת אינה שהיא
לצורכי אותנטית כתגובה נוצרת לפוליטיקה, בדומה האתיקה, האמיתיים".
זה הניצבים סטטיים, קטבים אינם והרצוי, המצוי והאידיאל, המציאות השעה.
ביניהם הנאבקים חיים, כוחות אלא אונטולוגית, תהום של צדיה משני זה מול
המקודש. היא־היא השעה לצורכי התגובה החלטה. לקבל הנדרש האדם בתוך
צוהר לאלוהים. החיים היבטי בכל רואה בובר של הּפַן־סקרמנטלית המטפיזיקה
נמנע. בלתי מטבעה בריבוי או כרוכה אינה נפרדת עשייה אנושית של ספֵרה שום
המתקיימים העיקשים הפיצולים על להתגבר כדי העולם בתוך לעבוד צריך אדם

עבר המקודש. אל החבויים ניצוצותיו את וכדי להרים בו
תחומי בכל בובר, עלינו לפעול סבור לכינון מלכות האלוהים, לחתור כדי
נתונים אינם זו מטרה של להשגתה האמצעים לנו. שהוקצו האנושיים החיים
שנתיב שם, ולא פה שצריך לפעול לדוגמה, באפשרותנו לקבוע, אין מראש. לנו
במילים אי־אפשר, ממנה. אותנו ירחיק  אחר  ונתיב המטרה אל יוביל אחד
אינה פוליטיקה אליו. להתכונן רק אפשר המשיחי; העולם את להכין אחרות,
הפוליטי שה"נחש" הדבר פירוש אין אבל לגיטימי, באופן משיחית להיות יכולה
שייך להיגאל. הוא הוא רוצה גם בסופו של דבר, רק הּולך שולל. הוא בהכרח; רע

ואחריות.30 גמישות מתוך עמו, להתמודד עלינו הבריות: לעולם
ההבחנה בין על מדבר הוא כאשר רק שונים תחומים בין להפריד בובר מוכן
נורמטיבית: היא בובר, של לדידו הכוליות, הנפרדות". ל"שדה הכוליות" "שדה
הנפרדות, ל"אתה". ביחס רק שלם ה"אני" ל"אתה". המיידי הקשר של העולם זה
עבודה שהיא הפעילות הפוליטית, לא־שלמה. אמיתית אבל היא זאת, לעומת
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במילים הכוליות".31 משדה שלה הלגיטימיות את "מקבלת הנפרדות, בשדה
כיצד לנהל את חיינו שעה־שעה נלמד כוליותנו, את אחרות, אם ניתן לאלוהים
"העיקרון הפוליטי" שבובר מכנה מה המדינה. הלא־כולי של הפוליטיים בשדה
לגיטימציה אפוא זוהי הכוליות". "שדה עם מתח מתוך רק אבל לגיטימי, הוא
היה הגל), שהתכוון (כפי הדברים כל את הפוליטי העיקרון בלע אילו מותנית;
אלול, ז'אק הפרוטסטנטי הצרפתי דורו לבן בדומה בובר, תוקפו. את מאבד
מוחלטּות.32 של דתי חזון לאור החיים של הפוליטי הממד את ביקר וגם אישר
והתמקד מאליו, כמובן הפוליטי העולם את קיבל בובר מסוימת, במידה
העבודה אבל והגון. ריאליסטי באופן בתוכו לפעול האדם יכול כיצד בשאלה
היומרה את לאות בלא תקף בובר מתמדת: בונה בביקורת כרוכה הפוליטית
מולה נס על המודרנית והעלה המדינה של הממדים ב"לווייתן" עצום הגלומה

לדבריו: יותר. אנושי מידה בקנה הבנויות וקהילות חברות

משתייך האדם שאליה הקבוצה ואת האלוהים את לשרת שאפשר סבור אני
יכולתו. כמיטב הקבוצה בשדה אלוהים לשירות באומץ מסור האדם אם
של בשפתה פירושו אין quantum satis שכן - עת באותה יכולתו כמיטב
הקיום הפוליטי של אם הארגון היכולת". אם "כמיטב כי החיים "או־או", אמת
שאעשה עמו ממני לדרוש עשוי הוא מיידיותי, ואת כוליותי את אינו מסיג
שעה בכל הדין. את שביכולתי לתת סבור אני כל עוד נתונה, שעה בכל צדק
לשרטט יש הדורש החלטה מצב בכל ולתמיד; אחת אין כאן שכן - נתונה
פחד, אלא מתוך בהכרח ולא - לשירות שירות בין התיחום קו מחדש את

אמיתית.33 החלטה הנפש הקודם לכל של רטט אותו מתוך

תמיד להתקבל חייבת - המים קו פרשת על ההכרעה - הפוליטית ההחלטה
ומשתמש שב הנדרשת". בובר "במידה ,quantum satis החובה לפעול שקלול תוך
ולא־ ארעי גבול קיומו של על מרמז הפוליטיים. הוא הזה בכתביו הלטיני בביטוי
בחובת מכירה אחראית פוליטית  הנהגה מדי". ל"פחות מדי"  "יותר בין ודאי
פועלת, אמיתי - מפגש המאפשרת כזו - אמיתית הנהגה .quantum satisה־
ליתר הצלחה גמורה.34 בה לנחול מצפה אינה אך באמצעות הפוליטיקה, כן, אם
ושהצלחות אמיתיות, בכישלון, פוליטית נגועה הצלחה שכל היא מבינה דיוק,
לידי באות הן הפוליטי; את עוקפות האנושי, הניכור על להתגברות המביאות
תוקף בובר  מעניק  כך אחרים.  באמצעים   - ארעי מימוש  אם גם  - מימוש 
הפוליטי, להזניח את לה לתקווה ַאל יחסי. אותו באור מציג ובה בעת לפוליטי,

גמור. אמון בו לתת לה ַאל גם אך טוען, הוא
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למימושה של ומספיקה  הכרחית  כדרך הפוליטית הפעילות  את  הציג - כהן  לגאולה פוטנציאל הפוליטי לשדה ייחס ובכך משמעותית, אנושית  תקווה
תוכן וניתק את הפוליטיקה מכל רוקן חשבון הריאליזם. רוזנצווייג זאת על אך
אל התייחס לעומתם, בובר, יהודית. לפחות או אנושית, תקווה מכל אותה
ביניהם. לזהות סירב גם אך הגאולה, בשירות אמצעי בו וראה ברצינות הפוליטי
כן, המאמץ פי על ואף ישועה. לנו  להעניק יכול  אלוהים רק מבטו, מנקודת 

זו. מטרה אם לא מספיק - במאמץ להשיג חלק הכרחי - גם הוא האנושי
מעשית רק אינה בפוליטיקה התקווה של למקומה ביחס בובר של עמדתו
הגישה יותר עם טוב מתיישבת גם אלא רוזנצווייג, ושל כהן מאלה של יותר
שהאתיקה מה היא התקווה  המקרא,  של מבטו מנקודת  בסוגיה.  המקראית
לחיות בהחלטה המתבטאת אופי, סגולת זוהי טובה". "מידה מכנה המערבית
לראות האמנתי "לולא מכריז תהלים מחבר כאשר הטוב. לאל תודה הכרת מתוך
מצהיר הוא ה'",35 אל וַקּו�ה לבך, ויאמץ חזק ה', אל ַקּו�ה חיים; ה' בארץ בטּוב
עם הגורל. לניהיליזם, להשלמה לייאוש, ומתכחש של החיים ערכם החיובי על
ראויה אישיות תכונת היא רגש ספונטני גרידא; אינה התקווה זו, עמדה פי על
להשקיף התקווה,  את לטפח נדרשים היהודים מוסרית. חובה וגם שבח  לכל
לנמק צריכה התקווה מידה טובה, כל כמו כן, יתר על באופטימיות. העתיד אל
צורת בזכות חייבת להעמיד טיעון הייאוש. היא פני היפוכה - על עדיפותה את
הזה, הרציונלי בהיבט בהתחשב לתבונה. וחשבון דין לתת עליה מסוימת; חיים
נייטרלית ביחס היא המסורתי, היהודי במובנה שהתקווה, לומר איננו יכולים
את ולהצר מרות ונכונה לקבל אותם בשים לב, היא בוחרת אדרבה: למושאיה.

היא מעורבת. שבו העולם של ואחראית הגיונית הערכה על בסיס צעדיה
שעלינו לתקוות הנוגע בכל המקראית המסורת לנו מייעצת כן, אם מה,

בפוליטיקה? לתלות
אותה למצוא אולי אפשר זו, לשאלה תשובה של "קמאית" גרסה ישנה אם
הערכית השניּות את במרומז מבטא זה מזמור תהלים. בספר קמו במזמור 
בבן בנדיבים, תבטחו "אל הפוליטיקה: כלפי לחוש דתיים יהודים שעשויים
עשת�נֹתיו אבדו ההוא ביום לאדמתו, י�ׁש�ב רוחו, תצא תשועה; לו שאין אדם
וארץ, שמים עֹש�ֹה אהיו; ה' על ש�ברו בעזרו. יעקב ׁש�ֵאל אשרי [=תכניותיו];
לשים שעליו למאמין המזמור מזכיר גיסא, בם".36 מחד אשר כל ואת הים את
רק יכזיבו. ותמיד תמותה בני הם ה"נדיבים" שכן לבדו, באלוהים מבטחו את
יוכל האנושי, הממשל מוסדות ולא אלוהים, רק לעד; נאמן עולם, בורא אלוהים,
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האנושית. לזלזל בפוליטיקה אפשר אמנם מבט זו, אמיתי. מנקודת צדק דין לדון
בורא של אלה מול אל תוחלת חסרות הן תמותה בני של תכניותיהם שהרי

וארץ. שמים
לקוות בוודאי ראוי ממשל, מוסדות לכונן האלוהי הציווי לאור גיסא, מאידך
שבני מסביר המקרא הרי אלוהים. בדרכי וילכו צדק ירדפו אלה מוסדות שגם
האלוהים.37 לבריאת לדאוג  כלומר ולש�מרּה", "לעָבדּה עדן בגן הושמו האדם
למנות הצטוו הם המובטחת, הארץ ישראל אל בני של הגיעם שעם לזכור ויש
אם נכרית, זרה, פוליטית מערכת לייבא כלומר - ושוטרים שופטים לעצמם
הפוליטי.38 לבסוף, לביטחונו צדק" ויערבו משפט העם את - ש"[י]שפטו יידרש
אלוהים, על רק לא מוטלת ולאביון, לעני וליתום, לאלמנה לדאוג האחריות
- הזה לחקות את האל הציווי העם.39 פשוטי ועל השליט המעמד על אלא גם
כפי שכתוב היהודית,40 באתיקה דומיננטי יסוד הוא - בדרכיו" "אשרי… ההֹלך
ביקר הקב"ה ערומים;  הלבש אתה אף ערומים… מלביש הוא "מה  בתלמוד:
אבלים; נחם אתה אף אבלים… ניחם הקב"ה  חולים; בקר אתה אף חולים…

קבור מתים".41 אף אתה קבר מתים… הקב"ה
של סוכניו  להיות מתבקשים שהיהודים הדעת על אפוא מתקבל האם 
פרי כלשהו? יישאו לעשות כן שמאמציהם לקוות בדרכיו, מבלי אלוהים, ללכת
יירתם האנושי שהשלטון התקווה הנכון. הוא שההפך מראה במקורות עיון
ראשי על ישראל נביאי שמתחו הביקורת בשורש עמדה ראויות למטרות
ציפיות פיתחו לא האלה שהנביאים נכון שנים. מאות לאורך שלהם המדינה
האפשרויות מן  כליל נואשו לא הם אבל  מסוימים, ממלכים מדי  גבוהות
צריך בתהלים קמו במזמור הטמון המסר האנושית.42 בפוליטיקה הטמונות
אבל שם, נאמר לצדק, העליון  הע�ב  הוא אלוהים כאזהרה. אפוא להתפרש
קורא אפוא אלוהים ממעש. לחידלון תואנה לנו לשמש צריכה אינה עובדה זו
- יעילותה כל - עם שתוכל לצפות לא לנו מזכיר וגם הגונה אנושית לפוליטיקה
תקווה לתלות עלינו אחרות, במילים הסופית. התקווה כמושא להחליפו

מסוים. - עד גבול בפוליטיקה
ישרת בפוליטיקה שעיסוקנו לקוות  לנו מתיר  המקרא אחרון, בחשבון
מתוך לכך. לייחל אותנו מעודד למעשה, הוא - האלוהית הישועה תכלית את
פוליטי, דעת שיקול של בעניינים לטעות האנושית בנטייתנו גמורה הכרה
להתנזר לנו אל עולמנו. של גאולת לפרויקט החברתי זאת בכל להירתם עלינו
של פעולותינו; הלא־צפוי הסבך מן טהרנית, גישה מתוך את רגלינו, להדיר או
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הפוליטיקה פרי. יישאו שיהיו, ככל ראויים שמעשינו, לצפות לנו אל גם אך
להירתע לא היא היהודית אך לטוב או לרע, הדרך אחרת. או כך אותנו, תאכזב

מאכזבות.

ישראל למחשבת המחלקה וראש מודרנית יהודית  לפילוסופיה  פרופסור הוא מיטלמן אלן
אור בקרוב לראות העתיד  ספרו על מבוסס זה מאמר  יורק. בניו היהודי בסמינר התיאולוגי 
אוניברסיטת לאור של ההוצאה בית ברשות  כאן ומתפרסם הדמוקרטי,  תקווה בעידן באנגלית,

אוקספורד.
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הכנסייה.

צריך לעצמו נצחיות התובע אחר ציבור שכל "בעוד  רוזנצווייג: כותב לדוגמה, כך, .23
צריך אינו קרבת דם על העומד הציבור רק העתיד, ליד ההווה לפיד אמצעים להעברת להתקין
בריבוי הרוח;  את להטריח צריך הוא אין המורשה; הנחלת לשם כאלה מיוחדים לאמצעים 
כמה מבטא רוזנצווייג .324 עמ' הגאולה, כוכב רוזנצווייג,  לנצחיותו", ערובה הגוף של הטבעי
בהווה ולהבטחה לעתיד לתקווה בנוגע כל־צורכם, נהירים לא אם גם מאוד, מעניינים הרהורים

.(323 (עמ' והלא־יהודים היהודים בעיני

וייצוג, אלילים עבודת בטניצקי, ראה דם" "קרבת במונח רוזנצווייג של כוונתו לניתוח .24
.214-210 עמ' והיידגר, רוזנצווייג 76-74, וכן גורדון, עמ'

איסמר כמו לחוקרים  רבות  חב היהודית הפוליטית המסורת של המודרני  שיקומה  .25
מן חלק לסקירת וייס. ורות לורברבוים מנחם וולצר, מייקל ביאל, דוד אלעזר, דניאל שורש,
Alan Mittleman, e Politics of Torah (Albany: State University of New הספרות הרלוונטית, ראה
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Alan Mittleman, “Review of ‘e Jewish Political Tradition,’ גם ראה .York, 1996), pp. 25-48
.vol. 1, by Michael Walzer et al.,” Jewish Political Studies Review 13:3-4 (Fall 2001), p. 197

.Ruth Wisse, Jews and Power (New York: Schocken, 2007) ראה הכוח, בסוגיית

(ירושלים: ההוויה נוכח ועמידתו האדם על שיח: בסוד בתוך "אני-אתה", בובר, מרטין .26
.103-3 עמ' ,(1980 ביאליק, מוסד

.1929 בשנת הציוני השישה־עשר בפני הקונגרס בובר מנאום שנשא לקוח הביטוי .27
לאחריות רק מקום יש מעתה גדולות, וכי הצהרות אידיאולוגיות של שעתן שחלפה טען הוא
ערך עמים, לשני ארץ בובר, מרטין ראה קטנות". החלטות ב"אלף ביטוי לידי שתבוא מצפונית
המבוא .77 (ירושלים: שוקן, 1988), עמ' אופיר עדי את הנוסח העברי: מנדס־פלור; ערך פול
-24 עמ' בפרט ראה בובר. של הפוליטית מחשבתו של חיוני ניתוח הוא לספר מנדס־פלור שכתב
Robert Weltsch, “Buber’s הם בובר הגותו המדינית של להכרת נוספים חשובים מחקרים .29
Political Philosophy,” in Paul Arthur Schilpp and Maurice Friedman, eds., e Philosophy of
Martin Buber, (LaSalle, Ill.: Open Court, 1967); Bernard Susser, Existence and Utopia: e Social

.and Political ought of Martin Buber (Rutherford: Fairleigh Dickinson University, 1981)

Michael Walzer, e Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in .28
.the Twentieth Century (New York: Basic, 2002), pp. 20, 64-79

.26 עמ' עמים, לשני בובר, ארץ .29

Martin Buber, “Gandhi, Politics, and Us,” in Maurice Friedman, ed. and trans., .30
.Pointing the Way: Collected Essays (New York: Harper & Row, 1963), p. 137

Martin Buber, “e Validity and Limitation of the Political Principle,” in Pointing the  .31
"העיקרון הפוליטי"). ,Way (להלן p. 213

Jacques Ellul, e Political Illusion, trans. Konrad Kellen (New York: Vintage, ראה .32
.1972)

.217 עמ' "העיקרון הפוליטי", בובר, .33

שדווקא וטוען חוזר הוא שם בתנ"ך, המנהיגות על בכתביו הנקודה את מדגיש בובר .34
בעוד שההיסטוריה הטיפוסי. המקראי המנהיג של מלאכתו את מאפיינים ולא ההצלחה הכישלון
של המיוחד בערכו "מודה המקרא אינו לבדה, הצרופה את ההצלחה מוקירה כדבריו, העולם, של
הכישלון על פרטים בפרטי גם להכריז הישג, על מכריז במקום שהוא עליו, חובה אדרבה, ההישג.
אך מותו, לאחר גם קיים אמנם ש"פועלו ומסכם משה, מחיי דוגמאות מביא בובר בו". הכרוך
התקווה לא ננעל שער ועם זאת לבקרים - חדשים עומדים העדר הצלחה, אכזבה וכישלון בצדו
א, ויעוד, כרך בתוך תעודה שבמקרא", "מנהיגות בובר, מרטין מרדכי זה". ראה מעבר לכישלון גם

עמ' 162-161. ,(1984 הציונית, הספרייה (ירושלים: היהדות ענייני על מאמרים

תהלים כז:יג-יד. .35

תהלים קמו:ג-ו. .36

ב:טו. בראשית .37

טז:יח. דברים .38
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כד:יב-כב. דברים .39

קכח:א. תהלים .40

ע"א. בבלי סוטה יד .41

מחויב הראשון היה ישעיהו המלוכה. מוסד כלפי שונות עמדות נקטו נביאים שונים .42
ח:ד). ישעיהו את המלוכה בכללותה (ראה למשל הושע בית דוד. הושע גינה כולו למלכות כל
בתור העם של לתחייתו הפוליטית קיווה הוא לאומה; המלוכה נאמנותו מן את העביר השני
לא מהם איש ואולם, ס:כא). ישעיה דוד (ראה למשל בית שושלת לקימום דווקא ולאו שכזה

היהודיים. בחיים הפוליטי הממד מן כליל נואש


