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שנטרעודד

ושפינוזה:אושוויץשלהמוחלט

 1הלאומיתהחילוניותשלי·אונטולוגי oהמטאפיהקוד

תרבותיתהיזרקותזוחיתה"לפעמים

זוחיתהדורלפניאחת,ופעם ;בלבד

 ...המשרפותתוךאלהיישרהיזרקות
מיכאלבןשפינוזה,ברוךהוא,'גםואכן

 ,, .באושוויץנשרףהיהוחנה-דבורה,
 2יובלירמיהו

המלך"בטבעת"ונחתום :מיליןאקדמות

רבאירועספקללאהואלעברית,שפינוזהשלה'אתיקה'תרגוםשלהאירוע

אודותהשתיקהלא- 3יובלשלתרגומונוכחהשתיקהודווקאמשמעויות,
היסודהנחתאתהמקבלתביקורתבאותהביטויהמוצאתשתיקהאלאהתרגום,

ומצייתתעצמוהתרגוםמבחינתהתרגוםמיותרותאתמקבלתכלומרהתרגום,של

הדיוקלמידתלענותצריךהתרגוםשיפוטפיועלוהתרגום,המתרגםשללצו

להשכחהמצייתתהיסודהנחתלומר,רוצהאליו,ולנאמנותהלטינילחיבור

בהקדמהיובלשמציעכפיוהקורא,המתרגםהמתורגם,התרגום,שלהמוחלטת

העצההיאהאש',אלתרגומיאתוהשלכתלטיניתלמדיקר,'"קורא :לתרגום

ומעולם"מאזתרגומיםלקוראישניתנהביותרהמעשיתלאאםגםביותר,הנבונה

תרגוםשלהאירוענעשהכךשוםעלדווקא- ) 58עמ'יובל,תרגום('אתיקה'

צלםיובל,שלהתרגוםכריכתעלהחרותה~לםיותר.למשמעותיה'אתיקה'

יובל],תרגוםפייעל["בזהירות" cauteהמלהחקוקהעליהשפינוזהשלטבעתו

שמכנהמהאתלשכפלצייתניתקריאהעלהמצווהלגלופה,המתרגםבידינעשה

סתר.ולשאולררזנבליטלדפנהאלטשרלר,לגליתמטר,לענתמודהאני . 1

'כופרים.'להלן , 197,עמ' 1988פועלים,ספרייתאחרים:וכופרים'שפינוזה ,ירכלירמיהו . 2

הדיבורמבחינתלהלןיידונועליו'והדיבורשהואקלצקין'שללתרגומוביחסמהדיבורבשונה . 3

אשרהחשדניםהמאמריםוסדרתתרגומושעוררהדירן,מבחינתלאאבלירכל,תרגוםשלהמשתיק

קלצקיןתרגוםשלהמיוחדתבחשיברתרשהכירררזנצרריג,שלמאמרוביניהםהופעתו,אחריפורסמו

שפינוזה.ולהבנתלעברית
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שלהדמיוני-ממשי"הכאן"קרי'האימננטיות",של"הפילוסופיהיובל'

(כפיוהלאומיהחילוניהליברליזםשלוהמכוננתהנסתרתכהוויההקומונסנס

לצובהתייחסותכן'אםלהלן'שיוצעמהיובל).שללתרגומוביחסקוpן 7שיתברר

שלה'אתיקה'ולתרגוםלתרגום,כלומררלוונטי",ל"לאבעיקרויתייחסהקריאה,

הנחהומתוךהתרגום,בדיוקוהודאהמוחלטתקבלהמתוךלעברית,שפינוזה

מתוךיומי,עיתוןכלשלמזונופלותאינןהעבריתלקוראוהבהירותשהמובנות

א-ככבשןשיתברר,כבשן ;יובלשמציעהאש","כבשןאתעברשהתרגוםהנחה

הבחנותבשתיההיסטוריהאלחוזרכשהואבטהרתו,היהודיייצאממנוהיסטורי,

עלשנמנהמילביןהחילונישביןוזוהגוי,לביןהיהודישביןזומבדילות,

הטפלה"."האמונה

התרגוםאתלאגםהתרגום,שלדיוקואתלבחוןכן,אםהכוונה,איןזהבמאמר

ברקעבעברית.כשהואהתרגוםמולבלטיניתכשהואהמקוראתאולמקור,ביחס

יובל.ותרגוםקלצקיןתרגוםביןהיחסקרי,התרגומים,ביןהיחסעומדזהחיבור

עצמוהיחסאתמעמידהשאינהכמיבראשונהמופיעהתרגומיםביןהיחסבחינת

זולתועלהאחדוהעדפתלמקורביחסהתרגומיםשניעומדיםכביכול, ;לבחינה

ביןהיחסמתגבשכןאםכךהמתורגם.המקורפיעלהנקבעתהעדפהתהיה

בחינתאחר,לשוןההעדפה.מוכרעתמתוקפואשרבמקור,שמתמצעהתרגומים,

התרגומיםביןהיחסאבל ;השוואההעמדתשלאופןהואהתרגומיםביןהיחס

ודווקארהיטותו'אודיוקוהתרגום,איכותאתלהשוואהיעמידלאזהבחיבור

שלתרגוםהואיובלתרגוםעצמה.היחסלבחינתזרשאיננוכמייתבררגופוהיחס

במותוהכרוךהמוות :אופניםבכמהקלצקיןתרגוםשלמיתתומשתתפתבויחס,

בגרסת 4האימננטיות"של"הפילוסופיהשללהעמדתההכרחיקלצקיןתרגוםשל

שדהשלהעמדתואופןאתהמעמידההחילוניות,שלהפילוסופיהאויובל'

בתרגוםהמגולמתהאפשרותשלכשתכליתהביחס),(תמידעצמןהאפשרויות

שבוסטית,זיפינוסופית-שופילחינהבמתקףההיחיד"האופן :היא

במסגרתהואהמודרני'בעידןעצמםבלוטשלולהוסיףהיהודיםיכולים

המשפטכלמודגשיובלאצל , 224('כופרים',משית"מיהודיתמדינה

האונטולוגי-הבסיסהיאמעתה,אמורשפינוזה,שלה'אתיקה'שבכאן).המצוטט

יובל),זאתשמכנהכפיבאוויר""התלויזה(ולאהממשי"ל"קיוםמטאפיסי

יובלשלדבריולבחינתהכוונהתהיההאימננטיות",של"הפילוסופיהענייןכשיוזכרואילך'מכאן . 4

זה.במונחשהשתמשואחדיםמפילוסופיםובהתעלםבלבד,
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ליהודיםשיתברר:וכפיליהודים,ממשיתיהודיתמדינהויובל,אליבאשמשמעו

"מצבשלויובלאליבא Aufuebungה-היאהנכספתהיהודיתהמדינה-בלבד

מתוךהללוהאופניםאתהמודרנית.והאמנציפציההטרום-מודרני,הגטו"

זה.חיבוריבחןיובל,שלביחס""התרגום

הראשונה, :צורותבשתיקלצקיןבתרגוםהקלקלהמאופיינתלתרגוםבהקדמתו

יןבהלניתןשעבריתלשוןלתורגמוהאחריםשפינוזהכתביכל"כמעט

תרגוםשלישןהשובלבנשארההעיקרי'ספרוה'אתיקה',ורקזמננו'ב

(בהםשפינוזהלומדישלדורותוכמהרב,חןלפעמיםבויששאמנםקלצקין'

דיוקים;אימעטולאפיוטיחופשבוישאבלעליו,גדלומטה)החתום

עלמתלונניםואחרים,סטודנטיםזמננו,בניהקוראיםרובובעיקר,

 , 9יובל,תרגום('אתיקה',קלצקין"שלהעבריהטקסטבהבנתקשיים

המתרגם,שלתפקידו .')ש.עאחרת,צויןאםאלאשלי,ההדגשותכלואילךמכאן

וקוראיםהסטודנטיםשללבורותםשתתאיםכךה'אתיקה'אתלהתאיםהואכןאם

זמננו","בנישלללשונםשפינוזהשלהמרתו 6.זמננובנילקוראיםובעיקראחרים,

שלאופיהלגביאלאהשפה,שלרמתהלגביהמתרגםשלבהחלטהמתמצהאיננה

חשובהלמשימהעצמהאתלהתאיםועליהלמבחן'עומדתעצמההשפההשפה.

שלמצבהקלצקין,לשוןשלהמיושנותכנגדהמתרגם.עומדשעליהפחות,לא

עלומתווכחיםכותביםמדברים,,,אנחנו :יובלשמעידכפיאחר,היוםהעברית

בליוספרותית,יומיומיתחיה,לשוןהמוקפתחדשה,בעבריתפילוסופיה

דיוניםבושמתנהליםחי'שיחגוףונוצרהולך ...ביניהןגדולותמחיצות

יובלמנגידקלצקיןעבריתשלהמיושנותאת .) 59(שם,חיבורים."בוונכתבים

"חיים",בתוארמסתכםאותוההולםשהתיאורהנוכחי,המצבאחר,קיומילמצב

מצויכן,אםהמתרגם,שלתפקידולביאור.זקוקשאינוברור,ל"אנחנו"השייך

שואףהנדוןשהתרגוםהחייםמרחבוהאנחנו,החייםשלהזההקיוםבמרחב

צורתואבלהאנחנו,בשבילקייםאמנםהשפהשלהחייםמרחבולעגן.לאשרר

תיקבעואיך ?הזההחייםמרחבאתלקבועהזכותלמידיה.קבועהאיננהעדיין

בריבוימצויהחיההחייםלשוןשלהגדולהמאיים ?החייםלשוןאוהחיה,השפה

שביןולניתוקבכלל,למליםברורההיקבעותבהעדרהמלה,שלהמשמעויות

האמנציפציהשלהאופןאםהציבורי.השיחוביןהפילוסופיתהחיההעברית

 .יובלתדגוםמשמעוהתרגום,אוהמתרגםתדגום,סתםואילך'מכאן . 5
שלמחדששבתרגומםב"צודך"לפקפקבאלאיובל,שלהמחודשבתרגוםהדיוןלהלן,שיתבדרכפי . 6

קלצקין.תדגוםוביןיובלתדגוםשביןהמיוחדביחסאלאבעבד,כבדשתודגמוספרים
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הרייובל'אצלכאמורממשית",יהודיתבמדינהעצמית,"בשליטההואהיהודית

שלהשלטוןממוסדותלתבועובראשונה,בראשהוא,הפילוסוףשלתפקידו

הפילוסופיהמילוןואתהמושגים,משמעותאתחד-משמעיבאופןלקבועהמדינה

מונחיםשלמסוכםמילוןעדייןקייםש"לאבכךהטמונההסכנהלשימוש.המותר

מתרגמיםביןאחידותחוסרישכברשני,ו"מצדמחד,בפילוסופיה"עבריים

בתביעההשלטונותאללפנותהמחבראתמביאהפילוסופיות",מליםלגבישונים

ללשוןלאקדמיהשפנייתילקוות"עלי :ברשויותיוחלטכזהפילוסופישמילון

הטכניקהלמונחישהקדישהלבתשומתאותהלפילוסופיהשתקדישהעברית,

(שם,הקרובות."בשניםפריתישאולמתמטיקה,לפסיכולוגיהגםאווהתעשייה

 .) 9עמ'

הפילוסופיהגםתובעתלטכניקה,התעשייהביןלמתמטיקה,הפסיכולוגיהבין

כחלקתפקידושלהעצמיתההבנהמתוךהפילוסוףתובעובעיקרשפינוזה,של

כוחואתלמסורהממשית,במדינההמודרני""היהודישלהעצמית"מ"השליטה

אפיונהעלאותה.תעצבמסוימתשאחידותכדיהעברית,עלולהשתלטלשלטון'

כייובלקובעלתרגוםההקדמהבתחילתכבראבללהלן'נדוןהזוהאחידותשל

במילוןלשוניתאחידותשתיצורכזוחלילא,להיות,אמורהאיננהבשפהזושליטה

שהמלים-יותרשחשוב"מהאלאהמדינה,לשלטונותשנמסרהעברי,הפילוסופי

לעיל'כמתוארשמתקיימים,ושפהחברהאותה :הציבורי"בשיחייקלטושייבחרו

 .השלטוןעל-ידישייקבעבמילוןשלובותלהיותאמורותהאורגנית,אפורהבמט
שלהשלטוןצורותכלעלאיוםויובלאליבאהיוותהשפינוזה,שלהפילוסופיה

בשפהלכתובשנאלץומוחרם,מנודהטראגיגיבורהואיובלשלושפינוזהזמנו,

ההמוןשלזווביןהתבונהשלהפילוסופיתהלשוןביןחיץהמטילהכפולה,

האנחנו-השלטוני,שלהפילוסוףיובל,ירמיהושפינוזה,שלממשיכוהריוהשלטון,

השפהלהמון.השלטוןשביןהמעשיתהתבונהשלומסורפקיד-בכירלהיותמבקש

שמורהשיתברר'כפיאלאהשלטון'על-ידישייקבעלמילוןשתזכהרקלאהעברית,

במימושוהמחשבההלשוןשלבהכרעתהמכרעתתרומההפילוסוף,שלבסיועולה,

הממשית.במדינההעצמיהשלטוןלמעןמתמדתלשונית-חברתיתהכרעה

זמננולבןמובןשאינוהפיוטיהחופשכלומרקלצקין'תרגוםשלהראשוןהאפיון

בעלהסופרקלצקין,יעקבבעקבותהלכתי"לאהשניהאפיוןכמוהמפוקפק,והדיוק

 ) 5(שם,הביניים."'ימישלהפילוסופיתהעבריתעללהישעןשנטה'ההשכלה',רוח

גם ;ובראשונה"בראשלהישעןנכוןלינראהשעליו ...החיהשיחמ"גוףהרחוקה

 .להלןיתבארהביניים,ימישלהפילוסופיתהעבריתעלכנשעןקלצקיןשללשונושלזהאפיון . 7

 iמטעונ
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עליהםהאירופיות,לשפותשפינוזהשלהחשוביםהתרגומיםלגבייובלשלדבריו

שהואיקלצקין"תרגוםכיבקביעההמסתיימיםדבריםללמודיישומהםינסמךהוא

נכוןשראיתיביטויצורותכמה(בעיקרמעטרקליתרםממדעיייותרומליציספרותי

ואולם,התרגום.מתוךיידחהקלצקיןשתרגוםלמסקנהמובילים ,) 10(שם,לשמר)"

"הפילוסופיהלהעמדתשיעורלאיןחשובקלצקיןתרגוםשלתפקידושיתבאר,כפי

המת,התרגוםשלבשלילה-מחייבתהחיה,בשפההחי,והתרגוםהאימננטיות",של

הלאומית.החילוניותלהשלטתהנדרשתהמטאפיסיקהביצירתמטלתואתימלא

ישיובליבגרסתהאימננטיות",של"הפילוסופיהשלמשמעותהאתשנבחןקודם

תתבררהתרגוםגבולותשלהמשמעותיתהבחינההתרגום.שלגבולותיואתלבחון

התרגוםשגבולותלהעירישכןלפניאבלהתרגומים.ביןהיחסכשיתברריותר,

וכופרים'שפינוזהיובלשלהקודםספרואתגםויובלאליבאכולליםהגלויים

ה'אתיקה'אתלכרוךיובלמבקשבהקדמה,כמולתרגום,ההערותבאפרטאחרים'.

הערותמעטלאכמולתרגום,מההערותהרבההגלוי,באופןהמוקדם.בספרו

אחר,ובאופןהעניין.הבנתלצורךיובל,שללספרוהקוראאתמפנותבהקדמה,

ביןוהיחסקלצקיןלתרגוםביחסקרי,האחרים,לגבולותיוביחסעצמו,התרגום

לספרונוסףכמץקליםמשמשהואגםהאימננטיות",של"הפילוסופיהלביןהתרגום

השינויאתכבריובלמכיןההואבספרכן,עליתראחרים'.וכופרים'שפינוזה

 .להלןעלינוייכפהשלאלואפשרשאישינוי-ב'אתיקה'המשפטיםלסדרהנדרש
בלבושהה'אתיקה'וביןאחרים'וכופרים'שפינוזהביןהגדולההקרבהבגלל

הפילוסופילמפעלהכנהכאללספרלהתייחסמתחייב,אףואוליאפשרהחדש,

כןאםייקראויובלישלהפילוסופיוספרוה'אתיקה'בתרגום.ומתמצהשמתגלה

חשיבות.כרביתגלההכריכותביןההבדלשגםלמרותיחד,כרוכיםהיוכאילוכאן,

שלספריוביןוהמפרידההמשותפתבכריכהשנדוןלפניאםהקוראימחלאבלי

בהמשךותידוןשתשובאחרתמבחינההתרגוםגבולותעלשובנתעכביובל,

המאמר.

דבריומרמזיםיובל,שלהתרגום ?התרגוםמכווןלמהאו ?התרגוםמכווןלמי

שאינםלאלוונוצר",שהולךהחיהשיח"גוףעללנמניםמכווןלעיל,שצוטטו

קהלהיום".שלנומהשיחחלקאינהדו"כייקלצקיןשללשונואתעודמבינים

של"היום"שאותואףעלהדברים,מכווניםאליולכאורה,ברורהמיועדהקוראים

המתרגם'זאתשמנסחכפיאוהעתידי,ההווהגםהואכיבונרמזהקוראים,קהל

שלמתרגומובשונה ) 9(שם,ואחת."העשריםבמאהעבריתלקוראיש"יתאים

ההווה"בת-זמננו",העבריתדוברקרי,החי,השיחגוףהואמושאואשריובל,
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ראויהה'אתיקה'תרגוםלגביוהשקפתו-שלוקלצקיןתרגוםהריהעתיד,כלפי

 :לקמןשיופיעוהדבריםלצורךבעיקראבלעצמה,בפנילציטוט

שפינוזהשלשטחועלהשקפותכמהמתבדותהעבריהתרגוםידישעללאמו,חוששאיני
סבורני,אףלטובתה.שלאהמרות""תורתגביעלשנערמוהפרשנים,מספריכמהובטלים

התרגוםעםהשואהבליהמערבללשונותזהספרשובלתרגםשאין
ףוגהלסחביםגןושרארוקמעיןמהשנעאוהידועהשבבחינהי'רבעה

צדדיםמכמהזהלספרמכוונתשהיאהעתיקה,העבריתלהלשוןיתרהמעלהמי.עכ"פרוה
 ) XX ,קלצקין(תרגום .תרגומולמלאכתביותרומוכשרת

זהבחיבוראליווהפנייהרבים,מטעמיםמדוקדקתלקריאהראויהמתקלצקיןתרגום

לקורארקלאמיועדקלצקיןתרגוםהחי.התרגוםעללהצביעכדיאלאבאהלא

העתידי.ההווהכלפיהמופנההחיהגוףאלמתייחסהואואיןזמננו","בןהעברית

הנראה,כפילמעטהיא,באשרהתרגוםומחשבתשפינוזהלמחשבתמיועדהוא

אתבקשודוחההסמכות,מקורכאלהמערבללשונותהפונהיובל'שלמחשבתו

ישלעבריתכיקלצקיןשלטענתושבתרגומו.החשיבותאודותקלצקיןשליומרתו

כדיעדהרומית,מןה'אתיקה'בתרגוםהאמורככלהאירופיות,ללשונותביחסבכורה

לשונות-תרגום,וביןבכלל,תרגומיםביןוהיחסהתרגום,וביןהמקורביןהסדרשינוי

החיבגוףהמסוללהמתרגםשלטענתולחורףאחר.במקוםמיעל-ידישתידוןאפשר

נתייחסהיא,הבינייםימישלהפילוסופיהלשוןקלצקיןשללשונוכילכל,והמוכר

מןכמהולפתוחלהקדיםכדימקלצקיןזהבציטוטדיואולם,בקצרה.בהמשך

המתהבשפהלשימושונשניתחוזרתבפנייהבהמשך'הדיוןבמוקדשיעמדוהסוגיות

להלשוןהפונהמקלצקיןשהציטוטהריהקודמים,לדבריםנשובאםקלצקין.של

לתרגוםמכ~כנ~תמתוךהתרגוםאתומציבהמערב,ללשונותגםפונההעתיקה,

מהעללהצביענועדזהציטוט :המקורקרי'הראשוני'התרגוםכוללבכלל'שפינוזה

מהלשונותהעבריתאתשמבדילכמיוצורתו,פעולתומבחינתכךאחרשיתברר

 .בהמשךנדוןבהןההפרדות,באישושמכריעתפקידבעלוכתרגוםהאחרות,

היווניתבלשוןבשורתואתחיבריוחנן"אמנם

וחמש")שבעיםאגדת(שפינוזה,עברית"אותהכתבכןפיעלאף

יובל(תרגוםהדברים"כלשלהטרנזיטיביתולאהאימננטיתסיבתםהוא"אלוהים

ה'אתיקה',שלהמפתחמשפטימשניאחדהואזהמשפטויובלאליבא- ) 18 :א

 . 1963ירושלים,ביאליק,מוסדשמראלי,אפריםתרגם'אגדות',שפינוזה, . 8
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בכלל,המודרניותושלשפינוזהשללפילוסופיההשםאתמעניקשהואולמרות

האחר,במשפטמותנההואהאימננטיות,שלהפילוסופיהלומר,רוצה

לתרגום,בהקדמהלהלן.שיידוןהיהודים,משפטאוהאנוסיםמשפט

 :אבמשפטאומר"שפינוזה :יובלכותב
9
כלשלאימננטיתסיבההואשאלוהים , 15

ומהווהבושוכןאלאהעולםאתבוראאינושאלוהיםהדבר,פירושהדברים.

הואהאימננטיות",של"הפילוסופיהיסודהואויובל,אליבאזה,משפטאותו".

המערב.עלהבינייםבימישהשתלטהיהודי-נוצרי'הדואליזםשלשלילתו

שלהפילוסופיהשלעיקרהליניארית,איננההפילוסופיהשלההיסטוריה

שלהיסודעקרונות(אמנםהפילוסופיהבראשיתכברבעצםמצויהאימננטיות

"הכלשאמרתאלסלמןמתוחכמיםסו)ולאתמימיםהםהזוהיווניתהפילוסופיה

"הפילוסופיהואולםמוגדר".ייבלתיאחד"שהבלטעןאשרפרמנידסועדמים",

אפלטוןשלהטרנסצנדנטיהדואליזםבידיונוצחההתעוותההאימננטיות"של

עולמות,לשנימחולקטרנסצנדנטי,דיוקןהמחודשת][לפילוסופיהלה"שהעניק

ונקלטבהמשךנתקבעזהדיוקןוחולף.נצחיומדומה,אמיתיותחתון'עליון

 .) 20(שם,המערב."תרבותעלהבינייםבימיוהשתלט ,היהודי-נוצריבדואליזם

של"הפילוסופיהבכלל,הפילוסופיהשלתחילתהאלהחזרהאוחידושה,

בידיהתחוללה-בתמימות"ולאשיטתי"בתחכוםהפעם-האימננטיות"

ומסוגלבזמנו,הרוחאנשימכליותרברוחו"חופשיהיהשהלהמשוםשפינוזה,

סילוק .) 21-20(שם,תקופתו"לחידושיוארציחילוניפירושלתתיותר

שלכמשמעהארציות,כוחילוניותכמידמתבארהיהודי-נוצריהדואליזם

שלהיסודלעיקריהחזרהאםנדוןלאהאימננטיות".של"הפילוסופיה

ההיסטוריתובמחשבההחילוניות,אלשיבהגםפירושההיוונית,הפילוסופיה

משוםופרמנידס,תאלסלימיהחילוניותתופעתאתלהשליךהמסוגלתהתמוהה,

של"הפילוסופיהמכריעהלדידנו,והתרגום.שפינוזההואהמאמרשמוקד

 ;יובלשלוהתרגוםהקריאהמתוךהחילוניותאתוקובעתכמבססתהאימננטיות"
 .) 21(שם,התפלספות"שלאופןאלאמסוימת,פרטיתתורה"אינהזו,פילוסופיה

שמסוכמיםדברים,שלושהעלעומדתהאימננטיות"של"הפילוסופיה

 :יובלשלבהקדמהרבהבבהירות

 . 18למשפטמכווןושיובלמוטעיתבהקדמהשההפניהנראה . 9

 . 21עמ'הקרמהראו . 10

.שם. 11

 1מו:נעס
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עלמשמעותידיוןכלשלהכוללוהאופקהיש,כלמרחבהואשבכאן,הזה,העולם . 1
חסרתאשליההואמזה,שמעברעולםטרנסצנדנטי,עולםשלהדימויואילוהקיום,
עליו.להעיבאוהאחד,העולםבעניינילהתערבלהלהרשותשאיןביסוס,

משפטית,מוסרית,-תוקףבעלתכורמהלכלהיחידהמקורגםהואהזההעולם . 2
לתמוךהאמוריםכפייה,בכוחאובסמכותשימושולכל-דתיתואפילופוליטית
המעשה.בחייזובכורמה

האדם,לבכיהאפשרית-"גאולה"ואולי-אמנציפציההתעלות,שחרור,שלמידהכל . 3
 .) 21(שם,בתוכורקולהתממשהזההעולםמתוךלבואהיאגםצריכה

אמורמהםאחדשכלברורהעיקרים,שלושתביןהמבחיןלהבדללהיכנסמבלי

המעשית,לתבונההשנילמטאפיסיקה,פונההראשון :אחרלתחוםלפנות

פיעלהחלוקהכינדמהמה(במובןהאדםלגאולתוהשלישיוכיו"ב,המוסרית

הנוצרית-פונדמנטליסטיתהטקסונומיהאתלחלוטיןמקבלתאלהעיקרים

להוויה).

בלתיפרימיטיבימושגכמעיןיובלשלבספרומשמששבכאן",הזה"העולם

אםכך,נדונה.האימננטיות"שלש"הפילוסופיהאימתכלועולההשבמבורר,

הזה""העולםצורתכינגלהמרכזי),תפקיד(להןהתרגוםשבשולילהערותנפנה

באופןשפינוזהאתלפרשהקוראעלולכאילוקל,חשדשישאימתכלועולהשבה

ביחס :גמאלדוהאימננטיות".של"הפילוסופיהעםאחדבקנהעולהשאינו

שהםנראההאדם,בניביןהרווחתהדעהאתנבחן"אםכישפינוזה,שללדבריו

"הםיובל,מעירהתמדה,"עםאותהמבלבליםאבלנפשם,לנצחיותאמנםמודעים

מושגתמיתיתהאנצחיותהואילו ...זמןבכלקיוםעםהנצחאתמזהים

עודנתייחסבהמשך ) 1הערה 394 ,.ת(הזה."ובעולםהאלהבחיים

הנצחיות-שלובשתהכפולהלצורהובעיקרשפינוזהאצלהנצחלסוגייתבקצרה

של"הפילוסופיהשלהמאפייןהאימננטיות".שלב"פילוסופיההאמיתית

צורתוהיאכאן'כברהעולהמאפייןשבכאן'הזההעולםשלאוהאימננטיות",

מופיעהעולם-הזה-שבכאן :כזההואהדבריםפירושהמשלשת.ואוליהכפולה

אשליההואאחרדברכלהאשליה.שלהטרנסצנדנטי,העולםכשלילתתמיד

הואלעיל,שהזכרנוהראשוןבעיקרכברכילהבחיןמענייןואולם,ביסוס.חסרת

המעשיתהתבונהשלהעיקריםשיופיעוטרםועודהמטאפיסי-אונטולוגי,העיקר

להרשות"איןצו-התבונה,ציווי'בצורתגםהעולם-הזה-שבכאןמופיעוהגאולה,

העולםבעניינילהתערבמזה]שמעברעולםשלהביסוסחסרת[לאשליהלה

בעולם-הזה-נתליתכשהיאהאימננטיות",של"הפילוסופיהשלהצורה ,,הזה.

העולהשהשלילהבכךמעניינתמבורר,ובלתיראשוניפרימיטיבי,כמושגשבכאן
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שאיננההאפשרותשלילתמתוךרקלאעולההראשוני,למושגבצמודבקביע:ות

תמידמופיעההעולם-הזה-שבכאןהופעתהאין.שלילתאפשרותקרי,אפשרות,

צורתאבל ;הביסוסחסרתהאשליהעולםהעולם-שמעבר,לשלילתבצמוד

היאאלאכשלילה,מופיעהשהיארקלאשבכאן,העולם-הזהשלההופעה

שלבהופעתוכרוךהיש"כל"מרחבשלהופעתוכלומר:~ווה,-?7כשלילהמופיעה

שלילהשאיננו,מהשלמושגיתשלילהמתוךהעולם-הזה-שבכאן-ושבעכשיו

הפילוסופיהבשבילוכציווימעשיתכשלילהמלכתחילהכברהמופיעהמושגית

האחדהעולםבעניינילהתערבלהלהרשות"שאין :הקובעציוויהאימננטיות,של

המבנהשיתברר,וכפיועיקר,כללפשוטאיננוזהציוויגםאבלעליו".להעיבאו

-לספרהתרגוםשביןהכולל"וב"אופקהתרגוםבתוךהלאהגםיעלההציווישל
מבקשאלאשמעבר,העולםשלהאשליהאתלהפריךדורשאיננוזהציווישכן

אוהאחד,העולםבעניינילהתערבלולהרשות"שאיןכזהבאופןאותולכפוף

חסרתכאשליהשלוהזיהויולמרותכשלעצמו,לאמסולקהואעליו".להעיב

שלילתהאתמחייבהאשליה,שלסילוקהאתמחייבשאיננוהציווי,הריביסוס,

אתמקדימיםאנחנובכךאבלהצו.שלשליטתותחתהנמצאתיחוםשלבאופן

ההופכתשלילהוהמשלשת,הכפולההשלילהשלהזההמענייןוהמבנההמאוחר,

עליו,לאסורכדיקיומו,אתמחייבלצווהופךהנשללשלקיומואתמחייבלצו

בתרגום.נוספתקריאהמתוךיתברר

לעבריתהימיביניימית,העבריתשלבסילוקהפניועלמחויבכאמור,התרגום,

ב'אתיקה'הראשונההאקסיומהשבכאן.העתידיההווהההווה,שלהחיה

 ) 76 ,.ת(זולתו."בתוךאועצמובתוךאונמצאשנמצא,מה"כלכך:מתורגמת

אובעצמואוישנוהיש'כל-קלצקיןשל"תרגומו :כךיובלמבארבהערה

לשוןאתמבטאאינוהיש''כלהביטוי . 12פחותמדויקאךיותריפה _בזולתו'

בישמדוברמלכתחילהכברכאילוישמעהלעשויובהבחרששפינוזההרבים

המדויקהתרגוםהאחתהפסוק,בתרגוםבעיותשתיכןאםמזההיובלכולל."אחד

בשמיעתומשיםהואהדיוקאיואתרבים,לשוןמבטאאינוהיש""כלשכןפחות,

קלצקיןבוחרשבההלשוניתהצורה ?הפסוקאתכךשיקראהקוראמיהקורא.של

שכמהדודהמצעד ,אופןבכל .יובלתדגוםשלבאיכותולדוןזהקצרחיבורשלמעניינוכללזהאין . 12

איננויובלמכאוב".יוסףדעת"ויוסףהציטוטכדוגמתאי-דיוקיםנפלוזה,ממיןומהורדתמדעית

בדתותהמאמיניםד"ל,הטפלה","האמונהעלהנמניםאלו,שלמטעמיםפסוקיםשלבסירוסםחשוד

היהאלמליובדי, ;זומטעותלהימלטכדיצה"ליתתנ"ךמהדורתבכללהביטהיהדיההיסטוריות.

הגדסאעלעומדהיהבקל-לדחותמנתעלומשיביובל'דוחהאותו-קלצקיןשלבתרגומומביט

יותר.המתוקנת
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להפליא,מדויקתהיאאלאפחות,מדויקתהיאשאיןרקלאהכימות,אתלבטא

שיובלזוקלצקין'נסמךעליהןעברית,השונותללערלהאיננהשאוזנולמי

הרבים,צורתבדיוקזוהיההשכלה".אישבפיהבינייםימישל"העבריתמכנה

בשםכשהואוהןפועלהואכשהאמורהןמשמשתוהיאיובל'מבקששאותה

חמין",שלקומקוםעליומטילאניממנה,ליודליהאומר"כללדוגמא,כךעצם.

וכלבו'מעכבתבילהאין-לכילההראוי"כלנקרי",מידרחברחבהאומר"כל

וכיו"בכלום",אמרלאכירושליםהאומר"כלמעכבת",בילה-לכילהראוישאין

רקלאאבל ;והאחרוניםהראשוניםבדבריחז"ל,בספרותבגמרא,ספורלאין

קרי,היהודית,הפרוטסטנטיתהלאומיותבידישאומץ-בתנ"ךאפילובהם,

תחיון"הבתוכלתשליכוהוהיאורההילודהבן"כלמופיע-החילוניתהציונות

לבן-זמננוביחסהתרגוםשלערכורקלא :ולמדצאוגו'".יצחקהשומע"כלוכן

שלגופאה'דיוק'אףאלאהשומע,שלהערלהלאוזנוביחסיובל,פיעלנשפט

התרגוםאתיובלמאפייןכזכור,זה.שלאוזנופיעלונקבענאמדקלצקיןתרגום

פיוטית.ועבריתהבינייםימישלפילוסופיתעבריתזוחיתהכאילוקלצקין'של

ליהיהעקרדבר:של"קצורוואומר:האחרוןאתמכחישעצמו,קלצקיןאמנם,

אמנם, .) XVI(קלצקין,לשון."שליפיולאובצורתה,בתכנהמחשבה,שלדיוקה

המונחיםמןבכמהלהשתמשקלצקיןמציעהימיביניימית,העבריתלגבי

שלוהדקדוקיהתחביריהמבנהאתוכלמכלדוחהאבלאז,שחודשוהפילוסופים

כימוסרתלתרגומובהקדמהשלועדותוהביניים.ימישלהפילוסופיתהספרות

עצמווטעוןתרגוםכולוהואהפילוסופית,ספרותנושלסגנונההשלישי,"הסגנון

עצמושהואהעבריות,בריבויקלצקיןשלשימושיו .) XX(שם,תרגום"

במבניםמדויקבאופןמשתמשהוא .עצמובפנילמחקרראויביניהן'מבחין

בעלישלזוובעיקראשכנזחכמיוספרותחז"לספרותהגמרא,מלשוןלשוניים

שלהעבריותהמקבילותשלהשונותבצורותבעיקרודקמבחיןהתוספות,

לצורתאףמתייחסוהואהאחידה,בעבריתשנדחווהסוביינקטיב,הקוניונקטיב

הואהחי,בלשוןהמתקלצקיןתרגוםלעברית.הדרושההמיוחדתהפיסוק

נכנעוולאאשכנז,חכמילשוןאתכללועברית,שנכתבוהיחידותמהיצירות

והמשיךהאירופיתהיהודיתבנאורותשהחלהלשוני'הניקיוןשללאידיאולוגיה

כלעלבאיחודה.הלשוןעלהפרוטסטנטיתהיהודיתהלאומיותשהביאהבכיליון

תוךומתרפקאשכנז,חכמילשוןקלצקין,שלללשונו"פיוט"שמייחסמיפנים,

שלהפרוגרמהתחתאלאזאתלעשותיכוללאשבלשונו'"החן"עלדחייה

כלשוןקלצקיןשללשונועיקראתשרואהומיהאימננטיות",של"הפילוסופיה

מימיהמודרניותשלהקרעהבנייתלוזרהשלאסבירהפילוסופית,הבינייםימי
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יסודותעם[ה'אתיקה']שיצרה"הקרע :הבאבנוסחמתמציתשהיאכפיהביניים,

כמהשלחידושםבאמצעותניכרת,במידההתרחש,הבינייםימישלהתרבות

תורת ...העתיקהוהרומיתהיווניתהפילוסופיהשלרוחוהלכייסודרעיונות

ששלטההנוצרית,ובעיקרהיהודיתהדתית,המסורתעלתגובכךקוראתשפינוזה

 ) 17 ,.ת(ימיו."עדבמערב

אבלהאימננטיות",של"הפילוסופיהשלמספיקלאפיוןהגענולאעדייןאמנם,

והמשלשתהכפולההלוגיקהלאורובמיוחדהקודמות,מההערותכמהלאור

שלהעשירבאפרטיובלשלמהערותיוכמהבחלקיותלבחוןאפשרלעיל,שנדונה

הקוראאתלהצילנועדובספרהמפוזרותיותרהפשוטותההערות .הערותיו

ובלתיטפלהאמונהלווייחסשפינוזה,בכוונתחלילאיטעהשלאכדימתקלה,

ההערותלדוגמאכךהראשון".החילוני"היהודישהיהלפילוסוףהולמת

 :הבאותהחינוכיות
מתוךהרימתי,בוואיןבנצח,ומאוחרמוקדםואין"ומאחרשפינוזהטענתעל

היהלאומעולםאחרת,לצוותיכולאינושאלוהיםנובע,לבדהאלוהיםשלמות

להיותיכולואינוצוויולפנימצויהיהלאשאלוהיםאוכן'לעשותיכול

הפילוסופימהוויכוחהתעלמותמתוךיובל,אומר ,) 112 ,.ת(בלעדיהם"

מתייחס'מצוות')או('צווים'הדתיתבמטאפורה"השימושאליו,מכווןששפינוזה

בהתייחס .) 3הע'(שם,ופועל"קייםהואשלפיהםהאל,חוקישהםהטבע,לחוקי

יחסלולהיותיכולולאזמןעל-ידימוגדראינו"הנצחכישפינוזה,שללדבריו

שאומרדברים-נצחיים"שהננובניסיוננווחוויםחשיםאנוזאת,ובכל .לזמן

אתלהוכיחמנסההואכילהשתמע,עלולממנולמשפט,בהוכחהשפינוזה

נשאראלאהגוף,עםלחלוטיןלהיהרסיכולהאינההאדם"נפשהנפש,הישארות

אתומפיקזמננו,בןהקוראלצונילתקןיובלנחפז-נצחי"שהואמהדברממנה

חוויות-לוגית''חוויהלולקרואשניתןכאן'הנדון"הניסיון :הבאהההערה

לנצחיותכהוכחהמוצגאינו-אלזמניובכךלוגילעולםהשייכות

המשךרקהאדם.לבנימשותףחווייתימצבבדברטענהרקזושעהלפי ;נפשה

 386 ,.ת(לכך"הוכחהויציעבסיסזולחוויהלהיותיכולמובןבאיזהיסבירהדיון

זהממיןחרדתיותשהערות(למרותאלהבהערותאסתפקשעה","לפי .) 2הערה

אחרים'),וכופריםב'שפינוזהוהןלתרגוםההערותבאפרטהןלמכבירמצויות

שלשה'אתיקה'כדידרושותעצמןהללוההערותכילהביןכדיבהןשדימשום

 ;תפקידהאתתמלאלחילוניות,ק 1כטקסט-נלשמשהאמורהזושפינוזה,
"הפילוסופיהשמעמידההאפשרויותשדהעלללמודהיאיותרהחשובההמלאכה
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המתהתרגוםשלחשיבותועללעמודיהיהגםאפשרכךומתוךהאימננטיות",של

 .לזמניהאבמובנוהנצחשלתפקידועלגםכמוהחיבגוף

 ?שפינוזה'של'לשונואפואחיתה"מה

יובל)כירמיהו ,, •לשוןלוחיתהלאאחתבמלה

שנדוןהאימננטיותבמשפטדילאהאימננטיותשלהפילוסופיהאתלהביןכדי

האנוסים"."משפטהואה'אתיקה',שלהחשובהשניהמשפטבקצרה.לעיל

בצורתההאימננטיותשלהפילוסופיהשלהלוגיקהאתיעמידהאנוסיםמשפט

צורה-לוומעבר •שבעולם-הזה-שבכאןההוויהוכלפיהתרגוםכלפיהמוגמרת

שלשהציוויבתנאירקשהושלםכמהאלאשהושלם,ה ?7 ק.:פירושהאיןמוגמרת

למשפטקודםהוא ;ובתוכוהעתידכלפיופועלמופנהלהיותממשיךהחילוניות

הפילוסופיהלהבנתכתנאיהיסטורי,כתנאי-לוקודםלו,ומאוחרהאימננטיות

שלהלוגיקהשלהממשיתהתולדהשהואכיוון-לוומאוחרשפינוזה,של

האימננטיות.

ב'אתיקה'יובלמוצאהתבונה",של"האנוסאואנוסים,בןשפינוזהלהיותרמז

 :ג)חלק , 46(במשפטעצמה

משלו,שונהלאומהאושונהלמעמדהשייךאדםעל-ידיעצבאושמחהלושנגרמומי
הכלליהשםתחת[בהופיעה]אדםאותושלהאידיאהכסיבתם,נלוותה,לעצבאוולשמחה

כלפיאלאאדם,אותוכלפירקלאשנאהאואהבהלידייבואאומה,אותהאומעמדאותושל

אליהם.שיירשהואהאומהאוהמעמדכלל

העוסקבספרהיחידהמשפטכמעט"זה :טוענתלקוראהמכוונתההערה

אתמבטאשהמשפטלשערוניתןקבוצה,נגדקדומיםמשפטיםשלבפסיכולוגיה

לבחוןמבלי .) 1הערה 239 ,.ת(מתוכם"באששפינוזהוהאנוסים,היהודיםניסיון

שבוובהקשרבמשפטכלשהובסיסלהישבכלל,וליהודיםלאנוסיםהאלוזיהאם

הפילוסופיהאתלהביןכדיהריה'אתיקה',שלהמשפטיםבסדרהמשפטמופיע

ביחסכלומרלאנוסים,האלוזיהבדבריובלשלפירושואתנקבלהאימננטיותשל

הרקעמתוכם.באששפינוזההחשובהלעובדהוביחסהאנוסים,ניסיוןשללביטוי

בספרויובלשלהמרכזיתהתיזהאתאופניםבכמהמשמששפינוזהשלהאנוסי

ובתרגום.

פנים.כמהלושגםהפסיכולוגי,ההקשרהואהאגרסיות,שלהראשוןההקשר

בפילוסופיהביטוילידישבאהמסוימים,לנושאיםשפינוזהשלהרגישותראשית,

כייובל,טועןלתרגוםבהקדמהכךשלו,האנוסיברקעמוסברתלהיותיכולהשלו,
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התבונה,שלהאנוסושפינוזה,לאינקוויזיציה,ותודעתיקיומיבניגודעמד"האנוס

ביטוי,וחופשמחשבהחירותדרשכאשרפילוסופיביטוילכךנתן

שללהוגהנעשהבכךהאנושית.החשיבהבפנימיותלשלוטאפשראיכיוהדגיש

בשםכינוהומאוחריםשדורותהזרםשלולאב-מייסדסובלנות,

הפסיכולוגיה ,כלומרבמקור).הראשונהההדגשה , 49-48 ,.ת( ,,,יזם'ליברל

האבהואשפינוזהאשרהליברליזםשלעלייתולאפשרותההסברהיאהאנוסשל

השונות,מהמסורותהריחוקעםהאנוסשלהמצב .זמנו"טרםשלו'המייסד

שלמהחיתהלאליהדותש"שיבתם"כפיהגוייםמביןנדחושהאנוסיםהעובדה

שחלקלכךלגרוםכדימספקתתלישותיצרדחוי,מעמדםהיההיהודיםביןוגם

העולם-זההעולםהבענייניוהתרכזובכללבדתמרכזיעניין"איבדומהם

 .) 48 ,.ת(מסוימת)"מבחינהיצרו,שאותו(מושגהפרטייםובחיים-האימננטי

ובחייםהאימננטיבעולםקרי,הזה,בעולםוההתרכזותבדתהענייןאיבוד

הפסיכולוגית-סוציולוגיתהקרקעאתויובל,אליבאבעצמם,מהוויםהפרטיים,

איפשרהמארניהמצבש"באחת,משוםכהוגה,עצמושפינוזהשללצמיחתו

היהלאכמעטהמסורתיתבדתהנטועשאדםדברים,ולהשיגלראותלשפינוזה

המצב-אתביטוילידילהביאיכולהיהה"חושב,·,שפינוזהלהם".מסוגל

המיוחדהרקעמתוךיצא"שפינוזה :יובלזאתמסכםוכךהאנוס,שלהאימננטי

הפילוסופיהבריעיוןבעיקרשלו,בפילוסופיהעוצמהרבשיטתיביטוילוונתןהזה

ל"חושב"איפשרויובל,אליבאהאנוס,שלהמצב .)םש(האימננטיות"של

המסורתכבלישלסילוקםבזכותהןהאימננטיות"שלל"פילוסוףלהיעשות

זמננובןכליברל-סוציאליסטשפינוזהשלהדימויעללהגןיובלממהרבתרגום,שוניםבמקומות . 13

חייםובעלילנשיםביחסכךהקורא.שלבאזנולהותירהמפורשיםדבריושעלוליםהרושםאתולתקן

נשלעמדתוזאת"בכל :"האמיתית"השפינוציסטיתהעמדהוביןשפינוזהשלעמדתוביןיובלמבדיל

דוחאתמבטאשפינוזהנשים,עלבהעדותיוכמוזובשאלהחיים.לבעליאמפתיהחסרתשפינוזה]

היאגםשעלולהשפינוזהשללטענהביחס .) 1העדה 316 ,.ת(הגותו"יסודותשאדאחדומפגרזמנו

מתקןרעים",הםבמדינהוריבפירודלידיהמובילים"דבריםכיהליברל,שלבאוזניודעלהישמע

לריבאלארגילים,אינטרסיםלניגודיאולמחלוקתאיננה"הכוונה :ומבארההקשראתמידיובל

אתהדוחהשפינוזהשלהמרכזיתלטענתוביחס .) 2העדה 320 ,.ת(החברתי"הקשרעצםאתהמפורד

 :יובלמבאדרעים",הםהרחמיםהתבונה,בהדרכתהחי"באדםכיבטענההרחמיםשלהאתיקה
הליברליזםאבידקלאהיהלאשפינוזה .) 1העדה 327 ,.ת( " ...בזהירותלקרואישזהמפורסם"משפט

שיש"נדאהלקורא,יובלמבאדוכךהליברל-סוציאליזם,שלהקייםהמצבמבשדאףאלאזמנוקודם

המיועדותאלו,ממיןהעדות .) 5העדה 356 ,.ת(אוניברסלית"סעדמדינתשלהרעיוןהתחלתכאן

הלאומית,החילוניותשלמכונןלטקסטשפינוזהשלהטקסטאתשהופךלמימתאימותלקורא,

מתוךהמבוקשהקייםהמצבאתושובשובכמאשררתחוקה,שלשונותלפרשנויותבעיקרןודומות

מקודש.לטקסטנצחית""אלזמניתאוא-היסטודיתפנייה
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העולםבעניינילעסוקנטושהאנוסיםבעובדההןהדתיות,המסורותאוהדתית,

והנוצריתהיהודיתלחברההחיצונימצבובזכותוהןהאימננטי,העולםהזה,

החברה.כלפי"ביקורתי"מבטלפתחלושאיפשרכאחת,

 ,החופשיהגיבורשללצמיחתוהפסיכולוגים-חברתייםמהתנאיםחלקהםאלה
שלגיבורהואואולי-טראגיגיבורגםהואיובל'שלהגיבורשפינוזה,אבל

כמיןבתחכום,אלאבתמימותלאאבלהיווני,הגיבוראתשמחזירהמודרניות,

האחרונהשלזואלאהאנוס,במצבנעוצהשלוהטראגיותשגםמעו:;~רת,יוליסס

כדיהאימננטיות".של"הפילוסופיהשלההבניהעללכתמרחיקותהשלכות

 .וזמנומקומומבחינתב'אתיקה'האנוסים""משפטאללשובישזו'תיזהלהבין
הגיאומטרילסדרבניגודיובל.טועןמקום,בלימשפטהואהאנוסים""משפט

"משפטאחרים,למשפטיםביחסמתקייםמשפטכלבוה'אתיקה',מבוססתעליו

הלוגית""החוויהיובל,שלבביטוילהשתמשואםממקומו,תלושהאנוסים"

בכלל.האימננטיות"של"הפילוסופיהשליסודמשפטמעיןמהווהמבטאשהוא

להיווכחכדייובל'שלמהניתוחיםכמהבאריכותלצטטמיותרזהיהיהלא

 :"משפט-האנוסים"שלבחשיבותו

חיבורוהמיד,ת,•י''תורתמשפטיביןומפתיעבולטהדישהאנוסים]נפרשתזולפרשה
ולאאישית,בפסיכולוגיהשפינוזהעוסקהדיוןכללאורך ...שפינוזהשלהשיטתי

וכר',ותקווהפחדושנאה,אהבהוצער,שמחההואעניינוחברתית-קיבוצית.בפסיכולוגיה

בתופעתהדיוןבעתקדמת,ומכנההלאלפתע'לוהנההפרט.נפששלבמישורכולם
בפסיכולוגיההעוסקומוזר,מיוחדמשפטזהפינושלשעטוממתפרץ ] ... [השנאה
ניעכמהויבש,מדעימשפטהספר,חלקישארכמוזה,סגנונומבחינתדווקא.חברתית

כיהמנדרגעיםלאוהגיאומטרית,הלשוןשלעולהתחתרגשותלשצםוע
 ) 210"נייטרלי"('כופרים',מדעיסרבולמרובמתפוצץכברהוא

רגשות,שלעוצםהמכניעשפינוזה,שלמעטוהמתפרץהאנוסים""משפט

שצוטטהאנוסים","משפטאלאאיננו-מתפוצץכברהואכינדמהשלרגעים

אומהבןאואחרת,חברהבןכלפימופניתלהיותהיכולהלשנאהומתייחסלעיל

הסוציולוגיים,ההסבריםלתחוםגולשהמשפטכייובלקובעראשיתאחרת.

במשפטיםב'אתיקה',(המעייןב'אתיקה'דוגמתוושאיןהחברתית,לפסיכולוגיה

המשפטציטוטאחריהמשפט).הקשראתאחרתלהביןעשוילו,הסמוכים

יובל,מוסיף , natioהלאטיניתהמלהובתוספתקלים,בשינוייםקלצקין,מתרגום

תחוםאללפתעשפינוזהדילגומדועכיצדתמיהה.מעוררמוזר,"משפט

ה'אתיקה'אלחזרההטרנספורמציהאתשעברהלפני ,קלצקיןשלבלשונוה'אתיקה'נקראתכך . 14

 .יובלבתרגום
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 " ..אחרי-כן?אולפני-כןנוספתדוגמהשוםלכךכשאיןהסוציולוגיים,ההסברים
לילכרהאוכלהואזהמשפטשלתוכנו"גםמתעצמת,עודהתמיהה .)םש(

מתחתאך ...אומה'או'קבוצהכלעלבשווהשיחולמכיווןביותר,

הטקסט,בתוךשלההדופןיציאתומתוךהיבשה,המדעית-סוציולוגיתלהכללה

בניאלההאנוסים'עדתשלובתוכוישראל'עםלשוגורלבמיוחדמתפרץ

סבלכמותםעודמיאשרכל,בפישנקראוכפי ) na9ao natio ("האומה"

השתמששבוהלשוניהמבנהאתפסלכזכור,יובל, 15קיבוצית."משנאהוסובל

"משפט--הכלעלשחלהריבויאתמבטאאיננוכיהחששמפניקלצקין'

הכלעלשחלותוכזהבאופןאבלהכל,עלהחלמשפטהואלעומתו,האנוסים",

המלהביןהזיהויחלה.היאשעליוהריבוי'בתוךמיוחסליחידומפנהמרמזת

איננובכלל",ישראלעםשלל"גורלוכךומתוךהאנוסים,ובין natioהלטינית

יובל.שלבמטאפיסיקההמשפטשלהכלליתחלותואתשנראה,כפימבטל,

היהודיאתתמידהמחזירהמבטלגביסארטר,שלעמדתואתמאמץיובל

שפינוזהשל'אומתו'גםהיאהכללית-פרטית]זו"[האומה, :ומוסיףליהודיותו,

לאחראףליהודים,המזומנתהשנאהמןלסבולמוסיףהואגםובשלהעצמו,

אתהכללי'".'השםבאותועמםיחדכלולשהואמפניורקהקהילה,מןשפרש

 :להחליףיובלמציעהאנוסים"ל"משפטההוכחה

המזעזעגםזאתועםהיבש,הקצר,המופתאתבדמיונולהשליםיוכלשומעתאוזןלושישמי
 :כךאותוולכתובבפשטותווהנוקב

מופת

והאנוסים.היהודיםתולדותמופתומתבררמתוךמשפטט"ז,חלקזה-ומכל

טורחאףוהואשפינוזהשלט"זלמשפטשהוסיףמהאתלהסבירממהרויובל

 :והאנוסים"היהודיםתולדות"ומכללהדגישו'

 ?עטומעלריחפהכילהכחישיוכלמיאך-ממשבפועלהסיפאאתכתבלאשפינוזה

 .) 211('כופרים',

ליהודיםיובלאצלמתייחדזאתועםבשווה,כולםעלשחלהזה,הכלליהמופת

כפיוהאנוסים".היהודיםתולדות"כלמתוךלוגיגיאומטריבאופןמוכחבלבד,

כבן-חורין'שפינוזהשלבפסיכולוגיהחשובתפקידלאנוסיםלעיל'שהוברר

שיתבררכפייותר,עודגדולההאימננטיות"שלל"פילוסופיהחשיבותםואולם

היהודיםועלבפרטהאנוסיםעלמשליךשיובלהנוצריהסבלמודלבאימוץלדוןהמקוםכאןאין . 15

אושוויץ.שאחריהיהודית-נוצריתבסינתזהחלקיובלנוטלזה,לו-במובןדומהשאיןסבלבכלל,
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קרי,כפולה,התפרצותמבטאשהוארקלאיובל,קובעהאנוסים","משפטלקמן.

אלאבכלל,ישראל"עםשלגורלובמיוחד"מתפרץממנושפינוזה,שלמעטוזו

הואב'אתיקה'שמקומוזהבמובןמיוחד,מעמדלוישבכללה'אתיקה'שלגבי

אגב''הערתמעיןלפנינוכישמעיד"מהמקום,בכלהואולכןמקוםהעדר

אחר."מקוםבכלגםלהשתבץשיכלהשיטתית

יובל)(ירמיהוהחילוניות"מושגיהיההדיוניםכללאתהמחבר"הבריח

של"הפילוסופיהשלצמיחתהלהבנתהמפתחמשפטהאנוסים","משפט

האנוסיםשלמקומםכמוומקומו,ב'אתיקה'מסויםמקוםלושאיןהאימננטיות",

המבשרהמשפט ;להלןשיתבררכפיאלזמני'אויזמןובכלמקוםבכלהואעצמם,

ומהאמונהההיסטוריתמהדתהניתוקאתהביקורתית,החילוניותעלייתאת

"הפילוסופיהמתוךהמודרניותשללהבנתהאחרתמכרעתתרומהתורםהטפלה,

כדיבאנוסיםבחריובליטועןשפינוזה,התבונה,שלהאנוסהאימננטיות".של

מוסיףהגויים][שנאתהחיצוני"הגורםהיהודים.שלהמתמשךקיומםאתלהסביר

הסיבהכנראהזוהשפעתו.אתאיבדהפנימיהגורםכאשרגםפעולתואתלפעול

ובמעשיהםבאמונתםלגמריהיהודים ,נולוח,יאםגםכיסבור,ששפינוזה

-קבוצתיבאופןזה)בשם(ולהיקראכיהודיםלהתקייםיוסיפועדייןכפרטים,
יובל ,כאמור .) 215('כופרים',נצח"לאותםתקייםהגוייםשנאתזוומבחינה

מיוחד.גווןלומעניקאךבספרו,סארטרשלעמדתואתבמפורשמאמץ

שפינוזה-של-אצלדבקההדתות,שלההיסטוריהכמסל.ןושפינוזההחילוניות,

לשנאתמצטרףהאלזמניות,קרי,המיוחדת,הלוגיתבצורתוכשהנצח,בנצח,יובל

כךואחרהגויים,לשנאתהנצחיותמצטרפתכיצדלהבהירכדיהגויים.

עודלעבורישוהנצח,החילוניותביןמהאולחילוניות,ובמקביללאנטישמיות

האימננטיות".של"הפילוסופיהעםגלגוליםכמה

בגללרקולאבמקרהלאבכללהיהודיאתלייצגשפינוזהעל-ידינבחרוהאנוסים

 :זאתמנסחשיובלוכפייעצמושפינוזהשלהחברתיות-פסיכולוגיותהסיבות

יהודיםבולאבקונברסוס,בחרכאשרשפינוזהשלמצידוחדתיומרקהבהזוחיתהלכן

שניםמאותוכמהישראל,בתולדותהראשונהבפעםהאנוסים,שלו.התיזהלהדגמתתקניים,ה

לדתלאההתנגדותפרישהיאאנטישמיות,שלמיוחדממיןסבלו-תרנידומההאנטישמיותלפני

אתשנטשהקונוורסו ...אקסיסטנציאליתאנטישמיות-דיוהיהיוםקהםצעלאלאהיהודית

-לרעהאותולהפלותהוסיפהזוכימצאהנוצרית,בחברהבכנותלהתבוללוניסההיהודיתהדת
דעתותובלאהתלויגורםיסודעלכלומר,-ודמומוצאוסמךעלאלאדתו,סמךעלעודלא

 ) 216קיומו.('כופרים,'עצםשלאובייקטיביבמרכיבאלאהסובייקטיבית
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סתםלאמותניתזו'לנצחיותהאפשרותאוישראל'עםשלהנצחיקיומו

עודתלויהשאיננה-אובייקטיבית-ומיוחדתחדשהבצורהאלאבאנטישמיות,

ולאהקונוורסוס,שלהבלתי-כנההלבבכוונתלאסובייקטיבי,ממדבשום

שהתפשטזההחילוניות,מבשרהקונוורסוס,היהודית.הטפלהבאמונהבדבקותו

שלאובייקטיבימרכיבסמךעלמובדלהעולם-הזה,בןכשלעצמו,אדםמדתו,

היהודי,שלהקיום""עצםמהואו ?הזההאובייקטיביהמרכיבמהוקיומו.עצם

כאן'כברברוראבלבהמשך'כךעל ?דתמכלומופשטחילוניהואאם

הבדלכלללאלעצמו,כשהואביהודיכרוכהשפינוזהשלהמיוחדת"ש"ההברקה

 .כאחדומודרני"נצחי"באופןמובחןזאתובכלמבחין

סוף,איןעדהמוגדלהאידיאליהאבדיוקןהינדהאלכיהטענה,נכונה"ואם
נולד')שלאלילד'קדיש(קדטש, ".אושוויץכדמותליהתגלהשהאלהרי

אצלשפינוזהשלהסובייקטיבית""הכרתוענייןמה ?ולשפינוזהלאושוויץמה

החילוניותאושוויץ'אצלהקונברסוסענייןמה ?המשרפות"לתוךהישר"היזרקות

"לאלומראפשרלכאורה, ?בבית""ההיותענייןאצלוהלשוןהתרגום,אצל

בספרוהכרוכההתרגוםמעשהקריאתמתוךשיתבררכפיאו"הכל",אוכלום"

אושוויץשלשהמוחלטכדיאבלכאחת.כלום"ולא"הכליובל,של

עודלהתעכבצריךלתרגום,ביחסגםיתבררוהאימננטיות"שלו"הפילוסופיה

בבית"."ההיותואצלהלשוןאצלהתבונה,שלהאנוסאצל

האובייקטיבי,וביןהסובייקטיביביןעומדיובל,שלבניתוחשפינוזה","מקרה

זהובמובןולחקירה,לדיוןמושאהסובייקטיבית""הכרתומשמשתלעתים

האמיתית"אמונתולגביהאינקוויזיציהמחקירותשניצלהאנוסים,בןשפינוזה

בידיהמתגלהוהגלויההנסתרתהכרתואתשמלוותמהחקירותניצללאוהכנה",

ציונישפינוזההיה"האםהמנחותובשאלותבספר,שוניםבפרקיםכתביוביןיובל

אחיזהלכךהיש ?בהכרתויהודישפינוזהנשארמידה"באיזואו "?בסתר

 16סובייקטיבית"
"מרחפתהאינקוויזיציהשרוחשאלות- ) 220('כופרים,' ?

מעניין .) 220 (וגו'"'חילוני'קדםיהודימנוכר,יהודיכופר,"יהודישפינוזה:עליובלכותבזהבהקשר . 16

ביודעיןאםביןבלבד.המקראמןלפסוקיםהשמורב'וגו",'ונו"המוכרהסימןאתלהחליףבוחרשיובל

ביןמוזרהסינתזההיאהמקראמןלפסוקיםלהפניהיובלמשתמשבההסימוןשיטתיודעין,בלאאםובין

 . > 18 :<אבנוסחהפניההיאוהתוצאהנוצרים,עלמקובלתשחיתהוזויהודיםעלמקובלתשחיתהזו
לנוכחאבלבלבד,זוטאקלצקין.נקטבהמהצורהבשונהה'אתיקה'למשפטיגםמפנההואדומהבאופן

האימננטיות".שלה"פילוסופיהשלללוגיקהזדהאיננהזוזוטאגםשיתבדרמהולאודכבדהאמור
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וצבמכלפיהאובייקטיבי'כלפימוטהשפינוזה""מקרהעומדלעתיםעליהן".

מבשר.ששפינוזההיהודי"של"הסוגאובמקרה,בוהמתגלםבכלל,היהודישל

קרעיהאובייקטיביוביןהסובייקטיביביןשפינוזהבמקרהמונחקרעיובליפיעל

כפיהאימננטיות",של"הפילוסופיהוקובעתמסמנתשלוהאפשרויותשדהשאת

לאובייקטיביהסובייקטיביביןהרובצתהזו,התהוםאתאותה.קובעשהוא

רקדברישלובסופוהיסטורייםפיתוליםאחריתוכלישפינוזה",ב"מקרה

מולסופי.ואוליממשיפתרוןלפתורהעצמי""השלטוןשלהיהודיתהלאומיות

וכךבאוויר","התלוישלהמקרההואשפינוזהמקרהבהמשך,שיתוארהממשי,

 :יובלכותב

שלאההם,בימיםידועהלאתופעהדתי'לאיהודיחדש'סוגמדיוהיהיהשפינוזהאבל
היהלאעדייןכזהוציבורלו'הדומיםאחריםיהודיםשלציבורבליממשלקיימהניתן
שהציגבעיהלפתרוןבליאוויר'בויתלהיהודיהיהשפינוזהלכן .בזמנוקיים

בונשארולאמעמוממשפרששלאאובד,יהודיתקנה,חסריהודינשארהוא ...שלוהמקרה
 ) 49 ,.ת(ממש.

יובל)(ירמיהו "?הראשוןהחילוניהיהודי :עמוובני"שפינוזה

לאש"עדייןהבעיהאובאוויר,התלוילאובייקטיבי,הסובייקטיביביןשלהביטוי

אחת,לשוןלשפינוזהחיתהאםברורלא"כלל .הלשוןמןגםנחסרלאנפתרה"

 ?שפינוזה"של"לשונואפואחיתהמה ...חייוולתנהההבשדומיננטית,

בלירבים,יהודיםכמנהגפוליגלוט,היההוא .לשוןולתהיהלא :אחתבמלה

אתותעצבשתשלוטלשוןיבית""בשממיהיהשבהאחתלשוןלושתהיה

 .) 197('כופרים',לו."חיתהלאאורגניתחברהגםחייו.מרחבכל

מריבויאףאלאשפינוזה,סבלילשוןהעדרשפירושןלשונות,מריבוירקלא

פניםכלעלכךדבורה",וחנהמיכאלבן"ברוךמכונההואלפעמים-סבלשמות

ברוךאחדשל"זכרומתעוררהיהודי"ב"רחובולפעמיםיבאושוויץמוטבלהוא

מועמדמשותף",ל"שםפרטישםבין .) 229('כופרים',רה-שפינוזה"בנדיקטוס

השםמשותף.כשםומכאןפרטי,שםכהעדרהלשונות,ריבויכמוהשמות,ריבוי

עדייןשלויהמקרהשהציגהפתרוןאתחסרעדייןהשמות,ריבויאוהמשותף,

לוחיתהולאחייו,מרחבבכלשישלטולשוןולאשםלוהיהשלאלומראפשר

הלשונותריבויאתכורךיובל .שמואתשיקבעוחיילשוןאואורגנית,חברה
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ההיות-"בממש"בולהתממששיוכלכדיבבית"."ההיותעםלשון'העדרשהוא

לו"דומיםיהודיםשל"ציבורעםיחדמעצבתלשוןללשון-אחת,זקוקהואבבית,

אולמוסלמים,לנוצרים,להצטרףהיהיכוללאשפינוזה !דייקאיהודים-

אותושמכנה(כפיואבי-הליברליזםליהודים,דווקאאלאלו","דומיםלאחרים

ת, 1ך;מהואשלושהמאפייןבמרחב-חיים,להתקייםמכל,יותרזקוק,יובל),

אחתובלשוןב"בית"היהודי,שלברמיותובראשונהבראשכאמורהמתאפיינת

חי ,כמבשר .אירופי Heimatמעין ,~לוחייםהרחבמלכאתהמעצבת

"אחת"לשוןבליפוליגלוט-כמנהג-יהודים-רבים,תלוי-באוויר,כשהואשפינוזה

היהודי,שלהעצמיהשלטוןבצורתהקיוםלפני"העדיין",בשלבעדייןהתקיים,

לו"שתקדישהעברית,ללשוןלאקדמיהלפנותהאפשרותבפניופתוחהחיתהולא

בענייןותכריעוהתעשייה,"הטכניקהלמונחישהקדישהלבתשומתאותהאת

ותעצבשלו,הלשונותריבויאתולתמידאחתתסלקשמו,שלהאחידותחוסר

אחת.ללשוןאותה

אליבא-היאזוטרתאמילתאלאוהאנוסים",שב"משפטהמשותף"ה"שם

מחליטהמשותף,השםבכלל.אומותשללקיומןההסברגםוהואייתכןויובל,

חוקיבתוךלמשמעותיתההופכתלקטגוריה,ללא-ממשיהממשישביןמהאת

ישיםרקשפינוזה,שלהאונטולוגיה"לפיאמנםמחדהזה.העולםשלהטבע

 ,, .בךלב ,,שםאוממשחסרותהפשטותרקהם'כוללים'ממשיים.הםפרטיים

סיבות,שלרשתיצרוהטבעשחוקימונע,אינוזה"נומינליזםשמאידך'אלא

ישתנוימתמסויםךיחיקבוצתלשהחייםונסיבותהגורל'הדימוי'שבגללן

אךממשי,אינדיווידואלבעצמויהיהלאככזה'העם' ...הדדיאומקבילבאופן

לצורךרחי'כהאףומשמעותי'יהיה ,עם,הקטגורייתבשימושה

הערה 508('כופרים',גורלם"ויםךיחיהלשצבםמשלמדעי-טבעיהסבר

11 (. 

יובל)(ירמיהושפינוזה"שלהאונטולגיה"לפי

א-מוחלטותאוהיסטוריתממשות ?משותףשםאובלבדשם-ו"אושוויץ"

האומותשל"קיומןנחלתאומסוימת"יחידים"לקבוצתשייכת ?היסטורית

לומר'ישזהירות,ב ?הכרחית"ואףמשמעותית"קטגוריהאומושג ?בכלל"

זקוקיםוהמשותףהפרטיהשםאוהקטגוריההמושג,אושוויץ'שלשהמוחלט

גםכךיובל,פיעלהאימננטיות"שלב"פילוסופיהמדיוןיותרנרחבלדיוןוראויים

במקרהלהםנזקקיםאנחנוכאןאבל ;שפינוזהשלהפילוסופיהוודאיהחילוניות,
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רשתופורשבזו,זוהתלויותהסוגיותאתבחדא-לישנאבתוכוהמאחדמיוחד,

הדברים.מכףכניןואליה-אחתאונטולוגית

הזה,העולםחיובעלשראינו,כפימבוססת,האימננטיות"של"הפילוסופיה

האמונהאוההיסטוריותהדתותשלילתקרי,האשליה,שלילתמתוךשבכאן,

עליהואוסרהדתית,האשליהאתהתוחםצושלבצורהמופיעהוהיאהטפלה,

מתוךהשפהמסולקתבוהצו,שלהחילוניהביטויהזה.העולםבעניינילהתערב

חוזרתהחיה,לשפההמתהקלצקיןשפתביןהתרגום,אורךלכלמופיעשיבה,

שפינוזה,שללדבריוביחסוכך,ולהיתחם.לשובלהישלל,כדיהמתה,השפה

ישותואתלשמרחותראדםכלשבההתשוקהאתמכנהאניהרוחאיתנות"בשם

 :יובלמעירלבדה",התבונהצווימתוך

dictamina , סמכותי,דתירמזשללכיווןהמובןאתמטההתבונה","מצוותקלצקין,תרגום
הדתצוויאתשפינוזהאצלהמחליפיםהתבונה,בצוויבחרתיאנילשפינוזה.מתאיםשאינו

 ) 3הערה 255 ,.ת(הסמכותית.

לשפהושובשוביובלחוזרהאימננטיות,שלהפילוסופיהשלהשלילהכמצוות

מושבלהיותנידוןקלצקיןתרגוםאותה.לטהרכדיאותהמשיבשפה,שאיננה

יובלמצייתובכךשלילה,מתוךתיחומואתלהדגישכדייובל,שלהתרגוםלתוך

בחינתשהיאהלשוןאלזמננובנימלשוןהאימננטיות",שלל"פילוסופיה

החילוניותאתלהעמידכדיהדת,שלילתאלשבחזרהלהכרחציות-"עדיין,,'י

שפתשלילתשלהלוגיקהאתלהביןכדיואולם,"העדיין".שפתלאשהיאבשפה

אושוויץ.שלולמוחלטהאנוסים"ל"משפטלתלוי-באוויר,לחזוריש"העדיין"

בחרכאשרשפינוזה,שלמיוחדתהברקהזוחיתהיובל,טועןכזכור,

הקונברסוס-אחדשהםפנים,שניזולהברקהשלו.התיזהלהדגמתבקונברסוס

הבדלבלאמדתו,מופשטכשהואהיהודי",הקיום"עצםאובטהרתו,היהודיהוא

באימננטיותאוהנוצרית,הדתאתהכנהבקבלתו-הגויוביןבינומבחין

מופיעהאזודווקא-שפינוזהבמקרהכמו ,שבכאןהזה,העולםשלהחילונית

מצב"העדיין".במצבהפתרון,חסראךהמלא,במובנההמובחנתיהדותו

אתכדוכלאלמנותמקוםכאןאין .האמורבאופןיובלחוזרקלצקיןשלהמתה"העדיין"שפתאל . 17

יובלשלהארוכההעדתודאולדוגמא,הזו.הלוגיקהאתבעצמולחוותמוזמןהקוראהשונות,החזרות

התבוניתהדתיות"שהואמשוםביותר",בושהתלבטתיהביטוי"הוא pietasהמלהתדגוםבעניין

רומזתזומלהבימינואבלקלצקין,כמו'חסידות'לתרגםיכולתי ...ההתגלותדתאתהמחליפה

כלומד'צדיקים;בסמכותואמונהמיסטיתוכןעלהמבוססתהבעש"ט,שלמיסודוהחסידותלתנועת

 .) 67 .ת(חסידות'".'מידתבביטויבחרתיכךעלבהסתמך ...שפינוזהכוונתהיפוךעל
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הואשביהדותו,הטפלכלאתהיהודיהשילבוהמצבכןאםהוא"העדיין",

אלאהסובייקטיביתבתודעתולאהתלויגורם,יסוד"עלטהורכיהודיאזמתגלה

ומנוכר'"אובדבמצבשהואמפניועדיין'קיומו",עצםשלאובייקטיביבמרכיב

החילוניתהיהדותאתשעשתהחברתיתמציאותחיתהלאעדייןשמפני

שפינוזהשלוההברקההאנוסיםבענייןהמובאהאת .) 225('כופרים',לאפשרית"

 :הבאבמעבריובלחותם

לשיאוהגיעה-והעשריםהתשע-עשרהבמאותוהופיעהחזרהזוקיומיתאנטישמיות

שלזהמסוגירהישמסקנההיאאושוויץ ] ... [אושוויץרפותשמבביטויה

עלאלאלמחקואפשרותאיןהריהיהודי'שלהקיוםבעצםדבקהכתםאםשכן' :אנטישמיות
האנוסיםתולדותעלבהשקיפושפינוזה ] ... [הפיסיתהשמדתו-עצמוהקיוםמחיקתידי

ראההוא :שםמיואלציץמהדיוהיהקיוםהלשעומקבנהמראהדווקא,

מושגיביטויזולעובדהלתתעדייןהצליחלאכיאםהיהודית,הדתמןרחבהיהודיהקיוםכי
 ) 216עמ'(שם,ברור.

הגויוביןהיהודיביןהמבחיןההבדלכלומרהיהודי'הקיוםעצםשלהעומקמבנה

"שמציץמה p:רקלשפינוזהשהופיעמהאבל .באושוויץהתמצההבדל'כלבלא

שלהמוחלטמתוךאואושוויץ'מתוךמלאבאופןיובלאצליופיעמשם",אליו

הסובייקטיבית,הכרתווביןהאובייקטיבימצבוביןומפרידהכמחברתאושוויץ'

שיתברר:כפי

החילוני,-המודרניהיהודישלמצבואתומבשרמדגיםשפינוזה

אלפים,מאות,מאלה.אחדמובהק,באופןהיה,עצמושהואבליהלאומי,אוהמתבולל
הדתמןלצאתניסוהחילונייםדומה.במצבעצמםאתמצאוהבאותבמאותיהודיםרבבות

נזרקואלהכמוואלה-הגוייםעמיאלהעםמןלצאתניסוהמתבוללים ;הלאוםאוהעםאל
תוךאלבימינו),זאתכינהשסארטר(כפישלהםב"מבט"אוהגוייםבתודעתחזרה,פעםכל

וחברתיתתרבותיתהיזרקותזוחיתהלפעמיםלברוח.ניסושממנוהקיומיהיהודיהמצב
המשרפות.תוךאלהיישרהיזרקותזוחיתהדור,לפניאחת,ופעםבלבד;

ברורפתרוןלושהיהבליממצבו,לברוחהיהודישלהיכולתחוסראתחזהעצמושפינוזה
רףשנהיהרה'ודב-חנהואלכמיבןזה'פינושרוךבהוא,גםואכן .לכך
אויהודי,הואהסובייקטיביתתודעתולפיאםאותולשאוליטרחשמישהו'בליאושוויץב
 ) 197(שם,הדת.מצוותאתמקייםהואאם

אושוויץאבלהמשרפות,תוךאלהישרנזרקודור,לפניאחת,פעםהיהודים,

אלבפוליןהעשריםמהמאהאלזמני,אוא-היסטורי,באופןומושלכתנזרקת

האימננטיות"של"הפילוסופיהחלילה.וחוזרבאמסטרדם,השבע-עשרההמאה

זרבבית"שה"היותהשפה,חסרהיהודישלמצבותיאורבעזרתכןאםמושלמת

שלההבדליבאושוויץשמועמדההבדלהזה.ובעולםבכאןשמופיעבמוחלטלו,

קיוםונשארהחיצוני,סממןמכלוטוהרהשהתנקתההחילוניותשלאנוס-התבונה,
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בכללהופיעשיכולהמשפט-האנוסיםבמשפטמובדלתאנושיות,שלטהור

החילוניותשלהאימננטיותמשפטעםומושלםמשלים-ב'אתיקה'מקום

הגויוביןהיהודיוביןכחילוני'עצמווביןהיהודיביןבהבדל-כשלעצמו'ומסתכם

ביאור.לעודזקוקזהענייןהמוחלט.מתוך

וגו'לכם"יהיהאחד"משפט

עללהעירהראוימןאוליאבלשפינוזה,אצלהנצחלענייןכאןלהיכנסאפשראי

שלוב"פילוסופיההמחנך'בתרגוםיובלאצלשפינוזהשלהנצחעניין

 ;האימננטיותשלהכפולהבלוגיקהמשמששפינוזה,אצלהנצח,האימננטיות".
הביטויבעזרתמתוקןוהנצחדתי'בנצחשמדוברלחשוביטעהלבלמוזהרהקורא

שבכאןהזה"העולםלומר,רוצההאימננטיות",של"הפילוסופיהשלהראשוני

שהיאהשכליתאלוהיםאהבתבענייןשפינוזהשלדבריועלוכךובעכשיו",

בתוךהמושגהנצחלרעיוןמפורשביטויכאן"ישיובל:מעירנצחית,

(והקושי)הרעיוןשהוא-ןמבזדתלנוהנצחהחווייתאו-זמןה

שפינוזה:שלדבריואתגםוכך ,) 1הערה 393 ,.ת(ה'אתיקה'."שלהסיוםבחלק

ממנהנשארכןוהשלישי,השניההכרהבסוגדבריםיותרמכירהשהנפש"ככל

זהפינוש'נשאר',"באומרו :חילוניביאורלבאריובלממהריותר",גדולחלק

 . 31ה:למשפטבעיוןשהנהיגהארעיתהבדיהבלשוןלדברממשיך

נצחיותמאידיאותאזמורכבהנפשמןיותרגדולשחלקלומר,כוונתולמעשה

מימוששלברעיוןהקייםהפרדוקסמןנובעבדיוניתבלשוןהצורך(על-זמניות).

ה'אתיקה'.שלהאחרוןבחלקשפינוזהשלתורתויסודשהואהזמן,בתוךהנצח

להגיעאועל-זמני'למצבחיינובעבורלאמוריםשאנובכך'הואהפרדוקס

הזה."ובעולםאלהבחייםאותוולממשבזמן,תהליךשלכתוצאהאליו

האופןאותוומבטאהנצחמושגמתממש ,מהתיקוןלבדאבל .) 2הערה 397 ,.ת(

האלזמניהא-היסטוריהמוחלטכלומר,האימננטיות",של"הפילוסופיהשלהלוגי

היחידשהתוכןהמוחלטהאלה.ובחייםהזהבעולםהיאשממשותוהעל-זמני,או

העולםשלונשניתהחוזרתהשלילההיאיובלשלבהערותיומבטאהואאותו

שהואוההבדל,ההבדל,הואכולושכלהא-היסטורי,המוחלטכלומרהאשלייתי,

מתוךהדתאתראשיתהמטהרהמטהר,ההבדלגםהואהיחידה,משמעותו

כדיהשפה,ואתקלצקין,תרגוםאתהמטהרהתרגוםבפרויקטכמוהיהדות,

שובהמבטאתהספר,תרגוםשלהאחרונהלהערהעדושוב,שובקיומואתלאשש

שהואכפיוהא-היסטוריהאלזמניהמוחלטשלהעיקרוןהנצח,כלומרזה,עניין

 1מובעם



 119ושפינוזהאושוויץשלהמוחלט

ההבדלשלהעיקרהואהאימננטיות"של"הפילוסופיהבתוךומתפרסמתפרש

לתרגום,האחרונהבהערתויובלגורסוכךהזה,ובעולםבכאןהממומשהמוחלט,

לנומזומנתחיתההנפשגאולתל~"הרי :ה'אתיקה'אתהחותםלמשפטביחס

 ?אותהזנחוהכלשכמעטלקרותהיהיכולאיךרב,עמלבליאותהלמצואויכולנו

 :יובלמאירוזאתנדיר".שהנוכשםקשה,הואמעולהדברכלאבל

salus , ושיאו),הספרסוף :ביותרהבולטים(וגםהחשוביםאבלהיחידים,המקומותאחדזה

להציעכאןמטרתושכן' .ובמתכווןהנפש;'גאולתזו'דתיתבמטאפורהמשתמשששפינוזה
הדתושלהנצרות,שלהנפשגאולתלמושגואימננטי,ארציפילוסופי,תחליף

 ) 2הערה 403 ,.ת(בכלל.הטרנסצנדנטית

הטהרניתוהחילוניותאושוויץשלהמוחלטכלומר-שפינוזהשלהאונטולוגיה

האימננטיות"שלב"פילוסופיהבזוזהסלוליםשנמצאושלילה,מתוךווה 1הזק

-הבדלבושאיןמהאתמוחלטבאופןכמבדילהאלזמניהמוחלטאתוקובעים
לאואכן,ובעולם-הזה-שבכאן.ההיסטוריהבתוךמשמעותגםלהםשתהיהחייבת

כךיובל'בדבריהזהלעולםוהמעשייםלשפינוזההפרשנייםהאיזכוריםמעטים

 :לשפינוזהבפרשנותעצמווביןהיהודיביןהגוי'וביןהיהודישביןההבדלגמאלדו

לוהיהלאברור,חילונימסרלשפינוזההיהכלליתהרהחבהשבילבשבעודאך

היחידיםשלהחילוניותעלנאבקשפינוזהזאת.ככהיהדותשבילבברורפתרוןעדיין

דיוהיאוםללשמודרניהמושגהאלהגיעטרםאךהמדינות,ושל
 ) 227('כופרים',הדת).ומןהפוליטיתהזהותמןנפרדתישותשל(במובןניוחיל

יובלאצלשמגיעההאימננטיות"של"הפילוסופיהנמצאתופרחכפתורואכן

שלההבדלומתוךאושוויץשלהמוחלטשאחריהפתרוןאתומוצאתלשיאה

 :הבאבאופןהחילוניות,

שבוסטית,זיפינוסופית-שופילחינהבמתקףההיחידהאופןאחרות,במלים

מדינהבמסגרתהואהמודרני'בעידןעצמםבלוטשלולהוסיףהיהודיםיכולים
 ) 224('כופרים', .משיתמתיךוהי

מוצאתהיאשבמוחלט,בהבדל,אבלהיא,אחתעצמושפינוזהשלהפילוסופיה

 :לגוייםובפילוסופיהליהודיםבפילוסופיהביטויהאת

כללית,האירופיתהחילוניותהאתגםהדברים,שניאתבגופומבשרשפינוזה

ולחילוניות ;שתיהןלהיווצרותתורםהואכן'עליתריהדות.הלשחילונהאתוגם
חילוןעלהשפעתודרך-בעקיפיןמזהיותראלאבמישריןרקלאתורםהואהיהודית
לרחובגםרביםדורותלאחרחדרזהאחרוןתהליךכאשרוכך'בכלל.האירופיתהתרבות
יהודי-רה-שפינוזהבנדיקטוסברוךאחדשלזכרואתבצדקשםעוררהיהודי,

הבאיםבדורותעמובניגורלאתמגלםהאישישגורלויהודי,זאתובכלומנוכראובדכופר,
 ) 229('כופרים:ממנשריה.היהשהואהמודרניותעםהתמודדושבהןהאפשרויותגיווןואת

 1מטעם
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הגוי,וביןהיהודיביןשמבדילותשפינוזהלפרשנותההשלכותמןכמההןאלה

האונטולוגיהאוהמטאפיסיקהיסודותאתהניחאחרים'וכופרים'שפינוזההספר

הגוי,וביןהיהודיביןהמכריעבהבדל-מחליטביטוילידישיבואושפינוזה,של

מדינהבמסגרת-ליהודיםשפינוזההליברלית,החילוניות-לגוייםשפינוזה

בפרשיהמרתקהדגםמוצאיםהאלההמעשייםההבדליםאבלממשית,יהודית

אתמחתאבחראושכוללתישראל,במדינתשהתרחשהפוליטיתמשפטית

הממשיבתוךמזולתו,היהודיואתמעצמוהיהודיאתהמבדילהאלזמני,המוחלט

יסודותכלמתמציםובהדניאלהאחהמשומדלפרשתהכוונהההיסטורי.

 :זועגומהפרשהיובלמבארוכךהאימננטיות",של"הפילוסופיה

-בגללהדווקא-חשזאתועםהנאציתהשואהבזמןשהתנצריהודידופאייזון,דניאלהאח,
עצמועלהצהירלישראל,עלההמלחמהלאחדהנרדפים.עמוניבעםעמוקהסולידריות

הדיןבפסקדווקא.השבותחוקמכוחישראליתאזרחותלקבלודרשקתוליתדתבעלכיהודי
שישהזרותמידתכי .לכששוםבזמךנישראלשלהעליוןהמשפטביתשהוציא
('כופרים',זמנה.בתהתודעהולמצבההיסטורילמצביחסיתהיאזובתביעה

511 ( 

שלשרידיההיהודי'העםשלהעצמיהשלטוןרשויותרקויובל'אליבא

לבצעיכולותהיומההבדל,סבל"כמוהם"שמיהאנוסיםכלומרה"אומה",

באוויר'כתלוייםולאהממשייםובמקוםבזמןבו-זמנית,כזו'משובחתהפרדה

בהיסטוריה,המתגשםמוחלטשלהבדלההבלתי-נבדלים,ביןאחתהבדלה

לעצמוהיהודיביןהפרדהזמנה,בתהתודעהולמצבההיסטורילמצבבהתאם

זמנית.ואלמוחלטתהפרדה-לזולתוהיהודיובין

שפינוזהמקרהלומר'אפשריובל'שלהפיוטיתבלשונולסייםאם

מיכאלבןברוךהשםביןהלשונות,ביןמרחפותהאימננטיות"שלו"הפילוסופיה

שפינוזהשלהיהודיהשםבאושוויץ'שפינוזהזכהבוהשםשהואדבורה,וחנה

שםוש"עוררהיהודיהרחובעל-ידילושהוענקהשםוביןהגויים,בידישמסור

רה-שפינוזה".בנדיקטוסברוךאחדשלזכרואתבצדק

לפ"קתשס"החיי-שרה,מוצש"קברלין,

 1מטעם




