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עזאםעבד

והאסלאםההיסטוריהקץ

Der wahre Protestant muB auch gegen den Protestantismus 
selbst protestieren, sobald er sich nur in neues Papsttum und 
Buchstabenwesen verkehren will. <Friedrich Schlegel)1 

א

וגלובאלייםלאומייםבהקשרים-הפוליטיתובנוכחותובאסלאםהאקדמיהעיסוק

אכן'האסלאם?אפואמהואובססיה.שלממדיםבספטמבר 11ה·מאזלבש-כאחד

אסלאםמהוהשאלהאתמעלהאיניהלאה.וכךהיסטוריה,תרבות,דת,הואהאסלאם

יתרכיום).מתבקשכזהמסוגידעגםכי(אףאודותיואנציקלופדיידעלהפיקכדי

כאןאעמודשעליהםהדבריםשכך:וטובהאסלאם,בנושאמומחהאינניכן,על

וחדשה.קונבנציונאליתלאמזוויתהמודרניהאסלאםשלהבעיהאתלהאירמתיימרים

אופנתנגדתגוקריאתזוהיראשית,מישורים.בשנילפעולמיועדיםהבאיםהדברים

אלה.חשוכיםבימיםהמערביתבאקדמיההרווחתהאסלאם,שלהפרוטסטנטיזציה

קוראניתלביקורתצנועההקדמהמעיןבדבריםלראותיהיהשניתןמקווהאנישנית,

ההיסטוריה.שלהפילוסופיהשל

'מראהמניתיעתהשזהההקשריםאלזושאלהשלזיקתה(מודרני)?אסלאם'מהוובכן

שלומיכולתושמתפקידומהותבתורתהאסלאם:שלמהותואתלחלץבכוונתיאיןכי

משאלותהתנזרותמכתיבההנוכחיהדיוןמסגרתכן,כמולחשוף.כלשהומדעיניתוח

אנטי·הואשמאאומודרני,להיותיכולהואהאםמודרני,הואהאסלאםהאםהסוגמן

עקרותשאלותהןאלהלא.אולחילוןעקרוניתניתןהאסלאםהאםיישאר:וכזהמודרני

חילוןלתהליכי'טבעי'מושאמהרווהאחרת,דתכלוכמוהוהאסלאם,מלכתחילה:

חיצונייםבגורמיםתלויהונותרהחיתהאלהתהליכיםשלהצלחתםמידתומודרניזציה:

לאפיפיוריותלהפוךתרצהשזובעתעצמההפרוטסטנטיותנגרגםלהתקומםחייבהאמיתי"הפרוטסטנט 1

שלגל)(פרידריךחדשים"ואורים·ותומים
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התייחסותמכלנשמרתהיאבאשרהדיון,מסגרתכילהדגישישלכךבהמשךלהם.

שלהיעדרהאוקיומהבדברלטיעוניםהתייחסותמכלאותנופוטרתאסלאמית,למהות

ההטפותאתגםמאחורמניחיםאנוכךובתוךבין·דתית;אובין-תרבותית'התנגשות'

בין·דתי.אובין·תרבותידיאלוגשמכונהמהשללקידומומתוכןהריקות

אתהאסלאמית:ההתנגדותאתכמושאזהדיוןמציבכשלעצמו'האסלאםבמקום

אלה.בימיםשלוהמובהקהסוכןלהיותהפךשהאסלאםלאלומרהכוחהביקורת,

בגדרהיאזואסלאמיתהתנגדותאותו.לעצבממשיךכךובתוךזהכוחמובילהאסלאם

מאליו.'כ'מובןבמעמדההמתבצרתורעיוניתחומריתלהגמוניההתנגדות

שלמעמדהנגזרכהתנגדות,הגדרתהשמעצםלשכוחלנואלשני,מצדואולם,

תנאיאותועליהחלאחרות,במיליםהגמוניה.מאותהנפרדבלתיכחלקזוביקורת

בידינואיןהמתמסד.נגדמתמדתהתקוממותלעיל:שלגלמגדירשאותופרוטסטנטי

הסמכתידיעלרקהמודרניים.במופעיוהאסלאםאתלהגדיראולמקםאחריםכלים

ההגמוניהשלההיסטוריהבמסגרתאותולספריהיהניתןההתנגדותמושגעלהאסלאם

דרכו.זוהיסטוריהלהביןובה·בעתמתמסות,ה

המערביתהתבונהעםויישובוהאסלאםשלהחילוןשפרויקטלהזכירראוי

ובראשםדת,ואנשירוחאנשישקדוהתשע·עשרהמהמאההחלבוצע.כברהמודרנית

חוקיעםאחדבקנההעולהלפרשנותהאסלאםאתלהכפיףעבדה,מוחמדאלשייח'

ךד'א,מוחמדושידנכשל.זהפרויקטאולםהמודרנית.המדינהיסודותועםהטבע

חזרואלראזקעבדועליחרסייך ז::י;בתשובה.''חזרעבדה,מוחמדשלהבולטתלמידו

הפוליטיקהבתולדותהמתבונןאכן, 2החזיקך,בהן'הנועזות'החילוניותמהתזותבהם

להבחיןיתקשהלאוהסוציאליסטי'הלאומיהזרמים,לשנימבעדהמודרניתהערבית

אסלאמייםלפונדמנטליסטיםהפכוהמיובאתמהמודרנהשהתאכזבורביםחילוניםכי

במדינותהמוסלמיםהמהגריםקהילותשלגורלןאחרשעוקבמיכן'כמולילה.בין

המקומייםהתושביםשלמקומםאתבהדרגהתפסואלהמהגריםכייודעאירופיות

אדםזכיותשביןלפערנוספתראיהשמספקבתהליךהחברתי-כלכלי'הסולםבתחתית

אזרח.לזכויות

ההגמוניההאםלשאולמענייננוזהאיןאלה,דוגמאותשתישלמהסמכתןשעולהכפי

הבאות.הנקודותבשתימתמצההעיקרכך,אוכךאידיאית.אוחומריתהיאהאמורה

במערבששורשיההגמוניהלומר,רוצהגלובאלית;בהגמוניהכאןמדוברראשית,

הגלובאלי,המרחבעלאותהואכףהקולוניאליתעליונותואתביססאשרהמודרני

הדברפירושמתמסדת.הגמוניהזוהילעיל,וכאמורשנית,ממנו.חלקמהווהשהאסלאם
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מתגברשעודנובתהליךאלאהטפחות,עדהמסדמןובנויערוךבמוסדעוסקיםשאיננו

דרכיםלומבקשהעולםכזושבהיותההמתה,האותבגדראינהההגמוניהומתרחב.

המתההאותההתנגדות:אתשיולדתהיאוהבועטתהחיהההגמוניהלחתימתה.להתנגד

התהליך.כלשלבסופוהאחר:בקצהנמצאותהמתהההתנגדותועמה

מלמדהאסלאםאתהצבנושבוהביקורתיהגבוליותר.מאוחרנגיעזהקצהאל

גבולמזאת,יתרהאסלאם.הואבאשראסלאםבהיותוטמונהאינההמודרניתשבעייתו

הנחותחשיפתזו:ביקורתולפתחלהמשיךכדילחתוריששאליוהכיווןעלמורהזה

ההגמוניה.שלהמעמיקבמיסודהמתממשהפונדמנטליזםשלהיסוד

ב

וליתרהאסלאם:שלהפרוטסטנטיזציהנגדתגודבריהםאלהואמרתי,שהקדמתיכפי

זוחל''סיפוחכמעיןזוגישהתופסאניהקוראן.בחקרזוגישהשלגילוייהנגדדיוק,

 ,קריה'ציביליזציה',ערכיאתל'מזרח'להנחילהחותרתההגמוניה,בידיהאסלאםשל
החילוןמודלאתזוגישההופכתכךהמערבי.החילוןלמודלהאסלאםאתלהכפיף

מעברהשוכן-(המוסלמי)האחרבפנימציגההיאלומר,רוצהלאבסולוטי.המערבי

החברתיים,ההקשריםאתמעלימהבעודהומושלם,שלםא·היסטורי,-דגםלגבולותיה

אתמעלימההיאמזה,חשובהזה.החילוןמודלנולדמהםוהפוליטיים,התרבותיים

למהמערביפתרוןלהציעגשתני,היאזובדרך,ורקזובדרךזה.מודלעלביתמהביקורת

כשלעצמה).מדומיינת(יישרתכשלעצמוהאסלאםשלכבעייתולעצמהמדמיינתשהיא

כספרהמוסלמיםידיעלהנתפסשהקוראן,ההנחהפיעלזוגישהפועלתהקוראןבחקר

הציביליזציה.מרכבתאלבדרכםשעומדהואותומים),(אוריםוסגורקדוש

(במונחיםלגיטימיתהתנגדותהיאהאסלאמיתההתנגדותכאמוראםאך

ה'בלתי·התהליךאשרבהגמוניה,הבעיהמקוראזכילפחות),פרוטסטנטיים-שלגליים

לדיוןאפנהלפיכך,האסלאם.שלהביקורתיהקולאת'מזמין'בונתונהשהיאמושלם'

שלהאחרונותתוצאותיועלאחרמסוגביקורתממנוולדלותלנסותמנתעלבקוראן

האלמותעלניטשהשלבהכרזתומתבטאותשהןכפיוזאתהמערבי:החילוןתהליך

החילוניותשביןהקשרעליסתמךהזההניסיוןההיסטוריה.קץעלהיידגרשלובהכרזתו

אותהעםהקוראניתההתפלמסותועלאחד,מצדהפאוליניתוהתיאולוגיההמודרנית

שני.מצדפאוליניתתיאולוגיה

ובהמשךזו:התפלמסותשלתחומהכלאתלהקיףכמובן,מתיימר,אינוזהקצרחיבור

אתמייעדאינילדתות,תרביותביןהדיאלוגו/אוההתנגשותממושגילהסתייגותי

אניזאת,במקוםהאסלאמי·נוצרי.הפולמוסתחוםאלהמוצעהביקורתיהניסיון
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הערביהעולםבתוךגםלגלובאלי,שהפךהמערביהחילוןשביןביחסלהתמקדמבקש

המודרנית.הביקורתשלאפשרותהעלנשעןשקיומומודרניאסלאםלביןוהאסלאמי,

ג

הקוראןאתהמודרניהעיוןמציבשבוהיחסיםמערךשלתיאורבקצרהאפרושתחילה

המודרניתההרמנויטיקהדתי,בחיבורשמדובראימתכלראשית,טקסט.הואבאשר

בחללהטקסטאתתולההיא(הדתית).האובייקטיביתמקדושתוהטקסטאתמפשיטה

המודרניהקוראלביןהטקסטביןהפעורהההיסטוריהאתמבטלתובכךריק,היסטורי

הנגזרתקדושהחדשה:חילוניתקדושההילתהטקסטעלמוקרנתאלהבתנאיםשלו.

בדברהשאלהנדחקתזו,מעיןקדושהלנוכחהמודרני.בקוראהנטועההחירותמקדושת

ככלקדושהטקסטשלקיומומשני.למעמדהפרשנותמעשהשלהקונסטרוקציהדרגת

(ארוכה)היסטוריהשלתיווכהללאהמקור,בשפתעולמוואתעצמואתמציגשהוא

אלאשאינההמודרני,הקוראשלהחירותמןגזורהזוקדושהופרשניות.תרגומיםשל

דומההזאתהקריאהאחרות,במליםוההיסטוריה.החברההטבע,מחוקיהסובייקטחירות

הקוראהכנסייה.שלתיווכהללאהקודשבכתביהפרוטסטנטיהקוראשללקריאתו

אלאנסמךאינוהפרוטסטנטישהקוראכשםממשהבנתו,עלאלאנסמךאינוהחילוני

אמונתו.על

עומדיםהםזו.פרוטסטנטית-חילוניתקריאהלאמץהקוראןחוקרימבקשיםבימינו

לערכיפרשנותואתומסגליםאלוהי)(ולאהיסטוריתוצרהואשהקוראןכךעל

 3החירות,אידיאלובראשםהמערבית·גלובאלית,הציוויליזציה

כך,לקוראן.הפרוטסטנטיותמגמותיושלזרותןאתבהתמדהמטשטשזהפרשניקו

מימיהאסלאמיתהרציונאליסטיתבמסורתפרשנותםאתלעגןאלהחוקריםממהרים

שלטבעיכהמשךדוגליםהםבוהתבוניהפרשניהקואתמציגיםהםזובדרךהביניים.

בעזרתבקוראןלעייןביקשאשרדושו,אבןועדאלמועתזלהלמןהימי·ביניימי,הזרם

התבונה.

חדש.מסוגא·היסטוריתדוגמאטיותלעולםבאהההיסטורית,העובדתיותבשםכך,

לאורכואשראלה,לימינוועדהבינייםמימיהנמשךהיסטורירצףנוצר ,יש·מאין

מאנוחושך',ב'בניזיו,אבוהאמרבנסרוכלהעטאא'בןבואסלהחלאור','בנינלחמים

המוסלמים.והאחיםקרטובסיידועדאלאשעריאלחסן

זרםשלקיומועצםאתלהכחישבאאינידברי:אתלסייגמבקשאניזובנקודה
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ואולם,מערכו.לפחתשכןכלהביניימי,באסלאםהפילוסופית-תבוניתההתבוננות

שעלההיסטורייםהתנאיםאתלהזכירראויהיסטוריות',ב'עובדותנתליםבעודנו

אלהאסלאםשלהתפשטותולאחרנולדהאלמועתזליהזרםזה.תבוניזרםנוצררקעם

עללהגןרצוןמתוךדווקאהתפתחההאלמועתזליתהמחשבהערב.האילחצימעבר

מנקודתבאסלאםספקשהטילומסורותעםלעימותנקלעהאשרהאסלאמית,האמונה

להגןשבאכמיעצמואתתפסהימי·ביניימיהתבוניהזרםתיאולוגית·פילוסופית.מבט

אתתופסיםמוסלמיםשפונדמנטליסטיםכפיבדיוק Iוהקוראןהאסלאמיתהאמונהעל

כיום.תפקידםואתעצמם

ועדביותר'הנאורים'מןהביניים,בימיהאסלאמייםהמחשבהזרמיכלמכך,יתרה

לאהםהשונות).גרסותיה(עלאלשריעהמרותאתעצמםעלקיבלוביותר,'החשוכים'

לחוקיההכפפתהבעייתעלאואלשריעה,שלההיסטוריתהתקפותבעייתעלעמדו

הזרםלביןהחילוניהזרםביןהוויכוחשבמוקדהבעיותשתי-המודרניתהמדינהשל

עלו'החשוכים''הנאורים'שלפולמוסיהםנסבוימיםבאותםכיום.הפונדמנטליסטי

אלוהיםהאםהשאלהעלביניהםהתנצחולמשלכךמטפיסיות.תיאולוגיותבעיות

הזרםשלצידודובימינו,החילוניהמחקרלעמדתבניגודלא.אוהקוראןאתברא

משמע Iלרלטיבי·היסטוריאותולהפוךנועדהלאנבראשהקוראןבדעהאלמועתזלי

שסברומשוםזובעמדההחזיקואל·מועתזלההוגישלו.הנצחיתהתקפותאתלבטל

(אל·האחדהאלעיקרוןאתהופכת-נצחיהקוראןפיהשעלזו-ההפוכההעמדהכי

 .לבעייתיתאוחיד)
מהממשיך,לצפותהיהניתןלפחות,אפשריאותקף,זהטיעוןהיהלוועוד,זאת

כטיעוןהכיר,אותוואשרלושקדםזה,טיעוןהמביןפרשניקועללהסתמךדושו,אבן

הלגיטימיותאתלעגןביקשדושואבןלזכור,רוצהשלאולמישזוכרלמיהיסטורי.

וליתרהקוראן;עלהסתמכותתוךובכלל,בקוראןופילוסופי,תיאולוגיפרשניעיוןשל

מןדורשתהמהוללת)ההיסטוריהלא(אפילולבדהאלשריעהאשרכפעולהדיוק,

 4המוסלמי,

תעמודהאסלאמיהתבוניהמחשבה"רצף"שלהשקריתהמצאתולאכ,דאוכך

הביקורתמושאהקוראן.שלהפרוטסטנטיהחילוןפרויקטעלשלנוהביקורתבמוקד

מעוגנתשהיאכפיהמערבית,החילוניותשלהגלובאליתחלותההואזהבדיוןהמרכזי

מסקנותיהמובילותשאליו(הפילוסופי)והפונדמנטליזםהפאולינית,בתיאולוגיה

היידגרשלטיעוניהםאתבקצרהלהציגדרושכךלשםזו.חילוניותשלהאחרונות

הקץ.בדברוניטשה

,<)L;.,1.11 ~1 _;lכ ,..:,_,-"'"') JL.a;"jl .:5..;; "-נJ.~ ;...,,.,,..:JI ~ L.. .,.,_;;,-_, Jl.il.l j...ב.i ':--'l:5 ,.ואר 1:-,,;. ;_.;.ג: 4 

.(1994 
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ד

ההיסטוריהאםראשית,אלמנטים.משנימורכבתההיסטוריהקץעלהיירגרשלההכרזה

זושהיסטוריההריהאפלטונית,המטפיסיקהשלההיסטוריההיאהפילוסופיהשל

האפשרותהיאהמטפיסיקה:שלההיפוךבהשגת ) Vollendung (השלמתהעלבאה

ומרקם.ניטשהשלבפילוסופיותמתממשתשהיאכפיהפילוסופיהשלביותרהקיצונית

השונים,המרעיםלידיהתפתחותההיאהפילוסופיהשלזולגיטימיתהשלמהשנית,

אתקובעתזוהתרחשותאינפורמציה.נושאלצופןהאפלטוניתהאידיאההופכתשבהם

החברתיהסדראתהתואםמדעי-טכנולוגיעולםשלבר·השליטההארגוןשלניצחונו

המערביתהמחשבהעלהמבוססתעולמיתציוויליזציהשלהתחלתהאתומציינתהקיים,

הטכנולוגיים,למדעיםהפילוסופיהלהתפרקותמעברזו,להכרזהמעברהאירופית.

משימתהזוהי .) Lichtung des Seins (החשיבהשלההארהאפשרותבעינהעומדת

של ) aletheia (האלתיאהאלחזרהמהווהאשר ,) Denken (החשיבהשלהראשונה

 5הפילוסופיה,תולדותכלעלהנמתחתהיסטוריתסתירהאותהפרמינידס,

שלההיסטוריהאתהבנתו·שלופיעללניטשההיידגרשהועידלמקוםשעהלפינניח

לקץשמעברהעתידושלהקץשלהיסודותבולטיםניטשהשלבהגותוגםהפילוסופיה.

בבחינתהיווניאלחזרהבגדרהואדיוניסי:הואלקץשמעברהעתידניטשה,בעבורזה.

שלההיסטוריההיאהניטשיאניתההיסטוריהבה·בעתטרגית.ואמנותאדוניםמוסר

בהכרזתוזוהיסטוריהשלקצהעלמכריזניטשההנוצרי.באפלטוןתחילתההנצרות:

שלההיסטוריהשלהגדרתהמפנישנשמרמהיידגר,בשונההנוצרי.האלמותעל

הניטשיאניתההיסטוריהבלבד), Vollendungמהווה(הקץכדיאלקטיתהמטפיסיקה

האלמותנחתמה.לאעודהניטשיאניתההיסטוריהלפיכך,במובהק.דיאלקטיתהיא

נוצרי:עודנוזהמדעאולםהנוצרית,הדוגמהעלהמדעהתגברותידיעלאמנםהתממש

 6המוסר,בדמותהנוצריהאלצלעלשומרהוא

האמתהאםהשאלה,'נטול·הנחות·מוקדמות.'מדעכללנמצאואינואמונהעלמבוססהמדעגם

מובילהזודרך,]ועל .. [להשלות?לא]למה ... [מהו?לאמת:זהמוחלט]רצון ... [שבהכרחדברהוא

חותר,אנילאןתפסתםבוודאיוהנה ] ... [המוסריתהבעיהאלחזרהמדע?''למההשאלהאותנו

אנשיאנו,שגם-במדעאמונתנומיוסדתשעליהזוהיאמטאפיסיתאמונהזאתשבכל-דהיינו

אמונת ] ... [ידיעלהודלקאשרמוקדמאותונוטליםאנושלנוהאשאתגם ] ...ןשבהווהההכרה

י ...אלוהיתוהאמתאמת,הואהאלהיםדברה:וזהאפלטון,שלאמונתוגםשהייתההנוצרים,

Martin Heidegger, "The End of History and the Task of Thinking", in Basic Writings, 5 
ed. Krell David Farrell (USA: Harper San Francisco, 1993) . 

,ןקוש 1985), 108 • :ביבא לת( זילעה ערמה ,השטינ ךידדידפ 6 
,םש 344. 7 
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ה

האידיאהשלהתגשמותהאתמהווההמודרנישהמדעהדעהעםלהסכיםהנמנעמןזהאין

שלהגנאולוגיתביקורתואתלקבלאפשרכן,כמובלבד.צופןבבחינתהאפלטונית

יתרההמודרני.המדעמיוסדשעליההמטפיסיתהאמונהאתחושפתהיאבאשרניטשה

הרעיוןואתהיידגר,של ) Denken (המחשבהרעיוןקבילותאתלשקולמקוםישמזאת,

עודאולםבמדע.מזהיםשהםלבעייתיותאלטרנטיבותבבחינתניטשה,שלהדיוניסי

פשרמהאלה.ביקורתיותעמדותלשתישמתלווהההתניהעללעמודראויכן,לפני

ההיסטוריהמןלהתנזרהפילוסופיתהאמתמחויבתלמהההיסטוריה?קץעלההכרזה

(ניטשה)?להמעבראלולהתעלות(להמשיך)או(היידגר)

מסתברזו;לשאלהתשובהלספקמנתעלרחוקיםלמחוזותלהפליגצורךאין

היידגר,שלמבטומנקודתההיסטוריה.שלכנפיהתחתלשכוןעודיכולהאינהשהאמת

זהחללהפילוסופיה.שלההיסטוריהמןהנגזרבחלללהתקייםיכולהאינההמחשבה

שהיידגרמהידיעלנשלטהואהמדעי·טכנולוגי.העולםאתהתואםחברתיסדרמגלם

ממנהוניזונהמסתעפתהפרטיתשהספירההציבורית,הספירהשלהדיקטטורהמכנה

ממנה.מפלטכלמציעהאינהולפיכך

התממשותושעצםמשוםההיסטוריהבתוךלהתקייםיכולאינוניטשהאצלהדיוניסי

העולהמסקנהרקולאתביעה Iתנאיהואההיסטוריהשקצהומכאןעליה.בהתגברותתלויה

תביעתםנסמכתמהעלכך,ואםהמערבית.בהיסטוריהביקורתייםעיוניםשנימאותם

הפילוסופיותהמערכותששתימתברר(ניטשה)?הדיוניסיאו(היידגר)המחשבהשל

אובייקטיביזציההסובייקטמשיגבאמצעותואשרלאחרהזיקהעלמיוסדותהללו

יששאיתראחרהקומוניקציה:שללהרחבתההשפהמשועבדתידיוועלמותניתבלתי

היגליאני·ניטשיאני,מליםבאוצרלהשתמשאםאו sתחרות,שלמתמידמצבלקיים

 .דיאלקטייחס

אחרות.בלאאחרותלעצמםתובעיםדרכו,פיעלאחדכלוהדיוניסי,המחשבהכך

שכולםהמודרני,המדעעלביקורתדרךזותביעתהאתהפילוסופיתהאמתמתווכתכאן

שלה:הנאיביותאתזואמתמאבדתהאחרעםהדיאלקטיקהבתוךאךבפניו.שווים

שאינהמשוםבולחתוךצריכהאמנםוהיאהחי.בבשרחותכתבעודהחמלהמגלההיא

ביןיותר:לרערעביןאויותרלטובטובביןאלאלרועטובביןבאבחנהעודעוסקת

מדעית)לאובייקטיביזציהמותניתהבלתי(ניתנותהכורחהבעלבההגלומההאחרות

Martin Heidegger, "Letter on Humanism", in Basic Writings, ed. Krell David Farrell 8 
'מע 221, (USA: Harper San Francisco, 1993), 
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שאיןלאחרותעצמהאתהופכתזושאמתמשעהאולםשלה.האחרשלאחדותולבין

כביכול,עור:סובייקטשאינההפונדמנטליסטיתהאשליהאתמייצרתהיאאחרות,לה

להוויה.קשבכולהכול

קצה Iאחרהואבאשרהאחרשמציבהבעיהלנוכח Iכאןדווקאנתבעמדועכ,דואם

הפילוסופישהדמיוןמשוםלמשל?העולם,שלאוהמערבשלקיצםולאההיסטוריה,של

משוםאחרות,ובמליםהיסטורית.אחרותלביןאחרותביןלהפרידיכולאינוהיגלאחרי

העצמית,תודעתהבבעייתהמודרנהשלעיסוקהכהמשךההיגליאנית,שהדיאלקטיקה

המודרניהעכשיושלהאחרותהיאהיסטוריים:במונחיםהאדםשלאחדותואתמנסחת

ההיותמןהמוצאאתפילוסופידמיוןאותולומנסח Iלכךבהמשך .העברמןוהיבדלותו

דמיונויכולשאותובמקורמקלטלומבקשהואאחר,לשוןזמניים.במונחיםהאחרעם

ההיסטוריה.בקדמתלהציבההיסטורי

הביאהכה,עדשהושגמהמכלמקסימליאלבחינתשהואהנוצרי,האלשלעלייתו

פתחנועתהשזהנניחואםעלי·אדמות.החובתחושתמקסימוםאתגםלעולםכךמשום

משקיעתהלהסיקהסתברותשלקטנהלאבמידהרשאיםנהיהההפוך,לכיווןבתנועה

שלרבהבמידהכברהמורגשתשקיעתהעלהנוצרי,באלהאמונהשלנמנעתהבלתי

שלוהסופיהמלאשהניצחוןהסיכוי,אתכלללדחותאיןאכן,האנושי:החובתודעת

כלפיתחילתה,כלפיחובותשלהרגשהמאותהכלילהאנושותאתישחררהאתיאיזם

 9לזה,זהשייכיםמחודש,תוםשלמסויםוסוגהאתיאיזםהראשונה'.'עילתה

ו

נוסטלגייםמגעגועיםחוץהיוונימן ) Denken (ובמחשבהבדיוניסיישבאמתמהובכן,

המקוראתלהנכיחמבקשיםוניטשהשהיידגרמטענתימתבקשתזושאלהאליו?

עמדתםהפילוסופיה).(שלההיסטוריהמבניותעלהישענותתוךהמהוללהיווני

מיניהאותהמאמצתהיהודית-נוצריתהאסכטוניתההיסטוריהתפיסתלחילוןהחותרת

ההיסטוריהשללפילוסופיהשייחדבביקורתאלהדבריםעלעמדכברלוויתוביה:

לתקןמהמודרנההתובעתלווית,שלשמסקנתומסתבראולם 10ניטשה,שלולנוצריות

בלבד,היוונימקורהאלולפנותהיהודים-נוצרייםמקורותיהעבראלפזילתהאת

:ואר ,וז תרוקיב ןיינעכ הבחרהל ,ןקוש 1985), 20, 11. :ביבא לת( עורלו בוטל רבעמ ,השטינ ךירדירפ 9 

Abed Azzam, Nietzsche and the Legitimacy of the Antichrist (Diss.), Tel Aviv University, 

2005. 

Karl Lowith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philo.5ophy 10 

of history (Chicago: Chicago University Press, 1949); Nietzsche's Philosophy of the 

Eternal Recurrence of the Same (Berkeley: University of California Press, 1997). 
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ההעמדהעצםכיטועןאניתיאולוגית.תפיסהאותהשלכיפתהתחתלשכוןמוסיפה

הנוצריתהתיאולוגיהמןיונקתאליולחזורלשאוףשישאידיאלבבחינתהמקורשל

לבין(היהודי)החוקביןניגודשליחסמציבהואפאולוס?עושהמהוכיהפאולינית.

אינההאמונהכה,עדהאמונה.שלההיסטורילאחרהחוקאתוהופך(הנוצרית),האמונה

עודנהשלו; ) Aufuebung (והמשךהתגברותהטובובמקרההחוק,שלשלילתואלא

מוסיףפאולוסאולםשלה.ההיסטורילאחראותההקושרדיאלקטיליחסמשועבדת

לכלאשר ,ישוועדממשההדתשללהיסטוריההקודםהנאיביהמקורהיאהאמונהכי

הלגיטימיותאתשואבתהנוצריתהאמונהבקיצור,החוק.שלבתיווכוהחטאמלךאורכה

אברהם:מהאבשלהמותניתוהבלתיהמשחררת

צדקתידיעלאםכיהעולםיורשלהיותלזרעואולאברהםההבטחהחיתהתורהידיעללאכי

אשריעזבטלה:וההבטחהלריקתהיההאמונהלבני·התורההירושהחיתהאילוכיהאמונה:

בעבורלפי·חסדתהיהלמעזמאמונהעל·כןעבירה:איןתורהבאיןכיקצףמביאההתורה

אבהואאשראברהםאמונתלבניכי·גםלבדםהתורהלבנילאהזרעלכלההבטחהתנוךאשר

 11לכולנו,

ז

בשוםמכוונתאינהההיסטוריהובקץבאסלאםהדיוןבמרכזפאולוסשלהצבתוכאמור,

מוגבלתהמוצעתהקריאהככזה.האסלאםלביןככזוהנצרותביןההתפלמסותאלאופן

המבניותעלהנשענתהפאולינית,התיאולוגיהשלהחילוןמגמותאחרלהתחקית

ללכתהקוראןמןודורשתאותםמנכסתפאולוס,אצלהנאיביהמקורורעיוןההיסטורית

בעקבותיה.

לקבל,שמסרבתהמודרניהאסלאםשלתקפהשביקורתולטעוןלהמשיךניתןזוברוח

שאלתאללהיכנסצריכהמסקנותיו,ואתהאמורהפרוטסטנטיהחילוןמודלאתעליה

עולהאברהםשלתמונהאיזואךהפאולינית.הדלתדרךדווקאההיסטוריהשלהקץ

המודרנהאתלנווטיכולהזותמונהוהאםפאולוס?עםהקוראןשלההתפלמסותמן

בענייןלפאולוסהקוראןמשיבכךובכן,ההיסטוריה?קץשמכתיבזהמאשראחרבכיוון

אברהם:

ויאמר:תאמין?'לא'האם(אלחים):ויאמרהמתים.'אתתחיהאיכההראני'אלהי,אברהם:ונאמר

אליךוהבאתםארבעההעוףמןאפוא'קחאלחים:ויאמרלבבי.'ירגעלמעזואולם(אאמין)'אכן

 • 16-13ד:אל·הדומיים,חדשה,בדית 11
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אלחיםכיודעמהרה.אליךובאואליהםתקראכןאחרימהם.בתרהרכלעלושמת(ובתותם).

 12וחכם.גיבור

לעין.מזדקרתזהבפסוקהפאוליניתהתיאולוגיהמשתקפתשמבעדההרטוריקה

אברהם;שלאמונתוהואאלוהיםלביןאברהםביןכאןהמתנהלתהשיחהנושאראשית,

אמונההיאבאשראלאאמונה,היאבאשראברהםשלאמונתוזואיןדיוק,וליתר

בעודשנית,ישו·המשיח.שלבתחייתופאולוסשלאמונתוהיא·היאהמתים:בהחייאת

הפסוק 13הכתב",כפיולאהרוחכפיבלבהיא"מילהכיהתורה)(נגדטועןפאולוס

אבל Iמאמיןאמנםשהואלאלוהיםעונהאברהםמטבע:באותומשיבלעילניהקורא

אלאניגודה,אואמונהישכנולאאברהםשלבלבומשמע,ללבו.מרגועמבקשעודנו

בלבד.מנוחהאופחד

אברהם(שלהאמונהשלמעמדהאתזה,פסוקלפישולל,הקוראןמזאת:יתרה

אינהשהאמונהמלמדזהפסוק .נאיביאואבסולוטי Iטהורכמקודים)המת/בתחיית

כךואחר(החיצוניים)בחושיםהמוטבעתלהתגלותמבעדהנס,שלבתיווכואלאקיימת

אינההאמונהמתגלה.(התורה)החוקעודכלשרירהמסתבר,האמונה,(הפנימי).בלב

 14עליו,להתעלותיכולהאינההיאולפיכךהחוק,שלניגודוואינהלחוקקודמת

שלאחרדימויפאולוסעםהקוראןשלההתפלמסותמןלדלותבידינועלהכך

בכךישהחילון.שלההכרחיתמסקנתואינוההיסטוריהשקץעולהזהמדימויאברהם.

למסדבמקום(המודרני)האסלאםשלהמבטנקודתאתלשמרהצורךעלללמדכדי

עצמיתביקורתנחוצותעודכךלשםאולםהפרוטסטנטית.החילוניותדגלתחתאותה

צניעות.ומעט
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