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מאמר מערכת 

ביום ראשון התקיים ב-365 מקומות ברחבי העולם ערב לימוד 
לכבוד סיום מפעל התלמוד של הרב עדין אבן-ישראל (שטיי־
נזלץ). במהלך ארבעים וחמש שנות עבודה ערך הרב אבן-ישראל 
את התלמוד מחדש, הוסיף לו ניקוד ופיסוק, תרגם אותו לעברית 

וסידר לצידו מגוון ביאורים ופירושים.
למחרת (אתמול בבוקר) נפתח בתל-אביב כנס בינלאומי בת־
חום ה"ננו": ננו-טכנולוגיה, ננו-חומרים, ננו-רפואה וכדומה. מאות 
חוקרים, מפתחים, סטודנטים ובעלי חברות הגיעו לשמוע את טובי 
המרצים מכל העולם – ביניהם חתן פרס נובל הטרי לפיסיקה פרופ' 
אנדרה גיים - שהתכנסו במלון דן פנורמה בתל-אביב, והוכיחו שוב 
את מה שהיה ידוע זה מכבר: ישראל היא מעצמה בתחום ה"ננו".

קל ובנאלי להצביע על הקשר בין שני האירועים: בין תרבות 
למידה והשכלה מפותחת - שימיה כימי התלמוד (לפחות), ובין 
היכולת לעמוד בראש החץ של מגמות המחקר, הפיתוח והייצור 

הטכנולוגי בעולם.
אולם מדאיגה יותר התחושה כי בין שני עולמות התוכן הללו 
נפתח מרחק, שהולך ומתרחב. העולם היהודי התמודד לאורך שנים 
עם מגמות של שינויים וחידושים בתרבות הכלל-עולמית, וידע 
לשמור על רלוונטיות באמצעות דיאלוג עם הסביבה, ופעולות של 
סינון מחד וספיגה מבוקרת מאידך. המפגש עם תרבות יוון, למשל, 
הותיר אחריו יהדות אחרת מזו של ימי הבית הראשון. גם לאחר 
חורבן בית-המקדש השני התגבשה היהדות מחדש, תוך שהיא מע־
צבת ומעצימה מוקדים אחרים ומשנה את האיזונים הפנימיים שלה. 
בהמשך, גם תמורות היסטוריות כמו עליית האסלאם או תקופת 
הרנסאנס חוללו שינויים עמוקים בתוך התרבות היהודית פנימה.

כיצד שמרה התרבות היהודית על אותה רלוונטיות? באמצעות 
אותם כלים בהם השתמש הרב אבן-ישראל. בתלמוד הבבלי שלו 
הוא נטל לעצמו את החירות לתרגם את התלמוד לשפה אחרת, 
לשנות עיצוב גראפי מקובל מזה שנים, ולנתח את הסוגיות וה־
נושאים המוזכרים בתלמוד בכלים של ריאליה היסטורית ומדעית 

הנפוצים כיום.
אותו מהלך של יצירת תרגום עכשווי למקורות מסורתיים וט־
קסטים מקודשים תמיד היה מלווה בחששות כבדים: החשש כי 
עצם התרגום "מוריד" את המקור ממעמדו הנשגב; החשש מכך 
שהתוצאה אולי לא תהיה נאמנת דיה למקור; והחשש מהיותו של 
התרגום סוג של פעולת "ייצוא" המפיצה את הידע המקודש למעג־
לים רחבים והמוניים מדי. אף מפעלו של הרב אבן-ישראל זוכה עד 

היום לביקורת, ולעיתים אף להתעלמות - מאותן סיבות בדיוק.
אולם בפני התרבות היהודית ניצב כיום אתגר חדש. קצב השי־
נויים בציוויליזציה האנושית כיום גבוה ממה שהיה אי-פעם. שי־
נוי תרבותי שהתרחש בעבר על-פני מאתיים שנה מתחולל כיום 
בשלוש-ארבע שנים. מרכיבי יסוד כמו קהילה ומשפחה, לדוגמה, 
הולכים להשתנות לבלי הכר. מוסכמות וערכים חברתיים מפורקים 
ומורכבים מחדש בצורות לא ידועות. תודעתו של האדם ותפיסתו 
את עצמו, תחושת המוגבלות שלו ומעמדו ביחס לכל הסובב אותו 

לא ייראו כפי שנראו עד כה. 
רק אם יעמדו לה לתרבות היהודית חכמים והוגים הממשי־
כים בדרכו של הרב אבן-ישראל ומתרגמים אותה באינטנסיביות 
שוב ושוב לזמן הווה – היא תישאר מדוברת ורלוונטית גם בשנים 

הבאות.

שלמה שדה

היהדות, המודרנה 
ותלמוד שטיינזלץ

תירוציו של גזלן
אוהד קמין

הלחימה בדה־לגיטימציה
אורי אדלמן

הכרזת עצמאות ישראל בשנת 1948 
הביאה לפלישה של צבאות ערב במ־
טרה להכחידה בעודה באיבה. שלוש שנים 
בלבד לאחר הניסיון להשמיד את יהודי אי־
רופה, ניסו ידידיו של חאג' אמין אל-חוסיי־
ני, המופתי של ירושלים, שותפו של הצורר 
הגרמני, להשלים את המלאכה שלא צלחה 
עד תומה בידי בן בריתו הנאצי, ולחסל את 
שארית הפליטה. לחימתם העקשנית וחסרת 
הפשרות בחירוף נפש ובהקרבה עילאית של 
קומץ יהודים, מעטים מול רבים, מנעה שואה 

נוספת.  
תשע-עשרה שנים מאוחר יותר, ב-1967 
חשו מדינות ערב, שהתחמשו בנשק סו־
בייטי לרוב, כי צברו די כוח לנסות שנית 
ועלו עלינו מכל ארבע רוחות השמים. תכנון 
צבאי מזהיר ואומץ הלב של הלוחמים הר־
חיק את משאת ליבם של שכנינו להשמיד־
נו. לא חלפו אלא שש שנים, וב-1973 קמו 
עלינו מדינות ערב בשלישית. מכיוון שהיו 
קרובים להשיג את מטרתם אולי יותר מה־
פעמים הקודמות, ובכל זאת לא עלה הדבר 
בידם - הבינו כי ממלחמה כוללת לא יצאו 
נשכרים. פעולות טרור, חבלה והרג של או־
כלוסייה אזרחית, ירי רקטות על יישובים, 
חטיפות  וכד', גם הם לא הועילו להבריח 

את הציונים מאדמתם. 
עתה גילו נוסחה חדשה, חכמה ויעילה, 

לה  מצא  לא  המגמגם  הנוכחי  שהממשל 
עדיין מענה: דה-לגיטימציה של נוכחותנו 
בנחלות אבותנו. שיטה זו פועלת בינתיים 
להפליא. הערבים מגייסים למטרתם סוכנים 
הפועלים בשם זכויות אדם, מוסדות אקד־
מיים, פוליטיקאים עוינים, אנשי תקשורת, 
אמנים, ידוענים שונים וכל ארגון שבזכות 
הכפשתו את ישראל, נודע לעולם על קיו־
מו. המטרה היא לבודדה במרחב הבינלאומי 
ולהפכה למדינה מצורעת. האמצעים לכך: 
קידום  היהודית,  המדינה  של  דמוניזציה 
מדיניות של חרם, הסטת השקעות וסנק־
ציות כלכליות, יציאה למאבק משפטי נגד 
אזרחיה, רתימת ארגונים ובראשם האו"ם 
והרשעות  גינויים  של  אינסופית  לשורה 

למיניהן, ועוד יד הדמיון נטויה.
לאחרונה הרחיבו את פעולתם נגד את־
רים היסטוריים יהודיים. לצורך כך גייסו את 
ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם 
(אונסק"ו) וזה פרסם חמש החלטות המ־
גנות את ישראל, וביניהן תביעות להוציא 
מרשימת אתרי המורשת שלה את קבר רחל 
- שמכונה בהחלטה מסגד 'בילאל בן-ראב־
אח', את מערת המכפלה, - המכונה 'חראם 
אל-איברהימי', ולהפסיק את החפירות בא־
זור הר הבית המסכנות כביכול את מסגד 

אל-אקצא. 
כך, על ידי החלת דה-לגיטימציה לכל 

ֵעדּות המעניקה הצדקה לקיום העם היהודי 
בארץ ישראל, לאט ובסבלנות, עקב בצד 
אגודל, מתכננים הערבים להשיג את מה 
שלא עלה בידם בכוח הנשק, ובלי לאבד 
אפילו חייל אחד. הם משוכנעים שעתה גילו 
את נקודת החולשה, הבטן הרכה, את עקב 
אכילס של האומה היהודית. ישראל הרש־
מית נאלמת דום. בקול ענות חלושה היא 

מביעה את סלידתה מהדברים.
מסיבה זו צפיתי בהתרגשות רבה בסרטון 
קצר על צעירה אמריקנית בעלת יוזמה, ג'וסי 
קאופמן, הנושאת את דבריה בכל אתר אפש־
רי ומפריכה בנימוקים אינטלקטואליים ורג־
שיים את כזבי הדה-לגיטימציה נגד ישראל. 
היא ניחנה בכוח רטורי ממדרגה ראשונה, 
אנגלית עשירה, התלהבות יוצאת מן הכלל, 
יכולת עמידה לפני קהל, כושר שכנוע רב 
ואהבת ישראל ללא פשרות. אלה הכישו־
רים הדרושים לנציגי ארגונים יהודיים ולא 
יהודיים, מוסדות אקדמיים, ממשלתיים וא־
חרים שמשרד החוץ חייב לגייסם מכל קצווי 
תבל כדי להתמודד בחזית אחידה נגד מגמת 
הדה-לגיטימציה. הם יתארו בכל פינה בעו־
לם, באופן מקצועי וסיסטמתי את המציאות 
האוטנטית. אילו אנוכי ראש הממשלה, הייתי 
מתקשר ללא דיחוי אל ג'וסי קאופמן, ומזמנה 
לשרת בסיירת מטכ"ל של הסברה שתוקם 

לאלתר במשרד החוץ. 

לא־ המושמעות  מהטענות  רבות 
באתרים  מפגינים  ידי  על  חרונה 
שונים נגד מדיניות הממשלה קובלות על 
ידי הממשל  אי-השוויוניות הננקטת על 
כמו למשל הטענה  אחר,  או  זה  בתחום 
נגד תקציבים הניתנים למגזר מסוים בזמן 
שאינם ניתנים למגזר אחר. חלק גדול מה־
ציבור הישראלי למד לראות באי-השוויון 
ביטוי של אי-צדק, על יסוד הנחה סוצי־
אליסטית עתיקה, המציגה את הפער הכ־
לכלי הקיים בין בני אדם בחברה כביטוי 

של אי-צדק "חברתי".
למעשה, חונך הציבור על ידי האידי־
אי- את  לראות  הסוציאליסטית  אולוגיה 
עדות  כשלעצמו  שמהווה  ככזה  השוויון 
לאי-צדק. חיזוק לכך מהווה ההצגה הק־
ההכנסות  פער  את  בועה של התקשורת 
מנהלי  המשכורות שמקבלים  בין  שקיים 
מוסדות פיננסיים ציבוריים לבין משכורות 

הפקידים הפשוטים ממש באותם מוסדות. 
במקרה של התקשורת בישראל זועק לש־
מים האבסורד, שכן בכירי התקשורת הם 
בין הנהנים מהשמנת המועשרת של תק־

ציבי הציבור. 
אך האם באמת אי-שוויון לא צודק? 
למעשה, כל הטענות המושמעות חדשים 
לבקרים על ידי "מקופחים" הטוענים שקי־
בלו פחות מהמגיע להם, מניחות כי שוויון 
שווה צדק, אך מבלי לבדוק את מידת הצדק 

האמיתית שקיימת בכך.
אחד  אזרח  אין  האמיתית  במציאות 
דומה למשנהו, ולפיכך מצבו של כל יחיד 
מצריך טיפול מיוחד שאיננו יכול להיות 

שוויוני. למעשה, בשל העובדה שבני אדם 
אינם זהים או שווים באופן בסיסי, אין מצב 
של שוויון מלא, מצב צודק אף בהגדרתו 
היסודית. הבעיה עם הטענה לשוויון היא 
שהיא אינה צודקת לא רק ביסודה העו־
בדתי, אלא גם בטיפול המעשי בה מצד 
המדינה, על אף טענתו של הסוציאליזם 
ל"השוואת תנאים". משאבי המדינה אינם 
נלקחים מהאזרח באופן שוויוני והאזרחים 
אינם מטופלים באופן שווה על ידי רשויות 

המדינה.  
אזרחי המדינה אינם שואלים את עצמם 
אם מה שהם מקבלים ממנה צודק או לא 
מלכתחילה. מבחינתם, השוויון נחשב כאמת 
המידה לצדק שאין בלתו, וזו טעות יסודית. 
על רקע העובדה שהמדינה הסוציאליסטית 
היא גזלנית מעצם ערכי היסוד שלה, ברור 
שחלוקה שווה של הגזל בין חברי כנופיית 
הגנבים ושותפיהם איננה מבטלת את עו־

בדת הגזל. 
לפיכך, באותה מידה ששום "השוואת 
התנאים" של חלוקת שלל בין השותפים 
לגזל לא תהפוך אותו לצודק, כך לא יקרב 
השוויון בהכנסתם של האזרחים את המדינה 
למצב של צדק. שלא לדבר על כך ששוויו־
ניות אמיתית איננה בגדר אפשרות מעשית, 
שכן יש לבדוק כל מקרה לגופו להתאים 
פתרון או טיפול לתנאים הייחודיים של כל 
אחד ואחד. בהקשר זה קשה שלא להיזכר 
בעיקרון השוויוני המודגם במיטת סדום, 
המכוון אותנו להבין את העוול שבניסיון 
אכיפת שוויון מלאכותי על טבעם הבלתי 

אחיד של בני האדם. 

עובדה היא שיש תחומים רבים שבהם 
קיים לעתים צורך להתאים מסגרת נתונה 
לבני אדם יחידים, אך זו טעות להניח שניתן 
למצוא לכל אדם יחיד, שמטבעו איננו שווה 
לאחרים, את התנאים המיוחדים המתאי־
מים לו במסגרת שוויונית כללית. ויש בעצם 
גישה שוויונית מוטעית זו אשר אומצה על 
ידי אזרחי ישראל, טעות יסודית יותר. טעות 
זו היא – באופן לא מקרי – תוצר של החינוך 
הממלכתי-תקשורתי, אשר חבוי בעצם הת־
ביעה לשוויוניות, שהוא אי-הצדק שאותו 

הנחילה המדינה לציבור אזרחיה.
אי-צדק זה מתבטא בכך שמבלי משים 
מהווה האזרח המוחה נגד העוול של חוסר 
השוויון את פרי הבאושים של השיטה השו־
לטת. בטענתו נגד מה שהוא רואה כחוסר 
לתפיסת  בהתאם  בדיוק  פועל  הוא  צדק, 
הצדק שאותה לימדוהו אלה שנגדם, למ־
עשה, הוא מפנה את טענת האפליה שלו. 
קברניטי הממשל הישראלי, העומדים בר־
אשה של המדינה הגזלנית משחר הקמתה, 
רווים ללא ספק נחת מכך שהצליחו לחנך 
את אזרחיה להחזיק בדרכם ולראות כזכותם 

את ההתערבות בחייהם של עמיתיהם.
למעשה, המערכת החינוכית שהפעילו 
מקימי מדינת ישראל הסוציאליסטית הפכה 
את היוצרות והצליחה לגרום לעם היושב 
בציון לבלבל בין צדק לשוויון, מה שהופך 
הגזלן  ביותר של  תירוציו הטובים  ליסוד 
הממשלתי. בעיסוקו המתמיד של האזרח 
הישראלי בשאלת השוואת ההכנסות בין בני 
החברה, כאילו זהו הנושא המרכזי בסוגיית 
בחדירה  דעת  בבלי  משתתף  הוא  הצדק, 
האזרחים,  שאר  של  הפרטיים  לענייניהם 
שהיא פעולתו המובהקת של המושל-הג־
זלן. המרדף חסר הסיכוי שמנהל הציבור 
את  להסתיר  לגזלן  מסייע  השוויון  אחרי 
פשעיו האמיתיים נגד החברה והעם, וכל 
עוד מחזיק האזרח הקטן באמונה הטפלה 
כי מי שפוגע בו הוא מי שמרוויח יותר ממנו 

- יכול העוול להימשך. 

בשל העובדה שבני אדם אינם זהים או שווים 
מתוקף קיומם אין מצב של שוויון מלא מצב צודק 
אף בהגדרתו היסודית. הבעיה עם הטענה לשוויון היא 

שהיא אינה צודקת לא רק ביסודה העובדתי אלא גם 
בטיפול המעשי שלה על ידי המדינה


