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“הלכה ואגדה” לביאליק
מקריאה לקריאה!

רני יגר

המאמר “הלכה ואגדה”1 של ביאליק שפורסם בשנת 1917, חולל גל של תגובות בשנים שלאחר 
פרסומו ומסכת בלתי פוסקת של התייחסויות עד ימים אלה. שנות הכתיבה של המאמר, בעת 
כן. מן  נודע לפני  ימים של טרגדיה אירופית בקנה מידה שלא  היו  מלחמת העולם הראשונה, 
הבחינה היהודית, היו אלה שנות חורבן מרכזיה של יהדות מזרח אירופה ושיאו של משבר שהחל 
בראשית המאה העשרים. בניגוד ל”פרעות בנגב” )1881( שהביאו להתעוררות חברתית ותרבותית 
בתחומים רבים )חיבת ציון, ביל”ו, פועלי ציון, ספרות התחייה, ה”בונד”, ספרות היידיש וראשית 
ההגירה לארה”ב(, הרי שהפרעות והמלחמות של ראשית המאה גרמו לדלדול, לדעיכה ולבסוף 
להרס מרכזי החיים והתרבות היהודיים במזרח אירופה. ִסמלי הדבר שאף פרסום המאמר עצמו 
התעכב מיום השלמתו בשנת 1916, בשל סגירת בתי דפוס עבריים על ידי השלטונות הרוסיים 

כחלק מהגזרות שהוטלו על תרבות יהודית-עברית בתחום המושב.
של  גניזה  וגם  סידור  איסוף,  של  פרויקט   – ל”כינוס”  ביאליק  התמסר  זה  משבר  רקע  על 
מפתיע  זה  אין  ואגדה”.  “הלכה  המאמר  צמח  זו  עשייה  ומתוך  יהודי,  העם  של  הרוח  אוצרות 
להתמודד  כולל  בניסיון  כן  גם  מושקעים  אלה שהיו  מצד  באו  למאמר  התגובות  אפוא שעיקר 
ורוזנצווייג,  בובר  ברדיצ’בסקי,  ברנר,  דוגמת  המודרני,  בעידן  והיהדות  היהודים  משברי  עם 

ההפניות למאמר של ביאליק, "הלכה ואגדה", בתוך: "כל כתבי ביאליק", מהדורת דביר תשמ"ג, 1983.   1
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ובדור האחרון – אוזיק, שבייד וזרחי.2 חשוב לציין שהמאמר של ביאליק, והביטוי שהוא נתן בו 
רחבים  במעגלים  להתייחסות  זכו  כמשורר(,  רק  )ולא  תרבות  של  ויוצר  כאידיאולוג  לעמדותיו 
שחרגו מה”רפובליקה של הספרות העברית”. מעגל מובהק כזה היה מעגל החלוצים, אנשי תנועת 
קשב  ברוב  האזינו  הבורגני  מביאליק  שלהם  והמעשי  האידיאולוגי  הריחוק  שלמרות  העבודה, 

לקריאה שעולה ממאמרו של ברל כצנלסון:

ביאליק, אין עליו כל גושפנקא של ספרות העבודה, ודאי לא התכוון לכך. אך אם 
יוכל להתעלם מן השיר  ויבקש לחדור את תולדות תנועתנו לא  יבוא ההיסטוריון 
הטפה  מכל  יותר  זרע  בתוכנו  והצמיח  שנה  ארבעים  לפני  שנכתב   ]...[ ב”שדה” 
פרוגרמטית. וכן המאמר “הלכה ואגדה” של ביאליק, עומד לכאורה מחוץ לדברי-

הלכה המקובלים בתנועת הפועלים, ואף-על-פי-כן, מי הסביר לנו את דרך הרוח של 
 תנועתנו כמי שאמר “שאיפה שבלב, רצון טוב והתעוררות הרוח, חובה פנימית – 
כל הדברים הללו יפים ומועילים כשיש בסופם עשייה, עשייה קשה כברזל, חובה 

אכזרית ]...[ בואו והעמידו עלינו מצוות!”.3

בשנים  מתגבר  ליהדות,  ישראליות  בין  ופורה  חדש  חיבור  אחר  העכשווי  החיפוש  במסגרת 
האחרונות העניין בגישתו של ביאליק לשאלות של בניין התרבות העברית.4 הניסיון לענות על 
השאלות הללו מוליך לדמותו של ביאליק, אשר חיברה באופן אישי בין העולם המסורתי-היהודי 
למציאות החדשה שהתהוותה בארץ-ישראל, והקדישה עצמה לייסודם של מפעלים פורצי דרך 
מפגשי  שם”,  “אוהל  מרכז  “דביר”,  הוצאת  את  למנות  יש  אלה  בין  והתרבותי.  הרוחני  בתחום 
“עונג שבת” וכתיבת “ספר האגדה” )עם י”ח רבניצקי( כחלק ממפעל הכינוס הגדול של תרבות 

ישראל.
“הלכה ואגדה” הוא אחד המקומות המובהקים ביצירה של ביאליק שבהם הוא דן בשאלות הגדולות 
של התרבות העברית המודרנית. אני מבקש לעמוד על שאלות אלה ולהפגיש אותן עם צרכי הזמן 

שלנו ועם השאלות התרבותיות והחינוכיות שמעסיקות אותנו.

א. ממאמר למניפסט
את  הכיר  הדור  מבני  רבים  שכמו  המשכיל,  העברי  לקורא  בפנייה  המאמר  את  פותח  ביאליק 
התרבות המסורתית, אבל ברור למדי שלא החזיק בהלכה – לא כמערכת של התנהגות וגם לא, 
ועובדה זו מטרידה את ביאליק במיוחד, כמושג רלוונטי ליהודי המודרני. משום כך ביאליק יוצר 

1988, עמ'  ירושלים: מוסד ביאליק,  ואגדה כצופן של ספרות,  על התגובות למאמר של ביאליק ראו צפורה כגן, הלכה   2
.115–95

ברל כצנלסון, כתבים, תל אביב: עם עובד, תש"ד, כרך ו, עמ' 272–273. יש לשים לב לעובדה שהשימוש של כצנלסון   3
בטרמינולוגיה "דברי הלכה מקובלים" ]ההדגשה שלי, ר"י[ הוא בבחינת עדות בתוך עדות להשפעה של ביאליק על אנשי 

תנועת העבודה.
כך למשל: כתב העת ארץ אחרת, גיליון 47, ספטמבר-אוקטובר 2008, שכותרתו הייתה "למה ביאליק? לחזור לשאלות   4

הגדולות".
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מגע ראשוני עם הקורא באפיון של ההלכה בדרך שתהיה, מן הסתם, מקובלת עליו: ההלכה היא 
“קפדנית, מחמרת, קשה כברזל ]...[, מידת הדין, קליפה, גוף, מעשה ]...[”. עוד הוא מצייר את 
האגדה מנגד כבעלת “פנים שוחקות ]...[ חירות, התחדשות, רשות ]...[”.5 עד כאן ביאליק מציג 
את עצמו כשותף מלא לסתירה המקובלת הלכה/אגדה, ומניח תשתית של הבנה והזדהות עם 
דבריו. הוא מציב את עצמו במחנה אחד עם הקורא המנוכר להלכה, אלא שעד מהרה הוא נפרד 
משותפות זו: “אבל כלום יש לשמוע – כסברת רבים – שההלכה והאגדה הן שתי צרות זו לזו, דבר 
והיפוכו?”. מכאן הוא מוליך את הקורא למסע בנבכי התרבות היהודית מתוך מגמה ברורה לשנות 

את תפיסת ה”הלכה” שלו ואת יחסו אליה. 
זוהי נקודה עקרונית, בעיניי, משום שביאליק מבקש לקחת את הציבור שהוא חלק ממנו, 
הציבור המשכילי, העברי, ולכונן ממנו קהל של “דרך שלישית” – ציבור בעל יחס לאגדה )כספרות( 
ולהלכה )כעיקרון של תרבות ולא כדת(. זהו ציבור החי את שני רכיביה המכוננים של התרבות 

היהודית. 
הראשונות:  בפסקאות  ביאליק  שבו משתמש  הגוף השלישי,  בהשתנות  ניכר  הזה  המהלך 
“האומרים כך מחליפים מקרה בעצם וצורה בחומר”,6 ובפניות שלו אל הציבור העברי המשכיל: 
אמון”,7  ובלי  בתמיהה  התחייה  דור  ישאל  חיים?  מים  לנו  נוציא  ההלכה,  מן  הזה,  הסלע  “המן 
המאמר  בסיום  בלבבכם!”8  החיים  מקור  ואם  בידכם  האלוהים  מטה  אם  “הן!  רבים:  שני  לגוף 
ביאליק פורץ בגוף ראשון רבים ומדבר כמי שמתייצב כמנהיג הציבור שנוצר, ש”הלך ונצבר” ככל 
שהטקסט מתקדם ועד שהוא מגיע אל סיומו: “אנו כופפים את צווארנו, איה עול הברזל? מדוע 

לא תבוא היד החזקה והנטויה?”9
ביאליק:  בפני  העומדות  המרכזיות  הבעיות  באחת  מזהיר  טקסטואלי  טיפול  בעיניי,  זהו, 
ל”הלכה” ול”אגדה” יש תוכן היסטורי עשיר, מלא בפרטים, אבל מה שחסר להן, ובמיוחד ל”הלכה”, 
הוא “משמעות” בהווה, אותו יחס לוגי ופסיכולוגי שהופך מושג לחלק מהמערכת המושגית של 

תודעה קולקטיבית מסוימת.10
כך הופך המאמר מביקורת מלומדת של מצב השפה והתרבות בזמנו של ביאליק, למניפסט 
מגייס שנחתם על ידו באקט של פנייה ובקשה לציווי. ברור שבקריאה כזו לקבלת ציווי יש מתח 
פנימי בהתחשב בעובדה, שעוד ארחיב עליה בהמשך, שאין זו קריאה לציווי המושתת על סמכות 
חיצונית לאדם – לא ב”שולחן ערוך” )טקסט(, לא אצל חז”ל )סמכות היסטורית( ואף לא של צו 
אלוהי במובן השגור, כפי שעוד נראה. מי הוא, אם כן, הנמען של הפנייה הזו? מתח זה מסביר, 
ועד  הלכה?(  מהי  אגדה?  )מהי  מלומדת  מפנייה  במאמר,  מבנה  שביאליק  המהלך  את  לדעתי, 

ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 244.  5
שם, עמ' 244.  6
שם, עמ' 249.  7

שם, שם.  8
שם, עמ' 250.  9

פרדינן דה-סוסיר, קורס בבלשנות כללית, אבנר להב )מתרגם(, תל אביב: רסלינג, 2005, עמ' 3.  10
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לגיוסו של הקורא לאותו הציבור, שביאליק הוא חלק ממנו )ואולי עומד בראשו11(. זהו הציבור 
שיהיה מקור יצירתה של ההלכה החדשה ואולי גם מקור סמכותה.

ב. הצמד “הלכה ואגדה” ומובנם במאמר
ל”הלכה” ו”אגדה” יש, כמובן, היסטוריה עשירה בתרבות היהודית,12 אולם ביאליק בוחר להאיר 
אותם מחוץ להקשרם התלמודי ומצרף אליהם צמדים חשובים אחרים של התרבות: רוח וחומר, 
גוף ונשמה, שירה ופרוזה, שכל ורגש ועוד. הבחירה והצירוף האלה הם מהלך פואטי, שהופך את 
ההלכה והאגדה ממושגים פנימיים של ספרות התלמוד ל”הלכה” ו”אגדה” שהן צמד תשתיתי של 

התרבות בכללה.13
יש במאמר מובן רחב שראוי לביאור. ביאליק מצטט מאמר חז”ל  “הלכה”  ואמנם, למושג 
הקובע יחס בין החיים )מעשה( לבין הנורמה. הוא מצטט אותו והופך אותו על פניו: “הלא נמצאו 
זוהי  מעשה’”.15  ונזכרו  הלכה  ‘ראו  להפך:  גם  יהיה  לא  ומדוע  הלכה’14  ונזכרו  מעשה  ש’ראו  מי 
תחבולה פואטית של החלפת רצף בין שני מושגים ובניית שוויון ערך ביניהם. מהי הפונקציה של 
התחבולה בהקשר זה? במשפט המקורי של חז”ל יש תחילה מסומן )מעשה, עובדה( במציאות, 
והחכמים נזכרים במסמן )המושג בשפה שמכוון אל העובדה הזו(. ביאליק קורא לתהליך הפוך: 
הוא חש את הניתוק שנוצר בדורו בין ההלכה לחיים, ולכן קורא לחבר למסמן – הוא השפה של 
באופן  אבל,  להישמר,  הלשוניים  הכלים  על  העכשוויים.  הרלוונטיים  המסומנים  את   – ההלכה 
פרדוקסלי, דווקא כדי לשמרם יש הכרח לדרוש אותם, “לכוון” אותם מחדש, כך שיצביעו על 

דברים במציאות העכשווית.
נקודה זו נוגעת בלב הפרויקט של ביאליק: הכרחי בעיניו שהתרבות העברית לא רק תיצור 
ספרות אלא שתפעל במציאות. זה העתיד שאליו חותר ביאליק – אם יצליח המהלך שהוא מנסה 
לחולל אזי השפה והתרבות העברית יהפכו מ”שאיפה שבלב, רצון טוב, התעוררות הרוח, חיבה 
פנימית” לשפת עשייה: “צמאים אנו לגופי מעשים. תנו לנו הרגל מרובה מאמירה בחיים, והרגל 

הלכה מרובה מאגדה בספרות”.16

 ]...[" בגלוי:  לומר  לו  וקורא  ביאליק  עם  מתפלמס  הוא  החריפה  בתגובתו  המאמר.  חתימת  את  ברנר  מבין  בדיוק  כך   11
והמחברת נגמרת בפתיטיות של 'אנו כופפים את צוארנו – איה עול-הברזל?' – יש, מר ביאליק, ואתה נושא אותו! ואנו 
כופפים את צוארנו לפניך ולפני עּולך!", יוסף חיים ברנר, על הלכה ואגדה לביאליק, משדה הספרות, הפועל הצעיר, אייר 

תרע"ט, עמ' 3. 
על כך ראו למשל: כגן )לעיל הערה 2(, עמ' 35–50; יאיר לוברבוים, צלם אלוהים, ירושלים: שוקן, 2004, חלק שני; אפרים   12

א' אורבך, ההלכה: מקורותיה והתפתחותה, ירושלים: יד לתלמוד, 1984, עמ' 78.
 .)249 1, עמ'  )לעיל הערה  חז"ל  ספרות  ו"אגדה" כתופעות תרבויות שהתקיימו במקרא לפני  "הלכה"  הוא אפילו מציין   13
מבחינה לשונית זו הערה מעניינת מאוד שמנתקת, למעשה, בין המסמן למסומן. הרי ברור לביאליק שהמסמן הלשוני 
"הלכה" לא היה קיים בתקופת התנ"ך, אבל התופעה, לדעתו כבר הייתה, כלומר המסומן התקיים ללא המסמן הלשוני. זו 

הערה חשובה לעניין המיתולוגיזציה של הלכה ואגדה שביאליק מחולל במאמר, ועוד אשוב לכך בהמשך.
תלמוד ירושלמי, סנהדרין פט.  14

ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 249.  15
שם, עמ' 250.  16
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ביאליק אינו קורא להתנתק ממושגי אמת מכוננים, למשל, “צלם אלוהים שבאדם”. עם זאת, 
ברור לגמרי שאת רוב המאמר הוא אינו מקדיש לשאלת החיפוש אחר האמת, אלא ליצירה של 
אורח חיים שמגלם אמת כזו. העצמה של ההלכה, בעיניו, היא היותה “אומנות אומנת” – כלומר 
ולכן, אגדה ללא הלכה היא מערכת  מערכת ביצועית-חינוכית שפועלת בחיי הפרט והקהילה. 
חסרה של שפה, שיש לה מידה “רכה” בלבד של השפעה על העולם. שתיהן יחד, לעומת זאת, 
בהשלמתן זו את זו, יוצרות מערכת תרבותית-לשונית מלאה: “חלום הרץ אל הפתרון, הרצון אל 

המעשה, המחשבה אל המילה, הפרח אל הפרי ]...[”.17
הסתמכות היתר על ה”אגדה” כעיקרון מארגן: “עתה זכינו לדור שכולו אגדה ]...[ להלכה 
בכל משמעותיה אין סימן וזכר”,18 נעוצה בעיני ביאליק באנומליה עמוקה של התרבות היהודית 
היהודית המסורתית, הרי  היה לצמוח התיקון לחוליי ההוויה  המתחדשת. בעוד שממנה אמור 

דווקא היא זו שמתנתקת ממימדי הפעולה של התרבות!
מה שורש האנומליה הזו? כבר ציינתי שהבשלת “הלכה ואגדה” הייתה בשנים שבין פוגרום 
קישינב לשנים האחרונות של מלחמת העולם הראשונה. ביאליק הוא, כידוע, מי שעמד בראש 
ויצירתו  שלו  הדיווח  בקישינב.  המצב  לבדיקת  הציוניים  המוסדות  ידי  על  שנשלחה  הוועדה 
של  המשבר  לטעון שמסקנות  ברצוני  הפוגרום.  בעקבות  הציבור  תודעת  את  עיצבו  הפואטית 
השנים הללו אינן נוגעות, בתודעתו של ביאליק, רק לצרכי השעה הפיזיים הדוחקים של יהודי 

מזרח אירופה, אלא גם לחלקה של התרבות היהודית במצב שהתהווה.19
ה”גוף”,  נטולת  זו הוא השפה האגדתית,  ביאליק בתרבות  אחד המאפיינים המדאיגים את 
שנשתרשה כאמור בקרב חוגי המשכילים. משום כך הוא מדבר מפורשות על חזרה ל”הלכה” 

כמהלך תרבותי נגדי, רחב, שסופו חזרת התרבות היהודית להיות גוף:

]ההדגשה  בעיקר  מדבר.20  הכתוב  אלמונית  באגדה  שלא  כמו  פלונית  בהלכה  לא 
במקור[ הלכה אנו עסוקים כאן, הלכה בתור כלל גדול, בתור צורה מוחשית ומסוימת 
לחיים ממשיים, חיים שאינם פורחים באויר ותלויים ברפיון של הרגשות ומימרות 

נאות בלבד, אלא שיש להם גוף ודמות הגוף נאים ]ההדגשה שלי, ר”י[.

זוהי ביקורת ברורה ונוקבת על הפסיביות היהודית שמשולה לאקט מיני שאין לו רישום בעולם 
והוא בבחינת ארוס בלתי פורה. 

שם, שם.  17

שם, שם.  18
בהקשר הספציפי של קישינב, היחס המורכב של ביאליק לפוגרום והביקורת שלו על התנהגות היהודים )האם הייתה   19
התגוננות או שמא פסיביות מוחלטת( נידונים באריכות על ידי מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני-לאומיות: מגדר ומיניות בספרות 
העברית החדשה, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2007, עמ' 67–90; וכן ראו חנן חבר, "בעיר ההריגה: ביקור מאוחר", בתוך: 

חנן חבר, מיכאל גלוזמן ודן מירון )עורכים(, תל אביב: רסלינג, 2005, עמ' 37.
"הכתוב מדבר" הוא מינוח שגור בספרות המדרש לדברי המקרא. ביאליק עושה במינוח הזה שימוש מרתק: כמחבר-דובר   20
הוא מדבר על יצירתו שלו, המאמר, בבחינת "הכתוב מדבר", כלומר מרחיק עצמו ממנו ובה בעת נותן לו תוקף בבחינת 

"כתוב".
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האמירה הזו של ביאליק נשמעת כמו טענה ציונית קלאסית, מהסוג שטופל בצורה נרחבת 
)וביקורתית( בספרות המחקר העכשווית: “הניסיון של ביאליק להרחיק עצמו מעמדה המזוהה 
בעיניו כיהודית וכנשית אינו יוצא דופן. ]...[ יוצרים רבים שפעלו בתרבות האירופאית של מפנה 
המאה תפסו את הגבר היהודי כנשי ויצרו זהות בין יהודיות ונשיות. ]...[ שיח זה שהוא בעיקרו 
‘שנאה  לזהות  ניתן  והרצל שבכתיבתם  פרויד,  כויינינגר,  יהודים  על-ידי  הופנם  אנטישמי,  שיח 

עצמית יהודית’”.21
אני סבור שקריאה זהירה בדבריו של ביאליק ב”הלכה ואגדה” מעמידה במבחן את נחרצות 
מושא  לעיל,  לטיעון  בניגוד  אבל,  היהודית,  הפסיביות  את  אמנם  מבקר  ביאליק  הזו.  האבחנה 
הביקורת שלו אינו הגבר היהודי המסורתי אלא דווקא ה”היהודי החדש” מבית היוצר של ההשכלה 

והציונות, הזרמים שביקשו לכונן גבריות חלופית.
המשכיל הוא שמצטייר, בעיני ביאליק, כ”אגדי” – נשי, רוחני וחסר-און שיש לו צורך דחוף 
נאים”.22 האירוניה בדבריו  ודמות הגוף  “גוף  ליצור כלשונו  כוח  יש  בזכריות ה”הלכתית”, שלה 
של ביאליק מושלמת – אחרי כל המרד הרעשני במסורת יוצא שהמשכיל העברי )הקורא שאליו 
מכוון המאמר!(, זה שביקש להשתחרר מהניוול של העולם המסורתי וראה את עצמו כמי שמציב 
אלטרנטיבה אנושית עדיפה, הוא האחראי ליצירתה של תרבות שכולה אגדה, והתוצאה ברורה: 
“]...[ כל אגדה שאין עמה הלכה, אוננית היא וסופה היא עצמה בטלה, וגם מבטלת כוח המעשה 
של בעליה”.23 מי שביקרו את תלמיד הישיבה כנטול גוף השקוע בדפי הגמרא בניתוק מן החיים, 
הם עצמם, בסך הכול, אנשים של מילים. הם יצרני ספרות שיש בה, אולי, מידה של אסתטיקה 

אבל בשום פנים ואופן לא בניין חיים.24
ההלכה – אחד המאפיינים המובהקים של היהודי המסורתי – מוצגת אצל ביאליק במונחים 
גבריים ביותר: “ההלכה אינה בשום פנים ואופן שלילת הרגש אלא כבושו ]ההדגשה במקור[: לא 
ביטול מידת הרחמים במידת הדין יש בה, אלא צירוף שתיהן כאחת. אכזריותה – היא זו של כוח 

יוצר ומקיים, בחינת גבורה שבחסד, שהיא מידת ‘תפארת’”.25 
בחינת  נותרת  התרבותית  היצירה  שבלעדיו  ההכרחי  התנאי  את  שנותן  הוא  הזה  המימד 

סרק. 
דומני שהנאמר עד כה מספיק כדי לקבוע שהיחס למגדר העולה מ”הלכה ואגדה” הוא מורכב 
זיהוי פשוט בין יהודי מסורתי, נשיות ופסיביות ודחייתם, ואימוץ מודל  ניתן לדבר בו על  ולא 

גלוזמן )לעיל הערה 19(, עמ' 91.  21
ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 249.  22

שם, עמ' 247. הביקורת של ביאליק כלפי העמדות המשכיליות שבה ועולה לאורך המאמר. היא ניכרת, למשל, בדיבור   23
האירוני על "בעלי היופי שבנו" שכילו את זעמם במשנה "המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר: 'מה נאה אילן זה, 
מה נאה ניר זה!' מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו". משנה זו נתפסה בידי חוגי המשכילים כמעצבת ניכור מהותי 
של היהדות מן הטבע ומן היופי. ביאליק אינו מכחיש את הנטייה הזו של המשנה, אבל מבקש להצביע על המניע התרבותי 

לכתיבתה שאתו הוא יכול להזדהות.
24  ספרות זו היא "מצולה שאין בה דגים ולכן אין בה צורך" )שם, עמ' 250(. הביטוי עצמו לקוח מן התלמוד הבבלי, ברכות 

ט ע"ב, ומוסב שם על האופן שבו ניצלו בני ישראל את המצרים והשאירו אותם נטולי רכוש.
"תפארת" – בקבלה: הספירה הממצעת בין החסד והגבורה, ומהווה פשרה בין השפע לבין הגבלת הדין.   25
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יהודי חדש שיש שמזהה את המשכיל עם הגברי ובעל הכוח. אדרבה, לאורך כל המאמר ביאליק 
מטשטש את הגבולות בין התופעות הללו ומדגיש לא רק את חיוניותן אלא את היותן נטועות זו 

בזו – “גדולה אגדה – שמביאה לידי הלכה”.26 
בחותם המאפיין  רבה,  במידה  טבוע,  כולו  הפנימי של המאמר  כי המבנה  להדגיש  חשוב 
הזה של התרבות היהודית, שכן גם ביאליק מארגן את דבריו בניגודים: תיאור פרטי הפרטים של 
ההלכה מצד אחד ושאיפה להפשטה מצד שני, פסיביות ואקטיביות, הקריאה הסמכותית של “שר 

האומה” מול הרצון של היחיד. 
בין עקרונות  נוצר כאן דמיון רב משמעות  יותר מסגנון כתיבה.27  המבנה הזה הוא הרבה 
היסוד של התרבות היהודית לבין המאמר של ביאליק: אם כך פועלת תרבות יהודית וכך פועל 
המאמר הרי המסקנה היא שהם רקמה אחת. זו הכללה מתוחכמת של “הלכה ואגדה” בקאנון של 
כיניתי  בעיניי, להצלחת המהלך שאותו  עובדה בעלת חשיבות מכרעת,  וזו  היהודית;  התרבות 
לעיל “ממאמר למניפסט”. ביאליק מתייצב בפני הקורא, שאותו הוא מבקש לגייס, לא כפרשן 
חיצוני של התרבות, אלא כמי שמבין אותה מתוכה ומשתמש בכלי הפעולה שלה עצמה. עובדה 
זו מקנה אמינות לדבריו ובאין סמכות עליונה אחרת, התרבות היהודית עצמה היא זו שנותנת את 

התוקף לקריאתו המגייסת. 

ג. השפה ההלכתית כבנייה וכאדריכלות
ביאליק חוזר כמה פעמים לאורך המאמר על דימויים ארכיטקטוניים ליצירה ההלכתית. הקתדרלות 
הגדולות של אירופה אנלוגיות בעיניו ליצירה ההלכתית של חכמי הדורות, ש”כל אחד בזמנו נתן 
את חייו ומבחר כח יצירתו לעבודה הקדושה לו לבדו”.28 הדימוי הזה מאפשר לביאליק לתת פשר 
לפרטי הפרטים של ההלכה כחלק ממעשה בניין גדול, אבל לא פחות חשוב מכך הוא מתמודד 
עם היחס להלכה כ”קליפה” ועם הביקורת עליה כהיפר-אקטיביות מילולית חסרת טעם. נדמה 
שלא לחינם בוחר ביאליק דווקא בבניין הקתדרלות האירופיות כדימוי מקביל ליצירה של מכלול 
הלכות השבת. חז”ל עצמם תיארו את ההלכות הללו כ”הררים התלויים בשערה”, אבל ביאליק 
מעמיד מול ה”הררים” את הקתדרלה – כלומר תיאור “בעל משקל” שיש בו הרמוניה, אסתטיקה 

והוד29 – כמודל אידיאלי ל”איך עושים דברים עם מילים”.
קתדרלת השבת30 אינה עומדת לבדה. דימויי הבנייה והארכיטקטורה מצויים לאורך המאמר: 
סדרי מועד ונשים מדומים לבתי העבריים, נזיקין – לשוק ולרחוב. מכל אלה בונה ביאליק עבור 

הקורא עיר שלמה שבתוכה הוא מזמין אותנו לצאת לסיור ב”עיר” ההלכה. 

ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 249.   26
זוהי התייחסות מרתקת לתרבות כמשקפת דינמיות בין הגבריות והנשיות שמתעלה מעבר לדיכוטומיה פשוטה.  27

ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 245.  28
החלוקה בין התיאור של ביאליק לדברים של חז"ל עצמם היא חשובה וקשורה למיתולוגיזציה של ההלכה בידי ביאליק,   29

שעוד אגע בה בהמשך.
ביאליק מקדים כאן, ולדעתי דבריו מצויים בתשתית האמירה המפורסמת של השל על השבת כארמון בזמן. אברהם יהושע   30

השל, השבת, אלכסנדר אבן חן )מתרגם(, תל אביב: מכון שכטר, ידיעות אחרונות, 2003.
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ציר הכפילות )“אגדה והלכה”( המלווה את המאמר כולו מצוי גם כאן: מצד אחד צריך ללכת 
ברחובות ההלכה כדי לחוש בפרטים: “עברו בין הפרקים בנחת. כמי שעובר בין חורבות ערים 
ונראים בצמצומם  זה כלבנים בנדבך  זה אצל  בין פסקי ההלכות הרצופים שם  עתיקות; שוטו 
לכל  שנתאבנו  שלימה,  אומה  של  מעשה  חיי  לפניכם  רואים  אתם  האין   ]...[ חלמיש;  כחצובי 
 תגיהם ופרטיהם בתוך כדי מהלכם?”31 הרמיזה הברורה לפומפי מצביעה על טקסט שהוא צילום – 
תמונת רגע של חיים שקפאו בתוך המילים. ביאליק מגייס את הקסם שבו הילך העולם הקלאסי 
על המשכילים האירופיים בכלל ועל היהודים בפרט, כדי לקרב את ההלכה לקורא ולהזמין אותו 
לשוטט בעיר ההלכה ולהתפעל מיופייה. אך בכך אין די. חורבות כשלעצמן אינן תרבות. החשוב 
במטה  ונגע  בא  גדול,  אמן  מופת,  איש  יבוא  “הנה  הללו.  האוצרות  בהשראת  ליצור  הוא  מכול 
אלוהים אשר בידו – בכוח הכישרון – אל החיים המאובנים האלה ושוב והיו חיים שניים באחת 
מן היצירות הנפלאות”.32 מי שיחולל את התהליך הוא יוצר )משה בן זמננו( אשר בכוח כישרונו 

“מטה האלוהים שבידו”,33 יחיו החורבות מחדש.
הקריאה ליצירה תוך כדי שימוש בחומר העתיק אינה מסתירה את העובדה שהחומר – ההלכה 
עצמה – עשוי להיות, בעיני ביאליק, דל ונטול השראה. אבל דלותו האפשרית של החומר אינה 

מחסום בפני יצירה מפני ש”העיקר הוא היחס החיוני של האדם אל צורת החיים שלפניו”.34
ולצאת  – ההכרח להתנתק מן הפרטים הקטנים  נוסף  גם היבט  יש  לסיור ב”עיר ההלכה” 
מ”בין בתי הרחובות, כשהפרטים חוצצים בפני היקף הכלל”,35 כדי לראות את התמונה הכללית 
במלוא יופייה.36 ביאליק מדרבן את הקורא: “מי שירצה להתענג עליה נאמר לו: עלה להר!”37 זהו 
משפט רב חשיבות משום של”עלייה להר” יש מצד אחד משמעות פשוטה – צא מן הפרטים כדי 
לראות את המכלול, ובהקשר הספציפי שלנו, עלה מרחובות עיר ההלכה אל ההר כדי לראות 
את המשמעות הרחבה של הרשת התרבותית שנוצרה באמצעותה.38 מצד שני זוהי קריאה רוויית 
משמעות בתרבות היהודית משום ש”עלה בהר” הוא ביטוי שקשור במעמד הר סיני: הן במגבלות 
בהזמנה האלוהית  והן  יב(  יט,  )שמות  נגוע בקצהו”  או  להר  עלות  לכם  “השמרו  בו  הקשורות 

השמורה למשה בלבד “עלה אלי ההרה”.39 
לעלות  לציבור  רחבה  בקריאה  סיני  הר  במעמד  הקשורות  המגבלות  את  ממיר  ביאליק 
להר כדי להתענג מן ההלכה. הפואטיקה כאן מסחררת ממש במתחים שהיא יוצרת. מצד אחד 

ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 249.  31
שם, שם.  32
שם, שם.  33

שם, שם.   34
שם, עמ' 246.  35

זהו טיעון רלוונטי מאוד לקוראי ביאליק שיצאו מתוך עולם ההלכה. דווקא אתם, אומר ביאליק, מסוגלים עכשיו בגלל המבט   36
החיצוני שלכם לראות את הטעם במכלול עיר ההלכה שפעם חייתם בתוכה וראיתם רק את הפרטים. 

ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 246.  37
זהו מהלך מתוחכם ו"בנאי" של ביאליק כארכיטקט של תרבות, שראשית מוליך אותנו ברחובות עיר ההלכה המדומיינת ואז   38

מבקש מאתנו לצאת ממנה כדי לראות את המכלול.
שמות כד, יב.  39
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ביאליק מדבר על “הלכה” במונחי דין וחובה, אכזריות ומגבלה, ומצד שני הוא מתייחס להלכה 
כאמצעי להשגת חוויה אסתטית. והרי עונג הוא הדבר הכמעט אחרון שאפשר להגיד שיש בהלכה 

כמושג!
בניסיון לכונן מחדש את ההלכה כיסוד בעל ערך בתרבות היהודית המודרנית, התיאור הזה 
הוא אחד השיאים של התפנית שביאליק מנסה לחולל ביחס של הקורא מרגע “כניסתו” למאמר: 
מהפנים הזועפות, המחמירות של ההלכה בפסקת הפתיחה, אנו עוברים למימד העונג המושך 

שלה. 
זהו, להבנתי, ניסיון נוסף של ביאליק לפרוץ את מעגל קסמים של הניכור היהודי המודרני 
כלפי ההלכה, מעגל שזהו עיקרו: את ההלכה לא ניתן להבין ואי אפשר ליצור בה מבלי לחיות 
אותה ולהשתמש בה. בשימוש כזה יש תמיד יחס מורכב בין הכלי לבין צרכי המשתמש שמשפיע 
מניח  עצמו  בה שהוא  מוצא  אדם  כל   ]...[“ בו.  השימוש  כדי  תוך  הכלי  של  האופי  עיצוב  על 
וחוזר ומניח בה כל רגע שהוא ממשמש בה”.40 יחס זה הוא מקור חיותה של ההלכה והבסיס 
להתחדשותה. כשמתמעטים אנשי ההלכה אין בה גם חידוש, והתהום בין ההלכה לבין חיי ההווה 
של  לשיטתו  היהודית,  התרבות  של  זה  הכרחי  יסוד  להצלת  היחיד  הסיכוי  ומעמיקה.  הולכת 
ביאליק, תלוי בדור חדש של בנאים, של אומני חיים שיהיו מעוניינים ביצירה בהלכה ויעניקו לה 

מכישרונם.41

ד. הלכה למעשה ב”הלכה ואגדה”
ביאליק מדגים בתוך המאמר כיצד צריך לקרוא הלכה כדי שתהווה יסוד חי המעיד על עצמו, 
וכיצד הפכו דברי חז”ל לכוח פועל בחייו שלו. כלומר, הוא מדגים לקורא תוך כדי המאמר את 

מה שהוא מדבר עליו.
לשם ההדגמה, ביאליק בוחן את ההלכה בתוספתא שבת, הדנה בהצלת כתבי הקודש מן 
השריפה בשבת: “כל כתבי הקודש מצילין אותם )בשבת( מפני הדליקה ]...[ היו כתובים תרגום 
אין  יוסי אומר:  – מצילין אותם מפני הדלקה, ברי  יוונית  גפטית, מדית, עילמית,   – ובכל לשון 

מצילין אותם מפני הדליקה”.42
אדם,  עומד  פעמים  כמה   – קלאסי  הלכתי  פלפול  היא  בתוספתא  המתוארת  הסיטואציה 
בשבת, מול בית נשרף העמוס בכתבי קודש בשפות שונות וצריך להחליט אילו מהם יציל מן 
“אפילו מפרט הלכי אחד מציץ עלינו לפרקים עולם מלא  הדליקה?! אולם בעיניו של ביאליק 
של הלכה הגנוזה בתוכו”.43 בקריאה עדינה של מהלכי הצירוף והבחירה של ביאליק נגלה כי לא 
)המדומה בפרשנות המקובלת לשיר השירים כ”אהוב”( הוא המציץ עלינו מתוך חרכי  הקב”ה 
החוק, אלא האגדה )המשמעות( היא הנוטעת טעם בהלכה! משמעותה של הלכה זו טמונה בכך 

ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 248.  40
שם, עמ' 249. ניתן להבין מדוע הדברים הללו נפלו על אוזניים כרויות דווקא בחוגי תנועת העבודה. ראו לעיל, הערה 3.  41

שם, עמ' 246.  42
שם, שם.  43
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שדרך הסיטואציה הנדירה למדי המתוארת בה מתגלה יחסם של פלגים שונים באומה לספרות, 
ללשון וליחס ביניהן. התוספתא משקפת את “ריב הלשונות”, והדליקה כאן אינה אלא משל ליסוד 

הכה יציב בהיסטוריה היהודית – הפורענות.
“מתוך הפרט הקטן יתגלה כלל גדול” – ביאליק משתמש במידות שהתורה נדרשת בהן על 
מנת להפיק מן הפריט ההלכתי עיקרון על, וגורס שאין כאן אלא “הוראה לאומה שלמה טרופה 
וסחופה בגולה, שלהציל את כל סגולותיה אינה יכולה ולהפקיר הכל אינה רוצה – מה ואיך תעשה 
ביום צרה וסכנה?”44 התוספתא היא, אם כן, ניסוח מחייב של הוראה שהייתה עד רגע קביעת 
ההלכה “אגדה”, רשות, והפכה ל”מטבע קיים”, כלומר ניסוח פורמלי של דילמה ושל הכרעת הרוב 
בדבר החובה להציל מן הפורענות יצירות יהודיות לא רק בעברית אלא גם בלשונות אחרות.45 
חשוב לציין כי השימוש בכלי הפרשנות המסורתיים מעניק לפרשנות של ביאליק תוקף נוסף 

ומציב אותו כמי שביצע את הדבר שלו הוא קורא.
ממשית  לפעולה  מובילה  ההלכה  כיצד  מדגים  שביאליק  במקום  שאפילו  הוא  המעניין 
מתוארים האנשים שצייתו לה כמי ש”קיימו את מצוות ליבם כהלכה.46 הסמכות של ההלכה אינה 
טרנסצנדנטית אלא היא בעיקרו של דבר טרמינולוגיה של חובה של מה שהיה כבר עבור יחידים 

חובת הלב. זהו תיאור רב חשיבות אולם ביאליק אינו מרחיב עליו את הדיבור.47
המימד המשותף ברצף של מעשי ההצלה בתחום התרבות שעשו יהודים לאורך הדורות, 
מרבן יוחנן בן זכאי, דרך רבי יהודה בן בבא ועד הרמב”ם, מצוי בתחום הנפשי של המבצעים: 
תחושת החובה הפנימית. “בכל המחזות האלה שונים גם הפועלים, גם החומר של הקדושה וגם 
האמצעים של ההצלה, אבל אחד הוא התוכן הפנימי, הנפשי שבכולם: הצלת קניין לאומי חשוב 

ביותר מפני הכיליון, בהתאם לנטית לבו והשקפתו של המציל”.48
בסוף בחינת התוספתא ביאליק שואל שאלה בלתי נמנעת – הלכה כמי? האם יש להציל את 
קניין האומה בעברית בלבד או גם בשפות זרות? על שאלה זו שביאליק התלבט בה באופן אישי 
)במיוחד כלפי היידיש כמובן( איננו מקבלים תשובה ישירה ומעשית אלא רק אמירה כללית שאת 
איננו  ולא מפי הגבורה. כלומר, שוב  החיים וההיסטוריה49  מפי  הכרעת המחלוקת צריך לבקש 

נשארים אלא עם נטיית לבו והשקפתו של האדם.
מותירה  ביאליק  של  הפואטיקה  שבהם  ביותר  הבולטים  המקומות  אחד  כמדומני,  גם,  זה 
את הקורא עם שאלה גדולה. שהרי אם הקריאה של ביאליק מצליחה לחלץ מן ההלכה שאלה 
רלוונטית בלי לתת תשובה רלוונטית כיצד תבוא לידי ביטוי החובה הקונקרטית? ביאליק מציין 

שם, שם.  44
קיימת לדעתי הקבלה עמוקה בין הגישה של ביאליק כאן לתפיסת הפילוסופיה של ההלכה לשיטת דוד הרטמן. ועל כך   45
ראו בהרחבה צבי זוהר ואבי שגיא )עורכים(, מחויבות יהודית מתחדשת: על עולמו והגותו של דוד הרטמן, ירושלים ותל 

אביב: מכון שלום הרטמן והקיבוץ המאוחד, תשס"א.
ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 246 ]ההדגשה במקור[.  46

על אי-ההרחבה זו של ביאליק בשאלה זו של העקרונות המעשיים במימוש העיקרון ההלכתי אעמוד בהמשך.  47
ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 246 ]ההדגשה שלי, ר"י[.  48

זו אמירה שיש לה תקדימים במסורת התלמודית דוגמת "לא בשמיים היא" )תלמוד בבלי, בבא מציעא נט, ע"ב(.   49
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אותה  לגאול  דיה  כבר  הלכה  באותה  ר”י[  שלו,  ]הפרשנות  כזו  נפשית  ש”בהתבוננות  בסיפוק 
במקצת מקליפתה ולהעלותה למדרגת סימבול”, אבל סימבול הוא רכיב תרבותי שקרוב הרבה 
יותר לאגדה מאשר להלכה, ואם זו האחרונה הופכת בתהליך הפרשני לסימבול הרי אנחנו עלולים 
להישאר שוב “דור שכולו מימרות ופיזמונים”, ובאופן פרדוקסלי דווקא על ידי התהליך שנועד 

להחיות את ההלכה!

ה. הלכה, אגדה והאל
הדרך שבה ביאליק מבנה את מקומו של האל במושג ההלכה שלו ראויה, בנקודה זו, לתשומת לב 
מיוחדת. גם בנושא זה הוא מציג עמדה מורכבת: מצד אחד מי שמציץ מתוך ההלכה אינו האל, 
שכן כפי שראינו יסודה של המשמעות בציווי הפנימי של האדם ולא במצווה אלוהית. המהלך 
של יצירת סעיף הלכתי אינו “אלא לקבוע הלכה למעשה פשוטה כמשמעה, ולכל היותר – לטבוע 
בנידון ]...[ מטבע קיים לרצונו או גם למנהגו הקדום של העם, כפי שנתגלו בו עד עכשיו, זה 
בצורת אגדה וזה בצורת מעשה של רשות”.50 הדגשה זו של המחויבות הפנימית של האדם כמקור 
הסמכות של ההלכה עוברת כחוט השני לאורך המאמר, והיא, בעיניי, אחד מיסודותיו הפואטיים 
החשובים – יסוד הנבנה בעדינות אבל בעקביות על ידי המרת ביטויים הקשורים ישירות באל 
לכאלה שהאדם במרכזם. האדם הוא הפועל והפרספקטיבה שלו היא הקובעת את האופק של 

ההלכה ואת דרכי מימושה.
עם זאת, האדם, הן כנמען של ההלכה הן כיוצר שלה, מלא ביסודות אלוהיים. כך, למשל, 
קתדרלת השבת, בנויה על מנת “]...[ לצור צורה אחת: דיוקנן של בריות, צלם אלוהים באדם”.51 
במיוחד מודגש הקשר הזה כאשר ביאליק מדבר על יוצרי ההלכה בעבר המלאים ב”רוח הקודש”,52 

רוח אשר בה הוא תולה את תקוותיו לחידושה של ההלכה בעתיד. 
בדיקת השפה של ביאליק מצביעה על הקפדנות היתרה שבה נקט בבחירת מונחי הדיון 
כאן. ואמנם אין לטעות, לפנינו “רוח הקודש” אבל היא מתגלמת בפעילותם של בני אדם ובדרכים 
טבעיות: “אמנים גמורים ויוצרים ברוכי אלוהים ]...[ על-ידי משהו קטן – זה שקוראים לו כישרון 
]...[”.53 נפקדים מן המאמר מונחים כמו “התגלות”, “נבואה”, “דבר אלוהים” ואפילו “תורה” כמושג 

מקיף.54 
שהוא  בקשר  נטוע  וכוחו  לאנושי  האלוהי  שבין  בתווך  ביאליק  עבור  עומד  היוצר  האדם 
מסוגל ליצור בין שני מימדים אלה. ההלכה אינה שונה בעניין זה: יש לה קשר ל”עולם האצילות”, 
אבל בסופו של דבר אין היא אלא “אחת מן הצורות שמתלבש בה רוחו היוצר של האדם – ומי 

שם, עמ' 246.  50
ביאליק אינו מכחיש את קיומו של האל, אבל זוהי הפנמה שלו, בבחינת "מקדש אדם", דבר שמעמיד את יחסי אל-אדם, את   51

שאלת הסמכות והיצירה, בצורה אחרת לגמרי מאל שהוא דמות חיצונית לאדם ואולי אף לעולם. שם, עמ' 245.
לדוגמה ראו שם, עמ' 245, 246, 247, ומופעים רבים נוספים.  52

שם, עמ' 249. וראויה לציון העובדה שבכל מקום שמדובר בהשראה ביאליק משתמש ב"אלוהים" ולא בשמות "פנימיים"   53
כמו הקב"ה.

נזכרים ספר תורה, תורה שבע"פ ועוד, אבל הם אינם מושגים מרכזיים במאמר.  54
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יודע דרך הרוח?”55 פסקה זו, הקובעת את הקשר אדם-אלוהים, כוללת, מצד אחד, מושג מן השדה 
הסמנטי המובהק של הקבלה: “עולם האצילות”, ומצד שני, ביטוי הומניסטי: “רוחו היוצר של 
האדם”. ראוי להצביע על העובדה המעניינת שהפסקה, וכפועל יוצא מזה הצירוף עצמו, נחתמים 

בסימן שאלה.56
משמעות הדבר, לדעתי, היא שביאליק קובע שיש קשר אלוהים-אדם, או נכון יותר לומר 
שהוא יכול וצריך להתקיים בעתיד. עם זאת, זהו אינו קשר פשוט והוא אינו מקנה סמכות אפריורית 
למה שמוגדר כהלכה או למי שהוא איש הלכה: “אם מטה האלוהים בידכם ואם ]ההדגשה שלי, 
ר”י[ מקור החיים בלבבכם!”57 ביאליק מעמיד תנאים שמילויים העתידי יכול להוביל למטרה של 
חידוש ההלכה ובה בעת הוא חוסם, בצורה מפורשת, את החזרה אל העבר, למודל המסורתי של 
ההלכה כאפשרות חיה: “ובכן, ניתנה ראש ונשובה ]...[ אל ה’שולחן ערוך’? מי שיגלה בדברי פנים 

כאלה סימן שלא הבין בהם כלום”.58
הביטוי “ניתנה ראש ונשובה ]...[” הוא ציטוט חסר מבמדבר יד, ה, הלקוח מדברי המרגלים 
ָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה”. ההמרה של מצרים  אְמרּו ִאיׁש ֶאל אחיו ִנְתּ שנשלחו לסייר בארץ: “ַויֹּ
ב”שולחן ערוך” בידי ביאליק היא בעלת משמעות חריפה וברורה: מנקודת המוצא של ההווה 
ישראל  עם  של  העתיקה  לחולשה  ביטוי  אלא  אינה  ההלכה  של  העבר  למודל  חזרה  המודרני 
להעדיף את “מצרים” המוכרת והמשעבדת על פני הכרח לצאת למסע חדש שיש בו חופש הכרוך 

באי-ודאות. 

ו. המהלך הגדול: ביאליק בין ביקורת המיתוס ליצירה 
מחודשת שלו

השניות שנתקלנו בה ברבים מן העניינים שביאליק מעלה נובעת מכפילות הביצוע שהוא נדרש 
לה: מצד אחד, הוא מבקש לנתק את ההלכה מהזיהוי השגור שלה עם ה”שולחן ערוך” – זיהוי 
את  אמנם,  לשחרר,  יכול  כזה  ניתוק  ישראל.  אמוני  שומרי  על  הן  המשכילים  על  הן  שמקובל 
ה”הלכה” מן המטען המסורתי המחייב אבל גם מניח את המושג ללא מובן ומשמעות. לכן, נוסף 
לניתוק, קורא ביאליק למילויו של המושג בתוכן חדש, ומדגים את האפשרות הזו ואת היתרונות 
שיש בכך. בעוד שבעולם המסורתי “הלכה” היא סימן – מכלול המקשר מושג ודימוי ויש לה מובן 
ושל הכרעות”,59  רעיונות  עובדות, של  זיכרון, סדר השוואתי של  ידע, עבר,   ]...[“ שלם המניח 
הרי במאמר, ה”הלכה” מקבלת גם מובן על-היסטורי. ביאליק אף מצהיר על כך מפורשות בפני 
הקורא: “המילים ‘הלכה ואגדה’ תלמודיות הן ומשמען במקומן קבוע, אבל מצד מהותן הפנימית 

שם, עמ' 247. הציטוט לקוח מקהלת.  55
הניסוח עצמו רומז לקהלת יא, ה: "כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים   56

."]...[
שם, עמ' 249. ראוי לשים לב לעובדה שהמטה – סמל הכוח – הוא זה שקשור לאל, ואילו דווקא החיים והיצירה מקורם בלב   57

האדם.
שם, עמ' 249.  58
שם, עמ' 245.  59
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משמען עשוי להתרחב ולהתפשט גם על שאר החזיונות בני מיניהן, בין של תקופות קודמות 
לתלמוד ובין של המאוחרות לו”.60

ונזיקין אבל קשה שלא  נשים  אינו מתעלם מנושאים ממשיים בהלכה כמו שבת,  ביאליק 
להבחין שתיאורים אלה, מלאי השראה ככל שיהיו, חסרים התייחסות לריאליה ההיסטורית של 
ה”הלכה” – להיקפיה השונים, לשאלות של סמכות ובעיקר להשתנותו של המושג עצמו בתנאי 
זמן שונים. כך לדוגמה, עצם היווצרותה של הקטגוריה “הלכה למעשה”,61 שבה מפורטת הנורמות 
המחייבות, מעידה עד כמה מוקשה הזיהוי שביאליק מעמיד של ה”הלכה” עם “צורה מוחשית 
ומסוימת”.62 מסתבר שבפועל, המסומן של “הלכה” במציאות כלל שיח תיאורטי של שקלא וטריא 

שהרלוונטיות שלו לחיים הממשיים לא עלתה במקרים רבים על זו של האגדה.
במילים אחרות, ה”הלכה” עוברת בידי ביאליק תהליך של מיתולוגיזציה שבה היא הופכת 
למושג מיתי נטול אקראיות והשתנות היסטורית.63 העל-היסטוריות הזו נכונה במקומות שבהם 
ביאליק מתאר את ה”הלכה” כיצירה רבת השראה, אשר “]...[ כל פיתוחיה בנפש האומה, הגסים 
עם הדקים, נחתכים ברוח הקודש ובחכמה עליונה, הצופה מראשית אחרית”,64 והיא ניכרת גם 
במקומות שבהם היא מתוארת כמדלדלת ומתרוקנת, עד אשר “]...[ אין לה משלה כלום, אלא כל 

אדם מוצא בה מה שהוא עצמו מניח וחוזר ומניח בה כל רגע שהוא ממשמש בה”.65 
לכל התהליך הזה, של דלדול ההיסטוריות של אובייקטים בתרבות, יש מחיר, אולם מכיוון 
שלדעת ביאליק התהליך הזה כבר התרחש בפועל, הרי הדרך היחידה להציל את ה”הלכה” היא 

על ידי קריאה מפורשת למילויה בתוכן חדש. 
חשוב לביאליק להדגיש שההלכה היא, בסופו של דבר, יצירה אנושית וככזו היא מבטאת 
את עליותיה ומורדותיה של רוח האדם. זו נקודה עקרונית בביקורת תפיסת ההלכה של הדתיים 
והמשכילים כאחד. בעיני שתי הקבוצות, ההלכה היא מיתוס ולא ריאליה – הראשונים מסרבים 
לגיטימי של ספרות,  כסוג  זיהויה  את  דוחים  ואילו האחרונים  וכישלונותיה,  פגמיה  את  לראות 
שכמו כל ספרות כוללת פינות משמימות וסרות טעם אך גם פסגות של יצירה אנושית. מי שיעיז 
לטעון שההלכה היא ספרות וצריכה להיבחן מתוך הפרספקטיבה הזו “]...[ יסכן בעצמו להחשב 
 ]בעיני המשכילים[ כאיש שלא טעם ‘יופי’ מימיו, או כליטאי הנלהב הלז, שמזמר בשמחת תורה – 

‘שור שנגח את הפרה’”.66

שם, עמ' 249.  60
ועיינו בהרחבה, למשל, א"א אורבך, ההלכה: מקורותיה והתפתחותה, ירושלים: מסדה, 1984; וכן יצחק דב גילת, פרקים   61
בהשתלשלות ההלכה, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 2001, למשל הפרק העשירי, עמ' 87–201, על הלכות שבת, התפתחותן, 

הרבדים השונים שלהן, מחלוקות וכן הלאה.
ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 249.  62

רולאן בארת, מיתולוגיות, עידו בסוק )מתרגם(, תל אביב: בבל, 2004, עמ' 245.  63
שם, עמ' 245. ועוד שם הוא טוען שכל תג ופיתוח בהלכות שבת היו "]...[ מוכרחים, מפני שבלעדיהם לא תהיה למה   64

שצריכה להיות". וזו עמדה א-היסטורית מובהקת שבה קיימת אידיאה חיצונית מחייבת מחוץ לפעולה האנושית.
ביאליק, הלכה ואגדה )לעיל הערה 1(, עמ' 248.  65

שם, שם.  66
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מובן שבתוך הפסקה הזו מסתתר ביאליק עצמו. הוא הרי זה שמשמיע את הטענה: “הלכה = 
ספרות” באוזני אנשי זמנו, והמקום שאותו הוא מבקש לבצר לעצמו, כעמדה עקרונית, נמצא בין 

המשכיל לבין הליטאי. 
מיהו ביאליק אפוא, יוצר מיתוסים או מפרק שלהם? אני סבור שהשניות, העוברת כחוט השני 
לאורך המאמר כולו, חלה גם על “עמדת המחבר” שלו: ביאליק הוא דה-מיתולוג ומיתולוג כאחד. 
שני המהלכים הללו משרתים אותו ביצירת אלטרנטיבה – תרבות יהודית מודרנית, ובהקשר של 
זמנו,67 יצירת אלטרנטיבה כזו דורשת, מצד אחד, דה-מיתולוגיזציה של עמדות דתיות וחילוניות, 
שכל אחת מהן אוסרת את הלשון בטיעונים שונים ואף הפוכים, באופן שמונע את צמיחתה של 
ההזדהות  סוג  את  שיוצרות  חדשות  מיתולוגיות  מחייבת  היא  שני  מצד  חדשה.  עברית  תרבות 

והמסירות שמניעות יצירה חדשה. 
הפעולה המורכבת הזו מתוארת על ידי ביאליק באופן הבא: “אני רוצה לגאול את הטרמינים 
]הישנים[ הללו מן האוויר המיוחד הזה לתחום האנושי, הכללי: סקולריזציה של המונחים האלה, 
חלול, אם לתרגם את המונח “סקולריזציה” במובן חול. מי שנטע כרם יחללנו. יש חילול של גידוף 

ויש חילול גאולה, פדיון”.68
בחילול תלויה הגאולה; גאולת הלשון, התרבות היהודית ואף החיים. עומקן של השאלות על 
הפרק וגודלו של הפרויקט מסבירים, אולי, מדוע ביאליק חותם את דבריו בפנייה לקורא בצירוף 

שורת סימני שאלה גדולים.

ז. מחשבות אישיות לסיכום
ואת  ההוגה  ביאליק  את  אך  הוריי,  מבית  וגם  בתיכון  מלימודיי  הכרתי  ביאליק  של  שירי  את 
“הלכה ואגדה” כמעט ולא הכרתי. זאת בין היתר משום שאני שייך לדור שבו כתביהם של אבות 
המחשבה הציונית, כמו אחד העם או ביאליק, כבר לא נלמדו בצורה מסודרת לא בתיכון ולא 

באוניברסיטה. 
הכניסה המחודשת שלי לעולמו של ביאליק באה מתוך ההתעסקות בעשייה הקשורה ב”בית 
תפילה ישראלי”. לא כאן המקום להיכנס לפרטים על קהילה זו,69 אבל ההתעניינות שלנו בביאליק 
נבעה מן ההקשר התל אביבי של פעילותנו, ולאור החיפוש שלנו אחר מודל תרבותי רלוונטי. 

“עונג שבת” ב”אוהל שם” ותפיסת הריטואל של ביאליק עוררו בנו עניין רב.
את הקריאה המעמיקה הראשונה במאמר אני חב למשתתפי הסמינר “עבר והווה בתרבות 
אני  מאז  שנים  ארבע  כמעט  שגיא.  אבי  פרופ’  עמד  שבראשו  הרטמן,  שלום  במכון  היהודית” 
בארץ,  שומעים  במחיצת  המאמר  את  וללמד  ללמוד  והתכבדתי  ואגדה”  ל”הלכה  בקרבה  שרוי 
בארצות הברית ובאירופה )באנגלית(. קהל זה כלל אנשים מרקעים שונים: מורים לתרבות ישראל 

ולדעתי גם בהווה.  67
חיים נחמן ביאליק, "לשאלת התרבות העברית", דברים שבעל-פה, ספר ראשון, עמ' קצז–קצח.   68

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקהילה: www.btfila.org. באתר נמצאים גם דברים על השפעתו והשראתו של ביאליק   69
על בית תפילה, כפי שנאמרו באירוע במלאות 80 שנה ל"עונג שבת". 
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תיכונים ממלכתיים  “בארי” של מכון הרטמן, מנהלי  בבתי ספר ממלכתיים השותפים לתכנית 
הברית  קהילות מארצות  ורבנים של  קהילות  חברי  צבאיות,  מכינות קדם  מכל הארץ, תלמידי 
 )קונסרבטיבים, אורתודוקסים ורפורמים(, קציני צבא וסטודנטים, תלמידי המכון ללימודי יהדות – 

פידיאה, בסטוקהולם, שוודיה. 
עם  בעבודה  שלי  ההתנסות  ממכלול  והנובעים  למאמר,  הנוגעים  מספר  הרהורים  להלן 

המאמר בכל הזירות שתוארו לעיל: 
א. התקבלות: לא יהיה מוגזם לתאר את ההתקבלות הכללית של המאמר בקרב הלומדים כהצלחה 
מסחררת. הקריאה של ביאליק לחזרה ל”הלכה” התקבלה בדרך שהייתי מכנה “הפתעה מתלהבת”. 
רוב הלומדים לא הכירו את המאמר או שזכרו אותו במעומעם )בעיקר הדור המבוגר יותר כאמור(, 
והופתעו לחלוטין לגלות את ביאליק כבנאי של תרבות ולאו דווקא כ”משורר הלאומי” )תווית 
שהוא לא אהב ודי ברור למה: החותמת האפריורית הזו, הקנוניות, חוסמת רבים מלהקשיב באופן 
אמיתי לדבריו(. דווקא במישור ההגותי הלא מוכר התגלה ביאליק “אחר”, ונפתח פתח למפגש 

שיש בו מוטיב של הפתעה, של גילוי.
ב. הסכמה: בדרך כלל הייתה הסכמה רחבה שבישראל של היום יש לציבור הרחב צורך במה 
יהודיים  במונחים  חיים  דרכי  של  ניסוח  כלומר  תרבות.  של  כעיקרון  “הלכה”  כינה  שביאליק 

ובמטבעות של שפת חובה.
כ”דור שכולו  דורו  את  לתאר  ביאליק  דרכו של  עם  הזדהו  הישראלים  הלומדים  מן  רבים 
דווקא  נגעה  לא  הזו  ההזדהות  שלנו.  הדור  את  דווקא  ההולם  תיאור  שהוא  וחשבו  פזמונים”, 
החברתית,  המחויבות  בתחושת  לירידה  כללי  באופן  אלא  בארץ  החיים  של  יהודיים  להיבטים 
האזרחית, הפוליטית וכן הלאה. רבים מן הלומדים הציבו את עצמם ואת קבוצת היחס שלהם 
כנמעני הפנייה של ביאליק, וחוו את התהליך שכיניתי לעיל “ממאמר למניפסט”. העבודה עם 
הטקסט נעה מ”קריאה” ל”קריאה!”, מעיון בכתוב למצב שבו הקורא מונע לפעולה על ידו. לפחות 

ברמת המפגש עם המאמר, ביאליק בהחלט הצליח לעשות דברים עם מילים. 
קבוצות המחנכים בתחומי תרבות ישראל ומנהלי בתי הספר היו עסוקים במיוחד בשאלה 
שלפני מספר שנים הייתה “הס מלהזכיר”: האם חומרי הלימוד, הטקסטים הקלאסיים והמודרניים, 
צריכים לבוא לידי ביטוי מעשי בחיי התלמידים? הדעה הרווחת הייתה שיש לחתור לתרגום כזה 
תוך זהירות מקביעת עמדה אפריורית אחת לגבי תוכן התרגום. בעיקר הודגשו תחומים בהקשרים 
של צדק חברתי וחגים, שבהם על בית הספר לאפשר לתלמידים להתנסות בעשייה של הנלמד 
בכיתה, וכפי שניסח זאת אחד המורים: “שמאמרים ממסכת אבות לא יהיו רק פתגמים שתלויים 
על הקירות אלא השראה ליצירה של אורח חיים שמבטא את ערכי היסוד של התרבות היהודית-

ישראלית”.
ג. “הלכה ואגדה” באמריקה: כשהעיון במאמר התרחש בעיקר עם קהל ליברלי חשתי הזדהות 
עמוקה עם הקריאה להפוך את היהדות מאידיאה, ממערכת השקפות )מה שכונה בעבר “מונותיאיזם 
אתי”( לאורח חיים אישי. שאלת המחויבות אינה חדשה, אדרבה היא מועלית בקהילות הללו על 
רק  לא  יחידים  גם  מטרידה  שהיא  רושם  לי  היה  זאת,  עם  המתנדבת.  והמנהיגות  הרבנים  ידי 
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מההיבט של הקשרים בקהילה אלא מהיבט ראשוני יותר: האופן שבו הם מבינים את היהדות 
שלהם כפרטים. 

נחשפו  ביאליק חשיבות משום שדרכו הם  לימוד המאמר של  ראו בעצם  מן הקהל  חלק 
לקולם של ישראלים חילונים השואלים את שאלת ההלכה – תרגום יהדותם לאורח חיים. בהקשר 
זה נשאלתי לגבי העניין שביאליק מעורר היום, באיזו מידה השאלות שהוא מעלה נדונות היום 

בישראל ובאילו מעגלים תרבותיים-חברתיים.
דתי  ב”זרם”  מדובר  לא  לחלוטין.  אחרת  היא  המוצא  נקודת  כאן  יהודית:  תרבות   – אירופה  ד. 
שמחפש דרכי ביטוי מעשיות. המאמר של ביאליק מצא אוזן קשבת בהקשר של תהליך שקיבל 
את הכינוי – דיסאסימילציה, כלומר חזרה של יחידים למעורבות בחיים היהודים לאחר השואה 
ושנים ארוכות של דיכוי קומוניסטי. המאמר קלע בשני אופנים מרכזיים לשומעים הללו: הדגש 
של ביאליק שההלכה היא עיקרון של תרבות ולא של דת, נפל על אוזניים קשובות בגלל המקום 
מושגי  את  לעומק  שמבין  כמי  נתפס  הוא  האירופית.  בחשיבה  “תרבות”  למושג  שיש  המרכזי 
המחשבה הזו מצד אחד, ומציע, מצד שני, מודל רלוונטי של חיבור הספרות לחיים דרך מושגיה 
הפנימיים של היהדות. הרושם שלי היה שהקריאה במאמר הייתה, עבור חלק מן השומעים, חוויה 

של מפגש אישי עם מעשה ההתכה של שני המושגים לכדי שלמות אחת – תרבות יהודית. 
מימוש  היא  בארי  תכנית  של  החינוכית  שהעשייה  חושב  אני   :1 הלכה”  ונזכרו  מעשה  “ראו  ה. 
ונזכרו הלכה”, כלומר חיבור המעשים הקיימים בבית הספר  הקריאה של ביאליק “ראו מעשה 
“עזרה לזולת”( לשפת התרבות היהודית. נראה שבכך רווח כפול: מה שנתפס  בפועל )למשל 
בדרך כלל כעוד חובה ותו לא, יקבל על ידי השימוש ב”צורה” היהודית ערך מוסף ערכי ומנגד 

המושגים היהודיים יקבלו חיות חדשה.
“תרבות  קבוע  באופן  שמלמדים  הספר,  בבתי  שונות  בשיחות   :2 הלכה”  ונזכרו  “ראו מעשה  ו. 
פי תומם את כוחה של השפה בעיצוב פעולה. לא פעם  היו התלמידים משיחים על  ישראל”, 
כששאלנו מה הם זוכרים משיעורי תרבות ישראל, התשובה הייתה: הסוגיה של הונאת דברים 
מהתלמוד הבבלי. לכך צורף, פעמים רבות, התיאור הבא: “הלכנו לקניון, נכנסנו לחנות והתחלנו 
לבקש כל מיני בקשות מהמוכרת. אבל אז שירה תקעה לי מרפק בצד ואמרה: תפסיקי להציק 
לה סתם. את הרי לא רוצה לקנות וזאת ממש הונאת דברים”. לא פעם שאלתי את עצמי: מה 
אלוהים  בשיחה  הוזכר  לא  מעולם  המוכרת?  עם  השיחה  את  שהפסיק  ההיא  בסיטואציה  היה 
המבטיח שכר ועונש, המורה כסמכות או איזשהו גמול צפוי אחר. מבלי להיכנס כאן לדיון החשוב 
בהנעה מוסרית, המסקנה הפרטית שלי הייתה: המילים עשו דברים. השפה המסורתית והדיון 
המשמעותי בכיתה תבעו את הנערה, “חייבו” אותה לעמוד בפני דילמה מוסרית. ודאי שאין כאן 
הבטחה מה תהיה התוצאה של התמודדות עם הדילמה, אבל עצם העמידה מולה היא רגע חשוב 

שבו הצטרפו זה לזה “אגדה” )ערך( ו”הלכה” )מעשה(. 
ז. מורכבות: איני זוכר ולו מקרה אחד שבו “הואשם” ביאליק, אם לומר זאת בפשטות, ב”החזרה 
והביוגרפיה  כחילוני  ביאליק  של  המוניטין  בגלל  אולי  דבריו;  את  תפס  כפי שברנר  בתשובה”, 
שלו, ואולי בגלל ההבהרות שלו שאין כוונתו לחזרה ל”שולחן ערוך”. כך או כך השיח התנהל 
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ללא חיפוש אחר מניעים נסתרים אלא יותר מתוך האזנה למתחים ולסתירות בעמדה של ביאליק 
כמבטאים את מורכבות עמדתו ועמידתו בהקשר מסוים.

ח. הרהורי הביקורת כלפי המאמר נוגעים לכמה עניינים מרכזיים:
אופן  היקפה,  החדשה,  ההלכה  של  לסמכותה  ביחס  עמומים  נשארים  ביאליק  של  דבריו   )1
אורח  לבין  בינה  העקרוני  הניגוד  וחילוניים(,  )דתיים  קיימים  חוקים  ובין  בינה  היחס  יצירתה, 
החיים האינדיווידואלי ועוד. אם לנסח זאת בצורה חריפה ובפרפרזה על ביאליק עצמו – המאמר 
הוא קריאה אגדתית ל”הלכה”. קריאה שאין בה בעצם התמודדות אמיתית עם תרגום של אידיאות 
זה, המהלך המיתולוגי של ביאליק מצליח,  ולאופני חיים מכאן. במובן  לצורות לשוניות מכאן 
אולי, לגייס את הקורא, אבל לא ברור האם ריקון ה”הלכה” מרבים מתכניה הממשיים אינו מותיר 

אותנו ריקים מכלי העבודה שבהם יוכל להיעזר מי שירצה לעשות עבודה תרבותית אמיתית.
כאן בדחיקה של מערכת  ניתן לטעון שלמעשה מדובר  הוא אתי?  הזה  2( האם מהלך הריקון 
שלמה וקיימת של מושגים ונורמות, שפועלת בחייהם של שומרי הלכה רבים. זו קריאה להחייאה 

של ה”הלכה” בעוד שהוא, למעשה, ניצול שלה!
3( מנגד, יש לשאול האם נכון לבסס את התרבות העברית החדשה דווקא על מסומנים ‘תפוסים’ 
ובעייתיים )ע”ע “רב חילוני”(, שהתמודדות ִאתם מסיטה את הדיון מאורחות החיים עצמם למאבק 
לשוני-תרבותי. הדבר נכון במיוחד למושג שהוא יסוד של אורח חיים דתי-רבני-סמכותי, שביאליק, 

וגם רבים מקוראיו, מבקשים ליצור לה חלופה בעלת ערך עצמי.
ואחרי כל הנאמר, אין לי אלא לקבוע שעליי, באופן אישי, המאמר של ביאליק פעל ופועל את 
יורדים לעומקו של טקסט רק  פעולתו. אחת הטענות המפורסמות ביחס להבנה קובעת שאנו 
כשאנו מבינים את השאלה שעליה הוא מבקש לענות.70 אין ספק שביאליק מותיר לקורא לנסח 
תשובות רבות, אבל דומני שאת קווי המתאר של השאלה על אודות היסודות החיוניים לחיותה 

של תרבות יהודית מודרנית אין מי שמיטיב לנסח ממנו.

Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, 1960 )repr. Continuum 2004(, p. 363  70
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