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תקציר
עבודה זו עוסקת בהגותו של הפילוסוף  ,ההוגה והמחנך ,ד"ר יוסף שכטר ( ,)1901 - 1994אשר היה חבר
צעיר וחשוב ב "חוג הוינאי " ואחד ההוגים המקוריים בארץ ישראל במאה העשרים  .מחקרי ממוקד בזיקה
שבין מדע לאמונה בהגותו הוינאית והארצישראלית המוקדמת של ש כטר ובעיצובה של תפיסתו הדתית
לאור זיקה זו.
מתוך התחקות אחר הביוגרפיה שלו ניכר  ,כי שכטר הושפע בבית אביו  ,רבי שואל צבי גאבר  ,מהוויה
תלמודית ,דתית וחסידית משמעותית  .דמות זו כונתה בעבודתי זו

"כתום ראשוני " של "האדם הדתי

הראשון" .זו נראית כעומדת בסתירה מוחלטת ל תיאוריות המדעיות האנטי מטאפיזיו ת שב"-חוג הוינאי ".
בעבודתי בדקתי כיצד התמודד שכטר עם עולם מנוגד לעולמו הדתי האם המונח

'משכיל דתי ' ,החותר

לסינתזה בין התחומים ,האם הוא בר קיום עבור שכטר? ואם כן ,מה משמעותו?
לעבודותיו של שכטר נחשפתי במהלך השנים וכן במרוצת כתי

בת עבודת התזה שלי שעסקה ב "משנת

חז"ל בהגותו של יוסף שכטר " .התוודעתי לחיבוריו הן בתחום הפילוסופיה והלוגיקה והן בתחומי מחשבת
ישראל וחינוך  .בתחילה סברתי  ,כי הכתיבה הפילוסופית מאפיינת את תקופתו הוינאית  ,בעוד שכתיבתו
הדתית מאפיינת את הגותו הארצישראלית  .מכאן ,ששכטר עבר שוב בין עולמות מנוגדים

(מדע ודת ).

תהיתי לדעת מה גרם למפנה דרמטי כל כך בהגותו  .האם בכך בחר שכטר לשוב למעשה לתמימותו הדתית
הראשונה מבית אביו ,תוך זניחת העולם המדעי?
גיליתי ,כי גם ברגמן טען לפער בלתי ניתן לגישור בין החוג הוינאי הפוזיטיביסטי לוגי

 ,ששכטר היה

כאמור ,חלק ממנו  ,לבין כתיבתו הדתית -רליגיוזית בארץ ישראל  .הוא ראה בפעילויות אלה של שכטר ,
שני ניגודים קוטביים  .בדומה לו  ,טוען בר הלל כי עם עלייתו של שכטר ארצה  ,נתברר לו שאין העיסוק
בהבנת היסודות המדעיים של הפוזיטיביזם הלוגי יכול לתת לו תשובה על השאלות

בדבר טעם החיים ,

משמעות החיים  ,וכדומה ,ולכן פנה לעיסוקים אחרים  .האם שכטר הארצישראלי אכן הגיע למסקנה שיש
סתירה בין המדע והדת?
במחקרי חשפתי את הפער העמוק בין שפת הפיסיקליזם שהייתה השפה הלגיטימית היחידה בין חברי ה-
"חוג הוינאי " לבין השפה הדתית והמטאפיזית עליה חונך ואת דרכי התמודדותו עם עמדות מדעיות בכלל
השוללות אמונות דתיות קלאסיות  .עימותים ואתגרים אלה הובילו אותו למשבר דתי ולקונפליקט
משמעותי .באותו הזמן  ,מתאר שכטר קושי להתפלל  .אף על פי כן  ,שכטר ממשיך בעבודתו המדעית
באינטנסיביות מרובה  .באופן פרדוקסאלי ואף מהפכנ י ,הוא הופך מוטיבים במדע לבעלי משמעות
רליגיוזית .המדע קיבל במשנה השכטריאנית עוצמה דתית  .כך ,סילוק המטאפיזיקה הייתה עבורו תורה ,
בעוד שהמטאפיזיקה הייתה לשיטתו בגדר מינות.
שכטר טבע את המושג "מעבר לפיסיקה" ,המתאר ממדים חווייתיים בעולם הרוח  ,הלגיטימיים גם במושגי
"החוג הוינאי " .יתכן ,כי דווקא שלילת המטאפיזיקה המילולית בוינה  ,וההשפעה הויטגנשטיאנית על
חברים בחוג הוינאי (ושכטר בכללם ) ,אפשרו קיומם של ממדים נפשיים כגון אלה  .ממדים אלה ,אינם
מבוטאים במונחים הפיסיקאליים  ,אך גם אינם מטאפיסיים  ,מכיוון שיש להם ממשות הוודאית למתבונן
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בתופעות הרוחניות שבאדם (למשל תופעת הכאב) .על פי שכטר  ,כל מה שהוא בגדר 'מעבר לפיסיקה ',
הינו אמפירי וניתן לביסוס פנומנולוגי בנפש האדם  .בכך איפשר שכטר קיומה של תפיסת עולם דתית
משמעותית ,גם במסגרת הפוזיטיביזם הלוגי  .יתר על כן  ,בשפה ה פיסיקלית ,הכול בא לידי ביטוי במושגי
זמן ,חלל ,מקום וכמות  .שכטר מוסיף לאלה את מושגי הנפש המתאחדים עם מושגי החלל והזמן
הופכים להיות איכותיים

– אלה

ואמפיריים כאחד  .הם אינם מטאפיסיים  ,אלא עומדים 'מעבר לפיסיקה ',

ולגיטימיים בשפת התיאור המדעי.
שכטר אינו יכול אפוא לשוב ל "תום הראש וני" ( שנזכר לעיל ) .לפיכך ,הוא שואף לפתח את דמותו של
'המשכיל הדתי' .לשם כך ,הוא מסתייע בהגותם של שליק ,ויטגנשטיין ,הוסרל ,אוטו ,קירקגור ועוד .מתוך
עיון בעבודותיו של שכטר בתקופתו הוינאית נוכחתי לדעת  ,כי שכטר הילך בנתיבים החותרים לשלב בין
.

המדעי לדתי מתוך גישה סלקטיבית .את הדת לא קיבל כהווייתה כשם שאת המדע לא דחה מכול וכול

אדרבה ,שכטר מאמץ הן מן הדת והן מן המדע תובנות משמעותיות לתפיסת עולמו  .אלה באות לידי ביטוי
בדפוסו של 'האדם המהותי ' ,המאופיין על ידי שכטר לראשונה בוינה  .אדם זה  ,עומד על מימוש אידיאות
מוסריות ,מתוך זיקתם לטרנסצנדנטיות ומהווה תחליף מסוים ל'אדם הדתי הראשון' .שכטר ממשיך ומפתח
בארץ ישראל את דפוסו של ה "אדם המהותי " בספרו "ממדע לאמונה " .הספר "ממדע לאמונה " נדפס
.

לראשונה בשנת  1953בתל אביב  .הספר הוא מבחר של מאמרים שנדפסו עוד קודם לכן בכתבי עת

שכטר קיבצם בספר "ממדע לאמונה" .המאמרים כולליים מאמרים פילוסופיים דברי הגות וחינוך תרגומים
ועיבודים ו "מדרשים"  -ז'נאר שכטריאני לפירוש מוטיבים חשובים בספרי תנ "ך אחדים כגון  :ומדרש
בלעם מגילת קהלת  ,ספר יונה ועוד  .הז'אנרים הללו קרויים מדרש והם אינם אלא מעין מדרש פילוסופי
הגותי .לפיכך ,אין ז'אנר אחיד לספר אך הנחת היסוד שלי בניתוח הספר הוא היותו של הספר מכיל בתוכו
את השיטה השכטריאנית בסוגיית דת ומדע  .כמו כן נראה לי  ,כי הדבר מעיד על העדר מעבר חד בין
ההגות השכטריאנית בוינה ,לבין הגותו הארצישראלית.
אמנם ,שמו של הספר "ממדע לאמו נה" מעיד על מעבר  .אולם ,אין זה מעבר דיכוטומי בין עולמות
מקבילים אשר אינם נפגשים זה עם זה  ,אלא תנועה במעגלים המכילים זה את זה  .שכטר מחלץ כאמור ,
מוטיבים רליגיוזיים מתוך העולם המדעי  ,ומן המדע הוא נע אל האמונה  .אך גם בנסחו תיאולוגיה דתית ,
הוא משתמש במוטיבים הה ולמים גם את ההכרה המדעית שב "חוג הוינאי " .זאת ,על מנת לשוות לעמדה
הדתית מעמד מחודש.
דוגמא מעניינת לכך  ,היא הערתו למגילת אסתר  .הוא כותב  " :נראה לי שנמנע המחבר להזכיר את שם ה '
כדי שלא לחללו [ ]...רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר .ירא שמים היה המחבר !" .1דווקא אי
הזכרת השם המפורש  ,היא המהווה עדות לאמונה  ,אליבא דשכטר  ,ולא להפך  .סילוק המטאפיסיקה
המילולית ,לאור ההכרה המדעית ב "חוג הוינאי " ,נותנת אפוא  ,את אותותיה בתיאולוגיה השכטריאנית
הארצישראלית .זו מאפשרת עיגון דתי בנפשו של האדם  ,באמצעות הרמיזה וההצבעה הפנומנולוג ית ,ללא

 1ראו שכטר ,חוברת לעבודה עצמית באגדה ,עמ' ח'.
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האמירה המפורשת  .מסקנתי היא  ,כי הדת והמדע מנהלים ביניהם כעין דיאלוג פנימי בהגות השכטריאנית
בשלביה השונים ,והם ביטוי לשני צדדים בתודעה.
ברגמן טען  ,כאמור ,לפער בלתי נית ן לגישור בין הפיסיקליזם המדעי לעולם הרוח והדת ,בהישענו על
הוגים מן "האגף השמאלי " שבחוג .שכטר לעומתו  ,מעמיד את עולם הרוח על מושגים אמפיריים-וודאיים
הניתנים להצבעה גם בעולם התופעות של האדם  .בזאת ,הוא מאפשר לדת ל השתלב בעולמו של המשכיל
כממד משמעותי (אפילו של קדושה ) ,באמצעות מושגים הקרובים לאדם .בכך מתבטא ייחודו של שכט ר
בתוך העולם הווינאי  .עם זאת נרא ה ,כי בארץ ישראל שכטר השתחרר מעט מן הפיסיקליזם הנוקשה של
החוג ואיפשר לעצ מו מידה של חופש בנוגע למושג האל  ,כפי שניכר בתיאולוגיה השכטריאנית בארץ
ישראל.
משנתו של שכטר לא נותרה בגדר רעיון אידיאי גרידא  ,אלא שואפת למימוש קונקרטי  .לפיכך ,שכטר
ניסח "עיקרי דת" ו"עיקרי אמונה " והעניק להם פרשנות ברוחו  .אחת הזיקות למימוש הקונקרטי  ,היא
מושג ה"מונותיאיזם הפנימי" השכטריאני .שכטר טוען כי מונותיאיזם (קרי ,האמונה באל אחד) אינו הכרה
גרידא ובוודאי שאינו הצהרה מילולית  " .המונותיאיזם הפנימי " הוא איחוד מושגי הזמן  ,המקום (היקום)
והנפש באדם ,אליבא דשכטר.
את עיסוקו התיאולוגי  ,תפס שכטר כמשימה בעלת השלכות חינוכיות לדורו

 .על כן  ,בתקופתו

הארצישראלית ,הוא עוסק בסוגיות אקטואליות הנוגעות לבני תקופתו ומנסה ליישמן ברוח הגותו ותפיסתו
התיאולוגית .בפרק הרביעי הצגתי נושאים אקטואליים ששכטר נדרש להם כגון  :הקומוניזם האידיאולוגי ,
הנאציזם ,הציונות ותנועת "ברית שלום " .זיקתו לציונות ולמדינת ישראל אינה מוטלת בספק והוא מביע
דאגה לקיומה  .בנוסף ,הוא מדגיש את חשיבותו של החינוך הערכי בימי המדינה לנוכח אופנות תרבותיות
שונות ,עימן הוא סבר שיש להתמודד  .שכטר ,אשר התפרסם כאיש הגות וחינוך  ,גיבש סביבו "עדה"
מתלמידיו שהקימה לימים את הישוב יודפת שבגליל  .זוהי למעשה  ,אחת ההשלכות המעשיות של הגותו
אבל איננה ההשלכה היחידה.
ממחקרי זה עולות אפוא כמה מסקנות אופרטיביות  .ראשית ,אימוצה של הגישה השכטריאנית  ,עשויה
לדרבן אוניברסליזם ברוח הפנומנולוגיה הרליגיוזית .שנית ,הגישה השכטריאנית מדרבנת פלורליזם פנים-
יהודי בנוגע לזרמים השונים בעולם היהודי  .דומה ,כי חוויות משמעותיות  ,שבהן מתבטא לדידו " ,העל
אנושי באנושי "  -מהוות מכנה משותף לגיבושן של זהויות יהודיות רבות הנעות סביב שדרה רעי

ונית

אחת ,אך בו בזמן מאפשרות מגוון דעות  .שכטר חותר ל העניק משמעות אידיאי ת ואף פרשנות אישית
לריטואל ,לשם העצמתה של הזהות הדתית  .גישה זו מאפשרת מתן לגיטימציה לזרמים שונים ביהדות
בהדגשת הצד הרוחני הרליגיוזי כדבריו של המשורר אבן גבירול

 " :ולא יחסר מכבודך בקהל עו בדי

בלעדיך ,כי כוונת כולם להגיע עדיך " .על אף שאישית  ,הוא גיבש זיקה ממשית וריטואלית ליהדות
בגווניה המסורתיים יותר.
דומני ,כי משבר הזהות אליו נקלע שכטר בוינה מהווה דגם למשברים של צעירים גם כיום .לפיכך,
הרלוונטיות של השתלשלות הדרך השכטריאנית ,כמו גם מסקנותיה נותרו משמעותיות' .המשכיל הדתי',
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אליבא דשכטר ,הוא זה המביא בחשבון את המדעי ,אך לא נכנע לאנארכיה הניבטת מבין שורותיו .מאפשר
דתיות מעבר למדע ,אך חותר לחשיפתה של הדת גם באמצעותו .יתכן כי שכטר הקדים בכך את זמנו.
עמדה זו ,עשויה לשמש כנקודת מוצא לפיתוחם וקידומם של ערכים בתרבות היהודית בכלל ובמדינת
ישראל בפרט.
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הקדמה
עבודת דוקטור זו עוסקת בהגותו של הפילוסוף  ,ההוגה והמחנך  ,ד"ר יוסף שכטר  ,אשר היה חבר חשוב
ב"חוג הוינאי" ותלמידו האהוב של פרופ' מוריץ שליק ,ראש "החוג הוינאי" .בעבודה זו אעמוד על משנתו
ההגותית בסוגיות הדת והמדע.
אני מבקש להודות:
לשופט בית המשפט העליון (לשעבר) צבי טל  ,על התיאור שמסר אודות שכטר וידיעותיו התלמודיות .
לפרופסור עמנואל אטקס על סיוע ב הבהרת התמונה ההיסטורית – תרבותית של יהודי אוקריינה ב טרם
מלחמת העולם הראשונה.
לארכיון של שליק בקונסטאנץ ( (Konstanzובעיקר לד"ר מתיאס איבן ( )Dr. Mathias Ivenששלח לי
תכתובות בין פרופ' שליק לד"ר שכטר.
לארכיון שליק באמסטרדם ובעיקר לנכדו של שליק ד "ר גאורג' ואן דה ולדה שליק ( Dr. George van
.(de Valde Schlick
לארכיון של האוניברסיטה הוינאית (  (Archiv der Universität Wienובמיוחד לד "ר תומאס מייזל
( )Dr. Thomas Maiselולמר אדווין גלסנר ( ,(Edwin Glassnerעל מכתב הערכת עבודת הדוקטור
של שכטר החתום על ידי פרופ ' שליק ,ועל מידע אודות שכטר והחוג הוינאי  ,על מידע אודות היינ ריך
מלצר ,ועל המצאת עבודת הד"ר שלו לידי.
לפרופסור פרידריך שטדלר ( (Friedrich Stadlerההיסטוריון של החוג הוינאי  ,על מידע ספציפי אודות
שכטר ומעמדו בחוג הוינאי תוך התייחסות לזרמים השונים שהתקיימו בחוג

 ,דבריו ומחקריו סייעו לי

בהבנת הלכי הרוח בחוג כמו גם בהבנת מקומו של שכטר בהם.
לד"ר מנואלה רוהרמוזר ( ,(Dr. Manuela Rohrmoserלגב' מרטינה שאואר (,)Martina Schauer
ולגב' אריאלה סובל ( (Ariella Sobelמן הארכיון של האוניברסיטה בוינה

(ביבליותקה) על צילום

עבודת הד"ר של שכטר שנכתבה בשנת .1931
לפרופסור יאן וולנסקי ( (Jan Wolenskiפרופסור לפילוסופיה מן האוניברסיטה היגלונית בקראקוב
שבפולין ואחד מחברי ה"בורד" של החוג הוינאי ,על הפניות מחכימות ועל שיחות ברוחב לב וברוחב דעת.
לגב' קיט -פאי נאס ( (Kit-Fai Naessמאוסלו ,אשתו של אחרון חברי החוג הוינאי  ,פרופסור ארנה נאס
( ,)Arne Naessעל המידע שמסרה בשם פרופ' נאס אודות הקשר בין ארנה נאס לחוג הוינאי.
לפרופסור בריאן מקגינס ( (Brian McGuinnessעל מידע ארכיוני שהיה מצוי ברשותו אודות שכטר ,
ופרידריך וייסמן ( , (Friedrich Waismannעל מאמרים שהוציא לאור במסגרת אוסף החוג הוינאי.
לגב' חנה פינשאו ולגב' נילי אורן מארכיון בן גוריון בנגב שסייעו במציאת חליפת מכתבים בין שכטר ובן
גוריון.
למר דניאל רוזנחה מ "יד ושם " שסייע בתרגומים של מאמרים מורכבים בגרמנית

 ,קריאת חליפות

המכתבים בגרמנית ופענוח כתבי היד ,תוך הבהרת הרקע ההיסטורי של התקופה.
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לאבי ,ד"ר צבי שכ טר ,אשר פתח בפני את ארכיון שכטר בחיפה  ,יעץ לי והבהיר תמונות היסטוריות
ורעיונות בלתי ברורים  ,תודה על שיחות מרובות המלוות בחום אישי לצד שיקול דעת ענייני וניתוח
ביקורתי.
לתלמידי יהושוע פריד שבישיבת רמב "ם  Maimonides schoolבבוסטון ,שידע לחלץ אותי ואת
העבודה מבעיית מחשב משמעותית.
ומעל כולם לאשתי ד"ר מרים שכטר.
העבודה נכתבה בסיוע מלגה צנועה של קרן לאקריץ.
לכולם תודה.
ו' באב תשס"ט
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מבוא
ד"ר יוסף שכטר ( )1994-1901פילוסוף ,הוגה ,סופר ומחנך היה אחד ההוגים הבולטים בארץ ישראל
במאה העשרים.
בעבודה זו אבהי ר את עמדותיו של שכטר בסוגיית המדע והדת בימיו בחוג הוינאי ובהגותו הארצישראלית
המוקדמת .יוסף שכטר היה תלמידו הקרוב של פרופ ' מוריץ שליק  ,ראש החוג הוינאי  ,ונמנה על חברי
המעגל הפנימי

2

של חוג פילוסופי יוקרתי זה  .שכטר התמודד עם שאלות המדע והדת ופיתח הגות דתית

ייחודית לאור התמודדות זו ; הגות ,שהתמודדה באופן חזיתי עם התפיסות להן התוודע בחוג הוינאי
ומשקפת את כיוונו הייחודי  .מחקרי יהיה אפוא ממוקד בזיקה שבין מדע לאמונה בהגותו הווינאית
והארצישראלית ה מוקדמת של יוסף שכטר  .במסגרת זו אברר  :מה הזיקה בין דת למדע בהגות
השכטריאנית בשלביה המוקדמים? וכיצד מתעצבת תפיסתו הדתית של שכטר לאור זיקה זו?
המענה יינתן תוך נ יסיון להתחקות אחר קווי המתאר של התהליכים הרעיוניים שעברו על שכטר עד
לגיבושה של הגותו הארצישראלית המוקדמת ; זאת ,תוך כדי הצבעה על פיתוחו של דיאלוג רב אנפין
שבין המדע והדת.
בחינה זו תיעשה באמצעות עיון בהגותו הוינאית והארצישראלית בראשיתה ; לשם כך ניעזר – בין היתר -
בחליפת מכתבים ומקורות מידע אחרים מן הארכיונים באירופה ובוינה ומארכיונו של שכטר עצמו .במרכז
המחקר יעמוד ספרו הארצישראלי הראשון של שכטר

"ממדע לאמונה " .הספר "ממדע לאמ ונה" נדפס
.

לראשונה בשנת  1953בתל אביב  .הספר הוא מבחר של מאמרים שנדפסו עוד קודם לכן בכתבי עת

שכטר קיבצם בספר "ממדע לאמונה" .המאמרים כוללים מאמרים פילוסופיים דברי הגות וחינוך תרגומים
ועיבודים ו "מדרשים"  -ז'אנר שכטריאני לפירוש מוטיבים חשובים בספרי תנ "ך אחדים כגון :ומדרש
בלעם מגילת קהלת  ,ספר יונה ועוד  .הז'אנרים הללו קרויים מדרש והם אינם אלא מעין מדרש פילוסופי
הגותי .לפיכך ,אין ז'אנר אחיד לספר אך הנחת היסוד שלי בניתוח הספר הוא היותו של הספר מכיל בתוכו
את השיטה השכטריאנית בסוגיית דת ומדע.

 2ראו שטדלר  ,2003עמ'  .21מרבית ההפניות הן לרשימת קיצורים ביבליוגרפיים שבסוף העבודה  ,במידה ולא צויין קיצור ,
הובאה ההפניה במלואה בהערת שוליים.
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שאלת הזיקה בין דת למדע ב הגותו של שכטר יכולה להתחדד נוכח חליפת מכתבים שבין שכטר לפרופסור
שמואל הוגו ברגמן  .ברגמן באותו מכתב מבקש לטעון לפער בלתי ניתן לגישור בין החוג הוינאי
הפוזיטיביסטי לוגי שאליו שכטר היה שייך לבין כתיבתו הדתית הרליגיוזית בארץ ישראל .כלשונו:

זה שני חודשים שאני מ תדיין (במחשבה) אתך [ ]...לא עלה בשום פנים בידי למצוא מעבר בין
'החוג הוינאי ' ובין פעולתך המבורכת והאהובה עלי בשדה הדתי  .אלה הם לעניות דעתי  ,שני
ניגודים קוטביים.3

בעבודה זו אנסה להתחקות אחר תהייתו זו של ברגמן ואנסה במובנים רבים להופכה על פניה  .בעבודתי
אנסה לפצח את "חידתו" של שכטר לאור תמיהתו של ברגמן ולהצביע על הזיקות העמוקות שישנן בין
הרליגיוזיות הייחודית של שכטר מכאן לבין המפעל הפילוסופי של הפוזיטיביזם הלוגי מבית המדרש של
החוג הוינאי על שלל מורכבותו מכאן.

יוסף שכטר  -ביוגרפיה
יוסף שכטר נולד ב 16 -בספטמבר  1901בקודרינצה ) (Kudrynceבמזרח גליציה  ,בשטחי הממלכה
ההבסבורגית הסמוכים לגבול עם רוסיה  .את חינוכו ה מסורתי קיבל בבית בעל אופי חסידי -למדני וציוני .
לאחר מלחמת העולם הראשונה (בשנת  )1920עבר לוינה  ,לימד כמרצה בפדגוגיון העברי שם  ,לצד
לימודיו האקדמיים באוניברסי טה הוינאית במחלקה לפילוסופיה  ,שם נעשה לתלמידו האהוב ולעוזרו של
פרופ' מוריץ שליק ( – (Moritz Schlickראש החוג הוינאי ( .(Der Wiener Kreisבאותם ימים
(בשנת  )1926אף הוסמך לרבנות ולדיינות על ידי הרב ירוחם פישל אראק .4ביוני  ,1938חודשים אחדים
לאחר סיפוחה של אוסט ריה לרייך הגרמני  ,עלה לארץ ישראל והתיישב בחיפה ; שם היה שכטר למחנך
בבית הספר הריאלי ועסק בפילוסופיה ,בהגות דתית ובחינוך.
פרופ' ירמיהו יובל ,שהיה תלמידו של שכטר כותב:

 3המכתב בידי  ,ראו שכטר  ,עיונים במחשבת זמננו  ,עמ'  ,176יש לציין  ,כל ההדגשות בעבודה הן שלי אלא אם כן צויין אחרת ,
א .ש.
 4ראו נספח מס' . 1
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אחד משני המורים שהכי השפיעו עלי היה ד "ר שכטר  ,שאחר כך התפרסם משום שהקים מעין
כת שנקראה 'השכטריסטים' .הוא ניסה לגרור את תלמידיו לכיוון קצת מיסטי וקומונלי

 ,אבל

היתה לו יכולת מצויינת לזהות את הבעיות שמתבגרים מתמודדים איתן  .אני אמנם התנגדתי לו ,
אבל הוא עורר אותי להבין שפילוסופיה היא לא רק עניין אי

נטלקטואלי אלא גם עניין

שנוגע בחיים.5

קבוצה מתלמ ידיו של שכטר הקימו א ת הישוב יודפת בגליל (בשנת  ,)1959תוך ניסיון להגשים באורח
חייהם את רעיונותיו .עד ימיו האחרונים הוא עסק בהגות דתית וכללית ובכתיבה .שכטר נפטר בי"ח בניסן
תשנ"ד ונקבר בישוב יודפת.

ההגות השכטריאנית – מאפייניה וקשייה
כתיבתו הביבליוגרפית מסתכ מת בכ 500-כותרים של מאמרים וספרים  ,חלקם נתפרסם יותר מפעם אחת ,
לרוב בשינויים  .המאמרים עוסקים בפילוסופיה  ,בהגות דתית ובחינוך .הגותו היא רבת אנפין וכוללת
פילוסופיה כללית ויהודית  ,תנ"ך ,ספרות חז "ל וחסידות  ,מזרח רחוק ואקולוגיה  ,אדריכלות וחקר בעלי
החיים .הקורא א ת מאמריו מתרשם  ,כי שכטר ביקש לקיים דיאלוג אמיתי ונוקב הנוגע לבעיות האדם
ולסוגיות העומדות במרכז התודעתי של האדם בכלל ושל העולם היהודי בפרט.
ברם ,סגנון כתיבתו של שכטר מפריע לקורא השיטתי  ,משום היותו מסאי  ,פובליציסטי .סגנון זה מאפשר
לקורא להפליג מעניין לעניין ללא קשר הכרחי בין פסקאות שונות  .הקשרים בין הנושאים השונים ניתנים
לאיחוד בדמיונו ובמחשבתו של הקורא ואלה כמעט נטולי הכוונה מצדו של הכותב  .בנוסף לכך  ,הכתיבה
השכטריאנית מתאפיינת בהיעדר סגנון מדעי  :מיעוט הפניות להערות שוליים והפניות למאמרים  .כמו כן ,
הנחות יסוד לא מעטות במאמריו אינן מבוססות על מאמרים הג ותיים ומחקרים קודמים  .נמצא אפוא כי
שכטר מאפשר לעצמו ולקורא מרחב רעיוני ששכרו האישי אולי משמעותי אך סגנונו המדעי לוקה בחסר
משמעותי.

 5ראו ליבנה  ,חגיגות היובל ,עמ'  ,30ההדגשות שלי  ,דברים ברוח דומה נאמרו גם על ידי שופטת בית המשפט העליון לשעבר ,
הגב' דליה דורנר בשיחה בעל -פה באחד מכנסי הבוגרים של בית הספר הריאלי  – .סיפר לי על כך מר גבריאל קנולר ז "ל אחד
מבוגרי בית הספר הריאלי ותלמידו של שכטר .
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חסרון נוסף שיש להצביע עליו הוא הקושי בסיווג הנושאים  .כתיבתו של שכטר היא רווית גוו ני משנה
ונושאי-משנה ופעמים שניואנסים אלה מאירים היבטים הגותיים חשובים  ,אך אלה אינם ניתנים להיסק מן
הכותרת של המאמר  .אשר על כן  ,יש צורך בניתוח טקסטואלי קפדני על מנת לעמוד על ההגות
השכטריאנית.

מצב המחקר
המחקר על שכטר כולל כיום  :עבודת דוקטורט מקיפה  ,6שני מא מרים אקדמיים בנושאי פרשנותו של
שכטר לתנ "ך ,7עבודת "מוסמך" בחינוך ועבודת "מוסמך" על פרשנותו של שכטר לחז "ל פרי עטו של
כותב שורות אלה  .מצויים מאמרים מחקריים אחדים

בנושאים ספציפיים  ,8לצד מאמרים סקירתיים

9

ועיתונאיים מועטים.10
ההגות השכטריאנית זכתה לניתוח נרחב ומקיף בעבודתו של פרופ ' ישעיהו תדמור ובספרו "התכוונות
לאלוהי שבאדם " .תדמור סוקר את מכלול הסוגיות ששכטר עסק בהן  :ה"חוג הוינאי " ,פרשנותו לתנ "ך
וחז"ל ,תורת החסידות  ,תורות מן המזרח הרחוק  ,הוראת מקצועות היהדות בבתי הספר בארץ  ,פילוסופיה
ויהדות .כמו כן נסקרות פעיל ותו החינוכית של שכטר ותלמידיו שכונו "השכטריסטים" – מייסדי הישוב
יודפת שבגליל (בשנת  .)1959מחקרו של תדמור שנכתב בפריזמה חינוכית  ,מבקש לאפיין את שכטר
כהוגה דעות אקזיסטנציאליסטי – דתי ,תוך התמקדות בשכטר המאוחר  .מחקרו של תדמור הניב שני
מאמרים אקדמיים האחד עוסק בהשוואה בין שכטר לקירקגור בפריזמה אקזיסטנציאלית וחינוכית והאחד
עוסק בשאלה האם יש המשכיות למשנתו של שכטר  .11בלקט של מסות "מילים מחנכות " 12פרי עטו של
תדמור מקדיש רשימות אחדות לדיון במשנה השכטריאנית
השכטריסטית כלפי האקולוגיה  ,כפי שמומשה ביודפת "
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 ,עיקרי הדברים למעט הרשימה "התפיסה
פורסמו קודם לכן  .עם זאת מעניינת רשימתו

 6ראו תדמור  ,דוקטורט ; תדמור ,התכוונות .ראו תדמור  ,יוסף שכטר וקירקגור  ,ראו תדמור  ,משנתו של שכטר – היש לה
המשכיות? ולאחרונה תדמור  ,החינוך כחוויה קיומית  ,תדמור מקדיש פרק קצר לתפיסותיו האקזיסטנציאליות והדתיות של
שכטר ולהשלכותיהן על תפיסות חינוכיות .תדמור אף שאל את שאלת ההמשכיות של המשנה השכטריאנית
 7ראו בורשטיין ,ההתגלות כתופעה קיומית וכן ליברמן ,הנצח שבנפש.
 8ראו צמרת ,ביקורת התכוונות .מאמר ביקורת של צבי צמרת על ספרו של תדמור.
 9ראו סכונפלד ,התנ"ך,עמ'  .232-235;66-74הספר עם הקדשה מאת המחבר מצוי בספרייתו של שכטר.
 10ראו גדנקה,באור האמונה וכן אביחי  ,על החוויה הדתית.
 11ראו תדמור  ,יוסף שכטר וקירקגור  ,ראו תדמור  ,משנתו של שכטר – היש לה המשכיות ? במסגרת זו שואל תדמור האם יש
המשכיות למשנה השכטריאנית  ,ראו תדמור ,החינוך כחוויה קיומית  ,עמ' .58
 12ראו תדמור ,מילים מחנכות ,עמ' .111-89
 13שם ,עמ' .111-108
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 .תפיסות מסורתיות תיאולוגיות

"היכן גר האלוהים ?" בו מוצגות בקצרה מספר תשובות לשאלה זו

וקוסמיות ,תפיסותיהם של קירקגור ובובר ותפיסתו של שכטר  .14בספרו האחרון של תדמור חינוך כחוויה
קיומית ,15מקדיש תדמור פר ק קצר אך משמעותי לשכטר בהיבטים אקזיסטנציאליים דתיים בפריזמה
חינוכית .תדמור כותב כי "הניסיון ה "שכטריסטי" ממחיש בעיני "העברה" כמעט אידיאלית של רעיונות
הזרם הדתי באקזיסטנציאליזם אל ההלכה ואל המעשה בחינוך " .16פרופ' אדיר כהן

17

בדברי ההקדמה

לספר כותב כי תדמור שואף להחיות את הדיון הפילוסופי החינוכי בספרות הפדגוגית העברית  .תדמור
מושפע על ידי שורה של הוגים בולטים בהם יוסף שכטר.18
ד"ר ארי בורשטיין במאמרו "ההתגלות כתופעה פסיכולוגית -קיומית :מקום המקרא בהגותו החינוכית של
יוסף שכטר "

19

עוסק בפרשנותו של שכטר למקרא  ,בגישתו האמ ביוולנטית לביקורת המקרא  .בהדגשת

ערכו החינוכי של המקרא ובפרשנותו הקיומית -נפשית של שכטר לטקסט המקראי  .בורשטיין טוען  ,כי
שכטר היה אחד "מהוגי החינוך הבולטים בארץ שהקדים את זמנו

" ו"תפיסתו עשויה להוות אופציה

רוחנית – ביקורתית" שהיא רלוונטית גם להיום  .בורשטיין נש ען על מחקריו החינוכיים -רעיוניים של
תדמור ועל ספרו של סכוננפלד על הוראת התנ "ך בארץ  .ההיבט הפנומנולוגי המוזכר בכותרת המאמר
זוכה ,לדעתי ,להתייחסות נכונה אך זו אינה תופסת מקום נרחב במאמרו של בורשטיין.
גם מאמרו של ד וד ליברמן עוסק בהיבט פנומנולוגיה -קיומי בהגותו של שכטר המאוחר  .במאמרו "הנצח
המתגלה בנפש – על משנתו החינוכית של יוסף שכטר " ,20טוען ליברמן ,שנתוודע לשכטר ולהגותו על ידי
הרב שג "ר ,ששכטר לדעתו היה "מבשר הניו – אייג' הישראלי כשנות דור לפני הופעתו " .עיקר ניתוחו
של ליברמן מוסב אף הוא על גישתו של שכטר ללימוד

התנ"ך .אליבא דליברמן  ,שכטר מבקש להציע

קריאה מחודשת בתנ"ך .לטענתו ,הפרשנות השכטריאנית לתנ"ך ,הביאה את התנ "ך "ללב לבו של הקיום
כאן ועכשיו " .21דהיינו הדילמות של גיבורי התנ "ך הופכות לדילמות של האדם בן זמננו  ,השפה התנ "כית
התרעננה אצל שכטר ,והפכה להיות רלוונטית לאדם ,לנפשו ולפנימיותו.
 14ראו י ' תדמור ,היכן גר האלוהים ? הומניזם דתי – דרכם של קירקגור ,בובר ושכטר בתוך  :תדמור ,מילים מחנכות  ,עמ' 89-
 .100דברים ביום עיון ,עם צאת ספרו של פרופ' אדיר כהן ראו :כהן ,היכן גר אלוהים.
 15ראו תדמור ,חינוך כחוויה קיומית ,עמ' 60-47
 16שם ,עמ' .18
 17פרופ' אדיר כהן הוא העורך האקדימי של הספר .
 18ראו א' כהן ,על הספר – חוויה ,קיום ,משמעות וערך בחינוך ,בתוך :תדמור ,חינוך כחוויה קיומית ,עמ' .4-3
 19ראו בורשטיין ,התגלות כתופעה פסיכולוגית קיומית
 20ראו ליברמן ,הנצח שבנפש.
 21ראו ליברמן ,הנצח שבנפש ,עמ' .123
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בדברי הסיום כותב ליברמן:

התרבות היהודית בכתביו של שכטר באה בדברים עם הוגי דעות קאתוליים

(טייאר דה שארדן

ועוד) ,שכטר מיזג אמונה איתנה וראייה מפוכחת באשר לבעיות ולמגבלות התרבות שלנו ובאשר
ליתרונותיה ומרחביה  .בנפשו התמזגו הללו והותכו

למשנה חינוכית רבת עוצמה ובעלת

קונקרטיות יוצאת מגדר הרגיל  .מורה צנוע זה שכתב על עצמו 'איני מסוגל להיות מנהיג  ,לא
הייתי אלא בבחינת אח בוגר המשתתף במפעל של אחיו הצעירים ' 22היה לאמיתו של דבר מנהיג
של מהפכה .הגותו היתה למסד שעליו נבנתה דתיות חדשה (בלי להתעלם מתרומתם של אחרים),
המסרבת להזדהות עם זרם חברתי או עם תנועה מוגדרת  ,ומשלבת להט נפשי עם הגות רחבה
משהו שניתן לכנותו 'חסידות חדשה'.23

עבודתו של ליברמן  -הכרוך בהערצה לדמות שאותה הכיר לא רק מן הכתובים  -מאפשרת לנו להכיר את
שכטר בתקופת חייו האחרונה  ,בסוף שנות הש מונים של המאה העשרים  .ברם ,אין בניתוחו המחקרי
התייחסות משמעותית לשלבים המוקדמים של ההגות השכטריאנית

 .בכך הוא דומה במידה מסויימת

לניתוחו של בורשטיין  .אף הממד הפנומנולוגי מוזכר במחקרו ביחס ליחיד והעדה בכתבי שכטר ,אך תחום
זה ככלל אינו מפותח דיו  .היחיד – לאור ניתוחו  -נתון למעשה בין שני ממדים " ,ממד המעמקים "
כהגדרתו של שכטר או (הממד הרוחני -נפשי בלשונו ) ,שהוא נסתר  ,והממד השני שהוא הממד הגלוי ,
הנראה ,המילולי והמדעי  .שכטר טוען – כפי שמבהיר ליברמן  -כי יש לתווך בין שני הממדים בתודעתו
של האדם  .במקביל מפתח שכטר את העד ה ,קרי הקבוצה מבחינה ערכית  ,עדה ,המתמקדת בקיום הפנימי
של אנשיה  ,ביצירת "יחד" משותף תוך חתירה ל "וודאות קיום משותפת " .24חוויות אלה מעניקות וודאות
בלתי אמצעית למשמעות החיים  .לפיכך ,טוען ליברמן  ,כי ספריו של שכטר מכילים הזמנה למפגש בין
נבוכי הזמן למקורות יהודיים ואחרים ,בין מדע לאמונה ובין העל אנושי לאנושי  .ליברמן עוסק במתח בין
מדע לדת בפריזמה של מחקר מדע המקרא

 ,מבלי לעסוק בהיבטים הגותיים פילוסופיים

הנוגעים

לביוגרפיה של שכטר.
 22ראו שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם ,עמ' .222
 23שם ,עמ' .217
 24ראו ליברמן ,הנצח שבנפש ,עמ' .118
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ד"ר רון מרגולין 25מזכיר את שכטר במסגרת הדיון במיתוס היהודי במאה העשרים .הוא מחדד את ההבדל
בין בובר המאוחר לשכטר בנוגע למיתוס  .המיתוס היהודי נוסח על ידי בובר כחוויית המפגש בין האדם
לאל שסללה את דרכו של בובר לעבר הפילוסופיה הדיאלוגית בעוד ששכטר סבור כי חיי הנפש

"הם

מקום הפגישה העיקרי עם האלוהי עבור האדם בימינו" ,26בהסתמכו על טקסט מאוחר יחסית של שכטר,27
מרגולין טוען כי שאלתו של שכטר היא

"מהם המוטיבים המיתיים החבויים במקורות היהדות שראוי

להעצימם על מנת שיחיו את חיי הדת היהודית בימינו " .28ואכן מרגולין מצביע על היבט חשוב בדילמה
השכטריאנית אודות הדת והמדע .לדידי ,דילמה זו ראויה לטיפוח ולפיתוח מחקרי נוסף.
עבודת המוסמך של נעם גדעוני "עברית יוונית ומה שביניהם " ניתוח ספרו של יוסף שכטר "רוח ונפש :
גשרים ליהדות פנימית " .עוסקת בספרו האחרון של שכטר "רוח ונפש " בניתוח הספר משתמש במושגי
שפה "יוונית" ו"עברית" .המתח בין שפה הומניסטית  ,טכנולוגית ותרבותית המעמידה את הא דם במרכז .
לעומת השפה "העברית" מכוננת מילים ומושגים המכוונות אותנו אל המטרה  ,ולכן היא האמצעי לחידוש
האמונה .29במהלך העבודה מתייחס הכותב ל "עידן החדש " בישראל ,ומקומו של שכטר בתהליכים אלה
בפריזמה חינוכית.
עבודת התזה שלי  ,עוסקת ב"משנת חז"ל בהגותו של ד "ר יוסף ש כטר" .30בעבודה זו סקרתי את פרשנותו
של שכטר לחז "ל ואת מתודות העיון בהן השתמש בטיפולו בסוגיות המחשבתיות וההלכתיות  .סגולתו של
שכטר כפרשן נתגלתה במובהק  ,אך לא סגולתו כחוקר  .מסקנת המחקר העלתה  ,כי שכטר מבקש לאמץ
מתודת עיון ופרשנות העומדת על המתח שבין החוויה להכרה

ומבקשת לשלב ביניהן  .שכטר מבקש

להתרכז במשמעויות הרלוונטיות של הגות חז"ל תוך הסתייגות מסוימת מדפוסי המחקר פרי אסכולת מדעי
היהדות .שכטר טוען  ,כי היבטים אחדים מן הניתוח המדעי משתלבים היטב בפרשנות רלוונטית להיום .

 25ראו מרגולין  ,המיתוס היהודי במאה העשרים  ,יש לציין כי מחקרו המקיף של מרגולין העוסק בחיי הדת הפנימיים בראשית
החסידות ,הושפע גם מגישתו העקרונית של שכטר בסוג יות אלה כפי שניבטות ממאמריו  ,המחבר אף קיים עם שכטר שיחות
בנושא זה  ,אך הרחיב את מחקרו אל מעבר לתובנות השכטריאניות גרידא  ,ראו מרגולין  ,מקדש אדם  ,עמ' ט' .עיינו עוד ג 'ובני,
רון מרגולין ,מקדש אדם ,עמ'  ,453-445וכן מרק ,רון מרגולין ,מקדש אדם  ,עמ'  ,252-243מרק כותב" :מרגולין קושר עצמו
במודע ובמוצהר להגותם של בובר ושל יוסף שכטר  ,שני הוגים מודרנים בעלי שיעור קומה  ,שמצאו בחסידות לא רק שדה
מחקר פורה אלא גם יסודות תרבותיים ורוחניים רלוונטיים  ,ועשו שימוש במרכיבים חשובים שלהם בעולמם הרוחני וההגותי .
הוגים אלה לא נמנעו מלה עלות על נס את תרומתה הסגולית של החסידות ליכולת לבנות חיי רוח בעלי תוכן וחיוניות בעולם
היהודי המודרני  ,שם עמ' .245
 26שם ,עמ' .272
 27ראו שכטר ,שבילים בחינוך הדור ,עמ' .239
 28ראו מרגולין ,המיתוס היהודי במאה העשרים  ,עמ' .274-272
 29ראו גדעוני ,עברית יוונית ומה שביניהם  ,עמ' .98-97
 30ראו א' שכטר ,משנת חז"ל.
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במאמרי "היבטים בתורת האתיקה של חז "ל – אינטגרציה בין הפילוסופיה הכללית לבין פרשנות חז "ל"
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ציינתי השפעות אחדות של לודוויג ויטגנשטיין על הפרשנות השכטריאנית של חז "ל ועל ממדים אחדים
ששכטר מאמץ מן ההגות של מוריץ שליק  .אולם עבודותיי אלה עוסקות ברבדים מאוחרים יותר בהגות
השכטריאנית.

נראה אם כן  ,כי המחקרים שהו צגו לעיל עוסקים בשכטר המאוחר תוך התייחסות מועטת מאד לרובדי
הגותו הראשוניים אם בכלל  .אמנם ,סקירתו הכללית של תדמור מקדישה פרק קצר לתהליכים הרעיוניים
שעבר שכטר בראשית ימיו ,אך לא הוקדש דיון מפורט לשכבות דעת שונות שהשפיעו על שכטר וכתיבתו.
אני מבקש להאיר בעבודתי את השלב הטרום אקזיסטנציאלי של שכטר בפריזמה של
השכטריאנית שבין דת למדע  ,ולעמוד על הדפוס הדתי

התמודדות

–מדעי שנתגבש על ידי שכטר לאור

התמודדות זו .לשם כך אתאר את המקורות האינטלקטואליים שהשפיעו על שכטר בראשית דרכו.

מתודת העיון
גם מתודת העיון בכתבי שכטר ל וקה לדעתי בחסר  .מאמריו טעונים עיון מתודולוגי מחודש שלא נעשה עד
כה .פעמים רבות שכטר חוזר ומפרסם מאמרים מחדש אם בניסוח מחודש

 ,אם בתרגומים (לאנגלית,

לגרמנית ולעברית) .פעמים שמו של המאמר נותר על כנו ופעמים ששמו של המאמר שונה  .במקרים רבים
הגרסה האחרונה שונה מן הגרסה הראשונה  .נראה לי כי בחינת שינויים אלה מאפשרת לחוקר להתחקות
אחרי רבדים התפתחותיים בהגות השכטריאנית.
זאת ועוד  :שכטר מציע דפוסי עיון שונים מתחומי דעת מגוונים  .הוא מתרגם ומבאר מאמרים של הוגים
אחדים כגון פרידריך ניטשה  ,מוריץ שליק  ,אדולף לוס  ,אוסקר גולדבר ג ועוד  .לשם הבנת התובנה
השכטריאנית עלינו לבחון את המאמרים עליהם שכטר מסתמך  ,ואת הפרשנות ששכטר מצא להם  ,או
לחילופין את הנדבך הפרשנותי ששכטר בונה עליהם.

 31ראו א' שכטר ,היבטים אתיים במחשבת חז"ל.
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חומר ארכיוני חדש
קיימים ברשותי מאמרים וטיוטות של מאמרים  ,חליפות מכתבים של שכטר עם פרופ ' שליק ,פרידריך
וייסמן ,דוד בן גוריון ואף עימי  .כמו כן מצוי בידי חומר אוטוביוגרפי שנכתב על ידי שכטר עצמו על חייו
בוינה וב"חוג הוינאי".
ברצוני לבחון אפוא באופן מעמיק יותר את ההגות השכטריאנית

המוקדמת ,זיקתה לשכבות תשתית

ראשוניות ,לעולם התרבותי בו פעלה  .כל אלה היו עבור שכטר מקור להשראה  .בעבודה אנסה לבחון את
יתרונותיה וכשליה של הגות זו.

פרקי העבודה
בפרק הראשון :אעסוק במקורות ההשפעה האפשריים על ההגות השכטריאנית ובהתמודדות של שכטר
עם המדע והדת בוינה  .בחלק הראשון של פרק א ' אתאר את נתוני הראשית של שכטר כפי שנחשף להם
בבית אביו בחינוכו המסורתי  .אעמוד על אישיותו של אביו  ,המיזוג בין למדנות תלמודית לדתיות חמה
לצד תמי כה בציונות ופתיחות לעולם התרבות המערבית

י

 ,כפי שבאו לידי ביטוי ברובד התודעת

אינטלקטואלי הראשון אצל שכטר.
בחלק השני אסקור היבטים אחדים בחוג הוינאי הנוגעים לסוגיות דת ומדע  .אתייחס ל"פוזיטיביזם הלוגי"
ו"סילוק ה מטאפיזיקה" ,תוך בחינת המניפסט של "החוג הוינאי" ורעיונותיו המרכזים .לצד עיסוק בהגותם
של אישים מרכזיים ב "חוג הוינאי" ,אשר השפיעו על שכטר  .אעמוד על כך שחוג זה  ,גיבש בתוכו מרקם
הגותי מגוון ופלורליסטי.
בחלק השלישי אנתח את ה גותו ופעילותו של שכטר במסגרת ה "חוג הוינאי " .אנסה לפענח כיצד שכטר
התמודד עם האוריינטציה העוינת ל מטאפיזיקה בכלל ול דת בפרט שבחוג זה .בנוסף אבחן האם היה בכך
כדי להוביל את שכטר למשבר דתי? לשם כך  ,אסקור את פעילותו בשדה הלוגיקה ופילוסופיית הלשון
בפריזמה של דת ומד ע ,תוך התמודדותו עם סילוק ה מטאפיזיקה – מבחן המשמעות של החוג הוינאי .יש
לציין ,כי מעמדו המדוי ק של שכטר במסגרת ה "חוג הוינאי " מצפה למונוגרפיה עיונית ומעמיקה שאוכל
במסגרת זו רק לרמוז על הפוטנציאל הגלום בה.
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בפרק השני אברר את טיבו של המשבר האפיסטמולוגי ששכטר עב

ר ואת ניסיונותיו להיחלץ ממנו .

במקביל אנסה להבין את המעבר מפעילותו המדעית של שכטר ב "חוג הוינאי " להגותו הדתית בארץ
ישראל .לשם כך אתבסס בעיקר על ספרו של שכטר "ממדע לאמונה " ,32בו הוא עוס ק בהרחבה במושגי
'האדם המהותי' ו'האדם הדתי ' .שכטר נעזר במתודה הפנומנולוגית ש ל הוסרל  33לשם גיבושה של תפיסתו
הדתית ,לפיכך אכנה אותו כ'-פנומנולוג רליגיוזי'.
בפרק השלישי אעסוק בתפיסתו הדתית של שכטר ו אברר :האם שכטר מנסח תיאולוגיה משלו ? ואם כן ,
מהי? לשם כך  ,אבדוק את הפרשנות השכטריאנית למושגים יהודיים מסורתיים  .זאת ,תוך בחינתם הן
לאור ההגות היהודית לה נחשף בבית אביו  ,והן לאור תובנותיו מבית המדרש של "החוג הוינאי " .שכטר
מבקש להציב תמונת עולם שיש בה זיקה לאמונה למרות סילוקה של ה

מטאפיזיקה .המדע והדת ,

בתיאולוגיה השכטריאנית מקרינים זה על זה ומציגים הגות מקורית ומעניינת.
זאת ועוד  ,יש שטענו כי שכטר הטיף לרעיונות רוחניים כלליים ובלתי מחייבים  .אני טוען כי על אף
עיסוקו בהגות רוחנית  ,שכטר הקנה לריטואל מעמד חשוב ובלתי דוגמאטי ועל כן הוא מצביע על מצוות
עיקריות המהוות לדידו תשתית לעולם היהודי.
בפרק הרביעי אעסוק בהתייחסותו של שכטר לבעיות אקטואליות בחב רה הישראלית בתקופתו לאור
גישתו המושגית והתיאולוגית בפרקים הקודמים  .זיקתו לציונות ולמדינת ישראל אינה מוטלת בספק והוא
מביע דאגה לקיומה  .שכטר אף הגיב לקומוניזם ורעיונותיו  ,לסוגיית המיעוט הערבי ותנועת

"ברית

שלום" .בנוסף ,הוא מדגיש את חשיבותו של החינוך הערכי בי מי המדינה לנוכח אופנות תרבותיות שונות ,
עמן הוא סבר שיש להתמודד  .שכטר ,אשר ה תפרסם כאיש הגות וחינוך  ,גיבש סביבו 'עדה' מתלמידיו
שהקימו לימים את הישוב יודפת שבגליל  .זוהי למעש ה ,אחת ההשלכות המעשיות של הגותו אבל אינה
ההשלכה היחידה.
ב'-אחרית דבר' אציג גילוי מחקרי ,אודות חוויה מיסטית ששכטר חווה ,ככל הנראה ,באופן אישי.
בפרק הסיכום אסקור בקצרה את עיקרי ממצאי מחקרי ו אנסה להשיב על שאלת המחקר לאור ממצאים
אלו .בהמשך אתייחס לשאלה אודות הרלוונטיות של משנת שכטר לעולם ההגות בזמננו ואעלה רעיונות
לכיווני מחקר נוספים הנדרשים בתחום.
 32ראו שכטר ,ממדע לאמונה.
 33ראו להלן בפרק הראשון.
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מעניינת העובדה ,כי ספרו של שכטר "ממדע לאמונה" זכה לביקורת מצדו של ראש הממשלה הראשון דוד
בן גוריון  ,שטען כי שמו של הספר צריך להיות "מדע ואמונה " על מנת להדגיש את ההבדל ביניהם  .אכן
דומה ,כי שם הספר "ממדע לאמונה " מהווה כעין תנועה הגותית בניגוד לזרם  .סלילת נתיב משונה זה היה
כעין "להכעיס" אל מול האופנה באותם ימים  .אך למרות חילוקי הדעות  ,זכה חיבורו זה של שכטר ,
להוקרה מצדו של דוד בן גוריון .במרוצת הפרקים אשלב נתונים מרכזיים מדיאלוג זה.

על מנת להסיר ספק ולשם הגילוי הנאות ברצוני לציין  ,שכותב שורות אלה הוא נכדו של שכטר  .החשש
העומד לפתחו של נכד המבקש לחקור את הגותו של סבו הוא יצירתה של אפולוגטיקה מאולצת אשר
תיצור חוסר אמינות בתיאור  ,תימנע מביקורת לגיטימית ותפגום במחקר  .אולם ,דווקא הקרבה לשכטר
מאפשרת לי ולמחקר התבוננות מתוך מידע פנימי  ,שיחות שנערכו בינינו שהיו תמיד בגילוי לב ונערכו
בכנות .את שכטר הכרתי במשך כמחצית יובל שנים  ,הייתי נוכח בשעת לבטים לצדן של שעות וודאות ,
שיקול הדעת והנחרצות פעלו בו במקביל

 .הגישה לחומר ארכיוני ראשוני ו הנגישות למושא המחקר

מאפשרת התבוננות ייחודית הנובעת ישירות מן הקרבה  .אשתדל להפיק את המרב מעמדה זו תוך שמירה
על מודעות של מחקר ביקורתי ,מרחק שיש בו אמפתיה.
ויהי נעם ה' אלוהינו עלינו
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פרק א'
דת ומדע  -בין מסורת להשכלה
חלק א' שנות ילדות ונערות ()1920-1901
 .1נתוני ראשית
יוסף שכטר נולד כבן למשפחה אדוקה בעיירה קודרינצה ( )Kudrintsyשבאוקראינה (היום זהו כפר קטן
בשיפולי מזרח אוקראינה סמוך לעיר קאמניץ פודולסק

[ .34)]Kamyanets-podolskiyשכטר ספג

למדנות תלמודית וגילה כשרון רב בלימודיו בגיל צעיר ; זאת ,לצד הויית חיים חסיד ית בעלת מאפיינים
דתיים – רליגיוזיים מרשימים ביותר  .אביו של שכטר היה ככל הנרא ה אישיות מיוחדת ש שכטר העריץ
והעניק לה הילה הגיוגרפית בחיבוריו.
ברם ,בניגוד למקובל בעיירות נדחות באוקראינה של אותם ימים 35ספג שכטר הצעיר גישה פתוחה לעולם
החיצוני ,הן לעולם הדתי הנוצר י הן לעולם הדתי הליברלי  .אביו של שכטר היה ציוני נלהב (בניגוד
מסויים להלך הר וח שבחסידות טשורטקוב לה נשתייך ) .גישתו של האב לעולם המדעי המורכב העניקה
לשכטר בטחון רב בגישתו והעצימה אותו מבחינה רליגיוזית  .היבט ראשוני זה השפיע על שכטר לכל ימי
חייו והיה למסד תובנותיו הפילוסופיות והאידיאיות.
הכותבים שהתייחסו עד כה לנתוני התשתית שמהם נבנה יוסף שכטר ,דיברו בקצרה בלבד על בית אביו,36
ומיד עברו להשפעות שקלט בגיל מאוחר יחסית ,בשנות העשרים שלו ,בווינה .הם עסקו בעיקר בהשפעות
החוג הווינאי ומוריץ שליק וכן בהשפעה האכסיסטאנציאלית-דתית של כתבי קירקגור על שכטר.
בפרק זה אבקש לתת פרספקטיבה ביוגרפית חדשה של שכטר  ,שתעסוק בנתונים ראשוניים יותר  ,ברקע
המשפחתי .לנתונים אלה ,כאמור ,לא הוענקה עד כה תשומת הלב הראויה ,אולי משום שלרשות המחברים
לא עמדו מקורות אישיים ופנים -משפחתיים שלא פורסמו  .נתונים אלה אינם מוגבלים לתקופת ילדותו
 34תודתי נתונה לגב' מרים מינ קוב על סיועה בהשגת פרטים על ישוב זה.
 35אני מודה לפרופ ' עמנואל אטקס שסייע לי בהעלאת ת ובנות אלה בחורף  .2007פרופ' אטקס אמר שקשה לתאר תמונה
בהירה ומדוייקת על הוויית יהודי אוקריינה בטרם מלחמת העולם הראשונה  ,בטרם שני מאורעות טראומטיים שהתרגשו על
יהודיה .אבל הוא ביקש לטעון  ,כי בעיירות הרחוקות  ,הקידמה לא הגיעה ועל כן הן נותרו בהווייתן המסורתית  .הוא טען כי
בערים ההוויה היתה מורכבת יותר ובלתי דיכוטומית כפי שנראה לנו כיום  .המגוון הפנים יהודי היה רחב דיו  .בחינה גיאוגרפית
של המקום העלתה שהעיירה מצויה במרחק מה מעיר המחוז קאמניץ פודולסק  .אין ספק שהאזור היה אזור נידח בממלכה
האוסטרו הונגרית  ,בטרם המלחמה  .מאידך הן על בסיס דבריו של שכטר והן על בסיס השערתו של פרופ ' אטקס נראה ,
שהעולם היהודי במקומו של שכטר ידע את דרכה של ההשכלה אך הסתייג ממנה במידה רבה  .בכל אופן הו וי החיים של בני
משפחתו של שכטר היה באווירה די שמרנית .ראו עוד ,אסף ,נע ונד ,עמ' .57-56
 36ראו תדמור התכוונות ,עמ'  11וכן בורשטיין ,ההתגלות כתופעה קיומית וכן ליברמן ,הנצח שבנפש.
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אלא ליוו אותו במהלך שהותו בוינה ואף ל אחר מכן בדרכו בארץ ישראל כמורה וכמחנך בבית הספר
הריאלי בחיפה.
מרבית המקורות לפרק קצר אך חשוב זה אינם מצויים אלא בכתבי

שכטר עצמו .משום כך אין לנו

אפשרות לבחון את הדברים כ הווייתם אלא כפי שנכתבו על ידי ש כטר בתקופה הארצישראלית  .משום כך
איננו יכולים לקבוע את מהימנותם היסטורית של המקורות שהם כעין כתיבה אוטוביוגרפית .לעניין זה אין
לחוקר אלא את שעיניו רואות.
זאת ,ועוד ,המרחק בין התרחשות המאורעות עד לכ

תיבתם הוא עשרות בשנים  ,וגם זהו גורם לכך

שנתערערה מהימנותם ההיסטורית .יחד עם זאת  ,העובדה ,ששכטר ביקש לכתוב דברים אל ה ,אם כזיכרון
ואם ככתיבה הגותית ,מעידה כי אפיזודות אלה היוו עבורו מקור להשראה הגותית אשר לה הצטרפה מידה
רבה של השכלתו בכל אותן השנים .אשר על כן אני מניח  ,כי דברים אלה הכתובים ואף אלה אשר נאמרו
בעל פה  ,יש להם חשיבות לביאור המהלך ההגותי השכטריאני מבלי לנבור

בהיבטים המחקריים

ההיסטוריים אודות מקורות המידע  .עם זאת  ,עלינו להי ות מודעים לכתיבתו המאוחרת ה טבועה במידה
רבה של נוסטלגיה.
כאמור ,יש ממד הגיוגרפי בתיאורי ש כטר את אביו  ,למרות העובדה שש כטר משתדל להקה ות ממד זה
בחיבוריו ובניסוחיו  .בשיחות בעל פה ממדים הגיוגרפיים אלה היו עזים יותר מן הניכר בכתובים  .לצורך
כתיבת הפרק נעזרתי בכתבים אחדים של שכטר  .37בחינת המקורות הללו מעלה כמה נתונים המהווים
תשתית ביוגרפית הגותית עבור שכטר ומשפיעים באופן משמעותי על דרכו הרעיונית  .לדוגמא :העובדה
שיהודים בסביבתו של שכטר הצעיר נהגו ללב וש בגדי שבת ולהדליק נרות בבתיהם

ולציין בכך את

נאמנותם לקיסר הישיש בגין הענ קת שוויון הזכויות  .38בד בבד מתבהר מקריאת כתביו הקשר הנפשי
החזק שהיה בינו לבין אביו (שנפטר בהיות שכטר כבן  )43והרושם המשמעותי שהותיר האב על בנו
לאורך שנים.

 37חוברת שפרסם שכטר לזכרו של אביו במלאת מאה שנה להולדתו  ,ראו ,שכטר דברים ששמעתי מאבי ז "ל ,לאחר כעשרים
שנים הוסיף מספר עמודים בכתב ידו כהערות בשולי העמודים  ,הערות אלה מצויות בידי ; וכן מצויים פרגמנטים אוטוביוגרפיים
הגותיים הפזורים בכתבי שכטר  ,כגון במאמרו "על פעולתי הספרותית " ראו שכטר  ,בפרוזדור להשקפת עולם  ,עמ' ;219-223
עיינו גם י' שכטר ,עיקר וטפל בהוראת התלמוד  ,בתוך :שכטר ,יהדות וחינוך בזמן הזה  ,עמ'  ;83-81עיינו עוד י' שכטר ,הבסיס
ליהדותי ,בתוך :שכטר ,בין אדם למקום  ,תשל"ט ,עמ'  ;23-22תמליל התכנית "עם אנשים " ששודרה ברשת ב ' (קיץ )1980
עם תלמידים בהנחייתה של רחל חלפי כפי שנדפסה בספרו של שכטר  ,ראו שכטר  ,רוח ונפש עמ ' ,27-12 ,עיקרי דברים אלה
זכורים לי גם בשיחות עם שכטר.
 38מדובר על ראשית המאה העשרים.
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 .2יוסף שכטר  -בין אינטלקטואליזם תלמודי לדתיות חסידית
החסידות והלמדנות היוו כעין תשתית אישיותית ראשונה בבניית תודעתו האינטלקטו אלית החווייתית
והדתית-רליגיוזית של שכטר  .שכטר הצטיין בלימוד התלמוד ו נתפס כאדם כישרוני במיוחד בתחום זה .
הוא נבחן בעל פה על מסכתות שלימות (חלקן בפומבי ) וערכו לו "מבחני סיכה " .39כבר בהיותו צעיר
לימים כתב יומנים ואף שירה בסגנון ימי הביניים

 ,ובכתביו מאותה עת נמצא בירורי הלכות וכתיבה

הלכתית תלמודית.40
בבית אביו שהיה רחב ידיים ה ייתה ספריה 41ובה ספרים רבים ,חלקם בדפוסים ראשונים ומקוריים .האב,
בסקרנותו האינטלקטואלית  ,רכש ס פרים אלה ועיין בהם  .היתה זו ספריה יהודית מגוונת  :ספרות ש "ס
ופוסקים ,ספרות פילוסו פית יהודית לגווניה ואף הגות חסידית  .גורלם של הספרים לא שפר במהלך
מלחמת העולם הראשונה ; ספרים רבים נגנבו

ונשדדו והשאר נשרף במהלך המלחמה  .סקרנותו

האינטלקטואלית של ש כטר מצאה את סיפ וקה במרחבי הספר ייה .שכטר נחשף לטקסטים מכוננים בהגות
היהודית בכלל והחסידית בפרט .ההגות החסידית הייתה לו מקור לחוויה של דתיות אינטלקטואלית נדירה .
לעיתים ,העלה שכטר על הכתב מסורות חסידיות יחידאיות אותן זכר מתקופת נעוריו.42
אביו ,הרב שואל צבי גאבער

43

היה א ישיות מיוחדת ומרכזית בקהילתו ו מיוחד בנוף של סביבתו  .שואל

צבי הקפיד על קיום המצוות לפרטיהן  ,44הוא היה שו "ב ,45וערך חופות וקידושין  .46בביתו לימד שואל
צבי את הצעירים  ,בעיקר תלמוד ופוסקים .שכטר טען כי אביו ידע לפשט סוגיות מורכבות ולהבהירן
 39מבחני סיכה הוא סוג של מבחן בו העבירו סיכה על פני דף הגמרא והשמיטו אותה  ,במקום בו דקרה הסיכה את הדף קראו
ובקשו מהנבחן שימשיך בקריאת הטקסט בעל פה  .לאחר מכן נתבקש הנבחן לומר מה כתוב כמה דפים או עשרה דפים אחר כך
(גם בתוספות ) .כאמור ,חלק מן הנתונים ההיסטוריים ידועים לי מש כטר עצמו .מאידך איני יכול להתעלם מכתב ההסמכה של
שכטר לרבנות ולדיינות שניתן ללא הסתייגות והיסוסים  ,הראיתי כתב סמיכה זה לרב חרדי הרב דוד שלמה זולדן (מו"צ רמת
ויז'ניץ בחיפה) ואמר כי זה כתב סמיכה נטול הסתייגויות ומעטים מאד מקבלים כתב סמיכה מעין זה בוודאי מהרב אראק  ,ראו
להלן נספח מס '  .1דברי השופט צבי טל בשם הרב מן ההר (ראו להלן נספח מס '  )2וידיעותי שלי על שכטר כמלמד תלמוד
והלכה.
 40ראו שכטר ,רוח ונפש ,עמ' .8
" 41בית הורי היה מלא ספרים  :מפרשי המקרא המסורתיים  ,תלמוד ופוסקים ראשונים ואחרו נים ,שאלות ותשובות וספרי
יראים ,ספרי קבלה וחסידות ופילוסופיה יהודית של ימי הביניים  .כל הספרים היו בלשון הקודש  ,לא היו שם ספרים בשפות
לועזיות וגם לא ספרי השכלה עבריים " .ראו שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם ,עמ' .221
 42ראו למשל  ,קורנבליט ,הגדה של פסח – בעל שם טוב  ,עמ' עג-עד ,המחבר מצטט מימרות שונות של הבעל -שם-טוב על
הטקסט של ההגדה  .באחת המימרות מביא את דברי שואל צבי בשם הבעל שם טוב מהחוברת "דברים ששמעתי מאבי ז "ל ,ראו
שכטר דברים  ,עמ'  ,6-7אך אינו מציין את המקור אלא כותב "כתבי חסידים " .מכאן שמימרא זו לא היתה לפניו ב מקור אחר ,
ועל כן מעשה פלאגיאט זה .ראו עוד סרנה ,פנים מאירים  ,עמ' מז-מח; קלב;קמז-קמח;קצא;תיא.
 43רבי שואל צבי נולד בטלוסט בשנת תרכ "ה (בערך)  1865ונפטר בירושלים בו' באב תש"ד.
 44ראו שכטר ,בין אדם למקום  ,תשל"ט ,עמ' . 22
 45שוחט ובודק ,אגב ,זה מקור שם משפחתו של יוסף שכטר.
 46ראו שכטר ,מסות ה' ,עמ' .51
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ללומדיו בנקל  .לימוד זה עודד פ רשנות עצמאית ומקורית לגמרא של תלמידיו  .יחד עם זאת  ,שואל צבי
עודד וחייב את התלמיד לנקוט עמדה ולהכריע  .ההכרעה נדרשה להיות מ בוססת היטב ,שאם לא כן היה
זוכה התלמיד לביקורת רבה מן הסו בבים אותו  .לימוד ביקורתי זה מאפיין את יוסף שכטר מגיל צעיר
והיה למתודה לימודית עבורו.
הרוח החסידית היתה אחד ממאפייני ביתו של שואל צבי  .תפילה נעשתה בדביקות והוא הקפיד על אמירת
תהילים .עבודת הלב היתה עבורו משמעותית ומרכזית ,לימים כתב שכטר:

הראשית שלי היתה באורח החיים של אבי ז "ל .הסדר של פסח שלו  ,אופן אמירתו את הברכות
בזמן שערך חופה וק ידושין בעיירה  ,אופן אמירתו "מן המיצר " לפני התקיעה בשופר בראש
השנה ,כניסתו לסוכה בחג הסוכות ונטילתו את ארבעת המינים  ,וההדלקה של נרות חנוכה שלו ,
כל אלה היוו את ראשיתי והם מקור חיי.47

במקום אחר הוא כותב:

באור לארבעה עשר בניסן בשעת בדיקת חמץ היה אבי ז "ל אומר בנוסח החסידי " :שתזכני לתור
ולחפש בנגעי בתי הנפש " ,ובשעת שריפת החמץ בערב פסח היה אומר " :כשם שאני מבער את
החמץ מרשותי ,כן ה' אלוקינו תבער כל החיצונים ואת רוח הטומאה תבער מן הארץ " ,ועל=ידי
כך נעשו המצוות מובנות לי וקרובות לנפשי

 .ולא הנוסח החסידי היה כאן עיק ר אלא אופן

האמירה ,הרצינות שבאמירה פעלה בי.48

תפיסתו של שואל צבי את ארץ ישראל ה יו בה מאפיינים מסורתיים מובהקים  .הוא שאף לעלות לארץ
ישראל כדי למות ולהיקבר בה כלשונו "אני רוצה למות בארץ -ישראל ,משום שאין רצוני לזבל בגופי

 47שם.
 48ראו שכטר ,דברים ששמעתי מאבי ,עמ' .5
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שדות זרים " .שכטר סיפר שכאשר אביו עלה לארץ ישראל והילך בה את ארבע האמות הראשונות הוא
אמר" :אני יכול להסתלק מן העולם…":49
שנות הילדות והנערות היו אפוא ,עבורו מקור לחוויות רליגיוזיות ואינטלקטואליות עזו ת .דמותו של האב
היתה נדבך משמעותי באישיותו של ש כטר .שואל צבי היה  ,כאמור ,אישיות דתית קורנת  ,אינטלקטואל
תלמודי ,אדם בעל חושים מוסריים ואנושיים חדים לצד רצינות רליגיוזית יוצאת דופן  .חוויות רליגיוזיות
עזות היו ל שכטר למקור לעידוד ואף להשראה לקיומו של דיאלוג מעניין ופורה בינו לאביו

 .הוא ספג

מאביו תפילה בדביקות ממשית לצד שיח ער אודות בעיות היהדות והיהודים  -ואף בנושאים פילוסופיים .
לימים כתב שכטר כי חוויות אלה קיימו את תודעתו הדתית ועמדו לו גם בשעת משבר.50
ברשימה משנת תשל"ט שכטר כתב:

צעיר שנולד וחונך בקיבוץ של השומר הצעיר ואחר כך עבר לכת הינדואיסטית שאל אותי מה
הבסיס של יהדותי ועניתי לו:
אבי ז "ל היה חרדי ו חסיד ,ויחד עם זה ראה בציונות השלמה ליהדותו
מעשים שלו בשנה  ,שדיים היה לחזק אותי ביהדותו כל ימי חיי

 .רצוני להזכיר שלושה

 ,והם :הדלקת הנרות בחנוכה ,

בדיקת החמץ שלו בערב פסח ותקיעת השופר שלו בראש השנה.
בהדלקת הנרות בחנוכה נהג אבי מנהג חסידים ואמר שבע פעמים "ויהי נועם – יושב בסתר עליון"
(תהלים סוף פרק צ ' ופרק צ "א) ,והטעים-הדגיש מלים מסויימות כגון ":אומר לה ' מחסי ,אלוהי
אבטח בו " ,ובעיקר " :כי אתה ה ' מחסי" .את המלים "מחסי" ו"אבטח בו " אמר באופן כזה
שהרגשתי בחוש את המחסה ואת הבטחון  .וכן הטעים – הדגיש את המלים " :עמו אנו כי בצרה ",
"לא תאונה אליך רעה " .הוא הסתכל בפתילות שדלקו בשמן הזית שבמנורה  ,ואני שהייתי עד לכך
במשך שנים חשתי עצמי מעודד בחיים יהודיים  .אחרי כן קרא פרק ס "ז והטעים – הדגיש את
הפסוק" :לדעת בארץ דרכך  ,בכל גויים ישועתך " ,והדגשה זאת נתנה לי כוח להרצות ולכתוב
בשפת הגויים בוינה שבאוסטריה על נושאים כלליים בהגיון ובפילוסופיה מבלי לאבד קשר
ליהדות.
 49שם ,עמ' .20
 50ראו י' שכטר ,הבסיס של יהדותי בתוך :שכטר ,בין אדם למקום תשל"ט ,עמ'  ,23-22ראו י' שכטר ,הראשית ,בתוך :שכטר,
מסות ה' ,עמ' .51
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אבי ז "ל היה תוקע בשופר בראש השנה  .ולפני התקיעה כשאמר "מן המיצר קראתי יה  ,ענני
במרחב יה " .חשתי זעזוע רב  ,ועד היום אני חש בהתעוררות בשמעי את הפסוק הזה לפני תקיעת
שופר ,כאילו "המיצר" ו"המרחב" נעשו אז מוחשיים ונשארו קיימים בנפש []...
מלבד הערכים הנ "ל היו שני ערכים אשר להם הקדיש הרבה מאוד במשך שנות חייו

 ,והם :מתן

עזרה אישית לנזקקים וחינוך צעירים בערכי היהדות  .בדברים אלה עסק בעיירה בפולין  ,ואחר כך
בוינה בירת אוסטריה ,ואחר כך במאה שערים בירושלים.
אמנם לא המשכתי ללכת בדרכו של אבא בקיום המצוות על פרטיהן ודקדוקיהן

 ,אך החזקתי

במצוות רבות וביניהן במצוות הקשורות בחנוכה  ,בפסח וב "ימים הנוראים " .לא עסקתי כמוהו
בעזרה לזולת  ,אבל המשכתי לחנך צעירים ולהקנות להם את ערכי היהדות

 ,והשקעתי בזה זמן

ומרץ.51

ברשימה זו ניכר פער מסויים שהתפתח ברבות השנים בין האב לבנו ,אך המשותף ביניהם הוא מידה רבה
של רליגיוזיות ה "מתורגמת" על ידי שכטר כ"משמעות פנימית "" ,טעם לקיום "" ,חיוניות דתית " ועוד.
בהיבטים הריטואלים שונה שכטר מאביו .הוא מקיים חלק מן המצוות  ,את העיקריות שבהן ,ואף אלה תוך
הסתייגות ממשית מן הפונדמנטליזם ההלכתי הרווח בחברה הדתית והחרדית.52

 .3ציונות ,הלכה ומעשה
לתמיכתו של האב בתנועה הציונית היו כמה אספקטים:
(א)

אספקט מעשי,

(ב)

אספקט הגותי,

(ג)

התנגדות לגישה החרדית.

 51ההדגשות שלי ,א.ש .המעניין הוא שברשימה מאוחרת יותר המפרטת את טקס הדלקת הנרות בחנוכה שכטר מבאר מוט יב זה
באופן שונה במידת מה  :ראו שכטר ,בין אדם למקום תשמ"ב ,עמ'  ;23-24ראו שכטר  ,לימודי היהדות בחינוך העל יסודי  ,עמ'
 (" :114כך) נעשו המצוות האלה מובנות וקרובות לנפשי באמצעות ה "תרגום" הקבלי – חסידי של ההלכות  .ובדרך דומה יש
ללכת בשעה שאנו מבארים דברים לצעירים בזמן הזה " .ראו גםי' שכטר ,עבודה זרה אידאית  ,בתוך :שכטר ,מסות ד' ,עמ' 26
וכן שכטר ,בין אדם למקום תשמ"ב ,עמ'  18ואילך.
 52כותב שורות אלה יכול להעיד  ,כי שמירת השבתות  ,והחגים לצד שמירה על כשרות ו כדומה היו חשובות לש כטר ולאשתו
נטע .מאידך גיסא הסתייג הסתייגות ברורה מחומרות מפליגות בטענה כי הן מבטאות היעדר חיוניות דתית ולמעשה מפצות על
היעדרה של דתיות ממשית.
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האספקט המעשי התבטא בכך שרבי שואל צבי שקל את השקלים

שהרצל ביקש לשקול על -מנת לגייס

כוח פיננסי להתיישבות היהודית בארץ ישראל  .באמצעות ד "ר אהרון מרקוס 53ביקש ד "ר הרצל ליצור
קשר עם רבי דוד משה פרידמן מטשורטקוב  .הרצל היה מעוניין בפגישה כזאת  .בתחילה ,גישתו של רבי
דוד משה היתה חיובית  ,אולם הפגישה לא יצאה לפועל  .54הסיבה לכך היתה ככל הנראה

"התנגדות

החסידים" .55שואל צבי ,חסיד טשורטקוב ,אשר זכה להערכה רבה בחצר החסידית ,עמד בקשרים עם ד"ר
מרקוס והיה מעורב במגעים אלה  .56ביום הצהרת בלפור לבש האב בגדי שבת הלך לבית הכנסת ואמר
הלל עם ברכה ,בניגוד למקובל בקהילתו.57
מן הצד ההגותי-אידיאי ,תפיסתו את הציונות הייתה בעלת אופי דתי מעין השלמת חסר דתי שהיה קיים עד
להופעתה של התנועה הציונית  .58ליל הסדר ועריכתו היוו  ,כאמור ,אחד המרכזים בחייו הדתיים של שואל
צבי .עריכת הסדר לוותה בדגשים ,בפרשנות ובאמירה מיוחדת בעלת אופי פיוטי .אחת הפרשנויות שהביא
היתה:

והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה החכמים האירו בסיפורם על יציאת מצרים את
תקופת הגלות הארוכה עד ביאת הגואל (מספרים= מאירים ,מלשון ספיר ויהלום  .אותו הלילה =
הגלות .הדגיש מלת "אותו" .עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם הגיע זמן קריאת שמע של שחרית-
הגיע זמן הגאולה) .היה מדגיש את המילה "תלמידיהם" והתכוון לצעירים החלוצים בימינו.59

 53ראו שלמון ,אם תעירו ואם תעוררו ,עמ'  208ראו עוד וייס ,הרצל  -קריאה חדשה ,עמ' .79-78
 54דברים אלה  ,שנמסרו לכותב שורות א לה בעל פה  ,אף נזכרים ב מחקרו של שלמון .ראו י' שלמון חסידות  ,ארץ ישראל
וציונות ,בתוך :שלמון ,אם תעירו ואם תעוררו ,עמ' .208-207
 55דברים אלה אמר לי שכטר בעצמו  .יש לציין כי ההערכה הרבה שזכה לה לא היתה הערכה על שום היותו עס קן מוצלח וזאת
משום הסיבה שלא היה כזה ההערכה שרחשו לו נבעה ממעמדו הרוחני ומעוצמתו החסידית -דתית שהייתה לשם דבר בחצר
הטשורטקובית ואין בזה שמץ מן העסקנות הפוליטית ציבורית .
 56פרופ' שלום רוזנברג העיר לי באחת השיחות על נושא זה כי "זהו הפיספוס הגדול של ההיסטוריה ".
 57דברים אלה סיפר שכטר לכותב שורות אלה.
 58שכטר מתאר את הציונות של אביו כ "השלמה ליהדותו " ראו שכטר  ,בין אדם למקום  ,תשל"ט עמ '  .24-23ביטוי נוסף
להשלמה שבציונות מצויה בדברים הבאים ":הוא היה אומר על שלושה דברים העולם היהודי עומד בזמננו  :על הגמרא ועל
החסידות הבעש"טית ועל הציונות " .ראו שכטר  ,מסות ג ' ,עמ' תשמ"ז ,אמנם הדברים מובאים תחת הכותרת ":מתוך דברים
ששמעתי מפי חסיד אחד" אולם ה"חסיד" אינו אלא אביו כך אמר בשיחה בעל פה.
 59ראו שכטר ,דברים ששמעתי מאבי ז "ל ,עמ' . ,6המשפט האחרון  ,לאחר הסוגריים  ,נוסף בכתב יד בשו לי החוברת  ,ככל
הנראה ,באמצע שנות ה 80-למאה העשרים.
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תלמידים אלה קוראים תגר על מסורת אבות ולמרות זאת קרויים תלמידים  .החלוצים על פי שואל צבי
מרדו בתפיסות דתיות  ,אך אימצו דרך שיש לה יסודות יהודיים  .אמירה זו מביעה ביקורת כלפי העולם
החרדי בו היה מצוי ,על פיו יש להסתפק בשאיפה לביאת המשיח מבלי לדאוג לכך בפועל.
לא נתעלמה ממנו העובדה  ,כי משכילים רבים הצטרפו להנהגה של התנועה הציונית  ,אולם הוא סבר כי
יש לבחון את הצלחתה באספקט היסטורי של מאות שנים  .לטענתו זו תנועה שעיקרה בשאיפה לגאולה .
החזון הוא גדול אולם יש להתחיל בצעדים קטנים למען מימושו  .שכטר הביא טיעונים אלה בשם אביו .
שואל צבי שאף לכי נונה של מדינה יהודית בארץ ישראל

ולגיבוש של ישות לאומית -מדינית ב ה .הוא

האמין כי רושמה הפנימי של ארץ ישראל יהא ניכר רק כאשר תקום מדינה יהודית בארץ ישראל

 .הוא

תמך בכתיבת עברית ובגיבוש השפה העברית כשפה תרבותית יהודית מודרנית  .הוא אף עודד את שכטר
שיכתוב בעברית  " :היה זה בוינה בשנת  .1935הראיתי לו ספר שחיברתי בגרמנית ו הוא אמר לי :60
'השתדל לכתוב עברית (הוא ידע שאני משתתף ב "גיליונות" של יצחק למדן ז "ל) .לא טוב הד בר שאנח נו
נותנים את כוחנו לזרים'".
את התפיסה החרדית ביקר שואל צבי באופן נמרץ .שואל צבי העדיף להתפלל בראש השנה דווקא במניין
שיסדו הציונים ולא במניין החסידי  .הדבר היה למורת רוחם של אנשי קהילתו .את טענת הקטרוג כלפי
הציונים על שאינם מקיימים את המצוות דחה בתוקף תוך כדי העברת ביקורת על המבקרים עצמם.61
בעת מלחמת העולם השנ ייה התנגדותו לחרדים לבשה גוון של טענה חריפה
היסטורית ,הוא הטיל על המנהיגות החרדית את האחריות למחדל הנהגתי

 ,טענה שיש בה אשמה

 .לדידו ,אשמה כפולה דבקה

בהם :א .עיכוב של תהליך הגאולה בעיכוב הקמת המדינה  .ב .אחריות עקיפה לממדים הגדולים של
השואה .62שואל צבי העביר ביקורת גם על סגנון חייהם  ,הוא טען שהם עם של בטלנים  ,אינם פועלים

 60שם ,עמ' .20
" 61וכלפי החרדים המקטרגים על החלוצים שאינם מקיימים את המצוות היה אומר  :על הפסוק המונה עם הציפורים הטמאות
את הראה (דברים י "ד,י"ג) אומרת הגמרא  :למה נקרא שמה ראה ? – שרואה ביותר  .תנא :שעומדת בבבל ורואה נבלה בארץ
ישראל (חולין ס "ג ,ע"ב) .שאלו :אם יש לה לציפור עיניים כל כך חדות ותכונה כל -כך נעלה של ראיה מרחוק  .למה היא
טמאה? והשיבו :היא הנותנת  ,כיוון שיש לה ראיה כל כך חדה  ,הרי יכולה היא לראות בארץ ישראל דברים נעלים  ,למה היא
רואה דווקא את הנבלה בארץ -ישראל משום שהיא טמאה " ראו שם  ,עמ'  .17עוד בטרם פרוץ מלחמת העולם השניה העביר
ביקורת על הנהגת החרדים כאשר הקימו את ישיבת חכמי לובלין הידועה בכינויה יח "ל בראשות רבי מאיר שפירא מלובלין .
רבי ישראל מטשורטקוב מנהיג חסידי חשוב באותם ימים ומראשי אגודת ישראל נסע כדי לה שתתף בהנחת אבן הפינה לבניין
המפואר של הישיבה  .בהיותו חסיד  ,נמנע מלהעביר ביקורת על רבו אולם כאן פרץ את חומת השתיקה הוא אמר לשכטר  ":נו,
כן,הוא שם עוד כמה אבנים בדרך  ."...ביקורת נוקבת זו על כך שהישיבה לא הוקמה בארץ ישראל היתה לחריג אצל חסיד
מובהק ,שהיה ,כאמור מן המכובדים באותה חצר חסידית .
 62שם ,עמ' .21
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ומתפתחים בין בתחומי החיים היומיומיים ובין בתחומי הרוח  .63שואל צבי תפס אפוא את הגאולה כחזון
שיש לו אספקטים רוחניים זולת הדאגה לעצמאות מדינית פיסית.
חסידות טשורטקוב ,ששואל צבי – כאמור  -נמנה על חבריה ,ניכרת היתה בסובלנות דתית ופוליטית .לכן,
למרות שידעו בחצר כי "ר' שואל צבי הוא ציוניסט" ,נשמר מעמדו בקרב החסידים  .על אף העובדה  ,כי
לא היה איש בעל השכלה רחבה  -חכמתו ,תבונתו ותפיסותיו היוו מקור לשיח פור ה בין האב ובנו  .גישתו
הפתוחה אפשרה לשכטר להתהלך במסדרונות האוניברסיטה ללא שום צורך לנקוט במרד כנגד המסורת.

 .4פתיחות והיפתחות לעולם ההשכלה
פתיחותו ש ל האב נבעה מתפיסת עול מו שהתבססה על גישה דתית ה נטועה על מצע של תחושה רליגיוזית
עמוקה; משום כך מצא מכנה משות ף רחב עם גורמים שאינם עולים בקנה אחד עם ההוויה האורתו דוקסית
הרגילה .ברצוני לציין שתי אפיזודות אשר סופרו על ידי שכטר ,כמקור לגישתו של האב:
א .בתקופת וינה בהיותו של שכטר סטודנט הוא פגש סטודנטית יהודיה בת למשפחה מתבוללת  ,אשר
סיפרה לו שמדי יום שישי היא מדליקה נרות שבת  ,בשבת בשובה מן התיאטרון  .שכטר סיפר זאת לאביו.
אביו טען כי אין להעיר לה על הדלקת נרות שבת בשבת עצמה (שהיא חילול שבת) .משום שהדלקת נרות
זו שומרת על הווייתה היהודית ואין לגנותה על כך.
תפיסה בלתי הלכתית זו ,אך דתית רליגיוזית ,הייתה למקור רעיוני ראשוני בהווייתו ההגותית של שכטר.
ב " .היה זה בוינה בשנות השלושים למאה

 .בסביבת הבית ש התגורר בו שואל צבי  ,היה בית כנסת

ליבראלי (טמפל בלעז ) ,והיה נכנס לעתים בבוקר השכם לטמפל

(לפני שהלך לקלויז של החסידים

להתפלל) והיה אומר שם פרק תהלים  ,כי אמר  :הרי יש שם יהודים שמתפ ללים בטמפל  ,משום כך איני
רוצה לפרוש מהם".64
דומה ,כי לימים גישתו זו של אביו אומצה על יד י שכטר ביחסו לתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות
בארה"ב ,תוך ניסיון למצוא מכנה משותף ערכי ודתי עם התנועות.

 63שם ,עמ' .18
 64ראו שכטר ,דברים ששמעתי מאבי ז"ל ,עמ' .19
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שכטר סיפר לי ,כי עוד בהיותם בעיירה  ,היה אביו רגיל ל שוחח עם הכומר המקומי וביקש לדעת את
הפולחן הכנסייתי לפרטי פרטים  ,הכל מתוך תודעה דתית  .נראה ש התעניינותו של שואל צבי וסקרנותו,
פעלה בשכטר בנו ,בחתירתו לדיאלוג תיאולוגי ופילוסופי עם העולם הרחב.
לאחר מלחמת העולם השניה ביקש ש כטר ללמוד באוניברסיטה הוינאית וזכה לתמיכה בלתי מס וייגת
מאביו .אביו ביקש ממנו שישמור כמה מן המצוות העיקריות  .על שאלתי כיצד הגיב אביו על רצונו ללמוד
בוינה לימודים אקדמאיים ענה לי שכטר במכתב מיום כ"ח בתמוז תשמ"ח:

בשנת ( 1919בערך) המשכתי בלימודים החיצוניים וגם לימדתי תנ

"ך ותלמוד ופילוסופיה

יהודית וכללית בקו רסים שבעיירה עד שנת ( 1921הכול בתמיכת אבא ) .אחר כך נסעתי לוינה
ואבא הסכים לכך  ,אלא שאמר לי לפני נסיעתי שעלי לשמור על מצוות עיקריות (השיחה ארכה
חמש דקות) .בשנת ( 1923בערך) באו הורי לוינה ולא היו חילוקי דעות אפילו קטנים ביותר בין
אבא לביני בכל השנים  .אנחנו ש וחחנו במשך כל השנים על כל נושא  ,65היינו כחברים הנועצים
זה בזה  ,ויחד עם זה ניסיתי לקיים את מצוות כיבוד אב (לעתים עד כדי מסירות נפש ) .סיפרתי
לך את כל הסיפור כדי שתבין שלא היתה כאן כל בעיה.

בימי מלחמת העולם הראשונה הפכו בני משפחת גאבר לפליטים  .נדדו בעיירות ברוסיה ובאוקריינה .סבלו
מן הפוגרומים של האוקראינים בהנהגתו של סמיון פטליורה ,רכושם – על שלל הספרים שהיו להם  -אבד
ונגנב .לאחר המלחמה הם שבו אל העיירה ושיפצו את ביתם .במהלך המלחמה שכטר נדד ובאותה עת הוא
התוודע ל ראשונה לחיבורים של ברוך שפינוזה  .לאחר המלחמה עבר שכטר לוינה  ,השלים את השכלתו
הכללית בגימנסיה והתקבל ללימודים באוניברסיטה הוינאית.

ניתן להצביע  ,אם כן  ,על השפעה משמעותית של דמות האב על בנו  .בניגוד להווייה המוכרת של חיי
היהודים במזרח אירופה ובמרכזה בראשית המאה העשרים  ,בה אנו נתקלים בפער משמעותי בין דור
האבות לדור הבנים ; כשדור האבות נתאפיין בשמירה על המסורת ובדביקות בהליכותיה לעומת זאת דור

 65ההדגשות במקור.
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הבנים שהתאפיין במרד  ,בפריצת דרך ופריצת מסגרות של קהילה והלכה  -הביוגרפיה של שכטר הייתה
שונה .שהותו בוינה מצביעה ,לכאורה ,על שינוי דפוסי המסורת ,ודומה ששכטר עבר מן העולם המסורתי-
אמונה ,לעולם ההשכלתי -מדע .אולם כפי שאראה הדברים היו מורכבים יותר.

32

חלק ב .החוג הוינאי
 .1היסטוריה
א .תולדות "החוג הוינאי"
תחילה אסקור בקצרה את תולדות ה

66

"חוג הוינאי "  .בהמשך אעמוד על רעיונות מרכזיים הידועים

כמאפיינים את דרכו של החוג  .אציג את עיק רי המניפסט של החוג  ,את רעיון סילוק ה מטאפיזיקה של
קרנאפ ) ,(Rudolf Carnapואתייחס לאישים מרכזיים שיש להניח כי השפיעו על שכטר

 .בסקירתי
.

אשתדל להתמקד בנושאים שיש בהם כדי להאיר את הקונפליקט השכטריאני בסוגיית המדע והדת

במסגרת דיון ז ו ,לא אדרש ל דיון מפורט ומקיף א ודות ה "חוג הוינאי " והחיבורים שנתחברו במסגרתו .
בדברי אציג את התפיסות העיקריות שהן רלוונטיות לפעילות של שכטר במסגרת החוג.
ה"חוג הוינאי " ) (Der Wiener Kreisנשען על הקתדרה ללימודים אינדוקטיביים בוינה והתפתח כחוג
לפילוסופיה של המדעים  .בשנת  1895נוסדה הקתדרה למ דעים אינדוקטיביים שבראשה עמד ארנסט מאך
( ,)Ernst Machלאחר מכן עמדו בראשה בולצמאן ( (Boltzmanושטוהר ( .(Stoherנתקיימה שם אפוא
מסורת ארוכה של פילוסופיה אמפירית במדעי הטבע  ,ואף החלו לעסוק בפילוסופיה האנטי מטאפיזית.
בשנת  1922הוצעה הקתדרה למדעים המדויקים  ,למוריץ שליק ( .(Moritz Schlickשלא כקודמיו ,הגיע
שליק לעיסוק בתחומי הפילוסופיה לאחר עיסוקו בפיסיקה  .הדיסרטציה שלו עסקה ברפלקציה של האור
בהדרכתו של מקס פלאנק  .מונוגרפיה אחרת שלו עסקה בסוגיות "המרחב והזמן בפיזיקה של זמננו "

67

ובכך היה מהפילוסופים הראשונים שעסק בתיא וריית היחסיות  .הוא יצר קשרים עם אנשים מרכזיים
במדעים המדויקים כמו אינשטיין והילברט  .ייחודו של שליק היה ביחסו האינטימי לפילוסופיה ובכך עלה
על קודמיו  .סביב שליק נתקבץ חוג של תלמידים בכירים ואינטלקטואלים אחדים

 :פרידריך וייסמן ,

רודולף קרנאפ אוטו נויראת ועוד .נתווספו לחוג אישים שאינם פילוסופים טהורים אלא מתמטיקאיים ,כמו
הנס האן  ,מנגר וקורט גדל  .הדיונים המתמטיקאיים שנתקיימו שם אופיינו ברמה פילוסופית גבוהה
ונתבססו על מגמה של קפדנות ודייקנות לוגית  .הם עסקו בבעיות לוגיות ואפיסטמולוגיות ותודות לרקע

 66בפרק זה נעזרתי בחיבורים הבאים  :בר הלל  ,האמפיריציזם הלוגי  ,עמ'  ; 197-212ברגמן ,מבוא לתורת ההיגיון ,עמ' 400-
 ;460אגאסי ,רודולף קרנאפ ,234 ,קראפט ,החוג; שטדלר  ;2001שטדלר  ,2007תודה לפרופסור שטדלר על הפנייתו בעניין
זה.
 67ראו הונג ,האמפיריציזם המודרני .
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ולאנליזה המ קורית ש ל שליק (המוגדר על ידי קר נאפ כמנהיג ה "אחד והיחיד " )68ושאר החברים הושגו
הישגים פילוסופיים מרשימים.
לודוויג ויטגנשטיין לא נכח בדיונים אך השפיע באופן משמעותי על אנשי החוג
באמצעות שליק ווייסמן לכלל חברי החוג  .חיבורו של ויטגנשטיין ה "טרקטטוס"

 ,רעיונותיו הועברו
69

היה לאחד המסמכים

החשובים בדיונים שבחוג  ,והשפעת אישיותו הייתה אף מעבר לחיבורו זה  .העבודה השיתופית שבין חברי
החוג הניבה התקדמות מרשימה  .70מובן הוא  ,שהתקדמות מהירה מעין זו מאפשרת דינמיקה חשיבתית
ושינויים בהשקפות עולם .בשנת  1929הוצעה משרה למוריץ שליק בבון ( ,)BONNאך הוא סירב לאחר
היסוסים אחדים .באותה שנה נסע לקליפורניה כפרופסור אורח באוניברסיטת סטנפורד  .חברי החוג חששו
לאבד את מנהיגם  .71הם הגיעו לכלל הכרה שהם עוצבו כקהילה אינטלקטואלית וכקבוצה פילוסופית
עצמאית .בקונגרס שהתקיים באותה שנה בפראג (ספטמבר  )1929ועסק בא פיסטמולוגיה של המדעים
המדויקים ,הם הציגו עצמם כקבוצה עצמאית  .לשם כך נוסח מסמך המציג את דרכם של חברי החוג
ומטרותיהם .המניפסט של החוג (עליו אעמוד ביתר פירוט להלן ) הוקדש למוריץ שליק  ,ששב לוינה
72

באוקטובר  1929ו"כביטוי להכרת תודה ושמחה על שובו לוינה " .שליק ,הסכים אפוא " ,בלב כבד "

להמשיך בפעילותו הפילוסופית במסגרת ה "חוג הוינאי " .משלב זה כונה החוג גם כ "חוגו של שליק "
((Schlick's Circle

73

המניפסט והיווצרותו של החוג הפכו להיות ידועים בציבור אך יחד עם זאת קמו

לו גם מתנגדים.74
בסדרה של קונגרסים שנערכו במסגרת החוג לאחר מ לחמת העולם הראשונה  ,עסקו חברי החוג בכתיבת
אנציקלופדיה לאיחוד המדעים  .75למעשה ,החוג הפך להיות תנועה פילוסופית של ניאו פוזיטיביזם וניאו
אמפיריציזם .ברם ,בשנים הסמוכות למלחמת העולם השנייה אירעו אירועים שונים
שגרמו לכך שחברי החוג נפוצו לכל עבר

(חלקם טראגיים )

 .קרנאפ קיבל משרה בשיקאגו בשנת  .1936באותה שנה

( )22.6.1936נרצח שליק בעלותו במדרגות האוניברסיטה הוינאית ,על ידי סטודנט מעורער בנפשו .מותו

 68ראו קראפט ,החוג ,עמ' .4
 69ראו ויטגנשטיין ,טרקטטוס .
 70ראו גם יורגנסן ,החוג .הוא מציין כי למרות חילוקי הדעות בין חברי החוג נשתמרו יחסי חברות קרובים בין רבים מאנשיו.
 71ראו קראפט ,החוג ,עמ' .5
 72ראו שטדלר  ,2001עמ' .331
 73ראו שטדלר  ,2003עמ' .3
 74ראו קראפט ,החוג ,עמ' .5
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של שליק היה אבדן משמעותי לפילוסופיה בכלל ולחוג הוינאי בפרט

 .תכניותיו של שליק נותרו בלתי

גמורות .תלמידיו ביקשו להמשיך בחלק מן הפעולות  ,אך סיפוחה של אוסטריה על ידי הנאצים והמלחמה
שבפתח ,גרמו לכך שהחוג סיים את תפקידו בוינה  .בימי המשטר הנאצי עבודות החוג נאסרו לפרסום
משום שכמה מחברי החוג היו יהודים (וייסמן ,שכטר וקארל פופר ) ומשום שהפעילות של "אגודת ארנסט
מאך" הוגדרה כחתרנית .מרכזו הרעיוני של החוג עבר לארה"ב.
במרוצת השנים ידעה ההתעניינות בחוג עליות ומורדות  .החל משנות השבעים הוצאו לאור מחדש חלק מן
הפרסומים של החוג בשפת המקור לצד תרגומים לאנגלית בסדרה ""The Vienna circle collection
(עד הי ום יצאו לאור  23כרכים של האוסף ) ,בעריכת בריאן מקגינס .ככלל ,המחקר אודות החוג הוינאי
והיצירה סביבו ענפים ביותר וכוללים מאמרי מחקר והגות מרובים  .לאחרונה ניכר רנסאנס בהתעניינות
בחוג הוינאי בעיקר בארה "ב

76

כמו כן נכתב מחקר (בעיקר היסטורי ) על החוג  ,ונתפרסמו פרוטוקולים

אחדים שלו בגרמנית ובאנגלית.

 76תודתי נתונה להערתו של פרופ' יוסף שטרן בעניין זה ,ראו גם שטדלר  2003עמ' .XII
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ב .האמפיריציזם הלוגי בחוג הוינאי
עיקש בין מטאפיזיקנים

רקע פילוסופי  :תולדות הפילוסופיה שלאחר ימי הביניים רוויה מאבק

לאמפיריציסטים בנוגע לתורת ההכרה  .דקארט פתח בספק שהקרין על התפתחות המחשבה המערבית
שלאחריו; וקאנט ניסה לעמוד על היסודות הראציונאליים– אפריוריים שבמדעים הניסיוניים .תלמידיו של
קאנט ניסו ליצור שיטות מקיפות  ,אך האמפיריציסטים ערערו עליהן

ודומה היה כי

רבים נכנעו

לאמפיריציזם בגוון הפוזיטיבי.
מגמות פילוסופיות מרכזיות ב"חוג הוינאי"
האמפיריציזם הלוגי בנוסח ה "חוג הו ינאי" מיזג בתוכו שתי מגמות  :המדע הניסיוני מכאן ו הלוגיסטיקה
(קרי ,הלוגיקה הסמלית ) ,כטכניקה לביסוס העמדות האמפיריות מכאן .השאיפה המשותפת לחברי החוג
הייתה ניסוחה של תורת הכרה שאינה מטאפיזית .לכל חברי החוג ,לבד מקורט גדל ,הייתה גישה משותפת
לפילוסופיה ,שעל פיה הניסיון הוא מקור הידיעה היחידי ו ניתוח לוגי בסיוע לוגיקה סימבולית הוא הדרך
המועדפת לפתרון בעיות פילוסופיות  .ה"חוג הוינאי " היה מלוכד בגישתו האנטי

מטאפיזית ובהדגשת

הצורך בשפת מדע אחידה  .חברי החוג הבחינו בין פסוקים בעלי משמעות לוגית ("אנליטיים") לפסוקים
בעלי משמעות עובדתית ("סינתטיים") .ה"חוג הוינאי " הותקף על כך  ,שמעקרונותיו נובע  ,שפסוקי תורת
המידות הנורמאטיביים הם חסרי משמעות  .77מקובל להניח  ,כי אנשי הפוזיטיביזם הלוגי החזיקו בהשקפה
שלפסוקים אלו משמעות אמוטיבית ,דהיינו ,הם מבטאים ומעוררים רגשות.78
ג .ביוגרפיה והגות של אישים נבחרים בחוג הוינאי – שליק ,ויטגנשטיין ווייסמן

 77ראוי לציין כי הפילוסופיה הכללית והיהודית עסקה בקשר שבין משמעות ושפה עוד מימי אפלטון ובמרוצת ימי הביניים ראו
שטרן ,משמעות ושפה ,עמ' .230
 78ראו בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי ,עמ'  212-197וכן תדמור ,התכוונות  ,עמ' .26
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ברצוני להציג אישים אחדים בחוג שהשפיעו השפעה משמעותית על חברי החוג ושכטר בכללם

 ,מוריץ

שליק ,לודוויג ויטגנשטיין ופרידריך וייסמן .אמנם ,ויטגנשטיין ,כאמור ,לא היה חבר פורמאלי בחוג ,79אך
עבודותיו הפילוסופיות ואישיותו ההגותית השפיעו עמוקות על רבים מחברי החוג.
מוריץ שליק ()1936-1882( (Moritz Schlick
מוריץ שליק רכש את השכלתו בגימנסיה ריאלית בעיר הולדתו ובאוניברסיטאות של היילדרברג  ,לוסאן
וברלין .עוד בימי עיסוקו במדע האור בפיסיקה התעניין גם בשאלות אתיות ואסתטיות .בשנת  1910נכנס
להוראה באוניברסיטה ברוסטוק  .בשנת  1917כתב מבוא לתורת היחסות ולתורת הגרביטציה בשם "חלל
וזמן בפיסיקה של ההווה

"

80

ובשנה שלאחריה גמר את

כתיבת ספרו הגדול

"תורת ההכרה

הכללית") .81(Allgemeine Erkenntnislehreבשנת  1922נקרא להורות "פילוסופיה של המדעים
האינדוקטיביים" באוניברסיטה בוינה  ,מקצוע ,שהורו שם לפניו ארנסט מאך ולוד וויג בול צמאן .פעולתו
של שליק בוינה הביאה לתחייה של הפעילות הפילוסופית שם .נוסף להרצאותיו על פילוסופיה של הטבע ,
על לוגיקה ותורת ההכרה  ,על אתיקה  ,על פילוסופיה של התרבות ופילוסופיה של ההיסטוריה  ,משכו
הסמינרים והויכו חים שנערכו בהם הר בה תלמידים  ,משכילים וחוקרים מבחוץ  .כך נוצר ה "חוג הוינאי "
ששליק עמד בראשו  .בפילוסופיה של הטבע היה שליק הוגה

ייחודי בהבהירו משפטים ומושגים

בתיאוריות פיסיקליות קשות כגון תורת הקוואנטים  .הוא עמד על שאלות -גבול בין הפיסיקה לבין החלל
המוחשי והזמן המוחשי שבחווייתנ

ו .בסמינרים הקדיש תשומת לב רבה להבהרתם של מושגים

בפסיכולוגיה כגון  :טעויות החושים  ,תבנית ,תודעה ,האני ,בד בבד ל שיחות רבות שנסבו אודות מושגי
ההסתברות וההסיבתיות .בשנת  1930הופיע ספרו של שליק "שאלות האתיקה" ()Fragen der Ethik
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בסדרת הספרים "כתבים לתפיסת עולם מדעית" ,83שהוציא שליק יחד עם פיליפ פראנק מפראג.
פרידריך וייסמן שהיה אחד האנשים הקרובים לשליק ותלמידו המובהק

 ,יכול להצביע על מכלול

מורכבותו ההגותית והאישית של שליק ולהציג בפנינו תמונה מורכבת של ו .הוא מחלק 84את תקופת חייו
האינטלקטואליים של שליק לשלוש תקופות ה גותיות :תקופת הנעורים עד להופעת הספר "תורת ההכרה
 79ראו שטדלר ,2003 ,עמ' .XXI
 80ראו שליק ,חלל וזמן בפיסיקה של ההווה (גרמנית) וכן שליק ,חלל וזמן בפיסיקה של ההווה (אנגלית).
 81ראו שליק ,תורת ההכרה הכללית (גרמנית) וכן שליק ,תורת ההכרה הכללית (אנגלית).
 82ראו שליק ,שאלות האתיקה (גרמנית) ,וכן שליק ,שאלות האתיקה( ,אנגלית).
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 84ראו וייסמן ,שליק( ,גרמנית) וכן וייסמן ,שליק (אנגלית).
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הכללית" ;85תקופת ביניים  -התקופה שבין פרסומו של החיבור לבין המעבר לוינה ; ותקופת וינה משנת
 - 1924ההיכרות עם ויטגנשטיין וגיבושו של ה"חוג הוינאי" מאוחר יותר.
בספר "תורת ההכרה הכללית " – מהתקופה הראשונה  -באים ל ידי ביטוי תובנותיו של שליק בטרם
נתוודע להגותם של ויטגנשטיין וקרנאפ .בחיבורו מעדיף שליק את ההשקפה הנומינליסטית של המושגים .
הוא מפתח תזה ש"לדעת" (  )Erkennenבמובן ההכרתי ("להכיר את ") ,אינו "לדעת" (  (Kennenבמובן
החווייתי ("להיות מוכר עם ") .שליק דוחה את התיאורי ה של מאך אודות התחושתיות (סנציונאליזם) תוך
העדפה של המדעיות הריאליסטית  .שליק אף דחה את הקטגוריות הסינתטיות א-

פריוריות של קאנט

ומבקש לטפל בסוגיית הזמן והחלל תוך דאגה לאחדות ההכרה  .כמה מעיקרי דבריו עומדים בניגוד לעמדה
הפוזיטיביסטית הישנה.
לטענתו של שליק  ,ההכרה מבטאת תהליך הנשען על סדר והערכה – זו אינה מתבססת על מבט התבוננות
וחוויה ,אלא היא מוצאת את ביטוייה רק בסמלים ומושגים

 .סמלים אלה אינם חלשים  ,אך מהותם ,

תמציתם היא שאיש ההכרה חייב להתרומם מעל לדברים  ,לעצמים ולחפצים וממקום זה הוא יכול לעמוד
על היחסים בין המ ושגים .כל הנוטל חלק ב "היות" (  )Beingשל החפצים  ,העצמים ,חי ופועל בתוכם  ,לא
הגיע עדיין לכלל הכרה שלהם  .86לפיכך ,התנגד שליק לדעה הפוזיטיביסטית הישנה  ,שלפיה רק התחושות
.

הן מציאותיות  ,משום שאם מקבלים את הדעה הזאת מאבדים יסודות המחקר המדעי את משמעותם

המציאות אינה ניתנת להצטמצם בתחושות  ,כי יש מציאות שהפיסיקה חדרה וחודרת יותר ויותר לתוכה ,
כגון קיומם של אלקטרונים  ,גלים ,שדות וכו ' שאינם מוחשיים  ,ואף על פי כן היא נתפסת על ידי ההכרה
המדעית.
יש לציין ,כי מאוחר יותר שליק גיבש עמדה שונה במעט מעמדתו ב "תורת ההכרה הכללית " .שליק הבחין
בין חוויה להכרה  ,שהן שתי ספירות שונות  .ההכרה באה באמצעות מושגים וסמלים  .החוויה היא עניין
אחר ,שונה .שליק טוען כי בצדק מעמידים את ה "הבנה" במדעי הרוח כנגד ההכרה במדעים המדויקים .
ה"הבנה" -במשמע הרגשה חווייתית המתקשרת בהכרות מסוימות  .ההיסטוריון "הבין" תהליך היסטורי
מסוים אם רכש לעצמו הרגשות -חוויות שנראה לו שהיו קיימות בנפשותיהם של האנשים שהשתתפו
במאורע שעליו מדובר  ,אם הוא שב והחיה אותן בנפשו  .לשליק ברור  ,כי ההעשרה בחוויות היא המשימה
 85ראו שליק ,תורת ההכרה הכללית (גרמנית) וכן שליק ,תורת ההכרה הכללית (אנגלית); וכן :ביקורת ,תורת ההכרה.
 86ראו וייסמן ,שליק עמ' .XX
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הגבוהה ביותר של האדם  .אבל יש להישמר מפני ההחלפה של ספירות הנבדלות זו

מזו באופן חד  .אם

הכרת העולם אינה זהה עם החוויה של העולם  ,הרי אין זה משום שההכרה אינה ממלאת את תפקידה
כראוי ,אלא משום שההכרה לפי עצם מהותה ולפי הגדרתה יש לה משימה שהיא בעלת כיוון אחר לגמרי
מאשר החוויה  .87אנטוני קווינטון ( (Anthony Quintonטוען ,88כי החיבור "תורת ההכרה הכללית ",
מאפיין את התקופה בה שליק וראסל היו סבורים כי מדעי המתמטיקה והפיסיקה מהווים פרדיגמות של
ההכרה ,ומורים על אדישות בנוגע לספיריטואליות  ,לרוחניות ולדת .שליק היה הראשון שדחה את הרעיון
הקנטיאני על משפטים סינתטיים ואפריוריים  .הוא גם הראשון שמבקש לבחון ללא פשרות את התיאוריה
המודרנית של הזהות הרוחנית.
בעוד ראסל עסק בסוגיות של לוגיקה ומיסטיציזם  ,89כתב שליק מסה בהירה העוסקת בשאלות המרכזיות
של הפילוסופיה באותו זמן ובסגנון אובייקטיבי .בנימה אישית טוען וייסמן ,90כי כל אדם הקורא את הספר
חש בקולו של חבר המד בר מן הספר  ,שאינו מבקש להרשים את שומעיו במילוליות מרובה ואינו מבקש
להפגין את ידענותו כלפי חוץ  ,אלא מבקש להבהיר לקורא את תורת ההכרה בפשטות  .כיוונים חשיבתיים
אלה וחתירה לתורת הכרה אמיתית מהווים חלק מן המאפיינים הפילוסופיים של שליק באותם ימים.
תלמידיו של שליק ואף מבקריו טוענים 91כי אישיותו של שליק והגותו הנובעת הימנה ,הם ביטוי לנאיביות
כעין ילדותית  ,חתירה לאמת הפילוסופית לצד פלורליזם רעיוני הנובע מתחושת כבוד ממשית כלפי בן
השיח אף אם עמדותיו זרות לחלוטין לעמדותיו של שליק

 .הקורא את מאמריהם של תלמידיו  ,ימצא

התייחסות למורה נערץ הידוע בחריפות ביקורתו אך ניחן בהומור

 ,בצניעות ,בפשטות נטולת פניות

ובהכרה בערכו של האדם השונה ממנו  .אין זה מפתיע  ,כי מונחים כגון  :דת ואלוהים ,כמעט ואינם מצויים
בטקסטים של שליק .מושגים אלה ,שמשמעותם הופקעה כמעט לחלוטין מן המושגים הראויים לבוא בקהל
הדיאלוגי הפילוסופי ,כמעט ואינם מצויים בשיח של שליק כמו גם במחקר אודותיו.

 87ראו שליק ,מטאפיזיקה וכן וייסמן  ,שליק ,אנגלית עמ' .XVI
 88ראו  Anthony Quinton, Schlick before Wittgenstein,בתוך :סינתזה ,שליק ,עמ' .408-410
 89שם ,עמ' .410
 90ראו וייסמן,שליק( ,גרמנית) עמ'  Xוכן וייסמן ,שליק (אנגלית) עמ'  XVIוכן וייסמן ,ייחודו של שליק בפילוסופיה  ,עמ' .36
 91ראו וייסמן ,שליק( ,אנגלית) עמ' ` XVIIראו עוד L. Geymonat, Development and Continuity in Schlick's :
 Thought,בתוך :סינתזה שליק ,עמ'  .275 ;273ראו עוד :ביקורת תורת ההכרה הכללית ,עמ' .247
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מקובל להניח  ,כי מקורות ההשפעה על שליק הם קרנאפ וויטגנשטיין והאחרון יותר מן הראשון
 ,1924בעקבות וייסמן  ,התוודע שליק לויטגנשטיין  .רבים טוענים

92

 .בשנת

כי התפנית הרוחנית שקיבל שליק

וחלק מאנשי החוג בעקבותיו  ,נבעה מהשפעתו של ויטגנשטיין על החוג באמצעות פגישותיו עם שליק
וייסמן ואנגלמן  .אם כי  ,יש הטוענים

93

כי היבטים רוחניים מטאפיזיים ואף כעין מיסטיים היו קיימים

באישיותו אף קודם לכן והועצמו לאור פגישות אלה ,אך לא בגינן גרידא.
רציחתו של שליק ב 22-ביוני  1936בפתח אולם ההרצאות באוניברסיטה הוינאית  ,מנעו ממנו להגשים
את תכנית ו לעבד מחדש את ספרו "תורת ההכרה כללית " על יסוד ההשקפות שאליהן הגיע בשנותיו
האחרונות .94וייסמן טען

95

כי אחד המאפיינים העיקריים של שליק ה יה אהבתו לאמת שלא נטתה אחר

בוהק חיצוני  .למרות סובלנותו ,ידע לבקר בקלות כשראה טיעון חלש או דוגמטיזם שהיה זר לו  .הוא ניחן
באופטימיזם נטול ערעור  ,משום שהיה משוכנע שהצדק והטוב סופם לנצח

 .כך ,ניתן להסביר את

ההתלכדות של החוג סביב הגותו ואישיותו.

לודוויג ויטגנשטיין ()1951-1889( )Ludwig Wittgenstein
לודוויג ויטגנשטיין  ,מי שהיה אחד הפילוסופים הבולטים במאה העשרים  ,נולד בוינה ולמד בבית הספר
היסודי בלינץ

( .96)Linzויטגנשטיין למד הנדסה באוניברסיטה הטכנית בברלין

 ,היה סטודנט

באוניברסיטת מנצ 'סטר ( )Manchesterואף למד ב  .Trinity Collegeבמלחמת העולם הראשונה
התנדב כ חייל במלחמת העולם הראשונה ושירת בקראקוב  ,למברג ,גאליציה בוקובינה ואיטליה – שם

 92ראו Anthony Quinton, Schlick before Wittgenstein:בתוך :סינתזה ,שליק ,עמ' .389
93ראו  Brian McGuinness, Wittgenstein and The Vienna Circle,בתוך :סינתיזה ,שליק עמ '  353ואילך וכ ן
 Anthony Quinton, Schlick before Wittgensteinבתוך :סינתזה ,שליק עמ' .391
 94ראו הונג,האמפיריציזם המודרני ; וכן בארון  ,מוריץ שליק ; וכן פייגל  ,מוריץ ש ליק; וכן ריינין  ,פוזיטיביזם וריאליזם ;וכן
שכטר ,מוריץ שליק  .זו הוצאה עצמית ללא ציון שנת ההוצאה  .בספריה הלאומית הכיתוב הביבליוגרפי של החוברת מציין
:תשל"[ ]"[ ]  ,197דהיינו במרוצת שנות השבעים  ,ואיני יודע על מה הם מסתמכים  ,אך אם נקבל את השערתם יתכן כי שנת
ההוצאה היא  1976במלואת ארבעים שנה להירצחו של מוריץ שליק  .נראה ,כי עד היום טרם נכתבה עבודה מקיפה בעברית
אודות מוריץ שליק מלבד עבודתו זו של שכטר על מורו  ,אך עבודתו של שכטר אינה מקיפה דיה  .מצוי בידינו מכתב בו שכטר
שואל את פרופ ' בר הלל האם עוסקים בשליק ובר הלל עונ ה לו בשלילה  .במכתב מתאריך  14.1.1974כותב בר הלל ":לי לא
ידוע על שום תרגומים של מאמרי שליק לעברית או על מאמרים פילוסופיים בעברית שעסקו בצורה מונוגרפית או אפילו
בהרחבה על משנתו של שליק  ,מלבד מאמרך אתה  .אולם ,את חטאי אני מזכיר  ,לא עקבתי אחרי הספרות שהופיע בכתב י-עת
ספרותיים וייתכן ששם מצוי חומר כזה  .אשאל את תלמידי ד "ר אבישי מרגלית וד "ר אסא כשר  ,המצויים יותר בחומר ואם
אגלה משהו – אודיעך" .לא ידוע לי על המשך הקשר בעניין זה  .המכתב מצוי בידי  .העיסוק ב "חוג הוינאי " בארץ הוא מועט
מאד ,למעט כתיבה עניפה יחסית על ויטגנשטיין ,ראו להלן.
 95ראו וייסמן ,ייחודיותו של שליק בפילוסופיה ,עמ' .39
 96ככל הנראה למד יחד עם היטלר בגימנסיה הריאלית בלינץ  ,במשך שנה אחת  ,טענה בלתי מבוססת היא ששנאתו של היטלר
ליהודים נבעה מן המפגש שלו עם ויטגנשטיין הצעיר  ,ראו ביו ,נבוכותיו של החניך ויטגנשטיין ,עמ' .13-12
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נשבה .בהיותו בשבי כתב את חיבורו

"( Tractatus Logico-Philosophicus97מסכת לוגית

פילוסופית" או בקיצור  :ה"טרקטטוס") .בשנת  1929הוכר החיבור כדיסרטציה ב.Trinity College -
לויטגנשטיין ולחיבורו היו  ,כאמור ,השפעה משמעותית על חברי החוג הוינאי

98

עוד בטרם ניסוח

המניפסט .99זאת ,על אף העובדה  ,שהוא עצמו לא היה חבר בחוג הוינאי  ,100אך הכיר אישית אחדים
מחבריו .101חברי החוג הוינאי ומוריץ שליק ראו ב "טרקטטוס" (שפורסם בשנת  ,)1921ניסוח מגובש של
תפיסתם הבסיסית והם סברו כי פירוש הרעיונות והרחבתם יובילו להצגתה של משנה פילוסופית שתהא
מעין קאנון של החוג  .102לא בכדי  ,חתום ויטגנשטיין על המניפסט יחד עם ראסל ואיינשטיין כ "נציגים
מובילים של תפיסת העולם המדעית".
המסכת דנה בשני נושאים עיקריים  :ניתוח השפה וסגולתה לבטא את הממ שות באו פן סמלי  ,וחקירת
אופייה המי וחד של השפה ההגיונית המתמטית  .עיקר השקפת עולמו ה וא ,שהלשון היא בצלמה של
המציאות; שקיימת הקבלה בין מבנה הלשון לבין מבנה המציאות
החלקים שבו ויחסם זה לזה מקבילים לעמדתם וליחסם זה לזה

; שחלקי המשפט שבלשון  ,עמדת
 .המציאות לפי הטרקטטוס ,מורכבת

מאלמנטים שאינם תלויים זה בזה  ,ממצבים או מהויות ( ,)Sachverhalteוהתיאורים של המצבים
ההוויות בלשון עשויים ממשפטים אלמנטריים  ,שגם הם אינם תלויים זה בזה  .המשפטים-התיאורים ,לאור
עמדה זו  ,הם תמונות של המצבים -ההוויות ותרכובות של תמונות  ,שניתן לפרקן ו להפכן לצירופים של
משפטים אלמנטריים  .המשפט האלמנטרי הוא אטום לוגי של הדיבור  ,והוא מתאר מצב הקיים במציאות ,
וכל המשפטים האלמנטריים יחד יו מתארים את העולם כולו  ,כי העולם הוא מכלול המצבים הקיימים .103
זאת ועוד  ,לפי הטרקטטוס ,לשפה יש משמעות כי היא בנויה משמות  :שם ,למשל ,המילה "אדום" ,מציין
אובייקט חוץ -לשוני ,ואובייקט זה הוא משמעותו של השם  .לכן ,הבנת המשפ ט גלומה ביציאה מתוך
השפה ,כלומר ביצירת הקשר בין השפה למציאות

 .המעבר אל המציאות הוא באמצעות ההגדרה

 97החיבור נקרא בגרמנית  Logisch-Philosophische Abhandlung :את התרגום לאנגלית הציע מור בנוסח Taractatus
 Logico-Philosophicusכאנאלוגיה לספרו של שפינוזה  .הנוסח העברי תורגם על ידי עדי צמח  ,בשם" ,מאמר לוגי –
פילוסופי ,תל אביב  .1994ראו ויטגנשטיין ,טרקטטוס .
 98ראו  Brian McGuinness,Wittgenstein and the Vienna Circle,בתוך :סינתזה ,שליק עמ' .358-351
 99הפגישות של שליק ווייסמן עם ויטגנשטיין נערכו  ,כאמור לעיל ,עוד בשנת  ,1924בעוד שהמניפסט נוסח בשנת .1929
 100שטדלר טוען כי היה שייך לקבוצה החיצו נית יותר של חברי החוג  ,לפריפריה .מאידך רבים מודים כי היתה לו השפעה
משמעותית על חברי החוג .ראו שטדלר 2003 ,עמ' .XXI
 101על ויטגנשטיין נכתב רבות  .ראו :ברעלי ,על חווית המשמעות ועל משמעות המוסיקה וכן למברג  ,תפיסת הדתיות של
ויטגנשטיין וכן מועלם  ,החריגה מגבולות השפה וכן כדורי ,היידן וויטגנשטיין.
 102ראו צמח,ביקורת ספרים.
 103י' שכטר ,הוגים ומשנותיהם בתוך :שכטר ,יהדות וחינוך ,עמ' .161-163
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שבהצבעה .104בשנת  1934היגר וויטגנשטיין לקיימברידג ' ,שם קיבל את הקתדרה של מור  .הוא נפטר
בקיימברידג' בשנת .1051947

פרידריך וייסמן ()1959-1895( (Friedrich Waismann
פרידריך וייסמן

106

נולד בוינה לאם אוסטרית ולאב רוסי (יהודיים) ולמד מתמטיקה ופיסיקה  .הוא החל

ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת וינה בשנת

 1922בעזרת מורו  ,מוריץ שליק  .בזכות יכו לותיו

וכישרונותיו ,השתתף בפגישות של ה "חוג הוינאי " והיה לאחד מאנשי המעגל הפנימי של החוג  .107הוא
סיים את לימודיו הרשמיים ב 1936 -בקבלת תואר ד "ר על בסיס המחקרים "On the Concept of :
" Identityו ."Logical Analysis of the Concept of Probability"-לאחר מלחמת העולם
הראשונה לימד פילוסופיה ומתמטיקה.
משנת  1924היה אסיסטנט וספרן בבית הספר לפילוסופיה של מורו  ,פרופ' שליק ,והשתתף בפגישות של
החוג .לאחר התפוררותו של החוג ועד הגירתו לאנגליה  ,היה לאחת הדמויות המרכזיות בדיונים של החוג .
זמן קצר לפני הירצחו של שליק פוטר מעבודתו כספ רן ,הסיבה הרשמית לכך הייתה קיצוצים כספיים  ,אך
ככל הנראה הגורם לכך היה גזעני.
מקגינס 108מבקש לחלק את ההגות הויסמאנית הרחבה והמגוונת לשלוש תקופות  ]1[ :תקופת החוג הוינאי
והשפעתו של ויטגנשטיין ; [ ]2התרחקות מויטגנשטיין ומדרכו הפילוסופית ; [ ]3פרסום עבודתו "אימות"
באוקספורד.109
כתיבתו במרוצת ימי החוג הוינאי הי יתה חלק מן הסגנון הקלאסי של החוג  .הוא עסק במ ושגי "הזהות"
"אנאליזה לוגית" ,ו"הרלוונטיות של הפסיכולוגיה ללוגיקה " .דיוניו עם שליק וויטגנשטיין (שהתקיימו בין
השנים  )1925-1933הוצאו על ידו לאור.110

 104ראו עדי צמח  ,ביקורת ספרים עמ'  465וכן וייסמן  ,שיחות עם ויטגנשטיין (אנגלית) וכן :וייסמן ,שיחות עם ויטגנשטיין
(גרמנית).
 105ראו שטדלר ,2001 ,עמ' .865-864
 106ראו המפשייר ,וייסמן ,עמ'  309וכן שטדלר  , 2001עמ' .745-744
 107ראו שטדלר  ,2003עמ' ..XXI
 108מצויה בידי חליפת מכתבים בין שכטר ל וייסמן  ,ראו עוד שטדלר ,2001,עמ'  ,720הוא טוען ש וייסמן ושכטר המשיכו
בסמינרים בוינה לאחר הירצחו של שליק.
 109ראו ,מקגינס ,הקדמה ,עמ'  ,ixראו עוד Friedrich Waismann, how I see philosophy, N.Y. 1968.
 110ראו  Anthony Quinton ,Schlick Before Wittgenstein,בתוך :סינתזה ,שליק עמ' .389
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בתקופתו הראשונה  ,וייסמן ,שהיה ידידם של שליק וויטגנשטיין ,הושפע מהגותם ורצה לכתוב פילוסופיה
שלא תהווה מענה על הדרישות של החוג הוינאי בלבד ,אלא תהא עמוקה ,הרפתקנית ונועזת .111בהשפעתו
של ויטגנשטיין סבר  ,שאין להאמין שהדוגמא של השפה הפורמאלית כמודל מופשט של השפה הטבעית ,
יכולה להביא ל הבנה ולפתרון הבעיות המתמשכות של הפילוסופיה  .כמו כן הוא הטיל ספק באחידות של
הכיוון הוינאי והסימון הלוגי של הבעיות הפילוסופיות

 .לאחר הירצחו של שליק כתב על המשמעות

המיוחדת של שליק לפילוסופיה 112לצד סקירה הגותית ,שהופיעה בהקדמה לכתביו של מורו.
מכתביו המאוחרים י ותר של וייסמן

113

ניכר ניסיון להשתחרר מן הטוטאליות של מבחני המשמעות

הלוגיים ואף מן ה "טרקטטוס" של ויטגנשטיין  .זאת ,באמצעות ריבוד השפה לשכבות (על כך להלן ).
ניתוחו של וייסמן את השפה שונה אפוא מ זה של ויטגנשטיין .בניגוד לויטגנשטיין ,המערכת הלוגית אינה
אחת ,אלא כרו כה בזיקתה לרבדים בעלי מאפיינים שונים זה מזה  ,הנושאים בתוכם מערכת חוקים לוגיים
ייחודיים להם.
וייסמן היגר לקיימברידג ' ,אך בכל ימי שהותו שם נמנע מלפגוש את ויטגנשטיין  ,בגלל הבדלי התפיסה
הרעיוניים ביניהם באותם שנים  .לאחר ימי החוג  ,בהיותו בקיימברידג' ,עסק וייסמ ן בפילוסופיה  ,לוגיקה
ומתמטיקה ומעט באתיקה ובאמונה.

 .2החוג הוינאי – חזון סילוק המטאפיזיקה
החוג הוינאי שהתגבש סביב שליק המשיך את גישתו האנטי מטאפיזית של מאך וביקש להרחיבה בשדה
העולם המדעי  .ארנסט מאך התמקד בניקוי המדע האמפירי

 ,בראש ובראשונה ה פיסיקה ,ממונחים

מטאפיזיים .גישה אמפירית זו השפיעה על שדות מחקר נרחבים במדעי הטבע  ,במתמטיקה ,בסוציולוגיה
ובלוגיקה.
שליק ,החיה והמשיך את הגישה האנטי מטאפיזית מבית מדרשו של מאך  .שליק וחבריו פעלו בתחומי
המדע השונים מתוך מאמץ לגבש תפיסת עולם מדעית  .המשותף לכולם :הימנעות ממטאפיזיקה תיאולוגיה

 111ראו המפשייר ,וייסמן ,עמ' .310
F. Waismann, De
 112ראו באנגלית :וייסמן ,ייחודיותו של שליק בפילוסופיה  ,מאמר זה תורגם מהולנדית ראו
beteekenis van Moritz Schlick voor de wijsbegeerte, Synthese 1, (1936), p.361-370.
 113ראו וייסמן ,שכבות .ראו גם וייסמן ,שכבות ביקורת.
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ומיסטיקה .תפיסת עולמם נוסחה במניפסט של החוג הוינאי  " :תפיסת העולם המדעית  :החוג הוינאי ".114
במניפסט ,115המכונה על ידי פרידריך שטדלר (אחד החוקרים הבולטים של החוג הוינאי כיום) כ"locus -
" ,116classicusמצוי מגבש רעיוני ושיטתי של החוג הוינאי  ,החזון המ וביל את אנשיו  ,תוך ניסוח שיטתי
של כלי הניתוח הפילוסופיים והמדעיים  .יש להניח שהצהרת עקרונות מדעית זו הייתה כעין מתווה
עקרונות מגובש ומחייב את חבריו  .נראה כי המניפסט היה ידוע לשכטר (אך לא ידוע אם היה לו חלק
כלשהו בניסוחו ) .במניפסט מנסחים חברי החוג את מטרתם

שהיא -יצירת "מדע מאוחד "

( ,117)Einheitswissenschaftהמשלב את הישגיהם של חוקרים בתחומים מדעיים שונים  ,לכלל גישה
אחת כוללת  .חברי החוג טוענים  ,שלא ניתן לפתח מטאפיזיקה באמצעות חשיבה טהורה נטולת מושגים
אמפיריים .לפיכך ,אופן הניתוח של אנשי החוג מתבסס על שני פרמטרי ם מרכזיים  :האמפירי-פוזיטיבי
ולוגי .גישה זו כונתה הפוזיטיביזם הלוגי  .דהיינו ,מקור הידע היחיד הוא הניסיון האמפירי  ,הבהרתו
וניסוחו באמצעות הניתוח הלוגי  .כך ,על פי דרכם של חברי החוג  ,היגד העומד בשני הקריטריונים הללו
הוא היגד בעל משמעות  " .יישומו של הניתוח הלוגי על הנתון האמפירי הוא תהליך רדוקטיבי החושף את
משמעותו של המושג " .118לפיכך ,כאמור לעיל  ,אם יטען האדם  " :יש אלוהים " או "יסוד העולם הוא תת
מודע" ,ייאמר לו שטענותיו נטולות משמעות  .119ואם יאמר אדם על חלק מטענות אלה שהן אמפיריות  ,הן
תאבדנה על ידי כך את תוכנן הרגשי שה

וא מהותי בדרך כלל ל מטאפיזיקאים .ביטוי רגשות אפשרי

ולגיטימי כביטוי להלך רוח שאינו עומד במבחן ההיגד הברור ועל כן אין לו משמעות בהיבט המדעי
המתאר; "הוא אינו מתאר אלא מבטא".120
המניפסט מציג את התחומים העיקריים בהם עוסק החוג הוינאי

 :יסודות האריתמטיקה  ,הפיסיקה,

הגיאומטריה ,הביולוגיה הפסיכולוגיה ומדעי החברה  .להלן אציג כמה היבטים מרכזיים מתחומי עניין אלה
הרלוונטיים לדיוננו.

114

שמו הגרמני של המסמך שיידוןWissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener kreis :
ובאנגלית ;Scientific Conception of the World. The Vienna Circle :המסמך נוסח ככל הנראה על ידי נויראת ' ותוקן
על ידי קרנאפ .הכותרת נוסחה על ידי נויראת ' כ"השקפת עולם מדעית " אך קרנאפ שינה זאת וביקש לעמוד על "תפיסת עולם
מדעית" משום הקונוטציה המטאפיזימטא פיזית המשתקפת מן המונח "השקפת עולם".
 115ראו החוג ,מניפסט .מצוי בידי גם התרגום האנגלי .ההפניות הן לטקסט הגרמני אלא אם כן צויין אחרת .
 116ראו שטדלר ,2003 ,עמ' .XIV
 117ראו החוג ,מניפסט ,עמ'  ,305על כך ראו עוד להלן בסעיף הבא.
 118ראו החוג ,מניפסט ,עמ' .307
 119ראו החוג ,מניפסט ,עמ' .305
 120שם.
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באשר לביולוגיה  ,מטאפיזיקאים רבים ביכרו את תחום הביולוגיה משום דוקטרינת ה "ויטאליזם" – כוח
החיים המיוחד  .החוג מבקש לזקק מן הויטאליזם ה מטאפיזי את הגרעין הנתפס מבחינה אמפירית תוך
ניסיון לנסח את החוקיות העומדת ביסודו  .בכך בא לידי ביטוי רעיון "סילוק המטאפיזיקה " מן המחקר
הביולוגי.
מושגי הפסיכולוגיה רוויים במונחים מטאפיזיים כגון נפש  ,נשמה ועוד  ,ומקיימים בתוכם סתירות לוגיות .
על כן סוגיה זו סבוכה  .לכן ,התפיסה הפסיכולוגית הביהביוריסטית קרובה אפוא לדרכו של החוג הוינאי ,
משום שעקרונותיה מבוססים על ממדים התנהגותיים נפשיים הניתנים לצפייה אמפירית ולניסוח באמצעות
משפטים בעלי משמעות ואינם מטאפיזיים.
אנשי החוג סבורים  ,כי במדעי החברה  ,בהיסטוריה ובכלכלה עוסקים באנשים

ובעצמים בממדים

אמפיריים קונקרטיים (כמו מלחמה -שלום; יבוא-יצוא וכו ') .אך לשיטתם  ,ראוי להשמיט מושגים שהם
מטאפיזיים (כמו "רוח העם ") ולהעדיף במקומם את המשפט  " :קבוצות פרטים בעלות אפיון מסוים "

121

( Es fällt nicht allzu schwer, solche Begriffe wie »Volksgeist« fallenzulassen und statt
dessen Gruppen von Individuen bestimmter Art zum Objekt zu nehmen122.
במניפסט רווחים המינוחים  " :המטרה היא לניקיון ובהירות " (" " ;123)"Sauberkeit und Klarheitניקוי
המדע האמפירי " ( ;)"Er war besonders darum bemüht, die empirische Wissenschaft"124
מטאפיזי"" ;125סילוק החורבות ה מטאפיזיים והתיאולוגיים של

"והיה וינקה האדם מן הויטאליזם ה
האלף"

126

; "חופשי מתיאולוגיה ("("Theologie freien

"משימת הניקוי " (" )"Reinigung

129

127

"תהליך סילוק הבלבול ה מטאפיזי";128

 .נמצא ,כי לדידם של מחברי המניפסט  ,המטאפיזיקה היא ביטוי

לסיבוך ,בלבול ,ואף לחורבן רעיוני  ,בעוד שסילוקה יבהיר מושגים  .שאיפתם של חברי החוג היא ליצור
שיטות וטיעונים מדעיים  ,הגואלים את האדם מדעותיו הקדומות ולמעשה מבססים חברה ותודעה חברתית
ומושגית חדשה.
 121ראו החוג ,מניפסט עמ'  ,313ניתן לשער כי גישה זו שהיא רציונאלית במידה רבה עמדה כנגד גישות "פולקיסטיות" רווחות
בגרמניה ובאוסטריה באותה תקופה ואף קודם לכן .
 122שם.
 123שם ,עמ' .305
 124שם ,עמ' .302
 125שם ,עמ' .312
 126שם ,עמ' .313
 127שם ,עמ' .114
 128שם ,עמ' .312
 129שם ,עמ' .313
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מן הרעיונות שהבאתי לעיל ניכרת מגמה אתיאיסטית השוללת מושגים כגו ן :אלוהים; אל; אידיאות; רוח;
נפש ועוד באופן מוחלט ומתמקדת במדע אמפירי נטול מיסטיקה ומטאפיזיקה  .גישה זו באה לידי ביטוי
מובהק גם אצל רודולף קרנאפ ( 130(Rudolf Carnapשהיה חבר בחוג הוינאי .קרנאפ טוען ,כי התפתחות
הלוגיקה המודרנית אפשרה דיון מעמיק וממצה אודות התקפ ות האפיסטמולוגית של מונחים מטאפיזיים
רבים .לדעתו ,ניתוח לוגי מוביל למסקנה שהטענות ה מטאפיזיות הן חסרות משמעות קוגניטיבית .131
המשפטים המתגבשים במהלך השיח המטאפיזי הם פסידו-משפטים ,משום שהם נטולי משמעות.
קרנאפ הניח ,שלכל מילה הייתה משמעות  ,אך במהלך ההיסטוריה ה שתנתה משמעות המילה ולעיתים
המילה איבדה את משמעותה הישנה  ,מבלי לרכוש משמעות חדשה  .משמעות המילה נקבעת על ידי
התחביר (סינטאכס) .כלומר ,הופעתה בצורת המשפט הפשוטה ביותר בו היא יכולה להופיע

 ,קרי,

במשפטי יסוד שהם גם "משפטי פרוטוקול " .משפטים אלה יעמדו במבחן המשמעו ת הלוגי -אמפיריציסטי
ויהוו בסיס למשפטים אחרים  .132לאחר דיון לוגי מפורט מגיע קרנאפ למסקנה אודות משמעות המשפט .
אם " "aהיא מילה כלשהי ו "S(a)" -הוא המשפט היסודי בו היא מופיעה  .התנאי המספיק וההכרחי
למשמעות " "aהוא אחד הניסוחים הבאים:133
.1

הקריטריון האמפירי ל a-ידוע.

.2

הותנה ממה נגזר משפט הפרוטוקול ")."S(a

.3

תנאי האמת ל ")( "S(aמשמעות המילה נקבעת על ידי קריטריון היישום שלה).

.4

שיטת האימות ל( S(a)-תפיסה לוגית ואפיסטמולוגית הנמצאת בבסיס ההבהרה).

קרנאפ מגיע למסקנה  ,כי מילים רבות במטאפיזיקה אינן עומדות בדרישות הללו ולפיכך הן
משמעות .אשר על כן  ,השימוש המטאפיזי של המילה

נטולות

"אלוהים" ,למשל ,מתייחסת למשהו החורג

מהניסיון .כאשר המלה הופשטה בכוונה מהתייחסות לישות פיזיקאלית או רוחנית שבתוך העולם היא אינה
מקבלת משמעות חדשה אלא היא נהיית חסרת משמעות.
לנוכח המניפסט של החוג הוינאי בכלל ודבריו של קרנאפ בפרט לא פלא שהדימוי של החוג הוינאי נושא
אופי פוזיטיביסטי טוטאלי בלתי דתי  .לפיכך ברגמן – בו פתחתי חיבור זה  -תפס את פעילותו של שכטר
 130ראו קרנאפ ,סילוק( ,גרמנית) עמ'  ,219ראו עוד קרנאפ ,סילוק (אנגלית) עמ' .60
 131בסוף המאמר בגירסה מאוחרת הוסיף קרנאפ הערות מחבר בהן הוא מבחין בין משמעות קוגניטיבית לבין משמענות
רוחנית.
 132יש לציין כי מוריץ שליק ,ראש החוג ,חלק עליו וטען כי פסוק הוא אמיתי אך ורק אם הוא תואם את העובדות .
 133ראו קרנאפ ,סילוק (גרמנית) ,עמ'  221וכן קרנאפ ,סילוק (אנגלית) ,עמ' .62
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בחוג הוינאי  ,כעומדת בסתירה להגותו הדתית המאוחרת יותר  ,שהרי תפיסת הפוזיטיביזם הלוגי שוללת
בעליל מושגים מטאפיזיים דתיים .הפוזיטיביזם הלוגי והגישה האנטי מטאפיזית ,היוו גורם מאחד בין חברי
החוג .מטרתם הייתה לבנות טרמינולוגיה מדעית אחידה  .שפה אחת ,אשר תאפשר לנסח את המסקנות של
המדע באופן אחיד  ,אף על פי  ,שהן נובעות מתוך תחומים שונים של החקירה  .שפה זו תאפשר לבנות את
ה"מדע המאוחד" ,אליו חתרו חברי "החוג הוינאי" .האם שפה זו תאפשר דיון גם ב "מדעי הרוח" ,או שמא
אלו הם תחומים שבני "החוג הוינאי" ימנעו מלעסוק בהם? על כך אדון בהמשך.

 .3החוג הוינאי – האם "אחדות שפת המדעים גרידא"?
הפיזיקליזם ,אשר מוצאו בבית המדרש הפילוסופי הוינאי ,טוען שאפשר (ולכן צריך) לבטא את מסקנת כל
המדעים בלשון הפיסיקה  .מבחינה זו  ,הפיזיקליזם הוא מוניזם מתודי  .הפיסיקה ,היא השפה שבה אנו
רגילים לתאר את התופעות של החומר  ,והיא מייחסת לנקודות השונות של החלל -זמן איכויות ידועות .את
האיכויות האלה היא מציינת בעזרת כמויו

ת .התכונות הכמותיות  ,בניגוד לאילו ה איכותיות ,ניתנות

לתצפית ומדויקות  .כל המדעים  ,טוען שליק ( 134או אם נרצה לדייק בדבריו" -המדע המאוחד ") ,דנים רק
על כמויות וקשריהן החוקיים בחלל ובזמן  .שפת המדע  ,מרשה רק תכונות חיצוניות  ,זאת אומרת תכונות
בנות תצפית בין -חושית ובין -אישית ,הניתנות ל תיאור כמותי .בתנאים אלו  ,השפה הפיזיקאלית תהיה
בהכרח ה'-שפה האובייקטיבית היחידה ' .משום כך  ,טוען קארנפ  ,135שפת הפיסיקה היא השפה הבין-
סובייקטיבית והכוללת .מכאן נובע  ,שתכונות איכותיות כגון חוויות סובייקטיביות  ,אשר אינן ממלאות
דרישה זו  ,הן נטולות קיום מבחינה מדעית  ,על פי הפיזיקליזם  .לפיכך ,תופעות נפשיות  ,תקבלנה תרגום
התנהגותי (ביהביוריסטי) לשפה ה פיזיקאלית ,על ידי ביטוי מכלול התופעות הגופניות  .בכך ,יינתן להן
מובן בין-סובייקטיבי .כך למשל ,ניתן לתרגם כל חוויה נפשית  ,על ידי התהליך המתאים לה במוח ,תנועות
הגוף המבטאות אותה  ,קול הדיבור המתאר וכדומה .יחד עם זאת  ,שליק מתייחס גם לחוויות האישיות של
האדם ,שהוא אינו מתארן באופן מילולי  " .העולם הפנימי שלי " ,כהגדרתו ,אינו ניתן לביטוי פיזיקאלי ,
ואנשים אחרים מלבדי  ,לא יוכלו לעולם לחוותו  .במצב זה אין שפה פומבית  ,בין סובייקטיבית ואין אימות

 134ראו M. Schlick, `De la relation entere les notion psycologiques et les notion physiques`, Revue de
synthe`se 1935, E.T. by Peter Heath in philosophical Papers 2 (1975), D. Reidel, Dordrecht and
Boston, p. 426.
 135ראו קרנאפ ,שפת הפיסיקה.
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בין סובייקטיבי  .136במקרה זה  ,טוען שליק ,137אהיה חייב להודות (בשקט אמנם) שלא על כל חוויותי י
138

ניתן יהיה לדבר במונחי הפיזיקליזם ,והן אינן קיימות עבור המדע .שליק

ראה בפיזיקליזם – עובדה

ניסיונית – שאם יצליח  ,יאפשר לאחד את כל המדעים  .כלומר הפי זיקליזם ,כמו כל עובדה  ,תלוי בניסיון,
בביצוע הרעיון למעשה  ,קרי ,ניסוח כל המדעים בשפתו  .ברגמן מבקר בכך את הפיסיקליזם וטוען " :אין
כאן שפה כללית למדע  ,אלא השפות הפרטיות של כל אחד ואחד  ,התלויות בב יטוייהן בחוויותיו הפרטיות
של כל חוקר וחוקר".139
לאור זאת  ,מעניינת העובדה שחברי ה" -חוג הוינאי " עסקו בנושאים שאינם מדעיים באופן מובהק (כגון
חברה ואתיקה ) ,כפי שניכר מעיון במניפסט ובהגותם של שליק ווייסמן  .על פי המניפסט  ,החוג שאף
להשפיע על שטחים נרחבים  .הוא שאף לעסוק גם בשאלות החיים היומיומיים (למרות שאלה אינן עומדות
במוקד עי סוקו) .חברי החוג ב יקשו להקדיש מאמצים לארגון חברתי וכלכלי מחודש  ,לאיחוד האנושות ,
ולחידושם של החיים בבתי הספר ובחינוך zur Vereinigung der Menchhiet, zur Erneuerung der
) .140)Schuleאמונתם של אנשי החוג

הייתה באיחוד השורות של בני האדם  ,ובעיצובם של כלים

אינטלקטואליים לשירות האנושות ולמען כל אדם השואף לתרום את תרומתו לעיצובו המחודש של
העולם.
בסיום ,ניסחו כותבי המניפסט את חזונם" :אנו צופים בכך שרוח תפיסת העולם המדעית משפיעה על מבנה
החיים הפרטיים והציבוריים בחינוך  ,גידול ילדים  ,ארכיטקטורה ועיצוב חיי הכלכלה והחברה בה תאם
לעקרונות שכליים (תבוניים)" .משפט הסיום המודגש הוא " :תפיסת העולם המדעית משרתת את החיים
והחיים מועשרים ממנה".141

 136ראו Juhos, Kritiche Bemerkungen zur Wissenschaftslehre des Physikalismus, Erkenntnis 4 (1934),
p. 403.
 137ראו M. Schlick, `De la relation entere les notion psycologiques et les notion physiques`, Revue de
synthe`se 1935, E.T. by Peter Heath in philosophical Papers 3 (1975), D. Reidel, Dordrecht and
Boston, , p. 426.
 138ראו M. Schlick, Gesammelte Aufsatze,Wien, 1938 p. 276; 286.
139ראו ברגמן ,הפיסיקליזם ,עמ' .50
 140החוג ,מניפסט ,עמ' .304
 141ראו החוג ,מניפסט ,עמ' "Die wissenschaftliche Weltauffassung dient dem Leben und das Leben :314
nimmt sie auf".
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המעיין במניפסט רואה ,כי על אף העובדה שהאינטואיציה היא מושג הקרוב במידה רבה למטאפיזיקה ולכן
אינה רצויה  ,בכל זאת היא אינה נשללת על הסף  .142האינטואיציה יכולה לשמש כמקור ראשוני  ,החוקר
רשאי להשתמש בכלי זה כבכל כלי אחר  ,אלא שלאחר מכן עליו להעביר את ממצאיו תחת שבט הניסיון
הביקורתי ,קרי הפוזיטיביזם הלוגי  .על פי ג 'ויא לוויס ) ,(Joia Lewisשליק סבר בראשית דרכו כי
אינטואיציה ומדע  ,חוויה וידע  ,הינם הפכים  .בעיני שליק הצעיר האינטואיציה כבסיס לידע היא בלתי
אמינה .לעומת זאת  ,בהמשך דרכו  ,שליק מתייחס ברצינות לחוויה ולאינטואיציה  .שליק מתייחס לאותם
רגעים קצרים של אינטואיציה או חוויית החושים כתורמים משמעותית לתעוזה המדעית  .אותם אלמנטים
שלא ניתן לדבר עליהם במושגי הפיסיקל יזם .אי האמינות של האינטואיציה כבסיס לידע התחלפה אצל
שליק ב "רגעים של סיפוק ובערה " .143לוויס סבור כי גילויה של תורת היחסות חולל את התפנית וגרם
לשליק להתייחס בחיוב לאינטואציה. 144

שליק כאנטי מטאפיזיקאן מתמודד עם האתיקה באמצעות הבהרת מושגים אתיים פילוסופיים  ,ובכך הוא
מבקש להעניק לאתיקה פרשנות פילוסופית הולמת
ומאפשרת התבוננות בהיבטים רוחניים הנובעים ממנה

 ,העומדת במבחני המשמעות של החוג הוינאי
 .שליק התייחס לתורת האתיקה בפריזמה של

ההבהרות המושגיות ולצדם עסק בהיבטים סוציו פסיכולוגיים שלה  .בספרו "שאלות האתיקה "

145

הוא

טוען שמכיוון שעיקרה של האתיקה היא ההכרה  ,אין בידה ליצור את המוסר ואף לא להגשימו  .ההכרה
נדרשת לתאר ולנסח את הטוב ואת המוסרי הנתון בניסיון בחיים  .עלינו לדעת מי הוא אבי החוק המוסרי
כדי שהתכונה הכוללת את תיאור אופיו של הטוב תהיה שלימה  .כאן נחלקו הדעות  :באתיקה התיאולוגית
אלוהים הוא המצווה ובאתיקה הפילוסופית החברה האנושית או האיש המצווה הוא גם המצווה  ,או אין כל
מצווה (הציווי המוחלט של קאנט ) .בספר "ויטגנשטיין והחוג הוינאי " מתעד וייסמן דיון קצר על האתיקה
של שליק .שם מצוטט שליק האומר:

 142ראו החוג ,מניפסט ,עמ' " :307אינטואיציה המודגשת על ידי המטאפיזיקאים כמקור ליד ע ,אינה נדחית ככזו על ידי תפיסת
העולם המדעית .יחד עם זאת ,הצדקה רציונלית צריכה ללוות את הידע האינטואיטיבי צעד אחר צעד ".
 143ראוJoia Lewis. Schlick's Critique of Positivism. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the ,
Philosophy of Science Association, Vol. 1 1988: Contributed Papers. (1988), pp. 110-117.
 144ראו שם עמ' .117
 145ראו שליק ,שאלות האתיקה.
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לאתיקה התיאולוגית שתי גישות ה נוגעות למהותו של הטוב  :פרשנות שטחית היא שהטוב הוא
טוב מפני שזה מה שאלוהים רוצה  .לפי הפרשנות העמוקה יותר  ,אלוהים חפץ בטוב משום שהוא
טוב .אני סבור שהפרשנות הראשונה היא העמוקה יותר – מה שאלוהים מצווה הוא הטוב.146

דומה אפוא  ,ששליק עושה כאן שימוש בכלי התיאור הל

וגיים-מדעיים לשם תיאור מושג אתי העומד

בזיקה ל מטאפיזי (שאינו בעל משמעות ) במסגרת החוג האנטי מטאפיזי .דומה ,כי זהו ביטוי לחריגה
מסוימת של שליק משפת המדע הפיסיקאלית ומן המניפסט שנוסח כשנה לפני כן. 147
בספרו "חכמת חיים " ( " )"Lebensweisheitשנכתב עוד בשנת

( 1908בהיותו סטודנט העוסק

בפיסיקה) ,עסק שליק באתיקה ובמוסר בהיבטים פילוסופיים ורוחניים כאחד

.148

הוא מפתח את

המחשבה ,שהאדם ניכר בהיותו אדם כאשר הוא משחק  .הכרה וידע הם למשל משחק טהור של הרוח ,
טוען שליק  .המדען מאושר בכוחו כנגד החידתיות של המציאות

 ,ללא קשר הכרחי לתוצאת המחקר.

השימוש במונח "משחק" מטעה מעט .אין הכוונה למשמעות הטריוויאלית של המונח  ,שאומרת קלות דעת
וטיפשות ,טוען שליק  .כוונתו היא לציין את החופש הנובע מן השמחה  ,במנותק ממטרה כלשהי  .וייסמן
טוען ,149כי במעבר מן הפעילות לשם מטרה אל היצירה החופשית והמשחק יש לראות את אמצעי הקידמה
הגדולים לשם מימוש טבעו של האדם .אמנם הספר "חכמת חיים" הינו חיבור נעורים ,אך גם בהמשך עסק
שליק בסוגיית משמעות החיים  ,אתיקה של טוב הלב ובהבהרת המונח "שמחה" ,כאשר הוא מחדד את
ההבדל בין עונג לשמחה.
במאמרו של שליק "על משמעות החיים " ,150הוא מבטא את הסתייגותו מן המטרה התכליתית -מעשית
שבחיים ומן החינוך לשם מילוי מטרות  .שליק טוען  ,כי שלימות החיים היא בימי הנעורים  .ובמידה
והנעורים לא "יבוזבזו" כאמצעי למטרות שונות  ,אלא תמומש שמחת החיים שבהם ,הזהות האישית

 146ראו וייסמן ,שיחות עם ויטגנשטיין (גרמנית) ,עמ' .115
 147השיחה הזאת היא מדצמבר  1930והמניפסט נוסח בשנת .1929
 148ראו וייסמן ,שליק עמ '  ,xvi-xviiככל הנראה יש מספר גרסאות למאמר  .כך נמסר לי בוינה  .המאמר עתיד לצאת לאור
בשנים הקרובות.
 149ראו וייסמן ,שליק.
 150ראו שליק ,משמעות החיים (גרמנית ) .וכן שליק ,משמעות החיים (אנגלית).
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תתעצב יותר ותתרום באופן משמעותי יותר לק ידמה .אולם ,מושג השמחה לדידו של שליק אינו הדוניזם
של תענוג ,151שליק כותב:

ערכם של החיים תלוי בשמחה  ,אך עלינו להישמר מפני המרת השמחה בתחליף שלה  ,בתענוג
השטחי שעליו אמר שילר הוא רק לוטף את פניו של בן תמותה  .התענוג מייגע  ,בעוד שהשמחה
מרעננת .התענוג נותן קישוט מזוייף לקיום בעוד שהשמחה מעשירה אותו  .שניהם מפנים אותנו
מן העבודה היומיומית לצד אחר  ,שניהם מרחיקים אותנו מן הדאגה  ,אבל הם עושים זאת
באופנים שונים  :התענוג עושה זאת על ידי שהוא מבדר  ,מפזר אותנו  ,והשמחה על ידי שהיא
מרכזת ,מכנסת את פזורי נפשנו  .הבידור נותן לרוח התרגשות חול פת ,בלי עומק ובלי תוך  ,אך
לשמחה יש צורך ברעיון  ,ברגש ,בהתלהבות המעלה את האדם מעל ליום יומי  .התענוג מסלסל
רק את השטח העליון של הנפש והוא משאיר אותה בשטחיותה כמות שהייתה  ,ואחרי התענוג בא
טעם תפל שהוא אות לכתם נפשי.152

ורנר לינפלנר ( (Werner Leinfellneטוען 153כי שליק בעקבות שילר סובר ,שכאשר ילדים שמחים הם
מציגים תפקיד מסוים ללא מטרות או כוונות מסוימות

 ,אך הם מּונעים על ידי שמחה פנימית

 .זהו

הקריטריון האמוציונאלי והאינטלקטואלי של שליק לנעורים  .כל אדם שהשיג מצב זה של שמחה פנימית ,
של אפיקוריזם מזוקק או על ידי תרבו ת מנטאלית או אימונים ותרגילים  ,יישאר צעיר לכל ימי חייו  .זו
המטרה העיקרית של האתיקה ,אליבא דשליק.
האתיקה של שליק נושאת אופי פסיכולוגי ושליק אינו מיצר על כך

 .שליק חותר לגיבוש מושג פרקטי

הקרוי "קהיליית השמחה " היינו ככל שהאדם חש את עצמו כחבר בחברה וחש שהטוב ו הרע שבו כרוכים
זה בזה העיקרון של השמחה חשוב  .הטון הזה מצוי באישיותו של האדם בטרם ידיעת החוקים ואופני

 151ראו וייסמן ,שליק עמ' .XVII-XIX
 152ראו שכטר ,מוריץ שליק.
 153ראו  Werner Leinfellne,A Reconstruction of Schlick's psycho –sociological Ethics,בתוך :סינתזה  ,שליק,
עמ' .346
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ההתנהגות המועילים לחברה  .154שליק טוען אפוא כי האדם צריך להיות מוכן לשמחה ; המוכנות לשמחה
מובילה לאתיקה של אדיבות הלב (של טוב הלב) להתחשבות שאינה כרוכה בחובה אלא בתמימות ושלום.
כנגד שליק  ,טוען הרולד לאראבי ) (Harold Larrabeeבביקורתיות ,כי ההנחה שרווחה ואושר כלליים
יניבו נעימות כללית גם ליחיד ,היא מוטעית ויש בה חשש ללהטוטנות פילוסופית.155
ורנר לינפלנר טוען

156

כי שליק מבקש להחיות מחדש את האתיקה המסורתית

 ,לא באמצעות הצלת

ההדוניזם ,כפי שטוען קרפט  .שליק מסכים עם קרנאפ ,אייר ,ואנשי החוג הוינאי שהאתיקה המסורתית
והערכים הפילוסופיים שייכים ל מטאפיזיקה והם נטולי משמעות אמפירית  .אולם ,קשיי האתיקה לא באו
על פתרונם על ידי שלילה גרידא  .מכיוון שערכים  ,נורמות ,כללים ועקרונות הם נט ולי משמעות לבדם
ונטולי משמעות במערכת האתית המסורתית  ,שליק יצר קונטקסט שלם של תיאוריה אתית אמפירית
ומעשית הכרוכה בהחלטות  .ז'והוס ( (B.V. Juhosטוען ,כי שליק ביקש לאשש את האתיקה במשמעויות
של התיאוריה המדעית החדשה שלו ביצירת מסגרת תיאורטית של מושגים המוכרים בשפה הפיסיקאלית.
בכך ,הוא פתח פֵתח להצלת האתיקה  ,לגיבוש תיאוריות אקטואליות בתחום ולהכרעות הסוציו –אתיות
החדשות שראשיתן באמצעות הבהרת המושג -מה אינו נכלל במושגי האתיקה ו לאחר מכן בגיבוש מושגי
חיובי.
וייסמן עסק גם הוא באתיקה  .במאמרו "שלוש שכבות של השפה " ,157עורך וייסמן סקיצה של תמונת
שפה חדשה ,דהיינו ריבוד לשכבות שונות של השפה  .הוא מבקש לערוך ריבוד של השפה לשכבות כאשר
לכל שכבה יש היבט ייחודי לה  :היגדים פשוטים ורגילים מחיי יומיום  ,היגדים משפטיים חוקיים והיגדים
מוסריים .לכל שכבה חוקיות לוגית בפני עצמה והמעבר בין השכ בות הוא באמצעות דילוג שאינו גישור .
יאן וולנסקי

158

( (Jan Wollenskiציין כי הגישה אודות חלוקת השפה לשכבות שונות הוצעה כבר

בראשית שנות השלושים על ידי צ 'ארלס מוריס ( .)Charles Morris159החלוקה שהציע ה ייתה לשכבות
הבאות :בלשני-תחבירי ,פרגמטי-מעשי ודקדוקי -סמנטי .אך וייסמן מצביע על שכבות נוספות ושונות .
השכבה השלישית בשפה מוגדרת  ,על פי וייסמן כ "היגד מוסרי " ,כגון התנהגות מוסרית ( )virtueצריכה
 154ראו לאראבי ,שאלות האתיקה למוריץ שליק .
 155שם.
 156ראו Werner Leinfellner ,A Reconstruction of Schlick's psycho –sociological Ethics :בתוך:
סינתזה,שליק ,עמ' .347
 157ראו וייסמן ,שכבות .ראו גם וייסמן ,שכבות ביקורת.
 158במכתבו אלי ,קיץ .2008
 159יש לציין כי פרופסור מוריס עסק אף הוא בהגות דתית בארה"ב ,ראו גם שטדלר ,2001 ,עמ' .815
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לקבל גמול .וייסמן מגדיר שכבה אתית מוסרית כאחת משלוש השכבות שבשפה  .יתכן ,כי זיהוי שכבה
מוסרית בשפה מבטא עמדה רוחנית ואפילו דתית  ,אם נאמץ את גישתו של ויטגנשטיין שהאתיקה שורשה
בדת.160
דומה שדי בסקירה זו כדי להבהיר שבמסגרת הפוזיטיביזם הלוגי עסקו חברי החוג בסוגיות של
אינטואיציה ,אתיקה ,שמחה ,ומשמעות החיים בפריזמה של הפיזיקליזם ,העקרונות המדעיים של תורת
ההכרה ואף מעבר לכך  .אולם ,הכול היה נתו ן בגבולות שאינם חורגים אל ה מטאפיזיקה .לאור הנאמר עד
עתה ,מקובל לחשוב שהחוג הוינאי מאופיין במוניזם רעיוני (אחדות שפת המדע ) 161בלתי מתפשר ; אולם
כפי שנראה להלן ,לא כך היו פני הדברים.

 .4החוג הוינאי – מוניזם או פלורליזם
לחוג הוינאי יש דימוי של חוג מסוגר ורדיקאלי סביב הקונספציה של הפיזיקליזם ,סילוק המטאפיזיקה
והפוזיטיביזם הלוגי  .ברם ,ארנס נאס  ,אחרון חברי החוג הוינאי  ,טוען כי הפילוסופיה בחוג התבססה על
גישה ביקורתית לשפה ודיונים פתוחים וסגורים  ,שאפשרו גישה מחשבתית שנותבה לכלל "פלורליזם
163

נרחב של השקפות עולם " .162נאס מתאר

כי בכניסתו לסמינרים של החוג בשנת  1934הציג את

עצמו כשפינוזיסט  .שפינוזה נהנה ממעמד גבוה בין חברי החוג אך מבחינת הפרקטיקה הפילוסופית היה
נחשב מיושן .העובדה שלא דחו את נאס מהחוג מעידה ,לדבריו ,על ממד פלורליסטי בחוג.
שטדלר מציין ,164כי הממד הפלורליסטי של ההשקפות והפרספקטיבות בחוג הלך וגדל לאורך הזמן .כך
לדוגמא ,בראשית שנות השלושים התמתנה השפעתו של ויטגנשטיין על האן ,נויראת' ,קרנאפ ופראנק ,אך
לא על שליק ,וייסמן ושכטר .בנוסף ,הפלורליזם של החוג הבשל משתקף במגוון עמדות על בעיות היסוד
של המדע האמפירי ,על נושאים מתודולוגיים כמו אימות לעומת סילוף ,אינדוקציה לעומת דדוקציה ועל
יסודות הלוגיקה והמתמטיקה .החזון המעורר השראה היה מסוגל להתחשב בשונות תיאורטית שנעה
בטווח מהאוריינטציה האמפיריציסטית והפיסיקלית של נויראת' לאוריינטציה הפנומנליסטית המקורית של
קאופמן.165
 160ראו ,וייסמן ,שיחות עם ויטגנשטיין (אנגלית) ,עמ' .118
 161ראו החוג ,מניפסט ,עמ' .305
 162ראו נאס ,פלורליזם ,עמ' .7
 163שם ,עמ' ( 5תירגום שלי).
 164שם ,2007 ,עמ' .25
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נויראת' ,על פי שטדלר ,נתן עדיפות להוליזם העומד מעבר לתיאוריה והרלטיביזם

– האפיסטמולוגי

כאלטרנטיבה לאבסולוטיזם הפילוסופי שאפילו פופר עצמו הודה בה  ,וזאת בניגוד לעובדה שבתוך החוג
הוינאי היו כאלה כגון קראפט  ,מנגר ,גדל ופייגל שביטאו את נאמנותם לוריאנטים של המטפ יסיקה – כגון
ריאליזם ואינטואיציוניזם.166
בהתייחסותו של נויראת' להיבטים פוליטיים וסוציו אקונומיים הוא טוען  167כי אם סו ציאליזם יכול להביא
לליברליזם ,הדבר חייב להיות מלווה בסובלנות  ,ולהיעשות בצדק ביחס להבדלים בין הציביליזציות
ולהתאים כל אחד מהם לתכניות הכלכליות

המתאימות לדרכם  .168לפיכך יכול להתקיים מגוון צורות

כלכליות ממגוון סוגים ולחיות בדו -קיום מבלי הכרח תחרותי  .מתוך ההנחה שקיימת אי הסכמה מוצדקת
ובלתי פתירה בין תמיכה בדוקטרינות שונות  ,יש צורך בשפה משותפת ( ,)lingua francaשבעזרתה
יוכל להתקיים שיח ציבורי על בעיות מ שותפות .לדידו של נויראת ' שפה זו עליה להיות שפה פיסיקאלית
המשוחררת ממונחים אבסטראקטיים ומטאפיזיים.
בנוגע לפלורליזם הפוליטי יש לציין כי נויראת ' וקרנאפ נטו לאמץ את המארקסיזם כתפיסה פוליטית ,
בעוד שעמדותיו הפוליטיות של שליק היו ס וציאל דמוקרטיות  .לודביגו ג'ימונה ))Ludvico Geymonat
התוודע לשליק בצעירותו בוינה (בשנת  .)1933שיחותיו עם שליק החלו בנושאים פילוסופיים אך הורחבו
לפוליטיקה ולמדיניות  .ג'ימונה טוען ,169כי באותם ימים הוא האמין באופן נאיבי במהפכה הפשיסטית
"העתידה להגיע לפסגת הניצחון " כדבריו .משום כך הביע ג 'ימונה התנגדות לשליק  ,שהיה סוציאל
דמוקרטי וחזה עתיד קודר לאירופה  .ברצוני לציין כי גבולות הפלורליזם הפוליטי השליקיאני הסתיימו
כאשר עסקו בנאציזם  .שליק דחה נחרצות את הנאציזם  .אך ,ככל הנראה בנוגע לתיאוריות פוליטיות
אחרות היה סובלני למדי.
שליק הרשים את ג 'ימונה בגישתו הפתוחה והמשוחררת מפנייה קדומה

 .שלא כחלק מהפרופסורים

החשובים שלו באיטליה (מקום לימודיו של ג 'ימונה) ,שליק היה רחוק מן התפיסה שהאמת מונחת

 165שם ,עמ' .26
 166ראו שטדלר ,2003 ,עמ' .XVIII
 167ראו John O'Neill, "Unified science as political philosophy: positivism, pluralism and liberalism",
,Studies in History and Philosophy of Science (2003), Volume 34, p. 575-596.
 168ראו Neurath, O. (1920). Total socialisation. In: R. S. Cohen, & T. Uebel (Eds.), Otto Neurath:
Economic writings 1904–1945. Dordrecht: Kluwer, forthcoming pp. 371 -404.
 169ראו  ludvigo Geymonat, Development and continuity in Schlick's thought,בתוך :סינתיזה שליק  ,אנגלית,
עמ' .273
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באמתחתו .יש בכך כדי לבאר  ,לטענת ג 'ימונה ,את רצונו העמוק של שליק בתיאוריות חדשות
ומשמעותיות המשנות את התמונה המדעית.170
בהקשר זה מעניינת העובדה  ,כי קארל פופר ) ,(Karl Poperאחד המערערים על הפוזיטיביזם הלוגי ,
הוציא את ספרו במסגרת סדרת הספרים של החוג הוינאי.171
בסיכום אביא את תשובתו של שטדלר לשאלתי" :האם היה פלורליזם ב'חוג הוינאי'"?

צד אחד של הפלורליזם בחוג של שליק ובאמפירי ציזם הלוגי היה ללא ספק הפילוג בין החלק
הויטגנשטיאני (שליק ,וייסמן ושכטר ) ,לבין אלו שכונו קבוצת האגף השמאלי סביב נויראת ',
קרנאפ ,172האן ,פראנק וציזל  .אך היו קיימים גם ממדים פלורליסטיים נוספים הקשורים
להבדלים פוליטיים ופילוסופיים.173

מעיון בעבודה שנתפרסמה לאחר ונה העוסקת בסוגיית הפלורליזם המדעי  ,174עולה בבירור  ,כי חברי
"החוג הוינאי " לא היו כל כך מסוגרים במוניזם רדיקאלי כפי שמקובל לחשוב אודותם  .כלום הפלורליזם
הרעיוני איפשר חריגה אל מעבר למוסכמה האנטי מטאפיזית? על כך אדון להלן.

 .5סילוק המטאפיזיקה ...ואף על פי כן מטאפיזיקה
המניפסט ,כפי שכבר ציינתי  ,מהווה מסמך עקרונות של החוג הוינאי  .הוא מייצג חזון של מוניזם מחשבתי
מטוהר מ מטאפיזיקה ,מבוסס על לוגיקה ודוחה תיאולוגיה ועם זאת  ,מאפשר אמנות שירה ומוסיקה  .כמו
כן ,המניפסט דוחה את המיסטיקה ,אך מאפשר אינטואיציה.
להלן אביא את גישתם של האנטי מטאפיזיקנים מן החוג הוינאי למושגים רוחניים  ,דתיים ואף מטאפיזיים
כגון :אלוהים ,אמונה וחוויה  .אנשי דת ופילוסופיה רבים חתרו להפשטת מושג האל והאלוהים מכל ממד
קונקרטי הידוע כשלילת האנתרופומורפיזם של האל  .עבודות תיאולוגיות רבות ביקשו להנחיל ממד ים
 170שם.
 171ראו שטדלר ,2003 ,עמ' .XVII-XVI
 172על אגף שמאל בחוג ראו לאחרונה Sarah S. Richardson, The Left Vienna Circle, Carnap, Neurath, and the ,
.Left Vienna Circle thesis, Studies In History and Philosophy of Science Part A (2009), Pp.14-24.
 173ציטט ממכתבו אלי מיום 30.7.08 :
Stephen H. Kellert, Helen E. Longino, and C. Kenneth Waters (eds.), Scientific Pluralism, 174
University of Minnesota Press, 2006, pp. 272.
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מטאפיזיים בעולם האדם ובכך הרחיבו והעצימו את המושגים המופשטים כבועת אוויר  .החוג הווינאי מרד
בכל אלה  ,והמניפסט שואף לחסל את בועת ה מטאפיזיקה המופשטת ,תוך ניסיון לנסח תפיסות בהירות
ומוצקות יותר מבחינה קונקרטית  .נמצא שמושג האל ה מטאפיזי המופשט ,נעלם בחוג האנט י מטפיסי .יחד
עם זאת נכתב במניפסט:

ביטוי רגשות הנוגעים לחיים יכולה להיות משימה רבת משמעות  .אך האמצעי ההולם לכך
הוא האמנות  ,למשל השירה או המוזיקה

[ ]...אם בוחר ה מטאפיזיקאי או התיאולוג לחזור

לשימוש הלשוני הרגיל  ,הוא חייב להבין ולהבהיר שהוא אינו מתאר אלא מבט א ,הוא אינו
יוצר תיאוריה או מבנה ידע ,אלא שירה או מיתוס.175

מכאן נראה לי  ,שחברי החוג ביקשו להסיר תיאור

מטאפיזי מופשט ,אך אפשרו ביטויים של ערכים

רוחניים בעולם האדם  ,כ"משימה רבת משמעות " כהגדרתם .נהיר ,כי שאיפתם הייתה ליצור הפרדה
ברורה ואפילו דואלית בין עולם

מדעי ותיאוריו לבין עולם רוחני-

בשטחים אלה ניתן לבטא ביטויים מיסטיים בלתי מופשטים

אומנותי-מוזיקאי ,לירי וביטוייו .

 ,כאלה המורגשים בעולם האדם והנוגעים

בשדה הרוח.
דברים אלה באים לידי ביטוי נוסף בעבודתו של רודולף

קרנאפ ,המשויך ,כאמור ,לפי שטדלר ל"אגף

השמאלי" .176הוא מציין במאמרו "Uberwindung der Metaphysik durch logische Analyse :
" ,der Spracheשלוש משמעויות שונות למושג "אלוהים":

אנו חייבים להבחין בין השימוש הלשוני בשלושה הקשרים  ,או תקופות היסטוריות  ,שביניהם
לעתים חפיפה  .בשימוש המיתולוגי למילה הייתה משמעות ברורה  .היא ,או מלים מקבילות
בשפות אחרות  ,משמשת לעתים לציין ישויות פיזיקליות המולכות על הר אולימפוס  ,בגן עדן או
בגיהינום .ישויות להן כוח  ,חכמה ,טוב ואושר בהיקף כזה ואחר  .לעתים המילה מתייחסת
לישויות רוחניות  ,חסרות גוף אנושי  ,שבכל זאת מתגשמות בדבריו או תהליכיו של הע ולם
 175ראו החוג ,מניפסט ,עמ'  306ההדגשות שלי ,א.ש .וכן יורגנסן ,החוג ,עמ' .5
 176ראו שטדלר ,2001 ,עמ' .507-498
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הנראה ,ומכאן ניתנות לאימות אמפירי  .מאידך ,בשימוש המטאפיזי המילה "אלוהים"
מתייחסת למשהו החורג מהניסיון  .המילה הופשטה בכוונה מהתייחסות לישות פיסיקלית או
רוחנית שבתוך העולם .וכך היא אינה מקבלת משמעות חדשה אלא נהיית חסרת משמעות.177

המילה "אלוהים" נדחית כמוש ג מטאפיזי ,אך למושג יש גישום בעולם הא מפירי .כלומר ,אין הוא דוחה
את הישות האלוהית הניתנת לאימות אמפירי  .לדידו של קרנאפ ,המטאפיזיקה היא השתלשלות מושגית
של המיתולוגיה שנתגבשה לתיאולוגיה

והפכה למטאפיזיקה  .178במיתולוגיה האדם הפרימיטיבי סוגד

לשדים של רעידות האדמה או מודה בסגידתו לאלת גשמי הברכה  .המורשת המיתולוגית מונחלת לשירה
ולתיאולוגיה ולבסוף הופכת למטאפיזיקה  .האחרונה נשללת לחלוטין בעוד שקודמותיה מתאפשרות על פי
קרנאפ .מכאן נראה שהאנטי מטאפיזיות שוללת בעיקר את מושג האל המופשט

(כגון :הרמב"מי) ,אך

מאפשרת את קיומו של מושג אל כישות רוחנית המתגשמת בעולם הפיסיקאלי  .במילים אחרות  ,ככל
שמושג האל טהור יותר ועל כן מטפיסי הוא חסר יכולת כימות

 .הביטוי באמנות ,בשירה ובתיאולוגיה

והתיאור במדע הינם לגיטימיים כל אחד בתחומו  ,אך עירוב מושגי (כפי שמתרחש בזירה ה מטאפיזית)
הוא בבחינת כלאיים פילוסופיים בלתי לגיטימיים בעליל אליבא דקרנאפ:

אנו מוצאים שהמטפיזיקה עולה מתוך הצורך לתת ביטוי לגישת האדם לחיים

 ,לתגובתו

הרגשית והרצונית כלפי הסביבה  ,החברה ,המשימות להן הוא מקדיש זמנו  ,ולחוסר המזל שעולה
בגורלו .הגישה מבטאת עצמה  ,באופן תת מודע  ,בכל דבר או תו עושה או אומר האדם  .היא
משפיעה גם על מאפייניו החיצוניים  ,אולי אפילו על אופן הליכתו  .אנשים רבים  ,אם כן ,חשים
צורך לבטא את גישתם מעל ומעבר לביטויים אלו  ,בצורה בה היא תהיה נגלית באופן תמציתי
ומובן יותר  .בעלי הכ ישרון האומנותי יכולים לבטא עצמם ביצירות האומנות

[ ]...ההכרחי

לדיוננו הוא העובדה שהאומנות היא דרך נאותה לביטוי הגישה היסודית  ,אך ה מטאפיזיקה
אינה כזו  .כמובן שאין כאן התנגדות מהותית לכך שכל אחד ישתמש בכל צורת ביטוי שיחפוץ ,

 177ראו קרנאפ ,סילוק גרמנית  ,עמ' .224
 178שם ,עמ' .231
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אך במקרה ש ל המטאפיזיקה אנו נתקלים במצב הבא  :במבנה פעולתה היא מתיימרת להיות דבר
שהיא אינה.179

מכאן ניכרת לגיטימיות לביטוי הגישה היסודית (גישת האדם לחיים) במוזיקה ,שירה ואומנות.
בהיבט נרחב יותר טוען קרנאפ ,כי הטענות המטאפיזיות עולות מתוך רצון לתת ביטוי לגישה היסודית של
האדם .אבל המטאפיזיקאי סבור שכל טענותיו הן אמת או שקר  ,בעוד שלמעשה הוא ב יטא ולא תיאר .
לפיכך ,קרנאפ שולל את המטאפיזיקה כמבנה ידע  ,שהיא למעשה שלילת העירוב שבין הפילוסופיה והדת
שיצרה ביטויים מטאפיזיים חסרי משמעות לוגית -אמפירית .נראה לי כי ברוח המניפסט  ,180חותר קרנאפ
להפרדה בין שלילת טענות מטאפיזיות היוצרות מערכת מושגים בעלי משמעות פילוסופית ,לבין אפשרות
לביטויים רוחניים כגון אמנות  ,מוסיקה ושירה  .לדידו שני התחומים קיימים ואפשריים  ,אך אין לערב
ביניהם.
ברוח דברים אלה  ,טוען וויסמן  ,181כי שליק מורו ,היה "משורר" .182כלומר שליק ,אליבא דוויסמן  ,היה
פתוח לשעות הנדירות והיקרות של החיים

 ,לרגעים אל ה הנראים לנו כאילו הקיר נפל ונשבר ואנו

מטפסים לשמים וחשים את עצמנו קרובים ללבו החי של העולם (היקום) .הדבר יכול להתרחש כאשר אנו
מאזינים לקונצרט או מביטים בנוף  .בעת הזאת "הדלת לאינסופי נפתחת לפתע " .שליק תפס רגעים אלה
כרגעים בעלי משמעות חיים נעלה  ,גבוהה .183על מנת להבין את הישגיו של שליק  ,טוען וייסמן  ,יש
להכיר בצד הפואטי ,הרוחני והמטאפיזי שלו .לעיתים קרובות שליק הצטער על כך שהיה פילוסוף.184
וייסמן שואל כאן שאלה נוקבת  :כיצד ראש החוג אשר נשען על מניפסט אנטי מטאפיזי פיתח תובנות שהן
מטאפיזיות? על כך הוא עונה  ,185כי של יק התנגד ל מטאפיזיקה גרידא ,שיש בה ברק מוטעה המסנוור את
האנושות .אשר על כן  ,יש להבחין בין מטאפיזיקה אמיתית ל מטאפיזיקה ז'ורנאליסטית .אם מטאפיזיקה
משמעותה מערכת של טענות אשר מציגה באופן מעושה ומזויף סוג של פיסיקה  ,תיאור מופשט שאמיתותו
אינה ברורה בוודאות ,הרי זו נדחית על ידי שליק .הוא דחה זאת ,משום שתפס באופן לוגי את חולשתו של
 179שם ,עמ' .239
 180ראו החוג ,מניפסט ,עמ'  306וכן יורגנסן החוג עמ' .5
 181ראו וייסמן ,שליק ,עמ' .XV
 182ראו וייסמן ,שליק ,עמ'  XVוכן שכטר ,שליק עמ' .9
 183ראו וייסמן ,שליק ,עמ' .XV
 184שם.
 185ראו וייסמן ,שליק.XXXI ,
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המבנה הטעוני ה מטאפיזי המסוים .אולם אליבא דשליק  ,טוען וייסמן  ,אם המונח ה מטאפיזי ,משמעותו
טעם בסיסי של החיים  ,קדושה פנימית של רצינות ומשמעותו של הקיום  ,אז שליק הינו בעל הלך
רוח מטאפיזי .186חשוב לציין כי עיסוקו של שליק במוזיקה  ,בכתיבה אישית הגותית ופואטית ניכרת
בעיקר בהגותו המאוחרת ואף בספרו "תורת ההכרה הכללית".187
ארנה נאס טוען 188להבחנה ברורה בין הפרקטיקה הפילוסופית בחוג לבין אמונות ודעות ,כעין דיאלקטיקה
סכיזופרנית .הפרשנות על שליק מאופיינת בדיאל קטיקה מתונה  ,שראשיתה בעיסוק בתורת ההכרה ,
בחריפות אינטלקטואלית שאינה פלפול אינטלקטואלי והמשכה כעין רוחני  .נהיר לכול  ,כי שני היבטים
אלה פעלו בהגות השליקיאנית ,אך משקלם השתנה מעת לעת.
נמצא כי שליק נגע בהיבטים מטאפיזיים אחדים  ,בעיסוק בשאלות רוחניות  ,לצד סילוקה של מטאפיזיקה
מופשטת ,עיתונאית ומילולית  .דרכו הדיאלקטית עברה שינויים והתפתחויות  ,אך נבעה מכנות רבה ,
שניכרת ממכלול הגותו ואישיותו גם יחד.189
יתר על כן  ,היבטים מטאפיזיים היו חלק מהותי

גם בהגותו של ויטגנשטיין .לדידו ,תפקידה של

הפילוסופיה ה וא ביקורת השפה  ,בירור הגיוני של המחשבות ולא דיון בהוויה עצמה  .אם כי  ,יש יחסים
שאי אפשר לבטאם כלל על ידי הלשון ,לא ניתן לדבר עליהם אלא רק להראותם .בטרקטטוס הוא כותב:

 6.41מובנו של העולם חייב להימצא מחוצה לו  .בעולם הכל הוא כפי שהינו  ,וכל מה שקורה ,
קורה כפי שהוא קורה .בו אין שום ערך ,ואילו היה בו ערך ,לא היה לו כל ערך.
אם קיים ערך שיש לו ערך  ,חייב הוא להימצא מחוץ לכל מה שקורה  ,מחוץ למה שהינו כך וכך ,
מפני שכל מה שקורה ,מחוץ למה שהינו כך וכך ,מפני שכל מה שקורה והינו כך וכך הוא מקרי.
הממשות היא מעבר לעולם – שאינו אלא מכלול כל מה שניתן להיאמר דהיינו היא מעבר
למדע.190

 186שם ,ההדגשות שלי ; יש לציין כי הדברים נכתבו בשנת  1938כשנתיים לאחר הירצחו של שליק  .ראו ,וייסמן ,שליק,
גרמנית ,עמ' "Schlick ein metaphysisch gestimmter Geist" :XXX
 187ראו וייסמן ,שליק עמ'  ;XVIוכן Ludovico Geymonat, Development and Continuity in Schlich's thought,
בתוך :סינתזה ,שליק ,עמ'  274וכן שם ,עמ' .275
 188ראו נאס ,פלורליזם ,עמ' .5
 189ראו וייסמן ,שליק (גרמנית); וייסמן,שליק (אנגלית).
 190ויטגנשטיין ,טרקטטוס  ,עמ' .78
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הסיום של המסכת מותיר את הקורא תחת מעטה של מיסטיות .המשפט הידוע הוא:191

 .7מה שאי אפשר לדבר עליו ,על אודותיו יש לשתוק.

בהקדמה טוען ויטגנשטיין  ,כי משפט אחרון זה מהווה את עיקר תמציתו של הספר

 .192המסכת הלוגית

פילוסופית מצביע ה ורומזת על קיומו של תחום מיסטי שאי אפשר לדבר עליו אך ניתן להיווכח בקיומו .
מכאן שמשמעות העולם מצויה מחוץ לעולם  .תורת המוסר שעניינה בערכים אינה בת ביטוי  ,משום שכל
ביטוי מוסב על המצוי בעולם ולא על מה שמעבר לו  .ויטגנשטיין הוא לוגיקן ומיסטיקן כאחד  ,כהגדרתו
של רייט .193על אף הסתירה בין שני המינוחים דומה

 ,כי אלה קולעים לתיאור תפיסת עולמו של

ויטגנשטיין.
רבים טוענים

194

כי ויטגנשטיין היה פילוסוף בעל תפיסה דתית  .רוזמה טוען  ,195כי ה טרקטטוס אינו אלא

כעין פואמה של ויטגנשטיין  .בנוסף ,טוען לוריא ,196כי ניתוח המהלך הלוגי והפילוסו פי בטרקטטוס מהווה
כעין ניתוח של גיבושה של תפיסת משמעות החיים  .דהיינו ,הקורא יכול להיות כמטפס שלב אחרי שלב
ובכך הוא עתיד להגיע לכלל הבנה מהם החיים ומהי משמעות

 .197אולם הארי טוען  ,198כי ויטגנשטיין

המוקדם אינו אלא איש מדע הפילוסופיה הגרמנית שבין שתי מלחמות העולם

 ,שאין בו זיקה הכרחית

לעולם הדתי ותפיסתו הדתית התפתחה מאוחר יותר  .יש אף הטוענים  ,199כי ה "אין" שאודותיו יש לשתוק
אינו "אין" מיסטי אלא אינות מוחלטת ,היינו לא כלום.
במניפסט של החוג ניכרת השפעתו הרעיונית של ויטגנשטיין הן בסילוק המטאפיזיקה מן השפה והן במתן
אפשרות לביטויים מטאפיזיים:
 191שם ,עמ' .81
 192ראו לוריא ,ויטגנשטיין על משמעות החיים .
 193ראו רייט ,ויטגנשטיין .
 194ראו מלקולם ,ויטגנשטיין ודת  .וכן צמח ,ויטגנשטיין ומיסטיקה וכן הדסון  ,ויטגנשטיין ואמונה דתית .
 195ראו רוזמה ,הטרקטטוס כפואמה .
 196ראו לוריא ,ויטגנשטיין על משמעות החיים  ,עמ' .116
 197ראו לוריא ,ויטגנשטיין על משמעות החיים ,עמ' .115
 198ראו הארי ,ויטגנשטיין מדע ודת .
 199תודה לפרופסור יוסף שטרן מאוניב רסיטת שיקאגו על הערתו בעניין זה  ,יש לציין כי גם שטרן עורך הבחנה בין שתיקה
המבטאת ריקות לזו המבטאת מלאות בפרשנותו לרמב "ם במורה הנבוכים  .כאשר מ בטאים מחשבות במילים נוצרת עמימות
ומתרחש בלבול  ,הרמב"ם סבור כי המילים מורכבות מחומר וצורה ושילובם מעכיר את בהירות ההכרה  ,הטיעון הרמב "מי
הנחשף במאמר הוא שהשתיקה היא יותר ראויה מן הלשון המילולית הנהגת בפה לפיכך ":ה"שתיקה" אינה מציינת את מצב
ריקות הנפש אלא את ציורי הנפש [ ]...ציורי הנפש הללו הם עדיין "קרובים יותר " לאמת ,כמובן ,והרבה פחות נתונים לטעות
מן הדיבור החיצוני  ,אבל בכל זאת נוטים לאותם סוגי סילוף " ,ראו שטרן  ,התחביר הלוגי כמפתח לסוד ב 'מורה הנבוכים ' ,עמ'
.151-150
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אחדות זו היא תוצר של גישתו המדעית המיוחדת של ויטגנשטיין ' :את שניתן לומר  ,ניתן לומר
בבהירות' .200גם חילוקי דעות מאפשרים הסכמה  ,ולכן ההסכמה נדרשת  .נהיה ברור יותר ויותר
כי עמדה נקייה ממטאפיזיקה ויותר מכך ,מנוגדת לה ,היא מטרת כולם.201

אולם ,בהמשך המניפסט נכתב גם:

אם מיסטיקאי טוען שחווה דברים הנמצאים מעל ומעבר לכול מושג ,לא ניתן להכחיש זאת.
אך ,המיסטיקאי אינו יכול לדבר עליהם  ,היות שדיבור מחייב המשגה ורדוקציה למ צבי עניינים
הניתנים לסיווג מדעי.202

בתוך המניפסט של ה "חוג הוינאי" ניכרת השפעתו של וי טגנשטיין ברוחו של המוטיב הידוע שלו  -על מה
שלא ניתן לדבר אודותיו יש לשתוק .השתיקה היא אפוא ,המבע הראוי של הביטוי המטאפיזי .לפיכך ,קיים
הכרח לסילוקה של ה מטאפיזיקה מן השפה  ,אך בלתי אפשרי לסלקה מעולמו של האדם

 .משום כך ,

שילובו של אדם בעל תפיסת עולם דתית (כגון ויטגנשטיין) ,היא אפשרית במסגרת החוג  ,אם יקבל עליו
את הגישה של סילוק המטאפיזיקה מן השפה.
מעניין לציין  ,כי בשנות העשרים ויטגנשטיין היה לארכיטקט ותכנן את ביתה של אחותו  .אחד השותפים
למלאכת התכנון היה פאול אנגלמן  ,תלמידו של האדריכל הנודע אדולף לוס (הבית עומד על תילו עד היום
בוינה) .תכנון הבית היה עבור ויטגנשטיין לעניין מעין רוחני

 ,אסתטיקה שיש בה ממדים אמנותיים

ורוחניים.203

המושג "אמונה" נדון על ידי וייסמן תוך הבחנה בינו לבין מושג ה "הכרה" .מושגים אלו נבחנים על בסיס
השימוש ב היגדים בשפה הטבעית ,בשפת היומיום .דומה ,כי גישה הבהרתית זו מקורה בהגותם של שליק

.Was sich uberhaupt sagen lasst,lasst sich klar sagen 200
 201ראו החוג ,מניפסט ,עמ' .305
 202ראו החוג ,מניפסט ,עמ' .305
 203ראו וידידפלד ,ויטגנשטיין כארכיטקט וכן הלדן  ,ויטגנשטיין כארכיטקט (ביקורת).
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וויטגנשטיין .לטענתו ,יש לערוך ניתוח מושגי של השימושים השונים של מונח האמונה לצד ניסיו ן לעמוד
על היבטים פנומנולוגיים של האדם המאמין  ,שבהם באה לידי ביטוי האמונה בהוויית האנוש

(ואפילו

בבעלי החיים ) .מושגים אלה אינם בעלי ממד דתי מובהק .וייסמן אף עומד על כך  ,שיש היבטים בהם
האמונה היא וודאית אך יש היבטים אחרים בהם ההכרה וודאית והאמונה היא קלושה .האמונה היא אפוא
בסיס להכרה משום וודאותה ,האמונה מהווה כעין מסגרת ראשונה לידע ומכאן כוחה  ,אך יש היבטים בהם
וודאותה של ההכרה עולה על וודאותה של האמונה.
על פי וייסמן  ,למשולש "הכרה – ספק – אמונה" יש מגוון קשרים סותרים  .יש המצפים לכך שההכרה
והאמונה יעמדו יחדיו בחזית אחת כנגד הספק -

אך זו טעות ; כל אחד יכול לזכור שההכרה הייתה כלי

להתפתחות של הספק ,בעוד שהאמונה גרמה לו להתמוסס.
על פי וייסמן בהיגד "אני מאמין " גלומים שני אספקטים  :פסיבי ואקטיבי  .האמונה הפסיבית  ,נגזרת מן
הידע הנלמד  .לעומתה ,האמונה האקטיבית נובעת מפעילות אישית  .דהיינו הגעתי לאמונה זאת כתוצאה
מתצפית ,רפלקסיה ואני יכול לציין את סיבותיה  .לפיכך אני מאמין ברוחי שכך הוא  .נמצא כי אמונה זו,
הנובעת מפעילות אקטיבית ,היא אמונה אישית שלי.
בנוסף לכך ,אמונה יכולה להיות ורבאלית לגמרי ,חצי ורבאלית או בלתי ורבאלית לחלוטין .לשם כך מציג
וייסמן משל לאדם הנגרר בכוח אל האש  ,התנהגותו כאדם משוגע  ,הוא יתנגד בכל העוצמה  ,יכה ברגליו
ובידיו ויביע את מחאתו של

האדם המבקש על נפשו  .אימת המוות והפחד דומים בעוצמת וודאותם

לאמונה .דפוס אמונה לא רציונאלי הוא פעמים שאדם יכול להאמין במשהו מבלי יכולת לבאר את סיבתו .
כדוגמא לאמונה אי רציונאלית מציג וייסמן את תיאורו של ג

204

'יימס

כי אדם במצב של שכרות חי

בתחושת שכנוע פנימי גבוה  ,למרות שאינו מסוגל לומר במה הוא משוכנע -אם זה נכון נראה כי תחושת
המשוכנע הולמת את מושגי האמונה הטבעית שאינה רציונאלית.
כמו כן ,האמונה מהווה הנחת יסוד בדבר מטרה ושאיפה הניתנת להישג ולמימוש  .שכשם שאדם אינו יכול
לקפוץ ולרוץ במרוץ עד שאין לו בטחון בכך  ,כך הא דם אינו יכול לגלות שהמטרה בהישג יד וניתנת
למימוש ,מבלי שהאמונה תהיה קיימת בו מלכתחילה  .אמונה כאן היא בטחון וודאי המצוי בתשתית של

 204גם כאן וייסמן אינו מציין מקור לדבריו.
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הנפש וניתן להצביע עליו .לדידו של וייסמן ,כשם שבטבע על הירח קיים צד מעורפל לצדו של הצד
הבהיר – כך גם באמונה יש צד מעורפל ויש צד בהיר.
נדבך נוסף הוא ממד רוחני – פנימי של האמונה  .על אמונה מסוג זה ניתן לומר  ,שכשם שיתכן שאיני
מדבר אך אני שומע את עצמי במילים ברורות  ,כך יתכן שאיני מאמין אך אני מוצא שהאמונה מעצבת
אותי.
וייסמן טוען כי לאמונה משמעות מקורית שראשיתה דתית  ,אך היא השתנתה במהלך הדורות והתפתחות
המציאות .למרות שינויים אלה רושמה הראשוני ניכר ברקע ומתלווה לכל משמעות עכשווית כמו
הדם של צלצולי הפעמונים  .לפיכך טוען וייסמן  ,כי כל צופה רגיש יאמר כי האמונה הדתית היא ריבוי
משמעויות בלתי מוגדרות שאנו נושאים אותן ברוחנו.
ניתן לומר כי וייסמן מתמקד במבע של האמונה כמבטאת מצבים נפשיים ביחס בין אדם לאדם  ,בין אדם
לעצמו ולשאיפותיו  .זאת ,מבלי להתייחס למושג האל  .דומה ,כי הסיבה לכך היא  ,היותו של האל ישות
מטאפיזית שאינה לגיטימית בשיח הפילוסופי שבחוג הוינאי  .יחד עם זאת  ,מעיר וייסמן  ,כי רוחה של
המסורת נח על ההיגדים "אמונה" ו"אני מאמין".
מכל הדברים דלעיל  ,עולה תמונה מורכבת יותר ורבת פנים של מחוללי הדיאלוג ב "חוג הוינאי " .מן ה צד
האחד ,הם שאפו לאחדות סביב רעיון סילוק המטאפיזיקה .אולם ,מן הצד שני ,הם אינם מרפים מן העיסוק
במושגים הבאים מהתחום הרוחני  ,המטאפיזי ואף אינם שוללים על הסף רוחניות בעולם האדם  .המוניזם
המקיף ,איפשר באופן פרדוקסאלי ,פלורליזם רוחני נרחב לא פחות.

שכטר ,שגדל בהוויה יהודית מסורתית קלאסית ונחשב כחבר חשוב בחוג הוינאי מעורר את ענייננו:
כיצד התמודד שכטר עם הקונפליקט בין אמונתו הדתית לבין הכרתו

בסילוק ה מטאפיזיקה בחוג בו היה

חבר? האם זנח את אמונתו הדתית לטובת העיסוק בפילוסופיה?
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חלק ג .יוסף שכטר ב"חוג הוינאי"
שכטר הגיע לוינה ככל הנראה בשנת  .1922בשנת  1925הצטרף באופן קבוע לישיבות של החוג הוינאי .
שטדלר מחלק את החוג לשתי קבוצות עיקריות  " :החוג הפ נימי" ו"האישים בפריפריה " ,שכטר ,לטענתו,
נמנה על אנשי החוג הפנימי  .205על פי המכתבים המצויים בידי (מראשית שנות ה 30-ואילך) הייתה קרבה
אישית משמעותית בין שכטר לשליק  .206במקום אחר  207שכטר אף מוגדר "כתלמידו האהוב של שליק ";
לא בכדי כותב שליק על תלמידו שניחן בסגולות מי וחדות" a man of philosophical gifts and :
" .208personal qualitiesיורגן

209

210

גוסטב ברגמן  ,ונטקין) .מקגינס

מונה את שכטר ע ם המשתתפים הצעירים בחוג (יחד עם קורט גדל ,

כותב ששכטר היה חבר מן המניין בחוג  ,כתלמידו של שליק  ,יחד עם

וייסמן .מקגינס אף ציין במכתבו אלי ביולי  ,2008כי שכטר סייע לו מאד במידע אודות וייסמן

(ככל

הנראה כוונתו היא לסיוע בהוצאת הספר "ויטגנשטיין והחוג הוינאי " .)211במאמר שנתפרסם לאחרונה
טוען שטדלר

212

כי היו יחסי קרבה משמעותיים בין שליק לשכטר אם כי היה יחס אמביוולנטי ביניהם

.

שטדלר מציין כי לאחר הירצחו של של יק ,שכטר הצטרף לוייסמן והם המשיכו להרצות בסמינרים שכונו
כבעבר' ,הסמינרים של שליק'.213
על שכטר כותב שטדלר:

בקרב הסטודנטים והמעריצים של שליק בלט הפילוסוף

 ,המחנך והרב יוסף שכטר

(נולד ב

 )1901והוזמן על ידי שליק ליטול חלק בחוג  .שכטר בלט בכמה היבטים  .בנוסף לפעו לותיו כרב
וכמורה לתלמוד בפדגוגיון העברי בוינה  ,הוא למד פילוסופיה  ,בעיקר עם שליק  ,תחתיו השלים
את עבודת הדיסרטציה שלו על ניקולאי הרטמן בשנת  .1931באמצע שנות העשרים עד הירצחו
של מורו ,שכטר נטל חלק בדיונים ב  . Boltzmanngasseשכטר היה הסטודנט היחיד של שליק
 205ראו שטדלר 2003 ,עמ' .XXI
 206ראו להלן נספח מס'  3חליפת מכתבים בין שליק לשכטר – (בתרגום עברי) תודה לארכיון שליק ברוסטוק על מכתבים אלה
וכן להלן נספח מס' " 6בחוגו של מוריץ שליק" רשימה מכתב ידו של שכטר.
 207פרופ' שטדלר במכתבו אלי מאוגוסט  ,2008ראו גם סינתיזה שליק ,עמ' .271
 208ראו שליק ,שכטר ,עמ'  637הציטט מופיע במקור באנגלית.
 209ראו יורגנסן ,החוג ,עמ' .2
 210ראו מקגינס ,הקדמה ,עמ' .VII
 211ראו וייסמן ,ויטגנשטיין (גרמנית) עמ' .31
 212כמה ממכתביו בשנים האחרונות שליק חולק עם שכטר מידע על הרגשתו  ,ואף מידע בריאותי  ,שליק אף מתייחס אליו
בסגנון אבהי ,משהו ,כאשר באחד ממכתביו כותב שהוא דואג לבריאותו בשתי שורות עוקבות.ראו נספח מס' .3
 213ראו שטדלר ,2001 ,עמ' .720
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שהוציא לאור מונוגרפיה בסדרת הכתבים של החוג הוינאי (שיצאו לאור על ידי שליק ופראנק ).
לאחר הגירתו לפלסטינה בשנת  1938שכטר כתב בעיקר בעברית על הקשר בין פילוסופיה  ,דת,
והשקפת עולם  ,הוא ע רך שימוש באנאליזות הלוגיות ברוחם

של שליק  ,וייסמן וויטגנשטיין .

במאמר שלא פורסם מ שנת ("Lehre und Irlehre") ("Teaching and False 1943
 Teachings") ,הוא מתאר את ההשפעה החשובה של מורו  ,שליק ,אשר לזכרו הוא מקדיש את
המאמר.214
 .1הדיסרטציה של שכטר " -עיון ביקורתי ב "עקרונות המטפיסיקה של ההכרה " מאת ניקולאי
הרטמן"
במרוצת ימיו ב"חוג הוינאי כתב שכטר את החיבור הבא:
Kritiche Darstellung von N. Hartmanns "Grundzüge einer Metaphysik der
"( Erkenntnisעיון בקורתי בעקרונות המטאפיסיקה של ההכרה מאת ניקולי הרטמן).215
216

ניקולי הרטמן האיש ומשנתו

הרטמן ניקולי ( 1882 – (Nicolai Hartmannריגה –  1950גטינגן) ,פילוסוף גרמני את לימודיו התחיל
בדורפט ובפטרבורג (אצל ניקולי לוסקי ) לאחר מכן עבר למארבורג ולמד אצל הרמן כהן ופאול נאטורפ ,
שם מונה כמורה ב  .1909כתביו הראשונים נכתבו ברוח האידיאליזם הניאו קנטיאני של הרמן כהן  .ברם,
מאוחר יותר מתח ביקורת על האידיאליסטים וטען שהם מעב

ירים את מבנה ההכרה לתחומים שאינם

משתעבדים לה והופכים את האידיאליזם לדוגמטיזם  .הוא טען שהאידיאליזם הניאו קאנטיאני העמיד
מטאפיסיקה של "המחשבה הטהורה " שאינה פחות מטאפיסית מן האידיאליזם הפרה-
הושפע מן הפנומנולוגיה של אדמונד הוסרל שדרש לשוב את

קנטיאני .הרטמן

"הדברים עצמם " ,אל הניסיון ללא דעות

קדומות ובכך לעצב את הפילוסופיה כמדע  .הרטמן מבקר את העיסוק בפילוסופיה כהעלאת בעיות וניסוחן
בכלים הולמים על פני מציאת פתרון הולם להן לפיכך תפס את עיקר מפעלו כפנומן דהיינו הבהרת
הבעיות ולא הצעת פתרונות.

 214ראו שם ,עמ'  ,224בתרגום חופשי מאנגלית.
 215ראו שכטר ,עיון ביקורתי בעקרונות המטאפיסיקה של ההכרה מאת ניקולאי הרטמן .
 216ראו ולסטרואליזבת ,ניקולי הרטמן  ,עמ'  292-288וכן בראון ,יסודי מציאות והכרה עמ'  55וכן בבנר הרטמן חייו
והשפעתו ,עמ' .339
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באשר ליחסו אל המטאפיס יקה ,דחה הרטמן את המטאפיסיקה הטרום קנטיאנית בכך שדחה כל מחקר על
מושאים שאינם ניתנים להכרה על ידי האדם  .הוא דחה את ניסיונותיהם של הפילוסופים להגיע ל "תפיסת
עולם" ,שלל את האידיאליזם המניח שהעולם הוא אימננטי לתודעה ודרש מטאפיסיקה ביקורתית.האחרונה
היא לדידו מטא פיסיקה של בעיות הסוקרת את המסקנות הפילוסופיים שאליהן הגיע האדם עד כה ואינה
חותרת למציאת פתרונות שיטתיים חפוזים.
בספרו השיטתי הראשון

"( Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnisקווי היסוד של

המטאפיסיקה של ההכרה ") חלק הרטמן על גישתו של כהן  .האחרון סבר שניתן לדחות את המטאפיסיקה
ולהסתפק בתורת ההכרה בעוד שהרטמן הצביע על הבעיות המטאפיסיות הכלולות בהכרה עצמה  .לדידו
ההכרה אינה "ראשית" ,אינה יצירת המושא  ,כמו שסבר כהן אלא תפיסה של משהו הקיים ללא תלות
בהכרה .מן ההכרח הוא שההכרה תהיה מותאמת למבנה של האובייקט ולא תדרוש

לעצמה אוטונומיה .

תורת היש של האונטולוגיה  ,הדבר כשלעצמו  ,עומד במרכז דיוניו אלה של הרטמן  .ההבדל בין שכלתני
ללא שכלתני נוגע רק לשכל או לתבונה אך אינו נוגע ליש עצמו  .לדידו האונטולוגיה חייבת להלך בדרך
ממוצעת בין אידיאליזם וריאליזם  .עובדה היא שקיימת ממשות מחוץ לתודעה ,ההכרה נזקקת לממשות זו
ותופסת קטעים ממנה אך אינה חופפת את היש כולו.
הדיסרטציה של שכטר ,הערכתה ומשקלה
שכטר בעבודתו הביקורתית:
Kritiche Darstellung von N. Hartmanns "Grundzüge einer Metaphysik der
"( Erkenntnisעיון בקורתי בעקרונות המטאפיסיקה של ההכר ה מאת ניקולי הרטמן ) ,מנסה לבחון את
רעיונותיו של הרטמן  ,מרבית הדיון מוקדש לחלק הראשון של הספר אך לדידו של שכטר הביקורת
רלוונטית לחיבור כולו.
מחד שכטר טוען לאופיה העמום שבשיטתו של הרטמן  .מהו האי ראציונאלי לדידו של הרטמן ? האם אותה
יתרה פילוסופית  ,מטאפיסית ,ממשיכה לשמור על אופייה האירציונאלי ? או האם הבעיות "שאי אפשר
לפתור אותן באופן מוחלט" משופעות במושגים לא מוגדרים ומשפטים לא פתורים? משום שהניתוח הלוגי
שלהם אינו מספק והם נדמים לנו כאי ראציונאליים אך למעשה אלה הן שאלות הלוקות בהצגה לא ראויה
גרידא!?
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הרטמן עוסק בבעיות וב "שאלות שהוצגו בצורה לא נכונה " לדידו אלה כוללות סתירה פנימית שאינה
מאפשרת בירור הגיוני – לוגי של השאלה  .שכטר טוען לעומתו  ,כי אין שאלות שגויות  ,אלא רק משפטים
או טיעונים שגויים או כוזבים".
שכטר מסכים עם הרטמן שחולשת המטאפיסיקה היא בכך ששאפה לבסס מו

סכמות כלשהן תוך זניחת

הביקורתיות .התוצאה ריבוי של משפטים ומחשבות "שהחוקר לא ירד למעשה לעמקם " .שכטר סבור כי
השקפתו של הרטמן על המטאפיסיקה בשעה שהוא הגביל אותה לעיסוק במה שנותר ומאמציו לשחרר
אותה מצרכים רוחניים תוך ניסיון לנסח מושגים באופן מדוייק כל אלה

"מאפשרים לחדור אל גרעין

הדברים ולהאיר את מחקריו באור ביקורתי".
ניתן לומר כי שכטר עורך כעין רדוקציה לפעילות של הרטמן ברוח תפיסות ה "חוג הוינאי" .המטאפיסיקה
של הרטמן הנוגעת לתורת ההכרה מתרגם שכטר לפסיכולוגיה  ,ולאפיסטמולוגיה ובכך הוא סבור שיש
להעניק להרטמן הכשר מבחינת ה"חוג הוינאי" .שכטר כותב:
אם נחקור את תופעת ההכרה בעזרת כלים פסיכולוגיים וננתח באמצעים לוגיים את [טיעוניו של
הרטמן ]...לא יהיה צורך לטפל בבעיה או בבעיות הנטועות בפנומן ההכרה בשיטות מטפיסיות
ייחודיות [ ]...בדיקות רבות בספרו של הרטמן אפשר לתרגם לשפה אל מטפיסית ולהעריך אותן
כמחקרים פסיכולוגיים ,לוגיים או אפיסטמולוגיים.
תפקיד המטאפיסיקה והפילוסופיה בככלותה לפי הרטמן מוגבל למדי  ,הבהרת הבעיות וחקירת משמעות
המשפטים בחיי היומיום  .זו היתרה פילוסופית מטאפיסית שנועדה לברר את הגרעין הסתום הלא מובהר
בתוכן הבעיו ת הפילוסופיות  .לדידו של הרטמן זו המטאפיסיקה הוא אף מכנה את המטאפיסיקה שלו
כ"מטאפיסיקה של בעיות " .על פי פרשנותו של שכטר תופעת ההכרה אינה מטאפיסית בהכרח אלא יכולה
להיות פסיכולוגית-לוגית ואפיסטמולוגית.
בפסקה האחרונה טוען שכטר באורח אנטי פנומנולוגי:
אם נחפש מ כנה משותף שיאחד את כל ה לכי המחשבה נשוא דיוננו  ,ניווכח שהמחשבה הבסיסית
היא :שהביקורת האמיתית מתקיימת בכל מקום שבו מנסים להשתחרר מדעות קדומות ש בתיווכה
של השפה הכו שורש כבר בשלב מוקדם" .הרטמן שגה בשעה שעל פי רוב ביקש להתיק דעות
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קדומות כגון אלה לפנומנאלי " .אבל דווקא השפה היא שמאפשרת לנו לראות אותן כדברים
מובנים מאליהם" .ההתמודדות עם אותן דעות קדומות הוא תפקידה של תורת ההכרה.
משפט שכטריאני זה הולם את גישתו העקרונית בימיו בוינה .הוא מצא בשפה את המפתח לתיקון העולם.
יתכן כי בכך שכטר מאפשר לשליק לכתוב את המשפט הבא " :ולפיכך נמנית עבודתו של הרטמן עם טיפוס
הפילוסופיות ששרדו שההתמודדות עמן תהיה נחלת הדורות הבאים".
העבודה מורכבת מראשי פרקים 217נטולת פרק סיכום  .במכתב ההסמכה 218של שליק מובעת ביקורת לצד
דברי הערכה  .הביקורת המובעת בדבריו של שליק היא שהעבודה מסורבלת לעיתים

 ,שליק סבור כי

פעמים ששכטר מעמיק יתר על המידה ופעמים מעמיק מעט ובכך מחטיא את הדיוק המכריע

 .שליק אף

מציין שיש ליקויים טכניים בעבודה.
מאידך הוא משבח את מאמציו של שכטר להעריך את הנכון ואת שאינו נכון במשנה ההרטמנית.
בסוף מסמך ההערכה הוא כותב:
בסיכומו של דבר יש לומ ר שהכותב מתנהל בדרך הנכונה  ,שיש לו הבנה טובה של הדברים והוא
מוכיח מידה מספקת של עצמאות.
לפיכך אני מבקש לאשר את העבודה.
ביקורתו של שליק  ,מן הסתם  ,מבוססת .אך ביסוסה אינו כתוב בעבודת הד "ר או בשוליה  .הוא אף אינו
מתדיין בכך בכתב ההסמכה  .אין באפשרותי כיום לדעת מ ה עמד מאחורי כתיבת עבודת הד "ר על ידי
שכטר ואיזו הדרכה קיבל שכטר משליק לקראת כתיבתה ובמהלכה  .עובדה היא ששכטר אינו תופס עבודה
זו כגולת כותרת של פעילותו הפילוסופית  .לא מצאתי עותק של עבודת ד "ר זו בספרייתו של שכטר  .יתכן
כי דברי הביקורת של שליק הניאו אותו מלעסוק בה או שמא עדותו האישית של שכטר יש בה מידה של
אמת.
לסיכום ,נראה לי כי משקלה המחקרי של עבודה זו בנוגע לדיוננו הוא מועט  ,הן משום שנכתבה בשלב
הוינאי המאוחר  ,היא עבודה גולמית למדי ולא התפתחה מבחינה פילוסופית יותר מאשר עבודת דוקטור
לשם קבלת התואר ותו – לא .שכטר בודאי לא ראה בעבודה זו את גולת הכותרת של מפעלו ההגותי ואף
שטדלר מבכירי חוקרי ה"חוג הוינאי" כיום ,לא ראה לנכון להתעמק במנוסקריפט זה.
 217ראו להלן נספח מספר .4
 218ראו להלן נספח מספר .5
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 .2שכטר כלוגיקן של השפה הטבעית
בספרו של ויקטור קראפט על ה"חוג הוינאי" לא מוזכר שכטר בזיקה לשליק ,אך קראפט מציין את חיבורו
בנוגע לסוגיה לוגית  .219זהו אחד החיבורים המרכזיים ששכטר פרסם בגרמנית במרוצת ימיו בחוג הוינאי
ושמו ""Prolegomena zu einer Kritichen Grammatik

220

("אקדמות לדקדוק ביקורתי ") .הספר

יצא

221

222

 Weltauffassungלימים תורגם הספר לאנגלית  ,ומופיע ככרך שני במסגרת סדרת האוסף של החוג

במסגרת הסדרה של כתבי החוג הוינאי

.Schriften zur wissenschaftlichen :

הוינאי .223בהקדמתו לספר שכטר מודה לנויראת ' ולוייסמן על הערותיהם לפרקים הראשונים וכותב כי
החיבור נכתב בהשפעתו של ויטגנשטיין.224
סגנונו של הספר "אקדמות לדקדוק בקורתי " הוא פשוט  ,כמעט ללא ה ערות שוליים ומזכיר במידה רבה
את כתביו של ויטגנשטיין העוסקים בהיבטים ובניתוחים של משפטים פשוטים  .יש המבקרים את סגנון
כתיבתו של שכטר ,ובצדק רב .225גם בהוצאה האנגלית של ספרו מצויה הערה בעניין זה:

No books are directly referred to in these Prolegomena but the author records
(in a letter of 3 September 1973) that the following are works that he studied
more or less closely in the years up to 1935 and that have an indirect
connection with the ideas of the prolegomena226.

 219ראו קראפט ,החוג ,עמ'  38הערה  ,43לחלוקה של סימנים.
 220ראו שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (גרמני) וכן שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (אנגלי).
221
בקשר להוצאת הספר  ,באחד מן המכתבים שנמסרו לי מארכיון שליק ברוסטוק מצוי מכתב  ,בו שליק כותב לו כי לא ניתן
להוציא את החיבור לאור ולאחר מכן מבשר שליק לשכטר כי שוחח עם המוציאים לאור (יוליוס שפרינגר ) והם הסכימו להוציא
לאור את הספר  ,אלא שיש לקצרו  .ומכאן שנותרו חלקים מן הספר שלא פורסמו  .יתכן שחלקם תורגם על ידי שכטר לעברית
במאמרים שונים ויתכן שהצטרף ל חלקו השני של החיבור  ,שנכתב עוד בטרם האנשלוס  ,אך בסמוך לו אבד כתב היד ראו להלן
נספח מס' .3
 222ראו שטדלר ,2001 ,עמ' .224
 223ראו שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (אנגלי).
 224גלגולו של החיבור מעניין  .עוד בהיותו בוינה שכטר ביקש לתרגמו לעברית ראו שכטר ,סינטאכסיס  .נושא אחד שבו תורגם
לעברית והגיע לידי לאחרונה מארכיון מזי "א (על כך להלן ) .בארץ ישראל הוציא שכטר לאור את "סינטאכסיס " בעברית ראו
שכטר ,סינטאכסיס וכן ראו י' שכטר ,תחביר לוגי  ,בתוך :שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם  ,עמ'  186-173ובו כמה עקרונות
מרכזיים מן הספר .שם מציין שכטר הערות אחדות של פרופ ' יהושוע בר הלל (תלמידו הישראלי של קרנאפ ) ותגובותיו עליהן .
בשנת  1978יצאה לאור מהדורה מחודשת של הספר בגרמנית (ראו :שכטר  ,אקדמות לדקדוק בקורתי (גרמני) .בנוסף לחיבור
זה ,פרסם שכטר עוד בוינה ספר בעברית" -מבוא קצר ללוגיסטיקה " ,שהוא החיבור הראשון בעברית המסכם את "פרינקיפיה
מתימטיקה" של ראסל .ראו שכטר ,מבוא קצר ללוגיסטיקה  ,ברגמן בהקדמתו כותב מילים חמות על המחבר ועל החיבור.
 225ראו בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי ,עמ'  ,100ראו עוד תדמור ,התכוונות ,עמ' .341
 226ראו שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (אנגלי) ,עמ' .163
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לעומת דברים אלה ,כותב שליק בהקדמתו לספר ,כי סגנון כתיבתו הולם את הגישה המקובלת אליה שואף
החוג הוינאי  .שכטר כותב בהקדמה  ,כי מטרת הספר היא הצגת התפ יסה הבסיסית של הדקדוק הביקורתי ,
אשר נועד להשלמה לוגית של הדקדוק המסורתי ושיפורו.227
שליק אף טוען  ,כי הוא חולק על המחבר בכמה נושאים  ,אך אלה הם נושאים ספצ יפיים .בהקדמה להוצאה
האנגלית טוען שטאל  ,228כי שכטר ביקש לנסח את התחביר של השפה הטבעית מחדש תוך הצבעה על
שיטת ניתוח תחבירי חדש  ,אלא שהנסיבות ההיסטוריות גרמו לכך שגישתו תיזנח  .הוא אף טוען  ,כי
מאוחר יותר קרנאפ ורייכנבאך עסקו בעניינים דומים ,תוך התעלמות מחיבורו של שכטר.
בר הלל

229

מבקר

230

את חיבורו של שכטר  .הוא מציין את היעדרה של רשימה ביבליוגרפית מסודרת .

בנוסף ,הוא מ צביע על נכונותו של עקרון הטיעון השכטריאני " -אפשרות ההצבה האידיאלית – אין לו
תוקף כללי בשפות הטבעיות " ,אם כי לטענתו ,שכטר אינו מסיק מתוך העיקרון את המס קנות הנכונות .בר
הלל אף מבקר את הדוגמא הלוגית ששכטר מביא  ,משום שזו לוקה בחסר  .זאת לצד הבעת הערכה חיובית
לעקרונות נוספים שבספר  ,אותם הוא אינו מפרט  .ביקורת נוספת  ,אשר יצאה סמוך להוצאת הספר טענה
גם היא כי קיימים בספר מספר לקויות.231
בנוסח העברי של סינטאכסיס שכט ר מציין  ,כי זוהי שיטה חדשה של ניתוח תחבירי ואם היא תתקבל הוא
יוציא לאור חוברת נוספת  .שיטתו לא התקבלה בארץ ישראל ושכטר כמעט ולא הקדיש מאמץ נוסף
לתחום זה.
ספר זה הוא ביטוי להשקפת היסוד של ה "חוג הווינא י" ,דהיינו שהבנה יסודית של הלשון יש בה כדי
לפתור בעיות הכ רתיות .שכטר התרכז אפוא בלשון הטבעית והיומיומית

 .כפי העולה ממאמרו של

 227ראו שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (גרמני) ,עמ'  5בגרמנית"Dieses Buch soll eine leicht fassliche Darlegung :
meiner Ideen zur Begrundung einer kritichen Grammatik bieten. Die Aufgabe der kritischen
Grammatik bieten. Die Aufgabe der kritischen Grammatik ist eine logische Erganzung und
 Verbeaaerung der traditionelien Grammatik".ובאנגלית"This book aims to present an easy to grasp :
account of my views on the foundation of a critical grammar. The task of critical grammar is a logical
completion and improvement of traditional grammar".
 228ראו שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (אנגלי) ,עמ' .XI
 229פרופסור ללוגיקה והיה חבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  ,נולד בוינה בבית דתי להורים מגליציה הצטרף כפעיל
בשורות המזרחי ועלה ארצה בשנת  ,1933שירת בבריגדה בצה "ל ,היה פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית והיה
תלמידו הישראלי של רודולף קרנאפ  ,היה נשיא האיגוד הישראלי לעיבוד נתונים  .פרסם  ,יחד עם פרופ ' פרנקל את הספר
"יסודות תורת הקבוצות" ,וכן "לשון ואינפורמציה :מסות נבחרות בתיאוריה שלהן וביישומן".
 230ראו בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי ,עמ' .100
 231ראו ביקורת אקדמות לדקדוק בקורתי  ,עמ' .717
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קרנאפ ,232מן המניפסט של החוג הוינאי

233

ואף מכתביו של שכטר נראה  ,שהיגדי התיאור היו מושא

לדיונים מרכזיים בחוג .שכטר מספר בראיה לאחור:

היה זה בוינה בשנת  .1937הרציתי בחוג של פוזיטיביסטים שעסקו בפילוסופיה של המדעים
ובלוגיסטיקה .כיוון שידעתי שהם רואים בהיגדי התיאור חזות הכל עמדתי שם בהרצאותי דרך
משל על משמעותם של היגדים יוצאי דופן כגון ההיגדים הפסימיים הידועים ממגילת קהלת []...
עיקרי הדברים [ ]...עשויים לעזור במידת מה לאינטלקטואלים בזמן הזה ולעצור

במקצת את

תהליך הסתגרותם בהיגדי התיאור (במדעים וטכנולוגיה) .234

ניכרת כאן נימה ביקורתית של שכטר כלפי אנשי החוג הוינאי  .לדידו של שכטר  ,היגדי התיאור חשובים ,
אך הוא סבור כי עולמם של אנשים המתרכזים בהם בלבד ,הוא עולם סגור ומוגבל.
דרכו של שכטר בניתוח התחבירי ש ונה במידה רבה מן המקובל  .מקובל במקומותינו כי קבוצת מילים
הכוללת בתוכה נושא ונשוא  ,עונה להגדרה משפט .ניתוח התחביר נובע מן המשפט כמושא לתיאור .
לעומת זאת  ,מגדיר שכטר כיוונים אחרים למשפטים  ,העולים על היגדי תיאור  .גישה בלתי תיאורית זו ,
באה לידי ביטוי גם במאמרו של שכטר" :הפורמלי והענייני".235
המאמר כתוב בשפה העברית המתובלת בלשון המקרא ובלשון חז "ל .בעבודה זו  ,שכטר מבחין בין שני
היבטים עיקריים בדקדוק  :בין הפורמליזם הדקדוקי -דקדקני לבין ההיבטים הענייניים הכוללים את
משמעותם של ההיגדים  .פעמים השיח שבין אנשים נסב על מינ וחים זהים  ,אך נוצרת ביניהם אי הבנה ,
משום שהם מעניקים משמעות שונה למינוחים  .הם נוקבים במילה זהה  .אך מתכוונים למשמעות שונה .
האחד מתכוון למשמעות הדקדוקית הפורמאלית והאחר למשמעות השימושית

 ,העניינית .לימים ניסח

 232ראו קרנאפ סילוק( ,גרמנית); קרנאפ,סילוק( ,אנגלית); קרנאפ ,שפת הפיסיקה; ברגמן ,הפיסיקליזם.
 233ראו החוג ,מניפסט.
 234ראו שכטר ,שכבות ומערכות בשפה .עמ' .43-44
 235ראו נספח מס '  ,7המאמר בשלמותו מועתק מכתב היד  .בשולי העמוד מצד ימין למעלה נכתב  " :לא ממקצוע לשוננו ".
המאמר נשמר בארכיון מאזי "א ולא נשלח בחזרה לוינה וכך נותר לפליטה  .נראה כי המאמר הוא הראשון של שכטר הכתוב
בעברית .הוא נושא את התאריך אדר תרצ "ג (חורף  .)1933ניכר כי הכותב "לא ממקצוע לשוננו " תיקן שגיאות סגנון ודקדוק
ספורות .פסילתו של המאמר מפרסום ב "לשוננו" אינה מפתיעה  ,לנוכח זירת הפרסום שאינה פילוסופית ולנוכח ידע מועט של
העורכים על וינה והחוג הוינאי  ,יתכן כי המוטיבציה של שכטר לפרסום מסוג זה נבעה ממניעים אידיאולוגיים (בעקבות אביו
שביקש שיכתוב בעברית ) .יתכן גם כי המניע היה חינוכי  ,כחלק מהשקפת עולם של החוג הוינאי אשר ביקשה לחולל שינויים
חינוכיים תודעתיים בתפיסות העולם של קבוצות בחברה  .תודתנו נתונה לארכיון מאזי "א על מציאתו של כתב היד ומסירת
עותק ממנו.
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שכטר את ההבחנה הזאת באופן אחר

 :ההבדל בין השכבה הדק דוקית לשכבה השימושית בלשון .236

שכבות מטריאליות (פורמאליות ושימושיות מעין אלה ) הפכו להיות מושא לתיאור חדש של שכטר את
ההיגדים של הלשון  .אלה באים לידי ביטוי בשכבות ובמערכות של השפה  .דומה ,כי ההשלכות של חיבור
זה נוגעות בעיקר לחזון שהניע את שכטר ,חזון תיקון הלשון ,השפה וניתוחה של השפה.

כפי שראינו עד עתה  ,עיקר עיסוקו המדעי של שכטר בוינה היה סביב הלוגיקה של השפה ולשם כך ערך
שימוש בכלים המדעיים המקובלים בחוג הפוזיטיביסטי הלוגי  .במסגרת זו פרסם שכטר מאמרים נוספים
בתקופת החוג 237ואף לאחריו (המאמרים האחרונים שפורסמו בימי ו היו אף הם במסגרת האוסף של החוג
הוינאי בכרך  .238)21יש לזכור שהרעיון המאחד את חברי החוג היה סילוק ה מטאפיזיקה .כיצד התמודד
אפוא שכטר הדתי עם תפיסות מדעיות רווחות שעמדו בסתירה מהותית לתובנות הדתיות המקובלות
בעולמו? האם חווה שכטר משבר בהתוודעו לעולם הוינאי הנאור?

 .3התמודדותו של שכטר עם המדע
שכטר בווינ ה מתמודד עם המדע בשני היבטים מדעיים  :סילוק ה מטאפיזיקה ותמונת העולם העולה לנוכח
מדעי הטבע והעומדת בניגוד לתמונת העולם הדתית

 .זאת ,בנוסף להתמודדות עם נורמות חברתיות

השונות מן המקובל בחינוכו המסורתי  .ברצוני לבדוק א ת השפעות הקונפליקט על ההגות השכטריאנית .
ביטוי ספרותי להתמודדותו לנוכח הנורמות שבעולם החדש מצוי במאמר

"דמות בשלוש פגישות "

239

.

במעטה של סוגה ספרותית המתארת "ידיד" ,מתאר שכטר את עצמו :

כשהייתי תלמיד האוניברסיטה בווינ ה בשנות העשרים  .הכרתי שם סטודנט אחד שתולדות חייו
היו דומות מאד לתולדות חיי והתיידדנ ו .כמוני היה מיוצאי מזרח אירופה  ,קיבל חינוכו בסביבה

 236ראו שכטר,שכבות ומערכות בשפה  ,עמ'  ,45וכן שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (אנגלי) ,עמ'  11בדברי ההקדמה של
שטאל.
 237ראו  Heinrich Melzer and Josef Schachter, On Physicalismבתוך :סינתזה ,שליק ,עמ'  374-359וכן שכטר ,
שכבות ומערכות בשפה וכן שכטר ,היגדים פסימיים בקהלת (גרמנית).
 238ראו שכטר ,הערות לשאלות האתיקה וכן שכטר ,פילוסופיית התרבות (אנגלית).
 239ראו י' שכטר ,דמות בשלוש פגישות ,בתוך :שכטר ,מסות ורשימות ,עמ' .94-91
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של תלמידי חכמים וחסידים  ,היה ציוני בעל נטיות סוציאליסטיות  ,לא רצה להיות רב מודרני ,240
הצטרף ל "חוג הוינאי " של הפוזיטיביסטים שעסקו בתורת ההכרה ובלוגיסטיקה  ,ואף על פי כן
היה רץ מדי פעם לבתי המדרש של החסידים כדי ללמוד שם דף גמרא בהתלהבות.
בהיותו בעיירה הגליצאית קצה נפשו בציפיה לביאת המשיח באותה צורה אין -סופית האופיינית
לאותה סביבה מדורי דורות  ,שהיתה מלווה רתיעה בלתי מודעת מפני התגשמותה של הגאולה .
בצוק העיתים ,בשנות מלחמת העולם הראשונה ,קיבלה ציפיה זו מעין ממשות נפשית  ,אבל תחת
זה באו גירושי היהודים על ידי צבא הכיבוש הרוסי ואחר כך הפרעות ביהודים על ידי גדודי
פטליורה וכו'.
בכרך האירופי המודרני והנוח  ,בעיר וינה  ,נשם חברי לרווחה  .הוא השתחרר מן המועקה
שבעיירה .הוא השתחרר גם מן התופעות הקשות של העיירה  ,שכל אחד נכנס במגפיו לתוך
נשמתו של חברו  .אבל הוא לא היה מסוגל להתאקלם בוינה שהיתה מלאה הפקרות מינית  .כוח
המשיכה של המיניות החופשית היה גדול  ,אבל המעצורים שהביא מבית אבא ואמא היו חזקים
מאד בנפשו.241

פסקה אוטוביוגרפית מאוחרת זו (שפורסמה לאחר כארבעים שנה ) מעידה על התמודדות שהייתה כרוכה
בהסתייגות מתופעות שליליות שבעיירה היהודית כמו גם מההפקרות הווינאית

 .242ברצוני לציין  ,כי

התייחסותו של שכטר להשכלה בוינה ולעולם הנאור אינה כגילוי האור לעומת החושך  ,אלא מבטאת שינוי
המחייב התייחסות מצדו  .הוא מ ציג את התוודעותו המורכבת לעולם חדש על האורות והצללים שבו כפי
שקיימים גם בהוויה המסורתית  .על פי דבריו  ,הוקיר את היתרונות שבעולם הווינאי אך לא נסחף אחריו
באופן טוטאלי.

 240זכורני שסיפר לי כי הוצעה לו משרת רבנות בוינה או באוסטריה אך הוא סירב ל קבלה.
 241שם ,עמ'  ,91כך אמר לי בשיחה בעל פה ,באחת החוברות המצויות בארכיון הוסיף בכתב יד" :האדם הזה אינו אלא אני ".
 242ראו גם שטדלר  ,2001 ,עמ'  ,190הוא מציין כינוס בוינה בשנת  1931שעסק ב "רפורמה בתחום המיני " ככל הנראה
בהשראה מרקסיסטית .
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ברם ,ההתוודעות למדע הובילה את שכטר להתמודדות דתית משמעותית ואף אל פתחו של משבר  .במאמר
שנכתב בשנות העשרים (ופורסם בשנת  ,243)1943שכטר טוען כי המשבר המדעי הוביל לקשיים רציניים
בנוגע לכנות של תפילתו והוא כותב:

הגע בעצמך  ,כיצד יכולים לאחוז בדת תמימה אם הרוב המכריע של המשכילים הדתיים מודים
במדע המניח שאין תיאור העולם כתיאורה של הדת  ,שהשמים ,למשל ,אינם השמים שבמקרא
וכדומה[ ]...גם התפילה של המשכיל אינה תפילה זכה ותמימה  ,תפילה שאין בה תערובת פסולה .
יש להדגיש שאין דתו של האדם המשכיל שלימה ואין תפילתו תפילה תמה  .רבים הם בני
האדם שאינם יכולים להתפלל גם בשעה שהם סובלים קשות  ,ואלה הם לעתים מטובי בני אדם ,
משום שהם נאמנים לעצמם ונאמנות הוא  244ערך מוסרי .אין הם מתפללים משום שאינם יכולים
להתפלל מתוך תמימות דתית ,ואי יכולת זו מעידה על הערכתם את התפילה ועל ערכם כאחת.245

יש כאן ביטוי מובהק למשבר אליו נקלע שכטר  .שכטר מצביע על זעזוע ברלוונטיות של התפילות  .האדם
(שכטר ע צמו) החפץ בתפילה  ,אך כנותו אינה מאפשרת לו להתפלל נוכח המתח שבין המדע והדת  .הוא
קובע במפורש ובאופן חד משמעי כי ההשכלה פוגעת בדת ולכן גם בתפילה

 .התפילה של המשכיל

אינה זכה ותמימה ואין דתו שלימה  .זוהי קביעה קשה ורצינית  .יחד עם זאת הנאמנות מהווה משענת
מוסרית לאדם המתלבט ,אך אינה מהווה תחליף לעוצמה הדתית שנפגעה באופן רציני.
בהמשך המאמר  ,מביע שכטר את דאגתו לדתיותו של האדם המשכיל  .הוא סבור  ,כי זניחת האמונה אינה
מהווה פתרון וכי הדת נותרה דת של "שרידים חזקים מבית כביר הרוס " .אין אפשרות לבנות את הבית
מראשיתו ,אך אין מקום לכפירה:

 243אנו יודעים זאת על בס יס הערתו של שכטר בכתב יד בשולי המאמר כי המאמר נכתב בשנות העשרים
הגרמני הוא מסוף שנות השלושים ראו גם שטדלר  ,2001 ,עמ' .224
 244כך במקור.
 245ראו ,שכטר ,תורה ומינות ,עמ' .82

 ,בעוד שהנוסח
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מי שכופר בכוחה של הדת בזמננו קל להוכיח לו שאינו צודק  ,כי מראים לו את השרידים הנ "ל,
כלומר ,את התופעות הדתיות הקיימות באדם  ,אבל מי שמודה בכוחה של הדת ורוצה בדת
שלימה נוכח עד כמה הבית הרוס.246

כאן ,רומז שכטר להתמודדות רעיונית עם המשבר שאותה הוא

מפתח מאוחר יותר (בכך אעסוק בפרק

השני).
בנוגע לתפילה שכטר כותב שמצא עיגון רעיוני בעבודתו של רודולף אוטו:

מצאתי עניין בספר  ,וביחוד בפרקים הראשונים שבו שעזרו לי בתחילת שנות העשרים למאה
להתקרב מחדש להבנה -הרגשה של תפילות הימים הנוראים (ראש השנה ויום הכיפורים ) ושל
"כתר מלכות" לרבי שלמה אבן גבירול שנהגנו לומר בליל "כל נדרי".247

דבריו של רודולף אוטו הי ו אפוא מקור להעצמה דתית של שכטר  .רואים אנו שהדילמה ששכטר מצביע
עליה כבר בראשית שנות העשרים הייתה דילמה אישית  .היא מתארת את צורת התמודדותו שלא על ידי
זניחת הרעיון הדתי ,אלא באמצעות הישענות על מוטיבים המאוששים אותו  ,למרות המשבר  .המשבר
מביא את שכטר לגבש את דמותו של האדם

"המשכיל הדתי " .כלומר ,אדם המתייחס בכנות לממצאים

מדעיים ותופסם כביטוי לכנות אינטלקטואלית (שאף היא לדידו עניין מוסרי דתי ) .ממצאים אלה  ,סותרים
מוטיבים ות יאורים מרכזיים בדת ובכך מערערים את תמונת העולם הדתית  .אולם ,נותרו תופעות דתיות
שניתן לטפחן באמצעות הגות דתית מקבילה או משלימה.
לאחר שראינו את המשבר השכטריאני בעקבות הקונפליקט לנוכח תמונת העולם המתגלה לאור מדעי
הטבע והעומדת בניגוד

לתמונת העולם הדתית  ,עולה השאלה :כיצד מתמודד שכטר עם

"סילוק

המטאפיזיקה"?

 .4מדע ומטאפיזיקה כ"תורה ומינות"-
 246ראו שכטר ,תורה ומינות ,עמ' .82
 247ראו שכטר ,על הקדושה ,עמ' .129
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דומה ,שהמאמר "תורה ומינות" 248הוא המסמך הראשון המשקף את התמודדותו של שכטר עם הגישות
249

האנטי-מטאפיזיות שבחוג הוינאי .למאמר ככל הנראה שתי גרסאות :גרסה עברית בסגנון פוזיטיביסטי

שנכתבה בשנות העשרים ופורסמה על ידי שכטר בשנות הארבעים וגרסה גרמנית בשם "Lehre und
"( Irlehreלימוד ולמידה שגויה .)250שטדלר טוען ,כי המאמר הוקדש לשליק ,אך לא פורסם מעולם.251
במאמר זה שכטר עוסק בתורה ובמינות ,בחידוש המיתוס ובמשבר הדתי לנוכח התפתחות העולם המדעי.
שכטר פותח בהגדרות המושגיות של "תורה" ו"מינות" במאמר:

אני משתמש כאן בשני המושגים תורה ומינות במובן שונה מן המובן שבדברי חז "ל (השינוי הוא
לדעתי תוצאה של שינוי שחל בעולם התרבות  ,ועיקר המושגים נשאר ) ,המושג "תורה" כולל
כאן כל הכרה וכל מדע במידה שהם נובעים מתוך

השאיפה לאמת ולבהירות (גם ה מטאפיזיקה

בשעתה ,כלומר ,לפני שהכירו יחידי סגולה שאינה הולמת את המציאות

 ,תורת אמת היתה ).

השאיפה לכנות  ,לאמת ולבהירות  ,המתגלית במדע היא המעלה את המדע לדרגת תורה  .אבל
עיקר המושג "תורה" כולל את תורת החיים של האדם

(את תורת תוכן החיים

ואת תורת

ההתנהגות) במידה שהיא נובעת באופן ישר מתוך השאיפה לקיום הערכים המוסריים בלי תיווך
מטאפיזי (התיווך ה מטאפיזי פסול הוא מזמן שהכירו ההוגים שאין ה מטאפיזיקה כוללת הכרות
שתורת החיים צריכה להיות תורת אמת) .252

נמצא ,כי שכטר עורך טרנספורמציה מושגית לשני מונ חים מסורתיים  " :תורה" ו"מינות" .טרנספורמציה
זו נשענת על משמעותם המקורית ויוצקת לתוכם משמעות ברוח הפוזיטיביזם
המודרני בנוסח הפוזיטיביסטי הלוגי הוא כעין תורה

 .שכטר טוען  ,כי המדע

 ,משום שהוא מבקש להבהיר מושגים בפשטות

ובכנות ,חותר לאמת בלתי מטאפיזית ובכך מגיע לכ לל תורה  .יש לציין כי הכללת מושגי האפיסטמולוגיה

 248ראו שכטר ,תורה ומינות  .יש לציין כי המאמר העברי נכתב במרוצת ימי מלחמת העולם השניה וניכר ששזורים בו מוטיבים
אקטואליים ,אך גרעינו הרעיוני הוא פוזיטיביסטי משנות העשרים .
 249בשולי הטקסט הוסיף שכטר בכתב ידו" :הנוסח כאן הוא פוזיטיביסטי גמור משנות העשרים".
 250נכתב ככל הנראה בשנת  .1938תודה לד"ר יהושע רוזנברג על הצעתו לתרגום זה.
 251ראו שטדלר  ,2001 ,עמ'  .224שטדלר מעיר שבמאמר שכטר מתאר את השפעתו החשובה של שליק עליו  ,אך בנוסח
העברי המצוי בידינו אין לכך זכר  .הטקסט הגרמני הוא טקסט מאוחר יותר משנות השלושים  .את המקור הגרמני לא עלה בידינו
להשיג למרות שנכתב שהוא מצוי בארכיון שליק באמשטרדם .טרם מצאוהו עד עתה.
 252ראו שכטר ,תורה ומינות ,עמ' .77
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כ"תורה" מצויים גם בהגותו של הרמב "ם .253אמנם ,הרמב"ם מתייחס שם להבנה של האדם את התורה ,
דהיינו שימוש בכלי ההכרה בניתוח מושגי התורה והתובנות העולות מהם  .בכל אופן הכללת כלי ההכרה
כתורה משותפת לשכטר לרמב "ם כאחד  .בנוסף לכך  ,טוען שכטר  ,כי במושג תורה כוונתו לתורת החיים
של האדם  ,התנהגותו ושאיפתו לקיים חיי מוסר (כאן יוצא שכטר מן השטח המדעי -פוזיטיביסטי הצרוף
ועובר לתחום אחר ) .254בהירות הכרתית זו היא ביטוי ל "אור אלוהי אשר בקרבו " ,255כהגדרתו של
שכטר .מושגים אלה מהווים עבורו כעין תורה משום שהם "הולמים את האמת שבלב " .256נמצא שהמונח
תורה אינו רק הכרתי אלא גם אינטואיטיבי  ,רוחני .שכטר שואף אפוא  ,לאמת הכרתית ההולמת את האמת
שבלב והניתנת לביטוי או לתיאור  .פעולה התנהגותית מוסרית ללא תיווך מטאפיזי – זו תורה במובנה
החדש ,אליבא דשכטר .תורה זו היא ביטוי גבוה ונעלה של האדם.
ברוח סילוק ה מטאפיזיקה שכטר טוען כי "כבוד אלוהים הסתר דבר " .257מכאן שיש "לנסח את הניתן
לניסוח ,להשאיר בצריך עיון את הצריך עיון  ,לצמצם את הדיבור במקום שיש לצמצמו ולשתוק במקום
שיש לשתוק " .258אודות אלוהים יש לשתוק יותר מלהמשיגו

 ,טוען שכטר .מכאן ,השתיקה

הויטגנשטיאנית אליבא דשכטר היא ביטוי לאלוהי  ,ביטוי לנשגב ,ביטוי שאינו מילולי אלא נובע מבהירות
הכרתית ואינטואיטיבית כאחד  .נמצא כי השיבה למושג האלוהים כפי שהיה בעבר אינו אפשרי  ,אליבא
דשכטר .על כן נחוץ ניסוח מחודש ההולם את הכלים המדעיים החדשים ,שאינם מטפיזיים.
המינות היא אפוא ה מטאפיזיקה ,התיאולוגיה והמיתולוגיה  .הכפירה לדידו  ,אינה בסילוק ה מטאפיזיקה
משום שיש בה אמת לנוכח ההתפתחות המדעית

 .הכפירה היא דווקא בשימוש במטבעות לשון

מטאפיזיים שמשמעותן הופרכה  ,היינו אינן עומדות באמות מידה של האמת ההכרתי

ת

והאינטואיטיבית .לטענתו -

 253להלן דברי הרמב "ם" :וחייב לשלש את זמן למידתו  :שליש בתורה שבכתב ; ושליש בתורה שבעל פה ; ושליש יבין
וישכיל אחרית דבר מראשיתו  ,ויוציא דבר מ דבר ,וידמה דבר לדבר  ,וידין במידות שהתורה נדרשת בהן עד שיידע היאך הוא
עיקר המידות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה --ועניין זה  ,הוא הנקרא תלמוד  .יד []...
ובשלוש ,מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר  .ודברי קבלה  ,בכלל תורה שבכתב הן ; ופירושן ,בכלל תורה שבעל פה ;
והעניינות הנקראין פרדס  ,בכלל התלמוד  .טו במה דברים אמורים  ,בתחילת תלמודו של אדם ; אבל כשיגדיל בחכמה ולא
יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב  ,ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה --יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה ,
כדי שלא ישכח דבר מדברי דינ י תורה  ,וייפנה כל ימיו לתלמוד בלבד  ,לפי רוחב ליבו ויישוב דעתו " .משה בן מימון  ,משנה
תורה ,ספר מדע ,הלכות תלמוד תורה ,פרק א' הלכות יג-טו.
 254אין זה מפתיע איפוא ששכטר התייחס בחיוב לחיבורו של שליק מראשית שנות השלושים "שאלות האתיקה".
 255ראו שכטר ,תורה ומינות ,עמ' .80
 256ראו שם ,עמ' .77
 257זאת על בסיס הכתוב במשלי כ"ה ,ב.
 258ראו שכטר ,תורה ומינות ,עמ' .80
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המושג "מינות" כולל כאן כל מיתוס  ,כל מטאפיזיקה וכל תיאולוגיה משעה שחדלו להיות אמת
שבלב ,כלומר :משעה שפסקה האמונה השלימה בהם  .באותה שעה שקמו חכמים בעולם האלילי
וערערו את יסודות המיתוס – אף על פי שלא היתה השפעתם ניכרת עדיין בעם – נדחה המיתוס
מן התודעה האנושית והמיתוס המחודש (בצורה גנוסטית -מיסטית) הוא בגדר מינות  .והוא הדין
במטאפיזיקה ובתיאולוגיה .האלילות התמימה אינה בכלל מינות  .ההבדל שבין התורה ובין
המינות ,שהתורה מתקיימת על מוטיבים שהם אמיתיים בתודעה האנושית והמינות
מתקיימת על מוטיבים שהיו אמיתיים ואינם אמיתיים עכשיו.259

בהמשך המאמר שכטר מצביע על שני דפוסי מינות  :האחד הוא זה המטשטש ערכים .אין הוא עורך הבחנה
בין אמת ושקר  ,טוב ורע ושמח על אובדנם  .הדפוס השני  :העיסוק במטאפיזיקה מעורפלת ומנוכרת למדע
הידוע .אמנם בדפוס המינות השני יש

זיקה למוסר ,אך הוא עומד למעלה מן ההכרה האנושית ובכך

ההכרה מיטשטשת .תפיסה מופשטת זו גורמת לערפול ואינה נוגעת בלבו של האדם.
נמצא שבאמצעות שינוי מושגי  ,יוצר שכטר על ידי טרנספורמציה במושגי

"תורה ו "מינות" ,מהפך

תפיסתי .משמעות המושג המקובל "תורה" ,כולל דרך חיים מסור תית הנשענת על הנחות יסוד של אמונה
באל והמשמעות המקובלת למושג מינות מוסבת בעיקר לנצרות או לכפירה  .באופן רדיקאלי הופך שכטר
את "איש התורה " ,לזה ההולך בדרכם של מסלקי ה מטאפיזיקה .התורה היא שאיפה להכרה אמיתית
המבטאת בבהירות מושגית ולוגית את האמת שבלב .תובנות אלה מתנסחות בפשטות ,אך בעמקות .הן אינן
נשארות במישור התיאורטי  ,אלא שכטר מביא גם את יישומן במעשה הטוב המוסרי  .פעולות תיאורטיות
ומעשיות אלה עומדות בזיקה ל "אור האלוהי שבאדם " כהגדרתו של שכטר  .בעוד שהמין  ,אליבא דשכטר,
לוקה בערפול מטאפיזי ,שסופו שלילת האתיקה ואובדן דרך מוסרית  .יש מן המינים השמחים על אבדן
דרך מוסרית ושכטר מצביע על הנאציזם  ,כדוגמא לכך  .נמצא אפוא ששכטר מעניק לעקרון סילוק
המטאפיזיקה משמעות דתית ולדבקים הדוגמאטיים ב מטאפיזיקה הוא מקנה מעמד אנטי דתי ואפילו

 259ראו שם ,עמ' .77
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כפרני .מהפכה מושגית זו היא

מקורית ו ייחודית להגות ה שכטריאנית בהתמודדותה עם סילוק

המטאפיזיקה.
באופן מפתיע מעט  ,שכטר מוצא בפעילות שבחוג הוינאי מקור להשראה רוחנית והתאמה מסוימת לסגנון
בית המדרש המסורתי בו הורגל  .בכך מקבלת הייחודיות השכטריאנית ממד נוסף  .הדבר בא לידי ביטוי
בתיאורו של שכטר את שאיפתו של מוריץ שליק לבהירות מושגית:

=ידי ניתוח המושגים ,

הרבה פעמים שאלתי את עצמי אם לא תיחרב התהייה הפילוסופית על

והגעתי למסקנה שהחשש שלי מוצדק  ,אך מאידך גיסא מביא הניתוח לידי כך שהתהייה נעשית
צרופה יותר ,עמוקה יותר ,וסוף סוף הכל תלוי באדם  :לאדם הנוטה לפשטנות  ,לנוחות מחשבתית
גרמה הגישה של ה "חוג הוינאי " נזק ,ולאדם הנוטה להעמקה הביאה תועלת  ,כי היא שיחררה
אותו מן הלחץ המחשבתי ועשתה אותו פתוח לקבל השראה.260

נמצא אפוא  ,שהפעולה ההכרתית הייתה עבור שכטר משמעותית מבחינה רוחנית

 .לימים כתב שכטר,

שמצא מכנה משותף בין עיסוקו בלימודים המסורתיים בתלמוד לעיסוקו בפילוסופיה:

הסביבה שבה חונכתי וממנה באתי ה ייתה כאמור  ,תלמודית .אבותי ומורי לימדו אותי לרדת
לעומקה של סוגיה תלמודית ולבחון את יסודותיה בלי משוא פנים
מצאתי עניין רב בגישתו הביקורתית של שליק לבעיות מדעיות

 ,ויתכן שמשום כך
ופילוסופיות .מאידך גיסא

היתה הסביבה שבה חונכתי ספוגה לבביות חסידית והתקבלה על לבי הדגשתו של שליק את
השמחה ואת טוב הלב בתורת המוסר  .חלקתי עליו באתיקה בהדגישי את הערך

"שמחה של

מצוה".261

על בסיס פסקה זו נראה לי  ,כי שכטר סבר שיש התאמה מסוימת בין התורה שהכיר לתורה החדשה
החותרת לבהירות לוגית ולהסרת ה מטאפיזיקה מן השפה .בראיה לאחור נראה  ,כי שכטר (בדומה לשליק)
 260ראו שכטר ,מוריץ שליק ,עמ' .9
 261ראו שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם ,עמ' .222-221
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מעניק למדע ולהבהרה המושגית מעמד כמעט מוחלט שיש בו לדעתי ,מידה רבה של תמימות נאיווית ,מעין
אוטופיזם אופטימי וילדותי הנובע אולי מעידן האידיאולוגיות.
דומה ,כי הקטע הבא ,מביע באופן הולם ונחרץ את ההיבט הדתי ששכטר מייחס לסילוק המטאפיזיקה:

תוכו לא היה כברו" .בדרך כלל אנו נתקלים באנשים שאין תוכם כברם  ,שברם טוב ותוכם רע ,
שברם דתי ותוכם ניהליסטי ,אבל הכרתי סופר אחד שתוכו לא היה כברו באופן הפוך  :בברו היה
בורח מפני כל מטאפיזיקה ומתרחק מכל ביטוי דתי ובתוכו היה

מטאפיזי דתי .ומה ראה

להתרחק מכל ביטוי מטאפיזי דתי? – משום שראה את בני דורו שהם נכשלים בעוון ועוברים על
'לא תשא את שם ה ' אלוהיך לשוא ' ,שהם מחללים את השם על ידי ז
ומטאפיזית - ,עמד וגדר את עצמו ונדר שלא להזכיר שם שמי

'ורנליסטיקה דתית

ם כדי שלא לחללו  .אבל כיוון

שכוונתו היתה לשמים היה בדבריו המדעיים הבלתי מטאפיזיים והבלתי דתיים מן הזוהר
השמיימי והיו מאירים את עיני הבריות.262

אמנם ,דברים אלו נכתבו שנים רבות לאחר ימיו בחוג הוינאי

 ,אך יש בהם כדי להאיר את התפיסה

השכטריאנית באותה תקופה  .שכטר תופס את ההתרחקות מביטוי מטאפיזי כמשימה דתית  .נראה לי  ,כי
הוודאות המדעית וההכרתית  ,הייתה עבור שכטר מעין תחליף לוודאות הדתית המסורתית  .יחד עם זאת ,
הוא מצא בה עיגון לדתיות מחודשת בדרכו  ,שהפכה להיות לתורה גם במובן המוסרי של המלה  ,משום
חתירתם של בני החוג לבהירות מושגית במדע ,באתיקה ואף ברוחניות.
ראינו עד עתה  ,כיצד התמודד שכטר עם תפיסות מדעיות רווחות שעמדו בסתירה מהותית לתובנות
הדתיות המקובלות  ,כגון הקונפליקט שבין ה מטאפיזיקה שבדת לסילוקה במדע  .בהמשך אבחן את אופי
יישומה ופיתוחה של התיאוריה השכטריאנית

(אותה יצר לנ וכח המשבר שעבר בוינה בראשית שנות

העשרים) בשדה המחקר המדעי.

 .5שכבות ומערכות בשפה -שלב נוסף ב"חוג הוינאי"

 262ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .99
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בעבודה

שנכתבה על ידי שכטר  ,בשלהי התקופה הוינאית  ,שכטר מצדד בפיזיקליזם .הוא דן בפירוט

ביתרונותיו העשויים להוביל ליצירת מדע מאוחד אובייקטיבי  ,כמו גם בחסרונותיו .הפיזיקליזם ,לדידו,
מתיימר להקיף את כל תופעות העולם .ברם ,בסופו של המאמר שכטר כותב:

כשאנו אומר ים שמישהו אחר מרגיש כאב  ,איננו חושבים בפשטות על התנהגותו כפי שמתוארת
במשמעויות התנהגותיות  ,שזהו כל הדיון במדע הפיזיקלי  ,אשר מטרתו בהכרח לבסס היגדים
הנתונים לבדיקה על ידי הכל  .הרעיון ש היינו יכולים לוודא מיידית את ההרגשות של אחרים ,
[ ]...נראה כמסביר את השימוש היומיומי שלנו בשפה הפסיכולוגית

 ,ומעניק להיגדים

התחושתיים של אחרים [ ]...תוכן שהוא מעבר לפיסיקאלי  ,כזה שהוא כל מה שאנו יכולים
לבדוק בפועל.264

 263ראו  Heinrich Melzer and Josef Schachter, On Physicalismבתוך :סינתזה ,שליק,עמ'  ,374-359ובגרמנית ראו
זכרון לשליק  ,עמ' .103-92 ,נכתבה ב 1937 -ופורסמה ב  -1980כאן המקום לציין ולהזכיר לטובה את האדם היינריך מלצר .
שהיה ככל הנראה ידיד של שכטר ויחד עמו כתב את המאמר  .הפרטים אודותיו לוטים מ עט בערפל  .ניסיתי להסירו באמצעות
מידע שהיה ברשותי (דבריו של שכטר עצמו ) ובעזרת מידע מן האוניברסיטה הוינאית  .הפרטים שמסרו לי מהאוניבסיטה
הוינאית הם  :מלצר ,נולד ב 28 -ביולי  ,1913בוינה ,למד באוניברסיטה בשנת  1931פילוסופיה ,פסיכולוגיה וספרות אנגלית
וגרמנית ,קיבל דוקטורט ביולי  ,1936בפסיכולוגיה ופילוסופיה בהדרכת פרופ ' שליק ,מונה כספרן במחלקה לפילוסופיה בוינה
בשנת  1936אך שנה מאוחר יותר לא נמנה על חברי האוניברסיטה  ,עד כאן דבריו של ד "ר מייזל מוינה  .דומה כי לא הכל
סופר עדיין  .שכטר טען כי מלצר היה אדם שהכיר את המנגנ ון הנאצי ואף השתייך אליו באיזשהו אופן  .לאחר ה "אנשלוס"
סיפוחה של אוסטריה לגרמניה (במרץ  )1938שוטרי הגסטאפו חיפשו אחרי שכטר בבית הוריו אך לא מצאוהו (ראו :שכטר,
מסות ורשימות  ,עמ'  .)97-95במקביל הם אסרו את אחותו של שכטר גב ' רבקה (שפירא – גאבר) שהתגוררה אף היא בוינה .
שכטר נעזר מאד בידידו היינריך מלצר שהעביר אותו ממקום מסתור למשנהו במשך ימים אלה עד שנתאפשרה עלייתו לארץ
ישראל .ככל הנראה הסתתר שכטר גם במקומות בעלי חסינות דיפלומטית כולל נסיעה ברכבים שהיתה להם חסינות מעין זו .
במהלך ימים אלה הגיע מלצר לראש הממשלה האוס טרי שמונה על ידי הנאצים ארתור זייס אינקווארט ((Seyss-Inquart
(ראו כוכבי  ,הדרך למשפטי נירנברג  ,עמ'  .)127 ;88וביקש שיסייע לשכטר הלה סירב  .בטרם עלותו לארץ שכטר ייפה את
כוחו למשוך את כספיו שנותרו בבנקים באוסטריה (שכטר חשש להגיע לבנקים מחשש שייעצר ) .כספים אלה שימשו את הוריו
שהותיר אחריו בוינה  .שכטר שהיה מודאג מאד לגורל להוריו  ,הביע את דאגתו בפני חבירו  .והלה לקח אופנוע ומידי לילה סייר
מסביב לביתם של הוריו כדי שאם יגיעו אנשי הגסטאפו לעצור אותם יתערב מיד משום מעמדו וישחרר אותם  .ובמשך שנה
בכל לילה הגן על הורי שכטר שחזותם היתה כשל יהודי המזרח (אוסט יודן ) .עד עלותם לארץ ישראל באפריל  ,1939זאת
ועוד ,היינריך מלצר שכר עורכי דין ואנשים בעלי שם הקשורים למשטר הנאצי על מנת לשחרר את אחותו של שכטר והדבר
עלה בידו  .שכטר טען כי היינריך מלצר הוא ראוי לתואר "חסיד אומות העולם " אך לא פעל בנדון .בימי מלחמת העולם השניה
נהרג מלצר בחזית המזרחית ככל הנראה כחייל ב "ורמאכט " .כאשר ביקשו לפרסם את ספר הזכרון לשליק  ,שכטר פרסם את
מאמרו שכתב יחד עם היינריך מלצר בשינוי אחד  .שכטר טען כי על פי הכללים האקדימיים היה ראוי ששמו שלו יהיה ראשון
משום שהיה דו מיננטי יותר בכתיבת המאמר  ,ולזכרו של מלצר וכאות הוקרה לו הוא ביקש ששמו של מלצר יוזכר לראשונה .
עד כאן הסיפור ששמעתי משכטר  .ניסיונות לפנות לאוניברסיטה הוינאית לא צלחו  .ככל הנראה כתב עבודת ד "ר על
פסיגכולוגיה ולוגיקה  ,בראשית מאמציהם היו לפניהם רק הכרטיסיות הקטל וגיות של הדיסרטציה  ,לאחר מכן מצאו את
הדיסרטיה אך ללא פרטים ביוגרפיים  .לאחר מכן שלחו אלי מידע על היותו ספרן באוניברסיטה הוינאית  .מידע על מעמדו
טרם נמצא  .אני עדיין ממשיך בחיפושים  ,פניה לארכיון של
במפלגה הנאצית או על הקורות אותו בימי מלחמת העולם-
ה"ורמאכט" הגרמני לא צלחה  ,הם טענו כי אין להם מידע על חיילים אוסטריים ב "ורמאכט" .ומשום ששמעתי דברים אלה
משכטר אני מזכיר את שמו ופעלו כאן בעבודתי זאת לשם ציון זכרו של אדם גדול.
 264ראו Heinrich Melzer and Josef Schachter, On Physicalism ,בתוך :סינתזה ,שליק עמ' .372
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שכטר מקבל את מ ונחי הפיזיקליזם  ,אך טוען לקיומו הברור והפשוט של ממד חוויתי שאינו פיזיקלי
גרידא ,ועומד מעבר לו  .ברצוני להדגיש ,ששכטר מכנה תופעה נפשית זו

"מעבר לפיסיקאלי " ולא

"מטאפיזיקה" .לפיכך ,זו אינה תופעה מטאפיזית במובנה המופשט (מעל לפיסיקה ) .אלא ,זו מצויה מעבר
לפיסיקה ,אך ניתנת לבדיקה אמפירית לא פחות מן התופעות המדעיות  .בכך ,היא נגישה לתפיסתו של
האדם השואף לסילוק ה מטאפיזיקה .נראה לי  ,כי עמדה זו מהווה נקודת

מעבר של שכטר מסילוק

המטאפיזיקה ושימת דגש על הפיזיקליזם  ,אל אפשרות קיומה של תופעה נפשית  ,העומדת מעבר ל ה
וניתנת לבדיקה בשפה הפיזיקאלית.
יתר על כן  ,תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בעבודתו המדעית אודות השפה  .דומה כי  ,לחתירה לבהירות
לוגית ואמפירית  ,התווסף ניתוח של שכבות שונות בשפה  .כבר הראיתי  ,כי מוריס הציע חלוקה לשכבות
הבאות :בלשני-תחבירי ,פרגמטי-מעשי ודקדוקי -סמנטי .וייסמן מצביע על ריבוד שונה מעט בשפה  :היגד
וודאי ,היגד משפטי והיגד מוסרי  .בדומה לחבריו בחוג  ,גם שכטר מצביע על שכבות (ספירות כה גדרתו)
שונות בשפה .אולם ,ייחודו של שכטר הוא בהצבעתו (בין השאר ) על שתי שכבות של השפה  ,הספירה
הדתית והספירה המדעית .דומה ,כי בכך מתוו סף נדבך נוסף להתמודדות השכטריאנית עם המדע  .שכטר
חותר לחשוף מוטיבים דתיים בתוך השפה ,תוך כדי הניתוח הלוגי-פוזיטיביסטי ולאור סילוק המטאפיזיקה.
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ההיגדים של הדת והמדע
במאמרו "דת ומדע ",

265

שנתפרסם בשנת  ,1937שכטר עוסק בסוגיה זו  .בראשית המאמר  ,טוען שכטר

את הטענות האפריוריות הבאות:

א .הקונפליקט בין דת ומדע אילץ את הדת לנסח דוגמות כדוגמת המדעים בימי הביניים ובכך
הדת הפכה להיות כפופה לקונספציה המדעית.
ב .הקונפליקט בין דת ומדע אילץ אנשים רבים לנסח משפטים המציינים את הדת והמדע כשני
מישורים מקבילים כגון' :המדע הוא עניין שבשכל והדת היא עניין שברגש'.

ברם שכטר טוען  ,כי אין במאמצים שתוארו לעיל כדי לעמוד על "השקפה אמיתית על מהות הדת "

266

ומשום כך הוא מבקש לנסחה מחדש  .לדעתו ,יש להבחין בין היגד מדעי לבין היגד דתי  .לכל אחד מן
ההיגדים דפוס המאפיין אותו  .לפיכך ,ההבחנה ביניהם חשובה .המאפיין את ההיגדים המדעיים הוא  ,שהם
היגדי אמת או שקר ,היגדי תיאור ,היגדי סיבתיות ,חוקי טבע המתבטאים בדפוסים מתימטיים דדוקטיביים,
משפטי השערה ואופני אימות והתבדות  .ישנו מאפיין נוסף להיגד המדעי  ,הוא ניטראלי מבחינה ערכית
ומתייחס באופן אדיש לערכי האדם  .לעומת זאת  ,ההיגד הדתי מתאפיין במשפטי ציווי וערכים  ,בשיפוטי
טוב ורע .שכטר מסביר ,כי היגד דתי כלל אינו כרוך באפיסטמולוגיה " :העיקר בדת היא ההחלטה  ,הקבלה
בלב לבחור בדרך חיים ידועה  ,היינו לעשות מעשים ידועים ולהעריך באופן מיוחד ולא לבטא הכרות ".267
לפיכך ,סבור שכטר  ,קיימים ממדים דתיים גם בקרב אנשי המדע  ,אם בזיקתם לאותם ערכים ששכטר
טוען שיסודם דתי ,או בחתירתם לאמת המדעית .268הוא טוען במפורש כי":ההתעניינות במדע ,ההחלטה
לדרוש אל ה אמת ,להקדיש זמן למחשבה ולמעשים מדעיים הוא עניין דתי " .269יתר על כן  ,לטענתו
של שכטר  ,באורח פר דוקסאלי ,אם היגדי הכפירה של האיש הכופר נובעים מנקודת הנחה של אמת
כלשהי ,אזי הזיקה לאמונה או לדת נוצרת באמצעות הזיקה לאמת

 .משום כך  ,טוען שכטר  ,הפער בין

 265ראו שכטר ,הדת והמדע.
 266שם ,עמ' .268
 267שם ,עמ' .269
 268שם ,עמ' .269
 269שם.
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הכופר לבין איש הדת מצומצם מאד  .שכטר אינו מבאר מדוע השאיפה לאמת היא עניין דתי  .270נמצא ,כי
ההפרדה בין היגדי הדת והמדע אינה מותירה שני עולמות מקבילים ונפרדים  ,אלא יש נקודות השקה בין
העולמות .דוגמאות להשקות אלה מצויות במשפטי ציווי  ,בקשה ,תיאור ,תנאי ועוד  .שכטר מתייחס להן ,
אבל מפאת קוצר היריעה לא אוכל להרחיב בכולם  .לכן אדגים רעיונות אלו  ,תוך התייחסות למשפטי תנאי
משיקים ומקבילים במדע ובדת.

משפטי תנאי במדע ובדת
.

שכטר עובר לדון בהבדל בין משפטי התנאי האמפיריים והלוגיים שבמדע לבין משפטי התנאי שבדת
התנאי המדעי יכול להיות אמת או שקר  ,בעוד שהתנאי הדתי נועד ליצור מוטיבציה לקיומו של המעשה

הדתי הנדרש  .משפטי התנאי הלוגיים והא מפיריים ניתן לסמנם כ אמת ושקר  ,כדוגמת ההיגד  " :הנהר ע לה
על גדותיו כי נמס השלג בהרים " .אמיתותם של שני חלקי המשפט אינם תלויים זה בזה  .מילת התנאי
הדתית ,לעומת זאת  ,מכוונת ליצור מוטיבציה  ,למשל " :כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך " .זהו
ניסיון לעודד לקיים את ה מעשה הטוב ,אך אינו יוצר תלות בקיום הצו הדתי  .שכטר טוען ,כי "בחלק השני
של המשפט  ,מניחה אמנם התורה שכיבוד ההורים גורם לאריכות ימים  ,אבל העיקר הוא קביעות הנימוק
המתבטאת בו " ,271דהיינו :האדם המכבד את הוריו זוכה תמיד לאריכות ימים  .לעומתו ,האדם הכופר –
כופר בקביעו ת הנימוק וטוען  ,כי המכבד את הוריו אינו מאריך ימים יותר מאדם אחר

 .האם המסקנה

המתבקשת מדבריו היא שאין לכבד הורים ? – לא בהכרח  .דהיינו הוא אינו כופר בערך  ,אלא בניסיון
האמפירי של השכר  .דהיינו הוא יכול לקבל את העיקרון המוסרי דתי ולא בהכרח לקבל את תוצאותיו
האופטימיות.
גם בהיגדי התנאי אנו מוצאים הבדלים בין הדת למדע ,אך "אין סכנה צפויה לדת  ,היינו למצוות ולהערכות
[צ"ל ערכים (א"ש)] ,מצד המדע " .272ברם ,פעמים מתעורר קונפליקט בין ההיגדים האמפיריים של
המדעים לבין ההיגדים האמפיריים שבדת .למשל" :אם אנשי הארץ עובדים אלילים  ,הגשמים נעצרים" או

 270אם כי ניתן להסמיך זאת על מקורות חז "ל ואחרים .למשל" :חותמו של הקב"ה אמת" ראו תלמוד בבלי מסכת שבת דף נ "ה,
מושג שהיה שגור על פיו של שכטר ,כפי שצייננו לעיל ,בנוגע להיבטים מסו ימים של ביקורת המקרא.
 271שם ,עמ'  270בנוסח מאוחר :קביעת הנימוק ראו שכטר  ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .21
 272ראו שכטר  ,הדת והמדע  ,עמ'  270בנוסח מאוחר יותר  :אין סכנה ישירה צפויה לדת  ,ראו שכטר  ,עיונים במחשבת זמננו ,
עמ' .22
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"אחרי שאדם מת  ,הוא קם לתחיה " .אנשי המדע טוענים כי מסתבר שהיגדים אלה אינם אמיתיים ואנשי
הדת טוענים לנכונותם .על כך אומר שכטר :

אבל עלינו לדעת שהמשפטים האלה מעורים בערכים ובמצוות

 ,שאינם משפטים המתארים

עובדות בלבד ,כי אם אופי של ערכין להם ו לכן הם משפטים דתיים  .לו היו רק משפטים מדעיים
273

סתמיים ,המוסבים

את מהוי [צ"ל הוויות (א"ש)] ענין שבעולם ולא יותר  ,לא היינו יכולים

להבין את העובדה  ,שהאדם הדתי מסרב בכל מאמציו להסכים לדברי המדעים

274

ולומר

שהמשפטים האלה אינם מסתברים  .העובדה ,שהטלת הספק בהם גורמת לו לאדם הדתי ייסורים
פנימיים ,שאי הסתברות זו פוגעת בנפשו  -היא ראיה לאופי הערכין של המשפטים ההם.275

לפיכך טוען שכטר כי גם אם יוכיחו אנשי המדע שההיגדים הדתיים הם אמת מדעית

 ,הדבר ישכנע את

ההמון באמונתו אך לא יחזק את הדת  ,כי לדעתו  " :כשם שאי אפשר להרוס את הדת באמצעות הכרות
ניטראליות ,כך אי אפשר לחזק אותה באמצעות הכרות כאלו".276
בניתוחו זה של שכטר  ,הוא זונח את ההיבט הלוגי -הגיוני ועובר לעסוק בהיבט הפנומנולוגי  .דהיינו ,המתח
הפנימי בו שרוי האדם הדתי לנוכח הקונפליקט שבין הדת למדע  ,הוא כעין ייסורים של האדם המאמין .
מכאן שיש קרע תודעתי בקרבו  .ייסוריו של האדם המאמין נשענים על הנחת היסוד

 ,שהוא סבור כי

ההיגדים הללו נכונים  ,אך אינם עומדים בפני הביקורת  .דומה ,כי קביעתו שהסתירה בין ההיגד האמפירי
הדתי לבין ההיגד המדעי גורמת ייסורים  ,הולמת את מידותיו של שכטר בעצמו  ,וכן את מידותיה ם של
אחרים .יתכן אף  ,שאין בהיגד האמפירי הסותר כדי לערער על ערכים מסוימים ; אבל ,כלום ייסוריו של
האדם המאמין לנוכח ההיגד הסותר  ,אינם גורמים לאנשים אחרים לזנוח את העולם הדתי ? הנחת היסוד
של שכטר היא אפוא  ,שערכים דתיים טבועים בלבו ובנפשו של האדם ויכולים לדור בכ פיפה אחת עם
היגדים מדעיים הסותרים אותם  ,משום היותם מקבילים ומשום מינונו הנמוך של הצד המדעי בהיגד הדתי
– אבל כלום אין אפשרויות נוספות?
 273בגרסה מאוחרת שכטר כתב" :על מצבים שבעולם" במקום "את מהוי ענין שבעולם" ,ראו שכטר ,עיונים במחשבת זמננו
עמ' .22
 274בגרסה מאוחרת שכטר כתב" :המדענים" במקום "המדעים" ראו שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .22
 275ראו שכטר ,הדת והמדע ,עמ' .271-270
 276שם ,עמ' .271
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שכבות נוספות בשפה
שכטר מקדיש דיון נרחב יותר להצבעה על שכבות שפה נוספות ,277הנחתו היא שהתפקידים העיקריים של
הלשון האנושית הם :הבעה ,השפעה ותיאור .שכטר כותב:

הבאתי ארבעה סוגים של משפטים

 :משפטי תיאור  ,משפטי שאלה  ,משפטי ציווי ומשפטי

משאלה .הנחתי היתה ,שהתפקידים העיקריים של הלשון האנושית הם :הבעה ,השפעה ותיאור.
משפט המשאלה הוא דוגמה להבעה (הבעת כיסופים ) ,משפט הציווי הוא נציגה של ההשפעה
(משפטי הזירוז ומשפטי העצה נמנים עליו ) ,ומשפט התיאור ומשפט השאלה הם נציגיו של
התיאור .עמדתי על כך בספרי  ,שיש משפטים שיש בהם משום הבעה וגם משום השפעה  ,למשל,
משפט הבקשה  ,הברכה והקללה והגינוי  ,ובכלל כל משפטי ההבעה שמכוונים כלפי אחרים  .יש
ברכה שהיא משאל ה ויש ברכה שכל עיקרה שישמעו אותה אחרים  ,יש שבועה שהיא הבעה ויש
שבועה הבאה כדי שיאמינו אחרים לנשבע

 ,וכן ביתר המשפטים שעל הגבולים  ,ובכל זאת

אופייהם של רוב המשפטים שבלשון נעשו קבועים.278

ניתן לומר  ,כי שכטר מבקש להתנתק מן הגישה הברורה לשפה כגישה תיאורית גרידא

 .הוא טוען כי

שכבות השפה הללו מעידות על שכבות תודעה הבאות לידי ביטוי בשפה  ,מבקשות לחולל שינוי במציאות
ואינן שכבות תיאוריות גרידא  .לשכבת הציוויים מצרף שכטר את ההיגדים הלוגיים והמתמטיים  .בניגוד
לויטגנשטיין ,טוען ש כטר ,כי ההיגדים הלוגיים והמתימטיים האחרים אינם

טאוטולוגיות כמו שכתב

ויטגנשטיין ,אלא הם כעין ציוויים ושייכים אפוא לשכבת הציוויים  .279גישה זו עומדת בניגוד למנוסח
במניפסט של החוג הוינאי.280

 277ראו י' שכטר ,תחביר לוגי ,בתוך :שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם ,עמ'  ,173אמנם ,אנו מציינים מאמר מאוחר יחסית אך
שכטר עורך שימוש בכלי ניתוח אלה גם בפרשנותו לספרות חז "ל ,ראו א' שכטר ,משנת חז "ל ,עמ'  ;60-58תדמור ,התכוונות,
 ,237-236על שורשיו הפילוסופיים של כלי ניתוח אלה אני עומד כאן לראשונה .
 278ראו שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם ,עמ' .173
 279ראו שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (גרמני) ,עמ'  176-175וכן שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (אנגלי) ,עמ' .148-147
 280ראו לעיל ,בפרק על המניפסט של החוג הוינאי.
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שכטר אף מבקש להבחין בסוגי שכבות דתיות בשפה  .יש שפה דתית השונה מן השפה התיאורית ותפקידה
לחולל שינוי במציאות ויש שפה דתית שהיא חלק מן השפה התיאורית  .הוא מסביר  ,כי השפה הדתית
שונה באופן מהותי משפת המדע התיאורית  .שפת המדע התיאורית מתארת את המציאות כמות שהיא .
אולם ,דווקא השפה הדתית  ,פעמים שהיא מבקשת לחולל שינוי במציאות עצמה  ,ליצור מציא ות פנימית
וחיצונית אחרת לגמרי  .ייחודו של שכ טר הוא אפוא בהצבעה על מוטיבים דתיים המצויים בהיגדים
שבשפה ואינם מטאפיזיים מילוליים גרידא  .יתר על כן  ,השפה הדתית רומזת להוויית חיים הקיימת
מעבר למנוסח במילים  .היא אינה מבקשת להצטמצם ביצירת עובדות בלבד  .281בכך ,מצוי ממד דתי
מיסטי בניתוח השכטריאני.

שכבת האמת והאימות בשפה
שכטר מצביע

282

על היגד דתי המצוי  ,לטענתו ,כחלק מן ההיגד התיאורי ועומד בזיקה למושג האמת

והאימות .זוהי לדידו של שכטר שכבה אידיאלית

 .בעבודתו של שכטר שהתפרסמה בשלהי התקופה

הוינאית ("Der Sinn pessimistischer Satze") :הוא כותב:

המושג 'אמת' מובן מיוחד לו בספירה האידיאלית  .יש לעמוד על ההבדל שבין אמת ובין אימות .
דקדוק המילה 'אמת' קובע ,שכל משפט המתאר את המציאות באופן נכון הוא אמת מבלי
להתחשב בתוצאות הניסיונות והמחקר  ,היינו ,מבלי להתחשב באימות הנעשה על ידי מישהו .
המשפט יכול להיות אמת גם אם החוקרים חושבים אותו לשקר ,כי רק האימות תלוי בעדים
ולא האמת  .אם אני אומר  :ביום ט"ו באדר בשנת ת "ת ירד כאן גשם  ,המשפט הזה הוא אמת או
שקר (לפי המציאות שבעתיד) אע"פ שאפשרות האימות היא עדיין רחוקה  .מובן שיש הקבלה בין
האמת ובין האימות ועל ההקבלה הזאת מיוסדת הכרתנו.283

 281ראו שכטר ,שכבות ומערכות בשפה ,עמ' .49-43
 282שם ,עמ'  ,45-44ההדגשות שלי א.ש.
 283ראו Synthese 3 (1938), pp. 223.
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רעיון דומ ה לזה נמצא בעבודותיו

284

של יהושע בר הלל  ,285תלמידו של קרנאפ  ,שעסק בעיקר

בפילוסופיה אנאליטית  .בדומה לשכטר  ,הוא עסק בחקר הלשון מתוך חתירה ביקורתית ואמיתית כאחד .
הוא תופס חקירה זו כ" -תופעה מופלאה ומכשיר אוניברסאל י של התרבות האנושית " .286בר הלל מבקש
לבצר את המדע כג ורם בעל יכולת יחידה לבירור האמת .איש המדע יודע שאין הוא יודע את האמת
הסופית .אך ,הוא בוחן כל טענה תחת שבט הביקורת והוא היחיד שמוסמך לבצע זאת  .כפי ששכטר מבחין
בין ה' -אמת' ל'-אימות' ,כך מבחין בר הלל בין ה'-מדע' ל'-מדען' .המדע ,על פי בר הלל  ,הוא מונופוליסט
על בחינת האמת  .בעוד שה מדען ,כשאר בני האדם  ,עלול לטעות בשיקול דעת  ,לטעות ולהטעות  ,ביודעין
ובלא יודעין.
ברם ,בניגוד לבר הלל ,שכטר סבור כי:

השכבה הכוללת את המושגים אמת ושקר במובן המוחלט והבלתי תלוי באימות היא לשונו של
האלוהים היודע הכול ואינו קשור באימות הנעש ה על ידי פלוני ואלמוני  ,ושהשכבה שבה מופיע
המושג 'אמת' במובן האימות היא לשונו של השימוש האנושי (במובן זה האדם הוא בצלם
אלוהים כי הוא משתמש בלשון הכוללת שכבה אלוהית

וזוהי השכבה שבה האמת והשקר

מופיעים כבלתי תלויים בניסיונו של האדם או של איזו בריה שהיא) .287

דומה אפוא  ,שניתן להצביע אצל שכטר על שינוי גישה מן המקובל בחוג הווינאי  .משמעותו ההכרתית של
המשפט הוא באופן אימותו  .משפט בעל משמעות הכרתית הוא זה הניתן לאימות  .שכטר טוען כאן  ,כי
האמת אינה מושא לאופן האימות מן הבחינה הניסיונית ולמעשה מותיר את כלי הלוגיקה כפוע

לים ללא

היבט של אימות ניסיוני  .האמת ,שהיא בלתי תלויה בניסיון  ,יכולה להיות אמת אמפירית  ,ויש לה
משמעות .כלומר ,היא מעידה על משמעות אלוהית  .כאן שכטר מצביע על ספירה אידיאלית שבשפה .אין
הוא דן במושג האלוהים ה מטאפיזי ,אלא הוא דן על ההיבט האלוהי המצוי בתוך השפה ו אפילו בתוך

 284ראו בר הלל  ,האמפיריציזם הלוגי  ,עמ'  197ואילך; וכן עמ'  . 234-228ראו קרוי  ,הפילוסופיה של הלשון של יהושוע בר
הלל .ראו מלצר ,י' בר הלל; וכן בר הלל ,על אופי הפסוקים המוסריים .
 285עליו כבר כתבתי ראו הערה  225לעיל.
 286ראו בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי ,עמ' .197
 287ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ'  ,263ראו עוד. Synthese 3 (1938) pp., 223. :
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שפת התיאור  ,המזוהה יותר מכל כשפתם של המדעים  .כאן מצוי ביטוי נוסף לייחודיות השכטריאנית
בהתמודדותה עם הגישות האנטי מטאפיזיות בחוג הוינאי .בסיכומו של דבר טוען שכטר ,כי:

האדם עושה נ יסיונות ליצור מסגרת הגיונית למחשבתו  .הוא רוצה להימלט מן התוהו על יד י
חלוקה של הדברים שבעולם ושבנפש ועל ידי הכנסת משטר בהם  .מתוך פחד מפני התוהו מגיע
האדם עד כדי שלילת ה מטאפיזי ,אך המטאפיזי האמיתי שבעולם ושבאדם מונח בשורש
הדברים והוא מבצבץ ועולה בין החרכים של המסגרות ההגיוניות.288

שכטר הצביע על ניסיונות אלה במאמרו  .ניכרת כא ן השפעתו של לודוויג ויטגנשטיין  ,המבקש לטעון  ,כי
מה שנאמר צריך להיאמר בבהירות ועל מה שלא ניתן לדבר ראוי לשתוק  .אך נראה לי ,שיש גם הבדל בין
שכטר לויטגנשטיין  .שכטר מבקש למצוא שכבה לשונית המצביעה על האלוהי

 ,היינו שכבה דתית .

ויטגנשטיין ,לעומת זאת  ,סבור שהממד הא לוהי ,ממד השתיקה  ,אינו בא לידי ביטוי בממד הלשוני מכ ול
וכול.

מושג ה"אמונה"
בדומה לוייסמן שכטר מנתח את מושג ה "אמונה" .289הוא טוען שיש הוראות שונות למונח "אני מאמין
ש ."...פעמים שהכוונה ל "אני משער ש " ,דהיינו "אני מניח לעת עתה שהמשפט – אמת הוא " או "הריני
משוכנע על יסוד תצפיותי ואיני זקוק לניסיונות חדשים "; "ברי לי " דהיינו וודאות אמפירית  .ברם ,טוען
שכטר ,ב"אני מאמין" במובן הדתי הכוונה:

שהוא מעריך את המשפט (כשם שהוא מעריך דבר או התנהגות ) הערכה כבירה  ,שהוא "מודה"
בו וקרוב לו קרבה פנימית  .בכל מקום שמוצאים "דביקות" (" התקשרות") כזאת ,הפועלת על
הנימוקים וההחלטות של האדם ,שם גם אמונה דתית במובן היותר כללי.290

 288ראו שכטר ,העל אנושי באנושי ,עמ' .11
 289יש לציין כי שכטר קדם לוייסמן בעניין זה  .וייסמן פרסם את מאמריו בנדון בשנת  1950בעוד ששכטר פרסמם  ,כאמור ,
בשנת  1937אבל בעברית.
 290ראו שכטר ,הדת והמדע ,עמ' .271
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לפיכך ,טוען שכטר  ,מהותה של הדת אינה הכרה  ,אלא הודאה מתוך קרבה פנימית  ,שמשמעותה
התחייבות למעשים שונים על פי אמונתה של כל דת  .יש המחויבים למעשה המוסרי  ,אחרים למ עשה
הפולחני ובעלי המסתורין למעשה המיסטי  .וזה המשותף לכל הדתות  .וודאות זו מנוסחת במשפטים בעלי
אופי דתי .השיח השכטריאני אודות מושג האמונה דומה אפוא לשיח של וייסמן בסוגיה זו  .291נראה לי ,כי
על אף העובדה  ,שפרסומו של שכטר קדם לפרסומיו של וייסמן בנדון  ,הם ספגו את המתודולוגיה באותו
בית מדרש  .יחד עם זאת  ,ניתוחיו של וייסמן נוסבים על השיח הפשוט בקרב בני אדם  ,שהאמונה הדתית
משמשת להם כרקע  ,בעוד שהשיח השכטריאני יוצא גם מן השיח היומיומי  ,אך מבקש ל העמיק במושג
האמונה הדתית ולא רק בגילויי תופעותיה  .בכך ,מציב שכטר נדבך נוסף על גבי זה של וייסמן  .זאת ועוד,
וייסמן עוסק באמונה שמעבר לניתוח המושגי בהיבטים ספרותיים ונפשיים

 ,בעוד ש נקודת המוצא של

שכטר ,היא בתיאור המתחולל בנפשו של המאמין  .זהו ממד הנובע ככל הנראה מן הרקע החסידי בו צמח
שכטר (וזהו המקור למושגים בעלי אופי חסידי כגון "קרבה פ נימית"" ,דביקות" ו"התקשרות" ,שהוזכרו
לעיל).
בניגוד ל ניתוח השכטריאני את המושג "אני מאמין " ,בר הלל טוען  ,כי לא ניתן להשתמש ב כלי ה מדע
לניתוחו של ביטוי זה:

הביטוי הזה עשוי להביע גישה אנטי מדעית  ,ובכך יש סכנה חמורה ביותר  .זוהי ,אכן ,סכנת
האובסקוראנטיזם במובן הקלאסי של המילה  .אובסקוראנט הוא זה אשר במקום להיות סבור
שמשהו הוא כך וכך  ,הריהו מאמין שזה כך וכך ואיננו מוכן להעמיד את האמנתו נוכח ההכרה
על פי ידע מדעי שיתווסף או על פי תורה מדעית חדשה.292

דומה ,כי הנחת היסוד של בר הלל היא שהמדע מבסס וודאות של ידיעה אינפור מטיבית ועובדתית בעוד
שהמשפט "אני מאמין " יוצר תחושה של ערפול מושגים  .לפיכך ,טוען בר הלל  ,יש לומר "אני סבור ",
דהיינו אין ברירה ר ציונאלית אחרת  .המאמין ,טוען בר הלל  ,הוא האדם הטוען את טענתו מבלי התחשבות
 291ראו לעיל בחלקו השני של הפרק על וייסמן  ,המנתח היגדים באופן דומה לניתוח של שכטר .
 292ראו בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי ,עמ'  ,232-231ההדגשות במקור.
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בידע המדעי  .יתר על כן  ,להיגד "אני מאמין " קונוטציה מטפיסית  .לעומתו ,ההיגד "אני סבור " נשען על
מוטיבים יותר אמפיריים המבוססים על הניסיון ההכרתי -מדעי .איש המדע  ,על פי בר הלל  ,שואף לסייע
למקבלי ההחלטות בהחלטותיהם שתהיינה מבוססות ולא רק מסתברות.
היחס השונה להיגד "אני מאמין " ,בין שכטר ל בר הלל  ,נעוץ בחתירה לוודאות שונה .בר הלל חותר
לוודאות מדעית מוחלטת בלבד  .לפיכך האמונה היא גישה אנטי מדעית ועשויה להוביל ל

"התאבדות

אינטלקטואלית" כהגדרתו .293לעומתו ,חותר שכטר ל וודאות תחושתית והכרתית כאחד .שילוב דיאלקטי
זה יש בו כדי להכיל את האמונה

כוודאות .נראה לי  ,כי ויסמן קרוב יותר לגישה השכטריאנית ,ביחס

למושג האמונה  ,בעוד שבר הלל מייצג יותר את עמדתו של קרנאפ  ,אשר השתייך  -כאמור  -ל'-אגף
השמאלי' ב"חוג הוינאי".
נמצא ,כי שכטר מבדיל בין ההיגד המדעי

 ,שהוא היגד תיאורי אמפירי ניסיונ י ולוגי העורך שימוש

במשפטי תנאי שכולם נבחנים באמות מידה של אמת ושקר ,לבין ההיגד הדתי שהוא ערכי ומכוון להשפיע
על אורח חייו של האדם  .להיגד הדתי מתלווים היבטים אמפיריים ויתכן כי אלה מעמידים את המאמין
הדתי בקונפליקט  ,אך הערכים הגלומים בדת אינם נשמטים לאור הסתירה האמפירית

 .שכטר חותר

להבדלים ,אך מצביע על היבטים של חפיפה מס וימת בין ההיגדים  .שכטר טוען לנבדלות בין ההיגדים אך
סבור ,כי גם בהוויית חייו של איש המדע  ,הערכים תופסים מקום חשוב  .השאיפה לאמת ואף מימרותיו
האמיתיות של האיש הכופר  ,מהווים מעין עיגון דתי במציאות הבלתי דתית  .נמצא כי על אף העובדה
ששכטר טען לקווים מקבילים בין דת למדע ,הרי יש גם קוים משיקים ביניהם.
האמונה לדידו של שכטר נובעת בעיקר מקרבה פנימית ונפשית

 " :האמונה בחשיבותם של המצוות

ובערכים ובחשיבותם של אותם משפטים המוסבים על המציאות והמפייסים את חפצי הלב העמוקים
ביותר ואת הגעגועים החבויים ביותר בנפש  ,הוא יסוד היסודו ת של הדת  ,היינו המעשה הדתי החשוב
ביותר" .294ביטוי ההיגד הדתי בחיי היומיום הופך אותו לתורה ,כדברי שכטר.
יש לציין  ,כי שכטר עוסק בהיבטים אתיים בעיקר ולא בערכים שיש להם ממדים

מטאפיזיים .מושג

האלוהים ,כאמור ,וההכרה במעמדו ובישותו  ,אינם תופסים מקום בשיח השכטריאנ י .שכטר גם טוען  ,כי

 293ראו בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי ,עמ' .232
 294ראו שכטר ,הדת והמדע ,עמ' .273
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ניתוחו זה תקף לסוגי דתות שונות ובכך מוצג ממד פלורליסטי דתי המבקש לנתח את תופעת ההיגד הדתי
ומשמעותו ,תוך הענקת לגיטימציה לדתיות מגוונת מוסרית ,ריטואלית ומיסטית.

סיכום
שכטר הוא אפוא "משכיל דתי "

295

בוינה ,המתמודד בשלושה אופנים עם הקונפליקט שבין מדע לדת .

הראשון ,הוא המשבר הדתי אשר חווה שכטר  ,בראשית ימיו בוינה  ,לנוכח הפער שבין תיאורי המדע
והדת .שכטר כמעט ולא פתר קונפליקט משמעותי זה  .האופן השני ,הוא הפיכת רעיון סילוק ה מטאפיזיקה
ל"תורה" ,שהייתה עבורו כ עין דת אנטי מטאפיזית .כאן ראוי לעמוד על רשי מה מעניינת ביותר של שכטר
המאוחר .במבט לאחור ו בביקורת עצמית טוען שכטר כי העריץ את המדע הערצה שגובלת ב כעין עבודה
זרה אידאית:

שאלתי את עצמי אם אי פעם בחיי עברתי על הלאו העיקרי בתורה והוא הלאו

" :לא יהיה לך

אלוהים אחרים על פני" [ ]...וניסיתי שלא להשלות את עצמי ולא ללמד יותר מדי זכות על עצמי,
והגעתי למסקנה שבשנות השלושים למאה חשבתי במשך תקופה ניכרת שהיצירה ההכרתית
בתחום הלשון היא עיקר בחיים  .קשה לי כיום להכריע בדבר אם היתה זאת עבודה זרה אידאית
ממש או בבחינת "שיתוף שם שמים ודבר אחר " .ברור לי שדמות דיוקנו של אבי ז

"ל היא

שהחזירה אותי לאלוהים המתגלה באדם (ראה מסכת סוטה ל"ו ,ע"ב) .296

מכאן ,ששכטר תפס את המדע והוודאות שנתלוותה לו  ,ביחס כעין טוטאלי הקרוב לדת חדשה ומשום כך
מוגדר על ידו ,כ'עבודה זרה אידיאית'.
האופן השלישי ,הוא תאור סינתטי של אדם הנאמן למוטיבים דתיים כשם שה וא נאמן לתיאורים מדעיים .
טיפוס זה  ,מבטא חתירה לסינתזה של שני צדדים המכירים זה בערכו של זה
אפולוגטיקה מאולצת ומטפחים הכרות והרגשות דתיות רלוונטיות

 ,מבקשים שלא ליצור

 .ביטויה של הסינתזה  ,ניכר בעליל

 295ראו שכטר ,תורה ומינות ,עמ' " :82דתיותו של המשכיל".
 296ראו שכטר ,מסות ד' ,עמ' .26
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בניתוח השכטריאני אודות רבדים שונים בשפה הנופק מגישתו האנטי מטאפיזית .נראה לי  ,כי טיפוס זה ,
מאפיין את שכטר בשלהי ימיו בוינה ואף לאחר מכן.
יחד עם זאת  ,ניכר כי שלושת האופנים  ,הם ביטויים של שלושה טיפוסים הפועלים באישיותו של שכטר
מתוך מתח מתמיד ודיאלקטי .יתכן ובכך טמונה ראשיתה של התשובה לשאלתו של ברגמן.297
לעת עתה  ,עדיין נ ותרה השאלה כיצד מתמודד שכטר עם המדע התיאורי השונה מן התיאור הדתי ? ומהו
"האלוהים המתגלה באדם " כהגדרתו של שכטר ? זאת ועוד  ,בשלהי התקופה הוינאית הוודאות המדעית
נתערערה לנוכח גילויי מכניקת הקוואנטים של הייזנברג ובוהר (שהשפיעו על הוגים בחוג הוינאי ובעיקר
על איינ שטיין) .האם יש לכך השלכות על התיאוריה השכטריאנית ? בשאלות אלו ונוספות להן  ,אעסוק
בפרק הבא.

 297ראו לעיל בפרק המבוא.
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פרק ב'
"ממדע לאמונה" – מדעיות ,מהותיות ודתיות

שכטר שצמח בהוויה מסורתית דתית מובהקת  ,נפגש בוינה עם המדע בחוג הוינאי  .בתקופה זו הוא פיתח
רעיון שהוביל אותו ל העריץ את ה מדע ,ואף כינה  ,כאמור ,היבטים משמעותיים בו כ "תורה" .שכטר תלה
תקוות רבות במדע  ,אך מצא את המדע כמאכזב וניסה למצוא לכך פתרונות

 .הקשיים הפילוסופיים

שנתעוררו ,לאור ההתפתחות המדעית ,חוללו משבר מדעי שהיה עבור שכטר לבעיה פילוסופית בוערת.
ארנסט סימון

298

טבע את המושגים 'תום ראשוני' ו' -תמימות שנייה ' ,כמתארים את המעבר אותו עובר

האדם בשלבי חייו השונים בהתוודעו לבעיות היקום  .תהליך ההתפתחות מתחיל בתום הראשוני הבא לידי
ביטוי אצל הילד  ,בתמימותו ואמונתו הפרימיטיבית והילדותית  .לאחר מכן  ,בהיחשפו ללימודים ולהשכלה
מתרחש שבר של אות ו תום .השבר מוביל את האדם לתהליך של מעבר ארוך  .יש שייוותרו במעבר זה כל
חייהם האותנטיים ויש שיזכו ויגיעו למה שסימון מכנה "בעלי התמימות השנייה " .באחרונים תשולבנה
שתי המגמות באופן דיאלקטי  ,מחד גיסא ,זעזועי הספיקות האמונתיים והביקורתיות הפילוסופית והמדעית
ומאידך גיסא ,מוטיבים מן התמימות הראשונה .סימון טוען ,כי המעטים שיחרגו משלב המעבר יזכו להגיע
לכלל בעלי 'התמימות השניה' ,שהיא שיבה אל העבר מבלי לנטוש או לבטל את התרבות שרכש  .במאמרו
סימון מציין דוגמאות אחדות לאנשים שזכו להגיע ל 'תמימות השנייה ' .נראה כי קיימת זיקה בין התמימות
הראשונה והשנייה אצל ו לבין האדם הדתי הראשון והשני אצל שכטר  .לפיכך ,אערוך שימוש בהגדרתו
המושגית של סימון על מנת לנתח את תהליכי המעבר השכטריאניים בסוגיה של דת ומדע

' .התמימות

הראשונה' אצל שכטר  ,תכונה על ידי כ "האדם הדתי הראשון " ו'התמימות השנ ייה' תכונה 'האדם הדתי
השני'.

 298ראו סימון ,אז איתם.
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בפרק זה אנסה לחתור ולהבין את המעבר מפעילותו המדעית של שכטר בחוג הוינאי להגותו הדתית בארץ
ישראל .לשם כך  ,אתבסס בעיקר על ספרו של שכטר "ממדע לאמונה "

299

שיצא לאור לראשונה בשנת

 .1953בהקדמתו לספר הוא כותב:

הרבה בני אדם [ ]...התעורר בהם הרצון לחיים של משמעות [ ]...בספר הזה מתוארת דרכם של
אלה שחיפשו את המשמעות במדעיות ועברו למהותיות ומן המהותיות לדתיות ,לאמונה.300

שכטר עומד בנקודת מוצא של "האדם הדתי הראשון " שמנהל דיאלוג המצמיח טיפוס המחפש משמעות
ב"מדעי" ( ומושג זה יובהר להלן ) .אך ,המשבר המדעי – שיתואר להלן  -מאלץ אותו לבחון דרכים
נוספות .לפיכך ,הוא מנסה לעצב את דמותו של האדם המהותי  .אף על פי כן  ,הוא נותר בחוסר נוחות
וטרם בא על סיפוקו .לבסוף הוא מגיע ל"אדם הדתי השני" ומנסה למצוא שם מזור לקשייו .בפרק זה אציג
את התהליך ההגותי -פילוסופי אותו עבר שכ טר בעקבות המשבר  .אך ראשית  ,אערוך לקורא היכרות
בסיסית עם הספר "ממדע לאמונה" העומד בבסיס מחקרי.

הספר ומקורותיו
הספר "ממדע לאמונה " יצא לאור בהוצאת אגודת הסופרים ליד דביר  .הספר הוא כינוס מאמרים ראשון
של שכטר וכולל עשרים וחמישה חיבורים  .כמעט כולם ראו אור קודם להדפסת הספר ונערכו לקראת
הדפסתם בו  .חלק ניכר פורסם קודם ב "גיליונות" של יצחק למדן  ,חלק קטן יותר פורסם ב "מאזניים" של
אגודת הסופרים ובמאספים שונים וחלק נדפס בווינה ובהולנד בגרמנית ותורגם לראשונה מגרמנית
לעברית על ידי שכטר  .המאמר "על הכנת הנפש להוראת התנ "ך" הוא המאמר היחיד  ,הרואה אור
לראשונה בספר.
הספר מחולק לשלושה חלקים :חלק א'  -מאמרים ,חלק ב' – תרגומים ועיבודים וחלק ג'  -מדרשים .בספר
נכללו מאמרים פילוסופיים מעטים שנכתבו בתקופה הוינאית שלו  .המאמרים הראשונים עוסקים בעיקר
במושג המהותיות והבאים אחריהם מכוונים למושג הדתיות.
 299ראו שכטר ,ממדע לאמונה.
 300ראו שם ,עמ' .7
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הסגנון השכטריאני  ,בעיקר בחלק הראשון " ,חלק המאמרים " ,הוא דיאלוגי ,מסאי ובלתי שיטתי .
במאמרים אלה הוא מתדיין בינו לבין עצמו או בינו ל בין אנשים אחרים  .בחלק השני ,הכולל "תרגומים
ועיבודים" ,שכטר מציג לפני הקורא תרגומים ועיבודים של מאמרים מן ההגות ה עולמית .כמעט כולם הם
עיבוד ותרגום ראשון לעברית של פרקים מן המסכת ההגותית האירופית  ,שיש בה ם מידה רבה של
רלוונטיות ,לדעתו של שכטר .בחלק העיבודים שכטר מתרגם את ניטשה "על התועלת והנזק שבהיסטוריה
לחיים"; את אדולף לוס (שהוזכר לעיל ); את היינריך פון קלייסט

("תיאטרון הבובות ") ואת סארן

קירקגור .התרגומים ,פרי עטו של שכטר  ,הם סלקטיביים  .שכטר אינו חולק את הדילמות התרגומיות עם
קוראיו .הוא מבקש ,ככל הנראה  ,להשאיר את האווירה הספרותית שליוותה את היצירה כפי שהיא במקור
ולהעצים תובנות והבחנות שהוא מעוניין שהקורא יתוודע להן  .יתכן ,כי בגישתו זו הושפע מויטגנשטיין,
המבקש "לחוש את המילים" ,301ולא לערוך תרגום מילולי גרידא.
מן הבחינה המתודולוגית  ,ראוי לעמוד על כמה מן התובנות הבאות  :שכטר מציג לפני הקורא א ת המאמר
המתורגם והמעובד  .ברם ,שכטר אינו מסתפק בהבאת דבריו של ההוגה  .הוא מוסיף באותי ות קטנות
הערות שונות  .רוב ההערות הן הערות הבהרה והכוונה  ,חלק מן ההערות כוללות הסתייגות מתונה מן
הנאמר .דומה כי התמקדות בהערות אלה יש בה כדי לבחון את הע

מדה השכטריאנית לנוכח התובנות

העולות מן החיבורים.
בחלק האחרון שכטר מציג לפני הקורא "מדרשים" שונים .למעשה שכטר עורך שימוש בז 'אנר ספרותי
ידוע מימי סוף בית שני  .הז'אנר החז "לי משמש אצל שכטר ככלי לביטוי ספרותי של רעיונותיו  .בולטת
העובדה ,ששכטר לא הכליל מאמר על החסידות אך שקועים בספר מושגים ותובנות אחדים הלקוחים
מסוגה זאת  .לטענתי ,ואנסה להוכיחה להלן  ,שקועות בספר ת ובנות המהוות מעין סיכום

ההגות

הארצישראלית הראשונה של ש כטר .על אף שכתיבתו היא בלתי שיטתית  ,ניתן לעמוד אפוא על קווים
מרכזיים בהגותו ולנסחם כשיטה.
הספר עובד וגובש לכלל חיבור מקיף בראשית שנותיה של מדינת ישראל  .שנים אלה  ,בה מדינת ישראל
לא מנתה יותר ממ יליון ת ושבים ,היו שנים של ניסיונות ל עצב תודע ה ודרכי חינוך במדינה הצעירה  .אך
טבעי הוא  ,ששכטר ,אשר הגיע מוינה והיה למחנך

ולאיש בעל מוניטין בשד ות הרוח והחינוך  ,ביקש

 301ראו ברעלי ,ויטגנשטיין על חוויית המשמעות ועל משמעות המוסיקה  ,עמ'  434הערה .10
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להשפיע בדרכו על עיצוב תודעתי זה  .משום כך  ,מוקד מחקרי הוא ספרו הארצישראלי הראשון  ,אשר
קדמו לו כמאה מאמרים בפחות מעשר שנים.

חלק א' המדע -תקווה ,אכזבה והתחזקות
אפתח באנקדוטה אודות ה שיח שבין דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל לבין שכטר ,
שהתנהל בכתב בשנים  .1958-1957ד"ר משה פלדנקרייז הסב את תשומת לבו של בן גוריון לספרו של
שכטר "ממדע לאמונה" .בן גוריון ,כאמור ,כתב לשכטר כי הוא חולק על שמו של הספר "ממדע לאמונה"
המצביע על תהליך ,בעוד שבן גוריון סבור היה  ,כי יש לקרוא לספר "מדע ואמונה" .תשובתו של שכטר
הייתה ,שהוא מבקש לחולל תהליך באדם הקורא את הספר ולהסב את תשומת לבו לכך  .302על טיבו
של התהליך נעמוד להלן בפרק זה.
במכתבו של בן גוריון מיום  2בספטמבר  ,1957הוא עומד על ערכו של המדע

303

והוא כותב לשכטר

בתמיהה:

בכל אופן איני מבין טעם הזלזול במדע  - ,בכושר המופלא (כמעט הייתי אומר  :האלוהי) שיש
לאדם לעמוד (ולו גם באופן חלקי) על סודות הטבע .המדע יש לו גם ערך שימושי  ,ולא כולו הוא
לטובת המין האנושי  ,אם כי אין להגזים בערכו השלילי ; אבל המדע הצרוף  ,הכישרון (המוגבל)
להכיר עולם ומלואו  ,העולם הגדול והעולם הקטן  ,התהליכים המופלאים בגרמי השמים  ,בסלעי
האדמה ובייחוד בגוף בעלי החי ,ובחי המופלא הזה שנקרא "אדם" .כלום אין בכושר שכלי  ,מדעי
זה מן הכוח המרומם והמעלה את האדם ,מותר=האדם?

304

ביכולתו של המדע לפענח צפונות טבע  ,לחתור לאמת ויש בו ערך שימושי  .המדע מבטא את יכולתו של
האדם לעמוד על סודות הטבע ולו באופן חלקי  " .המדע הצרוף " כהגדרתו של בן גוריון הוא הכישרון
 302ראו שכטר ,מסות א'-ב' ,עמ' .45-43
 303על עמדתו של בן גוריון בסוגיית הערכת המדע והדת והמדע נכתב כבר  ,ראו קרן ,בן גוריון והאינטלקטואלים  .קרן מציג את
הדיאלוג שבין שכטר לבן גוריון בסוגיית התייחסותו של שכטר למדע  .מחקרו של קרן מדגיש היבטים אחדים ב גישתו של בן
גוריון למדע  .וטוען כי שכטר הביע את אכזבתו מן המדע וקורא לשיבה "ממדע לאמונה " .קרן טוען כי בחליפת המכתבים שבין
שכטר לבן גוריון שוזר נאחרון מעין מסכת המסתכמת "במעין "דת של המדע" ,ראו שם ,עמ' .35-36
 304המכתב מצוי בארכיון בן גוריון ראונספח מס' .9
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להכיר עולם ומלואו  .הכרתם ש ל תהליכים מופלאים בקוסמוס ובחיים על פני האדמה נתונה לאדם
באמצעות שכלו והיא ביטוי למותר האדם  .זאת ,כאמור ,מלבד הערך השימושי שיש למדע בחיי היומיום .
אמנם ,המדען מוגבל ביכולתו משום שכלי הניתוח הם חמשת החושים

 .אך למרות זאת  ,יש בתובנות

המדעיות מידה של אמת התואמת לכליו של החוקר  .האמת המדעית היא "ביסודה אמת "

305

והיא תואמת

למציאות שמחוץ למוחו של החוקר  .בכך גדל תוקפו המוסרי של המדע בעולם האדם  .מכאן עולה ש "יש
לטעת בנוער שלנו כבוד ויקר למדע – יחד עם הקניית ערכים חלוציים מוסריים " .לפיכך ,חולק בן גוריון
על שם ספרו של שכטר "ממדע לאמונה " .הוא טוען כי אין להצביע על מעבר לאמונה  ,משום שהמדע
כרוך בעושר אינטלקטואלי  ,על אף מגבלותיו  .הוא מעניק משמעות לעוסקים בו  " .הדרך לאמונה היא עם
המדע ולא מהמדע" .306האמונה אינה תחליף למדע ובוודאי אם היא נשענת על אכזבה הנובעת מקשייו של
המדע.
אנקדוטה זו מבטאת תפיסה תמימה בנוגע לכוחו של המדע ,תפיסה שרווחה באמצע המאה העשרים .גישתו
של בן גוריון היא ביטוי לאותה גישה תמימה שהמדע הוא "כול יכול".

 .1התקווה המדעית – אפיסטמולוגיה וסיבתיות היסטורית
הן תורת ההכרה והן הסיבתיות ההיסטורית מהוות עבור שכטר תקווה לג יבושה של תפיסת עולם מדעית
ברורה ונאורה  .מושגי ההכרה מצטרפים לתקווה השכטריאנית להבהרה מושגית ב "חוג הוינאי " .307להן
נצטרפה הסיבתיות כמבטאת חוקיות מדעית ברורה בהיסטוריה  .שתי אלו מבטאות תקווה למדע מקיף
ושלם ,נאור ומתקדם.

אפיסטמולוגיה
המאמר הפותח את ספרו של שכ טר "ממדע לאמונה " הוא "הישגים ,אכזבה ,התחזקות" .מאמר זה עוסק
באפיסטמולוגיה .שכטר מתייחס לאפיסטמולוגיה בשלל גווניה  :האמפירי ,הרציונאלי ,המתמטי והלוגי
פוזיטיביסטי .הוא מצביע על יתרונותיה וחסרונותיה של תורה זו ומבקש להציע דרך שיש בה כעין מוצא
מסבך הספקנות האפיסטמולוגית.
 305ראו מכתב מיום  2בספטמבר  1957המכתב מצוי בארכיון בן גוריון ראו נספח מס' 9
 306ראו מכתב מיום  26ביוני  ,1957ההדגשות במקור ,המכתב מצוי בארכיון בן גוריון ראו נספח מס '.9
 307ראו לעיל בפרק הראשון.
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התורה האפיסטמולוגית  308רווחה כדיסציפלינה מרכזית למן המאה ה 19 -עד ימי מלחמת העולם השנ ייה.
ברם ,כידוע ,ימיה של תורת ההכרה ארוכים יותר  .האפיסטמולוגיה עוסקת בתורת ההכרה  ,בידע האנושי
לסוגיו ,מקור הידע מאפייניו וגבולותיו  .מהו אפוא מקור הידיעה ? תורת הה כרה נעה בין הגישה
האמפיריציסטית לגישה האידיאליסטית  .האמפיריציסטים טוענים כי מקור הידיעה הוא ניסיון של חמשת
החושים (כברקלי ,יום ומאך ) .יש הטוענים כי הניסיון הפנימי מהווה מקור לתורת ההכרה

(כג'ון לוק ).

ואילו האידיאליסטים טוענים כי התבונה היא מקור ההכרה  .המימרא המפורסמת של דיקארט "אני חושב
משמע אני קיים " נובעת מהטלת דופי במציאות ובדיווח החושים המבהירים את תורת ההכרה
כראציונאליות חשיבתית  .309קאנט ביקש לשלב בין האמפיריציסטיים לאידיאליזם על ידי תיאור פעולת
שותפות בין שני דפוסי החשיבה  .יש שביקשו להישען על המתימטיקה ה טהורה כבסיס לתורת ההכרה ,
משום שמצויות בה הוכחות  ,ברורות ומובחנות  .הפוזיטיביסטים האמפיריציסטים – להם התוודענו לעיל ,
זיהו את מה שניתן להכרה עם מה שניתן לאימות  .הניתן לאימות הוא בעל משמעות ושאינו ניתן לאימות
הוא אינו מוכר ונטול משמעות.310
בעבודתו "הישגים אכזב ה והתחזקות" ,שכטר טוען שתורת ההכרה האמפירית ואף האידיאליסטית היא
ניסיונו של האדם שנברא בצלם אלוהים להגיע לכלל וודאות הכרתית

; לעולם ברור ומובחן  ,לתפיסה

בהירה של המציאות .קיימות דרכים שונות להשגת האמת ההכרתית  .באמצעות התחושות (ראיה ,שמיעה)
היינו "הכרה אמפירית הנקנית בניסיון " ,311הבין האדם את תחושת המרחב  ,המקום ,המספר והחוקיות .
החוקיות והסיבתיות העצימו את תודעתו של האדם עד ששמח על כך שהוא מתדמה לאל  .הוא מכיר את
החוקיות שבטבע ועל פי דפוסי חוקיות אלה הוא יוצר חוקיות בחברה שלו

 .האדם מכיר את האופי

האינסופי של המספרים ובכך הוא מכיל מרחב אינסופי  .גם מושג המקום נתרחב מאד לאור הכרת האדם
את היקום העצום.
מושג האמת נדון בתורה האפיסטמולוגית אצל שכטר  .ההבחנה בין אמת ובין שקר לצד השגת האמת
מהווה קריטריון חשוב לבהירות הכרתית  .לאחריה ,האמת מתנסחת באמצעות היגדים ומשפטים בעלי

 308ראו ברגמן ,תורת ההכרה .וכן רוטנשטרייך ,בין עבר להווה – דרכי ההכרה ההיסטורית .
 309ראו דיקארט ,הגיונות על הפילוסופיה הראשונית  ,עמ' .46
 310על כך ראו לעיל בפרק העוסק בחוג הוינאי עמ' .45-38
 311שם ,עמ' .29
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משמעות .שכטר מבחין בין אמת לאימות .312לדידו האמת היא מחוזו של האלוהים והאימות הוא מחוזו של
האדם .אמת היא תיאור נכון של המציאות שאינו תלוי בזמן ובמקום  ,על אף היותו מוסב על הזמן והמקום .
האמת הזאת היא אפוא כל משפט המוסב על המציאות ומתאים לה באופן מוחלט  .האימות הוא ההתאמתות
בניסיונו של האדם  ,זו האמת האנושית  .האמת האנושית אינה מוחלטת  ,משום שהניסיון של האדם פעמים
נכון ופעמים שקרי.
.

נמצא ,שתורת ההכרה ביטאה את תקוותם של המדענים להגיע להבנה מוחלטת של המדעים והעולם
שכטר תפס זאת כביטוי לצלם אלוהים שבאדם.

מדע ההיסטוריה – עקרון הסיבתיות והביקורת ההיסטורית
הגישות למדע ההיסטוריה כמדע בעל יכולות ניבוי נתונות במחלוקת  .דקארט טען שאין בהיסטוריה לא מן
החומרה הלוגית של המתמטיקה ולא מיכולת הניבוי של מדעי הטבע ולפיכך אינה כלולה במדע
המושכלות המתימטיות הראשונות הן ברורות ומובחנות ומהן

.

ניתן להגיע בדרך לוגית למסקנה ודאית .

ההיסטוריה יכולה ללמד את האדם לקח ערכי ומוסרי  ,לאלפו ,אך היא אינה מדע  .ג'מבטיסטה ויקו

313

בניסיונו להתמודד עם הספק של דקארט  ,עורך הבחנה בין מדעי הטבע למדעי החברה  .הראשונים ניתנים
לכימות והאחרונים אינם כך  ,אלא עוסקים במעשיהם של בני אדם ובמטרתם  .בנוסף לכך  ,תופעות הטבע
מבוארות באופן סיבתי ומעשיהם של בני האדם מבוארים על פי יעדים ומטרות שהאדם הציב לעצמו
והפעולות שהוא נוקט לשם הגשמתן  .המדע ההיסטורי אינו דדוקטיבי  ,משום שאינו נשען על מושכלות
"ברורות ומובחנות" נטולות ספק ,אך האידיאות של בני האדם הן ה "ממשות" שמדעי האנוש עוסקים בהם
ועליהן הוא נשען  .לפיכך ,אדם יכול להשיג כאמת ( )vertumאת מעשיו ( .(factumויקו מציע שיטה
המארגנת את הישגי התבונה  .שני יסודות משולבים אצלו זה בזה  .היסוד הפילוסופי מעצב השקפה על
הטבע והרוח האנושיים על סמך התבוננו ת פנימית והיסוד הפילולוגי חוקר את המוצר האנושי
חוקים ,מנהגים וכדומה  .ויקו מציע מדרג בניתוח הדרישות האנושיות למשל

 ,שפה,

 :תועלת ,נוחיות ,עונג,

מותרות ועוד  .המחקר ההתנהגותי של החברה האנושית מורה  ,אליבא דויקו  ,כי על מנת להתאים את

 312ראו לעיל בפרק הראשון.
 313ראו ראוך ,אמונה ומהפכה ,הפילוסופיה של ההיסטוריה  ,עמ' .38-31
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עצמם לדרישות  ,עברו החברות האנו שיות דרך שלבים מובחנים של שינויים היסטוריים  .אלה ניתנים
לניבוי מתון על פי הדפוס החברתי המאפיין אותם ,314אשר מיילד התנהגות או דפוס פעולה נצפה.
מאוחר יותר נטבע המונח היסטוריזם .הוא מבקש לברר את מציאותה של ההוויה האנושית על גילוייה
מתוך עמידה על תהליכי התפתחות  .זו העלתה כי תהליכים היסטוריים נובעים זה מזה  .אשר על כן  ,היו
שטענו ,315כי גישה היסטוריציסטית מאפשרת לפתח יכולת ניבוי על בסיס התובנות

העולות מן המחקר

ההיסטורי .במשך כמאתיים שנים עסקו ההיסטוריונים בחקר סיבות  ,היינו בניסיון לארגן את תולדות
האנושות על בסיס סיבת י .הגל ומארקס טענו כי התהליך ההיסטורי הוא תהליך סיבתי דטרמיניסטי הנתון
לניבוי ,אך הם הלכו בנתיבים שונים ואף סותרים  .הגל טען כי הרוח התבונית מנהלת מאבק דיאלקטי עם
עצמה ועם הטבע  .העולם מצוי בתהליך של הגשמת ממשותו המהותית  ,קרי מימושה של התבונה ,316
תהליך זה הוא מטאפיזי בעיקרו .קארל מרקס  ,טען לדטרמיניזם כלכלי  .הוא מבאר את ההיסטוריה ביאור
חומרי ,מטריאלי .באופן דיאלקטי הוא טוען  ,כי ההיסטוריה היא סדרת התנגשויות בין אירועים ומעמדות
המוסבים על נושאים חומריים וכלכליים  .קאר

317

טוען ,כי הגל ומרקס מציגים תפיסות דטרמיניסטיות

הנובעות מהנחת יסוד שלכל המתרחש יש סיבה או סיבות אחדות והוא לא יכול היה להתרחש אחרת
מאוחר יותר  ,לאור מלחמת העולם השנייה

.

 ,התנגדו קארל פופר וישעיהו ברלין להיסטוריזם

הדטרמיניסטי .בהדגישם את המקריות ההיסטורית טענו  ,כי ההיסטוריה נטולת משמעות ולא ניתן להפיק
לקחים ממנה  .ברלין אף טען שהביאור הסיבתי גורר התכחשות לקיום

"הרצון החופשי " ,והופך את

ההיסטוריה לבלתי ניתנת לשיפוט  .מיינקה טען כי הדרישה לסיבתיות בהיסטוריה טעונה הסתמכות על
ערכים מפורשים או מובלעים .ללא אלה הגישה הסיבתית היא מופרכת.
הבחנה חשובה הנחוצה לדיון זה

קיימת בין פילוסופיה ספקולאטיבית של ההיסטוריה לפילוסופיה

ביקורתית .הפילוסופיה הספקולאטיבית שואפת לחשוף מובן בהיסטוריה ככוליות אוניברסאלית  .המובן
יכול להיות מבוסס על האל  ,התבונה (הגל) ,ההתפתחות האנושית ו המעמדות (מרקס) .הפילוסופיה
הביקורתית של ההיסטוריה בוחנ ת את מלאכת התיאור ההיסטורי ומבקרת אותה  .הראשונה ,נושאת אופי

 314שם ,עמ' .34
 315ראו ,וינרב ,חשיבה ,עמ' .394
 316ראו ראוך ,אמונה ומהפכה ,הפילוסופיה של ההיסטוריה  ,עמ' .84-54
 317ראו קאר ,היסטוריה מהי ? ,עמ' .117-96
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מטאפיזי והאחרונה ,נושאת אופי אפיסטמולוגי מדעי  .אוקשט 318טוען ,שההיסטוריה אינה אלא מארג של
אירועים הכרוכים זה בזה ונבחנים לאור קונטקסט ייחודי  .כל אירוע הוא אפוא  ,חד פעמי ומכאן שתפקידו
,

האחד והיחיד של ההיסטוריון הוא לספק תיאור מפורט ככל האפשר של רצף האירועים ההיסטוריים
כחלק מהתהליך ההיסטורי כולו.
התמודדותו של שכטר עם הרעיונות ההי סטוריציסטיים החלה בעמדה אמפתית  .המקור המהווה מושא

לדיוננו הוא מאמרו של שכטר "פילוסופיית ההיסטוריה על פי שילר וניטשה " .319במאמר זה תרגם שכטר
ועיבד מאמר של שילר

320

ומאמר של ניטשה

321

העוסקים בסוגיית משמעותם של לימודי ההיסטוריה .

ככלל ,שכטר מקבל את הנחותיהם של שילר וניטשה התוהים על ערכם של לימודי ההיסטוריה באופן
מדעי או כלימוד אינפורמטיבי גרידא  .שילר טוען כי תמונת העובדות ההיסטוריות אינה שלימה ואף אינה
רציפה .חלק מן התמונות ההיסטוריות מהימנות וחלקן אינן מהימנות או שאיננו יכולים לעמוד על מידת
מהימנותן כלל ועיקר  .על בסיס רעוע זה מבקשים ההיסטוריונים ליצור רצף של תמונה היסטורית  .הרצף
נוצר אפוא על בסיסן של עובדות המנותקות זו מזו ואריגתן במארג השואף ל שיטתיות .הרצף נוצר על
יסוד גזירה שווה בין אירועים ,היינו עריכת אנאלוגיה היסטורית .אנאלוגיה זו מבקשת לתאר את העובדות
באמצעות הסיבתיות (גורם ותוצאה ) המכוונת לתיאורה של תכליתיות בהשתלשלות המאורעות
ההיסטוריים .שכטר טוען כי שילר עומד על החיוב שבתפיסה הה יסטוריציסטית .שאיפת התכליתיות
שבהיסטוריה מבקשת ליצור הרמוניה בין עבר להווה "ומאפשרת לו (=לחוקר ,לאדם) להקיש על העתיד
לבוא" .322היינו פיתוחה של יכולת ניבוי  .מאוחר יותר שכטר כותב" :תכלית כל ההתעסקות בהיסטוריה
היא ההיסטוריה הסיבתית .חשובה היא גם בחיי הפרט וגם ב חיי הכלל" .323לפיכך ,שכטר מצוי בתווך בין
גישתו המתונה של ויקו לדטרמיניזם ההגליאני והמרקסיסטי  .שכטר מציג דטרמיניזם ברוח ההיסק במדעי
הטבע ובאופן כוללני  ,בעוד שהקודמים מציגים גישה דטרמיניסטית המונחת על פי מתווה דרכים ברור
מראש (תבוני או כלכלי ) .הנחות יסוד מטאפי זיות אלה אינן מצויות אצל שכטר

(יתכן שהן נובעות

מהסתייגותו מן המטאפיזיקה ) .משום כך  ,הוא קרוב לתיאוריה הויקויאנית  .אך בשונה מויקו  ,שכטר אינו
 318ראו ,וינרב ,חשיבה ,עמ' .45-44
 319המאמר נשלח מוינה בשנות השלושים לתל אביב  ,ראו שכטר ,שילר וניטשה ,עמ' .155-143
 320ראוFriedrich Schiller,Was heist und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? (Eine :
 akademische Antrittserede), November 1789.מתוך אתר אינטרנט ובו כתבי שילר .תאריך כניסה .7/6/07
 321ראו היסטוריה לחיים (גרמנית) וכן ניטשה ,היסטוריה לחיים (עברית).
 322שם.
 323ראו שם ,עמ' .154
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מדגיש את מדעי החברה הדגשה יתירה  .ניכרת התקווה ששכטר תלה בסיבתיות המדעית  ,תקווה שהיא
עצמה העלתה את המדע למעמד של ניבוי.
על פי מתודת הספקולאציה ההיסטורית שתוארה לעיל  ,דומה ,כי שכטר מבאר את מובנותו של התיאור
ההיסטורי באמצעות הביקורתיות  .זו "מרפאת ממחלת ההערצה " ובכך היא מערערת על מושאי הערצה
שליליים של דמויות ותהליכים היסטוריים  .בד בבד עם העצמתם של

תהליכים היסטוריים  ,המעצבים

תובנות ערכיות והערכת אישים ומנהיגים שדבקו במוסר .אלה מהווים מושא לקיום ערכים לדורות .שכטר
טוען ,כי "תועלת ההיסטוריה שאותה הדגישו שילר וניטשה חשובה היא ומשמשת לנו נחמה כל עוד לא
הגענו לידי הכרה סיבתית " .324בדומה ,לניתוחו הנאיבי את סילוק ה מטאפיזיקה ,שכטר סב ור כי המדע
משיל מוטיבים בלתי ראויים מן התרבות ומעצים תרבות ערכית מחודשת  .בכך הוא תולה תקוות מרובות .
דומה ,כי תקווה זו יש בה מעין תקווה משיחית  .יתכן כי היא מהווה עבורו (כמו גם עבור בן גוריון ) כעין
תחליף לוגי לנבואה ,325לגילוי העל אנושי באדם .כאן משתלבת התמימ ות הראשונה של שכטר עם
התקווה המדעית ההיסטורית והביקורתית.

 .2האכזבה מהמדע
בעקבות גילויי מכניקת הקוואנטים של הייזנברג ובוהר התחולל משבר אפיסטמולוגי  .326אמנם ,ראשיתו
של המשבר ניכ ר כבר בתורת ההכרה של דיקארט שהוא אבי הפילוסופיה החדשה  .המתודה הקרטזיאנית
כרוכה בהטלת ספק תבוני בכל וודאות שהיא .זאת ,על מנת להגיע לכלל הכרה ו הצלת האובייקטיביות של
העולם מכל ספק  .ג'ון לוק טוען שהשכל מטעה לפיכך הניסיון  ,כפי שנתפש על ידי החושים  ,מעובד בשכל
ומאפשר להגיע לכלל אמת הכרתית טהורה  .לפיכך ,מבקש לוק להפריד את יסודות התחושה מן ה פונקציה
המרכיבה של המחשבה  .דוד יום כלוק שואף לטהר את הניסיון מן השכל  .אך ,לדידו של יום  ,לא ניתן
לחקור כל תופעה לבדה  ,אלא יש צורך בהבנת הקשר הסיבתי בין תופעות ובאמצעותו ניתן לחקור ולהגיע
לכלל הכרה  .בניגוד לקודמיו  ,עמנואל קאנט מראה שדווקא בירור פעולת ההרכבה של השכל המעבד את
נתוני התחושות מאפשר להגיע להכרת האובייקטיביות והאמת  .327ברם ,נדבך ספקני משמעותי נוסף ,

 324ראו שם ,עמ' .155
 325והרי אמרו חז"ל "חכם עדיף מנביא"...
 326ראו ברגמן ,הפיסיקליזם ,עמ' .66
 327ראו ברגמן ,הפילוסופיה של עמנואל קאנט  ,עמ' .14-4
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נתעורר בעקבות תגלית תורת הקוואנטים  .זו ערערה את הוודאות המדעית שהייתה מקובלת בתיאור
העולם הפיסיקאלי  .התברר כי בעולם המיקרוסקופי מתחולל כאוס  .תמונת העולם  ,הקוסמוס במובן סדר ,
נתערערה בראשית שנות השלושים למאה העשרים והביאה לערעור הוודאות המדעית  .הספק השתלט על
המדענים .ברגמן ורוטנשטרייך

328

טוענים כי בחינת דפוסי ההכרה מעידה על כך שתפיסת האדם

ומסקנותיו אינם מוחלטים ומועדים לטעות  .ככל הנראה  ,המסקנה היא שהכרה מובהק ת ,מקיפה וטוטאלית
אינה בהישג הכרתו של האדם  .אין באפשרותנו לנסח חוקים סיבתיים מוחלטים  ,נטולי מקרים פרטיים
שהם יוצאי דופן  .גם המסקנות המוסקות באופן לוגי אינן ערובה לנכונותן  .משום כך  ,על אף התפתחותה
של תורת ההכרה  ,תוצאתה אכזבה דיסציפלינארית ופילוסופית  .המידע האמ פירי אינו בהכרח מידע
אמיתי .בסגנון קרטזיאני  ,שכטר מציין את החשש שמא ההכרה האמפירית אינה אלא תעתועי דמיון או
שד .גם עדויותיהם של אנשים אינם מהווים עוגן הכרתי וודאי  .אף משפטי המתמטיקה הנראים כוודאיים ,
נתונים לספק .במאמר אחר שכטר כותב:

אפילו המתמטיקה תפארת ה מדעים נראית כיום כהר התלוי בשערה  .בחלקים של המתימטיקה
נתגלו סתירות ובמידה שהמתמטיקה היא וודאית  ,אינה ודאית אלא משום שהיא ריקה מתוכן
ועוסקת בהחלפת סימנים נתונים בסימנים אחרים [ ]...ואם במתמטיקה אין נחת – במדעים
אחרים על אחת כמה וכמה  .רק אדם מן השוק שאינו יו דע דבר בטיבם של המדעים מדמה בלבו
שהמדעים הם מבוססים.329

הספק מוסב על מכלול תחומי הכרתו של האדם במדעים המדויקים ואף במדעי הרוח  .תובנות ההכרה
מתערערות ,הוודאות המדעית אינה יכולה לעמוד בפני הספק האפיסטמו לוגי ולפיכך היא נותרה במצב
עמום .שכטר טוען  ,כי השאיפה לה כרה טוטאלית ומקיפה נובעת מפגם אנושי -חינוכי .הכרה זו  ,אינה
אפשרית בעולמו של האדם ומשום כך גורמת ללקויות רבות בו .הספק ההכרתי חולל אף את הספק האתי .
שכטר טוען  ,כי זהו אחד החטאים של הספק האפיסטמולוגי  .הטלת הספק באתיקה הביאה את האדם
לייאוש מן הערכים ולחדול מחתי רה לקיומו של הטוב  .כל זאת על בסיס הטיעון הפשוט  :אם מושגי הטוב
 328ראו ברגמן ,תורת ההכרה .וכן רוטנשטרייך ,בין עבר להווה – דרכי ההכרה ההיסטורית .
 329ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .102
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אינם וודאיים  ,מכאן שאין מושג טוב אחד  .על כן  ,מתאפשרת השפעתו של הרע בעולמו של האדם משום
שהרע והטוב מקבלים ממדים יחסיים ובלתי מוחלטים  .תיקון החברה על ידי המחשבה הרציונאלית לא
צלח " .בכל פעם  ,כשעושה האדם ניסיון של תיקון בכוון זה והוא מוסר את נפשו להגשימו ולבסוף נכשל
בו ,הוא מתמלא כעס ומרירות ונוטה לכפור בערך האדם בכלל  .על כן אחרי כל תקופה של ניסיון חדש
לתקן את החברה באה תקופה של כפירה בערכים  ,תקופת ביטול  ,תקופת הרס רוחני " .330התוצאה היא
כפירה במימוש הע רכים וייאוש מעולם האדם  .נהיר כי משפטים אלה  ,שנכתבו במרוצת ימי מלחמת
העולם השנייה  ,נובעים מפרשנותו על עליית הנאציזם והתובנות אודות המלחמה ומשמעויותיה

(ועוד

ארחיב דיון זה להלן בפרק הרביעי).
באחד ממאמריו שנכתב בתקופה זו שכטר טוען  ,331כי שאיפות ההגשמה של תורת ה מוסר הפכו להיות
שאיפות מרובות בגין ההתפתחות הטכנולוגית והתעשייתית  .הקושי בהגשמת סוגיות המוסר  ,הנובעות
מההתפתחות הטכנולוגית  ,הוביל את האדם לביטול חוקי המוסר ועל פי ניסוחו של שכטר לכפירה
בערכים .דברים אלה לא נכתבו במפורש בהיבט אקטואלי  ,אך נראה כי סמיכות הזמנ ים בין שני המאמרים
וסמיכות המינוחים מעידים על זיקה בין גישתו לתורת ההכרה לעמדתו בסוגיות אקטואליות  .332נראה ,כי
שכטר בחר להתוות את הכיוון הכללי ,משום חששו שהתופעה עליה הוא מצביע עלולה להישנות.
החוקיות המתערערת במדעי הרוח באה לידי ביטוי גם ב היסטוריה .זו אינה יכולה להצביע על סיבתיות
ומשום כך לא ניתן לחזות באמצעותה תהליכים והתרחשויות באופן וודאי  .פעמים שהאנלוגיה ההיסטורית
מקורה בהוויית חייו של החוקר ,דהיינו הסקת מסקנות על יסוד מוסכמות ,ותפיסות עולם הרווחות בזמנו.
שכטר טוען כי זוהי למעשה סובייקטיביזציה של המציאות .החוקר

כשהוא רגיל בנפשו שהכל מכוון לתכלית  ,יקשה עליו אחרי כן להשתחרר מדמוי זה  ,כי הלא
נעים יותר לדעת שהכל מכוון למגמה  ,שסדר "שכלי" שורר בכל  ,מלחשוב שהכל אינו אלא

 330ראו שכטר ,הישגים ,עמ' .34
 331ראו :י' שכטר ,מושגים ישנים ומובנם החדש  ,בתוך :שכטר ,עיונים במחשבת זמננו  ,עמ'  .144-137נדפס לראשונה
בגליונות שנת תש"ג .שכטר אף מציין שם בהערה ,כי המאמר נכתב בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל ומכאן הרלוונטיות
לדיוננו.
 332אלה מעמעמות במידה מסויימת את ביקורתו של תדמור בעניין זה  ,ראו תדמור ,התכוונות ,עמ' .354-352
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הכרח וסומא (=עיוור) .האדם לוקח את ההרמוניה שבמעשיו ומכניסה לתוך סדר העובדות
שבעולם וזהו היסוד התכליתי שבתולדות העולם.333

השאיפה לתכליתיות ולהרמוניה אינה עומדת בביקורת מדעית חמורה והיא אינה אלא בבחינת משאלות
לבו של החוקר .למעשה החוקר הצי ב מראה אל מושא חקירתו ואינו רואה אלא את בבואתו לעיניו .שכטר
מבקש לדחות את הסיבתיות ויכולת הניבוי שבהיסטוריזם .הוא מציב דרישה מתודולוגית:

כדי לדעת מהי הסיבה לנצחונה של מלכות פלונית במלחמה פלונית  ,עלינו לדעת ולהכיר הרבה
מהוים (=עובדות ,הוויות ,מהויות ,א"ש) שאבדו לנו  .המבחן של קיום הסיבתיות בין שני מהוים
הוא ,שבידענו את המהווה הראשון נוכל לנבא על המה

ווה האחר  ,נבואה המתאמתת על ידי

הנסיון .דבר זה קשה הוא גם בדברים המתרחשים עכשיו במדינתנו  ,כי יש אשר מיתתו של אדם
גדול ,שהשפעה רבה לו על העם  ,משנה את כל פני ההיסטוריה ואנחנו נבאנו שיבוא מצב פלוני
והנה גרמה מיתתו למצב אחר  .כדי שנבואתינו תהיה שלימה  ,היינו צריכים להכיר כמה דבר ים
בשלמות :א .קשר סיבות מדויק במהווים ההוים בגוף כל אדם  ,המאפשר נבואה שלימה על מקרי
הגוף; ב .קשר סיבות מדוייק במהוים ההווים בנפשו של כל א

דם בפרט ובכללות קיבוצי

האנשים; ג .ידיעת כל המהו וים .לו ידענו כל זאת  ,היינו יכולים לנבאות בהיסטוריה על העתיד
לבוא כדרך שמנבאים בפיסיקה וההיסטוריה היתה נהפכת למדע מדוייק ובטוח.334

בניגוד לדטרמיניזם של הגל ומארקס  ,שכטר שואף לאפשר את הסיבתיות אך הדרישות המתודולוגיות
הנדרשות ,שמקורן במדעים המדויקים (לוגיקה ,פיסיקה וכו '( ,מציבות רף כמעט בלתי אפשרי ליישומן .
על בסיס טענה זו  ,הוא מ בקש לערער על הלגיטימיות המדעית של המתודה ההיסטוריציסטית -סיבתית.
שכטר תלה תקוות בהיסטוריזם .אך ,העמדת דרישה מתודול וגית חמורה כמו במדע מאלצת אותו לדחות
את תפיסת הסיבתיות בהיסטוריה.

 333ראו שכטר ,ניטשה ושילר ,עמ' .145
 334ראו שכטר ,ניטשה ושילר ,עמ' .146
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נמצא ,כי המדע א יכזב .ההכרה אינה עוד כלי מספק להבנה מלאה של העולם  .ההשלכות הא קטואליות של
האכזבה יש בהן כדי לשתק את הפעילות המדעית ומשום כך היו לאתגר קיומי עבור שכטר  .האיש הדתי ,
שהמדע – כפי שראינו בפרק א  -היה עבורו מושא לדתיות חדשה  ,נקלע למשבר  .הנאיביות המדעית
התנפצה .הספק המדעי והספק האתי -ערכי שנתעוררו  ,הביאו את שכטר אל מחוזות היי אוש והאכזבה .
דומה ,כי השלכותיו של המשבר בתחומי הוודאות הערכית

 ,היו עבורו חמורות אף יותר מן הערעור

האפיסטמולוגי .כיצד איפוא ,נחלץ שכטר ממשבר קיומי זה?

 .3התחזקות
דרכי התמודדותו של שכטר עם המשבר מתייחסות לאכזבה מן האפיסטמולוגיה ומן הסיבתיות ההיסטורית
באופן ספציפי .מעבר לכך ,שכטר מגיע להגדרה מחודשת של המדע באמצעות הבחנה מושגית חדשה  ,בין
מדע למדעיות  .המפגש בין האדם הדתי הראשון  ,לבין תקוות המדע והאכזבה ממנו  ,מצמיחה תובנות
חדשות ,המאפשרות התחזקות והתקדמות.

התחזקות אפיסטמולוגית
שכטר מצביע על דרכי מוצא אחדות מן המשבר .חלקן מועדף על ידו  ,מאחרות הוא מסתייג .הדרך האחת:
להישען על איים של וודאות שנותרו במדע כגון בחוקי החשבון  ,ההנדסה ובפיסיקה הניוטונית  .335אולם,
אין בכך כדי לתת מענה אפיסטמולוגי מדעי כולל וודאי שלא בתחום מדעי החברה הרוח.
בנוסף לכך  ,ברוח הקוגיטו של דיקארט הוא טוען כי "גם בהטילי ספק בכל ההכרות הרי אני הוא המטיל
ספק בהן ובכן אני נמצא" .336שכטר מציין את הטיעון של דיקארט " :אני מטיל ספק ומכאן הוודאות " .אך
דרך זו מהווה מושא לוודאות חלקית ובלתי מוחלטת ולכן שכטר מסתייג ממנה.
דרך נוספת  ,אותה מציע שכטר  ,היא לשוב אל הת מימות שהייתה לאדם בטרם היות ההכרה  .שכטר טוען
כי האדם "לא יכול להגיע לשלמות [ ]...ולפיכך רצה לשוב לתמימות בהמית " .337ההפרדה המלאכותית
לקטגוריות של זמן  ,מקום ,מספר ,פגעה בוודאות  .בטרם קיומה של ההכרה המציאות הייתה וודאית  ,ועל
כן יש השואפים לשוב אל אותה תמימות ר אשונה .דומה ,כי בשלב זה  ,הוא מסתייג מגישה זו  .זאת ,משום
 335זאת ,בניגוד למכניקת הקוואנטים שערערה על מושגי הוודאות .
 336ראו שכטר ,הישגים ,עמ' .34
 337שם.
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שאין ביכולתנו לשוב כעת אל אותה תמימות  .יחד עם זאת  ,שכטר סבור ,שבעתיד הרחוק ניתן יהיה לאחד
את סוגי ההכרות ,למרות הקשיים האפיסטמולוגיים עליהם הצבענו.338
שכטר אינו מציין את המקורות לטיעונים אלה  .דומה כי ש כטר שואף לתפיסה מוניסטית המאחדת את
ההכרות השונות  ,אלה מרכיבות את התמימות השנייה  .נהיר כי שיבה לתמימות הראשונה  ,הבהמית
כהגדרתו ,היא מבחינתו בלתי אפשרית .השיבה לגן העדן אל הוויה תמימה ,לאחר ידיעת הטוב והרע ,אינה
לגיטימית ומבחינתו מהווה נסיגה תרבותית בעולם האדם ,שנברא בצלם אלוהים.
שכטר מסתייג מהבחירה במיסטיקה ובמסתורין  .לדידו ,זו עלולה להיות בריחה ניהליסטית אל עולם אחר .
ברוח דברים אלה הוא כותב:

ויש אשר ברחו מפני הקשיים והספקות לחיק ה אמונה במסתורין  .אמונה זו הבאה מתוך ייאוש
היא לעיתים קרובות אחד מאופני הגילו י של הניהליזם  .אמונה זו היא בפנימיותה ההפך הגמור
של כל אמונה אמיתית  ,היא אינה הערכה כי אם פריקת עול  .הבריחה מן המערכה שבה עומדים
המודים בערך ההכרה והמנסים לתקן בחברה את הניתן לתיקון אל מחשכי המסתורין היא עדות
לחולשה מוסרית.339

הסתייגותו מן המיסטיקה נובעת כ

מסתבר מן התפיסות האנטי מיסטיות שב

"חוג הוינאי " .נראה כי

התנגדותו למיסטיקה מן הסוג שתואר היא על שום הניהליזם שבה  ,הפוגע בנורמטיביות המוסרית  .לדידו
של שכטר  ,הפגיעה המוסרית היא בלתי רצויה ואף בלתי הולמת את עולם האדם ובכך הוא דבק בוודאות
המוסרית למרות הקשיים שב כך .שכטר אף טען  ,כי מיסטיקה ניהליסטית זו היא היפוכה הגמור של
האמונה .זוהי אמונה למראית עין גרידא.340
שכטר טוען ,כי הטלת הספק ההכרתי במושג האמת כמוה כהטלת ספק הכרתי במושג הטעות של הזיכרון .
הספק האפיסטמולוגי חל על מושג ה "טעות" כשם שהוא חל על מושג האמת  .באמצעות ניתוח לוגי מבית
המדרש הפוזיטיביסטי ,שכטר מנתח את מושג הטעות וכותב:

 338ראו שכטר ,פרקים במחשבה דתית ,עמ' .31-30
 339ראו שכטר ,הישגים ,עמ' .35
 340מכאן ניתן אף לגזור תובנה שכטריאנית נוספת אודות הריטואל  ,האמונה והנורמה המוסרית .
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בבדוק האדם את שאלת אפשרות הטעות התדירית של הזכרון (זוהי השאלה  :אולי זכרוני מטעה
אותי תדיר עד שאפילו הסימן שאני משתמש בו עכשיו אינו אותו הסימן שהשתמשתי בו לפני
רגע) ,שזהו הספק הקשה ביותר

שבכוחו לעקור הכל (לרבות המשפטים שבתורת החשבון ,

כאמור) ,שאל את עצמו  :מה כוונתי בעצם במלת "טעות" או במלת "מטעה" .לוא היתה כוונתי
לטעות שאפשר לבררה  ,היינו לטעות שיכולים לסלקה על ידי זה שמרבים בבדיקת העדויות
והמסמכים – מוטב ,אבל הרי השתמשתי במלת "טעות" כאילו ה וגדרה באופן כזה שגם אם
תרבינה העדויות המראות שאין כאן כל טעות תהא האפשרות בידי לטעון ולומר שזכרוני מוטעה
ואין איפוא כל מבחן וכל אפשרות להבדיל בין הטעות ובין האמת

ולכן אי אפשר לומר לי

(במובן אי אפשרות הגיונית) לומר איזה דבר שהוא מוטעה [ ]...אותו הדבר קרה ל מושג "טעות"
בספק המוסב על הזכרון  .אם אין אפשרות (ואפילו אפשרות רחוקה ) להבדיל בין האמת ובין
הטעות אי אפשר אמנם להגיד דבר אמת  ,אבל יחד עם זה ובאותה מדה עצמה – אי אפשר
לטעות.341

שכטר מציג ערעור על שני המושגים

"אמת" ו"טעות" .את מושג האמת לא הצליח שכטר להציל מן

הערעור הלוגי  ,אך הערעור הלוגי על מושגי הטעות מהווה עיגון הכרתי  .מחד גיסא פאראדוקס לוגי זה
יכול להוביל לאנארכיה  ,לאיבוד דרך  .אך מאידך גיסא יכול לשלול את הוודאות של הטעות  ,לבטל את
תוקפה ובכך לקיים את הערכים  .שלילת השלילה מהווה סיוע להכרה  ,אך אינה מהווה מענה

מקיף

לקשיים ההכרתיים.
דרך נוספת בעזרתה מתמודד שכטר עם הספק האפיסטמולוגי קשורה לתפיסת הדמיון  .דיקארט העלה את
הספק שמא ההכרה כולה אינה אלא תעתועי שד או דמיון

 .342בעקבותיו ,מושג הדמיון מהווה מושא

להתייחסות אמפירית לוגית אצל שכטר  ,על פי דרכי מבחן המשמעות של הח וג הוינאי .הטיעון על דבר
מסוים שהוא מדומה צריך ביסוס אמפירי וכל עוד לא נתבססה הטענה בהיבטים האמפיריים שבה  ,אין כל
אפשרות לטעון טענת "מדומה" על מושאים שונים .שכטר כותב:

 341ראו שכטר ,הישגים ,עמ' .35
 342ראו דקארט ,הגיונות ,עמ' .55
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המתעמק בשאלתנו אם העולם החיצוני המקיף אותנו הוא ממשי או פרי הדמיון ימצא שהמושגים
(אמתי ,ממשי וכן מדומה או פרי הדמיון ) כאילו הוגדרו באופן כזה שלא תהא אפשרות של
הכרעה לעולם.343

חוסר האפשרות להכריע בסוגיית הדמיון על יסוד שלילת השלילה גורמת לכך ,שלא ניתן לבטל את ערכם
של המדעים ואת תורת ההכרה  ,גם אם לא ניתן להוכיחם  .ה"חוג הווינאי" ותובנותיו ,אשר סייעו לגיבושה
של גישה אנטי מטאפיזית  ,הפכו אצל שכטר כסיוע לשלילת השלילה  ,להטלת ספק במושגי הספק כגון
טעות ודמיון ובכך להביא לאישוש מה של תורת ההכרה.
ניתן להיווכח  ,כי כל דרכי המוצא ששכטר הציע עד עתה

(והובאו לעיל ) ,על מנת לפתור את הספק

האפיסטמולוגי המדעי ,אין בהם כדי לספק את החפץ בתורת הכרה מושלמת  .משום כך  ,האכזבה מתורת
ההכרה ,אותה תאר שכטר  ,נותרה בעינה  .לדידו של שכטר  ,סיבת האכזבה נובעת מן החריגה של האדם
מגבולות ידיעותיו והכרתו  .השאיפה לטוטאליות אפיסטמולוגית  ,מניבה פירות באושים בכך שהאדם חורג
מהווייתו כאדם  ,כישות בלתי שלימה  .אף על פי כן  ,שכטר טוען  ,כי השאיפה לבהירות מופלגת של
ההכרה נחוצה היא בעולם האדם

על אף שמביאה לידי אכזבה  .זאת משום ש היא התנאי לקדמה

האנושית .הבקשה לבטל את ערכי המדע מעול ההכרה נובעת מעייפות רוח

 ,לדידו של שכטר  .לעומת

זאת ,ברכה רבה צפונה לאדם המ תקדם כשהוא מעפיל  ,כשהוא שואף להישגים הכרתיים  ,משום שהישגי
תרבות ההכרה נקנו בהעפלה.
דומה ,כי בדברים אלו ניתן למצוא נחמה ,אך לא מענה הולם למשבר האפיסטמולוגי המדעי.
שכטר נדרש גם לספק האתי  .בגרסה הראשונה של המאמר

344

שכטר טוען  ,כי הדרישות ליישום מוסרי

גבוה היו ד רישות מוגזמות והן כהעפלה מוגזמת  .הן יוצרות עייפות וייאוש מעולם האדם  .הטוב המוחלט
אינו ניתן להשגה הכרתית מלאה ולהגשמה בעקבותיו ,אבל הטוב האנושי כפי שהוא נקבע על ידי השערות
ואומדנים ,אפילו אם הוא אינו מנוסח באופן ברור

 ,הוא חשוב בחיי האדם  .שכטר טוען  ,כי המאמץ

לתיקונים ,אפילו קטנים ,הוא מאמץ חיוני .בנוסף לכך טוען שכטר כי הרע המוסרי הוא הכרחי לשם קיומו
של הטוב המוסרי  .היצרים איתם מתמודד האדם (כגון יצר החברתיות  ,יצר הסקרנות  ,הצורך למצוא
 343ראו שכטר ,הישגים ,עמ' .36
 344ראו שכטר ,הישגים.
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סיפוק וכדומה ) ,עשויים להיות מועילים ומזיקים כאחד  .כאשר אלה מופנים כלפי ערכים והגשמתם אזי
"אנו מוצאים בהם תרבות ערכים אמיתית " .345אך ,אם הם מופנים אך ורק לעונג שבהם אזי הם מחטיאים
את מטרתם .ברוח של דברי חז"ל הטוענים שיש לעבוד את האל בשני היצרים 346כותב שכטר:

החכם יבין שלוא

347

היה האדם מתקן את החברה תיקון עד שלא היו היצרים האנטי -סוציאליים

(כקנאה ,השנאה והתחרות ) באים בכלל לידי ביטוי בחברה

– היה עולמו של האדם שמם

ומשעמם .המלחמה ביצרים אלה היא היוצרת את תרבות המוסר  .רצוי להשיג מדי פעם שביתת
נשק ולא שלום נצחי ,כי שלום נצחי בשטח זה היה מפסיק את היצירה בתרבות המוסר.348

מושג השלום הנצחי הוא מושג קנטיאני .349קאנט טוען כי מצב של שלום נצחי משליט בקרבו של העם
רוח של מסחר  ,נוטה לנוון את דרך החשיבה של העם והופך אותו לעם אנוכי  ,שפל ומפונק  .התועלת של
המלחמה היא אפוא ,בשגב המרובה המושג כאשר עם נתון בסכנות מלחמה והוא עומד בהן באומץ לב.
שכטר טוען אף מעבר לכך  ,העימות המלחמתי ביצרים האנטי סוציאליים באדם ובחברה  ,תורם תרומה
משמעותית דווקא לקיום המוסר .שכטר אינו בודק את תוצאות המאבק (כגון הכרת האמת והטוב או יישום
הטוב לאחר השגתו ) אלא טוען  ,כי התהליך של הברור המוסרי הוא תהליך מתמשך וחיוני בעולם האדם .
אמנם ,תהליך זה כרוך בייסורים ,אך שכטר טוען כי

הייסורים שבהתאמצות לשפר את סדרי החברה – ייסורים של אהבה הם .כשם שייסורי ההכרה
יוצרים את תרבות המדע כך ייסורי החברה יוצרים את תרבות המוסר.350

 345ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .62
 346ראו תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו הלכה ז :רבי מאיר אומר הרי הוא אומר ואהבת את ה' אליך בכל לבבך בשני
יצריך ביצר טוב וביצר רע היינו שעבודת האל צריכה לערוך שימוש גם בעוצמה של יצר הרע  .ראו עוד :ילקוט שמעוני תורה
פרשת בראשית רמז טז  :והנה טוב זה יצר טוב מאד זה יצר הרע וכי יצר הרע טוב מאד אלא אילולי יצר הרע לא בנה אדם
בית ולא נשא אשה ולא הוליד בן ולא נשא ונתן וכן שלמה הוא אומר כי היא קנאת איש מרעהו.
 347כך נכתב במקור.
 348ראו שכטר ,הישגים ,עמ' .37
 349ראו ה .ברגמן ,נ .רוטנשטרייך ,בפתח הספר ,בתוך :קאנט ,לשלום הנצחי ,עמ' .13
 350ראו שכטר ,הישגים ,עמ' .37
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ההכרה המוסרית (ואפילו החלקית ) נעוצה בהכרה בחשיבותו של הרוע  .זו ,מעמעמת במידה רבה א ת
תפיסת השלום הנצחי המוחלט ,אך מהווה מוטיב חיוני בתרבות האדם.
יתר על כן  ,נראה כי בסוגיה זו עורך שכטר מעין עימות עם הסוציאליזם האידיאולוגי מחד ועם הנאציזם
מאידך .אין לשכוח כי מאמר זה נכתב במרוצת ימי מלחמת העולם השנייה

 ,והודפס בעיצומם של

הכיבושים הנאציים ו החשש הקיומי של הישוב בארץ  .קולה של תרועת המלחמה עולה בבירור לאור
הצגת ההיבט הקונטקסטואלי  .351הסוציאליזם האידיאולוגי ביקש לתקן מכלול שלם של חברה ולא צלח .
הרע עדיין שליט בעולם ועל כן שכטר נדרש לסוגיה זו בפריזמה של ההכרה

 .ייסורי המלחמה בנאציזם

וייסורי היישום הס וציאליסטי יוצרים  ,כל אחד בדרכו  ,את תרבות המוסר (בניסוח חז "לי -הרוע משמש
מכשיר לטוב).
ניתן לראות שהביקורת המוסרית של שכטר קשורה להבנתו את תורת ההכרה  .אמנם ,הצירוף בין תורת
ההכרה למוסר הוא צירוף חריג  ,אך יש לו מורשת ב "חוג הוינאי " .יש לזכור כי היבטים אחדים בס וגיות
האתיקה עמדו גם כן כדילמות הכרתיות ב "חוג הוינאי" .352ברעיון ,לפיו ייסורי ההכרה יוצרים את תרבות
המדע כשם שייסורי החברה יוצרים את תרבות המוסר  ,בוחר שכטר לסיים את המאמר בגרסתו הראשונה
(משנת .)1942
ברם ,בגרסה מאוחרת יותר של אותו מאמר כפי שפורסם בספר
שכטר דרך נוספת להיחלץ מן המשבר והאכזבה האפיסטמית

"ממדע לאמונה" ( שנת  ,)1951מוצא
 .שכטר מתרגם

353

את הטקסט

הקירקגוריאני 354מן היומן ומכנה אותו "חשבון נפש":

חשבון הנפש
בכל זאת לא נחה דעתו של האדם  .הוא המשיך להתעמק עד שהכיר שהוא זקוק לשלמות ממין
אחר; ששאיפתו מכוונת כלפי עולם שהוא למעלה מן ההכרה ; שמה שחסר לו היא הידיעה מה
עליו לעשות ולא מה עליו לדעת; שעליו למצוא אמת שהיא אמיתית בשבילו; שעליו למצוא את

 351יש בכך מענה לביקורתו של תדמור אשר טען  ,כי שכטר לא התייחס לבעיות אקטואליות  ,ראו תדמור  ,התכוונות ,עמ' ,352
בנושא זה נעסוק בפירוט להלן בפרק ד' הערות לשאלות הזמן בספר "ממדע לאמונה ".
 352כפי שהראיתי לעיל בפרק הראשוו.
 353אין זה תרגום מילולי אך קרוב לשפת המקור.
 354יש לציין כי שכטר מתוודע לקירקגור עוד בימי החוג הוינאי  .שכטר אף סיפר לי כי לודביג ויטגנשטיין נתן לו בשעתו את
אחד מחיבוריו של קירקגור על מנת שיעיין בו.
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האידיאה שלמענה יחיה וימות [ ]...האדם כמה לתוכן חיים  .בלעדיו משול הוא למי ששכר לו
בית ואסף אל תוכו את כל הרהיטים וכל משק הב

,

ית ,אבל טרם מצא את הנפש האהובה

שתשתתף בשמחה ובעצב שבחייו  .חיפש האדם את המרכז ,את המקום להטיל בו עוגן בים
ההכרה [ ]...הוא שתה ממעיינות המדע וגם נהנה מהם  ,אבל אחרי ההנאה נדמה לו כאילו לא
שתה מהם  ,כי אם נפל לתוכם  .הוברר לו שעליו לדעת תחילה את עצמו לפני שידע דבר אחר כי
רק לאחר שהאדם יודע את עצמו באופן פנימי ,מקבל הכל משמעות וערך.355

ניכר כאן ששכטר

– בעקבות קירקגור -

מבקש להתמקד באדם עצמו  ,בהכרת עצמו ובהתוודעות

למשמעות חייו בפריזמה פנימית  .בנוסף ,מושג האלוהים אינו נמצא במרכז דבריו של קירקגור  ,כי גישתו
זו היא ניס יון לניסוח של אפיסטמולוגיה חדשה הממוקדת ב "הכרת העצמי " .רעיון זה מהוה אפוא תוספת
משמעותית למאמר בגרסתו האתית שנתפרסם קודם לכן  .356בגרסה הראשונה עסק שכטר בהשלכות
האתיות של משבר ההכרה תוך ניסיונות לבסס את האתיקה  ,למרות המשבר של המדעים  .ברם ,בגרסה
השנייה (בספר "ממדע לאמונה ") ניכר שהוא מצביע על דרך נוספת  ,המהווה לדידו מוצא לתורת ההכרה ,
שהיא הכרת העצמי.
זאת ועוד  ,על אף האכזבה מן הוודאות  ,שכטר אינו מוותר עליה ועל מושגיה  .הוא מתאר את משבר
המדעים שהוא גם ביטוי למשבר המודרניזם ומבקש למצוא דרכי מוצא שאינן אלא דרכי גיב

וש

אלטרנטיבה לוודאות  .עם זאת  ,שכטר אינו מבקש להתפרק מתורת הוודאות  .זו יקרה לו והוא מבקש
לקיימה באמצעות ניסוח חדש  ,דהיינו הכרת מגבלות האדם והתכנסות באדם עצמו  ,במצפונו ,בחשבון
נפשו .בניגוד להוגים פוסט מודרניים המוכרים לנו כיום  ,שכטר מבקש דרך להכרה  ,לביסוס הכרתי .שלא
כהוגים המודרניים ,אין הוא נאחז בקש או באפולוגטיקה דחוקה לשם קיומה של זו  .שכטר חותר לוודאות
ההולמת את דורו  .דומה ,כי בכך שכטר יכול להציג תזה של וודאות כלשהי לאחר הספק ולמרות
הספקנות .ניכרת כאן גישתו של שכטר שהיא גם חינוכית ובנויה מן התמהיל של הכרת האנוש ,סגולותיו
ושאיפותיו ,לצד הכרת מגבלותיו  .המשמעות החינוכית של תורת הכרה זו היא נדבך חשוב בה  .יתכן כי

 355כל ההדגשים במקור ,ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .26-25
 356ראו שכטר ,הישגים.
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המארג השכטריאני המכיל סינתזה של תורת ההכרה  ,היבטים התפתחותיים  ,אתיקה וחינוך  ,הוא ביטוי
מעניין לשאיפה לאחדות המדעים ולהוליזם שבחוג הוינאי כפי ששכטר פירש ואף העצים בדרכו.

התחזקות בהיסטוריזם
על אף זניחתו את המוטיב הסיבתי מן ההיסטוריזם שכטר
במידה וזו מעודדת קיומם של

מאמץ את הגישה הביקורתית שבהיסטוריזם

ערכים .הביקורתיות ההיסטורית מאפשרת סילוק מיתוסים היסטוריים ,

שאינם עומדים בפני הביקורת .האדם והאירוע שאינם ר אויים להערצה נדחים ובמקומם ניצבת מערכת
ערכית החותרת לאמת  .בנוסף לכך  ,נראה ששכטר שואף לזקק תובנות  ,מעשים ואישים ערכיים  ,שיהיו
מופת ליישומם של ערכים לדורות  .לשם כך  ,נחוצה הביקורתיות המדעית  .יש לשער כי תובנה זו נשענת
על הנחת יסוד ,על פיה ערכים אלה קיימים במציאות ההיסטורית והמדע הוא כלי שרת חיוני לחשיפתם.
מאמרו של שכטר

"פילוסופיית ההיסטוריה על פי שילר וניטשה

לאמונה" .357בגרסה זו זנח שכטר את

" פורסם שנית בספרו "ממדע

רעיון הסיבתיות  .לפיכך ,הוא משמיט את מאמרו של שילר

ומתמקד בתפיסותיו של ניטשה  .אופיו של הדיון ה וא ב פריזמה משמעותית קיומית הנשענת על המידע
ההיסטורי.
בעבודתו ,ניטשה מ בקר את מגמת השאיפה לידע נרחב  ,המעמידה את העבר במרכז התודעה  ,ומעניקה
ליחסיות הסיבתית עמדה בכירה  .לדידו ,ידע אינפורמטיבי גרידא  ,המנותק מהוויית החיים ועוסק בעבר ,
אין לו מקום רלוונטי בהוויית האי נטלקטואל .ניתן לומר  ,כי ניטשה מסתייג מן המדעיות ההיסטורית
העוסקת בתובנות ובידיעות גרידא  ,ידיעות ,אשר אין להן ממשות בחיים  ,מאבנות את מושגי החיים
באמצעות העמסת מידע רב על הצעירים ופוגע ות במידה רבה בחיוניותם  " .הידיעה אינה משלימה את
הטבע אלא ממיתה אותו " .השאיפה להעמיד את הכל על חוקיות אשר אינה אלא נסיון לערוך שימוש
במתודה סטטיסטית על מנת לעקוב אחר החוקיות  ,אינה ראויה  .הניסיון לעמוד על הקונטקסט ההיסטורי
בבחינת התופעות מעניקה ממד של יחסיות

לתודעה ועל כן אינה יכולה להוות מושא לשאיפה ערכית

המושתתת על זיקה לעולם מוח לט או לשאיפה למוחלטות של ערכים ויצירה  .ברם ,הבוחן את עמדתו של
 357ראו :ניטשה ,היסטוריה לחיים (גרמנית) וכן ניטשה  ,היסטוריה לחיים (עברית) .וכן שכטר  ,ממדע לאמונה  ,עמ' .186-177
כמו כן  ,ערכתי ה שוואה טקסטואלית בין תרגומו של ש כטר לתרגומו של אלדד והמקור הגרמני  ,על אף הבדלי הניואנסים
המצויים במלאכת התרגום לא מצאתי הבדלים משמעותיים  .זאת ועוד  ,ראיתי כי בעבודתו של רוטנשטרייך בנוגע להיסטוריזם
נערך שימוש בתובנות של ניטשה בנוגע להיסטוריזם  .רוטנשטרייך מציג כמה מעיקרי הדברים העולים ממאמרו של ניטשה .
ראו :רוטנשטרייך  ,היסטוריזם.
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ניטשה בנוגע למחקר ההיסטורי ימצא  ,כי דחייתו את ההיסטוריה אינה דחיה מוחלטת כלל ועיקר  .שהרי,
בראשית מאמרו מבקש ניטשה לסווג את הרעיון ההיסטורי לשלושה סוגים המצביעים על שלוש תופעות
היסטוריות שונות  ,ולכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות  :ההיסטוריה המונומנטאלית  ,האנטיקווארית
והביקורתיות.
ההיסטוריה המונומנטאלית היא תיאור רגעי שיא בהיסטוריה שאותם ראוי לנצור בזיכרון האנושי  ,על
מנת להישען עליהם ברגעי משבר  .אך ,דווקא העצמתם של רגעי שיא אלה עלולה ליצור שכרון כוח
ולגרום לאבדן ממלכות ולהרס תרבויות  .ההיסטוריה האנטיקווארית  -תיאור העבר  ,המהווה מושא
תודעתי חיוני לעם ושמירתו למען הדורות הבאים  .ההיסטוריה מבקשת להפקיע את העם מן המקריות
ולעצב בו תחושת המשכיות  .אך ,עלולה להיווצר הערכה ראדיק אלית של הישן והסתייגות מן החדש
שתגרום ל קיבעון מ חשבתי הדוחה את ה חדש .ההתחדשות נחוצה גם לשם שמירה על הישן  .תפקידו של
החוש ההיסטורי הוא לשמור על הישן אך לא לחנוט אותו  ,שהרי חניטה זו פירושה מיתה  .ההיסטוריה
הביקורתית  -תפיסת העבר בעין ביקורתית מציבה את ההיסטוריה למשפט בית הדין .דהיינו "מיגור העבר
כדי לחיות " .358הביקורתיות הנוקבת היא תנאי להצמחת דפוסי חשיבה חדשים הנשענים על הראשונים ,
אך מצמיחים ענפים מחודשים .ניתן לומר ,כי התנאי להתפתחות תרבותית הוא ההיסטוריה הביקורתית.359
שכטר טוען בעקבות ניטשה  ,כי שלוש הדרכים הללו הן מתודות הנוגעות בממדים ה יסטוריים אך נטולות
היסטוריזם .אין זו היסטוריה לשם היסטוריה  ,אלא היסטוריה לשם החיים  ,לשם קיום נכון של תודעת
חיים בריאה הנשענת על העבר  ,מאפשרת התחדשות ומעודדת את העלולים להתפס ליאוש  .זאת ,בניגוד
לתפיסות היסטוריציסטיות אחרות שמטרתן "להרבות ידיעות ולאוספן  .כי ידיעת ה עבר סרה למשמעתם
של ההווה והעתיד ואינה באה להחליש את ההווה ולעקור את העתיד " .360שכטר מסכים עם גישתו של
ניטשה ומבאר אותו על פי דרכו:

מלחמתו של ניטשה בהיסטוריה היא מלחמה במדע האוניברסיטאי הבלתי תלוי באישיות

 .מה

שניטשה כינה "היסטוריה" הוא כיוון מסויים במדעים הה ומניסטיים כולם  .ההיסטוריה מסמלת
אצלו את ההפרדה בין המחשבה לחיים  ,בין הידיעות והאישיות  .ניטשה נלחם כאן באידיאל של
 358ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .182
 359ראו לעיל בראשית הדיון.
 360ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .182
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הידיעה האנציקלופדית והוא דורש דברים המחיים את הפעולה ולא דברים שאינם אלא מלמדים .
המחשבה הנפרדת מן החיים היא מקור להפרעות בתרבות  .כי התרבות אינה קישוט של החיים כי
אם אחדות שבין אישיות וידיעות ,שבין הקיום והרכוש התרבותי ,בין המרכז וההיקף.361

דומה ,כי בכך בא ה לידי ביטוי התועלת הצומחת לאחר משבר מדע ההיסטוריזם  .שכטר מציע מעבר מן
ההתמקדות במידע הרב

אשר נצבר בחקר ההיסטוריה אל ה

ים

התרכזות בקיום כשלעצמו ובערכ

המשמעותיים לאדם  .נחיצותו של המדע ההיסטורי  ,אליבא דשכטר  ,אינו בידע האוניברסיטאי גרידא אלא
באינפורמציה המהווה מקור להעצמה קיומית  .זאת באמצעות העמדתם של הערכים והגדרתם  .ללא המדע
ההיסטורי ,המידע הנחוץ היה נעלם ומותיר את התרבות נטולת עומק וערכי עבר

 .בסגנון ק יומי ונחוש ,

מסתייג ש כטר מן המדע המחשבתי גרידא המ נותק מן הקיום  .הוא שואף למוניזם תודעתי  ,דהיינו ל איחוד
בין המחשבה לבין החיים  .האכזבה מהכוח המנבא של המדע ההיסטורי הומרה

אפוא לחשיבה

אקזיסטנציאלית נוסח ניטשה.
ברם ,שכטר מוסיף הסתייגות ברוח אקטואלית :

בינתיים חל שינוי [ ]...רוב האנשים מתכוונים עכשיו לדברים המחיים את הפעולה באופן
ישיר[ ]...הפעילות הזאת שחררה את עצמה מן המרכז ונעשתה אף היא בלתי תלויה באישיות ,
בקיום ובחיי הנפש [ ]...הסכנה העיקרית לתרבות היא עכשיו לא מצד האנציקלופדיה המהלכת
והשובע ההיסטורי אלא מצד הפעילות הסתמית נטולת המרכז.362

שכטר שואף אפוא  ,שהידע האוניברסיטאי וההיסטורי יחיה את הפעולות ומבחין בין פעולות סתמיות
לאלה המעניקות תוכן משמעותי לאדם  .השאיפה לקיומיות היא ראויה לדידו של שכטר רק במידה והיא
מובילה לתוכן ולא במידה וזו מקדשת פעילות סתמית.
נמצא ,כי הן הכרת העצמי והן הניסיון לעמוד על תובנות ערכיות העולות מן המדע ההיסטורי ,מהוות עבור
שכטר פתרון מסוים לקונפליקט הנובע מן האכזבה מהמדע  .שכטר מגבש תפיסה על פיה  ,יש לשמור על
 361ראו שם ,עמ' .185
 362ראו שם.
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הידע המדעי הנחוץ  ,לשם זיקוקו של הידע האינטלקטואליסטי הערטילאי והעברתו לידע הרלוונט י
בחיים ובאישיות  .פתרונות אלו הם ספציפיים  .אך האם מציע שכטר פתרון מושגי כולל יותר לאכזבה מן
המדע?

שלילת המדעיות וקבלת המדע
מעיון בספר "ממדע לאמונה " עולה ,כאמור ,ההבחנה המושגית בין מדעיות למדע  .המדעיות היא אנאליזה
השואפת לאובייקטיביות  ,רחוקה מערכים וטוענ ת לביאורם של אלה בסגנון אובייקטיבי

 ,סוציולוגי,

פסיכולוגי הפוגע בערכם  .363לעומתה ,המדע הוא התחום העומד על תיאורו של עולם  ,על בחינת אמת של
התופעות ועל השימוש הנכון במושגיו  .המדעיות ,לדידו של שכטר  ,מנטרלת זיקה של האדם לערכים
שבחיים ,מקדשת את האובייקטיביות ,ומשום כך  ,פוגעת במשמעות החיים  .לפיכך ,המדעיות מהווה עבור
שכטר אבן נגף בתרב ות ,כאשר היא הופכת להשקפת עולם  .דומה ,כי המדעיות היא ביטוי מסויים לצד
השמאלי של בית המדרש הפוזיטיביסטי הלוגי בחוג הוינאי  .364מדעי היהדות מתאפיינים בשאיפה לבחינה
אובייקטיבית של הטקסטים היהו דיים (תנ"ך וחז "ל בעיקר ) .שכטר התוודע לדיסציפלינות הללו ככל
הנראה כבר בוינה ,בהיותו מרצה בפדגוגיון העברי בראשות ם של פרופ ' חיות ו פרופ' אפטוביצר.365
המתודות שבאמצעותן מתבארים הטקסטים במדעי היהדות הן המתודות הפילולוגיות -היסטוריות על שלל
הופעותיהן .במאמרו "על הכנת הנפש להוראת התנ "ך" טוען שכטר כי מגמת התנ "ך היא לפתוח את הנפש
אל המשמעות ,אך המדעיות מהווה גורם מפריע .הוא כותב:

אם המורה מלמד תנ "ך באופן אובייקטיבי (באופן היסטורי  ,פילולוגי או ספרותי ) בדרך שאינה
נוגעת ביותר לנפש  ,הדלת נשארת סגורה  ,כי הגורמים המפריעים ל הקניית משמעות לחיים
חזקים הם בתודעה  .שמותיהם של הגורמים המפריעים הם מדעיות  ,סתמיות ,סטאטיסטיקה,
 363ראו גם א' שכטר ,משנת חז"ל ,עמ'  50-45שכטר שולל מתודות המבארות את המחלוקות שבין בית שמאי ובין בית הלל על
רקע סוציולוגי  ,בעוד ששכטר סבור כי הרקע הסוציולוגי אינו מהווה עיקר בדעות השונות  .המחלוקת היא אידאית ביסודה
אליבא דשכטר  .תפיסות סוציולוגיות אלה מעבירות מחלוקת ערכית מהותית ורצינית אל תחום כלכלי נמוך יותר אליבא
דשכטר.
 364על כך עמדנו לעיל בפרק הראשון.
 365בספרייתו של שכטר מצאתי ספ ר לכבודו של פרופ ' קאמינקא :ראו ( :ללא ציון שם עורך ) ,ספר היובל לכבוד הרב ד "ר
אהרן קאמינקא ליום מלאת לו שבעים שנה  ,וינא ,תרצ"ז .וכן ספר על התלמוד הבבלי בגרמנית  ,שמו של שכטר חתום בלועזית
ראוDr. R. Gchlogel, O. Cist, Der :
משנת  1926ככל הנראה שכטר נטל עמו את הספר מוינה משום חשיבותו
Babylonische Talmud, Wien, 1925.
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טכניציזם ,תועלתיות ,מטריאליזם וכו' .רצוני לעמוד על גורם מפריע אחד  :על המדעיות []...
היינו המדע כשהוא נעשה להשקפת עולם [ ]...המדעיות דוחה את הנצח ואת היעוד מתוך
הנפש וגורמת לנסיגה  .המדעיות מפוררת את האחדות הנפשית

 ,היא מבטלת את

המונותאיזם הפנימי  .יש לשים לב לכך שגם באלילות לא היתה התפוררות כהתפוררות
המודרנית הבאה בעקבות המדעיות  ]...[.האוביקטיביזציה היא תהליך של סילוק הרוח ולא
תהליך של הגשמת הרוח [ ]...על המורה [ ]...לדאוג לכך שלא ייהפך המדע להשקפת
עולם.366

המינוח "מדעיות" ,בניגוד למדע  ,מצביע על תופעה

 ,תופעה נפשית  .ראשיתה של התופעה

באובייקטיביזציה של הרוח עד כדי ניטרולה  ,לבסוף .תופעת המדעיות נובעת מן המדע  ,אך אינה נופקת
בהכרח ממנה  .המדעיות מנטרלת היבטים חשובים בתודע ת האנוש  .היא דוחה זיקה נפשית לערכים
משמעותיים בחיי אדם  ,באמצעות מתן פרשנות מדעית שהיא בלתי הולמת

 ,סוציולוגית ,אובייקטיבית

וכדומה .שכטר טוען  ,כי יש בני אדם הרואים בחיצוניותו של המדע  ,קרי המדעיות ,הישג רב וערך עליו ן.
זוהי אלילות  ,הטוענת "המדע הוא האלוהים " כדברי שכטר  .367המדעיות היא אויב תיאולוגי עבור שכטר .
היא ,כהגדרתו "מפוררת את האחדות הנפשית ,היא מבטלת את המונותאיזם הפנימי" .368לדידו ,המדעיות
הרחיקה אותנו מן המונותאיזם יותר משעובדי האלילים היו רחוקים ממנה

 .שכטר מנגי ד אפוא בין

המדעיות ,שהיא חיצונית לאדם ,לבין אותו מונותאיזם פנימי  .בשעה שהמדעיות חודרת אל לבו של האדם ,
שם מתרחש תהליך שלילי של סילוק הרוח.
ביטוי מובהק לגישתו של שכטר מצוי בעבודתי  ,שהוזכרה לעיל " ,משנת חז "ל בהגותו של ד "ר יוסף
שכטר" .369שם ביקשתי להראות ש שכטר שולל גישות מחקר הנשענות על הפרשנות המרקסיסטית ,קרי:
המטריאליזם ההיסטורי והוא התנגד לה נחרצות .לוי גינזצבורג וההולכים בדרכו טענו ,כי גזירות של חז"ל
נגזרו על בסיס שיקול כלכלי (כגון גזירת הטומאה על כלי זכוכית ,שמטרתה לעודד צריכת תוצרת מקומית
ולמנוע יבוא כלי זכוכית ) .שכטר מסתייג מכך  .לדידו ,העמדת תופעות אל ה על גישות מטריאליות  ,אינה

 366ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' ;129עמ' .153-152
 367ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .152
 368ראו שם.
 369ראו א' שכטר ,משנת חז"ל.55-45 ,
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נכונה מבחינה דיסציפלינארית ונובעת מאובדן הרוח .לחילופין מציע שכטר ,כי גזירות אלה הן הרחבה של
הלכות הטומאה שבמקרא ונגזרו על בסיס פלטפורמה דתית פורמאלית  .יתר על כן  ,הוא אינו מקבל את
הניסיון לבאר את הפער בין הלל ושמאי על בסיס סוציול

וגי כלכלי  .שכטר מבקש לטעון ,כי הסוגיות

העיקריות העומדות במרכז המחלוקות  ,הן ערכיות וכרוכות בשונות בהשקפת עולמם האתית והדתית של
חז"ל.370
מלבד הביקורת הערכית -רעיונית שכטר טוען ,כי המדע יות המודרנית אינה עומדת באמות מידה של
דיסציפלינאריות השואפת לתיאור נכון של הו ויית המציאות  .העצמת הדיסציפלינה הכעין אובייקטיבית
והרציונאלית מעלימה עין מהיבטים מטא -טקסטואליים הקיימים בטקסטים היהודיים ומשום כך גם מטרת
המחקר ,קרי הבנת הפשט הראוי ,לוקה בחסר .שכטר כותב:

יש לשים לב לדבר שגם הפשט  ,הביאור הביקרתי -המדעי ,הוא במידת מה מדרש  .כל ביטוי
בספרות העבר הרחוק כשהוא נתפס במחשבה הנתונה בספירת ההווה  ,הרי מחשבה זו משנה
את הביטוי כדי להבינו  ,כלומר דורשו [ ]...תפיסת הפשט הצרוף המוחלט – אם היא בכלל
אפשרית – הרי היא לכל היותר נחלת היסטוריונים – פילולוגים גדולים  ,שהם גם הוגי דעות ,
המחוננים ביכולת רוחנית לצאת לזמן מה את תקופתם ,להכנס לתקופת העבר ולהתערות בה .רוב
רובם של בני אדם אינם מסוגלים לכך  .אם רוצים  ,למשל ,ללמד תנ "ך לרבים מן ההכרח הוא
להעביר את ערכי התנ"ך לספירת ההווה ,וזוהי מהותו של המדרש.371

ניכרת כאן השפעה מסוימת של שליק

 ,הטוען כי הבנה מלאה של העבר כרוכה בהבנת הקונטקסט

החווייתי ,במקביל להבנה אינטלקטואלית וטקסטואלית  .372משום כך  ,טוען שכטר שבתוך הפשט המדעי
נכלל היבט דרשני מובהק  .373אשר על כן  ,גם המדע האובייקטיבי נגוע ברלטיביזם  .ידיעה זו מאפשרת

 370ראו שם וכן שכטר ,משנה ,עמ'  ,101-93אני משתמשים בספריו אלה של שכטר משום שהם נכתבו בתקופה הנדונה  ,ספרו
של שכטר משנה שיצא ב  1948הוא הספר הראשון שנדפס במדינת ישראל ראו ספרו של שכטר משנה שיצא ב  1948הוא
הספר הראשון שנדפס במדינת ישראל ראו סקירה  Palestine Postמיום  13באוגוסט  ,1948הוא מסיים " This seems to
be the first book published in the young State of Israel. Unless it had been the Bible itself, no more
 fitting subject could be thought of".ראו ביקורת ,משנה.
 371ראו שכטר ,המדרש בזמננו ,עמ' .310
 372ראו שכטר ,מוריץ שליק ,עמ' .8
 373ראו שכטר ,המדרש בזמננו.
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גישה מחודשת לטקסטים היהודיים וההומניסטיים  ,מתוך זי קה לערכים ולאידיאות יסודיות בחיי האדם .
אלו עומדים ,לדידו של שכטר ,בזיקה לתובנות אמת ,לא פחות מן הדיסציפלינה המדעית.
נמצא ,שהשלטת המדעיות בעולם הרוח  ,שוללת את עולם הרוח הפנימי מן האדם ופוגעת בערכים
ובמשמעויותיהם .לפיכך ,המדעיות נשללת בעליל  ,על ידי שכטר  .בנוסף ,נחוצה מידה רבה של חוויה
ורוחניות לשם תיאור מדעי הולם  .יתר על כן  ,המדעיות פוגעת למעשה גם בשאיפה למדע נכון  .המדע
הראוי ,על פי שכטר ,מתואר במאמרו על ערכי האגדה .שם הוא מתאר את איש מדעי היהדות:

איש המדע [ ]...המתמסר לחקירתו אם הוא בעל שאיפה מדעית אמית ית הריהו שואף למצוא את
האמת [ ]...מניע חשוב בשאיפה הזאת  ,בהתעניינות הזאת  ,היא הסקרנות לגלות ולהכיר את
הבלתי ידוע .איש המדע סקרן הוא לדעת ושמח לגלות ולמצוא דברים הנעלמים מן העין  .שמחתו
בתגלית ,בחידוש ,היא שכרו  ]...[ .חשובה היא עבודתו של איש המדע

 .הוא חוקר א ת

הסביבה שבה נוצרה האגדה  ,הוא משווה נוסחה לנוסחה וקובע מה היא הנוסחה הטובה
ביותר.374

שכטר בוחן את משמעותו של המדע לאיש המחקר  .הזיקה לאמת מתוך סקרנות מהווה מניע חיובי לדידו
של שכטר  .השמחה בתגלית ובחידוש מעניקה משמעות פנימית לחייו של החוקר  .עם זאת משתמע ממנו
שיש עיקר נוסף שדברי האגדה מכוונים אליו ואיש המחקר לא עמד עליהם.
סוג מדעי ם נוסף הוא מדעי הטבע  ,המנסה לעמוד על חוקי הטבע ולתאר את התופעות בקוסמוס  .במאמרו
על סוקרטס כותב שכטר:

סוקרטס עסק תחילה במדעי הטבע  .מתוך הדיאלוג "פיידון" אנו למדים שהוא ראה בזה דבר
נעלה ,לדעת את הסיבות של הדברים בטבע  :את אופן התהוותם של בעלי החיים ; כיצד מתהווים

 374ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .79-78
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המחשבה ,הזכרון והדמיון באדם ; אם הארץ היא שטוחה או כדורית ; מה היא מידת המהירות של
החמה והלבנה ושאר הכוכבים וכיוצא באלה.375

התעניינותו של סוקרטס במדע מתוארת

על ידי שכטר באמצעות המונ ח 'נעלה' .המושג 'נעלה' בהגות

השכטריאנית מוסב לרוב על ממדים גבוהים שיש בהם משום זיקה לטרנסצנדנטי

 .376הגילוי שבמדעים

נתפס על ידי סוקרטס ,בביאור השכטריאני ,כעיסוק בעל אופי נשגב.

ניתן לסכם חלק זה ולומר  ,כי המדע מהווה עיסוק בעל משמעות נעלה שאינה נזנחת על ידי שכט

ר ,גם

לנוכח יחסיותו וגם לנוכח האיום התיאולוגי של המדעיות על הדת .המדע מבטא ניסיון לחשוף את האמת .
הוא אינו עוסק בסוגיות משמעות החיים באופן ישיר ובזאת טמונה נקודת תורפה לדידו של שכטר

 .אך

משימת הגילוי  ,יש בה ממד מסוים של הע נקת משמעות וקורת רוח מן הגילוי  .המדעיות לעומתו ,הופכת
את המדע להשקפת עולם .הענקת ממד טוטאלי למדע האובייקטיבי החודר לנפשו של האדם ומעניק משקל
יחסי בלבד למשמעות החיים  ,לחוויה ולאמונה  .או לחילופין מנטרל אותם לחלוטין  .שכטר שולל את
המדעיות ומקבל את המדע  .זאת ,בעקבות אימוץ הד יסציפלינה שמקורה בחוג הוינאי והשפעתם של
מוטיבים הנובעים מדפוסו של ה "דתי הראשון " .ברם ,האם שכטר כ "אדם הדתי הראשון " העומד אל מול
המדע ,יסתפק בפתרונות ספציפיים אחדים ובהבחנה המושגית בין מדע למדעיות כפי שהובאו לעיל? נראה
כי הקונפליקט שבין הדת למדע עדיין לא בא על פתרונו באופן מהותי

ומקיף שהרי העיגון הדתי במדע

נתערער בשלב זה .כיצד יוכל שכטר להתמודד עם קשיים אלה?
שכטר הגיע לנקודה בה הדת נתערערה בגין המדע ,והמדע נתערער בגין הטלת הספק שבהכרה המקיפה.

 375ראו שם ,עמ' .29
 376ראו למשל ,שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ'  120ועוד ,את החיבור( :י .גראוזה; ח .קלעי – מתרגמים) ,לאו – צה ,דאו דה צ'ינג,
ירושלים ,תשמ"ז ,שכטר מתרגם" :ספר על ההנעלה וגילויו" ראו שכטר ,מסות ה' ,עמ' .46
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חלק ב' הטיפוס המהותי

במאמרו השני בספר "ממדע לאמונה"" :פילוסוף למופת" ,377מציג שכטר את אישיותו של סוקרטס
כמופת לאדם המהותי .זוהי אישיות השואפת לחיים ולתובנות של אמת ,רחוקה מן הרצון להתקבל על דעת
הבריות ונאמנה בהתנהגותה ובמעשיה לאמת הפנימית שלה .בתחילה ביקש סוקרטס את האמת המדעית
בתיאורי הטבע .אך ,משנוכח לדעת כי הייתה זו אמת טכנית גרידא ,נטולת ממדים של משמעות ,זנח את
הפעילות המדעית והתרכז באמת הפנימית .378סוקרטס שאף להתאמה בין דת למוסר וביקש להגשים את
המוסר בחייו .חיי העניות שלו (מעין ספרטניים) ,מעידים על זיקתו לערכים .סוקרטס טוען ,כי נמנע
מלהיות שותף בחיי הציבור בגלל סימן אותו קיבל מאלוהים .תיאורים אלה מעמידים את סוקרטס כאחת
הדוגמאות למה שמכונה על ידי שכטר "האדם המהותי" ושכטר מתייחס אליו כך כבר בשלהי התקופה
הוינאית .גם בעבודותיו הנוספות (חלקן מופיעות בספר "ממדע לאמונה") ,שכטר מתייחס לטיפוס
המהותי .הוא תופס את האדם המהותי כדמות המהווה תחליף לדמותו של האדם הדתי .טיפוס זה מתמודד
עם המשבר הדתי והמדעי ,תוך כדי קיום דיאלוג עם "האדם הדתי הראשון" .ראשית ,אבהיר את המושג
מהות .לאחר מכן ,אעמוד על הטיפוס המהותי אצל שכטר בוינה ובארץ ישראל ,ולבסוף ,אדגים את
יישומיה המעשיים של דמות זו.

 .1המושג מהות 'אסנציה' ((essentia
המושג מהות או מהותנות (אסנציאליזם) מקורו בפילוסופיה האונטלוגית  .הטענה היא כי לכל דבר (עצם
או ישות) בעולם יש מהות .המהות היא אוסף של תכונות ומאפיינים ההופכים את הדבר למה שהוא כלומר
הכרחיים להגדרתו או לתיאורו  .זאת ,בניגוד לתכונות אחרות המצויות בו א ך הן מקריות לו .על פי תורת
האידיאות של אפלטון לכל סוג של עצם יש אידיאה

 ,הנמצאת בעולם האידיאות והיא המקור לתכונות

העצם .דהיינו לכל אובייקט יש מהות המיוצגת של ידי האידיאה

 .גם את האדם אנו מגדירים תכופות

אפריורי מתוך החשיבה האסנציאליסטית  .אנו מגדירים אותו כיש שהוא טוב מלידתו (לפי רוסו ) ,כיש

 377ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .37-27
 378ראו שם ,עמ' .29
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חושב (לפי דקרט ) וכיש שהוא יצרני במהותו (לפי מרקס ) .ההגדרה נועדה לתפוס את מהותו של משהו
מראש ,אפריורי.379
" .2האדם המהותי" אצל שכטר
בשלהי תקופתו בוינה תיאר שכטר את האדם המהותי כיורש את האדם הדתי בכך  ,שהוא מעניק משמעות
גבוהה לח ייו .אדם זה פועל מתוך הכרה מוסרית ומבקש להגשים את ערכי המוסר בחייו  ,אפילו תוך כדי
מסירות נפש  .המשמעות הגבוהה לחייו היא טרנסצנדנטית  .פעמים שהוא נכשל במשימתו  ,אך הוא מודע
לעצמו ולאחר מכן מחדש את דרכו  .תובנותיו של האדם המהותי נשענות על תובנות מדעיות ופילוסופי ות,
אפיסטמולוגיות ולוגיות  ,אך הוא חותר ליישומן בחיים  .זאת ,בניגוד לשיטות המדעיות  ,המעמידות את
הערכים על תופעות פסולות וגורמות לחילול ערכו של האדם

 .380האדם המהותי מתרחק מן המדעיות

משום שהיא אינה מכוונת ליישום ושוללת את הזיקה למהותיות  .דוגמאות לכך  ,ניתן למצוא בעמידה על
היצר המיני כמניע עיקרי בחיי אדם

(פרויד) או לחילופין בשיטת המטריאליזם ההיסטורי

(מארקס)

"המעמידה את כל ערכי התרבות על גורמים כלכליים " .שכטר טוען כי האדם הוא יש השואף לערכים
ומכוון למשמעות ולהתעלות .אדם זה הוא "האדם המהותי" ( ,)Homo essentialכהגדרתו של שכטר.
עבודתו של שכטר ( "The 'Essential' Man"381האדם המהותי ) ,נכתבה עוד בוינה בשנת

1937

ופורסמה לראשונה בשנת  .1994שכטר מאפיין את דפוסי התנהגותו ואמונתו של האדם המכונה על ידו
כ"אדם מהותי " .דומה ,כי לדידו ה "אדם המהותי " הוא דמות אוניברסאלית הכוללת מאפיינים יהודיים
וכלל אנושיים  .הוא סבור כי האדם הדתי מתאפיין ביחס אישי לאל  ,והאדם המהותי הוא יורשו של האדם
הדתי למרות ההבדלים ביניהם .האדם המהותי שואף לקיים התנהגות מוסרית ולהגשימה בחייו.
תיאוריות תועלתניות כגון "האמנה חברתית " מהוות עבורו כעין הקטנה של הצו המוסרי  .האדם המהותי
מכוון לטרנסצנדנטיות ועל כן מושג התועלת אצלו מקבל משמעות שונה

 .הוא שואף להעניק משמעות

גבוהה לחייו  .המועיל עבורו הוא שהערכים צריכים להיות מיושמים למעשה  .שכטר טוען כי סוקרטס
מהווה אחת הדוגמאות למהותיות בשעה שסירב לשתף פעולה להביא אדם מסלמיס על מ נת לרצוח אותו ,
בצו שלטון הטיראנים ביוון  .סירובו שהיה כרוך בסיכון רב  ,מהווה ביטוי למהותיות  .סוקרטס הראה את

 379ראו מאיר ,פילוסופים קיומיים יהודיים  ,עמ'  ,14-9ראו עוד ,גולומב ,מבוא לפילוסופיות הקיום  :אקזיסטנציאליזם  ,עמ' 41-
.34
 380ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .67
 381ראו :שכטר ,הערות לשאלות האתיקה ולפילוסופיית התרבות (אנגלית) ,עמ' .32-31
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כוחו ,בכך שהציב את משמעות החיים מעל לחיים הוא העדיף למות מאשר לפעול פעולה הפוגעת באדם
אחר (רצח) .האדם המהותי אינו נכנע אפוא לשלטון עריצות

 ,תוך נאמנות לערכי המוסר  .הוא דוחה

קרייריזם או פוזות אינטלקטואליות  ,משום שגישות אלה אינן מעניקות טעם לחיים  .ואף אם הוא נכנע
להן ,הוא יודע כי לעת הזאת משמעות חייו פחותה  .גישה זו גורמת לו לעבור שחרור עצמי ומביאה אותו
להתחדשות פנימית בעתיד  .אנשים רבים יכולים להביע את הרעי ון המהותי בחיים  ,אך אחרים ממחישים
ומיישמים אותו בחייהם והאחרונים הם העיקר .שכטר טוען אפוא ,כי קריטריון האימות של האדם המהותי
עומד על ביטוי האידיאה במעשה

(בפרקטיקה) .רק חיים פילוסופיים מעניקים משמעות לפילוסופיה .

האדם המהותי ניכר בכנותו  ,ביושרו האינטלקטואלי במוסרו הנובע מתוך זיקה לטרנסצנדנטי  ,בכך שהוא
זה שמכוון למשמעות חייו .מושג האלוהים אינו נזכר בתיאור הטיפוס המהותי ,שכטר מצביע רק על הזיקה
לממד הטראנסצנדנטי שבו בא לידי ביטוי מסירות נפש ובמחויבות למעשים מוסריים .שכטר כותב:

The religious type of man was characterized by his personal relationship to
God. The essential, Socratic man could become the heir to the religious type,
no matter how much he differs from him382.

כלומר ,היחס האישי לאל כפי שהוא בא לידי ביטוי ב "אדם הדתי הראשון " מומר על ידי שכטר לדמות
אידאית סוקרטית ,אנטי פוזיטיביסטית  ,המכונה האדם המהותי  .דמות זו מקיימת תפיסת תבונית לממד
טראנסצנדנטי ,המהווה תחליף לאל .שכטר סבור ,כי אדם זה יהיה מודל מרכזי בתרבות העתידית  .יתכן כי
ם,

הגישה המהותית  ,לפיה האדם נאמן למוסר האישי ומבקש למסור את הנפש למען ערכי מוסר ויישומ
מהווה ביטוי למחאה של שכטר כנגד הסחף של אינטלקטואלים בוינה אל הנאציזם.
לדידו של שכטר  ,האדם המהותי הוא איש האמת החותר לתבונת אמת שיש בה זיקה מרכזית לאתיקה

.

אלה הם יחידים המעולים ,הבוחנים את עצמם ואת מעשיהם מבחינה מוסרית ומבטאים בחייהם את
נוכחותה של המהותיות .ברם ,הזיקה למוסר אינה מעידה על מידת המהותיות .שכטר כותב:

 382ראו שם.
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יש לשים לב לכך שאף על פי שהשטח המוסרי תופס מקום ניכר במהותיות

 ,הרי המהותיות

כוללת ומקיפה יותר מן המוסריות .אין לשכוח את העובדה שיש שיטות המעמידות את המוסר על
תועלת ,על אמנה חברתית וכדומה  ,בקיצור :על תופעות בלתי -מהותיות .משום כך יש להיזהר
מלזהות את המהותיות עם המוסריות.383

שכטר מבחין למעשה בין מוסריות העו מדת בזיקה לתפיסות מטריאליסטיות פונקציונאליות ,סוציולוגיות
והובסיאניות ,לבין מוסריות העומדת בזיקה למהות  ,לערכים ולרצון להגשים את הערכים בחיי היום י ום.
החמלה המוסרית אינה עניין פונקציונאלי  ,אלא היא עניין ערכי ומשום כך היא מצביע

ה על המהות

האנושית הנפשית.
היבט נוסף של המ הותיות הוא הכיוון הערכי-רוחני-אמונתי הבלתי מטריאלי  .לדידו של שכטר המהותי
הוא" :בעל כיוון אמונתי מובהק ואינו מעמיד את ערכיו על ערכי העו לם הזה ,וגם בשעה שהוא עושה זאת
אין הוא מבטא את עצמותו כראוי" .384האדם המהותי מתייחס גם למושג תועלת במובן השונה מן המקובל.
"המועיל הוא בשבילו כל מה שמעלה את ערך החיים" ,385כותב שכטר .הוא אף מציין  ,כי גישה זו י ש לה
צדדים אוטופיים .שכטר מסתייג ממטריאליזם דתי ותרב ותי כמו ממילוליות דתית  .האדם המהותי יודע כי
המהותיות שורשה רוחני ורוחניות זו נגלית בדרכים שונות ובמקומות שונים

 .אין היא מצויה בבתי

התפילה ובישיבות בלבד .יכולה היא להתקיים בשדות מחשבה ודעת מגוונים.
ביטוי לדיאלוג המתנהל בין שכטר כ "אדם הדתי הראשון " לבין שכטר כ"אדם המהותי " מצוי בדבריו
הבאים " :האדם המהותי שנותק מן הדת המקובלת נשאר נאמן לאלהי והוא מבקש באופן רציני דרכי
הגשמה חדשות של האלוהי בהתאם למצב החדש של הדברים" 386.בדבריו נמצא זיקה לממד אלוהי וניסיון
להתאימה למעשים ערכיים חדשים  .לדידו "כל מי ששואף להגשמת איד יאלים הקרובים קירבה שרשית
לעיקריה של הדת המקובלת הוא אדם מהותי  ,וכל אדם מהותי יש לו חלק באלוהים" 387,ב'קרבה שורשית'
זו ,מתכוון שכטר ככל הנראה לקרבה אידיאית רעיונית ,שאינה זהה באופן מוחלט לאדם הדתי.

 383ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .61
 384ראו שם ,עמ'  46בהערה.
 385ראו שם ,עמ' .46
 386ראו שם ,עמ' .68
 387ראו שם ,עמ' .57
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האדם המהותי מאופיין בכנות ובמצפון המאפשרים לו מגע אמיתי עם

המדע .לאור מגע זה הוא מנסח

לעצמו תפיסות עולם ודרכי חיים באופן הבא" :הוא אדם הנאמן בהרגשתו או בהכרתו לערך שהוא המשכו
של הערך שבתקופות הדתיות ,אדם שהיחס בינו לבין הערך תלוי בדרך חייו ,בהגשמת הערך בחיים".
שכטר מסכם כי

"המהותיות היא כעין המשך של הדתיות

388

" ,389שיש בה שילוב התחום המדעי עם

המוטיבים הדתיים בעלי ממד טראנסצנדנטי ותבוני  .זאת ,מבלי להיזקק לסוגיית מציאות האלוהים כפי
שמופיעה ב"אדם הדתי הראשון".
אולם מהם היישומים והמשמעויות המעשיות של "האדם המהותי" אליבא דשכטר?

" .3האדם המהותי" -הלכה למעשה
האדם המהותי מבקש להימנע מדיונים עיוניים מחשבתיים ורפלקטיביים גרידא ,אלא הוא שואף ליישם
בחייו מוטיבים ערכיים .שכטר מכנה שאיפה זו כשאיפה לתורת חיים  .מבחן האימות מתבטא בהגשמה
הרצינית של הערכים ובמסירות לקיומם  .המסירות היא עדות לזיקה לערכים ואף לאלוהי  ,והיא בעלת
ממד טרנסצנ דנטי .בעוד שהכופר  ,אליבא דשכטר  ,הוא "אינו זה המטיל ספק במציאות האלוהים  ,אלא
בשעה שהאדם מתנכר לאלוהי ,לערך".390
הרגישות למוסרי כחלק מהרגישות לאלוהי היא חלק מהמסורת של הדאיזם על גווניו השונים .בניתוחו את
מושגי ההתגלות והמוסר  ,מנדלסון סבור 391כי ההתגלות היא עובד ה דתית והיסטורית אלא שתכנה מוגבל
לחוק ולא לעיון  .עם זאת  ,נמשך מנדלסון אחרי הכיוון הדיאיסטי המעתיק את הדת לספירת המוסר ובוחן
את הדת לא לפי אמיתותיה אלא לפי תוצאותיה הציבוריות  .התוצאות המעשיות הן התוצאות המוסריות
של הדת או תוצאותיה בהסדרת החיים כלומר יישומה בשטח חקיקת החוקים .מנדלסון משתית את המוסר
היהודי על החוק  ,בדומה לקנט שהשתית את המוסר על החובה

 .שכטר ומנדלסון חותרים לתוצאות

מעשיות דומות  ,אלא שהתוקף למוסר בהגות של מנדלסון הוא אנושי פורמאלי

(חוקי) ,בעוד ששכטר

משתית את הזיקה לרובד המוסרי בממדים הנפשיים באדם  ,המבטאת את השגב האלוהי שבערכים .כך
למשל ,המקור לאיסור הגזל או פרנסת עניים מבואר בסביבה הדתית כרצון האל שנלך בדרכיו  .בסביבה

 388ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .57-59
 389ראו שכטר ,האדם המהותי ,עמ' .31
 390ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .65
 391ראו רוטנשטרייך ,המחשבה היהודית בעת החדשה ,ב' ,עמ' .31
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הבלתי דתית  ,כשהיא מוסרית גרידא  ,מעמידים את המעשים הללו על אמנה חברתית

(נוסח רוסו ) ,על

אושר האדם וכדומה  .כך או כך מנדלסון יטען כי המו סר מתבטא בחוק גרידא  .אך ,האדם המהותי ,אליבא
דשכטר ,מרגיש ומכיר בפנימיותו שההימנעות מן הגזל והרחמים על העני  ,מעלים את ערך האדם "ושעל
האדם לשאוף אל על כדי להתקיים " .392לפיכך יטען שכטר  ,כי באדם המהותי מצוי ממד טראנסצנדנטי ,
שאיפה לנעלה  .יתר על כן  ,גם אלו "שקיבלו להלכה את שיטות הכפירה וחילול הערכים  ,בכל זאת הם
נמצאים בהרגשתם ובמעשיהם בספירה המהותית  .בכאב הכבוש והעצור  ,ביסורים הפנימיים שחילול
הערכים גורם להם יש משום קרבת אלוהים " .393מוטיב ההתגלות נדחה במידה מסוימת על ידי מנדלסון
בהוויה הנוכחית של האדם  ,בעוד שעבור שכט ר אופי הזיקה של האדם המהותי לערכים הוא ביטוי של
התגלות אלוהית מתחדשת ותדירית.

עיקרי דת ישראל
האדם המהותי  ,אליבא דשכטר  ,עומד בזיקה אינטנסיבית וטראנסצנדנטית לאידיאות מוסריות ששורשן
בדת ישראל  .כלומר ,לאלו שמקורן בהוויה הדתית  .394אידיאות אלה "נתגלגלו בהרגשות ובהכרות"
ובאינטואיציות של אדם זה  .הן דומות ומזכירות היבטים אחדים שבאדם הדתי  ,אך אינן זהות עמו באופן
מלא .שכטר עומ ד על המוטיבים הערכיים העיקריים בדת  ,על מנת לחבר בין המוטיבים ה ללו לבין בני
הדור .על פי שכטר

395

גם לאנשים הרחוקים פורמלית מן הדת ושאינם מקבלים ע ליהם את מכלול עולו

של הריטואל הדתי  ,יכולת ליצ ור מגע ע ם ערכים מהותיים אלה .ערכים אלה הם עיקרי דת ואמונה והם
וודאיים בהכרה ובהרגשה  .קיום ריטואלי  ,ללא משמעות פנימית  ,משול אצל שכטר לכלי ריק  .גורמים
רבניים ופוליטיים בדת הממסדית ,הואשמו על ידי שכטר ב 'אפיקורסיות ריטואלית' .396לפיכך ,הוא מבקש
לחשוף מוטיבים אידיאיים  ,תוך עמידה על אפשרות הגשמתם  ,גם בסביבה המודרנית ובזה עיקר חידושו .
בקביעתו את עיקרי הדת והאמונה  ,נטל שכטר על עצמו משימה ייחודית הדורשת תעוזה רבה ובהירות
תודעתית .שכטר מצביע על שורשן הערכי תוך התמקדות בשלוש

העבירות שנאמר עליהן "ייהרג ואל

יעבור" :עבודה זרה  ,גילוי עריות ו שפיכות דמים  .לשם כך  ,הוא נעזר במקורות שונים  ,חז"ליים,
 392ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .62-61
 393ראו שם ,עמ' .62-61
 394ראו שם ,עמ' .63
 395ראו שם ,עמ' .57-59
 396ציטט מהקלטת דברים ביחסו לח "כ הרב משה פורוש במרוצת שנות השמונים למאה העשרים .
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מחקריים ,כנסייתיים ואף בכתבים אנטישמיים  .397יש הסבורים  ,398כי שכטר הטיף לאידיאות כלליות ,
נטולות ממדים קונקרטיים .אך ,בעבודתו "עיקריה של דת ישרא ל וחלקנו בהם " ,399הוא מנסח רשימה
קונקרטית של עשר מצוות עיקריות של הדת המחולקות לארבע קטיגוריות:
עיקרי העיקרים .1 :עבודה זרה;  .2גילוי עריות (זנות);  .3שפיכות דמים.
א .בין אדם לחברו  .1 :גזל (הכוללת קיום הדין והעמדת דיינים );  .2פרנסת עניים (לקט ,שכחה ,פאה
ומעשר עני).
ב .אותות המסמלים יחס בין אלוהים וישראל .1 :מילה;  .2שבת.
ג .מצוות המוסבות על איסור האכילה .1 :אכילת אבר מן החי;  .2אכילת טמא ונבלה;  .3אכילת דם.

קיום המצוות הללו מתוך זיקה מודעת לערכים המשולבים בהם והמתבטאים על ידם  ,מעצב את דמותו של
האדם המהותי אליבא ד שכטר .כך למשל  ,שמירת השבת היא ביטוי לצורך נפשי בהרפיה

 ,בהפסקת

העשייה על מנת לאפשר מודעות לממדים רוחניים יותר באדם  .עיקר העיקרים ('שלוש העברות') ,אליבא
דשכטר ,הוא שהמעשה הריטואלי מחייב את כלל המין האנושי  .עם זאת ,המשותף לעשר עיקרי הדת  ,הוא
בכך שהם מהווים אב ן פינה לתרבות הערכית של החברה היהודית  .הכפירה אינה עניין תיאולוגי אלא היא
ביטוי ל הפרה ריטואלית המחללת את הערכים .בניגוד למוטיב המרכזי בספר החינוך על פיו

'אחרי

המעשים יימשכו הלבבות ' יטען שכטר  ,כי 'אחרי האידיאות יימשכו המעשים ' .הענקת משקל סגולי שונה

 397מקורות חז "ל מימי סוף הבית השני  .אלה מתחלקים לשלוש ה :א .החלטת בית נתזה בלוד אודות המצוות שחלה עליהם
החובה של מסירות הנפש  ,המכונים בספרות ההלכתית "ייהרג ואל יעבור " .לדידו ,הדרישה למסירות הנפש כדי שלא לעבור
את שלוש העבירות אלה מעידה על כך  ,ששורשן הערכי אידיאי של מצוות -עבירות אלה הוא חיוני  ,פגיעה בחיים ובמשמ עותם
משום כך נדרשת מסירות הנפש לכך  ,ב .המצוות שמודיעים לגרים בשעה שהם נכנסים לברית היהודית  ,ג .שבע מצוות בני נוח
הנדרשות מאת כל אדם הנברא בצלם  .החלק הנקרא "מעשי השליחים" בברית החדשה .דהיינו אותן חובות שביקשו להטילן על
כל הנלווה לעדה הנוצרית (שהיא יהודית  ,ביסודה) .שכטר טוען כי הם שאפו לגבש עיקרי יהודיים ביסודם ומשום כך ניתן
ללמוד מהם על מרכיבי הריטואל העיקריים ביהדות  .דברי שונאיהם של ישראל בעולם היווני רומי אשר גינו את ישראל  .מהם
ניתן ללמוד כמה מעיקרי המעשים המרכזיים בריטואל היהודי ובחשיבותו ב ימי בית שני  .דבריו אלה של שכטר מתבססים על
דברי טקיטוס הוא אף מפנה למאמרו של יוחנן לוי בעניין  .שכטר מרכיב לוח של עשר מצוות  .נראה ,כי לא המספר הטיפולוגי
מנחה אותו  ,אלא הערכים העומדים ביסוד המצוות  .הנחתו היא כי חקירה מדוקדקת תעלה שיש להוסיף עוד מצווה אחת או
שתיים כגון :הקורבן במובן הכולל צום ותפילה .
 398הדבר עלה בשיחות מרובות שלי עם אנשים אודות משנתו של שכטר  .ואכן יש לציין כי רבים ממאמריו אינו עוסקים
– על אף היותו אידאי יש בו נגיעה
בריטואלים קונקרטיים ועל כן גישה זו מובנת לאור כך ברם בספר ממדע לאמונה
משמעותית גם במושגי הריטו אל .בלקסיקון ישובים בארץ ישראל בערך יודפת נכתב  " :ד"ר שכטר לא ראה את עצמו כמורה
דרך או מנהיג רוחני של תנועה מוגדרת  ,אלא הטיף לרעיונות כלליים של עבודה פנימית וחיפוש דרך שהשפיעו רבות על
תלמידיו" ראו :ע' הראובני ,לקסיקון ארץ ישראל  ,תל אביב  ,1999 ,עמ'  .394-393אמנם הכותב אינו מתיימר אולי לעסוק
בהגות ואינה נדרשת מומחיות מעין זו ממנו אך דומה  ,כי כתב דברים אלה על בסיס תובנות ושיחות שלו עם אנשים  ,זאת ועוד,
דברים אלה המפורסמים בבמה מעין זו מקבלים תפוצה מסויימת ועל כן מצאתי לנכון להביאם על מנת לסייגם במעט לאור
מחקרי זה.
 399ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .69-49

128

בין מצוו ה למצווה כלשהי אינה עולה בקנה אחד עם תפיסות דתיות אורתודוקסיות קלאסיות  ,המבקשות
לקדש מכלול ריטואלי נרחב יותר  .יתכן ,כי אחד מבסיסי גישתו הסלקטיבית נבעה מהשפעתו של אביו
בטרם נסיעתו לוינה  ,שהמליץ לו לשמור על מצוות עיקריות  .נמצא אפוא  ,כי גיבושם של עיקרי הדת
מאפשרים זיקה לדתיות בלתי סקטוריאלית אבל ממשית  ,אליבא דשכטר והם הביטוי הריטואלי של האדם
המהותי.
בנוסף ,לעיקרי הדת שכטר מציין שבעה עיקרי אמונה והם:
א .האמונה בתחיית המתים ומשמעותה.
ב .האמונה ב"תורה מן השמים" ומשמעותה.
ג .מושג האפיקורוס ומשמעותו.
ד .הבחירה החופשית.
ה .שכר ועונש.
ו .האידיאה האלוהית.
ז .האידיאה המשיחית.
שכטר מתרגמם עיקרים אלה ל הווייתו של האדם המודרני  ,במובן הערכי והרעיוני (וארחיב על כך להלן ).
האידיאות של עיקרי הדת ועיקרי האמונה מהוות למעשה  ,פיתוח שכטריאני של תימת "האדם המהותי "
בארץ ישראל  ,שראשיתו בהגותו הוינאית  .חשוב לציין כי האדם המהותי בארץ ישראל מקיים זיקה
למעשים משמעותיים בעלי רקע אידאי מובהק

 .מעשים ריטואליים אלה מבטאים גם זיקה להיבטים

טרנסצנדנטיים.
ניתן לסכם ולומר  ,כי האדם המהותי מקיים דיאלוג מתמיד בין "הדתיות הראשונה " לבין המדע .הוא אינו
מקבל אמירות דתיות כהווייתן  ,אלא לאחר ניסוחה של טרנספורמציה ערכית  ,המצביעה על גלגוליהן של
האידיאות הדתיות באדם  .המהותי הוא תחום שבין האתי לדתי  .נעלה הוא על האתי וירוד הוא מן
הדתי המובהק  .האדם המהותי מצוי בזיקה דיאלקטית שבין התפיסה המוסרית שבו

 ,שהיא מוסבת על

ענייני העולם הזה ,לבין התפיסה הטרנסצנדנטית של השאיפה לנשגב  .האדם המהותי הוא אופציה הצריכה
עידוד ,דרבון ומעל לכל מודעות  .לדידו "כל עוד שאין אפשרות להגיע לתרבות דתית ממשית יש
לשאוף לתרבות מהותית בעלת עוצמה ועוז  .הטיפוס שאנו רוצים לחזק הוא לפי שעה האדם המהות י
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החזק" .400שכטר מעצים בלית ברירה את האדם המהותי  .זאת ,משום הפער המתקיים ככל הנראה  ,בין
טיפוס האדם המהותי והאדם הדתי הראשון  .לכל אורך הדרך  ,שכטר טוען כי ה "תרגומים" ברובם ,אינם
עומדים על מלוא היקפם של המושגים הדתיים במקורם  .ההבחנה בין האדם המהותי לאדם הדתי ני כרת
בניסוחיו המאופקים של שכטר בנוגע לממד הרליגיוזי הקיים באדם המהותי  .401באשר למדע הוא כותב כי
"מתגלה משהו מן האלוהי לאדם המודרני " 402באמצעותו .משהו מן האלוהי  ,אינו המכלול כולו  .השאיפה
למשטר תקין היא "אחד מגילוייו של הרצון להתקרב לטוב  ,למיטיב לכל "

403

אחד מן הגיל ויים אינו
404

המכלול של הגילויים .השאיפה לאידיאלים ציוניים חברתיים וכפרניים "מבוססות על האלוהי שבלבם"

אך אינן ביטוי מובהק שלו בעליל  .השאיפה לקרבת אלוהים של האדם המהותי זקוקה להענקת עוצמה
הרגשתית ל"שרידי האלוהות שבלב " 405אך אין זו האלוהות עצמה  .הסלידה מן הרוע וה שאיפה לטוב הן
ביטוי לטהרה  ,אליבא דשכטר ו "הטהור אינו רחוק כל כך מהקדוש " .406אך מה עם הקדוש ממש ? ממדים
אלה הם גילויים חשובים וראויים  .אך דומה  ,כי חסר בהם משהו  ,אליבא דשכטר  .שכטר אמנם טוען כי
האדם המהותי יכול להוות כעין תחליף לאדם הדתי שבדורות הקדומים  .אך ,האם שכטר יסתפק בתובנות
האדם המהותי ? האם ישוב אל דפוסו של ה "אדם הדתי הראשון " מבית אבא ? או שמא יבחר באפשרות
אחרת?

 400ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .48
" 401במושגי היסוד – זמן ,חלל ,מספר ,טוב ,צדק – שההוגים התקשו להסביר את מהותם ואת מקורם  ,באותם המושגים שהם
עיקר הדעת שבאדם (וברור הדבר שלא האדם הוא שחנן לעצמו דעת ) ,מתגלה משהו מן האל והי לאדם המודרני  ".וכן,
"האדם שבימינו מעונין במשטר תקין  ]...[ ,הרי שיש כאן אחד מגילוייו של הרצון להתקרב לטוב  ,למיטיב לכל  ".וכן ,על
אנשים בעלי אידיאלים ציוניים וחברתיים הכופרים הוא כותב " :בדוק נא כראוי את הדברים שהם כמסיחים אותם לפי תומם ,
ותמצא שההנחות האמת יות המשמשות יסוד לדבריהם מבוססות על האלוהי שבלבם של אלה המתכחשים לאלוהי  .ואל נא
תבוא להבדיל בין דת ומוסר  ,כי העיקר במוסר הוא הגרעין האמונתי שבו  ,וזהו מעין דת " .וכן" ,אדם שאינו מעריץ את הרע
בשום פנים  ,אפילו הוא מבריק ומועיל  ,אף על פי שאין שם שמים שגור על פי ו טהור הוא  ,והטהור אינו רחוק כל כך מן
הקדוש .וכן" ,המשימה של האדם בזממנו היא לשאוף לקרבת אלהים על אף ביטולו של המיתוס  .ביצוע המשימה הוא  ,כפי
שרואים ,קשה ,לא משום שעליו ליצור עכשיו ערכים חדשים  .הערכים קיימים ועומדים  ,אלא שעל האדם להקנות להם עצמה
הרגשתית לשרידי האלוהות שבלב" .ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .39-40
 402ראו שם ,עמ' .39
 403ראו שם.
 404ראו שם ,עמ' .40
 405ראו שם ,עמ' .42
 406ראו שם ,עמ' .41
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חלק ג' המשכיל הדתי – תמימות שנייה

מעיון בכתביו של שכטר אודות היחס לדת ,ניתן לשער כי שכטר הוא למעשה פנומנולוג רליגיוזי .על מנת
לבסס את טיעוני זה ,אבהיר ראשית מהי פנומנולוגיה – תיאוריה ששכטר היה אמון עליה  -ולאחר מכן
אבסס את טיעוני.

פנומנולוגיה
הפנומנולוגיה מיסודו של אדמונד הוסרל מבקשת לבסס תורת הכרה מדעית היוצאת מנקודת מוצא של
חקר התופעות כשלעצמן  .הוא טוען כי יש להבדיל בין נתוני הניסיו ן ,העובדות המשמשות כחומר למדע,
לבין התופעה  .407התופעה מופיעה בתודעה ומובנת רק "כמה שהתודעה מתכוונת אליו" .לשם כך ,נחוצה
הבנת מבנה התודעה והתפקיד שהיא ממלאת בחיים הממשיים

 .לדידו של הוסרל  ,יש לשוב לחיים

הממשיים ,ל"עולם החיים ") ,(Lebensweltכדי להבין את התופעות  .ברגמן טוען  ,408כי בניגוד לגישה
המדעית המודרנית ,המבקשת להציג היפותיזות  ,ביסוסן או הפרכתן  ,הוסרל ביקש לבחון את התופעות
כשלעצמן .השאיפה היא למצוא את ההגיון של התופעות (הפינומנים) ,את יסודות המדע שבתוך התופעות
עצמן על ידי התבוננות בהן.
במרכז החקירה הפנומנולוגית עומד מוש ג התודעה  .מייסדי הפי סיקה המודרנית (גליליאו ,דקרט וניוטון ),
רוקנו את מושג התודעה מכל נתון סובייקטיבי והמירו את העולם הממשי בעולם מופשט

 .גם התודעה

נתפסת על ידם כחלק מן המציאות האובייקטיבית האחת  .ומוסברת על ידי גורמים אובייקטיביים וחוקים
409

מדויקים .הוסרל

חולק על גישה זו וטוען שיש כאן עיוורון מתודולוגי והתעלמות מן השוני המהותי בין

התודעה לתופעות אות ן ראוי לנתח  ,באמצעות מושגים שונים  .לשם כך  ,יש לחזור לחיים הממשיים .
לדידו ,זו גישה מדעית המחייבת את החוקר לחזור לתודעה שהיא המקור היחיד הנותן לתופעות משמעות .
ראשיתה של הפנומנולוגיה היא כאשר מכירים בהבדל המהותי בין עובדות העולם לבין מהותה של
התודעה .דקרט ,למרות ספקנותו בקיום העולם  ,נשען על התודעה כמקור לוודאות  .דקרט מטיל ספק

 407ראו גם אפשטיין ,קרוב ורחוק ,עמ' .22
 408ראו ברגמן ,הוגי הדור ,עמ' .86
 409ראו אפשטיין ,קרוב ורחוק ,עמ' .23
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בקיום העולם ומוכיח את קיומו באמצעות מושג האל הטבוע במחשבה  .הוסרל אינו מטיל ספק במציאות
שמחוץ לת ודעה ,אלא דורש מן החוקר לבצע "צמצום" (  ,)epocheכלומר להשיל (בלשון הפנומנולוגים :
לשים בסוגריים) או להשהות את המציאות החיצונית  ,כדי לגלות את מקור המשמעות של התופעות  .זוהי
הרדוקציה הפנומנולוגית  .המקור הוא ה "אני" כמכונן את משמעות התופעות  .דקרט מציע מטאפיזיקה
והוסרל מציע את המתודה  ,הרדוקציה הפנומנולוגית המאפשרת גילוי

חיי תודעה .התודעה פירושה

התכוונות ( ,(intentionכל תפיסה היא תפיסה של משהו שנתפס ; אם מוחשי ואם מופשט  .התודעה אינה
מוגדרת כעצם מסוים אלא כזיקה למשהו שאינו התודעה עצמה  " .ההתכוונות היא יציאת התודעה מעצמ ה
אל העולם אל בני האדם

 ,אל מושגי המדע  ,ואפילו בחיים הדתיים -

הטראנסצנדטיות הממשית על פי הוסרל  .הוסרל מבקש

411

אל האל " .410התודעה היא

לדון בחוקי התופעות באמצעות התבוננות

באידיאות .הפרט האינדיבידואלי מהווה מושא להתבוננות מופשטת באידיאה  .התבוננות זו עומדת על
"מהותם של הדברים "( ,)Essenceמהות זו היא תודעתית המצויה ברוחו ובתודעתו של האדם  .הפילוסוף
שוקע מדי פעם באופן בלתי אמצעי לתוך מהות הדברים ושואב מהם בהסתכלות בלתי אמצעית את המהות
הזאת ואת חוקיה  .באופן זה המדע יתפתח בדרך ההתבוננות ה פנומנולוגית ולא בדרך הדדוקטיבית  ,כפי
שהיה מקובל לפני התפתחותה של התיאוריה הפנומנולוגית  .בכל אופן עיקר השאיפה של הוסרל היא
לעסוק במהות או "לבחון את עצם הדברים " ,412את הנותר "שמים בסוגריים" ובכך נוצרה מתודה מדעית
חדשה .יוסף בן שלמה מיטיב לסכם את "המתודה הפנומנולוגית" כ-

חקירה של תופעה נתונה – במציאות החיצונית או בתודעה – תוך 'שימה בסוגריים ' את מעמדה
האונטולוגי או את תוקף האמת שלה  ,ו'השהייה' ( )epocheאו התאפקות  ,ככל האפשר משיפוט
ערכי על נושא הדיון  .בדרך זו נגיע ל 'הסתכלות איידטית ' ( )Wesensschauוטבעו המיוחד של
מושא הדיון ולהבחנתו מתופעות אחרות הדומות לו או הגובלות בו ; כלומר נגלה את ה 'מהות' של
הנושא הנדון.413

 410ראו שם ,עמ' .23
 411ראו ברגמן ,הוגי הדור ,עמ' .86
 412ראו שכטר ,העל אנושי באנושי ,עמ' .24
 413ראו י' בן שלמה ,אחרית דבר ,בתוך :אוטו ,הקדושה ,עמ' .185
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מבקריה של השיטה הפנומנולוגית טענו  ,שהיא אינה אלא פרשנות מטאפיזית חדשה .יש בה  ,לדעתם,
שיבה לתיאורית האידיאות האפלטוניות המוכרות (לא השולחן המצוי לפנינו  ,אלא אידיאת השולחן וכו ').
מוריץ שליק אף טען ,שהפנומנולוגיה אינה אלא כעין שיטה מיסטית חדשה .דומה ,כי הסתייגותו של שליק
מובנת לאור התימות המקובלות על "החוג הוינאי " .לעומתו ,קרנאפ העריך ככל הנראה את הוסרל ואף
ביקש לאמץ כמה מתובנותיו .שכטר נדרש גם כן למושגי הפנומנולוגיה ועל כך אדון להלן.

 .2פנומנולוגיה אצל שכטר
בשלהי התקופה הוינאית כותב שכטר עבודה (עבודתו ה ראשונה בעברית ) על פנומנולוגיה והגיון (סקירה
ביקורתית על מבוקשי הפנומנולוגיה ויחסם להגיון ) .414שכטר טוען כי דרכם של הפנומנולוגים לא היית ה
סלולה לרבים  .הוא הילך בנתיב הפנומנולוגי  ,בניגוד למקובל ב "חוג הוינאי" .415בכתיבה אוטוביוגרפית
משנותיו האחרונות של שכטר הוא מדווח

416

על שיחה עם שליק אודות הפנומנולוגיה  .שכטר טוען כי

שליק ביקר את הפנומנולוגיה  ,אך קיבל את דעתו שיש בתיאוריה הפנומנולוגית היבטים פילוסופיים
מעניינים .יחד עם זאת שליק טען כי הפנומנולוגיה כוללת ט רחנות יתירה .מחד גיסא ,שכטר מבקש להסיר
מן הפנומנולוגיה את ההיבטים ה מטאפיזיים והמיסטיים באמצעות הלוגיקה  .מאידך גיסא ,מציע שכטר
תובנה כעין אינטואיטיבית למושג

ה"מהות" .למעשה ניתן לומר  ,כי המהות יות היא הצרנה לוגית

המשולבת ב אינטואיציה נפשית של המתבונן  .לטענת שכ טר ,כיוון ש הוסרל היה תלמידו של הלוגיקן
גוטלוב פרגה המונח "תופעה" אצלו אינו מיסטי ואף אינו מטאפיזי ,אלא כוונתו לוגית והוראתו ה "סימן
הלוגי" .לכל לשון יש סימנים שמשתמשים בהם על פי כללים קבועים  .שכטר טוען ,כי מדע הטבע של
התודעה עוסק בהכרה הסיבתית  ,בקשר הסיבתי בין התופעות  .לעומתו הפנומנולוגיה של התודעה עוסקת
בבירור הלשוני לוגי של התופעות  .מושג ה "עצם" הוא מושג הנתון לפרשנות הגיונית  .ראוי להציב
במקומו את המינוחים "הוראה" ו"משמעות"" .הוראה" מוסבת על הסימן הבודד  ,ועניינה הוא אופן
השימוש של הסימן הבודד וקישורו עם סימ נים אחרים  .ה"משמעות" מוסבת על המשפט  ,מקומו ואופן
שימושו .זה העצם "שאינו קשור בזמן ובמקום " .העצם הטהור הוא זה שהסירו ממנו "את המקרי והבלתי

 414ראו שכטר ,פינומנולוגיה והגיון  ,עמ'  .67-59צייננו לעיל בפרק הראשון  ,כי שכטר כתב את מאמריו העיקריים בעברית
בעידודו של אביו .שכטר ידע לספר על הערות של כמה מעמיתיו בוינה ":מה ,שוב אתה כותב מימין לשמאל?."...
 415ראו שכטר ,העל אנושי באנושי ,עמ' .23
 416ראו שכטר ,מסות ה' ,עמ'  55מצוטט להלן בנספח מס ' .8
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מהותי"" .שמים לב רק לזה איך שצריך הדבר להיות כדי שנקראהו בשם

'שולחן' ,ולא זה שרואים אנו

לפנינו בחדר  .זוהי ההכרה שמה שא נו רואים עומד לפנינו אינו אלא דוגמא לשולחן " ,417כותב שכטר .
ההבהרה ההגיונית מסלקת אפוא את המיסטיקה וה מטאפיזיקה מתורתו של הוסרל  .ברם ,שכטר מוסיף
נדבך כעין מטאפיזי לפרשנותו .כלשונו:

הוסרל מיטיב לראות את מדרגות הסימנים והוראותיהם לא מתוך מסגרת צרה כזו של תורת
ההגיון דמקדמת דנא  .סימנים מסויימים יש בלשון שנקנים על ידי זה שמראים באצבע על
דבר מסויים (או על ידי תמונה שבמילון וכיוצא בזה ) ,כי על ידי כך מעוררים את תשומת לבו
של הרוצה להבין את הוראתם של הסימנים האלה  .המעשה הזה הוא אחד הכללים (כלל גדול !)
של הסימנים ההם  .כך משתמשים במעשים פיסיים ונפשיים לשם קביעות ההוראה  .העיקר הוא
שמראים באצבע לשם הסברת הסימן ושימושו  ,ולא לשם הדבר הפרטי הנראה לעין  ,לשם
התחושה [ ]...ובזה נבין גם את עניין "ההסתכלות בעצם הדברים " ,את ההארה הפנימית
(האינטואיציה) ,שתוצאותיה הם

"המשפטים העצמיים " ,שהם משפטים

"הקיימים

בהחלט" והכוללים הכרות אפריוריות כלליות  .הסתכלות זו שונה היא מן הראיה הפשוטה  .כל
הרואה איזה דבר  ,נאמר איזה צבע  ,הרי הוא רואה רק את הדבר האינדיבידואלי הנתון במקרה
מסוים ובזמן מסוים .לא כן המסתכל בעצם הדברים ,שלפניו נגלים הדברים בטהרותם.418

ניכר ,כי על אף הסתייגותו מן ה מטאפיזיקה וניסיונו להסיר את הממדים ה מטאפיזיים מן הפנומנולוגיה ,
שכטר מנסח את פרשנותו על הפנומנולוגיה באמצעות הגדרות שהן כעין

מטאפיזיקה חדשה המתבטאת

למשל במינוח "הארה פנימית " .בדומה להיראקליטוס  ,הסימן הלוגי אינו ניתן לביאור מוחלט אלא הוא
כעין ביטוי אשר מצביעים עליו  .הוא אינו ניתן לניסוח  ,אך קיומו הישותי הוא תודעתי ריאלי  .משום כך
הוא ודאי .מידת וודאותו אינה נופלת לדידו של ש כטר ממידת וודאותו של הסימן הניתן להגדרה  ,אשר על
כן הוא ראוי הוא ל

בוא בקהל "כמורה באצבע " ,אליבא דש כטר .שכטר עורך שימוש במתודה

הפנומנולוגית גם לשם העצמה של הממד הדתי לאור הקונפליקט עם המדע ,על כך להלן.
 417ראו שכטר ,העל אנושי באנושי ,עמ' .27
 418שם ,עמ' .27-28
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 .3שכטר כפנומנולוג רליגיוזי
בראשית שנות העשרים התוודע שכטר להגותו של רודולף אוטו בחיבורו

"הקדושה"

419

שעסק במונחי

הקדושה באמצעות הגישה הפנומנולוגית .420אוטו כהוגה ד תי ,עסק ביסוד הלא רציונאלי באידיאת האל
ויחסו לרציונאלי .ביטויה של האידיאה האלוהית אינו בתפיסה של האלוהים כרוח  ,כרצון טוב ,ככול יכול,
היינו באמצעות ביטויים שכליים הניתנים להגדרה רציונאלית  ,אלא ,במה שאינו ניתן לביטוי ולתיאור .
הדת אמנם  ,כוללת מושגים מוגדרים  ,אך המושגים האלה אינם ממצים את מהותה של האלוהות  ,שעיקרה
בחוויה הדתית ,אליבא דאוטו  " .הדת אינה ניתנת להבנה אלא  ,בחוויה האישית או ב "סימפטיה" החודרת,
מתוך הזדהות רגשית אל מה שמיוחד בה" .421אליבא דאוטו ,יתרונו של העיסוק בחוויה הדתית הוא דחיית
התיאולוגיה כבלתי רלוונטית להבנת הטבע האמיתי של הדת ,כמו גם דחיית תכניה העיוניים והמטאפיזיים.
מאידך הדגשת יתר של הממד החווייתי שוללת ממדים רציונאליים ואובייקטיביים בהכרה הדתית  .רודולף
אוטו מעצב את מושג ה "נומינוזי" ( ,(numenמינוח לטיני שעניינו ישות על טבעית  ,אלוהית .הנומינוזי
המתגלה בתודעה הדתית הפרטית  ,מתמזג עם ההכרה הרציונאלי ת והמוסרית והוא הגילוי המובהק של
התבונה האנושית בתחום הערכי  ,לדעת אוטו .422אוטו עוסק במושגי היראה שבדת ובהרגשות המלוות את
מגע האדם עם הנומינוזי  .כגון :תחושת האדם כ "יציר נברא " ,תחושת הנומינוזי  ,טמיר ונעלם ונוע ם ה '.
ניכר קושי מסוים בהגדרת המושג

"נומינוזי" .אוטו מציג קטיגוריה מיוחדת של משמעות והערכה

נומינוזית וכן הלך רוח או מצב נפשי נומינוזי  ,המתרחש כל אימת שחלה הקטיגוריה כלומר כאשר מושא
מסוים נתפש כמושא נומינוזי .לדבריו -

הואיל וקטיגוריה זו יחידה במינה ( )sui generisבמובהק ,דינה ככל נתון ראשוני מקורי שמן
הנמנע להגדירו במדויק  ,ואפשר רק להבהירו באמצעות דיון  .לפנינו רק דרך אחת לסייע בידי
הקורא להגיע בעצמו אל משמעותה  ,והיא על ידי כך שננסה להדריכו אל אותו מוקד בנפשו  ,שבו
המשמעות עשויה להתעורר ולהבקיע מאליה ממעמקי הכרתו הפנימית  .אפשר לעודד תהליך זה
 419ראו ,אוטו ,הקדושה.
 420כלשונו של יוסף בן שלמה  " :תורתו של רודולף אוטו על הקדושה  ...היא אחד מעמודי התווך של הפנומנולוגיה של הדת
בתקופתנו" ראו אוטו ,הקדושה ,עמ' .184
 421ראו י' בן שלמה ,אחרית דבר ,בתוך :אוטו ,הקדושה עמ' .186
 422שם ,עמ' .189
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על ידי הצבעה על גילויים דומים או אף מנוגדים  ,שהם מוכרים ונהירים מכבר  ,המופיעים
בתחומים אחרים של הניסיון הנפשי  ,ותוך הצבעה על אלה נאמר  " :הנעלם  Xאינו זה  ,אך הוא
דומה לזה ומנוגד לדבר ההוא  .אולי הוא מתגלה לך כבר מעצמו?" הווה א ומר :ה X -שלנו אינו
ניתן ללימוד פשוטו כמשמעו  ,אפשר רק להעירו  ,לעוררו – כדרך כל ידיעה שמקורה ב "נבכי
הרוח.423

אוטו מצביע על חוויה נפשית שהיא סובייקטיבית אך ניכרת למתבונן בעצמו

 ,בחוויה ובעומק הכרתו

הפנימית והאישית  .אין בידו הגדרה מושגית במובן המילולי אלא הצבעה על הגדרה מסוג אחר  ,על דרך
השלילה והרמיזה .עם זאת אוטו טוען לוודאות קיומו של המושג נומינוזי בהרגשה של האדם .יש לציין ,כי
אוטו התעורר למהות הנומינוזי בעקבות חוויית תפילתם של יהודי מרוקו ביום הכיפורים  .שם נחשף אוטו
לטקסט של פיוט הקדושה שמקורו בספר ישעיה ו '" :קדוש קדוש קדוש ה ' צבאות" .בספרו הוא מציין
טקסטים ליטורגיים מדתות שונות המאפיינים

צדדים שונים בנומינוזי  ,ביניהם הוא מעניק מרכזיות

לטקסטים יהודיים  ,כגון תפילת "ובכן תן פחדך " מימים הנוראים וכן טקסט מ "כתר מלכות " של אבן
גבירול.
שכטר ,נתוודע להגותו של אוטו במר וצת ימי המשבר שעבר עליו בשנות העשרים למאה העשרים .424
הגותו של אוטו אפשרה לשכטר "להתקרב מחדש להבנה-הרגשה של תפילות הימים הנוראים ,ראש השנה
ויום הכיפורים "

425

ולמימרות אחדות ב "כתר מלכות " לאבן גבירול  ,שנאמרו בסביבתו של שכטר  ,לאחר

תפילת כל נדרי ביום הכיפורים  .לימים ,תרגם שכטר היבטים שהיו עיקריים לדידו בתפיסה הדתית על פי
ספרו של אוטו .ומכאן ששכטר הושפע מאוטו .ביטוי להשפעה זו ניתן לראות בעבודתו של שכטר במרוצת
שנות העשרים למאה העשרים  .שם הוא טוען כי השרידים של הדת  ,לאחר ערעור תמונת העולם הדתית
על ידי המדע ,נשענים על תופעות דתיות:

 423ראו אוטו ,הקדושה ,עמ' .12-11
 424עליו הצבענו בפרק הראשון.
 425ראו שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .129
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מי שכופר בכוחה של הדת בזמננו קל להוכיח לו שאינו צודק

 ,כי מראים לו את השרידים

(החזקים שנשארו מבית כביר הרוס) .כלומר ,את התופעות הדתיות הקיימות באדם.426

דומה ,כי שכטר בחפשו אחר עיגוני דתיות מחודשים ,נשען על תופעות דתיות באדם .את מהותן ותכנן הוא
אינו מפרט באותה עבודה  .נראה כי הרעיונות הללו מבשילים מאוחר יותר בשכטר הארץ ישראלי  ,אך
ניצניו מצויים כאמור  ,גם בהתוודעותו להגותו של אוטו  .הספר "ממדע לאמונה " ,שנכתב על ידי שכטר
בארץ ישראל  ,שוזר בתוכו מינוחים ודפוסי דעת שמקורם בפילוסופיה הפנומנולוגית

 .מושגים כגון

"תופעה" ו"מהות" חוזרים הרבה בעבודותיו של שכטר  .שכטר מתבונן בתופעות שונות ב עולם האדם
ובחברה היהודית הישראלית ,תוך ניסיו ן להבחין ב מהויות דתיות או רליגיוזיות המצויות בה ן .בסוגריים
הוא מציב את הפוליטיקה ,המטריאליזם ההיסטורי ,המדעיות ,היבטים אחדים מן הפסיכ ולוגיה של פרויד
וכדומה .להלן אציג דוגמאות אחדות המבטאות את גישתו הפנומנולוגית של שכטר בספרו

"ממדע

לאמונה".
במאמרו "פרקי חינוך " שכטר חותר לניסוחה של "תפיסת חיים רצינית " כהגדרתו .לשם כך  ,הוא מנגיד
תופעות משמעותיות אל מול תופעות שאינן משמעותיות ומציג את הפונ קציונאליות והרומנטיקה כתופעות
בלתי רצויות .לאחר מכן ,הוא עובר לדון בתופעות ובסיטואציות נפשיות משמעותיות .לטענתו -

שתי התופעות – הפונקציונליות והרומנטיקה  -אינן רצויות לנו  ,כי הפונקציונליות משהיא
מתגברת בתודעה (היינו כשהעבודה  ,ארגונה ויעילותה נעשים למרכז  ,למטרה) הריהי מביאה
לידי סתמיות ומחריבה את המשמעות  ,וכן הרומנטיקה בהתגברותה עשויה לבטל את הרצינות ,
את נכונות -הרוח לתפוס את ה "עתה" ( את הנצח שב "עתה") [ ]...ותפיסת-חיים עונה על השאלה
הזאת באופן חווייתי קבוע.427

לאחר מכן  ,שכטר מבקש שכטר להציג בפני קוראיו תופעה

נפשית משמעותית  .ניכר ,כי זו נכתבה גם

לאור תובנת סילוק המטאפיזיקה מן "החוג הוינאי":
 426ראו שכטר ,תורה ומינות ,עמ' .82
 427ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .158
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פעמים רבות אנו נשאלים  :מה זאת משמעות -חיים? מה זה טעם חיים ? אומרים לנו  :כל העניין
הזה הוא מטאפיזי ,רחוק מאתנו ,אין אנו יודעים מה הוא  .ואנו מנסים להסביר לשואלים באופן
שכלי-עיוני את המשמעות ואת הטעם  ,ומכאן אנו עוברים לבאר את הרצינות ואת הממשות  ,את
המוחלט ואת הנצח וכו' .לא זו הדרך .עלינו לפנות לשואל בלשון אתה ,לשוחח אתו על חייו הוא,
להראות לו כבאצבע  :במצבים אלה ואלה היתה משמעות לחייך  ,מצאת את תיקונך  ,הרגשת
את עצמך מלא תוכן [ ]...וכך יכולים אנו "לבאר" לו את הנצח ואת המוחלט  ,את קשי-הרוח ואת
החטא .בהצביענו על המתרחש בנפשו  .הצבעה זו – היא היא ההגדרה ואין הגדרה אחרת ,
ולאחר שהצלחנו "לבאר" לו בדרך זו את עיקרי הדברים – שוב לא ימושו דברים אלה מלבו.428

מעניינת מאד היא העובדה  ,ששכטר מציג ל פני הקורא דוגמא" ,להראות לו באצבע " אשר דומה מאד לזו
שציין במאמרו על הפנומנולוגיה " :סימנים מסויימים יש בלשון שנקנים על ידי זה שמראים באצבע על
דבר [ ]...העיקר הוא שמראים באצבע לשם הסברת הסימן ושימושו".429
יתר על כן  ,שכטר מחפש אחר ישות נעלה שהיא רמז לישות אלו הית .לשם כך  ,הוא מעגן את הרעיון
באדם ,בתופעות שבאדם:

המוטיבים הפנימיים [ ]...והשאיפה הפנימית לישות נעלה יותר הם רמזים לישות אלהית

[]...

בדרך פילוסופית עיונית הנחתו של האדם המאמין בעניין האלוהות דומה להנחתו של הפיסיקאי
בענין העולם הפיסיקאלי  .הפיסיקאי מני ח שיש הקבלה בין התחושות של החושים לבין העולם
הפיסיקאלי .אמנם אין בעולם הפיסיקאלי אדום  ,ירוק ,חום וקור וכו' .הנתונים שבתחושות דומים
באיזו אופן סטרוקטוראלי (שאינו ידוע לנו כל צרכו ) למציאות הפיסיקאלית  .וכך חוזה המאמין
בנפשו את המציאות האלוהית

 .ההתרחשויות שבממ שות הנפשית שלו הן

סימן ,רמז

 428ראו שם ,עמ' .159-158
 429ראו שכטר ,העל אנושי באנושי ,עמ' .27-28
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להתרחשויות שהן למעלה מן הממשות הזאת  .הוא מנחש שהמתרחש בנפשו דומה למתרחש
עילאי.430

שכטר מנתח את מושג הישות האלוהית בעזרת ניתוח מושגי מדעי  ,אבל באספקט מיסטי  .יש לציין
כי המושג "סימן" מתייחס לתופעה בנפש ,אותו הוא מפרט:

הניסוח הזה הוא פילוסופי עיוני ,וממילא הוא מפריע לנו במדעיותו ,בחוסר החווייתיות שבו ,אבל
אין לנו דרך אחרת  .אם רוצים להסביר את הצבעים למי שלא ראה מאורות  ,מוכרחים לעשות
זאת באמצעות העתקה  ,באמצעות תרגום משפת העין לשפת האוזן  ,לשפת הצלילים או לשפתו
של חוש אחר  .וכך אנו  ,המשכילים ,שאין אנו חשים לצערנו  ,באלוהי ,באופן בלתי אמצעי ,
מסבירים לעצמנו את האלהי המובן מאליו באופן פילוסופי-

עיוני .אנו מצביעים על גלים

מסוימים בתוך ,בנפש ,על כוחות הלוחצים את הנפש לעליה  ,להגשמה עצמית ,לשלמות ומהם
אנו למדים על האלוהות .מנפשנו נחזה אלוה.431

הנחת היסוד של שכטר היא שהאלוהי הוא מובן מאליו  ,אלא שיש לבארו למשכילים  .השימוש בתיאורי
הצבעים ,כמו ההצבעה על המתרחש בנפש  ,מעידים על השפעה של הטרמינולוגיה הפנומנולוגית על
שכטר .בדבריו ניכרים עקבותיה של שלילת ה מטאפיזיקה .שכטר אינו מבקש לחזור אל ה מטאפיזיקה
שנשללה ,אלא נע מן ה מטאפיזיקה המופשטת שחדלה להתקיים  ,אל ה מטאפיזיקה המוחשית שניתן לעמוד
עליה בתחושה הנפשית  ,אך אינה ניתנת לניסוח מילולי ועיוני .משום כך " ,ניתן להצביע עליה " ,היינו על
התופעה שבאמצעותה  ,תוכר מהותה למתבונן  .הצבעה זו דומה במידה רבה לאופן ביאורו של או טו את
ה"נומינוזי" כפי שתיארתי לעיל  .ברם ,לדידו של שכטר הצבעה זו היא עיונית פילוסופית ומחטיאה את
ההגדרה ההולמת  .דומה ,כי במקום בו מסתיים הניסוח העיוני (וההצבעה היא בכלל ניסוח עיוני ) ,שם
מתחילה ההוויה הדתית ,אליבא דשכטר.

 430ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .110-109
 431שם.
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במקום אחר  ,שכטר שולל ביאורים של תופע ות "המחללות את הערכים " כהגדרתו .אלה הן תופעות
הנובעות מן המדעיות  .לדוגמא " :זיגמונד פרויד העמיד  ,כידוע ,את התופעות הנפשיות ,ובכללן את
הנעלות ביותר על יצר המיני [ ]...יש בו משום חילול התופעות הנפשיות בלב הקוראים או השומעים".

432

המודרניזם לוקה אפוא  ,בביאורים מט ריאליים לתופעות נאצלות  ,לתופעות רוחניות  .שכטר סבור  ,כי יש
להבחין בין סוגי התופעות ולא להתפתות אחרי ביאורים מטריאליים המהווים ביסודם ביטוי לחילול של
ערכים וגוררים את ביטולו של ערך האדם ,של צלם אלוהים שבו.
שמואל פנואלי מתייחס למושג "האדם המהותי " בהגות השכטריאנית בעבודתו "השאיפה לאדם מהותי ",
(שיצאה לאור לרגל יובל החמישים של שכטר

) .פנואלי מציע פרשנות למונח

"מהות" בהגות

השכטריאנית:

המהות אינה אלא אחת  .הנבואה ,ההלכה ,האגדה ,השירה ,הפילוסופיה ,הדת – כל אלו אינן אלא
צורות שונות למהות האחת –

האנוש המופלא לתפארת [ ]...כדרכו מימי הלוגיסטיקה הוא

[שכטר .א"ש] בודק במושגים ומפריד בעיקרים ומגיה הגדרות בכלי הפרדה השמורים עמו
כפילוסוף ,ומבקש הוא את המהותי שבתופעות".433

ברם ,ש"י פנואלי ממעט לנתח את שורשי המונח מן הבחינה הפילוסופ ית ולפרשו פרשנות ברורה .יתכן כי
מאמרו של שכטר על הפנומנולוגיה (שנדפס בכתב עת אחר  )434לא היה ידוע לו  .ניכר כאן בעליל כי
פנואלי מאפיין את שכטר כפנומנולוג  .ניתן לומר כי הנחת היסוד השכטריאנית היא הימצאותו של נתון
מהותי ,מוסרי ודתי הנטועה בהווית האנוש  .משום כך שכטר מחפש אחריה ,זאת ,מתוך ההתבוננות באני
ובסובב .הוא מבקש להציג באמצעותה את תופעות הדת והאמונה  .המונח מהות כוונתו לעמוד על שורשי
התופעות ,היינו על ההיבטים הדתיים רליגיוזיים שבתופעות  .המהותנות אינה בבחינת שיתוף השם בלבד
אלא בחינה של השלד הפנימי של תופעות  .יתכן כי תובנה מהותית זו תוביל את האדם אל מוטיבים דתיים
עמוקים יותר בתודעתו שהיא טראנסצנדנטית במהותה.

 432ראו שם ,עמ' .67-66
 433ראו פנואלי ,השאיפה לאדם מהותי.
 434ראו שכטר ,פינומנולוגיה והגיון .
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שכטר עורך שימוש במתודה הפנומנולוגית גם בתארו את האדם המהותי (עליו עמדתי לעיל ) .הוא טוען ,
כי המתבונן בתופעות שונות בחברה ימצא זיקה מסוימת לעיקרי הדת:

וכאן עלינו לשים לב שההנחות המשמשות יסוד למצוות הללו ש רירות וקיימות גם בחוגים שאין
מקיימים בהם את המצוות  .ההנחות הן :שהמגע בין האלוהים לבין האדם מוצא את ביטויו באות ,
במעשה סמלי ומושפע מהגשמת האות ושיש מאכלות המטמאים את אוכליהם ומרחיקים אותם מן
האלוהים .ואמנם סמלים המייצגים את ההערצה (לאלהי וגם לבלתי אלהי ) מצויים גם בחייהם
של הבלתי דתיים  .הדגל ,החג ,הסיסמה הלאומית וכו ' הם אותות  .אכילת בשר אדם תועבה היא
גם לאלה שמבטלים את המצוות  .וכן אכילת אבר מן החי  .אלה הן תופעות דתיות בסביבה
שהתרחקה מן הדת המקובלת.435

נראה ,כי תיאורו של האדם המהותי מתפתח בארץ ישראל ומקבל גם מ מדים רליגיוזיים  .האדם המהותי
יש בו מן המוסריות הרוחנית הרליגיוזית שאינה מוסריות חברתית סוציולוגית.
נמצא ,כי שכטר מבקש מחד לסלק את ה מטאפיזיקה מן הפנומנולוגיה באמצעות ניסיונות לטעון כי
הפנומנולוגיה אינה אלא תורת הגיון

והמושג "תופעה" הוראתו דומה למושג "סימן" בלוגיקה .מאידך

נראה ,כי פרשנותו הכעין אינטואיטיבית מהותית ונפשית

 ,מציבה אותו בעולם הממדים ה מטאפיזיים

ולמעשה מאפשרת את כנ יסתה של המטפיסיקה בדלת האחורית  .אולם דומה ,שיש לדייק בדבר  .הוא יטען
לריאליות של התופעה למרות היותה אינטואיטיבית  .התופעה היא ריאלית משום שהיא מובנת לרבים
ומבחינה זו היא עומדת באמות המידה של אמפיריות נפשית חווייתית .אין זו מטאפיזיקה מילולית מופשטת
ותיאולוגית ,אלא מטאפיזיקה המתבוננת בעולם התופעות ומבקשת לעמוד ע ל מהותן  ,שהיא לדידו של
שכטר דתיות (רליגיוזיות) .ויטגנשטיין טען  ,כאמור ,ש"על מה ש אי אפשר לדבר עליו  ,על אודותיו יש
לשתוק" . 436ועל כך יאמר שכטר  :על מה שלא ניתן לדבר אפשר להצביע באצבע ואידך פירושא הוא  .גם
השתיקה וגם ההצבעה באצבע הן תופעות הנובעות מן האדם המהותי דתי

 ,אך ניתנות להבחנה מודעת

 435ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .63
 436ראו ויטגנשטיין ,טרקטטוס  ,עמ' .81
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וליישום בקרב רבים מבני האדם המודעים לכך

 .אפרים מאיר ט וען ,437כי הפילוסופיה הפנומנולוגית

מבקשת לגלות את העולם (בניגוד לפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית המבקשת לעצב אדם ולעצב עולם ).
שכטר כפילוסוף  ,מבקש אפוא לגלות את העולם המהותי והדתי באדם  ,וכמחנך הוא מבקש לעצב אדם
בעל תודעה בהתאם לכך  .לפני כן הוא מבקש לחשוף את אותם מוטיבים נפשיים המרכיבים את מהותו של
האדם.
מעניינת היא גישתו לאקזיסטנציאליזם בספר "ממדע לאמונה" .שכטר מודע לאופנה החדשה אך נזהר בה .
הוא מציב בסוגריים משמעותיים את סארטר והיידגר ("אבות נזיקין " כהגדרתו) ,אך טוען כי ההתר כזות
בפנים של האדם היא רצויה

 .שכטר אמנם מתרגם מאמר של קירקגור

ומושפע ממנו  ,אך הממד

הפנומנולוגי עולה בשלב זה על הממד האקזיסטנציאלי  ,כפי שניכר מכתביו  .בנוסף לכך  ,העובדה שש כטר
אינו מקדיש ולו פרק אחד לספרות החסידית שנכללים בה מוטיבים אקזיסטנציאליים (היבטים להם נדרש
מאוחר יותר) ,מבהירה את היותו מצוי בשלב טרום אקזיסטנציאליסטי.
תדמור אמנם טוען ,כי המהות היא זיקה לאותנטיות ומבארה באורח אקזיסטנציאלי ,על בסיס עבודותיו של
סיגד והמושגים האקז יסטנציאליים .נראה כי תדמור נדרש למינוח "מהות" בפריזמה של הפרשנות של
שכטר את עצמו  ,כפי שביאר לצד בחינת טקסטים שלו מתקו פות מאוחרות .נראה לי  ,כי מונחי המהות הם
מונחים פילוסופיים אידאיים סוקרטיים ,ששכטר הצעיר נתוודע להם בתקופה הוינאית  .הם היו ידועים לו
ומשום כך ערך בהם שימוש בתקופתו הארץ ישראלית המוקדמת  .סילוק ה מטאפיזיקה פרי התובנות של
החוג הוינאי פועלות ברקע ההגותי של ש כטר ועל כן הוא מחפש ניסוחים ממשיים לרליגיוזיות  .הנחת
המוצא שלו היא קיומן של תופעות מטאפיזיות בעולם האדם .לכן ,הוא מבקש לתור אחרי המוטיבים הללו
ולתארן בשלל דגמים של תופעות .אלו אינן מטאפיזיות מופשטות  ,אלא עומדות על מטאפיזיות הקרובה
ללבו של האדם לרוחו ולפעולותיו" ,על אנושי המצוי בתוך האנושי" והמבטא גם את מהותו.

 .4דמותו של המשכיל הדתי
בספר "ממדע לאמונה " מבחין שכטר בין שלושה טיפוסים  ,האדם המוסרי  ,האדם המהותי והאדם הדתי .
האדם המוסרי מעמיד את ערכיו על ערכי העולם הזה  ,טוען שכטר .לעומתו האדם המהותי הוא "בעל כיוון

 437ראו מאיר ,פילוסופים קיומיים יהודיים  ,עמ' .9
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אמונתי מובהק " ולכן כאשר הוא מעמיד את ערכיו על ערכי העולם הזה  ,עוצמתו אינה באה לידי ביטוי
כראוי והוא חש עצמו כחסר  .האדם המהותי נבדל מן האדם הדתי בזה  ,שאף על פי שהוא מכוון כלפי
מעלה ,כלפי אמונה ,אין בו עוצמה ועוז ,אין לו מתח גבוה כמו לאדם הדתי .הוא כותב:

ויש מן הפסימיסטים המניחים שאין דבר גדול הצומח מן הקרקע של העולם הזה

 .וגם האדם

המהותי אף על פי ששרשו בעולם אחר  ,בעולם ההוא  ,ומשום כך ,ורק משום כך הוא בעל ערך ,
הרי כיון שכל נופו בעולם הזה אין הוא מסוגל לחיים אינטנסיביים  .האדם הדתי שואב ממקורות
ביאולוגיים ראשוניים ועל כן כוחו יפה לפעולה רבה  ,בעוד שהאדם המהותי אינו שואב במישרין
ממקורות אלה.438

נמצא ,ששכטר מאפיין את האדם הדתי באופן שונה משמעותית מן האדם המהותי

 .האדם הדתי שואב

במישרין ממקורות ראשוניים מה שאין כן האדם המהותי  .הדתי חי את חייו הדתיים באורח אינטנסיבי ,
העולה בעוצמתו על זו של האדם המהותי  .האדם הדתי הראשון מאופיין על ידי שכטר כיחס אישי ותמים
לאלוהים באורח טוטאלי .שכטר נשען על דברי רש"י על מנת לתאר את טיבו של האדם הדתי" .על הכתוב
'תמים תהיה עם ה ' אלהיך' כותב רש "י 'התהלך עמו בתמימות  ,ותצפה לו  ,ואל תחקור אחרי ה עתידות,
אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ,ואז תהיה לו ולחלקו'" .לפיכך טוען שכטר:

התכונה האופיינית של האדם הדתי היא איפוא  :יחס אישי לאלוהים  ,יחס של תמימות  ,ללא כל
נסיון להתחכמות  .האדם מקבל כל מה שבא מן האלוהים בלי להרהר על מידותיו  .הוא רק מצפה
לאלוהים .הכל בידי שמים ואין לך תנאי חיים בעולם שבהם לא יוכל המאמין הדתי לקיים את
תפקידו עלי אדמות.439

שכטר חפץ בתמימות של האדם הדתי  ,אך התיאור ה מופיע בדברי רש "י אינ ו הולם את מציאות דורו ואף
את הווייתו שלו  .מושגי התמימות והמוחלטות בנוגע לאל  ,אינם לגיטימיים בטרמינולוגית מדעי ההכרה
 438ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .47
 439ראו שם ,עמ' .46
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האנטי מטאפיזיים ,כשם שאינם הולמים את דפוסי החשיבה האתאיסטיים שהיו דומיננטיים בארץ ישראל
של אותם ימים  .לא ניתן לשוב אפוא לתמימות הדתית הראשונה כהווייתה  .על כן  ,הוא מחפש נתיבים
לביטוי הולם של המהות הדתית בעידן החדש  .נתיב ראשון מצוי בדיאלוג עם המדע  .שכטר מחלץ נתונים
מן ההכרה המדעית (כפי שעמדתי עליהם לעיל ) .הוא שואף לנסח מושגים ולהבהירם  ,לאמתם או
להפריכם ,באמצעות הכלים הפוזיטיביסטיים -לוגיים .גישתו היא  ,שהאמת היא מחוז האל והאימות הוא
ביטוי לאוטונומיה של האדם  ,השואף לאל  .האימות מבטא  ,לדידו ,את הערך של "צלם אלוהים שבאדם ".
השכבה הדתית שבשפה היא ביטוי למשאלה דתית או לציווי דתי ומוסרי

(השכבה הדתית עדיין נכללת

במדעי ,משום שהיא מנותחת בכלים מושגיים ולוגיים ) .ערכים מוסריים אלה  ,באים לידי ביטוי באדם
המהותי ,השואף לקיומם של ערכים בעולם  ,משום זיקתם לממד נשגב באי שיותו .המשכיל הדתי סופח
לאישיותו תודעה מהותית המבטאת זיקה לטראנסצנדנטי

 .מצוי כאן ממד של דתיות תבונית השואף

לממדים נעלים .זהו ביטוי לדיאלוג של שכטר עם ה "אדם המהותי" ,עליו כתבתי בהרחבה בפרק זה  .ברם,
כל אלה אינם מספקים את שכטר השואף לזקק מוטיב רליגיוזי באדם  .זאת ,באמצעות חילוץ מושג האל
הפרסונאלי מן הדתיות הראשונה אותה הוא מכנה כ "יחס אישי לאלוהים " .שכטר בוחן כיצד בא לידי
ביטוי היחס האישי לאל  .הוא סבור

440

כי "המרכז הדתי הוא המרכז של הנפש " הפנים של הנפש הוא

עשיר מאד ומהווה בסיס לתחושת האל האישית  ,האישיות נפתחת כדי להידבק במוחלט  ,בעזרת כל
המניעים הפנימיים גם יחד ,כגון:

החופש הפנימי והתלות הפנימית  ,האינסופיות והאפסות  ,האחריות והאשמה  ,האימה והפחד ,
כמיהותיו של האדם למחסה ולסתר  ,לגאולה ולפדות וכו ' .כולם פועלים במרכז הדתי שהוא
המרכז של הנפש.441

יש לתת את הדעת כי המניעים הפועלים באדם אינם רק חיוביים  ,האימה והפחד משמעותיים לא פחות
מהגאולה או החופש הפנימי  .משום כך הנפש היא דיאלקטית  ,טוען שכטר  .היא כוללת בתוכה ניגודים

 440ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .46
 441ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .46
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המתנגשים ומתמזגים כאחד .סתירות אלו מביאות לידי מתח נפשי החיוני לאדם הדתי כ "מיתרים המתוחים
על קצוות הקשתות" .442זהו אפוא ,מתח מקיים שאינו מוביל לקרע.
ביטוי למתח זה קיים גם בסוגיית הבחירה החופשית  .מחד האדם הדתי מרגיש תלוי בכוחות שמחוצה לו ,
מאידך הוא חש בנפשו חופש לפעול על פי רצונו

 .שכטר מסכם כי "בכל הדברים האלה  ,אנו מניחים

שהממשות הנפשית הפנימית היא סימן לממשות קוסמי ת" .443בהשפעה קירקגוריאנית הוא מצביע על
סערה המתחוללת בנפשו של האדם הדתי  ,היוצרת מתח מפרה  .שם מתרחשת הזיקה למוחלט  ,אליבא
דשכטר .זו ממשות טרנסצנדנטית ולא רק זיקה לטרנסצנדנטי  ,כפי שיש באדם המהותי  .המשכיל הדתי ,
שאינו חש באלוהים בעליל  ,מבאר לעצמו את האלוהי באופן פילוסופי עיוני .בנפשו קיימים אזורי סערה ,
שמהם ניתן ללמוד על האלוהות  .444מתוך הזדהות עימם הוא כותב  " :445אנו מצביעים על גלים מסוימים
בתוך "אזורי סערה " בנפש ,על כוחות הלוחצים את הנפש לעליה  ,להגשמה עצמית  ,לשלמות ומהם אנו
למדים על האלוהות  .מנפשנו נחזה אלוה " .שכטר עורך שימוש במתודה הפנומנולוגית  ,כדי להעצים את
התופעה הדתית בקרב האיש המשכיל  .בכך הוא משלב את הממדים המדעיים הראויים ואת הממדים
המהותיים בעלי הזיקה לטראנסצנדנטיות  ,אל תוך האדם הדתי  .האדם יכול להתבונן בנפשו ובאמצעותה
לראות את הממדים הנעלים שבה ,את האל.
שכטר נוטל מינוחים מאוטו כגון פחד ואימה ,ואינו מפתח אותם בספר "ממדע לאמונה "; הוא רק מצביע
עליהם כממדים נפשיים  .בדומה לאוטו המפתח את מושג ההכרה הדתית בחוויית הנומינוזי המאוזנת
בתבונה המוסרית הרציונאלית  ,המרקם השכטריאני מקבל את הללו

 .אך ,שכטר מוסיף ממדים

"מטאפיזיים" נפשיים ודתיים בתוך איש המדע  .המשכיל הדתי  ,אליבא דשכטר  ,סופח לתוכו ממדים יותר
רציונאליים מכפי שאוטו סופח  ,ויתכן כי ממדים אלה פוגמים בטוטאליות הנומינוזית של שכטר

 .בכל

אופן ,ויטגנשטיין ,אוטו ושכטר עוסקים בממדים הבלתי ורבאליים של האל  .השתיקה היא אחד הביטו יים
לאל (ויטגנשטיין) ,לנעלה (שכטר) ,לנומינוזי (אוטו).446
 442ראו שם.
 443ראו שם.
 444על כך עמדנו לעיל.
 445שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .110-109
 446מעניין לציין את מאמרו של שטרן בנוגע לסוגיית ביטוי האל לפי הרמב "ם ,ראו שטרן ,התחביר הלוגי כמפתח לסוד ב 'מורה
הנבוכים' .שטרן טוען כי אליבא דרמב "ם במורה הנבוכים "יוצא שאין אנו מסוגלים לומר דבר על קופן קיומו (של האל –
א.ש ).אלא רק לקבוע את עובדת "ישותו" שם ,עמ'  ,166-165משום כך משתמש הרמב "ם במלה הערבית 'אניה' במטרה
"לרמוז אל מה שאי אפשר לתאר  :הקיום האלוהי " ראו הרוי (זאב ושמואל ) ,הערה על המונח הערבי 'אניה' ,עמ'  .167שטרן
מצביע על כך שמסקנתו של הרמב "ם מהווה כעין כשלון במציאת ביטויים נאותים לייצוג האל  ,אפילו בעזרת המשאבים

145

שכטר ,כמשכיל דתי  ,מבטא את הזיקה העמוקה

שלידתה ב זרעים הדתיים שנזרעו במרחבי הכפר

האוקראיני בבית הוריו ו שהתפתחו בשדרות המדעיות הרחבות של וינה המשכילה  ,עד למחוזות קיבוץ
כפר ועיר בארץ ישראל המתחדשת .בכך ,מצוי מענה חלקי לתמיהתו של ברגמן אודות המעבר האידיאי מן
ה"חוג הוינאי" אל ההגות הדתית בארץ ישראל של שכטר.

בר הלל סוקר קצרות את פעילותו של שכטר ב"חוג הוינאי" וטוען כי:

עם עלייתו ארצה נתברר לו שאין העיסוק בהבנת היסודות המדעיים יכול לתת לו תשובה על
השאלות בדבר טעם החיים ,משמעות החיים ,וכדומה ,ולכן פנה לעיסוקים אחרים.
עם זאת נשארה הסלידה מן ה מטאפיזיקה והתיאולוגיה המסורתית ,ואת העל אנושי באנושי ניסה
לגלות בדרכים אחרות.447

מהן דרכים אלה וכיצד הגותו ופעולתו של שכטר בשדה הדתי משתלבת עם הגותו הוינאית?

העדיפים של הדיבור הפנימי שהם אפיסטמולוגיים בעיקרם  .שטרן אף טוען כי "בעיה זו ניצבת בפני הדיון ב אלוהים עד היום
הזה" ראו שטרן  ,תחביר לוגי כמפתח לסוד ב 'מורה הנבוכים ' ,עמ'  .166ובאשר לסוגיית תורת התארים השלילית טוען שטרן ,
כי הרמב"ם מתכוון שנפיק לקח מתורת התארים השוללים והוא "שלילת אפשרותה של התיאולוגיה" ראו שטרן ,התחביר הלוגי
כמפתח לסוד ב 'מורה הנבוכים ' ,עמ'  .166דומה ,כי פרשנותו של שטרן לרמב "ם קרובה במידה מסויימת לתפיסתו התיאולוגית
של שכטר את האל לאחר סילוק המטאפיזיקה שבבית המדרש של ה "חוג הוינאי " .עם זאת  ,נראה כי הגישה הפנומנולוגיה
שפותחה על ידי שכטר נמלטת מן הקושי הרמב "מי ומאפשרת הצבעה על מוטבים נפשיים אמפיריים כביטוי ראוי ונאות של
האל ,שהוא בלתי מילולי אך מובן  .יתכן ,כי בכך נבנה נדבך נוסף המבקש לענות על כשלונו התיאולוגי של הרמב "ם בנוגע
לאמצעי הביטוי הנאותים של האל .
 447ראו י' בר הלל ,י' שכטר ,העל אנושי באנושי ,תל אביב תשכ"ג 157 ,עמ' ,עיון  ,1964 ,15עמ' .426
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פרק ג'
תפיסתו הדתית של שכטר

ההתוודעות למדע בכלל ו "לחוג הווינאי " בפרט חוללה משבר דתי אצל שכטר  .בפרק הראשון עמדתי על
כך ,ש'סילוק ה מטאפיזיקה' היה מוטיב מרכזי ב "חוג הווינאי " .מושגים כגון אידיאה  ,אל וכדומה  ,נתפסו
כנטולי משמעות ולפיכך הוטל איסור לוגי פילוסופי על השימוש במונחים אלה.
יחד עם זאת  ,בהיותו ב"חוג הוינאי" שכטר מבחין בשכבות שונות בשפה  ,השכבה הדתית היא אחת מהן .
לטענתו ,בניגוד לשפה המדעית שהיא תיאורית  ,השפה הדתית  ,פעמים שהיא תיאורית ופעמים שהיא
מבקשת לחולל שינוי במציאות עצמה הפנימית והחיצונית

 .ייחודו של שכטר הוא אפ וא בהצבעה על

מוטיבים דתיים המצויים בהיגדים שבשפה ואינם מטאפיזיים.
לטענתו ,השפה הדתית רומזת להוויית חיים הקיימת מעבר למנוסח במילים
כ'אדם הדתי הראשון '

449

 .448התמודדותו של שכטר

ואיש "החוג הווינאי " הביאה אותו לעיצובה של תמונה תיאולוגית חדשה

ומורכבת .בספרו "ממדע ל אמונה" מתווסף נדבך לתובנותיו הפילוסופיות  .הוא עורך שימוש בשורה של
מינוחים דתיים ותיאולוגיים האסורים בבית המדרש הוינאי  ,אך משמשים מושא לעיצובה של תובנה דתית
ברוח השכטריאנית  .דומה ,כי שכטר מבאר מונחים אלה בדרך מורכבת המשלבת באופן דיאלקטי את
'האדם הדתי הראשון ' והפילוסוף שב "חוג הוינאי " .ברם ,לא כל המונחים מקבלים פירוט משמעותי בספר
זה ,לכן אסתייע באופן ממוקד גם במובאות מכתבים מאוחרים יותר שלו ,הנחוצים לדיון.
להלן אציג את המינוחים הדתיים בהם עוסק שכטר הארצישראלי והנשענים על מושגים מסורתיים

:

תפיסת האל וגילוי שכינ ה; מונותיאיזם; משמעות החיים ; אלילות; כפירה; עיקרי האמונה ; הנצח שבנפש
ותשובה .אנו נראה ,ששכטר חולל טרנספורמציה פרשנית ומושגית למונחים אלה.
בראשית עבודתי עמדתי על תמיהתו של ברגמן אודות העיסוק הנמרץ של שכטר בתחום הדתי הנראה
כעומד בסתירה לעיסוקו הפילוסופי ב "חוג הוינאי" .בניגוד לדברי ברגמן אנסה להראות  ,כי נחוצה קריאה

 448ראו שכטר ,מדרש קהלת ,וכן שכטר ,שכבות ומערכות בשפה ,עמ' .49-43
 449ראו לעיל בפרק הראשון עמ' .64

147

זהירה בכתבים השכטריאניים על מנת להבהיר את תפיסתו הדתית של שכטר בארץ ישראל בזיקה ל "חוג
הוינאי" וכנגדו.

חלק א' תפיסת האל וגילוי שכינה

לשם הבנת תפיסת האל של שכטר אבקש להציג בראשי פרקים את מיקום ג

ישתו של שכטר נוכח כמה

תפיסות תיאולוגיות מרכזיות אודות תפיסת האל.
התפיסה התיאיסטית היא האמונה המסורתית ה מקראית .זוהי אמונה במציאותו של אל אחד על טבעי ,
אישי ,טרנסצנדנטי ,שסיבב ברצונו את מציאות היקום והוא משגיח ומושל בעולמו .450יש זרמים התופסים
את האל המסורתי באופן תבוני רציונאלי (למשל הרמב "ם

451

ורס"ג) ויש לעומתם התופסים את האל

באופן מיסטי ,היינו על ידי חוויה בלתי אמצעית של האדם את נוכחות האל

452

(למשל חסידות אשכנז

זרמים בקבלה  ,ועוד) .התפיסה הדאיסטית היא אמונה ב אחדות ה אל בלבד ,המתבססת על ההיגיון
האנושי .מהות הדיאיז ם היא" ,הכרה ב '-דת הטבעית '

453

שדבר אין לה עם אמונה בניסים ועם

מצוות

מעשיות ושנתבססה כולה אך ורק ע ל הודאה במצוי ראשון ובמצוות מוסריות בלבד " .454דאיזם נוצר על
פי האמונה שהיקום נברא על ידי אל שבהמשך לא התערב בנעשה ביקום  .לפיכך ,בעת הזאת הוא פסיבי ,
אל בורא שאינו מתערב בנעשה בעולם  .התפיסה הפנתיאיסטית ,תופסת את אלוהים כמזוהה עם הטבע
כולו ,כמשפטו המפורסם של שפינוזה "אלוהים הוא הטבע " .455היא גורסת כי אין אלוהות טרנסצנדנטלית
ואין אל פרסונאלי מצווה .האלוהות היא בעצם כל הטבע על כל מרכיביו וגווניו  .מכאן שאם האלוהים הוא
הטבע ,הרי שכל תפיסת האלוהות ההיסטורית של הדתות המונות יאיסטיות – בטלה .רבים הסוברים כי
שפינוזה כפר באלוהים משום הזיהוי של האל עם הטבע

 .לדידם ,אל החופף את הטבע עומד בסתירה

 450ראו שביד ,תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש א' ,עמ' .35-9
" 451לידע שיש מצוי ראשון" על כך ראו להלן.
 452מיסטיקאי הוא אדם אשר זכה להתנסות בחוויה בלת י אמצעית וממשית בעיניו של האלוהי  ,של הממשות המוחלטת ; או
לפחות ,מי ששואף מדעת להגיע להתנסות כזאת .ראו שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה  ,עמ' .9
 453דת טבעית  -תגובת האדם  ,תמיהתו ויראתו  ,אל נוכח תופעות בעולם שאין לו הסבר ברור לה ם  ,ראו קלויזנר  ,פילוסופים
והוגי דעות ,עמ' .72
 454ראו קלויזנר ,פילוסופים והוגי דעות  ,עמ' .74
 455ראו בן שלמה ,פרקים בתורתו של ברוך שפינוזה ,עמ' .5
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לתפיסה התיאיסטית המסורתית המעניקה טוטאליות למעמד האל אף מעבר לעולם הנראה  .456לעומתם,
יש הטוענים כי התפיסה הפנתיאיסטי ת אינה כופרת במציאות האלוהים  ,אלא מגבילה אותו ל ישות הטבע ,
לקוסמוס .457תפיסה נוספת היא הפנאנתאיסטית ,458לפיה העולם הוא חלק מהאל  ,אך האל אינו רק
העולם ,אלא גם מה שמעבר לו  .שתי הגישות האחרונות  ,הפנתיאיסטית והפנאנתאיסטית דוגלות בתפיסת
אלוהות אימננטית  .אך בשונה מהפנתיאיזם  ,שאינו מכיר בדבר מעבר לתחום ההכרה והשפה ומזהה את
האל עם הטבע בלבד  ,הרי הפנאנתאיזם מאמין בקיומם של דברים מעבר לתחום ההכרה והשפה

 .לכן

לשיטתו אין האל מצטמצם בטבע ובעולם בלבד  ,אלא כולל את מה שמעבר לו  .הפנתיאיזם מניח אל סופי ,
לעומתו הפנאנתאיזם מכיר בקיומו של אל אינסופי ולפיכך  ,מאפשר ניסים  ,מערכת של עולמות נסתרים
ומיסטיקה.

א .אלוהים ומשמעותו :טרנסצנדנטי באימננטי (על אנושי באנושי)
שכטר חונך על ברכי תפיסה תיאיסטית מובהקת  .הובהר לעיל ש מושג האל נשלל בחקירה הפילוסופית
במסגרת התיאורים המדעיים המותרים על פי המניפסט של החוג הוינאי .יחד עם זאת  ,בחוג זה  -במסגרת
הגותם של שליק וויטגנשטיין - 459התאפשרו ממדים מטאפיזיים אף מעבר להכרה ושלא במסגרת התיאור
המילולי .נמצא אפוא ,שדווקא כיוונים מנוגדים אלו ,קרי ,התיאיזם וסילוק ה מטאפיזיקה ,הניבו תיאולוגיה
דתית שכטריאנית.
תיאולוגיה זו מקבלת גיבוש בחיבור "ממדע לאמונה " ,עת היא מוצג בו ניסיון לגשר בין התיאיזם היהודי
המסורתי לבין סילוק ה מטאפיזיקה ,באמצעות תרגום מושגי  .לדוגמא :ניסיונו של שכטר להגדיר מהו
"גילוי שכינה " .460בהתייחסו למושג זה שכטר מציג נקודת מוצא לדת השונה מ זו הרציונאליסטית של

" 456אלוהים אינו אישיות מיוחדת ונפרדת  ,הקיימת מחוץ לעולם ואשר בראה את הטבע ; אלא אלוהים – מושא אהבתנו – הוא
היקום עצמו  ,באשר הוא נתפס כמכלו ל אחד :הטבע ואלוהים חד הם [ ]...ברעיונות אלה הוציא שפינוזה את עצמו מתוך היהדות
והנצרות גם יחד [ ]...הוא היה כופר לא רק במונחי הדתות אלא גם במונחי הדאיזם הפילוסופי [ ]...הכופרים הדאיסטים הכירו
לפחות בקיומו של אלוה טרנסצנדנטי  ,הנעלה מן העולם ואשר הטבע הוא מו צרו; ואילו שפינוזה מציג את רעיון האל
הטראנסצנדנטי כבטל מעיקרו  ,ומזהה את האלוהות עם מכלול היקום  .בזאת קבע את עצמו ככופר" .ראו יובל ,שפינוזה וכופרים
אחרים ,עמ' .7-6
 457ראו בן שלמה  ,פרקים בתורתו של ברוך שפינוזה  ,עמ'  ,14יש המייחסים לו גישה מונותאיסטית הדוחה מ כל וכל את
הדואליזם שם ,עמ'  ,17כשם שיש מייחסים לו קירבה למיסטיקה היהודית ולתפיסות קבליות שם עמ ' .18
 458על הוגים פנאנתאיסטיים נמנו רבי שניאור זלמן מלאדי במימרא "לית אתר פנוי מניה" ,והרב א.י .קוק.
 459על כך ראו בפרק הראשון.
 460גם שכטר תפס פסקה זו כאחת מנקודות המוצא שלו לדת ולתפיסת האמונה  .בשיחה בעל פה הוא אמר זאת  .גם העובדה
שהוא השתמש בלשון הרמב"ם "יסוד היסודות" מצביעה על כך.
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הרמב"ם ,הטוען כי הידיעה על מהות מטאפיזית שהיקום נובע ממנה היא הבסיס לאמונה  .להלן אציג את
דבריו של שכטר (בעמודה הימנית) מול הרמב"ם (בעמודה השמאלית).
רמב"ם

יוסף שכטר
העיקר הגדול :גילוי שכינה

יסוד היסודות ועמוד החכמות  ,לידע שיש שם מצוי
יסוד היסודות ועמוד החכמות

לידע שיש כוח
ראשון .והוא ממציא כל הנמצא ; וכל הנמצאים מן

בקוסמוס שהקרנתו מורגשת בוודאות ובבהירות
שמיים וארץ ומה ביניהם  ,לא נמצאו אלא מאמיתת
למתייחד עם עצמו ומתעמק בתחומים של הע

ולם
הימצאו .ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי  ,אין

ושל החיים .אנו חשים בהקרנה הזאת במצבים בהם
דבר אחר יכול להימצאות  .ואם יעלה על הדעת
אנו אמיתיים ושלמים  :באמהות ,באבהות; באהבה,
שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים  ,הוא לבדו יהיה
בכיסופים לפדות ולהתחדשות ; באחריות ובאשמה
מצוי ולא ייבטל הוא לביטולם

 :שכל הנמצאים

של האישיות וכו ' .את סילוקה של ההקרנה הזאת ,
את הסתרת הפנים

 ,461אנו חשים בבדידות

צריכין לו ; והוא ברוך הוא אינו צריך להם  ,ולא
,
לאחד מהם  .ב לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד

בשעמום ,בריקנות ,בכיליון.
מהם .הוא שהנביא אומר

"וה' אלוהים אמת "

אין אנו עומדים כל חיי נו מול האפס  ,ובעמדנו מול
(ירמיהו י ,י) הוא לבדו האמת  ,ואין לאחר אמת
האפס אנו חשים בסילוק השכינה  ,ומכאן שגם אז
כאמיתו .והוא שהתורה אומרת "אין עוד  ,מלבדו"
אנו יודעים שיש שכינה אלא שנסתלקה
(דברים ד ,לה) ,כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו

מאתנו .462הקרנת האלוהות מורגשת בתחומים

כמותו ( .רבי משה בן מימון הלכות יסודי התורה
שונים וביניהם גם בתחום החברה האנושית

.
פרק א' הלכה א-ב).

החברה האמיתית שעיקרה בידידות (בניגוד לחברה
ההמונית ,הארגונית) היא אחד מגילויי השכ ינה
שבעולם ,אבל אינה הגילוי העליון.463

 461ההדגשות במקור.
 462ההדגשות במקור.
 463ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .122
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שכטר מורד ברמב "ם שבהלכות יסודי התורה  .464הוא יוצא מ נקודת מוצא דתית שונה  .נקודת המוצא שלו
היא תחושתו של האדם את המהות ה מטאפיזית ,המצויה בקוסמוס ולא רק ידיעתו  .אנו חשים אפוא בכוח
ולא רק יודעים על קיומו  .אומנם שני ההוגים חותרים לוודאות  ,אך דרכם אליה שונה  .שכטר ביקש
להציב אלטרנטיבה לתיאולוגיה ה מטאפיזית–טרנסצנדנטית של הרמב "ם תוך הצבעה על
שבאדם" .שכטר מתרחק משאל ת מהותו של האל בהיותו

"האלוהי

טרנסצנדנטי ,ולמעשה ,מפחית מעוצמתו

הרציונאלית של האל כפי שהיא ניבטת מדברי הרמב "ם .לדידו של שכטר האל הוא נעלם  ,טרנסצנדנטי
המתגלה בקיומו של האדם בהרגשתו ובמחשבותיו .באמצעות ההיבט הפנומנולוגי ניתן לגלות פנים שונות
באל .השינוי במינוח מעיד על תובנה זו  .הנה כי כן  ,במקום השימוש הרווח במושג "אלוהים" מתקיים
המושג "אלוהי" או ה "אלוהי שבאדם" .465הטרנספורמציה מעידה על המעבר מן האלוהות הטרנסצנדנטית
אל הממד האימננטי של הקרנת האלוהות באדם.
לשם טיעונו  ,שכטר משתמש במושג "גילוי שכינה " .מה בין מושג "האלוהות" למושג "גילוי השכינה "?
היסוד הרלוונטי לעולם האדם – טוען שכטר  -אינו המצוי הראשון שהוא מטאפיזי ,אלוהות הנעלמת מן
הברואים ,אלא השכינה שהיא האלוהות השוכנת בברואים

 .זו באה לידי ביטוי במושגים רוחניים

ותחושתיים מרכזיים כגון  :אהבה ,כיסופים לפדות ולהתחדשות  .הכוח בקוסמוס שהוא טרנסצנדנטי מקרין
על האדם  ,ושם מתרחש המפגש בין אלוהים לאדם  ,או כניסוחו של שכטר במקום אחר  " :מנפשנו נחזה
אלוה".
נראה לי  ,כי בכך שכטר משלב בין תפיסתו את הפיזיקליזם כחיוני למדע  ,לבין תפיסותיו הדתיות  .תפיסה
זו של שכטר ראשיתה -

כאמור - 466בשלהי תקופתו בוינה .שכטר מאפשר עיסוק בתופעות נפשיות

במסגרת הפיזיקליזם ,תופעות שאינן מטאפיזיות לדידו  ,אך מצויות "מעבר לפיסיקה " וניתנות לבדיקה .
דומה ,כי מושג גילוי השכינה הוא ביטוי מפותח לתפיסתו זו.
במאמרו העוסק ב "ערכי האגדה " ,בהתייחסו למושג "קבלת התורה " מדגים שכטר תופ עות שהן עבורו
בגדר של גילוי שכינה:467

 464זאת בשונה מעמדתו של הרמב"ם במורה הנבוכים כפי שעולה מפרשנותו של שטרן ראו שטרן ,התחביר הלוגי כמפתח לסוד
ב'מורה הנבוכים ' ,וכן הרוי (זאב ושמואל) ,הערה על המונח הערבי 'אניה' על כך ראו עוד להלן בסוף הפרק השני.
 465ראו שכטר  ,ממדע לאמונה  ,עמ'  ,123-122ראו גם שכטר  ,פרקי הדרכה בתנ "ך ,עמ'  " :55אולי כדאי להשתמש לעת עתה
במושג אלוהי במקום אלוהים ".
 466ראו לעיל בפרק הראשון.
 467ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .87

יש תופעות יקרות ביקום  :תופעת האמהות  ,תופעת האהבה  ,תופעת החסד (הויתור) ,תופעת
הרעות .בלעדיהן לא תיתכן חברה חיונית ולא תיתכן פעולה חיונית
בראותו דם אחיו נשפך מתחיל הערך של

 .בהתרגשותו של הכלב

"לא תרצח " ובויתור ובחסד שבבע לי-החיים מתחיל

הערך של "ואהבת לרעך כמוך " .יתכן שהרואה את התופעות האלה כגילויי שכינה ולמד לענין
האדם – ישנו בקבלת התורה.

בהתבססו על מחקריו של קונראד לורנץ  ,468חוקר בעלי החיים הנודע  ,469מבקש שכטר לתור אחרי
תופעות המבטאות ערכים ביקום ,בהוויית החיים על פני הא דמה כבסיס ל חידושם של מושגי גילוי שכינה
ונתינת התורה .מושג קבלת התורה המסורתי כרוך במינוחים מטאפיזיים הרחוקים מן המושגים המקובלים
בעולם המודרני בכלל ובחוג הוינאי בפרט  .שכטר מנסה להתגבר על קונפליקט זה באמצעות הצבעה
פנומנולוגית על תופעות המהוות עבורו ראשיתו של גילוי שכינה בטבע  ,ביקום ובאדם  .דומה ,כי ניסיון
הביסוס הפנומנולוגי נובע מרצון לבסס את מושג "גילוי שכינ ה" על תופעות בחיים  ,ההולמות לדידו ,את
האמת הניסיונית באופן מובהק.
גרשום שלום כותב כי משמעותה של ה "שכינה" במסורת היהודית היא פרסוניפיקציה של האלוהות .470
נמצא אפוא קרבה בין הגדרה זו לבין חתירתו של

שכטר לתיאור ממד פרסונאלי של האל  .בשונה מן

הניסוח המסורתי המקובל שגילוי שכינה הוא ביטוי של נוכחות האל בעולם ככלל ,471מנסח שכטר תיאור
של גילוי השכינה באדם וביקום ,קרי בתופעות המובנות לו מבחינה אמפירית.
דומה ,כי ניתן לעמו ד על ממד אמפירי מקביל לאור מכתבו של פרנץ רוזנצווייג

"על האלוהי והאנושי ".

רוזנצווייג מבחין בישות הטרנסצנדנטית ועומד על הזיקה בינה לאדם .הוא כותב:

 468ראו י' שכטר ,על תצפיותיו של קונראד לורנץ ,בתוך  :שכטר ,פרקי עיון לנבוכי זמננו ,עמ' .48-35
 469בארכיונו של שכטר נמצא  ,ששכטר הכין מהדורה חדשה של הספר "ממדע לאמונה " .שכטר הכליל בה מאמר מאוחר שלו
על תצפיותיו של קונרד לורנץ  ,חוקר בעלי החיים  ,שביקש לבחון תופעות מוסריות בהתנהגותם של בעלי החיים  .שכטר טען
שעלה החשד בלורנץ אודות התמיכה בנאציזם  .לטענתו ,אם הוא תמך בהם היה הוא חלק מהמונים נוספים ; אבל מחקריו על
בעלי החיים הם חשובים ומשום כך אין ל שלול את פעלו התרבותי  .גישה מורכבת זו  ,שיש בה לא מעט סובלנות ונטולת
דוגמאטיזם יש בה כדי להרשים לאור הידוע אודות סבלו של שכטר במסגרת האנשלוס ותוצאותיו .
 470ראו שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה  ,עמ' .259
 471ראו שם ,עמ' .265
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מה שאפשר לומר על אלוהים ובין מה שנודע עליו ,מה שניתן לומר אובייקטיבית היא רק
הנוסחה הכללית "האלוהים קיים " .אבל ההיוודעות הרחיקה לכת מזה בהרבה [ ]...כי ידוע נדע
את הדבר רק בעשותינו.472

הדיבור על אלוהים אינו אפשרי  ,מלבד הכרה כללית במציאותו .משום כך אנו חווים את גילויו באמצעות
המצווה .שם הממשות האלוהית הופכת להיות מובנת ורלוונטית לאדם

 .רפאל ישפה ואפרים מאיר

מבהירים כי אליבא דרוזנצווייג:

הבלתי ניתן לביטוי הוא חוויית האלוהים בהתגלות  ,חוויה שהיא רגע של אהבה שאותה אפשר
לחוות ,אך לא לתאר תיאור אובייקטיבי  .אלוהים פונה לאדם באמצעות גילוי המצוות  .והאדם,
מצדו ,פונה אל האל בדרך חווייתית ,בדרך קיום המצוות.473

נראה כי רוזנצוייג מנסה להתגבר על הקושי לקיים את הזיקה בין האדם לאל הטרנסצנדנטי באמצעות
מושג האהבה  .מוקד ההתרחשות של המפגש בין האדם לאל  ,אליבא דרוזנצווייג  ,הוא בריטואל  .נקודת
המגע בין האל לאדם היא חוויה של אהבה  ,474אשר איננה ניתנת לתיאור מילולי אובייקטיב י .לפיכך ,היא
נזקקת לביטוי באמצעות הריטואל החווייתי ,אשר מבטא את שאינו ניתן לביטוי במושגי השפה.
בעבודה שפורסמה לאחרונה עורך יהודה בן דור
הוא התשתית לשפה והוא גם מתכונן על ידי השפה

475

תרגום חינוכי לויטגנשטיין וטוען  ,כי אורח החיים
 ,לפיכך אפשר להבין שפה רק בתוך אורח חיים

.

בתגובה לדבריו טוען שמואל שקולניקוב  ,476כי הבסיס לקיום הריטואל הוא מחוץ לאורח החיים  .התוקף
של המצווה הדתית איננו במסורת של מעשי אבות בלבד  ,כי בזו חסרה הנקודה הפנימית  .את כל המצוות
יכול היה משה לצוות מדעתו מלבד את הדיבר הראשון

"אנוכי ה '" ,משום שהוא הבסיס הטרנסצנדנטי

 472ראו פ' רוזנצווייג ,על האלוהי והאנושי  ,בתוך :גלאצר ,פרנץ רוזנצוייג ,עמ' .212-208
 473ראו ר ' ישפה וא ' מאיר ,האושר הבלתי ניתן לביטוי של פרנץ רוזנצווייג  ,בתוך :שווארץ ,גרוס ,על הת שובה ועל הגאולה ,
עמ' .219-207
 474יש לציין כי רוזנצווייג טוען שלא כל ריטואל מהווה מושא למפגש אוהב עם האל  .ראו גם תדמור ,חינוך כחוויה קיומית ,עמ'
56
 475ראו י' בן דור ,עיון בחינוך למסורתיות בעולם מודרני – בעקבות קריאה בויטגנשטיין המאוחר  ,בתוך :כהן ,הולצר  ,דפוסים
בתרגום חינוכי ,עמ' לג -נח.
 476ראו ,ש' שקולניקוב  ,הנקודה הפנימית ( ,תגובה ליהודה בן דור) ,בתוך :כהן ,הולצר  ,דפוסים בתרגום חינוכי ,עמ' סו.
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למצוות האחרות .לפיכך ,צריכים היו עם ישראל לקבלו מחוץ לאורח החיים המכונן על ידי המצוות עצמן .
באותו אופן השפה הדתית אינה מצביעה על עצמה בלבד

 .אמנם ,משמעות העולם מתקבלת באמצעות

השפה .אך השפה הדתית  ,ככל שפה אחרת  ,אינה יכולה לשאת בתוך עצמה טרנסצנדנטיות  .משום כך :
"היא נושאת עמה הצבעה על טרנסצנדנטיות  .היא מצביעה אל מחוץ לעצמה  ,על מה שכבר אי אפשר
לדבר עליו " .477שקולניקוב טוען  ,כי ויטגנשטיין אף רמז לכך במשפט האחרון

 ,האמור ,של

הטראקטאטוס .אורח החיים הדתי  ,טוען שקולניקוב ,הוא מערכת כוללת המארגנת חיים אשר ניתן לתפוס
אותה כהווייתה אך ורק מבפנים .לפיכך הוא כותב:

רק העיקר  ,הרגשת הטרנסצנדנטיות  ,היא הייחודית להשקפה הדתית

[ ]...אין לו מקבילה

באורחות החיים האחרים  .אולי זה גבול האפשרות של הקפת אורח החיים הדתי מבחוץ ועד כאן
אפשר להבינו מנקודת מבט חילונית .וזה לא מעט ,גם אם הנקודה הפנימית חסרה.478

דומה ,כי הנקודה הפנימית החסרה נמצאת  ,אליבא דשכטר  ,בתופעות נפשיות בה ן האדם חש באלוהי או
יותר נכון "בהקרנתו" של האלוהי כדבריו  .שכטר מתגבר  ,כאמור ,על פער אי יכולת הביטוי באמצעות
הצבעה פנומנולוגית על המתרחש ברבדים שונים בנפש האדם וביקום .יתכן ,כי אליבא דשכטר גם מנקודת
מבט חילונית ניתן לחוש באלוהי.
דומה ,כי המשותף להוגים הנ "ל הוא הניסיון לגשר על הפער בין שפת המדע שהיא תיאורית
ואובייקטיבית ,שפת המילים  ,לבין ההוויה הדתית שיש בה וודאות אך אינה ניתנת לביטוי מילולי  .נראה,
כי רוזנצוייג תפס את המחשבה ,שדי בתפיסת הדעת באמצעות ביטוי מילולי כדי למצות את האל  ,כחילול
הקודש .הוא כותב  " :דעת האלוהים באדם היא אינה בת מסירה  ,והמדבר עליה שם עצמו ללעג  .ייחוד זה
הצניעות יפה לו " .לעומתו ,ויטגנשטיין ,שליק ושכטר יתפסו זאת כבלתי אפשרי מבחינה מדעית

 .הם

שרויים בקונפלי קט שבין תיאורי המדע לביטויים הדתיים ועל כן הצעותיהם נובעות מניסיונותיהם
להתגבר על פערים אלה.

 477ראו שם.
 478ראו שם ,עמ' סט.
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נמצא אפוא  ,שהתובנות המדעיות והרוחניות בנוסח "החוג הוינאי " השפיעו באופן מכריע על ההגות
השכטריאנית .שכטר מרכיב את תפיסת האל בתמהיל שלא יהיה מיסטי או

מטאפיזי במובן ה מקובל ,אך

יקיים זיקה ל מטאפיזי הראוי לשיטתו  ,זו "ההולמת את התחושה שבלב " כדבריו .ויטגנשטיין מתמודד עם
מושג האל באמצעות השתיקה  ,שליק באמצעות הקרבה ליקום ורוזנצווייג באמצעות המצווה החווייתית .
שכטר לעומתם  ,שואף לבטא את הדת באמצעות

הצבעה פנומנולוגית על ממדים נפש יים באדם,

המוקרנים באופן טרנסצנדנטי מן היקום ואף מעבר לו ואותם הוא שואף לתאר .ניתן לטעון כי שכטר
חורג בכך מעבר ללגיטימיות החמורה של "החוג הוינאי " ,אך התמהיל שהוא מציע נשען בבירור גם על
יסודות שאימץ ממחוז אינטלקטואלי זה.
ברם ,שכטר אינו מסתפק רק ב תופעות שבעו לם האדם כביטוי לגילוי שכינה  ,אלא הוא מבקש לעסוק גם
במהות ה טרנסצנדנטית בזיקתה לא דם .כבר עמדתי לעיל על כך ששכטר הושפע משמעותית ממושגי
הקדושה של אוטו שהם פנומנולוגיים אמפיריים  .479ברצוני להצביע על ממד נוסף אותו מאמץ שכטר
מאוטו .אוטו מבחין בין הרגשה פחותת עוצמה כגון :רגשי תודה  ,אמון ,אהבה ,בטחון הכנעה וכו ' לבין
הרגשת הנומינוזי שהיא יותר מעמיקה מבחינה רליגיוזית

 .480האל ,לדידו של אוטו  ,הוא מציאות

טרנסצנדנטית לחלוטין  .יחד עם זאת  ,הנומינוזי יכול לעורר באדם רגש של התפעמות ה

ניכר בחוויה

הדתית של האדם  .ניתוחו של אוטו מתבסס על הקדושה כחוויה ומתאר היבטים רציונאליים ובעיקר אי
רציונאליים בקדושה  .רבקה הורביץ טוענת

481

כי בהגות הדתית של המאה העשרים מצויה התייחסות

אמביוולנטית למשנה של אוטו  .מרטין בובר מתנגד לתפיסה של אוטו  .זאת ,משום שהאל לדידו של אוטו
הוא אל רחוק  ,כלומר אל טרנסצנדנטי במהותו .לעומתו ,מדגיש בובר את הממד האימננטי של האל
הטרנסצנדנטי .בכך מושפע בובר מהתיאולוגיה החסידית  .בנוסף לכך  ,חסרה לבובר הזיקה הדיאלוגית
וקשר האהבה בין האל לאדם כפי שהוא תופס אותם  .482גם הרב קוק מבקר את אוטו על כך  ,שהחוויה
הדתית ,לדידו של אוטו ,היא חוויה שלילית (עניין של 'פלצות וזעזוע') ,בעוד שביהדות הדתית החוויה היא
חיובית ,חוויה של אהבה  .הרב סולוב ייצי'ק ניחן באמביוולנטיות ביחסו לאוטו  .מצד אחד הוא מזדהה עם

 479כך גם הורביץ מגדירה את אוטו ,ראו הורביץ ,על הקדושה במחשבה היהודית בעת החדשה  ,עמ' .474
 480ראו אוטו  ,הקדושה ,עמ' ":13אנו נתקלים [ ]...בלי ספק ברגשות  ,אשר בעוצמה פחותה מוכרים לנו גם בתחומים אח רים:
רגשי תודה  ,אמון ,אהבה ,בטחון ,הכנעה ,ענווה ומסירות  ,אך כל אלה אינם ממצים בשום אופן את המומנט הרליגיוזי  ,ואינם
לובשים בכלל את תווי האפיון הייחודיים במינם ".
 481ראו הורביץ ,על הקדושה במחשבה היהודית בעת החדשה ,עמ' .477-474
 482ראו שם ,עמ' .476
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אוטו ,משום שגם הוא משלב בין רציונאליות למיסטיקה ,בהתבססו על ניסיון חוויתי אישי .אותה חוויה
מייסרת שתי אר אוטו היא גם חוויית חייו של סולובי יצ'יק ,לדברי הורביץ  .הפרדוקס בחוויה הדתית  ,בין
הרציונאליות לאי רציונאליו ת של אוטו  ,מתבטא ב"חפץ הריצה אל האל וחפץ הבריחה ממנו

" אצל

סולובייצ'יק .מן הצד האחר ,סולובייצ'יק דוחה את אוטו ,כי עניינו העיקרי הוא בהלכה.
שכטר מעוניין בהיבט הטרנסצנדנטי של האל  ,אך הוא מדגיש את המגע הנפשי -חווייתי של הנומינוזי עם
האדם .האל הוא רחוק  ,אך יכול להיות מורגש לאדם וזה בא לידי ביטוי בניסוחים של ההמנונים
הנומינוזיים כדברי אוטו  .זו פעולה המתרחשת בנפשו של האדם המקרבת את האל הרחוק להרגשתו של
האדם ו בכך נוצרת זיקה לאל הטרנ סצנדנטי .שכטר בהישענו על אוטו  ,הופך את האל הרחוק וה מטאפיזי
לנומינוזי שהוא מורגש יותר בנפש למרות שאינו מנוסח באופן תבוני מילולי  .הקרבה לאל יוצר ת תחושה
של אושר ושמחה ואלה הם ביטויים ממשיים הנוגעים בנפש אם היא מוכנה לכך

 ,סבור שכטר  .אמנם,

בדומה לרב קוק  ,שכטר מסתייג מהצדדים הנוצריים ואף מן ההיבטים הדמוניים העלולים להתעורר לאור
משנתו של אוטו  .אך הוא סבור כי התיאור החיובי של אוטו את הנומינוזי הוא תיאור יהודי במקורו

.483

כבובר וסולובייצ 'יק ,אף שכטר מתנגד להיבטים הרחוקים והמופשטים של האל הניבטים מבעד למשנה
של אוטו  .484אך בניגוד להם  ,הוא בוחר באופן סלקטיבי לאמץ מאוטו את החוויות וההרגשות (הקדושה)
הנובעות מהאל הרחוק  ,הוא עורך להם טרנספורמציה רלוונטית לנפש ובאופן דיאלקטי מושג האל הופך
להיות רחוק וקרוב כאחד .בתיאורו את אוטו הוא כותב:

אוטו עמד על כך ,שעיקר האידיאה האלוהית אינו בתפיסה של האלוהים כרוח  ,כרצון טוב ,ככול-
יכול ,כיודע-כול וכו ' ,היינו במה שניתן לביטוי במושגים הניתנים להבנה שכלית וגם להגדרה
ושאפשר לכנותם ראציונאליים  ,אלא במה שאינו ניתן לביטוי ולתיאור ואפשר רק לעורר את

 483לכך ניתן למצוא ביסוס לאור העובדה  ,שאוטו כותב את ספרו הקדושה לנוכח התוודעותו לתפילתם של יהודים במרוקו ביום
הכיפורים ,פיוט הקדושה  .המשנה של אוטו  ,תומכת למעשה את שכטר בראשית שנות העשרים ומשיבה לשכטר את האמון
בתפילת הימים הנוראים  .אלה הימנונים נומינוזיים כהגדרתו של א וטו .מעניין לציין שהזיקה ליום הכיפורים הייתה מושא
להתחזקות עבור רוזנצווייג שעמד להתנצר  ,עבור אוטו שחקר וחיפש מוטיבים דתי ים בעולם ואף עבור שכטר בעת משבר ראו
י' בן שלמה ,אחרית דבר ,בתוך :אוטו הקדושה ,עמ' .197
 484מעניין ,ששכטר שצמח באווירה חסידית נאחז באוטו כד י לבסס את דתיותו בעוד שבובר  ,שלא צמח באווירה החסידית אך
אימץ את תפיסתה כבסיס ליהדותו ,מסתייג מגישתו של אוטו .
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האדם שיתקרב אליו בפנימיותו  .אמנם נכון הדבר  ,שהדת כוללת מושגים מוגדרים  ,אך
המושגים האלה אינם ממצים את מהותה של האלוהות ,שעיקרה בחוויה הדתית.485

ניכר כי כבר בראשית התמודדותו הדתית של שכטר עם סילוק ה מטאפיזיקה ב"חוג הוינאי " ,הוא מאמץ
את הממדים ה מטאפיזיים ההולמים את ההרגשה  ,את ה "אמת שבלב " כהגדרתו .486לא הריחוק פוגע
בדמותו של האל  ,אלא החשש מניתוק המגע בין האל לאדם  .הוא מבקש לקיים את המגע בין האל לאדם
באמצעות החוויה  ,המאפשרת זיקה פנימית לאל  ,שהיא רוחנית ולא בהכרח ורבאלית
ההתבוננות הפנומנולוגית  ,שכטר מבקש להדגיש את ההיבט האישי של האל

 .באמצעות

הטרנסצנדנטי .נמצא ,כי

דווקא הריחוק הטרנסצנדנטי הופך להיות מקור לעוצמה רגשית בנפש האדם  ,המרחק יוצר ממד
נשגב באדם הדתי  ,אליבא דשכטר  .עם זאת שכטר מודע לכך  ,שלא הכל יכולים ליצור מגע ממשי עם
ממדים אלה  ,הוא כותב  " :מובן מאליו שרק האדם המוכן לכך מבחינה נפשית

 ,רק אדם הנרמז ,עשוי

להיעזר בדברים אלו על הקדושה " .487לכן ,יש לשער כי ממד גילוי השכינה  ,שתואר לעיל  ,ניתן להעברה
לרבים אך מימוש המושג 'נומינוזי' באדם ,הוא עניין ליחידי סגולה ,אליבא דשכטר.

השפעתו של קירקגור
לשם העצמת הזיקה לאל  ,שכטר נעזר בתפיסות של סרן קירקגור .488בתרגומו של שכטר את החיבור
"שבחו של אברהם " ,עומד שכטר על שני הישגים ; האהבה והקרבן  .האהבה היא הישג ברור לרבים
ומצויה בתחום האתי .באהבה האישיות יוצאת מגדרה עד כדי בטול עצמי ,וכך אברהם אוהב את יצחק בנו.
אולם ,בקורבן מתואר שיאו של הקשר עם המוחלט ,עם האלוהים:

אילו היה אברהם ,בעמדו על המוריה ,מפקפק;
אילו היה מביט סביבו אובד עצה,

 485ראו שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .129
 486ראו שכטר ,העל אנושי באנושי ,עמ' .7
 487ראו שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .136
 488ראו תדמור  ,התכוונות ,עמ'  ,44שכטר סיפר לי כי ויטגנשטיין נתן לו אחד מספרי קירקגור ואמר לו שיעיין בזה משום
שדברי קירקגור חשובים  .בנוסף לכך  ,שכטר מציין בהקדמתו למבחר הכתבים שפרסם כי ויטגנשטיין נמשך כל ימיו לקריאה
בכתבי קירקגור ,ראו קירקגור ,האסתיטי ,האתי והדתי ,עמ'.7 ,
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אילו היה בדרך מקרה מגלה את האיל לפני הרימו את המאכלת,
אילו היה האלוהים מרשה לו להקריב את האיל תחת להקריב את יצחק –
היה אברהם שב הביתה;
הכל היה נשאר כשהיה []...
הוא לא היה נעשה עדות לאמונתו ולא לחסד אלוה]...[ .
אברהם האב הנעלה! []...
לעולם לא ישכח []..
שהיית מוכרח לשלוף את המאכלת לפני שזכית ביצחק;
לא ישכח שבכל השנים האלה לא התקדמת יותר מאשר עד האמונה.489

מושגי האהבה והקרבן מחודדים על ידי הערתו של שכטר בשולי דבריו של קירקגור  .מעשה הקרבן קש ה
יותר לביאור ממעשה האהבה  .באהבה האישיות פורצת את גדר עצמה  ,כדי להתקשר עם האדם האהוב ,
בעוד שמעשה הקרבן ,אליבא דשכטר ,הוא:

ניתוק הקשר עם האדם הא הוב ביותר כדי להתקשר עם המוחלט [ ]...זהו ההישג הגדול ביותר
של האדם  ,כמעט שאינו ניתן להסברה  490למי שמתאמץ לתפוס או תו .עקידת יצחק היא הביאור
הקלאסי להישג הזה .ליותר מזה אין כוח באדם ,אי אפשר להתקדם ,אי אפשר ללכת הלאה.491

נמצא אפוא  ,ששכטר חותר להעצמת הקשר עם האל  ,אל מעבר למושגי האהבה עליהם עמדנו לעיל
ועליהם משתית רוזנצווייג את הגותו הדתית  .שכטר חותר לזיקה טוטאלית יותר בר וחו של קירקגור ,זיקה
המצביעה על "תשוקה לאמונה "

492

כדבריו .המינוח ששכטר משתמש בו "הזיקה למוחלט " ,הוא ניסיון

לבאר באופן נפשי את הזיקה לאל ומונע ככל הנראה  ,מסילוק ה מטאפיזיקה .הרמן כהן משתית את סיפור

 489ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .212-211
 490ניכרת השפעה של ויטגנשטיין והחוג הוינאי  ,על מה שאי אפשר לדבר ראוי לשתוק  ,את המטאפיזי אין מתארים באופן
מילולי ,ניתן רק להצביע עליו.
 491ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .212
 492ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .230
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העקידה על הטרנספורמציה האתית (דהיינו איסור הקרבת בני אדם ) ,המתרחשת בגינו  .493בניגוד לו ,
שכטר (בעקבות קירקגור ) אינו נשען על ההיבט האתי  ,אלא דווקא על ההיבט הרליגיוזי הנוצר מן הזיקה
הכמעט טוטאלית לאל  .התנועה הנפשית היא העיקר בדתיות זו של שכטר

 .על כן ניסיון העקידה של

אברהם מבטא את הזיקה למוחלט שהוא שיאה של האמונה האנושית באל.494

זיקת שכטר למשנת אוסקר גולדברג
שכטר מסתייע גם בע בודותיו של אוסקר גולדברג לצורך הבהרת רעיונותיו בנוגע לתפיסת האל  .גולדברג
( ,)1952-1885היה יהודי גרמני שלמד רפואה ועל יסוד ניסיונות פראפסיכולוגיים פנה לחכמת הנסתר
והקדיש עצמו לביסוס פילוסופי ופרשני של ה שקפותיו .495בשנות העשרים קנתה לה משנתו מהל כים
בקרב צעירים אינטלקטואליים במערב אירופה שהתקבצו סביבו והיו מחסידיו

 .גרשום שלום טוען  ,כי

גולדברג שגדל במשפחה חרדית היה נתון להשפעת סברות הח "ן וטען לגילויים ספיריטואליים שחווה .
פעמים שהטיף לסוג מסוים של אנרכיזם

(ביטול מצווה או קיום קפדני של אחרת ) .גולדברג ,לטענת

שלום ,בנה מעין "קבלה ביולוגית " .496בספרו 'הרמב"ם' ,גולדברג מבקר את גישתו של הרמב "ם שביטל
את היסוד הריאלי של האלוהים ומעשיו בתורה  ,לטובת "להג מוסרי מופשט " .הנה כי כן  ,טוען גולדברג ,
ישנם עמים "מטאפיזיים" שמרכזם ה ביולוגי הוא ה "אלוהים" שלהם ,לעומת עמים או קיבוצים  ,שאבד
להם כוחם ה מטאפיזי ואינם אלא קבוצות ביולוגיות בלבד  .פינס טוען  ,497כי בעוד שהקשר בין העמים
לאלוהיהם הוא קשר ביולוגי אליבא דגולדברג  ,הרי שהקשר בין אלוהי ישראל ועמו הוא קשר של בחירה ,
זאת משום שאלוהי ישראל ב

א מתחום הטרנסצנדנטיות והאין-סופיות .שכטר שמתרגם רעיון זה

" 493עקדת יצחק  ,ערכה ה דתי הגדול הוא בביטולה את קרבן האדם " .ראו בן שלמה  ,פילוסופיית הדת ותפיסת היהדות של כהן ,
עמ' .494
494

 495ראו :שלום ,אוסקר גולדברג  ,עמ'  ,282-281גולדברג ידוע בשלושה חיבורים " :החומש כמערך מספרים " ( ,)1908העוסק
במספרים שבמקרא  ,הספר הוא כעין תשתית לגישתו של הרב יניב ב "צפונות בתורה " .ספר על הרמב "ם "הרמב"ם" ()1935
ו"המציאות של העברים" המתורגם בחלקו על ידי שכטר בספר "ממדע לאמונה" .ברצוני להצביע על שלוש נקודות מעניינות:
ראשית ,שכטר אינו מבקש לדון בגולדברג בפריזמה של מספרים ומשמעויותיהם  ,כשם שאינו דן בהם ב סוגיית המית וס אליבא
דגולדברג .שכטר מחפש את אותה מהות מטאפיזית המאפשרת פרשנות ההולמת את מאווי יו אלה  .יש לציין כי מאמרו האחרון
של שכטר הוא עיבוד של פרק נוסף מהגותו של גולדברג .המאמר מצוי בכתב יד וטרם פורסם .
שנית ,גולדברג התייחס באיבה גלויה לנ יסיון הציוני לקיים יהדות חי לונית .מאידך שכטר  ,אולי ממסורת אביו גילה אהדה
ברורה למפעל הציוני תוך שאיפה לזהות בו מוטיבים מטאפיזיים ראויים בתוך שלילתם את הדת  .שלישית ,בסקירה על אוסקר
גולדברג באנציקלופדיה העברית שנכתבה על ידי גרשום שלום  ,פרופ' שלום מצטט את מאמרו זה של שכטר  .ונראה כי ההפ ניה
מעידה על ערכו של המאמר בעיני שלום .דומה ,כי מאמרו של שכטר משמש בסיס חשוב לכתיבת הערך על גולדברג .
 496ראו פינס ,נספח גולדברג.536 ,
 497ראו פינס ,נספח גולדברג ,עמ' .539
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מגולדברג ,מוסיף " :כיוון שיחסו של ה ' אל עמו מיוסד על בחירה  ,מושג ה "ברית" אופייני ליחס זה ".498
"מציאות העברים" היא הדוגמא למופת לעם מטאפיזי ,שבכוח המאגי שבטקס הדתי שלו ,הוא מפעיל קשר
חיוני בינו לבין "מרכזו" (אלוהיו) ומשכין אותו בעולם  .על פי הפרשנות של גולדברג  ,כל עם מטאפיזי יש
לו אל לאומי  ,ובין האלוהים האלה  ,אלוהי ישראל הוא החזק ביותר  .אלוהי הגויים הם מרכזים בעלי כוח
והאלילים הם מרכזים נטולי כוח .שכטר מתרגם את גולדברג:

האלוהים הוא מקור חיים לעם  ]...[ .וכשם שהאל אינו יציר דמיון אלא כוח חיים ממשי  ,כך גם
המיתוס אינו סיפור דמיוני אלא מעשה אמת שחזה אותו העם מנפשו ובשרו (על דרך "ומבשרי
אחזה אלוה") .היחס שבין אל ועם הוא איפוא הדדי  .העם זקוק לאל אבל גם האל זקוק לעם  .האל
הוא מקור חיים לעם  ,והעם הוא אמצעי חיים הכרח י בשביל האל  ]...[ .שמות האלוהים ושם ה '
חשובים במערכת היחסים שבין האל לעמו  .שם האל הוא גם היחס הדינאמי שבין המרכז  ,האל
לבין ההיקף  ,העם ,שהוא שדה הכוחות של האל  .לכן שימת ה "שם" על העם הוא מעשה
ריאלי.499

שכטר מדגיש את הגישה הממשית של גולדברג לסיפורי התנ "ך .מושגים מטאפיזיים אלה חדלים להיות
מופשטים ותלושים ובכך מתבארים כדברים שבמציאות

 .שכטר מאמץ מגולדברג שאיפה לתפיסה

ריאליסטית שאינה ספיריטואלית גרידא  .היחס שבין האל לעמו מקבל ממד קונקרטי  ,אך בלתי מטריאלי ,
אליבא דשכטר.
יחד עם זאת  ,ניתן למצוא אצל שכטר גם הסתייגויות מדבריו של גולדברג  .ראשית ,ברוח הפוזיטיביזם
הלוגי הוא משמיט היבטים מאגיים ומיסטיים שבדברי גולדברג

 .למשל ,הוא משמיט את טיעונו של

גולדברג "כי התפילה הוא אמצעי העוצמה של ה מטאפיזיקה הקבלית שיש בו ממד של אילוץ האל " .500על
אף העובדה  ,ששכטר התחבט בבעיית התפילה  ,נראה כי מוטיב זה אינו מוזכר על ידי שכטר במכוון  ,כיוון
שלא התקבל על ידו  .501שכטר טוען כי אין לקבל את התפיסה שאלוהים אחרים הם מרכזי חיים ממשיים ,

 498ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .228
 499ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .215
 500ראו פינס ,נספח גולדברג ,עמ' .27
 501שכטר אינו מתרגם מאמר זה של גולדברג.
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אלא הוא סבור כי ה ם "אידיאות שנהפכו להיות פאטישים " .502דהיינו" ,זוהי האלילות שאנו נתקלים בה ;
אהבה שנהפכה למיניות  ,ביטוי שנ הפך לפראזה  ,עם שנהפך לארגון " .503שכטר טוען כי מושג העם כיום
אינו קיים קיום מוחלט כבעבר ,לפיכך אין לדחות את היחיד ,את קיומו ואת ערכו המוחלט.504
התיאולוגיה השכטריאנית מתמקדת אפוא בתפיסת האל על ידי הפרט  ,ובזיקה של האדם  ,היחיד לאל (או
לכל היותר בזיקתו לעדה האינטי מית) ,505זאת ,בניגוד לגולדברג המתמקד בזיקה שבין העם לאלוהיו .
שכטר מודע לכך שהתזות של גולדברג אינן עולות בקנה אחד עם הביקורת המדעית

 ,אך סבור שיש

בשיטתו "מעוף ,העזה ,ביטוי חזק " .506בנוסף ,הוא חושש מן התרגום הבלתי ראוי של דברי גולדברג
למשמעות מטריאלית ,טכנית וארגונית גרידא.

נמצא ,כי שכטר המודע לסילוקה של ה מטאפיזיקה ,תר אחר תופעות ופרשנויות מטאפיזיות ההולמות את
המציאות הפילוסופית שלו  .לפיכך ,תפיסת האל כ 'מרכז ביולוגי ' ממשי ,שיש לו משמעות נפשית  ,הולמת
את חתירתו של שכטר לניסוחה של מטאפיזיקה שאינה מופשטת ,אך "הולמת את האמת שבלב" .דומה ,כי
כשם ששכטר אימץ את הממד הטרנסצנדנטי של האל ביחיד על פי אוטו  ,כך הוא מאמץ את תפיסת האל
כ'מרכז הביולוגי' אצל גולדברג .כל זאת ,באמצעות שימוש במונחים מטאפיזיים ,שיקבלו משמעות ריאלית
ממשית באדם או בעם.

ב .סוגיית האנתרופומורפיזם
נשאלת השא לה כלום אין בביטויי המגע שבין האד

ם לאל בהגותם של גולדברג ושכטר

מידה של

אנתרופומורפיזם? התיאור האנתרופומ ורפי של האל במקרא היה חשוב ואפילו הכרחי עבור אנשי מדרש
ומיסטיקנים מחד גיסא ,ולצנינים עבור אנשי התיאולוגיה והפילוסופיה מאידך גיסא  .יש לציין כי בן גוריון
במכתבו לשכטר טוען כי הגישה השכטריאנית מלווה בניחוח של אנתרופומורפיזם

 .507מהם ,אם כן ,

מעמדם של הביטויים האנתרופומורפיים  ,אליבא דשכטר ? מן המפורסמות הוא שישנם הוגים במחשבה
 502על הפטישיזם ראו בהמשך הפרק.
 503ראו שם ,עמ' .220
 504יש לציין כי מאמרו האחרון של שכטר (בכתב יד  ,טרם פורסם ) מהווה הרחבה ועיבוד נוסף של דברי גולדברג  ,בשולי
המאמר (בכתב היד) מעיר שכטר כי יש בספר "דברי כפירה ומינות רבים" ראו ,שכטר ,גולדברג (כתב יד) ,עמ' .1
 505על כך ראו להלן.
 506ראו שם.
 507ראו שכטר ,מסות א'-ב' ,עמ' .44
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הדתית היהודית (כדוגמת רס "ג ,הרמב"ם ועוד ) ששללו את האנתרופומורפיז ם מכ ול וכ ול .כלום גישתו
של שכטר השואף לבטא את הטרנסצנדנטי באימננטי ,מתיישבת עם תפיסתם?
סוגייה זו כבר נדונה על ידי בעבר

508

ואבקש לתמצתה ולחברה למסגרת הכוללת של דיוננו .שכטר סבור,

כי בתפיסת העולם המקראית הקדומה  ,השאלה האנתרופומורפית לא עלתה על הפרק כסוגיה בעייתית .509
אך מאוחר יותר  ,בתקופת חז"ל ,ניכר מתח דיאלקטי בין שאיפתם של חכמים לבטא את זיקתם האינטימית
לאל ,לבין החשש מפני הפגיעה בכבוד האל עקב ניסוחו באופן מושגי מילולי .לפיכך:

גם הרחקת הגשמות וגם תוספת הגשמות המצויות בדברי חז "ל מעידה על יראת הכבוד מצד אחד
ועל קירבה אינטימית לאלהים מצ ד שני  .כבוד אלהים הביא לידי הרחקת הגשמות  ,קרבת אלהים
לידי קירובה. 510

שכטר טוען כי מלכתחילה חשו חכמים באופן דיאלקטי כי אלוהים הוא אנתרופומורפי ואינו אנתרופומורפי
כאחד .אולם ,לאור הדיאלוג עם התרבות הפילוסופית היוונית (ששללה ביטויים אנתרופומורפיים ) ,עלה
קושי לבטא את ההרגשה של הקרבה וההתרחקות

כלפי האל באמצעות ביטויים אלה  .511בימי חז "ל

נשאלה אפוא השאלה  -מהו אופיו של תיאור האל בתורה? דהיינו ,כיצד ניתן לנסח את אופייה של
האלוהות לאור התפיסה והטרמינולוגיה היוונית ? האנשים המשכילים דאז ,נעו בין התיאור המיתי של
הבריאה מחד ,לבין התיאור הפילוסופי מאידך .שכטר מבאר את הקונפליקט סביב האנתרופומורפיזם לאור
התפיסה הויטגנשטיאנית  ,השואפת לבטא את שאינו ניתן לביטוי ב אמצעות הניתן לביטוי  .לטענתו ,חז"ל
חתרו לבטא ביטוי הולם ואותנטי את ההרגשה היהודית בנוגע לאל
למופשט .לדידו ,הכורח הנפשי של האדם יוצר את ההכרח

 ,שהיא ניסיון ל שלב בין המיתי

 ,שלא להמעיט את "דמותו" של האלוה

באמצעות ההפשטה  ,אלא לקרבו  .נמצא ,כי הממד האנתרופומורפי אינו מפריע לתיאולוגיה השכטריאנית ,
נהפוך הוא ,הביטויים האנתרופומורפיים מהווים כלי ביטוי חשובים לדיאלקטיקה זו .הנה כי כן ,הפרשנות

 508ראו א' שכטר ,משנת חז"ל.102-90 ,
" 509היה זמן שהתורה היתה כל כך קרובה לכל אדם מישראל  ,עד שהיתה מובנת לו באופן בלתי אמצעי … ביטוי כמו "וידבר
ה'" היה ברור  ,ולא עלה על דעתו של מישהו לשאול איך דיבר " ,ראו שכטר ,דרך התגובה באגדה  ,עמ'  ,152ראו עוד וייס,
דור דור ודורשיו ,עמ' .203
 510ראו שכטר ,מבוא לאגדה ,עמ' .67
 511ראו שכטר ,דרך התגובה באגדה ,עמ' .152
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השכטריאנית לחז "ל מורכבת הן מעקרונות היסוד של "החוג הוינאי " ,שאסרו מטאפיזיקה מופשטת ,והן
מתפיסתו של ויטגנשטיין  ,השואף לבטא את האל באופן מסויים  .512מעבר לכך  ,חותר שכטר לביטויים
ההולמים את האמת שבלב  ,שהם לדידו  ,מטאפיזיקה הראויה לביטוי  .משום כך  ,שכטר נו קט בשלל
מינוחים שיש בהם גוון אנתרופומורפי ללא חשש  .דומה ,כי הדיאלקטיקה ששכטר מייחס לחז"ל בסוגיה זו
היא גם הדיאלקטיקה שלו עצמו.

 512ראו :דבריו של ויטגנשטיין משנת  1917שנכתבו לאנג למן וככל הנראה עלו בשיחות שבין שכטר לאנגלמן במרוצת שנות
הארבעים והחמישים למאה העשרים שכטר כותב  :ויטגנשטיין היה מיסטיקן במובן זה  ,שהיה חש תמיד בקיומו של מה שלמעלה
מן העולם  ,שאינו ניתן לביטוי בכלל [ ]...בשנת  ]...[ 1917במכתב תשובה לאנגלמן כותב ויטגנשטיין [ ]...אם אין מתאמצים
לבטא את שאינו ניתן לביטוי  ,אין שום דבר הולך לאיבוד אלא מה שאינו ניתן לביטוי כלול בזה שבא לכלל ביטוי  .שכטר אף
מוסיף שויטגנשטיין התפעל מן הסיפור "מוצארט בנסיעתו לפראג " של מריקה ( )Morikeוהיו פסקאות שהיה מצטט אותן
הרבה ,כגון [ ]...כמו מכוכבי ם רחוקים חגים  ,נופלים ,צלילים משופרות כסף למטה  ,לליל התכלת  ,קרים כקרח  ,משליגים
וחודרים למוח השדרה  ,לתוך הנשמה  .אנגלמן מעיר  ,שמריקה הגיע כאן לגבול בין זה שניתן לביטוי לבין מה שאינו ניתן
לביטוי" ,דומה כי כבר במרוצת תקופה המוקדמת של שכטר הוא השתמש בדיאלקטיקה מסויימת של ויטגנשטיין שבין השתיקה
לניסיון לביטוי מסויים של הנעלה  .על בסיס דברים אלה הנחתי כי פרשנותו של שכטר לדילמה האנתרופומורפית היא השלכה
מסויימת של הפרשנות הויטגנשטיאנית ראו  :שכטר ,יהדות וחינוך בזמן הזה ,עמ' .177
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ג .האמונה באל כאמונה במשמעות החיים
היבט נוסף הנובע ככל הנראה מהשפעה ויטגנשטיאנית  ,הוא הניסיון לבאר את האמונה באלוהים כאמונה
במשמעות החיים  .לטענתו ,רק במקום בו משמעות החיים גוברת והולכת שם מצויה קידמה אמיתית .513
המדד לקידמה הוא משמעות החיים  .שכטר מתמודד עם מושג הקידמה  -מושג מודרני ,על פיו ההתפתחות
המדעית שאינה דתית  ,היא ביטוי לקידמה התרבותית  .הדת ,לעומתה ,מהווה מקור לניוון ולאיבון  .בניגוד
לכך ,טוען שכטר  ,דווקא האמונה היא מושאה של הקידמה  .דומה ,ששכטר נסמך בכך על סיומת דברי
קירקגור ,בסוף מאמרו על "שבחו של אברהם":

אברהם האב הנעלה ! סלח נא לזה שרצה לדבר בשבחך אם לא עשה זאת כראוי

 .הוא דיבר

בענווה ,כמו שלבו אמר לו [ ]...הוא לא ישכח שבכל השנים האלה לא התקדמת יותר מאשר
עד האמונה.514

האמונה ,היא אפוא  ,שיאה של הקידמה  .האדם המתקדם  ,בניגוד לרווח ,הוא דווקא האיש המאמין  ,אליבא
דקירקגור ושכטר  .מהשוואה בין דבריו של שכטר ל אלו של ויטגנשטיין ,ניכרת ההשפעה של העמדה
הויטגנשטיאנית:

יוסף שכטר כותב

לודוויג ויטגנשטיין כותב:
להאמין באלוהים משמע להבין את השאלה

שומה עלינו להביא את האדם המשכיל בן דורנו

בדבר משמעות החיים  .להאמין באלוהים משמע

לידי כך שירגיש בלבבו או שיבין בשכלו שאי

לראות כי עובדות העולם אינן סוף פסוק  .להאמין אפשר להתקדם יותר מן האדם המאמין באלהים
באלוהים משמע לראות כי לחיים יש משמעות

;

 ...שומה עלינו להביא את האדם המשכיל בן דורנו

איך שלא יהיה  ,מכל מקום אנו תלויים  ,במובן שיכיר וידע שהאמונה היא שיא הקידמה  ,שאין

 513ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .129
 514ראו שם ,עמ'  212ההדגשות במקור.
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מסוים ,ולמה שאנו תלויים בו אנו קוראים
אלוהים. 515 ....

האמונה שיא האושר  ,אלא שיא הקידמה דו וקא,
 ,כי

ושכל מי שמתרחק מן האמונה נסוג אחור

משמעות חייו פוחתת והולכת  .עלינו ללמד אותו את
הכלל הגדול בהלכות הקידמה

והוא שמשמעות

החיים היא המודד של הקידמה ואין מודד אחר .
מכאן שרק במקום שמשמעות החיים גוברת והולכת
– שם קידמה אמיתית.516

השוואה טקסטואלית בין שתי המובאות מעלה  ,כי ויטגנשטיין קרוב יותר בניסוחו להיבט
ולתלּות באל הטרנסצנדנטי  .הגוון המיסטי מן הסוג הויטגנשטיאני נעדר בניסוח השכטריאני

517

המיסטי

 .שכטר

מתמקד בכך שהאמונה באל מהווה את "שיא הקידמה " כהגדרתו ומעניקה משמעות לחיים  .הוא נוקט כאן
במינוח המקובל "אלוהים" ,אך מחולל בו טרנספורמציה.
בפרקים הקודמים ציינתי כי

חלק מן המשבר השכטריאני נבע מהפערים בין תיאור העולם המדעי

התפתחותי לבין תיאור בריאת העולם כפי שמצוי במסורת

 .התמודדותו של שכטר  ,מתבטאת בעיסוק

במשמעות הבריאה ולא בדרך התרחשותה .הוא כותב:

פרשת בריאת הע ולם אינה חשובה מצד עצמה  .ערכה הנפשי הוא בזה שהיא משמשת רקע טוב
לביצועו של המגע עם המוחלט  .אם האדם לא הוטל לתוך העולם במקרה  ,הרי יש תקוה ויש
טעם לחיים .זהו העיקר בפרשת בריאת העולם.518

 515ראו למברגר  ,תפיסת הדתיות של ויטגנשטיין  ,עמ'  .,422הטקסט הויטגנשטיאני מתורגם של ידי כותבת המאמר מתוך :
Ludwig Wittgenstein, Notebooks 1916-1914, Blackwell,1961 pp. 74-75.
 516ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .129
 517על כך ראו לעיל בפרק א'.
 518ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .131-130
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גם כאן שכטר מבקש להוליך את הקורא בנתיב אחר  ,חדש ,שונה מנתיבי המדע או התיא ולוגיה .בעקבות
ה"חוג הוינאי " ,שכטר מפקיע את האל מן המדע  .אך ,האדם הדתי שבו  ,מכוון אותו להתמקד במשמעות
הנפשית כעיקר ,הנובעת מהנחת יסוד שהאלוהים מצוי בנפש .הנה כי כן ,שכטר מעביר את המוקד מאמונה
בבריאת העולם לאמונה במשמעות הבריאה  .לפיכך ,להאמין באלוהים  ,פירושו להאמין במשמעות לחיים
ובכך ניתן להסיר את תחושת המקריות מן התודעה.

ד .המונותיאיזם ומשמעותו
עד עתה עסקתי בהיבטים שונים של תפיסת האל בהגות השכטריאנית  .ראינו ,ששכטר טוען לריבוי של
תופעות נפשיות המהוות את המגע בין האלוהי לאדם  .כלום יש בכך כדי לפגום במושג

אחדות האל,

אליבא דשכטר ? מחד גיסא ,אחדות האל היא אמונה בישות מופשטת  .מאידך גיסא ,לנוכח סילוקה של
המטאפיזיקה ,והתיאולוגיה השכטריאנית ,האם מושג האל נותר באחדותו? נראה כי לשכטר עמדה ייחודית
בסוגיה זו.
הרמב"ם מתאר את

המונותיאיזם כמוטבע בתודעה האנושית מראשיתה

(תוך שהוא מצייר תיאור

היסטוריוסופי שבה האוטופיה טמונה בראשיתה של ההיסטוריה ) ,אך "בימי אנוש טעו בני האדם טעות
גדולה" ,והאנושות עברה אל הפוליתיאיזם והפאגאניות  .מאוחר יותר ,טוען הרמב"ם ,אברהם העברי גילה
מחדש את המונותיאיזם המקורי ,באמצעות הכרתו והתבוננותו .אברהם הסיק בעצמו "שיש שם אלוה אחד
[ ]...והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו " .519תפיסת המונותיאיזם הייתה התפיסה הדתית
רווחת בעולם המערבי  ,על אף הבדלי ניואנסים  .ברם ,במאה ה ,19 -קמו מתנגדים לגישה מסורתית זו .
באמצעות תיאורית ההתפתחות  ,עלתה הטענה

520

כי בראשית ימי האנושות היו אלי טבע ולאחר מכן ,

התודעה האנושית הצמיחה תודעה של אל כישות מופשטת ואחדותית  .תפיסה זו ,לה נתוודע שכטר בוינה ,
חוללה משבר בשכטר הצעיר  ,521כשם שהיוותה אתגר תיאולוגי ואינטלקטואלי עבור אנשי דת המאמינים
במונותיאיזם .אנשי "אסכולת וינה " יצאו נגד גישה התפת חותית זו  ,כפי שניתן להיווכח בעבודותיהם של

 519ראו משה בן מימון ,היד החזקה ,הלכות עבודה זרה פרק א' הלכות א-ג.
 520ראו קויפמן  ,תולדות האמונה הישראלית  ,הקדמה ,ופרק א ' עמ'  ,22-1וכן קויפמן  ,מכבשונה של היצירה המקראית  ,עמ'
 ,160-139 ;47-34 ;33-11וכן אופנהיימר ,תיאולוגיה מקראית ומיתוס מונותאיסטי  ,עמ' .94-79
 521ראו שכטר ,מסות ורשימות ,עמ' " ,93תפיסה זו (הרמב"ם) נדחתה בהכרתו של חברי (דהיינו של שכטר -א.ש ).מפני תורת
ההתפתחות שהכיר אותה בעזבו את בית אביו".
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האב שמידט ,קופרס והאב שבסטה .522הם ביקשו להוכיח  ,כי תודעת אל עליון וקדום קיימת הייתה בקרב
שבטים פרימיטיביים  ,שאינם מפותחים בתרבותם החומרית  .לשם כך  ,הם הציגו במכון לאתנולוגיה
שבוינה ,חומר רב המבסס  ,לטענתם ,את הרעיון ש המונותיאיזם אינו פרי של התפתחות תרבות חומרית ,
אלא של תודעה קמאית ,בקרב שבטים פרימיטיביים .זאת ,על אף היותם בעלי תרבות חומרית נחותה  .על
פולמוס המונותיאיזם הראשוני וראשית המונותיאיזם  ,נשתברו קולמוסים רבים  .523יש שטענו כי אנשי
אסכולת וינה בהיותם קתולים  ,הפריזו בכמות החומר ובניתוחו ולא דקדקו בממצאיהם ויש שקיבלו את
הממצאים הללו.
יחזקאל קויפמן משיב לאלה שטענו כי העם היהודי היה עם שראשיתו אלילי ולאחר מכן

התפתחה בו

אמונה מונותיאיסטית .לדידו ,אמונת הייחוד אינה פרי התפתחות איטית אלא מדובר בקפיצה של גילוי
המונותיאיזם ,הנשען על "המנטליות המונותיא יסטית"

524

של העם היהודי  .בספרו "תולדות האמונה

הישראלית" ,הוא מ ראה שאמונת הייחוד היא יצירה לאומית של העם היהודי  ,התשתית הראשונית של
תרבות ישראל והיא פרי תחושתו האינטואיטיבית והספונטאנית של העם  .אמונת הייחוד הותירה חותם
משמעותי בכל תחומי החיים והיצירה של העם היהודי בתקופת המקרא.525
שכטר ,בראשית ימיו בוינה ,נשען על גילויי 'אסכולת וינה' כמוצא שלל רב ,הוא כותב:

נדמה היה לחברי שמצא כאן  ,בנכר( ,במכון לאתנולוגיה ) את אבידתו  ,את התפיסה שבאה לידי
ביטוי במשנה תורה לרמב "ם [ ]...שאביו לימדו בחום נפשי רב  .בפרק זה מתאר הרמב "ם את
התהוות [ ]...המונותאיזם [ ]...ואברהם לא יצר את אמונת הייחוד אלא חידש אותה.526

"חברי" הוא כסות ספרותית לשכטר עצמו  .527למרות הקשיים שנתעוררו לנוכח 'אסכולת וינה ' שכטר
מציין כי " :דחייתה של תורת ההתפתחות לא היתה לו רק סילוק של טעו ת עובדתית  ,אלא פתחה לו פתח

 522ראו ורבלובסקי ,ראשית המונותיאיזם והמונותיאיזם הראשונ י ,עמ' .162-152
 523שם ,עמ' .156
 524ראו אופנהיימר ,תיאולוגיה מקראית ומיתוס מונותאיסטי  ,עמ' .80
 525ראו אופנהיימר ,התמודדות המקרא עם שרידי המיתוס האלילי  ,עמ' .35-17
 526ראו שכטר ,מסות ורשימות ,עמ' .92-93
 527כבר עמד על כך תדמור ,ראו תדמור ,התכוונות ,עמ' .39
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לרווחה נפשית  ,להחזרת השכינה שהסתלקה ממנו " .528מכאן ,כי הפעילות האתנולוגית המבוססת
אמפירית שהדפה את המושג של ההתפתחות  ,הייתה עבור שכטר  -גילוי מדעי בעל משמעות דתית
מובהקת ,שאפשרה 'גילוי שכינה' מחודש עבורו.

שכטר מול הרמן כהן :ממונותאיזם תבוני לפנימי-חוויתי
בנוסף להיבט ההיסטורי של תודעת המונותיאיזם ,שכטר עוסק במשמעות המונותיאיזם .מעניינת ההשוואה
בין המונותיאיזם בהגותו של הפילוסוף הרמן כהן

529

לזו של שכטר .כהן מבחין בין המושג אחדות למושג

ייחוד .בביטויים כמו "עוטה אור כשלמה נוטה שמים כירי עה" ( תהלים ק "ד) ,הוא מוצא את השאיפה
לאחדות .ברם ,מעבר לאחדות  ,שמשמעותה היא הימצאותו של אל אחד  ,הוא מוסיף את הרעיון ההכרתי
בייחוד ,דהיינו אל אחד ויחיד הנבדל מהעולם  " .החוויה של אין דומה לו ואין ערוך לו " ,היא לדידו  ,יסוד
הניסיון הדתי .אליבא דכהן ,רעיון הייחוד בשונה מרעיון האחדות סלל את הדרך לחוויה דתית כנה.
שכטר כמו כהן ,מוצא גם כן בפרק ק"ד בתהילים ביטויים למונותיאיזם .לדידו ,הביטוי המונותיאיסטי מובן
דווקא על רקע ההרמוניה שבין האדם והיקום:

המונותאיזם הוא הישג החשוב בתרבות האנושית  ...שילוב של האדם בטבע ושילו ב חלקי הטבע
אלה באלה נותנים משמעות של שלמות לכל היקום [על פי תהלים ק "ד]...אבל עלינו לדעת שאין
למונותאיזם כל ערך לגבי אדם הרחוק בכלל מחוויית האלוהות ...המונותאיזם אינו הישג אלא
לגבי אדם שיש לו גישה דתית-נפשית ליקום והוא תופס מקום נפשי באותו היקום.530

לא היי חוד של האל הנבדל מהטבע מהווה עיקר במונותיאיזם השכטריאני  ,אלא האחדות ותחושת השלמות
של היקום המתבטאת בהרמוניה שבטבע ושל האדם עם הטבע  .בניגוד לתפיסה המונותיאיסטית המופשטת
של הרמב "ם (עמה הזדהה שכטר הצעיר ) ,טוען שכטר הארצישראלי כי המונותיאיזם אינו ביטוי להכרה
מילולית בעובדת קיומו של אל אחד

מופשט .שכטר עורך טרנספורמציה למונח

"מונותיאיזם":

המונותיאיזם הוא ביטוי לאחדות המורגשת בנפש האדם  ,להרמוניה שהאדם חש בטבע ועם הטבע ואינו
 528ראו שכטר ,מסות ורשימות ,עמ' .93-92
 529ראו אוקו ,הרמן כהן ומשנתו הדתית ,עמ' .30-7
 530ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .169
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עניין של הכרה מופשטת גרידא  .יתכן כי התפנית ב גישתו ,מקורה בדבריו של מורו מוריץ שליק (כפי
שציינתי ב פרק הראשון ) אודות הקרבה ההוליסטית שהאדם חש לטבע  .כמו כן  ,שכטר מחלץ מוטיב זה
גם מן המחקר האתנולוגי  .531שם מובאות דוגמאות היכולות לשמש ביטוי ליחס הרציני של שבטים
פרימיטיביים אלה ,לקיום ,ליקום ולחידוש הערכים הנוגעים בהם  .נראה ,כי הוא מבקש להחיות את המתח
הדיאלקטי בין המונותיאיזם והפוליתיאיזם התיאולוגי

 ,על מנת לקיים

תפיסה מונותיאיסטית שאינה

תיאורטית ומופשטת  .חוויית המונותיאיזם בנפש  ,היא העיקר ולא ההכרה במונותיאיזם  .כשם שנקודת
המוצא לאלוהות היא נפשית-חווייתית ,לדידו של שכטר ,כך המונותיאיזם בא לידי ביטוי בהרגשה ובחוויה
של האדם.
נמצא ,שהרמן כהן המסתייג מן הפנתיאיזם  ,שואף לחוויה מונותיאיסטית הנשענת על הכרה באל

'האחר

לגמרי' ,האל התבוני  .בעוד ששכטר  ,מתמקד בחווי ית האחדות כשלעצמה  ,שהיא ביטוי לשלמות שבין
האדם ליקום ללא היזקקות למושג הייחוד

 .הנה כי כן  ,שכטר הנאמן לסי לוק המטאפיזיקה  ,נשען

בתיאולוגיה שלו על החוויה המונותיאיסטית שבשלמות היקום וזיקתו לאדם  ,זו הניתנת לאימות אמפירי ,
יותר מאשר על חוויה הכרתית מופשטת ומטאפיזית.
בנוסף למונותיאיזם המורגש ב זיקה שבין האדם ליקום  ,שכטר טוען ל "מונותיאיזם פנימי " ,אישי,
כהגדרתו:

532

המונותאיזם הפנימי

[ ]...בכל מקום שהמתרחש בנפש והמתרחש בעולם והמתרחש

בהיסטוריה שזורים ומשולבים זה בזה – שם קיימת אחדות פנימית.533

על מנת להבהיר היגד ייחודי זה  ,אנו נזקקים למובאה מאוחרת בזמן מבחינת הכתיבה  ,אך קרובה לו
מבחינה רעיונית  .שכטר מצטט את אביו העוסק במ מכלול קבלי חסידי  :עולם – שנה – נפש ,כביטוי
לתחושת המונותיאיזם:

 531ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .171-170
 532ההדגשות במקור.
 533ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .129
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עולם – שנה – נפש
אבי ז "ל היה חוזר על המאמר החסידי על הכתוב  " :והר סיני עשן כולו " ,שעש"ן ראשי תיבות :
עולם ,שנה ,נפש; והיה עומד על כך  ,שהמתעמק במתן תורה מגיע להכרה  ,שעולם (היקום),
ושנה (המתרחש במ שך השנים  ,ובלשוננו :ההיסטוריה) ,ונפש (החיים הנפשיים הפנימיים ) –
שלושתם הם ממקור אחד.534

המאמר החסידי נשען על פסוקי התורה המבטאים את התגלות האל ומהווים את אחד המיתוסים המקראיים
המרכזיים שבהתגלות אלוהים לעם היהודי

 .בהדגשת ממד נפשי זה ,טוען שכטר  ,כי המיתוס של

ההיסטוריה הוא עיקר בתנ"ך ,המיתוס ההיסטורי הוא בבחינת פעולה בהיסטוריה שהיא מעבר להיסטוריה.
לפיכך ,התפיסה החווייתית של המונותיאיזם  ,כפי שבאה לידי ביטוי במיתוס של ההתגלות בהר סיני  ,היא
באיחוד נפשי-רוחני של מוטיב הזמן המקום והנפש באדם ,אליבא דשכטר.
בבארו את המימרא החסידית-קבלית שהובאה לעיל ,כותב שכטר:

מיתי הוא כל התחום הנוגע לטעם החיים שאין בו פירוד בין המתרחש ביקום לבין המתרחש
בנפש (כולל התת מודע והחלום ) ולבין המתרחש בתולדות האדם [ ]...מחשבת האדם צריכה
להיות מוקדשת בעיקר לניסיון לאחד את החלקים בהשקפת עולמו

שנפרדו זה מזה  ,וזהו

המונותאיזם האמיתי שהוא איחוד היקום והנפש וההיסטוריה.535

שכטר מפקיע את המושג המונותיאיסטי ממופשטותו הפילוסופית רציונאלית ומחיל אותו באופן

אמפירי

ופרסונאלי כאחדות שבאדם ,במובן חווייתי יותר מאשר הכרתי .שימושו של שכטר במונח "מתרחש" ולא
במונחי תיאור  ,מבליט את הפעולה ההכרתית והאינטואיטיבית הקיימת בשלוש הממדים  .הניסיון ליצור
איחוד בין שלושתם ,טעון מידה רבה של כוונה הכרתית מופשטת לצד ריכוז נפשי משמעותי.

 534ראו שכטר ,דברים ששמעתי מאבי ז"ל ,תוספת בכתב יד ,לעמ' .25
 535ראו שכטר ,פרקים במחשבה ערכית ,עמ' .4
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כבר הראיתי לעיל  ,536כי הפיזיקליזם תופס את החיים הנפשיים כמבנה ידוע של יסודות כמותיים בחלל-
זמן .537שכטר מאמץ אפוא ,הן את מושגי "המדע המאוחד" נוסח ה"-חוג הוינאי" ,הן היבטים הכרתיים והן
את האינטואיציות שבמיתוס העתיק יחד עם הפרשנות החסידית שספג בצעירותו.
נמצא ,כי בניגוד לקויפמן ואחרים אשר טענו  ,כי ה מונותיאיזם התבוני הוא עיקר הגילוי והחידוש היהודי ,
טוען ש כטר שהחוויה הדתית של המונותיאיזם היא עיקר החידוש  ,בעוד ש ההיבט ההכרתי הוא שולי ,
משום שהוא ספקולטיבי גרידא .538שכטר ,הסבור כי דת ללא מיתוס היא נטולת חיים ,שואף לחדש תפיסה
מיתית ברוח חסידית ובניסוח הכרתי פילוסופי

 .הוא מיישם זאת

באמצעות טרנספורמציה למושג

המונותיאיזם ,שהוא טראנסצנדנטי במקורו  ,למושג "מונותיאיזם פנימי" כהגדרתו .הביטוי התיאולוגי
המחודש ,על פיו מוקד ההתרחשות הוא בחוויה המונות יאיסטית ,שהיא אימננטית -פרסונאלית בין האדם
והאל ,הוא ייחודי לשכטר  .בכך ,שוב באה לידי ביטוי שיטתו התיאולוגית המציבה במרכז התודעה ה דתית
את נפש האדם.

תודעת המשבר בתפיסת האלוהים בעידן המודרני  ,הניבה אפוא תיאולוגיה שכטריאנית .האלוהים כבר
אינו מובן לכל  ,ותפיסת האל המופשטת אינה נגישה לנפשם של רבים ; נוצר חיץ בין עולמו של המאמין
לעולמו של המשכיל  .שכטר אינו נענה לחיץ זה  .הוא חותר לגשר על הפ ער התודעתי העמוק בין הקצוות .
נמצא ,כי התמודדותו עם המדע וסילוק המטאפיזיקה  ,לצד תחושת האל וקרבת אלוהים אשר הייתה פרי
חינוכו בביתו  ,הניעו את שכטר להעניק משמעות הכרתית וחווייתית מחודשת למושגים תיאולוגיים
שבמסורת .באמצעות הצבעה פנומנולוגית על הממד האינטימי של הזיקה בין האדם לאלוהים  ,נוצר כעין
גשר לאמונה על פי דרכו של שכטר.

 536ראו לעיל בפרק הראשון.
 537ראו ,ברגמן ,הפיסיקליזם ,עמ' .56
 538ראו להלן מכתבו של שכטר לבן גוריון.
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סיכום  -תפיסת האל כטרנספורמציה של וודאות
במכתבו של שכטר לדוד בן גוריון  ,מוצג מרקם תיאולוגי מגובש של שכטר הארצישראלי  .בן גוריון הגיב
בתמיהה על "יסוד היסודות" השכטריאני בו פתחתי פרק זה .הוא כותב:

ו"יסוד היסודות " שאתה מדבר עליו – המכסימום שאני יכל להגיד עליו שאינו ידוע  ,ואינו יכל
להיות ידוע ,ולכן מסופק אני אם אפשר "להתקרב אליו".539

בתשובתו עונה שכטר:

המשמעות של החיים (טעם החיים  ,כדאיות החיים ) ,וחוסר המשמעות של החיים (האפסות,
הריקנות הפנימ ית) הם נתונים חווייתיים שהם מן הנתונים שבחושים ובשכל

[ .]...יש מצבים

שבהם אנו מרגישים ויודעים שיש טעם לחיינו  ,שאנחנו מלאים תוכן  ,שאנו יודעים היכן אנחנו
עומדים ,ויש מצבים שבהם אנחנו ריקים מתוכן  ,חסרי משמעות או קשי רוח ואנחנו מנסים
לברוח מפני האפס ולהשכיח את עצמנו בהתעסקויות שונות  .במצבים מן הסוג הראשון מתגלה
האלוהים לאדם (ויש מצבים שבהם האדם רואה את האלוהים  ,לא בעיני בשר אבל לא פחות
ברור מאשר הדברים הנראים לעיני בשר ) ובמצבים מן הסוג השני האלהים נעלם ואין אנו
יודעים אם יש ה ' בקרבנו אם אין  .כל אדם המסתכל בנפשו פנימה מכיר חוויות יסוד אלו  .ואין
הדבר תלוי במורשת אבות.540
חוויית המשמעות היא מקור העוז  ,ממנה שואב האדם כח לפעולה וליצירה  .כשהאדם מנסה
לתרגם את חוויות היסוד לשפת המחשבה הספקולטיבית הן נהפכות לעיתים לתהיות
אינטלקטואליות והאלוהים נעשה לנעלם אין =סופי .אבל בשעת רצון -קרוב ה' לכל קוראיו ואינו
נעלם וגם לא אין =סופי " .מבשרי (או מנפשי ; או מחיי הפנימיים ) אחזה אלוה " .גם במחשבה
שיש נעלם אין -סופי ואנו עומדים לפני חידה שאין לפותרה בא האדם במגע מסוים עם האלהים ,

 539במכתב מיום  2בספטמבר  1957המכתב מצוי בארכיון בן גוריון ראו להלן נספח מס' .9
 540משפט אחרון זה מחוק בנוסח שבארכיון בן גוריון ,שם .
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אלא שאינו דומה מגע זה למצב חווייתי יסודי

 ,כי האלהים מתגלה במצ בים שבהם משמעות

החיים היא וודאית והעדרו של האלהים מורגש באופן וודאי במצבים של ההתרוקנות מתוכן.541

המושג "אל אינסופי " הוא עבור שכטר שימוש בביטוי ספקולטיבי  ,עמום ,נטול משמעות ונעלם במובן
השלילי של המילה  .542בעוד שחוויית המשמעות היא ביטוי לתחושת וודאות במגע האי שי של האדם עם
האל הפרסונאלי  .מושג המשמעות (מבית המדרש הויטגנשטיאני ) והמתודה הפנומנולוגית " ,מנפשי אחזה
אלוה" ,מניעים את שכטר לבצע טרנספורמציה מוודאות ההכרתית של תפיסת האל לוודאות חווייתית
באדם ,שאינה פחות אמפירית.

ראינו אפוא ש ראשיתו של שכטר באמונה התיאיסטי ת שהיא דיאלקטית  ,תבונית-רציונאלית מצד אחד
ומיסטית חסידית מן ה צד האחר .לאחר מכן  ,שכטר תופס את האלוהות כאימננטיות טרנסצנדנטית בגרסה
הפאנאנתאיסטית ומאמין בקיומה של מהות שהיא מעבר להכרה ולשפה  .הפאנאנתאיסט ,לדידו של שכטר,
המכיר בקיומו של האל האין -סופי ,יש לו מגע מסוים עם האלוהי .אך ,בשונה ממנו ובעקבות החוג הוינאי,
מסתייג שכטר מניסוח ספקולטיבי של האל כישות אין סופית מופשטת וחותר לקיומו של מגע חווייתי
משמעותי עם האל .מגע זה מהווה עבור שכטר "ראיית פני אלוהים" 543וברוח פנומנולוגית הוא מצביע על
מוקד ההתרחשות מבלי לנסחה בכלים מדעיים" .מרומם הוא עלי כל פה ולשון".
הנה כי כן  ,דווקא סילוק ה מטאפיזיקה ,מביא את שכטר לחשיפת וודאות המגע עם האל בפריזמה
פנומנולוגית ומשמעותית .על כן ,העיסוק הדתי האינטנסיבי של שכטר בארץ ישראל נבנה כנדבך הנובע
מן המסקנות שהוסקו על ידי שכטר בחוג הוינא

י ואינן עומדות בסתירה להן  .בכך טמון מענה נוסף

לתמיהתו של ברגמן.
עד עתה התייחסתי לדיבר הראשון ("אנוכי ה '") ,כלום שכטר מחיל את התיאולוגיה שלו גם על הדיבר
השני ("לא יהיה לך אלוהים אחרים")? להלן אבדוק מהי אלילות ומהי כפירה אליבא דשכטר.

 541במכתב מיום  2בספטמבר  1957שבארכיון בן גוריון ,שם.
 542בפרק א' ציינו כי ניסוחים מטאפיזיים של האל מהווים עבור שכטר מינות ראו לעיל בפרק הראשון .
 543ראו להלן" :האם שכטר חווה חווייה מיסטית ? אחרית דבר".
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חלק ב' אלילות וכפירה
א .אלילות ופטישיזם
שכטר משתמש במונחים תיאולוגיים מסורתיים  -כפירה ואלילות  ,ומחולל בהם טרנספורמציה תיאולוגית
ההולמת את שיטתו  .הרמב"ם מתאר את היווצרות האמונה האלילית וטוען  ,544כי תחילתה של האלילות
בטעות והמשכה בתהליך ניוון מדורג  .כלומר ,מעבודת אלוהים מוטעית  ,על ידי נתינת כבוד למשרתיו של
האל כגון השמש והירח  ,צמחה העבודה למשרתים אלה שהיא

הפוליתיאיזם .ממנה עברו בני האדם

לפטישיזם ,שהוא אמונה המייחסת תכונות מטאפיזיות לחפצים מטריאליים-טבעיים .לדידו של הרמב "ם,
עבודה זרה היא צמצום כוח הבורא באחד הנבראים  ,אם מתוך אמונה שהוא עצם הבורא  ,או מאמונה
שהנברא ההוא  ,הוא המתווך בין הבורא לנבראים  .545צמצום זה מוביל לריבוי אלוהויות מקומיות  .בכל
מקום שיש עבודת הנברא ולא עבודת הבורא  ,הרי זו עבודה זרה והעובד אותה כופר באלוהי ישראל

.

באורח דומה  ,שכטר מתאר את האלילות כהמרת האמונה שבנשגב ,לאמונה בערך חיצוני כלשהו .לצורך
הבהרת הטיעון ,שכטר משתמש בהגדרה מושגית "מרכז" ו"היקף":

לכל מרכז יש היקף המוקרן [ ]...מן האור שבמרכז  .בשעה שההקרנה נפסקת  ,הנקודות שבהיקף
נעשות חיצוניות .ולכן יש מדע חיצוני ,אתיקה חיצונית וגם דת חיצונית.546

במצב בו התחומים החיצוניים (המצויים בהיקף) הופכים לערך עליון – זוהי אלילות ,בהגדרתו של שכטר.
למעשה ,עורך שכטר טרנספורמציה למושג האלילות המסורתי  ,הרמב"מיסטי ,להוויה המודרנית  .שכטר
מדגים את דבריו וטוען כי המכריזים על המדע כעל הערך העליון ("המדע הוא האלוהים " ,)547וההופכים
את הערך האסתטי לערך עליון ("האמנות היא האלוהים " ,)548ממירים למעשה  ,ערך פנימי -מרכזי בערך
חיצוני-היקפי .האמנות והמדע מהווים ערכים לגיטימיים בחיי אדם

 ,אך העמדתם כערכים עליונים

 544ראו רמב "ם היד החזקה  ,הלכות עבודה זרה פרק א ' הלכות א -ב וכן ורבלובסקי  ,ראשית המונותיאיזם והמונותיאיזם
הראשוני ,עמ' .154
 545ראו רות ,האלילות ,עמ' .13
 546ראו שם ,עמ' .152
 547ראו שם ,עמ' .153
 548ראו שם,עמ' .148
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ומוחלטים ,נשללים על ידו ומכונ ים אלילות מודרנית  .זאת ,משום שיש ב כך ייחוס עוצמה פנימית ,
לגורמים שאין בהם עוצמה פנימית אינהרנטית ,לדעתו.
שכטר שעסק רבות במדע  ,הן בהיותו חבר ב"חוג הוינאי " ואף לאחר מכן  ,אינו יוצא כנגד המדע באופן
מוחלט .יתכן ,כי האיסור על קיומם של מושגים מטאפיזיים בחוג ,גרם לכך שהמדע ומושגיו קיבלו מעמד
עליון ובלעדי  ,והיוו תחליף ל מטאפיזיקה ולמושגים הדתיים שהפכו לבלתי לגיטימיים  ,עבור חברי החוג
ושכטר בכללם .לא בכדי ,כינה שכטר את סילוק המטאפיזיקה בשם "תורה" ,בעוד שהמונחים המטאפיזיים
היו עבורו "מינות" ,549בראשית תקופתו הוינאית  .אך ,בארץ ישראל וגם לנוכח השפעת "האדם הדתי
הראשון" ,שכטר מגבש את מושג "האלוהי שבאדם" .בהתאם לתפיסתו התיאולוגית  ,הוא מגדיר את מושג
ה'אלילות' באופן מחודש ,ומעביר את אלה המכריזים על המדע כערך עליון אל מחוז 'האלילות המודרנית'.
משום כך  ,במבט לאחור  ,הוא תופס את פעילותו בתחום הלוגיקה של השפה בחוג הוינאי

 ,כ'-עבודה

זרה' 550מודרנית .מעבר לכך  ,שכטר אף טוען כי המדע ,ה"חודר לתוך הנפש " ופוגע במניעים הפנימיים
שבה (קרי המדעיות ,ראו בפרק ב') ,עלול לגרום לנזק ל "אלוהי שבאדם" .בהשתמשו בניסוח של התפילה
המונותיאיסטית "עלינו לשבח" ,הוא מביע תקווה כי יגיע "זמן שבו יכירו וידעו כל יושבי תבל שאין המדע
האלוהים [ ]...ואין האמנות האלוהים".551
אולם ,גם אם שוללים את מושגי הפולית יאיזם ,עדיין ניתן ללמוד מהם את הזיקה שבין האדם לעדתו ,
לסביבתו הטבעית  ,ליקום ולאל  .שכטר מבאר זאת  ,תוך הדגמת היחס הטוטאלי לחברה כאלילות בהוויה
המודרנית.

למשל :האדם המאמין בפנימיותו שהחב רה היא האלוהים והאידיאל הזה ממלא את נפשו ובשעות
ההכרעה הוא מכריע לצד האידיאל הזה ומקריב את היקר לו על מזבחו

 ,הוא עובד אלילים

מודרני במובן הטוב של המילה.552

 549כמבואר לעיל בפרק הראשון  ,זו הייתה  ,כאמור ,עמדתו בראשית דרכו ב "חוג הוינאי " ,אך לאחר מכן התחולל בו שינוי גם
שם.
 550אותה 'עבודה זרה אידיאית' שתוארה לעיל בסוף פרק א ,וראו להלן בהמשך פרק זה.
 551ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .153
 552ראו שם ,עמ' .113
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החיוניות שביחס האדם לחברה והיחס הנפשי לאידיאלים מהווים אלילות חיובית (!) לאדם המודרני .יתכן,
כי זו ה סיבה שאותה 'עבודה זרה ' שאפיינה לדידו את פעילותו המדעית ב "חוג הוינאי " ,כונתה על ידו
'עבודה זרה אידיאית'.
האלהת החברה ממלאת את הנפש  ,משום שהיא מכילה בתוכה ממדים אתיים חיוניים  ,אך היא אינה אמונה
מלאה וממשית באל' .האדם המהותי' (שעליו עמדתי לעיל) תופס את האתי כגלגולו של האלוהי באדם  ,אך
יחס אלוהי לחברה הוא גלגול מופלג של זה  ,עקב המעמד הטוטאלי שהאדם מקנה לחברה  .ראוי לציין  ,כי
שכטר אינו חותר לאיין את היחס לחברה  ,אך גם לא להקנות לה מעמד רוחני החורג מן הפרופורציה
הראויה ,לטעמו .רות טוען

553

כי "השלב העליון בפולחן הנבראים שהוא האלילות  ,הוא פולחן האדם ",

כלומר העברת המרכז מאלוהים לאדם .בדומה לו ,שכטר יוצא כנגד ההומניזם המטריאלי:

אנו מתנגדים לרעיון שתפס למעשה מקום חשוב בהומניזם והוא שטובתו החומרית וההשכלתית
של האדם היא המטרה שעלינו לשאוף להשיגה.554

לדידו ההומניזם הביא למרכסיזם ולקומוניזם ,והביא למשבר תרבותי גדול ,משום שעשה לעיקר את טובת
האדם במובן החומרי וההשכלתי.
נראה לי כי הסתייגותו של שכטר מן ההומניזם הינה מופלגת ביותר ,שהרי לא כל ההומניזם הוא מטריאלי.
אך אם נדייק בדבריו ניווכח  ,כי הוא מתנגד לרעיון שתפס מק ום חשוב בהומניזם ולא להומניזם כשלעצמו.
זאת ככל הנראה משום המרכזיות שתפסו הסוציאליזם והקומוניזם בראשית ימיה של המדינה ואף קודם
לכן.

בנוסף לכך  ,שכטר מבחין בין האלי לות הפולית יאיסטית לזו הפטישיסטית " :האלילות המיתית היא אמונה
בדבר עילאי  ,פנימי ,והפטישיזם היא אמונה בדבר סתמי  ,חיצוני ,בעץ ובאבן " .555בעוד שאת האלילות

 553ראו רות  ,האלילות עמ'  .14מן הראוי לציין כי בספרייתו של שכטר מצויים חיבורים אחדים של רות ש נשלחו לשכטר עם
ברכת שנה טובה מצורפת.
 554ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .153
 555ראו שם ,עמ' .112
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כהגדרתו הוא מאפשר תוך הסתייגויות ברורות  ,הרי שהפטישיזם נדחה על ידו מכ ול וכ ול ,משום היותו
ביטוי מובהק לניוון .בהמשך לדבריו אודות היחס האלילי לחברה ,הוא כותב:

והאדם שהמנגנון והמפלגה הם אלוהיו ולהם הו א מקריב את קרבנו הוא פטישיסט מודרני  .ניטשה
רצה ליצור אלילות מיתית והנאצים עשו ממנה פטישיזם ארגוני.556

שכטר מזהה את הממדים של ההקרבה הנעוצים בתנועות האידיאולוגיות הקומוניסטיות והנאציות כביטוי
לפטישיזם מודרני .בעוד שההקרבה למען ערכים משמעותיים היא לגיטימית  ,למרות שאינה הקרבה למען
ערכים נשגבים ,הרי ההקרבה הנדרשת למען ערכים מנגנוניים מהווה הקרבה פסולה ובעייתית בעיניו  .לא
בכדי עורך שכטר שימוש במושג הקרבן  ,אשר לרוב נתפס כחיובי בהגות הדתית  ,על מנת לבאר את היחס
למוטיבים דומים בחברה המודרנית .אולם ,קרבן למען מנגנון כלשהו ופולחן המנגנון ,נפסל על ידו בעליל.
יש לציין  ,כי שכטר אשר כתב את דבריו בחיפה של שנות החמישים

 ,ביטא באופן נועז ביקורת כלפי

תופעות חברתיות ופוליטיות בישראל של אותם שנים .אם כי ,קולו ,היה אז כקול קורא במדבר.
החלפת המשמעות הנפשית במנגנון  ,או במושגיו של ש כטר -החלפת המרכז בהיקף  ,מכונים על ידו כשלב
הפטישיסטי " :כי כשם שבשלב הפטישיסטי של הדת באו העץ והאבן במקום אלוהים חיים

 ,כך בא כאן

המנגנון הסתמי במקום המשמעות החיה " .557תהליך היווצרות המנגנון החברתי מאופיין על ידי שכטר
כתהליך תיאולוגי  .ההיאחזות במטריאליזם מהווה תחליף לוודאות הדתית  ,הנפשית ונועדה להשכיח את
השאיפה למשמעות .לפיכך ,המרכסיזם מכונה על ידי שכטר כ "תיאיזם פטישיסטי " ,558ויצר חברה
שאין לנו חפץ בה  .חברה שבה הארגון החברתי מטריאלי תופס את מקומו של האל  .שכטר מבסס את
דבריו באמצעות עריכת אנאלוגיה היסטורית תיאולוגית ,ומחיל אותה באופן אקטואלי לימיו.559
דומה ,כי שורשיה של תפיסה זו נעוצים בחוויה ששכטר עבר בשלהי ימיו בוינה לאחר ה"אנשלוס" ,סיפוח
אוסטריה לגרמניה הנאצית  .בכתיבה אוטוביוגרפית מאוחרת  ,הוא מתאר את חגיגות האחד במאי 1938

 556ראו שם ,עמ' .113
 557ראו שם ,עמ' .157
 558ראו שם ,עמ' .171
 559על היבטים אקטואליים במשנתו של שכטר אדון בפרק הרביעי .
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בוינה .שכטר שהיה נתון באותם ימים לרדיפות ה גסטאפו ,חזה בחגיגות הפועלים הנושאים את הדגל
האדום בתוספת צלב הקרס .הוא מתאר:

הנה נוסעים במשאיות לוחמי ה "שוץ בונד " ( מגיני המארכסיזם האוסטרי שהיו ידועים בעולם ).
גם הם עברו למחנה הנאצי  .קול צהלתם נשמע למרחוק  .הקול אינו קול של גבורה ולא קול של
חולשה אלא קול ש ל התפרקות ושל הוללות [ ]...ונזכרתי בחגיגות של אחד במאי של

"וינה

האדומה" – כיצד היו האנשים האלה מתלהבים ופועלים להגשמת האידיאות של השוויון

 ,של

החינוך המתקדם וכו'.
ופתאום כמו ברק נפל במוחי  :הנה לפני מעשה העגל  .רק לפני זמן קצר הגיע העם במעמד הר
סיני לדרגה כה גבוהה ,וכבר נתמלא העם רוח של הוללות והמירו את האלוהים בלא אלוהים.560

את הרעיון הקומוניסטי של השוויון  ,שכטר תפס כגלגול של עבודת אל ראויה

 .עבודה לגיטימית זו ,

הומרה על ידי הסוציאליסטיים -קומוניסטיים ,שואפי המוסר  ,הצדק והשוויון  ,לסוג של פטישיזם נאצי .
המרה זו של העוצמה הפנימית החיובית לתמיכה בנאציזם שהוא אנרכיסטי ואנטי מוסרי

 ,הייתה עבור

שכטר ביטוי מחודש למעשה העגל ,ביטוי של התפרקות מנכסי המוסר והצדק.
בהתאם לתיאולוגיה השכטריאנית ,על פיה הוא מתרגם מושגים טרנסצנדנטיים לעוצמות המורגשות בעליל
בנפש האדם  ,גם כאן מתרח ש תהליך דומה  .שכטר מצביע על אותו אירוע של אחד במאי  ,שהוא חווה
באופן בלתי אמצעי  ,כביטוי למעשה העגל .הוא כותב  " :את הפרק על מעשה העגל קראתי ולימדתי קודם-
לכן מאות פעמים  ,ורק ברגע הזה תפסתי אותו ממשית " .561החוויה הישירה  ,הפכה אפוא  ,את המושג
התיאורטי-הכרתי של הפטי שיזם להוויה קונקרטית  ,מורגשת וודאית  ,שאינה ניתנת לתיאור מילולי מלא .
זאת בהתאם לכללי המניפסט של ה "חוג הוינאי "

562

 ,המבחינים בין דברים הניתנים לביטוי  ,אך אינם

ניתנים לתיאור.

 560ראו שכטר ,מסות ורשימות ,עמ' .96-95
 561ראו שכטר ,מסות ורשימות ,עמ' .96
 562ראו לעיל בפרק הראשון.
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הנה כי כן  ,תפיסתו של שכטר אודות הפוליתיאיזם והפטישיזם

 ,מונעת ממושגי הדתיות בפרשנות

השכטריאנית .לדידו ,מוקד ההתרחשות הדתית הוא בנפש פנימה ,ביחס נכון ליקום ובחיים בעלי משמעות.
זהו הפנים (המרכז) המקרין על החוץ (ההיקף) .החלפת היחס הנכון בין הפנים להיקף  ,מהווה עבורו
עבודת אלילים .יתר על כן  ,הערצת המנגנון והמדעיות (במידה והם חודרים לנפש ) ש"הם כאלוהים" ,הוא
פטישיזם ,אליבא דשכטר.
זאת ועוד  ,על פי הטרנספורמציה השכטריאנית למושגי האלילות

 ,גם הדת בהיותה מאובנת היא

פטישיסטית .ברוח דברים אלה  ,שכטר מממחיש מהי תפיסת חיים פטישיסטית בחברה בניגוד לתפיסת
חיים רצינית:

בשעה שתפיסת חיים רצינית קיימת בחברה  -מלא השדה ברכת אלוהים והגשמים הם גשמי
ברכה ומקדש אלוהים עומד במרכזו של הישוב האנושי  .תפיסת חיים של חברה היא פטישיסטית
אם אין לאדם השייך לחברה יחס פנימי לרעהו  ,אם רעהו הוא בשבילו רק בבחינת כלי  ,אם
הסביבה מתה  ,אם השדה הוא רק כחנות של תבואה והשמים כממטרה

 ,אם ה צרכנייה עומדת

במרכזו של הישוב האנושי.563

תופעות ביקום עשויות לקבל משמעות שונה לחלוטין  ,התלויה בפריזמה של המתבונן ובתודעתו  .אם
תודעתו מכוונת למוטיבים הדתיים  ,לתופעות הדתיות  ,אזי הוא מצוי בשדה הזיקה לאל  .אך אם לאו  ,הוא
מצוי בשדה הפטיש סיטי .הן הצרכנייה והן מ קדש אלוהים יכולים לעמוד בישוב  .אך המרכזיות התודעתית
המיוחסת להם היא ההבדל בין הדתיות לפטישיזם  .יתר על כן  ,דומה כי דווקא ההצבעה על הממד הערכי
והדתי בחיים  ,מדרבן תפיסה הומניסטית ראויה  .הומניזם אמיתי  ,לדידו של שכטר  ,נעוץ בתפיסת חיים
רצינית ,שהיא ביסודה רליגיו זית .האדם בתפיסה הפטישיסטית הוא כלי  ,אינסטרומנט ,בעוד שהאדם
בתפיסה הדתית השכטריאנית  ,הוא בעל ערך רוחני היכול להתבטא למשל ב "יחס פנימי בין איש לרעהו ".
שכטר סבור כי ההשלכות המודרניות של הפטישיזם הן ריקנות פנימית ולמעשה אנארכיה רוחנית:

 563ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .156
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ויש המשקיעים עצמם במקצ וע מסוים  ,טכני ,מדעי ,או בדברים אחרים (קולנוע ,הרפתקאות,
נשפים) כדי להסיח את דעתם ולבם מן המצב בו הם נתונים [ ]...כולם מבקשים משהו שיהיה בו
כדי לתת טעם לחייהם [ ]...שיעזור להם להתגבר על החלל הריק.564

לדידו של שכטר יש לפנות אל הנפש ולתת לה את אשר היא כמהה ל ו במקום להשכיח את הריקנות של
הצעירים באמצעות הפנייתם לארגון המפלגתי שהוא פטישיסטי.

ב .הכפירה
הכפירה במובנה המסורתי משמעותה הכחשה מוחלטת של מושגי האל בעולם האדם  .גם כאן שכטר עורך
טרנספורמציה למושג זה .הכפירה איננה שלילת כוח רוחני נשגב  ,אלא התכחשות לחיים הפ נימיים .הנחת
היסוד השכטריאנית היא שכל תפיסת חיים נפשית היא תיאיסטית .כי "כל אידיאל וכל דרך חיים אם הוא
חיוני ,רציני ,נוגע לנפש הוא אל חי  ,ואם הוא סתמי  ,ארגוני ,הרי הוא אליל  ,פאטיש אל מת " .565אתיאיזם
אינו יכול להתקיים בנפש  ,אליבא דשכטר  .עולה מדבריו  ,שאפילו הפ טישיזם נותרה בו לחלוחית מסוימת
גם אם קלושה (אל מת ) ,בעוד שהכפירה היא התכחשות טוטאלית לחיים הפנימיים  .בכך ,היא מאיינת כל
אופציה רוחנית רצינית.
ציינתי לעיל (בפרק א ')

566

כי שכטר התלבט האם "עבד עבודה זרה אידיאית " בהיותו ב "חוג הוינאי ".

בשעה שהקדיש מאמצים רבים לה בהרת הלוגיקה של השפה  ,מצא בכך תוכן חיים משמעותי  ,שהיה לו
כאלטרנטיבה רוחנית לחיים דתיים ממשיים  .נראה ,כי ניסוח התיאולוגיה השכטריאנית אודות המונח
"עבודת אלילים מודרנית " ,נובע מתפיסתו את פעילותו שלו בחוג הוינאי  .כשם ששכטר אינו שולל על
הסף את אותה אלילות מודרנ ית ,כך הוא יכול באופן פרדוקסאל י לכנות עבודה זרה כ "אידיאית" .יחד עם
זאת ,הפוזיטיביזם הלוגי במובנו האתאיסטי (קרי ,האגף השמאלי ב "חוג הוינאי ") ,מצוי במדרגה הנמוכה
ביותר מבחינה תיאולוגית  ,אליבא דשכטר  .המתבונן על שכטר בפריזמה זו עשוי לתהות כיצד עבר שכטר
מן הפילו סופיה האתיאיסטית שבחוג לתפיסתו הדתית בארץ ישראל  .ברם ,נראה כי התפיסות הימניות
בחוג (שליק ,ויטגנשטיין ו וייסמן) החותרות למשמעות החיים ולזיקה ל מטאפיזיקה נפשית ,הטביעו את
 564ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .112
 565ראו שם ,עמ' .155
 566עיינו גם לעיל עמ' .88
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חותמן על ההוויה השכטריאנית והביאו אותו לנסח תיאולוגיה דתית בהשפעתן

 .אין ספק כי לאלה

התווספה השפעת ו המשמעותית ש ל "האדם הדתי הראשון " .בכך מצוי מענה נוסף לשאלת מחקרי ,
בניסוחו של ברגמן.

עד עתה עסקתי בתפיסת האל והכפירה על פי התיאולוגיה השכטריאנית

 ,שהתפתחה לאור הקונפליקט

שבין הדת ו המדע .לעיל (בפרק ב ') עמדתי בקיצור על כך ששכטר ניסח כמה עיקרי אמונה  .כיצד עיקרי
אמונה אלה משתלבים עם דפוסי החשיבה של הפוזיטיביזם הלוגי נוסח החוג הוינאי? על כך להלן.
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חלק ג' עיקרי אמונה

בספר "ממדע לאמונה" ,מגדיר שכטר את עיקרי האמונה ,תוך ניסוחם מחדש ("תרגומם") .דומה כי המניע
לפעולתו זו הוא תחושת המשבר התודעתי דתי שחוו ה בוינה  .מצד אחד שכטר מבקש לקיים את אותן
אידיאות מסורתיות עליהן צמח  ,למרות המשבר .אבל מן הצד השני  ,הוא מכיר בכך ,שניסוחן המקורי של
אחדות מהם ,אינו רלוונטי עוד  .עיקרי האמונה  ,פזורים במקומות אחדים בספר "ממדע לאמונה " ,לצד
ריכוזם של חמישה עיקרים במאמר "על הדת הפנימית" .567מעניין ,כי שכטר אינו מכתיר את המאמר
בשם "עיקרי אמונה " אלא "על הדת הפנימית " ,ולא בכדי  .דומה ,כי שכטר מבקש להתמקד בפנים  ,בנפש
ובאידיאות המהוות את מרכזה הפנימי של הנפש  .הוא מתרגם את האידיאות האמוניות להווייתו של האדם
המודרני .הרצון לנסח עיקרי אמונה  ,נובע לדידו  ,מהתפתחותה של הפילוסופיה השיטתית והשפעתה על
אנשי הדת בכלל וביהדות בפרט  .568בהגדירו את עיקרי האמונה  ,שכטר מתבסס על המשנה ממסכת
סנהדרין המגדירה שלושה טיפוסים " :וְאֵּלּו ֶשאֵין ָלהֶם ֵחלֶק לָעֹולָם ַהבָא  ,הָאֹומֵר אֵין ְת ִחיַת ַה ֵמתִים מִן
ַש ַמיִם  ,וְַאפִיקֹורֹוס" .569בהיסק לוגי ,כדוגמת "מכלל לאו שומעים הן " ,הוא מבקש
הַתֹורָה ,וְאֵין תֹורָה מִן ה ָ
לבאר שלוש אידיאות הנובעות מן המשנה ולהבהיר את משמעותם:
א .האמונה בתחיית המתים
ב .האמונה ב"תורה מן השמים"
ג .שלילת מושגי האפיקורוס
לאלה הוא מוסיף מדעתו עוד אידיאות נוספות המצויות בהוויה המסורתית ,שאינן כתובות במשנה:
ד .הבחירה החופשית
ה .שכר ועונש
ו .האידיאה האלוהית
ז .האידיאה המשיחית

 567ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .145-135
 568ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ'  136וכן קלנר ,תורת העיקרים ,עמ' .16-15
 569משנת סנהדרין ,פרק י' ,משנה א'.

182

למעשה הוא מציין שש אידיאות פוזיטיביות ואחת נגטיבית (האפיקורסות) .ניתן לומר  ,כי שכטר מחולל
טרנספורמציה משמעותית בעקרונות הללו ,על פי דרכו האידיאית .אופי התרגום הוא מריאליה קונקרטית
לטרנסצנדנטיות דתית .להלן אציג את עיקרי האמונה ותרגומם השכטריאני הייחודי.

 .1האמונה בתחיית המתים  -האידיאה של ההמשך והנצח שבנפש
שכטר אינו מקבל את האמונה בתחיית המתים על פי התפיסה המסורתית הר

ווחת באומה  .ההנחה כי

המתים עתידים לקום לתחייה  ,נתקלת בקשיים מרובים לנוכח ההתפתחות המדעית והחשיבה ה ביקורתית
ובסתירה לניסיון האמפירי בעולם  .לפיכך ,שכטר עורך טרנספורמציה מחודשת למושג תחיית המתים  .על
פיה ,תחיית המתים אינה מכוונת למתים שיקומו באופן פיסי וממשי  ,אלא היא ביטוי לאידיאה של ההמשך
או ההמשכיות  .היינו "קיומי נמשך בבני  ,בחניכי ,קיומי נמשך בעם ; קיומי נמשך בתורתי ובמפעלי ".570
עקרון דומה מצוי בדברי חז "ל

571

ובכתבי ר ' נחמן מברסלב  ,572אך בדבריהם הוא אינו מוצג בזיקה

ל"תרגומו" של עיקר אמונה זה.
ניתן לראות דמיון מה ב

ין ניסיונו של מרדכי קפלן לחולל שינוי במושג תחיית המתים לגישה

השכטריאנית .קפלן שינה בסידור את ברכת "מחיה המתים " ל"זוכר יצוריו לחיים ברחמים " .573כלומר,
העביר את האמונה מן העתיד לאמונה בעלת משמעות בהווה ומאמונה בתקומתם של המתים לאמונה
בחיים חדשים המוענקים על יד י האל ליצורים החיים עלי אדמות  .דומה ,כי גישתו של קפלן מוסבת על
ממדים מטריאליים יותר  ,בעוד שהגישה השכטריאנית מוסבת על ממדים נפשיים ספיריטואליים
יותר.

 570ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .138
 571אמר רבי יוחנן  :יעקב אבינו לא מת  .אמר ליה וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא ?! [אמר לו  :כלום לו
ספדו אל יעקב ? כלום לא חנטו את יעקב ? כלום לא קברוהו בקבר ?!] אמר ליה [אמר לו] :מקרא אני דורש שנאמר "ואתה אל
תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים " מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים
אף הוא בחיים" .תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה' ע"ב.
ְב ָבנָיו
ִשבִיל קִיּום הָעֹולָם  ,כֵן הּוא ְמ ֻצּוָה ְל ַה ְכנִיס ַדעַת וְיִרְַאת ָש ַמיִם
ַ 572היְנּו כְמֹו ֶשהָָאדָם ְמ ֻצּוָה ְל ַה ֲעמִיד ָבנִי ם בָעֹולָם ב ְ
ִשָאר ַה ַד עַת ַא ֲחרָיו עַל  -יְדֵי
ְש ְ
ּו ְב ַת ְלמִידִים ,כִי זֶה ִעקָר ַה ִמ ְצוָהֶ ,ש ְמ ֻצּוֶה ְל ַה ֲעמִיד תֹולָדֹות ְלקִיּום הָעֹולָם  ...כִי ִעקָר הּוא ַה ַדעַת ּ ,וכ ֶ
ִשָאר ַקיָם בָעֹולָם .ראו נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן ,מהדורה בתרא ,תורה ז'.
ֱשב ְכאִּלּו הּוא ַממָש נ ְ
בֵן אֹו ַת ְלמִיד ,נֶח ָ
 573ראו סדר תפלות לשבת  ,עם תוספת תפלות אמירות ושירים ועם תרגום אנגלי חדש  ,ניו יורק  ,תשכ"ו ,עמ'  44הסידור
בהוצאת המוסד להתחדשות של היהדות .The Jewish Reconstructionist Foundation ,INC,
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שכטר מודע למוטיב האפולוגטי בדבריו אלה  .אך הוא טוען  ,כי אין אפשרות לקיים אמונה זו  ,אלא
באמצעות תרגום ראוי" :אין לנו דרך אחרת מלהחזיק בביאורים השונים הבאים להצדיק את האידיאה של
ההמשך בפני ההכרה הכופרת בה" .574מדבריו אלו ,ניכרת אי נוחות ביחס לתרגום זה ,שהוא מאולץ.
היבט נוסף הוא "הנצח שבנפש " .שכטר מצביע על מתח בין תודעת המוות לבין ידיעת המוות  .מן הבחינה
האינפורמטיבית האדם יודע כי סופו למות  ,אך ידיעה זו אינה חודרת לתודעה  .תודעתו של האדם היא
שיחיה לנצח וזו תודעה אינטנסיבית למדי  ,טוען שכטר .הנצח שבנפש מעניק מ מד חשוב לתובנת האידיאה
של ההמשך:

ובכן ,יש תקווה לאדם המודרני .אם גלגולו של ההמשך בהכרתו יהיה אינטנסיבי (וזה תלוי הרבה
בחינוך) יוכל להתקשר בנצח שבנפש ולשמש תריס בפני המקריות.575

למעשה אידיאת ההמשך ורעיון "הנצח שבנפש " ,חוברים אצלו יחדיו  ,על מנת לתמוך את עיקר האמונה
של תחיית המתים  ,והישארות הנפש בעולמו של האדם המודרני  .ההנחה העומדת ביסוד דבריו היא ,
שההכרה הרציונאלית לא חר סילוקה של המטאפיזיקה  ,אינה מתיישבת כראוי עם האמונה

המסורתית

בתחיית המתים .לפיכך ,הוא מבקש למצוא נתיבים פנומנולוגיים אל בסיסי אמונה זו  .שכטר מעמיד את
תובנותיו על מישור אחר ,הנוגע בהכרה תוך שילובה של ההוויה החווייתית ,קרי תחושת הנצח שבנפש.

 .2תורה מן השמים – אידיאת המגע בין האדם למה שלמעלה ממנו
העיקר" -תורה מן השמים" מתורגם על ידי שכטר כ "אידיאת המגע בין האלוהים לאדם " ,היינו האמונה כי
ניתן ליצור מגע בין האל לאדם  .שכטר מבהיר את דבריו מתחום האמנות והיצירה  .שעות ההשראה של
האומן מהוות מקור ליצירת האמנות  " .יש אנשים שכוח עליון פועל בהם " ,הוא טוען  .מעניין לציין ,כי גם
מושג הנבואה זוכה לטרנספורמציה דומה " .אידיאת הנבואה " מתורגמת על ידי שכטר באופן זה  " :היחס
המיוחד להשראה הרוחנית (ליצירה ,לאמנות) הוא מעין האמונה בנבואה " .576שכטר טוען  ,כי הבנת
אידיאה זו והפנמתה קשה היא  ,משום שהאדם המודרני רחוק ממושגי ההשראה באשר הם  .הוא יודע כי זו
 574ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ'  ,138ההדגשות במקור.
 575ראו שם ,עמ' .139
 576ראו שם ,עמ' .63
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מצויה ,אך אינה מהווה חלק ממנו  .בשל כך משמעותה מתערערת  .עם זאת  ,הוא טוען  ,ניתן לעמוד על
ההבדל בין יצירות אמנות הנושאות תפקיד פונקציונאלי גרידא ללא ערך ממשי

 ,לבין אלה המכוונות

להעלות את האדם וליצור בו מודעויות חדשות .הוא כותב:

האדם המבדיל הבדל מהותי בין אמנות לבין טכניקה  ,בין יצירה לבין מלאכה  ,ותולה את האמנות
ואת היצירה בהשראה  ,בחסד עליון  ,הריהו כמאמין במגע האלהי והאמונה הזאת דומה לאמונה
בנבואה.577

שכטר מתרחק מפונדמנטליזם דתי  .הוא אינו עוסק בשאלת המובן המקורי של המונח "תורה מן השמים ",
אלא עובר ישירות לתרגומו באופן הרלוונטי לנפש האדם

 ,תוך שמירה על הזיקה למושג המסורתי .

ההשפעה הרעיונית של סילוק ה מטאפיזיקה מבית מדרשו של ה "חוג הוינאי " ניכרת בדבריו  " :המדע
המודרני [ ]...חדר לנפש ופגע במניעים מרכזיים שבה " . 578כלומר ,המושג המטאפיזי "תורה מן השמים "
נשלל ,כשם שהוטל עליו ספק היסטורי  .על כן  ,שכטר מבקש ליצור זיקה מחודשת לערך זה  ,במובן
הנפשי ,תוך הצבעה על תופעות בעולם האדם המבארות עיקר אמונה זה.
ברם ,ניתן להקשות על שכטר -כלום ניתן להעביר את עוצמת מושגי ההתגלות וה גילוי ,על שלל ההיבטים
הטרנסצנדטיים שבה  ,אל מונחי השראה אלה ? האם התחליף המוצע על ידי שכטר הוא תחליף הולם
לעוצמות הללו ? יתר על כן  ,הפשטות השכטריאנית עשויה לקסום לאדם המתלבט בסוגיה זו  ,אך באותה
מידה היא עלולה להפוך לפשטנות.

 .3בחירה חופשית ושאלת האחריות
שכטר מציג את האידיאה של הבחירה החופשית במובנה הקלאסי  ,תוך הפניית הקורא לדברי הרמב "ם
בהלכות תשובה (פרק ה' הלכה ג'):

 577ראו שם ,עמ' .63
 578ראו שם ,עמ' .152
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ודבר זה עיקר גדול הוא [ ]...כלומר שהרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני
האדם עושה בין טובים בין רעים

[ ]...כלומר שאין הבורא כופה בני ה אדם ולא גוזר עליהן

לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם.

כאן שכטר חורג במידה רבה ממתודת התרגום בה נקט ועוסק בהשלכות של מושג הבחירה החופשית  .את
משמעותה של הבחירה הוא מעביר ל תחושה הקיימת בנפשו של האדם

שהיא "יסוד לאחריות ,

להרגשת האשמה ולתשובה " .579תחושת הבחירה מ תקיימת מתוך סתירה פנימית ויש בה משום
פרדוקס .מחד גיסא האדם לא בחר להימצא בעולם  ,מאידך גיסא תחושתו של האדם היא כי יכולת בחירתו
גבוהה מאד  .הוא יכול לפעול ולעשות בעולם כרצונו  .לימים יטען שכטר  ,כי הבחירה של האדם אינה
חופשית ממש ,אלא באופן יחסי היא הגבוהה ביותר בטבע.580
נראה ,כי מושג הבחירה החופשית עמד בניגוד משמעותי לתפיסות המדעיות

שרווחו בתקופתו בוינה .

תפיסת הסיבתיות  ,שהייתה משמעותית בימי החוג הוינאי  ,הפקיעה במידה רבה את מושג הבחירה
החופשית ממובנה המסורתי .לפיכך ,שכטר בוחר שלא לעסוק במושגי הבחירה החופשית כשלעצ מם ,אלא
הוא מתמקד במשמעותה של הבחירה .כלומר באחריות המוטלת על האדם לנוכח הבחירה  .בכך ,הוא
מוצא מפלט מן ההתנגשות החזיתית לנוכח מושגי הדטרמיניזם המדעי  .כמו כן ,יתכן כי האיסור שהוטל על
ההיגד ה מטאפיזי בחוג הוינאי  ,מנע משכטר לדון בהיבטים המטאפיזיים הנוגעים לסוג יית הבחירה  ,אלא
להתמקד ברלוונטיות של האידיאה לחייו של האדם.

 579ראו שם ,עמ' .141
 580שכטר כותב במכתבו אל י מיום ערב שבועות תשמ "ט :קבלתי את מכתבך הרצ "ב ,ובתשובה על שאלתך עלי לעמוד על כך ,
שלפי הפיסיקה של ניוטון שוררת סיבתיות מלאה ביקום (למשל כוח המשיכה של האדמה היא הסיבה לנפילת התפוח מן העץ ,
והכול שריר וקיים ) ,לא כן לפי הפיסיקה של בוהר ואייזנברג (העוסקים בחלקי ם הקטנים שמהם מורכבים כל הגופים המוצקים
והנוזלים וכו ') ,שהוכיחו שיחסים לא =מדוייקים שוררים ביקום  ,וזה פגע בגאוות אנוש ובחכמתו .אמנם הוא גאה בהישגיו
הטכניים ,אבל זה אי אפשר למנוע  .אשר לתכליתיות הקיימת ללא = ספק בעולם החי  ,חשוב לדעת שלנו חשובה התכליתיות
שבעולם האדם המעידה על רצונו החפשי (לא באופן מוחלט אלא באופן יחסי  ,אבל הוא גדול בהרבה מאשר בבעלי = חיים
אחרים) ,שאף=על=פי ש "הכול צפוי " בכל זאת "הרשות נתונה " ,וזה פלא שאינו ניתן להסבירו בשום פנים באופן הגיוני ,
והפלא פוגע אף הוא בגאוות אנוש ובחכמתו ,ויחד עם זה יש בו פתח להצלת נשמתו של האדם באמצעות הבחירה שבידו .ככלל,
יש לציין כי שכטר עוסק בסוגיה זו עוד במקומות אחדים בהגותו  ,אך ממד זה הוא היחיד בספר "ממדע לאמונה ".
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 .4שכר ועונש
מעיון בעבודותיו של שכטר

581

בסוגיית השכר והעונש הפזור ות בכתבים שונים מאותה תקופה עולה ,כי

הוא מתייחס לסוגיה זו בשני היבטים :המטריאליזם ההיסטורי וחיי משמעות.

4א .שכר ועונש בפריזמה של המטריאליזם ההיסטורי
החטא והעונש מתוארים על ידי שכטר  ,בהיבטים של המטריאליזם החברתי נוסח קארל מרקס  ,למרות
ששמו אינו מוזכר במפורש  .החטא אינו אלא הערצת המנגנון הכלכלי חברתי והפיכתו לאליל (פטישיזם,
ראו לעיל ) .כלומר ,הפיכת הדתיות למנגנון שעיקרו במאובנות רי טואלית ובאימוץ גישה רוחנית מילולית
גרידא .העונש הוא נטרול הדתיות  ,באמצעות ביאורים מדעיים מטריאליסטיים  ,הפוגעים בחיי אדם
וברוחו .שכטר מתאר תופעות של הערצת מנגנונים שונים עד כדי הפיכתם לאלילים

 .כגון :המנגנון

החברתי ,הכלכלי ואף המדעי  .הערצה זו מתוארת כ "אלילות" " :אלילי ארגון "" ,אלילי המון " " אלילי
חברה" אלילי הון " ו"אלילי מדע וטכניקה " .השתלטות המנגנון הטכני על הדתיות הופכת את הדת
ל"אורנמנט" כדברי שכטר  .זו הופכת למוצג מוזיאלי של העבר  ,נטולת חיוניות  ,ההופכת את כהני הדת
למשרתי החברה" :האדם הכאילו רוחני הכאילו דתי  ,היינו :בעל הפוזה והפראזה הוא המספק את הצרכים
הדתיים" ,בעוד ש "האיש הרוחני באמת והאיש הדתי באמת אינם רצויים " .582לדידו של שכטר  ,החטא
אינו אלא "המרת האלוהי באלילי " .זהו ניסוח מעין מסורתי שלתוכו נוצקת משמעות חדשה  .שכטר עורך
שימוש במינוחים תיאולוגיים ומעניק להם משמעות רלוונטית ,בפריזמה מטריאליסטית:

הקדוש ברוך הוא אומר לבני הדור

 :אתם התגאיתם בהישגים מסגרתי ים אדמיניסטרטיביים

ובהישגים ריאליים ועשיתם אותם עיקר ואת הערכים טפלים להם  ,הריני מקים עליכם אנשים

581

הדיון בסוגיה זו מצוי בספר "ממדע לאמונה " בשלושה מקומות  :שתי רשימות במאמרו "הרהורים ושיחות " האחת
בשם":החטא ועונשו " ,והשנייה כעבור ארבעה עמודים בשם  " :שכר ועונש בספירת המשמעות "; השלישית מצויה במאמר "על
הדת הפנימית" ,זו מעין מסה דיאלוגית המנסחת את עיקרי האמונה על פי המשנה במסכת סנהדרין "ואלו שאין להם חלק לעולם
הבא" ראו לעיל בסעיף זה.

 582ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' 93
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הכופרים בערכים בכלל ומורים הוראה לדור שאין הערכים אלא בבחינת

"בניין על " לגורמים

כלכליים.583

משמע ,העונש הוא בדמותו של החטא .כלומר ,בדמותם של ביאורים תיאורטיים המעניקים לדתיות ממד
חברתי-כלכלי ,מבטלים את חיוניותם הפנימית ומשום כך מהווים כפירה בערכים ,אליבא דשכטר.

4ב .שכר ועונש בהיבט של המשמעות
בנוסף לעיל  ,שכטר טוען כי החטא אינו אלא הריקנות .יישומה של הריקנות בחיים הוא העונש לחטא .
חיי האדם הופכים להיות נטולי פשר ,נעדרי שאיפה רוחנית ומשום כך גורמים ל

הסתאבות במישור

היומיומי" :הם כיורדים לדרגת הבהמה וזה עונשם " .יש המנסים להימלט מן הריקנות ובכך הם בורחים
מעצמם ,אך סבלם הוא כפרה לעוונם  ,טוען שכטר  .הערתו התיאולוגית בסוף מעניינת ביותר  " :וכיון
שספירת המשמעות נעלמת מן העין הרגילה ,רבים אומרים שאין דין ואין דיין" .584כלומר ,האדם המתבונן
בעושרו של חברו אינו מבחין בהיעדר משמעות נפשית לחייו  ,שהיא ,לדידו של שכטר  ,הביטוי לגמול
האמיתי .שכטר מנטרל את המשמעות המקובלת לשכר ועונש ומעביר אותה מן התחום ההיסטורי של
המאורעות המתרגשים על אדם או עם  ,אל התחום המשמעותי הפנימי  .הוא עורך שימוש במינוחים
מסורתיים ,תוך הענקת ביאור מחודש לתוכנם  .המינוח המפורסם "אין דין ואין דיין " עובר מן המשמעות
הקוסמית ,התיאולוגית ,המטאפיזית אל פריזמת המשמעות האישית ובכך מוענק לו תוכן מחודש

 ,אולי

רלוונטי יותר .שכטר מקשה 585על תרגומו" :בשעה שקובעים את מקומם של השכר והעונש בפנים הנפש ,
נוטלים חלק ניכר מעוצמתם" .דהיינו הסרת ממד השכר והעונש מן החיים הקונקרטיים והאמפיריים פוגמת
בתוקפם .כאן ניכרת התלבטות פנים -שכטריאנית עם הטרנספורמציה המוצעת  .למרות זאת ,ניתן לומר כי
העמדה הויטגנשטיאנית  ,שהאמונה במשמעות החיים היא כעין אמונה באלוהים  ,586קיבלה ממד של פיתוח
בתובנה של "שכר ועונש בספירת המשמעות " אצל שכטר  .שכטר "נוטה לראות את עיקר השכר ואת

 583ראו שם ,עמ' .94
 584ראו שם ,עמ' .97
 585ראו שם ,עמ' .133
 586ראו ויטגנשטיין ,מחברות ,עמ  .73-72ראו גם למברגר ,תפיסת הדתיות של ויטגנשטיין ,עמ' .401
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עיקר העונש בחיים הפנימיים " .587אך הוא מבקש שלא לטעות בדבר  ,החיים הפנימיים יש בהם ממשות
מקיפה ומלאה ואינם בבחינת ספיריטואליזציה גרידא  .לדידו ההפנמה היא תנאי הכרחי למימושו של רעיון
השכר ו העונש והיא מהווה מעין מפלט לנוכח גילויים מדעיים

אמפיריים ,שאינם עולים בקנה אחד עם

האמונה שצדיק וטוב לו.

 .5האידיאה האלוהית
אידיאה זאת היא אמנם החמישית במספר  ,אך לדידו של שכטר  ,היא הראשונה בחשיבותה  .משום כך ,
הרחבתי עליה בראשיתו של פרק זה .מן הבחינה ההכרתית ,שכטר טוען כי:

כדי לתפוס את האידיאה הזאת

[ ]...אין לנו דרך אחרת מלפנות

למרכז הנפש  ,לפנימיות

המשותפת לנפשותיהם של כל בני האדם שבכל הדורות ,כי כאן מתגלה האלוהות.588

גם כאן מבקש שכטר להצביע על תופעה נפשית

אוניברסאלית המשותפת לרבים  ,על מנת לבסס את

תפיסתו התיאולוגית .יחד עם זאת ,העיקר אינו ההכרה ,טוען שכטר ,אלא החוויה וההכרעה .כלומר ,בזמן
שהאדם עומד בפני ברירה פנימית והוא מכריע לצד האמונה

 ,הרי הוא מאמין  .דומה ,כי שכטר מבקש

להצביע על שלב המעבר מן ההכרה בהימצאותו של נתון אלוהי בנפש האדם  ,שהיא רציונאלית וחווייתית,
אל ההכרעה שהיא ביטוי מעשי של האמונה בחיים הממשיים .נראה כי המשכיל הדתי מממש באופן זה את
יכולותיו ההכרתיות ,אך לא פחות את מימוש התחושות הדתיות העוצמתיות שבו.

 .6שלילת האפיקורסות  -הציניות והבוז לערכים
עמדתי לעיל על מושג הכפירה בהגות השכטריאנית

 .בנוסף לכך  ,שכטר מבחין בין שני סוגי אנשים

המכונים אפיקורוס  " :תלמידי הפילוס וף היוו ני ,אפיקור ,שלדידם אין השגחה ואין מגע בין אלוהים לאדם
וה"לצים" שבספרות החכמה התנ "כית ,אנשים ציניים הבזים לערכים " .589בסקירתו הוא מצדד במובן
השני ,אך טוען כי ה "ציניות וזלזול בערכים אינם אלא צורות ביטוי של ה 'מקריות' ,היינו של ניתוק הקשר
 587ראו שם ,עמ' 142
 588ראו שם ,עמ' .143-142
 589ראו שם ,עמ' .137
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עם האלוהי " .590בדומה לערכ ים הקודמים  ,אין הוא מסתפק בתובנות המסורתיות  ,אלא מבקש ליצור
תרגום רלוונטי לנפש האדם  .האידיאה הנגטיבית אינה מהווה עיקר אמונה  ,אלא היא כעין תמונת תשליל
המבליטה את משמעותם של עיקרי האמונה השכטריאניים  .על אלה  ,שכטר מוסיף אידיאה נוספת (שאינה
נכללת בעיקרי אמונה) והיא האידיאה המשיחית.

 .7האידיאה המשיחית
שכטר מסביר כי המשיחיות מתגלגלת באופנים שונים ,למשל באידיאה של תיקון העולם .הוא כותב:

התקווה לעתיד שבו יתוקן העולם הוא כהמשך של האמונה המשיחית [ ]...האדם השואף ומקווה
לתקון החברה ,והשאיפה נובעת מתוך אמונה שסוף סוף יגיעו בני האדם למצב תקין  -יש לו חלק
באמונה המשיחית.591

ובהערה הוא מוסיף "ומכאן כוח המשיכה המיוחד שיש לקומוניזם על המוני בני האדם בדורנו " .שכטר
עומד על תופעה אקטואלית  ,שבהיבטים הצהרתיים רבים היא מתנגדת לדת ולדתיות בכלל וטוען כי הנחת
יסוד אחת שלה נובעת ממו טיבים משיחיים  .הוא אינו מחיל תובנות משיחיות בסגנון האמונה המשיחית
המסורתית ונראה שהוא נזהר בהעצמתו של מוטיב זה  .הוא רק מציין אידיאה זו בהיבט של תיקון עולם ,
היינו בממדים חברתיים בעלי אופי טרנסצנדנטי ההולמים את גישתו.

הנה כי כן  ,עקבות סילוק המטאפיזיקה והימ צאותו של שכטר בתחומה של האמונה ניכרים בסוגיית עיקרי
האמונה .ניכר כי שכטר מנסח את עיקריו לאור המשבר של הדת בפגישתה את המודרנה
ספק במידת הקונקרטיות של כמה עיקרים חשובים של הדת

 ,אשר הטילה

 .שכטר אינו מבקש לכונן אידיאות אלה

מחדש ,כמילים נטולות ממשות וגם אינו נכ נע למסקנות המדעיות  .על כן ,הוא בוחר לתרגם את האידיאות
העיקריות בדת באופן שתהיינה מובנות לנפש  .זאת ,באמצעות הצבעה על תופעות  ,חוויות והרגשות בחיי

 590ראו שם ,עמ' .141
 591ראו שם ,עמ' .64-63
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אדם וחברה  ,המובהרות באמצעים ביקורתיים ופילוסופיים  .בהשפעת המדע והחשיבה השיטתית  ,שכטר
מעניק לגיטימיות לניסוח דוגמות ,אך שואף לפרשן באורח רלוונטי לאדם המודרני .הוא כותב:

התוהה על קנקנם של רבים מבני הדור מוצא שיש לבני הדור הבלתי דתיים

חלק באידיאות

היסוד של הדת .האידיאות האלה הם הערכים של האדם המודרני.592

האידיאות של עיקרי האמונה מהוות למעשה  ,פיתוח שכטריאני של תפיסת "האדם הדתי " בארץ ישראל
שראשיתו בהגותו הוינאית של שכטר.

ראינו לעיל כיצד שכטר חש בעליל שהמגע עם האל שהיה לו בתקופת היותו כ "אדם הדתי הראשון" נפסק
בהיותו ב "חוג הוינאי "; וכפי שהזכרתי לעיל אף התפילה הייתה קשה עבורו  .בהגיעו לארץ ישראל הוא
מגבש את הגותו הדתית ,כפי שבאה לידי ביטוי ,כאמור ,בעיקר בספרו "ממדע לאמונה" .שם שכטר מנסח,
בין השאר  ,תיאולוגיית תשובה שתגשר בין מושג התשובה המסורתי לבין פעילותו הבלתי דתית ב

"חוג

הוינאי" .אך האם מושג התשובה המחודש מאפשר לו לשוב ולהתפלל כבראשונה?

 592ראו שם ,עמ' .64
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חלק ד' תיאולוגית התשובה ,והשיבה לתפילה

א .תיאולוגית התשובה
מושג התשובה הוא משמעותי בדתות בכלל ובדת היהודית בפרט מימי המקרא ועד ימינו אלה  .היחס שבין
האדם לאל ובין אדם לאדם מוסב  ,בין היתר  ,על מושגי התשובה  .אליעזר שביד טוען ,593כי בהגות
היהודית של המאה העשרים תופס רעיון התשובה מקום מרכזי ולו מאפיינים ייחודיים .התשובה נגזרת מן
המשברים הרעיוניים של הוגים יהודיים בתקופה זו

 ,לאור הגילויים המדעיים מחד ולנוכח האכזבה

מתקוות ההומניזם מאידך  .משום כך  ,הוגים אלה ניסו לפתח מושגי דת מחודשים  ,כאשר מושג התשובה
נגזר בהתאם.
הרמן כהן  ,המשתית את תפיסתו הדתית ע ל מושג התבונה  ,טוען כי משמעות התשובה היא לחזור ולכונן
את יחסו של האדם לאל  ,ובכך יזכה ל גילוי האלוהים בתוכו קרי התבונה .594לדידו ,התשובה השואפת
לכפרה והתחדשות רוחני ת היא הבריח המכונן את הדת כ 'יחס תבוני' בין היחיד  ,לאלוהיו .595לפיכך ,ניתן
להצביע על רצף רעיוני הדו ק בין רעיון התשובה לרעיון התפילה ולמעמד המרכזי של יום הכיפורים
המכנס בקרבו הן את מושג התשובה והן את מושג התפילה.
בהגותו של רוזנצווייג האל הוא היוזם את פגישת האדם והאל  .זאת לא רק בבריאה  ,אלא אף בגילוי
האהבה של האל לאדם  .596תביעתו של האל את אהבת האדם כלפיו הי א מוחלטת ועלולה להביא לידי
ביטול ישותו של האדם נוכח האל  .לכן ,מצווה האל את האדם על אהבת הרע

 .בכך ,אהבת אלוהים

המופנית לבני האדם  ,מאפשרת לאדם לקיים מצוות כאדם ומחזירה את האדם לעצמיותו ולייעודו האנושי .
זו ,משחררת אותו מכלא עצמיותו וחטאו ופותחת לפניו את דרך ה

תשובה כאדם בן חורין השב אל

אלוהים ,הזולת ,החברה והעולם .597ביום הכיפורים מאחדת אהבת אלוהים ,משפחה ,קהילה ,עם.598
אותה דיאלקטיקה בין האדם והאלוהים נמצאת בהגות הדתית של

מרטין בובר  .על בסיס גישתו

הדיאלוגית הוא תופס את היחס בין אלוהים לאדם ובין אדם לאלוהים כיחס ש

ל דו שיח  ,בו האל נוכח

 593ראו שביד ,התשובה במחשבה היהודית במאה העשרים ,עמ' . 278
 594ראו כהן ,דת התבונה ממקורות היהדות  ,עמ' .232-229
 595ראו שביד ,תיאולוגיה של שיבה ,עמ' .349
 596ראו לוי ,מבשר אקזיסטנציליזם יהודי  ,עמ' .67-64
 597ראו רוזנצווייג ,כוכב הגאולה ,עמ'  ,339-338וכן שביד התשובה במחשבה היהודית במאה העשרים ,עמ' .293
 598ראו שביד ,תיאולוגיה של שיבה ,עמ' .362
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לאדם .599אלוהים מצפה מן האדם שיחתור עימו לתקן ולהשלים באופן תמידי  .משום כך  ,המאמין נדרש
לתשובה בכל עת ,תוך התגברות על הטבע השובה אותו.
אברהם יהושע השל מנסח תיאולוגיה המורכבת משני מוטיבים עיקריים  .הראשון ,לא רק האדם הוא
הזקוק לאלוהים  ,גם האל זקוק לאדם  .600השני ,האדם מסתתר מפני האלוהים על שום כובד האחריות
הנגזר מן המוטיב הראשון  .הסתתרות זו גורמת למשבר ומשום כך התשובה מתחילה בחיפוש האדם את
אלוהיו ועוברת לתשובה שהיא היענות האדם לאלוהים המחפש אותו.601
הרב אברהם יצחק קוק ייחד לתשובה מקום מרכזי במשנתו .התשובה מהווה עבור הרב קוק תהליך רוחני
אישי ולאומי  ,ואפילו קוסמי בפריזמה של אחדות מוניסטית  .לפיכך ,התשובה במובנה העליון היא שאיפה
להגביר את כוח האחדות והיא תהליך של איחוד החיים האישיים  ,החברתיים והקוסמיים .בכך ,היא מהווה
את יסוד האמונה ואורח החיים הת ורני .הרב קוק מקנה לתשובה ממד אוניברסאל י ,אך היא מותנית
602

בציונות הפרטיקולארית .

גישה זו  ,היא המפתח להבנת יחסו המורכב והנועז לבעיות של העם היהודי

והתנועה הציונית.
שביד טוען כי מושג התשובה המאפיין את הוגי המאה העשרים אינו מכוון לחזרה אל העבר  ,אלא מאופיין
ביצירת עתיד המשכי  ,שיחזיר לאמונת ישראל ולאורח החיים המונחה על ידה גם אחדות  ,גם מרחב של
תרבות שלמה וגם מלאות .603נראה ,כי גם שכטר שואף לחדש את מושג התשובה באורח דומה .זאת ועוד,
טענתו של שביד  ,כי עיסוק במושג התשובה נגזר מהגדרת הדת ומושגיה בהגותו של ההוגה  ,רלוונטית אף
לתפיסת התשובה של שכטר  .דומני ,כי שכטר מתרגם את מושג התשובה בהתאם לתפיסתו התיאולוגית
ובשונה מתפיסתם של ההוגים שהוצגו לעיל ,ועל כך להלן.

שכטר :תשובה כמודעות ,וודאות ערכית וזיקה אישית לאלוהים
מושג התשובה נדון בהגות השכטריאנית לאור המשבר שהתחולל במשמעו

ת המושג המסורתי בעידן

המודרני " .אחת מבעיותיו של האדם המודרני היא  ,שאינו יכול לחזור בתשובה " ,604טוען שכטר .התשובה

 599ראו ברגמן ,הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר  ,עמ' .268
 600ראו השל ,אלוהים מבקש את האדם ,עמ' .325 ;56
 601ניתן למצוא לכך ,תימוכין רבים ראו למשל :שם ,עמ' .267 ;130 ;122 ;113
 602ראו,רוזנק ,מעשה אבות סימן לבנים  ,עמ' .369
 603ראו שביד ,התשובה במחשבה היהודית במאה העשרים ,עמ' .294
 604ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .38
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המסורתית כרוכה בשיבה אל האלוהים  " .בחטאו מתרחק החוטא מן האלוהים ובתקנו את המעוות הוא שב
למקומו וזוכה שוב בקרבת אלוהים " .605תפיסתו של שכטר את התשובה

במקורה נבנית על תפיסתו

הדתית 606המבקשת להתמקד במישור האישי 607ועל הזיקה שבין האדם לאלוהיו .היחס האישי האינטימי
לאלוהים מופר באמצעות החטא והשיבה מחדשת את הקרבה אליו .אך מהו החטא בעידן המודרני?
שכטר טוען ,כי המדע והמדעיות פגעו באדם ובזיקתו למושגי הדת בכלל והתש ובה בפרט .המדע הסיר את
מושג האל ממושגיו ומהווייתו והמדעיות הטילה לתוך עולם האדם ביאורים מטריאליים ופסיכולוגיים
פרוידיאניים ,אשר פגעו במשמעותם של הערכים  .תוצאתם של אלה היא המרת "האלוהי באפס ",608
כהגדרתו של שכטר  .שיטות עיוניות אלה מהוות "מחיצות ברזל" לטענתו ,המבדילות "בין האדם כבעל חי
בהול וטרוד לבין האדם כבעל חי השואף לנעלה " .המטריאליזם הציג את האדם כבעל חיים המבקש לקיים
מצב כלכלי נאות ותו לא  .השיטה הפרוידיאנית (מלבד היבטים חיוביים אחדים שבה ) מציגה את האדם
כשפל ומתוסבך ומעידה על הצבתן של מחיצות ברזל המבקשות ל

גרש את האלוהי מלבו של האדם .

ההשלכות לכך הן ריקנות (נטרולו של התוכן האלוהי קרי משמעות החיים ) ,ציניות ואלילות הממלאת את
החלל הריק  .שכטר כותב  " :כיוון שקשה להם לגרש את האלוהי ולהשאר בלא כלום הם יוצרים לעצמם
אליל ודבקים באלילם באופן מחריד " .609כך יצרו בני האדם מנ גנונים של השכחה עצמית כגון פוליטיקה ,
כלכלה ,המוניות שלילית  ,חברה ארגונית פטישיסטית ועוד  .לפיכך ,תוהה שכטר "מה טעם יש לדבר על
610

שיבתם לאלוהים ?"

בעידן זה  .שכטר מביע חשש כי בטלה תשובה בימינו  .הוא מיצר על כך וכותב :

"התשובה המאפשרת לאדם להתחדש ולהטהר היא אחד מער

כי היסוד ובביטולה נעשה האדם עני

מאד" .611על כן  ,גם אם אין תשובה שלמה ומקיפה לבן הזמן  ,שכטר חותר לכונן תפיסת תשובה מחודשת
עבור "המשכיל בדורותינו" ,612כהגדרתו.
הן האדם המהותי והן האדם הדתי נדון על פי שכטר בזיקה למושג התשובה

 .האדם המהותי  ,613אליבא

דשכטר ,מודע למדעי ות וכשליה הערכיים  .לפיכך ,בתהליך שיבתו הוא מסיר מתודעתו את הביאורים
 605שם.
 606ראו לעיל פרק א'.
 607על הזיקה בין האישיות והעדה בתפיסת עולמו הדתית אעמוד להלן.
 608ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .120
 609ראו שם ,עמ' .121
 610שם.
 611ראו שם ,עמ' .38
 612ראו שם ,עמ' .41
 613על האדם המהותי עמדתי בהרחבה בפרק ב' דלעיל.
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המביאים אותו לחדלון ערכי .אדם זה ,מהלך בנתיב חדש בו הוא שואף לגלות ערכים בעולמו ,לבאר אותם
בזיקה לתכנים בעלי משמעות עבורו ומבקש להגשימם בחייו הלכה למעשה

 .כוונתו ופעולותיו אינם

עומדים בזיקה ברורה למושג האל  ,אך שכטר טוען כי הם מצביעים על "שרידי האלוהות שבלב " ולפיכך
מקור כוחם הוא אלוהי .הוא סבור שיש להעניק עוצמה לשרידים אלה ,וזהו מבחנה של התרבות:614

התקוה היא  ,שבכל זאת תהיה עצמה לתרבות הערכים ,שבכל זאת יהיה לה עוז  .התשובה יכולה
לשמש כאחד המבחני ם להצלחתה של התרבות בעתיד  .אם יזכה האדם לכך שיוכל לחזור
בתשובה (אף על פי שהתשובה לא תהיה

שלמה) יתברר הדבר למפרע שהתרבות לא היתה

תרבות רעה.

אמנם ,תשובתו של האדם המהותי אינה מקיפה ושלימה  ,אך הקניית משמעות מחודשת לערכים משיבה
לאדם את זיקתו לעצמו ולנעלה  ,והיא ביטוי מחודש לערכי התשובה  .בנוסף לכך  ,שכטר מציע תשובה
שהיא פרסונאלית בגישתה  ,אך יש לה השלכות על התרבות ככלל  ,על זיקתו של האדם לעולם המוסרי -
חברתי ותיקונו .יתר על כן ,שכטר כ"אדם הדתי הראשון" נשען על רעיון השיבה מהדעות הרעות שמקורו
ברמב"ם ומתרגם הלכה זו באופן סלקטיבי:

שכטר

615

רמב"ם

616

אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן

אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן

מעשה ,כגון זנות  ,גזל וגניבה  ,אלא כשם שצריך

מעשה כגון זנות וגזל וגניבה  ,אלא כשם שצריך

לשוב מאלה  ,כך צריך לחפש בדעות הרעות

… אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות

ולחזור בתשובה.

שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן
ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות
וכיוצא בהן מן הכל צריך

לחזור בתשובה  ,ואלו

 614ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .42
 615ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .120
 616ראו רמב"ם היד החזקה ,הלכות תשובה ,פרק ז' הלכה ג.
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העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם
נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם
שכטר חותר לשיבה מן התובנו ת הלקויות שמקורן במדעיות  ,אל מודעות כנה יותר ואל וודאות ערכית ,
שהיא גלגולה של הזיקה לאל.
ברם ,שכטר חותר לתשובה מקיפה יותר ושלימה יותר של החיים  ,כלומר שיבה אל היחס האישי לאל .
בעזרת המונח גילוי שכינה – שהובהר לעיל  -הוא מנסח את יסודות הדת ועליהן הוא מצביע כ

מושא

לשאיפתו הדתית של האדם המודרני  .התשובה היא אפוא ,במעבר מסילוק שכינה אל גילוי השכינה
,

בתופעות הפנימיות של האדם  .התשובה נעשית באמצעות התייחדות האדם עם עצמו המאפשרת לו
אליבא דשכטר" ,להתקשר עם מה שלמעלה ממנו" ,עם הנשגב .זוהי אם כן ,השיבה לאלוהי שבאדם.

הן "האדם המהותי" והן "האדם הדתי" מכוונים לנעלה ,אך האדם המהותי ניכר בכנותו  ,שב לחידוש היחס
הנכון לערכים ובכך הוא מתחדש  .התחדשותו הנפשית היא התשובה המודרנית  ,כהגדרתו של שכטר .
לעומתו ,האדם הדתי מאופיין ביחס אישי לאל  ,יחס של תמימות  ,לפיכך המתח הנפשי שלו הוא בע ל
עוצמה ועוז גבוהים יותר .תשובתו באמצעות גילויי השכינה שבפנימיותו היא עבורו ביטוי ממשי של היחס
האישי לאל  .השיבה ליחס האינטימי אל האלוהים עוברת באמצעות ההתוודעות לממד האלוהי שבאדם
וגיבוש ערכי חיים בהתאם לכך.
הנחת היסוד השכטריאנית היא ,כאמור לעיל  ,הימצאותו של מוטיב אלוהי כמעט בכל התופעות הרוחניות
שבעולם האדם  .שכטר מכונן מודעות זו כבסיס למושג התשובה

 .גם השיטות המחללות את הערכים

ומחוללות תפנית שלילית בחיי אדם  ,נשענות לדידו  ,על מוטיבים אמיתיים  .אלה מאפשרים לא דם המודע
לערכיו לחולל את השינוי  .דהיינו ,להישען על המ וטיבים האמיתיים המצויים שם  ,לטפחם ולהגיע
באמצעותם לגילויי השכינה  .לפיכך טוען שכטר  ,כי גם בעמדנו מול האפס  ,גם במצב של סילוק שכינה
כהגדרתו "אנו יודעים שיש שכינה אלא שנסתלקה מאתנו " .מודעות זו מהווה נקודת מוצא לשיבה אל
גילוי השכינה  .עמידה על ממדי אמת בתרבות  ,אפילו השלילית  ,נובעת ככל הנראה מחינוכו החסידי  .הוא
כותב" :גם השיטות [המדעיות ודומיה – א.ש ]...[ ].אינן מתקיימות בלי גרעין של אמת ,בסוד 'ואתה מחיה
את כולם'" .617מכאן ,שעל אף תפיסתו השלילית והעוינת את המדעיות  ,שכטר טוען שהיא מכילה היבט ים

 617ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .121
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אחדים ,אמיתיים ,המקיימים אותה  .כלומר ,על אף התנגדותו הנחרצת למדעיות  ,ניתן לחלץ משכטר
תפיסה אופטימי ת בנוגע לה .יש בשיטה הפסיכואנליטית כדי להביא מזור לאנשים

 ,יש בשיטה

המרקסיסטית מוטיבים של תיקון עולם  ,אלה כוללים גם מוטיבים של חתירה לאמת  .אך ,אין בגרעינים
חיוביים אלה כדי לכפר על השלילה המרובה שבהם.
בתהליך התשובה שכטר חותר להסיר את המחיצות המונעות את האדם מן האלוהי וביטול השיטות
העיוניות המצדיקות את סילוקו מן התודעה  ,618בבחינת סור מרע  .אך ,האדם נדרש גם ל' -עשה טוב ',
באמצעות יצירת זיקה לאל וקיומה של תודעת מגע ממשי מחודש עם האלוהי שבאדם  .שכטר אינו
מניח מגע תדירי עם האלוהים כחלק מעולם התשובה של האדם המודרני  ,אלא הוא מניח כי ניתן לקיים
נקודות השקה בין האלוהים לאדם בהן "האלוהי הוא וודאי ,ברור ושקוף" .619רגעים אלה ,בהם האדם שב
ומקיים את החיוני בעולמו  ,מחיים אותו בזמנים האפורים המרובים כל כך בח יים .ממד דתי זה נבחן על פי
שכטר ללא ההיבט הריטואלי -דתי של התשובה  .דומה ,כי תיאולוגית התשובה  ,לדידו של שכטר  ,נשענת
על הזיקה האישית ,הפרסונאלית שבין האדם לאלוהים.
נמצא ,כי נקודת המוצא ביחס למושג התשובה של שכטר שונה מעמדתם של ההוגים בני תקופתו  .אליבא
דשכטר ,לא התבונה נוסח כהן מהווה עיגון למושג התשובה

 .לא חידוש הקשר לאל באמצעות מושג

האהבה המועבר אל האדם הקרוב  ,אל הרע נוסח רוזנצווייג  ,מהווה עיגון למושג התשובה  .לא חיפוש האל
את האדם ויציאת האדם ממסתריו נוסח השל  ,ואף לא חידושו של הדיאלוג הדו -סטרי בין אדם לאל נוסח
בובר ,מהווה עיגון למושג התשובה  .גם לא תשובה מוניסטית קוסמית לאומית אונטולוגית בנוסח הרב
,

קוק .שכטר מטיל את התשובה על שחזור המודעות של האדם להימצאותו של מוטיב אלוהי בנפשו

בפנימיותו ,בתודעתו (מוטיבים דומים מצויים גם אצל הרב קוק  .)620האל אינו יוזם את הקשר (כטענת
רוזנצווייג) ,אלא הדבר תלוי בתודעת האדם עצמו  .מצוי כאן ביטוי לגישה מסורתית מובהקת  ,אותה
מתרגם שכטר להוו יית האדם המודרני  .החטא אינו אלא זניחת האל לטובת המדעיות  ,השיבה היא אל
גילויו של המוטיב הערכי  ,נוסח האדם המהותי  .אדם זה שואף לתיקון חברה משום זיקתו לאלוהי

.

לעומתו ,האדם הדתי שואף להעצים את הזיקה לאלוהי ,באמצעות מוטיבים נפשיים ,שיש בהם משום גילוי

 618יש לציין כי הביטול מתקיים ברובד התודעתי האישי ואינו כרוך בביטול התיאוריות כשלעצמן  .לדידו של שכטר תיאוריות
פסיכולוגיות או מטריאליות אלה יש בהן תועלת אך יש להפריד בין התיאוריה לבין ניטרול האלוהי הנובע מהן .
 619ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .123
 620ראו למשל קוק ,אורות התשובה ,עמ' מא; מו.
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שכינה .גישתו הדיאלקטית מורכבת אפוא  ,לאור מוטיבים מסורתיים  ,לצד התמודדותו עם המשבר המדעי
וסילוק המטאפיזיקה שבחוג הוינאי.

ב .השיבה לתפילה
עוד בימי החוג הוינאי שכטר ה תוודע באמצעות ויטגנשטיין להגותו של סרן קירקגור  .כפי שציינתי לעיל ,
בראשית ימיו בארץ ישראל  ,שכטר תרגם ופרסם מבחר מכתביו .בספר "ממדע לאמונה " ,621הוא מתרגם
את "דוד ושלמה " של קירקגור  .קירקגור עורך הבחנה בין דוד כאיש יות מתפללת לבין שלמה כאיש
החכמה המבריק ,אך זה שא ינו יודע תפילה וחרטה ממשית מה היא  .לדידו ,דוד הוא "האיש הדתי העמוק
בעל התשובה" ,בעוד שעל שלמה הוא כותב:

ויהי שלמה לחכם ,אבל לא היה לגיבור;
ויהי להוגה ,אבל לא היה למתפלל;
ויהי למטיף ,אבל לא היה למאמין;
הוא יכול לעזור לרבים ,אבל לא יכול לעזור לעצמו;
ויהי לבעל תאווה אבל לא ידע חרטה;
ותהי רוחו נכאה אבל לא יכול להתעודד.622

דברי קירקגור נשענים על צדדים אוטוביוגרפיים  .אביו של קירקגור שחטא בחטא ים מיניים וה וערץ על
ידי בנו  ,היה אדם שידע תחושות אשמה וחרטה כבדים
האוטוביוגרפי של קירקגור

624

 .623אולם ,שכטר בוחר להתעלם מן הצד

ומנתח את דברי קירקגור כביטוי למשבר ולקשיי התפילה של האדם

המודרני .הוא כותב:

 621ראו שם ,עמ' .212-203
 622ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .204
 623ראו שביד ,תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש ג' ,עמ' .64
 624על אף שהוא מציינו ,הוא אינו מעצימו .
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חשוב כאן תיאור הטרגדיה של ההוגה  ,של האדם המודרני  ,המשכיל ,העשיר בהברקות אבל
מפורד במהותו ואינו חי אלא בהברקותיו ; האדם שיכול לעזור לאחרים ואינו יכול לעצמו ; האדם
שיכול במקרה הטוב ל חנך אך לא לחיות ; האדם שאינו יודע תפילה ממשית וחרטה ממשית .
זהו תיאור קלאסי של המשבר המודרני  .האדם המודרני יכול להיות מדעי  ,אסתיטי אבל לא דתי ,
משום שאינו יכול לרצות באופן עמוק  .כל זה מסומל בדמותו של שלמה  .שכן שלמה הוא []...
גם מחבר הספר קהלת  .דוד אביו  ,הוא ס מל האיש שרצה באופן עמוק  ,שחי חיים של ממש ,
שהתפלל ממשית והתחרט ממשית  .דוד הוא מחברו של ספר תהלים והעולם לא יבוא על תיקונו
עד שיקום בעל התהלים.625

שכטר לא נותר במשבר הדתי נוסח שלמה הקירקגוריאני המתואר להפליא  ,אלא שואף להגיע אל התפילה
הממשית .זו תהא יצוקה בד מותו של המשכיל הדתי החדש  ,אשר יבטא רצון עמוק לשוב אל תפילתו של
דוד .מגע מחודש עם האלוהי יתאפשר לדידו של שכטר  ,באמצעות חתירה ליצירת מגע נפשי מחודש של
הטראנסצנדטי באימננטי  .נראה ,כי הדגם האוטוביוגרפי של קירקגור דומה במידה מסוימת לדגם
השכטריאני .שכטר מזדהה עם הפירוד הקירקגוריאני  ,ומעביר זאת למונחי תפיסת עולמו  .שכטר שידע
מאביו תפילה ממשית ודתיות עמוקה מתמודד עם משבר הכרתי דומה  .ברם ,לאור הרקע היהודי האופטימי
בחינוכו ,שכטר מבקש לחולל שיבה אל ימי דוד  .הוא סבור  ,כי באמצעות רצון עמוק  ,מודעות נכונה ,
משמעות לחיים וסי לוק המדעיות מן הנפש  ,תיתכן אפשרות לאדם לשוב אל תפיסת אלוהים מהותית ,
לשוב ולהתפלל באופן ממשי  .הוא חותר אפוא להגיע לדתיותו של דוד המשולבת בחכמתו של שלמה

,

בדפוס מודרני.
מעניין לציין  ,כי התפילה בכלל  ,והתוודעות בלתי אמצעית לתפילה ביום הכיפורים בפרט  ,היוותה עו גן
דתי להוגים שונים במאה העשרים  .התפילה הממשית  ,כביטוי למגע האדם עם האל  ,התאפשרה דווקא
אצל כהן אשר כתב את "דת התבונה ממקורות היהדות " .626תפילתו של רוזנצווייג  ,נתאפשרה לאחר מגע

 625ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .205-204
" 626בכל עת התפילה הביעו עיניו חרדת קודש עילאית  ,אהבה נעלה ומרוממת ודבקות של נשמה ישראלית עליונה  .כשהגיעו
אל התפילה 'עלינו' כרע ברך בדחילו ורחימו  ,וחרדת הקודש שלו הגיעה עד לידי התלהבות מרוממה " .ראו אוקו  ,הרמן כהן
ומשנתו הדתית ,עמ' .19

199

בלתי אמצעי בינו לבין קהל החסידים בברלין ביום הכיפורים והעבירה אותו מרצונו להתנצר  .627תפילתם
של אנשי מרוקו ביום הכיפורים  ,הייתה מקור להבהרת מושגי הקדושה נוסח אוטו  .628תפילות אביו של
סרן קירקגור ,נסכו בבנו את תודעת מהותו של האיש המתפלל.629
גם שכטר מצטרף לשורה זו של הוגים  ,שהממד האלוהי הנסוך בתפילה ובהיגדים שבתפילה היו יקרים
עבורו .בעקבות המשבר אותו חווה שכטר ב "חוג הוינאי " ,התעורר בו קושי להתפלל  .אולם ,האכפתיות
בנוגע לתפילה והרצון למצוא מוצא מהמשבר הדתי  ,הניעו אותו לניסוחה של תיאולוגיה דתית מחודשת ,
כפי שנתגבשה בארץ ישראל  .זו השיבה לו את היכולת להתפלל כדתי משכיל

 .נראה ,כי דעתו של

שביד ,630שהביוגרפיה של ההוגים במאה העשרים מכונסת בהגותם ,תקפה אף לגבי שכטר.
הנה כי כן  ,חרטה ממשית ותפילה חוויתית הם ביטוי ל מטאפיזיקה שאינה מילולית  .על כן  ,הן לגיטימיות
עבור שכטר החותר ל מטאפיזיקה כנה ,ההולמת את האמת שבלב  .עם זאת  ,הוא שולל מטאפיזיקה דתית,
מילולית ותיאורית גר ידא .משום כך  ,עיסוקו הדתי של שכטר בארץ ישראל אינו ביטוי לתפנית חדה
בהגותו ,אלא מבטא חשיבה מורכבת  ,הבנויה דיאלקטית הן מ "האדם הדתי הראשון " והן מ "האדם הדתי
השני" ,כאחד.

 627ראו ברגמן ,אנשים ודרכים ,עמ'  281וכן לוי ,מבשר אקזיסטנציאליזם יהודי  ,עמ' .24
 628אוטו מעיד כי הקריאה הרמה של המתפללים ב "מקום הצנוע זה " העבירה בו רעד של יראה  .משום שחש כי היא מעידה על
"המיסתורין של העולם האחר " הטמון בחביונה של הנפש האנושית  .מכתבו של אוטו מצוטט באוטו ,בודהיזם ונצרות  ,עמ'
.101
" 629מתוך רצון לכפר על חטאיו  ,פרש האב מחיי המעשה בהיותו כבן ארבעים והתמסר כולו ללימוד ולתפילה  .ראו י ' מנלה,
תולדותיו של סרן קירקגור ,בתוך:קירקגור ,האסתיטי ,האתי והדתי ,עמ' .22
 630ראו שביד ,התשובה במחשבה היהודית במאה העשרים ,עמ' .280
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אחרית דבר :עלהרצאתו של שכטר ביום הכיפורים
אילן עמית  ,מתלמידיו של שכטר ומראשוני השכטריסט ים ,שמע את הרצאתו של שכטר שעסקה במהותו
של מושג התשובה ביום הכיפורים ,לימים הוא סיפר:

בטכס [ ]...הרצה ד"ר שכטר על "התשובה בימינו " והסביר את דברי הרמב "ם על "התשובה מן
הדעות הבלתי נכונות" במושגי ימינו אנו כמו :הרהב הטכני ומחיצות הברזל המבדילות בין האדם
לאלוהיו .עד אותה שעה הייתי ריאליסט ומרכסיסט  .אך פתאום  ,באמצע ההרצאה ,הרגשתי שיש
משהו נעלה מעל לאדם ושקיימת הקרנה קוסמית שמקורה בכוח עליון  ,נצחי ומוחלט " .רגש זה
התעורר גם בקרב נערים אחרים

 ,שאף הם נחרדו פתאום משאננותם ומבטח

ונם העצמי

בדעותיהם הבלתי בשלות [ ]...לפיכך ,הם שאפו ליצור קבוצה חלוצית  ,שכל חבריה יהיו
קשורים זה לזה בקשר פנימי חוויתי ושהחיים בה יתבססו על תוכן פנימי ועל חוויות עמוקות.631

יום הכיפורים היה מושא לשינוי  ,לתהליך תשובה שאינו תיאורטי גרידא  ,אשר בא לידי ביטוי ממשי
בתלמידיו של שכטר  .מכאן שהשפעתו של ש כטר מופקעת מהיותו הוגה דעות פילוסופי גרידא  ,אלא את
עיסוקו הדתי תפס כמשימה בעלת השלכות חינוכיות על דורו

 .שכטר פונה לבני דורו ועוסק בסוגיות

אקטואליות הנוגעות להם .בכך ,הוא מנסה ליישם את הגותו בארץ ישראל .על כך בפרק הבא.

 631ראו הלפרין ,ד"ר א .בירם וביה"ס הריאלי ,עמ' .309-308
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פרק ד'
632

הערות לשאלות הזמן בספר "ממדע לאמונה"

שכטר עלה לארץ ישראל בטרם ימי קום המדינה והיה שותף למעשה החינוכי ואף ההתיישבותי  633בארץ.
אמנם ,הוא נודע כאיש הגות שהתמודד בעיקר עם סוגיות שבין דת למדע  ,אך נראה כי שכטר בתקופתו
הארצישראלית ,נדרש מטבע הדברים גם לסוגיות אקטואליות

 .איש רוח  ,מחנך ופילו סוף במעמדו

ובתקופתו אינו רשאי להיוותר אדיש למאורעות ולדילמות ערכיות של הציבור בישראל  .יחד עם זאת  ,יש
634

הסבורים

כי שכטר לא התייחס ברצינות לבעיות אקטואליות ואף ניכר בהבדלות וביחס מרוחק מן

ההוויה הציבורית .בפרק זה אציג נושאים אקטואליים ששכטר התייחס להם כגון  :לקומוניזם האידיאולוגי,
לנאציזם ,לציונות ולתנועת "ברית שלום".
ברצוני להדגיש  ,כי אופן התייחסותו למאורעות אלה נובעת מתפיסתו האידיאי ת הכוללת ,אשר מקורה
בנתוני הראשית עליהם צמח ובתפיסותיו הרעיוניות  ,כפי שנתגבשו במרוצת ימי פעילותו ב "חוג הוינאי ".
ככלל ,ניתן להבח ין בתהליך של התפתחות הגותית אצל שכטר  ,כפי שהראיתי בפרקים הקודמים  ,במקביל
לשינויים ביחסו לסוגיות אקטואליות.

 632הבטים אחדים מפרק זה מסרתי בהרצאה בכנס "חינוך ולאומיות במבחן הזמן " שם ההרצאה ":האם די לנו בחינוך לזהות
לאומית?" מכללת תל חי 25 ,ביוני .2008
 633הגרעין השכטריסטי ביודפת  .על כך להלן.
 634ראו תדמור ,התכוונות ,עמ' .532
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חלק א' קומוניזם ונאציזם

 .1הקומוניזם  -מאוטופיזם משיחי לתיאיזם פטישיסטי
הנחת היסוד של שכטר היא  ,כי בהווייתו של האדם קיימת זיקה לאלוהי או גלגול ש לה בחייו  -זו המכונה
על ידי שכטר

"האדם המהותי ".

635

לדידו ,השאיפה לחיים של משמעות

 ,נוגעת בשאיפה לממד

טרנסצנדנטי .הוא גוזר את יחסו לתנועות אידיאולוגיות  ,מתוך הנחת יסוד זו  .שכטר  -כאמור לעיל - 636
ייחס לפעילות הלוגית פוזיטיביסטית של ה "חוג הוינאי " ממדים של 'תורה' .השאיפה לאמת הכרתית
והפעולה המוסרית ללא תיווך מטאפיזי היא 'תורה' ,אשר מהווה ביטוי גבוה ונעלה של האדם  .תורה היא
אפוא הגשמת הערכים באורח החיים

 .לעומתה 'מינות' היא ה מטאפיזיקה והתיאולוגיה המילוליים ,

שמתקיימת "על מוטיבים שהיו אמיתיים ואינם אמיתיים עכשיו " .637היבט נוסף של ה 'מינות' הוא ביטול
ערך האדם ומשמעות קיומו .הכפירה ,לדידו של שכטר ,היא שימוש במינוחים מטאפיזיים ,שאינם עומדים
באמות מידה של אמת הכרתית ואינטואיטיבית  .בנוסף לכך  ,שלילת ערכי המוסר וביטולם יהוו עבור
שכטר כפירה ,משום שלדידו המוסר שורשו ברליגיוזי.
זאת ו עוד ,שכטר טוען כי ההיאחזות במטריאליזם המרקסיסטי מבטלת את השאיפה למשמעות ומהווה
תחליף פסול לוודאות הדתית והנפשית .משום כך  ,היא מכונה על יד ו כ"-תיאיזם פטישיסטי" .638דומה,
כי שכטר גיבש מושג ייחודי זה ,לנוכח אכזבה מן האוטופיה הקומוניסטית.
מושגים שכטריאניים אלה ,יסייעו בהבנת יחסו של שכטר לתנועה המרקסיסטית-קומוניסטית ולנאציזם.

שכטר טוען כי מחד גיסא ,יש צד משיחי בקומוניזם  ,צד שהוא חיובי ביסודו  .מאידך גיסא ,ישנם היבטים
שליליים בקומוניזם דוגמת ה דורסנות המשטרתית שבמשטרים הקומוניסטיים .אלו נשללים על ידו באופן
מובהק .באחת השיחות עימי  ,אמר לי שכטר  ,639כי בראשית שנות העשרים קרא את אחד מחיבוריו של

 .635ראו לעיל בפרק השני על "האדם המהותי".
 636ראו לעיל בפרק הראשון ,עמ'  72ואילך.
 637ראו שכטר ,תורה ומינות ,עמ' .77
 638ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .171
 639בקלטת מס' .18
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"אוטופיה" .לטענתו ,הייתה זו גם הערכת ידידיו

ולדימיר איליץ ' לנין ובשולי הדפים העיר

האינטלקטואלים בוינה  .הם סברו כי ימיה של המהפכה הקומוניסטית קצרים

– נבואה שנתבדתה .

שטדלר 640טוען ,כי ב"חוג הוינאי " הזרמים "הימני והשמאלי " לא היו זרמים פילוסופיים בלבד  ,אלא היו
גם זרמים פוליטיים .ידועה זיקתו של נויראת' למרקסיזם ,לעומתו שכטר יחד עם ויסמן ,היה חלק מן האגף
הימני דהיינו הבלתי קומוניסטיים.
בספר "ממדע לאמונה" שכטר מתייחס לקומוניזם וכותב " :האדם השואף ומקווה לתקון החברה  ,והשאיפה
נובעת מתוך אמונה שסוף סוף יגיעו בני האדם למצב תקין – יש לו חלק באמונה המשיחית " .641בהערה
שם הוא מוסיף:

מכאן כוח המשיכה המיוחד שיש לקומוניזם על המוני בני האדם בדורנו  .מסבות מיוחדות שאין
לפרטן כאן נעשתה הנחה דתית

642

אחת אקטואל ית ו "בוערת" בימינו והיא שיש לתת לכל אדם

החי על פני האדמה די מחסורו (אפילו אם אין בעבודתו כדי להצדיק את קבלת פרנסתו ) .מענין
הדבר שהנחה דתית זו גורמת להרבה מבני האדם לזלזל בכל ההנחות אחרות (לרבות בהנחה של
ערך נפש האדם) .זוהי אחת ממחלות הדור .לפנינו כאן גלגול מוזר של הרעיון המשיחי.643

שכטר מחלץ אפוא מן הקומוניזם ממד דתי -ערכי ,שהוא הדאגה למחסורם של בני האדם  .מעניין לציין כי
פסקה זו לקוחה ממאמר המבקש ליצור זיקה ערכית בין עיקרי דת ישראל לבין תופעות שונות שאינן
דתיות מובהקות  .הקומוניזם ,כ"גלגולו המוזר " של המוטיב ה משיחי ,אינו מבטא את המוטיב המשיחי
המסורתי במובהק  ,אך הוא נוגע בו  .בכל אופן  ,שכטר עומד על מכנה משותף ערכי בין האידיאולוגיה
הקומוניסטית לבין הדתיות  .כשם ששכטר מבקש לגלות היבטים

מטאפיזיים באטמוספרה של סילוק

המטאפיזיקה ,כך הוא מבקש להחשיב מוטיב משיחי זה באטמוס פרה אתיאיסטי ת .נראה לי  ,כי עמדה זו
נובעת מהנחת היסוד של שכטר  ,אודות קיומם של מוטיבים דתיים בתחומים רבים  .יתכן כי שורשה של
הנחה זו נעוץ בתורה החסידית כפי ששכטר נתוודע לה בשחר נעוריו.

 640ראו שטדלר ,2001,עמ'  190-189וכן , .338-337
 641ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .63
 642ההדגשות במקור – א.ש.
 643ראו שם ,עמ' .64
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ברם ,בשלב מאוחר יותר  ,לנוכח הצטרפותם של הקומוניסטים בוינה לנאציזם ולנוכח י

ישומה של

האידיאולוגיה הקומוניסטית בפועל ברוסיה  ,שכטר מסתייג הימנה במפורש  .הוא מכנה את הקומוניזם
מטאפיזיים שליליים למרכסיזם

כ"תיאיזם פטישיסטי " .באמצעות מונח ייחודי זה הוא מייחס ממדים

הקומוניסטי .מקובל להגדיר את הקומוניזם כ "אתיאיזם" ,אך שכטר בוחר להגדירו כ "תיאיזם" .הוא מזהה
את דבקותם האידיאולוגית של המרכסיזם בדרכם  ,כגלגול דבקותו של המאמין באל  .אולם ,זהו גלגול
נטול חיים ועל כן הוא "פטישיסטי" .בהירארכיה התיאולוגית זה ו גלגול נמוך (ואולי הנמוך ביותר ) של
האלוהים ,אליבא דשכטר .דומה ,כי את הגישה לקומוניזם כ "פטיש" שכטר מתחיל לגבש כבר בשלהי ימיו
בוינה (לאחר האנשלוס) ,והוא מפתחה ,כאמור 644,לאחר מכן בהגותו הארצישראלית.
מתוך הכרות ממעמיקה יותר עם השפעת הקומוניזם על הלך הרוח

(בייחוד של הנוער ) בארץ ישראל ,

שכטר מסתייג מן הקומוניזם במפורש ובמובהק  .הוא טוען כי הקומוניזם אינו יכ ול להיות תפיסת חיים
רצינית משום ש:

על השאלה  " :מה טעם חיי " ניתנת שם תשובה ההורסת את הקיום האנושי ,את משמעות החיים .
בקשיים מרובים יכול אדם או קיבוץ אנושי בעל עוצמה פנימית להחזיק מעמד  ,להתקיים קיום
נפשי בתוך סביבה תעשייתית מתוכננת  ,המלאה מכונות  ,אבל קשה פי אלף להחזיק מעמד
ולהתקיים בתוך סביבה שהתעשיה המתוכננת נהפכה שם לאל-

האלים ,ליסוד העולם  ,לחוויה

המרכזית בתודעה; במקום שהייצור הוא האלוהים והמשטרה היעילה היא שליחו.645

לדידו של שכטר ,ערכים שוליים בהווייתו של האדם תפסו מקום מרכזי בקומוניזם ,בדחקם ערכי משמעות
חווייתיים מרכזיים  ,קיום ממשי וכדומה  .יש להניח שכוונתו היא לערכים בעלי משמעות רליגיוזית כפי
שהצבעתי עליהם לעיל  .לפיכך טוען שכטר  ,כי אין האדם שואף להפוך ולהיות למכונה משוכללת  ,אפילו
במחיר של רמת חיים גבוהה והשכלה נאותה  .אלו אינן עיקר בחיי אדם  .כתוצאה מכך  ,הקומוניזם אינו
צופן עתיד רוחני משמעותי.

 644על כך כתבתי בהרחבה בפרק ג' ,עמ' .177-169
 645ראו שכטר,ממדע לאמונה ,עמ' 155
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לכן ,אנשים אשר כל המאבק בחייהם הוקדש למען השלטת הקומוניזם  ,ירוויחו אולי "שכל אחד יעבוד
ויקבל את מנת הלחם  ,את מנת ההשכלה ואת מנת התיאטרון שלו  ,ולא יטריד את עצמו ואת אחרים
בבעיות ובחילוקי דעות " .646אולם ההפסד המרובה יותר יהיה ,חיים נטולי משמעות  " .מי שעמד על סודה
של המשמעות מואס בפתרון הרוסי .אין הוא חפץ בפתרון כזה ,כי אינו חפץ במות המת".647
האלטרנטיבה הקפיטליסטית היא טובה יותר  ,משום שהיא מאפשרת חיי משמעות  ,למרות שאינה מדרבנת
אותם בהכרח  .הקפיטליזם אינו נאור במונחיו של שכטר

 ,אך הוא בהחלט פחות רע

 " :גם בעולם

הקפיטליסטי מושלת הסתמיות בכיפה  ,אבל אין מקדשים בו את הסתמיות כשם שמקדשים אותה בעולם
648

הקומוניסטי"

טוען שכטר  .יחד עם זאת  ,נראה לי כי  ,אולי בשאיפה לצבירת הון ישנם ממדים של

סתמיות ,אך לא ניתן להתעלם מן העובדה שהקפיטליזם מאפשר גם

את קיומם של חיים רוחניים

פלורליסטיים.
שכטר כמחנך ,מביא את התפיסה הקומוניסטית בפריזמה של החינוך בארץ אל האבסורד .הוא כותב:

יש לעורר את תשומת לבם של המחנכים

 ,שמניסיוננו למדנו כי החינוך לסוציאליזם  ,כדרכו

אצלנו ,מביא את הנוער שלנו למסקנה הסופית  ,הרוסית [ ]...אנו יכולים להיעזר בסוציאליזם ,
שיש בו כוח משיכה לגבי הנוער שלנו  ,אבל אין לסמוך עליו  ]...[ .בעקבות החינוך הזה אין
לנוער כוח לעמוד בפני הפיתוי הקומוניסטי לאבד את עצמו לדעת מבחינה פנימית (וגם מבחינה
מדינית) .יש לבקש דרכי חינוך אחרים  ]...[ .מבחינה אידיאולוגית אי אפשר להיות ניזון תמיד מן
העובדה שיש רעבים ; ואם אין רעבים כאן – יש רעבים בהודו  ,ואם אין רעבים בהווה  -יהיו
רעבים בעתיד .חינוך כזה סופו מר.649

החשש העולה אפוא אליבא דשכטר הוא  ,שהסוציאליזם שהוא פתרון ביניים נוח יחסית  ,עלול להביא את
הנוער הקיצוני בישראל לי די מסקנה שרוסיה היא הפתרון  .בסרקאזם אופייני הוא כותב כי  ,אי אפשר

 646ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .161
 647ראו שם ,עמ' .162
 648ראו שם ,עמ' .162-160
 649ראו שם ,עמ' .163-162
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להיות ניזון מרעבונם של אחרים  ,סוגיית הרעב בלבד אינה יכולה להיות מקור למלאות פנימית  ,והישענות
על רעבונם של אחרים מותיר את האדם ברעב פנימי שהוא מסוכן לא פחות.
בראשית פרק זה הראיתי כי שכטר מייח ס בתחילה משיחיות לקומוניזם  ,בהיותו דואג למחסורם של כל
בני האדם  .אולם לאחר זמן הוא מסתייג ממנו נחרצות  .לא אופי החינוך  ,לא הלחץ המשטרתי ולא מניעת
חופש הדיבור מהווים מוקד להתנגדותו לקומוניזם  ,אלא החשש שדאגה מופרזת לרעבים יבואו על חשבון
פגיעה במשמעות חייו של האדם.
גישתו זו מצויה גם בכתביו המאוחרים יותר של שכטר בעיסוקו בדמוקרטיה ובקומוניזם  .שכטר אף הגיב
ל"פרסטרויקה" נוסח גורבצ 'וב בסוף שנות ה 80 -של המאה העשרים  .נפילת הגוש הקומוניסטי לא
הפתיעה את שכטר  .אך הוא טען  ,כי השאלה העיקרית היא  ,מה יהא על תוכנם של החיים החד שים לאחר
השינוי הדמוקרטי .גם בסוגיה זו שכטר דבק בגישתו הבסיסית.

 .2נאציזם' :מלכות' או 'מינות'
שכטר מתייחס לנאציזם (כמו לקומוניזם ) במושגי הפטישיזם  .הוא כותב  " :ניטשה רצה ליצור אלילות
מיתית ,והנאצים עשו ממנה פטישיזם ארגוני " .650כלומר ,פרשנות לקויה לדבריו של ניטשה ,החותר
להחייאת ה מיתוס ,הפכה את המיתוס לפטיש ואת הארגון המפלגתי לאליל  .יתר על כן  ,המנגנון המפלגתי
של הנאציזם בזמנו  ,נועד להשכיח את הריקנות מלב הנוער  .המנגנון אינו אלא פולחן פטישיסטי  ,הנובע
מהאלהה של ערכים מטריאליים  .שכטר טוען  ,כי תוצאתם של ה המוניות ו המנגנון המפלגתי  ,שהפכו
בנאציזם להיות "עיקר העיקרים" ,היא הרת אסון.
ברם ,בניגוד לקומוניזם  ,שכטר מכנה את הנאציזם גם כ 'מינות' .651דומה ,כי ביטול ערך האדם  ,ביטול
ערכי המוסר  ,הסרת האחריות המוסרית מהאדם ושנאת היהודים באידיאולוגיה הנאצית  ,הניעו את שכטר
לכך .במאמרו "תורה ומינות "

652

שכטר טוען כי  ,דחיית המיתוס מהווה אבן דרך משמעותית בדרכם של

מסלקי ה מטאפיזיקה .לפיכך ,הניסיונות להחייאת המיתוס הם ניסיונות פטישיסטיים והנאציזם החפץ
בהחייאת המיתוס באטמוספרה תרבותית ופילוסופית מבטא בכך פטישיזם מינותי

 .הן את סילוק

 650ראו שם ,עמ' .113-112
 651ראו י' שכטר ,מושגים ישנים ומובנם החדש  ,בתוך :שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .144-137
 652ראו שכטר ,תורה ומינות.
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המטאפיזיקה והן את החייאת המיתוס מכנה שכטר 'מינות' .זאת ,משום שהן נשענות על היבטים שהיו
נכונים בעבר ,ועתה פג תוקפם .או לחילופין ,משום הישענותם על פרשנות לא נכונה של ערכים חשובים.
באחת מעבודותיו הוא מכנה את הנאציזם כ-

"מלכות שנהפכה למינות " ,דהיינו אידיאולוגיה שיש בה

נתונים אמיתיים ויסודות חיוביים  ,אשר סטתה סטייה משמעותית מן הדרך ועל כן יש להלחם בה מלחמת
מצווה .שכטר כותב:

אין בין אחדים מעיקרי הנאצים לבין עיקרים אחדים של שיטה מדינית נכונה אלא כמלוא הנימה .
הטעמה אחרת  ,הדגשה אחרת – והעיקר נעשה אחר  .משום כך אנו מצווים לבאר ולחזור ולבאר
את ההבדלים שבין המינות הנאצית לבין תורת אמת  .יש אוטוריטה הכרחית  ,יש תורת גזע
נכונה ,יש מרחב מחיה הכרחי  ,יש כלכלה תכניתית הכרחית  ,אבל כל אלה הפכו בנאציזם
לאמונות תפלות ,משום שהוא נובע מתוך כפירה בעקרונות המוסר.653

ניכרת כאן תפיסתו המורכבת של ש כטר בנוגע למשטר זה  .מצד אחד הוא מעניק לו ממד של אמת -
מלכות ,כיוון שיש בעקרונות הנאציים היבטים נכונים  .אך מצד שני  ,ביטול ערכי המוסר העומד ביסודם ,
מסיט את המשטר הנאצי ועקרונותיו אל מחוז ה'מינות'.
הנאציזם ,בנוסף להיותו 'מינות' ,הוא גם כפירה  ,לדידו של שכטר  ,כלומר " :שלילה מדעת של המינימום ,
של הגינות מוסרית  .הוא פוטר את האדם מן הקשיים שבהגשמה  ,משום שהוא שולל את המוסר ".654
שלילת המוסר והתנכרות לערכים מהוות כפירה לדידו של שכטר

 .לפיכך ,טוען שכטר כי המלחמה

בנאציזם היא 'מלחמת מצווה ' ,655היינו מלחמת השואפים לקיים את המ וסר מול אלה השוללים אותו .
דומה ,כי שכטר עורך כאן שימוש במונח בעל קונוטציה דתית ולא בכדי  .היא נובעת מתפיסותיו את ה'אדם
המהותי' שערכיו המוסריים כרוכים בממדים טרנסצנדנטיים השואפים להגשמה מעשית

 .לפיכך שכטר

תפס את המלחמה בנאציזם כמלחמת מצווה  ,כלומר מאבק נחרץ בב יטויי הרשע  .יחד עם זאת  ,ביקורת זו
של שכטר אודות הנאציזם  ,נראית לי מעט מינורית לנוכח הזוועה הנאצית שהתחוללה  .אולם ,יש לתת את

 653ראו י' שכטר ,מושגים ישנים ומובנם החדש  ,בתוך :י' שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .134
 654שם.
 655שם ,עמ' .141
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הדעת לכך  ,שהיא נכתבה בארץ ישראל במרוצת ימי המלחמה

 ,בטרם נודעו תוצאותיה הטראגיות

והטוטאליות.
דומה ,כי הן סוגיית הנאציזם והן סוגיית הקומוניזם ,נדונו בפריזמה תיאולוגית בהגות השכטריאנית .שכטר
מבטא בזאת את הפקעת המושגים הללו

(מינות וכפירה ) מרשותם ה מטאפיזית ,מרשות ההכרה הדתית

גרידא ומחילם על ממדים ערכיים בעולם הריאלי והמוסרי

 .הנה כי כן  ,שכטר מציב את ההיבטים

התיאולוגיים בראש ,גם בסוגיות האקטואליות העומדות על פתחו .בעוד ,שהנסיבות הפוליטיות ,הכלכליות
וכדומה ,מהוות עבורו גורם משני .אך ,כלום הכל יכול להיבחן בפריזמה התיאולוגית בלבד?

שכטר מפרט כיצד הכלל

"מלכות שנהפכה למינות " מתבטא בסיסמאות המבטאות את האידיאולוגיה

הנאצית:

 .1המנהיג והבגידה בבחירה החופשית
הנאצים טענו כי המנהיג הוא מעל לכ ול והם מבצעים את רצונו של המנהיג  .לעומת זאת טוען שכטר  ,כי
מנהיגות היא ערך חיוני בחייו של עם  ,קרי 'מלכות' .אולם ,עריצות ובחירה בעריץ  ,נובעים מעייפות ,
מאובדן דרך  ,מכישלון הגשמת ערכי המוסר ומשאיפה להסיר את האחריות מן האדם  .רעיון המנהיג הוא
רעיון יסוד בחברה האנושית  ,אין לך קללה גדולה מלהיות כצאן ללא רועה  .אבל את העריצות יש לשלול ,
משום שהעריץ אינו כפוף לחוקי המוסר

וזוהי 'מינות' .שכטר מבאר את הגורמים לעלייתו של משטר

עריצות בזמן החדש:

האדם בזמן החדש המשוחרר מעול השעבוד ...קיבל זכות לבחור ראשי מדינה לעצמו ולהשתתף
על ידי כך בהנהלת המדינה  ,והוא לא ידע במה ובמי לבחור  .הוא לא ידע לשית עצות בנפשו  .נטל
האחריות שקיבל על עצמו היה כבד מנשוא  ,ואלה שבחר בהם הכזיבוהו ומשום כך קיבל עליו
ברצון את שלטונו של העריץ המחליט  ,הגוזר ומקיים וא ין מוחה בידו ...מאין מוצא הפקיד עצמו
בידיו של רשע.656

 656ראו שם.
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ניתן לומר כי שני היבטים משולבים בטיעון השכטריאני

 :הקושי בבחירה החופשית  ,ואי הבנה של

הדמוקרטיה .יש היסטוריונים הטוענים כי עליית הנאציזם לשלטון נבע מהסרת מוסד הקיסרות הגרמנית
והקמתה של הרפובליקה ה ווימארית בגרמניה שבין שתי מלחמות העולם  .העם הגרמני  ,שלא היה רגיל
בדמוקרטיה ,לא תפס את האתגר שנקרה לפניו ובעיקר את סכנותיו  .אך ,שכטר מוסיף על כך עוד נדבך :
משמעותה של הבחירה אשר ניתנה לאדם  ,היא אחריות (כפי שהראיתי לעיל  .)657האחריות הטילה כובד
מוסרי ומצפוני על האדם .אך האדם שלא הורגל בכך ,העדיף להעבירה אל העריץ .זהו ביטוי לבגידה של
האדם במתנה שניתנה לו.

 .2אומה עילאית :חובה ,זכות ואחריות
לטענת הנאצים  ,האומה הגרמנית הנעלה זקוקה למרחב מחיה לשם מיצוי הפוטנציאל הטמון בה  .שכטר
סבור כי הסיבה לדרישה זו נובעת מהיעדר הבנה של משמ עות המושג "אומה עילאית " .אומה עילאית ,
לדידו ,היא זו היודעת את סוד השלטון "שהשלטון הוא חובה ולא זכות  ,קבלת עול אחריות ולא סיפוק
יצר בלבד " .658גישה זו הולמת את מושגי הבחירה והאחריות שהוצגו לעיל

 .שלטון מסוג זה מבטא

'מלכות' ראויה .לעומת זאת  ,הגרמנים הטוענים לני וונם של עמים אחרים ובכך מצדיקים את דורסנותם ,
אינם אלא מינים ,כהגדרתו של שכטר.

 .3חטא אי הכפיפות למוסר
באספקט של תורת המדינה  ,טוען שכטר  ,כי הכפיפות לחוקי המוסר מהווה תנאי הכרחי לשליט ראוי
ולשלטון הולם .זו 'מלכות' ,כהגדרתו של שכטר .כפיפות חוקי המוסר לרצונו של השליט מהווה ,לדידו של
שכטר כפירה בערכים ו'מינות' .עקרון הפרדת הרשויות מניח שהמוסר הוא מעל לכול

 .לפיכך ,טוען

שכטר" :אי התלות של החוקה בשלטון המדינה אופיינית היא לקידמה בדרך ההגשמה  .ראובן בן מדינה
פלונית יכול לטעון נגד מדינתו לתבוע אותה לדין " .659מושג הקידמה השכטריאני מוסב – כאמור – 660על

 657בפרק השלישי ,עיקרי אמונה :בחירה חופשית.
 658שם.
 659ראו שכטר ,מושגים ישנים ומובנם החדש (גליונות)  ,עמ' .135
 660ראו לעיל ,פרק ג'.
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אמונה במשמעות החיים  .בהתאם לכך  ,הקידמה היא השאיפה לחיות חיי מוסר  ,להגשים את אידיאות
המוסר ולהיות כפוף לאינסטנציה המוסרית  .הקידמה אינה שחרור מהמחויבות המוסרית  ,אלא דווקא
כפיפות לה  .שכטר מבסס טיעון זה על כך  ,שאפילו האל נתון לש בט הביקורת המוסרית של האדם כפי
שאיוב תהה על מעשיו של אלוהים וביקר אותם  .הקידמה היא אפוא הזיקה לאלוהים באופן המובן לאדם ,
אליבא דשכטר  ,אם באמונה במשמעות החיים אם בתפיסת המוסר בהכרתו של האדם

 .משום כך ,

לגיטימית הטענה של המאמין כנגד האל היא לגיטימית  ,לא פחות מן הטענה המוסרית של האזרח כנגד
מדינתו .הקידמה אינה מטאפיזית אבל שומרת על מידה של טרנסצנדטיות  .נראה לי כי בכך שכטר מחיל
את תפיסתו התיאולוגית על סוגיה אקטואלית זו.

 .4טובת הכלל לעומת טובת הפרט
הנאצים טוענים שטובת הכלל עומדת תמיד מעל טובת הפרט .שכטר טוען כי עיקר זה נכון ביסודו ,אך:

בשעה ששני גורמים מתנגשים בנפשנו ואין אנו יודעים אם לחמול על היחיד או לדאוג לטובת
הכלל ,עלינו להכריע לטובת הכלל ולדחות את חמלתנו על היחיד מתוך תודעתנו
יודעים שיש רגעים של התרוממות הנפש בחמלה האישית על היחיד

 .אבל אנו

 ,רגעים שאין על ע פר

משלם ,ולכן גם בשעה שהיא נדחית מפני טובת הכלל אין אנו שוללים את ערכה

[ ]...טובת

הכלל קודמת לטובת הפרט אבל יש ערך ליחיד.661

שכטר מציג דיאלקטיקה ביחס בין ערך היחיד וטובת הכלל  ,בעוד שהנאציזם שולל את ערכו של היחיד
באופן טוטאלי לעומת הכלל  .הוא נשען על עקרונות

המצויים בדת ישראל בפריזמה של הערכים

ההכרתיים והחווייתיים .באמצעות מושג החמלה שהוא מושג נפשי ,שכטר מבטא את הזיקה לטרנסצנדנטי.
ערכים שונים מתנגשים בנפש ויש הכרח להכריע מהו הערך הדוחה את חברו  .דחיית הערך לשעה קלה
הוא בבחינת 'תורה' ,ואינה מהווה את דחיית ערכו מן הבחינה העקרונית  .בניגוד לכך  ,דחיית הערך
לדורות ,היא 'מינות' ,כהגדרתו.

 661שם.
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 .5אנטישמיות
בעבודותיו ,שכטר ממעיט לעסוק בסוגיה האנטישמית ואילו בסוגיית הנאציזם הוא עוסק בהרחבה  .נראה
לי כי בנידון זה  ,ההיבטים האוניברסאליי ם משמעותיים יותר עבורו מאלו הפרטיקולאריי ם .662יתכן כי
בכך שכטר מושפע ,מהתפיסות האוניברסאליות בכלל ומחזון האוניברסאליות של ה"חוג הוינאי" בפרט.
שכטר טוען ,כי האנטישמיות נובעת מכישלונו של העם היהודי להיות לעם ,לצד כשלון ההתבוללות:

האנטישמיות שבנאציזם אף היא ניזונת בעיקר מכשלונות

 :מכשלון נסיון ההתבוללו ת ומאי

היכולת של האומה היהודית לשוב ולהיות לעם  .הרצון שהתעורר בתודעתה לשוב ולהיות לעם
נתקל בקשיים פנימיים וחיצוניים  .התגבר עליו הרצון האחר  ,הרצון להתבוללות שהוא הרצון
לאיבוד לדעת של האומה  .אבל גם רצון זה לא התגשם במלואו  .בה במידה שמתגשם ויתגשם
הרצון להיות לעם – יסתלק כוח האנטישמיות ויפקע זכותה.663

ניכרת אפוא ההשפעה של העמדה הציונית בנוגע לאנטישמיות  .ניתן לומר כי זוהי למעשה  ,עמדתו של
הרצל בספרו "מדינת היהודים" .664היינו ,הרצון להיות לעם ומניעת ההתבוללות  ,יפקיעו את בסיס הטיעון
האנטישמי .שכטר ,נחשף בוינה להשפעות ההשכלה על היהודים  .אין ספק שהפיתוי להתבוללותם של
המשכילים היהודים  ,היה גדול  .ניתן היה לצפות  ,שהתערות היהודים בחברה המשכילה והכללית תמנע
אנטישמיות .אולם ,בניגוד לכך  ,טוען שכטר  ,דווקא ההתבוללות היא זו שגרמה לאנטישמיות  .יתכן ,כי זו
הסיבה ששכטר מבקש להתמקד בה גותו הערכית -דתית בארץ ישראל ולהקדיש לפעילות החינוכית מאמץ
רב .הוא מנסה לבנות תשתית דתית משמעותית בנפשם של היהודים ,שתחזק את העם היהודי.
לפיכך טוען שכטר כי גרמניה היא "מלכות של מינות " ,משום שהיא מתקיימת על כישלונות  ,על אי יכולת
של האדם להגשים את עקרונות המ וסר ועל שלילת הערכים  .ברם ,כיצד יכולה החברה האנושית לתקן
מצב זה? על כך עונה שכטר:

 662מושגים אלה יבוארו בהמשך.
 663שם.
 664ראו הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' .10
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אין תקנה לאדם להפטר ממלכות זו  ,אלא על ידי המלחמה בה ובעיקריה ועל ידי הגשמת עקרונות
המוסר בחיים .מסירות הנפש במלחמה זו היא תטהרנו מעוון המינות שבו  ,כלומר ,מעוון הזלזול
בערכים שגרם לנאציזם  .עצם מעשה המלחמה ברע יבער את הרע מקרב הלוחם  ,ההתאמצות
להגשים את עקרונות המוסר בחיים תשיב לעקרונות האלה את כוחם.665

שכטר נוקט בכלל "סור מרע ועשה טוב " :דיכוי הקול הנאצי מחד  ,ובירור כלל אנושי אודות הערכים
המשמעותיים והמרכזיים שבחיים מאידך  .כל זא ת ,על מנת להשיב את העוצמה לערכים המוסריים
ולעקרונות המוסר בכלל  .שכטר אף מגדיר את המלחמה בנאציזם כ-

"מלחמת מצווה " .666במסורת

היהודית מלחמת מצווה היא כיבוש ארץ ישראל או עזרה "מיד צר" ,667אך כא ן שכטר מרחיב את המושג
והופך את משמעותו למלחמה על אוניברסאלי ת על ערכי ה מוסר .הוא אף מוסיף וטוען  ,כי למלחמה זו
השפעה של טהרה מוסרית על הלוחמים עצמם.
שכטר חותר אפוא ,להפוך חזרה את היוצרות ,מ'מינות' ל'מלכות' ,בחברה האנושית.

שכטר שולל את הגישה הפציפיסטית בנוגע לנאצים .הוא טוען כי העיקרון הפציפיסטי יוצא מנקודת הנחה,
שהרשע הוא ב על מצפון ושואף למוסריות  .הויתור כלפיו יחשוף לו  ,לעצמו את זהותו האתית  .אבל ,טוען
שכטר ,שלילת המצפון והמוסר הגורפת של הנאצים אינה מאפשרת גישה פציפיסטית  ,שהרי הם שוללים
את מושגי המוסר והמצפון מן ההוויה האנושית  ,מן ההמשגה שלה  .יתכן כי שכטר מבקר בכך גישות
פאציפיסטיות נוסח צ'מברליין שרווחו בטרם המלחמה.

נמצא ,כי שכטר תופס את

הנאציזם (ואף היבטים אחדים בקומוניזם ) כיישום ה'מדעיות' ,668קרי

הביאורים המדעיים החודרים לנפש ומנטרלים את עוצמתם של הערכים  .הנאציזם מבטא כפירה  ,הנשענת
על תפיסת ה 'מדעיות' ששכטר מסתייג ממנה  .שכטר חושף למעשה את שורש הבעיה מבחינה פילוסופית

 665ראו י' שכטר ,מושגים ישנים ומובנם החדש  ,בתוך :שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .135
 666ראו למשל משנה מסכת סוטה פרק ח' משנה ז'.
 667ראו רמב"ם ,יד החזקה ,הלכות מלכים פרק ה ' ,הלכה א' :אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה ואי זו היא מלחמת מצוה
המלחמה
זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא
שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו.
 668במושג זה עסקתי בהרחבה בפרק השני.
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ומתרגם אותה לתובנות אקטואליות  .המלחמה בנאציזם מהווה עבורו תהליך של טהרה  ,שיבה אל תודעת
ערכים משמעותית ויישום של מה שהוא מכנה

'תורה' .רוצה לומר -חתירה ליישום המוסר בחברה

האנושית .בידי ה'אדם המהותי' מצויים המפתחות הנכונים לכך.

'האדם המהותי' והאחריות החברתית והפוליטית
ה' -אדם המהותי' אינו נכנע להלכי הרוח האנטי מוסריים הרווחים בחברה לפיכך כותב שכטר:

יש בין משכילים כאלה הנוטים להעריץ דווקא את השליט הוולגארי  ,היודע להחליט ולבצע את
החלטתו .האדם המהותי אינו יכול להכיר ב שלטון כזה אפילו מוכיחים לו שרק בדרך העריצות
אפשר לפתור את הבעיה הכלכלית בזמננו שהחמירה בגלל הריבוי העצום של בני האדם
ודרישותיהם המרובות.669

670

כבר הראיתי לעיל

כי את דמותו של ה 'אדם המהותי ' שואב שכטר מדמותו האתית של סוקרטס

.

במאמרו "פילוסוף למופת " שכטר מספר את ס יפורו של סוקרטס  ,על פיו שלושים עריצים באתונה זימנו
את סוקרטס ופקדו עליו להסגיר אדם מסאלאמיס לצורך המתתו .בפריזמה אקטואלית שכטר כותב:671

פקודות כאלו ניתנו על ידם לרבים  .מתוך רצונם להרבות עד כמה שאפשר את מספרם של
האחראים למעשי העריצות שלהם  ( .672זאת היא שיטת ה גיסטאפו הידועה למדי  .באמצעותה
הצליחו להשמיד רבבות .עשו אנשים כשרים "שליחים לדבר עבירה" ומתוך כך נהפכו לשותפים
באחריות ולמשתפי פעולה).

שכטר מציין ,כי אילו היה סוקרטס נעשה "שליח לדבר עבירה " כפי שציוו עליו השלושים  ,היה רואה את
עצמו ככופר באלים והפילוסופיה שלו הייתה מתבדית  .כפרשן של סוקרטס שכטר טוען  ,כי העיסוק

 669ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .47
 670פרק ב' ,עמ' .128-119
 671ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .33-32
 672ההדגשות במקור .א"ש.
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בפילוסופיה מקבל משמעות כאשר הוא מבטא רלוונטיות לחייו המעשיים של האדם .משום כך ,לא הניסוח
הפילוסופי הוא העיקר  ,אלא יישומו  .סוקרטס מוצג כאדם הנאמן לדרכו באופן מעשי  ,ולכן סירב להיות
שליח לדבר עבירה.
משמעותו של המונח התלמודי "שליח לדבר עבירה " ,בו שכטר עורך שימוש  ,היא שהאחריות לביצוע
פשע חלה על המבצע  ,אפילו אם הוא עושה זאת בשליחות של סמכות אנושית גבוהה הימנו  .מכאן שאין
מושג השליחות תופס  ,כאשר מכוון האדם לעשות עבירה על חוקי המוסר האנושיים האלמנטאריי

ם.

בתלמוד נאמר :דברי הרב (דברי אלוהים) ודברי התלמיד (השולח) ,דברי מי שומעים ?! היינו האדם צריך
להיות נאמן לתובנות המוסר המובנות לכול ולא להיעתר לבצע עבירות העומדות בניגוד להן  .לעניין זה צו
האל ,או צו המצפון המוסרי האלמנטרי ,עולה בחשיבותו על צו קצין או מפקד רם מעלה.
ניכר כי שכטר מגיב בכך לטיעונים שעלו על ידי הפושעים הנאציים בנירנברג אודות הפקודות שניתנו
להם ועל ידם  .673הפילוסופיה ,אינה אפוא ביטוי לרעיון מבריק ומפתיע  ,אלא עיקרה הוא במימוש הדרך
הרעיונית-מוסרית בחיים  ,קרי 'תורה' ,אפילו מתוך סכנה לחיים עצמם  .סוקרטס ואחרים המממשים את
רעיונותיהם בחייהם ומוסרים את נפשם על כך  ,מהווים ביטוי למרטירים אתיים השואפים למימושם של
ערכיים החיוניים בחברה .אישים אלה נחוצים למצפונה של החברה ומהווים דגם מעשי ל' -אדם המהותי'.

השואה' ,האדם המהותי' ו'נצח ישראל'
שכטר ,שנוכח מרחוק בתהליך ההשמ דה של עמו  ,מאמין שלמרות הכול  ,יש תקווה לעם היהודי  .יתר על
כן ,הוא סבור כי כשם שאין לשכוח את אשר נעשה ליהודים  ,כך יש לדאוג לכך שה 'תורה' לא תשכח .
לשם כך ,יש לפעול בשני מישורים  :דאגה להקמת מדינה  ,קטנה ככל שתהא  ,וכן עיסוק בתכנים המיוחדים
לעם ויישומם למעשה .העם היהודי ,לדידו של שכטר ,זקוק לבסיס מדיני .עם זאת ,תוהה שכטר:
נניח כי יעלה בידינו לבסס את ישובנו ונהיה מדינה קטנה

 ,לכל היותר כדוגמת בולגריה או

רומניה - ,כלום זה אידיאל שכדאי לשאוף אליו ? טענה זו נשמעת בזמן האחרון מפי רבים וסכנה
בה .אין לה כל הצדקה ויש בה משום גאווה ריקה ופזיזות רוח כאחד.674

 673במקום אחר ש כטר מציין את סוגיית שליח לדבר עבירה כביטוי לכך שההלכה היא כתורת חיים  ,ראו שכטר ,מבוא
לתלמוד,עמ' .80
 674ראו שכטר ,הערות קלות לשאלות חמורות ,עמ' .70
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האידיאל שכדאי לשאוף אליו ,הוא להקים:

מוסד עליון ראוי לשמו שיקבע הלכה בעניני השקפות ונימוסים

 .השאלה העיקרית שתעמוד

לפתחו היא מהן המצוות והחובות המוטלות על אדם מישראל בזמן הזה?.
המוסד יעסוק בהשקפות היסוד והמצוות העיקריו ת שבתורה  .ואם יצליח יכול לשמש מופת
לתגובה חיונית של האומה על תכנית ההשמדה של הנאציזם שביקש לעקור את הכל  ,את הגזע
ותורתו .אבל גם לפני היות מוסד זה  ,שסופו להיווצר  ,עלינו לשמור על עצם תורתנו שלא
תשתכח מלבנו ושלא תהפך להטפה טמפלית.675

שכטר תומך למעשה  ,בכינונו של מוסד לאומי במדינה העתידית  ,שיאפשר את יישומו של 'האדם המהותי'
הלכה למעשה  .זאת ,קרוב לודאי  ,לנוכח האובדן בשואה ואולי אף כמענה לסוגיות האמוניות העולות
ממנה .יתכן ששכטר תופס זאת כמוסד כדוגמת הסנהדרין בימי בית שני.

שכטר הוא גם איש של זמנו .הניסיון לכונן "מוסד על" שידון בהשקפות יסוד של העם היהודי נובע במידה
רבה מן ההנחה הנאיבית כי ניתן לשנות דפוסי תרבות ולעצבן על פי דרך אחידה  .רעיונותיו אלה גובשו
מאוחר יותר ,כפי שניכר מ"עיקרי הדת והאמונה" ,676שנוסחו בספרו "ממדע לאמונה".
יתר על כן  ,הסתייגותו של שכטר מן הממסד ה דתי בולטת מאד  ,הואיל וממנו לא תצמח ישועה אידיאי ת.
הוא חושש למעשה משני סוגים של יחס לדת  :מאובנות דתית שתהפוך להטפה של בתי כנסת או לחילופין
שכחה מוחלטת של התורה  .לפיכך ,חותר שכטר לטיפוחו של 'האדם המהותי ' .אדם זה  -כאמור- 677
מעמיד את ערכיו האתיים והרליגיוזיים

במעמד נעלה  ,עומד בזיקה לנעלה או לאלוהי שבאדם  ,נאמן

למצפונו ודוחה את ההמון וההמוניות מתודעתו .חינוך הדור ברוח זו ,או הדומה לה ,תוכל :

להחיש את תהליך הצמיחה החדשה של העץ מתוך השרשים הנשארים  .מלבד הקינות  ,הצומות
והצעקות ,שאי אפשר להמשיך בהן עד אין סוף [ ]...הרי חיזוקה של השארית ברוח ובגוף הוא
 675ראו שם ,עמ' .70
 676על כך ראו בהרחבה בפרקים שני ושלישי של עבודה זו.
 677ראו לעיל בפרק ב' ,עמ' .121-120
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עיקר התגובה על תכנית ההשמדה  .עצם העובדה שאנחנו שארית  ,שנשארנו מעט מהרבה ,
צריכה לההפך לכוח מיוחד בתודעה

 .מתוך הרגשת השארית יקום מניע חדש לבניין

,

לרסטוראציה .יש ערך רב להסברתו ולהדגשתו של המובן הריאלי שבמושג "נצח ישראל ",
להראות בראיות נאמנות כיצד אומה זו מתחדשת תדיר ,כי על עובדה זו מבוססת האמונה בגאולה
המקווה של האומה.678

המונח "נצח ישראל " מקבל אפוא ממד ריאלי  ,המבוסס מבחינה אמפירית בהגות של שכטר  .העם היהודי
עובר תהליך של השמדה שהוא בבחינת ניתוח מר וכואב  .אולם ,אובדנו של חל ק מן העם  ,אינו מעיד על
אובדן העם כולו ובוודאי שאינו מעיד על אובדנה של רוח העם המיוחדת  .המשמעות המעשית היא  ,שיש
להקדיש את מרב המאמצים החינוכיים כדי שגם הרוח המיוחדת לו ,תמשיך להתקיים.
שכטר בוחר לרכז את מאמציו ההגותיים בשארית הפליטה אשר תכונן תפיסה מסורתית חדשה ,אשר מצד
אחד תמשיך את המסורת  ,ומצד שני תעצב אותה על פי סגנונה המחודש  .משום כך הוא מביע את תקוותו :
"לישועה ,לשיר חדש שאינו (אלא) כהמשך ותיקון של השיר הישן".679

 678ראו שכטר ,הערות קלות לשאלות חמורות ,עמ' .68
 679ראו שכטר ,מושגים ישנים ומובנם החדש (גליונות) ,עמ' .137
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חלק ב' בין אוניברסליזם לפרטיקולריזם
ההגות השכטריאנית מתאפיינת במתח מתמיד בין שני צדדים

 ,האוניברסאלי והפרטיקולארי  .הצד

האוניברסאלי משמעותו קבלת מוטיבים מחשבתיים מבני האומות והדתות השונות  ,שאיפה לשיפור דפוסי
החשיבה וההבעה הכלל אנושיים ועיצוב חברה אנושית מוסרית וטובה יותר

 .בעוד שהפרטיקולארי

מתמקד בקהילה ,בלאום המסוים ובפרט .דפוס החשיבה הפרטיקולארי מא ופיין בניסיון לעצב לאום מסוים
או קבוצה בתוכו ,תוך זניחת המכלול האוניברסאלי.
תחילת דרכו של שכטר מאופיינת בפרטיקולריזם  ,קרי ,בית המדרש היהודי והדאגה ללאום היהודי .
בהגיעו לוינה אימץ שכטר מוטיבים אוניברסאליים  .השאיפה לכונן שפה ברורה  ,נקייה מ מטאפיזיקה,
הייתה ע בורו משימה כלל עולמית הנוגעת במשיחיות  .בוינה ,התוודע שכטר לשלל גוונים של אמונות
ודעות ,כדוגמת אוטו ,קירקגור ועוד .מאוחר יותר ,בהגיעו לארץ ישראל ,הוא מתמקד יותר בפרטיקולארי,
בשאיפה לתרום את חלקו בעיצובה של המדינה שנוסדה לאחר השואה

 ,תוך שימוש ויישום רעיונות

אוניברסאליים במסגרתה .כתוצאה מכך  ,ניתן להבחין ביחס דיאלקטי שבין שני המרכיבים הללו בהגותו .
אחד הביטויים לכך ,הוא יחסו לציונות ולמדינת ישראל ולרעיונות המהווים ,לדידו ,עיקר בחיי העם.

 .1הציונות ומדינת ישראל
הלאומיות והציונות  ,היו נדבך מרכזי בשורשיו האידיא יים והחינוכיים של שכטר  .680הוא נולד על ברכי
התמיכה בתנועה הציונית  .השאיפה לעלות לארץ ישראל וליטול חלק במפעל הציוני  ,היו עבור שכטר
מטרה בפני עצמה  ,שיושמה לנוכח עליית הנאציזם בווינה  .681הקמת המדינה נתפסת על ידי שכטר
כ'גאולת ישראל ' ,במובן הפרוזאי והאמפירי  .אשר על כן ,שכטר סבור כי יש להקים מדינה בהקדם
האפשרי .לדידו ,העם היהודי החמיץ הזדמנות להציל את עצמו מרודפיו  ,מכיוון שלא נענה כאיש אחד ,
לקריאתו של הרצל להקמת מדינה לעם היהודי  .הסיבות למחדל זה נובעות  ,מהיעדר יכולת טכנית של עם
השרוי בגלות ימים רבים  ,או לחילופין מן ה קשיים שהערימו מדינות שונות בפני העם היהודי  .אך דומה ,

 680על כך ראו לעיל בפרק א' עמ' .31-28
 681ראו גם לעיל בפרק הראשון (שנות ילדות ונעורים ),עמ'  .31-28כותב שורות אלה יודע כי ש כטר ביקש להגיע לארץ
ישראל בטרם ה "אנשלוס" ( סיפוחה של אוסט ריה לגרמניה בשנת  ,)1938אך בגלל נסיבות משפחתיות לא נסתייע הדבר בידו ,
שכטר ידע לספר כי אחד מקרובי משפחתו סירב בתוקף לעלות לארץ ישראל ושכנע את אביו ואמו שיישארו בוינה  .ומשום
תלותם הכלכלית של ההורים בבנם הייתה משמעותית שכטר נשאר עמהם בוינה .
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כי שכטר מאשים גם את ההתעמקות הפילוסופית היתירה באופיו של הבית הלאומי  ,שגרמה לאיבוד זמן
יקר והביאה בעקיפין לאיבוד חלק משמעותי מן העם בשואה:

בכל אופן עובדה היא  ,שתחת להבין את תורתו של הרצל כפשוטה ולעשותה

– הרבינו לחקור

ולדרוש תלי תלים של הלכות על השאלה  :אם יש צורך במדינה או במרכז  ,בבית לאומי או
בקהיליה ,ומה יהא טיבם  :דתי או בלתי דתי  ,קאפיטאליסטי או סוציאליסטי וכו ' וכו' .הדיונים
הרבים על דבר שעדיין לא בא לעולם – סימן רע הם לנו .ובינתיים אנו הולכים וכלים.
מי יתן ותקום רוח  ,רוחו של הרצל  ,בשארית אשר בארצות השונות ; מי יתן ותחדור שם תורתו
במשמעה הפשוט והדחוף ; מי יתן ויקומו בעלי מעוף וכוח ארגון ויקיימו את התורה הזאת בעוד
מועד ובקנה מידה גדול.682

כפי שהראיתי לעיל  ,שכטר רואה חשיבות רבה בכינונו של מוסד במדינה העתידי ת ,שיאפשר את יישומו
של "האדם המהותי " הלכה למעשה  .אולם ,את זאת יש לעשות לאחר הקמתה של המדינה  ,אשר תהווה
מקום מקלט פיזי לעם היהודי .שכטר מעדיף אפוא להתרכז בפרגמטיזם הפרטיקולארי נוסח הרצל.
ברם ,גישתו לציונות נושאת אופי אידיאי נרחב ומעמיק יותר  .שכטר טוען  ,כי על אף אופיו של הכפירתי
של המרד הציוני  ,מצויה בו דתיות  .בכך ,מצטרף שכטר לשורה של הוגים דתיים

(רליגיוזיים)

683

בישראל .לדידו ,חלק מן המרידה היא במושגים המטאפיזיים הדתיים שנתאבנו .שכטר סבור ,לאור הנאמר
לעיל , 684כי 'תורה' היא הבהרת המושגים  ,קרי סילוק ה מטאפיזיקה .לפיכך ,החלוצים השואפים לקיומם
של ערכים בחברה  ,ערכים מוסריים במשמע  ,והמתרחקים מן ה מטאפיזיקה המילולית הרי הם אנשי
'תורה' .בעוד שהמתנגדים להם הם

'מינים' ,משום שהם עומדים על מושגים

מטאפיזיים נטולי תוכן .

הרעיונות הפילוסופיים של שכטר  ,מקבלים אפוא  ,משמעות וביטוי ק ונקרטי בחיים  .בנוסף ,החוויה
הנפשית בהתיישבות  ,בעליה ,בניסיון לייסד חברה מוסרית וצודקת  ,מעידה על להט משמעותי  ,על כמיהה
לתוכן חיים נעלה .משום כך ,יש בה מן הדתיות.
682במאמר פרוגראמאט י שנכתב לאחר מלחמת העולם השנייה יחד עם יצחק למדן (שכטר ולמדן כתבו שתי רשימות שנכללו
בכותרת אחת) "חמישים שנה ל"מדינת היהודים" של הרצל" .ראו שכטר ולמדן ,חמישים שנה ל"מדינת היהודים" ,עמ' .252
 683ראו ש ' אלמוג ,ערכי דת בעלייה השניה  ,בתוך :ציונות ודת  ,עמ'  300-285וכן א ' שפירא ,המוטיווים הדתיים של תנועת
העבודה ,שם ,עמ' .327-301
 684ראו לעיל פרק א' עמ' .77-72
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מן הצד האחר שכטר חושש  ,כי תוכנה של המהפכה הציונית המתבססת על ערכי

"אומה ולשון בלבד "

עלול להתערער ברבות הימים .לפיכך ,הוא מקדיש מאמץ לביסוס תוכני של ארץ ישראל המדינית  .גישתו
הפרגמאטית (החדורה באידיאה ) מניעה אותו להסתייג מגישות קוסמופוליטיו ת מופלגות .685הנה כי כן ,
שכטר עבר תהליך מן האוניברסליזם נוסח וינה ,אל הפרטיקולריזם היחסי ,בארץ ישראל.

התנועה הציונית – ביטוי מחודש של רליגיוזיות
בתפיסתו המורכבת  ,מבקש שכטר להציג שני צדדים בתנועה זו  ,חיובי ושלילי  .הצד החיובי  ,הוא המרד
ששורשו רליגיוזי  .משום כך  ,הציונות ,נתפסה בהגות השכטריאנית  ,כתחליף רציני לדת .יחד עם זאת ,
ישנם צדדים שליליים בציונות המתבטאים בגאווה י

תירה ובריקנות  ,הנובעת מהתמקדות בהיבטים

מטריאליים נטולי תוכן פנימי-רוחני-דתי.
ברם ,למרות ששכטר העניק לגיטימציה למרד הציוני  ,הוא סבר כי התחליף אינו דומה למקור  .לפיכך,
הציונות אינה "דת" במובן המקובל של המילה  ,אך פועלים בה מאפיינים דתיים פנימיים  ,686המהווים
בסיס מהותי לקיומה .שכטר סבור כי בתודעה המודרנית" ,היחס האישי לדבר אלוהים התחלף [ ]...ונעשה
ליחס מדעי  ,פילולוגי-היסטורי ,ליחס לאומי  ,ליחס ספרותי -אסתיטי ,ליחס סוציאליסטי  ,וגם ליחס
אפיקורסי-שלילי" .687כל היחסים האלה מלווים התלהבות  .ההתלהבות היא ביטוי לעוצמתם של הע רכים
הללו המתבטאים בנפש האדם .לדידו:

האמונה מקבלת לעתים צורות שונות עד הצורה המוזרה ביותר והיא הצורה של האפיקורסות
להכעיס ,שגם היא יסודה באמונה [ ]...והלא הדברים מובנים  :אדם שחונך בסביבה שהיה בה מן
הדתיות הפנימית (ואף על פי שהדתיות לא הייתה בעלת עוצמה כ מו שסוברים רוב אנשינו  ,הרי

 685על כך ראו בהרחבה בהמשך.
 686ראו שכטר  ,דרכים בחינוך לערכים  ,עמ'  .38בסקירתו על הספר סידהרתא להרמן הסה  " :וכך היה הדבר לפני שישים
וחמישים שנה ויותר מאוחר  ,בשעה ש בני הלמדנים והחסידים עזבו את בתי הוריהם והצטרפו לחלוצים שעלו ארצה  .נפשם של
המעולים שבין הצעירים שואפת להתחדשות  ,לשלימות ,ואינה מסתפקת בדרך שהולכים בה אבותיהם  .הדרך מן הלימוד על
עולם ומלואו או מידיעת החוקים המקובלים  ,אל העצמות ,אל החיים הפנימיים ואל ההגשמה  ,משותפת לדורות רבים – בדרך זו
עברו רבים מעמנו" .ביאור זה ציטט בשם אביו.
 687ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .125-126
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היה באווירה ההיא מן הדתיות ) ,דבריו באים מן השכבה המדעית  ,הספרותית או הציבורית  ,אבל
ההתלהבות באה מן השכבה שהיה בה מן הפנימיות הדתית. 688

שכטר מבחין ,אפוא ,בין ההתנסחויות המילוליות  ,לבין משמעותם הפנימית  .המלל עשוי להיות אפיקורסי ,
אך ההתלהבות הרוחנית המלווה אותו  ,מעידה על ממד דתי  .בדומה לכך  ,גם משה קלוורי

689

שבא

מגרמניה לארץ ישראל בשנת  ,1915סבר כי למרות הביטויים האפיקורסיים השגורים בפי העולים  ,מצא
חיים של מסירות נפש למען העם היהודי ושאל "כלום אין זו דת ?" .690נראה כי שכטר וקלוורי מבחינים
בין מה שניתן לתאר במילים לבין מה שאינו ניתן לתיאור מילולי

 .כלומר ,אף אם המילוליות מבטאת

אפיקורסות ,עדיין המהות הפנימית -שורשה בדתיות פנימית ,של הציונים החלוצים.
דברים דומים לאלו מצויים בעבודתה של אניטה שפירא אודות המוטיבים הדתיים של אנשי תנועת
העבודה .691שפירא טוענת ליחס מורכב של אנשי תנועת העבודה למסורת היהודית  .מצד אחד ,הם נשענו
על גישתם של המשכילים מזה והמרקסיסטים מזה  ,אשר לדידם  ,הדת מהווה גורם המונע קידמה והיא
כאופיום להמונים  .כמו כן  ,קיום המצוות לדקדוקיהן  ,אינו מאפשר חיים של חירות מחשבתית ויצירה
אוטונומית .מצד שני  ,טוענת שפירא  ,הזיקה לסוציאליזם הציוני  ,נבעה מעולם המיתוס היהודי והייתה
ארוגה במארג של משיחיות  ,תפיסות גאולה ותיקון עולם  .אלה היו "הרמץ החם של תקוות כמוסות
שמקורן לא רציונאלי " .לדידה ,תנועת העבודה "היתה ביסודה תנועה רליגיוזית " .692הרובד הרליגיוזי
נחשף בשעות של התלהבות מיוחדת  ,ובוטא בשלל מונחים קבליים תנ "כיים בעלי קונוטציות משיחיות
השאובים מן המסורת היהודית  .הוגים בני תנועת העבודה  693השתמשו במינוחים כגון  :חזון ,גילוי שכינה,
התגלות ,שברי ניצוצות  ,צפרירי גאולה ועוד  .הדבר ניכר בשיריהם של שלונסקי וגרינברג  .כך" ,על ידי
קידוש החולין נעשית העבודה המפרכת לבעלת משמעות טרנסצנדנטלית והמפגש עם הארץ

– התגלות

אלוהית" ,694טוענת שפירא  .יתר על כן  ,לא ניתן להבין את הגותם של מנהיגי הקבוצות כיצחק טבנקין ,

 688ראו שם ,עמ' .125-126
 689המאמר אינו מכיל פרטים ביוגרפיים על האיש .
 690ראו ש' אלמוג ,ערכי דת בעליה השנייה ,בתוך :ציונות ודת ,עמ' .293-292
 691ראו א' שפירא ,מוטיבים דתיים בתנועת העבודה  ,בתוך:ציונות ודת ,עמ' .308-304
 692שם ,עמ' 306
 693ברל כצנלסון ,אברהם שלונסקי  ,אורי צבי גרינברג ,יצחק טבנקין ואף מאיר יערי  ,ראו שם.
 694שם ,עמ' .308
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מאיר יערי ואפילו ברל כצנלסון "מבלי הרובד הנסתר של ההתלהבות הדתית " .695שפירא מסיקה  ,כי
בתנועת העבודה הייתה איבה הכרתית לדת ואפילו למסורת  ,לצד רליגיוזיות ממשית וברורה שפיעמה
בחלוצים.
שכטר מתבטא באופן דומה לשפירא  ,696אולם בניגוד לה  ,האפיקורסיות איננה מקבילה לרליגיוזיות  ,אלא
היא ביטוי לטרנספורמציה של המוטיב הדתי אל המוטיב הלאומי ,המתבטא גם באפיקורסות .לדידו ,דווקא
בממד ההכרתי האפיקורסי מצוי רובד דתי ,שהוליד למעשה את התנועה הלאומית  .ההתלהבות היא הביטוי
הפנומנולוגי של רובד זה .האפיקורסות אינה רק התנגדות חילונית לדת הממסדית ,אלא היא נובעת ממגמה
דתית ,משום שמקורה בהתנגדות כנה לדתיות שנתאבנה ,לממסד דתי שנתנוון.
בהתאם לגישתו בנוגע לסילוק ה מטאפיזיקה ,הוא מסביר ש האפיקורסות הסירה את המעטה ה מטאפיזי
השלילי מן הדת  .הדתיות המילולית נשללה ,קיום המצוות המאובן נזנח  ,ונפתח פתח לחשיפתו של הגרעין
הרליגיוזי .יתר על כן שכטר סבור  ,כי המרתה של האנרגיה הדת ית לאנרגיה החילונית  ,היא זו שאפשרה
את התחייה הלאומית בזמן הזה:

ואל יהא דבר זה קל בעיניך  :עצמה נפשית אמיתית (אף אם אינה גדולה ) יוצרת בהתחלפותה
אנרגיה חדשה  ]...[ .הפיכת האנרגיה הדתית לאנרגיה חילונית היא שאיפשרה את תחייתנו
הלאומית .האנרגיה שנוצרה מכוחה של הד תיות שנדחתה  ,עלתה בכוחה על הדתיות עצמה
והיה בה כדי להביא גאולה לישראל  .לא עמד בדתיות שלנו בדורות האחרונים כח למדי כדי
לנסות להוציא את עגלתנו מתוך הבוץ  ,וההתחלפות הביאה להחלפת כח והגבירה את הרצון
להתחדשות ,ויתכן שהיה בזה מעצת ההשגחה העליונה כדי להשאיר אותנו

לפליטה על פני

האדמה .697

כאן ניכרת גישה דיאלקטית בתפיסה השכטריאנית  .הציונות איננה זניחת העבר הדתי גרידא  ,אלא היא
ביטוי ל שינוי הקרוב באופיו לשינוי אשר מח וללת המוטציה ב גנום .כפי שמוטציה בנויה על יסוד העבר
ומחוללת שינוי שתוצרו עולה על קודמו  ,כך התאפשר קיום היהודים והיהדות בנסיבות החיים המשתנות ,
 695שם ,עמ' .310
 696אך מקדים אותה בכמה עשרות שנים.
 697ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .125-126
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דווקא לאור המרד הציוני  .698מוטאציה אפיקורסית רליגיוזית זו  ,מהווה עבור שכטר ביטוי להשגחת האל
הטרנסצנדנטי על העם היהודי.
נראה ,כי את שורשי תפיסתו זו של שכטר ניתן למצוא כבר בביאורו של אביו אודות "תלמידיהם" של
החכמים ,אשר אמרו לרבותיהם "הגיע זמן קריאת שמע של שחרית " ( במובן הגיע זמן הגאולה ) ,699וכן
מניתוחיו הלוגיים אודות שכבות ומערכות בשפה.
החלוצים הם התלמידים האומרים הגיע הזמן לפעול למען הגאולה  .הם גם סוללים דרך חדשה ,אשר אינה
הולמת במובהק את דרכי רבותיהם ,ולמרות זאת עדיין ק רויים תלמידים .בדומה לכך ,בנתחו את הערכים
הדתיים בעלייה השנייה  ,טוען שמואל אלמוג  ,700כי מגוון גדול של רעיונות רליגיוזיים פרץ לתוך החלל
הריק ,שנפער לנוכח הניתוק מ "בית אבא" .לדידו האידיאות החדשות מילאו פונקציות של דתיות שנזנחה .
כתימוכין לכך מביא אלמוג את קלויז נר ,אשר כתב על העולים בעלייה השנייה " ,העבודה נעשתה להן
כמין קדושה ממש  ,והם מתמכרים לה בטהרה וביראת הרוממות כמו שהיה מתמכר היהודי לפנים לתורה
ולתפילה".701
בנוסף ,שכטר טוען  ,כי יש שכבות שונות הפועלות באדם  ,שכבה מדעית דהיינו הניסוח המילולי  ,והשכבה
הדתית של ההת להבות הפנימית  .מכאן ,שההגות השכטריאנית  ,על אף היותה מחשבתית ופילוסופית ,
מיישמת את הרעיונות האידיאיים למציאות הקונקרטית  .ברוח דומה ,טוענת שפירא  ,כי מחדשי השפה
העברית ביקשו להתנער מן היידיש המסורתית ובכך שאפו לחלץ את העם היהודי מכבליה של שפה
בעייתית (ז'ארגון) .ברם ,השפה אינה עניין קומוניקטיבי גרידא  .בשפה שקועות תובנות הרגשות ומינוחים
הקשורים בעליל למסורת היהודית  .לפיכך" ,כל כמה שניסו רבים מהם לברוח מן המסורת  ,עצם השפה

 698דבריו אלה נמצאים במקומות רבים בכתביו  " .מה שהיה כאן בארצנו לפני כחמישים -שישים שנה יכול לשמש דוגמא לכך .
לתחום שבין אדם לחברו היה אז אופי דתי מובהק  ,אף-על-פי שהאנשים שעסקו בזה  ,בקיבוצים ובמושב העובדים  ,היו ברובם
אתיאיסטים לכאורה  .הרבה מהם אמ רו ,שאין להם קשר עם הדת  ,ושהדת היא עניין גלותי  ,אבל לאמיתו של דבר היה
לאידיאלים שלהם אופי דתי  ,ודיברו אז גם על "דת העבודה " ראו שכטר  ,מסות ה' ,עמ'  . 4כמו כן  " :ואל לנו להסתייג מן
המדינה ומערכה הפנימי " שם ,עמוד  .15ערכה הפנימי של המדינה הוא שוב בעל אפיונים דתיים ,המושגים "דתי" "דתי פנימי"
 ,לא המדעיים אלא לחיים הרוחניים הנפשיים שבאדם לחיי
וכדומה משמשים לאותה הוראת מילה שכוונתה לחיי הרוח
המשמעות שבאדם  .מאוחר יותר  ,בשנת  ,1982הוא כותב " :את המפנה שחל בעמנו על ידי התנועה הציונית החלוצית
והסוציאליסטית שהתעוררה בעי קר במזרח אירופה אפשר לנסח כך  ,שבמקום הטיפול בתחום שבין אדם למקום  ,במקום התורה
והמצוות והחסידות  ,שהיה התחום הרוחני העיקרי לפני כן  ,שאפו הציונים הסוציאליסטים להביא את הגאולה לישראל על ידי
מטאפיזי ביסודו (אף-על-פי שלרוב לא הודו באופי זה
הרחבה והעמקה של התחום שבין אדם לחברו שקיבל אף הוא אופי
בגלוי)" .ראו שכטר ,בין אדם למקום תשמ"ב ,עמ' .8
 699ראו לעיל בפרק "שנות ילדות ונערות" עמ' .31-28
 700ראו ש' אלמוג ,ערכי דת בעלייה השניה ,בתוך:ציונות ודת ,עמ' 300-285
 701ראו שם ,עמ' .299
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שבפיהם קשרה קשר פנימי עמוק בינם לבינה " .702גם שכטר הכותב חלק מעבודותיו בעברית כבר בימיו
בוינה ,מבטא בכך זיקה פרטיקולארית  .ברם ,תוכן המאמרים נוגע לנושאים שהם גם אוניברסאליי

ם.

לימים טען שכטר ,כי כתיבתו העברית נבעה מבקשתו של אביו להקדיש מאמץ למעשה הציוני.
נמצא ,כי שכטר רואה בתנועה הציונית לא רק תנועה המשנה את פני ההיסטוריה היהודית  ,לא רק תנועה
חברתית ,הפועלת לתיקון עוולות חברתיות  ,לא רק תנועה אשר הועילה לקיום היהודי  ,אלא גם תנועה
בעלת מאפיינים פנימיים רו חניים מהותיים  ,אשר חבויים בה ובאנשיה עוצמות הקרובות ל רליגיוזיות
ממשית .שכטר סבור ,כי מקור ההתלהבות שורשה בממד הדתי  .אולם ,היא אינה ביטוי לממד הדתי בא ופן
מובהק .זו דומה בהווייתה לטיפוס המהותי 703המקיים זיקה לרליגיוזי אך איננו דתי ממש.704

הבעייתיות בציונות
שכטר סב ור ,כי העובדה שה ייתה עוצמה דתית בתנועה הציונית ובתנועות הנלוות לה בארץ ישראל ,
בקומוניזם ובסוציאליזם ,אין בה כדי ל העלים עין מחסרונותיהן .אלה ייוודעו ,לדעתו ,בעתיד .המשאבים
הערכיים המניעים את האידיאליזם הציוני –הסוציאליסטי הם מוגבלים ואם המחנכים ואנשי הרוח לא יתנו
דעתם על כך  ,עלולה להתרחש קטסטרופה ערכית  .705כבר בשנות הארבעים למאה הוא כותב  ,כי יש
לבקש דרכי חינוך אחרות  .זוהי המסקנה מהתבוננותו במתרחש בנוער הארצישראלי .במאמרו " :מפי אחד
המחנכים" הוא כותב:

אבל אין לשכוח שהתנאים משתנים  ,ובייחוד בזמננו שהתנאים משתנים בו במהירות רבה  ,ויש
חשש רב שהטופס החלוצי שעליו מדברים היום בכל מקום בעולמנו אינו אלא אפיזודה חולפת .
[ ]...קיבוץ אנושי ער זקוק למתח  ,לחזון ,לתוכן חיים ,למשהו שיש בו משום פדות הנפש או
משום עליית הנפש  ,לערכים דתיים  ,מטפיסיים ומוסריים  ]...[ .כבר אמרתי שבעשרות השנים
 702ראו א' שפירא ,המוטיווים הדתיים של תנועת העבודה ,בתוך:ציונות ודת ,עמ' .313
 703אודות האדם המהותי עיינו לעיל בפרק השני ,עמ' .128-119
 704שכטר אינו נשען על מושגים "מסורת" או "יידישקייט" ,כלומר על נוסטלגיה רומנטית  .אלא ,הוא בוחר את הרובד הפנימי ,
רוחני של המרד הציוני  .אנשי הציונות ביטאו זיקה לערכים מהותיים הנוגעים בדתיות  ,אך הוא אינו ממירם כשפירא בדתיות
הממשית ,שהיא משמעותית ורצינית יותר מכפי שנתגלתה בתנועה הציונית .
 705נראה לי כי קורא שורות אלה ואחרות מדבריו ישתאה לנוכח עמידתו על השורשים של המשבר בו אנו נתונים כיום  .כמו
כן ניתן לעמוד על כנותו ועל הי ותו איש אמת אשר ביקש לפרסם דברים אלה ברבים בעוד אחרים מרימים את שולי גלימותיהם
ורצים אל עבר החברות בתנועות ההמונים השונות  .יש לציין כי דברים אלה פורסמו לראשונה בשנות הארבעים למאה
העשרים.
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הבאות לקראתנו נצטרך לעמוד בפני פורענ ויות ,ואם כל הנשק הרוחני שבידינו יהיו רק ערכי
החלוציות – שאין לזלזל בהם כלל – כלום נוכל לעמוד בפני כל מה שיבוא?! .706

בהלימה עם התיאולוגיה השכטריאנית  ,השואפת לכונן משמעות בנפשו של האדם  ,707גם בעניין זה נקודת
המוצא של השקפתו היא נפשית  .אין האדם יכול להסתפק בשאיפה לבניית המדינה  ,בשאיפה לחיי רווחה
ונוחות בלבד ,משום שאי ן בה ם כדי הענקת משמעות חיים מקיפה לנפש .דומה ,כי דברים אלו נראו אז
תלושים מן המציאות היומיומית  ,ובוודאי שהיו בתקופה ההיא בלתי סבירים  .עוד בשיאה של ההתלהבות
הציונית ,שכטר חוזה את תקופת המשבר שלאחריה  .אך ,הוא אינו מסתפק בנבואות פורענות  ,אלא חותר
לפעולה שתהווה מענה מתאים:

יש לטכס עצה  .שמא לא יוכלו ערכ י המולדת והלשון בלבד לקיים את האומה  .אולי עלינו לחדש
את הערכים שעמדו כבר בניסיון במשך דורות רבים  .ואין כוונתי לחדש באופן מלא כותי ,אלא
לעורר ולחזק את הנמצא בתודעה.708

המפעל הציוני תלוי  ,לדידו של שכטר  ,ב'-חיי הרוח '' .חיי הרוח ' ,אין כוונ תם לתיאטרון וספרות יפה
דווקא ,אלא הכוונה היא הרבה מעבר לכך  :לחיים משמעותיים המודעים לקיומה של הרוח  .בזאת תיבחן
כל תנועה שיש בה חזון  .בעמדה זו ניכרת העברת הממדים ה מטאפיזיים אצל שכטר  ,אל מושגי ההכרה
והתודעה.
משום חששו לעתיד הציונות  ,שכטר מבקש לגבש אידיאולוגיה סלקטיבית ומאוזנת  ,שתבחר את הערכים,
אשר לפי השקפתו הם בעלי תוקף ממשי  ,ואולי אף נצחי  .ערכים ,המשלבים את ערכי העבר ,עם ערכי
הדור הנוכחי  .בזה הוא "מנסה לצרף את כל גילויי הערכים למסכת אחת שהיא כהקדמה למסכת הערכים
 706ראו שכטר  ,ממדע לאמונה  ,עמ'  .75במקום אחר ב "ממדע לאמונה " הוא כותב  :כותב שכטר כי אמנם הציונות נוצרה
כריאקציה אנטי דתית  ,שהיה בה מן הדתיות  ,אולם הוא כותב  " :אבל יודעי העיתים מנבאים רעות  .הם מזהירים אותנו ואומרים
שמתקרב הזמן בו לא נוכל להמשיך ולחיות מהתחלפות האנרגיה  .הם מעוררים את תשומת לבנו לכך שדללו וחרבו המקורות ,
ואם לא נ דאג בעוד מועד למצוא מקור חיים  ,אנו עתידים לאבד את כל היחס לתנ "ך" .ראו שכטר  ,ממדע לאמונה  ,עמ' .126
אמנם הוא כותב זאת באספקט של לימוד התנ "ך תחת המאמר  " :על הכנת הנפש להוראת התנ "ך" אולם בפסק ה זו אין כוונתו
רק לתנ "ך ,באופן ספציפי אלא כוונתו היא ליהדות ולערכים ב כלל .כך הוא אמר לי בשיחה בעל פה  .ויתכן כי ניתן לאשר את
הדברים באופן מובהק במקומות אחרים שבכתביו בהם השתמש בפסק ה זו לאו דווקא בהקשר של לימודי התנ "ך.
 707על כך ראו בפרק ג' בכלל ,ובעמ'  159-161בפרט.
 708ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .75
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המקווה" .709יתר על כן  ,הוא שואף למצות את העוצמות הרליגיוזיות שבציונות

(גם זו האפיקורסית )

ולשלבן עם ערכי המסורת ,להוויה רליגיוזית משמעותית יותר ומאובנת פחות.
שכטר סבור  ,שנצטרך להת חבר אל המקורות הערכיים הלאומיים שלנו  ,כפי שיש לעסוק ולקבל מהגותם
של גדולי ההוגים של הלאומים השונים  .זאת ,על מנת לגבש מערכת ערכים  ,שיהא בה פתרון לחל ל
שייווצר .710בכך ,משלב שכטר בהגותו  ,הן את הממד הרעיוני האוניברסאל י והן את הממד האידיאי
פרטיקולארי של התחדשות העם היהודי ,באופן דיאלקטי.

ארץ ישראל ,קיבוץ גלויות ,גאולה
מושגים של קיבוץ גלויות וגאולה הם מרכזיים מאד בהגות היהודית בכלל ותפסו מקום משמעותי בהגו ת
הציונית בפרט  .אך ,כיוון ש הנפש עומדת במרכז ההגות השכטריאנית ,קיבוץ הגלויות מתבאר גם כאן
בפריזמה זו:

הפיזור אינו רק פיזור במקום  ,כי אם גם פיזור -הנפש .והגאולה הישראלית הפנימית באה ללמד
את האדם מישראל שישיג את הדבר המלכד את האישיות  .ראה האדם מישראל את עצמו והנה
הוא מפוזר בחיים של עמים אחרים ושאף לאסוף את נדחי נפשו  .זוהי המשמעות הפנימית של
גאולת ישראל .כאן יש לא רק אתחלתא דגאולה כי אם גאולה ממש [… ] תפקידו של איש הרוח
היהודי לבוא לעזרת הרוח היהודית הרוצה להתגשם ולהגיע לידי ישות יהודית נעלה יותר.711

האפיון של הגאולה הוא באמצעות ריכוז הנתונים הפנימיים של הנפש  .דומה ,כי אותו 'מונותיאיזם
פנימי' ,712המתואר בהגותו התיאולוגית  ,מקבל יישום קונקרטי במושגי הגאולה והציונות  .הכינוס הוא

 709שם ,עמ' .75
" 710כנראה שנצט רך להתקשר שוב באידיאות ובערכים של התנ "ך ושל האגדה  ,של אפלטון ושל קירקגור  ".שם ,עמ' .76
שכטר חושש כי תחומים אלה ייהפכו ל "ספרות" או ל"מדע" אשר ינטרל את הערכים ובכך יפסול את תוקפם ויעמעם את רוחם .
כמו כן הוא חושש מן העובדה  ,שנתונים אלה עלולים להפוך ל דיון וולגא רי בעל אופי עיתונאי ,מעין בידור להמונים ובכך הם
יתחללו ,לדעתו .נראה כי שכטר מושפע בכך מתפיסתו האנטי מטאפיזי ת של שליק ששלל מטאפיזיקה ז 'ורנליסטית  ,ראו לעיל
בפרק הראשון  .למרות הכול הוא טוען כי אין ברירה אלא לעסוק בתחומים אלה  .וזאת משני טעמים  :א .שאם לא כן "לא
יצליחו היחידים הטובים שבין חניכנו לבוא במגע עם האידיאות והערכים האלה " .ב " .המחנך חייב להאמין  ,להאמין בטוב
שיבוא" ,תוך כדי מודעות לסכנת החילול  .זהו נתון אופטימי  ,תשתית של אמונה המאפיינת את שכטר  ,לא אמונה עיוורת  ,אלא
מפוכחת.
 711ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .119
 712מושג זה מבואר בפירוט לעיל בפרק ג' ,עמ' .178-161
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ביטוי לכינוס פזורי ה נפש של האדם היהודי  ,המתכנס אל מקום מסוים  ,מקום שהוא גם בתוך נפשו של
האדם.
יתר על כן  ,לארץ ישראל הי יתה חשיבות רוחנית רבה בחייו של שכטר  .היא היוותה עבורו משאת נפש .
בהגיעו לארץ ישראל חל בו מהפך  ,גישתו נשתנתה מן העיסוק האקדמי ב אוניברסיטאות בוינה ובברלין ,
מן האידיאל ש ל גאולת העולם  ,לתרומה אידיאית לעם היהודי  .מן האוניברסליזם אל הפרטיקולאריזם.
נראה לי ,כי שני גורמים חברו כאן יחדיו  :ראשית ,דברי אבי ו כי "לא טוב אנו עושים שאנו נותנים את
כוחינו לזרים " .שנית ,העובדה ששכטר היה בעל מעמד בוינה ,והנאצים אשר עלו לשלטון  -גרמו לו
לעזוב את משרתו ורדפוהו .מפח הנפש שנגרם לו  ,מהצטרפות האליטות האינטלקטואליות לנאציזם ,
חוללה בו שינוי  .התקווה המשיחית ,שלו – "אז אהפוך אל העמים שפה ברורה " נגוזה ,ופינתה את מקומה
להוויה מאיימת  ,לאשליה שנופצה  .שכטר הגיע למסקנה שאין להקדיש מאמץ ב עמים ,אלא בישראל.
כמדומני ,שאין טוב מכתיבתו שלו  ,אודות פגישתו עם ארץ ישראל  ,בכדי להבהיר זאת  .יש לציין  ,כי
דבריו לקוחים מכתביו משנת  ,1988ויתכן שדבקה בו מידה של אנכרוניזם  ,או אידיאליזציה של העבר .
אך דומה ,שיש בו כדי לתרום להבנת האטמוספרה האישית בה היה נתון באותה העת:

לפני חמישים שנה
ביוני  1938באתי ארצה באניה איטלקית שעגנה בחוף תל -אביב .היתה לי אז הרגשה נפלאה .
מבחינה ראציונאלית ניתן להסביר את ההרגשה הזאת באופן פשוט

 ,שהרי באתי מאוסטריה

הנאצית ושם חיפשו אחרי כדי לשלוח אותי למחנה הסגר וכאן קיבלו אותי חברי הסופרים
העברים בסבר פנים יפות  ,אולם עלי לעמוד על צד אחר שאמנם אין אני יכול להוכיח ו וגם אין
אני מסוגל לתאר אותו כראוי  ,אך עלי להקדיש לו שורות אחדות  .פגישתי עם ארץ ישראל היתה
לה משמעות של היכרות בלתי -אמצעית ומובנת מאליה עם ארץ אבותי ועם עמי  .חשתי אז בקשר
שבין המקום הזה לבין שורש נשמתי  .היה זה כאילו כל הערכים וכל הטרגדיות  ,כל התקוות וכל
היאוש ,כל הטוב וכל הרע אשר בעמי אחזו בי בחזקה  .כל אלה נשאתי בקרבי  ,הם היו בדמי
וברוחי ולא יכולתי לברוח מהם ,ועכשיו התרכזו ונעשו מודעים לי  .משהו מיוחד במינו התחולל
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בי אז  ,כאילו חלומות רבים ומציאות אחת נעשו כולם לדבר אחד  .קשה להרחיב את הדיבור על
החווייה הזאת .נדמה היה לי אז שאת הנוף הזה הכרתי מזמן ,ושאני נמצא עכשיו כאן בביתי.713

בנימה מעט אפולוגטית ,הרוויה במוטיבים רומנטיים ,שכטר מבטא את שאינו יכול להוכיח  .נראה כי ברוח
"החוג הוינאי " ,הוא אינו מסוגל לתאר את חוויותיו  ,משום שאלו אינן בתחום ההכרה  ,אך מנסה לבטא
באופן המותר את מציאות ן הממשית .נראה לי  ,כי אותה שעה של כינוס אישי  ,גיבשה בו את ההכרה
הנפשית בדבר הנחיצות של קיבוץ פזורי הנפש ,עליה עמדתי לעיל.
פגישתו של שכטר עם ארץ ישראל הייתה לפגישה תודעתית נפשית ,בעלת נתונים רליגיוזיים מובהקים
אשר חזקו את הקשר העמוק שלו

אל עמו וארצו ,714וחוללו מהפך בתפיסת עולמו  .דומה ,כי נדבכי

המסורת ותובנותיו האינטלקטואליות  ,רותכו וגובשו לכלל זיקה מחודשת לעולם היהודי  .ארץ ישראל
אינה רק מקום הצלה פונקציונאלי עבור שכטר ,אלא היא ביטוי לשיבה אל מהות מחודשת.
לפיכך שכטר מרבה לפעול בארץ ישראל ,למען ביסוסה הרעיוני והחינוכי של מדינת ישראל ,בדרכו .זאת,
למרות שהוצע לו עוד במהלך מלחמת העולם השנייה להגר לארה "ב וללמד באחת האוניברסיטאות שם .
שכטר סירב מתוך זיקה למפעל הציוני ולמדינת ישראל  .לא זו בלבד ,אלא שמאז עלייתו לארץ  ,שכטר לא
עזבה אף לא לנסיעות משמעותיות שנקרו בדרכו.715

 .2ברית שלום
'ברית שלום' ,הייתה אגודה יהודית ארצ ישראלית ,שנוסדה בירושלים ב  9במרס  1926לשם טיפוח יחסי
ידידות בין היהודים והערבים ולשם מציאת פתרון מוסכם ע ל ידי היהודים והערבים לשאלת עתי דה של
ארץ ישראל  .מחשבתה המדינית של 'ברית שלום ' התגבשה בתכנית 'המדינה הדו לאומית ' ,כלומר ייסוד
מדינה (פדרטיבית) בארץ ישראל המנדטורית השלמה  .הסיסמה ש 'ברית שלום ' חרתה על דגלה הייתה

 713ראו שכטר ,מסות ד' ,עמ' .30
 714ברצוני להצביע על העובדה  ,כי שכטר התייחס לארץ ישראל ביחס דתי עמוק מאד  ,למן עלותו לארץ ישראל בשנת 1938
עד למועד פטירתו הוא לא יצא לנסיעות בחוץ לארץ אפילו פעם אחת  .זאת על אף העובדה ,שהוצעו לו משרות והוא אף הוזמן
לביקורים באוניברסיטאות בחוץ לארץ .
 715ידוע לי כי סמוך לשנת  ,1990הוזמן שכטר לוינה יחד עם קרל פופר כ "עדי הזמן " ,והחליט ,לאחר התלבטות  ,שלא
להשתתף בכינוס.
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הקמת משטר דו לאומי ,תוך ויתור על רוב יהודי והגדרתו כמיעוט .716יעודה של 'ברית שלום' היה "לסלול
דרך הבנה בין עברים וערבים לצורת חיים משותפת בארץ ישראל  ,על יסוד עבודתם המשותפת לטובת
התפתחותה של הארץ" .717נוסח מאוחר יותר של תקנות האגודה קבע ,כי

יש לחתור לשוויון הזכויות המוחלט בין שני העמים המהווים באופן שווה את גורל הארץ בלי
התחשבות עם העובדא איזה משניהם עולה בזמן ידוע במספרו על חבירו  .ברית שלום שואפת
[להקים] בארץ ישראל בשביל היהודים ישוב מוצק ובריא  ,שיכיל יהודים במספר רב עד כמה
שאפשר בלי לשים לב אם על ידי כך משיגים היהודים את הרוב לעומת תושבי הארץ האחרים או
לא ,שאלת הרוב בארץ אינה צריכה להיות קשורה בשום אופן עם איזה יתרון זכויות. 718

על חברי האגודה נמנו שמואל הוגו ברגמן ,מרטין בובר ,ארתור רופין ,שלמה שילר  ,הנס כהן ויהודה ליב
מאגנס .בובר כאיש רוח ביקש להיות מעורב בסוגיה זו  ,719תוך אימוץ עמדתו של הנביא ישעיהו  .הוא
טען ,כי "ממהותו של הנביא הוא להיות בלי כוח ולהתייצב כאיש בלי כוח נגד בעלי הכוח
ולתפוס אותם על אחריות מעשיהם  ,כמו ישעיהו בעימות עם אחז במסילת שדה כובס

והממשלה
" .720לטענתו,

ישעיהו בא ללמד  ,כי רק עם שישמור על השלום בחייו וביחסו אל זולתו  ,ידריך את העמים לשלום בין-
לאומי" .אך עד מהרה אימץ לעצמו את הדגם של ירמיהו הנביא  ,נביא הזעם" .721מאגנס החשיב את עצמו
לירמיהו הנביא ,אשר ניסה את כוחו בעימות עם נביאי השקר ועם מלכים ונטל חלק פעיל בחיים המדיניים
של תקופתו ואף ישב בכלא  .בעידודו של בובר  ,מאגנס נלחם במנהיגים הטועים והמטעים בציפיי

ה

לתוצאות פוליטיות חיוביות של פעילות התנועה הציונית כמות שהיא  .722בניגוד להם ,שכטר תפס את
הציונות המדיניות הציונית בזמנו ,קרי ההתרכזות בהקמת מדינה ליהודים  ,כהכרח קיומי .בעניין זה שכטר
היה לפרגמטיסט (כפי שיובהר להלן) .על כן ,הוא התנגד לתפיסת חבריו שהשתייכו ל'ברית שלום'.

 716ראו הלר ,ברית שלום ,וכן מצר' ,ברית שלום' ושלום עכשיו' ולאחרונה ,גורדון (עורך) ,ברית שלום והציונות הדו-לאומית.
 717ראו אגודת ברית שלום ,תקנות ,עמ' נ"ג.
 718ראו הלר ,ברית שלום ,עמ' .12
 719ראו כהן ,שאלת היחס לערבים כבעיתו המרכזית של החינוך היהודי במשנתו של מ  .בובר ,עמ' .36-35
 720ראו הלר ,ברית שלום ,עמ' .109-108
 721שם.
 722ראו שם ,עמ' .391
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במאמרו האחרון בספר "ממדע לאמונה " ,723מייחס שכטר לעולים בתקופ ת עזרא ונחמיה את הדילמות
האקטואליות של תקופתו  .הוא עורך שימוש במושגים

"דורשי המועט " ו"החפצים במרובה " ומעמת

ביניהם" .דורשי המועט" ,הם אלה שחפצו בבניית בית המקדש תחת עולה של מלכות פרס על פי הר ישיון
שניתן מכ ורש מלך פרס ו עליהם נמנו עזרא ונחמיה  .בעוד ,שעל "דורשי המרובה" ,נמנו נביאים שהתנגדו
לדרכם של עזרא ונחמיה  ,כגון שמעיה בן דליה  ,נועדיה הנביאה ואחרים  .אלה התנגדו לשאיפתם המועטת
של אחיהם  .הם טענו טענות שונות ואף סותרות  :מן הצד האחד  ,היו מצביעים על העובדה שהישוב הוא
קטן ,צורריו רבים ואין לו סיכויים להצלחה  .ואילו מן הצד האחר  ,היו מ צביעים על האפשרות להפיץ את
תורת ישראל בגויים  ,ואם מפעל זה יצליח תיפתר הבעיה היהודית מאליה .שכטר ע ורך אנלוגיה בין אנשי
ברית שלום ("דורשי המרובה") לבין אנשים התומכי ם בהנהגת התנועה הציונית ("דורשי המועט") .דומה
כי" ,דורשי המרובה " הם בעלי הגי שה האוניברסאלי ת ,ואילו "דורשי המועט " הם בעלי גישה
פרטיקולארית .במסקנתו טוען שכטר:

מן העבר [של תקופת שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה ] אנו למדים על ההווה  :העיקר הוא לחזק את
הישוב מבפנים  ,ואין להשלות את נפשנו באשליות יתרות על תיקון עולם ועל שינוי ערכים בו
בהשפעתנו ,כי אגב אשליות כאלו אנו מסיחי ם את הדעת מן ה "מועט" ,מחיזוק הי שוב וביצור
ראשיתו .תפסת מרובה – אפילו מועט לא תפסת [ ]...זאת היתה דרכם של עזרא ונחמיה אז וזאת
צריכה להיות דרכ נו עכשיו  .ה"מרובה" הוא בתודעתנו  .תקוות רבות וגדולות פועמות בנפש
האומה וה"מועט" שבמעשה ההווה צריך להחזיק את המרובה.724

שכטר דוחה את עמדתם של אנשי ברית שלום בהיבט הפרקטי והמיידי  ,בעוד שבהיבט האידיאי הוא סבור
כמותם .יחד עם זאת  ,הוא טוען כי יש להקדיש זמן לבניית הבית הלאומי  ,הפרטיקולארי ,ולהתעלם לשעה
קלה מן השליחות הכלל עולמית ,האוניברסאלית ,המפעמת גם בו.

 723שם המאמר " :המרובה והמו עט ,מתוך מדרש לספרי עזרא ונחמיה " ,ראו שכטר  ,ממדע לאמונה  ,עמ' " ,281מדרש" – זהו
סגנון ספרותי ששכטר הרבה להשתמש בו.
 724שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .281
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על המניעים לכך הוא כתב כעבור עשרות שנים  ,כי אלה נבעו מתפיסתו הקיומית ומנ יסיונו כאחד .הגורם
הקיומי הכריע בדבר  .על חוויותיו בשלהי מלחמת העולם הראשונה בפוגרומים של סמיון פטליורה,725
ולאחר מכן בעליית הנאציזם והשפעותיהם עליו ,הוא כותב:

חייליו [של פטליורה –א.ש ].באו מפרוסקורוב אל העיירה שבה גרתי והתפארו במעשיהם שם
וגם בסביבתנו הרגו יהודים רבים [ ]...אחר כך הצלחתי לשקם את עצמי ולמצוא תוכן בפעילות
מדעית והגותית בעולם הגויי באוסטריה  ,אך כעבור שנים הרגשתי שוב על בשרי את הגלות
היהודית כשעלו הנאצים לגדולה בווינה .הגעתי למסקנה שראשית כל חיוני הוא לעמנו שתהא לו
פינה מדינית משלו.726

דומה ,כי שכטר מתאר תהליך קלאסי שאותו חוו יהודים רבים בדורות האחרונים  :פרעות וחורבן יהודי
שהביאו למסקנה לפעול בכיוון אוניברסאל י; בעקבותיהן ,הישענות על התקווה האוניברסאלי ת ,במדע
ובהשכלה; ולבסוף ,מפח הנפש מן התקווה האוניברסאלית והתכנסות בפרטיקולריזם.
נראה ,כי מאמרו  ,המבקש לאמץ את הדגם של עזרא ונחמיה  ,עומד כאנטי תזה לאימוץ דמותו של ירמיהו
נביא החורבן על ידי בובר ומאגנס  .שרשי הפרגמטיזם השכטריאני נעוצים  ,כפי הנראה  ,בתפיסתו את
גאולת עזרא כדגם לגאולה בדרך הטבע  .יש לציין כי גם המסורת הרוז 'ינאית אודות הגאולה (ששכטר
התחנך על ברכיה ) ,היא לפי הדגם של "גאולת עזרא " לאור הצהרת כורש  .727יש לציין  ,כי מאוחר יותר ,
שכטר תמך בחזון השלום של שמעון פרס הכולל היבטים אוניברסאליי ם .728מכאן ,שהוא לא זנח כליל את
הממד האוניברסאלי ,וסבר שיש בכך חשיבות לעם היהודי.

 725סמיון פטליורה לאומן אוקראיני שהוביל את עמו למרד ברוסיה ובמהלכו ע רך פרעות קשות ביהודי אוקרינ ה ,אמדן הנספים
הוא כ 300 -אלף.
 726ראו שכטר  ,מסות ג ' ,עמ'  .19-20שכטר מצביע על חשיבותו של הגורם הקיומי הפשוט שבציונות על ה "מקלט" .ומוסיף
לכך את האספקט הדתי.
 727ראו אסף ,דרך המלכות ,עמ' .245-244
 728שכטר ביטא זאת במפורש בראיון העי תונאי האחרון שלו "הוא לא נוטה לתת פומבי לעמדותיו הפוליטיות  ,אך האירועים
האחרונים מעוררים בו הרבה תקוה  " :יש בי תקווה  ,אבל גם לא מעט חשש " .על שמעון פרס יש לו הרבה מילים של שבח :
"אני חושב שלפרס יש חזון  .גם אם אינני מסכים עם כל עמדותיו  ,אני חושב שהוא בולט מאד  .בפעם הראשונה מאז בן גוריון ,
קם כאן מישהו עם חזון  ,עם דרך " ,מתוך ראיון ב "שישבת" המגזין השבועי של הד הקריות כ"א בתשרי תשנ "ד  6/10/93עמ'
 ,6יש לציין כי ראיון זה נערך סמוך לחתימה על הסכמי אוסלו  ,שכטר נפטר חודשים ספורים לאחר מכן .
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לימים ,טען שכטר  ,כי בבואו לארץ ישראל שב לאביו  ,ל"האדם הדתי הראשון " ולארון הספרים היהודי .
כלומר ,חל בו מעין מהפך תודעתי  .דומה ,כי הדיו של מהפך זה  ,ניכרים גם בתגובתו הפרטיקולארית ,
לנוכח הטיעונים האוניברסאליים מבית המדרש של 'ברית שלום'.
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חלק ג' העדה  -היחיד והיחד

729

מושגי ה 'עדה' ה'קיבוץ' וה'קולקטיב' הם מושגים רווחים בשיח

האידיאולוגי הציוני בראשית המאה

העשרים .ניסיונותיהם של קבוצות בארץ ישראל לחיות חיים של שיתוף מוכרות עוד מימי קבוצת כנרת ,
בקואופרציית מרחביה וב כינונן של 'עדות שומר ' עוד בווארשה בהכשרות ציוניות  .יש שטענו
מקורם של מושגים אלה הוא בתנועה החסידית

730

כי

 .החסידית נתכנסו סביב אישיות מרכזית  ,כריזמטית

(האדמו"ר) ,וחיו חיים של שיתוף ותמיכה הדדית ,חיים של יחד.
ברם ,ההוויה הקיבוצית בארץ ישראל נשאה אופי סוציאליס

טי-ציוני .הקיבוץ והקבוצה היו מסגרת

חברתית ארגונית להגשמה אידיאולוגית  .731במסגרתה נתבררו ערכים של שוויון  ,מוסר ,שיתוף ,ערכי
עבודת אדמה  ,עיצובו של אדם חדש ועוד  .מלבד ערכים חברתיים  ,הן נשאו עמן חזון של תרבות אמת ,
אמון הדדי ותמיכה  .הם שאפו למזג את היחיד בעדה אך לא לטשטש את ייחודו  .732העדה הותכה אפוא
לכלל ישות גבוהה מן היחיד שאינה אדישה לקיומו של זה  .נראה אם כן  ,כי משמעותן של עדות קיבוציות
אלה ,רחוקה ממשמעותן של העדות הדתיות ,בראשית ימי התנועה החסידית.
בראשית ימיו בארץ ישראל שכטר נדרש לסוגיית העדה ושואף ליצוק לתוכה תוכן מחודש ולעצבה על פי
דרכו .בוינה שכטר אינו נוטל חלק בהכשרות לסוגיהן  ,הואיל והוא שקוע בעולמו הפילוסופי  .אמנם ,הוא
תומך בפעילות הציונית ,מלמד בפדגוגיון העברי בוינה (מוסד ציוני להכשרת מורים) ,אך לא מעבר לכך.
ברם ,בארץ ישראל הוא מתוודע יותר להוויה הציונית

ודומה כי הוא נשבה בקסמיה  ,למרות כשליה .

לפיכך ,לתיאולוגיה השכטריאנית (שתוארה בפרק ג ') יש לצרף את הממד היישומי  ,ממד ההגשמה .שכטר
הופך את מושג ההגשמה להכרחי ונחוץ  ,והוא מהווה חלק בלתי נפרד מן התיאולוגיה עצמה  .הגשמה זו
משמעותית ביחיד ,אך לא פחות מכך ביחד – בעדה.
ככלל ,קיים מתח דיאלקטי בין עוצמתו של הפרט לבין חלקו בעדה

 .אברהם מייצג יחיד בעל אמונה

ועוצמה ,אולם:

 729עיקרים אחדים מדברי בפרק זה פורסמו במאמרי  ,ראו א' שכטר ,העדה כמודל חינוכי ,עמ'  210וכן עמ' .212-213
"כפר
 730דברים ברוח זו שמעתי מפרופ ' אליאור בעל פה ודברים ברוח זו נכתבו בחיבור אודות עליית החסידים לישוב
חסידים" ראו דון יחייא  ,אדמו"ר-חלוץ ,עמ'  ,236ראו גם כהן  ,תורת החסידות של בו בר כמנוף לחינוך רליגיוזי  ,עמ' 46-47
ראו עוד מרגולין ,מקדש אדם ,עמ' .432
 731ראו מנוח ,הקבוצה ודמותה  ,עמ' כג;כה.
 732ראו שם ,עמ' כז.

233

דמותו של אברהם אינה מספיקה לנו .אברהם הוא יחיד המתהלך לפני האלוהים ,יחיד ,שביצע
את התנועה הגדולה של הקרבן .הכרחי לנו להכיר ולהעריץ ,ואם אפשר ,לבוא במגע עם דמות
אחרת ,עם אישיות שעמלה והתלבטה ליצור קולקטיב פנימי ,עם משה.733

משה מבטא ניסיון יישומי של גיבוש עדה  ,קבוצה בעלת חזון משותף  ,בעלת אוריינטציה פנימית  .כבר
עמדתי על כך  ,לעיל שהמושג "פנימי"

734

משמעותו בהגות השכטריאנית  -החיים הרליגיוזיים  .החיים

המשמעותיים והדתיים של הפרט הם חשובים  ,אך לא ניתן להיוותר רק בהם  .זאת ,משום שעל אף
אמונתו ,היחיד חשוף לספק יותר מן היחד .לכן ,כותב שכטר:

הדרך הנכונה היתה צריכה להיות :מן היחיד של קירקגור אל העדה החיה ,המגשימה 735את
736

האמונה בחיים .האתאיזם הפוזיטיבי אינו יכול ליצור עדה

[ ]...והעדה החיה הקרובה לאל חי

יכולה לבטל את הספק שבלב.737

שכטר ,סבור כי הפוזיטיביזם אינו יכול להוות בסיס עיוני  ,שעל תשתיתו ניתן לבנות עדה  .לאור מסקנותיו
מה"חוג הוינאי" טוען שכטר  ,כי הבירור ההכרתי והעיוני הוא חלש ועל כן אינו עומד לו לאדם בעת קשיי
אמונתו .לפיכך ,יש הכרח ליחיד להיות חלק מהעדה ,בתנאי שזו "קרובה לאל חי" כדבריו.
ברצוני להדגיש ,כי תובנת עדה זו לא עלתה בהגות הוינאית של שכטר  ,אלא היא ביטוי מובהק להגות של
שכטר הארצישראלי  .שכטר מחלץ מימיו בוינה את מושגי היחיד של קירקגור  ,כשם שהוא מחלץ אותם
מרבי מנחם מנדל מקוצק  .738אך לדידו  ,אין בהם די  .עיקר ההגשמה של האמונה הוא בעדה  ,שם מתחולל
תהליך רוחני פנימי שיש בו כדי להפיס את לבו של הספקן  .היחידים ההופכים לעדה  ,מיישמים ומגשימים
את האמונה בחייהם כקבוצה.

 733ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .132
 734עיינו לעיל במושג 'מונותיאיזם פנימי' בפרק ג'.
 735ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ'  .170ההדגשות במקור.
 736ראו שם ,עמ' .171
 737ראו שם ,עמ' .171
 738ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .157
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אך מה אופיו הרצוי של הקולקטיב ? שכטר עורך הבחנה בין דפוסי יחד שונים :המון ,חברה אמיתית ועדה.
ההמון הארגוני ,לטענתו ,נטול מרכז אלוהי ועל כן הוא פטישיסטי

 .739החברה האמיתית ,שיש בה

ידידות ואהבת רע  ,היא אחד מגילויי השכינה  ,אך אינה הגילוי העליון  .740מושג העדה ,שמקורו במקרא ,
מביע הערכה לאישיות הפרסונאלית בזיקתה לחברה  ,אך שולל את סגנונה של החברה ההמונית  .העדה,
המורכבת מיחידים  ,אשר עומדים בזיקה משמעותית לאלוהי  ,לדתיות ולמוסר  .אלה מהווים את הדבק
המחבר בין היחידים בעלי העוצמה -לעדה בעלת דתיות של אמת.
יתר על כן ,העדה אינה חיבור בין אנשים בלבד  ,אלא היא מבטאת קשר משמעותי ,עמוק ובלתי אמצעי בין
הקבוצה לטבע ,לשלמות הקוסמית:

חיי עדה ממשיים בתוך הטבע החי  ,היא התפיסה של השלימות האנושית

[ ]...האדם שואף

לשלמות קולקטיבית המשתלבת בשלמות הקוסמית ובזה הוא מוצא משמעות לחייו

 .אז אינו

בודד ,אינו עזוב ,אינו מקרי .הוא זוכה להתקיים קיום פנימי .הוא זוכה לקרבת אלוהים חיים.741

בדבריו אלו שכטר מתאר  ,למעשה את תפיסת החיים הראויה של הקיבוץ  ,כפי שהוא תופס אותה  .קיבוץ
זה המבטא יחד חווייתי ,תחושתי ובעל עוצמה ,ומהווה פתרון ארצישראלי טיפוסי לבעיית האדם.
שנים ספורות קודם לכן  ,מתאר בובר

742

שרשרת ארוכה של ניסיונות ל הקים תאים של חיי שיתוף ,

שהמניע היסודי להקמתם  ,היה צורך נצחי של האדם להרגיש חלק מן הבית השלם אשר תושביו מאשרים
לו ,בשיתוף פעולה עמו  ,את מהותו וחווייתו שלו  .לדידו של בובר  ,כל הניסיונות למימוש האוטופיה
הסוציאליסטית נכשלו ,למעט הקיבוץ הישראלי  ,אותו הוא כינה בא ותם ימים "אי כשלון למופת " .743יתכן
ושכטר הושפע גם מעמדותיו אלה של בובר  ,כשם שהושפע גם מעמדות חסידיות אודות מושג העדה .744
ברם ,הקיבוץ אינו מהווה פתרון כלכלי חברתי גרידא  ,אלא נפשי  ,אליבא דשכטר  .בניגוד לבובר  ,שכטר

 739כפי שעמדנו לעיל בפרק השלישי ואף בראשיתו של פרק זה הדן בקומוניזם .
 740ראו שם ,עמ' .123
 741ראו שם ,עמ' .165
 742ראו בובר' ,נתיבות באוטופיה' על הסוציאליזם האוטופי .
 743ראו גרסון ,בובר והקיבוץ של היום  ,עמ' .36
 744ראו א' שכטר ,העדה החסידית כמודל חינוכי  ,עמ' .206-205
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טוען כי אותם קיבוצים שקמו בראשית ימיה של המדינה  ,לא ביטאו את מושג העדה במובהק  .הקיבוץ יצר
אמנם תשתית ,אך יש להעניק לה תוכן פנימי" :כאן נוצרו כלים ויש למלא אותם" ,טוען שכטר.745
דומה ,כי רעיונותיו אלה של שכטר  ,הניעו את תלמידיו הבוגרים (ה'שכטריסטים') ,להקים את הישוב
יודפת בגליל  .הישוב נוסד בשנת  ,1959שנים ס פורות לאחר פרסום הספר "ממדע לאמונה " .יהודה
אגמור ,אחד ממייסדי הישוב יודפת ,ומראשוני תלמידיו של שכטר מתאר הוויית החיים:

רבות הן הקבוצות של צעירים בארץ ובעולם שניסו לחיות יחד חיי אמת  ,חיים בעלי משמעות ,
אבל מעטות הן הקבוצות שעברו מחלום להגשמה [ ]...החברים רוצים להקים משק יעיל וליצור
רמת חיים נוחה  ,רוצים במשפחה ובילדים  ,אבל יותר מהכול רוצים שהחיים החיצוניים יהוו
ביטוי להבנה פנימית  ]...[ .עוסקים בתחומים שונים  .לומדים תנ "ך וחסידות וחקלאות
אורגאנית ,אקולוגיה ותורות הבאות מן המזרח הרחוק

[ ]...שרים שירים מסוימים וש ומעים

מוסיקה מסוימת  ,ולרוב שירים ומוסיקה שהם בכיוון דתי

– רגשי [ ]...מתעניינים באותם

הכיוונים המדעיים המנסים לקרב את המדע להזדהות ואינם מסתפקים בידיעה אינפורמאטיבית
[ ]...מנסים למצוא ביטוי וסגנון לימים הנוראים  ,לשבת ,לחתונה .מנסחים טקסטים לצרכים
פנימיים ולהדרכה [ ]...חוט של קסם משוך על השנים האלו והוא שומר על האנשים ומגן עליהם
מפני ההשפעות המביאות למבוכה ,לפירוד ,לרפיון.746

הטקסט הכתוב בנאיביות  ,מביע את חתירתם של בני העדה השכטריאנית  ,אחר גילויי משמעות בחייהם
ודרכים להגשמתה.

העדה  -פלוראליזם שמקורו באחדות
הישוב יודפת הוא ביטוי ליישומו של כיוון פלורליסטי

 ,הנע סביב ציר רוחני מרכזי  .השאיפה לחשוף

מוטיבים של חיים פנימיים בתחומים שונים  :במדעים ,במוסיקה בטקסט התנ "כי כמו בטקסט מן המזרח
הרחוק ,מהווה ביטוי לרוחב דעת שכטריאני מובהק ,ששכטר ותלמידיו ביקשו לעצבו ולהנחילו .גם תדמור
 745ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .164
 746ראו אגמור ,ה"טקסטים " של גרעין יובל" ,עמ' .3
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טוען כי התפיסה השכטריאנית חותרת למתן לגיטימיות לאישיות

 ,לדרכו של אדם ולזהירות מהטפה

וכפייה .747נראה לי כי הגישה השכטריאנית תקפה בנוגע לאינדיבידואל גם אם הוא נוטל חלק בעדה

.

שכטר חותר לעדה שאישיה עצמאיים שאינם מתבטלים זה כלפי זה מעניקים לגיטימיות זה לזה על השוני
ביניהם .עצמאות וסובלנות מרכיבה את העדה .748ביטוי נוסף לפלורליזם הוא יחסו של שכטר לאנשים בני
העדות השונות הערכה לאחר באשר הוא אחר על תעצומות הנפש שיש בו המשלימות את החסר במתבונן.
גישה פתוחה זו מצויה היתה גם אצל אביו של שכטר .יתכן ,כי לא רק הפתיחות למקורות האוניברסאליים,
אלא גם הגישה הפרטיקולארית של אביו ,הציבה אותו במקום פלורליסטי זה:

היה זה בתל אביב בשנת  .1939אבי ז"ל גר אז ברחוב הרב קוק (הוא רחוב הים ) ובקצה הרחוב
היה בית כנסת של התימנים  .מצאתיו שקוע בשיחה עם התימנים  ,הדבר היה תמוה בעיני  ,כי
שפתו של אבי ז "ל היתה אידיש והתימנים דיברו עברית וערבית  ,ויש הבדלים גדולים בין יהדות
פולין ובין יהדות תימן  ,אבל מיד נוכחתי שיש להם שפה משותפת ושהשפה המשותפת היא
עשירה מאד  ,כי היא כוללת את התורה ואת התלמוד ואת המדרשים ואת הקבלה וכו ' וכו' .ואמר
לי אז  :לא נפגש תי עם היהודים האלה הרבה הרבה שנים  ,אולי מאז חורבן הבית  ,אבל עסקנו
באותה התורה ובאותן המחשבות  ,ועל כן אין ההפסקה מורגשת  ,ואנחנו ממשיכים בשיחתנו
כאילו לא היתה הפסקה כלל.

749

דומה כי אנשים בני עדות שונות  ,עשויים להתחבר יחדיו ל' -עדה' בעלת רקע משותף והוויית חיי ם
משמעותית .זאת ,בתנאי שהכל חותרים יחדיו לחיים פנימיים משותפים

" ,קולקטיב פנימי " כהגדרתו.

אמנם ,על פי הסיפור ,הגיוון הפלוראלי של האב הוא פנים יהודי ,אך לאב הייתה גישה קצת יותר רחבה.
פירוש של פסוק הייתה לגיטימית עבור שכטר אם המבאר היה מכוון לאותנטיות  ,לכנות ולא רק למצוא חן
בעיני חברים  .הכנות היא מפתח לביקורתיות גם כלפי פסוק  ,לביאורי הפסוק ולהליכה למחוזות דעת

 747ראו תדמור ,חינוך כחוויה קיומית  ,עמ'  54וכן תדמור ,יוסף שכטר וקירקגור  ,עמ' " : 273-272ביחס לתלמידיו הוא מביא
בפניהם משנות הגותיות "תמיד מתוך המלצה הנאמרת במפורש או מובנת מכללא  :עיינו בתורה זו וראו התוכלו להיבנות
ממנה ".
 748ראו שכטר ,ממדע לאמונה ,עמ' .157
 749ראו שכטר ,דברים ששמעתי מאבי ז"ל ,עמ' .21
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ורעיון מגוונים  .יתכן ,כי פלורליזם זה אינו עולה בקנה אחד עם חברה רב תרבותית כשלנו  .אך נתונים
פלורליים קיימים בהבותו של שכטר ודווקא זו הנוסבת על העדה.

לימודי התלמוד כאמצעי מאחד
על מנת להחדיר רוח זו בעם  ,שכטר סבור כי חשוב לבחון ערכים משמעותיים בחינוך ולהעצימם  .הוא
אינו רק נאה דורש ,אלא גם נאה מקיים במפגשים חינוכיים משמעותיים שהוא חווה עם קבוצות בני נוער
לשם לימוד טקסטים יהודיים ואחרים יחדיו  .במסגרת זו למדו גם תלמוד  .שכטר נוכח לדעת  ,כי מושגים
רבים אינם נהירים ללומדים בטקסט התלמודי ולכן כתב לתלמידיו

לקסיקון מונחים  ,שלאחר מכן בספר

"אוצר התלמוד" שהפך להיות לאחד מספרי היסוד של לומדי התלמוד בזמננו.
יש להדגיש כי אופיו של ה לקסיקון הוא אינסטרומנטאלי פורמאלי  .למשל ,בערך 'במאי עסקינן ' מבאר
שכטר :במה אנו עסוקים ? פתיחה לשאלה שבה נדרש תיאור ברור יותר של העניין

(הגדרת הדבר ,

הנסיבות וכיו "ב) .ברם ,לעיתים ניכר ששכטר מנסח את ערכי המילון לא רק באופן פורמאלי

 ,אלא גם

בהתאם לרעיונותיו האידיאיים .כך למשל בערך 'בן חורין' הוא מגדיר:

אדם חופשי  ,שאינו משועבד  ,שאינו עבד (מבחינה חוקית ) [ ]...ובמובן המושאל  :אבות פ "ו,
מ"ב" :אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" (זהו בן חורין אמיתי ,מהותי).750

שכטר עורך שימוש ברור במושג 'מהותי' ,אותו הוא טבע עוד בהיותו בוינה  .מושג זה הינו מרכזי ומהותי ,
כאמור ,בספרו "ממדע לאמונה " .751הנה כי כן  ,בן החורין  ,לשיטתו ,הוא זה הנאמן לעצמו  ,למצפונו
ומהווה תחליף מסוים לאדם הדתי בזמן הזה.
דוגמא נוספת לכך ניתן לראות בערך
ה'".

752

'כפר בעיקר ' " :כפר בעיקר תורת ישראל הכחיש את מציאות

זוהי הגדרה פורמאלית  ,הידועה במסורת ישרא ל .אך ,מייד בהמשך הוא מוסיף " :ביטל את ערכה

של מציאות ה ' בחייו (עיין בבא בתרא ט "ז ע "ב)" .753דומה ,כי הגדרה זו מאפיינת את התיאולוגיה

 750ראו שכטר ,אוצר התלמוד.56-55 ,
 751ראו לעיל בפרק ב' ,על "האדם המהותי".
 752ראו שכטר ,אוצר התלמוד ,עמ' .186
 753שם.
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השכטריאנית לאחר סילוק ה מטאפיזיקה .לא רק הכפירה במציאות האל עלי אדמות היא ביטוי הכפירה
במובנה הקלאסי  ,אלא גם ערכה ומשמעותה של הכ פירה בחיי אדם  .כבר ראינו לעיל ,

754

כי לדידו של

שכטר ,העיקר הוא ערכו של האלוהי בחיי אדם.
נמצא ,כי הגותו של שכטר אינה מהווה התרפקות על לימוד התלמוד בעיירה בגליציא  ,ואף לא על עיסוקו
המדעי בוינה .מוטיבים שניתן לאמץ  -כן; שיבה להוויה היהודית שם  -לא .שכטר מבקש להתמקד בדתיות
הרלוונטית לנפשו של האדם והעדה.
שכטר כאדם המשלב בין האדם הדתי הראשון לאדם הדתי השני

 ,חותר לטפח בפעילותו הדתית בארץ

ישראל מוטיבים יהודיים ערכיים ומשמעותיים  ,לשם קיום מחודש של העם היהודי  .זאת ,בסיוע הכלים
המסורתיים והמדעיים אותם שאב וטיפח בעברו.

 754ראו לעיל ,עמ' .166 ; 142 ;88
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אחרית דבר :שכטר וחווייה מיסטית האם שכטר עבר חוויה מיסטית?
לטענתי בשנת  1955שכטר עבר חוויה מיסטית ,שהעצימה בו את הוודאות בדרכו הפנומנולוגית.
במאמר העוסק ב "התעלות לפני הגויעה " ,העוסק בתיאור תופעת ההתעלות החווייתית בטרם פטירתו של
האדם ,שכטר מתאר תופעות מסוג זה בהתבססו על דיווחים של אנשים שונים בבימות שונות .שכטר פותח
בהצגת הרעיון של רבי חיים בן עטר בספרו

"אור החיים " .לדבריו ,האדם בעת הסמוך לפטירתו חווה

חוויות נשגבות .לאחר מכן הוא מתאר את התיאור הבא:

סיפר לי אחד ממכרי שבשעת מחלה קשה היה נטול הכרה  ,ופעם קם מתנומתו והרגיש שהיתה לו
חוויה גדולה ולא היו לו מלים לתארה .הוא לא הצליח לבטא את אשר הרגיש  ,כי כל משפט נראה
לו כחיוור לעומת מה שהרגיש  .רק מלה אחת היתה לו והיא המלה "גשר" ,ועליה חזר פעמים
רבות .תודעתו היתה בהירה בשעת החוויה וגם הזכרון היה ברור לחלוטין  ,אך כשניסה לנסח את
החוויה ולמסור אותה לאדם הקרוב לו ביותר – לא הצליח  .רק מלת "גשר" נשארה לו  ,והוא
ביאר אוחר כך לעצמו את המלה כך ,שבאותו זמן מצא גשר למה שלמעלה מן האדם ,לאלוהי ,אך
גם ביאור זה לא הניח את דעתו ,כי הרגיש שהוא נטול כוח.755

ובהערה הוא מוסיף:

היו לו לאיש זה באותו פרק זמן גם שעות של בהמיות

 ,שבהן הביע רחשי לב בהמיים  ,אבל

ההבעה הייתה אמיתית  ,כי התודעה לא הפריעה לו בהבעה  .מכאן אנו למדים שהפיחות בתודעה
מביא מצד אחד לירידה רוחנית שאין בה מלאכותיות  ,ומן הצד השני הוא מביא לעליה רוחנית ,
הכל משום שאין התודעה מכוונת את האדם ואינה מפריעה לו לא בירידה ולא בעליה.756

תיאור הדברים כאן הוא בלשון יחיד נסתר  ,כדיווח .החוויה המתוארת כאן היא כמפגש בלתי אמצעי עם
מהות על -אנושית ,נשגבת .הקושי לתאר מובן וככל הנראה נובע מעוצמת החוויה שאינה ניתנת לביטוי .
 755ראו שכטר ,מסות ורשימות ,עמ' .101
 756שם.
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בשולי המאמר בכותרת הוסי ף שכטר בכתב יד " :מתולדות חיי " ,את המלה "ממכרי" מחק והוסיף בשולי
העמוד" :האיש הזה אינו אלא אני " .תיאור הדברים כאן הוא בלשון יחיד נסתר כדיווח  .החוויה מתוארת
כמפגש בלתי אמצעי עם מהות על -אנושית ,נשגבת .הקושי לתאר מובן וככל הנראה נובע מעוצמת החוויה
שאינה ניתנת לביטוי.
בספרו בפרוזדור להשקפת עולם ברשימה "ואהבת את ה ' אלוהיך" הוא טוען כי "התפקיד הדתי הראשון
במעלה הוא לחוש במציאות ה ' ,לחוש שיש אלוהים בעולם ,ושיש קשר בין אלוהים לביני " 757אך מתמודד
עם הקשיים שבמגע הנפשי עם האלוהי שבאדם ושביקום  .הוא מציג טענה של "צעיר אח ד" שאמר" :אין
אנו יודעים את ה ' ,ואת מי עלינו לאהוב ?" בדרכו הפנומנולגית שכטר מבקש לתת מענה לקשייו של
הצעיר.
בהמשך הרשימה הוא כותב:

באחת השיחות עם מכרי  ,אמר לי האיש  :הייתה לי פעם חוויה שנשארה בזכרוני  .הייתי חולה
מאד .עשו לי ניתוחים  .הייתי שבועות אחדים במצ ב שעל גבול המודע והבלתי מודע  .פעמים
דיברתי על דברים הטמונים בתת התודעה כאילו היו דברים פשוטים  ,יומיומיים ,ובאמצע היו גם
שעות של התבהרות שבהן דיברתי כאחד האדם  .בסופה של אותה תקופה נמצאתי פעם אחת
במצב של ודאות חווייתית שאין לבטאה במלים  .אחרי ששבתי למצב של תו דעה רגילה ,הרגשתי
שהייתי קודם במצב של מלאות נפשית יוצאת מן הכלל  .לא יכולתי למצוא ביטוי למה שהרגשתי ,
רק מלה אחת מצאתי וחזרתי עליה תדיר  ,והיא המלה "גשר" .הביאור שנתתי למלה זו היה  ,ולא
היה בו כדי למצות את החוויה  ,וביטויים כגון "התגלות" נראו בעיני מופשטים ומיל וליים .זמן רב
עבר מאז ועד היום והדבר שמור בלבי.
אדם זה חש כנראה אז במציאות אלוהים.758

מלבד היותו של התיאור בגוף ראשון יחיד  .שכטר טוען לגילוי תת המודע  ,התבהרות ,וודאות חווייתית
ומלאות .שוב מתואר הקושי בביטוי אלא ששכטר מוסיף כי הביטויים המטאפיסיים אינם הולמים

את

 757ראו שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם ,עמ' .32
 758ראו שם ,עמ' .34-33
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התיאור .ניכר כאן מתח תיאורי פנים שכטריאני בין דפוסי הביטוי לבין הרצון לביטוי ברוחו של

"החוג

הוינאי" .שכטר מתמודד כאן איפוא  ,התמודדות דתית -ניסוחית בפריזמה של תובנות החוג  .אך דומה  ,כי
התוספת המשמעותית היא נסיונו להצביע על חוויה זו כביטוי לתחושתו

"במציאות אלוהים" כהגדרתו,

היינו כחוויה מיסטית  .פעמים ששכטר נקט ב סגנון ספרותי המתאר חוויות אישיות באמצעות דמותו של
"ידיד" או "מכר" כהגדרתו .יתכן כי נקיטת סגנון זה נובעת גם מחינוכו האירופי המאופק ומן השאיפה
להפוך את דרכו לנחלת הרבים.
נהיר כי תיאור זה הוא נושא אופי

אוטו-ביוגרפי .אבי ,בנו של שכטר  ,ד"ר צבי שכטר  ,טען באזני  ,כי

בשנת  1955סמוך לחג החנוכה אירעה לשכטר תאונת דרכים קשה סמוך לישוב מירון שבגליל העליון .
כשנסע במסגרת תפקידו כמפקח במשרד החינוך רכבו של שכטר נפגע  ,שכטר הושלך מן הרכב לואדי
מירון וחולץ בקושי  .לאחר מכן היה שרוי בחוסר הכרה  ,כעבור  15ימים שב להכרה מלאה ולאחר תהליך
של שיקום שב לפעילות.
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פרק ה'  -סיכום
עבודה זו עוסקת בהגותו של הפילוסוף  ,ההוגה והמחנך  ,ד"ר יוסף שכטר  ,אשר היה חבר חשוב ב "חוג
הוינאי" ואחד ההוגים הבולטים בארץ ישראל במאה העשרים  .מחקרי ממוקד ב זיקה שבין מדע לאמונה
בהגותו הוינאית והארצישראלית המוקדמת של שכטר ובעיצובה של תפיסתו הדתית לאור זיקה זו.
מתוך התחקות אחר הביוגרפיה השכטריאנית ניכר  ,כי שכטר הושפע בבית אביו מהוויה תלמודית  ,דתית
וחסידית משמעותית  .זו נראית כעומדת בסתירה מוחלטת לתיאוריות המדעי ות האנטי מטאפיזיו ת שב-
"חוג הוינאי " .בעבודתי זו בדקתי כיצד התמודד שכטר עם עולמות מנוגדים כל כך ; האם המונח 'משכיל
דתי' ,החותר לסינתזה בין התחומים ,הוא בר קיום עבור שכטר? ואם כן ,מהי משמעותו?
לעבודותיו של שכטר נחשפתי במהלך השנים וכן במרוצת כתיבת עבודת התזה

שלי שעסקה ב "משנת

חז"ל בהגותו של יוסף שכטר " .התוודעתי לחיבוריו הן בתחום הפילוסופיה והלוגיקה והן בתחומי מחשבת
ישראל ו החינוך .בתחילה סברתי  ,כי הכתיבה הפילוסופית מאפיינת את תקופתו הוינאית  ,בעוד שכתיבתו
הדתית מאפיינת את הגותו הארצישראלית  .מכאן ,ששכטר עבר שוב בי ן עולמות מנוגדים (מדע ודת ).
תהיתי לדעת מה גרם למפנה דרמטי כל כך בהגותו  .האם בכך בחר שכטר לשוב למעשה לתמימותו הדתית
הראשונה מבית אביו ,תוך זניחת העולם המדעי?
גיליתי ,כי גם ברגמן

759

טען לפער בלתי ניתן לגישור בין החוג הוינאי הפוזיטיביסטי לוגי  ,ששכטר היה

כאמור ,חלק ממנו  ,לבין כתיבתו הדתית -רליגיוזית בארץ ישראל  .הוא ראה בפעילויות אלה של שכטר ,
שני ניגודים קוטביים .בדומה לו ,טוען בר הלל 760כי עם עלייתו של שכטר ארצה ,נתברר לו שאין העיסוק
בהבנת היסודות המדעיים יכול לתת לו תשובה על השאלות בדבר טעם החיים  ,משמעות החיים  ,וכדומה,
ולכן פנה לעיסוקים אחרים .האם שכטר הארצישראלי אכן הגיע למסקנה שיש סתירה בין המדע והדת?
במחקרי העליתי קווים ייחודיים ודומני חסרי תקדים בהגות היהודית ל התמודדות מסורתית הבאה מרקע
חרדי עם רעיונות ה "חוג הוינאי " .שפת הפיסיקליזם שהייתה השפה הלגיטימית היחידה בין חברי ה" -חוג
הוינאי" ,עמדה בניגוד מוחלט לשפה הדתית והמטאפיזית עליה חונך  .זאת ,בנוסף להתמודדותו עם עמדות

 759ראו שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,עמ' .176
 760ראו בר הלל ,ביקורת שכטר.
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מדעיות השוללות אמונות דתיות קלאסיות  .הכרות אלה הובילו אותו  ,כאמור ,למשבר דתי  ,לקונפליקט
משמעותי שהקשו עליו להתפלל.
שכטר התמיד בעבודתו המדעית ובאינטנסיביות רבה .באופן פרדוקסאלי ואף מהפכני  ,הוא הופך מוטיבים
במדע לבעלי יעוד רליגיוזי  .המדע קיבל במשנה השכטריאנית עוצמה דתית  .כך ,סילוק המטאפיזיקה היה
עבורו תורה ,בעוד שהמטאפיזיקה הייתה לשיטתו ,בגדר מינות.
בעבודתי גיליתי  ,כי שכטר טבע את המושג "מעבר לפיסיקה " ,המתאר ממדים חווייתיים בעולם הרוח ,
הלגיטימיים גם במושגי "החוג הוינאי " .יתכן ,כי דווקא שלילת המטאפיזיקה המילולית בוינה  ,וההשפעה
הויטגנשטיאנית על חברים בחוג הוינאי (ושכטר בכללם ) ,איפשרו קיומם של ממדים נפשיים כגון אלה .
ממדים אלה ,אינם מבוטאים במונחים הפיסיקאל יים ,אך גם אינם מטאפיזיים ,מכיוון שיש להם ממשות
הוודאית למתבונן בתופעות הרוחניות שבאדם (למשל תופעת הכאב) .על פי שכטר  ,כל מה שהוא בגדר
'מעבר לפיסיקה ' ,הינו אמפירי וניתן לביסוס פנומנולוגי בנפש האדם

 .בכך איפשר שכטר קיומה של

תפיסת עולם דתית משמעותית  ,גם במסגרת הפוזיטיביזם הלוגי .יתר על כן  ,בשפה ה פיסיקלית ,הכול בא
לידי ביטוי במושגי זמן  ,חלל ,מקום וכמות  .שכטר מוסיף לאלה את מושגי הנפש המתאחדים עם מושגי
החלל והזמן – אלה הופכים להיות איכותיים ואמפיריים כאחד .הם אינם מטאפיזיים ,אלא עומדים 'מעבר
לפיסיקה' ,ולגיטימיים בשפת התיאור המדעי.
שכטר אינו יכול אפוא לשוב לתמימות ו הראשונה ועל כן הוא שואף לפתח את דמותו של 'המשכיל הדתי '
והוא מסתייע בהגותם של שליק  ,ויטגנשטיין ,הוסרל ,אוטו ,קירקגור ועוד  .מתוך עיון בעבודותיו של
שכטר בתקופתו הוינאית  ,נוכחתי לדעת  ,כי שכטר הילך בנתיבים הח ותרים לשלב בין המדעי לדתי מתוך
גישה סלקטיבית  .את הדת לא קיבל כהווייתה כשם שאת המדע לא דחה מכל וכל  .אדרבה ,שכטר מאמץ
הן מן הדת והן מן המדע תובנות משמעותיות לתפיסת עולמו  .אלה באות לידי ביטוי בדפוסו של 'האדם
המהותי' ,המאופיין על ידי שכטר לראשונה בוינה  .אדם זה  ,עומד על מימוש אידיאות מוסריות  ,מתוך
זיקתם לטרנסצנדנטיות ומהווה תחליף מסוים לאדם הדתי הראשון  .שכטר ממשיך ומפתח בארץ ישראל
את דפוסו של האדם המהותי בספרו "ממדע לאמונה " .הספר נדפס לראשונה בשנת  1953מהווה ריכוז
ראשון של מאמרי שכטר  .זהו ספרו הארצישראלי הראשון של שכטר ולפיכך מהווה מעין סיכום של
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תפיסת עולמות בראשית ההגות הארצישראלית  .נראה לי  ,כי שמו של הספר ואף תוכנו מעידים על העדר
מעבר חד בין ההגות השכטריאנית בוינה ,לבין הגותו הארצישראלית.
אמנם ,שמו של הספר "ממדע לאמונה " מעיד על מעבר  .אולם ,אין זה מעבר דיכוטומי

בין עולמות

מקבילים אשר אינם נפגשים זה עם זה  ,אלא תנועה במעגלים המכילים זה את זה  .שכטר מחלץ כאמור ,
מוטיבים רליגיוזיים מתוך העולם המדעי  ,ומן המדע הוא נע אל האמונה  .אך גם בנסחו תיאולוגיה דתית ,
הוא משתמש במוטיבים ההולמים גם את ההכרה המדעית שב "חוג הוינאי " .זאת ,על מנת לשוות לעמדה
הדתית מעמד מחודש.
דוגמא מעניינת לכך  ,היא הערתו למגילת אסתר  .הוא כותב  " :נראה לי שנמנע המחבר להזכיר את שם ה '
כדי שלא לחללו [ ]...רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר .ירא שמים היה המחבר !" .761דווקא אי
הזכרת השם המפורש  ,היא המהווה עדות לאמונ ה ,אליבא דשכטר  ,ולא להפך  .סילוק ה מטאפיזיקה
המילולית ,לאור ההכרה המדעית ב "חוג הוינאי " ,נותנת אפוא את אותותיה בתיאולוגיה השכטריאנית
הארצישראלית .זו מאפשרת עיגון דתי בנפשו של האדם  ,באמצעות הרמיזה וההצבעה הפנומנולוגית  ,ללא
האמירה המפורשת  .מסקנתי היא  ,כי הדת וה מדע מנהלים ביניהם כעין דיאלוג פנימי בהגות השכטריאנית
בשלביה השונים ,והם ביטוי לשני צדדים בתודעה.
ברגמן טען  ,כאמור ,לפער בלתי נית ן לגישור בין הפיסיקליזם המדעי לעולם הרוח והדת ,בהישענו על
הוגים מן "האגף השמאלי " שבחוג .שכטר לעומתו  ,מעמיד את עולם הרוח על מושג ים אמפיריים-וודאיים
הניתנים להצבעה גם בעולם התופעות של האדם

 .בזאת ,הוא מאפשר לדת ולמושג הקדושה להיכנס

כממדים משמעותיים ,באמצעות מושגים הקרובים לאדם .בכך מתבטא ייחודו של שכט ר בתוך העולם
הווינאי .עם זאת נרא ה ,כי בארץ ישראל שכטר השתחרר מעט מן הפיסיקליזם הנוקש ה של החוג ואיפשר
לעצמו מידה של חופש בנוגע למושג האל ,כפי שניכר בתיאולוגיה השכטריאנית.
במחקרי השתדלתי לבסס את ההגות השכטריאנית לאור תקופתה ולמצות הימנה משנה רעיונית מובנית .
הארתי את תקופתו הפרה -אקזיסטנציאלית של שכטר והגדרתיו כ 'פנומנולוג רליגיוזי ' .שכטר ,שכתיבתו
הארצישראלית היא בעיקר מסאית  ,היה דמות פילוסופית עמומה בשדה המחקר  .הוא נודע כמחנך  ,אך לא
כדמות מחקרית  .בעבודתי זו  ,ניסחתי באופן שיטתי את משנתו הרעיונית-

תיאולוגית לאור היותו

 761ראו שכטר ,חוברת לעבודה עצמית באגדה ,עמ' ח'.
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'פנומנולוג רליגיוזי' ,ניסחתי את דבר שלא נעשה עד עתה  .אמנם ,שכטר לא אהב להתנסח במושגי שיטה.
השיטתיות הייתה מבחינתו התנכרות לסגנון החשיבה של האדם

 ,כעין כפיית מסגרת מאולצת על

מחשבותיו .אך הנחת היסוד בעבודתי הייתה  ,שדפוסי חשיבתו נעים סביב ציר מארגן  .לפיכך ,חילצתי
מכתביו של שכטר תיאור של השיטה השכטריאנית כמשנה שיטתית החובקת שני קטבים שנת פסו – עד
כה כסותרים זה את זה ,ובזאת תרומתה הייחודית של עבודתי.
לטענתי ,ההגות השכטריאנית עשויה לאפשר אפיק בלתי מוכר לעיגון עולמו הדתי של האדם המודרני
אדם המקבל הן את הממדים המדעיים והן אדם השואף להוויה רוחנית

;

 .תפיסתו זו של שכטר  ,גובשה

לכלל משנה פאנאנתאיס טית ברוח פנומנולוגית תוך התכוונות ל 'אלוהי שבאדם ' כהגדרתו .שכטר חפץ
אפוא ,בחיוניות דתית תוך שלילתה של דוגמאטיקה בחיים הדתיים.
משנתו של שכטר לא נותרה בגדר רעיון אידיאי גרידא  ,אלא שאפה למימוש קונקרטי .לפיכך ,שכטר ניסח
"עיקרי דת " ו"עיקרי אמונה " והעניק להם פרש נות ברוחו  .אחת הזיקות למימוש הקונקרטי  ,היא מושג
ה'מונותיאיזם הפנימי' השכטריאני .שכטר טוען כי מונותיאיזם או האמונה באל אחד אינ ן הכרה גרידא
ובוודאי שאינ ן הצהרה מילולית ' .המונותיאיזם הפנימי ' הוא איחוד מושגי הזמן  ,המקום (היקום) והנפש
באדם ,אליבא דשכטר  .נראה לי כי מימושה של תפיסה רעיונית זו טעונה

ריכוז נפשי רב ,סוג של

מדיטציה .עבודה פנימית זו – מבטאת זיקה לפעולה קונקרטית (שאינה מטאפיזית ) בעלת התכוונות בחיי
האדם.
צדק בר הלל בכך  ,שהקו המנחה את שכטר הוא שאיפתו של האדם למשמעות

 ,שאיפה לנעלה ולשגב

שבחיים .שאיפה זו מצ ויה במוקד הנפשי ומהווה גורם מכריע  ,לדעתו של שכטר  ,בחייו של האדם  .שכטר
נעזר בהגות מגוונת לשם עיגונה של גישה זו ומתרגם באופן סלקטיבי הוגים שונים  .אלה מקנים להגות
השכטריאנית תוקף הגותי ובעיקר ממדים של פלורליזם רעיוני הנע סביב ציר רעיוני מגובש .לשם הבהרת
ייחודו של שכטר ערכתי בעבודתי השוואות אחדות בין שכטר להוגים מקבילים וקרובים

 .דומה,

שהביוגרפיה האישית של שכטר ובעיקר חברותו ב"חוג הוינאי" ,יצרה בו לא רק את המשברים מול עולמו
הדתי אלא גם תובנות מחודשות האופייניות לו ושמהוות מצע להגותו הייחודית.
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מחקרי לא מיצה את תחום המחקר הנדון ונותרו מחוזות שאליהם טרם הספקתי להגיע במחקרי  .דרוש עוד
מחקר נוסף כדי להגדיר הגדרה מקיפה יותר של שכטר בתחומי הלוגיקה של השפה הטבעית  .ראוי לבחון
מקורות ההשפעה הפילוסופיים עליו  ,כמו גם הערכת עבודותיו בתחום זה  .בעבודתי התמקדתי בסוגיית
הדת והמד ע ,אך דומה כי שדה הרוח השכטריאני בוינה עולה מעבר לכך

 .מעניין יהיה לחקור  -כיצד

הניתוח הלוגי של השפה הטבעית  ,הפך את שכטר להיות 'פתוח להשראה ' ,כדבריו .בעבודתי ,כאמור,
נערכו השוואות בנושאים ספציפיים בין שכטר להוגים אחרים ; אולם השוואות אלה דורשים עוד עיון
מעמיק ויש מקום להשוואות יסודיות בין שכטר ל דמויות כגון השל ולוינאס  -מבחינה פילוסופית ודתית .
זאת ועוד  ,ראוי לבחון את השפעת הרעיונות מהמזרח הרחוק

 ,תורות אקולוגיות וכדומה על שכטר ,

בפריזמה של התיאולוגיה שניסחתי ולאור השפעות "החוג הוינאי" .אף קיימת טענה כי שכטר הוא "מבשר
ה'ניו – אייג' הישראלי ויש לבחון טענה זו לעומקה.
לעיתים קרובות נשאלת השאלה אודות השתייכותו החברתית דתית של שכטר  .האם היה אורתודוקסי ,
רפורמי וכדומה  .כל תשובה שתינתן במישור הסוציולוגי היא אפשרית
הפרטיקולריזם לאוניברסליזם בהגות

 .ברם ,נראה כי המתח בין

השכטריאנית ,הביא לכך ששכטר חתר לבסס את עמדותיו

התיאולוגיות מתוך תפיסה רחבה יותר  .לדידו ,הדתיות אינה עניין לסקטור כלשהו  ,אלא מהווה בסיס רחב
מאד עליו נשענת התרבות בכלל והתרבות היהודית בפרט  .לנוכח המשבר המדעי דתי אותו חווה שכטר ,
הוא שאף לקיים דיאלוג רחב יותר בין דפוסי דת שונים ובכך טמון  ,לדעתי ,יתרונו .ההשלכות של גישתו
זו ,עשויות לדרבן דיאלוג ופלורליזם חשיבתי  .סבורני ,כי תנאי מקדים להיווצרותו של דיאלוג זה  ,הוא
יחס משמעותי ואמפתי כלפי מושא הדיאלוג

(בין אם הוא אדם או תובנה תרבותית ) .נראה ,כי דווקא

החיפוש של שכט ר אחר האלמנטים הרליגיוזיים שבתרבות לגווניה  ,נובע מהנחת הימצאותם של אלה
במרחביה .כמו כן  ,הוא מניח קיומן של זהויות דתיות

שונות בתופעות שבעולם האדם בכללן  ,ושואף

לקיים עמם דיאלוג  .שכטר מפתח תובנה זו  ,תוך הצבעה על מגוון של דרכים  ,בהם האלוהי בא לידי ביטוי
באדם ,לדידו .דרכים אלו ניתנות לאימוץ על ידי החפץ בכך.
על שאלת ההמשכיות ההגותית של שכטר נשתברו קולמוסים אחדים  .762המענה לשאלה זו מורכב אך
דומה ,כי ממחקרי זה עולות כמה מסקנות אופרטיביות  .ראשית ,אימוצה של הגישה השכטריאנית  ,עשויה

 762ראו תדמור ,מילים מחנכות ,עמ'  107-101וכן תדמור,חינוך כחוויה קיומית ,עמ' .60-58
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לדרבן אוניברסליזם ברוח הפנומנולוגיה הרליגיוזית .הדיאלוג ,ששכטר ערך במסגרת הפילוסופית בה היה
נתון ולאור המשברים שעבר  ,דרבן אותו לחשוף מוטיבים של זיקה דתית במחוזות הרחוקים מן המחוזות
הדתיים .אלה בצבצו ועלו ב ינות למסגרות ההגיוניות של השפה  ,בתוככי סילוקה של ה מטאפיזיקה ואף
לאחר המשבר של הוודאות המ דעית .הראיתי כיצד התוודעותו להגותם של אוטו  ,קירקגור ,שליק ואחרים
פיתחה בו ממדים ומשמעויות דתיות שספג כבר בצעירותו  ,והן ביטוי ל גישתו ה אוניברסאלית .ברוח זו
פיתח לימים דיאלוג מעניין עם ההגות של המזרח הרחוק  ,עם תפיסות אקולוגיות וכדומה  .אני סבור כי
ניסיון זה עש וי להוות אבן פינה גם לניסיונותיהם של אחרים

 ,השואפים להעצים דיאלוג מסוג זה גם

בימינו .מקובל אמנם ,לומר כי דת הייתה מושא למלחמות ולשפיכות דמים מרובה בעולם  .ברם ,נראה לי,
כי דווקא הבשורה השכטריאנית מדרבנת אוניברסליזם רליגיוזי  ,המסייע לביסוסה של הוויה דתית יהודית
מחודשת .זהו עיגון דתי למשבר הדתות בכלל  ,לאור הקונפליקט עם המדע (שהוא אינו קונפליקט יהודי
גרידא) .נמצא אפוא  ,כי דווקא שימת הדגש על המוקד הנפשי  ,על הכמיהה למשמעות חיים  ,מעצימה את
המכנה המשותף הרליגיוזי האוניברסאלי  ,שיש בו כדי להעצים גם את העולם היהודי  .ברצוני לציין כי
בהגותו הארצישראלית המאוחרת יותר ישנן עבודות רבות של שכטר העוסקות בכך

 ,והן עניין למחקר

נוסף.
.

זאת ועוד  ,הגישה השכטריאנית מדרבנת פלורליזם פנים יהודי בנוגע לזרמים השונים בעולם היהודי

דומה ,כי חוויות משמעותיות  ,שבהן מתבטא לדידו  ' ,העל אנושי באנ ושי'  -מהוות מכנה משותף לגיבושן
של זהויות יהודיות רבות הנעות סביב שדרה רעיונית אחת  ,אך בו בזמן מאפשרות מגוון דעות  .שכטר
חותר להעניק משמעות אידיאית ואף פרשנות אישית לריטואל  ,לשם העצמתה של הזהות הדתית  .גישה זו
מאפשרת מתן לגיטימציה לזרמים שונים ביהדות בהדגשת הצד הרוחני הרליגיוזי כדבריו של המשורר אבן
גבירול " :ולא יחסר בקהל עובדי בלעדיך  ,כי כוונת כולם להגיע עדיך " .יתכן ,כי שורשה של גישה זו
בדמותו של אביו ,דמות מסורתית-חסידית מובהקת .התפיסות החסידיות להן נתוודע שכטר בצעירותו ,כמו
גם מימושן בחיי אביו  ,איפשרו לשכט ר להיות נטוע בהוויה רליגיוזית  ,תוך ניסיונות למימושה של זו
בתנאי משבר  .יתר על כן  ,בניגוד למקובל  ,הדגיש אביו את ממד הדתיות שבציונות (ואף זו הכופרת ),
ובנוסף היה נושא מדי יום תפילה קצרה בבית הכנסת הליברלי בוינה

 ,כדי להיות שותף בתפילתם של
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יהודים באשר הם  .763גישה פתוחה זו ,אותה ספג שכטר בצעירותו  ,יישם בהגותו בתקופות שונות בחייו .
על כגון זה נאמר "טוב אחרית דבר מראשיתו – בזמן שהוא טוב מראשיתו".764
עם זאת  ,חשוב לציין כי שכטר אינו מעתיק את הווייתו המסורתית לדרכו הפילוסופית בוינה או בארץ
ישראל .הוא עוסק ב "תרגום" ,בטרנספורמציה של אותה הוויה רליגיוזית אל מציאות אחרת שונה הימנה .
תהליך טרנספורמטיבי זה יכול להיות בניין אב לאחרים .תרגום ערכי מחודש של עקרונות דתיים להווייתו
של האדם המודרני (שאינו מקבל את הסמכות הדתית ואת הנחות היסוד של העולם המסורתי

) ,עשויה

להוות משימה בעלת חשיב ות רבה בימינו  .משום כך  ,נראה כי הרלוונטיות של השתלשלות הדרך
השכטריאנית ,כמו גם מסקנותיה נותרו משמעותיות .יתכן כי שכטר הקדים בכך את זמנו.
דומני ,כי משבר הזהות אליו נקלע שכטר בוינה מהווה דגם למשברים של צעירים גם כיום  .לאור עבודתי
נראה לי  ,כי בהגות השכטריאני ת מצויים מוטיבים שיש בידם לבסס גישה

דתית משמעותית  ,יחד עם

העיסוק המדעי' .המשכיל הדתי ' ,אליבא דשכטר  ,הוא זה המביא בחשבון את המדעי

 ,אך לא נכנע

לאנארכיה הניבטת מבין שורותיו  .מאפשר דתיות מעבר למדע  ,אך חותר לחשיפתה של הדת גם
באמצעותו .הדרכים ,עליהם הצביע שכטר  ,עשויים לסייע בגיבוש זהות אישית מורכבת  ,המשלבת דתיות
והשכלה מגוונות עם שדרה רעיונית מובילה  .עמדה זו ,עשויה לשמש כנקודת מוצא לפיתוחה וקידומה של
מדינת ישראל בפרט והיהדות בכלל.

 763בשנת  2003השתתפתי בביקור מאורגן  ,מטעם הוועד יהודי האמריקני ( )A.J.Cבבית תפילה של יהודים שאינם
אורתודוקסים .שהיתי עמם בעת תפילתם  .מחד גיסא  ,התפילה לא התנהלה על פי הכללים המקובלים בעולם האורתודוקסי
ועמדה בניגוד לדרכי  ,בגין כך חשתי הסתייגות וניכור  .מאידך גיסא  ,הייתה זו תפילה שלוותה בניחוח חוויתי מרשים  .באותה
עת ,עמדה לנגד עיני דמותו של אבי סבי  ,דמות הדורת פ נים ,שאומנם לא פגשתי מעולם  ,אך הייתה מוכרת לי היטב  .שואל צבי
סר מן הקלויז החסידי  ,על מנת להיות שותף להוויה דתית משמעותית עבורו ועבורם  .ידידי מן הסקטור האורתודוקסי התפלאו
לשמע דברי אלה  ,אך אני מצאתי את עצמי נטוע היטב במסורת ומבוסס בגישתי  .נראה ,כי את ילדי ו תלמידי אחנך על תפיסתה
של התפילה האורתודוקסית  ,אך אעניק לגיטימיות דתית רצינית גם לתפילתם של אנשים ויהודים באשר הם  .שכטר השיב
לתפילה את מעמדה  .אך דומה  ,כי הדרך לתפילה היא שאיפשרה מצע נרחב לדיאלוג כלל יהודי וכלל אנושי  .כל אלה
נובעים מתוך זיקה לממד נפשי עמוק ו ודאי – "האלוהי שבאדם".
 764ראו ירושלמי חגיגה ,פרק שני הלכה א'.
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רשימת קיצורים ביבליוגרפיים
 .1אביחי ,על החוויה הדתית = ש .אביחי (עורך) ,איך להנ חיל יהדות  ,פנים אל פנים ,645
( ,)29.10.70עמ' .16 ;10
 .2אגאסי ,רודולף קארנאפ = י .אגאסי ,רודולף קארנאפ  ,בתוך :ק .חזקיה ,מ .גולן ,ג .פרוידנטל
(עורכים) ,פילוסופיה של המדע ,ד' ,האוניברסיטה הפתוחה ,ת"א ,תשל"ז ,עמ' .234
 .3אגודת ברית שלום  ,תקנות = אגודת "ברית שלו ם" :תקנות ,שאיפותינו :קובץ מאמרים  ,א',
(תרפ"ז).
 .4אגמור ,ה"טקסטים" של "גרעין יובל " = י .אגמור ,ה"טקסטים" של "גרעין יובל " בתוך :י.
שכטר ,אורחות חיים ,יודפת ,תשל"ח.
 .5אוטו ,בודהיזם ונצרות = R. Otto, "Buddhism and Christianity; Compared and
Contrasted," (trans. Philip C. Almond), Buddhist-Christian Studies 4 (1984),
p.109.
 .6אוטו ,הקדושה = ר .אוטו ,הקדושה (תרגמה :מ .רון) ,ירושלים.1999 ,
 .7אופנהיימר ,התמודדות ה מקרא עם שרידי המיתוס האלילי = ב .אופנהיימר ,התמודדות המקרא
עם שרידי המיתוס האלילי  ,בתוך :י .הופמן ,פ .פולק (עורכים) ,אור ליעקב  ,ירושלים ,תשנ"ז,
עמ' .35-17
 .8אופנהיימר ,תיאולוגיה מקראית ומיתוס מונותאיסטי (ליכט) = ב .אופנהיימר ,תיאולוגיה מקראית
ומיתוס מונותיאיסטי בתוך :הקונגרס העולמי למדעי היהדות( 8 ,תשמ"ג) ,עמ' .94-79
 .9אופנהיימר ,תיאולוגיה מקראית ומיתוס מונותאיסטי = ב .אופנהיימר ,תיאולוגיה מקראית ומיתוס
מונותאיסטי ,בתוך :הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות  ,ישיבות מרכזיות  ,מקרא ולשון
עברית ,ירושלים ,תשמ"ג ,עמ' .94-79
 .01אוקו ,הרמן כהן ומשנתו הדתית = ס .אוקו ,הרמן כהן ומשנתו הדתית  ,בתוך :ה .כהן ,דת
התבונה ממקורות היהדות (תרגם :צ .וויסלבסקי) ,ירושלים ,1996 ,עמ' .30-7

250

 .11אילני" ,היטלר עושה רושם טוב " = ע .אילני ,היטלר עושה רושם טוב " נכתב בעיתוני א "י
בשנות ה ,30 -כתבה מיום  29/04/08בתוך :הארץ www. Haaretz.co.il ,תאריך כניסה
.30/4/08
 .21אליאור ,חירות על הלוחות = ר .אליאור ,חירות על הלוחות  :המחשבה החסידית  ,מקורותיה
המיסטיים ויסודותיה הקבליים ,תל אביב.1999 ,
 .31אנסקומב ,הטראקטאטוס של ויטגנשטיין = G.E.M. Anscombe ,An Introduction to
Wittgenstein's Tractatus, London, 1959.
 .41אסף ,דרך המלכות = ד .אסף ,דרך המלכות ,ירושלים ,תשנ"ז.
 .51אסף ,נע ונד = (תרגמו :ר .קרונה וד .אסף) ,נע ונד ,זכרונותיו של יחזקאל קוטיק  ,חלק שני ,תל
אביב.2005 ,
 .61אפשטיין ,קרוב ורחוק = ד .אפשטיין ,קרוב ורחוק ,תל אביב ,תשס"ה.
 .71א' שכטר ,היבטים אתיים במחשבת חז"ל = א .שכטר ,היבטים אתיים במחשבת חז"ל :אינטגרציה
בין פרשנות חז "ל ל פילוסופיה הכללית לפי ד "ר יוסף שכטר  ,בתוך :ב .איש שלום (עורך) ,ע'
ברהולץ (עורך משנה ) ,בדרכי שלום – עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזנברג

,

ירושלים ,2007 ,עמ' .446-429
 .81א' שכטר ,העדה החסידית כמודל חינוכי = א .שכטר ,העדה החסידית כמו דל חינוכי  ,בתוך :י.
דרור(עורך) ,דור לדור  ,קבצים לחקר ולתיעוד תולדו ת החינוך היהודי בישראל ובתפוצות  ,ל"ב
תל אביב ,תשס"ח ,עמ' .224-205
 .91א' שכטר ,משנת חז "ל = א .שכטר ,משנת חז "ל בהגותו של ד "ר יוסף שכטר  ,עבודת מ .א,.
טורו קולג' ,השלוחה בישראל( ,בהנחיית פרופ' ב .איש שלום וד"ר א .גושן) ירושלים ,תש"ס.
 .02א' שכטר ,תורת התיקון הלוריאני כמעשה חינו כי = א .שכטר ,תורת התיקון הלוריאנית כמעשה
חינוכי בתוך  :ד .זיסנויין (עורך) ,חידושים והתחדשות בחינוך היהודי  ,האגודה הישראלית
לחקר החינוך היהודי ,תל אביב ,2007 ,עמ' .191-181
 .12בארון ,מוריץ שליק = F. Barone, Moritz Schlick,1952
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 .22בבנר ,הרטמן חייו והשפעתו

=

Bubner R. Nicolai Hartmann. Life, work, influence,

Philosophische Rundschau, 2001, 48, 4, pp. 339.

 .32בובר ' ,נתיבות באוטופיה ' על הסוציאליזם האוטופי

= מ .בובר' ,נתיבות באוטופיה ' על

הסוציאליזם האוטופי ,תל אביב.1950 ,
 .42בורשטיין ,ההתגלות = א .בורשטיין ,ההתגלות כתופעה פסיכולוגית קיומית  :מקום המקרא
בהגותו החינוכית של יוסף שכטר  ,בתוך :הגות בחינוך היהודי ה'-ו' (תשס"ג-תשס"ד) ,עמ'
.217-199
 .52ביו ,נבוכותיו של החניך ויטגנשטיין = א .ביו ,נבוכותיו של החניך ויטגנשטיין  ,תל אביב ,
.2005
 .62ביקורת אקדמות לדקדוק ביקורתי

=

E.N., Prolegomena zu einer kritischen

765

Grammatik by Josef Schächter, The Journal of Philosophy 32 (1935), pp.
716-717.
 .72ביקורת ,משנה = M.H., Israel's Primer, MISHNA (Handbook No. 1) By Josef

766

Shechter 101. pp. Dvir, Tel Aviv, 1948. In: The Palestine Post, Friday,
August 13, 1948, p. 6.
 .82ביקורת ,תורת ההכרה = E.N., Reviewed work(s): Gesammelte Aufstze 1926-

767

1936 by Moritz Schlick, The Journal of Philosophy 35 (1938), pp. 246-248.
 .92בן שלמה  ,פילוסופיית הדת ותפיסת היהדות של כהן = י .בן שלמה  ,פילוסופיית הדת ותפיסת
היהדות של כהן  ,בתוך :ש.ה .ברגמן ,נ .רוטנשטרייך (עורכים) ,ה .כהן ,דת התבונה ממקורות
היהדות( ,תרגם :צ .וויסלבסקי) ,ירושלים ,1996 ,עמ' .511 - 481
 .03בן שלמה  ,פרקים בתורתו של ברוך שפינוזה = י .בן שלמה  ,הפילוסופיה של ש פינוזה ,תל
אביב.1983 ,
 .13בראון ,יסודי מציאות והכרה = א .בראון ,יסודי מציאות והכרה ,ירושלים ,תשכ"ז.
 .23בר הלל ,אוטומאטים = י .בר הלל ,אוטומאטים  -סיכויים וסייגים ,מרחביה.1964 ,
 765כך צויין שם המחבר במקור.
 766כך צויין שם המחבר במקור.
 767כך צויין שם המחבר במקור.
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 .33בר הלל ,ביקורת שכטר = י .בר הלל ,י' שכטר ,העל אנושי באנושי  ,תל אביב תשכ"ג 157 ,עמ',
עיון  ,)1964( 15עמ' .426
 .43בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי = י .בר הלל ,האמפיריציזם הלוגי ,הגיון לשון ושיטה ,תל אביב
תש"ל.
 .53בר הלל  ,המחלוקת בין הניאור יאליסטים והניאופוזיטיביסטים = י .בר הלל  ,המחלוקת בין
הניאוריאליסטים והניאופוזיטיביסטים  -ריב מדומה ישן בקנקן חדש  ,בתוך :דברי האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים ( 2תשכ"ד).30-23 ,
 .63בר הלל  ,על אופי הפסוקים המוסריים = י .בר הלל  ,על אופי הפסוקים המוסריים  ,עיון ה'
(תשי"ד) ,עמ' .39-19
 .73ברגמן ,מבוא לתורת ההגיון = ש.ה .ברגמן ,מבוא לתורת ההיגיון ,ירושלים ,תשכ"ד.
 .83ברגמן ,אנשים ודרכים = ש.ה .ברגמן ,אנשים ודרכים ,מסות ,ירושלים.1967 ,
 .93ברגמן ,הוגי הדור = ש.ה .ברגמן ,הוגי הדור ,ירושלים ,תרצ"ה.
 .04ברגמן ,הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר = ש.ה .ברגמן ,הפילוסופיה הדיאלוגית
מקירקגור עד בובר ,ירושלים.1996 ,
 .14ברגמן ,הפילוסופיה של עמנואל קאנ ט = ש.ה .ברגמן ,הפילוסופיה של עמנואל קאנט ,
ירושלים ,תשנ"ז.
 .24ברגמן ,הפיסיקליזם = ש.ה .ברגמן ,מדע ואמונה  ,שבעה פרקים על זיקתם ההדדית  ,תל אביב ,
תש"ה ,עמ' .66-32
 .34ברגמן ,תורת ההכרה = ש.ה .ברגמן ,מבוא לתורת ההכרה ,ירושלים תשל"ג.
 .44ברעלי ,על חוויית המשמעות ועל מש מעות המוסיקה = ג' ברעלי ,על חוויית המשמעות ועל
משמעות המוסיקה ,עיון נ"ג ( ,)2004עמ' .458-428
 .54גדנקה ,באור האמונה = ד' גדנקה ,באור האמונה  ,פנים אל פנים ( ,646י"ז בחשון  ,תשל"ב)
.17-16 ;11-10 ,1972
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 .64גדעוני ,עברית יוונית ומה שביניהם = נ .גדעוני" ,עברית יוונית ומה שביניהם " ניתוח ספרו
של יוסף שכטר "רוח ונפש  :גשרים ליהדות פנימית  ,עבודת גמר לשם קבלת תואר "מוסמך
במדעי הרוח" ( ,)M.Aבהנחיית ד"ר מיכאל גיליס ,ירושלים.2005 ,
 .74ג'ובני ,רון מרגולין  ,מקדש אדם = י' ג'ובני ,רון מרגולין ",מקדש אדם ; ההפנמה הדתית ועיצוב
חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות (תשסה) ,עיון נה (תשסז) ,עמ' .453-445
 .84גולומב ,מבוא לפילוסופיות הקיום  :אקזיסטנציאליזם = י .גולומב ,מבוא לפילוסופיות הקיום :
אקזיסטאנציאליזם ,תל אביב ,תש"ן.
 .94גורדון (עורך) ,ברית שלום והציונות הדו -לאומית = ע .גורדון (עורך) ,ברית שלום והציונות
הדו – לאומית :השאלה הערבית כשאלה יהודית ,ירושלים ,תשס"ט.
 .05גלאצר ,פרנץ רוזנצווייג = נ .גלאצר ,פרנץ רוזנצווייג :חייו ומעשיו ,תל אביב תשי"ט.
 .15גרסון ,בובר והקיבוץ של היום = מ .גרסון ,בובר והקיבוץ של היום ,בתוך :ש .טלמון; ק .ירון;י.
עמנואל (עורכים) ,כאן ועכשיו ,עיונים בהגותו החברתית של מ .מ .בובר ,ירושלים,1982 ,
עמ' .43-36
 .25דון יחייא  ,אדמו"ר חלוץ = ש .דון-יחייא ,אדמו"ר חלוץ  ,עלייתו של ר ' ישעיהו שפירא  ,תל
אביב ,תשכ"א.
 .35דיקארט ,הגיונות על הפילוסופיה הראשונית

= ר .דיקארט ,הגיונות על הפילוסופיה

הראשונית( ,תרגם :י .אור ,בעריכת ח.י .רות) ,ירושלים ,תשמ"ט.
 .45הארי ,ויטגנשטיין מדע ודת

=

R. Harre, Wittgenstein: Science and Religion,

Philosophy 76 (2001), pp. 211-237.
 .55הדסון ,ויטגנשטיין ואמונה דתית = D. Hudson, Wittgenstein and Religious Belief,
New York, 1975, p. 206.
 .65הונג ,האמפיריציזם המודרני = T. Hung , Moritz Schlick and Modern Empiricism, :
Philosophy and Phenomenological Research 8 (1949), pp. 690-708.
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 .75הורביץ ,על הקדושה במחשבה היהודית החדשה = ר .הורביץ ,על הקדושה במחשבה היהודית
החדשה ,בתוך :ר .הורביץ ,יהדות רב ת הפנים  ,ספרות והגות  ,באר שבע  ,תשס"ג ,עמ' 463-
.485
 .85החוג ,מניפסט = Wissenschaftliche Weltauffssung der Wiener Kreis,Wien, 1929.
 .95החוג מניפסט (אנגלית) = The Scientific Conception of the World: The Vienna
Circle, Vienna,1929.
 .06הלדן ,ויטגנשטיין כארכיטקט

(ביקורת) =

Review: John Haldane, Ludwig

Wittgenstein Architect by Paul Widjdeveld, Philosophy 70 (1995), pp. 292293.
 .16הלפרין ,ד"ר א  .בירם וביה "ס הריאלי = ש .הלפרין ,ד"ר א  .בירם וביה "ס הריאלי  -דרכים
חדשות ומסלול קבוע ,ירושלים.1970 ,
 .26הלר ,ברית שלום = י .הלר ,מ'ברית שלום ' ל'איחוד' -יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו
לאומית ,ירושלים ,תשס"ד.
 .36המפשייר ,וייסמן =

S. Hampshire, Friedrich Waismann, (1896-1959),

Proceedings of the British Academy 16 (1960), pp.309-317.
 .46הרוי (זאב ושמואל) ,הערה על המונח הערבי 'אניה' = ז .הרוי; ש .הרוי ,הערה על המונח הערבי
'אניה' ,עיון ל"ח (תשמ"ט) ,עמ' .171-167
 .56הרצל ,מדינת היהודים = (תרגום :א .ביין) ,ב.ז .הרצל ,מדינת היהודים  ,הספריה הציונית ,
ירושלים.1985 ,
 .66השל ,אלוהים מבקש את האדם = א.י .השל ,אלוהים מבקש את האדם ,ירושלים ,תשס"ג.
 .76וונדר ,חכמי ג ליציא = מ .וונדר ,מאורי גליציה  ,אנציקלופדיה לחכמי גליציה  ,חלק ראשון ,
ירושלים ,תשל"ח ,עמ' .312
 .86וידידפלד ,ויטגנשטיין כארכיטקט

=

Paul Widjdeveld, Ludwig Wittgenstein

Architect, London 1994, pp. 294.
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, מאמר לוגי פילוסופי ירושלים, ויטגנשטיין. ל,) צמח. ע: טראקטאטוס = (תרגם, ויטגנשטיין.96
.1994
Ludwig

Wittgenstein,

Notebooks

1916-1914,

=

מחברות

, ויטגנשטיין.07

Blackwell,1961.
. תרס"ד, ווילנא, דור דור ודורשיו, וייס.ה. דור דור ודורשיו = א, וייס.17
.2008 , תל אביב, הרצל – קריאה חדשה, וייס. הרצל – קריאה חדשה = י, וייס.27
Friedrich Waismann, Belief and Knowledge, in Friedrich =  אמונה והכרה, וייסמן.37
Waismann, Philosophical Papers ,N.Y.- Holland, 1976, pp. 166-178.
Friedrich Waismann ,Moritz Schlick's

=

 ייחודו של שליק בפילוסופיה, וייסמן.47

significance for philosophy,(translated by Philippe van Parys and Arnold
Burms) in: Friedrich Waismann, Philosophical Papers,(editor: Brian
McGuinness), pp. 30-37.
Friedrich Waismann, Wittgenstein and the = ) שיחות עם ויטגנשטיין (אנגלית, וייסמן.57
Vienna Circle, (translated by Joachim Schulte and Brian McGuinness),
Oxford, 1979.
Friedrich Waismann, Wittgenstein und = ) שיחות עם ויטגנשטיין (גרמנית, וייסמן.67
der Wiener Kreis, Oxford, 1967.
Roderick M. Chisolm, The many level-structure of =  שכבות ביקורת, וייסמן.77
language, by Friedrich Waismann, Journal of Symbolic Logic 16 (1951), pp.
75-76.
Friedrich Waismann, The many level-structure of language, =  שכבות, וייסמן.87
Synthese 5 (1946-1947), pp. 221-229.
Moritz Schlick: Philosophical Papers Vol. II, (editors: H. =  שליק אנגלית, וייסמן.97
Mulder and B.F.B.van de Velde-Schlick), (1925-1936), The Vienna circle
Collection, (Foreword by Friedrich Waismann) pp. XIII-XXXIII.
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Friedrich Waismann, Two Accounts of Knowing, =  שני מודלים של הכרה, וייסמן.08
in: Friedrich Waismann, Philosophical Papers, New York- Holland, 1976,
pp. 166-178.
F. Waismann, Vorwort, in: Moritz Schlick, Gesammelte = ) שליק (גרמנית, וייסמן.18
Aufsatze, (1926-1936), Wien, 1938, pp. VII-XXXI.
E. Lester; B.Elizabeth, Nicolai Hartmann,

=

ניקולי הרטמן,  ולסטר ואליזבת.28

Encyclopedia of Phenomenology, London-Boston, pp. 288-292.
 תל,  פרקים בפילוסופיה של ההיסטוריה, חשיבה היסטורית, וינריב. חשיבה = א, וינריב.38
. תשמ"ז,אביב
Friedrich Waismann, Foreword, in: Moritz Schlick: = ) שליק (אנגלית, וייסמן.48
Philosophical Papers 2 (1925-1936), pp. XIII-XXXIII.
 ראשית המונותיאיזם, ורבלובסקי. ראשית המונ ותאיזם והמונ ותאיזם הראשוני = צ, ורבלובסקי.58
.162-152 ' עמ,) עיון ט' (תשי"ח,והמונותיאיזם הראשוני
Review: Moritz Schlick and the Mind-Body =  תורת ההכרה,  ותקין ובלומברג.68
Reviewed Work(s): General Theory of Knowledge by Moritz Schlick Problem
;in: Albert E. Blumberg J.W.N. Watkin, The British Journal for the
Philosophy of Science 28 (1977), pp. 369-382.
Zurück zu Schlick, eine Neubewertung von Werke und =

 זכרון לשליק.78

Wirkung, (Herausgegeben von Brian McGuinness), Wien 1985.
.2003 , תל אביב, שפינוזה וכופרים אחרים, יובל. שפינוזה וכופרים אחרים = י, יובל.88
J. Joergensen, The Development of Logic Empiricism,

=  החוג, יורגנסן.98
Chicago, 1937.

 עיון נ"ד,

 היידן וויטגנשטיין על מובנות מוזיקלית, כדורי. היידן וויטגנשטיין = י, כדורי.09
.164-149 ' עמ,)(תשס"ה
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 .19כהן ,דת התבונה ממקורו ת היהדות = (תרגם :צ .וויסלבסקי) ,ה .כהן ,דת התבונה ממקורות
היהדות ,ירושלים.1996 ,
 .29כהן ,הולצר ,דפוסים בתרגום חינוכי = י .כהן; א .הולצר (עורכים) ,דפוסים בתרגום חינוכי ,
ירושלים ,תשס"ט.
 .39כהן ,היכן גר אלוהים = א .כהן ,היכן גר האלוהים ? ניצוצות וסיפורים חסידיים כמרפא לנפש ,
חיפה.1996 ,
 .49כהן ,שאלת היחס לערבים כבעיתו המרכזית של החינ וך היהודי במשנתו של מ  .בובר = א .כהן,
שאלת היחס לערבים כבעיתו המרכזית של החינוך היהודי במשנתו של מ  .בובר ,עיונים בחינוך
( 10תשל"ו) ,עמ' .62-35
 .59כהן ,תורת החסידות של בובר כמנוף לחינוך רליג יוזי = א .כהן ,תורת החסידות של בובר כמנוף
לחינוך רליגיוזי ,עיונים בחינוך ( 5תשל"ה) ,עמ' .62-45
 .69כוכבי ,הדרך למשפטי נירנברג = א.י .כוכבי ,הדרך למשפטי נירנברג  ,גיבוש מדיניות הענישה
כלפי פושעי המלחמה ,ירושלים.2006 ,
 .79לאראבי ,שאלות האתיקה למוריץ שליק = H.A. Larrabee, Problems of Ethics by
Moritz Schlick, Ethics 50 (1939), pp. 96-97.
 .89לוי ,טציטוס = י .לוי ,דברי טציטוס על קדמוניות היהודים ומידותיהם  ,ציון ח' (תש"ג) ,עמ'
.84-61;34-1
 .99לוי ,מבשר אקזיסטנציאליזם יהודי = ז .לוי ,מבשר אקזיסטנציאליזם יהודי  ,משנתו של פראנץ
רוזנצווייג ויחסה לשיטת היגל ,תל אביב.1969 ,
.001

לוס ,דיבור ריק ,למרות הכל = ,א .לוס ,דיבור ריק ,למרות הכל (מתרגם :א .אוריאל),

תל אביב. 2004 ,
.101

לוריא ,ויטגנשטיין על משמעות החיים = י .לוריא ,ויטגנשטיין על משמעות החיים ,

עיון מ"ט (תש"ס) ,עמ' .136-115
.201

ליבוביץ' ,תורה ומצוות בזמן הזה = י .ליבוביץ' ,תורה ומצוות בזמן הזה  ,תל אביב ,

תשי"ד.
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.301

ליבנה ,חגיגות היובל = נ .ליבנה ,חגיגות היובל ,מוסף הארץ.8.1.1999 ,

.401

ליברמן ,הנצח שבנפש = ד .ליברמן ,הנצח המתגלה בנפש – על משנתו החינוכית של

יוסף שכטר ,בתוך :ר .דביר גולדברג (עורכת) ,מסכת ג' (תשס"ה) ,עמ' .123-115
.501

למברג ,תפיסת הדתיות של ויטגנשטיין = ד .למברג ,תפיסת הדתיות של ויטגנשטיין :

בין 'תיאולוגיה כדקדוק' ל'נקודת מבט דתית' ,עיון נ"ב (תשס"ד) ,עמ' .424-399
.601

מאיר ,פילוסופים קיומיים יהודיים = א .מאיר ,פילוסופים קיומיים יהודיים ברב שיח,

ירושלים ,תשס"ד ,עמ' .14-9
.701

מועלם ,החריגה מגבולות השפה = ש .מועלם ,החריגה מגבולות השפה בהגותם של

ויטגנשטיין וקירקגור ,עיון נ"ד (תשס"ה) ,עמ' .131-148
.801

מיינקה ,צמיחת ההיסטוריזם = Friedrich Meinecke ,Die Entstehung des

Historismus ,Munchen und Berlin,1936.
.901

מלצר ,יהושוע בר הלל = י .מלצר ,יהושוע בר הלל ז "ל  ,עיון ,כ"ז (תשל"ו-תשל"ז),

עמ' .3-4
.011

מלקולם,ויטגנשטיין ודת

= Norman Malcolm, Wittgenstein: A Religious

Point of View, Ithaca ,Cornell University Press, 1995.
.111

מלקולם ,לודוויג ויטגנשטיין ממואר = נ .מאלקולם( ,תרגם :א .סנד) ,לודויג

ויטגנשטיין – ממואר ,תל אביב.1988 ,
.211

מנוח ,הקבוצה ודמותה = י .מנוח ,הקבוצה ודמותה ,ישראל ,תש"ב.

.311

מצר ,ברית שלום ו 'שלום עכשיו ' = ט .מצר ,ברית שלום ו 'שלום עכשיו ' – השואה

בין התנועות והשפעתן על התהליכים המדיניים

 ,עבודת גמר בהנחיית פר ופ' גבי שפר ,

ירושלים.2001 ,
.411

מקגינס ,הקדמה = Brian McGuinnes, Introduction, in: Brian McGuinnes

and Joachim Schulte (Editors) Ethics and The Will, (translator: Hans Kaal),
Netherland 1994, pp. Vii-xiv.
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.511

מרגולין ,המיתוס היהודי במאה העשרים = ר .מרגולין ,המיתוס היהודי במאה העשרים

– בין מחקר להגות  ,בתוך :ח .פדיה; א .מאיר (עורכים) ,יהדות :סוגיות ,קטעים ,פנים זהויות,
ספר רבקה ,באר שבע ,תשס"ז ,עמ' .276-225
.611

מרגולין ,מקדש אדם = ר .מרגולין ,מקדש אדם  ,ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת

הפנימיים בראשית החסידות ,ירושלים ,תשס"ה.
.711

מרק ,רון מרגולין  ,מקדש אדם = צ .מרק ,ר .מרגולין ,מקדש אדם  ,ההפנמה הדתית

ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות (תשסה) ,ציון ,עב (תשסז) ,עמ' .243-252
.811

נאס ,פלורליזם = Arne Naess, Pluralism of Tenable World Views, in: F.

Stadler (Editor), The Vienna Circle and Logical Empiricism, Re-evaluation
and Future Perspective, Netherlands, 2003, pp.4-7.
.911

ניטשה ,היסטוריה לחיים (גרמנית) = F. Nietzche,Vom Nutzen Nachteil der

Historie das Leben,1874.
.021

ניטשה ,היסטוריה לחיים עברית = פ .ניטשה ,כיצד מועילה ומזיקה ההיסטורי ה

לחיים( ,תרגם :י .אלדד) ,ירושלים ותל אביב ,1978 ,עמ' .100-13
.121

נתנאל ,הצחוק = מ .נתנאל ,הצחוק ,ארץ ישראל.1947 ,

.221

סארטר ,האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם = ז'.פ .סארטר ,האקזיסטנציאליזם הוא

הומניזם( ,תרגם וערך :י .גולומב) ירושלים ,תשמ"ח.
.321

סימון ,אז איתם = ע.א .סימון ,אז איתם  :על התמימות השניה  ,בתוך :ע.א .סימון ,האם

עוד יהודים אנחנו (מסות) ,תל אביב ,1982 ,עמ' .169-135
.421

סינתיזה ,שליק = Moritz Schlick, (Guest Editor: Brian McGuinness),

Syntehese 64, 1985.
.521

סכונפלד ,התנ"ך =

J. Schoneveld, The Bible in Israeli Education,

Amsterdam, 1976.
.621

סרנה ,פנים מאירים = ח .ש .סרנה (מלקט ועורך ) ,פנים מאירים  ,מתורת רבינו מאיר

מפרמישלאן ,בני ברק ,תשנ"ח.
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.721

צמח ,ביקורת ספרים = E. Zemach, The Voice of Wittgenstein: The Vienna

;Circle, Ludwig Wittgenstein and Friedrich Waismann. London and New York
Routledge, 2003, p. 558,
.821

עיון  ,)2003( 52עמ' .469-464

פייגל ,מוריץ שליק = H. Feigl, Moritz Schlick, Erkenntnis 7 (1937/8),

pp.393-419.
.921

פינס ,נספח גולדברג = פינס ,על המונח 'רוחניות' ומקורותיו ועל משנתו של רבי יהודה

הלוי ,תרביץ נ"ז (תשמ"ח) ,עמ' .540-535
.031

פנואלי ,השאיפה לאדם מהותי = ש.י .פנואלי ,השאיפה לאדם מהותי ( ,על הגותו של

ד"ר יוסף שכטר) ,גליונות כ"ו ( ,)1951עמ' .139-136
.131

ציונות ודת = ש .אלמוג ,י .ריינהארץ ,א .שפירא (עורכים) ,ציונות ודת  ,ירושלים,

תשנ"ד.
.231

צמח ,ויטגנשטיין ומיסטיקה = Eddy Zemach, Wittgenstein's Philosophy of

Mystical, in .I.M. Copy and R.W. Brand (eds.), Essays on Wittgenstein
Tractatus, New York, Macmillan 1966, pp. 359-376.
.331

צמרת ,ביקורת הת כוונות = צ .צמרת ,י .תדמור ,התכוונות לאלוהי שבאדם  ,רשפים,

 ,1994כיוונים  ,)1994( 7עמ' .169-173
.431

צמרת ,בן גוריון  ,ה'שולחן ערוך ' וה'שולחן' ערוך החדש = צ .צמרת ,בן גוריון ,

ה'שולחן ערוך ' וה'שולחן' החדש( ,לשורשי המתח בין בן גוריון ובין היהדות הדתית ) בתוך :א.
שגיא וד .שווארץ (עורכים) ,מאה שנות ציונות דתית היבטים רעיוניים ,כרך שלישי ,רמת גן,
תשס"ג ,עמ' .420-401
.531

קאנט ,לשלום הנצחי = ע .קאנט ,לשלום הנצחי שרטוט פילוסופי ( ,תרגמו :ש.ה.

ברגמן; נ .רוטנשטרייך) ,ירושלים ,תשל"ו.
.631

קאר ,היסטוריה מהי? = א.ר .קאר ,היסטוריה מהי?( ,תרגם :א .רם) ,ישראל.1986 ,
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.731

קארנאפ ,סילוק (אנגלית) = R. Carnap, The Elimination of Metaphysics

through Logical Analysis, in A.J. Ayer (editor), Logical Positivism 1956, pp.
60-81.
.831

קויפמן ,מכבשונה של היצירה

המקראית = י .קויפמן ,מכבשונה של היצירה

המקראית ,תל אביב ,תשכ"ו.
.931

קויפמן ,תולדות האמונה הישראלית = י .קויפמן ,תולדות האמונה הישראלית  ,א ,1

תל אביב ,תרצ"ז-תשט"ז.
.041

קוק ,אורות התשובה =,א.י .קוק ,אורות התשובה ,ירושלים תשנ"ב.

.141

קורנבליט ,הגדה של פסח – בעל שם טוב = י.י .קורנבליט (ליקט) ,הגדה של פסח בעל

שם טוב ,ירושלים ,תשנ"ג.
.241

קירקגור ,האסתיטי ,האתי והדתי = ס .קירקגור( ,עורכים :ד"ר י  .שכטר וא  .כרוך),

האסתטי ,האתי והדתי ,מבחר כתבים ,ישראל.1991 ,
.341

קלויזנר ,פילוסופים והוגי דעות = י .קלויזנר ,כתבי פרופ ' יוסף קלויזנר  ,פילוסופים

והוגי דעות ,ירושלים.1956 ,
.441

קלנר ,תורת העיקרים = מ .קלנר ,תורת העיקרים  ,בפילוסופיה היהודית בימי

הביניים ,ירושלים.1991 ,
.541

קראפט ,החוג =

V. Kraft, The Vienna Circle, the origin of neo-

positivism (translator: Arthur pap), New York, 1953.
.641

קרוי ,הפילוסופיה של הלשון של יהושוע בר הלל = מ .קרוי ,הפילוסופיה של הלשון

של יהושוע בר הלל – מאמר ביקורת ,עיון כ"ב ( ,)1971עמ' .123-111
.741

קרן ,בן גור יון והאינטלקטואלים = מ .קרן ,בן גוריון והאינטלקטואלים  ,עוצמה ,דעת

וכריזמה ,באר שבע.1988 ,
.841

קרנאפ ,סילוק (אנגלית) = . R. Carnap, The Rejection of Metaphysics

Psyche: An Annual of General and Linguistic Philosophy, (Cambridge and
London) 14 (1934), pp. 100 - 111.
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קרנאפ ,סילוק( ,גרמנית) = R. Carnap, Überwindung der Metaphysik durch

.941

logische Analyse der Sprache, Erkenntnis 2 (1932), pp.219-241.
.051

ראוך ,אמונה ומהפכה  ,הפילוסופיה של ההיסטוריה = ל .ראוך ,אמונה ומהפכה ,

הפילוסופיה של ההיסטוריה ,תל אביב ,תשל"ח.
.151

רוזמה ,הטראקטאטוס כפואמה

= David Rozema, "Tractatus Logico-

Philosophicus": A "Poem" by Ludwig Wittgenstein, Journal of the Histoty of
Ideas 63 (2002), pp. 345-363.
.251

רוזנצוויג ,כוכב הגאולה = פ .רוזנצוויג ,כוכב הגאולה (תרגם :י .עמיר) ,ירושלים,

תש"ל.
.351

רוזנק ,מעשה אבות סימן לבנים = א .רוזנק ,מעשה אבות סימן לבנים ,היסטוריה גאולה

ותשובה בהגותו של הרב אברהם חזן  ,בתוך :ד .שוורץ ,א .גרוס (עורכים) ,על התשובה ועל
הגאולה (מנחת שי לבנימין גרוס) ,רמת גן ,תשס"ח ,עמ' .377-347
.451

רוטנשטרייך ,היסטוריזם = נ .רוטנשטרייך ,היסטוריזם ,בתוך :האנציקלופדיה

העברית ,י"ד ,ירושלים ,1988 ,עמ' .320-318
.551

רוטנשטרייך ,המחשבה היהודית בעת החדשה ב' = נ .רוטנשטרייך ,המחשבה היהודית

בעת החדשה ,כרך שני ,ישראל ,תש"ו.
.651

רוטנשטרייך ,בין עבר ל הווה – דרכי ההכרה ההיסטורית = נ .רוטנשטרייך ,בין עבר

להווה – דרכי ההכרה ההיסטורית ,ירושלים ,תשט"ו.
.751

רונן ,לוס = א .רונן ,לוס ,אדולף ,האנציקלופדיה העברית  ,כ"א ,ירושלים ,תשכ"ט,

עמ' .493-492
.851

רות ,האלילות = ח.י .רות ,האלילות ,הרצאה לזכרו של אחד העם ,ירושלים ,תרצ"ד.

.951

רייט ,ויטגנשטיין = G.H. Wright, Ludwig Wittgenstein, (Philos. Rew),

1955. pp. I- XVI.
.061

ריינין ,פוזיטיביזם וריאליזם = D. Rynin, Remarks on Moritz Schlick's Essay

Positivism and Realism, Synthese 7 (1948/9), pp. 466-478.
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.161

שביד התשובה במחשבה היהודית במאה העשרים

= א .שביד ,התשובה במחשבה

היהודית של המאה העשרים ,בתוך :ש .רוזנברג; ב .איש שלום (עורכים),יובל אורות ,הגותו של
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,ירושלים ,2005 ,עמ' .294-277
.261

שביד ,תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש א

' = א .שביד ,תולדות

פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש ,כרך א' ,תל אביב.2001 ,
.361

שביד ,תולדות פילוסו פיית הדת היהודית בזמן החדש

ג' = א .שביד ,תולדות

פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש ,כרך ג' ,תל אביב ,תשס"ג.
.461

שביד ,תיאולוגיה של שיבה = א .שביד ,תיאולוגיה של שיבה  ,בתוך :תולדות ההגות

היהודית במאה העשרים ,תל אביב ,תש"ן.386-336 ,
.561

שווארץ ,גרוס ,על התשובה ועל הגאולה

= ד .שווארץ; א .גרוס (עורכים) ,על

התשובה ועל הגאולה (מנחת שי לבנימין גרוס) ,ירושלים ,תשס"ח.
.661

שטדלרF. Stadler, The Vienna Circle, studies in the origins, = 2001 ,

development, and influence of logical empiricism, (Translators: Cammilla
Nielsen, Joel Golb, Sabine Schmidt, Tomas Ernst), Wien New York, 2001.
.761

שטדלרF. Stadler, The Vienna Circle, Context, Profile, and = 2007 ,

Development, in: Alan Richardson and Tomas Uebel (eds.), Cambridge
Companion of Logical Empirucism (2007), pp.13-40.
.861

שטדלרF. Stadler (Editor), The Vienna Circle and Logical = 2003 ,

Empiricism, Re-evaluation and Future Perspective, Netherlands, 2003.
.961

שטרן ,התחביר הלוגי כמפתח לסוד ב'מורה הנבוכים' = י .שטרן ,התחביר הלוגי כמפתח

לסוד ב'מורה הנבוכים' ,עיון ל"ח (תשמ"ט) ,עמ' .166-137
.071

שטרן ,משמעות ושפה = J. Stern, Meaning and Language, The Cambridge
History of Jewish Philosophy, Cambridge university, 2009, pp.230-266.

.171

שכטר ולמדן  ,חמישים שנה ל "מדינת היהודים " = י .שכטר וי  .למדן ,חמישים שנה

ל"מדינת היהודים" של הרצל ,גליונות י"ח (תש"ה-תש"ו) ,עמ' .251

264

שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (אנגלי) = J. Schächter, Prolegomena to a

.271

Critical Grammar, (foreword by J.F.Staal), Holland Boston 1973.
.371

שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (גרמני) =

J. Schächter, Prolegomena zu

einer kritischen Grammatik ,Julius Springer, Berlin, 1935
.471

שכטר ,בין אדם למקום תשל"ט = י .שכטר ,בין אדם למקום ,יודפת ,תשל"ט.

.571

שכטר ,בין אדם למקום תשמ"ב = י .שכטר ,בין אדם למקום,תל אביב ,תשמ"ב.

.671

שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם = י .שכטר ,בפרוזדור להשקפת עולם  ,ירושלים,

.1972
.771

שכטר ,גולדברג (כתב יד ) = י .שכטר ,עיקר התוכן של הספר "המציאות של

העברים" שיצא לאור בגרמנית בברלין בשנת

 ,1925עותק מכתב ידו של שכטר  ,חורף

תשנ"ד( ,טרם פורסם).
.871

שכטר ,דברים ששמעתי מאבי ז "ל = י .שכטר ,דברים ששמעתי מאבי ז "ל ,חיפה,

תשכ"ה.
.971

שכטר ,דרך התגוב ה באגדה = י .שכטר ,דרך התגובה באגדה  ,גליונות ,י' (ת"ש) ,עמ'

.156-152
.081
.181

שכטר ,דרכים בחינוך לערכים = י .שכטר ,דרכים בחינוך לערכים ,תל אביב.1975 ,
שכטר ,האדם המהותי

= J. Schächter, The essential man, in: Brian

McGuinnes and Joachim Schulte (eds.), Ethics and The Will, (translator:
Hans Kaal), Netherlands, 1994, p.31-32.
.281

שכטר ,היגדים פסימיים בקהלת

(גרמנית) =

J. Schäechter, Der Sinn

Pessimisticher Sätze, Synthese 3 (1938), p.223-234.
.381

שכטר ,הישגים = י .שכטר ,הישגים ,אכזבה והתחזקות  ,בתוך :מאסף סופרי ארץ

ישראל -סדר המאמרים (עורך א .שטיינמן) ,תל אביב ,1942 ,עמ' .37-29
.481

שכטר ,המדרש בזמננו = י .שכטר ,המדרש בזמננו  ,גליונות י"א (תרצ"ח –תרצ"ט),

עמ' .311-310
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.581
.681

שכטר ,העל אנושי באנושי = י .שכטר ,העל אנושי באנושי ,תל אביב ,תשכ"ג.
שכטר ,הערות לשאלות האתיקה ולפילוסופיית התרבות

(אנגלית) =

Josef

Schächter, Notes on Problems of Ethics and the Philosophy of Clture, in:
Brian McGuinnes and Joachim Schulte (eds.), Ethics and The Will,
(translator :Hans Kaal), Netherland, 1994, pp.21-32.עמ' .
.781

שכטר ,הערות קלות לשאלות חמורות = י .שכטר ,הערות קלות לשא לות חמורות ,

גליונות ט"ו (תש"ג– תש"ד) ,עמ' .68
.881

שכטר ,התלמוד מבחינת ההגיון של הלשון = י .שכטר ,התלמוד מבחינת ההגיון של

הלשון ,כנסת ( 4תרצ"ט) ,עמ' .338-328
.981

שכטר ,חוברת לעבודה עצמית באגדה = י .שכטר ,חוברת לעבודה עצמית באגדה  ,תל

אביב ,תש"כ.
.091

שכטר ,יהדות וחינוך בזמן הזה = י .שכטר ,יהדות וחינוך בזמן הזה ,תל אביב ,

תשכ"ו.
.191

שכטר ,לימודי היהדות בחינוך העל יסודי = י .שכטר ,לימודי היהדות בחינוך העל

יסודי ,תל אביב ,תשכ"ג.
.291

שכטר ,מבוא לתלמוד = י .שכטר ,מבוא לתלמוד ,תל אביב ,תשל"ט.

.391

שכטר ,מבוא קצר ללוגיסטיקה = י .שכטר ,מבוא קצר ללוגיסטיקה ,וינה ,תרצ"ז.

.491

שכטר ,מוריץ שליק = י .שכטר ,מוריץ שליק – אישיותו והגותו ,הוצאה עצמית ,ללא

ציון שנת הוצאה.768]197?[ ,
.591

שכטר ,מושגים ישנים ומובנם החדש (גליונות) = י .שכטר ,מושגים ישנים ומובנם

החדש ,גליונות י"ד (תש"ג) ,עמ' .137-133
.691

שכטר ,ממדע לאמונה = י .שכטר ,ממדע לאמונה ,תל אביב ,תשי"א.

.791

שכטר ,מסות א'-ב' = י .שכטר ,מסות ,שיחות ומכתבים ,חלק ראשון וחלק שני  ,חיפה,

תשמ"ה-תשמ"ו.

 768כך הרישום בספריה הלאומית.

266

.891

שכטר ,מסות ג' = י .שכטר ,מסות ,שיחות ומכתבים ,חלק ג' ,תשמ"ז.

.991

שכטר ,מסות ד' = י .שכטר ,מסות ,שיחות ומכתבים ,חלק רביעי ,חיפה ,תשמ"ח.

.002

שכטר ,מסות ה' = י .שכטר ,מסות ,שיחות ומכתבים  ,ה'  ,חיפה ,תשמ"ט.

.102

שכטר ,מסות ורשימות = י .שכטר ,מסות ורשימות ,ירושלים.1964 ,

.202

שכטר ,משנה = י .שכטר ,משנה ,תל אביב ,תש"ח.

.302

שכטר ,סיורים בשדות מחשבה = י .שכטר ,סיורים בשדות מחשבה ,באר שבע ,

תשל"ז.
.402

שכטר ,סינטאכסיס = י .שכטר ,סינטאכסיס ,תל אביב ,תש"ד.

.502

שכטר ,עיונים במחשבת זמננו = י .שכטר ,עיונים במחשבת זמננו ,תל אביב.1977 ,

.602

שכטר ,עיקריה של דת ישראל = י .שכטר ,עיקריה של דת ישראל ,גליונות כ"א (תש"ז

– תש"ח) ,עמ' .46-43
.702

שכטר ,על הדת הפנימית = י .שכטר ,על הדת הפנימית (שתי שיחות ) ,מולד ז'

( ,)1951עמ' .196-189
.802

שכטר ,על הפורמלי והענייני = י .שכטר ,על הפורמלי והענייני  ,כתב יד מארכיון

מאזי"ה (מובא להלן בנספח מס' .)5
.902

שכטר ,פינומנולוגיה והגיון = י .שכטר ,פינומנולוגיה והגיון (סקירה בקרתית על

מבוקשי הפינומנולוגיה ויחסם להגיון) ,מאזנים א' (תרצ"ד) ,עמ' .67-59
.012

שכטר ,פרקי הדרכה בתנ "ך = י .שכטר ,פרקי הדרכה בתנ "ך ,ירושלים-תל אביב ,

תש"ך.
.112

שכטר ,פרקי עיון לנבוכי זמננו = י .שכטר ,פרקי עיון לנבוכי זמננו ,תל אביב ,תש"ל.

.212

שכטר ,פרקים במחשבה דתית = י .שכטר ,פרקים במחשבה דתית ,תל אביב ,תשמ"ב.

.312

שכטר ,פרקים במחשבה ערכית = י .שכטר ,פרקים במחשבה ערכית  ,חוברת א ',

חיפה ,תש"ם.
.412

שכטר ,רוח ונפש = י .שכטר ,רוח ונפש  -גשרים ליהדות פנימית ,תל אביב ,תשנ"ב.

.512

שכטר ,שבילים בחינוך הדור = י .שכטר ,שבילים בחינוך הדור ,תל אביב ,תשכ"ג.
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שכטר ,שילר וניטשה = י .שכטר ,פילוסופית ההיסטוריה על פי שילר וניטשה ,גליונות

.612

ג' (תרצ"ה-תרצ"ו) ,עמ' .155-143
שכטר ,שכבות ומערכות בשפה = י .שכטר ,שכבות ומערכות בשפה בתוך  ( :עורכים:

.712

מ .חלמיש; א .כשר) ,דת ושפה :מאמרים בפילוסופיה כללית ויהודית  ,תל אביב ,תשמ"ב ,עמ'
.50-43
.812

שכטר ,תורה ומינות = י .שכטר ,תורה ומינות ,גליונות י"ד (תש"ג) ,עמ' .77-82

.912

שלום ,אוסקר גולדברג = ג .שלום ,גולדברג אוסקר  ,האנציקלופדיה העברית י',

ירושלים ,תשט"ו ,עמ' .282-281
שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה

.022

= ג .שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה

וסמליה ,ירושלים ,תשל"ז.
שליק משמעות החיים (אנגלית) = Moritz Schlick, On the meaning of life, in:

.122

Moritz Schlick ,Philosophical Papers, (Translator: Peter Heath), The Vienna
Circle Collection 11 (1979), pp.112-129.
.222

שליק ,אפוריזמים =Moritz Schlick ,Aporismen, Wien, 1962.

.322

שליק ,חלל וזמן בפיסיקה של ההווה (אנגלית) = Moritz Schlick, , Space and

time in contemporary physics, (Translator: Henry L. Brose), New York,
1963.
.422

שליק ,חלל וזמן בפיסיקה של ההווה (גרמנית) = Moritz Schlick ,Raum und
Zeit in der gegenwartigen Physik, Berlin, 1922.

.522

שליק ,מטאפיסיקה = Moritz Schlick, Erleben, Erkennen ,Metaphysik,

Kant-studien 31 (1926), p. 146-158.
.622

שליק ,משמעות החיים (גרמנית) = Moritz Schlick ,Vom Sinn des Lebens

,Sonderdruck des Symposion, 6 ,Berlin – Schachtensee 1927.
.722

שליק ,שאלות האתיקה (אנגלית) = Moritz Schlick, ,Problems of Ethics,
(Translator: David Rynin) New York, 1962.
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.822

שליק שאלות האתיקה (גרמנית) = Moritz Schlick ,Fragen der Ethik, Wien,

1930.
.922

שליק ,תורת ההכרה הכללית (אנגלית) = Moritz Schlick, General Theory of

Knowledge, (Translator: Albert E. Blumberg) Vienna and New York, 1974.
.032

שליק ,תורת ההכרה הכללית

(גרמנית) =

Moritz Schlick, Allgemeine

.Erkenntnislehre, Berlin, 1918.
.132

שלמון ,אם תעירו ואם תעוררו = י .שלמון ,אם תעירו ואם תעוררו – אורתודוקסיה

במצרי הלאומיות ,ירושלים ,תשס"ו.
.232

תדמור ,התכוונות = י .תדמור ,התכוונות לא לוהי שבאדם (חינוך אכסיסטאנציאלי –

דתי במשנתו של יוסף שכטר) ,תל-אביב ,תשנ"ד.
.332

תדמור ,חינוך כחוויה קיומית = י .תדמור ,חינוך כחוויה קיומית ,עמק יזרעאל.2007 ,

.432

תדמור ,יוסף שכטר וקירקגור = י .תדמור ,יוסף שכטר וקירקגור  ,בתוך :י .דרור; ש.

אורן (עורכים) ,הפואמה הפדגוגית של אברהם אורן ,מגדל העמק ,תשנ"ו.275-251 ,
.532

תדמור ,דוקטורט = י .תדמור ,ד"ר יוסף שכטר – משנתו ודרכו בחינוך (עבודת

דוקטור ,בהדרכת פרופ' א' כהן) ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת חיפה ,תשנ"א.
.632

תדמור ,מילים מחנכות = י .תדמור ,מילים מחנכות ,לקט הרצאות ומאמרים ,תל אביב,

תשנ"ט.
.732

תדמור ,משנתו של יוסף שכטר – היש לה המשכיות ? = י .תדמור ,משנתו של יוסף

שכטר – היש לה המשכיות? ,הקונגרס העולמי למדעי היהדות ( 12תשס"א).215-211 ,
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נספחים שונים
769

נספח  :1כתב ההסמכה לרבנות ולדיינות של יוסף שכטר
ב"ה

כן בא לפני העלם המופלג החריף ובקי כמר יוסף שעכטער וביקש ממני לתהות על קנקנו בלימוד אוה'
ולעשות רצונו חפצתי ודברתי עמו הרבה וראיתי כי הוא מלא וגדוש בש"ס
ופוסקים בחריפות ובקיאות וידיו רב לו בכל ד' חלקי הש"ע בכל שיטות הראשונים ז"ל
והאחרונים להבין ולהורות ונוסף לזה יראת ה' היא אוצרו ע"כ אמרתי
כי מן דין סמוכי לנא יורה יורה ידין ידין כדת של תורה
ולאות אמת בעה"ח יום ג' מטות כד תמוז התרפ"ו וויין
ירוחם פישל אראק אבדק"ק אוזיראן
מקום החותמת

 769בכתב הרבנות המקורי צויינו ראשי תיבות אחדים בגרש בסוף הקיצור  .כאן רשמתי אותם בגרשיים כמקובל היום .
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נספח  :2מכתבו של השופט מר צבי טל( 770עדות)
ב"ה ירושלים ת"ו
ד' בתמוז תשס"ח
 7ביולי '08
לכבוד
מר אשר שכטר
כפר אדומים
שלום,
במענה למכתבך מיום א' בתמוז ,הריני לאשר כי אכן ,מעשה שהיה כך היה  .הרב שלמה זלמן מן-ההר ז"ל,
שהיה הרב של שכונתי  ,שכונת בית וגן בירושלים  ,סיפר באזניי אודות זקנך  ,ד"ר יוסף שכטר  :שניהם
בחנו תלמידים לבגרות בגמרא  .הרב מן -ההר הציג לנבחנים טכסטים שונים ( .(UNSEENהנבחן היה
קורא בקול ודר ' שכטר ,שלא היה ספר לפניו  ,היה מתקן בעל פה שגיאות הקורא בגמרא ובמפרשים  .הרב
מן ההר התפעל מכח זכרונו העצום ומבקיאותו ושאל אותו היכן רכש בקיאות כזו

 .השיב לו  :זה מה

שגליציה מנערת מן השרוול!
בברכה
צ .טל
תודה על מאמרך העדה החסידית כמודל חינוכי

 770שופט בית המשפט העליון לשעבר.
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נספח  :3חליפת מכתבים בין פרופ' מוריץ שליק לד"ר יוסף שכטר
מכתבי פרופ' שליק לשכטר
מכתב  .1מכתב מקונסטאנץ

15.8.32
מר שכטר היקר
אני מודה לך על הגלויות ואני מאד אשמח לראות אותך בזמן שיהיה נוח לך.
באשר לבריאות שלי אני עכשיו מאד שלם ,אני עדיין צריך להיות זהיר ,אני מקווה שאדוני ,מתקדם
בעבודתו ומשלים אותה.
ואני מאחל לך כל טוב עם ברכות טובות.
שלך
מוריץ שליק

מכתב  :2אגרת מאיטליה מאחד האגמים באיטליה
20.3.33

שלום מר שכטר היקר,
מפרופסור רוט ( )Rothש [.]...
אני מצטער אך תנאי התקופה אינם מאפשרים להוציא לאור את חיבורך.772
אני מקווה שאתה בריא ושאתה יכול לעבוד בחריצות על ההקדמה של הלוגיקה בגרמנית .מצבי הבריאותי
עכשיו הוא מאד טוב ומקווה שבחופש אוכל לעשות משהו נחמד .אשאר כאן עד הארבעה באוגוסט ואת
הכתובות הבאות אני מוסר לך.
ברכות לבביות,
מוריץ שליק

 771מכתב יד שנשלח לי מארכיון שליק בקונסטאנץ ( (Konstanzעל ידי ד "ר מתיאס איבן ( . )Dr. Mathias Ivenהמכתבים
קשים לפענוח ובמקומות בהם לא ניתן היה לפענח הוספתי  .]...[ :המכתבים תורגמו ופוענחו על ידי מר דניאל רוז נחה מ "יד
ושם" לכולם תודתי נתונה.
 772על חיבור זה ראו להלן במכתבים הבאים.
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מכתב  .3גלויה מאיטליה קוסטאלובארו (מלון באיטליה) על הדולומיטים
 29ספטמבר 1933
מר שכטר היקר
סוף נסיעת הקיץ מתקרב ,בשבוע הבא אהיה בוינה ,ואני מקווה שאוכל לראות אותך בריא ,אולי אתה כבר
סיימת את עבודתך מה שאני בטוח שהמנוסקריפט שלך מאד מצא חן בעיני ,773אני לא כל כך חרוץ אבל
בריאותי היא ממש טובה.
ברכות טובות
מוריץ שליק
מכתב  .4מוינה
 13ספטמבר 1934
מר שכטר היקר
מהוצאה לאור  Julius Springerקיבלתי את הבשורה הטובה שהם מוכנים להוציא לאור את העבודה
שלך .אבל צריך מאד 774לקצר אותה בבקשה תבקר אותי אם זה אפשרי מחרתיים בשבת ב ,14-במוסד
בשעה עשר .אז נוכל לעבד את המנוסקריפט שלך ,אני אשאר כמה ימים בוינה.
שלך
מוריץ שליק
מכתב .5

21.11.34

מר שכטר היקר
הבוקר מוקדם ,שכחתי להגיד לך שמחר  ,יום חמישי בשעה  07:30החוג שלנו ב"" Bolzmanngasse

775

יתחיל עוד פעם .אני רוצה להזמין אותך להשתתף ולבקש מאדון נאס 776שגם הוא יכול לבוא ,אם הוא
מעוניין להשתתף.
מוריץ שליק

 773הכוונה היא ככל הנראה לספרו של שכטר שיצא במסגרת סדרת הספרים של ה "חוג הוינאי "Prolegomena zu einer ,
 ,Kritichen Grammatikראו שכטר ,אקדמות לדקדוק בקורתי (גרמנית).
 774ההדגשה במקור
 ,Bolzmanngasse 775מקום בו התקיימו ישיבות סדירות של החוג הוינאי .
 776הכוונה לפרופ '  ,Arne Naessעל דבריו אודות הפלורליזם ב "חוג הוינאי " עמדתי לעיל בפרק הראשון  ,ראו נאס ,
סיס
פלורליזם .גברת נאס כתבה לי שפרופסור נאס אינו יכול כיום להשיב על שאלות אך ביקשתי למסור לי מידע על ב
ידיעותיה ,היא כתבה שארנה נאס סיפר לה פעמים רבות כיצד השתלב בחוג "הוא טיפס ומצא את עצמו בפגישות הסמינר של
שליק .הוא תמיד אמר שהשתלבותו בחוג היתה אקראית במידה מסויימת  ,הוא נכנס לחדר בו התקיימו הפגישות של החוג
ולאחר מכן הוא הוזמן בלבביות ליטול חלק בפגישות הללו" מכתבה של גב ' נאס מיום  26ביולי  ,2006יתכן כי המכתב המצוי
בידי משתלב בעדותה של גב' נאס ,לימים שכטר טען כי סייע לנאס להיות שותף בישיבות של החוג .
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מכתב .6
 8באוגוסט 1935
מר שכטר היקר
אני מאד מודה לך על הגלויות ששלחת
אני מאד שמח שאתה עורך טיולים כל כך יפים וגם נראה לי שאתה מרגיש בהם טוב .777בעוד כמה ימים
אני נוסע מכאן ,והכתובת החדשה שלי תהיה [. ]...
אני מאחל לך מכל הלב כל טוב והטוב ביותר.
מוריץ שליק

מכתבי שכטר לשליק
מכתב .7
[1932 ]...
מר פרופסור שליק
ברכות לבביות
אני חושב להגיע לוינה לפני העשרה בחודש.
מקווה שאני אוכל לעבוד היטב עם הרבה ברכות ואיחולים.
יוסף שכטר
מכתב .8
 5ביוני 1936

778

אדוני הפרופסור המכובד,
פרופסור ליברט ,גרם לתשומת לב שלו לספר .ויש לו מכתב שבתוכו פרופסור ליבס מבקש ממנו ללכת
אליו על מנת שתוכל למנות מישהו ,שאני יכול לכתוב על זה רק אני מבקש ממך לכתוב במיוחד לבלגראד,
אהיה גם מעוניין לדון עוד על כמה ספרים ,כמו שהצעת לפני כמה שבועות .הספרים בדרך אלינו.
אקבל את תשובתך בסמינר.
בהרבה תודות
779

יוסף שכטר

 777שכטר היה מרבה לטפס באלפים באותם שנים  ,הוא טיפס לפסגות גבוהות של הרי האלפים  .אשתו של שכטר  ,הגב' נטע
שכטר סיפרה לי  ,כי שכטר קטף פרחים מיוחדים במסגרת טיוליו אלה  ,ייבש אותם ושלח לפרופ ' שליק .לאחר מותו של שליק ,
הפרחים הללו נמצאו בין דפי כתביו האישיים של פרופ' שליק.
 778כשבועיים לפני הירצחו של פרופ' שליק.
 779מר דניאל רוזנחה  ,מ"יד ושם " סייע בתרגום ועל כך תודתי נתונ ה לו  .למקרא מכתבים אלה הוא ביקש להעיר  .אם שני
 .בראשית המאה
אנשים מקצועיים מתנסחים בהתנסחויות כאלה הדבר מעיד על קשר אישי העומד מעבר לקשר המקצועי
העשרים הדיאלוג בין אינטלקטואלים נושא לרוב  ,אופי פורמאלי  .משום כך ניסוחים אישיים מעין אלה מע צימים גם את אופיו
האישי של הדיאלוג.
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נספח מספר  :4תוכן העניינים של הדיזרטציה של שכטר
"עיון ביקורתי ב"עקרונות המטפיסיקה של ההכרה" מאת ניקולאי הרטמן" מאת יוסף שכטר
תוכן העניינים

780

מבוא
הלא מטפיסי בבעיית ההכרה
 )Aהממד הפסיכולוגי בבעיית ההכרה
 )Bהממד הלוגי בבעיית ההכרה
 <IIIהממד המטפיסי בבעיית ההכרה
 )Aהפנומנולוגיה של ההכרה
 )aסובייקט ,אובייקט ,תמונה
 )bהכרה אפריורי ואפוסטריורי
 )cפנומן האמת
 )dהטרנס-אובייקטיבי ,האובייקציה וזה שמעבר לתפיסה השכלתנית ()Transintelligible
 ) Bהאפורטיקה של ההכרה
 <XVהבהרות משלימות
 )Aההתכוונות ועצמים הקיימים בפני עצמם
 )Bהדיון בעמדות פילוסופיות
 )Cהאירציונאלי

 780יש לציין ,אין עמוד של תוכן עניינים בעבודה ,ליקטתי את ראשי הפרקים מגוף העבודה ותרגמתי אותם לעברית .
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נספח מספר  : 5מכתב ההסמכה של שליק

הערכה של עבודת הדוקטור
המועמד לתואר דוקטור בפילוסופיה

יוסף שכטר

"דיון ביקורתי בחיבורו של ניקולאי הרטמן "המטפיסיקה של ההכרה".
המטפיסיקה של ההכרה מאת ניקולאי הר טמן שזכתה לקהל קוראים רב  ,היא תוצאה של חשיבה
אקלקטית שבה ניתן להבחין בברור בהשפעות של הפנומנולוגיה  ,הניאו-קנטיאניות וזרמים אחרים
בפילוסופיה הגרמנית  .ואולם המיזוג של הדעות השונות אינו מוביל לצעד קדימה

 ,ולפיכך נמנית

עבודתו של הרטמן עם טיפוס הפילוסופיות ששרדו שההתמודדות אתן תהייה נחלת הדורות הבאים.
העבודה שלפנינו מתגייסת למשימה בשעה שהיא מבקשת להעמיד ביקורת עניינית פשוטה לטיעוניו
של הרטמן  .לצורך העניין השתמש כותב העבודה בכלים שרכש במהלך לימודיו בווינה  ,אך לעתים
הוא עושה בהם שימוש מסורבל  .במקרים מסוימים הוא אינ ו חודר לעומק הנדרש ומחטיא את הדיוק
המכריע .במאמץ ראוי לשבח  ,הוא בא להדגיש את כל מה שראוי לראות כנכון או סביר להניח שהוא
נכון ,במחשבותיו של הרטמן  .לפעמים הוא מרחיק לכת  ,לעתים מחקרו לא מרחיק לכת דיו  .למשל,
הביקורת על דעותיו של הרטמן בדבר העקרונות הלוגיים  ,הייתה צריכה להיות הרבה יותר חדה  .לצד
החסכים שציינתי נתגלו עוד כמה ליקויים בתוכן ובצורה של העבודה  :אך בסיכומו של דבר יש לומר
שהכותב מתנהל בדרך הנכונה  ,שיש לו הבנה טובה של הדברים והוא מוכיח מידה מספקת של
עצמאות.
לפיכך אני מבקש לאשר את העבודה.
וינה 29 ,ביוני 1931
שליק
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נספח " :6בחוגו של מוריץ שליק" העתק רשימה מכתב ידו של שכטר
את ההרצאות של מורי פרופ ' מוריץ שליק שמעתי החל בסמסטר החורף של שנת הלימודים

1925/26

והנושא היה אז  " :מבוא לפילוסופיה של המתימטיקה " ,עד יום מותו ( 22ביוני  )1936עמדתי אתו בקשר
הדוק.
מלבד הדברים שכתבתי בלועזית הרי רוב הפרקים שכינסתי בספרי

"העל אנושי באנושי (תל אביב

תשכ"ג) והרבה מאמרים שפירסמתי ב"גיליונות" (של יצחק למדן) נכתבו בהשפעתו של שליק.
הסביבה בה גודלתי וממנה באתי היתה תלמודית =למדנית אבותי ומורי לימדו אותי לרדת לעומקה של
סוגיא תלמודית ולבחון את יסודותיה בלי משוא פנים  ,ויתכן שמשום כך מצאתי ענין רב בגישתו היסודית
של שליק לבעיות מדעיות ופילוסופיות  .מאידך גיסא היתה הסביבה בה חונכתי ספוגה לבביות חסידית
והתקבלה על ליבי גישתו של שליק לערכים  :שמחה וטוב = לב (וגם התנגדותו לאתיקה המעמ ידה את
הכול על החובה ) .דמותו של שליק  ,דמות של הוגה בעל חריפות לוגית שהיו בו יחד עם זה ילדות וחום
נפשי קיימת בתודעתי עד היום הזה  .כבר בהיותי סטודנט צעיר טיילנו יחד ושוחחנו שעות רבות ,והערותיו
ותנועותיו ומראה פניו שמורים בלבי בהשפעתו של שליק ניסיתי להבהיר בע

יות לשוניות וכתבתי

(בגרמנית) "אקדמות לדקדוק בקורתי"( .את הספר הוציא שליק בסידרה "כתבים לתפיסת עולם מדעית").
משפט שנמחק ע"י שכטר אך מעניין:
בניגוד להשקפתו של שליק הערכתי את הגורם הנורמאטיבי בלוגיקה וביסודות המתימטיקה  .זאת היתה
בשבילי אז נקודה חשובה טענתי שמשפטי=היסוד של הלוגיקה והמתימטיקה אינם טאוטולוגיים (כדעתו
של ויטגנשטיין) ,אלא יש בהם מומנטים של פקודות.
ביסודות האתיקה עמדתי על הערכים  " :שמחה של מצוה " ו"יסורים של אהבה " ,ו"שמחה של מצוה "
רחוקה מן "המשחק" שעליו עמד שליק .אך על אף ההבדלים בדעות ,הרי כמעט כל מה שקניתי בהגות –
של שליק הוא.
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נספח  :7על הפורמלי ועל הענייני
781

לא ממקצוע לשוננו

782

של מי? שכטר

יואיל בטובו לראות אם יוכל
לפרסם זה בלשוננו ואם אין
יחזירהו לי,
783
ד"י
784

ה"פורמלי וה"ענייני"
כדי לבאר את אופיה של לשון המדעים  ,נתבונן ביחסים ידועים שבתוך הלשון המכונה "היום-יומית".
נניח ,שנותנים לאיש אשר בילה זמן רב באנגליה כדי ללמוד את השפה האנגלית  ,ספר אנגלי לשם בחינה ,
להודע אם הוא שולט בשפה או לא  .נאמר שהספר הזה כתוב למשל בשביל יורדי הים וכולל מאורעות
מחיי המלחים ולכן נמצאים בו הרבה מונחים מקצועיים מעניי ני השמוש במפרש וכו ' ,או שהוא ספר
העוסק בחיי הפועל בבית חרושת מקצועי וכדומה  .והנה אותו האיש הקורא וכותב אנגלית כהוגן  ,שחשבנו
עליו שיוכל לתרגם הכל מאנגלית לעברית  ,בא במבוכה  ,כי הרבה מן המלים וגם משפטים שלימים זרים
לו .הרשאים אנו לומר שאיננו בקי בשפה האנגלית ? עלינו לענות על השאלה הזאת בשלילה  ,כי הלא גם
אנגלי מלידה שאיננו דווקא ספן או פועל בבית חרושת יכול לבוא במבוכה כזאת  .המשל הפשוט הזה מביא
אותנו לידי הכרה שכונתנו במושג הבלתי ברור "הלשון היום  -יומית" רק לאילו מלים וחבורי מלים
המשותפים לכל "הלשונות היום – יומיות" ,ז"א הבאים בכל השפות המקצועיות  :של הספן  ,של הפועל
בבית החרושת  ,של האכר  ,הטכניקן וגומר  ,המלים :או ,שמאל ,למעלה וכדומה נמצאות למשל בכל
הלשונות המקצועיות וגם המלים המסמנות אותם המעשים שאינם תלויים באמנות מיוחדת כגון  :הלך,
ראה ,אכל וגומר  .הלשונות המקצועי ות נבדלות מן הלשון הכללית ע "י זה אשר למלים ידועות שבהן
"רחבת ידיים" יותר מצומצמת מאשר בלשון הכללית  .הכונה ב "רחבת ידיים" של המלה מתבררת לנו ע "י
משל זה  :אדם שאין לו יחס לספנות  ,הוא אמנם מבדיל בין סירה  ,ספינה ואנית קיטור  ,אבל למלים סירה ,
ספינה ,אנית קיטור רחב ת ידיים גדולה  ,יכולות הם לסמן כל מה שבעל המקצוע מסמן ב "בריג" ,ב"ארך"
וכו' מצד אחד  ,פרגתה ,קורוט מצד האחר  ,שוב "יאכט" ,קוטר" ,וגומר .אנו מכירים שמונחים כאלה
נוצרים תמיד אז ,כשבני אדם מתעסקים במקצוע מיוחד בדיוק ,למשל בספנות ,במכרה ,ביער וכן הלאה.
וכן הדבר ב מדעים :המדעים עסוקים במקצועות ידועים (במהלכים שבדומם ,שבחי,במהלכים נפשיים וכו )
ביחוד ובדיקנות  ,יותר מאשר תתעסק הלשון היום – יומית בדברים הללו  ,על כן נוצרו מונחים בעלי
"רחבת ידים " מצומצמת" במדעים .785דבר זה מאפשר גם את יצירת מספר גדול של משפטים בלשונות
המקצועיות .ה"צמצום" הזה ורבוי המשפטים אינם ענין למדעים גרידא  ,כי יש לדמות את הלשון המדעית
ללשונות הספנים  ,החצבים ,הטכניקנים וגומר .786כולם כביכול נמשכות מתוך הלשון היום -יומית הכללית
ושבות אליה  ,ז"א אשר יש לך מלים ידועות שלהן הוראה אחת בכל הלשונות הללו ובלשון היום -יומית,
ואחרות ההולכות ונוצרות בלשונות המקצועיות או המדעיות על יסוד הקביעות הרצונות  , 787ועוד אחרות
שרחבת הידים שלהן מצטמצמת  ,אבל הרבה מהן שבות למקורן  ,כי משתמשים בהן (גם במינוחים
שנתחדשו ושנצטמצמו) אח"כ בלשון הכללית.

 781נכתב בכתב יד ככל הנראה של אחד הלקטורים או העורכים.
 782נכתב בכתב יד של אחד הלקטורים או העורכים.
 783כך במקור.
 784המאמר הזה לקוח מתוך ספרי על ההגיון שיתורגם בקרוב מגרמנית .
 785זהו גם הגורם ליצירת מושגים חדשים במדעים.
 786יש להעיר  ,שיורדי הים משתמשים במלת אניה או ספינה רק לעתים רחוקות  ,הם בוחרים לרוב במלה יותר צרה ומדויקת ,
כלומר בעלת הוראה מצומצמת  .בעזרת המלים המיוחדות הללו יכולים המלחים לבטא משפטי ם הרבה יותר מאשר ההדיוט
במלותיו .הנסיונות הגדולים של המלחים בענין הספנות שהביאו לידי יצירת מלים וניבים מדוייקים  ,הם גם הטעם לזה שאנו
מתייחסים בכבד ראש למה שהם מגידים לעתיד  ( .גם בנוגע לעניין הזה דומה המדע למקצועות האחרים שבחיים  ,אבל אין כאן
המקום להתעסק בזה).
 787ראה ספרי על ההגיון חלק ראשון פרק א' סעיף י'.
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והוא הדין במקצועות שנכנה אותם בשם "מקצועות הדקדוק" (דקדוק הלשון  ,הגיון ,חלק ידוע מן החשבון
ועוד)  .788אמנם ההתעסקות המיוחדת במלים ידועות אשר במקצועות הללו שונה הוא מההתעסקות
המבוארת לעיל  .כדי לבאר את הדבר החשוב הזה אשר טעו בו רבים אביא משלים אחדים  :בבית ספר
תיכוני למדו את דקדוק הפעל של השפה הצרפתי ת .הם עסקו בפעלים שסופר " ,"erעל פי הדוגמה
" ."donnerלשם תרגיל קרא המורה לאחד התלמידים הבקיאים בדקדוק לנטות את הפועל .enveloper
התלמיד הנקוב בשם מלא אחרי המורה  ,והמורה היה שבע רצון ממנו כי נטה את הפועל בכל הזמנים
והאופנים .אחרי כלות השעה לוה אותו התלמיד א ת מורהו  ,המשמש כרב בשפה הצרפתית גם מחוץ
לכותלי בית הספר .המורה שדאג גם לבריאות תלמידו – זה היה ביום קר נורא – בראותו שמעיל תלמידות
פתוח ,יעץ אותו לאמור  "Enveloppez-rous,mon cher,un peu mieux! " :והנה הנער שהיה רגיל
לשמע בקול המורה לא עשה כאשר צוהו  .אחרי ששא ל המורה מדוע לא יסגור את מעילו  ,נודע הדבר
 ,enveloperז"א לא ידע איך להשתמש
שאותו התלמיד הבקי בדקדוק לא ידע את הוראתה של מלת
במלה זו מחוץ לדקדוק אנחנו רואים מזה  ,שיכולים לנקוט אילו מלים מתוך הלשון כדי לעסוק בהן רק
מנקודת מצב הדקדוק  ,כלומר יכולים להתנהג כך  ,כאילו לא היה להן שום שמוש אחר בלשון  .לשם באור
אביא עוד משל אחר:
בהוראת המשחק האשקוקה יש מן המורים שמתנהגים ככה  :אחרי שהורו לתלמידיהם את כללי המשחק ,
מצוים הם להם להוליך את הראשים בסדר הראוי  .אחר זה ישבו המורה והתלמיד "לשחק" באשקוקה
לשם תרגיל .במעשה הזה שני הם שומרים כל כללי המשחק  .והנה יכולים לשאול  :האפשר לומר שהמורה
והתלמיד משחקים בזה באשקוקה או לא ? בהשקפה ראשונה צריכים אנו להשיב בהן  ,כיון שהמשחקים
מתנהגים על פי כללי המשחק  .עם כל זה אפשר גם להשיב בלאו  ,מפני שהם משחקים רק כדי להראות,
כדי לבאר את הכללים  ( .כה לא ידובר במשחק הזה מנצחון ומפלה  ,אלא אם כן מכונים למצב המת  ).הם
מתעסקים בדקדוק המשחק ,מבארים את השמוש .באור הכללים איננו המשחק בעצמו  ,רק אם עוזבים הם
את הוראת הכללים  ,אז הם משחקים  .אם המורה והתלמיד עסוקים עדין בבאור הכללים או כבר הגיעו
לידי משחק גמור ,דבר זה אפשר להכריע :א .על ידי שאלה ,ששואלים את המשחקים על טיב מעשיהם ,ב.
ע"י השערה ,שדנים מהתנהגותם על מחשבתם.789
גם במשל של מלת  enveloperהתלמיד יודע אמנם חלק גדול משמושה ,אבל לא כולו .כי יש להבדיל בין
שני מיני שמוש:
א .השמוש בסימנים (במלים ,כי המלים הן סימנים) בתוך הדקדוק ז"א בשעה שעוסקים בכללים ובהוראת
המלים .כי גם הוראת שמוש המלה בלשון ולא רק הנטיה שיכת לדקדוק  .למשל ,אם מבארים את המלה
 enveloperע"י זה שהמורה מתעטף במעילו או אם הוא מביא משפטים שבהם אפשר למלה שתבא
ומשפטים אחרים אשר לא תבא בהם ,כל זה הוא בכלל דקדוק במובן הרחב שלמלה .למשל אם הוא אומר:
אמנם יש לומר  Cette dame s`est bien envelope`eאבל אין לומר Cette table s`est envelope`e
וגו' ,בזה הוא מבאר את שמוש המלה  .לכן אם יאמר המורה לתלמידיו  Enveloopez-vous! :כדי לבאר
את המלה ,הלא אין ספק בדבר שלא יעלה על דעת שום תלמיד לקחת את רדידו ולהתעטף.
ב .השמוש בתוך הלשון בחיים ובמעשים היום יומיים  ,כמו שהשתמש המורה במלת  enveloperאחרי
צאתו מבית הספר כנ"ל.
 :מלמד תנוקות של בית רבן הואיל
נתבונן נא במשל אחר שיסביר לנו את החלוק הזה מן הצד הנגדי
להסביר לאחד מן הילדים ששני ם ושנים הם ארבעה ויאמר לו  :אם לך שני תפוחים ואביך הביא לך עוד
שניים ,כמה תפוחים נמצאים בידך ? והילד השיב שאין לו אפילו תפוח אחד וגם אין שום איש שיביא לו
עוד שנים  .המורה השתדל להסביר לילד את החשבון באופנים שונים  ,אבל לא עלה בידו  ,עד אשר נפל
במחשבתו לדבר דבר עלולו מחיי הילד  :הוא שאל את הילד כמה זוגות נעלים לו  ,והילד השיב ב ' זוגות,
אחד ליום השבת וא ' לימות החול  .עכשיו הצליח המורה בלי כל קושי לבאר את החשבון  ,כי אמר לו בכל
זוג וזוג יש לך ב' נעלים וביחד הם ד' נעלים לב' הזוגות.
היחס שבין שני המשלים  ,בין המשל של המל ה  enveloperוהמשל האחרון הוא זה  :במשל הראשון
התלמיד מיאן לצאת מתוך ד ' האמות של הדקדוק כדי להכנס לתוך הלשון הכללית  ,לעומת זה התנגד
החניך שבמשל האחרון לכניסה לתוך הדקדוק  ,להתעסק בקטע של הלשון ביחוד  ,הוא נשאר בלשון
הכללית.
 788למשל ,המלים :מספר ,מספר שלילי  ,דמיה .המלה הראשונה הוראתה בחשבון כמו בלשון היום -יומית (לאפוקי מפיאנו
וסיעתו ,ראה ראסל בספרו לפילוסופית החשבון פרק א'); השניה נוצרה בחשבון והשלישית רחבת ידיים שלה נשתנת .
 789על הדבר הזה הנני דן במאמר :סמל ואות – שני מבטים.
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הנני מדבר גם כאן בדקדוק מפני שכללי החשבון ,שהחבוא אחד מהם  ,הם כללים דקדוקיים הדומים לכללי
נטית הפעל וגם לכללי משחק האשקוקה  .בהתעסקנו בענינים דקדוקיים עלינו שלא לשכח כי הסימנים
הללו שעליהם אנו דנים מצד הדקדוקי יש להם מקום בלשון ואינם תלויים באויר או קבועים למעלה
מגלגל הירח כי שני אופני שמוש הם :בדקדוק ובלשון  .זהו החלוק שפוגשים אנו בספרות ההגיונית
ופלוסופיית החשבון בתור חלוק שבין הפורמלי והעניני  .דבר זה הביא גם לידי כך שכינו את ההגיון
והחשבון בשם "מדעים פורמליים " .החלוק הזה הביא לידי שבושים רבים שעליהם אדון במקום אחר .790
מעין הרעיון שהשתדלתי לבא רו במשלים נמצא גם אצל פרגה ורסל בבקרם את שיטתו של פיאנו  ,אבל
המה תעו מן המסילה וגם אצלם דומה כאילו הפורמלי עולם בפני עצמו הוא ובאמת הוא נבדל מן העניני
רק במובן דלעיל.
ד"ר יוסף שכטר
וינה באדר התרצ"ג

 790במאמר "פילוסופית המספר והחשבון "; שם אבאר ששלש השיטות העיקריות בפילוסופית המתמטיקה  :זו של פרגה ורסל
והנמשכים אחריהם וזו של הילברט וסיעתו (הפורמליסטים) וכן שיטת ברויאר  ,ווייל (האינטואיציוניסטים ) ,כולן לא ק לעו אל
המטרה ,כי לא נתחו את השאלה הדידיקינדית" :מה הם המספרים ?" כראוי לה.
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נספח  :8עדותו של שכטר הפנומנולוגיה ושליק
בתשובה לאחד ממכרי ששאל אותי מה דעתי על הספר "הוויה וזמן" ( (Sein und Zeitשל מרטין היידגר
עניתי לו  :את הספר הזה קראתי בסוף שנות העשרים למאה  .זה פורסם כמאמר ארוך (וקשה לקריאה )
שהופיע בכתב -העת הפנומנולוגי בשנת ( 1927בערך) ,ואת כתב -העת הזה קבלנו בסמינר הפילוסופי
בוינה ,ועד כמה שאני זוכר לא הושפעתי אז מתוכנו  ,ויש להניח שביטלתי אותו כדרך שעשה רודולף
קארנאפ ,שאיתו שוחחתי על כך  .לעומת זאת זכורני  ,שבשיחות עם מורי מוריץ שליק על האידיאות של
הוסרל (רבו של היידגר ) עמדתי על כך  ,שיש רעיונות חשובים במקצת מספריו של הוסרל  ,והוא לא חלק
באופן מוחלט על דעתי ,אך עמד על הדברים היגעים בכתביו.791

 791מתוך שכטר ,מסות ה' ,עמ' .55
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נספח  :9חליפת מכתבים בין מר דוד בן גוריון ויוסף שכטר
ראש הממשלה

הקריה ,יב' בסיון תשי'ז
 11ביוני 1957

לד'ר יוסף שכטר – שלום רב,
מ .פלדנקרייז מסר לי כבקשתך הרצאתך על הוראת התנ "ך; ואני מודה לך מקרב לב על תשומת -לבך זו .
אני קורא מתמיד של דבריך המתפרסמים בכתבי -עת ובספרים המגיעים אלי  .ומזמן רציתי לכתוב לך כמה
השגות על דבריך  ,ביחוד על ספרך "ממדע לאמונה " ועל מאמרך האחרון ב "ניב הקבוצה " .אולם מכיוון
שלא זכיתי עד היום להיפגש אתך  ,לא העזתי לע שות זאת  .אבל עכשיו לאחר שזכית אותי ביודעים
בהרצאתך-ארשה לעצמי בימים הקרובים ,כשאוכל להיפנות לכך ,לשלוח לך בכתב כמה הערות על דבריך
שאינם נראים לי ,ואעשה זאת רק מתוך הוקרה העמוקה שדעתך וגישתך בעניני רוח עוררו בלבי.
בכבוד רב,
דוד בן גוריון

 792מרביתם של מכתבי דוד בן גוריון ושכטר מצויים בארכיון בשדה בוקר  ,תודתי נתונה לגב' חנה פינשאו ולגב ' נילי אורן
מארכיון בן גוריון בנגב שסייעו במציאת ח ליפת מכתבים בין שכטר ובן גוריון  ,במחקר כבר נדון חלקו של דיאלוג זה מתוך
הדגשת העמדה של בן גוריון ראו קרן ,בן גוריון והאינטלקטואלים  ,עמ'  33-32וכן עמ' .36-37
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ראש הממשלה
ירושלים ,ו' באלול תשי"ז
 2בספטמבר 1957
לד"ר יוסף שכטר – שלום וברכה.
לצערי לא יכלתי להיפנות זה זמן רב  ,ותסלח לי על שאפילו לא אישרתי קבלת מכתבך מיום ב ' בתמוז
תשי"ז.
בדבר אחד אני מסכים לדבריך ואמרתי זאת בכמה הזדמנויות  :אין המדע אומ ר לאדם מהו הדרך שיבור לו
בחיים .המדע עומד מעבר לטוב ולרע  ,וערכים מוסריים וחברתיים (או דתיים ) עלינו לשאוב ממקורות
אחרים .אולם איני יכל להסכים לדבריך שאין המדע בבחינת דעת  .ודאי שיכלתנו להכיר את העולם היא
מוגבלת .יש לנו רק חמשה חושים  ,ונקל לתאר לעצמנו מה היתה תמונת העולם של האדם אילו  ,למשל,
היה נעדר חוש הראיה  .ואין לנו כל יסוד להגיד שחמשת החושים שבהם נתברכנו בהפתחותנו הביולוגית
מספיקים להכרת הקוסמוס  .וגם אילו היו לנו לנו עשרה או עשרים חושים היינו מסוגלים להכיר רק אפס
קצהו של היקום  ,ואנו עומדים ונעמוד  ,נדמה לי לעולם ,לפני חידה שאין האדם מסוגל לפתרה  .ומתוך
חוסר יכלתנו זה עלינו להיות ענוים ולהצניע לכת  .אולם האמונה שאינה הרגל של תורשה  - ,ובן כל עם
אמונתו היא מקרה של הולדתו  - ,אינה לאמתו של דבר אלא תהיה מחוסרת =אונים על כבשונו של עולם .
והמאמין ,אליבא דאמת ,אינו יודע במה הוא מאמין  ,אם אינו מאמין  ,אם אינו מאמין באליל  .כי אפילו לפי
תורת ישראל "לא ישיגוהו משיגי הגוף" ,ואם לא ירש (במקרה) מהוריו אמונה בתורה מן השמים ובתרי"ג
מצוות שניתנו כאילו למשה מסיני – הרי ל"אמונתו" אין תוכן אחר אלא צו הכרתו הפנימית שאנו קוראים
לה מצפון ,ותכנה הוא אנושי גמור; כי מעבר לידיעתנו – אין אנו יודעים.
ומשום כך לא היה ברור מה תוכן "המשמעות" ו"המהות" שאתה עומד עליהן כל כך בספרך  .יש משמעות
לחיים לדעתי – והם חיי =יצירה רצופים אהבת עם ואדם  .אבל בלי אמונה  ,פרי מורשה ומסורת שאינה
חוקרת ואינה מחפשת לה הצ דקה במתן "משמעות" לחיים ,אלא היא פרי תורשה והרגל ללא שאלות
(וכמובן ללא תשובות ) ,אני מתקשה להבין על "האמונה" שאתה מטיף לה  .אמונה במה ובמי ? לי ברור ,
שאין העולם פרי התרחשות מקרית ועוורת

(אם כי איני יכול להוכיח זאת

) ,וכי יש סדר ומשטר

("קוסמוס") בעולם - ,ואולי גם כיוון ומטרה  ,אבל כל זה הוא בגדר התהיה האינטלקטואלית של האדם
המכיר מיעוט ידיעתו ותחומי הידיעה האנושית  ,אבל אין זה מזון לנשמה או מדריך לפעולה ולהתנהגות
האדם.
האמונה התמימה שירשו אבותינו או אבות אבותינו מהדורות הקודמים הקנו להם גם "אורח חיים" ושלחן
ערוך .אבל מה תענו לאלה שאינם מסוגלים להיות שוחרים לאמונה זו  ,מה תיתן להם "אמונה" לא ברורה,
לא מסורתית ,ומהי "המשמעות" שתקנה לחיים ,נוסף על ההכרה החלוצית והמוסרית  ,שיש להקנות לנוער
שלנו?

283

בכל אופן איני מבין טעם הזלזול במדע - ,בכושר המופלא (כמעט הייתי אומר :האלוהי) שיש לאדם לעמוד
(ולו גם באופן חלקי ) על סודות הטבע  .המדע יש לו גם ערך שימושי  ,ולא כולו הוא לטובת המין האנושי ,
אם כי אין להגזים בערכו השלילי ; אבל המדע הצרוף  ,הכשרון (המוגבל) להכיר עולם ומלואו  ,העולם
הגדול והעולם הקטן  ,התהליכים המופלאים בגרמי השמים  ,בסלעי הא דמה וביחוד בגוף בעלי החי  ,ובחי
המופלא הזה שנקרא "אדם" .כלום אין בכושר שכלי  ,מדעי זה מן הכוח המרומם והמעלה את האדם ,
מותר=האדם?
איני רוצה להיכנס לוויכוח על פילוסופית המדע  .איני מסכים לדעתך כי "האמת הפיסיקאית אינה אמת
עובדתית ,אלא קונסטרוקציה מוצלחת".
אני מ וכן להודות שהיא אמת חלקית  ,ובכמה מפרטיה אולי גם מוטעית  ,וחקירה מדעית נוספת תגלה
טעויות ותחשוף אמתיות חדשות - ,אבל ביסודה היא אמת( ,אם כי מוגבלת) .הוא תואמת למציאות שמחוץ
למוח החוקר ולא הקונסטרוקציה של המוח  ,כי עובדות חיצוניות שאינן שוכנות במוח האדם מאמתות
אותה; וזוהי אחת מהסגולות המבורכות של האדם ; ומפני שהיא אמת ,היא גם ערך מוסרי גדול  ,ויש לטעת
בנוער שלנו כבוד ויקר למדע – יחד עם הקניית ערכים חלוציים מוסריים ; ואינו רואה מהו הטעם והנימוק
המוסרי של זלזול במדע.
ערכו של המדע הוא לא רק בשימושו המעשי  - ,אלא קודם כ ל באמתו  ,ואין השליה בהצגת המדע באור
דעת ואמת (איני מוסיף ו "של תורה " ,כי איני יודע למה אתה מתכוון במילה זו ) ,ואני מסכים שאין המדע
מורה דרך להתנהגות בני האדם .היא מטרה לעצמו – גם בלי תועלתו השימושית.
ו"יסוד היסודות" שאתה מדבר עליו – המכסימום שאני יכל להגיד עליו שאינו ידוע ,ואינו יכל להיות ידוע,
ולכן מסופק אני אם אפשר "להתקרב אליו".
לדעתי אין "אנו חדלים לחיות באופן מקרי " ,אם יש יעוד לחיינו פה  ,עלי אדמות  ,בשטחים המובנים
והידועים לנו  " .הנעלם הגדול " ( ויש כזה ) הוא נעלם  ,והוא אולי דוחף אותנו לדעת יותר – מבלי שיקט ן
"הנעלם הגדול " ,אבל איני יודע מה פירוש הדבר להתערב אליו  ,מאחר שהוא נעלם  ,אינסופי ,וכך ישאר .
ואשר לחוויות מיסטיות אולי אשרי האיש שיש לו חוויות כאלה

; את הכלל אין לפרנס בחוויות אלה .

"משמעות" חיינו עלינו לחפש במעשינו  .במעשים שהם לברכה לאדם  ,לעם ,לאנושיות " .הנעלם" אינו
זקוק לנו ,ואין לנו דרך ,נדמה לי ,לדעת אותו ולהתקרב אליו.
אולם לוויכוח זה אין אולי סוף – כי הוא דן על נעלם לגבי כל המתדיינים.
בברכה ובהוקרה
דוד בן גוריון
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לכבוד מר דוד בן גוריון שלום רב.
קבלתי את מכתבך מיום ו ' באלול תשי "ז רצ וני להעיר  ...המשמעות של החיים (טעם החיים  ,כדאיות
החיים) ,וחוסר המשמעות של החיים (האפסות ,הריקנות הפנימית) הם נתונים חווייתיים שהם מן הנתונים
שבחושים ובשכל כי הם ...
יש מצבים שבהם אנו מרגישים ויודעים שיש טעם לחיינו  ,שאנחנו מלאים תוכן  ,שאנו יודעים היכן אנ חנו
עומדים ,ויש מצבים שבהם אנחנו ריקים מתוכן  ,חסרי משמעות או קשי רוח ואנו מנסים לברוח מפני
האפס ולהשכיח את עצמנו בהתעסקויות שונות

 ( .מצבים כאלה ) .במצבים מן הסוג הראשון מתגלה

האלוהים לאדם ויש מצבים שבהם האדם רואה את האלוהים ובמצבים מן הסוג השני האלהים נעלם ו אין
אנו יודעים אם יש ה ' בקרבנו אם אין  .כל אדם המסתכל (לא בעיני בשר אבל לא פחות ברור מאשר
הדברים הנראים בעיני בשר) בנפשו פנימה מכיר חוויות יסוד אלו ואין הדבר תלוי במורשת אבותיו.
חוויית המשמעות היא מקור העוז  ,ממנה שואב האדם כח לפעולה וליצירה  .כשהאדם מנסה לת רגם את
חוויות היסוד לשפת המחשבה הספקולטיבית הן נהפכות לעיתים לתהיות הספקולטיבית נעשה לנעלם אין
סופי ,אבל בשעת רצון -קרוב ה ' לכל קוראיו ואינו נעלם וגם לא אין -סופי " .מבשרי (או מנפשי ; או מחיי
הפנימיים) אחזה אלוה " .גם במחשבה שיש נעלם אין -סופי ואנו עומדים לפני ח ידה שאין לפרשה בא
האדם במגע מסויים עם האלהים  ,אך אין זה אלא שאינו דומה מגע זו למצב חווייתי יסודי  ,כי האלהים
מתגלה במצבים שבהם משמעות החיים היא וודאית וכן העדרו של האלהים מורגש באופן וודאי.
רואה אני את דבריך שמבחינה חינוכית "יש לטעת בנוער שלנו כבוד ויקר למ דע" וש"יש בכושר השכלי ,
המדעי מן הכוח המרומם והמעלה את האדם  ,מותר האדם " על אף המצב שבו המדע נתון ושעליו עמדתי
במכתבי הקודם  .זוהי הנקודה האלוהית שנשארה במדע ואין לזלזל בערכה  .בכלל ,אין לוותר על נתון
חינוכי שיש תועלת בו אלא שצריכים להיזהר במיוחד בשימוש בו... .
ר"ב הרצאה שהרציתי לפני המורים בענין התודעה היהודית ושיש לה קשר עם העניין שאנו דנים בו.
בהוקרה ובברכה
ד"ר יוסף שכטר
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ראש הממשלה
הקריה ,כא' בסיון תשי"ז
 26ביוני 1957
ד'ר שכטר היקר-
מחוסר זמן לא אנסה למצות את כל "טענותי" נגד דבריך בבת אחת  .אם אזכה ליום חופשי אולי אעשה
זאת .הפעם אסתפק בהערות מעטות למאמרך ב "ניב הקבוצה " ( מאי  )1957בשם "חיפושי דרכים של
האדם בזמננו".

מתקבל על הדעה  - :המאה העשרים היא מאה של אכזבות " והייתי מוסיף  :מאה של חששות כבדים (וגם
של סיכויים גדולים ) .אולם אני חולק בכל תוקף על הפסוק השני  " :במאה זו התאכזבה האנושות מן
המדע" .האמנם? במאה זו  ,נדמה לי  ,פרח המדע וכבש שטחי דעת חדשים שלא שערום כל הדורות
הקודמים ,והעמיקו את הבנת העולם  ,הגדול והקטן  ,ונפתחו אפקים נרחבים להשגת החוויה ; ואיני מבין
טעם דבריך כי "הוברר שההתקדמות בת חומיו השונים של המדע אינה התקדמות מבחינת האדם באשר
הוא אדם " .האין המדע  ,גילוי סודות הטבע  ,במידה שזה ניתן לאדם  - ,האין זה מותר  -האדם? אין המדע
793

ממצה כל

התכנים האנושיים  ,אבל היש לשלול ערך הדעת  ,שזוהי אחת המתנות הגדולות – אם לא

הגדולה – שנתון בהן האדם?
איני יכול לקבל ההנחה  ,כי המדע (משום מה אתה פוסל המדע של המאה הי 'ט ושל המאה הכ ') "אינו נותן
טעם לחיים ואינו מעלה את האדם" .האמנם האדם המתמכר לחקירת הטבע – למדעי הפיסיקה והביולוגיה,
 אין טעם לחייו ואין הוא מתעלה?אתה סבור שבלי דת אין טעם לחיים  .לבחינת אמיתותה של הנחה זו יש תחילה לדעת מהי הגדרתך של
דת .אבל עם דת או בלי דת – המדע הוא מקור ברכה לאדם  ,הוא מעשיר את רוחו  ,מעלה אותו ,מצמיח לו
כנפיים ,מגלה לפניו תעלומות היקום ומעמיד אותנו לפני סודות היצירה ההולכים וגדלים ומתעמקים  .אין
כמובן לבטל הערך השימושי 794של המדע ; אם כי אפשר להשתמש במדע גם לצרכי הרס וחורבן ; אבל
איני מתכוון לא למדע השימושי  ,אלא למדע הצרוף  ,להבנת התהליכים המופלאים שבטבע ובאדם  - ,כלום
אין זה ערך אנושי אדיר ויקר  ,וכלום אין הוא הולך וגדול ורב  ,ומדוע האכזבה ? אתה רוצה להרים קרן
האמונה .האם תשיג מטרה זו ע ל-ידי הורדת קרן המדע ? קראת לספרך בשם "ממדע לאמונה " .קריאה זו
היא ,לפי עניות דעתי  ,מוטעת ומזיקה גם מבחינת האמונה  .אין הליכה מהמדע – גם אם נקבל ההנחה כי
האדם מאמין נעלה ועשיר ומאושר וטוב יותר מהאיש הבלתי מאמין

 .אבל אי -אפשר לבנות אמונה על

חשבון המדע .אפשר לסתור היפותיסה מדעית לקויה או מוטעת על ידי היפותיסה משוכללת וראית עובדות
 793ההדגשה במקור.
 794ההדגשה במקור.
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חדשות ,אבל אין לסתור יסוד הדעת  ,ואוי לאמונה אשר תישען על כשלון המדע  .או שתהיה אמונה תפלה
או שתתערער  .האנושיות לא נתאכזבה מהמדע  ,כי המדע הוא מקור לא אכזב  .אני מסכים  ,שלא די במדע
בלבד (אם כי תיתכן התמכרות שלמה למדע כביטוי עליון של רוח האדם העולה מעלה מעלה ) – אבל אי-
אפשר לפסול המדע  ,להסתלק ממנו ולמצוא לו תחליף כל שהוא  .אי-אפשר לאדם בלי מדע – כי המדע
הוא אור  ,ואורו הולך וגדל  ,אם כי נכון שעם האירו מחשכי הטבע הוא מעמיד את האדם בפני סודות
חדשים ,גדולים מאלה שנחשפו  ,ואין לדבר סוף ; אבל המדע הוא בקו של עליה מתמדת  ,ז"א שהאדם הוא
בעליה מתמדת בכוח המדע  ,ואין מתאכזבים ממנו ואין מתרחקים ממנו

 ,והדרך לאמונה – הוא לא

"מהמדע" אלא עם המדע .מי שמגלה סתירה בין המדע ובין האמונה – מן ההכרה שיסתלק מהאמונה ; ואם
אני מבין כראוי שאיפתך לטפח אמונה בקרב הנוער  ,נדמה לי  ,שאתה עשוי להכשיל שאיפתך  ,אם תנסה
לבנות האמונה על חשבון המדע  .קשה לקבל סיום מאמרך כי "תורה" מדעית שאינה מכוונת למטרה זו
(להשגת חיים בעלי משמעות ) אינה תורת אמת " .המדע הוא מטרה לעצמו (אם כי הוא גם אמצעי חשוב
וכביר למטרות טובות ורעות ) – והמדע הוא תמיד תורת אמת  ,כי המדע הוא חיפוש מתמיד ונאמן של
האמת .האמת – היא חותמו של המדע  .אך לא על המדע לבדו יחיה האדם  - ,ואם לזאת התכוונת במאמרך
איני חולק עליך.
בהוקרה
דוד בן גוריון
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ב' דר"ח תמוז תשי"ז
למר דוד בן גוריון שלום רב!
קבלתי את מכתבך מיום כ"א בסיון תשי"ז וחזרתי ועיינתי בבעית המדע והיא קשה.
מדע הפיסיקה (וביחוד הפיסיקה מבית מדרשו של הייזנברג ) וכן המדעים האחרים שמגמתם היסודית
להיפך לפיסיקה אינם בבחינת דעת ואינם בבחינת תורה ,כי על הדעת לנצור ק שר פנימי בין האדם לבין
הקוסמוס והתורה מורה דרך בחיים ואילו המדעים שלנו יוצרים מרחק של זרות בין האדם לבין הקוסמוס
ואינם מורים דרך בחיים  .כל הדרכים שוות מבחינת המדע ואין דרך חיים שהיא בעלת

ערך מנקודת

השקפה של המדע .לפי הפיסיקה המודרנית העולם כולו הוא תוהו וב והו ,והחיים שעל פני כדור הארץ הם
תופעה מקרית שנוצרה על ידי תאונה שאירעה בקוסמוס גם אילו היתה חוקיות עיוורת מושלת בקוסמוס
לא היה בחוקיות זו טעם רב  ,ועל אחת כמה וכמה כשהעולם נראה עכשיו כנטול סדר  ,ואי-הסדר שבו גדל
והולך לפי עדותה של הפיסיקה המודרנית  .האדם המת מכר לחקירת הטבע מוצא בחקירתו סיפוק רב כי
היא נותנת טעם למעשיו ,אך אין חקירתו נותנת טעם לעולם ולחיים  .אין העבודה המדעית מקנה לעוסק
בה יחס ליקום ואמונה בקיום ואינה מראה לו ארחות חיים

 .אם הביא אתו החוקר (מתורשתו ,מחנוכו

ומסביבתו) עוצמה פנימית (אמונה בה ' או בא דם ובעולם אין בכוחו של המחקר להרוס אותה  ,והחוקר
מחזיק בה ("אף על פי כן ") ,אבל אין המחקר מועיל לחוקר ליצור עוצמה (אמונה) ולהגדילה .בנקודה
המכרעת עוזב המדע את האדם לנפשו  .הערך השמושי הוא כעת העיקר במדע המודרני ולא המדע
"הצרוף" ,משום שאין במדע "הצרוף" תפיסת ע ולם וחיים קונסטרוקטיביים ויש במדע השמושי תועלת
רבה.
מה היא הסיבה למצב זה שבו נמצא המדע? – יתכן שאנחנו הכנסנו את חוסר הטעם שבתודעתנו המודרנית
לתוך המדע  ,ושיש תקוה לעתידנו  ,שבשעה של תגבורת העוצמה (בשעה שתתגבר האמונה ) יחול שנוי
בכיוון היסודי של המדע  .לפי שעה על איש המדע הצרוף לעמוד בנסיון קשה  ,להיות חזק בפנימיותו ,שלא
יושפע מן התוהו ובוהו  ,מן המרחק  ,מחוסר המשמעות וחוסר הערכים השוררים במדע  .יש לדעת שהאמת
הפיסיקאלית אינה אמת עובדתית ,אלא היא ביסודה קונסטרוקציה  .לפנינו כאן מודלים המייצגים צדדים
מסוימים של העולם ואינם מייצגים את העולם ולא את העובדות שבעולם כמות שהן

 .אי אפשר

לעזוב את הקונסטרוקציות ואת המודלים הללו  ,כי אנחנו זקוקים להם למטרות פשוטות והכרחיות (פיתוח
והגנה) ,אך אין להעריץ אותם.
אין כוונתי להורות לנוער שיעזוב את המדע  ,אך אין אני רשאי להשלות אותו ולהצי ג לפניו את המדע
כשהוא מואר באור בלתי נכון של דעת ושל תורה ושל אמת  .המדע הוא חשוב והכרחי אך הערצת המדע
אינה מוצדקת.
יסוד היסודות בחיי אדם היא ההרגשה ולא רק ההנחה שיש כח בעולם " ,בחוץ" ,שיש שם כח עליון
הקשור בפנים שלנו ; שאנו חשים בקשר זה ושאנו מתקרבים אליו א ם אין אנו חיים סתם אלא חיים באופן
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מודע ומכוון אליו  .זהו יסוד הדת  .היסוד הזה נראה בעיני המדע שלנו כמיסטיקה

 ,וגם אנשי המדע

המרגישים שהוא העיקר בחיים מודים שאין מקומו במדע של עכשיו ,במדע כמות שהוא.
הרשה נא לי לבקשך שתוסיף להעיר את הערותיך ויהיה לבך בטוח שאחש

וב על כל הערה והערה וגם

לגבי הערותיך בעניין המדעים אנסה לחשוב עליהן עוד פעמים רבות.
בברכה רבה
ובהוקרה
ד"ר יוסף שכטר
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11.10.57

שדה בוקר
ד"ר שכטר היקר

שוב עברו שבועות אחדים עד שיכולתי להיפנות ולענות לך למכתבך מיום  .8.9.57קראתי מכתב זה כמה
פעמים ,ואם כי  ,נדמה לי  ,שאני מבין לרוחך  ,חוששני שאיני יכול לענות אמן  .לא רק מפני שאני שולל
"הפגמים הפנימיים" שישנם לדעתך "בספירה המדעית" (הפגם היחיד הנראה לי – הוא קוצר דעתנו) ,אלא
מפני שלא מצאתי את התוכן

"המשמעות" שחיפשתי בדבריך  .אני מבין (נדמה לי ) למה אתה מתכוון

במאמרך "כי יש מצבים בהם רואה האדם את אלהים " וגם אילו הייתי מתיימר שהדברים על
האלוהים" הם פחות או יותר מובנים  ,ברורים וממשיים – לא הייתי יכול להסכים שזוהי

"ראיית

"משמעות"

החיים .המשמעות היא בפעולת אדם עלי אדמות -ובחזון המדריך ומדרבן את הפעולה  .למדע יש חלק לא
מעט בהדרכה זו ,כי הוא מלמד אותנו איך לעשות ,אבל את ה"מה" אומר לנו המצפון האנושי  ,או אם אתה
רוצה ,קול האלוהים המדבר אלינו מתוכנו יתכן ששני המונחים אינם ברורים  ,גם מצפון וגם קול אלוהים ,
 אבל לי לפחות ברור שאין זה צורך ביו לוגי או סוציאלי בלבד אלא משהו רוחני שהוא חלק האדם (ואולילא רק של האדם ) שאין אנו יודעים (ואולי – יש להגיד אין אנו יודעים עדיין) טיבו ,מהותו ומקורו ,כשם
שאין אנו יודעים פשר המחשבה שאנו חושבים  ,שאינה אך ורק תהליך פיסי של חלקיקי האבר הנקרא
מוח ,ועל כן היא לא תיתכן בלי התהליך הפיסי המתרחש במוח  .יש באדם משהו שבלשונך אקרא לכך
"חלק אלוה ממעל " – אם כן אני יודע שאיני יודע פירוש המלים האלה  ,אבל לבלתי ידוע ולבלתי מודע
מותר לכנות במלים לא מובנות  .אבל גם אם אקבל דבריך על "ראיית האלוהים " איני יכול לראות בה
משמעות החיים.
משמעות חיינו תיתכן בתוכנו – במעשנו ,ולא במה שמעבר לנו ,גם אם יש לנו איזה מגע מיסטי עם הנעלם
ההוא ,חיי האדם ריקנים ונפסדים אם אין לו חזון של חיים מתוקנים עלי אדמות ואינו מעדיף חייו
...ויכלתו לביצור החזון הזה.
אם תבחן היטב את דבריך

(כי המשמעות וחוסר המשמעו ת הם נתונים חווייתיים ,המכריעים בחיים

הפנימיים של האדם  ,והם עיקר החיים ) הנמצא שאתה מטיף לאנכיות רוחנית  ,מיסטית ,אלהית (ואפשר
לקרוא לכך בעוד שמות שונים – אבל השם אינו קובע ) אבל אנכיות "כי המשמעות שלך מוגבלת וסגורה
ברוחך היא  ( ...גם אם נסכים שיש בה ממש ותוכן רב) ,והחינוך שיש לתת לדעתי לדור הצעיר הוא חינוך
שאינו מוביל להסתגרות פנימית אלא לעשיה חיובית ,יוצרת חלוצית  .אילו הייתי דרשן הייתי אומר ":כי
לא יראני האדם וחי " ,אבל אין זה מקרה  ,אלא מהות רבת משמעות של התורה היהודית היודעת מצוות
עשה ולא תעשה  .אבל אין היא מטי פה כתורת הוודוטה להסתכל באלוהים

(ברהמאן) ולהתייחד אתו

ולראות בהתייחדות זו גאולת האדם.
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סכנת הריקנות הפנימית היא בהתעסקותו של האדם בעצמו יתר על המידה ,גם אם ההתעסקות היא רוחנית
ואלוהית ,זו מוליכה לנזירות – ואין אנו יכולים לראות בנזירות אידיאל החיים  ,אם ההתעסקות "הפנימית"
היא חמרית – היא מובילה לאנכיות גסה וגם פושעת ופלילית  " .המשמעות" מעשירה חיי האדם ומעלה
אותם – היא קודם כל זיקה לבני אדם  ,למשפחה ,לעם ,לאנושיות; זיקה המביאה לידי מעשים שיש בהם
להעשיר ולהעלות חיי בני אדם  .בדורנו זה וודאי שאנו חייבים לחנך את צע ירנו ל "משמעות" חיובית של
מעשים חלוציים – אולי ,...אבל (בעיני) גדולים; להפרחת השממה  ,לקליטת עולים  ,לבטחון המדינה ,
לטיפוח המדע זהו תוכן עשיר ומעשיר  .החידה הגדולה והמסתורית של "מנהיג הבירה " איני יודע אם יש
לה פתרון  ,אבל גם אם יש לך פתרון  - ,ואני מבין לרוח האנ שים המאמינים מסוגך  - ,אין לפתרון זה כל
השפעה על מעשי אדם עלי אדמות  .זוהי באמת חווית אישית  ,אנכית במובן החיובי של מלה זו  ,מגע נפשי
עם הקוסמוס  ,הצטמדות לסוד ההוויה  ,הרגשת השגב של הנצח העולמי והאינסוף המופלא והבלתי מושג .
אבל איני רואה הגשר (או הקשר) בין חוויה זו – ובין הליכה  ... ...ספר ,לעזרת עולים וכיוצא באלה.
לפני ימים אחדים קראתי באחד מעיתוני ערב שיחה עם הרבי מלובוויטש  .הוא אינו רואה כל הבדל בין
גלות ברומניה או ב  ...או בארה"ב ובין גלות בישראל  .מדינת ישראל אינה אלא גלות  .ואני מניח כי הרבי
מלובוויטש "רואה א ת האלוהים " ( בלשונך)ויש לו חוויות דתיות  .אבל במה הוא שונה מכל יהודי אחר
הבוחר בסיר הבשר באמריקה מאשר ביצירת מולדת ועצמאות לעם היהודי

? משער אני כי "התגלות

אלוהים לאדם" בלשונך שונה מזו של הרבי מלובוויטש  ,אבל לא תוכל להגיד שרבי זה חייו ריקים מתוכן ,
ואין לכך משמעות .אולם השאלה היא אם זה תוכן רצוי ומשמעות חיובית?
ואולי מקרה זה של הרבי מלובוויטש לא שייך לעניין שאתה דן בו.
ואם אנסה לסכם הנקודות השנויות במחלוקת בין שנינו – הרי הן:
א .המדע לדעתי הוא כולו חיובי " ,מותר האדם " אבל – אם לדבר בלשון פרקי אבות – אם הוא לנו
– מה לנו? וכשהוא בלבדו – מהו?
ב .יש לנו עוד עולם ערכיםפ

 ,ויש לנטוע בלב הנוער ערכי =אדם של יצירה  ,אהבת הבריות

וחלוציות.
ג .משמעות החיים היא  ...אלה ! בערכים ובדעת ,לומר בעשיה חיובית ובהבנת העולם (במידה שזה
ניתן לבן תמותה).
ד .ואשר לסוד הגדול ולאין סוף – לא ישיגוהו משי גי הגוף  ,אבל אי אפשר לאדם שיש "ניצוץ
אלוהי" בלבו שלא לעמוד תוהה ומשתאה בפני הסוד הגדול  .השתאות זו אין להימלט ממנה  ,אבל
אין היא מורה דרך החיים.
בהוקרה ובברכה ראש השנה
דוד בן גוריון
מלואים
כשכתבתי הבוקר מכתבי אליך לא היתה לפני הרצאתך בסימפוזיון על התודעה

היהודית ,כי היא נקלעה

במקרה לתיק אחר  ,ורק עכשיו בערב הגיעה לידי  ,אילו קראתיה לפני כתיבת מכתבי – היו כמה מדברי
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במכתבי מיותרים  .כי אני מזדהה כמעט כולי עם דבריך "על התודעה היהודית -הישראלית בחינוך " ,והיה
לי תענוג רב לקרוא אותך  .הבחנתך בין העבר שאין לו עתיד וב ין העבר העשוי להיות עתיד -קולעת לאמת
מאין כמוה  ,וחבל שמורים ועסקנים רבים לא עמדו על הבחנה זו

 .ושוב צדקת במאמרך שכמה דברי

חסידות קרובים לנו יותר ממורה הנבוכים.
ודבריך צריכים להישמע.
אם הוספתי למעלה הסייג "כמעט" אחרי הזדהות עם הרצאתך  ,הרי אין זאת אלא בגלל סע יף א) בעמוד ב'
של הרצאתך  .אני סבור כמוך שאין הקוסמוס עיוור  ,והדבר שקוראים לו אתאיסמוס – הוא בעיני אמונה
תפלהאבל איני בטוח כמוך "שיש בקוסמוס כוח שאליו יכול האדם לפנות ובו הוא עשוי להיפגש בחייו
הפנימיים וגם החיצוניים " .לי נראה הדבר כאנתרופומורפיסם  .האדם צריך לפנות למצפונו  ,זאת אומרת
לעצמו .אם דווקא להשתמש במונח אלהים במקום קוסמוס – הרי לפנות לעצמו או למצפונו הוא לדעתי
לפנות לחלק האלוהי שבתוכו  .לא הייתי לוקח על עצמי להגדיר ולהסביר מה טיבו של חלק אלוהי זה

–

אבל הוא ישנו וקיים ואני מקבל לגמרי דבריך על "כת המילוליים" .אלה הם דברים כנים וקולעים.
ואומר האמת  :אילו קראתי הרצאה זו לפני קריאת ספרך על מדע ואמונה ומכתביך – לא הייתי כלל מעז
לערער עליך  .אם כי אני חולק בתוקף על דעתך בהערכת המדע

 .אין כל פגם במדע  ,ואף הוא החלק

האלוהי שבאדם .אם אחרים מנצלים אותו לרעה – אין זו אשמת המדע.
בהוקרה
דוד בן גוריון

292

חיפה ,כה בתשרי תשי"ח
20.10.57
למר דוד בן גוריון שלום וברכה רבה.
רב תודות לך על מכתבך מיום  .1.10.57קראתי את דבריך פעמים רבות והתרשמתי מאמיתותם  .אחת
השאלות היא אם יש סתירה בין החינוך למעשים חל וציים :להפרחת השממה  ,לקליטת העליה ולבטחון
המדינה לבין החינוך של היחיד להתיחדות ולהתרכזות נפשית ושל העדה לחיים פנימיים ואם החיים
הפנימיים מביאים להסתגרות ולנזירות  .לדעתי ,מה שחסר בחינוך מן הסוג הראשון יושלם על ידי החינוך
מן הסוג האחרון ומה שחסר באחרון יושלם

על ידי הראשון  .החינוך בקיבוצים טעון השלמה על ידי

הגברת הכיוון הנפשי (על ידי כך יקבלו השבת והמועדים טעם קוסמי ואישי

) ועל אחת כמה וכמה

שהחינוך שבעיר טעון השלמה כזאת שלא יבולע לחיים הפנימיים של היחיד בהמולה הטכנית =המנגנונית.
החינוך אינו שלם כל עוד שתחום זה חסר.
ר"ב חוברת על דרכי תיקון שיש להם קשר עם הענין הנידון (אע"פ שיש להסתייג מאד מגורדייף ומסוגו).
בברכת מועדים לשמחה
ובהוקרה רבה ד"ר יוסף שכטר
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המכתב האחרון (שהודפס לעיל כסדרו) נכתב במקורו בכתב יד ומשום הקושי בקריאת כתב היד העתקתיו
כאן לפי שורות כתב היד המקורי ,המספרים בצד שמאל הם המספרים הרצים של העמודים המקוריים.
20
שדה בוקר

11.10.57

ד"ר שכטר היקר
שוב עברו שבועות אחדים עד שיכולתי להיפנות
ולענות לך למכתבך מיום  8.9.57קראתי מכתב
זה כמה פעמים ,ואם כי ,נדמה לי ,שאני מבין
לרוחך ,חוששני שאיני יכול לענות אמן .לא רק
מפני שאני שולל "הפגמים הפנימיים" שישנם
לדעתך "בספירה המדעית" (הפגם היחיד הנראה
לי – הוא קוצר דעתנו) ,אלא מפני שלא מצאתי
את תוכן "המשמעות" שחיפשתי בדבריך .אני מבין
(נדמה לי) למה אתה מתכוון במאמרך כי יש מצבים
בהם "רואה האדם את אלהים" וגם אילו הייתי
____ שהדברים על "ראיית האלוהים" הם
פחות או יותר מובנים ,ברורים וממשיים –
לא הייתי יכול להסכים שזוהי "משמעות" החיים.
"המשמעות" היא בפעולת האדם עלי אדמות –
ובחזון המדריך ומדרבן את הפעולה.
למדע יש חלק לא מעט בהדרכה זו,
כי הוא מלמד אותנו איך לעשות ,אבל את
ה"מה" אומר לנו המצפון האנושי ,או אם
אתה רוצה ,קול האלוהים המדבר אלינו מתוכנו
יתכן ששני המונחים אינם ברורים ,גם
21
מצפון וגם קול אלוהים -,אבל לי לפחות
ברור שאין זה צורך ביולוגי או סוציאלי בלבד
אלא משהו רוחני שהוא חלק האדם ___ לא
רק של האדם שאין אנו יודעים (אולי – יש
להגיד אין אנו יודעים עדיין) טיבו ,מהותו
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ומקורו ,כשם שאין אנו יודעים פשר המחשבה
שאנו חושבים ,שאינה אך ורק תהליך פיסי של
חלקיקי האבר הנקרא מוח ,ועל כן היא לא
תתכן בלי התהליך הפיסי המתרחש במוח.
יש באדם משהו שבלשוננו ____ לכך חלק
אלוה ממעל" – אם כן אני יודע שאיני יודע
פירוש המלים האלה ,אבל לבלתי ידוע
ולבלתי מודע מותר לכנות במלים לא מובנות.
אבל גם אם אקבל דבריך על "ראיית האלוהים"
איני יכול לראות בה משמעות החיים.
משמעות חיינו תיתכן בתוכנו – במעשינו,
ולא במה שמעבר לנו ,גם אם יש לנו איזה
מגע מיסטי עם הנעלם ההוא ,חיי האדם
ריקנים ונפסדים אם אין לו חזון של חיים מתוקנים
עלי אדמות ואינו מעדיף חייו
____ ויכלתו לביצור החזון הזה.
אם תבחן היטב את דבריך (כי המשמעות

22
וחוסר המשמעות הם נתונים חווייתיים המכריעים
בחיים הפנימיים של האדם ,והם עיקר החיוב?
תמצא שאתה מטיף לאנכיות רוחנית ,מיסטית,
אלהית (ואפשר לקרוא לכך בעוד שמות שונים
 אבל הלב אינו ___ אבל אנכיות כי"המשמעות" שלך מוגבלת וסגורה ברוחך ___
(גם אם נסכים שיש בה ממש ותוכן רב),
והחינוך שיש לתת לדעתי לדור הצעיר
הוא חינוך שאינו מוביל להסתגרות פנימית
אלא לעשיה חיובית ,יוצרת חלוצית.
אילו הייתי דרשן הייתי אומר" :כי לא
יראני האדם וחי" ,אבל אין זה מקרה ,אלא
מהות רבת משמעות של התורה היהודית
היודעת מצוות עשה ולא תעשה .אבל אין היא
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מטיפה כתורת הוודוטה להסתכל באלהים
(ברהאמאן ולהתייחד אתו ולראות בהתייחדות
[בין השורות] :זו גאולת האדם.
סכנת הריקנות הפנימית היא בהתעסקותו
של אדם בעצמו יתר על המידה ,גם אם
ההתעסקות היא רוחנית ואלוהית ,זו
מוליכה לנזירות – ואין אנו יכולים לראות בנזירות אידיאל החיוב ,אם ההתעסקות
"הפנימית" היא חומרית – היא מובילה
23
לאנכיות גסה וגם פושעת ופלילית.
"המשמעות" המעשירה חיי האדם ומעלה
אותך – היא קודם כל זיקה לבני אדם- ,
למשפחה ,לעם ,לאנושיות; זיקה המביאה לידי
מעשים שיש בהם להעשיר ולהעלות חיי בני
אדם.
בדורנו זה וודאי שאנו חייבים ל___ את
___ ל"משמעות" חיובית של מעשים חלוציים
 אולי ___  ,אבל (בעיני) גדולים; להפרחתהשממה ,לקליטת עולים ,לבטחון המדינה,
לטיפוח המדע זהו תוכן עשיר ומעשיר.
החידה הגדולה והמסתורית של "מנהיג
הבירה" איני יודע אם יש לה פתרון ,אבל
גם אם יש לך פתרון - ,ואני מבין לרוח האנשים
המאמינים מסוגך - ,אין לפתרון זה כל השפעה
על מעשי אדם עלי אדמות .זוהי באמת
חוויה אישית ,אנכית במובן החיובי של מלה זו,
מגע נפשי עם הקוסמוס ,הצטמדות לסוד
ההוויה ,הרגשת השגב של הנצח העולמי
והאינסוף המופלא והבלתי מושג .אבל איני
רואה הגשר (או הקשר) בין חוויה זו – ובין הליכה
____  ,_____ _____ ,לעזרת

וכיוצא באלה
24

לפני ימים אחדים קראתי באחד מעיתוני
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ערב שיחה עם הרבי מלובוויטש .הוא אינו
רואה כל הבדל בין גלות ב___ או בא____
או בארה"ב – ובין גלות בישראל .מדינת ישראל
אינה אלא גלות .ואני מניח כי הרבי
מלובוויטש "רואה את האלוהים" (בלשונך) ויש
לו חוויות דתיות .אבל במה הוא שונה מכל
יהודי אחר הבוחר בסיר הבשר באמריקה
מאשר ביצירת מולדת ועצמאות לעם היהודי?
משער אני כי "התגלות אלוהים לאדם" בלשונך
שונה מזו של הרבי מלובוויטש ,אבל לא תוכל
להגיד שרבי זה חייו ריקים מתוכן ,ואין
לכך משמעות .אולם השאלה היא אם זה תוכן
רצוי ומשמעות חיובית?
ואולי מקרה זה של הרבי מלובוויטש לא שייך
לענין שאתה דן בו.
ואם אנסה לסכם הנקודות השנויות במחלוקת בין
שנינו – הרי הן:
א) המדע לדעתי הוא כולו חיובי" ,מותר האדם"
אבל – אם לדבר בלשון פרקי אבות – אם הוא
לנו – מה לנו? וכשהוא בלבדו – מהו?
ב) יש עוד עולם של ערכים ,ויש לנטוע בלב
25
הנוער ערכי=אדם של יצירה ,אהבת הבריות
וחלוציות.
 )3משמעות החיים היא ___ אלה בערכים
ובדעת ,לומר בעשיה חיובית ובהבנת העולם
(במידה שזה ניתן לבן-תמותה).
 )4ואשר לסוד הגדול ולאין סוף – לא ישיגוהו
משיגי הגוף ,אבל אי אפשר לאדם שיש
"ניצוץ אלוהי" בלבו שלא לעמוד תוהה ומשתאה
בפני הסוד הגדול .השתאות זו אין להימלט
ממנה ,אבל אין היא מורה דרך החיים.
בהוקרה ובברכת ראש השנה
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Abstract
This paper deals with the doctrines of philosopher and educator, Dr. Joseph
Schaechter, a young yet important member of the Vienna Circle and one of the
original theoreticians in Eretz Yisrael of the 20th century. My study focuses on the
juxtaposition between science and faith in Schaechter's Viennese and early Eretz
Yisrael thought, and on the development of his religious views in light of this
relationship.
An in-depth reading of Schaechter's biography reveals that he was influenced by the
considerable Talmudic, religious and Hassidic milieu of his father's home Rabbi
Shoel Zvi Gaber. In this paper I have termed this characteristic the “primary naiveté”
of the "first religious man", a quality that seemingly stands in direct contradiction to
the anti-metaphysical scientific theories of the Vienna Circle I have examined herein
how Schaechter dealt with a world that negated his religious existence. Is the term
"religious intellectual", that strives to create a synthesis between the fields, viable
according to Schaechter? If so, what is its significance?
My exposure to Schaechter's work took place over the years and while writing my
thesis on "Theories of the Jewish Sages in the Doctrines of Joseph Schaechter". I
became acquainted with his essays in philosophy and logic, and in the fields of Jewish
thought and education. At first I believed his philosophical writings characterized his
Viennese period, while his religious writings distinguished his Eretz Yisrael beliefs. It
appeared, therefore that Schaechter had transitioned yet again between two
contrasting worlds (science and religion). I was interested in discovering what
provoked such a dramatic turnaround in his doctrine. Was Schaechter choosing to
return to the primary religious naiveté acquired in his father's home, while abandoning
the scientific world?
I discovered that Bergman also claimed an inability to bridge the gap between the
positivistic-logical Viennese Circle, of which Schaechter, as stated, was a member,
and his religious writings in Eretz Yisrael. He viewed Schaechter's activities as
completely irreconcilable poles. Similarly, Bar Hillel claimed that when Schaechter
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immigrated to Eretz Yisrael he discovered that his endeavors to understand the
scientific basics of logical positivism could not afford him answers to questions
regarding the purpose of life, its meaning, and such, providing the reason for his
decision to pursue other interests. Did in fact Schaechter, once arrived in Eretz
Yisrael, come to the conclusion that a contradiction between science and religion
actually exists?
My research revealed the deep disparity between physics, the only legitimate
language recognized by members of the Vienna Circle, and the religious,
metaphysical language of his education as well as the manner in which he contended
with scientific approaches in general that repudiated classical religious beliefs. These
conflicts and challenges generated a religious crisis for Schaechter, resulting in
profound internal conflict. Schaechter describes a difficulty in praying at this time.
Despite this, he continued to pursue his scientific work with intense involvement.
Paradoxically, and in a groundbreaking manner, he attributed religious meaning to
scientific motifs.

Schaechter espoused the theory that science is imbued with

religious force. In this manner, the removal of metaphysics was for him dogmatic;
while metaphysics itself he regarded as heresy.
Schaechter coined the term "beyond physics," describing experiential dimensions in
the spiritual realm that were legitimate even in the eyes of the Viennese Circle. It is
possible that it was the negation of verbal metaphysics in Vienna and Wittgenstein's
influence on members of the Viennese Circle (Schaechter included) that enabled the
existence of emotional dimensions such as these. These dimensions are not expressed
in physical terms, nor are they metaphysical, because their existence is apparent to the
person observing the spiritual phenomena in another (such as pain). According to
Schaechter, whatever is considered "beyond physics" is empirical and has a
phenomenological basis in the human soul. In this way, Schaechter could allow the
existence of a significant religious world, even within a positivistic logical
framework. Moreover, in physical language, everything is expressed in terms of time,
space, place and quantity. To these, Schaechter adds the emotional concepts which,
in unity with dimensions of space and time, acquire a superior quality and empirical
status. They are not metaphysical – they occupy a place "beyond physics," and are
legitimate in the scientific language.
299

Schaechter, therefore, cannot return to his primary naiveté (as mentioned above), and
aspires to cultivate the image of the "religious intellectual." To this end, he employs
the doctrines of Moritz Schlick, Ludwig Wittgenstein, Edmund Husserl, Rudolf Otto,
Søren Aabye Kierkegaard, and others. While studying Schaechter's works from the
Viennese period I discovered that Schaechter traveled routes that attempt to combine
the scientific with the religious, on a selective basis. He did not accept religion
blindly, just as he did not reject science in its entirety. On the contrary - Schaechter
mined religion and science alike for significant insights that he adapted into his
approach. These are expressed in the model of the "essential man," first characterized
by Schaechter in Vienna. This man, who insists on the realization of moral ideas
because of their affinity to the transcendental, represents a certain alternative to the
“first religious man”. Schaechter continues to develop his theory of the “essential
man” in Eretz Yisrael, in his book Mi-Madda` le-Emunah ("From Science to
Faith“), first printed Tel Aviv in 1953. The book is a selection of articles previously
published in journals and collated by Schaechter. The articles include philosophical
treatises, doctrines, educational material, translations, adaptations and “Midrash” – a
Shaechterian genre that interprets important motifs of several biblical works such as:
the Midrash of Balaam, Ecclesiastes, the Book of Jonah etc. These genres are termed
Midrash and represent a philosophical, theoretical interpretation. The book, therefore,
lacks an overall genre though my underlying assumption for the analysis of the book
is that it contains the Shaechterian method in matters of science and religion. In
addition, this seems to attest to the absence of a sharp transition between Schaechter's
doctrine in Vienna, and his doctrine in Eretz Yisrael.
It is true that the title of Schaechter‟s book, "From Science to Faith", attests to a
transition. That said; the nature of this transition is not a dichotomous one between
parallel worlds that will never meet, but a movement between mutually containing
circles. Schaechter, as previously mentioned, extracts religious motifs from the
scientific world, and from science moves on to faith. However, even in formulating
his religious theological theories, he chooses motifs that correspond with the scientific
perceptions of the Vienna Circle. By doing so, he confers new status on the religious
approach.
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An interesting example of this is Schaechter's remark on Megillat Esther, where he
writes: "it seems to me that the author avoided using God's name to save it from
desecration […] then will relief and deliverance arise to the Jews from another place
[Esther 4:14]. The author was a God-fearing person!"795. The avoidance of
mentioning God's name was, according to Schaechter, actually testimony to the faith
of the author and not the reverse. The removal of verbal metaphysics, in light of the
scientific perceptions of the Vienna Circle also impacts Schaechter's theology in Eretz
Yisrael.

This

enables

religious

anchoring

in

the

human

soul,

through

phenomenological hinting and pointing, without the explicit mention of His name. My
conclusion is that religion and science maintain a sort of internal dialogue in
Schaechterian thought in its various phases and that they are expressions of two
aspects of consciousness.
Bregman claimed, as stated, an unbridgeable divide between scientific physicalism
and the spiritual, religious realm, relying on philosophers from the "Leftist Wing" of
the Circle. Schaechter, on the other hand, bases the spiritual world on definite
empirical terms also perceptible in the world of human phenomena. In this manner, he
enables religion to integrate into the intellectual's world as a significant dimension
(even of holiness), through terms familiar to man. This embodies Schaechter's
distinction within the world of the Vienna Circle. Having said this, it seems that once
in Eretz Yisrael, Schaechter released himself slightly from the rigid physicalism of the
Circle, allowing himself a certain level of freedom regarding God, as becomes
obvious in his Eretz Yisrael theology.
Schaechter's doctrine was not relegated to the theoretical realm, but aims for concrete
realization. Therefore, he formulated "religious principles" and "principles of faith"
and explained them according to his beliefs. One of Schaechter's affiliations to
concrete realization is the Schaechterian term "internal monotheism." Schaechter
claims that monotheism (i.e. the belief in one god) is not recognition alone, and is
definitely not a verbal declaration. Schaechter claims that internal monotheism is the
unification of time, place (universe) and man's soul.

795

See Schaechter, Workbook for Self-Work in Aggada (in Hebrew), Tel Aviv, 5720, p. 8.
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Schaechter believed that his theological work bore educational implications for his
generation. For this reason, he deals with current issues in his Eretz Yisrael theology
affecting his generation, and tries to apply these according to his theological approach
and understanding.
In the fourth chapter I presented current issues addressed by Schaechter: ideological
Communism, Nazism, Zionism and the Brith Shalom Movement. There is no doubt of
Schaechter's affinity to Zionism and the State of Israel and he expresses concern for
its existence. In addition, he emphasizes the importance of value oriented education in
the State's early days, mainly in view of various cultural fashions, which he believes
must be confronted. Schaechter, a renowned theoretician and educator, assembled a
group of followers who later established Yodfat, a settlement in the Galilee. This is, in
fact, one, but not the only, practical implication of Schaechter's doctrine.
My study, therefore, raises several operative conclusions. First, the espousal of
Schaechter's approach might encourage universality in the spirit of religious
phenomenology. Second, Schaechter's approach encourages intra-Judaic pluralism
vis-à-vis the various streams in the Jewish world. It seems that significant
experiences, which express the "superhuman within the human", serve as the common
denominator for the consolidation of many Jewish identities around one theoretical
focus, but at the same time for the development of a plethora of opinions. Schaechter
strives to impart theoretical significance and personal interpretation to ritual, towards
the enhancement of religious identity. This approach legitimizes the various streams
of Judaism, while emphasizing the religious and spiritual aspect, as quoted by poet
Ibn Gabirol: "And Your honor shall not be depleted amongst Your worshippers, for
they all desire to be in Your milieu," this despite the fact that personally, he developed
a substantive, ritual affiliation to the more traditional expressions of Judaism.
It seems that the identity crisis suffered by Schaechter in Vienna might also be viewed
as a paradigm of the crises suffered by today‟s youth. Therefore, the relevance of the
manner in which the Schaechterian method evolved remains significant, as do its
conclusions. The „Religious Intellectual‟, according to Schaechter, is he who
considers the scientific, but does not succumb to its implied anarchy. He permits
religiosity beyond science, but aspires to use the latter to uncover religion. It is
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possible that Schaechter was well ahead of his time. This approach then, might serve
as a starting point for the development and promotion of values in Jewish culture at
large, and in Israel in particular.
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