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חג השבועות הוא חג מתן תורה. לאחר מסע ארוך עם ישראל מקבל את תורתו. בלימוד זה ננסה 
להבין מה היא קבלת תורה ובעיקר מה התנאים השונים לקבלתה.

נעיין בעיקר בכתבי פרנץ רוזנצווייג ששאלת ההתגלות עומדת במרכז הגותו. מהי הדינמיקה של 
ההתגלות? מה משמעותם של הזמנים השונים? מה בין שם למהות? האם ליהודים יש מקום 

בעולם הזה? וכיצד ההתגלות קשורה להכנסת אורחים?

←



	  ← 

"וכך ודאי שההתגלות אינה מתן תורה. היא בכלל רק התגלות. תוכנה הבלתי אמצעי של ההתגלות 
הוא רק ההתגלות עצמה. במילה 'וירד' כבר תמה למעשה ההתגלות. ובמילה 'וידבר' כבר מתחילה 

הפרשנות שלא לדבר על 'אנכי'."

)פרנץ רוזנצווייג, מבחר אגרות וקטעי יומן, תרגום: מנפרד וינקלר, לאה זגגי, תמר נווה ורבקה הורוביץ, 
מוסד ביאליק, 1987. עמ' 347(

	  ← 

"העצמיות מסוגרת בתוך עצמה כליל. דבר זה בא לה מכוח השתרשותה באופי. אילו באינדיבידואליות 
היה שורשה, כלומר, אילו נאחז המרי בפרטיותו של האדם לעומת זולתו, בחלקו הבלתי מתחלק 

באנושות הכללית, לא הייתה קמה העצמיות, זו המסוגרת בתוך עצמה ואינה מביטה אל מחוצה לה, 
אלא קמה הייתה האישיות. האישיות היא האדם המשחק בתפקידו המיועד לו מיד הגורל, תפקיד בין 

תפקידים רבים, קול אחד בסימפוניה הרב-קולית של האנושות. העצמיות אינה זיקה אל בני האדם, 
אלא לעולם אל אדם אחד ויחיד בלבד, אל העצמי. האישיות לעולם אחת היא בין רבות. אתה משווה 

אותה. העצמיות אינה משווה עצמה ואין היא בהשוואה כלל. היא לבדד תשכון. אין היא אחד מבני 
האדם. היא אדם. במשמע אדם הראשון, עצמו של אדם."  

)פרנץ רוזנצווייג, כוכב הגאולה, הוצאת מוסד ביאליק, תרגום: יהושע עמיר, עמ' 107(

	  ← 

"אלוהים הוא היחיד ששמו הוא מושגו ומושגו הוא שמו"

)פרנץ רוזנצווייג, פירושים לתשעים וחמישה משירי רבי יהודה הלוי, תרגום: מיכאל שוורץ, מאגנס, 2011. 
עמ' 105(

	  ← 

"אייכה? אין זאת כי אם אלוהים שואל לאתה. לא למהותו של אתה. ברגע זה אין זו כלל בטווח הראייה, 
אלא לפי שעה השאלה ערוכה רק לאיה. היכן בכלל נמצא 'אתה? שאלה זו לאתה היא הדבר היחיד 
הידוע כבר עליו. אבל שאלה זו דיה לו לאני שיגלה את עצמו. אין צורך שיראה את האתה. עם שהוא 

שואל לו ומעיד בלשון 'איה' שבשאלתו, כי מאמין הוא בקיומו של אתה, אף כי לא נקרה לנגד עיניו, הוא 
מדבר ומכריז על עצמו כאני. האני מגלה את עצמו ברגע שהוא טוען, בשאלת איה של האתה, לקיומו 

של האתה." 

)פרנץ רוזנצווייג, כוכב הגאולה, תרגום: יהושע עמיר, מוסד ביאליק, תשנ"ג. עמ' 207( 



	  ← 

״האדם ביהדות לעולם באופן מן האופנים שארית הוא. לעולם איכשהו הוא אחד נותר לפליטה, פנים 
הוא אשר בו שני אלה - מה שיש לו והחיכוי קשורים זה בזה. וזוהי תחושת ה'שארית'. שיש לה התגלות 
ושהיא מחכה לישועה. האדם היהודי הוא כולו אצל עצמו. העתיד שדרכו להעיק על נפשו במלוא כובדו 

כאן נשתתק כליל. בתחושת היות שארית לבו אחד והוא כולו בתוך עצמו. כאן היהודי הוא רק יהודי. 
ההתגלות שהייתה אליו, הגאולה שאליה הוא נועד, שתיהן נקוו עד תום לתוך החלל הצר שבינו לבין 

עמו. חוץ שלו נתפס לנחשולי העולם ונסחף עם הזרם, בעוד שהוא עצמו, הנותר שבו, נשאר עומד על 
החוף. משהו בו מחכה. ויש לו משהו בתוכו. למה יחכה ומה יש לו, אותו יכנה באשר יכנה, אף שלא 
יידע לכנותו. ברם, תחושה היא בו ששני אלה - מה שיש לו והחיכוי קשורים זה בזה. וזוהי תחושת 

ה'שארית'. שיש לה התגלות ושהיא מחכה לישועה. האדם היהודי הוא כולו אצל עצמו. העתיד שדרכו 
להעיק על נפשו במלוא כובדו כאן נשתתק כליל. בתחושת היות שארית לבו אחד והוא כולו בתוך עצמו. 
כאן היהודי הוא רק יהודי. ההתגלות שהייתה אליו, הגאולה שאליה הוא נועד, שתיהן נקוו עד תום לתוך 

החלל הצר שבינו לבין עמו".

)פרנץ רוזנצווייג, כוכב הגאולה, תרגום: יהושע עמיר, מוסד ביאליק, תשנ"ג. עמ' 419(

	  ← 

"ּכְֶׁשּיֵׁש לְָהָאָדם לֵב, ֵאין ַׁשּיָך ֶאצְלֹו ָמקֹום ּכְלָל, ּכִי ַאְּדַרּבָא, הּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹולָם וְכּו'. ּכִי ָהֱאלקּות הּוא 
ּבַּלֵב, ּכְמֹו ֶׁשּכָתּוב )ְּתִהּלִים עג, כו(: "צּור לְבָבִי", וְֵאצֶל ַהֵּׁשם יְִתּבַָרך נֱֶאַמר )ְׁשמֹות לג, כא(: "ִהּנֵה ָמקֹום 

ִאִּתי", ֶׁשהּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹולָם וְֵאין ָהעֹולָם ְמקֹומֹו. נְִמצָא, ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו לֵב יְִׂשְרֵאלִי ֵאין ָראּוי לֹו לֹוַמר ֶׁשָּמקֹום 
זֶה ֵאין טֹוב לְָפנָיו, ּכִי ֵאין ַׁשּיָך ֶאצְלֹו ָמקֹום ּכְלָל, ּכִי ַאְּדַרּבָא, הּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹולָם וְֵאין ָהעֹולָם ְמקֹומו." 

)ר' נחמן, ליקוטי מוהר"ן תנינא נו(

	  ← 

"הליטוף פירושו לא לחטוף מאומה, להפציר במה שחומק ללא הרף מצורתו לעבר עתיד שלעולם אינו 
עתיד דיו, להפציר במה שנמלט כאילו לא היה. הוא מחפש, הוא נובר. אין זו התכוונות של חשיפה, אלא 
של חיפוש. תנועה אל הבלתי נראה. במובן מסוים הוא מביע אהבה, אך סובל מחוסר יכולת לומר אותה. 

הוא רעב לאותה מבע עצמו, אגב התעצמות הולכת וגוברת של רעב. הוא מרחיק לכת מעבר לסופו, 
הוא מכוון אל מעבר ליש שהוא עתיד".

)עמנואל לוינס, כוליות ואינסוף, תרגום: רמה איילון, מאגנס, 2012. עמ' 215(

	  ← 

"הכנסת האורחים המוחלטת דורשת שאפתח את ביתי ושאתן לא רק לנוכרי )המצויד בשם משפחה, 
במעמד חברתי של נוכרי וכו'(, אלא אף לאחר המוחלט, הלא מוכר, האלמוני, ושאתן לו מקום, שאניח לו 

לבוא, שאניח לו להגיע, ולהימצא במקום שאני מציע לו, בלי לבקש ממנו הדדיות )כניסה להסכם( ואף 
לא את שמו."

)ז'אק דרידה, כל הכנסת האורחים, תרגום: דניאלה יואל, רסלינג, 2007. עמ' 67(


