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לא יסור שבט מיהודה, ומֹחקק מבין רגליו. 

— בראשית מט:י

"לא יסור שבט מיהודה" — אלו ראשי גלויות שבבבל, שרודין את ישראל 

בשבט. "ומחוקק מבין רגליו" — אלו בני בניו של הלל, שמלמדין תורה 

ברבים.

— בבלי סנהדרין ה ע"א
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פתח דבר לקורא העברי

השמונים  בשנות  לירושלים.  בדרך  נולדו  הזה  הספר  מפרקי  חלק 
ישראל  תרבות  להוראת  'המרכז  בשם  עצמאי  מכון  בעיר  פעל  והתשעים 
באוניברסיטאות בעולם' שערך סדנאות קיץ לחוקרי מחשבת ישראל ממדינות 
הסדנאות  אחת  העברית(.  באוניברסיטה  בינתיים  השתלב  )המכון  שונות 
בר  מאוניברסיטת  המנוח  אלעזר  דניאל  פרופ'  העביר  שאותה  הקבועות, 
אילן, עסקה במסורות הפוליטיות של היהודים. בהזמנת פרופ' אלעזר חַברתי 
לקבוצה והכנתי עבורה גרסאות מוקדמות של כמה מפרקי הספר. אף שבעת 
בארצות  הפוליטיים  והחיים  המדינית  ההגות  עיניי  לנגד  עמדו  הכתיבה 

הברית, הייתי רוצה להאמין שיש בו עניין גם לקורא הישראלי. 
הפוליטיות  והפרקטיקה  התיאוריה  חקר  של  האינטלקטואלי  המפעל 
ובהם  בנושא,  ספרים  פרסמו  ידועי שם  חוקרים  מאז.  פריחה  ידע  ביהדות 
פרדוקס הפוליטיקה היהודית )Jews and Power( מאת רות וייס, הרפובליקה 
אלוהים של  ובצלו  נלסון  אריק  מאת   )The Hebrew Republic(  העברית 
)In God’s Shadow( מאת מייקל וולצר שאף תורגם לעברית )בהוצאת כתר(. 
כתב עת אקדמי מרשים, Hebraic Political Studies, ראה אור בהוצאת שלם 
בין השנים 2009-2005 ותרם תרומה חשובה למחקר בתחום. קורסים וסמינרים 
באמריקה  נפתחו  היהודית  המסורת  של  הפוליטיים  בהיבטים  העוסקים 

ובישראל בחסות קרן תקווה והמרכז האקדמי שלם — והיד עודנה נטויה. 
אף על פי שמוקד עבודתי האקדמית התרחק מתחום התיאוריה הפוליטית 
זה  מסוג  במחקרים  הצורך  באנגלית,  הספר  פרסום  מאז  שחלפו  בשנים 
רעיונות,  של  מקומם  שאלת  ואחת,  העשרים  המאה  בפתח  וגבר.  הלך  רק 
מנהגים, מוסדות וערכים דתיים בחברות דמוקרטיות נעשתה דוחקת יותר 
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מפגינות  ביותר  והתיאוקרטי  הרדיקלי  הזן  מן  דתיות  קבוצות  פחות.  ולא 
בזרם.  להיסחף  מתקשות שלא  מתונות  אורתודוקְסיות  קיצונית.  תוקפנות 
זועפת,  במגננה  נתונים  חילוניים  חוגים  בבלבול.  שרויה  הליברלית  הדת 
ולעתים מאמצים בעצמם סגנון משולח רסן. אם התקיים אי פעם קונצנזוס 
חילוני לגבי מחשבה ציבורית — הסכמה מן הסוג שג'ון רולס שאף אליה — 
הרי שהוא התפורר. לחזון החברה החילונית בתכלית, שבה הדת מסתגרת בד' 
אמות, יש עדיין חסידים מושבעים, אבל יותר ויותר מתחוור שמדובר בחלום 

באספמיה, בתקווה חסרת שחר. 
ומה עכשיו? אם נגזר על הזירה הציבורית להכיל אמונות שונות, אילו 
ערכים ומושגים יגשרו על הפערים בין חבריה? מה יאחד קהילה פוליטית 
בעידן פוסט־מודרני שאינו פוסט־דתי? המיטב שביכולתנו לעשות, לדעתי, 
הוא לדון בטובת הכלל תוך שאנו שואבים השראה מן המקורות העמוקים 
 — האלה  למקורות  להעניק  אפשר  הנורמטיביות.  השקפותינו  של  ביותר 
טקסטים, שיטות, מסורות, אינטואיציות — ביטוי צלול וצידוק ברור. אפשר 
להקשיב זה לזה ומתוך הסכמה, אי־הסכמה, או הסכמה שלא להסכים לקדם 
מחשבה ציבורית שתהיה עשירה דיה כדי לקיים אותנו, אך גם גמישה מספיק 

כדי לשאת את ההבדלים הדתיים, המוסריים והפוליטיים בינינו. 
המקורות  מן  בחלק  להתמצא  לקוראיי  יסייע  זה  שחיבור  תקווה  כולי 
היהודיים שבכוחם להעשיר את השיח הציבורי הדמוקרטי. אני אסיר תודה 
להוצאת המרכז האקדמי שלם על שהחליטה לתרגם את ספרי לעברית ושמח 

שהטקסט הזה יכול לחזור הביתה, לירושלים. 

אלן מיטלמן, 2018
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