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"אלי היה מאחרוני דור הענקים שחלמו את המדינה וייסדוה. הוא הלך לבית עולמו,
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מותו של אדם פוער סדק. הוא מכונן חוויה של נוכחות נעדרת מתמדת.
הסדק לא יתמלא עוד. מותו של אלי שביד יוצר היעדרות נוכחת עמוקה

לאין שיעור.
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אלי האיש הלך לבית עולמו, אך יצירתו ומעשיו נותרו עימנו כאן. יחיד
ומיוחד היה האיש. הוא ליווה את החיים המתרקמים כאן בישראל בעשייה

עשירה ובמעשה חינוכי מפואר מאין כמוהו. הוא השפיע על רבים, גם על
מי שלא היו תלמידיו הישירים.

ספריו של אלי העשירו את חיינו, אפשרו לנו לחשוב מחדש על הווייתנו
כאן. ספריו היו אלומות אור ענקיות לצעירות ולצעירים שביקשו למצוא

את דרכם ומחויבותם לקיום היהודי והציוני הנרקם בישראל. הוא אפשר
לנו לחשוב מחדש על חיבורנו לאדמה ולמקום. עמו נסקנו לגבהים ומשם

שבנו בכוחות מחודשים לעמל היומיום.

את אלי פגשתי לפני שהכרתיו. כבר בימי נעוריי, ובמיוחד בעת שהייתי
קומונר בבני עקיבא. ספרו "היהודי והבודד והיהדות" היה עבורי מאז ועד

היום מעין תנ"ך שממנו שואבים השראה ומשמעות.

אלי ליווה את חיי כפרדסן, בעת שהייתי חבר בגרעין נח"ל בקיבוץ לביא.
לאחר יום עמל בפרדס, מששבנו לקיבוץ, הייתי מתחבר לספרו המופלא של
אלי על גורדון, וממנו שאבתי תעצמות נפש שהקרינו לעמל היום. כזה היה

האיש וכזאת הייתה יצירתו. היא ליוותה ומלווה את חיינו כחלק
מרפלקסיה מחויבת ומתמשכת של חיינו.

הספרייה העשירה מאין כמוה שיצר אפשרה לרבים מאיתנו לחבור
לשרשרת הדורות, להעמיק את תודעתנו ולהתפתח. בשעה אחרונה זו של

נוכחותך השותקת בעולם החיים, אני מבקש להודות לך אלי, בתודה
עמוקה, על כל הטוב שהרעפת עלינו. על מה שלמדנו ועוד נלמד ממך.

אלי נשא את אמת חייו הן בחייו האישיים והן במכלול פועלו היצירתי.
הוא היה איש פורץ דרך, חורג מהמקובל בעולם האקדמי שבו פעל. צריך

לומר בצורה ברורה: אלי חולל מהפכה אדירה באקדמיה. הוא סירב
להתמקם במיקום האקדמי האופייני, היוצר מרחק בין החוקר לבין מושא

יצירתו. הוא סירב לקבור קבורה מפוארת את הספרייה היהודית. הוא ראה



בה מעיין מים חיים מפכה, הוא חש כי בארון ספרים זה טמונות שאלות
ותשובות המחייבות אותו ואותנו אישית.

אלי עמד "מול ארון הספרים" כביאליק בשעתו, אבל ביאליק קונן: 
אַבִּיָטה, ֶאְרֶאה – וְלֹא ַאכִּיְרכֶם, זְֵקנִים, 

ִמּתוֹךְ אוִֹתיּוֵֹתיכֶם לֹא ַתבְֵּטנָה 
י עוֹד עֵינַיִם ּפְקוּחוֹת,  לְִתהוֹמוֹת נַפְׁשִ

י ֶקֶדם,  יׁשֵ ל יְׁשִ עֵינַיִם נוּגוֹת ׁשֶ
פְתוֵֹתיֶהם,  ם ֶאת-לַַחׁש שִׂ ָ ַמע עוֹד ִמׁשּ וְלֹא-ֶאׁשְ

כָּח ִמנִּי ָרגֶל.  ַהדּוֹבְבוֹת בְּקֶבֶר נִׁשְ
חֹרוֹת, נִּתַק חוָּטם,  כֲַּחרוּזֵי ּפְנִינִים ׁשְ

טוֵּריכֶם לִי; נְִתַאלְְמנוּ ַדּפֵיכֶם

שלא כמו ביאליק, עבור אלי האותיות שבספרים לא היו יתומות, עיניו לא
כהו מראות, ואוזניו לא כבדו משמוע.  הספרים לא היו עבורו "מתי עולם".

הוא שמע את קולם הדופק על לבו ועל חייו, וחי בדיאלוג מתמשך עמם. הם
היו מתנת אור חיים, שאלות ותשובות המאתגרות את קיומנו. בניגוד

לעמיתיו באקדמיה, אלי לימד כי מחשבה יהודית חייבת להיות מנחת
חיים. הוא מצא בספרייה היהודית, על שלל גווניה, השראה לעיצוב חיים

בהווה. הוא פרץ דרך ואפשר לרבים מאיתנו לחשוב עימו ובעקבותיו.

אלי שביד היה מגדולי ההוגים היהודיים, הכה מועטים, שחיו עמנו. הוא
היה הוגה נועז וחדשני, שהגותו לא רק שיקפה את הדור אלא עיצבה אותו.

יחיד ומיוחד היה האיש, חדשנותו התבטאה בהשבת המחשבה למקומה
הראוי, כשיח בין דורי מתמשך שבו עולמו של היחיד הבודד נשזר בעבר

היהודי וממנו ממריא להמשך יצירה.

הוא היה  סיסמוגרף רגיש של חיינו, בוחן, בודק, מייסר ומבקר, ומעל לכל
מתווה דרך לחיים. אלי לא הסתגר בהיכל השן העיוני. הוא התמיד לצאת

אל הקיום הממשי. עטוף באותיות שהיו למעשים. הוא עמד על ערש



לידתם של מוסדות חינוכיים רבים וליווה אותם בצמיחתם. העמיד
תלמידים הרבה והיה עבורם למגדלור.

הוא היה לרבים מאיתנו בן שיח, מורה ויועץ, שותף ללבטים, שותף
לעשייה, והכל לשם שמיים. איש רוח שכל עמל חייו היה לקדם את הטוב,
להתגבר על פערים ודיכוטומיות ולמצוא בכל מרחב חיים, עושר שאפשר

להעבירו לזולתו.

אלי מאחרוני דור הענקים שחלמו את המדינה וייסדוה, הלך לבית עולמו.
אבל חייו ומורשתו העשירה הם מופת לחיים אנושיים מלאים. חיים אלה

הם תביעה ומצווה מנחת חיים: היה אדם, היה בן לעם היהודי. על כל זאת
ועוד, אהיה לפה לעומדים כאן סמוך למיטתך ואודה לך על שהיית עמנו

בעבר ובעתיד. עצובים עד מאד אנו כי אינך עוד.



Eliezer
Schweid on the

Religious-
Secular Rift

Among the many Israeli ideologues and theoreticians that have examined the con�ict between religious and secular Jews in

Israel perhaps no one has deliberated about the issue more thoughtfully and incisively than Eliezer Schweid, a Professor

Emeritus at Hebrew University and Distinguished Professor of Jewish Though at the Schechter Institute. Much of his

voluminous writings relate either directly or indirectly to this thorny and intractable problem.

Due to the complexity of Schweid’s treatment, a comprehensive analysis of his understanding of the rift and his prescription

regarding it is beyond the con�nes of this article. However, I would like to examine brie�y one aspect of his analysis: the

relationship between secular Zionism and religion. Indeed, at the center of Schweid’s thought is a reexamination of the

seemingly ambivalent or even antagonistic attitude of cultural Zionism to religion.

Eliezer Schweid argues that secular Zionism must embrace a more positive orientation to religious beliefs and even religious

rituals. Indeed, although he is considered (and considers himself) as a secular Zionist, Schweid believes that secular cultural

Zionism must assimilate religious beliefs and practices.

Drawing from the existential tradition, Eliezer Schweid depicts the modern person, and in particular the modern secular Jew,

as su�ering from loneliness and existential angst. In modernity, and even more so in post-modernity, human beings are groping

unsuccessfully for personal identity and meaning. Their debilitating sense of loneliness, Schweid claims, derives from the

disintegration of the webs of relationships that have traditionally encompassed the human being such as family, nationality,

society and its cultural and religious moorings. Without the anchors of these social, cultural and spiritual frameworks, the

human being is lost in his quest for signi�cance and a sense of purpose.

Thus, Eliezer Schweid argues that the question the modern Jew is grappling with cannot be answered by focusing exclusively

on the individual and his or her self-ful�llment and individual development. While beginning with the existential angst of the

lonely individual, he emphasizes the importance of the human being’s national, cultural and even religious roots. The remedy for

the modern Jewish form of loneliness is therefore a return [ teshuvah] to the family, nation, culture and God. In Schweid’s

formulation one can only answer the question “whom am I?” by addressing the question “To whom do I belong?” and “whence
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have I come?” Thus, the secular Jew can only orient himself or herself in the present by representing the past so that it directs

the future.

For Eliezer Schweid, the return is best initiated by the most accessible set of relationships, namely the family. More speci�cally,

the turn from a concern with personal loneliness to an interest in the past is generally a product of parenting and educating

children. Facing the responsibility and challenge of educating his or her children, the secular Jew discovers that he or she is

part of a web of relationships. The secular Jew realizes that bequeathing something to his or her child demands receiving it

from his or her past and people. This �rst step should lead to a complete reorientation regarding the relationship to the cultural

and national past.

But for Eliezer Schweid the return of the secular Jew cannot stop with an a�rmation of and engagement with his or her culture,

history and nation. It must also lead to a return to God. In this sense, Schweid critics the prevalent form of cultural Zionism as it

has manifest itself since the times of Ahad Haam. In particular, he focuses on two problems that plague the cultural

understanding of Zionism and Judaism.

1. Cultural Zionism, estranged from religious conviction, was compelled to reinterpret the tradition in a secular fashion. It

produced an understanding of Judaism whereby only ethical, nationalistic and cultural elements remained. Religion, however,

was never tangential to the tradition as the ethical, nationalistic and cultural content of Judaism was always indivisibly linked

with religion. Therefore their secular interpretation of Judaism expunged central elements from the tradition and perverted its

true character.

2. The excising of religion from the tradition by cultural Zionists neutralized its obligatory nature. Secular Jews are seeking out a

source of absolute normativity. They must therefore ground their cultural activity in �rmer ground, such as religious belief and

practice. Consequently, for Eliezer Schweid, the journey of the secular Jew for meaningful personal identity and communal

attachment must lead to a reorientation regarding religion.

It should be stressed that Schweid’s understanding of secular Jewish identity as requiring religious belief and practice does

not entail secular Judaism accepting the values and practices of Orthodoxy. He envisions a humanistic and nationalistic

religion that is compatible with the worldview of cultural Zionism. However, Eliezer Schweid believes that this reorientation of

secular-cultural Zionism (as well as a reorientation that he outlines for religious Zionism) is essential for grappling with the

problem of the secular-religious rift in Israel society.
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