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וזאת
ליהודה

בהוצאת ישיבת מעלה גלבוע

בכ"ז בתמוז ציינו את יום הזכרון הראשון להסתלקותו של מורנו הרב יהודה עמיטל. 
חדשנית.  מחשבתית  פתיחות  עם  יוקדת  אמונה  חיברה  הרב  של  הייחודית  דמותו 
היתה  הדורות,  וממשיך את מסורת  בבית המדרש  הנטוע  חכם  היותו תלמיד  לצד 
שלא  העובדה  מקובלות.  אמיתות  מחדש  ולבחון  הקופסא"  מן  "לצאת  יכולת  לו 
הסתגר בד' אמות של בית המדרש הביאה לכך שהשפעתו הקרינה מעבר לתלמידיו 
המובהקים ולכך זכה להוקרה והשפעה בקרב חוגים רבים, גם מאלה שאינם מבאי 

בית המדרש.
בחדשים שעברו מאז פטירתו אנו מרגישים שקולו חסר בנוף הישראלי בכלל ובציבור 
הציוני דתי בפרט. על כן ראינו לנכון להוציא עלון שבעז"ה יצא מספר פעמים בשנה 

וינסה ללכת לאורו של מורנו. 
הרב עמיטל לא שאף להקים סביבו חסידות, קלויז או כת. מן המפורסמות שהרב 
לא ציפה שתלמידיו יחקו אותו בכל דרכיו ודעותיו אלא העריך עצמאות מחשבתית 
ואיפשר דיון פתוח וגם ביקורתי כלפי עמדותיו. אין אנו מתימרים להציג "מה הרב 

היה אומר" אלא רואים אנו בדמותו ובדרכו מקור להשראה. 
למדנו מהרב עמיטל שיש להכיר את מורכבותן של כל שאלה ולראות בהכרה זו סימן 
לגישה תורנית אמיתית ולא פרימיטיבית. אנו רוצים לפתוח במה שתדון בשאלות 
או  כאן מקום לתשובות המוגבלות לאורכו של מיסרון  אין  ותציג את מורכבותם. 

המוצגות כאלטרנטיבה היחידה בבחינת "כזה ראה וקדש". 
בגליון הראשון, היוצא לקראת הימים הנוראים, רצינו לבחון נושא שהיה קרוב ללבו 
של מורנו. אחד המוטיבים המרכזיים של תפילות ראש השנה הוא הצפיה לקריאת 
שמו של הקב"ה על ידי כל האנושות. "מלוך על כל העולם כולו בכבודך ... וידע כל 
פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו". לעתים נראה שהחזרה של עם 
ישראל לארצו והצורך להתרכז בבנין המדינה והגנתה השכיחו מאתנו את מקומם של 

לא-יהודים בעולמו של הקב"ה. 
דווקא לקראת הימים הנוראים, בהם כל באי עולם עוברים לפני הקב"ה כבני מרון, 
עלינו  איך  הקב"ה.  בפני  בעמידתם  העולם  לאומות  יחסנו  את  לבחון  מקום  ראינו 
להתייחס לעולם הרוחני של מי שאינם יהודים? האם יש לנו מה לקבל ממנו? האם 
היחס כלפי דתות אחרות השתנה מאז ימי הבינים? מה מקומה של היהדות בכפר 
הגלובלי ומה אמורה להיות תרומתה לעולם כזה? היש מקום לשיתוף פעולה רוחני 

בין אנשי אמת מכל באי עולם?
בשאלות אלו ואחרות נוגעים כמה מן המאמרים הקצרים שלפניכם.

שנה בשנה, בשעת תפילת "זכרונות", אני מוצא את עצמי עומד נפעם למול התיאור המגוון, העשיר ומלא הצבע של 
יחסי הקב"ה עם המציאות הממשית, המלא במעברים חדים מן הייחודי אל האוניברסלי, ומעצב תמונה של מערכת 

יחסים בה עם ישראל וכלל האנושות משמשים בערבוביא. 
"זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב. ]...[ מי לא נפקד ביום 

הזה, כי זכר כל היצור לפניך בא ]...[
וגם את נח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים בהביאך את מי המבול לשחת כל בשר מפני רוע 
מעלליהם. על כן זכרונו בא לפניך ה' א-להינו להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחול הים. ככתוב בתורתך: 
ויזכר א-להים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים 

 ]...[
ונאמר: וישמע א-לוהים את נאקתם, ויזכור א-לוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב ]...[ ונאמר: 

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכר את בריתי ]...["
קובץ הפסוקים פותח בתיאור תקפו של יום, כאשר תיאור זה מסיר את המחיצות שבין המימד הלאומי והכלל-

אנושי, ומציג אותם כשלובים זה בזה - ראש השנה מתואר מחד כנקודת הראשית של הבריאה, "תחילת מעשיך", 
ומאידך כיום הקבוע במסמרות בעולם היהודי - "חק לישראל הוא, משפט לא-להי יעקב". המשכו של הקובץ פותח 
בתיאורו של נח והושעתו מן המבול, כדמות המייצגת את ההיבט הכלל-אנושי של ההוויה, וסוגר בשמיעת קולם 
של בני ישראל, הנאנקים תחת עולם של המצרים. טשטוש הגבולות שבין הלאומי והאוניברסלי מצית את התחושה 
כי ייחודה של האומה כרוך באופן מופלא דווקא בהשתייכותה לעולם הכלל-אנושי, ודוחק בנו לתור אחר אותו חוט 

נסתר הכורך את שני המימדים אלו באלו.
קצה קצהו של אותו החוט עשוי להימצא במשנה במסכת בבא מציעא )פ"ד מ"ב( , המוסבת על הכלל "כל המטלטלין 

קונין זה את זה":
נתן לו מעות ולא משך הימנו פרות - יכול לחזור בו, אבל אמרו: מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, 

הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדבורו"
המשנה מתארת תהליך מקח וממכר. במקרה שבו הקונה כבר נתן למוכר את כספו, אך טרם לקח את הפירות - הוא 
יכול לחזור בו, אך רוח חכמים איננה נוחה ממנו, מפני שלא מלא את התחייבותו. אי הנחת הזו מתבטאת במשפט 
"מי שפרע...", המציג את ערך העמידה במחויבות כערך אנושי בסיסי, שבעקבות הפרתו העניש הקב"ה את אנשי 
דור המבול ודור הפלגה. אלו מהווים סמל לתקופה המטרימה את התגבשותה של הייחודיות הלאומית הישראלית, 
והשימוש בשמותיהם מלמד כי ההגינות נתפסת בעיניהם של חכמים כבסיס ערכי אוניברסלי לכל מערכת הלכתית 
או לאומית העשויה להיבנות על נדבכיה. אל לו לאדם להשתמש ביכולתו החוקית לבטל את המקח במקרה שלא 
משך את הפירות, מפני שכך הוא יפר את האמון שנבנה בינו לבין המוכר, אמון המהווה את הבסיס העיקרי לקיומם 

של יחסים בין בני אנוש. 
אמוראי הדור הרביעי, אביי ורבא, הרחיבו את משמעותה של האמירה והעניקו לה תוקף משפטי ממשי:

"איתמר, אביי אמר: אודועי מודעינן ליה, רבא אמר: מילט לייטינן ליה.  
אביי אמר: אודועי מודעינן ליה, דכתיב ונשיא בעמך לא תאר.

רבא אמר: מילט לייטינן ליה, דכתיב בעמך - בעושה מעשה עמך." )שם, מח ע"א(
אביי סובר כי האמירה נמסרת כמודעה בבית דין המתרה בלוקח מפני משמעויות מעשיו. רבא, לעומתו, מרחיק 

פתח דברינו יאיר
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זו אינה אלא קללה אותה מטיחים הדיינים בלוקח המנצל את היעדר תקיעת הכף על מנת  וטוען שאמירה  לכת 
לחזור בו מהמכר. בעלי הסוגיה מסבירים את עמדת אביי ככזו הגורסת שאין לקלל את האדם הפשוט, אף על פי 

שנהג בחוסר הגינות משווע ובגד באחד מעקרונות היסוד של היחסים הבינאישיים, אלא יש להסתפק במסירת 
האמירה כמודעה שמטרתה להרתיע אותו מלעשות זאת. את עמדת רבא מסבירים בעלי הסוגיה 

ככזו הסוברת שאדם המתעתע בחברו ומשחק בתודעתו על פי שרירות רצונו, מאבד את 
מעמדו כבן האומה, זאת מאחר והוא נוהג כנגד עקרון היסוד של האמת. לכן אדם זה 

איננו נמצא בגדר של "עושה מעשה עמך", ואינו ראוי להגנה מפני הקללה. הסבר זה 
מלמד כי הערך האוניברסלי של האמת מהווה מסד לבניין הייחודיות הלאומית, 

גט  מתן  משמעה  לאומית,  תודעה  לכל  הקודם  בערך  כבגידה  בו,  הבגידה  וכי 
כריתות ונטישת הבית הקהילתי-לאומי.

ערך  והפיכת  והאוניברסליים,  הלאומיים  היסודות  שבין  הגבולות  טשטוש 
כי  מלמדים  הלאומית,  הייחודיות  את  המכונן  לנדבך  הכלל-אנושי  האמת 
הברית  מכריתת  נובעת  הישראלית  הלאומית  בקהילה  אדם  של  שותפותו 
זו  ברית  כריתת  הקהילה.  בני  עם  שותפות  מתוך  הבורא  עם  הראשונית 
מחייבת את האדם מתוקף הערך היסודי של העמידה במחויבות, הבא לידי 

ביטוי משמעותי בסוגיה הידועה במסכת שבת )פ"ח ע"א(:
"ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה 

הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים 
התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב: 

מכאן מודעא רבה לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי 
אחשורוש. דכתיב קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר."

כפייה,  סיני כקבלה מתוך  רב אבדימי בר חמא מתאר את סיפור קבלת התורה בהר 
ברית שנכרתה בעקבות הפחד והאימה שלפתו את העם עת עמדו נפעמים נוכח ההתגלות 

העוצמתית מלאת האש וקולות השופר, כנגד תיאור זה יוצא רב אחא בר יעקב חוצץ, בטענה 
ולקב"ה  ישראל לתורה  רבא מבסס את מחויבותו של עם  כלל.  ברית  אין שמה  בכפייה  ברית  שכריתת 

ורב אחא בר  דווקא על קבלת התורה המחודשת בימי אחשורוש, שהיא קבלה רצונית במובהק. לדידם של רבא 
יעקב, הרצון וגילוי הדעת מהווים תנאי הכרחי לכריתת הברית וליצירתה של מחויבות, שהרי הוא זה היוצר את 
של  העדין  המרקם  את  היוצר  בחומר  אנושה  פגיעה  בבחינת  תהיה  שהפרתם  אמון  יחסי  של  לבנייתם  התשתית 

היחסים העולמיים -  האמת.
חשיבותו של ערך האמת באה לידי ביטוי בדבריו של בעל ה"ארחות צדיקים": האמת, לדעתו, היא ביטוי לצלם 
האלקים שבאדם. כנותם של בני האנוש היא מעצם טבעה הודאה במופלאותה של הבריאה, ובונה את העולם כבית 
משכנו של הקב"ה. לעומת זאת, העיסוק בשקר דוחק את רגליו של הקב"ה מן העולם, והופך אותו למי ש"אין שבתו 
בשמים ובארץ". הכנות יוצרת מגע בלתי אמצעי עם החיים שמעבר לאדם. האדם הכן חושף את עולמו הפנימי בפני 
זה העומד למולו. הכנות קושרת את עולמותיהם של בני האדם, ומאפשרת להם להתבונן בעולם מבעד לאספקלריה 
בבואה של אחדותו.  הופכת את העולם למתקיים בהרמוניה של אמון, שהיא ממלכתו של הקב"ה,  היא  מאירה. 
השקר, לעומת זאת, הוא מתעתע. הוא זה העוטה מסך על פני העולם. המכחש בעמיתו הוא זה המתעתע באדם, 
ואינו מאפשר לו את המגע החי עם החיצוני. הוא זה המפצל את המציאות לגורמיה, וחוסם את עצם האפשרות של 

יצירת יחסים. הוא זה המחריב את ממלכתו של הקב"ה, ודוחק את רגליו מן העולם המפורר שיצר.
האמת מהווה בסיס ומסד, שעליהם ניתן לכונן יחסים של זיקה בין אדם לאדם, בין אדם לחברתו ולקהילתו, בין אדם 
לאומתו ובין האדם לתורתו ולקונו. האמת, האמון והכנות הם שהיוו את הבסיס לקריאתם של בני ישראל- "כל 
אשר דבר ה' נעשה", ולמחויבות האינסופית הגלומה בקריאה זו. כריתת הברית המכוננת את הייחודיות הלאומית 

האוניברסלי של  היסוד  על  מפני שהיא מתבססת  כברית,  מוגדרת  מפני שהיא  ורק  אך  לכך  מסוגלת  הישראלית 
האמת והכנות, על האדם ועל הקב"ה שפיהם ולבם שווים.

הברית שכרתו בני ישראל בהר סיני, הברית המכוננת את היסוד הדתי- קהילתי- לאומי, אחוזה בעבותות בברית 
שכרת הקב"ה עם נח, בראשונת הבריתות, הברית המבטיחה את קיום ההוויה האנושית, קיום המושתת על האמת 
הבונה לקב"ה משכן בארץ. אות בריתו של נח היא הקשת, וכשאנחנו עדים למראה המופלא של הקשת אנו עדים 

לקיום הברית מצדו של הקב"ה, ה"נאמן בבריתו וקיים במאמרו".
הברית, האמת והכנות, שהם התשתית האוניברסלית לכל התקשרות, מהווים את התשתית להתקשרות בין הקב"ה 
לבין עם ישראל, ולכן בתפילת ראש השנה, עת אנחנו ממליכים את הקב"ה, ומחדשים את הברית עמו, אנו פונים 

אליו באמירה "כי אתה אלקים אמת ודברך אמת וקיים לעד".

מה המסר שלנו היום לגויים? עצם העלאת הנושא נראית לי יומרנית, ואין מקום לשים אותו בראש סדרי העדיפויות 
שלנו. לצערנו, טרם גיבשנו מסר רוחני תקף, שימושי או יעיל בינינו לבין עצמנו. אנחנו צריכים עוד להתבשל בתוך 

עצמנו לפני שאנחנו מפנים מסר לעולם כולו. 
אני אינני שוללת את האפשרות שניתן ללמוד עניינים רוחניים ודתיים גם מבני דתות אחרות. 
היהודים  של  מזו  יותר  מתקדמת  חשיבתם  אשר  נוצריים  מתיאולוגיים  למשל,  כך, 
בהתמודדות עם שאלות כמו יחסי דת ומדע, ביקורת המקרא וסוגיית משמעותה 
בין  רחב  משותף  מכנה  שיש  חשה  אני  דתיים.  היגדים  ושל  דתית  שפה  של 
אנשים אינטלקטואלים השייכים לדתות השונות, המתעלים מעבר להיגדים 
הספציפיים של המסורת הדתית שלהם. מצד שני, קיים דמיון גם בין האנשים 
האל  עם  ולא מתוחכם  בדתות השונות, המבטאים קשר פשוט  הפשוטים 
חוויתי  כאשר  שנים,  לפני  בכך  התנסיתי  נבראיו.  לכל  טבעית  ואמפתיה 
בחדר לידה את המשותף לנשים הבאות ממסורות דתיות שונות. ממיטות 
הדתית  המסורת  פי  על  אישה  כל  עולם,  לבורא  קריאות  בקעו  היולדות 
שלה, אך התוכן בעצם היה אחיד. כשהגיעו הבעלים לאחר הלידה, בלט 
פתאום הפער ביניהם. אלה העוסקים בהגדרות הדוקטרינריות והדוגמטיות 

של כל דת – דווקא הם  מדגישים את המפריד ולא את המשותף. 
אני מבינה את הצורך בבניית מחיצות – גם בתחום הסימבולי – זאת כדי שלא 
נאבד את הייחוד שלנו. אך חייבת להיות מודעות למגבלות של הקטגוריות 
על  מוגזם  דגש  נשים  שלא  רוצה  הייתי  אלו.  מחיצות  נוצרות  שבאמצעותן 
אינם  שלנו  הדתיים  הניסוחים  שכל  משום  הבין-דתיים  התיאולוגים  ההבדלים 
אני מושפעת  ניתן לביטוי אנושי.  יעיל לבטא משהו שלא  כלי  ליצור  ניסיונות  אלא 
מאוד מדבריו של הרב קוק לגבי המוגבלות של היגדים דתיים :"לעומת האמת העליונה 
האלוקית, אין הבדל בין האמונה המצוירת להכפירה כלל, שתיהן אינן נותנות את האמת, אלא 

טשטוש 
הגבולות 
שבין הלאומי 
והאוניברסלי מצית 
את התחושה כי 
ייחודה של האומה 
כרוך באופן מופלא 
דווקא בהשתייכותה 
לעולם הכלל-
אנושי

"איננו במקום בו אנו יכולים 
להטיף לעולם"

פרופ' תמר רוס | פרופסור לפילוסופיה יהודית – אוניברסיטת בר אילן
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הרב יונתן זקס  |  רבה הראשי של בריטניה

אלוקי אברהם איננו אל שבטי שהאמונה מתקרבת לגבי דידן אל האמת והכפירה אל השקר... אבל לגבי אור אין סוף הכול שווה..." )הראי"ה קוק, 
שמונה קבצים, קובץ ב, קטע קכ, וראו במאמרי "הרב קוק ופוסט-מודרניזם" אקדמות י )תשס"א( עמ' 185-224( 

שמשתקף  והמוסרי  הדתי  החיוב  של  ברעיון  חשוב  יהודי  מסר  היה  תקין,  במצב  הייתה  היהדות  שאילו  חושבני 
בהלכה. היינו יכולים להציג בפני העולם את הרעיון היהודי העומד על כך שרוחניות חייבת להשתקף במעשי יום 
נכון שקיימות תופעות דומות להלכה  ובעניינים ארציים, שלעולם אין לנתק אותם מהחתירה למה שמעבר.  יום 
גם בדתות אחרות )כמו באסלם( אבל המרכזיות שניתנת להלכה בכל זאת ייחודית לנו. למרות זאת, אין לנו רצון 
שכולם יקבלו את ההלכה כפי שהיא. העולם יכול לקבל מאתנו את העיקרון שדתיות מחייבת אחריות, ושלעומת 
הגישה הנוצרית לא מספיק רק לדבר על אהבה. אולם, היום אין אנו במקום בו אנחנו יכולים להטיף לעולם. מאז 
תקופת ההשכלה והמהפכה התעשייתית כמעט ולא פיתחנו שיח דתי או הלכה דתית שתהיה רלבנטית. עובדה היא 
שגם החילונים שמתעניינים בארון הספרים היהודי כמעט ולא נוגעים בעולם ההלכה. מצד שני המשיכה לבודהיזם 
מצביעה על אזלת יד מבחינתנו גם בתחום החווייתי. יתכן שיש כאן ביטוי לכך שלא פיתחנו אצלנו את הרוחניות, 

ועל כן אנשים נמשכים לצורת הרוחניות של עולם המזרח. 
בתנאים אידיאליים היינו יכולים לייחס משמעות דתית למדינת ישראל בכך שהיא מסוגלת ביתר שאת להדגים כיצד 
אידיאליים דתיים מיושמים בפרישה חברתית רחבה. אך לצערי המציאות איננה כזו. ככל שהתרבות הישראלית 
וגם לא לרמות הבסיסיות של מוסר  יתרה לרוחניות,  מתנתקת מעברה המסורתי, היא איננה מצטיינת ברגישות 
של  תוצאה  הוא  בארץ  הדתי  בציבור  לגויים  היחס  זאת,  לעומת  המתוקנות.  המערב  במדינות  המקובלות  חברתי 
טקסטים דתיים היוצרים סוג של דיבור מהותני על הגוי, ומנציחים את המיתוס של היהודים כעם נרדף. במציאות 
כזו אין מקום להיכרות אמיתית עם אנשים לא-יהודים, או לצמיחת תהליך של ריכוך אמירות דתיות שהן קשות 
וגם הראשונים בזמנם. לעומת זאת, הנצרות )לפחות הפרוטסטנטית(  לעיכול מבחינה מוסרית, כפי שעשו חז"ל 

הצליחה למתן מגמות בעלות אופי בדלני וקנאי, ולהגיע לתפיסה דתית הומאנית וסובלנית יותר.
בכלל, מקומה של מדינת ישראל בחזון היהודי צריך לעבור שינוי. אנחנו חיים במציאות גלובלית פוסט-מודרנית 
להתאים  יכול  איננו  היהודית  המדינה  חזון  כן  על  בלבד.  אחת  קבוצתית  בזהות  להסתפק  מסוגל  אדם  אין  לפיה 
לתפיסת הממלכה השבטית והאתנית שפרנסה את התנ"ך ואת הגות ימה"ב, ואף לא למושג מדינת הלאום שהייתה 
מורכבת  וכלכליים  חברתיים  פוליטיים,  מבנים  מערכת  במסגרת  פועלים  אנחנו  עשרה.  התשע  למאה  אופיינית 
בהרבה מזו שאפיינה את מדינת הלאום הקלאסית. כיום גם גופים וארגונים על-מדיניים צוברים עוצמה וחשיבות. 
מנגד, מבלי שמושגי  לעמוד  תוכל  לא  ישראל  מדינת  העולם,  בכל  עליון משתנה  כערך  הלאום  מדינת  אם מושג 
הציונות והמדינה היהודית הריבונית יסתגלו בהתאם. לא נוכל להישען על אמצעים פוליטיים בלבד כדי לשמור על 
הייחודיות שלנו, ונצטרך לפתח מכשירים אחרים לצורך זה, הדומים יותר לאלה ששימרו אותנו בגולה, כשלא היה 
לנו כוח ריבוני. יש אמנם משמעות תרבותית עמוקה בזיקת עם ישראל לארץ ישראל ואנו רואים שחלק נכבד מיהודי 
התפוצות אכן מבקשים לשאוב השראה ממה שקורה כאן, אך המסר הייחודי של עם ישראל ייאלץ למצוא את ביטויו 
בכלים רוחניים החוצים גבולות מדיניים וטריטוריאליים, ומבוססים על אינטראקציה רב-ממדית יותר עם הלכי-רוח 

כלל אנושיים ואוניברסאליים.
)מתןך שיחה עם העורכים(

ברוב המקומות וברוב הזמנים, עד המאה התשע עשרה היהודים פעלו בינם לבין עצמם. היווצרות מדינת הלאום 
שינתה מצב זה באופן רדיקלי. לראשונה יהודים נאלצו לשאול את עצמם "מי אנחנו"? התוצאה היתה פיצול הרה 
התלהבות  עם  המודרני  העולם  את  חיבקו  הראשונים  פרטיקולרים".  ל"יהודים  אוניברסלים"  "יהודים  בין  גורל 
ל"עסקה"  בסירוב  כרוכה  זו  אם  גם  היהודית,  הזהות  על  לשמור  שראוי  סברה  השניה  הקבוצה  כמעט-משיחית. 

שמציעה העולם המודרני. 
מהתנפצות  תוצאה  היא  ישכון"  לבדד  "עם  להיות  לנצח  נועדו  שהם  תחושתם  היהודים,  של  המתבדלת  הגישה 
היא  אלה  משברים  התוצאה  החילונית.  והציונות  הקומוניזם  האמנציפציה,  הגדולים:  האוניברסליים  החלומות 

התכנסות פנימה בחיים היהודים בישראל ורוב ארצות התפוצה. זאת התפתחות מסוכנת.
טענתי היא שאין צורך לבחור בין הפרטיקולרי לאוניברסלי. היהדות היא גם פרטיקולרית ווגם אוניברסלית. אברהם 
דו שיח. אם להיהודים תהיה עמדה  וניהל אתם  נלחם בעדם, התפלל בעבורם  לא חי במעורב עם שכניו אך הוא 
חשדנית כלפי העולם, הם לא ינסו להבין את העולם, ללמוד כיצד לטעון את טיעוניהם ולזכות בבני ברית 
לזהות  יתנו  הם  יהודים.  נובעות משנאת  כשאינן  גם  כאנטישמיות  תופעות  יזהו  הם  בעולם. 

היהודית סגנון של שלילה, שתגרום ליהודים צעירים רבים להתכחש לה.
זאת טעות. עם לידתה של מדינת ישראל היהודים שותפים בעולם ויש להם מסר 
זמנו.  עבר  האוניברסלי  החלום  זה.  מסר  להעביר  וזכותם  חובתם  למסור.  חיוני 
של  בשונות  יכיר  לא  העולם  אם  מראשיתו.  מוטעה  חלום  היה  הוא  בעצם, 

היהודים הוא לא יכיר בהם בכלל. 
רעיוני  בגטו  הפיזי  הגטו  את  הממירה  פנימה,  שפונה  האסטרטגיה  אולם, 
מחזירה  זו,  בגישה  נוקטת  הבדלנית  האורתודוקסיה  היא.  אף  מוטעית 
אותנו למעמד הכהונה המקראי, המהווה אליטה מתבדלת של המשמשים 
במקדש ה'. לתרבות אליטיסטית יש יתרונות וחסרונות. אם זאת תהיה 

התגובה הבלעדית, היהודים ימצאו עצמם לבד. 
כאשר  גלות,  שנות  אלפיים  במשך  הגיונית  היתה  פנימה  ההתכנסות 
היהודים נפוצו לכל עבר, והיוו בכל מקום קבוצת מיעוט חסרי קול ציבורי. 
היא איננה מתיישבת עם העולם המערבי בן-זמננו שבו מדינות רב-דתיות 
תהיה  לא  הזה,  בעולם  קולם  את  ישמיעו  לא  היהודים  אם  ורב-תרבותיות. 
דממה. החלל יתמלא על ידי קולות אחרים שאינם אוהבי יהודים ואינם אוהבי 
יוכלו להביא ברכה אם הם  יהדות. היהודים נקראו להיות ברכה לעולם. הם לא 
יתנתקו מן העולם. המקום החשוב ביותר למפגש זה הוא ארץ ישראל, המקום שבו 

היהדות נולדה. 
היהדות לא נועדה ליהודים בלבד. אלוקי אברהם איננו אל שבטי, הוא בורא שמים וארץ. לאחר 
המבול הוא כרת ברית עם האנושות כולה. לא רק אברהם וזרעו נפגשים עם הקב"ה. לא רק הם גיבורי 
התנ"ך. בת פרעה היא גיבורה. איוב הוא גיבור. הקב"ה שולח נביאים לא רק לבני ישראל, אלא גם לאנשי נינוה. 

"ונברכו בך כל משפחות האדמה". התנ"ך איננו מבהיר כיצד זה יתרחש. אך הנביאים ידעו שיום אחד זה יבוא. 
 מה המסר של היהדות לעולם? בארבעה צדדים ייחודיים של אמונת היהדות. 

א. "אהיה אשר אהיה"– הקב"ה אומר:"השם שלי טמון בעתיד". האדם איננו יכול לצפות מראש את מעשי ה' ולא 
לשלוט בהם.

ב. לידת ההסטוריה – ההסטוריונים היוונים כתבו על העבר אך נביאי ישראל הבינו שההסטוריה היא יותר מסדרת 

ערב עיון    
בנושאים הנדונים בעלון 

יתקיים ביום א' ט' בחשוון )6/11( 
במרכז בינה ברמת אפעל

לפרטים ניתן לפנות למשרד הישיבה  04-6480712

ויאתיו כל לעבדך
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שותפים 

בעלי אמונות 
שונות וגם בקרב 
אנשים חילונים 

הומניסטים. עלינו 
להיות שותפים אתם 
בכדי להגן על הרוח, 

על כבוד האדם 
ועל אחריות 
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הקדמה לפירוש המשנה בביאור לחשיבות מסכת ע"ז; פירוש המשנה פסחים ד:י; מורה נבוכים ג:ט( מדגיש שעל 
החכם הרוצה לפסוק הלכה בענייני עבודה זרה להכיר את עיקרי הדעות שלה ואת הדרכים השונות של עבודתה. 
הדגשה זו של הרמב"ם אינה סותרת את דברי עצמו שאסור לקרוא בספרי עבודה זרה )הלכות ע"ז ב:ב(, שכן יש 
שצריך  ההוראה  מורה  לבין  מהם,  להתרחק  שמחויב  נפסדות  בדעות  שמתעניין  מהשורה  האדם  בין  ברור  חילוק 
להכריע בעניינם. ואכן כאשר רב סעדיה גאון חקר )אמונות ודעות ח"ב פרקים ד-ה( מה מהות האמונה הנוצרית 
ביחס לאמונות ודעות היהדות, הוא חילק את הדיון לארבע כתות שונות של הנצרות, ובחן את אמונת כל אחת מהם 
תוך ביאור איזה עיקר מעיקרי היהדות אינה עולה בקנה אחד עם אמנותן. שם הוא הכריע שאמונת חלק מהכתות 
אכן סותרות את עיקרי האמונה בא-להי ישראל, לעומת חלק אחר שאינו סותר את אמונתנו בא-להים, סותר רק 

את אמונתנו בנצחיות התורה וביאת המשיח. 
לא סביר בעיני שנסתפק רק בהערכת מצב שנאמרת במאה ה-9 או ה-10, או אפילו בשלהי ימי הביניים. יתירה 
אחת  כל  פרטים  לפרטי  לבדוק  עלינו  אלא  כללית,  עדכנית  מצב  בתמונת  להסתפק  אפילו  יכולים  אנו  אין  מכך: 
מהכתות השונות של הנצרות, שכן לא הרי כנסייה החפה מכל תמונה או סימן של צלב כהרי כנסייה 
האמונות  אחרי  הולכים  אנו  האם  להכריע  צריך  כן  כמו  ל'בתולה'.  בולט  באופן  המתפללת 
והדעות שקובעים מנהיגי הדת, או על פי האמונה העממית בה נוהגים חברי כל כנסייה 
קטנה. בהקשר זה ראוי לציין את תשובתו של הרב יוסף משאש זצ"ל )שו"ת מים 
חיים ח"ב יו"ד סימן ק"ח(, שבבואו לברר את מעמדה של הנצרות הולך לכנסיה 
שימוש  יש  במעשהו  המקומי.  הכומר  אצל  הנצרות  אמנת  עיקרי  את  ומברר 
היו  ניכר שהמסקנות אליהן הגיע  כי מתשובתו  דיברתי, אם  במתודה עליה 
חלקיות, ואי אפשר לבסס עליהן את מכלול הדיון. כמו כן ראוי להזכיר את 
יבלח"א הרב יעקב אריאל, שקבע בהערות למאמר בתחומין )תחומין כ"ב 
שיש  מציינים...  המאמר  "מחברי  הבאים:  הדברים  את   )68-78 תשס"ב 
כיתות בנצרות שביטלו את אמונת השילוש. אך עדיין נותרה השאלה אם 
כיתות אלו מאמינות בא-ל אחד בלבד ללא שיתוף כל שהוא? דבר זה מחייב 
ניתן להסיק מסקנות מעשיות ללא  ולא  יותר,  בדיקה תיאולוגית עמוקה 
בדיקה כזאת בכל כת מכתות הנצרות. כל עוד לא נעשתה בדיקה מעמיקה 
כזו מחדש, נהגו לסמוך על דברי התוספות וראשונים אחרים, שהנוצרים הם 
יחסית  פשוטה  הבדיקה  יכולת  שכן  מפתיעים,  דבריו  זרה...".  עבודה  עובדי 
והאינפורמציה מאוד נגישה, ומדוע להכריע את הדין על פי אינפורמצייה שסביר 

שאינה רלוונטית במקום להכריע על פי המציאות הניכרת לעין?
השכם  מכריזים  הנוצרים  זרמי  של  המוחלט  הרוב  מעשי  באופן  התרשמותי,  פי  על 
והערב שהם מאמינים בא-ל אחד, והמסתורין בשילוש אינו בר השגה לאדם. כבר דנו והורו 
רבים שהאמונה הבסיסית של הנצרות אינה עבודה זרה אלא היא איסור שיתוף הא-ל עם אחר - 
דבר האסור לבני ישראל. עבור ישראל השיתוף אסור, ואיסור זה הוא משום עבודה זרה שהעובר עליו חייב 
מיתה. אולם יש דעות שהוא מותר לבני נח ]הדברים תלוים בין היתר בפרשנות של דברי התוספות סנהדרין סג ע"ב 
ד"ה אסור[. אך זאת בהנחה שאנו מאמצים את הפרשנות שלנו למושג השילוש שלהם. אם אכן נקבל את הפרשנות 
שלהם, הרי הם מכריזים בצורה ברורה שהם מאמינים בא-ל אחד עם שלשה גוונים שונים. אמנם יכול החולק לומר 
)וויכוח זה בהחלט יש לו מקום( שכיון שהם מתפללים אל השילוש אי אפשר לקבל את קביעתם שיש כאן אמונה 
בא-ל אחד, שכן הם סותרים את עצמם מיניה וביה. לי נראה שאפשר לחלק בין המהות והשפה, ולמיעוט הבנתי 
נראה שבשאלת המהות הם אכן מאמינים בא-ל אחד בלבד. אם אכן כך, נראה לכאורה שאין מקום לאסור כניסה 
לאותן כנסיות שאין להן שום סמלים נוצרים אחרים. ואפילו לכנסיות שיש בהן סמל צלב נראה שמותר להיכנס, שכן 

אין הם מתפללים אל הצלב עצמו, ואינו אלא זיכרון בעלמא.
אין באמירה זו טשטוש המחלוקת העמוקה שיש לנו עם האמונה הנוצרית בשאלת השילוש, הגאולה, שינוי התורה, 

בין השאר,  נעוצה,  זו  כניסה לכנסיות. שאלה  אחת השאלות הנשאלות חדשים לבקרים היא בעניין היתר/איסור 
בשאלה רחבה יותר: האם הנצרות היא עבודה זרה, וככזו כניסה לכנסיה מהווה כניסה לבית עבודה זרה ואסורה, או 
שמא הנצרות אינה עבודה זרה, ועל כן אין איסור להיכנס לכנסייה. על פי רוב הפוסקים הנדרשים לשאלה זו חוזרים 
ודנים בשאלה כיצד הגדירו הראשונים את הנצרות, ועל פי עמדות הראשונים מכריעים אף שאלה  אחורה בזמן, 
זו. על כן הם דנים בעמדת הרמב"ם האומר שאמונה זו היא עבודה זרה, מתפלפלים בדברי ר"ת האומר בהקשר זה 
)אולי( שלא הוזהרו בני נח על השיתוף של עבודת ה' עם עבודת אחר, ומעלים את עמדת המאירי על שולחן הדיונים 
וכו'. כמובן שברקע הדברים עומדים קדושי בני ישראל שמסרו נפשם על קידוש ה' כדי שלא להתנצר, ובזאת הכריזו 

שהאמונה הנוצרית היא בדין "ייהרג ואל יעבור" כיון שהיא עבודה זרה. 
לאחר בקשת המחילה, אני מעיז ולהכניס ראשי בין הרים, ואומר שדומני שהמתודה הזו לוקה בחסר. כאשר אנו 
באים להכריע האם אמונות ודעות מתנגשות בעיקרי הדת עלינו לברר אצל המאמינים מה היא עמדתם, לפני שנכריע 
מה פסק ההלכה. הנצרות כדת עברה תהפוכות רבות במהלך אלפיים שנות קיומה. מזמן לזמן התכנסו ועדות לדון 

בעיקרי אמונתם תוך כדי חידוד שאלות שונות. 
את  להבין  כדי  המתאימים  הכוחות  את  ישקיע  האחר,  של  האמונה  בעמדת  שמכריע  ההלכה  שפוסק  הראוי  מן 
המינוחים והשפה בה האחר משתמש. הרמב"ם במספר מקומות )משנה תורה הלכות ע"ז ג:ב; הלכות סנהדרין ב:א; 

כדי לשנות את  יוצאים ממצרים  ישראל  בני  רק בטבע.  ולא  יש לה משמעות. האל מתגלה בהסטוריה  אירועים. 
המציאות וליצור עתיד שיהיה שונה מן העבר.  

ג. הסיפור שאין לו סוף - יש סגנונות רבים של סיפורים, אך בכולם יש תחושה של סגירה. לעומתם, הסיפורים של 
ספר בראשית או של חמשה חמשי תורה אינם מסתיימים. הם הסימפוניה הבלתי גמורה של הקב"ה.

היהודים  אך  המשיחי.  העידן  לגבי  שונות  תפיסות  יש  המשיחי.  הרעיון  את  המציאה  היהדות   - הזהב  ד. תור 
מאוחדים בדעה שהמשיח טרם בא. 

מה הקשר בין רעיונות אלה? התשובה טמונה באמונה בחופש האנושי. אנו חופשיים מפני שאנו פונים אל העתיד, 
חזרה  איננו  היהודי  הזמן  אהיה".  אשר  "אהיה  עתיד  של  בצורה  שמו  את  מנסח  הקב"ה  כן  על  בנו.  התלוי  עתיד 

מחזורית על העבר. היהדות היא דת החופש והיא הדת של הזמן העתיד. 
להיות יהודי זה להיות שליח של תקוה. מדינת ישראל היא עדות לאמונה. איזה עם היה יכול לשמור על האמונה 
שיום אחד הם יחזרו? עוד איזה עם היה נלחם בגבורה נגד אלו השוללים את זכותם של היהודים לארצם, ארץ בה הם 

יכולים להתגונן מפני המנסים להשמידם?
במאה ה – 21 העולם זקוק לאמונה זאת.  

בעידן של חרבן אקולוגי, הוא זקוק לאמונה היהודית שאנו נמצאים על כדור הארץ "לעבדה ולשמרה" . 
בעידן של עושק כלכלי, הוא זקוק לתביעה היהודית לצדקה. 

בעידן של טרור, הוא זקוק להקפדה היהודית על קדושת החיים. 
בעידן של קיצוניות דתית, הוא זקוק לשמוע את האמירה היהודית שאדם איננו זוכה בעולם הבא על ידי רצח חפים 

מפשע בעולם הזה. קידוש השם היא הנכונות למות עבור האמונה, לא הנכונות להרוג בגלל האמונה. 
אם לא נמצא דרך לחיות יחד בשלום, אנו עלולים להחריב את עולמו של הקב"ה. היהדים אינם היחידים המחפשים 
את הקב"ה, חיים חיי אמונה, פועלים לתיקון עולם או רואים את עצמם מתברכים מאהבת ה'. ליהודים שותפים 
בעלי אמונות שונות וגם בקרב אנשים חילונים הומניסטים. עלינו להיות שותפים אתם בכדי להגן על הרוח, על כבוד 

האדם ועל אחריות מוסרית.
)מתוך הספר "זמן עתיד" Future Tense תורגם על ידי ק.נ.( 

הרב יוסי סלוטניק   |  ר"מ בישיבת מעלה גלבוע

איסור כניסה לכנסיות: הרהורים חדשים

אין די 
במחלוקת 

העמוקה שיש 
לנו עם האמונה 

הנוצרית בכדי להפוך 
אותם לעובדי עבודה 

זרה לא מדין בני 
נח ולעניות דעתי 
גם לא מדין בני 

ישראל



1011

ים". אך מה טיבה של סגולה זו? ומה  ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ערב מתן תורה זוכה עם ישראל להגדרה מופלאה: "ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ
ייעודה?

רש"י בפירושו לתורה כותב: "'סגולה' – אוצר חביב, כמו )קהלת ב', ח'( 'וסגולת מלכים'; כלי יקר ואבנים טובות 
שהמלכים גונזים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה משאר האומות..."

ל ָהָאֶרץ" – נראה לכאורה מוזר משהו. הן אדרבה, אם  י ִלי ּכָ אלא שהנימוק שבפי ה' יתברך לבחירה בעם סגולה – "ּכִ
לה' הארץ ומלואה, וכל הבריות והאומות מעשה ידיו, מדוע עליו לבחור כלל בעם סגולה?

לנקודה זו נדרש רש"י בהמשך דבריו, ותשובתו נחרצת ובוטה: "ולא תאמרו: אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם, 
ומה יש לי עוד שתהא חיבתכם ניכרת? "כי לי כל הארץ" – והם בעיני ולפני לכלום".

לעומת רש"י, מציע ספורנו פירוש אחר בתכלית: "'והייתם לי סגולה מכל האומות' – אף על פי שכל המין האנושי 

הרב חנן פורת

"ְסֻגָלה"

יקר אצלי... כאמרם ז"ל: 'חביב אדם שנברא בצלם', מכל מקום אתם תהיו לי סגולה מכולם... כי תהיו 'ממלכת 
ֵראּו',  ּקָ כהנים' להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד, כאמרו 'ואתם כהני ה' ּתִ

וכאמרו: 'כי מציון תצא תורה'".
לדברי ספורנו, נועדה אפוא לעם ישראל, דווקא כ"עם סגולה", שליחות נכבדה להיות "ְלאֹור ּגֹוִים" )ישעיהו מ"ט, 
ל ָהָאֶרץ" לא בא להבליט את הניגוד בין ישראל לבין העמים, אלא אדרבה, להדגיש כי בשל  י ִלי ּכָ ו'(, והנימוק "ּכִ

האחריות של הקב"ה לכל יושבי תבל, הוטלה על "הסגל הנבחר" המשימה להיות "ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים" לעולם כולו.
זמנו  רקע  על  איש  איש  השונה,  דיוקנם  דמות  מציצה  וספורנו  רש"י  של  המנוגדים  לפירושים  שמבעד  דומה 

ותקופתו.
רש"י – איש ימי הביניים, שהיה ֵעד לרשעת הגויים וחווה בערוב ימיו את בלהות מסע הצלב, בא חשבון נוקב עם 
עולם הגויים ולפיכך נוקט הוא בלשון בוטה: "והם בעיני ולפני כלום". ואילו ספורנו, בן איטליה של תקופת הרנסנס, 
מבקש לראות את הטוב והיפה שבכל המין האנושי, ולהבליט את השליחות שנועדה לישראל לרומם את אומות 

העולם.
האמת חייבת להיאמר: פירושו של ספורנו קרוב יותר לפשוטו של מקרא משני טעמים:

נועד תפקיד להיות  כי לישראל אכן  נוגע להקשר המקראי הרחב, המלמד  הטעם האחד 
וכלה  ָהֲאָדָמה",  ֹחת  ּפְ ִמׁשְ ּכֹל  ְבָך  "ְוִנְבְרכּו  לאברהם:  ה'  מברכת  החל  לגויים",  "אור 

ֵצא תֹוָרה". ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ באחרית הימים שבהם מתרוננת הבשורה: "ּכִ
המפרש  רש"י  לפי  ּכֲֹהִנים".  "ַמְמֶלֶכת  הביטוי  בעצם  נעוץ  השני  הטעם 
"כהנים=שרים", לא ברור למי יהיו ישראל שרים וכהנים, אם אין אומות העולם 
 – ּכֲֹהִנים"  "ַמְמֶלֶכת  הביטוי  מקביל  ספורנו  לדעת  ואילו  לכלום,  חשובות 
המלמד על תפקידו של עם ישראל להורות דרך לאומות העולם – לתפקיד 
הכהנים להורות תורה בתוך עם ישראל, כדברי משה בברכתו לשבט לוי: 

ָרֵאל" )דברים ל"ג, י'(. ֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך ְלִיׂשְ ּפָ "יֹורּו ִמׁשְ
מִעמנו  תובע  מקרא,  של  לפשוטו  כאמור  המכוון  ספורנו,  של  פירושו 
לגלות  עלינו  סגולה"  "עם  היותנו  בשל  דווקא  כי  ההכרה,  את  להפנים 
אכפתיות למצבן של אומות העולם, ולמצבו של כל אדם 'באשר הוא שם', 

ולא לפטור את עצמנו מאחריות.
אך עדיין עלינו לשים לב לשתי נקודות יסוד:

המחייבת  'מיסיונרית'  דרך  אינה  לגויים"  "אור  להיות  הדרך  האחת:  הנקודה 
להתרוצץ ברחבי העולם ולהשפיע את טובותינו על כולם, אלא דרך ה"סגולה" 
ּכֲֹהִנים" אשר תהיה  "ַמְמֶלֶכת  העצורה והמופנמת התובעת לבנות בניין לאומי של 

מוקד משיכה לאומות העולם, כדברי הנביא )ישעיהו ב', ג'(:
ית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב". ים, ְוָאְמרּו: ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה', ֶאל ּבֵ ים ַרּבִ "ְוָהְלכּו ַעּמִ

לא אנחנו נרוץ אליהם, אלא הם ילכו ויבואו אלינו.
והנקודה השנייה: גם לאחר השליחות הגדולה לאומות העולם נותרה עדיין "נקודה סגולית" המודגשת בהקבלה 

הניגודית שבין "ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים" לבין "גֹוי ָקדֹוׁש".
ְלֵגי ָמִים" )משלי ה', ט"ז(. עדיין תישמר  ְרֹחבֹות ּפַ גם לאחר שיקיים עם ישראל את ייעודו:"ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך חּוָצה ּבָ
בו נקודה סגולית של עם קדוש הדבק באלוהיו באהבה עמוקה המיוחדת לו כ"גֹוי ָקדֹוׁש" ולו בלבד, כדברי המשך 

ְך" )שם, י"ז(. ָך ְוֵאין ְלָזִרים ִאּתָ הכתוב במשלי:"ִיְהיּו ְלָך ְלַבּדֶ
גם אחרי שיפוצו  כי  להדגיש  הוא  ובכך מבקש  "סגולה",  למילה  בפירושו  רש"י  נוגע  זו  נעלמה  אפשר שבנקודה 
מעיינותיה חוצה, בשער בת רבים, עדיין תמתין לאומה חופת דודים שאין בה חלק לזרים וכל כולה מיוחד לכנסת 

ְך" )שיר השירים א', ד'(. ְמָחה ּבָ ֶלְך ֲחָדָריו, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ישראל ולה' יתברך:"ֱהִביַאִני ַהּמֶ

בחירת ישראל ושלל נושאים אחרים. על כן המודה בעיקרי הנצרות נחשב ככופר ומוציא את עצמו מכלל שלומי 
אמוני ישראל על כל המשתמע מכך. אך אין במחלוקות אלו בכדי להפוך אותם לעובדי ע"ז, לא מדין בני נח ולענ"ד 

גם לא מדין בני ישראל. 
נקודה נוספת שצריך להכריע בה היא האם אנו מגדירים את העבודה זרה על פי העובד הבודד, דבר שיגרום להגדרת 
חלק מהכנסיות כבתי עבודה זרה, או שאנו מאמצים את פרשנות ההנהגה, דבר שיאפשר לנו להכריע להיתר גם ביחס 

לקהילה שאין בה שמץ עבודה זרה אלא באמונה העממית של חבריה.
אני מודה שיש בדברי אלו חידוש ואולי תעוזה, וודאי שלא באתי כאן לפסוק הלכה למעשה, אך עם זאת אין לחכם 

אלא מה שעיניו רואות. אשמח שהדברים יעלו על שולחן רבנן ללבן את הדברים. 

למציאות  להתיחס  צריכה  פסיקה  שכל  ברור  משכנעת.  נראית  המחבר  של  המתודולוגית  גישתו  העורך:  הערת 
שלפנינו. אך לא ברור אם בירור המציאות מוביל למסקנות שמסיק המחבר. בבואנו לבדוק את אמונות הנצרות 
יש צורך להיעזר במומחים המכירים את האמונה הנוצרית כפי שהיא. אמנם רס"ג )שגר בתוך תרבות מוסלמית, 
ולא ברור כיצד הוא הכיר את הנצרות( אומר שיש כת נוצרית שאמונתה בא-ל איננה פגומה משום שהיא טוענת 
שמייסד הנצרות היה נביא – אך דנו כבר בענין חוקרים מובהקים )פינס ווולפסון(, והסיקו שמדובר בכתות שוליות 
שהוקעו כבר מתוך הנצרות דאז כקבוצות מינות, ואין להם שום זיקה לזרמים המרכזיים של הנצרות בימינו. )ראה 
אליעזר שלוסברג "פולמוסו של רב סעדיה גאון נגד הנצרות" בתוך מסורת ושינוי בתרבות הערבית-היהודית של 

ימי הביניים, ערכו יהושע בלאו ודויד דורון, רמת גן, תש"ס.( 
בועידת  הנוצריים.  הזרמים  כל  הכנסייתיות המקובלות על כמעט  בועידות  נקבעה  הנצרות  העמדה המרכזית של 
ניקיאה וועידת חלכדון )בשנת 325 ובשנת 451 לספירתם( התקבלו הגדרות של עיקרי האמונה הנוצרית המדגישות 
את העובדה שהאל ו"הבן" הם ממהות אחת. אמונה כזאת היא מבחינת ההלכה עבודה זרה )ראה בספריו של הרב 
פרופ' דוד ברגר, מומחה בפולמוס היהודי נוצרי – למשל בחוברת שכתב באנגלית יחד עם הפילוסוף מיכאל וישוגרד 
משנת   Persecution, Polemic and Dialogue מאמריו  ובקובץ   ,)1978 )משנת   יהודית"  ונצרות  "יהדות 

.)2010
ובין הכתות הפרוטסטנטיות השונות לא שללו  ופרוטסטנטים  בין קתולים  הפיצולים שאירעו לאחר מכן בנצרות 
עקרונות אלו )וכבר העיר על כך הרב הנקין בשו"ת בני בנים ח"ג סימן לה-לו(. העובדה שכנסיה מסוימת איננה 
מציבה סמלים איננה מעידה על כך שהיא מתכחשת להחלטות הנ"ל של הועידות האקומניות. אם יש תיאולוגים 

ליברלים המפרשים את עקרונות הנצרות בצורה אחרת, הרי הם לא זכו לברכת הכנסיות הממוסדות. )ק.נ.(
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אצלנו  לעובדך".  "ויאתיו-ויבואו-כל  הוא  נוראים  הימים  בתפילת  ביותר  המרגשים  הפיוטים  אחד 
בישיבה, במעלה גלבוע, רוקדים את הפיוט בהתלהבות עצומה. נראה שלרגע כל השאלות הגדולות 
נפתרו וכל הספקות הותרו. כל אחד בדרכו וכולם יחד נותנים כתר מלוכה לקדוש ברוך הוא. זה תמציתו 
של היום. כששרים את הפיוט בישיבה יש לי הרגשה של מסע. בתחילתה של הברכה ביקשנו "ובכן תן 
פחדך ה' אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל 
הברואים". בתפילה זו אנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יממש את מלכותו על כל באי עולם ומלואו. 
נמצאים  אנחנו  ב"ויאתיו"  אנושי.  לאונברסלי-הכלל  מהפרטיקולרי-הלאומי  תעבור  ה'  שמלכות 
בשלב שאחרי, כעת כל באי עולם הם הבאים לתת כתר מלוכה. הפיוט מתאר איך גם לאיים הרחוקים, 
במקומות הנידחים ביותר בהם האלילות הפרימיטיבית שלטת - גם לשם מגיעה ההכרה במלכות האין 
סוף. לא רק למחוזות רחוקים, גם היקום, הטבע, זה שלעיתים קורא תיגר על האמונה הפשוטה בבורא 
עולם, גם הוא שותף פעיל בהכתרת המלך - בורא עולם. הרים, איים, עמים, אפסי ארץ - כולם באים 

יחד לתת לבוראם כתר מלוכה. שהרי "זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון". 
הרגע של "ויאתיו" שוזר ביחד את היראה ואת השמחה. רגע שיש בו חיל, רעדה, פחד ויראה, יחד עם 
צהלה ושמחה. לא זה בעקבות זה, לא זה לצד זה, אלא יחד ממש. מה שאין הפה יכול להגיד ואין האוזן 

יכולה לשמוע, הלב יכול להרגיש ברגע מיוחד. הרבה עושה הניגון!
נראה שאין תפילה מתאימה יותר, שיר יפה יותר, לסיים בו את קדושת היום ולפתוח בו את מלכויות! 
"ויאתיו", הן מצד סגנונו והן מצד תוכנו, מבקש מנגינה אחרת, קצבית. הוא שיר לכת, כראוי להכתרה, 
בניגון שבו  בניגון אחר.  היה שר אותו  זצ"ל  כעין מלכותא דארעא. הרב עמיטל  ומלכותא דרקיעא 
במקומות רבים שרים את שירו של רבי אברהם אבן עזרא "צמאה נפשי", שיר של כיסופים וניגון 
של געגועים. בראש השנה אנחנו מצפים לראות איך "כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון". בראש 
השנה אנחנו כמהים ליום בו כל באי עולם יכירו שהיום הזה שיך להם, שגם להם יש חלק בהמלכה 

של הקב"ה על עולמו. 
הפיוט השני, "צמאה נפשי", מבטא את הרצון והכיסופים לדבקות בקדוש ברוך הוא. אבן עזרא מביע 
את כיסופי איש הסוד שחווה את קירבת ה' דרך ליבו ובשרו שמרננים לאל חי. הפיוט הזה מביע דבר 
נוסף ושונה - את הייחודיות של עם ישראל, את היותם "ניני תם", אלו ש"חוקים נתן להורותם". 
האבן עזרא משלב את הכיסופים לאל חי ואת תחושת "עם לבדד ישכון", את היחודיות וקשייה,  עם 
העוינות והמתח שבין ישראל לנצרות הטוענת שהבן שלה הוא החי לעולם. אך על זאת משיב הפייטן: 

"ראה לגברת אמת / שפחה נואמת / לא כי בנך המת ובני החי". 
הפיוט הזה מדגיש את הייחוד ואת הבדידות היהודית. יהדות שאיננה יכולה להשתלב "בכל באי עולם". 
כמה יפה, ערב ומיוחד הדבר, כשמניגון אחד בוקעים שני השירים הכל כך שונים וכל כך עוצמתיים. 
ניגון אחד לשני השירים מביע ניגון של מורכבות. לחיות את המציאות שפעמים רבות טופחת על 
פנינו, ומזכירה לנו את ייחודינו ובדידותנו בעולם עוין. מצד שני לדעת שחווית הבדידות הזאת איננה 

משחררת אותנו מהחזון והחלום, שפתרונו: "ויאתיו כל לעובדך ... ויתנו לך כתר מלוכה".

הרב שמואל ריינר   |  ראש ישיבת מעלה גלבוע

שני שירים ומנגינה אחת 


