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מבוא
"בכל פעם שתשמעו משפט שמתחיל במילים ׳היהדות אומרת ש...׳ ומסתיים בדעה אחת נחרצת, תדעו 

שמבלפים אתכם" )יוכי ברנדס(.1

"האם היהדות גזענית?" – זו הייתה הכותרת של סדנה שהשתתפתי בה לפני שנים רבות. כבר במפגש 

הראשון היה ברור שלא תיתכן תשובה חד-משמעית לשאלה שבכותרת. בסיום הסדנה הסכימו משתתפיה 

כי נוסח השאלה מעיד על חוסר הבנה בנוגע לדרך שבה יש לגשת למסורת היהודית הרב-קולית, ולמגוון 

הדרכים שבהן אפשר להפעיל את מנעד הפרשנויות של מסורת זו.

נקודת המוצא שלנו היא שמגמת "ההפליה הגוברת בין ישראל לנכרי בצד הפחתת מעמדו של הנכרי ]...["2 

– היא הזרם המרכזי בספרות חז"ל,i שמהווה את הבסיס להגות היהודית ולהלכה לדורותיה. אבל בצד 
מגמה זו, ובהנגדה חריפה אליה, מתקיימים במסורת היהודית עידון וגם שלילה ברורה 

ii.של אותה מגמה

במאמר זה, המהווה המשגה של סדנה שפיתחתי בנושא, אבקש להתוות מפת דרכים חינוכית 

למאבק נגד הגזענות שעלולה לצמוח מתפיסה הנסמכת על מקורות היהדות ושואבת מהם. 

המאמר נסמך על ספרות אקדמית והלכתית כאחת, אך אינו מתיימר להיות הלכתי או 

אקדמי, אלא חינוכי. כלומר, המאמר יעסוק בניסיון לזהות ולתאר את הגישות ואת המנגנונים 

הפרשניים מתוך מקורות היהדות, המאפשרים להתמודד עם תפיסות עולם שמבטאות עמדות 

פוגעניות כלפי הגוי וקידום אפלייתו במרחב הבין-אישי והציבורי. 

הנחת היסוד היא שעל מנת להבין תופעות של גזענות ולהתמודד עם גזענות בחברה 

נתונה, יש להתייחס לרקעה התרבותי והחברתי, להנחות היסודות שלה, לעקרונותיה 

ולסיֵפּרים המייסדים שלה. לאורך ההיסטוריה קיבלו הפחדים והאינסטינקטים הקמאיים 

של האדם אל מול האחר, הזר, ביטויים רגשיים ומעשיים רבים.3 לפיכך, יש לברר כיצד עמדות גזעניות נולדות 

ומופעלות בתוך הסיפֵּר עצמו וכיצד אפשר להתמודד איתן ב"שפתה" של החברה. נתמקד בהצגת המנגנונים 

הפנימיים בתרבות היהודית, אשר מאפשרים למזער ואף לבטל כליל את קיומן של תפיסות עולם גזעניות.

תחילה אתאר בקצרה את יסודות מרכיבי הסיפֵּר היהודי המרכזי; לאחר מכן אתאר גישות ואסטרטגיות פרשניות, 

המאפשרות לנטרל את סכנות ההגזעהiii ממקורות היהדות, בשילוב דוגמאות ובהתכוונות לשדה החינוכי. 

יסודות הסיפֵּר
לב-ליבו של הסיֵפּר המקראי טמון ביצירת תודעת הבחירה, ההבדלה וההתקדשות של עם ישראל: עם 

ישראל נבחר למלא ייעודiv פוליטי, חברתי ודתי, המבדילv אותו מן העמים באמצעות התקדשותvi במצוות 

i המונח חז"ל – חכמינו זכרם לברכה – מתייחס לחכמי המשנה והתלמוד, שהם סמכות עליונה בעולם ההלכה והמחשבה.
ii ראו לדוגמה את תפיסתו של הרמב"ם, אצל: קלנר, מ׳ )2016(. גם הם קרויים אדם: הנכרי בעיני הרמב"ם. רמת גן: 

אוניברסיטת בר-אילן.

iii "הגזעה" היא מושג סוציולוגי חלופי שעליו כתב בהרחבה פרופ׳ יהודה שנהב, שמאפשר להגדיר גזענות לא רק בשיח 
הביולוגי אלא גם בשיח התרבותי הרחב. ראו: שנהב, י׳ )2015(. מהי גזענות? שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד 

התיכון )עמ׳ 22-19(. תל אביב: האגודה לזכויות האזרח בישראל.

iv שמות יט, ו: "ממלכת כהנים וגוי קדוש".
v ויקרא כ, כו: "וַָאבְדִּל ֶאְתכֶם ִמן ָהעִַמּים לְִהיֹות לִי".

vi ויקרא כ, ז: "וְִהְתַקדְִּשֶתּם וְִהיִיֶתם ְקֹדִשים כִּי ָקדֹוש ָאנִי".

המאמר מנסה לזהות ולתאר 
את הגישות ואת המנגנונים 
מקורות  מתוך  הפרשניים 
ם  י ר ש פ א מ ה  , ת ו ד ה י ה
להתמודד עם תפיסות עולם 
שמבטאות עמדות פוגעניות 
כלפי הגוי וקידום אפלייתו 
במרחב הבין-אישי והציבורי.
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האל. הביטוי הסיפורי של הציר הזה מתחיל עם בחירתו של אברהם ויצירת עם נבדל מקרב צאצאיו. עַם זה 

נגאל מעבדות מצרים ומובל על-ידי האל המושיע למעמד קבלת התורה, לקראת כניסה לארץ המובטחת. 

מוטיבים אלו של בחירה, הבדלה והתקדשות הם השלד שמבנה את ההלכה היהודית ופולחנה לדורותיה. 

תודעת בחירה עלולה להצמיח התנשאות; הבדלה עלולה לנתק את העם הנבחר משותפות 

הגורל האנושי; והתקדשות עלולה להפוך לתפיסה עצמית של עליונות. ציר זה סובב סביב 

הקשר עם ארץ ישראל בדרך של התיישבות, גלות וגאולה, וכדברי דוד בן גוריון, הוא מהווה 

"מעין תמצית מרומזת של כל ההיסטוריה היהודית במשך כל אלפי השנים שעברו מאז ]...[ 

ועל כך אמרו חכמינו: מעשי אבות סימן לבנים".4 מרכיבים אלו של הסיֵפּר עיצבו תודעה 

 vii.עצמית יהודית של ייחוס ערך נעלה – הן מבחינה דתית והן מבחינה חברתית וערכית

ההיסטוריה העקובה מדם והסבל שנגרם ליהודים על-ידי אומות העולם בארצות פזוריהם 

חיזקו את התחושה העצמית של היהודים בדבר ייחודיותם, לטוב ולרע: "ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְשּׁכֹן 
viii."ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּשׁב

בתשתית הסיֵפּר המרכזי על אודות הייחוד של עם ישראל נמצא סיפור הראשית: בריאת 

העולם ובריאת האדם "בצלם אלוהים". תשתית האנושות המאוחדת של תחילת ספר 

בראשית נדחקה הצידה לטובת הציר המרכזי שתואר לעיל. עם זאת, האיחוד האנושי 

לא נעלם לגמרי, ויימצא בדברי הנביאים כחזון לעתיד לבוא בקץ הימים, כאשר ייפגשו 

הראשית עם האחרית. ואולם, לעת עתה נבחנת האנושות בהתייחסותה לדרישותיו של 

אלוהי ישראל ולעמו הנבחר, בנו בכורו ישראל. במקורות היהדות ישנם רבדים שונים בנוגע ליחס לאחר, 

רובם תוצאה של מפגש היסטורי, דתי וגיאוגרפי, המשתנה על-פי הנסיבות והתקופות. להלן אתמקד ברבדים 

הרלוונטיים לדיוננו.

ה"גר" המקראי מתפצל – הבחנה בין גר צדק לגר תושב

מן המפורסמות הוא שמעמד הגֵר המקראי, הזר והמדוכא, מוגן מאוד וישנה דאגה כמעט אובססיבית 

לשלומו. נחמה ליבוביץ, אשת תורה וחינוך, מצביעה על כך ש"כבר העירו רבותינו שבשלושים ושישה 

מקומות הזהירה התורה על הגר. אין מצוה אחרת בתורה, לא המצווה של אהבת ה׳ ולא מצוות השבת, לא 

המילה ולא המאכלות אסורות ]...[ שמופיעה וחוזרת ומופיעה במספר פעמים כה עצום בתורה".5 מי שחווה 

על בשרו מעמד נחות, לחץ, הונאה, השפלה ואפליה, מצווה עליו להישמר מפגיעה באחר כאשר הוא מוצא 

את עצמו בעמדת חוזק.

במעבר בין הגדרת הגר במשמעו המקראי להגדרתו במשמעו התלמודי חלו תמורות משמעותיות.6 הלכות 

הגרים בתלמוד "ממירות את המדד הגיאוגרפי של מקום מגוריו של הגר והתושב המקראיים במדד 

 אידאולוגי".7 מעתה, הגר הוא כל אדם שקיבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות באמצעות הליך 
ix.טקסי ומשפטי

בנוגע לשאלת הגזענות והיהדות אומר הרב אליעזר מלמד, מחבר ספרי פניני הלכה, ש"הלכות גרים הן, 

ללא ספק, מההלכות המופלאות שבתורה. לעומת כל מה שטוענים כנגדנו, שאנו כביכול גזענים במובן 

השלילי של המילה, באה התורה ומלמדת אותנו, שכל גוי אשר רוצה באמת ובתמים להצטרף לעם ישראל, 

יכול לעשות כן".x ואולם בניגוד לתחושתו של הרב מלמד, הסוגיה אינה מסתיימת בשלילת ההיבט הביולוגי 

של הגדרת היהודי; ההצבעה על דלת פתוחה לכל באי עולם להצטרפות לעם היהודי אינה מַספקת ואינה 
xi .מספיקה לשלול ביטויי גזענות ממקורות היהדות

vii יבמות עט, א: "שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים".
viii במדבר כג, ט.

ix ובכל זאת, מדי פעם מבצבץ על פני השטח הפירוש המקורי, כגון בספר החינוך: "ויש לנו ללמוד מן המצוה היקרה הזאת 
לרחם על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת אבותיו, ]...[ הכתוב רמז טעם הציווי באמרו כי גרים 

הייתם בארץ מצרים, הזכיר לנו שכבר נכוינו בצער הגדול ההוא שיש לכל איש הרואה את עצמו בתוך אנשים זרים ובארץ 

נכריה, ובזכרנו גודל דאגת הלב שיש בדבר וכי כבר עבר עלינו והשם בחסדיו הוציאנו משם, יכמרו רחמינו על כל אדם 

שהוא כן" )מקראות גדולות, ספר החינוך, הוצאת הרב קוק(.

x מלמד, א׳ )תשס"ח(. פניני הלכה. ירושלים: הוצאת הר ברכה. במערכת החינוך הממלכתי-דתי רוב ההלכה נלמדת מספריו. 
על משמעות הדברים אעמוד בהמשך.

xi אף שמדובר ב"דלת חד-כיוונית, דהיינו יהודי אינו יכול להפסיק להיות יהודי, ומכאן שההשתייכות האתנית במקרה זה 
היא בלתי ניתנת לשינוי". הרב עידן רכניץ )28 בפברואר, 2019(, "היהדות איננה גזענות", ערוץ 7, בשבע, 834.

לב-ליבו של הסיפֵּר המקראי 
טמון ביצירת תודעת הבחירה, 
ההבדלה וההתקדשות של עם 
ישראל. תודעת בחירה עלולה 
להצמיח התנשאות; הבדלה 
עלולה לנתק את העם הנבחר 
האנושי;  הגורל  משותפות 
להפוך  עלולה  והתקדשות 

לתפיסה עצמית של עליונות.
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בתהליך הגיור חלה מחיקת האחרּות ואימוץ זהות חדשה. למעט ביטויים הלכתיים מינוריים, המשמרים את 

ההבדל בין המתגייר – המכונה "גר צדק" – לבין היהודי מלידה,xii הגר נטמע אל תוך העם היהודי ואמור 

לקבל יחס שוויוני. xiii שאלת הגזענות והאפליה מתחילה במקום שבו האחר מבקש לשמור על אחרותו, 

בהיותו חי במרחב חברתי ופוליטי משותף.

אף שההלכה אינה מעודדת גיור, היא בהחלט מחייבת את האנושות, המכונה "בני נוח", לקיים שבע מצוות. 

כך קובע הרמב"ם:xiv "וכן ציווה משה רבנו מפי הגבורה, לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטווה 

נוח".xv בניגוד לדברי הרמב"ם, שמדבר על כפייה, נעשו מאמצים, בעיקר בדורות האחרונים, לפעול לקירוב 

האנושות לקבלת מצוות בני נוח.xvi אדם שמקבל על עצמו מצוות אלו בפני בית דין של ישראל מוענק לו 

מעמד של "גר תושב". בזמן שאין מצוות היובל נהוגות, כאשר רוב העם אינו יושב על אדמתו ואין חלוקת 

הנחלות לשבטים – אין אפשרות להעניק מעמד זה להלכה )דה יורה(. לפיכך, מצאו פוסקי ההלכה דרכים 
להתייחס למעשה )דה פקטו( לכל מי ששומר מצוות אלו, או שייך לאומה השומרת אותן, כאל "גר תושב".8

רבים רואים במצוות בני נוח מסד למוסר טבעי או אוניברסלי. רוב המצוות הללו עוסקות בהימנעות ממעשים 

שאינם עולים בקנה אחד עם חברה מתוקנת: לא לגזול, לא לרצוח, לא לאכול איבר מן 

החי, לא לעבוד עבודה זרה, איסור גילוי עריות, איסור קללת האל וחיוב להקים בתי דין 

כדי לדון את מי שעובר על מצוות אלו. על האדם לממש את "צלם האלוהים" שבו, דרך 

האמונה שאלוהי ישראל מחייב אותו לשמירת שבע מצוותיו.

על המשנה "חביב אדם שנברא בצלם" מדייק הפרשן תוספות יום-טובxvii שכתוב "בצלם" 

ולא "בצלם אלוהים", מכיוון שיש לקרוא את המשנה כעין תוכחה על אומות העולם, 

ש"הואיל ואינם מקיימים מצותיו – ואף על פי שאם מקיימים אינם מקיימים מפני אשר 

צוה אותם אלהים – הנה הם חסרים מתואר ׳צלם אלהים׳".xviii כלומר, צלם אלוהים אינו 

טבוע באדם באשר הוא אדם, אלא כאשר הוא מממש את אמונתו על ידי שמירת מצוותיו.

במאמרו "היהדות איננה גזענות"9 טוען הרב עידו רכניץ שגם כאשר בן נוח מקבל על עצמו את מצוותיו, חלות 

עליו מגבלות ב"עולם הקדושה". אי-שוויון זה מתבטא במסגרת קדושת המשפחה )איסור חיתון עם יהודי(, 

קדושת הזמן )איסור על שמירת שבת( וקדושת המקום )איסור לגור באזורים מסוימים בירושלים(. חוסר שוויון 

נוסף, שנעדר ממאמרו של הרב רכניץ, ממוקם מחוץ לגבולות הקדושה, במערכת המשפט: בן נוח חייב מיתה 

בגין עבירה על כל שבע המצוות ונשפט על-פי עד אחד וללא התראה,xix ואילו כשמדובר ביהודי, לרוב חל עונש 

מותאם ומידתי לעבירותיו, על-פי שני עדים ורק לאחר התראה. בדומה, הרמב"ם קובע ש"גר תושב שהרג את 

 xxi."ואילו "ישראל שהרג את גר התושב בשגגה גולה לעיר מקלט ואינו נהרג xx,"ישראל, אפילו בשוגג חייב מיתה

נמצא שישנה כאן הפרה בוטה של השוויון ואפליה מובהקת על בסיס השתייכות דתית, באותה מערכת 

משפטית. אפליה מסוג זה אינה בלעדית למסורת היהודית, ואפשר לבחון אותה אל מול המשפט שהיה 

נהוג בעת קביעת הלכה זו. הבעיה היא שאפליה זו ממשיכה להתקיים במסורת ההלכה עד היום הזה, ולּו 

ברמת העיקרון המשפטי התיאורטי. 

xii ראו לדוגמה: משנה ביכורים פרק א משנה ד. ישנה גם מחלוקת אם גר צדק יכול להגיע לדרגת נבואה, שמצביעה על 
כך שישנן דעות שלפיהן אצל היהודים ישנו מרכיב ביולוגי מולד. ראו: הרב יצחק שילת, סגולת ישראל: שיטת הכוזרי 

והרמב"ם, מכללת דעת.

xiii מבחינה חברתית הדבר פחות מובן מאליו. ראו לדוגמה: פרידמן, י׳ )25 במרץ, 2016(. שימו לב אל המתפללת עם 
הסימניות בסידור. שביעי: עיתון לציבור הדתי, גיליון 202.

xiv רמב"ם – רבי משה בן מיימון, איש הלכה ופילוסופיה מהמאה ה-12, כתב את אבני היסוד של ההלכה היהודית באופן 
שיטתי ומחייב.

xv רמב"ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ח הלכה יג.
xvi הרב מנחם מנדל שניאורסון, הוא הרבי מלובביץ׳, ביקש מחסידיו להפיץ את המצוות, והרב אורי שרקי הקים את ארגון 

ברית עולם – המרכז העולמי לבני נוח, שעוסק בהפצת המצוות לבני נוח.

xvii רבי גרשון שאול יום-טוב ליפמן הלוי הלר ולרשטיין היה מגדולי חכמי אשכנז ופולין ומגדולי פרשני המשנה, בעל 
פירוש "תוספת יום טוב" למשנה, אשר על שמו הוא מכונה.

xviii תוספות יום טוב, פרקי אבות פרק ג׳, משנה יד.
xix מסכת סנהדרין נז, ב.

xx רמב"ם, משנה תורה, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק ה הלכה ג׳.
xxi שם, הלכה ד׳.

בני  במצוות  רואים  רבים 
או  טבעי  למוסר  מסד  נוח 
אוניברסלי. רוב המצוות הללו 
עוסקות בהימנעות ממעשים 
שאינם עולים בקנה אחד עם 

חברה מתוקנת.
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גישות להתמודדות עם תפיסות עולם גזעניות הנסמכות על מקורות 
היהדות

להלן אביא תיאור טיפולוגי של גישות המאפשרות להתמודד עם אמירות, תפיסות ומקורות גזעניים המצויים 

במסורת היהודית. אציע דרכים לפתח אצל המתחנך והמתחנכת חשיבה ביקורתית, דרך יצירת מאגר 

ידע וטיפוח יכולת התמצאות במקורות היהדות. בניית יכולת התמודדות של התלמידות 

והתלמידים עם תפיסות ואידיאולוגיות המבוססות על מקורות היהדות היא שלב מכריע 

במאבק נגד קריאה גזענית של מקורות במסורת היהודית.

הגישה הלמדנית
פעמים רבות מצוטטים פסוקים, היגדים, הלכות או חצאי אמירות בדיונים, בדרשות 

ובדברי תורה, אך אין את הפנאי, הזמן והידע להעמיק בהם. הגישה הלמדנית מבקשת 

לעשות את המעשה החינוכי המתבקש של לימוד מעמיק, החזרת הציטוט להקשריו 

המתאימים, השוואתו למקורות אחרים, ניתוח של השלכותיו והצעת חלופות פרשניות. 

בדרך זו נוכל לחלץ דרך המאמץ הלימודי את הרב-קוליות של מקורות היהדות ולתרגל עם 

המתחנך והמתחנכת את מרחב החשיבה הביקורתית שהלימוד מאפשר. אדגים זאת בקצרה 

בשתי דוגמאות, שבהן אמירה מּוצאת מהקשרה ומקבלת פרשנות היוצרת תודעת עליונות או מובילה 

לתפיסת עולם דיכוטומית ועוינת, אולם בעיון מעמיק יותר נראה כי אין שום הכרח בפרשנות זו.

"אתם קרויין אדם"

בקטע המובא להלן משתמש המהר"ל מפראגxxii באמירה "אתם )ישראל( קרויים אדם ואין הנכרים קרויים 

אדם", על מנת לאפיין את ההבדל בין יהודי לגוי:

]...[ מה שאמרו חז"ל )יבמות ס"א א(: "אתם קרויים אדם, ואין עכו"םxxiii קרויים 

אדם". ביאור עניין זה, שההבדל המיוחד אשר בין האדם ובין שאר בעלי חיים, מה 

שהאדם יש לו נפש אלוהית, והנה אותם אשר יש להם נפש אלוהית, הם מוכנים 

לדברים אלוהיים כמו הנבואה ורוח הקודש. ודבר זה לא תמצא, רק בעם אשר 
xxiv.בחר בו השם יתברך, לכך הם קרויים אדם

לכאורה, אין על מה להתווכח: המהר"ל מצטט את "מה שאמרו חז"ל" ומבאר אותו 

בהקשר של הבדל מהותני בין היהודי לשאר בני אדם. אולם בעיון מדוקדק באמירה 

המצוטטת אפשר להעמיד בסימן שאלה את השימוש שהמהר"ל עושה בה. אעשה זאת 

כאן בקצרה:

כתוב בתורה: "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכֽי־ָימּות ְּבאֶֹהל ָּכל־ַהָּבא ֶאל־ָהאֶֹהל ְוָכל־ֲאֶׁשר ָּבאֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת 

ָיִמֽים׃" )במדבר יט, יד(. המובן הפשוט של הפסוק מורה שאם יהודי נקלע לאוהל שיש בו מת – בין יהודי 
ובין גוי – היהודי טמא טומאת מת. על זה מובא בתלמוד:

"תניא: וכן היה ר"ש )רבי שמעון( בן יוחאי אומר: קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל שנאמר )יחזקאל 

לד, לא( ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם".

בא רבי שמעון בר יוחאי )רשב"י( וקובע, שלא כל מת מטמא, אלא אך ורק מת יהודי. הוא מפרש את המילה 

"אדם", המופיעה בפסוק מספר דברים, כמתייחסת אך ורק ליהודי. סימוכין לדבריו הוא מביא מפסוק בספר 

יחזקאל, שבו אלוהים פונה לבני ישראל באומרו: "ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם ]...[" )יחזקאל לד, לא(.

ראשית, יש לציין שבניגוד למה שהמהר"ל טוען, לא כל החכמים )חז"ל( אמרו את האמירה שלמעלה, אלא 

אך ורק חכם אחד, בשם רשב"י; בנוסף, פרשנים רבים ביקשו לתרץ את מה שראו כקושי: יחזקאל כהן חקר 

את הנושא לעומקו ושאל את השאלות שאימצנו בגישה הלמדנית: מה ההקשר המלא של האמירה? האם 

אפשר למצוא פירוש זה אצל חכמים נוספים? האם רבי שמעון בר יוחאי מבחין בעקביות בין אדם לישראל 
בכל הקורפוס התלמודי ובכל אמירותיו?10

xxii רבי יהודה ליווא בן בצלאל )1609-1520(, המוכר בכינויו מהר"ל )מורנו הגדול רבי ליווא מפראג(, היה רב, פוסק הלכה, 
מקובל והוגה דעות בתחילת העת החדשה. 

xxiii עכו"ם – ראשי תיבות של עובדי כוכבים ומזלות – כיוני לעובדי עבודה זרה או לגויים באופן כללי.
xxiv מהר"ל, תפארת ישראל, פרק א׳.

חינוך נגד גזענות ממקורות היהדות: מפת דרכים �

דות  ד תמו ה לת  יכו ית  בני
והמתחנך  חנכת  המת ל  ש
עם תפיסות ואידיאולוגיות 
ת  ו ר ו ק מ ל  ע ת  ו ס ס ו ב מ ה
מכריע  שלב  היא  היהדות 
במאבק נגד קריאה גזענית של 

מקורות במסורת היהודית.

ת  א ּצ ו מ ה  ר י מ א ם  י ת י ע ל
מהקשרה ומקבלת פרשנות 
ונות  י ל ע עת  ד ו ת צרת  היו
עולם  לתפיסת  מובילה  או 
אולם  ועוינת,  דיכוטומית 
בעיון מעמיק יותר נראה כי 

אין שום הכרח בפרשנות זו.
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לאחר סקירה מדוקדקת של כל אמירותיו של רשב"י ושל כל המופעים של המילה "אדם" אצל חכמי 

המשנה והתלמוד, הוא מסיק את המסקנות הבאות: אמנם רשב"י גילה יחס עוין לגויים, אך לפחות בשני 

מקרים השתמש במילה "אדם" כדי להכליל את כל המין האנושי, ולכן קשה לקבל את הפירוש המהותני 

כפירוש גורף.

כהן מסכם את חקירתו בהשערה מנומקת שרשב"י ביקש: 

לבטל טומאת אוהל שמקורה בגוי שמת, שכן טומאת מת הינה טומאה חמורה המחייבת 

תקופת היטהרות בת שבעה ימים ]...[ כיוון שרשב"י רצה להקל ולצמצם בדיני טומאה 

וטהרה, לפחות בכך שהגוי לא יטמא באוהל, הוא נזקק לנוסחה המוציאה את הגוי מכלל 

אדם, ומעתה, כיוון שהגוי אינו בכלל המושג אדם שוב אין גוי מת יכול לגרום לטומאת 
אהלים.11

סיכומו של דבר, אמירה שהוצאה מהקשרה על ידי המהר"ל עשויה להתפרש בדרך מצומצמת ואינה בהכרח 

מובילה לתפיסת עולם מהותנית גורפת, המחייבת את כל המסורת היהודית.

"הלכה בידוע שֵעשו שונא ליעקב" )רשב"י, ספרי במדבר סט, ב(

דוגמה אחרת לקוחה מעדות של דן ברא"ז לגבי שיחה שקיים בכיכר ציון בירושלים עם כמה מתומכי 

הארגון הקיצוני להב"ה: 

בשיחה עם כמה מהנערים בכיכר ציון שצועקים בימים האחרונים ׳מוות לערבים׳, הטענה 

הבאה חזרה על עצמה: ׳כתוב בתורה – ׳עֵשו שונא ליעקב׳. הזדרזתי לתקן אותם שאין 

פסוק כזה בתורה והשיחה המשיכה להתגלגל כפי שהמשיכה.12 

כלומר, לעולם עֵשו, המסמל את העולם הנוצרי ובהרחבה את כל הגויים כולם, שונא את יעקב, הוא העם 

היהודי. ההיגד מאפשר לפתח תפיסה שמנציחה מאבק מטפיזי עם הגויים, דטרמיניסטי באופיו וללא שום 

אפשרות לשינוי.

תשובתו הראשונית של ברא"ז הייתה להעמיד אותם על טעותם, שככל הנראה נבעה מחוסר ידע בסיסי. 

אולם בהמשך דבריו הציע את התגובה הבאה, המתאימה לדיון מהסוג שתיארנו קודם: 

אבל אם אתם רוצים לשכנע מישהו מנערי להב"ה, אולי לא כדאי להלאות בכל הפרטים 

ההיסטוריים. במקרה הזה אפשר להחזיר בטיעון מהיר מהמקורות. בניגוד ל׳עֵשו שונא 

ליעקב׳ שלא כתוב בתורה, הפסוק הבא כן כתוב בתורה: "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא" 

)דברים כג, ח(.

באמצעות החזרת ההיגד שבכותרת להקשרו, אדגים בקיצור כיצד אפשר לנטרל את הפרשנות המרחיבה 

שלו ואף להפוך את משמעותה. 

לאחר בריחתו של יעקב מאחיו עשו מתוכננת פגישה טעונה בין האחים. ברגע המפגש 

ֵקׄהּׄו  ְיַחְּבֵקהּו ַוִּיֹּפל ַעל־ַצוארֹו ַוִּׄיּׁׄשָ מתארת התורה את התמונה הבאה: "ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ֽוַ

ַוִּיְבּֽכּו" )בראשית לג, ד(.

לפי פשט הכתובים, מדובר בפיוס מרגש וכן בין האחים. רש"י, פרשן צרפתי מהמאה 

ה-21, מצטט מספרי במדבר סט, ב, את הדברים הבאים:

וישקהו. נָקּוד עָלָיו; וְיֵׁש חֹולְִקין בַּדָבָר הַזֶה בַּבָרַיְָתא דְִּסְפרֵי, יֵׁש ֶׁשדָּרְׁשּו נְקֻדָה זֹו 

ֶׁשֹלא נְָׁשקֹו בְּכָל לִבִֹּו, ָאַמר רַבִּי ִׁשְמעֹון בֶּן יֹוַחאי, הֲלָכָה ִהיא בְּיָדּועַ ֶׁשעֵָׂשו ׂשֹונֵא 

א ֶׁשנִכְְמרּו רֲַחָמיו בְּאֹוָתה ָׁשעָה ּונְָׁשקֹו בְּכָל לִבִֹּו. לְיַעֲֹקב, ֶאלָ

הפירוש מתייחס לעובדה התמוהה שעל המילה וישקהו מופיעות נקודות – תופעה לא אופיינית, שדורשת 

הסבר. פרשנים שונים ניסו לתת פשר למפגש המסתיים בנשיקה ובבכי: יש שדרשו שלא נשקו בכל ליבו, 

שכן עשו עדיין שומר טינה לאחיו על גניבת הבכורה מאביהם יצחק. פירוש שני, המשתמש בהיגד שלנו, 

מתבסס גם הוא על ההבנה שעשו עדיין שונא את אחיו, אבל באותה שעה נכמרו רחמיו והתקיים פיוס אמיתי.

הסיפא של האמירה באה בעצם לערער על התפיסה הדטרמיניסטית: באותה שעה נהפך רחמיו ונשקו בכל 

ליבו. למרות השנאה, חל בעשו מהפך רגשי והוא נשק את יעקב בכל ליבו, ומכאן משתמע פיוס אמיתי. כך, 
xxv.בלי להזדקק לפרשנות מתוחכמת ורחוקה, הפכנו את האמירה על פיה, ועל ידי לימוד מדוקדק נִַטל עְֻקצה

xxv יש הסוברים כי במקור היה כתוב "הלא בידוע שעשיו שונא את יעקב". מעתיק המדרש ראה הל׳ והפך אותה להלכה. 

אמירות   , ק מעמי ד  ימו בל
ו  א י  נ ע ג ו פ י  פ ו א ת  ו ל ע ב
פוטנציאל של יצירת תפיסת 
 – ת  י נ ע ז ג ו ת  נ י ו ע ם  ל ו ע
מוכנסות להקשר מורכב יותר.
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מטרתנו הראשונית לא הייתה לתת פירוש מעמיק על מנת להפריך את שתי האמירות, אלא להצביע על 

כך שבלימוד מעמיק, אמירות בעלות אופי פוגעני או פוטנציאל של יצירת תפיסת עולם עוינת וגזענית 

– מוכנסות להקשר מורכב יותר. כפי שאומר הרב אבי גיסר, יושב ראש המועצה לחינוך הממלכתי דתי, 
במקרים כאלה יש לבצע "בדיקת דרכי הפרשנות ומסורת ההלכה הנהוגה כאורח חיים ולא לקבוע עמדה 

על פי ציטוט בלבד".13

הגישה ההיסטורית   
הגישה ההיסטורית מתייחסת לרעיונות ולתפיסות עולם כתולדה של תגובת האדם להקשר ולמציאות 

היסטוריים. לעומתה, מסורת דתית תופסת את אמיתותיה כבעלות תוקף על-זמני, ללא תלות בהקשרים 

היסטוריים. יש ומסורת דתית חיה פותרת את המתח שבין שתי הגישות דרך הכרה והפנמה של תמורות 

היסטוריות, ובונה מנגנונים פרשניים שמאפשרים את הגמישות וההתאמה לשינויים. אדגים כיצד זה קרה 

בהקשר של התייחסות ההלכה היהודית לבני דתות אחרות.

"וְהָאֱלִילִים כָּרוֹת יִכֵָּרתוּן" 

"בכנסייה הקתולית בטבחה שבצפון הכנרת פרצה במהלך הלילה דליקה, שככל הנראה 

נגרמה מהצתה מכוונת שגרמה לנזק כבד למבנים במקום. שני אנשים נפגעו קל משאיפת 
עשן וטופלו במקום".14

בפעולת ההרס ובפשע השנאה שבוצעו ביוני 2015 בכנסיית הלחם והדגים בטבחה בצפון הארץ רוססה 

הכתובת "וְָהֱאלִילִים כָּרֹות יִכָּרֵתּון" – ציטוט מקטע החותם את התפילה היומית "עלינו לשבח", שמזכירה 

למתפלל את הפער בין אמונתו לבין אמונת הגויים: "ֶשֹׁלא עָָשׂנּו כְּגֹויֵי ָהֲארָצֹות, שֵהם ִמְשַׁתֲּחוִים לְֶהבֶל וָרִיק, 

יעַ". ּוִמְתפַּלְלִים ֶאל ֵאל ֹלא יֹוִשׁ

מאבק ללא פשרות נגד עבודה זרה הוא בין המוטיבים המרכזיים במקרא ובתלמוד. "לנביאי ישראל ולחז"ל 

היה ברור שעובדי עבודה זרה הם אכזריים, ברוטליים ונוטים לגילוי עריות; ושאין העבודה הזרה רק טעות 

תאולוגית, אלא גם מקור לשחיתות ולריקבון מוסרי, מקור לטומאה ממש".15 לפיכך, התורה מצווה לאבד ולנתץ 
xxvii."כך נפסק להלכה "שנצטווינו לאבד בתי העבודה זרה כולם xxvi.את מקומות פולחנם ולהוריש אותם מפניהם

הספרות התלמודית נכתבה, רובה ככולה, לפני עלייתם של הנצרות הממוסדת והאסלאם על במת 

ההיסטוריה. לשאלת מעמדם של מאמיני הנצרות והאסלאם ניכרת משמעות רבה לתחום ההלכה והמחשבה. 

כאן השאלה ההיסטורית היא שאלה מרכזית: האם דתות אלו הן המשך של העבודה הזרה המתוארת במקרא 

ובהלכה? ואם לא, אזי מה מעמדן ההלכתי ומהו היחס הראוי להן?

בנוגע לאסלאם קבע הרמב"ם שאין מדובר בעבודה זרה: "וכן כל עכו"ם שאינו עובד עכו"ם, כגון אלו 

הישמעאלים".xxviii דבר זה הוכח והתקבל על ידי רוב פוסקי ההלכה, שרואים את מעמדם של המוסלמים 

כשל "גרים תושבים" דה פקטו. 

בנוגע לנצרות השאלה סבוכה יותר, שכן מדובר בבעיה כפולה: אמונתם של הנוצרים בהגשמת האל בדמותו 

של ישוע ואמונתם בשילוש הקדוש מהוות סטייה ברורה מאמונת ייחוד האל היהודי. הרמב"ם קבע נחרצות: 
xxix."הנוצרים – עובדי עבודה זרה הן"

ברבות הימים התפתחו גישות שממסגרות את הנצרות בדרך שמאפשרת את ביטול הגדרת הנוצרים כעובדי 

עבודה זרה, וספרות ענפה התפתחה בנושא. להלן אעמוד בקצרה על כמה ממאפייני המהלכים הללו:

ההבדל בין האותיות טומן בחובו משמעות מכרעת להמשך חייה ושימושיה של האמירה: המושג "הלכה" נושא משמעות 

פסקנית ותוקף מוחלט, ואילו המילה הלא נושאת משמעות רכה יותר. ראו: שוחטמן, א׳ )תשנ"ז(. הלכה שאינה הלכה – 

האם סובל המונח ׳הלכה׳ גם ענייני אגדה? סיני, קכ, עמ׳ קפד.

xxvi "ַאבֵּד ְתַּאבְּדּון ֶאת כָּל הְַמֹּקמֹות ֲאֶשר עָבְדּו ָשם הַגֹויִם ֲאֶשר ַאֶתּם ֹירְִשים ֹאָתם ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם עַל ֶהָהרִים ָהרִָמים וְעַל 
הַגְּבָעֹות וְַתַחת כָּל עֵץ רַעֲנָן. וְנִַתּצְֶתּם ֶאת ִמזְבֹחָתם וְִשבַּרְֶתּם ֶאת ַמצֵֹּבָתם" )דברים יב, ב-ג(.

xxvii מקראות גדולות, דברים, ספר החינוך , מוסד הרב קוק: ירושלים, מצוות תלו.
xxviii משנה תורה, הלכות מאכלות אסורות, פרק יא, הלכה ז.

xxix משנה תורה, עבודה זרה ט, ד. לקריאה מחודשת במכלול דברי הרמב"ם על הנוצרים, ראו: "שגישת הרמב"ם לנוצרים 
נבעה מאופי האמונה הנוצרית ופולחנה בימיו. הקביעה הגורפת, שהנוצרים הינם עובדי עבודה זרה, אינה תקפה יותר 

בימינו" )פיקסלר, ד׳ ונדל, ג׳ )תשס"ב(. האם הנוצרים בימינו עובדי עבודה זרה הם? תחומין, כב, עמ׳ 78-68(.

חינוך נגד גזענות ממקורות היהדות: מפת דרכים �

https://he.wikipedia.org/wiki/אליאב_שוחטמן
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"מנהג אבותיהם בידם"xxx – גישה זו סלחנית ורואה בנוצרים בחו"ל אנשים בעלי אמונה חלשה, שאינם 

אדוקים כמו אבותיהם, ולכן אין להתייחס אליהם כעובדי עבודה זרה. בחלוף הזמן הועתקה הגדרה זו לכל 

הנוצרים, הן בארץ והן בחו"ל, ולהבניה הסוציולוגית התווסף שיקול תיאולוגי: 

"אינם מוזהרים על השיתוף": האמונה הנוצרית מוגדרת כאמונה בשיתוף, כלומר הם מאמינים באל  ■

האחד ובצידו משתפים אמונה נוספת – אמונת השילוש;xxxi אמונה בשיתוף מותרת לבני נוח, אבל 

אסורה לישראל. מהלך זה מפקיע מהם את העבודה הזרה אבל משמר את המרחק מאמונת היהודים.

"אומות הגדורות בדרכי הדתות והמידות":16 במאה ה-21 קבע הרב מנחם המאירי, חכם מקטלוניה,  ■

שההלכות הנוגעות לעובדי עבודה זרה מזמן המקרא והתלמוד אינן חלות יותר על העמים הסובבים 

אותו: אמונתם הדתית והתנהגותם המוסרית הן ערובה לרמת אנושיותם, ולכן אין להתייחס אליהם 

כאל עובדי עבודה זרה. מעניין לציין שהמאירי בוחן עמים אלה כפי שהם, ולא לפי יחסם לתורה או 

לעם היהודי. לדברי הרב קוק: "העיקר הוא כדעת המאירי, שכל העמים שהם גדורים בנימוסים הגונים 
בין אדם לחבירו הם כבר נחשבים לגרים תושבים בכל חיובי אדם" )אגרות א, ק(.17

היעלמות העבודה הזרה מסביבתם המיידית אילצה את הרבנים לפתח דגמים שונים של התייחסות לבעלי 

אמונות שונות, שאינם בני ברית. תודעה היסטורית מחייבת קשב לסביבה, להיסטוריה ולאמונות החיות של 

הסובבים את התלמידים. ההתפתחות של התייחסות היהודי לאחר מתבטאת במפגש בין מקורות היהדות 

למציאות. את התודעה הזאת אפשר להנחיל למתחנכת ולמתחנך דרך סוגיית היחס המתפתח לדתות 

האחרות. כדברי הרב קאפח, בהקדמה לפירוש הרמב"ם על מסכת טהרות: "שכל כולו מסור ומשועבד 

לממצאים ולתוצאות העיון חדשים לבקרים, ולאן שיובילו תוצאות העיון העכשוי היא היא האמת לאמיתה 
של תורה".18

הקטע הבא מדגים כיוון חשיבה המתבסס על ניתוח המציאות ההיסטורית של "ריבונות פוליטית" ועל היות 

העם היהודי רוב בחברה שהוא כונן במסגרת התנועה הציונית.

"לֹא ִתכְרֹת לָהֶם בְִּרית וְלֹא ְתָחנֵּם" )דברים ז, ב(

בשנת 2010 הוציא הרב שמואל אליהו פסק הלכה האוסר על מכירת בתים לערבים בעיר צפת, על בסיס 

ההלכה הנובעת ממדרש "לא תחנם – לא תתן להם חניה בקרקע", שמתייחס במובהק לעובדי אלילים. 

אפליה מובנית זו בהלכה, כפי שהיא מתפרשת על ידי רבנים, מזמינה דיון בנושא מעמדם של המיעוטים, 

לפי ההלכה, במדינה יהודית ריבונית. ניגע בקצה ָקצֶָה של הסוגיה: 

איש הדת הראשון שנדרש לשאלת היחס למיעוטים הלא-יהודיים במדינה ריבונית, עוד לפני הקמת המדינה, 

היה הרב אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי האשכנזי הראשון של מדינת ישראל. בתשובה ארוכה ומנומקת 

הוא נוקט מערכת טיעונים כפולה, כפי שמנתח זאת הרב ד"ר אריאל פיקאר: טיעון 

הלכתי עקרוני, שמאפשר ללא־יהודים שאינם עובדי עבודה זרה )ראו לעיל( להתגורר 

בארץ ישראל, מוסלמים כנוצרים; ובצידו, הערכת מצב ריאל-פוליטית, שבה מבהיר הרב 

הרצוג את מעמדה הבין-לאומי של המדינה שבדרך, את תחילת השתלבותה בין משפחת 
העמים ואת חובת הפנמת הערכים הדמוקרטיים הנהוגים ברוב מדינות העולם החופשי.19

הרב חיים דוד הלוי מתקדם צעד נוסף, ובמאמרו "דרכי שלום ביחסים שבין יהודים 

לשאינם יהודים" הוא עומד על בירור מחודש בנוגע ליחס שלנו לגויים, בעקבות הקמת 

מדינת ישראל.20 לדבריו, הכלל שביסס בעבר את היחסים בין ישראל לגויים היה "מפני 

דרכי שלום": הכלל התלמודי הזה מחייב שמירת יחסים תקינים בין קבוצות האוכלוסייה, 

בין השאר, באמצעות עשיית מעשי חסד, שאיננו מחויבים להם אך הם נעשים על מנת 

לשמור על קשרי שכנות טובים.

עכשיו, כשהמצב ההיסטורי ויחסי הכוחות השתנו, הלוי שואל: "כיצד עלינו להתייחס במציאות חיינו במדינת 

ישראל להלכות ועקרונות שמלכתחילה נקבעו ׳מפני דרכי שלום׳ בלבד, כאשר במגילת העצמאות נאמר 

במפורש שהמדינה תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה ׳בלי הבדל דת גזע ומין׳ ]...[ ואין 
מקום וצורך יותר לנימוק ׳מפני דרכי שלום׳?"21

xxx תוספות עבודה זרה ב, א ד"ה, אסור לשאת.
xxxi לדעת רמ"א, מצוות בני נוח אינה כוללת איסור על אמונת השיתוף. לכן אמר שאין הגויים בזמן הזה נחשבים לעובדי 
עבודה זרה, כי כוונתם לעושה שמיים וארץ, אלא שהם משתפים שם שמיים ודבר אחר )אמונת השילוש(, והם אינם 

מוזהרים על השיתוף )ש"ע או"ח סי׳ קנ"ו בהגה"ה(.

ב  ל ש מ י  ת כ ל ה ה ן  ו י ד ה
ת  ל י ג מ י  כ ר ע ת  א ו  כ ו ת ב
את  מכניס  וכך  העצמאות, 
הערכים הדמוקרטיים כחלק 
ת  י ת כ ל ה ה ת  ו ב י ו ח מ ה מ
ת  ו כ ר ע מ ל  ו ה י נ ת  ר ג ס מ ב

המדינה.
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השאלה רטורית, והיא מקבלת כמובן מאליו את המחויבות למגילת העצמאות, המושתתת על ערכי השוויון. 

במילים אחרות, הדיון ההלכתי משלב בתוכו את ערכי מגילת העצמאות וכך מכניס את הערכים הדמוקרטיים 

כחלק מהמחויבות ההלכתית במסגרת ניהול מערכות המדינה.

הקמת מדינת ישראל והאחריות של ריבונות יהודית דמוקרטית עושה את דרכה לשיח 

ההלכתי במגזר הדתי ציוני. דוגמה מהעת האחרונה של בירור הלכה מסוג זה אפשר 

למצוא במאמר ההלכתי "הריבונות כשיקול הלכתי: אבטחת טקס ׳שבת האור׳ בכנסיית 

הקבר".22 השאלה היא: האם מדינת ישראל יכולה לשלוח כוחות משטרה, שבוודאי יחללו 

את השבת, כדי לאבטח טקס נוצרי בכנסייה? בלי להיכנס לפרטי התשובה, היא כוללת 

מסקנה הלכתית ברורה: 

מדינת ישראל מחויבת לאמנות בינלאומיות של שמירה על זכויות אזרח וחופש 

הפולחן הדתי של בני כל הדתות. מחויבות זו אינה מונעת את קיום מצוַת יישוב 

הארץ והריבונות, ובלבד שאזרחים בני הדתות השונות נאמנים לחוק המדינה 

ולסדר הציבורי. במציאות זו, מבחן הריבונות אינו במניעת הפולחן הדתי של בני 
דתות אחרות, אלא דווקא באבטחתו.23

את תיאור הגישה ההיסטורית התחלנו עם מעשה נפשע המבוסס על קריאה א-היסטורית של חיוב החרבת 

מקום פולחנם של הנוצרים, וסיימנו עם פסק הלכה המתיר ואף מחייב חילול שבת, על מנת לאפשר קיום 

פולחן הנוצרים בכנסייתם. המתח קיים, אך בין שני הקצוות הוכנסו פרשנויות ושימת לב למצבים ההיסטוריים 

המשתנים תדיר והמחייבים את שינויי הגישה וההתרחקות מתפיסה עוינת.

הגישה התועלתנית
המסורת היהודית יצרה מנגנונים פנימיים לבלימת רעיונות או מעשים לא ראויים, באמצעות טיעונים 

פרגמטיים. הגישה התועלתנית אינה עוקרת את עצם התפיסה העוינת אלא חוסמת או בולמת את מימושה, 

על ידי חישוב הכדאיות המוסרית, הדתית או החברתית שלה.

הרב אליעזר מלמד דן בספרו הפופולרי פניני הלכה24 במגורי נוכרים בארץ ישראל. הוא מציב את "חזונו" 

הגדול, שלפיו "צריך שהארץ כולה תהיה מיושבת על ידי ישראל, ורק גויים שחפצים להיות שותפים לחזון 

הגדול של ישראל, יוכלו להצטרף לעם ישראל במעמד של ׳גר תושב׳".

לאור חזון זה, נשאלת שאלת ההתייחסות לתושבים הלא-יהודים במדינת ישראל, שאינם שותפים לחזון. 

את העדה הדרוזית הוא מחשיב כ"גרים תושבים" בזכות נאמנותם למדינה, וגם את הנוצרים הוא שוקל 

להכניס תחת הגדרה זו.25 אבל בניגוד אליהם:

רבים מבין הערבים שמתגוררים בארץ ישראל אינם מקבלים את ריבונותו של עם ישראל על 

ארצו. בנוסף לכך, רבים מהם אינם מקיימים שבע מצוות בני נח – חלקם בכך שהם משתפים 

פעולה עם המחבלים שעוברים על ׳לא תרצח׳, וחלקם בכך שאינם פועלים להעמידם לדין, 

כפי המצווה השביעית להעמיד בתי דין )עיין רמב"ם הלכות מלכים ט, יד(. נמצא אם כן 

שרבים מהם אינם נחשבים כגרים תושבים, ומצווה לגרשם מהארץ.26 ]ההדגשות שלי[

הערכת המצב של מלמד בנוגע לאוכלוסייה הערבית המוסלמית היא דוגמה קלאסית של שיח מכליל, פוגעני 
xxxii.ומתנשא, המּונע על ידי אג׳נדה פוליטית ודתית

אם כך, מה מונע את יישום מצוות גירושם של הערבים המוסלמים? בפרק שכותרתו "הסיבות המונעות 

את קיום המצווה", מונה הרב מלמד סדרה של טיעונים תועלתניים ולא עקרוניים, שמסבירים מדוע מצוות 

גירושם בעינה עומדת, אך מתעכבת לעת עתה:

הטיעון הראשון הוא ”ידנו לא תקיפה”, ופירושו:

המצווה מחייבת אותנו בזמן שיש בידינו כוח, אבל כאשר יד הגויים תקיפה עלינו, אנו 

אנוסים מלקיימה ]...[ ואין בידינו כוח לגרש מהארץ את הערבים שלוחמים נגדנו בגלוי, 
ובוודאי שאין בידינו כוח לגרש את משפחותיהם ואת האוכלוסייה הערבית שעוינת אותנו.27

xxxii ראוי לציין שבעבר לימדו הלכה בבתי ספר של החינוך הממלכתי-דתי על-פי ספרו של הרב ח.ד. הלוי, אולם כיום 
מלמדים מסדרת ספריו של הרב מלמד, פניני הלכה. כלומר, מערכת החינוך מעמידה את ספרי הרב מלמד ואת גישתו 

כנורמה ההלכתית. טוב תעשה הנהלת החינוך הממלכתי-דתי אם תתנער לחלוטין מתפיסתו של הרב מלמד, העוינת את 

האוכלוסייה הערבית המוסלמית במדינת ישראל.

חינוך נגד גזענות ממקורות היהדות: מפת דרכים �

את תיאור הגישה ההיסטורית 
נפשע מעשה  עם   התחלנו 
 המבוסס על קריאה א-היסטורית
של חיוב החרבת מקום פולחנם 
של הנוצרים, וסיימנו עם פסק 
הלכה המתיר ואף מחייב חילול 
שבת, על מנת לאפשר קיום 

פולחן הנוצרים בכנסייתם.
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לפי הרב מלמד, האמירה "ידנו לא תקיפה" מתארת מצב שבו מדינת ישראל חסרת יכולת לבצע את 

המשימה, בלי להפר לרעתה את יחסיה הכלכליים והמדיניים עם מעצמות-העל, שלא ייתנו יד לקיום מצוות 
xxxiii.גירוש רוב הערבים מהארץ

הטיעון השני:

מתבסס על הכלל "מפני דרכי שלום", שהוזכר למעלה, ופירושו המקובל שמירה על יחסים תקינים בין 

אוכלוסיות שונות. הרב מלמד מפרש זאת בהקשר של יחסים בין מדינות, "שכן פעולה זו תפר את השלום 

המקובל ביחסים בינלאומיים". אף שחז"ל השתמשו בכלל זה על מנת לשמור על יחסים טובים עם עובדי 

עבודה זרה, הרב מלמד איננו מחיל את הכלל על התושבים הערבים של מדינת ישראל, אלא מעביר אותו 

ליחסים בין מדינות.

הטיעון השלישי הוא ״חילול השם״ ואלו דברי הרב מלמד במלואם:

יתר על כן, בדורות האחרונים, בזכות השפעתה המוסרית של תורת ישראל, זכינו ואומות 

העולם קיבלו על עצמן חוקים ששומרים על זכויותיהם של מיעוטים, ומפני חילול השם 

אסור לנו לגרש את הערבים שאינם בגדר גר תושב. כלל הלכתי הוא שלא ייתכן דבר 

שאסור לבני נח ולישראל יהיה מותר )סנהדרין נט, א(, ואם על פי הדינים שהמתוקנות 

שבאומות העולם קבעו אסור לגרש בני אוכלוסיית מיעוט גם כשהם עוינים, גם עם ישראל 

צריך להתחשב במידת האפשר בעמדה מוסרית זו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר 
באמנות בינלאומיות מחייבות.28

לדבריו, שמירת זכויות של מיעוטים בעולם נעשית בהשפעתה של תורת ישראל, ולכן אל לנו להפר בעצמנו 

את הרף המוסרי שאנו הצבנו לאומות העולם, דבר שיגרום לחילול השם. מסכת הטיעונים המעגליים 

החותרים תחת דבריו-הוא אינם הדיון כעת, אלא המנגנון שהוא מפעיל, המונע את הטיהור האתני החלקי 

 xxxiv.שהוא היה רוצה לראות

טיעונים תועלתניים הם כמובן האמצעי האחרון והלא-מושלם להיאבק בתפיסת עולם גזענית ופוגענית, 

אבל חשוב להפעיל אותם גם בעת הצורך.

בסופו של דבר, אומר מלמד:

אמנם בינתיים, כאשר בפועל אין יכולים לפעול לגירוש מי שאינם זכאים להיחשב ׳גר 

תושב׳, חוזרת המצווה הבסיסית לנהוג בכבוד ואהבה לכל הבריות. שכן מגמת המצווה 

להקים חברה שכולה שותפה באידיאל התורה ולא לשם שנאת זרים ופגיעה בהם. ולכן 

כאשר מחמת סיבות שונות לא ניתן לקיים את המצווה, או שניתן לקיימה באופן מוגבל על 

ידי עידוד הגירה, המצווה הבסיסית להתייחס בכבוד ואהבה לכל אדם שאין ידוע שעמדותיו 
מרושעות או שהוא עוין אותנו – נשארת במקומה.29

הגישה המערערת
סטריאוטיפים הם דימויים של תכונות ועמדות המיוחסים לקבוצות אנשים. סידור העולם על בסיס ידע 

וניסיון החיים שלנו מסייע לנו להתמצא בעולם ולהתנהל בו. כל מפגש או לימוד הם הזדמנות לבדיקה 

מחודשת של הנחות היסוד שלנו. כאשר סטריאוטיפ נשבר, ומה שחשבנו לנכון מתברר כלא-מדויק, ישנו 

פוטנציאל לעורר סקרנות מחודשת. גורם ההפתעה הוא כלי חשוב ליצירת דיסוננס, שמאפשר לערער על 

הלכי רוח מקובלים.xxxv להלן אביא דוגמה למהלך כזה, בנוגע לאידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה:

בציבוריות הישראלית ישנו דימוי המקשר בין אמירות ומעשים גזעניים לבין האידיאולוגיה של ארץ ישראל 

השלמה. הדימוי מאושש בעקבות אמירות ומעשים אלימים וגזעניים כלפי ערבים, שנעשים על ידי מקצת 

xxxiii מכיוון שמדובר בהערכת מצב, יש שיטענו נגדו "שהרי הקב"ה זיכה אותנו בהרבה כלים מעשיים, אלא שהגלות 
הפנימית בה אנו שבויים חונקת את עם ישראל ומונעת ממנו להשתמש בכלים הללו לטובה", כפי שעושים תלמידי הרב 

גינצבורג באומרם כי מדובר בהחלטה שלנו, הנובעת ממידת האמונה והביטחון שלנו בה׳. לכך ישיב הרב מלמד ש"אין 

לנו לסמוך על הנס", אך בראייה מפוכחת, צעד כזה יביא את המדינה לבידוד ולמשבר.   

xxxiv כאמור, הוא אינו מבקש להעמיד פורעי חוק למשפט, אלא לגרש את "רובם". נוסף על כך, בסוף דבריו הוא מציע 
דרכים עקיפות לבצע את זממו, לדוגמה: "יתכן שעוד נאלץ לעבור מלחמות ומשברים, ואם המטרה תהיה לנגד עינינו, 

נוכל לפעול לכך שהתוצאה של המלחמות והמשברים תהיה גירוש נוכרים עוינים מארצנו". פניני הלכה, פרק ה׳.

xxxv על השימוש בדיסוננס ככלי חינוכי להתמודדות עם עמדות גזעניות, ראו במאמרו של אדר כהן המופיע בספר זה.



149

מתיישבי ההתנחלויות ותומכיהם לאורך השנים. מנגד, אפשר למצוא בשורשי האידיאולוגיה של ארץ ישראל 

השלמה קולות מרכזיים המשמיעים דרישה מוסרית של כבוד לכל אדם, אפילו הוא אויבך. כדי ליצור 

דיסוננס, עלינו למצוא אצל מצדדי האידיאולוגיה הפוליטית של ארץ ישראל השלמה את 

הקולות האלה, להבליט אותם ולחנך לאורם. לדוגמה:

אם זקוק מישהו לשנאת זרים לשם הגדרת, ביטוי או פרנסת הלאומיות 

הישראלית שלו – ויהא דתי או חילוני – "סימן שלא נטהרה עדיין הנשמה 
מזוהמתה"; אות הוא שגם אהבת ישראל שבו משובשת.30

דברים אלו נכתבו על ידי מוטי קרפל, פעיל והוגה דעות, הרואה את עצמו תלמידם של 

הרבנים אברהם יצחק וצבי יהודה קוק. אפשר להתנצח עם הגותו של קרפל, אך בסופו 

של דבר, אם נחלץ מהם שלילה מוחלטת של זלזול בכבוד האדם באשר הוא אדם, ראוי 

וכדאי להשתמש בדבריו.

הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, היה האידיאולוג הבולט 

של תפיסת ארץ ישראל השלמה, מפעל ההתנחלויות ושלילת הזכויות הלאומיות של 

הפלסטינים על הארץ. הוא העמיד תלמידים רבים אשר נמצאים בתפקידי הנהגה וחינוך בציבור הדתי. 

לדבריו, אין מקום לשנאה בתנועה הלאומית הישראלית, אלא כל הייעוד המשיחי ימצא "קירבה בינו, בין 
האומה הישראלית ובין כל עם ולשון, כל הנברא בצלם, כל הגויים כולם".31

הרב שלמה אבינר, גם הוא תלמיד של הרב צבי יהודה קוק, כותב את הדברים הבאים:

מעולם לא שמענו מפי הרב צבי יהודה ביטויים של שנאה ועוינות כלפי גויים, אפילו כלפי 

אויבים רשעי עולם. מעולם לא השתמש באנרגיה החינוכית שלו על מנת לטפח רגשי שנאה 

ועוינות ]...[ יחס הגון כלפי הגויים הוא ענין פשוט ולא צריך בירורים. יש לשמור על יחסים 
תקינים עם כל הגויים בארץ ובחוץ לארץ.32

נוסף על כך, אומר הרב אבינר לגבי הרב קוק: "הנצרות היא האויב הראשי של עם ישראל לדורותיו, ובכל 
זאת, כאשר הזדמנו לביתו כמרים נוצרים, קיבלם בסבר פנים יפות ודיבר אליהם בידידות".33

לסיום, אביא שני מקרים שבהם ביטא הרב צבי יהודה קוק את התנגדותו הנחרצת לפגיעה בערבים. הראשון 

הוא קטע ממכתב שכתב לאחר שראה ילדים יהודים מתנכלים לערבים ברחוב: 

נצטערתי ונתביישתי מאוד למראה עיני זה ]...[ העובדה הזאת, שהכאיבתני והעליבתני, 

כאמור, מחייבת אותי להעירכם על הצורך בשימת-לב חינוכית יתירה ומיוחדת לביטול 

אפשרויות שכאלה, גם מצד עצמה של תורת היהדות ומוסרה וגם מצד הערך המעשי 
היישובי והמדיני של משמרת דרכי שלום ויחסי שכנים.34

הקטע השני נכתב בעקבות כתבה בעיתון על ערבי שנמנם באוטובוס וחלץ את נעליו. צעירים עשו מעשה 

קונדס אווילי והחביאו את נעליו:

 ]...[ אם לצערינו קרה מקרה מחפיר כזה, של סידור עלבון וצער כזה, מתוך התלוצצות 

פרועה ומושחתת זו, על ידי אנשים מתוכנו, אל בן אדם משכננו הגרים ויושבים בתוכנו, 

הלא יש להוקיע זאת ולהתבייש בזה, ולחפש דרכים כיצד לפייס באמת את הנעלב, המזדמן 

לתומו ביננו, ולתקן את המכשלה הזאת, שלא יישנו חלילה עוד מקרים נוראים כאלה 
אצלנו, ולסלק את חילול השם העוון הזה מעלינו ]...[.35

גישת עקרונות-על ערכיים
גישה זו מבקשת למדוד את תקפותה של כל מצווה או תפיסת עולם מול עיקרון-על ערכי. "קידוש השם" 

הוא דוגמה נפוצה בשיח היהודי לעיקרון-על ערכי. האם מעשה כלשהו, אמירה או תפיסה כלשהי גורמים 

ל"קידוש השם", או שמא הם גורמים ל"חילול השם"? העיקרון המנחה הוא התקבלות המעשה בעיני יהודים 

וגויים כאחד. ישנם עקרונות-על או מושגים מטא-הלכתיים נוספים אשר שימשו במאבק נגד תפיסות 

נפסדות:

הרב איסר יהודה אונטרמן, הרב הראשי האשכנזי, הפך את הכלל התלמודי "מפני דרכי שלום" מהתנהגות 

פרגמטית לעיקרון-על ערכי, המשמש את היהודי בכל תפיסתו הדתית. כאשר מעשה או תפיסה נוגדים את 

השלום החברתי והמוסרי, אזי, ככל הנראה, הוא אינו תואם את התורה. לדבריו:

בשנים האחרונות נשמעו לדאבוננו מדי פעם דברי חתירה תחת ערכי המוסר של היהדות 

התורתית ובמיוחד נגד השקפת התורה על גוי ואדם, שכאלו אין יחס ראוי מצד ההלכה 

חינוך נגד גזענות ממקורות היהדות: מפת דרכים �

נשבר,  סטריאוטיפ  כאשר 
ומה שחשבנו לנכון מתברר 
כלא-מדויק, ישנו פוטנציאל 
 . מחודשת סקרנות  לעורר 
גורם ההפתעה הוא כלי חשוב 
ליצירת דיסוננס, שמאפשר 
לערער על הלכי רוח מקובלים.
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לנכרים. כאשר הראו להמבקרים שאין בדבריהם כל ממש והביקורת מופרכת מעיקרה על 

-ידי הלכות מפורשות, שנצטווינו להתייחס בחבה אל כל אדם הנברא בצלם ]...[ הם אומרים 

כי הלכות אלו נקבעו מפני דרכי שלום בלבד ולא משורת הדין הם ]...[ שאינו בבחינת מדת 
חסידות ולא כאמצעי להגן על עצמנו, אלא נובע מעצם המוסר של תורתנו הקדושה.36

מהלך זהה אפשר לעשות באמצעות הכלל של הלל הזקן: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". אם מביאים 

בחשבון שהלל הזקן טען שזו כל התורה כולה, אזי מדובר במהפכה של ממש, שמאפשרת לטעון, כטיעון 

חזק ולא כפתגם בעלמא, שהדדיות ושוויון בין אדם לאדם חייבים להתקיים באופן מוחלט.

על דרך נוספת להעמיד עיקרון-על כמנחה את התפיסה היהודית אפשר ללמוד דרך עיון מעמיק בתורה 

עצמה, כפי שעושה נחמה ליבוביץ בעיוניה בתורה. וכך היא כותבת:

ראיית התורה את זכר עבדות מצרים כאמצעי חינוכי מתבלט לעינינו ביותר ]...[ בתורה 

מנומקת המצוות המגינות על העבד בהזכרת החוויה הממשית אשר עברה על האומה עצמה 

והיא חרותה על לוח ליבם, חוויית עבדות והשפלתם ]...[ על פי פסוקים אלה ורבים אחרים 

כמותם אפשר אולי לשער, שזהו טעם גלות מצרים בראשית היווצרות האומה, וזהו טעם 

שבתם בבית עבדים וטעם גזירת גירות ועינוי לפני מתן תורה ולפני בואם לארץ היעוד 

– שירגישו הם בבשרם מהי עבדות ומהי השפלה, ומהו היות נתון לחמס ולגזל ולשלטון 
האדם באדם לרע לו.37

הגישה המניעתית
במחשבה לטווח הארוך, ראוי לקדם שינוי תפיסה רב-מערכתי ברמת המנהיגות התורנית, המנהיגות החינוכית 

ואף המנהיגות הפוליטית, שימנע, או לכל הפחות יקטין במידה ניכרת אפשרות של יצירת תפיסת עולם 

גזענית, הנסמכת על מקורות היהדות.

אין מנוס מלהתמודד עם האפשרות של קריאה מפלה ולא-שוויונית במקורות היהדות, 

ואם לא נצליח להתאים את התפיסה לעידן ההיסטורי של ריבונות יהודית בארץ ישראל, 
אזי תיתכן "פגיעה חמורה במפעל הגדול של שיבת ציון", כדברי הרב בני לאו.38

להלן אתאר ניסיון לפעולה כזו, שבסופו של דבר לא הגיע לכלל מימוש:39 בשנת 1968 פנה 

הרב הראשי לצרפת, הרב קפלן, לכמה מבכירי המלומדים בקהילת יהדות צרפת, בבקשה 

לגבש נייר עמדה בנוגע ליחס מחודש של הקהילה לנצרות ולאסלאם. מסמך זה היה אמור 

להוביל לדיון ולכתיבת מסמך מפורט, שיחייב את רבני הממסד הרבני בצרפת. אין ספק 

 Nostra( "שיוזמה זו התכתבה עם ה"הצהרה בדבר יחס הכנסייה לדתות הלא־נוצריות

Aetate(, שהוקראה על ידי האפיפיור פאולוס השישי בסיומה של ועידת הוותיקן השנייה 
ב-1965; הצהרה זו גרה לתפנית ביחסים בין הנצרות ליהדות.

הרב פרופ׳ שארל שלום תואתי, פרופ׳ ג׳ורג׳ וג׳דה והפילוסוף עמנואל לוינס נבחרו לכתיבת 

המסמך הראשוני. במסמך ליקטו הכותבים את כל המקורות שמאפשרים להפחית את 

העוינות בין היהדות לעולם הנוצרי והמוסלמי ולחזק את הקשר ביניהם. המסמך הסופי 

היה עשוי להוות תקדים לשינוי היחס, שהתקבל על ידי גוף רבני מרכזי. למרות חוסר ההיתכנות של מהלך 

כזה בעולם היהודי הלא-ריכוזי, הבאתי את הדוגמה הזאת כדי להדהד את קריאתו של הרב בני לאו; במאמר 

מ-2019 כותב הרב לאו נגד התורה הגזענית של תלמידיו הפוליטיים של הרב כהנא:

מוכרחים לעמול על העמקת התודעה של אחריות ישראל לשם ה׳ בעולם, בשמירת כל 

הנבראים. בלימוד זה יהיה צורך לדובב שפתי ישנים של כל גדולי ישראל שעמדו בחזית 

גדולה ומרשימה על כך ששם ישראל יתפאר בעולם רק אם הוא יבשר לאנושות כולה את 
ערכי הצדק והיושר.40

לשם כך, מן הראוי שיתאספו תלמידי ותלמידות חכמים, אנשי ונשות ספר, מלומדות ומלומדים, לכתיבת 

נדבך נוסף בסיֵפּר היהודי. אין צורך למחוק את ההיסטוריה הקשה של היחסים בינינו לבין האומות, אין 

להתכחש לעמדות שמובאות במקורותינו; אבל ראוי ליצור סיפר)ים( מעודכנים, מוסכמים ו"חתומים", 

הנשמעים ונראים בכל מדיה אפשרית, על ידי אנשי ונשות רוח מכל המגזרים, שמביאים בחשבון את ערכי 
xxxvi.היהדות ואת העולם המשתנה שבו אנו חיים

xxxvi באותו הקשר אפשר להזכיר את היוזמה הדתית לשלום. 

ת  א ק  ו ח מ ל ך  ר ו צ ן  י א
ל  ש ה  ש ק ה ה  י ר ו ט ס י ה ה
היחסים בינינו לבין האומות, 
ת  ו ד מ ע ל ש  ח כ ת ה ל ן  י א
 ; ו נ י ת ו ר ו ק מ ב ת  ו א ב ו מ ש
סיּפֵר)ים(  ליצור  ראוי  אבל 
ם  י מ כ ס ו מ  , ם י נ כ ד ו ע מ
ו"חתומים", שמביאים בחשבון 
את ערכי היהדות ואת העולם 

המשתנה שבו אנו חיים.
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תם ולא נשלם
בסרט התיעודי ׳יזכור: עבדי הזיכרון׳, מדגים הבמאי אייל סיון כיצד נעשית הבניית הנרטיב היהודי-ציוני 

במסגרות החינוך: מהפעלת ילדי הגן לשחק את יציאת מצרים, דרך פעילות לקראת יום השואה ועד 

הכנת טקס יום הזיכרון בשיתוף תלמידי התיכון. תקופת החגים הלאומיים המצוינים 

במערכת החינוך היא זמן אופטימלי להרחבת הסיֵפּר הלאומי: תקופה זו מתחילה בחג 

פסח, חג השחרור הלאומי הארכיטיפי, שמטרים את השחרור הלאומי של העם היהודי 

המודרני עם הקמת מדינת ישראל, המצוינת בחג העצמאות. תקופה זו גדושה במוטיבים 

המרכזיים של הסיֵפר היהודי-ישראלי ומאפשרת לפעול להרחבת המודעות הלאומית, 

לקראת משמעות שתכלול גם ראייה כלל-אנושית. זאת, בלי לאבד את הזיקה לזהות 

העצמית, אשר משמשת עוגן חשוב לעיצוב זהותם של המתחנך והמתחנכת. המאמץ 
xxxvii.מתחיל בגן הילדים ונמשך עד סיום פרק לימודיהם של המתחנכים במערכת החינוך

במאמר זה ניסיתי להתוות מפת דרכים של סימני דרך פרשניים המעוגנים במקורות 

ישראל, אשר יסייעו במאבק של אנשי ונשות החינוך נגד תפיסות גזעניות העלולות לנבוע 

ממקורות היהדות. עד שהראשית של בריאת האדם ב"צלם אלוהים" יתמזג עם האחרית של ימות המשיח 

– מוטל עלינו להיאבק ולעקור כל תפיסה גזענית שהתפתחה לאורך הדורות כאשר היא נסמכת על תורת 
ישראל. נדרש מאמץ להשתית בתוך הסיֵפּר היהודי תודעת בחירה המאופיינת בענווה ובאחריות, שיודעת 

לחבר גורל, ייעוד כלל-אנושי והתקדשות למען הטוב המשותף. ואידך זיל גמור.

xxxvii אני מפנה כאן למאמרה של ד"ר גליה בונה בספר זה: איך מפרקים הבניה חברתית? מודל להובלת שינוי עומק 
בבית-הספר.

חינוך נגד גזענות ממקורות היהדות: מפת דרכים �

נדרש מאמץ להשתית בתוך 
הסיפֵּר היהודי תודעת בחירה 
המאופיינת בענווה ובאחריות, 
ייעוד  גורל,  לחבר  שיודעת 
כלל-אנושי והתקדשות למען 

הטוב המשותף.
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