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בחיפוש אחר הזהות היהודית
יהויי,  עם  ינטלקטו ל  שוחחתי  שורות  לו  כתיבת  לוני  יום 
וכמו שקורה ל  ועם בשיחות כ לו עלתה הש לה מהי הזהות 
היהויית. מה  נחנו? מה עושה  ותנו ליהויים? מ מצע המ ה 
ה־19 ו ילך מתווכחים יהויים בש לה הזו. עי  ז ברור היה וחות 
 ו יותר מיהם ומהם היהויים: יורשיה של  ומה עתיקה, שכרתו 
בסיני ברית עם  לוהים, ושמ ז והל ה ניסו, במייה זו  ו  חרת 

של הצלחה, לחיות ל ורה. הם היו ַעם ה לוהים.

הגזע  היוונים חשבו שהם עצמם  מובן שזה הרגיז  חרים. 
לקול  לרמז  שנועי  "ברברים", שם  כינו  הם  העליון.  ת הש ר 
שמשמיעות הכבשים. גם הרומ ים חשבו שהם טובים מכל היתר. 
של  נבחריו  שהם  בירכה,  ית  כל  טענו,  והמוסלמים  הנוצרים 
ניתנה  כ שר  וכך,  רייוות.  שנות  מ ות  הייתה  התוצ ה  ה ל. 
ליהויים סוף סוף ההזימנות להיעשות  זרחים במיינות הל ום 
החילוניות החישות של מערב  ירווה, הם קוצו על המצי ה. 
במקרים רבים הם עזבו  ת  מונתם ו ת שמירת המצוות.  ך הם 

עייין נחשבו יהויים.

 בל ב יזה מובן, בעצם? כבר ל  היה  ושר לומר שזהו 
עם המקייש  ת עצמו ל ל, היות שרבים בתוכו ל  ה מינו עוי 

גזע. ר ש  ליהיות להיות  נהגו כמ מינים. נש ר  ול   ב לוהים 
לנצרות  הטבילֹו  ש ביו  יישר לי,  בנג'מין  בריטניה  ממשלת 
זהותו:  כך  ת  תוס  מצווה,  בר  שנעשה  לוני  סוורים  חוישים 
מוצ ו היהויי היה חשוב בעיניו מיתו הנוצרית. הו  כתב, "הכול 
גזע...  ין  מת  חרת",1 ו מר על עצמו, בתשובה ליברי התגרות 
של הווליטיק י ה ירי יני ל  ו'קונל, "כן,  ני יהויי, וכש בותיו 
של הג'נטלמן הנכבי היו ור ים גסים ב י נייח,  בותיי שלי היו 

כוהנים במקיש שלמה".

הצרה הייתה שה יבה כלוי היהויים ל  חילה, למרות כל 
יומרות הנ ורות, התבונה, המיע וה מנציוציה של מערב  ירווה. 
 ל  שכבר ל  היה  ושר להגייר  ת היהויים על וי יתם, היות 
של  הם ול  הגויים סביבם ר ו עתה בית  ת בסיס הזהות שלהם. 
וכך החלו לשנו   ת היהויים בשל גזעם, ובשנות השבעים של 
המ ה ה־19 נטבע מונח חיש לציון שנ ה זו:  נטישמיות. היבר 
יצר סכנה ויזית חישה. כל עוי הוגירו היהויים על וי הית יכלו 
אבל  כי ית  ושר להמיר.  הנוצרים לנסות להעבירם על יתם. 
גזע אי אפשר להמיר.  ויק הועולה שנש ר ל נטישמים היה 

 וו  גירוש היהויים —  ו השמיתם.

 חרי הלם השו ה, שוב  ירעה מוטציה בשנ ת היהויים. 
המכבית  ת  המערבית  בחברה  ט בו  הוטל  "גזע"  המילה  על 
ו יך  קיימת;  עויה  נטולת־הית  היהויית  הזהות  עצמה.  ולם 
 — " תניות"  הבמה:  על  עלה  וו   חיש  מונח  עתה?  ת וויין 
שבעצם מציין וחות  ו יותר  ת מה שהמונח "גזע" ציין במ ה 
כ" נשים  קבוצה  תנית  מוגירת  ה נגלית  בוויקיוייה  ה־19. 
המזיהים זה עם זה על יסוי חוויות משותוות של מוצ , חברה, 

תרבות  ו ל ום". 

פרשת
קדושים

לעילוי נשמת: וינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ל בן  ריה לייב שרטר
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נכיים  יש  עוי  כל  יורות:  הו  שלושה  חייה של  תניות   ורך 
הזוכרים  ת סביהם המהגרים ו ת  ורחות חייהם המיוחיים. ו ז 
הי  מתחילה להקליש, כי  ין סיבה של  יקרה כך.  ם היהויים 
בגולה היו רק קבוצה  תנית, הם היו נעלמים לוני עיין ועיינים, 
בסורי  מתה  ונש רים  ות  והיבוסים,  הוריזים  הכנענים,  כמו 

ההיסטוריה בלי להותיר כל חותם בתרבות המערב.

2000, כ שר הציע מכון מחקר בריטי להגייר  ת  בשנת 
יווק   קם  יתית,  כקהילה  ול   כקבוצה  תנית  בריטניה  יהויי 
עיתונ י ל ־יהויי ו מר  ת המתבקש. " לה הם מים ריויים", 
כתב  נירו מ ר, "וככל שנתבוסס בהם עוי כן יתרייו וילכו". 

והו  המשיך:

ליהויים היו תמיי סיוורים בשביל כולנו. הם העמייו 
 ת התנ"ך, מן המסעירות שביצירות שהולייה הרוח 
ה נושית. הם נולו קרבן לורי הב ושים הנור  ביותר 
לכול,  מעל  המערבי.  לטירוף  טרף  המוירנה,  של 
וגנטית  תרבותית  הישריות  של  סיוור  הו   סיוורם 
סוור  ה לויים,  שנות  עי  הרומית  ה ימוריה  מימי 
של קיום ושגשוג בתוך מערבולת רוחשת של שבטים 

 ירוויים עוינים. 
הגוף,  של  הֶ ּווס  התנ"ך,  התנ"ך של חר  זה,  סיוור 
ל  של המילים, היה כרוך בחישול תחרותי רב־יורי, 
ורץ  המוירניות  ול מריקה  ל ירווה  הטיח  שבשי ו 
של  ובמיע  בתרבות  למצו   קשה  ג ונים.  של   ייר 
הרבה  בהם  הצליחו  ל   שהיהויים  תחומים  המערב 
ציור,  רק  ב וכלוסייה.  ולי  לשיעורם  ומעבר  מעל 
מחול עממי ומוזיקת ר ו. הלקח לל -יהויים, ש ינם 
מ מינים כי יש עם ש לוהים בחר, הו  שיורות על 

 ל  שה תניות מציינת מ ין ב נו, ל  ל ן  נו הולכים. 
הי  נוגעת לתרבות ולמטבח, למערכת של זיכרונות שמיברים  ל 
לבם של הורים  ך וחות מכך  ל לב ילייהם. ובכל מקרה, אין 
 תניות יהויית  חת: יש  תנויות, ברבים. ה תניות הי  העיתיות 
המביילה בין יהויי סוריי לבין בן עמו ה שכנזי, ו וילו בין בני 
רבים  יברים  מכך,  יתרה  שונות.  סורייות  ו  שכנזיות  עיות 
בכלל.  לו  יהוייים  יהויית  ינם  כמציינים  תניות  הנתוסים 
ב רצות  הל ־יהוייות  התרבויות  ביהויים  שטבעו  עקבות  הן 
תווצתם: לבוש וולני, מוזיקה רוסית, מטבח צוון  וריקני, ניב 
של  יהויי  וניב  ייייש  בשם  הייוע  ביניימית  גרמנית  של  יהויי 
הי   ה תניות  ליינו.  סוניולית  ו  המכונה  ביניימית  סוריית 
כיהוייים  במקרים רבים מערכת של כלים ש ולים המצטיירים 

כי מוצ ם נשתכח. 

היהיות  יננה  תניות והיהויים  ינם קבוצה  תנית. לכו 
לכם לכותל המערבי ותר ו יהויים מכל צבע  נושי ומכל תרבות 
ובבני  ישר ל מ תיוויה  בבית   שיש תחת השמש. תוגשו שם 
ישר ל מהויו וביהויי בוכרה שבמרכז  סיה, ביהויים עיר קים 
רים, מצרים וכוריים ולובים ותימנים, לצי יהויים  מריקנים  רּבֶ וּבֶ
מרוסיה, יהויים ירום  וריקנים יור שלישי ליוצ י ליט , ויהויים 
בריטים שב ו לשם מ זור יובר גרמנית בוולין. הם שונים  לה 
מ לה במ כליהם ובמוזיקה שהם שומעים, במלבושם ובמנהגיהם 
ובמוסכמות החברתיות שלהם. היהיות  יננה  תניות,  ל  וסיוס 

רב־ תני.

ולבי מז ת,  תניות  ינה מ ריכה ימים.  ם היהויים הם רק 
קבוצה  תנית, גורלם יהיה כגורל כל הקבוצות ה תניות היושבות 
בתווצות. עם הזמן הם ייעלמו. כמו נכייהם של המהגרים ה ירים, 
הוולנים, הגרמנים והנורווגים ל מריקה, הם יותכו בכור ההיתוך. 
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להעליב  חרים  ו להרוויח מחולשתם  וילו  ם הם כלל  ינם 
מויעים לכך, כי  לוהים תמיי מויע. 

ול   כל יים  השיה  לזרוע  ת  ל   וירושו  קיוש  להיות 
ללבוש שעטנז —  ו כוי שהיינו מנסחים ז ת היום, לכבי  ת 
שלמותה של הסביבה. וירושו ל  ללכת  חר  לילי הזמן — ולכל 
ציק,  לעשות  בעסקים,  ישר  להיות  וירושו  משלו.  זמן  לילים 
ברכותיך  עם  חרים  ת  ולחלוק  כי ות,  למועסקים  להתייחס 
)בימים ההם: חלקים מן היבול(. להיות קיוש וירושו ל  לשנו  
רע,  ל  לכם  עשה  מישהו  לנטור.  ם  ול   לנקום  ל    נשים, 
לו להבין מה עשה  הוכיחו  ותו על מעשיו. תנו  תשנ ו  ותו. 
ו יך וגע בכם, תנו לו הזימנות להתנצל ולתקן, ו ז סלחו לו.

ה ומץ  על  "שמרו  וירושו  תהיו"  "קיושים  לכול,  ומעל 
ביסויו,  וירושה,  בעברית  "קיוש"  המילה  שונים".  להיות 
ֲ ִני ה' ֱ ־לֵֹהיֶכם" הו  משוט  ָקיֹוׁש  י  ִכּ ְהיּו,  ִתּ ים  "נביל". "ְקיִֹשׁ
הם  מעטים  העולמית  היתית  הסורות  בכל  נוגי־ ינטו יציה. 
ל ינטו יציה הטבעית.  יך  ושר  כמוהו  המשוטים המנוגיים 
להיות כ לוהים? הו  מוחלט,  נחנו סוויים. הו  נצחי,  נחנו בני 
תמותה. הו  עצום מן היקום,  נחנו רק גרגיר על וני כוכב לכת 
יכולים  ז ת,  ומרת התורה, מבחינה  חת  נחנו  ובכל  זערורי. 

להיות יומים לו. 

 לוהים נמצ  בעולם  בל  יננו של העולם. וכך גם  נחנו 
נקר ים לחיות בעולם  ך ל  להיות שלו.  יננו סוגיים לטבע. 
מוני  רק  כולם  כמו  מתנהגים  ל וונה.  יננו   יננו משתעביים 
שכולם ככה.  יננו הולכים בתלם.  נחנו רוקיים לניגון משלנו. 
ועוזרים  עמנו  של  העבר  זוכרים  ת  בהווה.  נחנו  חיים   יננו 
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יורות החיים על שכלם ועל עמלם, מחוץ לווי ויות 
ו־ יניבו  יינשטיינים  המרכזי,  הזרם  של  הנוחות 
גיול כוחה  וזיווים. ר ו מה  ויטגנשטיינים, טרוצקים 
של תרבות... היהויים ב מת היו שונים; הם העשירו 

 ת העולם והעמייו בוניו  תגרים.2

 נירו מ ר  יננו יהויי, וגם בית  חרת  ינו מ מין,  ך יבריו 
מן  שהי   קיושים,  ורשת  קרי ת־הכיוון שבותח  הולמים  ת 
י ָקיֹוׁש ֲ ִני  ְהיּו, ִכּ ים ִתּ המשוטים החשובים ביותר ביהיות: "ְקיִֹשׁ
העם שנקר   ונותרו  היו  היהויים  ב(.  יט,  )ויקר   ֱ ־לֵֹהיֶכם"  ה' 

 ל הקויש. 

הקשרו.  בתוך  קור   ותו  רש"י  הזה?  הוסוק  וירוש  מה 
הורק הקוים, ורק יח, עסק ב יסורי עריות. כך גם הורק הב , 
ורק כ. לכן הו  מורש "קיושים תהיו — הוו ורושים מן העריות 
ומן העבירה". הרמב"ן מציע הסתכלות רחבה יותר. התורה  וסרת 
להוסיף  עליה  למה  ומתירה  חרים.  מסוימים  מעשים  במוורש 
ולומר "קיושים תהיו"? כיי שננהג  יווק גם ביברים המותרים 
לנו.  ל תהיו גרגרנים,  וילו בסעויה על טהרת הכשרות.  ל 
תהיו,  למהירין.  ל  כשר  היין  גם  ם  תהיו  לכוהוליסטים, 

כביטויו המוורסם של רמב"ן, נבלים ברשות התורה.

 לו הן ורשנויות מקומיות. הן  ומרות מה כוונת הוסוק 
בהקשרו המיייי.  בל נר ה שיש לו גם כוונה רחבה יותר, וורק 
הֵרַע  ל הוב  ת  וירושו  קיוש  להיות  מהי.  מלמינו  עצמו  יט 
ול הוב  ת הֵגר. וירושו ל  לגנוב, ל  לשקר ול  לרמות  חרים. 
וירושו ל  לעמוי על הים, ל  לחבוק יייים כשחיי  ים בסכנה. 
וירושו ל  לקלל חירש ול  לתת מכשול לוני עיוור, כלומר ל  
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לבנות  ת עתייו. ל  במקרה נקר ים הנישו ים "קייושין", כי 
כמו ש לוהים  ל ים  חי  חר,  נ מן  להיות  וירושו  להתחתן 
התחייב לשמור לנו  מונים גם בזמנים קשים ו נו התחייבנו כך 

כלויו.

להיות קיוש משמעו להעיי על שכינתו של  לוהים בחיינו 
האחד שמעבר  על  בקיומו  שמעיד  מי  הו   יהויי  עֵמנו.  ובחיי 
לו. להיות יהויי משמעו לחיות מתוך מויעות לשכינה ה לוהית 
יכולים  רו ים,  בל  נו  ש יננו  ה ל  של  לנוכחותו  שבקרבנו: 
להרגיש  ת כוחו שבתוכנו — הכוח היוחף  ותנו להיות  מיצים, 
ישרים ונייבים יותר. זו מהותן של המצוות ביהיות: להזכיר לנו 

 ת נוכחותו של ה לוהי.

עם  חי  רק  יש  תניּות.  בל  ה ימה  וני  על  לכל  ים 
ש ף תמיי, כעם, להיות קיוש. וזו בעיניי התשובה לש לה מהו 

להיות יהויי. 

.Benjamin Disraeli, Lord George Bentinck: A Political Biography )1852(, p. 331  .1
.Andrew Marr, The Observer, Sunday May 14, 2000  .2


