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ובגויים לא יתחשב
עיתוניא.  וקורםיא  וינםי  קפה  בבית  יושביא  יהודיא  שני   .1933
הםחד מעיין במקומון יהודי, השני ב׳דר שטירמר׳ הידוע  שמצה. 
"םיך םתה מסוג   קרום םת התועבה המצחינה הזםת?", שום  
םגיד  ך.  םני  "מה מספר העיתון ש ך?  הרםשון. חברו מחייך. 
היהודיא מתבו  יא, היהודיא מתקוטטיא, היהודיא נע מיא. םתה 
יודע מה מספריא בעיתון ש י? היהודיא שו טיא בבנקיא, היהודיא 
שו טיא בעיתונות, היהודיא שו טיא בםוסטריה, היהודיא שו טיא 
בעו א. ידידי, םא חשקה נפשך בחדשות טובות ע  היהודיא, קרם 

תמיד םת העיתוניא ש  הםנטישמיא". 

בדיחה ישנה ועצובה. םב  יש  ה יסוד ויש  ה היסטוריה, 
הדבריא  מן  כמה  השבוע.  בפרשת  מתחי ה  הזםת  וההיסטוריה 
ש   מפיו  יצםו  ישרם   עא  ע   פעא  םי  שנםמרו  ביותר  היפיא 
מֹהּו... ַמה ּטֹבּו םָֹהֶ יָך  ב עא: "ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב... ּוְתִהי ַםֲחִריִתי ּכָ
ָרֵם ". ׂשְ ֶבט ִמּיִ ֲעקֹב ְוָקא ׁשֵ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ָרֵם !.. ּדָ נֶֹתיָך, ִיׂשְ ּכְ ַיֲעקֹב, ִמׁשְ

ב עא  ם היה םוהב ישרם  גדו . מש ם הצ יח  ק   םת 
בני ישרם , ומפיו יצםו ברכֹות, זמא תוכנית םחרת, מוצ חת. הום 
הציע שנשיא מוםביות יפתו גבריא מבני ישרם , וכםשר י כדו 
םותא ברשת הזימה ידיחו םותא גא  עבודה זרה. עשריא וםרבעה 
ם ף םיש מתו במגפה שהכתה מיד בעא )במדבר כה; במדבר  ם, 

טז(. חז"  מנו םת ב עא בין שבעת םישי המקרם היחידיא שםין 
 הא ח ק  עו א הבם.1 

יתברך  דווקם בב עא שישרם   כן בחר הקב"ה  מדוע םא 
ה׳  כםן  ִג ג   זכםי".2  מה  ידי  ע   זכות  "מג ג יא  הרי  מפיו? 
מנוסחת  התשובה  שבחייביא?  גדו   ידי  ע   כזםת  גדו ה  זכות 
ָפֶתיָך" )כז,  ְ ָך ָזר ְו ֹם ִפיָך, ָנְכִרי — ְוַם  ׂשְ  נו בספר משֵ י: "ְיַהּ ֶ
ב(. מוטב שםחריא ישבחו םותנו ו ם םנו עצמנו. דומה שםין עוד 
םומה שספרותה ה םומית טופחת ע  שכמה פחות מכפי שעושה 
כיש ונותיו,  םת  בחר  זכור  ישרם   עא  ישרם .  התנ"ך  עא 
ופחות מזה םת סגו ותיו.  ם פיו ש ֹו הי   םותו. נדרש,  פיכך 
זר שיעשה זםת; ודווקם כזה שםינו םוהב םותו. משה נזף בעא. 

ב עא, הנוכרי, הי   םותו. 

םך םא כך, מה פירושו ש  התיםור המפורסא שבפי ב עא 
)במדבר  ב"  ָ ִיְתַחּשׁ ּוַבּגֹוִיא  ֹם  ּכֹן  ִיׁשְ ְ ָבָדד  ָעא  "ֶהן  ישרם ,   עא 
כג, ט(? בשיחות קודמות  פרשה זו טענתי נגד הפירוש שנעשה 
רווח בעת החדשה, שגור ו ש  עא ישרם  הום  חיות  בדד, ב י 
ידידיא, שנום ועזוב: כםי ו הםנטישמיות הים גזרה נצחית. םב  
םין הים כזו. םיש מן הנביםיא  ם גרס כך.  הפך: כמה מהא ניבםו 
שיבום היוא וםומות העו א יכירו בם והי ישרם  ויבוםו  עובדו 
יא ִמֹכּ   ָרה ֲםָנִשׁ במקדש בירוש יא. זכריה מנבם כיצד "ַיֲחִזיקּו ֲעָשׂ
י  ִכּ ֶכא  ִעָמּ 'ֵנְ ָכה  ְיהּוִדי ֵ םמֹר,  ִםיׁש  ְכַנף  ִבּ ְוֶהֱחִזיקּו  ַהּגֹוִיא  נֹות  ְ ֹשׁ
ֶכא׳" )ח, כג(. הםנטישמיות םינה גזרת גור   ִעָמּ ַמְענּו ֱם־ ִֹהיא  ָשׁ

בשוא םופן. 

מה םא כן פשר ברכתו זו ש  ב עא? םּבן־עזרם מבםר כי 
זרה,  תרבות  בקרב  כמיעוט  שיחיו  העמיא  הכוונה  כך שמכ  
רק היהודיא יצ יחו  שמור ע  זהותא. הרמב"ן מפרש שםמונת 

פרשת
בלק

 עי וי נשמת: פינחס בן יעקב םשר םייז, עזרים  בן םריה  ייב שרטר
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עא ישרם  גא  ם חי בםותה ישות מדינית.  ם הייתה  ו סביבה 
נתון  גור ות  היה  הום  שוניא  במקומות  משותפת.  תרבותית 
םת  רםו  היהודיא  ה  ו,  ההבד יא  כ   ו מרות  בתכ ית.  שוניא 
עצמא כםומה וכך גא נתפסו בעיני םחריא: העא הג וב י הרםשון 

בעו א, ותקופה םרוכה גא העא הג וב י היחיד.

ש   שם תו  הייתה  זםת  םותא  םומה?  עשה  כן  םא  מה 
רב סעדיה גםון במםה העשירית  ספירה, ותשובתו המפורסמת 
הייתה "םין םומתנו םומה ם ם בתורותיה". םת עא ישרם  מכוננת 
תורת ישרם ; זו םומה בריבונות הם . בםורח שםין דומה  ו, הא 
קיב ו םת חוקיהא עוד  פני שישבו בםרצא — ומשוא כך נותרו 
מחויביא  חוקיא ם ה גא כשםיבדו םת םרצא.  ם היה עוד כדבר 

הזה בדברי ימי הםומות. 

יש  ייחודי.  בםורח  ביהדות  םפום  חופפיא  וה םוא  הדת 
םומות עא דתות רבות, כגון םרצות הברית םו,  מעשה, בריטניה 
רבות:  םומות  ע   השוררות  דתות  יש  היוא.  ש   הרב־תרבותית 
הנצרות והםס םא הן דוגמםות מתבקשות. רק במקרה ש  היהדות 
יש תוַםא םחד־ םחד בין הדת   םוא. ב י הדת היהודית  ם היה 
מהםנטישמיות(.  ) בד  העו א  ברחבי  היהודיא  בין  שיחבר  דבר 
שהייתה  מה  מפסיקה  היות  הייתה  היהדות  היהודי  העא  וב י 
םדא  שבין  משותפת  בםחריות  המ וכד  עא  ש   םמונתו  תמיד, 

 חברו ובין םדא  ם והיא. צדק ב עא: עא ישרם  יוצם דופן. 

ע  כן, טעות מרה הים  הגדיר םת היהודיּות כעניין םתני — 
נגדיר םתני כםשר נגדיר. םא םתניות הים צורה ש  תרבות, הנה 
היהודית  החברה  הרי  רבות.  ם ם  םחת  םתניות  םינא  היהודיא 
בישרם  הים םנציק ופדיה חיה ש  כ  םתניות, כמעט, ע  פני 

ישרם  תישםר טהורה, ו ם תיעשה בִ י  ש  מסורות והשפעות 
וניכר  וח ק,  חד  מבםר  ָבר׳  ּדָ 'ַהֲעֵמק  בפירושו  הנצי"ב  נוכריות. 
שהום מכוון ם  בני זמנו המתבו  יא: "עם ישרם , כשהום לבדד 
כםשר  ובגוים,  ובכבוד;...  במנוחה  ישכון  עמהא,  מתערב  וםינו 
בעינא  נחשב  םינו  יתחשב:  לא  עמא,  מעורב  רוצה  היות  הום 

 התחשב כ    םדא".

םחר,  ידוע  םנטישמי  ורומז  ה  נוספת,  םפשרות  יש  םב  
ג׳׳ ק׳ צ׳סטרטון,3 שכבר הזכרנו בחודש שעבר בשיחתנו  פרשת 
נפש  עא  "מדינה  הים  םרה"ב  כי  הידועיא  בדבריו  בהע ותך, 
ש  כנסייה" ו"המדינה היחידה בעו א שנוסדה ע  םדֵני םמונה 
וזה הדבר שייחד  דתית".4 כזםת בדיוק הייתה ישרם  הקדומה, 
םותה. התרבות הפו יטית הםמריקנית מושרשת עמוקות בםידיםה 
נוסדה  הקדומה  ישרם   הברית.5  ובמושג  המקרםית  ישרם   ש  
ע  םדֵני םמונה דתית, והייתה מתוך כך מדינה שנפשה הים דת. 

י"ד  הרב  ש   התיםוריה  םת  הצגנו  הנזכרת  בשיחתנו 
דרכי־ שתי  ש   שי וב  הום  ישרם   עא  ש פיה  סו ובייצ׳יק 
התםגדות שונות, ַמחנה וֵעדה. מחנה מת כד בג   םויב משותף. 
םומות העו א, עתיקות כמודרניות, נוצרו בש  נסיבות היסטוריות. 
קבוצת םנשיא חיה בםרץ מסוימת, חו קת םותה תרבות, יוצרת 

חברה, וכך נעשית םומה.

וםי ך,  ם היה םף  ם   עא ישרם , במיוחד מג ות בב  
םחד מהמםפייניא המקוב יא ש  םומה. היהודיא  ם גרו בםותה 
םרץ. ח קא חיו בםרץ ישרם , םחריא בבב , עוד םחריא במצריא. 
בהמשך הא נפוצו ע  פני העו א כו ו.  ם הייתה  הא שפת דיבור 
יומיומית משותפת. היו שפות דיבור יהודיות רבות: גרסםות ש  
יידיש, ש   דינו, ש  ערבית יהודית ועוד ניביא יהודייא םזורייא. 
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הםדמה. םא םתניות הים מי ה םחרת  גזע, הרי היהדות כםתניות 
 ם הייתה מםפשרת גיור, שהרי גזע םי םפשר  שנות. 

זה  במובן  יתחשב"  ובגוייא  ם  ישכון  " בדד  ישרם   עא 
ש   םו  פו יטיקה  ש   גיםוגרפיה,  ש   עניין  םינה  ש םומיותו 
םתניות. הים עניין ש  היענות  קריםה ם והית  היות שותפיו 
בברית ו שמש מופת ש  םומה המתייחדת בדתה ובםורח חייה. 
םא נםבד זםת, נםבד םת הדבר היחיד שהיה ונשםר מקור תרומתנו 
היחידםית  מורשת הםנושות. כםשר םנחנו שוכחיא םת הדבר, 
ה׳ מםרגן  נו,  מרבה הצער, םנשיא כמו ב עא וכמו צ׳סטרטון 

שיזכירו םותו  נו בדרכא. מוטב ש ם נזדקק  תזכורות כם ו.

1  משנה, סנהדרין י, ב.
2  תוספתם, יומם ד, יב.

3  הקביעה שסופר והוגה זה היה םנטישמי םינה ש י ם ם ש  המשורר ו' ה' םודן. 
צ'סטרטון כתב: "םמרתי שסוג מסויא ש  יהודיא נטה  היות רודן, וסוג מסויא םחר 
ש  יהודיא נטה  היות בוגד. םני םומר זםת שוב. עובדות ידועות כגון ם ו מותר 
 הזכירן בביקורת ע  כ  םומה ע  פני הםדמה: םין זה נחשב ב תי־ יבר י  ומר 
שסוג מסויא ש  צרפתיא נוטה  היות חושני... םני מתקשה  הבין מדוע םין  קרום 
 רודניא רודניא ו בוגדיא בוגדיא רק מפני שהא במקרה בני גזע שנרדף מסיבות 
 G.K. Chesterton, The Uses of Diversity, London, Methuen( "םחרות ובזמניא םחריא
Co., 1920, p. 239 &(. ע  כך כתב םודן, "חוסר הּכנות בטיעון זה נחשף במעבר 

ש  כותבו מהמונח 'םומה'  מונח 'גזע'". 
 G. K. Chesterton, What I Saw in America, New York: Dodd, Mead and Company,  4

.1922, p. 7
5  כפי שהרםו  מש  ההיסטוריון פֶּרי מי ר והסוציו וג רוברט בֶּ ה.


