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הסבים 
היו  מאיתנו  רבים  של  והסבתות 
נפשעת  גזענות  של  קורבנות 
חלק  לצערנו,  אך  דורות.  במשך 
אותם  של  ונכדותיהם  מנכדיהם 
יהודים ויהודיות שסבלו מגזענות, 
מהסוג  לגזענים  גזענים,  לסתם  ולא  בעצמם.  לגזענים  הפכו 
והדת.  המסורת  בשם  היהדות,  בשם  גזענים   – ביותר  הגרוע 
איך ייתכן שהדלק הכי נפיץ של הלאומנות ושנאת הזרים היא 
ואורחות  בהלכה  הדבקות  דווקא  היהודית,  האמונה  דווקא 

החיים הדתיים?
התשובה הקלה, והמנחמת, היא שזהו עיוות של היהדות, 
זוהי סטייה, זוהי טעות, בורות, אלו עשבים שוטים המייצרים 
מוטציה של יהדות. אך לצערי הרב – תשובה זו אינה נכונה. 
מי שמכיר את מקורות היהדות יודע שאפשר לצטט מקורות 
קסנופובית,  גזענית,  בעמדה  שיתמכו  הדורות  מכל  רבים 
את  לעשות  אפשר  כמובן,  אך,  והתנשאות.  שנאה  מלאת 
אדם  אהבת  היהדות  מקורות  מתוך  לשאוב  הגמור,  ההפך 
ולאביון,  לגר  דאגה  הבריות,  אהבת  אלוהים,  בצלם  שנברא 

אחריות חברתית ושאיפה לדרכי נועם ונתיבות שלום.
‘וזאת התורה אשר  לוי: מאי דכתיב:  בן  יהושע  רבי  “אמר 
לו  נעשית   - זכה  לא  חיים,  סם  לו  נעשית   - זכה  משה’?  שם 
סם מיתה” )בבלי יומא עב ע”ב(. אותה תורה שיכולה להביא 
ושנאה.  הרס  לזרוע   – אחרת  בפרשנות  יכולה  ושלום,  חיים 
לוי מלמד אותנו שתרבות, מסורת  בן  יהושע  ר’  מאמרו של 
או דת אינן נושאות בתוכן מצפן מוסרי. את המצפן המוסרי 
נושא האדם, ובעזרתו הוא מפרש את המסורת שלו ומעצב 
אותה כסם חיים. שנאה ופחד מולידים פרשנות המגבה את 
הרגשות הללו. אהבת אדם ותקווה לחיים מעצבות פרשנות 

המקדמת שלום ורודפת צדק. 
לעסוק  טעם  שאין  למסקנה  להביא  עלולה  הזו  התובנה 
במקורות היהדות שהרי ממילא הם משמשים כשופר לעמדות 
המסורת  של  אותנטי  ייצוג  אינן  והן  אידיאולוגיות  פוליטיות, 
לוותר על הניסיון  יאמרו הספקנים,  כך,  המקודשת. עדיף אם 
לשכנע ש’כך ולא אחרת אומרת היהדות’, ויש להעדיף אפוא 
והליברליזם על פני השפה  זכויות האדם, ההומניזם  את שיח 
היהודית. יתרה מזו, ישנם רבים הרואים דווקא בדת היהודית 
ובדת המוסלמית את המקור והסיבה לסכסוך הלאומי וסוברים 
לדיאלוג  תביא  משותפת  מערבית,  חילונית,  חשיבה  שרק 
הדתית  השפה  את  לנטרל  מבקשים  הם  כך  משום  ולשלום. 

המפלגת ולהתמקד בשיח זכויות האדם המאחד. 
אני מתנגד למסקנה זו וחושב שחובה עלינו להמשיך ולדבר 
בשפת המסורת היהודית בכל תחום החשוב לחיינו. מדוע? כי 
השפה היהודית היא מקור השראה רב־עוצמה עבורנו ועבור 
רק  היהדות  הפקרת  לו.  חשובה  היהודית  שהמסורת  מי  כל 
לשיח הגזעני והמתלהם הופכת את שאלת היחס למי שאינו 
יהודי למאבק בין ‘יהודים’ לבין ‘דמוקרטים’, בין נאמני היהדות 
לנאמני המודרנה. בעוד היא בעצם מאבק בין שתי פרשנויות 
נובעים  ולעבד  לגר  ההוגן  והיחס  הדתית  הסובלנות  ליהדות. 
מיכולת ההזדהות שלנו כעם שסבל בעצמו - “כי גרים הייתם 

בארץ מצרים”. אלו הם ערכים יהודיים לאומיים. 

המיוחדת  לתרבות  היהודית,  לאומה  בן  להיות  גאה  אני 
שלה. מי שיש לו תודעה לאומית אינו בז או פוגע בקבוצות 
לאומיות או דתיות אחרות, הוא מעריך אותן מפני שהוא יודע 
את חשיבותן וערכן של תרבות לאומית, של דת ושל מסורת. 
ומתנשאת  זהות לאומית הופכת ללאומנות שחצנית  כאשר 
אחרות  לאומיות  קבוצות  על  כנעלה  עצמה  את  רואה  היא 
עם  ולדיאלוג  לקשר  הרצון  ואת  היכולת  את  מאבדת  והיא 
שכניה. מגישה לאומנית צומחים זרעים של פורענות וגזענות 
לטפח  הוא  שלנו  החינוכי  התפקיד  וקשה.  מרה  ואחריתה 
שלנו  ובתרבות  במסורת  לראות  לאומנות.  ולבקר  לאומיות 
לראות  בבד  בד  אך  היהודית,  הלאומית  לזהות  המפתח  את 
סובלנות  שלום,  של  לחיים  ההשראה  מקור  את  ביהדות 

ותקווה.  

“דורש שלום” - שפה יהודית 
ואחריות מוסרית

ד"ר אריאל פיקאר עמית מחקר במכון שלום הרטמן 
והמנהל החינוכי של תכנית בארי, ייקח חלק בכנס השנתי 

של מכון הרטמן בנושא “בין לאומיות ללאומנות בעתות 
משבר ושגרה” אשר ייערך במכון ב־9 במרץ.
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