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‡ ;È·ÈË˜ÏÂ˜‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ :‡Â·Ó .בית המשפט העליו והזיכרו הקולקטיבי.
· .1 ;È¯ÂËÒÈ‰‰ ¯˘˜‰‰ .היהדות המשיחית במאה הראשונה :האפשרות שנעלמה;
 .2תחיית המתי :היהדות המשיחית בתקופה המודרנית;  .3היהודי המשיחיי וחוק
השבות?Â˙Â‡ ‰ÂÎ Â‡ È˙Â‰Ó „Â‚È ‰˙ÏÈ‚ Ì‡‰ :Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ Ï˘ Â˙Ú¯Î‰ .‚ .
„ .1 ;ÔÂÏ‡ Ï˘ ˙È„Â‰È‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ˙ÒÈÙ˙ .היהדות כמהות;  .2שנאת ישראל
הנצחית;  .3מהסנהדרי אל בית המשפט העליו  :היסטוריה ולאומיות‰˜È¯ÂË¯ .‰ .
˘ .1 ;˙ÂÈÁÓÂÓ Ï˘ ˙ÂÒÎÂ ˙ÂÈÂÚ Ïהצגת רקע עובדתי מגמתי;  .2חוות דעת מומחי:
מומחי למה? .˜¯· Ï˘ ÂÈ„ ˜ÒÙ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙Â¯Ú‰ .Â

א .מבוא :הזיכרו הקולקטיבי
הזיכרו הלאומי ,או הזיכרו הקולקטיבי ,הוא האופ שבו זוכרי בני אומה את עבר.
כל אומה והזיכרו הקולקטיבי שלה .האמריקאי זוכרי את מסיבת התה של בוסטו,
הצרפתי זוכרי את יו הבסטיליה ,ואנו זוכרי את אשר עשה לנו עמלק .הזיכרו
הקולקטיבי אינו משק את אירועי העבר אובייקטיבית .כמו בני האד ,שאינ יכולי ואינ
רוצי לזכור את כל עבר ,כ ג אומות אינ זוכרות את כל עבר .הזיכרו הקולקטיבי הוא
אפוא תמיד תוצר של תהליכי עריכה ,בחירה וניפוי ,ואריגה של מה שנותר אל תו רקמה
אחת תו ניסיו לגשר על הפערי ,לאחות את הקרעי וליצוק בה אחידות ,המשכיות
והרמוניה .תהליכי עריכה אלה ,שה בחלק מודעי וברוב סמויי ,ה הכרח קיומי :כמו

*

מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטי  ,הקריה האקדמית אונו .אני מודה לד"ר עמיחי כה,
למשתתפי הסמינר המחלקתי בקריה האקדמית אונו ולמשתתפי הכינוס הישראלי למשפט
והיסטוריה  ,2010על הערותיה המועילות לגרסאות קודמות של המאמר.
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האד כ ג האומה :ללא גרסה מעובדת וערוכה של הזיכרו היא מאבדת את תחושת
הזהות העצמית וההמשכיות ההיסטורית.
בעשורי האחרוני זכה חקר הזיכרו הקולקטיבי להתעניינות גוברת בקרב היסטוריוני
וחוקרי תרבות .1שאלת הזיכרו הקולקטיבי ,ועתה נוכל לומר שאלת הרכבתו או ייצורו של
הזיכרו הקולקטיבי ,זכתה לתשומת לב ממוקדת ,במיוחד לאור הגישות הביקורתיות
החדשות לחקר הלאומיות בכלל .2חוקרי במדינות רבות בדקו את הזיכרו הקולקטיבי של
אומות שונות ואת המיתוסי המכונני שלה וחשפו את תהליכי ייצור והרכבת .3במוב
זה אנו חיי ,לפחות בתחו המחקר ההיסטורי ,בעיד של ניפו המיתוסי.
תהלי זה לא פסח על ישראל .מאמצע שנות השמוני לער ,ע עלייתו של גל
"ההיסטוריוני החדשי" ,נתו הזיכרו הלאומי הישראלי למחקר ביקורתי שתוצאתו היא
לעתי קרובות כתיבה מחדש של ההיסטוריה הלאומית .4הגל הראשו של הכתיבה
הביקורתית נגע בעיקר למלחמת השחרור ושנת  ,1948א בשני שחלפו זכו תחומי רבי
אחרי של הזיכרו הקולקטיבי הישראלי לניתוח ביקורתי.5

1

2
3

4
5

ראו למשל THE COLLECTIVE MEMORY READER (Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-
Seroussi & Daniel Levy eds., 2011); JAN ASSMANN, RELIGION AND CULTURAL MEMORY:
) .TEN STUDIES (2005); MAURICE HALBWACHS, ON COLLECTIVE MEMORY (1992לסקירה

של הגישות בחקר ההיסטוריה שהביאו לעלייתה של "ההיסטוריה המנטלית" ,שחקר הזיכרו
הקולקטיבי הוא ענ שלה ,ראו למשל שלמה זנד "במה הועילה ובמה הזיקה אסכולת ה'אנאל'
להיסטוריה"  ;(2003) 30 ,82 ‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ÔÂÚ·¯ ÌÈÓÊמארק בלו ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰ Ï˘ ÌÈ¯Â‰¯‰
).(2009
ראו למשל בנדיקט אנדרסו ˜ ;(1999) ˙ÂÈÈÓÂ„Ó ˙ÂÏÈ‰ארנסט גלנר ˙ÂÈÓÂ‡ÏÂ ÌÈÓÂ‡Ï
).(1994
ראו למשל אטיי באליבר "צורת האומה :היסטוריה ואידיאולוגיה" ) 29 ‰ÓÂ‡ ‡ÈˆÓ‰Ïיוסי
דהא והנרי וסרמ עורכי  ;(2006 ,יו טרווררופר "המצאת מסורות :המצאת המסורת ההררית
של סקוטלנד" ) 53 ‰ÓÂ‡ ‡ÈˆÓ‰Ïיוסי דהא והנרי וסרמ עורכי  ;(2006 ,לארי מקמארטרי
"להמציא את המערב הפרוע" ) 125 ‰ÓÂ‡ ‡ÈˆÓ‰Ïיוסי דהא והנרי וסרמ עורכי ;(2006 ,
אבנר בעמוס "לנצח את המוות :הלוויות לאומיות ברפובליקה ה.(1993) 21 ,45 ÌÈÓÊ "III
הכתיבה בנושא זה רבה .ראו למשל מרדכי בראו "מה קרה ל'היסטוריה החדשה' במעבר
האל"  ;(2005) 53 ,15 Ï‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙· ÌÈÂÈÚאניטה שפירא "פוליטיקה וזיכרו קולקטיבי –
הוויכוח על אודות ההיסטוריוני החדשי " בספרה .(1997) 19 ÌÈ˘È ÌÈ„Â‰È ÌÈ˘„Á ÌÈ„Â‰È
ראו בראו ,ש  .וראו עוד למשל נורית גר ˘·˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·¯˙· ÌÈÒÂ˙ÈÓ :‰ÓÂÏÁ· ‰ÈÂ
) ;(1995יהודה שנהב  ;(2003) ˙ÂÈ˙‡Â ˙„ ˙ÂÈÓÂ‡Ï :ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈ„Â‰È‰אודי לבל Ï‡ Í¯„‰
 ;(2007) ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙ÂÏÂ·‚Â È"ÁÏ Ï"ˆ‡ :ÔÂ‡È˙Ù‰עדית זרטל ˙ÂÂÓ‰Â ‰ÓÂ‡‰
) ;(2002יעל זרובבל "בי 'היסטוריה' ל'אגדה' :גלגולי תלחי בזיכרו העממי" ,ÔÂ¯ÎÈÊÂ ÒÂ˙ÈÓ
‚) 189 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰Ú„Â˙‰ Ï˘ ‰ÈÏÂ‚Ïדוד אוחנה ורוברט ויסטרי עורכי .(1997 ,
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חקר הזיכרו הקולקטיבי ,פירוקו למרכיביו והבנת אופני ייצורו והרכבתו – על הממדי
המומצאי שבו – כל אלה מעידי שהוא אינו ייצוג אובייקטיבי של העבר אלא איזו גרסה
מעובדת וערוכה שלו .חשוב לציי שטענה זו לדעתי ,ובניגוד אולי לדעה המקובלת ,אינה
כשלעצמה טענת ביקורת .זאת משני טעמי מרכזיי :ראשית ,ספק א קיי ייצוג
אובייקטיבי של העבר הנקי מהטיות ,מערכי ומהקשרי חברתיי והיסטוריי; שנית,
כאמור לעיל ,תהליכי בחירה ועריכה אלה הכרחיי לקיומה של זהות ,ה הזהות האישית וה
הזהות הקולקטיבית .תהלי יצירתו של הזיכרו הקולקטיבי אינו אפוא כשלעצמו תהלי
מניפולטיבי ראוי לגנאי אלא הישג תרבותי ראוי להערכה .כמוב ,ייתכ שמקרי ÌÈÓÈÂÒÓ
של עריכה וייצור של זיכרו קולקטיבי יזכו לביקורת מטעמי מגווני ,א ג במקרי אלה
הביקורת ראוי שתופנה כלפי המקרי הנתוני ולא כלפי עצ העובדה שהזיכרו
הקולקטיבי ,מטבעו ,הוא סלקטיבי ומוטה .מוב שהשאלה באילו נסיבות תהיה ביקורת מעי
זו מוצדקת נוגעת בדיו נורמטיבי נכבד שאי זה המקו להיכנס אליו .ענייני במאמר זה אינו
אפוא לגנות או לשבח כי א לנתח – להצביע על אופני הייצור של הזיכרו הקולקטיבי כפי
שה באי לידי ביטוי בטקסטי שאליה אתייחס .מטרתי היא להראות רק כיצד גרסה
מסוימת של היסטוריה מוצגת כ"אמת היסטורית" ,א אי בכוונתי לטעו כי "האמת
ההיסטורית" היא אחרת ,או כי ראוי להעדי דווקא גרסה אחרת שלה .כפי שיובהר ,אינני
סבור שיש "אמת היסטורית" אחת אובייקטיבית בהקשר שבו עוסק מאמר זה אלא רק
גרסאות שכול יחסיות ומוטות מבחינה אידאולוגית וערכית .השאלה איזו גרסה יחסית של
ההיסטוריה ראוי לאמ ,תושאר בידי הקוראי.
בית המשפט העליו והזיכרו הקולקטיבי
סוכני הזיכרו ההיסטורי ,אות גופי ומוסדות שעוסקי ,במודע ושלא במודע ,בעיצוב
הזיכרו הקולקטיבי ,בניסוחו ובהנחלתו לבני האומה ,ה רבי .ה כוללי בי השאר את
החוקרי באקדמיה ,המורי והמחנכי במערכת החינו ,אמצעי התקשורת וגופי שלטו
ומנהל .בקרב סוכני הזיכרו נוכל למצוא ג את מערכת המשפט ,ובראשה בית המשפט
ִ
6
העליו .ג אלה ממלאי תפקיד חשוב בעיצוב הזיכרו הלאומי  ,בי השאר באמצעות
האופ שבו מתוארת בה ההיסטוריה היהודית :אילו אירועי מוזכרי ואילו מושמטי?

6

על תפקידו של המשפט בעיצוב התרבות באופ כללי ראו מנח מאוטנר 50 ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó
)" :(2008באמצעות השתתפותו בכינו התרבות ,המשפט משתת בכינו קטגוריות התודעה
שבניהאד תופסי באמצעות את היחסי החברתיי שבה ה מצויי ] ...ו[את האופ שבו
יחידי וקבוצות תופסי את זהות " .על עיצוב התודעה ההיסטורית על ידי בית המשפט ראו
למשל דפנה ברקארז "והגדת לבנ :היסטוריה וזיכרו בבית המשפט"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכו 773
).(2002
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אילו ערכי תרבותיי מודגשי ואילו מטושטשי ונזנחי? אילו קולות מושמעי ואילו
מושתקי? וכיצד מצורפי יחד כל אות אירועי ,ערכי וקולות לאיזו תפיסה קוהרנטית
של היסטוריה יהודית וזהות יהודית? איזו משמעות ופשר מיוחסי לה?
תפקידו של בית המשפט בעיצוב הזיכרו הלאומי בולט במיוחד מטבע הדברי בפסקי
הדי העוסקי בשאלה מיהו יהודי לצור פרשנותו של סעי  1לחוק השבות ,התש"י–
 ,1950הקובע כי "כל יהודי זכאי לעלות ארצה" .ברשימה זו אתמקד בפסק די אחד בסוגיית
מיהו יהודי ואדגי את האופ שבו בית המשפט משתת בעיצוב הזיכרו הקולקטיבי
באמצעות בחינת פסק דינו של השופט אלו בפרשת ·¯ ,7„¯ÂÙÒשעסקה בשאלת יהדות של
היהודי המשיחיי.
כידוע ,מאז נחקק חוק השבות הייתה פרשנותו שנויה במחלוקת בי ההשקפה הדתית,
המדגישה את הקריטריוני ההלכתיי ,לזו היהודיתחילונית ,המבקשת לתת לביטוי
משמעות תרבותית רחבה יותר ולכלול בו ,לצד מרכיבי דתיי ,מרכיבי כגו שפה
ואורחות חיי ,הזדהות היסטורית ולאומית ,קשר לרעיו הציוני ולמדינה ,כמו ג הזדהות
אישית ותחושות סובייקטיביות .8לפי כל הגישות ,מי שהוא יהודי מלידה ,מזדהה כיהודי,
מקיי את מצוות היהדות ומסור לרעיו הציוני ולמדינה היהודית – יהודי הוא .אלא שעניינ
של היהודי המשיחיי מעלה קושיה מיוחדת ÛÒÂ :על כל המאפייני לעיל ה מאמיני
במשיחיותו של ישו ,ולשיטת אי בכ כדי לפגוע כהוא זה ביהדות .מהו אפוא דינו של
יהודי המאמי במשיחיותו של ישו? הא יהודימשיחי יהודי הוא לצור חוק השבות ,או
שמא הוא "ב דת אחרת" כמשמעותו של ביטוי זה בסעי  4לחוק השבות? שאלה זו הגיעה
אל פתחו של בית המשפט העליו ,שענה עליה בשלילה" :על ישועי הנחשבי ומקובלי
כיהודי" ,חר בית המשפט העליו" ,טר שמענו .הדבר פשוט אינו מתקבל על הדעת...
אי דבר כזה .שאלו נא יהודי ברחוב א יתכ דבר כזה ותשובתו הוודאית תהיה' :לא'".9
עמדה נחרצת זו מבסס בית המשפט העליו ,כפי שנראה ,על שילוב יחד של שני מרכיבי
מרכזיי :ראשית ,עמדתה העקיבה של היהדות האורתודוקסית שלפיה היהודי המשיחיי
אינ נחשבי יהודי ,ושנית המטע הסמלי השלילי שנטע ַ!ש ישו אצל היהודי
לדורותיה לנוכח האיבה ההיסטורית והעקובה מד ,דמ של היהודי ,שבי היהדות
לנצרות.

7
8
9

בג"  ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ' „¯ÂÙÒ¯· 265/87פ"ד מג) .(1989) 793 (4ההפניות להל ה לפסקאות
בפסק דינו של השופט אלו.
ראו אמנו רובינשטיי וברק מדינה 396 „ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜Ú :Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Ó‰
ואיל ).(2006
עניי ·¯ ,„¯ÂÙÒלעיל ה"ש  ,7פס'  ,23מצטט בהסכמה את ברנזו בבג" ' ÒÈ˘Ë‡‰ 467/75
˘¯  ,ÌÈÙ‰פ"ד ל).(1976) 148 (3
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במאמר זה אבקש לבחו את הבסיס ההיסטורי שעליו משעי השופט אלו את קביעותיו
באשר ליהודי המשיחיי .אבקש להראות שתפיסת ההיסטוריה היהודית של השופט,
המוצגת כתיאור אובייקטיבי ,היא למעשה שרשרת של הכרעות פרשניות סובייקטיביות.
אשר לכל אחת מהקביעות ההיסטוריות המרכזיות בפסק הדי אפשר להציע ,וא הוצעו,
עמדות פרשניות אחרות ,המתקבלות על הדעת לא פחות מהעמדה שבחר בית המשפט
העליו .אלא שהפרשנויות החלופיות אינ מוצגות בפסק הדי ,ותהלי הבחירה וההכרעה
הכרוכ ביצירת ההיסטוריה בגרסת בית המשפט העליו ,מטושטש ומוצנע.
וכ ,כאשר שאלת יהדות של היהודי המשיחיי נשאלת על רקע הזיכרו הקולקטיבי
וההיסטוריה היהודית  ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ÈÙÎמתאר ומעצב ,העמדה השוללת את
יהדות מתבקשת מאליה .אלא שתפיסת ההיסטוריה של בית המשפט עצמה שנויה
במחלוקת עמוקה .א על פי כ ,ואולי דווקא משו כ ,היא איננה עולה כלל לדיו בפסק
הדי .היא ניצבת כהנחת היסוד של פסק הדי ,כמוב מאליו שאינו צרי טיעו או הסבר.
הקורא נותר לכל היותר בתחושה עמומה של אינוחות ממסקנת בית המשפט ,ללא יכולת
לגלות בבירור את מקורה .כדי לגלות את מקורה של איהנוחות לא די להתעמק בפרטי
הטיעו המשפטי; יהיה עלינו להתנער מנרטיבהעל – דהיינו מתפיסת הזהות היהודית
וההיסטוריה היהודית – שאותו מנסה פסק הדי לכפות עלינו באמצעי רטוריי סמויי.
אפתח ברקע היסטורי קצר על היהדות המשיחית ,ולאחר מכ אבח את פסק הדי.
בטר אתחיל ,הערת הבהרה על מטרתו של מאמר זה .אי בכוונתי לערער על נכונות
של הקביעות ההיסטוריות של בית המשפט העליו ,וממילא אי בכוונתי להראות שבית
המשפט העליו טעה בהחלטתו .מטרת התיאורי ההיסטוריי החלופיי שאציג במאמר
אינה חיפוש התשובה ה"נכונה" לשאלת יהדות של היהודי המשיחיי .כפי שיתבהר,
חיפוש מעי זה ג אינו עולה בקנה אחד ע הנחת היסוד של מאמר זה ,שלפיה בסופו של
דבר שאלה זו היא שאלה של פרשנות והשקפת עול .עיקר ענייני הוא אחר :להצביע על
אופייה הפרשני של תפיסת ההיסטוריה של בית המשפט העליו ולברר כיצד בפסק די
הופכת העמדה השוללת את יהדות של היהודי המשיחיי מעמדה פרשנית סובייקטיבית
לאמת משפטית אובייקטיבית ,כיצד מוכחש ומטושטש אופייה השרירותי של הכרעה זו,
וכיצד נעלמות אפשרויות פרשניות אחרות.
חשיפת הסובייקטיביות של תפיסה היסטורית אי פירושה כמוב ביסוס הטענה שמדובר
בתפיסה שגויה .למעשה ,מרגע שאנו מכירי בסובייקטיביות הבלתי נמנעת של תפיסות
היסטוריות ,אי אפשר עוד לדבר בפשטות על אמת או שקר .השאלה מהי בנסיבות אלה
תפיסת ההיסטוריה הראויה בפסיקת בית המשפט העליו מעוררת שאלות מורכבות אחרות,
שאי בכוונתי לעסוק בה במסגרת זו .הדיו המוצע כא יכול לשמש בסיס לבירור של
שאלות אלה בעתיד.
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ב .ההקשר ההיסטורי
 .1היהדות המשיחית במאה הראשונה :האפשרות שנעלמה
אי זה מדויק ש"אי דבר כזה" יהודי המאמיני בישו .לכל הפחות – פע היו.
מאמיניו הראשוני של ישו וממשיכי דרכו המידיי האמינו במשיחיותו א ראו עצמ
יהודי לכל דבר ,וכ התייחסה אליה ג סביבת .ישו עצמו ,יש לזכור ,נולד יהודי ונצלב
יהודי ,ולא סטה מהאמונה היהודית ומאורח החיי היהודי כל ימי חייו .פעילותו הדתית
ובשורתו הופנו אל היהודי בלבד ,ולשליחיו הורה" :אל דר הגויי אל תלכו ,ואל עיר
השומרוני אל תבואו .לכו אל הצא האובדות אשר לבית ישראל" .10מטרתו לא הייתה
לייסד דת חדשה כי א לחולל רפורמה ביהדות .בכ לא היה ישו יחיד .העול היהודי של
שלהי ימי בית שני התאפיי בריבוי מחלוקות ,סכסוכי וזרמי .11לצד היהדות הרבנית
הפרושית ,שנחלקה בינה לבי עצמה בי בית הלל ובית שמאי ,היו הצדוקי ,בני
האריסטוקרטיה והכהונה הגבוהה ,שדחו את התורה שבעל פה וכפרו ברעיו תחיית המתי,
היו האיסיי המתבודדי ,הלניסטי מתבוללי וכיוצא באלה גווני ובני גווני של
האמונה היהודית ודר החיי היהודית .הביקורת שהפנה ישו כלפי חלק מרבני התקופה
שזנחו לשיטתו את עקרונות המוסר הדתיי לטובת פורמליז של קיו מצוות וטקסי ,לא
התאולוגית בדבר מלכות השמי הייתה קשורה קשרי הדוקי
הייתה חריגה .ג משנתו ֵ
12
לעולמ הרוחני של החכמי בני זמנו .
כמו ישו ג ממשיכי דרכו נותרו בשני שלאחר צליבתו יהודי נאמני .ה המשיכו
לקיי מצוות ,להתפלל בבתי הכנסת וא להקריב קרבנות בבית המקדש ,עד שחרב .אמנ
ה האמינו במשיחיותו של ישו ,א אמונה זו הצטרפה לאמונת היהודית ולא באה
להחליפה .א הקהילה היהודית המשיכה לראות בה יהודי לכל דבר .כאשר למשל נרדפו
שליחיו של ישו על ידי הרומאי ,הרבני הפרושי ,ובראש רב גמליאל הזק )סבו של
רב גמליאל שהרחיק את היהודי המשיחיי מקהל ישראל ,כפי שיתואר מיד( ,ה שיצאו
להגנת מתו התפיסה שאי להסגיר יהודי ,ואפילו סוטי באמונת ,לידי המלכות.13
כמו זרמי אחרי ביהדות א הזר הישועי לא שרד .כוחות היסטוריי רביעצמה
פעלו להעלימו ממפת האופציות התאולוגיות .במרוצת שלוש מאות השני שלאחר צליבתו

10
11
12
13

הבשורה על פי מתי י .6–5
ראו דוד פלוסר  .(1985) ÌÈÈÒÈ‡Â ÌÈ˘Â¯Ù ,ÌÈ˜Â„ˆ :È˘ ˙È· ÈÓÈ· ˙Â˙Îכידוע ,סכסוכי
ופילוגי אלה תרמו לכישלונו של המרד הגדול ולחורב בית המקדש.
לקשרי ההדוקי בי עמדותיו של ישו לעולמ של החכמי  ,ולהבדלי ביניה  ,ראו דוד
פלוסר  ,(2009) Â˘Èפרקי .9–4
ש  ,בעמ' .91
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של ישו התנתקה הנצרות משורשיה היהודיי ועלתה לגדולה כדת עצמאית .14מי שמילא
תפקיד מכריע בהיפרדות זו היה שאול התרסי ,הוא פאולוס ,א הוא יהודי במקורו .בעקבות
חוויה מיסטית שחווה הפ פאולוס להיות למפיצה העיקרי של בשורתו של ישו תו שהוא
מכניס בה שינויי מכריעי .ראשית השמיט ממנה פאולוס את מרכיביה היהודיי
המעשיי ,ובמיוחד את חובת המילה וקיו המצוות .הדבר הפ את הנצרות לאטרקטיבית
יותר בעיני הקהילות הלאיהודיות שבמזרח התיכו ,שאליה פנה פאולוס להפי את
האמונה החדשה ,בהצלחה לא מבוטלת .בהדרגה הפכה הנצרות לדת של לאיהודי ,עד
אשר נאסר על כל נוצרי ,ללא הבדל מוצא ,לקיי את מצוות הברית הישנה .15ולבסו חידש
פאולוס חידוש תאולוגי חשוב שלפיו הנוצרי ה ע הבחירה החדש ,מחליפיה של
היהודי ,אנשי הברית הישנה ,שדחו בעקשנות את בשורת הישועה של ישו .חידושי אלה
ה שהביאו ,בתהלי הדרגתי ,להתגבשותה של הנצרות כדת נפרדת מהיהדות ,שמרכיבי
אנטייהודיי מובהקי מוטמעי בה .בתהלי זה נותרו היהודי המשיחיי המקוריי,
שהתנגדו נמרצות לפעילותו ולחידושיו התאולוגיי של פאולוס ,בשולי המחנה .מאבק
לשמר את אמונת כפרשנות הנאמנה של בשורתו של ישו נידו לכישלו היסטורי.
בד בבד ע לידתה של הנצרות חוותה היהדות משבר וחורב .המרד הגדול של שנת 66
הסתיי בתבוסה קשה .מאות אלפי יהודי נהרגו ,רבי אחרי הוגלו ,ובית המקדש נחרב.
סמו לאחר דיכוי המרד החל רב גמליאל ,נכדו של רב גמליאל הזק ובנו של רב שמעו
ב גמליאל שנהרג במרד ,בפעילות נמרצת לשיקו היישוב היהודי באר ישראל .הוא פעל
בנחישות ובכוחניות לאיחוד השורות ,לריכוז הסמכות הרוחנית ולמיגור של המחלוקות
ביהדות .ההלכה נקבעה כבית הלל ,ונקבעו פרוצדורות הכרעה במחלוקות הלכתיות ,נקבעו
סדרי תפילה מחייבי ,נוסדו בתי מדרש ובתי די הכפופי לסנהדרי המתחדשת ביבנה,
והורחקו מתנגדי .בהדרגה פינה הפלורליז שאפיי את שלהי ימי בית שני את מקומו
לריכוזיות הרבנית ששלטה בכיפה עד לראשית העת החדשה.
המאבק ב"מיני" ,ובעיקר ביהודי המשיחיי ,היה אחד מהמאבקי החשובי שניהל
רב גמליאל במסגרת מסעו לשיקו הקהילה ואיחודה .שיאו היה בהחלטתה של הסנהדרי
ביבנה ,ביזמתו של רב גמליאל ,להוסי את "ברכת המיני" לברכות הנאמרות בתפילת
שמונהעשרה .לשונה המקורית של ה"ברכה" הייתה ככל הנראה" :למשומדי אל תהי
תקווה א לא ישובו לתורת .הנוצרי והמיני כרגע יאבדו ,ימחו מספר החיי וע צדיקי

14
15

על ראשיתה של הנצרות ראו אביעד קליינברג ;(1995) ‰ÈˆÓ¯ÂÙ¯‰ „ÚÂ ‰˙È˘‡¯Ó ˙Â¯ˆ‰
דוד פלוסר .(1985) ˙Â¯ˆ‰ Ï˘ ÌÈÈ„Â‰È‰ ˙Â¯Â˜Ó‰
וזאת כאמור בניגוד לדבריו המפורשי של ישו" :הרי אמ אני אומר לכ  ,עד כי יעברו השמי
והאר לא תעבור יוד אחת או קו אחד מ התורה" .מתי ה .18
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אל יכתבו" .16הוספת הברכה – שהיא למעשה קללה על ראש של המיני – נועדה
להרחיק מבתי הכנסת מתו הנחה שלא ירצו להשתת בתפילות שמושמעות בה קללות
לעבר.
היהודי המשיחיי נדחו אפוא ה מהנצרות המתהווה וה מהקהילה היהודית המתכנסת
תחת הסמכות הרבנית .בהדרגה נטמעו חלק בקהילות הנוצריות ,וחלק שבו לחיק היהדות
הרבנית .במרוצת המאה השנייה לספירה חדלה היהדות המשיחית להתקיי.17
 .2תחיית המתי :היהדות המשיחית בתקופה המודרנית
אלא שנפלאות דרכי ההיסטוריה .בד בבד ע פריחת של תנועות אחרות של "חזרה
למקורות" ,18במרוצת המאה התשעעשרה ,חוותה ג היהדות המשיחית את תחיית
המתי .19ראשיתה של תנועת ההתחדשות לוטה מעט בערפל ,ויש ככל הנראה למקמה
לקראת סו המאה השמונהעשרה ובמאה התשעעשרה ,כאשר תנועות מיסיונריות
באירופה החלו להפי את הרעיו שיהודי יכולי לקבל על עצמ את האמונה בישו מבלי
לנטוש את יהדות .בתחילה הייתה צמיחתה של התנועה אטית ,א במחצית השנייה של
המאה העשרי ,ע פריחת של תנועות דתיות של "העיד החדש" ,הל וגבר בהתמדה זר
 ÌÈ„Â‰È‰שביקשו לשוב ולחדש את האמונה ואת אורח החיי של היהודי המשיחיי ,ובכ
ג ,לשיטת ,לשוב ולשק את הקשרי ההדוקי ששררו בי היהדות לנצרות בראשית
צמיחתה .מגמת התעצמותה של התנועה )על פלגיה השוני( הולכת ונמשכת .בתחילת
המאה ה 21מנתה התנועה מאות קהילות בכל רחבי העול ,כולל ישראל ,א בעיקר
בארצות הברית .מספר המאמיני מוער בכ ,300,000מתוכ כ 15,000בישראל ,רוב
המכריע יהודי על פי לידת.

16
17
18

19

בשל החשש מהנוצרי שונה כנראה הנוסח במרוצת השני והושמטה ההתייחסות המפורשת
לנוצרי  .ראו חיי גבריהו "ברכת המיני "  ÈÈÒמ"ד )תש"ט(.
א כי לפי סברה אחת ,שרידי הקהילה המשיכו להתקיי במקומות נידחי עד המאה העשירית
לספירה .ראו פלוסר ,לעיל ה"ש  ,12בעמ'  98וההפניות ש .
ביטוי זה נכתב במרכאות מכיוו שה"חזרה" היא תמיד בחלקה אמת ובחלקה בדיה .כפי
שהלאומיות היהודית של סו המאה ה 19שונה באופ דרמטי מהיהדות והלאומיות של המאה
הראשונה ,כ יש להניח שקיי פער עצו בי היהודי המשיחיי של ימינו ליהודי
המשיחיי של המאה הראשונה .אכ ג כא מדובר בתפיסת היסטוריה סובייקטיבית ,אלא
שתפיסת ההיסטוריה העצמית של היהודי המשיחיי אינה במוקד דיוני.
ראו Yaakov Ariel, Judaism and Christianity Unite! The Unique Culture of Messianic
Judaism, in INTRODUCTION TO NEW AND ALTERNATIVE RELIGIONS IN AMERICA vol. 2:
).Jewish and Christian Traditions 191 (2006
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התנועה ,כמו דתות אחרות של העיד החדש ,מפגינה מידה רבה של גמישות
ואקלקטיות ,והיא אינה מוגבלת לתפיסות או לפרקטיקות היסטוריות מקובלות .היא משלבת
מרכיבי משתי הדתות שנתפסות כסותרות ועוינות זו לזו .השילובי משתני מקהילה
לקהילה :יש קהילות הקוראות לבית התפילה שלה בית כנסת ומחזיקות בו ארו קודש
וספרי תורה ,מקיימות את התפילות השבועיות בימי שישי בערב לאחר הדלקת נרות השבת
ומקפידות על שמירת הכשרות ,השבת ושאר חגי ישראל .ברוב הקהילות בני ה 13חוגגי
בר מצווה ,וחת בר המצווה קורא ה מספר התורה וה מהברית החדשה .רבות מהקהילות
תומכות בישראל .מנגד ,כזרמי משיחיי אחרי ,אחד מעיקרי אמונת הוא הפצת הבשורה
בקרב היהודי .היהדות המשיחית היא אפוא תנועה מיסיונרית מובהקת ,מה שמסביר חלק
מהעוינות הרבה שמגלה כלפיה היהדות האורתודוקסית בת זמננו ,וכפי שנראה להל – ג
בית המשפט העליו .בעיני יהודי רבי מדובר בהמש המיסיו הנוצרי ב אלפיי השנה,
המבקש להעביר יהודי על דת ,א כי הפע בכסות ערמומית במיוחד .מוב כי לא כ
תופסי היהודי המשיחיי את פעולת .לשיטת ,ה ממלאי תפקיד היסטורי חשוב
בשיקו אורח החיי הנוצרי המקורי" ,המוצא המשות" של היהודי והנוצרי ,ובכ ה
מנסי לגשר על האיבה העמוקה בי הדתות ולאחות את הקרע ההיסטורי ביניה – קרע
שלא היה צרי להתרחש מלכתחילה .רבי מה מבקשי לפעול דווקא בישראל ,ערש
היהדות והנצרות ג יחד ומקו היווצרותה של האמונה היהודיתמשיחית המקורית.
 .3היהודי המשיחיי וחוק השבות
הגעת של יהודי משיחיי לישראל עוררה את שאלת זכאות לשבות ,ובית המשפט
נדרש לעניי פעמי מספר .פסק הדי המקי והעקרוני נית בעניינ של גרי ושירלי
ברספורד ,יהודי מלידה מדרואפריקה ,אשר "נולדו מחדש" כיהודי משיחיי סמו
לאחר נישואיה .בני הזוג ביקשו לעלות לישראל .משנודע לשר הפני על אמונת
המשיחית ,סירב לבקשת לקבל אזרחות ישראלית ,ובני הזוג עתרו לבית המשפט העליו.
בפסק די תוקפני ,נחר ורווי עוינות לעותרי בפרט וליהודי המשיחיי בכלל ,דחה בית
המשפט העליו את העתירה פה אחד .פסק הדי המרכזי נית על ידי השופט מנח אלו.
תמצית פסק דינו הארו היא דחיית ניסיונ של היהודי המשיחיי לשוב ולהגדיר עצמ
יהודי ו"להשיב עטרה ליושנה" בהסתמ על קביעת הסנהדרי של רב גמליאל שלפיה
היהודי המשיחיי אינ יהודי ,ובשל האיבה ההיסטורית ששררה בי הנצרות ליהדות
במש  2,000שנות הגלות:
העותרי מבקשי להקיש שתי תקופות היסטוריות אלה זו לזו; כש
שבשעתו ,לפני אלפיי שנה ,מצויה הייתה כת יהודית ,המאמינה בישו ...כ
בימינו ,יכול שבעלי אמונה כגו זו יהוו זר יהודי לגיטימי .א היקש זה
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קשה ומוקשה הוא ,ועמידה אי לו] ...העותר אינו יכול[ לכפות דעתו זו על
מהל עולמה של ההיסטוריה היהודית ,שעמדה ועומדת על כ ...כי יהודי
ויהדות מחד ,ואמונה בישו כמשיח וכב האלוהי מאיד ,יש בה משו
תרתי דסתרי ,שאינ ניתני לגישור ולקישור...
הניתוק ההיסטורי ,זה שנות אלפיי ,בי האומה העברית לבי היהודי
המשיחיי )הנוצרי( ,לא מאליו הוא בא ,משל הייתה זו היעלמות איטית
שהזמ גרמה ,אלא ניתוק זה בכוונת מכוונת היה ,ביוזמת של מנהיגי הדור
וחכמיו...
ההיסטוריה עשתה את שלה במש כאלפיי שנה ,והש "ישו הנוצרי" הפ
לסמל של שלילת היהדות וניתוק מישותה ההיסטורית ...ההיסטוריה כבר
חרצה את פסק דינה.20
זוהי אפוא תמצית עמדתו של השופט אלו :אמונה במשיחיותו של ישו ויהדות ה תרתי
דסתרי .ייתכ שבעבר היו פני הדברי שוני ,א בינתיי אירעו שני תהליכי היסטוריי
בלתי הפיכי :הכרעת של חכמי ישראל השוללת את יהדות של היהודי המשיחיי
הראשוני והעוינות ההיסטורית שבי היהדות לנצרות ,עוינות ואיבה בממדי כאלה שהש
"ישו הנוצרי" הפ בגינ במש הדורות ,בזיכרו הקולקטיבי היהודי ,לסמל לשנאת ישראל
ולשלילת ישראל .משו כל אלה כיו יהודי המאמיני בישו אינ אפשריי.
שני ענייני בעמדה זו ראויי לעיו מעמיק :האופ שבו מתוארת הכרעת הסנהדרי של
רב גמליאל ותפיסת ההיסטוריה היהודית המשתקפת בפסק הדי.

ג .הכרעתו של רב גמליאל :הא גילתה ניגוד מהותי או כוננה אותו?
העניי הראשו הראוי לתשומת לב הוא אופ התיאור של הכרעתו של רב גמליאל.
בניתוח אופ התיאור אפשר להשתמש בכלי הניתוח הנרטיבי של המשפט .21ניתוח זה בוח
את הכלי הרטוריי שבה משתמש השופט :המילי שבה הוא בוחר ,האירועי שאות
הוא בוחר להדגיש ואלו שהוא בוחר לטשטש וה"אווירה" הכללית שהוא יוצר בכתיבתו.

20
21

עניי ·¯ ,„¯ÂÙÒלעיל ה"ש  ,7פס'  28–22לפסק דינו של השופט אלו.
על ניתוח נרטיבי ראו למשל עירית נגבי È˜ÒÙ Ï˘ È·ÈË¯ ÁÂ˙È :ËÙ˘Ó ˙È·· ÒÂ‡ È¯ÂÙÈÒ
„ ;(2009) ÔÈשולמית אלמוג LAW'S STORIES: NARRATIVE AND ;(2000) ˙Â¯ÙÒÂ ËÙ˘Ó
).RHETORIC IN THE LAW (P. Brooks & P. Gewirtz eds., 1996
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כלי רטוריי אלה אמנ אינ חלק מהטיעו המשפטי ,א לעתי קרובות ,ודווקא משו
כ ,אפשר לאתר בה את ההנחות המוקדמות של השופטי ואת האופ שבו ה תופסי את
האירועי .יש הרואי ב"סיפור" שמספר השופט ,ולא בטיעו המשפטי ,את מה שנושא את
עיקר כוח השכנוע של פסק הדי .22דומני שעמדה זו נכונה ג לתיאור הרטוריקה שבה בחר
השופט אלו בפרשת ·¯.„¯ÂÙÒ
השופט אלו מתאר את הכרעת הסנהדרי של רב גמליאל  ˙ÒÒ·˙ÓÎעל הניגוד È˙Â‰Ó‰
שבי היהדות המשיחית לבי מה שהוא מכנה אמונת ישראל .לשיטתו ,ההבדל המהותי שבי
השתיי הוא נתו עובדתי בעל קיו אובייקטיבי במציאות ,שעליו מבססי אנשי הסנהדרי
את הכרעת ,הנותנת ביטוי להבדל מהותי זה ושולחת את היהודי המשיחיי אל מקומ
הטבעי – הנצרות:
כפי שעלה בידינו מדברי שהובאו לעיל ,הופיעה כת של יהודינוצרי...
על במת ההיסטוריה היהודית במאה הראשונה לספירה ,וחכמי וראשי
ישראל ,ובראש רב גמליאל נשיא ישראל È˙Â‰Ó‰ „Â‚È‰ ÏÚ Â„ÓÚ ,שבי
דתה של כת זו ...לבי אמונת ישראל ,והביאו לכלל הוצאתה מ האומה
העברית ולהיבלעותה בעולמה של הנצרות כאחת מכתותיה של זו ]פסקה
 ,27ההדגשה הוספה[.
הבחירות הרטוריות של אלו בפסקה זו מעניינות .מעניינת הבחירה במילה "הופיעה
כת ...על במת ההיסטוריה" ,כאילו מדובר בכוכב שביט שהופיע לפתע בשמי הלילה משו
מקו ,ואל שו מקו יישוב ,ומעניי תיאורה כ"כת של יהודי נוצרי" ששבו ונבלעו
"בעולמה של הנצרות" .ההקשר ההיסטורי של פעילותו של ישו במסגרת יהדות שלהי ימי
בית שני ,שהתאפיינה בתסיסה רוחנית וחברתית גדולה ,בפילוגי ובכיתתיות ,לא נזכר בפסק
הדי .בכ יוצר אלו מצד אחד רוש מוטעה של אחדות דעי ביהדות )רוש המתחזק בשל
השימוש בביטוי "אמונת ישראל" ,כאילו הייתה אמונה אחת כזו ולא מגוו דעות( ,ומצד
אחר מגביר את חריגות של היהודי המשיחיי ,המתוארי כאילו הופיעו לפתע פתאו
ולא ככת אחת מני רבות ,כמו למשל הכת הפרושית שממנה התפתחה היהדות הרבנית ,או
כהתפתחות טבעית אפשרית של יהדות זמנ .וכמוב תיאורה של הכת כנוצרית או ככת
שנבלעה בעולמה של נצרות הוא שילוב של אנכרוניז היסטורי ע אידיוק עובדתי:
האנכרוניז הוא בכ שבאותה עת טר הייתה נצרות ,וממילא לא היה "עולמה של נצרות"
שאליה יכלה היהדות המשיחית להסתפח; איהדיוק הוא בכ שכאשר כבר התפתחה
הנצרות ,היהדות המשיחית לא נבלעה בה שכ ג מש היא נדחתה ,כי א חדלה

22

ראו נגבי ,ש  ,בעמ' .20
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מלהתקיי .לצד התכסיסי הרטוריי מעניינת העובדה שבשו מקו לא מסביר אלו Â‰Ó
אותו ניגוד מהותי שעליו עמדו רב גמליאל והחכמי.
אנכרוניז היסטורי זה והתכסיסי הרטוריי ,שעוד אשוב אליה בהמש ,אינ מקריי
או שוליי .תפקיד לטשטש את העובדה שמבחינה היסטורית ייתכ שלא היה כל "ניגוד
מהותי" בי היהדות המשיחית לבי יהדות זמנ ,והכרעת רב גמליאל לא  ‰ÒÒ·˙‰על ניגוד
מהותי שכזה כי א הייתה השלב הראשו בתהלי ההיסטורי ˘ ÔÂÎאותו .זאת ג הסיבה
שאי מוצעת תשובה ברורה לשאלה מה היה אותו ניגוד מהותי.
המאפיי הייחודי של היהדות המשיחית של המאה הראשונה היה האמונה במשיחיותו
של ישו .אלא שספק א אפשר להתייחס לאמונה זו כשלעצמה כ"ניגוד מהותי" ,שכ בכל
תולדותיה לא הייתה כל סתירה הכרחית בי הרעיו המשיחי ,וא לא בי אמונה במשיחיותו
של אד קונקרטי ,לבי היהדות ,ואי כל זרות עקרונית בי עולמות רעיוניי אלה .האמונה
המשיחית מילאה תפקיד חשוב כמרכיב פעיל באמונה הדתית של זרמי שוני ביהדות לכל
תקופותיה .23א האמונה במשיחיותו של אד קונקרטי אינה זרה ליהדות ,ובמרוצת הדורות
נמצאו ליהודי משיחי כאלה ואחרי ,מבלי שהיה בכ כדי להוציא את המאמיני מקהל
ישראל .כ היה בימי בר כוכבא )שרבי עקיבא ראה בו משיח( , 24וכ הוסי והיה בימיה
של משיחי שקר רבי בימי הביניי ובראשית העת החדשה ועד לאמונת של חלק מחסידי
חב"ד בימינו במשיחיותו של הרבי מלובבי על א מותו לפני קרוב לעשרי שנה .אמונת
היא שבחייו הוא בישר את תחילתו של עיד הגאולה ,והוא עתיד לשוב ולהתגלות קבל ע
ועול ולהביא את הגאולה השלמה .25לצד כל זאת החב"דניקי מקפידי מאוד על קלה

23

24
25

על משיחיות יהודית בעת החדשה ובהקשר של הציונות והמדינה ראו למשל אביעזר רביצקי
 ;(1997) Ï‡¯˘È· È˙„ ÌÊÈÏ˜È„¯Â ˙ÂÂÈˆ ,˙ÂÈÁÈ˘Ó :ÌÈ„Â‰È‰ ˙È„ÓÂ ‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰לסקירה
היסטורית ראו ) ÂÈÓÈ·Â ¯·Ú· – ˙Â„‰È· ‰ÒÙÈÏ˜ÂÙ‡Â ˙ÂÈÁÈ˘Ó :‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ ˙ÓÁÏÓדוד
אריאליואל ,מיה ליבובי ,יהור מזור ומוטי ענברי עורכי .(2001 ,
לתיאור מרתק של אירוע היסטורי זה ראו בנימי לאו ¯· „¯Ó „Ú ‰·È ÈÓÈ :È˘ Í¯Î ,ÌÈÓÎÁ
.(2007) ‡·ÎÂÎ
למוטיב המשיחי בחב"ד ראו תומר פרסיקו "המשיח האבוד של חב"ד" ˙;(2009) 64 ,36 ˙ÏÎ
רביצקי ,לעיל ה"ש  ,23פרק חמישי; מנח פרידמ "משיח ומשיחיות בחסידות חב"ד
לובבי" ) 174 ÂÈÓÈ·Â ¯·Ú· – ˙Â„‰È· ‰ÒÙÈÏ˜ÂÙ‡Â ˙ÂÈÁÈ˘Ó :‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ ˙ÓÁÏÓדוד
אריאליואל ,מיה ליבובי ,יהור מזור ומוטי ענברי עורכי  .(2001 ,פרסיקו ופרידמ הציגו
ראיות משכנעות שלפיה שניאורסו עצמו האמי ,ועודד את חסידיו להאמי ,שהוא המשיח
העתיד להביא את הגאולה .ראוי להוסי שאמונת המשיחית של החב"דניקי אינה תאורטית
בלבד .על סמ אמונת זו וכדי להתכונ לגאולה ולזרזה ,אחוזי חסידי חב"ד התלהבות
משיחית אקטיבית ,ועוסקי במר בהפצת בשורת  ,ליהודי ולשאינ יהודי כאחד .בי
השאר ה מפעילי רשת ענפה של בתי חב"ד במדינות השונות ,מעורבי בפעילות נמרצת
לקירוב היהודי החילוני לאמונת ומאיישי עשרות דוכני של הנחת תפילי בערי ישראל.
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כחמורה ומוסיפי כהנה וכהנה חומרות מיזמת ,וא על פי שאמונת המשיחית מהווה
סטייה רבתי מהיהדות של ימינו ,אי מי שמערער ברצינות על יהדות.26
השופט אלו מקדיש מאמ ניכר לביסוס הטענה שהיהודי המשיחיי בימינו מאמיני
לא רק במשיחיותו של ישו אלא ג באלוהותו )ראו למשל פסקאות  .(19–18אלא שג עניי
זה איננו יכול להוות את הניגוד המהותי שעליו התבסס רב גמליאל ,שכ ג האמונה
באלוהותו של ישו היא התפתחות מאוחרת יחסית בנצרות ,המתוארכת למאות השלישית או
הרביעית ,27ואי אפשר לטעו כי על כ התבססה הכרעתו של רב גמליאל בתקופה שבה אנו
עוסקי כא.
דומני אפוא שמבחינה מושגית לא הייתה בתקופתו של רב גמליאל תשובה אחת נכונה
אובייקטיבית לשאלת יהדות של היהודי המשיחיי .במובני חשובי מסוימי ה היו
יהודי ,ובמובני חשובי אחרי ה חרגו ממערכת האמונות שאפיינה את יהדות זמנ.
מצד אחד ה קיימו אורח חיי יהודי ,חיו בקרב הקהילה היהודית ,השתתפו בתפילותיה
ובפולחניה ,ראו עצמ יהודי ונחשבו יהודי על ידי סביבת .הצור לתק את ברכת
המיני רק מעיד שהיהודי המשיחיי נתפסו ,בעיני עצמ ובעיני חלק מהציבור היהודי של
זמנ ,כיהודי .מצד אחר האמונה במשיחיותו של ישו הייתה חידוש גדול וחריג ביהדות
התקופה .בנסיבות אלה השאלה א מדובר בקבוצה של יהודי ,א כי חריגי ,או שמא כבר
מדובר בבני דת אחרת ,הייתה שאלה של פרשנות .אי תשובה נכונה אובייקטיבית לשאלה
זו ,וכל עמדה פרשנית תלויה בהקשר היסטורי ,בנסיבות חברתיות ופוליטיות ובעמדות
תאולוגיות והשקפות אישיות.
הופעת של תופעות חריגות וסוטות היא כמוב אתגר מתמיד ומרכזי לכל דת המבקשת
לשמור על גבולותיה .התשובה לשאלה א חריגה מסוימת תישאר בתחומי הדת ,כפי שקורה
כיו ע חב"ד ,או תוקע אל מחו לגבולותיה ,כפי שקרה ע היהודי המשיחיי במאה
השנייה ,תלויה בגורמי רבי .יש להניח שבמצבי של משבר וחוסר יציבות ,כפי שהיה
מצבה של הקהילה היהודית באר ישראל בזמנו של רב גמליאל ,הוקעת החריג והרחקתו
של הסוטה עשויה לשמש מכשיר שבאמצעותו קבוצה מגדירה את זהותה ואת גבולותיה,
מבדילה עצמה מסביבתה ומבססת את סמכות הנהגתה .28בנסיבות היסטוריות אחרות ייתכ

26

27
28

א ידועה אמירתו העוקצנית של הרב ש ,שלפיה חב"ד היא הדת הכי קרובה ליהדות .ראוי
לציי שדווקא החב"דניקי עצמ מודעי היטב ,ומודאגי מזה מאוד ,לקווי הדמיו בי
אמונת המשיחית לבי האמונה במשיחיותו של ישו ,וה מקדישי מאמצי ניכרי להדגיש
את ההבדלי ביניה  ,כגו הטענה שלפיה המשיח שלה  ,בניגוד לישו ,לא מת וק לתחייה כי
א מותו הוא רק למראית עי .ראו פרסיקו ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .82
ראו קליינברג ,לעיל ה"ש .14
ראו אבינוע רוזנק "גבוליות וסטייה באורתודוקסיה :פסיקה קונסרווטיבית ואורתודוקסיה
פוסטמודרנית" ‡) 17 ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰ :˙È„Â‰È ‰ÈÒ˜Â„Â˙¯Âיוס שלמו ,אביעזר רביצקי
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ששאלת יהדות של היהודי המשיחיי ושאלות אחרות הנוגעות ל"מהותה האמתית" של
היהדות היו נותרות במישור העמו ,המאפשר לפרשנויות שונות להתקיי זו לצד זו .אפשר
רק לשער מה היה עולה בגורל שלוש הדתות א כ היה קורה .אלא שלא בטובת ,עניינ
של היהודי המשיחיי דווקא הגיע לצומת של הכרעה היסטורית.
הכרעתו של רב גמליאל שיקפה עמדה פרשנית אפשרית אחת .ככל עמדה פרשנית
אחרת היא הייתה נטועה בנסיבות החברתיות ובצרכי הפוליטיי כפי שהוא פירש אות,
כגו הצור לאחד את שורות הקהילה היהודית המוכה והצור לבסס את הסמכות הרבנית,
והייתה נטועה ג בעמדותיו התאולוגיות והשקפותיו האישיות .ככל עמדה פרשנית אחרת,
היו בה אלמנטי ˘¯ ÌÈÈ˙Â¯Èמובהקי ,שכ היא בחרה – בהכרח ,כמו שכל פרשנות בוחרת
בהכרח – להתעל מהיבטי חשובי של המציאות ,דהיינו להתעל מהמובני החשובי
שבה היהודי המשיחיי היו יהודי .וככל עמדה פרשנית א עמדתו של רב גמליאל
הייתה שנויה במחלוקת ,ועל כ נזקק הוא לאמצעי  ÌÈÈÁÂÎכדי לכפות אותה :לא רק
שעמדתו לא הייתה מקובלת כמוב על היהודי המשיחיי ,וג – יש להניח – על חלקי
מהציבור ,א בקרב הרבני לא הייתה אחדות דעי .כדי לחזק את תדמיתה האובייקטיבית
של ההכרעה אלו מציג אותה כהכרעה של "חכמי וראשי ישראל ובראש רב גמליאל",
כאילו ניתנה פה אחד ,א בפועל הייתה השאלה כיצד לנהוג באות "מיני" שנויה
במחלוקת עזה ,וא חכמי הדור לא היו חסיני מפני אמונות כפירה משיחיות ,כפי שמלמד
סיפורו של רבי אליעזר ,מעמודי התוו של היהדות הרבנית בדור שלאחר החורב" ,שנתפס
על דברי מינות" .29אלא שלמרות המחלוקות הכרעתו של רב גמליאל ניתנה ,ובמבח
התוצאה ההיסטורית הציבור היהודי ציית לה .איננו יודעי מה היו מנגנוני האכיפה של
החלטתו ,וכיצד הוכרעו המתנגדי ,א ההכרעה נחלה הצלחה היסטורית.
למעשה ,הייתה זו הצלחה היסטורית מסחררת שבסופה המציאות היא שהתאימה עצמה
לעמדה הפרשנית .בתו זמ קצר נעלמו היהודי המשיחיי ממפת ההיסטוריה ,30עד כדי
כ שנוצר הרוש שהעמדה הפרשנית משקפת את מצב הדברי ה"טבעי" ,שלפיו אמנ
"אי דבר כזה" יהודי המאמיני בישו .העובדה שהעמדה הפרשנית היא שעיצבה את
המציאות מלכתחילה ,על ההיבטי השרירותיי והכוחניי שבכ ,נשכחה מהלב .ומששבו
והופיעו היהודי המשיחיי על במת ההיסטוריה יכול בית המשפט העליו להתבסס על

29
30

ואד פרזיגר עורכי  .(2006 ,יש להניח שאחת הסיבות המרכזיות לכ ששאלת יהדות של
החב"דניקי אינה מתעוררת היא שכיו פשוט אי קיי גו או מוסד שסמכותו מקובלת על כל
העול היהודי שבכלל יכול להתיימר להכריע בשאלה זו.
לתיאור המחלוקת והנסיבות ההיסטוריות ,וסיפורו של רבי אליעזר ,ראו לאו ,לעיל ה"ש ,24
בעמ'  ,168–157ואי להוציא מכלל אפשרות שא תיאורו של הרב לאו אינו עומד על מלוא
המחלוקת בנושא.
כאמור ,ג ההתפתחויות בנצרות תרמו לבידוד של היהודי המשיחיי ולהיעלמות .
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המציאות הקיימת זה מאות שני כאילו היא משקפת את סדר הדברי הטבעי והמוב
מאליו.
הצגת הקיי כהכרחי ולא כהשתלשלות קונטינגטית של אירועי מחזקת את הנטייה
לראות בקיי משק איזו מהות אמתית של טבע הדברי .הצגה כזו של הדברי לוקה במה
שהנרי ברגסו כינה "אשליית הדטרמיניז שבדיעבד" ,הגורמת לנו לראות את מה שאירע
כאילו היה חייב להתרחש .31כדי להשתחרר מאשליה זו ,לראות שהקיי אינו הכרחי ,וכי
הכול היה יכול להתפתח אחרת ,עלינו לשוב בדיוק לאות נקודות של הכרעה היסטורית
שביטלו אפשרויות שהיו לגיטימיות לזמנ ,ולעמוד על המרכיבי הקונטינגנטיי שבה.
כדברי ההיסטוריו אורי ר:
קל יחסית לזהות הגמוניה ...בריחוק מרחבי וזמני; קשה הרבה יותר לזהותה
כא ועכשיו ,כאשר אנו שרויי בתוכה .לצור אבחו כזה יועיל 'לתפוס' את
הנרטיב בהיווצרותו ,בשעה שהיה עדיי רק מועמד אחד ,ושנוי במחלוקת,
לתפקיד הר של הנרטיב השליט.32
ואמנ הצלחתה ההיסטורית של הכרעתו של רב גמליאל איננה צריכה לטשטש את
מהותה האמתית :מדובר בהכרעה פרשנית ,שככל פרשנות אחרת הייתה בעלת ממדי
שרירותיי מובהקי ,שכפתה עצמה על המציאות .היא לא גילתה את "מהותה האמתית"
של היהדות המשיחית כי א שיקפה עמדה פרשנית אחת כלפי המציאות ,כפי שתפסו אותה
]חלק מ[הרבני )מקצת( ביבנה על סמ עמדותיה התאולוגיות ,הנסיבות ההיסטוריות של
זמנ והאינטרסי הפוליטיי שהניעו אות .הכרעתו של רב גמליאל לא "עמדה על ניגוד
מהותי" בי היהדות המשיחית ליהדות הכללית ,כי א  ,‰ÂÎבתהלי היסטורי מורכב,
ניגוד זה .ואילו הצלחתה ההיסטורית לא נבעה מגלותה את האמת או מהוציאה אל הפועל
איזה הכרח היסטורי; היא הייתה תוצר של קונטינגנטיות היסטורית מצטברת.33
ההיסטוריו והפילוסו הצרפתי מישל פוקו עמד על התהליכי ההיסטוריי ,על
היסודות השרירותיי והכוחניי שבה ,שבאמצעות "מיוצר" ידע ומיוצרת אמת .כדבריו,
תהלי ייצורו של הידע מתרחש:

31
32
33

מובא אצל ).Timothy Garton Ash, 1989!, THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS (5.11.2009
אורי ר "הימי הה והזמ הזה :ההיסטוריוגרפיה הלאומית והמצאת הנרטיב הלאומי
היהודי :ב ציו דינור וזמנו" ) 227 ,217 ‰ÓÂ‡ ‡ÈˆÓ‰Ïיוסי דהא והנרי וסרמ עורכי ,
.(2006
ביטוי זה אני שואב מכותרת מאמרו של ד דינר "קונטינגנטיות מצטברת :על היסטוריה וצידוק
עצמי בשיח הישראלי" ‡.(1996) 35 ,12 ÌÈÈÙÏ
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בד בבד ע הדרת של צורות סיווג וידע אחרות ,תקפות באותה מידה ,שהיו
אולי רלוונטיות יותר לאותו הקשר .לפיכ עלינו להיות חשדניי מאד כלפי
כל מידע שמיוצר ,שכ ג כאשר נראה מוב מאליו ...הוא עשוי בו בזמ
למלא תפקיד בשימור המצב הקיי ובאישוש יחסי הכוח הקיימי.34
ועוד לפניו עמד על עניי זה האמפטי דאמפטי:
" È‡˘Îמשתמש במילה" ,אמר המתי דמתי בלגלוג מה" ,פירושה הוא
בדיוק כפירוש שאני בוחר לתת לה ,לא פחות ולא יותר".
"השאלה היא" ,העירה עליסה" ,א  ¯˙ÂÓל לתת למילי כל כ הרבה
פירושי שוני".
"השאלה היא" ,אמר המתי דמתי" ,מי פה האדו – זה הכל".35
השאלה שבה אפוא על מכונה :א לא היסוד המשיחי ,מהו אפוא אותו ניגוד מהותי בי
היהדות המשיחית ליהדות הכללית? מקריאת פסק הדי עולה תשובה נוספת לשאלה זו,
ולפיה מדובר בניגוד מהותי שההיסטוריה יצרה" :התשובה היא שההיסטוריה עשתה את
שלה במש כאלפיי שנה ,והש 'ישו הנוצרי' הפ לסמל של שלילת היהדות וניתוק
מישותה ההיסטורית" ]פסקה  .[28במילי אחרות ,הניגוד המהותי קשור להיסטוריה
העקובה מד בי הנצרות ליהדות ,שבגינה האמונה בישו כשלעצמה היא ניגוד מהותי
ליהדות ולעולמה .עוד יהיה עלינו לשוב ולברר כיצד איבה היסטורית זו הייתה יכולה לשמש
"ניגוד מהותי" בזמנו של רב גמליאל ,וכיצד כל זה קשור ליהודי המשיחיי ,שהרי ה,
כמו ישו עצמו ,מעול לא רדפו את היהודי כי א נרדפו על ידיה .א לפני שנשוב
לשאלות אלה נבח לעומק תשובה חלופית זו ונעמוד על תפיסת ההיסטוריה המונחת בבסיס
העמדה הרואה בשמו של ישו הנוצרי סמל נצחי של שלילת היהדות ,ותו לא.

ד .תפיסת ההיסטוריה היהודית של אלו
אי זה פשוט להבי מהי תפיסת ההיסטוריה היהודית של השופט אלו כפי שהיא
משתקפת בפסק הדי .לעתי מתעורר הרוש שהוא מבקש לתאר את ההיסטוריה היהודית
כעניי עובדתי ,ולעתי מסתמנת בי השורות התפיסה שלפיה ההיסטוריה היהודית היא
מימושה של איזו מהות מטפיזית .לעתי התיאור נשאר נאמ לסדר הדברי ההיסטורי ,א

34
35

ראו שרה מילס .(2005) 98 Â˜ÂÙ
לואיס קרול ) 80 ‰‡¯Ó‰ ı¯‡· ‰ÒÈÏÚאוריאל אופק מתרג .(1989 ,
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לעתי המסובב קוד לסיבה ,עד כדי בלבול ותעתוע .הערבוב בי המטפיזי לרֵאלי ,ובי
היסטוריה למיתולוגיה עשוי לאתגר את הקורא המבקש לזקק את מבנה הטיעו .א לבלבול
ולתעתוע יש ג אפקט רטורי מכריע :בקריאה שוטפת הסיפור ההיסטורי שמספר פסק הדי
פורט על נימות דקות של מסורת ,מהדהד את ההיסטוריה ש"כולנו" מכירי ,ובסופו של דבר
נשמע עמוק ,מרשי ומשכנע .כ ג מיטשטשת העובדה ,שהיה בה כדי לעורר השתאות
רבתי ,שהכרעתו של בית המשפט העליו בישראל של שלהי המאה העשרי התבססה על
הכרעתו של רב גמליאל ביבנה של המאה השנייה לספירה.
בשורות הבאות אבקש לערער את האפקט הרטורי ולעמוד ,ככל האפשר ,על מרכיביה
הרעיוניי של תפיסת ההיסטוריה היהודית של אלו כפי שהיא משתקפת בפסק הדי .אצביע
על מאפייני  ÌÈÈËÒÈÂ¯Î‡Â ÌÈÈÏÙÂ¯ËÒË˜ ,ÌÈÈ˙Â‰Óואעמוד על האופ שבו ה משתלבי
יחד לכדי תפיסה היסטורית קוהרנטית לכאורה ,המחברת עבר והווה ,דת ולאומיות ,ואשר
ממנה נובעת שלילת יהדות של היהודי המשיחיי  ˙Â·˘‰ ˜ÂÁ Í¯ÂˆÏכתוצאה מובנת
מאליה .אראה כי תפיסה היסטורית זו היא עמדה פרשנית ,סובייקטיבית ושנויה במחלוקת
באשר להיסטוריה היהודית וללאומיות היהודית ,וא על פי כ אי היא עולה לדיו מפורש
בשו שלב בפסק הדי כי א מונחת בבסיסו כהנחת יסוד או נקודת מוצא שאינ צריכי כל
טיעו או הסבר.
 .1היהדות כמהות
בפסק דינו של אלו מתואר הע היהודי בעקיבות כישות אחידה שאמונתה הומוגנית
דייה עד שאפשר לתארה נאמנה בתיאורי כלליי כגו "אמונת ישראל"" ,האומה העברית"
או "האומה היהודית" .ישות הומוגנית זו היא ג בעלת היסטוריה רציפה ועקיבה המצייתת,
כפי שנראה מיד ,לחוקיות היסטורית ברורה .ישות זו עשויה ללבוש צורה ולפשוט צורה ,א
מדובר רק בשינויי חיצוניי ,ואילו המהות הפנימית נשארת קבועה .התפיסה המהותנית
מונחת בתשתיתו של פסק הדי כהנחת יסוד ונקודת מוצא ,והיא מוצאת את ביטויה לכל
אורכו .אביא מקצת המקומות שבה היא באה לידי ביטוי ואתייחס לדוגמאות נוספות
בהמש:
זוהי השקפת עולמו של מר שטר ,המצהיר על עצמו כיהודי משיחי ,וזכותו
לחשוב כ ולהאמי כ .א אי הוא יכול לכפות דעתו זו על ‰ÓÏÂÚ ÍÏ‰Ó
˘ ,˙È„Â‰È‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Ïשעמדה ועומדת על כ – בניגוד מוחלט לדעות
והשקפות אלה – כי יהודי ויהדות מחד ,ואמונה בישו כמשיח וכב האלוהי
מאיד ,יש בה משו תרתי דסתרי ,שאינ ניתני לגישור וקישור ביניה
].[22
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ע ביטולה של הנצרות היהודית אותה שעה נפלטה היא ,במהל אלפיי
שנות היסטוריה.[23] ˙È„Â‰È‰ ‰ÓÂ‡‰ Ï˘ ‰ÓÏÂÚÓÂ ‰ÙÂ‚Ó ,
ואי זה אלא טבעי ומוב מאליו ,שלעניי פירושו של המונח "אינו ב דת
אחרת" ,המופיע בהגדרת המונח "יהודי" ,עלינו להיזקק למבח ‰ÓÏÂÚ ÈÙÏ
˘.[25] ˙È„Â‰È‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÈÙÏÂ ˙Â„‰È Ï
יש לבחו את הביטוי "דת אחרת" ...מבחינת ˙È¯ÂËÒÈ‰‰ ‰˘ÂÁ˙‰
 ...˙È„Â‰È ˙Â‡¯ ˙„Â˜Ó ...˙È„Â‰È‰הש ישו הנוצרי הפ לסמל של שלילת
היהדות וניתוק .[28] ˙È¯ÂËÒÈ‰‰ ‰˙Â˘ÈÓ
הרגשה סובייקטיבית זו אי בה כדי לשנות מהל היסטורי של שנות
אלפיי ,שהוציא בני כתות אלה מכלל עולמה של האומה היהודיתÏÎ· ...
‡˙¯ .[28] ‰È˙Â‚ÏÙÂ ‰ÈÓ¯Ê ÏÎÏ ,‰ÏÂ‚‰ ˙ÂˆÂÙ˙·Â Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ,¯˙‡Â
]היהודי המשיחיי[ אינ רשאי לכפות עצמ על הע היהודי ולראות
עצמ בניו של ע זה ,שמזה אלפיי שנה רואה בכל אחד מה ,וכיוצא
בה ,כמי שהוציא עצמו מכללה של האומה העברית ].[33
אלו איננו מסביר מהי אותה מהות יהודית המאפשרת שימוש בביטויי כגו "נקודת
הראות היהודית" או "תחושת ההיסטוריה היהודית" ,ואי זה פשוט להבי למה כוונתו.
אפשר לאתר בדבריו שני מובני של מהותנות .˙ÈÊÈÙËÓÂ ˙È˙„·ÂÚ˙È¯ÂËÒÈ‰ :אפשר להבי
את עמדתו של אלו כקביעה היסטוריתעובדתית כפשוטה :קיימי מאפייני מסוימי
שאפשר למצא בקרב כל היהודי לדורותיה ,או בקרב רוב המכריע .מאפייני אלה יהיו
מ הסת מחויבות להלכה ואורח חיי דתי .זוהי עמדה שקל להבי אותה ,א ג קל לראות
את פגמיה ההיסטוריי .ראשית היא מתעלמת מהעובדה שזה  200שנה לפחות מרבית
הזרמי ביהדות אינ ממלאי אחר תנאי "מהותיי" אלה או אחרי .בעיד המודרני אי
אפשר למצוא מכנה משות  ÏÎÏהצורות השונות של הזהות היהודית שהתפתחו ,ומה
שמכנס אות תחת קטגוריה אחת הוא לכל היותר סוג מסוי של "דמיו משפחתי" .שנית,
ספק רב א מחויבות להלכה אמנ אפיינה את הקיו היהודי לדורותיו אפילו בתקופה
המסורתית ,או שמא מדובר בתפיסה היסטורית פיקטיבית שנוצרה בעת החדשה כדי לבסס
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את תודעתה העצמית של האורתודוקסיה המודרנית כממשיכת דרכה כביכול של היהדות
המסורתית ההיסטורית.36
אלו ,מכל מקו ,איננו עושה כל ניסיו להבהיר מה אות יסודות היסטוריי מתמידי
שעל פיה אפשר לאפיי את הקיו היהודי לתולדותיו .אלא שבמקומות אחרי בפסק הדי
מתעורר הרוש שאלו איננו מדבר כלל על מאפייני מהותיי היסטוריי שהיו משותפי
ליהודי לדורותיה כי א על מהותה  ˙ÈÊÈÙËÓ‰של  ˙Â„‰È‰כישות מופשטת כשלעצמה.
במוב זה הטענה המהותנית אינה טענה היסטורית או מסקנה הנובעת מראיות עובדתיות כי
א להפ :הנחת יסוד ,נקודת מוצא .לתפיסה זו ,העובדה שקיימי יהודי שאינ מקיימי
את הגדרותיה המהותיות של היהדות אינה ראיה להגדרה שגויה של המהות אלא לתופעה
אחרת ,מובנת מאליה ,שבכל מקו ובכל עת היו יהודי שסטו ממהותה של היהדות.
ניקח למשל את הקביעה שלפיה הע היהודי ,בכל מקו ובכל עת ,שלל את יהדות של
היהודי המשיחיי .מבחינה היסטוריתעובדתית זוהי טענה מופרכת .משנעלמו היהודי
המשיחיי ממפת ההיסטוריה ,לא התעוררה שאלת יהדות בשו מקו ,וממילא לא נדרשה
א קהילה יהודית אחת לשאלה זו .סביר להניח שמרבית היהודי לאור ההיסטוריה לא
נתנו דעת על שאלה מורכבת זו ,ולו נתנו – אי לדעת מה הייתה תשובת .ואכ ,מי
שיחפש בפסק הדי ראיות התומכות בקביעה גורפת זו לא ימצא דבר ,וכאשר העותרי
מבקשי להציג סקר המלמד שכשמוני אחוז מהציבור בישראל סבור שיש לראות ביהודי
המשיחיי יהודי ,פוטר אלו את הרעיו להסתמ על סקר שכזה בשאט נפש .37האמירה
שלפיה היהדות ,בכל מקו ולאור אלפיי שנות היסטוריה ,שבה והכריעה שהיהודי
המשיחיי אינ יהודי ,אינה מבקשת לספק תיאור היסטוריקונקרטי של יחסי היהודי
והיהודי המשיחיי במרוצת הדורות ,אלא היא מתארת את  ,˙È„Â‰È‰ ˙Â‰Ó‰הקבועה
והבלתי משתנה ,שדוחה מעצ מהותה את האמונה המשיחית כזרה לה באופ מוחלט.
ה"חומר" שממנו עשויה המשיחיות הישועית הוא חומר זר ל"גופה" של היהדות
ול"ישותה" ההיסטורית; ה בבחינת "תרתי דסתרי" ואינ יכולי לדור בכפיפה אחת כמו
ששמ ומי אינ יכולי להתערבב זה בזה .ייתכ שהיהודי ההיסטוריי הקונקרטיי לא
דחו את המשיחיי בכל מקו ואתר ,א המהות היהודית דחתה אות.38

36
37
38

ראו יוס אחיטוב "על עמידותו של מושג ההלכה כמאפיי זהות בשיח האורתודוקסי"
‡) 87 ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰ :˙È„Â‰È ‰ÈÒ˜Â„Â˙¯Âיוס שלמו ,אביעזר רביצקי ואד פרזיגר עורכי ,
.(2006
ראו פס'  .30אתייחס לעניי הסקר בהמש.
מעניי לציי שהתפיסה המהותנית מאפיינת ג את גישתו של אלו אל המשפט העברי ,שהוא
מגדולי חוקריו .אחת מהנחות המחקר המתודולוגיות שלו היא "ההנחה בדבר קיומ של
עקרונות משפט בסיסיי ויסודיי שלא השתנו" ,וכי "שומה על החוקר ...לגלות את המכנה
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 .2שנאת ישראל הנצחית
מאפיי מרכזי של המהות היהודית ,כפי שהיא מתוארת בפסק הדי ,הוא שלילת הנצרות.
מדובר אפוא באפיו על דר השלילה .אמנ אלו מציי ג מאפייני פנימייחיוביי,
ובמיוחד מה שהוא שב ומכנה "אמונת ישראל" ,אלא שכאמור אלו נבו מספיק מכדי לנסות
ולהגדיר את מרכיביה .במקו זאת הוא מדגיש מאוד את מה שהוא יכול לאפיי בקלות
ובנחרצות :שלילת ישו והנצרות .בסופו של דבר זוהי האיבה ההיסטורית בי היהדות
לנצרות שחורצת את גורל של בני הזוג ברספורד" :התשובה היא שההיסטוריה עשתה את
שלה במש כאלפיי שנה ,והש 'ישו הנוצרי' הפ לסמל של שלילת היהדות וניתוק
מישותה ההיסטורית" ] .[28לקביעה זו שני פני :ראשית ,השלילה ששוללת היהדות את
הנצרות ,ופסק דינו של אלו אכ רווי עוינות תאולוגית שכזו ,39א בעיקר מדובר כא כמוב
בעוינות שגלשה לפרקי לרדיפות ולאלימות רצחנית שגילתה הנצרות כלפי היהדות במש
הדורות .כא אנו מוצאי בתפיסת ההיסטוריה של אלו את מה שאפשר לכנות "התפיסה
הקטסטרופלית" של ההיסטוריה היהודית ,כהיסטוריה של שנאה נצחית וכרצ של משברי,
אסונות ,רדיפות ,גירושי ופוגרומי .שנאת ישראל ,יותר מאשר אמונת ישראל ,היא
שמעניקה להיסטוריה היהודית רציפות והמשכיות .תפיסה היסטורית זו מצאה ביטויה
בעתירה אחרת למעמד בישראל מכוח חוק השבות .מדובר בפרשת האח דניאל ,הוא
אוסוולד רופאייז ,יהודי מלידה ,ציוני בהשקפה ,שהתנצר בעת שהסתתר מהנאצי במנזר
בתקופת מלחמת העול השנייה .הוא לא ויתר על תכניתו לעלות לישראל ,א בקשתו
לאזרחות מכוח שבות סורבה .בית המשפט העליו דחה את עתירתו .וכ נימק זאת השופט
זילברג:
האח דניאל מבקש מאתנו להעביר קו על המשמעות ההיסטורית ,המקודשת
של הש "יהודי" ,ולהתכחש לכל ערכי הרוח ,עליה הורגנו כל יו
בתקופות השונות של גלותנו הארוכה .ההוד וההילה האופפי את מקדשי

39

המשות ,את הבריח התיכו ...כדי למצוא ולקבוע את העיקרו הבסיסי שביסוד התקופות
כול" .ג כא דומה שעמדה זו יותר משהיא מבוססת על ממצאי המחקר היא הנחת המוצא
של המחקר ,שמשפיעה כמוב ג על תוצאותיו .גדעו ספיר "שני תלמידי חכמי שהיו
בעירנו"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכה  .(2001) 200 ,189וראו ש את ביקורתו של יצחק אנגלרד על ההנחה
בדבר קיומ של עקרונות יסוד שלא השתנו במשפט העברי.
מדובר בסוגיה מרתקת הראויה לדיו נפרד .אגע בה בקצרה בהמש .דוגמה אחרת של העוינות
היהודית כלפי ישו שהגיעה אל בית המשפט העליו היא סוגיית הכיתוב על מצבות של
תאריכי לפי הלוח הנוצרי .לפי עמדת חלק מפוסקי ההלכה הדבר אסור ,שכ כדברי המהר"
שי"ק ,מתלמידי החת סופר" ,התארי הוא להולדתו של 'אותו האיש'" .מובא אצל ספיר,
לעיל ה"ש  ,38בעמ' .196
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הש בימי ביניי ,יחוורו וימוגו עד לבלתי הכר ,וההיסטוריה שלנו ˙‡·„
‡˙  ...‰ÙÂˆ¯‰ ‰˙ÂÈÎ˘Ó‰אי אנו מנתקי את עצמנו מ העבר ההיסטורי,
ואי אנו מתכחשי למורשת אבות.40
א חיי כה ,בדעת המיעוט שלו בפרשת ¯ ,ÔÊÈÈ‡ÙÂמתאר את ההיסטוריה היהודית כ:
אמת נכו הדבר ,תולדות הע בתפוצותיו ספוגות ד נקיי לאלפי
ולרבבות ,שעונו ונתייסרו ,נהרגו ונשרפו בידי הכנסיה הקתולית ועושי
דברה ,על קידוש ש אלהי ישראל .א הצרות האחרונות שבשואה הנאצית
לא שיכחו צרות ראשונות שבהרוגי מלכות ובמסעי צלב ובאינקוויזיציה
ובפוגרומי .ג מלחמת הכנסיה ביהדות מלחמה טוטלית היתה :א לא
יכלו להביא את הע לידי שמד רוחני ,גמרו אומר להביאו לידי שמד
גופני.41...
עמדה זו נשענת כמוב על יסודות עובדתיי ,א היא מוסיפה לה הכרעות פרשניות
שנויות במחלוקת .ההיסטוריה היהודית אמנ רצופה בשנאה ועוינות ,אלימות ורצחנות ,א
זוהי הכרעה פרשנית לראות ˘ Û˙Â˘Ó ˘¯Âלתופעות אלה ולראות בה את .ÏÂÎ‰ ˙ÂÊÁ
ההנחה שהרדיפות והאסונות שהיו מנת חלק של היהודי בכל התקופות ובכל
המקומות ה תוצר של אותה תופעה שאפשר לכנותה בש "שנאת ישראל" ,החוזרת על
עצמה ,בגלגולי שוני א בחוקיות פנימית קבועה ,בכל מקו ובכל תקופה – איננה קביעה
היסטורית המבוססת על ניתוח עיוני .היא השתקפות נוספת של העמדה המהותנית :כפי
שיש מהות פנימית וקבועה ליהודי ,כ יש מהות פנימית וקבועה ג לשנאה כלפיה.42

40
41

42

בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÔÊÈÈ‡ÙÂ¯ 72/62פ"ד טו  ,(1962) 2438 ,2428ההדגשה הוספה.
ש  ,בעמ'  .2441לדוגמה נוספת ראו דברי השופט ש"ז חשי" :יחידה היא האומה הישראלית
אשר בכל שנות גלותה הארוכות ,ובכל ארצות פזוריה ,כמעט ללא יוצא מ הכלל ,נרדפה בא
ובחימה על דתה ,על גזעה ,על מנהגיה ,על תרבותה .קיבוצי יהודיי שלמי נידונו לשריפת
גו ונשמה ,ונמחקו מתחת השמיי  ,ואחרי נלחמי בכל מקו ובכל זמ מלחמת יאוש ממש
על תורת  ,תרבות ועצ קיומ " .בג" ,‰Á Ò„¯Ù ÌÈÏÂÚ‰ ‰ÁÓ Ï‰Ó ' Â„Ó‡ 125/49
פ"ד ד .(1950) 23 ,4
אנלוגיה מעניינת אחרת הציעה חנה ארנדט" :אי כלל זהות בי אנטישמיות ,אידיאולוגיה
חילונית בת המאה התשעעשרה ...לבי שנאת יהודי דתית ...ואפילו השאלה עד כמה זו
הראשונה מאמצת את טיעוניה ואת כוח המשיכה הרגשי שלה מ האחרונה ,נותרה פתוחה.
התפיסה בדבר הרצ הקבוע של רדיפות ,גירושי ומעשי טבח מאז שלהי האימפריה הרומית
דר ימי הביניי  ,העיד המודרני ועד לעצ הימי האלה ...היא מופרכת לא פחות )א כי
פחות ערמומית ,כמוב( מ התפיסה האנטישמית התואמת בדבר אגודת סתרי יהודית
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ואילו ההכרעה לראות באסונות וברדיפות את חזות הכול משמעה להתעל מעיקר
ההיסטוריה ולבחור לזכור רק את השלילי שבה .אי זה נכו שבכל מקו נתקלו היהודי
באיבה ושנאה ,ובכל מקו נרדפו ונרצחו .במקומות רבי ובתקופות שונות חיו היהודי
בשיתו פעולה פורה ע סביבת וחוו תקופות של פריחה ,צמיחה ושגשוג .רק לדוגמה
מהעת האחרונה אפשר להתבונ על ההיסטוריה של היהודי באמריקה )הנוצרית( בשלוש
מאות השני האחרונות .במקומות אחרי – ואולי כ היה ברוב המקומות – אולי לא חוו
היהודי פריחה ושגשוג ,א ג לא נרדפו אלא חיו את חייה במידה זו או אחרת של
סובלנות מצד סביבת .ועוד יש לזכור שהנצרות היא דתה של הציוויליזציה המערבית
באלפיי השני האחרונות ,על כל הישגיה וכישלונותיה .אי אפשר לתאר את העול
המודרני ואי אפשר לתאר את הקיו  È„Â‰È‰המודרני בלי להביא בחשבו את המהפכות
החברתיות והפוליטיות ,המדעיות והטכנולוגיות ,הרוחניות והאידאולוגיות שנקשרו בשמה
של הנצרות באלפיי השני האחרונות .על רקע כל זאת בראייה ַ!ש "ישו" סמל לשלילת
היהדות בלבד קיימת הכרעה פרשנית קשה לא רק מנקודת מבט אוניברסלית כי א דווקא
מנקודת מבטה של ההיסטוריה היהודית.
על מאפייניה של תפיסה היסטורית זו ועל הצרכי החברתיי שהיא מילאה בתפיסה
היהודית המסורתית של ההיסטוריה עמד ההיסטוריו ישראל יעקב יובל:
אפשר לשער שזו אכ הרגשת של רוב היהודי השרי בליל הסדר את
המילי "שבכל דור ודור עומדי עלינו לכלותנו" כגזרת גורל ...ואול
דווקא קיומה של הכרה פנימית יהודית ...צריכה לשמש נורת אזהרה מפני
הפיכתה להשקפה היסטורית רחבה .הרי התפיסה המסורתית לא התעניינה
בהיסטוריה ...להפ .˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰ ‰˙Â˘¯Ù ˙‡ ¯·Ú‰ ÏÚ ‰˙ÙÎ ‡È‰ ,היא
ביקשה לשוות לעבר משמעות ולהעניק לו תכלית ...שנאת ישראל "הנצחית"
היא חלק מהדימוי העצמי של יהודי מסורתיי ,הנאלצי להסביר את
הפער בי בחירת ישראל לבי מעמדו הפוליטי הנחות .היא מושרשת
בתודעה העצמית היהודית בדיוק כמו תפישת הגלות ,כמו החורב ,כמו
הציפיה לגאולה .כל אלה ה מושגי היסטוריי מגויסי ...התפישה
המסורתית לא  ‰˘È‚¯‰את השורש ]המשות לשנאת ישראל[ ,אלא היא
 ‰‡ÈˆÓ‰אותו...

ששלטה בעול  ,או שאפה לשלוט בו ,מאז העת העתיקה" .ראו חנה ארנדט ˙Â„ÂÒÈ
) 43 ˙ÂÈ¯ËÈÏËÂË‰מהדורה שנייה ,עדית זרטל מתרגמת.(2010 ,
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הרצו לחבר תופעות שונות של שינאה ,ולהעמיד על רצ אחד ולראות בה
את הגור הקבוע והמארג של ההיסטוריה היהודית עלול להיות בבחינת
נבואה המגשימה את עצמה] ...ה[משפט "בכל דור ודור עומדי עלינו
לכלותנו" ]הוא[ פיקציה היסטורית ,משפט שגוי מבחינה עובדתית שנועד
לטפח אידיאולוגיה של חולשה ושל קורב ניצחי.43
רעיו דומה הביע ההיסטוריו יוס חיי ירושלמי באמרו שבמקרה של ההיסטוריה
היהודית ,לא ההיסטוריה חוזרת על עצמה אלא האופ שבו היא נחווית בתודעה ההיסטורית
היהודית ,מה שירושלמי מכנה "הזמ המיתי".44
היסוד המהותני והיסוד הקטסטרופלי בתפיסת ההיסטוריה מחזקי זה את זה – שנאת
ישראל הנצחית מחזקת את חישוקיה של המהות היהודית הקבועה ,ואילו הניגוד המהותי
שבי היהדות לנצרות מסביר את התמדתה של השנאה כמוטיב קבוע בהיסטוריה של הדתות.
אלא ששילוב זה של שני היסודות יחדיו יוצר ג אפקט מתעתע :כבר לא ברור מה ,בתפיסת
היסטוריה זו ,קד למה ומה גור למה – האיבה ההיסטורית לניגוד המהותי ,או שמא
להפ? הא המטפיזיקה קדמה להיסטוריה ,או להפ? בלבול זה עשוי אולי להיות מקור
לאינוחות אינטלקטואלית ,א בידיו של נרטולוג מיומ ,כמו אלו ,לאפקט המתעתע
נודעי יתרונות רטוריי חשובי .יתרונות אלה באי לידי ביטוי בשני היבטי הקשורי
להכרעתו של רב גמליאל :ראשית באופ שבו הכרעה זו מתוארת ,ושנית באופ שבו
משולבת הכרעה זו ·¯ .È¯„ÂÓ‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ·ÈËאעמוד על כל אחד מענייני אלה כסדר.
א א נקבל שקיימת איבה היסטורית בי היהדות לנצרות ,אפשר לשאול :מה לה
וליהודי המשיחיי? הרי איבה זו נתגבשה מאות שני לאחר שנעלמו היהודי המשיחיי
מההיסטוריה ,ומכל מקו עמדת התאולוגית הנחרצת היא שהנוצרי טעו וטועי ביחס
העוי ליהדות וליהודי ,ואחת ממטרותיה היא לתק עוול היסטורי זה .היהודי המשיחיי
מצד ,כמו ג ישו עצמו ,מעול לא רדפו את היהודי ,כי א להפ.
התשובה המוצעת בפסק הדי לתמיהה זו היא שאמנ אי זו אשמת של היהודי
המשיחיי ,ואי זו אשמתו של ישו ,שלשמו נקשרו המשמעויות השליליות הקשות ,א
משאלה המשמעויות ההיסטוריות שהתגבשו ,אי אפשר עוד להחזיר את הגלגל אחורה .פסק
הדי שב ומציע לנו נימוק היסטורי לכאורה ,א דומני שתשובה זו אינה ממצה .לו הייתה
ההיסטוריה הנימוק היחיד ,היה אפשר לשאול מדוע היסטוריה זו אינה ניתנת לשינוי ,45וא

43
44
45

ישראל יעקב יובל "לא בכל דור ודור עומדי עלינו לכלותנו" ‡.(2005) 76–74 ,7 ,28 ÌÈÈÙÏ
יוס חיי ירושלמי ) È„Â‰È ÔÂ¯ÎÈÊÂ ˙È„Â‰È ‰È¯ÂËÒÈ‰ :¯ÂÎÊשלמה שביב מתרג .(1988 ,
זוהי למשל עמדתו של השופט חיי כה בפרשת ¯ ,ÔÊÈÈ‡ÙÂלעיל ה"ש  .40הוא אמנ מציג
תפיסת היסטוריה קטסטרופלית ,כפי שתיארתי לעיל ,א לא מהותנית .עמדתו היא שהיסטוריה
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אמנ הע היהודי כה חסר הבחנה ומוכה טראומה עד שכל אזכור של הש "ישו" מחרידו,
ואי הוא מסוגל להבחי בי ישועי "טובי" לבי ישועי "רעי" א א יוסבר לו העניי
בסבלנות .א השינויי החשובי שחלו בתקופה האחרונה ביחסה של הנצרות ליהדות אינ
זוכי לכל התייחסות .דומה שאלו איננו מעוניי בהתפתחות ההיסטורית וביכולת ההשתנות
שלה .ג כא אנו מוצאי את עקבותיה של התפיסה המהותניתמטפיזית שלפיה הסתירה
בי היהדות לנצרות היא נצחית וקבועה ואיננה תלויה בסדר האירועי ההיסטורי .נשוב
ונעיי בממדי האנכרוניסטיי שבתיאור הכרעת רב גמליאל:
כפי שעלה בידינו מדברי שהובאו לעיל ,הופיעה כת של ...ÌÈ¯ˆÂÌÈ„Â‰È
על במת ההיסטוריה היהודית במאה הראשונה לספירה ,וחכמי וראשי
ישראל ,ובראש רב גמליאל נשיא ישראל ,עמדו על  È˙Â‰Ó‰ „Â‚È‰שבי
דתה של כת זו ...לבי אמונת ישראל ,והביאו לכלל הוצאתה מ האומה
העברית ] ÂÊ Ï˘ ‰È˙Â˙ÎÓ ˙Á‡Î ˙Â¯ˆ‰ Ï˘ ‰ÓÏÂÚ· ‰˙ÂÚÏ·È‰ÏÂפסקה
.[27
היהודי המשיחיי אינ אלא  .ÌÈ¯ˆÂÌÈ„Â‰Èבעלי אמונה זו היוו כת ,או
כתות ,שחיו ופעלו במאה הראשונה לספירה ,ועתה ,כעבור אלפיי שנה,
מבקשי ה להחזיר "עטרה ליושנה לגבי הנצרות" בדמותה של כת ,שהיא
ג יהודית וג נוצרית .זוהי איפוא ˙Î‰ Ï˘ ‰˙¯Â‰ Ì˘ ,˙Â¯ˆ‰ ÌÏÂÚÓ ˙Î
]פסקה .[21
משפטי אלה משקפי אנכרוניז היסטורי .א האיבה ההיסטורית היא העיקר ,מהו
"הניגוד המהותי" שעליו עמד רב גמליאל? כאמור לעיל ,א הכינוי יהודינוצרי הוא
אנכרוניסטי ,כמו ג הקביעה שהיהדות המשיחית היא "כת מעול הנצרות ,ש הורתה של
הכת" ,שכ הנצרות התגבשה שני רבות לאחר הופעת .א אי זה נכו שהיהודי
זו אינה הכרחית והיא יכולה להתפתח ולהשתנות" :א השכלתי לרדת לסו דעתו של חברי
הנכבד ,השופט זילברג ,הרי מחייבת לדידו 'ההמשכיות' של ההיסטוריה הישראלית ,למ
הימי הטרופי הה ועד ימינו אלה ,שלא נוכל לעול לראות כיהודי את מי שכורת ברית ע
הכנסיה הקתולית ומצטר לאחד ממיסדריה .א שאינה עוד ,לא להלכה ולא למעשה ,אויבתנו
בגו ובנפש ,הרי אי הכנסיה יכולה להתכחש לעברה ,כש שאנחנו איננו יכולי להתכחש
לעברנו; ויהודי וקתולי יישארו תמיד בבחינת תרתי דסתרי ...אני אי אני גורס 'המשכיות
היסטורית' שכזאת .א ההיסטוריה 'נמשכת' ,ואי לנתקה מראשיתה ,אי זאת אומרת שאי
היא משתנית ומתקדמת ומתפתחת .נהפו הוא :מטיב ומטבע של הליכי היסטוריי הוא
שנוי העתי והמושגי  ,פיתוח הלכי מחשבה וערכי תרבות ,ושיפור מתמיד של אורחות החיי
והמשפט .לי נראה כי צו ההמשכיות ההיסטורית הוא לבנות על בסיס העבר .להוסי אב על
אב ,לחדש ולקד – ולא לקפוא על השמרי " )ש  ,בעמ' .(2441
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המשיחיי נבלעו בעולמה של הנצרות ,שכ הנצרות המתהווה דחתה את היהודי
המשיחיי ,כפי שאלו עצמו נאל להודות בהמש הדברי בצטטו מחוות דעתו של
פרופסור ורבלובסקי" :במרוצת הזמ נעלמו כיתות אלה מעל במת ההיסטוריה מפני שנדחו
ה על ידי רוב מנינו ובנינו של ע ישראל וה על ידי הכנסיות הנוצריות העיקריות" ]פסקה
 .[28ניסוחי אלה מעידי שאלו סבור שהניגוד בי האמונה בישו ליהדות הוא מהותי
ועקרוני כשלעצמו בלי קשר להתפתחויות ההיסטוריות שבאו אחר כ .לפיכ אי כא
"הענשת" היהודי המשיחיי על חטאיה של הנוצרי ,שכ היהודי המשיחיי בעצמ
זרי לישות היהודית .לתפיסת היסטוריה מתעתעת ומעגלית זו יש כמוב ג תפקיד רטורי
חשוב :בהצמדת הביטוי "נוצרי" ליהודי המשיחיי מוצמדת לה ג האיבה ההיסטורית,
ולכ הקורא עשוי להשתכנע שלא רק שהכרעתו של רב גמליאל הייתה נכונה לזמנה ,אלא
שהיא ג ניחנה במידה בלתי מבוטלת של ראיית הנולד.
 .3מהסנהדרי אל בית המשפט העליו :היסטוריה ולאומיות
תעתועי האנכרוניז ממלאי תפקיד חשוב ג באופ שבו משתבצת אפיזודה היסטורית
זו בנרטיב הלאומי הישראלי .אחרי הכול ,לאחר הכרעתו של רב גמליאל נעלמו היהודי
המשיחיי ,ועניינ לא שב להטריד את הע היהודי .עניינ שב והתעורר כ 1,800שנה
לאחר מכ ,בעול יהודי מחול ,לאחר שרובו של הע מרד בסמכות הרבנית או בחר לפרש
מחדש את מורשתה .שאלת יהדות התעוררה בהקשר לאומימודרני בבית המשפט העליו
של מדינה עצמאית ופלורליסטית ,ולצור פרשנותו של חוק מדינה חילוני .בנסיבות אלה
מדוע מייחסי חשיבות רבה כל כ להכרעה רבנית מהמאה השנייה לספירה ,של מנהיגה
הרוחני של קהילה ארישראלית מצומצמת ,שהתקבלה בשעת משבר קיומי עמוק?
אפשר אולי לחשוב ששינויי אלה אינ מעניינו של אלו ,שכ מבחינתו כיהודי
‡ ÈÒ˜Â„Â˙¯Âהכרעתו של רב גמליאל מחייבת מבחינה הלכתית ,בלי קשר להתרחשות של
החילו ,הרפורמה או הלאומיות היהודית המודרנית .אלא שאי זאת תשובתו של אלו .לא
רק שהוא מודע כמוב לאיהיותו אד פרטי כי א שופט בבית המשפט העליו ,שאמור
לפרש את חוקי המדינה כחקיקה לאומית של מדינת ישראל ,אלו א איננו  ÔÈÈÂÚÓלתת
פסק די המבוסס על תפיסה כיתתית צרה של היהדות .להפ :פסק הדי נית ,מבחינת
תפיסתו של אלו ,מתו מבט לאומי רחב ועמוק .אי הוא מבקש להטיל את השקפתו
הדתיתאורתודוקסית על הלאומיות היהודית כי א לעצב את הזהות הלאומית היהודית
כשלעצמה.
היסטוריוני וסוציולוגי בני זמננו חלוקי ביחס לתופעת הלאומיות והזהות
הלאומית .יש הרואי בה תופעה תרבותית עתיקת יומי ומושרשת נפשית המעצבת זה מאות
בשני זהויות קולקטיביות ,ויש הרואי בה תופעה מודרנית הקשורה בהתבססותה של
מדינת הלאו במאות התשעעשרה והעשרי ובאמצעי השוני שהיא פיתחה כדי לבסס
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את אחיזתה בתודעת של אזרחיה .הציר המרכזי שלאורכו נחלקות הדעות הוא אפוא זה
שבי הפרימורדיאליסטי למודרניסטי .46לגישת המודרניסטי ,מסורות לאומיות ,זיכרו
היסטורי ,מיתוסי לאומיי וכיוצא באלה אינ אלא המצאות מודרניות שתכלית לייצר
לכידות חברתית במדינות הלאו כתחלי לקשרי הקהילה המסורתיי שעיצבו זהויות
קולקטיביות מקומיות לפני עליית של המדינות המודרניות הכוללות בתוכ ערב רב של
קבוצות .הלאומיות ,לגישה זו ,היא תחלי פונקציונלי חדש יחסית למסגרות קהילתיות
שהמודרניות )תיעוש ,עיור ,ניוד חברתי ,חילו וכיוצא באלה( קעקעה .לתפיסה זו יש
בלאומיות ג ממדי מניפולטיביי מובהקי – היא מיוצרת על ידי האליטות במדינות
הלאו ונועדה לשרת בי השאר את האינטרסי הפוליטיי ,החברתיי והכלכליי של
אליטות אלה .הגישה הפרימורדיאליסטית של הלאומיות המודרנית קרובה יותר לתפיסה
העצמית של הלאומיות ,הרואה עצמה ביטוי של תרבות עממית אותנטית בעלת קיו
היסטורי עתיק יומי .תהליכי שהמודרניסטי מכני "המצאה" ה יתארו כגילוי מחדש,
שחזור או החייאה של אלמנטי תרבותיי שהתקיימו זה מכבר .כינו תודעה לאומית
מודרנית ,לגישה זו ,הוא תהלי של פרשנות מחודשת של תרבותה של החברה.
אי להפריז בניגוד שבי הגישות .המודרניסטי מכירי בשימוש הנרחב שנעשה בייצור
התודעה הלאומית המודרנית במסורות תרבותיות בעלות היסטוריה ארוכה ,א כי תו
שינויי הנדרשי לצרכי המודרניי .ואילו הפרימורדיאליסטי מכירי בכ שהחומרי
ההיסטוריי הראשוניי האותנטיי עוברי שינויי מהותיי במסגרת עיצובה של הזהות
הלאומית המודרנית ,וכי האופ שבו הזהות המודרנית נשענת על מרכיבי אותנטיי או על
זיכרו היסטורי הוא לעתי קרובות סלקטיבי ומניפולטיבי ביותר .לכ ההבדל בי שתי
הגישות הוא ,במידה מסוימת ,הבדל של דגשי או של נקודת מבט ,כאשר
"הפרימורדיאליסטי מדגישי את  ˙ÂÏÂ·‚‰שההיסטוריה הממשית מציבה ל'המצאת
המסורת' ,והמודרניסטי מדגישי את  ˙Â˘ÈÓ‚‰הסימבולית של 'הרפרטואר ההיסטורי'".47
פסק דינו של אלו מדגי את האופ שבו מסורות דתיות עתיקות משוחזרות ומשולבות
בעיצוב הנרטיב הלאומי המודרני .הרטוריקה היא פרימורדיאליסטית מובהקת :ההקשר
המקורי של הכרעתו של רבגמליאל ,כמו ג כל התייחסות לשאלת תוקפה וסמכותה,
מועל ומטושטש .היא נתפסת כמשקפת מציאות אובייקטיבית ,את טבע הדברי הנצחי.
ואילו הדילוג הנחשוני על פני  1,800שנה ,מימיו של רב גמליאל לימינו אנו ,מתאפשר

46

47

על המחלוקת בי מודרניסטי לפרימורדיאליסטי ראו למשל את המבוא בספר ‡ÈˆÓ‰Ï
‡) 11 ‰ÓÂיוסי דהא והנרי וסרמ עורכי  ;(2006 ,ר  ,לעיל ה"ש  ,32במיוחד בעמ' –219
 ;223לדיו במחלוקת זו בהקשר הספציפי של ההיסטוריה היהודית ראו אנתוני ד' סמית
.(2003) 63–39 ‰È¯ÂËÒÈ‰· ‰ÓÂ‡‰
ראו ר  ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .221
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בתיווכ של הישויות המיתולוגיות שה האומה העברית ,אמונת ישראל וההיסטוריה
הרציפה שלה .הלאומיות היהודית נתפסת כגלגול הנוכחי של אותה מהות יהודית קבועה.
החילו ,הציונות והקמת המדינה אינ נתפסי כאירועי שבר בהיסטוריה היהודית .להפ:
הקמת המדינה נתפסת כמימוש מאווייה של האומה העברית לדורותיה:
הדת היהודית וההיסטוריה היהודית קובעי מי ומי ,מבחינת עולמה של
יהדות ,ממשיכי להימנות ע בניה ,ומי ומי הוציאו עצמ מהכלל היהודי
ונמני ,מבחינתה של זו ,ע בני דת אחרת .וכל אלה הוגדרו ונתפרשו בחוק
השבות ,שהוא חוק היסוד של המדינה היהודית ,שמגשי את חזו הדורות
של ושבו בני לגבול ].48[33
השופט אלו עמד על ההמשכיות ההיסטורית שבי הסנהדרי למוסדות המדינה ג
בפרשה אחרת ,שבה נותר בדעת מיעוט ,שעסקה ברישו גיורי רפורמיי:
כנסת ישראל הריבונית קבעה בחוקיה ...שהגדרת $יהודי $לצור חוקי
מדינת ישראל מושתתת על מרכיבי אובייקטיביינורמאטיביי ,שנתקבלו
ונתקדשו במש אלפי שנות קיומה של אומה זו ,ועלינו לקבל את דינה של
הכנסת של מדינת ישראל ,שהוא דינה של כנסת ישראל ההיסטורית,
המבוסס על דיני ישראל שבמערכת ההלכה ,מדור דור ומקדמת דנא.49
כאשר במהויות קבועות עסקינ ,אי בה מוקד ומאוחר .הזמ ההיסטורי האקטואלי
מאבד מחשיבותו .לפיכ אי כל מניעה לעקור אירועי היסטוריי מזמנ ומהקשר
ולהסיע אות אחורה או קדימה בזמ מבלי שתאבד המשמעות ההיסטורית כי א להפ:
היא רק תקבל חיזוק ואישוש לנכונותה .50זהותו הלאומית של הע היהודי מעוצבת
כהמשכה של המהות היהודית הבלתי משתנה ,שעצ התיאור שלה מכונ אותה .כדבריו של
אורי ר ,מלאכת כינו הזהות "נשענת על השפה עצמה ,המכילה מושגי שלכאורה יש לה

48
49
50

ראו ג את התייחסותו של אלו לקשר שבי ההיסטוריה היהודית והלאומיות בע"ב Ô· 2/88
˘ ,˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ' ÌÂÏפ"ד מג) ,(1989) 221 (4הראויה למחקר נפרד.
בג" Ï‰Ó – ‡‰Î Ú˘Â‰È ' Ò"˘ ˙ÚÂ˙ – ‰¯Â˙ È¯ÓÂ˘ ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ 264/87
 ,ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ÈÓפ"ד מג) ,723 (2פס'  12לפסק הדי ).(1989
אירונית העובדה שבפסק הדי אלו מלגלג ,ואולי בצדק ,דווקא על ניסיונ של היהודי
המשיחיי להמשי מהמקו שבו נפסק קיומ במאה השנייה" ,כאילו נמצאי אנו עדיי
בראשיתו של האל הראשו לספירה ,כאילו לא אירע מאז מאומה" )פסקה .(23
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רפרנטי ישותיי מובהקי אבל למעשה ה המכונני את רובד המציאות שכביכול ה
מצביעי עליו" .51אל מול כל אלה באמת לא נותר ליהודי המשיחיי כל סיכוי.
מהל זה תוא את אופ כינו הלאומיות הישראלית כפי שתיארוהו וסרמ ודהא:
אחד הנדבכי החשובי בכינו הלאומיות הציוניתממלכתית ,קרי
הישראלית ,היה יצירת תרבות לאומית חדשה ...תרבות זו הייתה אמורה
להיות ,מצד אחד ,חדשה ,ילידת האר ...ומ הצד האחר היא הייתה חייבת
ליצור את הרוש של רציפות לאומית מתמשכת של הע היהודי ,כשתקופת
הגלות נתפסת בה כאתנחתא אנומלית ארוכה בהיסטוריה של הקולקטיב.52
הלאומיות מוצגת לעתי קרובות כתחליפה המודרני של הדת ,ובה מוסדות המדינה
והדת האזרחית מחליפי את הכנסייה והסמכות האלוהית ,ואילו הדת מצטמצמת או מוסטת
לספרה הפרטית .53כא אנו רואי שהתהלי איננו חדסטרי כל כ :הלאומיות יכולה
ֵ
לשמש ג בשירות הדת ,והדת יכולה להמשי ולשכפל את עצמה באמצעות המנגנוני
הלאומיי ,וא דר הזהות הלאומית עצמה ,כאשר בתמורה היא מספקת לזהות הלאומית
עומק היסטורי .54בית המשפט העליו של מדינת הלאו מצר עצמו כחוליה האחרונה
בשרשרת המשעתקת את הכרעתו של רב גמליאל ,בצעד המוצג כמתבקש בהכרח
מהתפתחותו ההיסטורית של הע היהודי.

ה .רטוריקה של עוינות וכסות של מומחיות
בפסק דינו של אלו אפשר למצוא מגוו מרשי של תחבולות רטוריות שמטרת להביא
את הקורא ,באמצעי סמויי ,להסכי ע העמדה השוללת את יהדות של היהודי
המשיחיי .פסק הדי רווי ניסוחי מוטי ,אנכרוניזמי ואידיוקי היסטוריי ,טיעוני

51
52
53
54

ראו ר  ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .227
המבוא בספר  ,‰ÓÂ‡ ‡ÈˆÓ‰Ïלעיל ה"ש  ,46בעמ' .21
ראו למשל אריק הובסבו "מסורות בייצור המוני :אירופה 85 ‰ÓÂ‡ ‡ÈˆÓ‰Ï "1914–1870
)יוסי דהא והנרי וסרמ עורכי .(2006 ,
זו הייתה ג תקוותו של השופט אלו באשר למשפט העברי – לשלבו במשפט המדינה לאו
דווקא כדי דתי אלא כנכס תרבותילאומי" :והרי המשפט הוא יצירה תרבותית לאומית ,שכל
ע משקיע בו את הרגשת הצדק שלו ,את גישתו למוסר ,ואת כוחו השכלי והרוחני" ,מצוטט
אצל ספיר ,לעיל ה"ש  ,38בעמ'  .204לגישה הפוכה ,שלפיה משניטל מהמשפט העברי הממד
הדתי ,לא נותרה לו כל משמעות לאומית ייחודית ,ראו את עמדתו של אנגלרד ,אצל ספיר ,ש ,
בעמ' .202
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המניחי את המבוקש ולצד מסקנות שאינ נובעות מהטקסט שקד לה ,הסחות דעת
וכיוצא באלה תכסיסי רטוריי שתקצר היריעה מלתאר .עמדתי על חלק מאלה לעיל,
ואסיי מאמר זה בתיאור שניי נוספי :השחרת פני העותרי ושימוש מניפולטיבי בחוות
דעת של מומחי.55
 .1הצגת רקע עובדתי מגמתי
עתירת של בני הזוג ברספורד נדחתה משו שעמדת בית המשפט הייתה שאמונה
בישו ,ובמיוחד באלוהותו ,מוציאה את המאמי מקהל ישראל .השאלה העובדתית היחידה
שהייתה רלוונטית להכרעה הייתה א העותרי אמנ מאמיני במשיחיותו ובאלוהותו של
ישו .בני הזוג הודו בכ בפה מלא ,ולמעשה לא נצרכה העתירה לכל בירור עובדתי .כדברי
אלו עצמו:
במקרה שלפנינו מצויה תשובה ברורה וחדמשמעית ,מתו החומר ...שאינו
שנוי במחלוקת ,לעניי אותה שאלה מרכזית ...העותרי מצהירי ,שה
מאמיני בישו כמשיח ,משתייכי ליהודי המשיחיי ונמני ע בני
קהילת .ה מאמיני ,כי המשיח כבר בא ויחזור ויתגלה ...ישו הוא ב
האלוהי ,מל היהודי] ...פסקה .[19
וא על פי כ מקדיש אלו את  ÌÈ¯˘Úהעמודי הראשוני ,כמחצית מפסק הדי ,למה
שהוא מכנה "בירור עובדתי" מדוקדק של קורות העותרי ,פרטי אמונת ו"רקע כללי" על
היהודי המשיחיי .ההסבר שנית לכ הוא ש"לבירור העובדתי המפורט נודעת חשיבות
מרובה ,כפי שנעמוד על כ בהמשכ של דברי" ]פסקה  .[2א לאור המשכ של דברי
ברור שהיה אפשר להסתפק בבירור תמציתי הרבה יותר .יש מקו לסברה שלבירור העובדתי
היו מטרות נוספות ,ועליה אפשר ללמוד מהענייני שבוחר השופט לחקור ,המידע שהוא
בוחר להציג והטו הכללי של דבריו .שתי מטרות כאלה מתבלטות תו כדי הקריאה:
ראשית ,העותרי מוצגי ככאלה המבקשי להסתיר פרטי הנוגעי לאורח חייה
ולאמונת הדתית; שנית ,מודגש מאוד היותה של המיסיונריות מרכיב מרכזי באמונה
היהודיתמשיחית.
מבחינה משפטית צרה לשני ענייני אלה אי רלוונטיות להכרעה המשפטית המתבססת
בסופו של דבר על הניגוד המהותי שבי היהדות לאמונה בישו .א הצגת דברי זו משיגה
שתי מטרות חשובות :ראשית ,עוד בטר הגיעו הקוראי לשלב הטיעוני המשפטיי
מתגבש בלב יחס של חשדנות ועוינות כלפי העותרי והיהודי המשיחיי; שנית,
55

על ניתוח הרטוריקה של פסקי הדי וחשיבותה ראו נגבי ,לעיל ה"ש .21
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ההתמקדות במרכיב המיסיונרי ועצ השימוש במונח מיסיונריות )ולא למשל ניסיונות
שכנוע או החזרה בתשובה( מניחי את המבוקש ,דהיינו שמדובר למעשה בבני דת אחרת –
נוצרי – המבקשי להעביר את היהודי על דת .כל זאת בשלב "הבירור העובדתי" ולפני
שהוכרעה שאלת יהדות של היהודי המשיחיי.
בתחילת הבירור העובדתי מתעכב אלו על שאלות הנוגעות לאמונת של העותרי
ומנסה לברר לפרטיה :באיזו כנסייה בדיוק התפללו העותרי ,מי היו המנהיגי הרוחניי
שאליה פנו ,א טבלו וא כ לאיזו מטרה – טהרה או המרת דת .הבירור נסמ על דבריה
של העותרי עצמ ,על מכתבי ועדויות שנאספו בעניינ ,ציטוטי מיומני אישיי,
ואפילו הלשנה מצד ב משפחה אינה נפקדת מהתמונה .לרגעי מתגנבת המחשבה שלפנינו
חקירה מטע האינקוויזיציה .העותרי עצמ מוצגי כאילו יש לה מה להסתיר .ה
"מכחישי" פרטי מסוימי ו"מודי" באחרי" .מידע בעניינ" מגיע בדרכי עלומות
לרשויות המוסמכות ושופ אור על פרטי אפלי .שו האשמה אינה מוטחת בעותרי
במפורש ,א אי אפשר לטעות בנימה החשדנית והעוינת שפסק הדי כולו רווי בה .להל
כמה דוגמאות:
בשיחתו ע מר פליי שב העותר וטע ,כי הוא ואשתו ה "יהודי שנולדו
מחדש" ולא "נוצרי שנולדו מחדש" ,א כי  ,‰„Â‰שהוא ואשתו נפגשו
בכל יו ראשו ע קבוצה של "נוצרי שנולדו מחדש" ...הפגישה נסתיימה
· Â˙‡„Â‰של מר ברספורד כי עבר טקס כלשהו של טבילה .בהזדמנות אחרת
]נשאלו העותרי[ מה תהא עמדת א ילדיה  ,ÌÈ„Â‰È ‡Ï ÌÚ Â˙Á˙Èוה
השיבו ,כי  ÍÎÏ Ì„ÈˆÓ ˙Â„‚˙‰ ‰È‰˙ ‡Ïבתנאי שב הזוג יהיה "מאמי"...
העותרי  ,ÌÈ„ÂÓשאמרו ...שה מרגישי עצמ יהודי "שלמי" ,א
 ÌÈ˘ÈÁÎÓשאמרו שהאחרי יהודי לא שלמי ÔÂÎ .שהשתתפו בקבוצה
שהתאספה בכנסיית "קינג צ'ר" בימי ראשו ,ושהכומר של כנסייה זו הוא
מר סטרונג ,א לא השתתפו בכל יו ראשו ולא אמרו שסטרונג הוא הכומר
שלה .כ  ÌÈ˘ÈÁÎÓה ...שעברו טקס כלשהו של טבילה להמרת דת.
העותרי  ,ÌÈ˘ÈÁÎÓשהודיעו למר ליאו שטבלו לארגו הידוע בש הארגו
הרפורמי המשיחי ]פסקאות  ,5–4הדגשות הוספו[.
בנימה מסתורית משהו נאמר לנו בתחילת פסק הדי ש"מידע בעניינ של העותרי"
הגיע אל משרד הפני .התשובה לתהייה מאי הגיע מידע זה ומה טיבו מתבררת בהמש:
בתצהירו של מר טרייסמ נאמר ,כי זמ קצר לאחר שהעותרי פנו אליו
לראשונה לסדר עבור אשרת עולה לישראל ,התקשר אליו אחד בש מר
יבי ויינשטיי ,שהזדהה כבנה של העותרת מנישואיה הקודמי .הלה ביקש
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ליידע את מר טרייסמ ,כי אמו ובעלה הנוכחי פעילי בפעילות כנסייתית...
כ סיפר מר ויינשטיי ,שאמו ניסתה מפע לפע לשכנעו להאמי בתורתו
של המשיח ...כ זוכר הוא שאמו דיברה על טבילתה ...וכי ניסתה להשפיע
על ילדיה להאמי כי ישו הוא ב האלוהי ועודדה אותו לקרוא את "הברית
החדשה" ]פסקה .[4
מסתבר שלא אחר מאשר בנה של העותרת הוא שעומד מאחורי ההלשנה שמטרתה
לחבל בניסיונה של אמו לקבל אזרחות ישראלית .ודאי יש לייחס אמינות מיוחדת לדבריו.
בהזדמנות זו כדאי לברר ג מה גר לקרע בי הב לאמו:
בתצהיר העותרת נאמר שבנה "אינו מצטיי ביציבותו" וכי הוא זה שהתנצר
בטקס טבילה רשמי ...היא הכחישה את דברי בנה שהיא עברה טבילה...
בתצהיר  ...מתאר בנה של העותרת ,כיצד בא לכלל טבילה ...הוא חונ על
ידי אביו ,שנתגרש מאמו ,בדרכי האמונה היהודית .כאשר שירת בצבא קיבל
חופשה...ונסע לבלות אותה אצל אמו בבית שבו גרה ע בעלה הנוכחי ,הוא
העותר .בכל אותה עת ...השפיעו אלה עליו ,בצורה אינטנסיבית ,לקבלת
הדוקטרינה של ישו כמשיח וללימוד תורתו והנצרות בכלל ...כפייה ולח
בלתי פוסקי אלה שהופעלו עליו הכניסוהו לכלל מבוכה וגרמו לו למתחי
נפשיי  ...ולרגל המבוכה שהיה נתו בה הסכי ונטבל .כעבור זמ קצר
התחרט על שעזב את אמונתו כיהודי וחזר להיות יהודי נאמ ומסור...
האינדוקטרינציה והכפייה האמורות הביאו לכלל ניתוק מוחלט ביחסי
שבינו לבי אמו ,שהמשיכה להיות טרודה ועסוקה בהפצת הברית החדשה
ותורת של ישו כמשיח בי היהודי...
בתצהיר ...מכחישה העותרת שהיא כפתה על בנה את האמונה בישו ואת
בשורתו" :הנכו הוא שהיו שיחות בינינו ובאות השיחות ,וכדבר המוב
מאליו ,לא הוסתרה מפניו אמונת בעלי ואמונתי ...ביקוריה בכנסייה לא היו
אלא לש לימוד ...בתצהיר נוס ...נאמר ,כי בנה התקשר אליה...והודיע לה
כי הוא חוזר בו מדבריו בתצהירו ...וכי הדברי נאמרו בעידנא דריתחא,
משו שגילתה את דבר טבילתו] ...פסקה .[6
כפי שנראה ,אי זו הפע היחידה שבה אלו מתעכב על חיילי תמימי הנופלי קרב
להשפעות מזיקות .ג אינדוקטרינציה ומיסיונריות ה מוטיבי חוזרי .בבואו לתאר את
עיקרי האמונה של היהודי המשיחיי מקדיש אלו את עיקר זמנו ומרצו להדגשת
באמצעות ציטוטי חוזרי ונשני מפרסומי הקהילות המשיחיות השונות ומהברית
החדשה:
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היהודי המשיחיי קוראי לבניישראל לחזור בתשובה] ...ה[ מצווי
להעמיד תלמידי וללמד את תורת הברית החדשה והישנה ...ולש כ ...על
היהודי המשיחיי להשתלב בחייה של מדינת ישראל ,להחזיק במשרות,
לשלוח את ילדיה לבתיספר ישראליי ולשרת בצבא ההגנה לישראל
]פסקה .[9
המיסיונריות היא המניע המרכזי לרצונ של היהודי המשיחיי לחיות בישראל .זוהי
הסיבה שה מבקשי לחיות כא ולהסתנ לכל המקומות :מקומות העבודה ,בתי הספר
ואפילו הצבא .פסקאות ארוכות מוקדשות לציטוטי נרחבי מיומנו של אחד ,ארי סורקו
ר ,שלקהילתו הצטרפו העותרי .סורקור זה מתאר ביומנו כיצד בעת שירותו במילואי
הסביר לחיילי בבסיס על אמונתו ,ולאחר שעורר את סקרנות הוא פירט את עיקרי אמונתו,
ניסה לשכנע אות בצדקתה וא חילק עותקי של הברית החדשה למעונייני .החיילי היו
כול בוגרי ,חלק חיילי סדיר וחלק חיילי מילואי ,וכול השתתפו בשיחות ובפעילויות
מרצונ ובשל סקרנות .השיחות המתוארות אינ חורגות מהטקסטי המוכרי של
"מחזירי בתשובה" למיניה ,א אצל אלו הופ האירוע למסעו של ציד נפשות מסוכ
המנצל את מצוקת ותמימות של נפשות זכות .לאחר ציטוטי נרחבי מהיומ ,בטו של מי
שחוש מעשי פשע חמורי שנעשו במחשכי ,מסכ אלו את הדברי כ:
מיומ זה נימצא למדי על המסירות הרבה ועל ההצלחה הלא מועטה של
מנהיג קהילת היהודי המשיחיי בהפצת האמונה בישו המשיח ובתורתו.
הוא הצליח במשימתו ,ודעתו נוחה מכ ,כדבריו" :הזרעי נזרעו ,ויש צור
במעקב מרובה" .ובמקרה זה המקו והמטרה ה יחידת צה"ל ,תו כדי
שירות בצה"ל ובי חיילי צה"ל ,אשר ברוב תמימי ורחוקי מהנושא,
ונוחי – מפאת בדידות וחוסר מעש – להטפה מעי זו.
כאמור ,ההתמקדות בפעילות המיסיונרית – ה בהקשר של העותרת ובנה וה בהקשר
של היהודי המשיחיי באופ כללי – לא הייתה נחוצה לצור הכרעה בעתירה .היא
ממלאת שני תפקידי רטוריי :ראשית ,עצ השימוש במילי הטעונות ובניסוחי
המהדהדי את פעילות המיסיו הנוצרי במרוצת הדורות יוצר בקרב הקוראי רוש שלילי
על היהודי המשיחיי ומשכנע אות שאולי באמת לא רצוי לאפשר לה להסתובב כא
בינינו; שנית ,ביטויי אלה מסייעי בביסוס המסקנה המשפטית על דר הנחת המבוקש:
ההתייחסות אל היהודי המשיחיי כאל מיסיונרי כשלעצמה מניחה שמדובר בבעלי דת
אחרת .למשל ,יש להניח שהשופט אלו לא היה מתאר כמיסיונריות ניסיונות החזרה
בתשובה של חב"ד או קהילות חרדיות אחרות.
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 .2חוות דעת מומחי :מומחי למה?
לאחר הפרק העובדתי הארו מגיע הניתוח המשפטי .במהלכו מצטט אלו באריכות רבה
מחוות דעותיה של מומחי שוני התומכי לשיטתו בעמדה השוללת את יהדות של
היהודי המשיחיי .ציטוטי אלה מפי מי שמוצגי כ"מומחי לדבר" או "בני סמכא"
אמורי ודאי להוסי נופ של אמינות אובייקטיבית ,מדעית ,לעמדתו של השופט .אלא
שזהו לא יותר מאמצעי רטורי ,שכ כפי שראינו ,שאלת יהדות של היהודי המשיחיי
אינה שאלה מדעית שיש לה תשובה אובייקטיבית כי א שאלה פרשנית שתלויה בי השאר
בהשקפת עול ובתפיסת ההיסטוריה .לא מפתיע שהשופט אלו מסתמ רק על מומחי
ליהדות ולנצרות התומכי בהשקפת עולמו .חוות הדעת המצוטטות באריכות אינ מעלות
כל עובדה חדשה בעלת חשיבות ,ואי ה מפגינות כל שיקול חדשני או מחוכ .כול
חוזרות ,בניסוחי כאלה או אחרי ,על העמדות ההיסטוריות המסורתיות שתוארו בהרחבה
לעיל.
לא אוכל להתייחס במסגרת זו לכל והציטוטי הנרחבי ,א אביא שתי דוגמאות
המלמדות על המגמה הרטורית .ראשונה היא חוות דעתו של פרופסור צבי ורבלובסקי ,חוקר
מדעי הדתות מהאוניברסיטה העברית בירושלי .חוות דעתו חוזרת על אמצעי השכנוע
העיקרי שבו משתמש אלו בפסק הדי :חזרה בטו נחר על התפיסות ההיסטוריות שפסק
דינו של אלו משופע בה )בי השאר משו שאלו מצטט ממנה בנדיבות(:
"יש לבחו את הביטוי 'דת אחרת' לא מבחינת המשפט הקאנוני של כנסיה
זו או אחרת אלא מבחינת התחושה ההיסטורית היהודית ...וכא יש לתת
תשובה לשאלה הא יהודי ,או קבוצת יהודי ,יכולי לדלג אחורה
כאלפיי שנה ולחדש ימי כקד כאילו אנו חיי לא במאה ה 20אלא
במאה ה 1או ה 2למנינ...
התשובה היא שההיסטוריה עשתה את שלה במש כאלפיי שנה ,והש
'ישו הנוצרי' הפ לסמל של שלילת היהדות וניתוק מישותה ההיסטורית...
ההיסטוריה כבר חרצה את פסק דינה ...מה שקובע לעניננו היא המציאות
ההיסטורית שלפיה זיקה אמונתית לישו כנביא ,גואל ,מושיע או משיח
פירושה התנתקות מהישות ההיסטורית של ע ישראל .בזה למשל רואה אני
את ההבדל העיקרי בי יהודי המאמי בישו ,לבי יהודי שיקו ...ויכריז על
אמונתו ב'מורה הצדק' של כת מדבר יהודה .אותו מורהצדק עלוש...
לא נקשרה בשמו הסטוריה רציפה של אלפיי שנות ערעור על היהדות
וקיומה ...ההסטוריה אי לה הגיו א יש לה תוק מציאותי".
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וכ ,במשכו עצמו בשרוכי נעליו ,מסכ אלו את הדברי:
דברי אלה ,שנאמרו ונכתבו מפי ברסמכא ,ממצי ה את מהותה ואופיה
של כת זו של יהודי מלידה ,שרואי במשיחיותו של ישו עיקר מעיקרי
אמונת...
המומחה השני ,והוא העיקרי ,שעליו נסמ אלו הוא פרופסור דוד פלוסר ,היסטוריו
דגול של יהדות בית שני .אלא שקשה לומר שמדובר במומחה אובייקטיבי .פלוסר הביע
בעבר דעתו על היהודי המשיחיי באלה המילי ,שאלו מצטט בפסק הדי:
תירש כא עובדה שאינה ידועה לרבי .קוד להשתרשות הציונות ,במאה
הקודמת ,נמצאו קבוצות של יהודי שעברו לנצרות ,א לא רצו לוותר על
יהדות .היו מדגישי דווקא את השתייכות לע ישראל ורואי בנצרות
את "הפירוש הנכו" של תורת ישראל .כיו ,חלק גדול של יהודי אלה
מתייחסי בחיוב לציונות ולמדינת ישראל ,וה א עולי ארצה .בי
היהודי בעלי הדת הנוצרית קיימי גווני שוני ביחס אל התורה ואל
המצוות ,ויש ביניה ג שומרימצוות ...החיפוש אחרי השורשי היהודי
בקרב הנצרות ,בכלל ,יוצר אווירה נוחה לפעילות "היהדות המשיחית"
הזאת לכל גווניה .ומאיד ,משמעות "היהדות המשיחית" אינה נהירה
ליהודי חילוניי כשה בוריונבערי בענייני היהדות" .יהודי משיחי"
כזה כשהוא מזדהה ע היהודי ,או ג דובר הגות ציונית ,ומהעוד שומר
חלק מ המצוות נחשב לאפע יהודי ככל היהודי – ואילו ‰¯È˘È‰ Â˙ÎÒ
] ‰·Â¯Ó ‰ÙÈ˜Ú‰Âהדגשה הוספה[.
דר טיעו זו מדגימה את דבריו של חוקר הלאומיות אנתוני סמית' ,שעמד על כ
ש"אחד מ הסממני של הולדת הלאומיות מקירבה של הקדלאומיות הוא המעבר של
מרכז הכובד של הזיכרו הקולקטיבי מ הכנסיה וכמריה אל האוניברסיטה וקהילת
למדניה".56
ולסיו ,אירונית העובדה שפסק די שכל כולו נסמ לכאורה על האיש ברחוב ,על
תחושת ההיסטוריה היהודית וכיוצא באלה ,איננו עושה כלל מאמ לברר  È‰Óעמדתו של
אותו איש ברחוב או של אות יהודי שבשמ מתיימר אלו לדבר .כאשר מציגי העותרי
סקר שלפיו מרבית הציבור סבור שהיהודי המשיחיי ה יהודי ,אלו דוחה אותו:

56

מובא אצל ר  ,לעיל ה"ש  ,32בעמ' .251–250
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לסקר זה משמעות שולית בלבד ,ולא הזכרנו את הגשתו אלא משו כבודו
של באכוח העותרי ...נער הייתי וכמעט זקנתי ולא ראיתי ולא שמעתי
שביתמשפט ד ומכריע עלפי סקר דעת קהל ,שיפה הוא ,בדר כלל,
לסיפוק צרכי חברתיי ופוליטיי ...אי להעלות על הדעת ,כי משאל כגו
זה ישמש לבית המשפט חומר ,שעל פיו תוכרע שאלה עקרונית כגו זו
המצויה לפנינו ]פסקה .[30

ו .הערות קצרות על פסק דינו של ברק
עתירת של בני הזוג ברספורד נדחתה פה אחד א על פי שפסק דינו של ברק נסמ על
הנמקה שונה שינוי ניכר מהנמקתו של אלו .57ניתוח מלא של פסק הדי חורג ממסגרתו של
מאמר זה ,ואסתפק בשלוש הערות שיש בה כדי להאיר ענייני שנידונו לעיל :חשיבות
הרטוריקה בפסק הדי ,אחדות הדעי בי השופטי והתייחסותו של אלו לפסק הדי של
ברק.
לכאורה דחיית עתירת של בני הזוג ברספורד פה אחד מעידה שהתוצאה הסופית של
פסק הדי לא הייתה תלויה בתפיסת ההיסטוריה של השופט .אלא שמקריאת פסק דינו של
ברק מתחזקת דווקא העמדה ההפוכה .איהישענותו של ברק על תפיסת היסטוריה מהותנית
ניכרת בכ שפסק דינו נראה ˘¯.˙ÂÁÙ ‰·¯‰ ÚÎ˘ÓÂ ¯˙ÂÈ È˙Â¯È
ברק מאמ א הוא את העמדה השוללת את יהדות של היהודי המשיחיי ,א
המבח שעל פיו הוא קובע שה אמנ בני דת אחרת הוא מה שברק מכנה המבח החילוני
לאומי .מבח זה מביא בחשבו בי היתר שיקולי כגו הזדהות היסטורית ולאומית ,קשר
לרעיו הציוני ולמדינה ותחושות אישיות .אלא שמקריאת שיקולי אלה הקורא מגבש את
המסקנה שאולי היהודי המשיחיי ה יהודי אחרי הכול ,ומכל מקו לא ברור בעת
הקריאה מה תהיה הכרעתו של ברק .ואמנ כמעט כל פסק הדי של ברק איננו עוסק
ביהודי המשיחיי כלל .הוא מוקדש לניסוחו של המבח הלאומיתרבותי ולביסוס העמדה
שחוקי מדינה ,וא א מופיעי בה מונחי דתיי ,יש לפרש לפי עקרונות חילוניי
לאומיי ולא לפי מבחני דתיי .ניכר כי מעורבותו הרגשית של ברק בעניי הנדו קטנה
יחסית לזו של אלו ,והרטוריקה של פסק הדי היא עניינית ,מתונה ומרוחקת .התוצאה היא
שההכרעה עצמה ,התופסת רק פסקה אחת ,נראית דווקא ˘¯ ,¯˙ÂÈ ˙È˙Â¯Èואולי א מפתיעה,

57

השופט השלישי ,חלימה ,העדי לא להכניס עצמו למחלוקת שבי ברק ואלו והצטר
לתוצאה שהייתה כאמור מוסכמת על השניי .
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שכ הקורא עשוי לחשוב שעמדתו תהיה שונה משו שביהודי המשיחיי דווקא
מתקיימי מאפייני חשובי הנכללי במבח הלאומיחילוני למיהו יהודי:
השאלה השלישית והאחרונה היא ,א כל אחד מהעותרי הוא "ב דת
אחרת" עלפי מבחנה החילוני של הגדרה זו .חברי ,השופט אלו ,עמד
בהרחבה על אמונת של העותרי ...ביסודה של אמונה זו עומדת התפיסה,
כי ישו הוא ב האלוהי הוא המשיח ...יש לה זיקה עמוקה לע היהודי,
למדינת ישראל ,לציונות ולשירות הצבאי ...לדעתי ,התשובה הינה ,על על
פי המבח העולה מתפיסתו החילונית של חוק השבות ,אד ,אשר אלה ה
עיקרי אמונתו ופעולותיו ,הינו "ב דת אחרת" ...בתשובתו של יהודי "מ
השוק" דהיו אי כל אפשרות לדלג על פני אלפיי שנות היסטוריה כאילו
לא קרה דבר ...תו דילוג על מאות רבות בשני של היסטוריה עקובה מד
של הע היהודי שבמהלכה נאבקו בו תלמידיו ותלמידי תלמידיו של ישוע...
כמוב ,במבחני החילוניי חלי שינויי .המבח הוא דינאמי .א כפי
מצב הדברי היו ,נראה לי ,כי מבח חילוני באשר ל"דת אחרת" רואה
בעותרי כמי שמשתייכי לדת אחרת ...אמת ,מבחינת הסובייקטיבית אי
העותרי רואי עצמ כבני דת אחרת ,א ,כפי שראינו ,עלפי התפיסה
החילונית שלנו כיו המבח הסובייקטיבי אינו המבח היחיד ]פסקה .[14
עמדתו של ברק מנוסחת בטנטטיביות רבה – זו דעתו ,כפי שהוא מפרש את התפיסה
המקובלת בחברה היהודית של ימינו .העמדה איננה חדמשמעית .במוב מסוי היהודי
המשיחיי ה ˜ˆ˙ יהודי ,ואי מדובר בתרתי דסתרי .התשובה ג עשויה להשתנות
בעתיד .א מעניי לגלות שג התפיסה החילונית נסמכת בסופו של דבר על האיבה
ההיסטורית הבידתית ועל הקונוטציות השליליות שקשורות בש "ישו" .דומני
שהסתמכות זו מספקת להכרעה מידה כלשהי של יכולת שכנוע .א משו שההסתמכות
טנטטיבית כל כ ג ההכרעה נראית שרירותית ,והיא נופלת בסופו של דבר על "לדעתי"
ועל דעתו המשוערת של "היהודי בשוק" .זאת בניגוד לפסק דינו של אלו ,ש פסק הדי
כולו מוביל את הקורא אל המסקנה הבלתי נמנעת .א כ ,פסק דינו הרזה של ברק דווקא
מדגיש את חשיבות של הפתוס והתנופה הרטורית וההיסטורית אצל אלו .בהיעדר,
נחשפת השרירותיות שבהכרעה.
אפשר למצוא טע נוס לאחדות הדעי בי השופטי למרות המחלוקת הרצינית בנוגע
למבח שיש להפעיל בשאלה מיהו יהודי .היהודי המשיחיי משמשי בפסק הדי
ה"אחר" המוחלט שכנגדו יכולי להתאחד הדתיי והחילוניי ולהגדיר את זהות
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המשותפת באמצעות הרחקתו .58ייתכ שבכ ההיסטוריה חוזרת על עצמה ,וכמו
שבתקופתו של רב גמליאל הגדירה היהדות את עצמה בי השאר על ידי הרחקת היהודי
המשיחיי ,יכול בית המשפט העליו "להחליק" את המחלוקות הקשות בסוגיית מיהו יהודי
על ידי הסכמה על התוצאה .כדברי אלו" :ולשיטה אחרונה ,נחזור לנושא עתירת של
העותרי שלפנינו .בעניינה של עתירה זו לא נחלקו דעותינו שיש לדחותה ,ויש לדחותה"
)פסקה  ,35המסיימת את פסק דינו(.
ולסיו עניי זה ,למרות ההסכמה בתוצאה עמדתו של ברק מדאיגה את אלו דייה כדי
להצדיק התייחסות .התייחסות זו שבה ומדגישה את תפיסת ההיסטוריה שלו ואת יסודותיה
המהותניי .התפיסה שהיהודי המשיחיי ה אולי קצת יהודי ,והרעיו שהזהות היהודית
עשויה להתפתח ולהשתנות ,נראי לו אבסורדיי ומעוררי דאגה:
]לדברי חברי[ בתפיסה החילוניתליברליתדינאמית יחולו מזמ לזמ
שינויי במרכיבי שמרכיבי אותה ,ובהתא לשינויי אלה א תשתנה
משמעות המושג יהודי ...חוק השבות ,יסוד היסודות במערכת משפטה של
מדינת ישראל ,והמושג "יהודי" ,שהוא המושג היסודי והמרכזי שבחוק
השבות ,יעמדו אפוא לפירוש ולמבח מפרק לפרק ומזמ לזמ ,הכול לפי
השינויי בתפיסה החילוניתליברליתדינאמית ...דומני ,שאי זו חזות
מרנינה; ארעיות זו והשתנות זו אינ יפות לחוק השבות ולמושג יהודי שבו,
העומדי ברו מערכת חוקיה של מדינת ישראל ]פסקה .[34
אלא שאל מול עמדה זו אפשר להציג גישה רֵאליסטית יותר מבחינה היסטורית ,העומדת
על כ שזהויות דתיות ותרבותיות נמצאות בתהליכי שינוי מתמידי ,והזהות היהודית אינה
חריגה בעניי זה" .ארעיות והשתנות" ה מנת חלקה של כל זהות – אישית או קולקטיבית.
אחד הכלי המרכזיי שבאמצעות אפשר לטשטש ארעיות והשתנות אלה ולהעמיד
במקומ יציבות וקביעות לכאורה ,הוא תיאור ההיסטוריה כרציפה ואחידה ,הכרחית
ועקיבה ,תו הדגשת היסודות ההומוגניי שבה וטשטוש המקריות ,המחלוקות ,הפילוגי
וחילוקי הדעות .במאמר זה ביקשתי להראות כיצד עיצוב זיכרו מעי זה מתרחש בפסק דינו
של השופט אלו בפרשת ·¯.„¯ÂÙÒ

58

השוו לאחדות הדעי בי השופטי בסיפור ההיסטורי של הקמת המדינה ,הקשורה להעמדתו
אל מול האחר :ברקארז ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' .797

213
z:\books\aley-mis\kerech-10\2012-08-05\05-ב ˘.doc˘Ó

