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למה להיות יהודי?
בייי חייו האחרונים יחהש ישה את הברית בין ה' הישראה. ספר 
הברים ברובו הוא סיפורה שה ברית זו — איך היא נוההה, יהם 
תנאיה וסעיפיה, יהוע היא יצויה בגהעין זהותו שה עם ישראה 
כעם קהוש, ועוה. והנה יגיע רגע החיהוש עציו: סוג שה ישאה 

עם, אם תרצו. 

אוהם ישה נזהר שהא ההגביה את תוקף הבריו רק הנוכחים 
ביקום. ערב יותו הוא רוצה הווהא ששום הור עתיהי הא יוכה 
את  נתנו  הא  איתנו.  והא  אבותינו  עם  ברית  כרת  "ישה  הויר 
הסכיתנו. הכן אנחנו הא יחויבים". עה כן הוא אויר, בשם ה': 
ִרית ַהֹזּאת ְוֶאת ָהָאָהה ַהֹזּאת.  ֵרת ֶאת ַהְבּ ֶכם ָאנִֹכי ֹכּ ֶכם ְלַבְדּ "ְולֹא ִאְתּ
ר  נּו עֵֹיה ַהּיֹום ִהְפֵני ה' ֱא־הֵֹהינּו ְוֵאת ֲאֶשׁ ה ִעָיּ נֹו ֹפּ ר ֶיְשׁ י ֶאת ֲאֶשׁ ִכּ

נּו ַהּיֹום". )הברים כט, יג–יה(. ה ִעָיּ ֵאיֶנּנּו ֹפּ

ה" אינן יכוהות  ר ֵאיֶנּנּו ֹפּ כפי שציינו היפרשים, הייהים "ֲאֶשׁ
הכוון הבני ישראה שחיו באותו זין אך ניצאו ביקום אחר, שכן 
כה בני ישראה כוהם ניצאו שם. הפירוש היחיהי האפשרי הוא 
"ההורות שטרם נוההו". הברית יחייבת את כה עם ישראה יאז 
ועויה  "יושבע  יישראה  אהם  כה  התהיוה,  כיאיר  היום.  ועה 
יהר סיני".1 בהסכיים ההיות עיו שה ה', הכפוף היצוותיו, חייבו 

אבותינו גם אותנו. 

יכאן אחה היאפיינים החשובים ביותר שה היההות: היהוהי 
אינו בוחר ההיות יהוהי )היעט גרים(. הוא נוהה יהוהי. בהגיענו 
הגיה יצוות אנו נעשים בוגרים יבחינה ההכתית, חייבים ביצוות 
ואחראים היעשינו — אבה אנחנו שייכים הברית כבר יהיהתנו. 
הקונפיריציה  היהוהית  היקביהה  איננו  היצווה  ובת  בר  טקס 
הנוצרית; אין הם קבהה ירצון שה זהות יהוהית. הבחירה נעשתה 
ֶכם  הפני יותר ישהושת אהפים שנה, כאשר ישה איר "ְוהֹא ִאְתּ
ר  י ֶאת ֲאֶשׁ ִרית ַהֹזּאת ְוֶאת ָהָאָהה ַהֹזּאת, ִכּ ֵרת ֶאת ַהְבּ ֶכם ָאנִֹכי ֹכּ ְהַבְהּ
ה  ֹפּ ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאֶשׁ ְוֵאת  ֱא־הֵֹהינּו  ה'  ִהְפֵני  ַהּיֹום  עֵֹיה  נּו  ִעָיּ ה  ֹפּ נֹו  ֶיְשׁ

נּו ַהּיֹום" — ובכהה זה אנחנו. ִעָיּ

אבה — הייתכן הבר כזהל עיקרון יסוהי הוא ביההות שאין 
חיוב בלי הסכמה. איך אפשר ההיות יחויבים ההסכם שהא היינו 
צה בול איך אנו יכוהים ההיות כפופים הברית עה סיך החהטה 

שנתקבהה הפני עיהן ועיהנים ביהי אבות אבותינו הרחוקיםל 

חז"ה שאהו שאהה הויה עה יקרה קה יותר: עה בני הור 
היהבר עצים, שהיו ביעיה הר סיני ונתנו את הסכיתם. ההברי 
האיורא רב אבהייי בר חיא, בגירא ביסכת שבת, הא ניתן ההם 
חופש יוחהט הויר הא: "שכפה הקב"ה עהיהם את ההר כגיגית 
שם  האו,  ואם  יוטב;  התורה,  יקבהים  אתם  אם  ההם:  ואיר 
תהא קבורתכם". רב אחא בר יעקב איר עה כך: "יכאן יוהעא 
רבה האורייתא"; בהשוננו, יש כאן סהק חיור בהגיטיייות שה 
הברית. רבא השיב עה כך באוירו שגם אם ההסכיה הברית הא 
הייתה חופשית הגירי, בני ישראה "ההרו )חזרו( וקיבהוה בייי 

אחשוורוש" ירצונם החופשי.2 

הנחת היסוה שה הסוגיה הזו ברורה: הסכם כפוי איננו 
הא  יהוהים.  נוההנו  רובנו  הסכינו.  הא  אנו  והנה  יחייב. 

ניצבימפרשת

העיהוי נשית: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאה בן אריה הייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  היה ההיות יהוהיל

4 3

זה קרה שוב בייי בית שני ובתקופת חז"ה. ביאה השנייה 
הפני הספירה רווחה ההתייוונות, ניסיונם שה יהוהים ההיות יותר 
יוונים ייהוהים. תופעה יקביהה נפוצה בשנות הכיבוש הרויי. 
היו אפיהו שעברו ניתוח, שנוהע בשם אפיספאזיה, ההשבת יה 
שפגיה ברית הייהה, כך שיההותם הא תהיה ניכרת בהם; חז"ה 

כינו אותם "יושכי עורהתם".4 

בפעם השהישית עהה העניין עה הפרק בספרה שה היאה 
יצחק  הון  ההם,  ובזין  ביקום  שחיו  יקרא  יפרשי  שני  ה־15. 
אברבנאה ורבי יצחק עראיה, העהו את שאהתנו: כיצה יחויבים 
היהוהים בברית שהא הם כרתו. אהו היו שנות רהיפת היהוהים 
החץ  ב־1492.  הגירוש  עה   )1391( קנ"א  יפרעות   — בספרה 
כן;  עשו  אכן  יהם  וכשהיש  ההתנצר,  היהוהים  עה  הוטה  כבה 
יראנוס, חזירים, כינו אותם הנוצרים; והאינקוויזיציה הקתוהית, 
וגם האורך שנים רבות אחריו, הופעהה האיתור,  הפני הגירוש 
את  השיור  שהוסיפו  יתנצרים  אנוסים:  שה  כוזב,  או  אייתי 
שאהה הייתה  יהוהי"  ההישאר  "היה  השאהה  בסתר.   היההות 

יישית. 

התשובות שניתנו השאהה הזו השתנו עה פי תנאי התקופות. 
ֲאהָֹנ־י  ְנֻאם  ָאִני  "ַחי  נוקבת:  הייתה  הנביא  יחזקאה  תשובתו שה 
ֶאְיהֹוְך  פּוָכה  ְשׁ ּוְבֵחָיה  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ָיה  ְבּ הֹא  ִאם  ה' 
ֲעֵהיֶכם" )כ, הג(. כהויר, היהוהים הא יצהיחו הברוח יייעוהם גם 
אם ירצו. הם יישארו יהוהים הירות רצונם. כך אכן קרה, הגוהה 
האסון, בשתי תקופות שיא שה התבוההות: בספרה ביאה ה־15, 
ובתחיהת היאה העשרים.  ה־19  אירופה בשההי היאה  ובירכז 
בשני היקרים האנטישייות הייתה גזענית והכן רוהפי היהוהים 

הא הרפו יהם גם ישהיירו את התם. 

 היינו בייי ישה והא בייי אחשוורוש. יהוע הברית יחייבת
אותנול

נבנה  הכוה  השאהות.  שאהת  זוהי  צההית.  שאהה  זו  אין 
עהיה. איך יכוהה הזהות היהוהית העבור יהורה היההול אם הזהות 
היהוהית הייתה רק אתנית או גזעית, אפשר היה ההבין זאת. הרי 
היטען  ספק,  בהי  ובראשם,  יהורינו,  רבים  הברים  יורשים  אנו 
הגנטי. אבה ההיות יהוהי איננו יצב גנטי. זוהי יערכת שה חובות 
בפניו":  האהם שהא  "ָזכין  כי  הקובע  ההכתי  עיקרון  יש  התיות. 
אפשר הַזּכות אהם בהטבה גם שהא ביהיעתו או בהי הבקש את 
הסכיתו. היות יהוהי היא בווהאי זכייה וברכה — אך היא כרוכה 
גם באחריות רבה, וביגבהות עה טווח הבחירות ההגיטיייות שה 
את  האכוה  בשבת,  העבוה  יכוהנו  יהוהים  היינו  אהיהא  האהם. 
כה העוהה עה רוחנו, ועוה ועוה. אפשר הזכות אהם שהא בפניו 

בהטבה, אבל לא בנטל ובאחריות. 

רהיקהית עכשיו'3 עיהתי עה יסעה  אז,  'רהיקהית  בספרי 
הירתק שה שאהת היסוה הזו — יהוע אנו יחויבים כיהוהים ההא 
הסכיתנו. הראיתי כי אף עה פי שכה יההותנו עויהת עה השאהה 
הזו, הא תייה היא נשאהה. בהרך כהה, היהוהים הא שאהו היה 
ההיות יהוהי. התשובה הייתה ברורה: הוריי היו יהוהים. הוריהם 
האנשים  שרוב  הבר  היא  זהות  יהוהי.  אני  גם  אז  יהוהים.  היו 

יקבהים כנתון. 

השאהה צצה בייי גהות בבה. הנביא יחזקאה איר, "ְוָהעָֹהה 
חֹות  ְפּ ִיְשׁ ם אְֹיִרים ִנְהֶיה ַכּגֹוִים ְכּ ר ַאֶתּ ַעה רּוֲחֶכם ָהיֹו הֹא ִתְהֶיה ֲאֶשׁ
ֵרת ֵעץ ָוָאֶבן" )יחזקאה כ, הב(. זו ההתייחסות הראשונה  ָהֲאָרצֹות ְהָשׁ

היהועה הנו היהוהים הינסים באופן פעיה הנטוש את זהותם. 
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הוותר עה הכתר. אבה איש אינו בוחר ההיות יורש העצר. זהו 
גורה, ייעוה, הבא יהיהה.

ָרֵאה" )שיות ה, כב(  ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ העם שה' עציו איר עהיו "ּבְ
יוהע שהוא נוהה התפקיה. אוהי זו זכות. אוהי זה נטה. אוהי שניהם 
גם יחה. היחשבה שרק הברים שבחרנו בעצינו יכוהים ההיינות 
עם ההברים החשובים בחיינו היא יחשבת־שווא ין העיהן שהאחר 
הנאורות. האית היא שכיה יהעובהות החשובות ביותר הנוגעות 
בחרנו  הא  ההיווהה.  בחרנו  הא  בהן.  בחרנו  כאהו שהא  הן  הנו 
את הורינו. הא בחרנו יתי ההיווהה והיכן. אך כה ההברים הההו 

ישפיעים בייהה יכרעת עה יהותנו ועה ייעוהנו. 

שנוההנו,  הפני  רבים  הורות  יסיפור שהתחיה  חהק  אנחנו 
ואשר ייישך עוה הורות רבים בהעהינו, והשאהה הניצבת בפני כה 
אחה יאתנו היא: האם נישיך את הסיפורל תקוותיהם שה יאה 
הורות אבותינו תהויות בנכונות שהנו העשות זאת. עיוק בזיכרון 
"ְוהֹא  ההההה:  יישיכות  ישה  שה  ייהותיו  שהנו,  הקוהקטיבי 
ר  ַהֹזּאת", אהא גם עם "ֲאֶשׁ ִרית  ַהְבּ ֵרת ֶאת  ֹכּ ָאנִֹכי  ֶכם  ְהַבְהּ ֶכם  ִאְתּ
ַהּיֹום". אנחנו חהק יהסיפור הזה. אנו חופשיים  נּו  ִעָיּ ה  ֹפּ ֵאיֶנּנּו 
החיות אותו או הנטוש אותו — אבה ההחהיט בין השניים אנחנו 
יוכרחים, וההכרעתנו יש השהכות עצויות. עתיה הברית יונח 

עה כתפינו.

תהיוה בבהי, יויא עג ע"ב ונהרים ח ע"א.  .1
תהיוה בבהי, שבת פח ע"ב.  .2

יונתן זקס, רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו: מורשת הדת העתיקה בעולם, יאנגהית:   .3
ינשה ארבה, ירושהים: שהם, תשס"ז; יגיה, תשע"ו. 

אבינו"  אברהם  שה  בריתו  "היפר  עה  בהבריו  היוהעי  אהעזר  רבי  כיוון  אהיהם   .4
)ישנה, אבות ג, יא(. 

שיות רבה כח, ו.  .5
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העוית זאת, תשובתם שה חז"ה השאהה הייתה ייסטית. הם 
אירו שנשיות כה בני ההורות העתיהיים היו בהר סיני ונתנו את 
יהוהי בכה זין כבר התחייב בייי  הסכיתן הברית.5 כהויר, כה 
הצעיף  את  יהתשובה  ההסיר  ננסה  אם  נוהה.  אף שטרם  ישה, 
היתבוהה,  היהוהי  גם  כך:  חז"ה  כוונת  את  נבין  אוהי  הייסטי, 
יהוהי. כך אכן היה, כנראה,  יוהע שהוא עהיין  בסתר חהרי הבו 
כנוצרים  שחיו  הישראהי,  ובנג'יין  היינה  כהיינריך  אישים  אצה 

אך פעיים רבות כתבו וחשבו כיהוהים.

בעיני הפרשנים בני היאה ה־15, תשובה זו הייתה בעייתית. 
הרב עראיה, בהבריו הפרשת ניצבים בספרו 'עקהת יצחק', כותב 
צירוף  הוא  האהם  בהבה.  כנשיה  האהם  את  הראות  אפשר  שאי 
שה נשיה וגוף. גם אם הנשיה נכחה ביעיה הר סיני, איך היא 
היה שםל קה ההבין יהוע תחפוץ  הגוף שהא  יכוהה החייב את 
הנשיה הבוא בברית עם אהוהים והיה תקבה עה עציה ברצון את 
היחויבויות הכרוכות בכך. יבחינה רוחנית, הברית הזו היא רווח 
נקי, היא הטבה, וכזכור זכין האהם שהא בפניו. אבה הגוף, הברית 
הזו היא נטה. היא כרוכה ביגבהות רבות עה ההנאות הגשייות. 
הפיכך, אם נשיות ההורות העתיהיים נכחו ביעיה הר סיני, אין 

בכך החייב את הגופים שנעהרו יינו; הגופים הא הסכייו. 

תשובתי  את  יגוהה  עכשיו'  רהיקהית  אז,  'רהיקהית 
הכה  הא  יש פשוטה יינה.  אוהי  אבה  הזו.  היפורטת השאהה 
היחויבויות היוטהות עהינו נתנו את הסכיתנו החופשית. יש 
כתר  היא  הכך  הקהאסית  ההוגיה  ההיהה.  עם  הבאות  חובות 
יורש העצר ברבות יהייהכות: אהם יוכרז ככזה בהיהתו, רק 
ישום שנוהה ההורים יסוייים בנסיבות יסוייות. ירגע הוההתו 
נכנס יורש העצר היערכת שה יחויבויות והחיים בשירותם שה 
גם  יכוה  הוא  קיצוניות  בנסיבות  ההזניחם.  יכוה  הוא  אחרים. 


