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האם יש מקום לשנאה?

מאיר סולוביציק

נקרא פתאום מעבודתו אל מיטתו של בחיבורו הקלסי על השואה, החמנייה, מספר שמעון ויזנטל על החוויה הבאה:  ריכוז, הוא  בתור אסיר במחנה 
בפניו את מעלליו המזוויעים לפרטי  גולל  דווי. הגרמני  נאצי ששכב על ערש 
פרטים, ותיאר כיצד נטל חלק ברציחתם ובעינוי�ם של מאות יהודים. כשהוא 
יהודי   - יהודי  מחפש  שהוא  הנאצי  הסביר  חרטה  של  הבעה  פניו  על  עוטה 
כלשהו - כדי להתוודות בפניו ולהתחנן למחילה. ויזנטל התבונן בשקט ביצור 

העלוב המוטל לפניו, ואז יצא מן החדר בלא להשיב לבקשתו.1
ויזנטל, שהחוויה ייסרה את נפשו במשך שנים, והשאלה האם פעל כשורה 
לא חדלה לנקר במוחו, העלה את הסיפור כנושא לדיון בסימפוזיון בהשתתפות 
נציגים יהודים ונוצרים. בחינת תשובותיהם של המשתתפים בני הדתות השונות 
מעלה ניגוד בולט. "כשיצאה לאור המהדורה הראשונה של החמנייה", כתב דניס 
יהודי מלוס אנג'לס, "התעוררה סקרנותי בשל העובדה  ועיתונאי  ּפְ�גר, סופר 
לרב־המרצחים  סלח  שלא  על  צדק  שוויזנטל  סברו  היהודים  המשיבים  שכל 

הנאצי שהתחרט, ואילו כל הנוצרים סברו שהוא טעה".2
אדוארד  האב  אמר  [לסלוח]",  שמעון  של  סירובו  את  היטב  מבין  "אני 
פְלאנרי, "אך איני יכול בשום אופן להצדיק אותו".3 הארכיבישוף דזמונד טּוטּו 
הביא את סיפור צליבתו של ישו כחיזוק להשקפתו בעניין זה, והסביר שאפילו 
השחורים בדרום אפריקה, שזה לא כבר זכו לכוח פוליטי בארצם, סלחו ברצון 
היהודי שאמר, בשעה שנצלב,  "הרב  בדרכו של  הלכו  ובכך  הלבנים,  למעניהם 
'אבי, סלח להם, כי אינם יודעים מה המה עושים' ". אם ננהג רק לפי שורת הדין, 
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אנה אנו באים? שואל טוטו. "המחילה איננה סתם איזה עניין ערטילאי; מדובר 
בפוליטיקה מעשית. בהעדר מחילה אין עתיד".4

ובכל זאת, יהודים רבים היו משיבים לציטוט של טוטו מן הברית החדשה 
בציטוט של פסוק אחר, הפעם מספר שופטים, שגם הוא מתאר יהודי שעונה 
פחות  אולי   - בתכלית  שונה  הייתה  יהודי  אותו  של  תגובתו  אויביו.  בידי 

"נוצרית" באופייה:

ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחֻשתים... 
ויעמידו אותו בין העמודים... ויקרא שמשון אל ה' ויאמר אדֹני ה' זכרני נא 
אחת משתי ֵעינַי מפלשתים.  וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים וִאנָקמה נְקם
וילפֹת שמשון את שני עמודי התו�ך אשר הבית נכון עליהם... ויאמר שמשון 
ת�מֹת נפשי עם פלשתים ו�י�ט בכח, ויּפֹל הבית על הסרנים ועל כל העם אשר 

בו. ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו.5

משקפות,  הסימפוזיון,  משתתפי  של  השונות  התיאולוגיות  תשובותיהם 
ההבנה  ואת  ובנצרות  ביהדות  ה�שע  מושג  בתפיסת  ההבדל  את  פרגר,  לדעת 
השונה של רעיון המחילה בשתי הדתות.6 ואכן, הניגוד הגמור בין התנ"ך לברית 
החדשה מלמד שכך הדבר; מילותיו של ישו רחוקות מאלה של שמשון כרחוק 

מזרח ממערב.
הוא החריג השלילי  לנקם  וצימאונו  זעמו של שמשון  כי  מי שיטען  יהיה 
בתנ"ך, או לחלופין - ששמשון פעל מתוך הגנה עצמית. אולם עיון נוסף בדברים 
מלמד שנביאי ישראל לא רק שנאו את אויביהם אלא גם שמחו לאידם וראו 
בסבלם עונש צודק והולם. שמואל הנביא, למשל, מגיב בחרון כשמביאים לפניו 

את ֲאגַג מלך עמלק, לאחר שזה כבר נלכד וַעמו הושמד:

ׂויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנׂת ויאמר אגג  ׂויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנ
ַלָה נשים חרבך, כן ת�ש�ּכַלָה נשים חרבך, כן ת�ש�ּכל מנשים  ְהמות. ויאמר שמואל כאשר ש�ּכְהמות. ויאמר שמואל כאשר ש�ּכְ אכן סר מר

ִאמ. וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל.7

כדי שכעסם של שמואל ושמשון לא ייחשב למפגן של מאצ'ואיזם גברי ותו לא, 
ראוי לציין שגם דבורה הנביאה לא הסתירה את קורת רוחה ממותו האיום של 
סיסרא אויבה בידי אשה אחרת. דבורה הנלהבת מגוללת את סיפור קטילתו של 

שר הצבא הכנעני בלי לחסוך ולו פרט אחד: 

תבֹרך מנשים יעל אשת ֶחבֶר הֵקיני מנשים ּבָאֹהל תבֹרך...
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמּות עֵמלים.



90  •  תכלת

והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו...
בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד...

כן יאבדו כל אויביך ה'...8

דבריה של  הלוי את  קליין  יוסי  העיתונאי  מביא  לגן העדן  בכניסה  בחיבורו 
שחשים  השנאה  לנוכח  המשתוממת  שוחח,  שעימה  קתולית  נזירה  יוהנה, 
ישראלים כלפי אויביהם. יוהנה סיפרה על מורה ישראלית לעברית, "שהייתה 
מאוד קרובה אלינו. היא סיפרה לנו עד כמה שונא בנה הצעיר את סדאם... היא 
"הבנתי",  בבנה".  גאה  כך  כל  הייתה  היא  התלהבות.  בכזו  הדברים  את  אמרה 

מסכמת יוהנה, "שהשנאה היא חלק מן הדת היהודית".9
בספר  ככתוב   - אשר  אלוהים  בשם  דיברו  ישראל  נביאי  עימה.  הצדק 
האשמים.10 את  י�נֶַקה"  לא  "נֵַקה  גם  אך  וַחָטָאה",  ופשע  עון  האשמים.ׂשא  את  י�נֶַקה"  לא  "נֵַקה  גם  אך  וַחָטָאה",  ופשע  עון  האשמים.ׂשא  את  י�נֶַקה"  לא  "נֵַקה  גם  אך  וַחָטָאה",  ופשע  עון  "נשא   - ׂשמות  "נ  - ׂשמות 
הסתפקו  ושלא  לסלוח  שמיאנו  יהודים  מנהיגים  של  דוגמאות  רצוף  המקרא 
בתבוסתם של אויביהם אלא גם ביקשו את השפלתם. כך, למשל, נהגה אסתר 
ושל  בניו  של  לחיסולם  והביאה  להמן  תבוסה  הנחילה  שכבר  לאחר  המלכה 
תומכיו. כאשר שואל אותה המלך אחשוורוש מה עוד תבקש, היא דורשת גם 
מחווה סמלית: "ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים... את 
בקשתך עוד ות�ָעש. ותאמר אסתר  המן... ומה שאלתך וי�נָת�ן לך ומה עשרת בני

המן יתלו על העץ".11 המלך טוב... ואת עשרת בני על אם
מעניין להיווכח שהתשובה הנסערת ביותר בסימפוזיון של ויזנטל נכתבה 
אף היא בידי אשה. הסופרת היהודייה סינתיה אוזיק, ששמעה את ויזנטל מספר 
כיצד ברגע של חמלה סילק בידו זבוב מגופו הרצוץ של הנאצי, חתמה את המסה 

שלה בסגנונה הבוטה אך הפיוטי של דבורה הנביאה: 

שימות איש האס־אס ללא מחילה. 
שילך אל הגיהינום. 

עדן ולא הוא.12 מוטב שיגיע זבוב לגן
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ב

ג'ים  האב  האפיסקופלי  הכומר  ידידי  עם  הקבועות  השבועיות  מעולם בפגישותיי  שעליה  אחת,  לסוגיה  ושוב  שוב  חוזרת  שיחתנו  הייתה  ו�ייט 
אוסמה  סטאלין,  היטלר,  דוגמת   - מוחלט  �ש�ע  האם  להסכים:  הצלחנו  לא 
בן לאדן - ראוי לאהבתו של מאמין? אני מעולם לא יכולתי להעלות אפשרות 
כזאת על הדעת, אך האב ג'ים תמיד ִסנגר עליה בלהט. היהדות, טענתי, אמנם 
שנאה  מסוימים  במקרים  מסוים.  גבול  עד  רק  אך  הזולת,  את  לאהוב  תובעת 
אינה מידה מגונה כל כך. אף על פי שמשה ציווה עלינו "לא תשנא את אחיך 
בלבבך",13 יכולים מעשיו הלא־מוסריים של פלוני לנתק את קשרי האחווה בינו 
14ובין האנושות. דוד המלך שר בתהלים "משנאיך ה', אשנא" 14ובין האנושות. דוד המלך שר בתהלים "משנאיך ה', אשנא" 14 ושלמה בנו טען 

ׂב", אלא גם "עת לשנׂא".15 ׂב", אלא גם "עת לשנ בקהלת שיש לא רק "עת לאהב", אלא גם "עת לשנׂב", אלא גם "עת לשנׂ
אבל נראה שיש המבקשים למזער את הפער הזה בין הדתות. אווה פליישנר, 
מומחית קתולית ליחסים בין־דתיים שהשתתפה גם היא בסימפוזיון, טוענת כי 
"נוצרים, ובעקבותיהם גם כאלה שאינם נוצרים, פירשו באופן שגוי ומוסיפים 
לפרש כך [טקסטים נוצריים] המבארים את תורתו של ישו. לפי אחד הפירושים 
השגויים הללו שומה עלינו כביכול לסלוח לכל אדם באשר הוא... אבל פירוש 
זה מתעלם לגמרי מכך שהאתגר שישו מציב בפניי הוא למחול על העוול שנעשה 
לי... ישו אינו מורה לנו בשום מקום לסלוח על עוול שנעשה לאחר".16 אפשר 
ההשקפות  בין  תהומי  הבדל  יש  עדיין  כן,  פי  על  ואף  האמת.  מן  בכך  שיש 
היהודיות להשקפות הנוצריות בנושא. אם הסיפור המקראי על שמשון מלמד 
אותנו משהו, הרי זה שלשנאה יש ערך בהתמודדות עם רשעים גמורים. במקום 
על  שלהם  לחרטה  לייחל  במקום  רעתם;  את  לבקש  לנו  מותר  להם,  למחול 

מעשיהם, נוכל לקוות שאויבינו יחושו את חרון אפו של אלוהים.
לאמיתו של דבר, מרחק עצום מפריד בין היהדות לנצרות בשאלת מוסריותה 
של השנאה. מייסד הנצרות עצמו הכיר בכך מלכתחילה, והדגיש שבשורתו סוטה 
ואייבת  כי נאמר ואהבת את רעך  זו מן המסורת היהודית: "שמעתם  בנקודה 
רודפיכם. למען  והעתירו בעד  אויביכם  לכם אהבו את  ואני אומר  אויבך.  את 
תהיו בנים אל אביכם בשמים המאיר שמשו לרעים ולטובים וממטיר לצדיקים 
ולרשעים... לכן היו תמימים כאשר אביכם בשמים תמים הוא".17 אלוהים, טוען 
ישו, אוהב את הרשעים, וכך צריכים לנהוג גם אנו. היהדות חולקת על כך, אך 
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לא מפני שהיא שוללת את החשיבות שבחיקוי האלוהים; היהודים שונאים את 
הרשעים מפני שהם מאמינים שגם האלוהים מתעב אותם.

בפיהם של יהודים מסורתיים שגור ביטוי שלא מצאתי לו מקבילה בקרב 
נוצרים: "יימח שמו". אדם יכול להפטיר במהלך שיחה: "תודה לאל, הסבים שלי 
עזבו את גרמניה לפני שהיטלר, יימח שמו, עלה לשלטון". או: "ההורים שלי 
נרצחו על ידי הנאצים, יימח שמם". התעלה על הדעת גרסה נוצרית לאמירה זו? 
האם אפשר לדמיין פלוני מדבר על מעשי הטבח שביצע "פול פוט, יימח שמו"? 
ל"יימח  ביטוי מקביל  צירף  נוצרי אחד אשר  האם קם אי פעם תלמיד סמינר 
שמו" לשמם של פונטיוס פילאטוס או יהודה איש קריות? התשובה מן הסתם 
הנוצרים,  בוודאי מעורר סלידה בקרב  היה  אני מנחש,  שלילית. עצם הרעיון, 
ממש כשם שיהודים רבים היו מתחלחלים למקרא מחרוזת התפילה הקתולית: 
"הו, ישו שלי... הובל את כל הנשמות אל השמים, במיוחד את אלה הזקוקות 

לרחמיך יותר מכל האחרות". 
מהי הסיבה לקיומה של מחלוקת כה עמוקה בין האמונות בנקודה זו? מדוע 
עמדתם של היהודים כלפי ה�שע כה שונה מעמדתם של הנוצרים? כיצד נסביר 
את סירובם של יהודים לסלוח במקרים מסוימים? ואם נביאי ישראל ושופטיו 
ׂהאמינו בלהט שקיימת "עת לשנא", מה יש בה, בנצרות, שגרם לה להתנתק מן ׂא", מה יש בה, בנצרות, שגרם לה להתנתק מן ׂא", מה יש בה, בנצרות, שגרם לה להתנתק מן  ׂהאמינו בלהט שקיימת "עת לשנ

המסורת הזאת?
"לאחר יותר מעשר שנים של דיאלוג שבועי עם נוצרים ושיחות אינטימיות 
עם ידידים נוצרים", כותב פרגר, "שוכנעתי כי מלבד אלוהותו של ישו, ההבדל 
הברור והחשוב ביותר בין היהדות לנצרות, או אולי רק בין רוב הנוצרים לרוב 
היהודים, הוא ההבדל בתפיסת היחס הנאות ל�שע".18 בדברים אלו פרגר מרחיק 
לכת יתר על המידה, ובאמירה יחידה זו הוא טועה פעמיים: בראשונה, כשהוא 
מייחס חשיבות רבה יותר לעניין המחילה מאשר לעניין זהותו של ישו. בקביעה 
זו יש משום פגיעה בזכרם של אלפי יהודים שהעדיפו למות ובלבד שלא יצטרכו 
להצהיר כי ישו הוא האלוהים. ובשנייה טועה פרגר כשאינו מבין שבעצם שתי 
בזו  זו  והיחס לאויבים - קשורות  ישו  הסוגיות הללו - שאלת אלוהותו של 
לבלי התר; עמדתנו בעניין הראשון קובעת במידה רבה את גישתנו לעניין השני. 
הבה נבחן כיצד תפיסת דמותו של ישו בכל אחת מן הדתות מניחה את היסודות 

התיאולוגיים המגדירים את גישתן בשאלת השנאה. 
למאמיניה שאלה  נציג  אם  די  דת  כל  של  מהותה  תמצית  את  לגלות  כדי 
הנוצרים  בעיני  האנושות?  בתולדות  ביותר  החשוב  הרגע  לדעתך  מהו  אחת: 
אלוהי  כקרבן  ומותו  הצלב  על  ישו  ייסוריו של  תהיה התשובה חד־משמעית: 
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של  השיא  רגע  את  רואים  זאת,  לעומת  היהודים,  העולם.  חטאי  על  המכפר 
הקיום האנושי במעמד הר סיני. אנו מאמינים כי ביום ההוא כרת הקדוש ברוך 
הוא ברית עולם ִעם עם ישראל ונתן להם את תורתו. אחד ההיבטים המרתקים 
של מעמד זה הוא העובדה שלפני כריתת הברית עם בני ישראל ביקש אלוהים 
על  עומד  זקס,  יונתן  הרב  אנגליה,  של  הראשי  הרב  לכך.  רשותם  את  תחילה 

חשיבותה של המחווה הזאת:

העם  אל  שידבר  למשה  אלוהים  אמר  הברית,  תנאי  מהם  שהודיע  קודם 
רק  אלוהים.  של  לריבונותו  הכפוף  לעם  להיות  מסכימים  הם  האם  ויברר 
ּבדּבִדּבֵר ה'  העם יחדו ויאמרו כל אשר לאחר שנתנו את הסכמתם - "ויענו כל
אל ההתגלות עצמה... כאן מתקיים המעשה  19נעשה" 19נעשה" 19 - היה אפשר להמשיך

יכול  אינו  בר־תוקף  הזמנים, הרעיון שלפיו שלטון  בכל  הדמוקרטי הראשון 
להתקיים ללא הסכמתם של אלה הנתונים למרותו.20

במדרש יפהפה על מתן תורה מתואר אלוהים כסוחר המציע את תורתו לכל 
עם מעמי תבל. כל אחד מהם בוחן את מרכולתו של אלוהים, וכל אחד מהם 
מוצא בה פגם. האחד מסרב להתחייב שיימנע מגניבה, האחר מרצח. לבסוף נקרה 
עם ישראל בדרכו של אלוהים, ורק הוא לבדו מסכים לקבל על עצמו את עול 
הוא שבריתו של אלוהים פתוחה  זה  הגלום במדרש  המוסר האלוהי.21 המסר 

לכל. ההחלטה היא בידינו. 
לטובת  פעל  אלוהים  הנוצרים,  בעיני  מאוד.  בולט  התפיסות  בין  הפער 
אוהב  אל  של  מעשה  הייתה  הצליבה  הסכמתו.  וללא  ידיעתו  ללא  אך  האדם, 
אשר ביקש את ישועת האנושות, גם אם זו מעולם לא ביקשה זאת, גם אם לא 
הייתה ראויה לה. היהודים, לעומת זאת, מאמינים שהברית עם אלוהים נוצרה 
מכוח הבחירה החופשית של עמו. סיפור מתן תורה הוא סיפור של אל המבקש 
לתת לאנושות הזדמנות לקבל החלטות מוסריות. קשה מאוד, ואולי אף בלתי 
אפשרי, למצוא מקור יהודי הטוען שאלוהים השתוקק להציל את כלל האנושות, 
או שאהבתו הייתה נתונה לכל אחד מבני המין האנושי ללא יוצא מן הכלל. אבל 
נותן הקדוש ברוך הוא לכל בן־אנוש את האפשרות  רבים המקורות שלפיהם 
לבחור בגורלו, ועל סמך בחירה זו שופט אותו ומחליט אם הוא ראוי לאהבתו.
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ג

לכל אדם נתונה היכולת לבחור בין טוב לרע. הבחירה היא שלנו. אלוהים מדוע עלינו לשנוא את הרשעים? התשובה נעוצה באמונה היהודית שלפיה
הבהיר לעם ישראל ש"החיים והמו�ת נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים 
פירושו  היטלר  את  לאהוב  יהודית,  מבט  מנקודת  וזרעך".22  אתה  תחיה  למען 
להכיר בכך שלא היטלר הוא שבחר לחטוא, וכן כי אנו, שבחרנו בדרך אחרת, 
יאמרו היהודים, היא בלתי מוסרית,  למעשה איננו שונים ממנו. אהבה כזאת 
משום שהיא נוגדת את עקרון היסוד שעליו מורה ספר דברים, ולפיו באפשרותנו 
לבחור בטוב בכוחות עצמנו: "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצו היום לא נפלֵאת 
ואילו  בישועה מחטא,  אפוא  הנצרות מתמקדת  ִהוא".23  רחֹקה  ולא   ממ ִהוא 

היהדות - בהחלטה ובמעשים. 
רבות  עוסקים  האוונגליון  הן  התלמוד  הן  יותר.  עוד  עמוק  ההבדל  אבל 
בחיים שלאחר המוות. שניהם קובעים נחרצות כי העולם הבא אכן קיים, שניהם 
מבטיחים לצדיקים שכר נצחי ומזהירים את הרשעים מפני הגיהינום. ועם זאת, 
העיקרי  לתמריץ  עדן  גן  בשערי  להיכנס  ההבטחה  את  הופך  האוונגליון  רק 
היא  מאמין  כל  של  העילאית  ומטרתו  מאווייו  פסגת  בנצרות,  טוב.  לעשיית 
חוויית הישועה הנצחית, וכדי להשיג את המטרה הזאת עליו לקיים אורח חיים 
זאת, מחויב המאמין לקיים את המצוות  מוסרי בעולם הזה. ביהדות, לעומת 
כל עוד נשמה באפו; גן עדן הוא בסך הכל המקום שבו גומלים לנו על מעשינו 
לאחר שמטרתנו כבר הושגה. בהקשר זה מופיעה במשנה קביעה שכל נוצרי היה 
עומד נבוך למולה: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל 
חיי העולם הבא".24 הבדל זה בדגשים ניכר בבירור שעה שמשווים את דרשת 
ההר - הטקסט המוסרי העיקרי של האוונגליון - עם טקסטים תלמודיים. וכך 

מטיף ישו:

אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמים.25
אשרי הנרדפים עקב צדקתם, כי להם מלכות השמים.26

לא תשובו להיות כילדים בוא לא תבואו ויאמר אמנם אני אומר לכם אם
למלכות השמים.27
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העושה רצון אבי  לא כל הקורא לי אדון אדון יבוא למלכות השמים, כי אם
אשר בשמים.28

סגנונו של ישו בדרשת ההר מזכיר לכל יהודי הבקי במקורות את מסכת 
אבות במשנה. במילותיו של ישו מהדהדות כמדומה כמה מאמרות חז"ל. נתבונן 

אפוא בקטעים המקבילים מן המשנה:

חביב אדם שנברא בצלם.29 
חביבין ישראל שנקראו בנים למקום.30

ֱהו�י עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים.31

ביטויים  הם   - שבשמים"  "אבי  "אשרי",   - ישו  אצל  השכיחים  הביטויים 
חז"ליים אופייניים; אך הפסוק שעליו הוא חוזר שוב ושוב - "כי להם מלכות 
השמים"32 - שייך לו. לביטוי זה אין זכר במסכת אבות, המתמקדת במעשים 

ולא בישועה. 
על  ג'ים  האב  עם  בשיחותיי  ביתר שאת.  ביטוי  לידי  זה  ניגוד  בא  בחגים 
מבני־דתי  רבים  כיפור".  יום  "יהודֵי  תופעת  על  לו  סיפרתי  והנצרות,  היהדות 
שאינם שומרי מצוות, אמרתי, מבקרים בבית הכנסת רק ביום הכיפורים, וכך הם 
חווים את היהדות מהיבט מאוד מסוים שלה - דין וחרטה. הם אינם מתנסים 
"אצלי  פורים.  חנוכה,  פסח,  ביותר:  השמחים  ברגעיה  היהודית  בחוויה  כלל 
הבעיה הפוכה", אמר ג'ים. "נוצרים רבים מבקרים בכנסייה רק בפסחא - החג 
השמח ביותר בנצרות, וכך אין הם נותנים את דעתם כלל על דין ועל חרטה". 

אך שימו לב להבדל התהומי בין המועדים המרכזיים בלוח השנה של שתי 
מקומו  את  ישו  קיבל  אמונתם,  לפי  שבו,  היום  את  חוגגים  הנוצרים  הדתות: 
בשמים. וכמוהו באותו יום קיבל את מקומו בשמים - אם לא בפועל, לפחות 
בכוח - גם כל בן־אנוש. יום הכיפורים, לעומת זאת, איננו יום של שמחה אלא 
יום של חשבון נפש הנעשה בכובד ראש, לא יום של ישועה אלא של בחינה 
עצמית חמורה. במהלך יום הכיפורים חוזרים היהודים ומונים שוב ושוב רשימה 
ארוכה של חטאים שאפשר שחטאו בהם; הם מתפללים למחילה ומסיימים פעם 
אחר פעם במשפט: "יהי רצון מלפניך ה' אלוהיי ואלוהי אבותי שלא אחטא עוד". 
למרות שיום זה מוקדש כולו לתפילה ולבקשת כפרה, לא מוזכר בו המושג שכר 
ועונש בעולם הבא. השאלה החשובה היחידה היא האם בסופו של יום תהיה 
בתפילת  החמה,  שקיעת  עם  מגיע  הכיפורים  יום  של  שיאו  שלמה.  תשובתנו 
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"נעילה". בתפילה זו חותמים את היום, לאחר שהתחננו עוד פעם אחת למחילה, 
בתפילת "אבינו מלכנו", המכונָה כך בשל המילים הפותחות כל משפט בה:

אבינו, מלכנו, חטאנו לפניך.
אבינו, מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה.

אבינו, מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך.

בתפילה זו מבקשים אנו מאלוהים את רחמיו ומחילתו, אך מחשבותינו פונות 
גם אל הרשעים חסרי התקנה ואל אלה שאין בהם שמץ של חרטה. לקראת 
סופה של התפילה מושמע בה משפט אחד מיוסר ומלא כאב: "אבינו, מלכנו, 
נְקֹום נקמת דם עבדיך השפוך". כך, לאחר יום שהוקדש כולו לתפילה, מתמלאים 
במשך  ותשושים.  יגעים  צמים,  יהודים  של  בזעקתם  מקום  בכל  כנסת  בתי 
עשרים וחמש השעות האחרונות היו כל מעייניהם נתונים לבקשת מחילה על 
חטאיהם שלהם, ולפתע פתאום הם נותנים את דעתם על אלה שלא הקדישו 
ולו מחשבה אחת למחילה, לאלוהים או לכבודו של העם היהודי. כעת, לאחר 
שפשפשו במעשיהם שלהם, פונים היהודים לראות את מעלליהם של אחרים, 
ומגרונותיהם הניחרים בוקע המסר הבא: "אבינו, אל תסלח להם, כי ידֹוע ידעו 

מה המה עושים".
עצם  החוטאים.  כלפי  ביחסה  משתקפת  הדתות  מן  אחת  כל  של  מהותה 
קיומו של הגיהינום הוא בבחינת נתון כואב עבור הנוצרים, המצהירים כי הם 
בעיית הכאב,  מאמינים שישו מת כדי לגאול את העולם. ק"ס לואיס, בחיבורו 
מודה בצער שאכן כך הם פני הדברים; הדוקטרינות בדבר הבחירה החופשית 
"אין  להיגאל:  יזכו  אנשים שלא  גם  שיש  להודות  אותו  מחייבות  הדין  ומידת 
דוקטרינה שהייתי שמח יותר להוציא מהנצרות, לו היה הדבר בידי. אבל היא 
אלוהינו. של  מילותיו  בעצם  ואפילו  הקודש,  בכתבי  מלאים  לתימוכין  זוכה 
הנצרות תמיד החזיקה בה; והיא גם מתיישבת עם ההיגיון".33 לואיס כותב כי 
הוא מתעב בכל לבו את הרעיון שלפיו יכול אדם להיות נידון לגיהינום נצחי. 
עם זאת, הוא מסכים כי מי שמסרב להתמסר לישועה לא יוכל להיוושע לעולם. 
להזכיר אפילו את האומללים הללו  עלינו  לואיס, חובה  כן, מוסיף  פי  אף על 
בתפילותינו. "הצדקה הנוצרית מורה לנו לעשות כל מאמץ כדי להחזיר אדם כזה 
בתשובה", הוא מדגיש. "עלינו להעדיף את חזרתו בתשובה על פני ענישתו, גם 

במחיר סיכון חיינו ואפילו נשמותינו".34
לעניין זה מתנגדת היהדות התנגדות נחרצת, שכן היא שוללת את האפשרות 
מאמינים  היהודים  העולם;  את  להושיע  אלוהי"  "מאמץ  נעשה  פעם  שאי 
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שאלוהים נתן בידי האנושות את הכלים לגאולתה שלה, ושבני האדם יישפטו 
על סמך הבחירות שעשו. הנוצרים טוענים שאין ולו בן־אנוש אחד שאינו אהוב 
לא  אדם  שמשום  כך  על  עומדים  לעומתם,  היהודים,  למענו.  שמת  האל,  על 
נשללת ההזדמנות להיעשות ראוי לאהבתו של האל, אבל לא כל אדם נוקט את 
הצעדים הדרושים כדי להיות ראוי לה, ומי שאינו ראוי לאהבת האל אינו ראוי 

גם לאהבתנו. 
הבחנה זו בין ישועה ובין בחירה ניכרת היטב בעובדה שנוצרים מודרניים 
על  מעלים  אינם  כלל  מסורתיים  שיהודים  במשהו  תקוותם  את  תולים  רבים 
ניוהאוס הראה  ג'ון  ריצ'רד  דעתם - בכך שסופו של כל אדם להיוושע. האב 
במאמר שפרסם בכתב העת פירסט תינגס באוגוסט 2001 כי פסוקים מסוימים 
הראשונה  פאולוס  באיגרת  למשל,  במפורש.  זאת  קובעים  החדשה  בברית 
במשיח".35  יחיו  כולם  כן  באדם  מתו  כולם  "וכאשר  נאמר:  הקורינתים  אל 
באיגרת אל הרומים נקבע ביתר חריפות: "לכן כאשר בפשע איש אחד נשפטו 
כל בני אדם ויאשמו כן גם בצדקת איש אחד יזכו כל בני אדם לחיי צדקה".36 
אשר  השני,  פאולוס  יוחנן  האפיפיור  של  דבריו  היטב  זכורים  זה  ובהקשר 
שוכן  קריות  איש  יהודה  שאפילו  בוודאות  לקבוע  יכולים  איננו  כי  טען 

בגיהינום.37
"עזוב את יהודה איש קריות", יכול יהודי להשיב. "מה עם היטלר?" גם כאן 
ממאן האח ניוהאוס להרפות: "ייתכן שהיטלר הביע חרטה וביקש רחמי שמים 
אפילו בשעה שאצבעו לחצה על ההדק". לפי דבריו של ניוהאוס, אפשר שהיטלר 
ומאו ודומיהם יבלו אלפי שנים בפורגטוריום. ואולי, הוא משתעשע, "היטלר בגן 
עדן יהיה תמיד כלבלב שנתייחס אליו בנדיבות מתנשאת. אך הוא יהיה אסיר 
תודה על היותו שם ועל שלא קיבל את המגיע לו", ממש כשם ש"כולנו נהיה 

אסירי תודה על היותנו שם ועל שלא קיבלנו את המגיע לנו".38
איגרתו  את  כתב  שפאולוס  לאחר  מה  זמן  הכתב  על  שהועלתה  המשנה, 
של  בשמותיהם  במפורש  נוקבת  היא  בתכלית.  שונה  גישה  מציגה  לרומים, 
לעולם:  ייגאלו  לא  שאלה  וקובעת  במקרא  המוזכרים  מסוימים  רשעים 
מלכים  ששה  הבא.  לעולם  חלק  להם  אין  הדיוטות  וארבעה  מלכים  "ששה 
מוטרדים  אינם  חז"ל  כי  נדמה  לואיס,  כמו  שלא  ומנשה".39  אחאב  ירבעם 
ניוהאוס,  כמו  ושלא  גיהינום;  לחיי  נידונים  מסוימים  שאנשים  מכך  זה  כהוא 
העולם  לחיי  זוכים  לכך  הראויים  אלו  שרק  באמונתם  איתנים  היו  חז"ל 
לגיהינום.  ראויים  המעלות  שמעוטי  סברו  שחז"ל  הדבר  פירוש  אין  הבא. 
שחטאיהם  אלה  נשלחו  שאליו  פורגטוריום,  של  מסוים  בסוג  האמינו  הם 
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רק  שמור  השקפתם,  לפי  הנצחי,  הגיהינום  דין  הטובים.  ממעשיהם  רבים 
לרשעים גמורים. 

לפני המאה העשרים, מרבית הנוצרים האמינו שכל מי שמסרב להמיר את 
דתו ולאמץ את בשורתו של ישו יידון לייסורי נצח בגיהנום. היהדות, לעומת 
בעולם  לזכות בחלק  יכול  גוי,  או  יהודי  בן־אנוש,  זאת, התעקשה תמיד שכל 
הבא. גם בנקודה זו, היהדות מתמקדת בהכרעה ובפעולה המוסרית, לא בישועה 

מחטא. 

ד

נשבה התיאולוג הפרוטסטנטי הארווי קֹוקס, הנשוי ליהודייה, כתב ספר על רשמיו  שהוא  קוקס  מודה  הפורים,  חג  את  בתארו  היהודי.  הפולחן  מן 
בקסמו של הסיפור המקראי ונהנה ממנו, אבל סופו, הוא מספר - הסוף שבו 
נוקמת אסתר באויביה - עורר בו חוסר מנוחה. בדומה לאחות יוהנה, מוטרד גם 
קוקס מן השנאה שהיהודים מתירים לעצמם במצבים מסוימים. אין זה מקרה, 
הוא טוען, שדווקא בפורים קם ברוך גולדשטיין ורצח עשרים ותשעה מוסלמים 

חפים מפשע בשעה שהתפללו בחברון.40
יש משהו בדבריו של קוקס. השנאה מסוכנת, ומשום כך יש לרסן אותה 
ולהקפיד לכוונּה רק נגד הגרועים שברשעים ונגד אלה שהחרטה מהם והלאה. 
לפי התלמוד, המלאכים פצחו בשיר הלל על גאולת בני ישראל מידי המצרים, 
שירה  אומרים  ואתם  בים,  טובעין  ידי  "מעשה  אותם:  הפסיק  שאלוהים  עד 
בפרעה  לנקום  הוסיף  מציינים חכמי התלמוד שאלוהים  41 לפניי?" 41 לפניי?" 41 אך במקביל 

נראה  צבאו.  ללא  בגפו,  למצרים  יחזור  למען  להקיאו,  הים  על  בצוֹותו  עצמו 
כי אדם צריך לחצות גבול מוסרי נורא כדי להפוך למושא מוצדק לשנאתו של 
ילדה  את  כשחינכה  ישראלית  ֵאם  אותה  צדקה  שלנו.  ולשנאתנו   - אלוהים 
לשנוא את סדאם חוסיין, אך היא הייתה נכשלת כהורה לו לימדה אותו לתעב 
כל ערבי באשר הוא ערבי. אנו השונאים צריכים להיזהר שמא ניעשה דומים 

לאלה שלמדנו לתעב. 
סכנה נוספת הטמונה בשנאה היא שאנו עלולים לכוונה בטעות נגד גופים 
יהודים רבים חשים  כי  נדמה, למשל,  ומוסדות בהווה בשל עוונותיהם בעבר. 
תיעוב עמוק כלפי הנצרות בגלל מאות שנים של סבל שנגרם בגינה, אבל במאה 
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החולפת הסכנות העיקריות ליהדות נשקפו לה דווקא מכיוונם של האתיאיזם 
הנוצרים  מצטיירים  הללו  הסכנות  מול  האיסלאמי.  והפונדמנטליזם  המודרני 
כבעלי בריתנו הטבעיים. אמת, אי־אפשר שלא לשנוא את אלה שרדפו וייסרו 
יהודים לאורך הדורות, אולם נדמה שהרגישות היהודית כלפי הנצרות הגיעה 
רבים  יהודים  אינטלקטואלים  מסוימים.  במקרים  מוגזמת  מעט  לרמה  כיום 
ויהודים אחרים בעלי השפעה רואים עדיין בכל הבלטה של סממן נוצרי התקפה 
יהודייה  שטיין,  אדית  על  הקתולית  הכנסייה  שהכריזה  לאחר  אנטישמית. 
מנסה  הכנסייה  כי  מסוימים  יהודים  אישים  קבעו  קדושה,  כעל  שהתנצרה,42 
לטשטש את חלקה בגרימת השואה; וההיסטוריון דניאל יונה גולדהגן טען כי 
כל ניסיון של הכנסייה הקתולית לטעון שהנצרות היא הדת האמיתית האחת 

והיחידה הוא בבחינת המשך לפשעי הכנסייה שנעשו בעבר.43
קשה לכבות את תבערת השנאה לאחר שזו כבר הוצתה. ואולם זה בדיוק 
מה שנדרש מאיתנו היהודים, בבואנו לבחון מחדש את יחסינו עם הנצרות של 
ימינו. היום, רבים מן הנוצרים אינם מאשימים אותנו עוד ברצח האל ולא נוכל 
על  בתוקף  לעמוד  הנוצרים  של  המלאה  זכותם  זה.  לשינוי  אדישים  להישאר 

דעתם שאמונתם אמת. 
ועם זאת, אין פירוש הדבר שהשנאה אף פעם איננה במקומה, או שמעשיה 
של אסתר היו מיותרים. הנה, למשל, אחת הסתירות שחכמי התלמוד נדרשו 
אליה: בספר מלכים מסופר ששאול הרג את עמלק עד אחרון אנשיו44 - ובכל 
פתרון  מציע  עמלק.45 התלמוד  מזרע  אגגי,  המן  היה  אסתר  מגילת  לפי  זאת, 
מאלף: לאחר שהרג שאול את כל העמלקים, נכמרו רחמיו על המלך העמלקי 
והלה זכה בכמה רגעי חיים לפני שנהרג בקנאותו של שמואל. באותם רגעים 
שושלתו  הוסיפה  וכך  באקראי,  לו  שנזדמנה  אשה  עם  אגג  התייחד  גורליים 
הוא  זה  בסיפור  הגלום  בעתיד.46 המסר  היהודים  על  ולאיים מחדש  להתקיים 
שהשנאה מזכירה לנו מי הם המבקשים לכלותנו והיא מאפשרת לנו לעמוד על 
המשמר כנגדם. כאשר השנאה היא במקומה אין היא רק מעלה, אלא צורך חיוני 

להישרדותם של היהודים. 
לנאצים, הפך לאחרונה  בזכות המחילה  כזכור  הארכיבישוף טוטו, המדבר 
אחרות  למדינות  קורא  והוא  ישראל,  של  ביותר  הקולניים  ממבקריה  לאחד 
אלו  בדברים  מבקש  הוא  אולי  היהודית.  המדינה  נגד  סנקציות  להפעיל 
שהישראלים יאמצו גישה סלחנית כלפי אלה שנשבעו להכרית את הדמוקרטיה 
עשור,  לפני  ישראל  ממשלת  עשתה  בדיוק  כך  והנה,  התיכון.  במזרח  היחידה 
כשהחליטה שהגיעה השעה לסלוח לאדם מסוים על מעשיו המחרידים, ולהכיר 
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בו כמנהיג העתידי של המדינה הפלסטינית. יהודים רבים, שלבם בער משנאה 
כלפי האיש הזה, חשבו אז שהמנהיגים הישראלים הם אלו אשר "אינם יודעים 

מה המה עושים". 
הימין  במחנה  אוסלו  הסכם  מוקיעי  אל  הרב  סבי  הצטרף  ימים  באותם 
שתגרום  טרור  מדינת  יוליד  הפלסטינים  עם  ההסכם  כי  שטענו  הישראלי, 
למותם של אלפי ישראלים. כתלמיד ישיבה צעיר, לא הצלחתי אז להבין את 
התנגדותו הנחרצת של סבי. סברתי ששנאתו מעוורת את עיניו עד כדי כך שאין 
לאחר  כיום,  השלום.  בתהליך  הטמון  הרב  הפוטנציאל  את  להבין  מסוגל  הוא 
שפיגועי טרור גבו את חייהם של אלפי קרבנות, הוכחה שוב חשיבותה ונחיצותה 
המזרח  ברחבי  יישמע  השלום  כנפי  ומשק  יבוא  שיום  אפשר  השנאה.  של 
התיכון - ואפשר שלא. אבל דבר אחד ברור: לא במהרה נמחל על מעשיהם של 
רוצחי ילדים ומשלחיהם. לא נבקש - וגם לא נוכל לבקש - מאלוהים שירחם 
על נשמתם. הורים ישראלים אשר שכלו את ילדיהם יתפללו לנקמה בתום יומם 
הקדוש ביותר, ותפילתם ודאי תדמה יותר למילותיה של סינתיה אוזיק מאשר 

למחרוזת התפילה הקתולית: 

שימות המחבל ללא מחילה. 
שילך אל הגיהינום.

מוטב שיגיע זבוב לגן עדן ולא הוא.

מאיר סולוביציק הוא עמית חבר במרכז שלם ומשמש כרב בקהילת ישורון במנהטן. הוא לומד 
הוא "המשיח  לתואר דוקטור במחשבת ישראל באוניברסיטת פרינסטון. מאמרו האחרון בתכלת
18, סתיו התשס"ה/2004). המאמר "האם יש מקום לשנאה?" פורסם  ועוצמת האדם" (תכלת

לראשונה בפירסט תינגס בפברואר 2002. 
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