יהדות ואיסל – כיווני לדיאלוג ,שיתו פעולה והכרה הדדית
מבוא :רקע והקשר
ישנה תפיסה שגורה ,לפיה היהדות והאיסל לכודות במאבק אלי וחסר תקוה.
תפיסה זו מזיקה לדתות ולמאמיניה ,כמו ג לתפקיד שכל דת צריכה למלא בעול .יתירה
מזו ,תפיסה זו מופרכת על ידי העדות העולה מ ההיסטוריה העשירה של מפגש הדדי ,העשרה
ותלות הדדיי .מסורת זו נשכחת על פי רוב וזכרונה כמעט נמחה כליל .כתוצאה מכ ,יהודי
ומוסלמי לעתי קרובות אינ ערי לערכי הדתיי ולעושר הרוחני ,האחד של השני.
חוסר מודעות זה מולי לאבד לגיטימיות ,וזה מצדו לאבד כבוד והערכה ,המביאי לעתי
לשנאה ,עוינות ואלימות .מטרת הקונגרס הנוכחי של איממי ורבני היא להזכיר מסורת
עשירה זו ,לפעול כנגד כחות היסטוריי שהביאו לתפיסות מסולפות של שתי הדתות ולחתור
לחשיפת של מעינות המורשת המשותפת היהודיתמוסלמית כמקור לשלו בי הקהילות
הדתיות וכהשראה מוסרית לאנושות.
הקשר ההיסטורי העמוק שהיה קיי בי היהדות לאיסל נתכסה מ העי מכח
העימותי הפוליטיי של המאה האחרונה שהטילו את ציל על התפיסות ההדדיות של
היהדות והאיסל .בתקופה זו המתחי שבי ישראל לשכנותיה הערביות ,ובמיוחד
הפלסטיני ,הוצגו לעתי קרובות כמתחי בי שתי הדתות .להצגה זו השלכה שלילית על
הקשר בי הדתות .העימות במזרח התיכו גרר את הדתות עצמ למידה של עימות .קונפליקט
לאומי ופוליטי ינק את כחו מ הדת ,אשר צוטטה ולעתי א עוצבה מחדש כתמיכה וכצידוק
לעימות .חיוני לעצור תהלי זה ולנתק את דמות של הדתות ושל יחסיה ההיסטוריי
והדתיי מתחו הפוליטיקה והעימות הלאומי.
האופ שבו מצטיירות היהדות והאיסל זו בעיני זו ותפיסת העימות ביניה אינ עוד
עני לשתי דתות אלו בלבד .במידה רבה הללו הפכו לבעיה גלובלית .יהודי ומוסלמי חיי
אלו בצד אלו לא רק במזרח התיכו אלא ג במרכזי ערי בעול כולו .היחסי בי שתי
קהילות אלו לעתי קרובות מתקיימי בצל המאבק במזרח התיכו ,ולעתי האלימות א
מוצאת את ביטויה מעבר לגבולות המזרח התיכו .יחסי הדתות ה אפוא דאגה משמעותית
עבור דו הקיו ברוב חלקי העול המערבי.
על מנת למנוע את חדירת העוינות והאלימות לתו הדתות עצמ ,ועל מנת לקד את
השלו ,דו הקיו וההבנה ,חיוני שיישמע קול של מנהיגי דתיי ושהללו יתנו עדות שיש
בה כדי להזי את הפרספקטיבה השגורה .א חפצי אנו שהדת לא תעמיק את הקונפליקט,
עליה למלא תפקיד יוצר בעיצוב ,הצגת ופיתוח אלטרנטיבה ,לאמור :יחסי חיוביי יותר בי
שתי הקהילות .המפגש הנוכחי של רבני ואיממי נועד לספק הקשר מתוכו יכולה לצמוח
תמונה אחרת על יחסי הדתות ברשות הרבי ,ולהשיק תהלי שבאמצעותו תמונה שונה זו של
היחסי בי הדתות יכולה לצבור תאוצה ,אשר תבוא לידי ביטוי בצעדי מעשיי של כבוד,
קבלה ,הכרה ושיתו פעולה .הפגישה מתקיימת כשמטרתה אישור המסורת העשירה של
המורשת היהודיתמוסלמית ,ובכללה המשות מבחינה מוסרית ,דתית ורוחנית .הכרת
המשות אינה מניחה התעלמות מהבדלי משמעותיי בי הדתות ,וא אי היא מתעלמת מ
המציאות של רגעי קשי בהיסטוריה המשותפת .א על פי כ ,אל להבדלי או לזכרונות
הכאובי לקבוע את סדר יומנו או להגדיר את האופ בו מוצגות הדתות .מסורת משותפת
וערכי משותפי הינ חזקי די כדי לעצב את מסלול הקשר העתידי שבי היהדות
והאיסל.
המפגש הנוכחי הינו נסיו למקד את תשומת לב של מנהיגי דתיי לפוטנציאל של
שיתו פעולה והעמקת ההבנה ההדדית .אנו תקוה שחשיפת פוטנציאל זה תסיט את השימוש
בדת מגור המלבה את העימות הפוליטי האקטואלי לגור התור תרומה קונסטרוקטיבית
לקידו יחסי שתי הקהילות הדתיות ,ובאמצעות לכלל האנושות .מטרת המפגש הנוכחי אינה
מציאת פתרונות פוליטיי לסכסוכי במזרח התיכו .אדרבה ,המפגש נועד לאפשר ליהדות
ולאיסל ,כאשר הללו נבחנות בהקשר גלובאלי ולאור הקשר ההיסטורי עתיק היומי
שביניה ,לפנות זו לזו כישויות דתיות העומדות בפני אתגרי גלובליי משותפי ,והחותרות
לגלות דר משותפת בה יוכלו לשרת את האנושות.
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לאור מטרות אלו של המפגש ,אנו ממליצי בחו שבמהל מפגש איפר יימנעו
המשתתפי באופ מודע מלהתיחס לאירועי ספציפיי במזרח התיכו ,בעבר או בהווה,
וימקדו את תשומת לב בחזונות ארוכי הטווח של שתי הדתות ,בעבר ,בהווה ובעתיד .אנו ג
תקוה שהמשתתפי יוכלו להשתמש בהזדמנות זו על מנת להשעות דעות קדומות ולפתוח
עצמ להקשבה אמיתית לזולת ,כמו ג לעיו במשאבי מסורת שלה ,בנוכחות האחר.
לבסו ,ברצוננו לעודד את המשתתפי בכנס לנצל הזדמנות זו על מנת ליצור ידידויות
אותנטיות בינ לבי מנהיגי הדת השניה .במש מאות בשני התקיי הדוקיו היהודי
מוסלמי בהקשר של יחסי אישיי ,שנוצרו בקהילות שחיו זו בצד זו .ידידויות וקשרי
אישיי מעניקי את הבסיס המוצק ביותר להכרה הדדית ולהפצת השלו.
קיומו של המפגש הנוכחי באיפר ,בחסותו הגבוהה של מוחמד הששי ,מל מרוקו
ומנהיג המאמיני ,הוא בעל משמעות סמלית רבה .במרוקו נתקיימו קשרי תרבותיי
משמעותיי במש מאות בשני ,וביטויי מגווני של התרבות היהודיתמוסלמית באו בה
לידי ביטוי ,חלק א מיוחדי לאר זו .המחויבות הנוכחית של בית המלוכה המרוקאי
לקידו התקרבות יהודיתמוסלמית ממשי מסורת נכבדה המיוחדת לחלק זה של העול
המוסלמי .אנו זוכרי בהערכה מיוחדת את התקדי של המל מוחמד החמשי ,שיחסיו
החיוביי ע היהודי באו לכלל ביטוי במעשי קונקרטיי של הגנה על נתיניו היהודי,
בזמ מלחמת העול השניה.
ההעשרה ההדדית של היהדות והאיסל :עדותה של ההיסטוריה
במערבולת הנסיבות בנות זמננו ,נשכחת תדיר ההעשרה ההדדית של היהדות
והאיסל במהל ההיסטוריה המשותפת שלה .מאז התהוותו ,לפני קרוב לאל שני
ומחצה ,תולדות האיסל קשורות היו בתולדות היהדות ,תו מגע מתמש ,תחילה כמקבל
ובהמש כמקבל וכמשפיע .נית להעלות על נס שלשה פרקי משמעותיי של מורשת זו,
המקבילי להשפעות ממסדיות ,תרבותיות ורוחניות .הללו מאפייני את הקשר ההדדי
במש תקופת התהוות האיסל )ממסדי( ,במהל פריחת ההגות והספרות המוסלמית בספרד
האנדלוסית )תרבותי( ולבסו בעת פיסגת הרוחניות המוסלמית במצרי של ימי הביניי
)רוחני(.
כדאי לזכור את הקירבה הגאוגרפית של חצי האי ערב ,צור מחצבתו של האיסל,
לאר ישראל ,המהוה את גבולו הצפוני .קירבה זו הזינה קשרי רוחניי מאז ימי המקרא,
כאשר יהודי התישבו בערב .הקהילה היהודית גדלה במידה משמעותית בחצי האי עד לזמנו
של מוחמד במאה השביעית .ללא ספק ,משהו מ"רוח אר הנבואה" הלהיב את חצי האי ערב.
לא נית לתפוס את האיסל ללא המורשת של נביאי המקרא .האיסל רואה את עצמו
כמעוג במסורת ארוכה ומתמשכת זו ,המאופנית על ידי שושלת נביאי שליחיאל ,המגלי
חוק ,הבא לידי ביטוי בכתובי .האיסל הקדו ,אשר הכיר בירושלי ככיוו התפילה
הראשו וכזירת משפט אחרית הימי ,הכיר בקשר רוחני זה .כ ,בראשית האיסל ,יהודי
ומוסלמי ,מאוחדי באמונה באותו האל ,התפללו אליו כאשר ה מסיבי פניה באותו
כיוו .ה היו שותפי לאמונות ולמנהגי רבי נוספי כגו האמונה באל אחד ,אמונה
בהתגלות ,נבואה וחיי שלאחר המות ,המילה ,חוקי מאכלות אסורות ,וא שיתו בצומות
מסוימי ,כמו האשורה .המפגש ע יהודי בתקופת גיבוש האיסל תר לפיתוח של
מסורות פרשניות ,דתיות ופולחניות באיסל ,באמצעות ה"איסראיליאט" וה"קיסס אל
אנביא" )סיפורי יהודיי וסיפורי נביאי( .הרבה מתכונות אלו מכוננות את יחסי היהדות
והאיסל עד ימינו ,כפי שנציע בהמש.
ללא ספק ,בתגובה ליסודות שוי אלו ,יהודי השתלבו באופ חיובי בתרבות
המוסלמית מהר יותר ובאופ מעמיק יותר מאשר בתרבות היונית .היהודי היו כה שרויי
בתרבות הערבית שבחרו בה על מנת לבטא כמעט את כל הבחינות של המסורת היהודית.
בכלל זה :תרגו התורה לערבית וכתיבת הערבית באותיות הקדושות של לשו הקודש.
להבדיל מ הנידוי התרבותי של היהודי באירופה של ימי הביניי ,יהודי בהקשר
המוסלמי היו מעורי היטב בתרבות המוסלמית ,כל עוד נהנו מיחס של סובלנות .בתקופות
של פתיחות והארה ה תרמו במידה לא מבוטלת לקידו התרבות המוסלמית עצמה.
סימביוזה תרבותית זו הגיעה לשיאה באנדלוסיה בתקופה הגדולה השניה של העשרת
ההדדית ,בתחומי המדעי הדתיי והחילוניי ,ובכלל תיאולוגיה ,פילוסופיה ,מוסר
ורפואה ,וא שירה ,אשר למרות שנכתבה בעברית ,עשתה שימוש במשקלי ואמצעי
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ספרותיי של הערבית .יהודי אל אנדלוס הגו ופירשו את כתבי הפילוסופי המוסלמי,
יישמו מושגי דתיי מוסלמיי לתורה ולתלמוד ,והעשירו את המדע הערבי ביצירותיה על
אסטרונומיה ,רפואה ומתמטיקה .כמתרגמי של יצירות ערביות לעברית ,יהודי הפכו
למסרני העיקריי של תרבות האיסל למערב .במקרי מסוימי ,בה אבדו לנו היצירות
הערביות המקוריות במהל הזמ ,נוסחי עבריי אלו הפכו לאפיטרופסיה של התרבות
המוסלמית.
המפגש הגדול השלישי שבי היהדות והאיסל התרחש בתחו הרוחני במצרי של
ימי הביניי .כא צאצאיו של הרמב" ) ,(11351204אשר כתב בעצמו את רוב יצירותיו
בשפה הערבית ,התאימו את הרוחניות המוסלמית למסורת הדתית והפולחנית שלה .ה
התרשמו באופ עמוק מפריחתה היוצאת מ הכלל של הצופיות )מיסטיקה מוסלמית(
בסביבת ,וראו בלהט הדתי שלה המש של המסורת הנבואית העתיקה בישראל .יתכ
שרוחה של תנועה חסידית מצרית זו עברה לאר הקודש ,ש ,במאה הארבע עשרה ,היא
השפיעה על הקבלה המתהווה ועל הקבלה המאוחרת יותר ,ובמיוחד קבלת האר"י ,ששגשגה
בתקופה העותומנית.
בשני שבינתיי ובדורות שלאחר מכ ,היה תמיד מפגש מתמש בחיי היו יו בי
יהודי לבי סביבת המוסלמית ,בתחומי כמו מוסיקה ,אמנות ,שירה ,פולקלור
וארכיטקטורה .כמעט כל השלבי של מעגלי החיי של שתי הקהילות ,בשמחה וביגו ,מ
העריסה אלי קבר ,בבית ובמקו הפולח ,נחוגו באמצעות מנגינות ומנהגי דומי .עדות
מיוחדת למורשת הרוחנית המשותפת מצויה בעובדה שהוקירו זה את קדושיו של זה וא היו
שותפי במקומות קדושי ,כגו קבריה .הללו הפכו לסמלי של מפגש זרמי שבי
המסורות השונות ,כפי שיעידו אות מקומות קדושי משותפי המצויי באר המארחת
את הכנס הנוכחי .מכא החשיבות שבשימור של מקומות אלו ,המהווי חלק ממורשת
משותפת זו .א לא רק מקומות אלו מצויי בסכנת הכחדה .באופ רחב יותר נית לאמר
שמתחי פוליטיי ,דפוסי הגירה וחוסר סובלנות הביאו למחיקה כמעט מוחלטת של זכרונה
של התרבות היהודיתמוסלמית ,ויחד עמה של עושר ערכיה הרוחניי וההומניסטיי.
מה המשות ליהדות ולאיסל?
בהרבה מובני היהדות והאיסל ה דתות דומות .עובדה זו ברורה לא רק לחוקר
הדת המשווה אלא ג לדורות רבי של הוגי בשתי המסורות .לא זו בלבד שה שותפות
למגוו רחב ומשמעותי של אמונות המעצבות את השקפת עולמ הדתי ,אלא שקיי דמיו
מבני משמעותי ביניה .במלי אחרות ,ה שותפות להגיו וללכידות הפנימית ,למושגי
המעצבי המרכזיי ולרבות מ הנקודות העקרוניות להבנת הדתות .בעצ ,יהודי
ומוסלמי חיי את דת באופ שמאפשר לאלו לזהות ולהערי את החיי הדתיי של אלו.
שיתו זה של אמונה ומעשה מספק את הבסיס לאפשרות ההכרה ההדדית בי שתי הדתות.
משו שה יכולות להבי אחת את השניה יש לה הפוטנציאל להכיר האחת בשניה .ואכ ,כ
היה במהל החלק הארי של תולדותיה המשותפות .כאשר אנו חותרי לחידוש מסורת זו,
חותרי אנו לחידוש משהו שקיי היה משכבר ,ולא ליצירת משהו חדש ,יש מאי.
אולי המקו הטוב ביותר להתחיל בהכרת הדמיו בינינו הוא בבסיס המוחלט של
שתי הדתות – האל .שתי הדתות מכירות באל ,ובאל אחד בלבד .במהל הדורות יהודי
ומוסלמי הכירו כי ה עובדי את אותו האל .זהותו של האל של הדת השניה כאל "אחר"
מעול לא היתה אפשרות רצינית .יהודי ומוסלמי הכירו מכבר זה בזה כעובדי את אותו
האל האחד ,וייחסו לו הרבה מאות תכונות .א המעשי המיוחסי לאל זהי – האל בורא
שמי ואר  .האל מגלה עצמו לבני אד ויוצר עמ קשרי .האל דואג לבני אד ומעשיה
והתנהגות חשובי עבורו .לפיכ ,האל מדרי בני אד בדר החיי הנאותה .הוא ג שופט
את בני האד על פי מעשיה ועל פי האופ שבו ה נאמני להדרכתו.
מגוו הבנות דתיות המשותפות ליהדות ולאיסל צומחות מתו תיאור בסיסי זה של
האל .ההכרה באל כבורא מעצבת את היחס של שתי הדתות לבריאה .הבריאה היא מעשה ידי
האל הבורא .יש לכבד אותה ,לדאוג לה ולהג עליה .באותה העת ,המשמעות המוחלטת שלה
מוגבלת וטמונה בהכרה הבסיסית שהיא נבראה ,ולפיכ אינה קיימת מכח וברשות עצמה.
שתי הדתות שותפות לתחושה של חובה ,התחייבות ואחריות דתית כלפי האל,
הנובעי מהתגלות האל ומגילוי רצונו .לפיכ ,החוק הוא מרכיב מרכזי בשתי הדתות.
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באמצעות החוק נקבעי החיי המעשיי של המאמיני ומעשיה .מומחי דתיי בשתי
הדתות ה מומחי לחוק .התפתחות ,שינוי ,התאמה ,יחסי בי קבוצות ,יחס למודרנה,
לפוליטיקה ולקשת רחבה של שאלות חברתיות – כל אלו נבחני בראי המסורות המשפטיות
של כל אחת מ הדתות.
בצדו של החוק – המוסר .לשתי הדתות הוראות מוסריות חזקות ,רבות מה
משותפות .דגש על חוק ומוסר מביא לדגש מרכזי על צדק – בחיי היחיד ,החברה והעול כולו.
לשתי המסורות חזו שבמרכזו החשיבות ,האוניברסליות והתקוה שלבסו ייכו צדק מוחלט,
בהתא להתגלות האל.
החתירה לצדק מלווה ג כ במושג המשפט .ההכרה ש"יש די ויש דיי" בסיסית
לשתי הדתות .היא המספקת ערובה לעול צודק ומבטיחה התנהגות אנושית ראויה והוגנת.
משפט קשור לגמול .שתי הדתות מאמינות בגמול למעשה הטוב ,וא הרע .שתיה א
מאמינות שהגמול הסופי והצדק הסופי נמשכי מעולמנו הנוכחי לחיי שלאחר המות ,לעול
הבא .שתי המסורות קושרות ,א כ ,את הדאגה למשפט בחזו אסכטולוגי עתידי.
בשתי המסורות התגלותו של האל אינה נתפסת כאירוע חד פעמי .תחת זאת ,ישנה
הכרה בתנועה נבואית מקיפה ,שבאמצעותה מדבר האל לברואיו .מרכזיות הנבואה וההתגלות
מביאי למרכזיות של דבר האל ,התוצר של ההתגלות .שתי הדתות מוקירות את דבר האל,
הבא לידי ביטוי בכתבי הקודש .דבר האל הוא עקרו מארג מרכזי של החיי הדתיי של
שתי הקהילות .שתי הקהילות ג מכריזות שהנבואה פסקה ,מה שמביא להעלאת מעמד דבר
האל שנתגלה מכבר ,בד בבד ע שיכלול של מסורות פרשניות שבאמצעות דבר האל ממשי
לפנות למאמיני ,כא ועכשיו.
למרות שהתכני של מסורות כתבי הקודש שוני באופני הרבה ,יש ביניה ג
דמיונות רבי .אולי החשוב מכל – שתי המסורות מעידות על זכרו משות של סידרה של
אישי גדולי ,אירועי ונביאי ,המהוי את עמוד השדרה של כתבי הקודש .א שחייה
ועדות של דמויות רבות באי לידי ביטוי בשתי המסורות ,אולי יש להזכיר במיוחד את
דמותו של אברה .שתי המסורות מצביעות לאברה כמיסד חשוב וכדמות מכוננת .בעשרות
השני האחרונות גוברת הפניה לאברה כסמל לשיתו בי הדתות .יש המציגי אותו א
כאב משות .פניה זו ,שיש לה ג שרשי בתקופות קדומות יותר ,מצביעה על הצור
המתמש של שתי הדתות להכיר זו בזו ולהצביע על מורשת משותפת היכולה לספק עוג של
אחדות בתקופות סוערות.
אולי לא פחות חשובה מ ההכרה המשותפת בקיומה של התגלות אלהית היא
ההכרה המשותפת בחכמה האלהית .שתי המסורות מכירות בחכמה האלהית כביטוי
משמעותי של האל .החכמה מוכרת באמצעות המסורת המשותפת של החוק הטבעי ,הקיי
בצד החוק שבא בהתגלות .החכמה ,בהקשר זה ,רחבה יותר מאשר דבר האל שבהתגלות.
אוטונומיה זו של החכמה מדבר האל הנגלה מעניקה בסיס מוסרי משות לשתי הדתות .בסיס
זה עצמאי מפרטי שתי ההתגלויות .פניה לאתיקה זו חשובה במיוחד ,במידה שהיא מעניקה
לנו בסיס לבקר מעשי המבוצעי בש החוק ,כאשר הללו ראויי לגינוי .בעוד שעל החוק
נית להשפיע ,לפרש שלא כהלכה ולעשותו חשו להשפעה אנושית שלילית ,האל וחכמתו
מספקי לשתי הדתות בקרה ואיזו ,שמכח נקודת מבט מוסרית רחבה יותר.
יהדות ואיסל :הכרת והערכת השונות
בצד מכנה משות משמעותי בי הדתות קיימי ג הבדלי גדולי .כאשר אנו
בוחני את היחסי ההיסטוריי ,כמו ג את התחומי שאליה צרי דיאלוג עתידי
להתיחס ,יש צור להכיר ולקבל את ההבדלי שבי שתי הדתות .כאשר אנו מדגישי את
ההבדלי אי בכונתנו להציע שהבדלי אלו חשובי יותר מ הצדדי בה שוות הדתות .א
אי אנו סבורי שה מהוי מכשלה ,מבחינה דתית ,לקידו היחסי החיוביי שבי שתי
הדתות .הדיו דלהל על השונות נועד בראש ובראשונה לפתוח שיחה אשר באמצעותה יוכל כל
צד להכיר טוב יותר את השני .על בסיס הבנה הדדית טובה יותר נית יהיה לחתור
לאסטרטגיות פרשניות ורעיוניות ,כפי שהללו באו לידי ביטוי בעבר וכפי שנית לנסח אות
בהווה ,שבאמצעות נית יהיה להתיחס לגיוו ולשונות שבי היהדות לאיסל .הדיאלוג
העתידי של היהדות והאיסל כולל כיבוד השונות ,תו כדי הכלתה באופ שלא יאפשר
לשונות להאפיל על ההסכמה הבסיסית העמוקה יותר שבי הדתות.
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הזכרנו לעיל את הסטרוקטורה הדומה של היהדות והאיסל .ישנו עקרו בסיסי אחד
המבחי באופ משמעותי בי הסטרוקטורות של שתי הדתות .נית להציג מימד זה כמתח
שבי הפרטיקולרי לאוניברסלי או כהבדל שבי דת לאומית לבית דת גלובאלית .היהדות
מיוחדת מבי דתות העול .למרות שהיא נחשבת לאחת מ"דתות העול" ,אליבא דאמת היא
דר החיי הדתית של אומה מסוימת ,ע ישראל .שיו לדת זהה לשיו לאומה ,ולהיפ.
כמוב ,יש ליהדות חזו עבור האנושות כולה ,הבא לידי ביטוי באמצעות מצוות בני נח ,חוקה
מוסרית המופנית לכלל האנושות .היהדות ג צופה עיד עתידי בו כל האנושות תבוא להכרת
האל .חזונות נבואיי המציגי עתיד זה מהווי חלק חשוב של התפילה היהודית .למרות
מודעות אוניברסלית זו ,היהדות היא בעצ דר החיי הדתית של אומה מסוימת .בעוד
האיסל ג כ מבי את עצמו באופ קהילתי ,כפי שנית לראות מכינוי כל המאמיני
כ"אומה" )מונח הזהה בעברית ובערבית ,המציי "אומה" עבור היהדות ,ו"קהילה" עבור
האיסל( ,האיסל הוא בעצ דת גלובאלית ,ולא לאומית .האיסל כדת מובח מזהות
לאומית .מוסלמי נמצאי בכל חלקי העול ,ולה זהויות לאומיות אתניות ותרבותיות
שונות .הדח להפי את האיסל בעול כולו ,שמכחו זכה האיסל למעמדו הנוכחי ,מונע על
ידי הכרת המשמעות האוניברסלית של האיסל .מה שחסר ביהדות הוא בדיוק דח זה של
הפצת הדת.
השוואת השימוש בשני מונחי דומי בשתי המסורות היא מאלפת .המונח העברי
"ברית" מציי את הברית הספציפית שנכרתה ע ע ישראל ,בעיקר באמצעות הברית בסיני.
ברית זו מעניקה את הסטרוקטורה הבסיסית ואת הגדרתה של הדת הידועה כיהדות .בעצ,
המונח המקראי המקורי שבאמצעותו נית לתאר את דת ישראל הוא "ברית" .בהשואה,
המקבילה הקוראנית "מיתהק" מציינת משהו בקנה מידה שונה ואוניברסלי" .מיתהק" מציי
את הברית האוניברסלית שבאמצעותה מכירי כל הברואי את אדנות האל על הבריאה,
ומפנה לכל הברואי את חובת הכניעה לאל" .מיתהק" אינו מציי א כ ברית היסטורית
מסוימת אלא ברית קוסמית הקיימת קוד שנברא העול.
ההבדל שבי פרטיקולריות ואוניברסליות מביא להבחנה נוספת ,א היא בעלת
משמעות סטרוקטורלית .זהות לאומית מצריכה טריטוריה שבאמצעותה תוכל לבוא לידי
ביטוי .הואיל וזהות לאומית זהה ע זהות דתית ,טריטוריה הופכת לבעלת ער דתי .הקשר
לאר ישראל הוא ,עבור היהדות ,מרכיב עקרוני של הברית ,חלק מ ההבטחות שניתנו
לאברה וחזרו ואושררו בבריתות אחרות בתורה .רבות ממצוות התורה ניתנות לקיו רק
באר  ,הנתפסת כתנאי הכרחי להגשמת החיי הדתיי של היהדות .ערכי דתיי החל
מקיו המצוות ועד לנבואה וקירבת אלקי מותני בחיי על אר הקודש .אלפי שנות הגות
יהודית על משמעותה של אר ישראל מספקות עדות מקיפה למשמעות הרוחנית ולגעגועי
לאר זו ,על ידי אלו שזכו לחיות בה ועל ידי אלו שיכלו רק לבטא את געגועיה אליה.
הבנה זו של החשיבות הטריטוריאלית של אר ישראל עומדת בניגוד להבנה
המוסלמית האוניברסלית של טריטוריה .באיסל ,מושג קדושת האר מתפשט לכלל לעול,
הנתפס כולו כקדוש .האנושות האוניברסלית ,שמשמעותה הדתית נתפסת בהיותה נציג האל
עלי אדמות ,מניחה גישה אוניברסלית וגלובאלית לטריטוריאליות.לפיכ ,אי לאיסל צור
בטריטוריה או באר מסוימת כחלק מהגדרתו העצמית .א שהאיסל מכיר במקומות
מסוימי כמקומות קדושי ,הזהות העצמית שלו אינה קשורה בטריטוריה מסוימת.
התיאוריה של טריטוריה המשמשת את האיסל מכירה בעול כולו כמקדש לפולח והכנעה
לאל .האידיאל המוסלמי מצפה לגילויה של מלכות האל על האר כולה באחרית הימי .כ,
חזו אחרית הימי לפיו העול כולו יידע את ה' ומלכותו בכל משלה ,הוא חזו המשות
לאיסל וליהדות.
החזו האסכטולוגי המשות ליהדות ולאיסל מתיחס באופ נוס למקו קדוש
משות ,באופני שבדר כלל מתעלמי מה .בעוד שבאופ פוליטי ירושלי עומדת במוקד
המתח העמוק ביותר בי מאמיני שתי הדתות ,חשוב לזכור את העדות לשיתו העולה מ
החזונות הרוחניי של שתי הדתות ,הנוגעי לירושלי כמוקד לציפיה אסכטולוגית.
חשיבותה של ירושלי עבור המוסלמי אינה קשורה רק למסע הלילי של הנביא מוחמד ,אשר
על פי ההבנה המוסלמית עלה לשמי מירושלי .ירושלי היא ג מוקד השאיפה
האסכטולוגית המוסלמית .ירושלי ,א כ ,כמורשת המסורת הנבואית כולה ,ממלאת
תפקיד מרכזי בעיצוב ההבנה המוסלמית של ההיסטוריה ,בהיותה מקו המשפט באחרית
הימי.
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החשיבות האסכטולוגית של ירושלי מצריכה עיו נוס .חשיבותה הדתית של
ירושלי אינה בהיותה מרכז חיי הפולח הדתי של האיסל .כידוע ,ה"קיבלה" ,כיוו
התפילה ,שונתה מירושלי למכה .למרות שעליה לרגל היתה חשובה במהל כל הדורות,
כחובה דתית זו נוהגת רק ביחס למכה .ירושלי מעניקה א כ אורינטציה ופרספקטיבה
מוחלטת לחיי האנושיי ,כאשר הללו נבחני במבט אסכטולוגי ,א אי היא מעצבת את
החיי הדתיי ,המשפטיי והפולחניי של האיסל .עובדה זו מהוה חומר למחשבה .מקו
הפרטיקולריות של היהדות הוא חלק מחזו אחרית הימי האוניברסלי של האיסל .כפי
שהדבר משתק באמצעות ירושלי ,חזו הפרטיקולריות שהיהדות נושאת והחזו
האוניברסלי שהאיסל נושא אינ סותרי זה את זה .יתירה מזו ,העובדה שירושלי לא
נלקחה על ידי האיסל כמוקד הדתי העיקרי א היא מעוררת למחשבה .המשמעות
האוניברסלית של ירושלי ,לפי האיסל ,רחבה יותר משיו דתי פרטיקולרי .נית להעלות
הצעה סבירה ולפיה שינוי כיוו התפילה מירושלי למכה מעיד שהאיסל לא רצה להחלי
את היהדות ,על ידי ניכוס מרכז החיי הדתיי של היהדות .נית להציע א כ
שהאוניברסליות של האיסל מבוססת על ההכרה בפרטיקולריות של הזהות היהודית.
למרות שההבדלי העקרוניי בסטרוקטורות של שתי הדתות נוגעי למתח שבי
פרטיקולריות ואוניברסליות ,ישנ הבדלי רבי נוספי שה תולדות של הבדלי השקפה
והבנה בנוגע לפרטי מאורעות שבכתבי הקודש .למרות שיש זכרו רחב משות ,פרטי כתבי
הקודש לעתי קרובות מבליטי את הגיוו או השוני ,ולא את האחדות .למרות שיש עדות
רבה להסתמכות מוסלמית קדומה על מסורות יהודיות בפרשנות הקורא ,כמו ג להשפעת
דרכי הפרשנות המוסלמית על פרשנות המקרא היהודית ,חלק מ המורשת של העיד הקד
מודרני לה אנו שותפי היא התפיסה המקובלת של טענות מוסלמיות על זיו כתבי הקודש על
ידי יהודי ,בצד דחית של פרטי רבי המצויי בכתבי הקודש המוסלמי על ידי
היהודי .בניתוח האחרו ,מה שעומד ביסוד טענות אלו היא עצ הלגיטימציה של הדת
השניה וגבולות הלגיטימציה שנית ליחס לדת האחרת .הדמיו הגדול שבי היהדות לאיסל
מספק את הרקע שלאורו נית להבליט את הגיוו והשונות .השאלה שלפנינו אינה רק הא
ליחס משקל גדול יותר לשווה או לשונה .ביסוד שאלת הגיוו בתיאורי כתבי הקודש ובכתבי
הקודש עצמ מונחת שאלת היסוד של הלגיטימיות של הדת השניה .שאלה זו היא חלק מ
המורשת ההיסטורית של היחסי בי שתי הדתות ,א היא בעלת משמעות אקטואלית
מיוחדת .ההיסטוריה העשירה של קשר בי יהדות לאיסל כוללת משאבי רבי
שבאמצעות נית להתיחס לגיוו שבי הדתות .הדינמיקה של המפגש הבינדתית ,המונעת
במידה רבה על ידי החתירה לשלו עולמי ,מספקת מוטיבציה נוספת לבחינה מחודשת של
רשמי שגורי בנוגע ללגיטימיות האחר .הבה נתקד אפוא לחלק הבא של דיוננו ,בו נבח
סוגיות הקשורות להכרה הדדית .בחלק זה נוציא לאור הדיו מקורות עתיקי ,ובצד הצעות
חדשות ,לש קידו ההערכה וההכרה ההדדית.
משונות להכרה הדדית ולהתמודדות ע אתגרי משותפי
תהלי הגילוי מחדש של עומק הקשר ההיסטורי והתלות ההדדית שבי היהדות
לאיסל ,ושל שיחזורה של המורשת היהודיתמוסלמית המשותפת ,מניח כתנאי ידיעה,
הכרה וכבוד הדדיי .תולדות יחסי היהודי והמוסלמי מספקי לנו תקדימי למכביר
לאלו ,א ההקשר ב זמננו מציב בפנינו אתגרי חדשי המחייבי בחינה רעיונית מחודשת
משני הצדדי .חלק מ המחיר של הפוליטיזציה ביחסי יהודי – מוסלמי הוא שלא הושמה
די תשומת לב לגילויי המחודש של הצדדי השוי שהיו בעבר מסימני ההיכר של דו הקיו,
קל וחומר שלא נעשתה התקדמות מספקת בתחו הקשרי הבינדתיי והרוחניי .עובדה זו
בולטת במיוחד בהשואה למסלולי דיאלוג אחרי בי דתות העול .אי בכח של הפיסקאות
הבאות למלא חללי אלו .א על פי כ ,ה מציעות כיווני לעיו והצעות באשר לאופני בה
נית להתמודד ע שאלות הכרוכות בהכרה הדדית ובהתמודדות ע השונות .הדברי דלהל
ה בגדר הצעות שנועדו לעורר למחשבה נוספת ,ואי ה מתימרי לספק פתרונות או
אמיתות קבועות .להבדיל מחלקי קודמי של מאמר זה ,שהיו בעיקר תיאוריי ,ובה
הצגנו את מה שנראה לנו כעובדות שאינ שנויות במחלוקת ,חלק ממה שיבוא להל ה בגדר
הצעות יצירתיות שאינ בהכרח שוות לנפש כל קורא .לפיכ ,חשוב לזכור כי מטרתנו היא
לפתוח בשיחה ולהצביע לדרכי בה תוכל שיחה כזו להתקד .בסופו של דבר ,המשתתפי
בשיחה ה שיקבעו את קווי המתווה של הדיאלוג העתידי שבי היהדות לאיסל.
על מנת לקד את ההכרה ההדדית ,עבודה הגותית יוצרת חייבת להיעשות ,על מנת
לבחו את אות נושאי שעמדו בלב מחלוקת דתית והיסטורית .אי בהכרה הדדית כדי
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למחות את ההבדלי ההיסטוריי שבי המסורות .אדרבה ,היא כוללת את זכרו הדומה
והשונה ,בד בבד ע מת לגיטימציה למסורת הרוחנית הבסיסית של כל דת וחיפוש אמצעי
חדשי להגברת ההבנה והלגיטימציה בתחומי השונות .באור זה ,ברצוננו לשוב ולעיי
באחדי מ הנושאי בה דנו בחלק הקוד ,ולהציע תובנות אחדות שעלו במהל תולדות
היחסי שבי הדתות כמו ג שיקולי הגותיי חדשי.
אולי מ הראוי להתחיל ע התמודדות ע עצ האתגר של עיו במשמעות של שונות
או גיוו בתחו הדתי .ביסוד תהלי הדיאלוג קיימת הכרה דה פקטו של שונות ,א הכרה של
ממש מותנית בהכרת התקיפות הרוחנית העמוקה ביותר של האחר הדתי .בהקשר זה ,יתכ
שיש מצב בסיסי של חוסר הדדיות בי היהדות לאיסל .האיסל ,כדת הצעירה ,רואה את
עצמו כהמש של מסורת עתיקה ,ובכ הוא בעצ מאשר את תקיפותה .הענקת הלגיטימציה
מ הצד המוסלמי להתגלויות קודמות עצמה מעוגנת בתיאוריה של גיוו או פלורליז" .אילו
רצה אלהיכ ,היה עושה אתכ קהילה אחת" ) .(118 ,XI .48 ,Vתוק התגלות התורה
מאושר פעמי רבות בקורא ,כמו בפסוקי הבאי" :כיצד ה יכולי לקחת אות כשופט,
הואיל ויש לה התורה שהיא משפט האל" ) ,(43 ,Vוכ "גילינו לה תורה ובה הדרכה נכונה
ואור" ).(44 ,V
בהשואה ,למרות החריג החשוב שנציי להל ,העמדה היהודית המסורתית אינה
מכירה בהתגלויות כתבי הקודש שלאחר התנ" .לפיכ ,במהל הנסיו להעניק לגיטימציה
לאחר הדתי תשומת הלב נמשכה לתכני האמונה ולאיכות ההנהגה המעשית ,ולא לתקיפותה
של ההתגלות .נית לחשוב על שלש צורות שונות שבה נית להעניק לגיטימציה לזולת ,מבלי
להכיר בהתגלות הבסיסית של הדת האחרת .באופ מסורתי ,מחברי יהודיי הצביעו על
תקיפותה של האמונה המוסלמית ,כפי שהיא תואמת ליסודות האמונה היהודית .המכני
המשותפי של האמונה שציינו לעיל נתפסו כבעלי משמעות גדולה יותר מאשר הבסיס
ההכרתי והאפיסטמולוגי שמכחו האמינו בה מוסלמי ,לאמור :ההתגלות המוסלמית.
בחלק ,ההקשר התרבותי המשות של ימי הביניי איפשר התעלמות מנושאי כמו סמכות
ואפיסטמולוגיה ,המעוגני בתפיסת התגלות אלטרנטיבית ,בה במידה ששתי הדתות פעלו
באותו הקשר תרבותי רחב.
איסטרטגיה אחרת פונה להתגלות קדומה יותר ,הקודמת להתגלות התורה למשה,
כאמצעי לאשר את התנהגות הזולת .כא מוצאי אנו פניה למוסריות ,כפי שזו נהוגה בידי
שאינ יהודי ,כדר להעניק לגיטימציה לדתות אחרות .המבט היהודי על האחר הדתי פונה
להתגלות ולסדרת מצות השוני מאלו שנתנו לישראל בסיני .הללו ידועי כמצות בני נח ,וה
ניתנו לאנושות כולה בזמנו של אד )בני נח הוא הכינוי החז"לי לאד בכלל( .מצוות אלו
כוללות צווי מוסריי בסיסיי ,כמו איסור הרציחה ,הגזל ,עריות ועוד .חיי מוסריי
בסיסיי ושירטוט בקוי כלליי של השקפת עול דתית זמיני אפוא לכלל האנושות ,ללא
הפרטי של דר החיי הדתית של היהדות.
נית להבי אסטרטגיה שלישית במונחי של התגלות עתידית ,או מימוש עתידי של
אידיאלי רוחניי .מה שאינו נית לאישור במונחי של התגלות בהווה יכול למרות זאת
להיות מאושר במונחי של הכנה להבנה והגשמה עתידיי .כא האידיאל המשיחי מאפשר
לנו להקרי להווה איכויות ואידיאלי אוניברסליי ,אשר באמצעות האחר הדתי מקבל
לגיטימציה .המקרה המובהק של יישו מתודה זו נמצא בהתיחסותו של הרמב" לתפקיד
האיסל )והנצרות( בהכנת העתיד המשיחי .כ ,נית להעלי עי במידה מסוימת ממה
שהיהדות עשויה לראות כטעות ,על מנת להדגיש את השינוי המשמעותי בפרספקטיבה
המושגת באמצעות הוראת האיסל ,המקבלת לגיטימציה במונחי של הכשרת העול לקבל
את ההבנה המשיחית העתידה) .רמב" ,הלכות מלכי ,סו פרק יא במהדורות לא
מצונזרות(.
המכנה המשות של העמדות דלעיל הוא נסיונ לאשר את האיסל ,או חלקי ממנו,
תו הימנעות מאישור ההתגלות המוסלמית .ע זאת ,ישנו חריג חשוב אחד למגמה זו .לפחות
מחבר יהודי אחד בימי הביניי מוכ היה לשקול את האפשרות של ריבוי התגלויות דתיות,
ובכ להעניק לגיטימיות להתגלות המוסלמית .בספרו "ג השכלי" ,מציע ר' נתנאל ברבי
אלפיומי ,מי שקד לרמב" ויש אומרי שא השפיע עליו ,תיאוריה של התגלות שנית
לכנותה "סתגלנית" ,מלשו הסתגלות .האל מגלה את עצמו לאומות שונות בדרכי שונות
ובאמצעות התגלויות שונו ,המתאימות למזגי ,למנהגי לתרבויות וכו' של אומות אלו.
למרבה ההפתעה ,אלפיומי ג מצטט את הקורא כהוכחה לרעיונותיו ,ובכ מאפשר לנו
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להצי לעומק אליו יכלה התרבות היהודיתמוסלמית להגיע .התגלות האל אינה מוגבלת
אפוא להופעה חד פעמית לאנושות ,אלא באה לידי ביטוי באמצעות התגלויות רבות .כדאי
להעיר שבתנ" אי אנו מוצאי שלילה קטגורית של אפשרות נבואה הניתנת בצורות שונות
לעמי אחרי .אדרבה ,מוצאי אנו בפירוש התיחסות לנביאי שאינ מישראל .א אי
עקרו דתי ביהדות השולל באופ קטגורי את אפשרות הנבואה וההתגלות המופני לאומות
אחרות .א על פי כ ,קיימת היתה במהל הדורות מגמה חזקה ,שהושפעה בחלק ממבט רחב
יותר על יחסי ישראל והאומות ,לבטל את תוקפ של התגלויות אחרות .עמדתו של אלפיומי
היא לא רק עמדה קדומה חשובה המציבה בפנינו אפשרויות רעיוניות חדשות אלא ג קריאה
לחשוב מחדש מהו הבסיס המקראי לטענות הנטענות בנוגע לדתות אחרות.
נפנה משיקולי רחבי אלו של שונות ותקיפותה למתח שבי הפרטיקולרי
לאוניברסלי המבחי בי שתי הדתות .אי אפשר לנתק את הדיו בפרטיקולריות ואוניברסליות
מ המחשבות הקודמות אודות התגלות ותוקפה .ההערות דלהל נעשות מפרספקטיבה
מאשרת התגלות .בי האסטרטגיות העוקפות את תוקפ של התגלויות אחרות ,העמדה
הבנויה על הכשרה לימות המשיח נראית כהולמת ביותר לדיו בפרטיקולריות ואוניברסליות.
באופ תיאורטי ,לא זו בלבד שהמושגי של פרטיקולריות ואוניברסליות אינ עומדי
בסתירה ,נית א לראות כמשלימי זה את זה באופ הרמוני .כ ,פרטיקולריות המוצגת
בהתגלות אחת יכולה להיות מורחבת באמצעות התגלות אחרת .במידה שעמדה מוסלמית
יכולה ביתר קלות לראות ג ביהדות וג באיסל התגלויות ,היא יכולה ג לשקול את
הפרטיקולריות היהודית כתכונה חיובית ,המשלימה את האוניברסליות המוסלמית .מרגע
שמכירי אנו ברוח הרציפות הנבואית בי הדתות ,נית להתקד ולחשוב על הפרטיקולריות
של חווית היהדות כמוקד ממנו מתפתחת ומתרחבת רוח זו .מעבר לשיקולי כלליי הנוגעי
לפרטיקולריות ולאוניברסליות ,אנו מוצאי ביטויי ספציפיי של מת תוק לפרטיקולריות
היהודית ,ובכללה המימד הטריטוריאלי שלה ,בקורא.
המסורת המוסלמית מכירה את הקשר המסוי שבי האל ליהודי ,הבא לידי ביטוי
באמצעות האר  .הקורא אומר" :עשינו ברית ע בני ישראל ושלחנו לה נביאי" ),(70 ,V
וכ "הו עמי ,הכנסו לאר הקודש שכתב לכ האל .אל תלכו אחור ,פ תפסידו" ) .(21 ,Vכ,
אר הקודש מופיעה ג כסימ לברית שבי האל לע ישראל וג כאופ שבו היהדות מבטאת
את הפרטיקולריות ,מתת האל.
כפי שמציע דיוננו ,הכרה דתית הדדית יכולה להתרחש או באמצעות אישור התגלות
או באמצעות אישור החיי הרוחניי ,דתיי ומוסריי של הזולת .בודאי ,אישור ההתגלות
הול רחוק יותר בהכרת הזולת .כפי שראינו ,אישור ההתגלות אינו רק נושא הנוגע ליחסה של
היהדות לאיסל אלא באופ היסטורי נגע ביחסו של האיסל ליהדות ,כפי שבא הדבר לידי
ביטוי בטענות על זיו כתבי הקודש .נמצינו אומרי כי למרות תשתית של לגיטימיות
המוענקת להתגלות היהודית ,כתבי הקודש של היהדות עצמ חשודי ,ולפיכ באופ
פוטנציאלי או חלקי מאבדי את הלגיטימיות שלה .למרות המקו שנושא זה תפס בנקודות
היסטוריות מסוימות ,אנו מאמיני שנית להכיל אותו באופ כזה שיהיה שולי להכרה
ההדדית של הדתות .ה תקדימי היסטוריי וה הגות מחודשת מציבי בפנינו דרכי
אחדות להתמודד ע נושא זה .חלק מ הדיו דלהל רלונטי ג להשקפה יהודית על תקיפות
ההתגלות המוסלמית.
המונח הערבי ,החיוני לדיו בסילו כתבי הקודש הוא "תחרי" ,שמשמעו המילולי
הוא "שינוי ,נסיגה לאחור" .א שמרבית המוסלמי בעיד המודרני מאמיני ש"תחרי"
משמעו שינוי בעצ כתבי הקודש ,הפירושי הקדומי ביותר למונח ראו ב"תחרי" שינוי של
הבנת ופרשנות הטקסטי ,ולא שינוי בטקסט עצמו .שינוי זה בהבנת המונח מקורו באל ג'היז
המועתזילי ,והוא המשי ע התיאולוג האנדלוסי הזהירי ,אב חזא .דר קריאת הטקסטי
של זה האחרו ככלל היתה מילולית ,ולפיכ לא יכול היה לחשוב על שינוי במשמעות אחרת
מאשר משמעות מילולית .למרות זאת ,כאשר אב חלדו חושב על כתבי הקודש ,הוא מחשיב
את השינוי כנוגע רק לפרשנות ,למעט טעויות שוליות ונורמליות ,מעשה ידי מעתיקי .הוא
מצטט את סמכותו של אב עבאס האומר" :לא יתכ שקהילה דתית תפגו בכתבי הקודש
שנתגלו לה על ידי הנביא שלה ,שתשנה את הטקסט או תעשה כל כיוצא בזה" .הוא מוסי:
"מה שה יכלו לשנות או להמיר הוא רק הפירוש" וכ "א אחד לא יהי לשנות את המלי
של האל ,א ה מפרשי את זה אחרת ממה שנאמר" .רק לאור הבנות כאלו של ערכ של
כתבי הקודש היהודיי יכלו תיאולוגי מוסלמיי לשקול הסתמכות על כתבי קודש ופרשנות
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יהודית על מנת להבי את מסורות הקורא .מכא ההישענות על מסורות הידועות
כ"איסראיליאט" על מנת לזרות אור על האירועי ההיסטוריי המוזכרי בקורא.
פניה אחרונה זו לפרשנות כפעילות אנושית מציגה בפנינו נושא רחב ,התופס מקו
משמעותי בשיח דתי ,כמו ג בשיח ספרותי ,ב זמננו .דומה כי נית לדלות תובנה עמוקה
מתלמוד תורה ,ויש מקו לשקול א תובנה זו יכולה להועיל לנו ג בהקשר בינדתי .תלמוד
תורה ,כפי שזה נהוג בעולמ של חכמי ,מאופי על ידי ריבוי דעות וקולות .תפיסת חז"ל
רואה בשיח זה עושר של המסורת ,ולא ליקוי או פג במסורת .הדיבור האלהי מניב ריבוי
וגיוו בפרשנותו ,וריבוי זה נחוג כמאפיי של המעורבות המלאה בקשר ע דבר האל .מושג זה
מבוטא ג על ידי אלגזאלי ,שהצביע ל 60,000פירושי פוטנציאליי של כל פסוק בקורא.
סופרי מוסלמיי מאוחרי יותר העלו את המספר למעלה מ ,300,000וכותבי יהודיי
העלו את המספר עד כדי  .2,400,000א כ ,ריבוי וגיוו ה נורמות בפרשנות כתבי הקודש של
היהדות והאיסל .אלא שבאופ מסורתי הבנות פרשניות אלו מותנות בהכרת הבסיס שלה
בהתגלות כלשהי .השאלה שמ הראוי לעיי בה היא הא נית לגשת לכתבי הקודש של
המסורות השונות ג כ מתו נקודת המבט של ריבוי זה .במידה רבה השאלה תלויה ,כ
נדמה ,בשאלת ההכרה בכתבי הקודש האחרי ,או חוסר ההכרה .ע זאת ,אולי נית לשקול
באיזו מידה עושר הפרשנות המוצג במדרש ובספרות חז"ל מותנה באמת בתפיסת התגלות.
עושר זה הוא ג עדות לעושר הרוח האנושית ,לגיוו המהותי של עצ היותנו בני אד ולריבוי
הגישות של המציאות האנושית המוגבלת ביחס למוחלט האלקי .במרחב שבי המציאות
המציאות האלקית המוחלטת והריבוי המאפיי את המציאות האנושית עולה מכלול תגובות,
תשובות ופירושי ,אשר כול מתיחסי לדח הנבואי המקורי ומבטאי אותו במונחיה
השוני .השאלה שיש מקו לשקול ,א כ ,היא הא מנקודת המבט של פרשנות ,נית לאשר
מסורות דתיות שונות ,למרות השונות שלה.
הצעה זו אינה מוגשת זאת א ורק כנסיו פוסט מודרני לעשות את האמת לרלטיבית
ועל ידי כ להכיר במציאויות שונות .נית לעג אותה במסורות הדתיות הקלאסיות שלנו.
לראות את המסורות שלנו א ורק במונחי של אמת ,כאשר את האמת אנו תופסי בצורה
צרה ,חייב להביא לויכוחי אינסופיי וחסרי טע .חוסר היכולת להכריע בויכוחי אלה
הוא אחת הסיבות לאלימות דתית ,בעבר ובהווה .א כ ,הבנה צרה ושטחית של האמת מהוה
איו ממשי לכל הקהילות הדתיות ולדו הקיו שלה .ויכוחי אודות האמת מהוי מאבק
אינסופי שרק האל עצמו יכול להכריע ,כנאמר בקורא" :יהודי אומרי :הנוצרי אינ
באמת ,ונוצרי אומרי :יהודי אינ באמת ,כאשר ה קוראי בכתבי הקודש שלה .אלו
שאינ מאמיני כלל מבטאי את אות המלי .והאל ישפוט ביניה ביו התחיה לגבי כל
אשר התוכחו עליו" .(2,113ויכוחי אודות האמת מובילי לנסיו לכפות עמדה מסוימת
ובסופו של דבר מובילי לצורה מסוימת של אלימות .הכרה ומת תוק לאחר חייבי
להשעות את כל הויכוחי אודות האמת ,בהשאיר כל קהילה חופשיה לבטא את גישתה שלה
ביחס לאל כביטוי של האמת .הרגע האסכטולוגי בו נפגשי החזונות של היהדות והאיסל
הוא ג הרגע שעד אליו יש להשעות את כל התחרות על טענות אמת מתחרות .עד זמ המשפט
האחרו קנה המידה הטוב ביותר שבאמצעותו נית להערי את האיכות של חיינו הדתיי
אינו תחו האפיסטמולוגיה ,החותרת לודא את טענות האמת שלנו ,אלא תחו האתיקה,
שבאמצעותו נית לבחו את אמונתנו הדתית ואת איכות חיינו הרוחניי .בעמדנו מול
האנושות והגיוו שבה עומד בפנינו המבח להכיר בריבוי שלה כקריאה לכל אחד לנהוג בשני
בכבוד וברחמנות .לפיכ ,הדח של תחרות דתית מוצא את ביטוי האצילי בתחרות למצוינות
מוסרית .שוב ,נית להעלות לזכרוננו את ההמלצה של הקורא להתחרות במעשי טובי ללא
התחשבות בשיו לקהילה דתית מסוימת .הקריטריו הסופי של הדת הוא אמונה באל
והתנהגות מוסרית כלפי כל ברואיו .כפי שאומר הקורא" :לא ,אלו שנכנעו לאל והיו טובי,
יקבלו את שכר מהאל .אי לה ממה לפחד ,ה לא יסבלו" .2,12
א כ ,יתכ שהתגובה המשמעותית ביותר לטענות המביאות לביטול כתבי הקודש או
טענות האמת של הזולת היא ההכרה שאמונה היא משהו אותו יש לחיות בענוה במסגרת
הקהילה הדתית של עצמ ,ושאי לעשות שימוש של ויכוח ,טיעו ותחרות בטענות האמת של
הדת .לפיכ ,מצד אחד יש להשאר נאמני להבנה של המסורת וההתגלות המסוימת ,א
באותה העת להכיר בכ שתוקפ של טענות האמת ,והער של ויכוחי ושל דחית העמדה של
הדתי האחר הינ בסופו של דבר הכרעה פנימית ,המיוחדת לקהילת המאמיני ,ואשר אי
אפשר לשת בה אחרי .הכרה של ריבוי זה של מציאויות דתיות בעצ מועילה מבחינה
מוסרית ,כפי שמציע הקורא" :לכל אחד כיוו אליו הוא פונה בתפילה .התחרו אחד בשני
במעשי טובי"  .2,48וכ "לכל אחד מכ הכנו דר .אילו רצה האל ,היה עושה אתכ
קהילה אחת"  .5,48הקורא מציע לנו א כ תמונה של ריבוי וגיוו דתי החותרת לעורר אותנו
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למצוינות מוסרית .חזו זה ג פותח בפנינו את האפשרות שהגיוו הדתי שלנו צרי להיות
מוער ,וא יש לרתו אותו ,לטובת האושר והרווחה המוסריי של החברה ,מה שמביא
אותנו לנקודה האחרונה בחלק זה של דיוננו.
מרגע שאנו מכירי בכ שעלינו להערי את הדתות שלנו על פי מידת התרומה
המוסרית שה עושות ,עלינו להציב את השאלה הבאה :כיצד יכולות היהדות והאיסל לגשת
לסוגיות מוסריות לא רק כמתחרות בעיני האל אלא ג כשותפות לרווחת ולאושר האנושות?
כפועל יוצא של הכרה הדדית של שתי הדתות מתעוררת אפוא האפשרות של התמודדות
משותפת ע אתגרי מוסריי בני זמננו ,המוצבי על ידי החיי ונסיבותיה העכשויות.
הגיעה העת להציב את השאלה הא עיו משות באתגרי מוסריי בני זמננו אינו אחד
הפירות של הכרה משותפת ,המאפשר ליהדות ולאיסל להתמודד במשות ע אתגרי בני
זמננו .הדיו הקוד הניח שותפות במגוו נושאי עקרוניי .ביניה הערכי המוסריי
והרוחניי המאחדי את היהדות והאיסל .הללו באו לידי ביטוי במהל ההיסטוריה
השזורה שלה ויצרו את מה שקראנו לו המורשת היהודיתמוסלמית .מעבר לאתגרי
משותפי ,הא ישנ ג ערכי משותפי ,הצומחי מ המורשת היהודיתמוסלמית ,אות
נית להעמיד לשרות האנושות? הכרה הדדית מעניקה לנו את ההזדמנות והאחריות של
החיאה וגילוי מחודש של האוצרות הנסתרי של המסורת היהודיתמוסלמית.
ער מרכזי של המסורת היהודיתמוסלמית ,שיכול להיות בעל משמעות רבה לנושאי
בני זמננו ,הוא ער וכבוד האד .ואכ ,כבוד זה הוא בסיסי לתהלי ההכרה ההדדית ,בה
במידה שהכרה כזו כוללת לא רק הכרה של הדתות אלא ג של מאמיניה .מכא נובע יחס
בסיסי של כבוד לבני הדת האחרת .כבוד ,כבוד האד וכבוד הבריות ,כמרכיבי מרכזיי של
המסורת היהודיתמוסלמית,יהיה הנושא של החלק האחרו של דיוננו.
כבוד האד :ער יסוד משות
הערכת פוטנציאל התרומה של המסורת היהודיתמוסלמית לשיח המוסרי ב זמננו
ולקידו היחסי בי שתי הקהילות הדתיות יכולה להתקד באמצעות איתור ערכי יסוד
משותפי .הכוונה בערכי יסוד לעקרונות דתיי ורוחניי המעצבי ומשפיעי על מגוו רחב
של החלטות מעשיות ,הכרעות משפטיות וביטויי מעשיי שבאמצעות מיושמת תמונת
העול הדתית בפועל .למרות היות רחבי ותיאורטיי ,ערכי יסוד ה כלי רב עצמה
להדרכת המעשה הדתי ,לביקורת על הדרכי בה הדת עלולה לסטות ממסלולה האידיאלי
ולמציאת מכנה משות בי מסורות דתיות שונות .ניסוח של ערכי יסוד משותפי הוא צעד
חשוב לקראת איתור התרומה האפשרית המשותפת של היהדות והאיסל לבעיות האנושות.
הדיו דלהל מציע שכבוד האד הוא ער יסוד יהודימוסלמי משות.
בשתי המסורות ,כבוד האד מעוג בבריאה ,ומאושר בשנית באמצעות ההתגלות,
המלמדת את המאמיני כיצד לכבד את האד .שתי המסורות מאשרות שאד נברא יחידי,
להבדיל מ החיות שנבראו כמיני באופ קולקטיבי .מכא עולה הייחודיות והמעמד המיוחד
של האנושות בבריאה .יש לכ ג השלכות מוסריות ,כפי שלמדי אנו במסורת היהודית
הבאה .משנה סנהדרי ד,ה מציעה את הסיבה הבאה לבריאת אד יחידי" :ומפני שלו
הבריות שלא יאמר אד לחבירו אבא גדול מאבי" .המילה העברית "ב אד" זהה בעברית
ובערבית ,והיא מרמזת לאב המשות .כבר התיחסנו למצוות המוסריות האוניברסליות,
מצוות בני נח ,שניתנו לאד הראשו כחוק המשות לכלל האנושות .האחדות האוניברסלית
של האד מקבילה לתכלית שבסו הזמ ,כאשר ,לפי חזו היהדות ,כל האנושות תהיה
מאוחדת בידיעה המשותפת של האל האחד.
א אי אחדות זו מובילה להתעלמות מ הגיוו שבאנושות .אותה משנה ג מלמדת:
"ולהגיד גדולתו של הקדוש ברו הוא שאד טובע כמה מטבעות בחות אחד וכול דומי זה
לזה ומל מלכי המלכי הקדוש ברו הוא טבע כל אד בחותמו של אד הראשו ואי אחד
מה דומה לחבירו לפיכ כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העול" .הכרת הקורא
בגיוו האנושות המעוג במעשה הבריאה כבר צוטטה לעיל.
לבריאת האד יחידי השלכות מוסריות נוספות .כפי שלמדי אנו בנוסחי אותה
משנה" :לפיכ נברא אד יחידי ללמד שכל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד
עול מלא וכל המקיי נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיי עול מלא" .לרעיו זה הד
ישיר וקרוב בקורא" :לש כ הורינו לבני ישראל שמי שהורג אד...לצטט עד ההמש....
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כאילו גר לכל האנושות לחיות"  .5,32כ ,הער העיו של חיי אנוש מעוג בהבנת המעמד
המיוחד של האד בבריאה ,כפי שזה נתפס בהבנת המשותפת של היהדות והאיסל.
מעמדו המיוחד של האד בבריאה מאפשר לנו לחשוב על ההקבלה שבי האד לבי
הבורא .כפי שהבורא אחד ,כ אד נברא יחידי .גדולתו של האל משתקפת א כ באמצעות
האנושות .אולי הקשר החזק ביותר שבי האל לבי המעמד האבסולוטי של האד מבוטא
באמצעות התפיסה המקראית ש"בצל אלקי ברא את האד" )בראשית א,כז( .מנקודת
מבט יהודית ,עולה מושג זה כסוג של ער יסוד כפי שהוגדר לעיל :עקרו דתי שלאורו בחינות
אחרות של הדת מעוצבות .זאת מוצאי אנו בדברי ב עזאי ,בויכוחו המפורס ע רבי
עקיבא ,כפי שזה מתועד במדרש )בראשית רבה כד,ח( .רבי עקיבא סבור שהכלל הגדול של
התורה הוא "ואהבת לרע כמו" )ויקרא יט,יח( .לעומתו ,ב עזאי הציע ככלל הגדול של
התורה את הפסוק בבראשית ה,א" :זה ספר תולדות אד ,ביו ברוא אלקי אד ,בדמות
אלקי עשה אותו" .על פי ב עזאי ,בריאת האד בצל אלקי חשובה אפילו יותר מעקרו
אהבת הרע .את אהבת הרע נית להבי באופ צר ,ולהגביל את האהבה הניתנת לקהילת
האוהב בלבד .מושג בריאת האד בצל מספק עיגו חיצוני למעמד ולער האד ,מתו זיקה
לאל המספק ערובה לערכי אלו .ההשלכה של בריאת האד בצל אלקי היא אפוא
בהנהגה של כבוד כלפי האנושות ,שנבראה בצל אלקי.
לרעיונות אלו הדי באיסל ,לעתי תו שימוש בשפה דומה ולעתי באמצעות שפה
אחרת .הקורא מציע ביטויי שוני לתפיסתו הנעלה של השלימות האנושית ,כמו בפסוק
הבא" :בראנו את האד ע המזג הטוב ביותר"  .95,4משמעותית במיוחד לאור המקור
המקראי היא מסורת החדית' ,שהובנה בדרכי שונות ,ועל פיה ברא האל את האד בצלמו.
מרשי עד כמה ההגות הנוגעת למעמד האד זהה בשתי המסורות .כמו כ יכולי אנו
להיזכר באמירתה של עאישה ביחס לנביא ,ולפיה כל טבעו היה הקורא ,שהוא המילה הבלתי
נבראת של האל .משמעות אמירה זו היא ששלימות האד אינה אלא השתקפות של שלימותו
של האל עצמו.
מימד נוס של התפיסה המקראית של בריאה בצל אלקי היא האחריות המופקדת
בידי האד ביחס ליתר הבריאה ,שהטיפול בה מופקד בידיו.א המסורת המוסלמית מכירה
בכ שגילוי השלימות האלהית משמעו להפגי כלפי הבריאה את אותה הדאגה ,האחריות,
האהבה והחסד שהאל מראה בכל רגע לברואיו .המסורת המוסלמית המדברת על האד כנזר
הבריאה וכ"חליפה" ,דהיינו ממונה ,נציג האל ביחס לבריאה ,מעידה ה על מעמדו המיוחד
של האד וה על אחריותו ביחס לבריאה.
עדות יפה לכבוד האד ולאופ שבו עליו לשמש כנציג האל נמצאת במקור הבא,
המשבח את הערכי של סליחה ,חסד והבנת הזולת .הכאלי הרביעי של האיסל וחת
הנביא ,עלי איב אבי טאליב ,כתב למושל שאותו מינה" :מלא לב ברחמי אהבה ונדיבות
לנתיני .אל תהיה למול כחיה רעבה ,הרואה בה טר קל ,הואיל וה משני סוגי .או
שה אחי בדת או שוי ל בבריאה .טעות תופסת אות מבלי משי ,חסרונות מתגברי
עליה ,מעשי רעי מבוצעי על יד ללא כוונה ובטעות .ת לה אפוא חנינה וסליחה .כי
אתה מעליה ,ומי שמינה אות הוא מעלי ,והאל הוא מעל מי שמינה אות".
כאשר אנו חושבי על המורשת המוסרית המשותפת של המסורת היהודיתמוסלמית,
אחד הערכי המרכזיי המעצבי את תמונות העול של שתיה נוגע למקומו של האד
בתוכנית הבריאה ובחיי הרוחניי .הדיו דלעיל העמיד על מרכזיות רעיונית זו והציע אותה
כעקרו מנחה ,שלאורו שתי המסורות יכולות לעצב את התיחסות לזולת ,במונחי מעשיי
ומוחשיי .העיו בהשלכות המעשיות הרבות שיכולות להיות למושג כבוד האד על חיי יו
יו של קהילות יהודיות ומוסלמיות החיות זו בצד זו הוא מעבר לתחו עיוננו הנוכחי.
ההקשר הנוכחי ג אינו מאפשר בחינה של כיצד עקרו זה יכול או צרי לבוא לידי ביטוי
בהכרעות הלכתיות של שתי המסורות ,במיוחד כפי שהללו נוגעות למצבי של עימות .העיו
המשפטי והפרשני הנדרש על מנת לעסוק במימדי אלו הוא מפורט מדאי ,ובכל מקרה הוא
עני לבעלי משפט משני הצדדי .התרומה הנוכחית חותרת לפתוח את הדיו בי יהודי
למוסלמי להכרת ער היסוד המשות ,אשר יכול לשמש כמורה דר שלאורו נית לקיי
דיוני מעשיי ומשפטיי .א ישנה הסכמה על ער יסוד זה ,הריהי מאפשרת לנו לשקול את
המידה על פיה המסורות שלנו נאמנות לו וא מטילה עלינו את החובה למציאת דרכי
ליישו ער יסוד זה.
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מתיאוריה למעשה :הערות חותמות
המטרות שהוצעו במאמר זה ה בגדר נושאי דתיי כבדי משקל .ה מציבות אתגרי
בפני הוגי משני הצדדי .אתגרי אלו כוללי:
•
•
•
•

גילוי מחודש של המסורת היהודיתמוסלמית המשותפת
הכרה הדדית בי שתי הדתות
הגות דתית יוצרת בנוגע להצגה שלילית של הזולת ובנוגע לנושאי שבאופ
היסטורי היו מקור למתח בי המסורות
שיתו פעולה הגותי ביחס לסוגיות בנות זמננו

החשיבה על אתגרי כאלו זקוקה להקשר שבתוכו תתבצע .המסורת היהודיתמוסלמית
עוצבה בהקשר הטבעי שבו חיו יהודי ומוסלמי אלו בצד אלו .הקשר זה נעל במידה רבה,
וא במקומות בה חיי יהודי ומוסלמי אלו בצד אלו העימות הפוליטי או צילו פעמי
רבות מכבידי על אפשרות קידו המטרות דלעיל .כתחלי להקשר הטבעי של דו קיו,
צריכי מנהיגי דתיי החותרי להרמוניה בי הדתות ליצור הקשרי חדשי שבה נית
לקד את הגות ואשר באמצעות נית יהיה להביאה למודעות של קהלי רחבי .מפגשי,
כמו מפגש איפר ,יוצרי קונטקסט להתחלת שיחה חדשה בי היהדות לאיסל .א בסופו
של דבר ההצלחה של המפגש תהיה תלויה לא רק באיכות ההרצאות או השיחות במפגש אלא
ביכולת של המשתתפי לכונ הקשרי בחיי שבאמצעות נית יהיה לקד דיאלוג ,הבנה
ויחסי ע האחר .הצלחת המפגש תהיה תלויה במידה רבה בפירות שהמפגש יניב ,וביישומ
בעקבותיו .לפיכ ,אנו מזמיני אתכ ,כהכנה למפגש האיממי והרבני באיפר ,להקדיש
מחשבה לחלק מ הסוגיות הבאות:
•
•
•
•
•

אילו הקשרי של יחסי אישיי וקהילתיי נית לפתח ,שבאמצעות נית לקד
את מטרות ההבנה ההדדית ,ההרמוניה ושיתו הפעולה ,בכל הרמות?
כיצד יכולה הבשורה של שיתו פעולה ושל הבנה להיות מופצת לקהילות הדתיות
שלנו ,ולא להישאר חזו מופשט ותיאורטי?
אילו צעדי מעשיי אפשר לקחת בקהילת על מנת לזכות להבנה טובה יותר של
הדתי האחר?
אילו צעדי חינוכיי נית לקחת על מנת לגלות מחדש את ההיסטוריה העשירה
והחיובית שבי היהדות והאיסל ואת המורשת היהודיתמוסלמית?
אילו מימדי תרבותיי ואמנותיי נית לשחזר כחלק מגילויה המחודש של
המורשת היהודיתמוסלמית?

תפילתנו הכנה היא שמפגש איפר יציע תשובות לשאלות אלו שתהדהדנה ברחבי העול כולו,
בכל הקהילות בה יהודי ומוסלמי חיי אלו בצד אלו.
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בעקבות שיתו הפעולה שלנו בהכנת מאמר זה ,ברצוננו להגיש למשתתפי ועידת איפר את
הצהרתנו אנו ,המסכמת את פירות עבודתנו המשותפת .אנו מגישי את הצהרתנו למשתתפי
כהצהרה לדוגמא וממליצי עליה בפניה לשילוב כחלק מ ההצהרה המסכמת של מפגש
איפר.
הצהרת צוות החשיבה
הואיל וכינונו של שלו עולמי הוא דאגה בוערת של כל הדתות
והואיל ועל מנת לקד את מטרת השלו חיוני שמנהיגות דתית והוראה דתית ימלאו
תפקיד קונסטרוקטיבי
והואיל וציל של עימותי פוליטיי של המאה האחרונה האפיל על התפיסות ההדדיות
של האיסל והיהדות ,מה שהביא להסתרת הקשר ההיסטורי העשיר שהיה קיי בי
שתי הדתות
והואיל ותפיסות הזולת של היהדות והאיסל אינ עוד עני לשתי הדתות בלבד ,אלא
הפכו לנושא בעל משמעות גלובאלית .יהודי ומוסלמי חיי אלו בצד אלו לא רק
במזרח התיכו אלא ג במרכזי ערי רבות בעול כולו .יחסי יהודי ומוסלמי ה
אפוא מקור דאגה משמעותית לדו הקיו ברוב חלקי העול המערבי .העימות במזרח
התיכו גרר את הדתות עצמ למידה של עימות
והואיל וליהדות ולאיסל היסטוריה ארוכה ושזורה ,כאשר כל אחת ינקה השראה
מחברתה ,וההיסטוריה המשותפת שלה מצביעה לערכי המוסריי והרוחניי
המיוחדי אות נית לכנות כמסורת היהודיתמוסלמית
והואיל ובתשתית הערכי של מסורת משותפת זו קיימת ההכרה במושגי דתיי
עקרוניי לה שותפות שתי הדתות :האל ,הבריאה ,ההתגלות ,שכר ועונש ,משפט,
מוסר ,החיי בשרות האל והאנושות ועוד
והואיל והצדדי המשותפי בתחו המוסרי והרוחני הביאו לביטויי שוני של הכרה
הדדית במש ההיסטוריה
לפיכ ,אנו סבורי כי:
יש צור לאשר מחדש היסטוריה זו .הקשיי הפוליטיי כמעט מחו לחלוטי את עושר
המסורת ההיסטורית של המורשת היהודיתמוסלמית וההכרה ההדדית הנלוית לה.
עוד סבורי אנו שהיהדות והאיסל יכולות ,על בסיס הערכי שבמסורותיה ,לתרו
במשות להתמודדות ע האתגרי שלמול ניצבת החברה בת זמננו ושהערכי
החיוביי המשותפי שלה יכולי לתרו לחיזוק כבוד האד ,שהוא ער מרכזי
בשתי המסורות ,ועל ידי כ לקד את ההרמוניה והשלו בעול.
אנו פוני למנהיגי הדתיי בבקשה שיעסקו בדיאלוג בינדתי אלו ע אלו ,על מנת
להבי טוב יותר את הגיוו שבי שתי הדתות כמו ג על מנת לחשו דרכי
להתמודדות ע הבדלי בני מאות בשני ,העלולי לגרוע מתכלית ההבנה
ההרמונית.
לבסו ,ברצוננו לחזור ולאשר שאי מקו למלחמה דתית בי היהדות לאיסל
ושבאמצעות הכרה הדדית ,הבנה ושיתו פעולה ,מנהיגי דתיי יכולי לקד את
תפיסת שתי הדתות באופ גלובאלי וג להפחית את השפעת שתי הדתות במקומות
בה קיימי מאבקי .אנו פוני למנהיגי דתיי למצוא אמצעי ,סטרוקטורות
ומתודות מעשיות כדי לתרג למעשה את המנדט של הבנה הדדית טובה יותר ,שיתו
פעולה והגילוי המחודש של המסורת היהודיתמוסלמית.
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