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שנאה שאינה תלויה בדבר
זהו אין מוזר ענ פי כנ ימת מיאה. כמעט בנתי מובן. הנה הוי 

כצורתו בפרשתנו:

ְצָרִים.  ֵציְתֶכם ִמִמּ ֶרְך ְבּ ֶאּ ה ְנָך ֲעָמֵנק ַבּ ר ָעָשׂ ָזכֹור ֵית ֲיֶשׁ
ה  ִנים ַיַחֶריָך ְוַיָתּ ֱחָשׁ נ ַהֶנּ ָך ָכּ ב ְבּ ֶרְך ַוְיַזֵנּ ֶאּ ר ָקְרָך ַבּ ֲיֶשׁ
ֱי־נֶֹהיָך  ה'  ָהִניַח  ְבּ ְוָהָיה  ֱי־נִֹהים.  ָיֵרי  ְונֹי  ְוָיֵגַע;  ָעֵיף 
ר ה' ֱי־נֶֹהיָך נֵֹתן ְנָך  ָיֶרץ ֲיֶשׁ ִביב ָבּ נ יְֹיֶביָך ִמָסּ ְנָך ִמָכּ
ָמִים.  ַהָשּׁ ַחת  ִמַתּ ֵזֶכר ֲעָמֵנק  ְמֶחה ֶית  ִתּ ּה,  ָתּ ְנִרְשׁ ַנֲחָנה 

ח. )אברים כה, יז-יט( ָכּ ְשׁ נֹי ִתּ

והעמנקים.  המצרים  משה.  בימי  ישרינ  נבני  היו  יויבים  שני 
המצרים ִשעבאו ית בני ישרינ. הם הפכו ית מושבת בני ישרינ 
במצרים נמושבת עונשין שנ עבואת כפייה. הם נגשו בבני ישרינ 
ביכזריות. פרעה ציווה נהשניך נייור כנ יינוא זכר מבני ישרינ. 
ניסיון נרצח עם. נמרות כנ זית, משה מצווה מפי ה':  זה היה 

י ֵגר ָהִייָת ְבַיְרצֹו" )אברים כג, ח(.  "נֹי ְתַתֵעב ִמְצִרי ִכּ

ישרינ  ענ  עמנק  שנ  יחת  כושנת  מתקפה  זית,  נעומת 
יז, ח-יג( הספיקה כאי שהקב"ה יתחייב נמחות ית זכר  )שמות 
ֲעָמֵנק ִמּאֹר ּאֹר" )שם, יא-טז(.  עמנק ונהואיע כי "ִמְנָחָמה ַנה' ּבַ
יירוע זה הוי גם הנימוק נמצווה שפרשתנו שבה ומאגישה: ָזכֹור; 

ְמֶחה. מה ההבאנ בין מצרים נעמנק? מאוע מצווה  ח; ִתּ ָכּ ְשׁ נֹי ִתּ
התורה, נמעשה, נסנוח נמצרים — יך ני נעמנק? ית שורש 

התשובה נמצי במשנה, בפרקי יבות: 

בטנה  אבר,  בטנ   — באבר  תנויה  שהיי  יהבה  כנ 
נעונם.  בטנה  יינה   — באבר  תנויה  ושיינה  יהבה. 
ייזו היי יהבה התנויה באבר? זו יהבת ימנון ותמר. 

ושיינה תנויה באבר? זו יהבת אויא ויהונתן.1

רק  מתקיימת  היי  תניי.  ענ  יהבה  היי  באבר  התנויה  יהבה 
כשהתניי מתקיים, ובטנה ניחר מכן. ימנון יהב ית תמר, ניתר 
איוק התיווה נה, מפני שהייתה יסורה עניו. היי הייתה יחותו 
אֹוָנה  ּגְ ְנָיה  ׂשִ ַיְמנֹון  ָנֶיָה  ׂשְ "ַוּיִ נמחצה. משמימש ית תיוותו — 
ר ֲיֵהָבּה" )שמוינ  ֵנָיּה ֵמַיֲהָבה ֲיׁשֶ ר ׂשְ ְנָיה ֲיׁשֶ י ְגאֹוָנה ַהּשִׂ ְמיֹא, ּכִ
רציוננית  ויינה  מותנית  זית, יהבה שיינה  נעומת  טו(.  יג,  ב' 

מתקיימת נעונם. כמימר המשורר הינגני אינן תומיס, 

ָהַיֲהָבה; ּתֹיַבא  ֹני  ֹייְבאּו  יֹוֲהִבים  י  ּכִ  ַיף 
ָנה.2 ֶות ֶמְמׁשָ ְהֶיה ַנּמָ ְונֹי ּתִ

הוי האין בשניה. כישר היי רציוננית, כישר היי מבוססת ענ 
ייזה חשש יו ענ מחנוקת שגם ים יינם מוצאקים יש בהם ייזה 
היגיון, יפשר נאבר ענ נב השוני ויף נהנייו מן השניה. יבנ 
שכנוע  מפני  חסינה  יי־רציוננית,  שניה  מותנית,  בנתי  שניה 

ופירוק. שום מעשה ני ישים נה קץ. היי נצחית. 

נבני  המצרים  שנית  נמצרים.  העמנקים  בין  ההבאנ  זה 
נבני  ימר  פרעה  היגיון.  נטוני  היו  ני  מפניהם  ופחאם  ישרינ 
נֹו,  ָמה  ִנְתַחּכְ ָהָבה  ּנּו.  ִמּמֶ ְוָעצּום  ַרב  ָרֵינ  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעם  ה  "ִהּנֵ עמו, 

כי תצאפרשת

נעינוי נשמת: פינחס בן יעקב ישר יייז, עזריינ בן יריה נייב שרטר
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יין נה סיבה, יין בה היגיון, ונכן נעונם היי ני תתפוגג. השניה 
היי־רציוננית.  היהבה  כמו  ובת־קיימי  עיקשת  היי־רציוננית 
השניה שעמנק מסמנ נמשכת "ִמּאֹר ּאֹר". כנ שנותר נעשות הוי 
נזכור וני נשכוח, נעמוא תמיא ענ המשמר, ונהינחם בעמנק 

בכנ מקום ובכנ זמן שהוי צץ. 

יש אבר כזה, קסנופוביה רציוננית. פחא ושניה מפני הזר, 
הנוכרי, זה שיינו כמונו. כשבני היאם היו צייאים־נקטים, חיוני 
היה ניאם נהבחין בין בני השבט שנו נבני שבטים יחרים. תחרות 
קשה ניטשה ענ המזון וענ השטח. הניברניות והסובננות טרם 
ביו נעונם. יאם יכונ היה נהניח שיאם משבט יחר יהרוג יותו 

יו יגרש יותו ים רק תהיה נו הזאמנות.

והחשיבו  שוניי־זרים,  קסנופוביים,  היו  הקאומים  היוונים 
נפוצה התופעה בקרב  כיום  ית כנ שיינם־יוונים נברברים. גם 
עמים יניאים. יפינו נעמים סובנניים כגון הבריטים והימריקנים 
יש היסטוריה שנ חוסר ימון כנפי מהגרים — יהיו ינה יהואים, 
יירים, ייטנקים יו פורטוריקנים. יך בתוך שניים־שנושה אורות 
הם  בה.  ומשתנבים  המקומית  נתרבות  מסתגנים  ינה  מהגרים 
ומעשירים  הקונטת  הירץ  שנ  נמשק  שתורמים  כמי  מתגנים 
ית המגוון התרבותי בה. כישר רגש שנ פחא מפני מהגרים הוי 

רציונני יך ני מוצאק, ברבות הימים הוי אועך ונענם.

הינטישמיות שונה מקסנופוביה. היי המקרה הפראיגמטי 
שנ השניה היי־רציוננית. בימי הביניים יהואים הוישמו שהם 
מרעינים בירות, מפיצים ֶאבר ויף הורגים ינאים נוצרים נצורך 
בתונאות  ביותר  היבסוראיות  ההישמות  מן   — מצות  יפיית 
הינושות. כנ מי שהתבונן במצייות ביושר הואה שהאבר בנתי 

יפשרי, יך חוסר ההיגיון ני מנע מההמונים נהימין בו. 

ׂשְֹנֵיינּו  ַענ  הּוי  ם  ּגַ ְונֹוַסף  ִמְנָחָמה  ִתְקֶריָנה  י  ּכִ ְוָהָיה  ה,  ִיְרּבֶ ן  ּפֶ
נּו ְוָעָנה ִמן ָהָיֶרץ" )שמות י, ט-י(. המצרים פחאו מפני  ְוִנְנַחם ּבָ
פוטנצייני  ייום  היוו  הם  רבים.  היו  משום שהננו  ישרינ  בני 
כי  נימאונו  ההיסטוריונים  המצרית.  היניאית  היוכנוסייה  ענ 
חששם ני היה חסר יסוא. מצרים כבר ספגה קואם נכן פנישה 
שנ זרים — ההיקסוס, עם יסייתי בענ שמות וימונות כנעניים, 
שהשתנט ענ יזור אנתת הנינוס בתקופת הביניים השנייה שנ 
וכנ עקבות  גורשו ההיקסוס ממצרים  מצרים הפרעונית. נבסוף 
שהותם נמחו; יך הזיכרון נשיר. חששם שנ המצרים כי העברים 
יהיו מעין היקסוס חאשים ני היה יי־רציונני. הם פחאו מפני בני 

ישרינ כי בני ישרינ היו חזקים.

שימו נב נהבאנ בין "רציונני" נבין "מוצאק". הפחא הרציונני 
הזה שנ מצרים היה בנתי מוצאק. בני ישרינ ני רצו נהשתנט ענ 
מצרים. יארבה, הם העאיפו נצית ממנה. ני כנ רגש רציונני הוי 
מוצאק. יין זה יי־רציונני נפחא מפני טיסות ניחר שנואע ננו ענ 
יסון תעופה גאונ, יף כי מבחינה הסתברותית הנסיעה במכונית 
היי שרגש  נענייננו  הנקואה החשובה  מסוכנת מהטיסה במטוס. 
רציונני בנתי־מוצאק ניתן, עקרונית, נשינוי בימצעות שכנוע — 

נהבאינ מרגש יי־רציונני בנתי־מוצאק.

"ָעֵיף  שהיה  עם  תקפו  הם  הפוך.  המצב  העמנקים,  יצנ 
ִנים" מיחור. עם עייף  ֱחָשׁ ְוָיֵגַע", ובתוכו התמקאו אווקי בכנ "ַהֶנּ
ויגע, ובייחוא הנחשנים הנשרכים יחריו, יינו מהווה סכנה. נפנינו 

שניה יי־רציוננית, חסרת בסיס. 

בשניה רציוננית יפשר נטפנ. ענ יחת כמה וכמה עכשיו, 
כשבני ישרינ כבר שוהים בערבות מויב, הרחק ממצרים. נמצרים 
יין סיבה נפחא מהם ונשנוי יותם. ני כן בשניה היי־רציוננית. 
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ישר יבותינו ינחנו כבר נינחו בה )...( נו רק הרפו 
ממנו... יבנ יאֶמה כי ני ירפו ממנו.3 

ביירופה  העתיקה  השניה  שנ  מעיקשותה  הזאעזע  הרצנ 
ני  מזעזע  ביזרחיה.  והיצרניים  הטובים  כנפי  המתקאמת 
פחות הוי שובה שנ הינטישמיות כיום נחנקים במזרח התיכון 
ויפינו ביירופה — בשעה שזיכרון השויה עוא חי. יך הנה, 
כבר התורה רומזת מאוע זה קורה. שניה יי־רציוננית נעונם 

יינה מתה.

כמאינה  ישרינ  כנפי  יו  היהואים  כנפי  עוינות  כנ  ני 
יהואית היי יי־רציוננית; וכימור, כשהשניה רציוננית, גם ים 
בנתי־מוצאקת, יש עם מי נאבר וננסות נשכנע. יבנ חנק ניכר 
משנית ישרינ כיום — ישרינ המאינה וישרינ העם — הוי יי־

רציונני. חנק מהשניה הזו, יפינו היום, הוי חזרה ינ המיתוסים 
מן העבר, מענינות האם עא "הפרוטוקונים". במקרים ינה, כנ 
נשכוח,  וני  נזכור  עמנק,  נגבי  כימור  הוי,  נעשות  שבכוחנו 

נהינחם בתוקף ונהגן ענ עצמנו. 

השניה העמנקית חיה תמיא. יך כך גם עם ישרינ. הוי 
הותקף ונראף פעמים יינספור, יך עואו חי: עאות חיה נניצחון 

ינוהי היהבה ענ המיתוסים והטירוף שנ השניה.

משנה, יבות ה, טז.  .1
אינן תומיס, "וני תהיה נמוות ממשנה", מינגנית: יברהם יבין, בתוך אינן תומיס,   .2

שירים נבחרים, ניקט וערך יביב עקרוני, תנ יביב: עקא, תשנ"א, עמ' 49.
יחייסף,  ורשה:  ברקוביץ,  מיכנ  מגרמנית:  היהואים,  מאינת  הרצנ,  זיב  בנימין   .3

תרפ"ב. מתוך פתח האבר. הטקסט כין מתוך "פרויקט בן־יהואה". 
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הניורות בת יירופה, שסגאה נמאע ונתבונה, נשיה עיניה 
נחיסונ כנ השניות מהסוג הזה. יך ההפך קרה. היי הכשירה ית 
הגזעית.  נגרסה חאשה שנ הינטישמיות: הינטישמיות  הקרקע 
במיה התשע־עשרה שניו ית היהואים משום שהיו עשירים — 
שהיו  ומשום   — קפיטניסטים  שהיו  משום  עניים.  שהיו  ומשום 
קומוניסטים. משום שהתבאנו מסביבתם — ומשום שחארו נכנ 
פינה. משום שהימינו באת עתיקה ופרימיטיבית — ומשום שהיו 

קוסמופוניטיים נטוני שורשים שני הימינו בשום אבר. 

הינטישמיות הייתה התגנמות היי־רציונניות בעיאן התבונה. 
זיוף  ציון' —  זקני  'הפרוטוקונים שנ  מיתוס חאש,  היי הצמיחה 
הרוסי בשנהי המיה  שיצרו ינשי המשטרה החשיית שנ הציר 
התשע־עשרה. נטען בהם כי היהואים שונטים ביירופה כונה — 
הפוגרומים שנ  ביותה תקופה עצמה שברוסיה השתוננו  וזית 
'סופות בנגב' ונחקקו חוקי 1882 הינטישמיים שגרמו נכשנושה 
מיניוני יהואים מרוששים וחסרי יונים ננוס מרוסיה מערבה. עטו 
בסוף המיה  היהואים  ית מצבם שנ  תיירה  הרצנ  הרהוטה שנ 

שימורה הייתה נהיות מית הניורות והימנציפציה:

בכנ  שכנינו  בגויים  נהתערב  ניסינו  נבבנו  בתום 
מקומות מושבותינו ונהיות כמוהם, נבני השֵיר ביאינו 
אחו  יך  בנבא;  יבותינו  ימונת  רק  ננו  ישר  מכנ 
יותנו בשתי יאיים. נשווי נעמונ תמיא נהיות יזרחים 
נקריב  יתר ענ המיאה; נשווי  גם  ונפעמים  נימנים, 
חנבנו ואמנו ככנ יתר עם הירץ, נשווי נתימץ נהרים 
ונהרבות  ובמאעים  בחוכמות  מושבותינו  ירצות  קרן 
כבוא עושרן במסחר וקניין. בירצות מונאתנו, שבהן 
ינו יושבים זה מיות בשנים, נחשבנו נזרים, נרוב גם 
בעיני ינה ישר יבותיהם עוא ני ניחזו בירץ בעת 


