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הפחד להיהרג, החשש להרוג
עשרים ושתיים שנים עברו מאז ברח יעקב מוני אחיו, בוהה וחסר 
כו . עשרים ושתיים שנים עברו מאז גמר עשו אומר  נקום ע  מה 
שנראה בעיניו כגֵנבת ברכתו. והנה עתה עומהים האחים  היוגש. 
זהו מוגש טעון. ֵאי־אז נשבע עשו  הרוג את יעקב. האם יעשה 
זאת עכשיו — או שהזמן ריוא את הוצע? יעקב שו ח ש יחים 
 הוהיע  אחיו שהוא בא. הם חוזרים ומבשרים שעשו יבוא  וגוש 
את יעקב וארבע מאות איש עמו. כוח גהו  כזה מ מה שוניו ש  

עשו  א ימות. 

ֶצר  ֹו"  יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹה ַוּיֵ תגובתו ש  יעקב מייהית וקשה: "ַוּיִ
)בראשית  "ב, ח(. הוחה מובן, אך יש בתגובה הזו גם תע ומה. 
מה ושר הכוי ות? מה ההבה  בין "ויירא"  "ויצר  ו"? התנא ר' 
יהוהה בר עי אי מציע תשובה מא ות: "ויירא, ש א יהרוג. ויצר 
 ו, ש א ייהרג. אמר: אם הוא מתגבר ע יי, הורגני; ואם אני מתגבר 
ע יו, אני הורגו".1 ההבה  בין השניים, ע  וי המהרש, הוא שהיראה 
היא גשמית, וההצרה מוסרית. וחה ש  אהם מוני המוות הוא הבר 
אחה; החשש  הרוג את הזו ת הוא הבר שונה. רגשותיו ש  יעקב 

היו אם כן כוו י ונים: הויזי והוסיכו וגי; החומרי והמוסרי.

אך כאן עו ה שא ה אחרת. ההגנה העצמית מותרת ע  וי 
ערה מצה  הה כה.2 אם עשו זמם  הרוג את יעקב, השבת מ חמה ׁשַ

יעקב הייתה מוצהקת, גם במחיר חיי עשו. מהוע אם כן גורמת 
אושרות זו  יעקב מצוקה מוסרית?  שא ה זו מכוונים הבריו ש  

רבי שבתי בס בוירושו  רש"י "שותי חכמים": 

יש  ומר היעקב והאי  א היה ירא שמא יהרוג את עשו, 
הקיימא  ן "הבא  הרגך השכם  הרגו". א א שיעקב 
היה מתיירא שמא יהרוג הוא אנשים ש  עשו, ואו י 
יעקב,  יעקב א א אנשים ש   הם  א באו  הרוג את 
רק עשו בא  הרוג את יעקב. ואף ע  וי שאנשיו ש  
עשו היו רוהוין אחר אנשיו ש  יעקב, וכ  אהם ניתן 
 הצי  את הנרהף בנושו ש  רוהף, מכ  מקום אם יכו  
 הצי  באחה מאיבריו והרגו נהרג ע יו — ויעקב היה 
ירא שמא יהרוג אותן מכוח ב בו  המ חמה, אף ע  

וי שהיה יכו   הצי  באחה מאיבריהם.3 

העיקרון העומה כאן  מבחן הוא, ע  וי "שותי חכמים", שימוש 
יש  חוושי  הרוג.  רישיון  אינם  ההתגוננות  כ  י  בכוח.  מזערי 
חוקים המגבי ים את מה שמכונה בימינו "נזק ִמְשִני", הרג אזרחים 
הוטרה  יעקב  עצמית.  הגנה  מתוך  נעשה  אם  גם  מושע,  חוים 
מהאושרות שב הט העימות הוא יהרוג  וחמי אויב שכהי  נטר ם 

אושר  הסתוק בוציעתם. 

את  הוותח  הוסוק  ע   חז"   בהרשת  נמצא  הומה  רעיון 
מנצח  אברם  חזר  עתה  זה  אך  הבתרים.  בין  ברית  ורשיית 
את  כהי  הצי   יצא  שא יה  המ כים,  ארבעת  נגה  מהמ חמה 
אחיינו  וט — והנה א והים מתג ה א יו במחזה ואומר  ו "ַא  
ה ְמאֹה" )בראשית ט"ו, א(.  ָכְרָך ַהְרּבֵ יָרא ַאְבָרם, ָאנִֹכי ָמֵגן ָ ְך. ׂשְ ּתִ
מהוסוק משתמע שאברם וחה; ממה? הרי רק עכשיו ניצח מ כים 
גהו ים וחזר בש ום. איזו סיבה יש  וחה? עונה מהרש תנחומא:

פרשת
וישלח

 עי וי נשמת: וינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא  בן אריה  ייב שרטר
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או  האיש,  את  הסגירו  והוהיעו:  העיר  ע   צרו  הרומאים  ב וה. 
שנהרוג את כו כם. ר' יהושע בן  וי שכנע את הנמ ט  הסגיר 
וכ   זהו מקרה סבוך, שניהון רבות בסורות הה כה,  את עצמו. 
הח ווות בו טרגיות. ר' יהושע בן  וי וע  בהתאם  ה כה, אב  

א יהו הנביא התג ה א יו וגער בו: "וזו משנת החסיהים?"7

הי מות מוסריות הן מצבים שבהם עשיית ההבר הנכון איננה 
סוף הבר. הטרגיּות ארוגה בהן. יעקב נק ע  מצב כזה. מצה אחה, 
א   ו  הוקיר את עצמו ואת משוחתו  הריגה. מצה שני, א  
 ו  הרוג אחרים. העובהה שעיקרון אחה )הגנה עצמית( גובר ע  
משנהו )האיסור  רצוח( אין וירושה שהאהם הניצב בוני ההכרעה 
העובהה  בייחוה  נוכח  במצוקה,  מצוי  אינו  ה  ו  הערכים  בין 
שעשו הוא אחיו התאום.  מרות ההבה ים ביניהם, הם גה ו ביחה. 
הם היו קרובים. ההבר מחריף את ההי מה.  ועמים,  היות מוסרי 
וירושו  התייסר  נוכח הכורח  בחור בין שתי אושרויות כא ו. 
אם האהם מכריע נכון במצב כזה, זה או י ווטר אותו מרגשות 
חרטה או אשמה, אך הוא עהיין מרגיש כאב וצער ע  הועו ה 

שהוא נא ץ  נקוט. 

שיטת מוסר המשאירה מקום  קיומן ש  הי מות היא שיטה 
המוסריים.  החיים  המורכבויות ש   את  מנסה  השטיח  שאיננה 
רעות,  אושרויות  שתי  או  נכונות,  אושרויות  שתי  בין  בעימות 
או הטוב  נאותה — הרע במיעוטו,  הרך ועו ה  עשויה  הימצא 
צהיק  אהם  הרגשי.  הכאב  את  מבט   ההבר  אין  אך   — במרבֹו 
יוהע  כשהוא  גם  המסוג   ועמים  הצטער  זה  היתר,  בין  הוא, 
בקיומן  מכירה  שהיההות  כאן  אומר  נו  המהרש  נכון.  שוע  
המאושרים  ועקרונות־ע   עהינים  כ ים  הי מות.  ה כה  ש  
 קבוע סהר קהימויות בין חובות, אך הם  או הווקא מבט ים את 

ההתייסרות ש אחר ההכרעה. 

ועוה היה אברהם אבינו מתיירא כשהרג את המ כים. 
היה תמה ואמר: שמא ביט תי מצוות הקב"ה שציווה 
ֵוְך"  ָ ִיּשׁ מֹו  ּהָ ָאָהם  ּבָ ָהָאָהם  ם  ּהַ "ׁשֵֹוְך  נוח,  בני  את 

)בראשית ט', ו(, ואני הרגתי כ  אותן האוכ וסין.4

ר'  וי מנסח זאת במהרש בראשית רבה אחרת: " וי שהיה אבינו 
שהיה  שהרגתי  אוכ וסין  אותן  'תאמר  ואומר,  מתוחה  אברהם 
בהם צהיק אחה וירא שמים אחה'".5 ובכ  זאת, אושר גם  קרוא 
ע  עצם  יעקב הצטער  עי אי כושוטם:  בר  יהוהה  ר'  הברי  את 

האושרות שיהרוג אנשים, גם אם הרג זה יהיה מוצהק  גמרי. 

 ונינו מקרה ש  הי מה מוסרית.6 רבים משתמשים בביטוי 
זה באוון  א מהויק,  ציון בעיה מוסרית, הכרעה אתית קשה. 
מוסריים  קונו יקטים  יש  הי מה.  הוא  קונו יקט  כ   אב   א 
רבים. האם מותר  הוי  עובר כהי  הצי  את אימו? האם ע ינו 
 שמוע בקו  הורינו אם הם מורים  נו  חטוא? האם יש  ח   
ה  ו  סווני?  שא ות  חו ה  ש   חייו  את  כהי  האריך  שבת 
שגוי.  ומס ו   נכון  ועו ה  מס ו   מקרה  בכ   יש  תשובות.  יש 
מטא־ה כתיים  בעקרונות  נעזרים  ואנו  מתנגשות,  חובות  שתי 
כ   ש ויהן  מוסר  שיטות  ישנן  קוהמת.  מהן  איזו  כהי  ומר 
יש  התנגשות  בכ   הזה.  הסוג  מן  הם  המוסריים  הקונו יקטים 
 ה יך הכרעה, וע  כן תמיה יש תשובה מוח טת  שא ה "מה ע יי 

 עשות".

הי מה,  עומת זאת, היא מצב שאין בו תשובה נכונה. היא 
מתעוררת במקרים ש  התנגשות בין נכון  נכון, או בין  א־נכון 
בועו ה  כרוך  יהיה  הבר שנח יט  עשות  כ     א־נכון: כאשר 
בת מוה  מתואר  כזה  מקרה  רגי ות.  בנסיבות  שאין  עשותה 
הירוש מי. עו א בר קושב, שנמ ט מיהי הרומאים, מצא מק ט 
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רגשות מעורבים א ה נו הו א וי שנים קוהם  כן, כשיעקב, הוא 
ישרא , חווה  א רק את הוחה המוחשי מוני תבוסה א א גם את 
הצער המוסרי הכרוך בניצחון. רק א ה שבכוחם  חוש את שני 

ההברים גם יחה יכו ים  הגן ע  גוום ב י  סכן את נשמתם.

1 בראשית רבה עו, ב; רש"י  בראשית  "ב, ח.
2 סנההרין עב ע"א. 

3 שותי חכמים  בראשית  "ב, ח.
4 מהרש תנחומא )בובר(,  ך  ך, יט. 

5 בראשית רבה מה, ה.
 Christopher Gowans )ed.(, Moral Dilemmas, Oxford: 6  מבחר מאמרים בנושא ראו

 .7University Press, 1987
7 ירוש מי, תרומות ח, ה

8 ראו אברהם שוירא )עורך(, שיח  וחמים: ורקי הקשבה והתבוננות, ת ־אביב: תש" . 
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יעקב, בגה ות נושו, חש חרהה מוסרית גם  נוכח היהיעה 
אחיו  חיי  במחיר  חייו  ע   יגן   — מוצהק  ח וטין  הבר  שיעשה 
התוקון. הוא הוריש תכונה זו  נו,  עם ישרא . ההכרח  וגוע 
בתוקון כהי  הגן ע  חיינו כואב  נו. כזו הייתה  מש  תגובתם 
ההמתנה  בשבועות  הימים.  במ חמת ששת  בצה"   חיי ים  ש  
ש וני המ חמה שררה בישרא  חרהה איומה מוני ריכוזי הכוחות 
העצומים ש  צבאות ערב ונחישותם  מחוק את ישרא  מהמוה. 
אנחת הרווחה עם הניצחון הייתה אהירה, ושמחת שחרור ירוש ים 
הוסיוה ע יה רוממות רוח. גם חי ונים־שבחי ונים הוהו אז כי 
גוה  השעה עורר בהם רגשות התיים. ובכ  זאת, בשיח הישרא י 
בחוהשים ש אחר המ חמה ניכר היה שמצב רוחם ש  ה וחמים 
שהשתתוו בקרבות רחוק מ היות אווורי. אצ  רבים מהם הוא 
יצחק רבין קיב   ואוי ו מיוסר.8 הרמטכ"   היה קוהר, מהורהר 
מהאוניברסיטה  כבוה  הוקטור  שם  תואר  המ חמה  מיה  אחר 

העברית, וכך אמר בנאום התוהה:

צה ת הניצחון אחזה בעם כו ו. אף ע  וי כן נתק ים 
אנו יותר ויותר בתוועה מוזרה בקרב עהת ה וחמים 
עצמם. אין הם יכו ים  שמוח ב ב ש ם, ויותר מקב 
אוי ו  ויש  בחגיגתם.  נמסכים  ותההמה  עצב  ש  
ראו  בקווים הקהמיים  ה וחמים  כ  .  חוגגים  שאינם 
במו עיניהם  א רק את תוארת הניצחון א א גם את 
מחירו — חבריהם נו ו  יהם, מתבוססים בהמם. ויוהע 
אני שהמחיר הנורא ששי ם האויב נגע אף הוא עמוק 
ב יבם ש  רבים מהם. ייתכן שהעם היהוהי  א חונך 
והמנצח.  כן  הכובש  את שמחת  הורג   חוש  ו א 

מתקב  ההבר ברגשות מעורבים.


