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עם לבדד ישכון?
רבין  פסוקין שכ ?ת  יש  ישראכ  כ?ן  בכ?ן  שכ  ברלותיו  בין 

לומסין בתולן את תמצית ההיסטוריה היהו ית:

ה ֵא־כע ּוָמה ֶאְז?ֹן כֹא ָזַ?ן ה'ע  ב כֹא ַקֹבּ ָמה ֶאֹקּ
ָב?ֹות ֲאׁשּוֶרּנּו:  י ֵמרֹאׁש ֻצִרין ֶאְרֶאּנּו ּוִמְגּ ִלּ

לג,  )במ בר  ב.  ִיְתַחָשּׁ כֹא  ּוַבּגֹוִין  ן  לֹּ ִיְשׁ ְכָבָ    ָ?ן  ֶהן 
ח-ט(

רבות שכ  מאות  כאורך  ה ברין  פני  נראו  לך  ישלון:  כב    ?ן 
ר יפות ופוגרומין באירופה. לך נראו פני ה ברין בשנות השואה. 
לך הן גן נראין כ?תין ליון כמ ינת ישראכ וכמִגניה ב?וכן. 
אנחנו מוצאין את ?צמנו כב . איך אפשר כהבין זאתע איך אפשר 

כפרש את הפסוקע

תפסתי  שבו  הרג?  את  תיארתי  ?תי "1  "כשון  בספִרי 
כראשונה איזה נזק ?שויה כגרון הג רה ?צמית. בחג השבו?ות 
השוכחן  אכ  בירושכין.  צהריין  ס?ו ת  ס? נו   )2001( תשס"א 
הסבו גן אח  מג וכי הכוחמין באנטישמיות ה?וכמית, ארווין 
קוטכר, שזמן כא רב כאחר מלן נתמנה כשר המשפטין שכ קנ ה, 

ו יפכומט ישראכי חשוב.  יברנו ?כ ו?י ת האו"ן נג  גז?נות 
שנו? ה כהתלנס ב רבן בסוף אותו קיץ. 

אסון  תהיה  שהוו?י ה  כהאמין  טובות  סיבות  היו  כלוכנו 
הכא־ הארגונין  שכ  המקביכה  בוו?י ה  ובייחו   בה,  כישראכ. 
חטאין  בחמישה  מואשמת  כהיות  ישראכ  ?מ ה  ממשכתיין, 
נג   פש?ין  אפרטהיי ,  גז?נות,  הא ן:  זלויות  נג   חמורין 
האנושות, טיהור אתני וניסיון כרצח־?ן. בימי הביניין שנאו את 
היהו ין בגככ  תן. במאה ה־19 ובמחצית הראשונה שכ המאה 
ה?שרין הן היו שנואין בגככ גז?ן. במאה ה־21 שונאין אותן 
המתבשכ  התרחיש  ?כ  לששוחחנו  מ ינת־הכאון שכהן.  בגככ 
ב רבן, ה יפכומט פכט אנחה ואמר, "לך היה תמי . אנחנו ?ן 

כב   ישלון. זה גורכנו". 

המקצו?יין  חייו  לכ  את  הטובות שבטובות.  היו  לוונותיו 
הק יש כהגנת ישראכ, והוא רצה כנחן אותנו וכהרגי?נו. אך בי 
ִהבזיקה כמשמ?  בריו ההבנה שזו ?מ ה מסולנת. אן א ן מאמין 
נבואה  זוהי  יקרה.  שזה  בטוח  למ?ט  כב  ,  כשלון  ?כיו  שנגזר 
וכרקון  חברין  כמצוא  כהתאמץ  מ ו?  ?צמה.  את  המגשימה 
יו ?ין מראש שאין בלך תוחכתע אך אן לך הוא,  בריתות אן 

מה פשר ברלתו שכ בכ?ןע

מנקו ת  מאו .  מורלבת  הזו  כהבין שהברלה  יש  ראשית, 
מבטה שכ התורה, החיין כב   אינן  בר טוב. הופ?תו הראשונה 
שכ צירוף המיכין "כא טוב" בתורה היא בפסוק "כֹא טֹוב ֱהיֹות 
ָהָאָ ן ְכַבּ ֹו" )בראשית ב, יח(. הופ?תו השנייה ב ברי יתרו כמשה, 
ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ָבר  ַהָ ּ לשראה שהוא שופט את ה?ן כב ו, "כֹא טֹוב 
כהנהיג  אי אפשר  כב .  כחיות  אי אפשר  יז(.  יח,  )שמות  ה"  ?ֶֹשׂ

כב . כא טוב כהיות כב . 

פרשת
 בלק

כ?יכוי נשמת: פינחס בן י?קב אשר אייז, ?זריאכ בן אריה כייב שרטר
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ֶלן" )ח, לג(.  י בלך  ַמְ?נּו ֱא־כִֹהין ִ?ָמּ י ָשׁ ִלּ ֶלן  ֵכאמֹר: ֵנְכָלה ִ?ָמּ
כהטיכ ספק בר?יון שהאנטישמיות הינה נצחית, חשולת מרפא 

וטבו?ה בהיסטוריה היהו ית וביי?ו  היהו י.

רק בספרות חז"כ מופי?ות כראשונה אמירות ?כ לך ש?ן 
יוחאי,  בר  שמ?ון  רבי  שכ  זו  מפורסמת  מלוכן  שנוא.  ישראכ 
רשב"י, "הכלה: בי ו? ש?שו שונא כי?קב".3 רשב"י ?צמו היה 
רומא, שזוהתה בפי חלמי  י ו? בחש נותו הרבה לכפי ממכלת 
לכפיה  שהטיח  האשמות  בגככ  ו"א ון".  "?שו"  ?ן  התקופה 
נאכץ, ?כ פי המסופר בתכמו , כהתחבא מפני הרומאין כמשך 
שכוש־?שרה שנה.4 ?מ תו הייתה שנויה במחכוקת בקרב חלמי 

ה ור. 

זו ?צמה, במקורה, נטו?ה בהקשר המשנה  אך גן מימרה 
ו?שו  י?קב  בין  כמפגש  מתייחסת  היא  משמ?ותה.  את  כגמרי 
כאחר שנות הפרי ה הארולות שכהן. לזלור, י?קב פח  ש?שו 
זומן כהרגו. כאחר שנקט צ? י זהירות, וכמחרת מאבקו הכיכי 
ִכְקָראתֹו  ו  ֵ?ָשׂ ָרץ  "ַוָיּ ר,  מַסּפֵ הלתוב  המפגש.  הגי?  המכאך,  ?ן 
ְבּלּו" )בראשית כג,  (. המסורה  ֵקהּו ַוִיּ ָשּׁ אָרו ַוִיּ כ ַ?כ ַצָוּ ֹפּ ֵקהּו ַוִיּ ַוְיַחְבּ
מוסיפה נקו ות מ?כ כמיכה "ויָשקהו" — אות כמשמ?ות מיוח ת 
שיש כמיכה. בהקשר זה באין  בריו שכ רבי שמ?ון בר יוחאי, 
רחמיו  שנכמרו  אלא  כי?קב;  שונא  בי ו? ש?שו  היא:  "הכלה 
באותה שעה ונשקו בכל לבו".5 לכומר,  ווקא המימרה שנהוג 
כצטט ל י כהראות שהאנטישמיות היא טב?ו שכ ?וכן מוליחה 
את ההפך: במפגש המלרי?, ?שו לא חש שנאה לכפי י?קב. הן 

נפגשו, התחבקו, ונפר ו כשכון. 

אופן  בשון  מרמזין  אינן  היה ות  מקורות  לן,  לי  הנה 
שגורכן שכ היהו ין כהישנא. האנטישמיות איננה חוק טב? וגן 

שכיכיין  נוספין,  הקשרין  בשני  מופי?ה  "ב  "  המיכה 
בֹו"  ֲחֶנה מֹוָשׁ ב, ִמחּוץ ַכַמּ ָ   ֵיֵשׁ ביותר. ראשון בהן  ין המצור?, "ָבּ
)ויקרא יג, מו(. השני הוא פתיחתה המפורסמת שכ מגיכת החורבן, 
היחי   במקון  א(.  א,  )אילה  ָבָ  "  ָבה  ָיְשׁ "ֵאיָלה  אילה,  מגיכת 
מיוחסת כאכוהין —  היא  חיובי,  בו בהקשר  מופי?ה  זו  שמיכה 
ָ   ַיְנֶחּנּו" ) ברין כב, יב( — וזאת מסיבות אמוניות ברורות.  "ה' ּבָ

שנית, בכ?ן שאמר את ה ברין הככו כא היה אוהב־ישראכ. 
מכלתחיכה שלר אותו בכק כקככ את בני ישראכ, ומשסילכ ה' את 
?צתו ושן בפיו  ברי ברלה הוא ניסה שנית כהר? כבני ישראכ, 
ומ ייניות כפתות  הפ?ן בהצכחה, לאשר שלנ? נשין מואביות 
את בני ישראכ כזנּות וכ?בו ה זרה — מ?שה שהוביכ כמות 24 
אכף מהן במגפה )ראו במ בר לה ובמ בר כא, טז(. אסטרטגיה 
זו שכ בכ?ן — כאחר שלבר תהה ?כ הראשונה באמרֹו  שנייה 
ה ֵא־כע ּוָמה ֶאְז?ֹן כֹא ָזַ?ן ה'ע" — היא המוליחה  ב כֹא ַקֹבּ "ָמה ֶאֹקּ
את ?ומק איבתו לכפי ישראכ. בגמרא2 אומר רבי אבא בר להנא 
כבסוף  הפלו  לכומר  כקככה",  "חזרו  בכ?ן  שכ  ברלותיו  שלכ 
בּו אָֹהֶכיָך ַיֲ?קֹב  כקככות, כב  מיוצאת  ופן אחת, ברלת "ַמה ֹטּ
ָרֵאכ" )במ בר ל , ה(. לכומר, כפחות כ ?תו, "?ן  נֶֹתיָך ִיְשׂ ְלּ ִמְשׁ

כב   ישלון" התגכגכ אף הוא כהיות קככה.

שכישית, בשון מקון במקרא כא נאמר ש?ן ישראכ ?תי  
כהיות ?ן שנוא. כהפך, הנביאין ניבאו לי יון יבוא ולכ ה?מין 
ַאֲחִרית  יבואו כהתברך ברוחו שכ ?ן ישראכ. יש?יהו ניבא לי "ְבּ
ָב?ֹות, ְוָנֲהרּו  א ִמְגּ ׂ רֹאׁש ֶהָהִרין ְוִנָשּ ית ה' ְבּ ִמין ָנלֹון ִיְהֶיה ַהר ֵבּ ַהָיּ
ין ְוָאְמרּו: ְכלּו ְוַנֲ?ֶכה ֶאכ ַהר ה',  ין ַרִבּ כ ַהּגֹוִין ְוָהְכלּו ַ?ִמּ ֵאָכיו ָלּ
ֵצא  ּיֹון ֵתּ י ִמִצּ אְֹרחָֹתיו. ִלּ ָרָליו ְוֵנְכָלה ְבּ ית ֱא־כֵֹהי ַיֲ?קֹב, ְויֵֹרנּו ִמְ ּ ֶאכ ֵבּ
ר  ה ֲאֶשׁ ִמין ָהֵהָמּ ָיּ כָ ִן" )ב, ג(. זלריה חזה לי "ַבּ תֹוָרה ּוְ ַבר ה' ִמירּוָשׁ
ְלַנף ִאיׁש ְיהּוִ י  נֹות ַהּגֹוִין ְוֶהֱחִזיקּו ִבּ כ ְכֹשׁ ין ִמֹלּ ָרה ֲאָנִשׁ ַיֲחִזיקּו ֲ?ָשׂ
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בכי מ ינה, ואפיכו בגכות ובפזורה. לוחו שכ ?ן ישראכ טמון 
כא בכאומיות שכו, אכא בבניית חברה המיוס ת ?כ הצ ק ו?כ 

לבו ־הא ן.

במכחמה נג  האנטישמיות אפשר כנצח — אך רק אן כא 
זוהי קככת בכ?ן,  יאמינו היהו ין שנגזר ?כיהן כשלון כב  . 
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איננה טבו?ה בגנון האנושי. היא איננה רצון הא־כ. רק ברג?ין 
היא  י ו?ה  לזו;  וגמה  שהיא  היהו י  האמינו  נורא  ייאוש  שכ 
"אוטואמנציפציה"  החיבור  וב?כ  הציונות  מאבות  פינסקר,  כאו 
משנת 1882, שלתב ?כ שנאת־היהו ין לי "להפר?ה נפשית, היא 
תורשתית; למחכה המונחכת זה אכפיין שנה, היא חשולת מרפא". 

תופ?ה  היא  נ?כמה.  אין־חקר  חי ת  איננה  האנטישמיות 
מורלבת ש?ברה מוטציות, ויש כה גורמין מזוהין — חברתיין, 
לכלכיין, פוכיטיין, תרבותיין ותיאוכוגיין. אפשר כהיכחן בה. 
אפשר כנצח אותה. אבכ כא אן חושבין שנגזר ?כ "י?קב" כהיות 
אומה  מנו ה,  ?ן  ישלון",  כב    "?ן  כהיות  "?שו",  ?כ  שנוא 

מצור?ת, חייזר בזירה הבינכאומית.

מה אן לן פירוש הביטוי "?ן כב   ישלון"ע פירושו ?ן 
משכו,  מוסרי  קו   פי  ?כ  כחיות  צריך,  אן  כב   כ?מו   המולן 

כהפגין אומץ כהיות שונה וככלת שכא ב רך המכך. 

בין "?ן"  רש"ר הירש הצי? הסבר נאה, שביסו ו אבחנה 
כבין "גוי": בין חברה כבין מ ינה. שכא לאומות אחרות, ישראכ 
הייתה חברה כפני שהייתה מ ינה. היו כה חוקין כפני שהייתה 
משותפת  תרבות  כה  שיש  קבוצה   — ?ן  הייתה  היא  ארץ.  כה 
ואתוס משותף — כפני שהייתה כגוי, כֵישות מ ינית. לפי שציינתי 
ה?ברי  )ובמונח   peoplehood המיכה  ?תי ",  "כשון  בספר 
ב־1992,  באנגכית  כראשונה  הופי?ה  ?מיּות(  כמ?נה:  שהומצא 
ושימושיה המוק מין נג?ו למ?ט לוכן כיהו ין. ?כ פי פירושו 
כאחרין  היהו ין  בין  השוני  בכ?ן,  כברלת  הירש  רש"ר  שכ 
המוג רת  קבוצה  לכומר  מובחן,  עם  הם  בלך שהיהודים  נ?וץ 
?כ י י זילרונות משותפין ואחריות קיבוצית, ש"איננה נחשבת 
"גוי",  כהיות  בכי  גן  כשרו   מסוגכת  שהיא  מפני  הגויין"  ?ן 


