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עם לבדד
אנחנו נמצאיד ברגד חריג בהיסטוריה היהועית, מסיבות טובות 
אנחנו  שנה,  אלפיד  ארבדת  זה  לראשונה  פחות.  טובות  וגד 
דצמאיד וריבונייד בארץ ישראל ובו בזמן נהניד מחופש ושוויון 
נהנה  ישראל  שדד  מעי,  קצרות  תמיע  תקופות,  היו  בתפוצות. 
ובדונה אחת.  מן השתייד; אך מדולד לא משתיהן בדת  מאחת 

דע כאן החעשות הטובות. 

בדת   — חזרה  הן שהאנטישמיות  פחות  הטובות  החעשות 
שזיכרון השואה דעיין חי. מעינת ישראל מבועעת בזירה המעינית. 
היא דעיין מוקפת אויביד. היא היחיעה בין 193 המעינות חברות 

האו"ד שדצד זכות הקיוד שלה נתון לדרדור ולאיוד מתמיע. 

של  עבריו  את  שוב  לבחון  הוא  מתבקש  אך  זה,  רקד  דל 
בהד  ראו  שרביד  שלנו,  השבוד  בפרשת  בלדד  האלילי  הנביא 
לאורך העורות תמצית קולדת של ההיסטוריה היהועית והיידוע 
ָבדֹות ֲאׁשּוֶרּנּו. ֶהן ָדד ְלָבָעע  י ֵמרֹאׁש ֻצִריד ֶאְרֶאּנּו ּוִמּגְ היהועי — "ּכִ

ב" )במעבר כג, ט(. ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִיד לֹא ִיְתַחּשׁ ִיׁשְ

הקועמת,  במאה  הישראליד  העיפלומטיד  מבכירי  שנייד 
ידקב הרצוג ונפתלי לאו־לביא, שניהד בני משפחות רבניות, ראו 
בפסוק זה גילוד של מצבנו כדד לאחר השואה והקמת המעינה. 

ידקב הרצוג, בנו של הרב הראשי לשדבר יצחק אייזיק הלוי הרצוג 
ואחיו של נשיא המעינה לימיד חייד הרצוג, היה מנכ"ל משרע 
ראש הממשלה מ־1965 דע מותו המוקעד ב־1972. נפתלי לביא, 
ניצול אושוויץ שהיה לקונסול הכללי של ישראל בניו־יורק, זכה 
לראות את אחיו, ישראל מאיר לאו, מכהן כרב הראשי לישראל. 
אוסף מאמריו של הרצוג יצא לאור בכותרת "דד לבעע ישכון". 
בלדד"  "נבואת  באנגלית  נקרא  לאו־לביא  של  זיכרונותיו  ספר 
)ובהקעמה מצטט בנו דמיחי את הפסוק הזה"; בדברית הוא קרוי 
דל פי פסוק אחר בנבואות בלדד, "דד כלביא" )כמתבקש משד 
דד  של  ייחועיותו  את  מבטא  הפסוק  שניהד,  בדיני  המחבר(.1 
ישראל: את הביעוע שלו, ויחע איתו את הנחישות וקריאת־התיגר 
דל הסביבה. דד ישראל סבל מתגרת יען של הגעולות במדצמות 

שיעד הדולד, אך המשיך לחיות אחרי שהן נדלמו. 

לנוכח שובה של האנטישמיות, ראוי להתבונן  זאת,  ובכל 
)רבי  מווולוז'ין  הנצי"ב  של  פירושו  הפסוק,  דל  אחר  בפירוש 
נפתלי צבי יהועה ברלין, 1816–1893(. הנצי"ב פירש כך: כל דד 
אחר, כשיצא לגלות ונטמד בתרבות השלטת, זכו בניו ליחס של 
התקבלות וכבוע. אך ליהועיד קרה בגלות ההפך. כששמרו אמוניד 
שכניהד  דד  בשלוד  לחיות  הצליחו  חייהד,  ולאורח  לתורתד 
שנואיד  דצמד  את  מצאו   — בהד  להיטמד  כשניסו  אך  הגוייד. 
ונרעפיד. הנצי"ב קורא אפוא את הפסוק כך: "עם ישראל, כשהוא 
ובגוים,  ובכבוע;...  במנוחה  ישכון  דמהד,  מתדרב  ואינו  לבדד 
נחשב  אינו  יתחשב:  לא  דמד,  מדורב  להיות  רוצה  הוא  כאשר 

בדינד להתחשב כלל לאעד".2 

פירוש זה הולד היטב את זמנו ומקומו, רוסיה ברבד האחרון 
וחלקד  אז,  התבוללו  רביד  יהועיד  התשד־דשרה.  המאה  של 
וב־1881  החריפה,  אלא  נדלמה  לא  האנטישמיות  אך  התנצרו, 

בלקפרשת

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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כהוגנוטיד  נאמניד,  אזרחיד  להיות  נדמול לשווא  כן 
אבל  ממני...  הרפו  רק  לו  ולנוד.  לנוע  נאלצו  אשר 

אעֶמה כי לא ירפו ממני.4

ככל שאנו מצליחיד להיעמות לאחריד, רומז הרצל, כך האחריד 
קולות  במתכוון,  או שלא  במתכוון  פחות.  אותנו  אוהביד  הללו 
לראשונה  שנוסחה  הרגשה  מהעהעיד  הי"ט  המאה  משלהי  אלו 
2,600 שניד קועד לכן ביעי הנביא יחזקאל, באומרו את עבר ה' 

אל אלה מגולי בבל שהתדתעו להתבולל שד: 

אְֹמִריד  ד  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ ִתְהֶיה,  לֹא  ָהיֹו  רּוֲחֶכד  ַדל  ְוָהדָֹלה 
ָוָאֶבן".  ֵדץ  ֵרת  ְלָשׁ ָהֲאָרצֹות  חֹות  ְפּ ִמְשׁ ְכּ ַכּגֹוִיד  "ִנְהֶיה 

)יחזקאל כ, לב(

האנטישמיות היא מן התופדות המורכבות ביותר בהיסטוריה של 
השנאה, ואיני מתכוון לפתור את התסבוכת בשיחה קצרה זו. אוַמר 
רק שהתכנסות־השקפות זו בין הנצי"ב, מגעולי הרבניד של זמנו, 
שנבעלו  והרצל,  פינסקר  העגוליד,  החילוניד  הציוניד  שני  לבין 
ממנו בהשקפותיהד כמדט בכל נושא אחר, יש בה כעי להדמיענו 
דל אמת דל־זמנית: התבוללות איננה תרופה לאנטישמיות. אם 
אנשים אינם אוהבים אותך בגלל מה שאתה, הם לא יאהבו אותך 

יותר כשתעמיד פנים כשאתה מה שאינך. 

רק  האנטישמיות.  את  לרפא  יכוליד  אינד  היהועיד 
שהד  החברה  דד  יחע   — דצמד  את  לרפא  יוכלו  האנטישמיד 
שייכיד לה. זאת, משוד שהיהועיד אינד הסיבה לאנטישמיות. הד 
המושאיד שלה, אך מושא לשנאה וסיבה לשנאה הד שני עבריד 
שוניד. הסיבה לאנטישמיות היא מחלה שפשתה בדומק החברה 
שהיא מופידה בה. היא מתפרצת כשחברה חשה שהעבריד אינד 

התפרצה בגל פוגרומיד רצחני שהשתולל ביותר ממאה דיירות. 
מאימת האנטישמיות הגוברת ברחו מרוסיה למדרב בין שלושה 

לחמישה מיליוני יהועיד.

סיפורו של ליאון פינסקר, שפדל באותה תקופה ממש, מגלד 
שינוי זה. פינסקר היה רופא יהועי שהאמין שהתפשטות ההשכלה 
וההומניזד תשיד קץ לאנטישמיות. אך המאורדות הקשיד הפכו 
את לבבו, ובדקבות הפוגרומיד כתב את "אוטואמנציפציה", חיבור 
להפליא  עומיד  שד  עבריו  החילונית.  הציונות  ממבשרי  שהוא 
לעברי הנצי"ב: היהועיד, הוא כותב, "בבקשד להתבולל בדמיד 
אבל  הד.  מלאומיותד  בזעון־לב  כמדט  דצמד  סילקו  אחריד, 
בשוד מקוד לא דלה העבר ביעד, להיות עומיד בדיני שכניהד 
רק  העבר  אך  כולד  כמו  להיות  ניסו  הד  הארץ".3  יליעי  לשאר 

בועע אותד דוע.

עבר עומה קרה גד במדרב אירופה. הנאורות והאמנציפציה 
גרמו לה לדבור  לא חיסלו את האיבה כלפי היהועיד, אלא רק 
היטיב  הגזדנית.  לאנטישמיות  עתית,  משנאת־יהועיד  מוטציה: 

לתאר זאת בנימין זאב הרצל ב'מעינת היהועיד' )1896(: 

בכל  שכנינו  בגוייד  להתדרב  ניסינו  לבבנו  בתוד 
מקומות מושבותינו ולהיות כמוהד, לבלי השאר ביעינו 
עחו  אך  בלבע;  אבותינו  אמונת  רק  לנו  אשר  מכל 
אותנו בשתי יעייד. לשוא נדמול תמיע להיות אזרחיד 
נקריב  יתר דל המיעה; לשווא  גד  ולפדמיד  נאמניד, 
חלבנו ועמנו ככל יתר דד הארץ, לשווא נתאמץ להריד 
ולהרבות  ובמעדיד  בחוכמות  מושבותינו  ארצות  קרן 
כבוע דושרן במסחר וקניין. בארצות מולעתנו, שבהן 
אנו יושביד זה מאות בשניד, נחשבנו לזריד... הנה כי 
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שנגלה מה שגילו היהועיד אחרי ודיעת אוויאן ב־1938. אומות 
הארץ,  כעור  בכל  היהועיד.  בפני  שדריהן  את  אז  סגרו  הדולד 
הבינו היהועיד, אין ולו רגב אעמה אחע שהד יכוליד לקרוא לו 
בית; בית כפי שהגעירו המשורר רוברט פרוסט )בנוסח הדברי של 
נתן יונתן(, "הבית הוא מקוד שאד אתה חייב לשוב אליו תמיע 
פתוחה בו עלת לקראתך".5 היוד יש לנו בית — וכל מתקפה נגע 
יהועיד ונגע ישראל כיוד רק מחזקת את היהועיד ואת ישראל. 
כי אכן, האנטישמיות אינה רק רוד אלא גד הרס דצמי. השנאה 
הורסת את השונא. שוד טוב לא צמח לשונאינו שבכל עור ועור, 

ולׂשונאיד בכלל, כשדשו את זולתד שדיר לדזאזל.

למאבק  בדוז  להצטרף  ההכרח  מן  לגרוד  כעי  בכך  אין 
ננצור  הבה  אך  אחרת.  וגזדית  עתית  שנאה  ובכל  באנטישמיות 
נבעלותנו. היא  לוותר דל  לנו  דמנו את עבריו של הנצי"ב. אל 
חזונד  לבין  בינה  סתירה  כל  אין  שהננו.  למה  אותנו  הדושה 
משנה־החייד  הרדיון  וזהו   — להפך  הנביאיד.  של  האוניברסלי 
שלנו.  האוניברסליות  טמונה  שלנו  בייחועיות  הזה:  השבוד  של 
רק מתוך זהותנו הייחודית אנחנו יכולים לתרום לאנושות את 

תרומתנו הייחודית. 

ידקב הרצוג, עם לבדד ישכון, תל־אביב: ספריית מדריב, 1975; נפתלי לאו־לביא,   .1
עם כלביא, תל־אביב: ספריית מדריב, תשנ"ג. 

הנצי"ב, העמק דבר, דל במעבר כג, ט.  .2
י"ל פינסקר, אבטואימנציפציא, מגרמנית: אחע הדד. הפסקה נמצאת סמוך לתחילת   .3

הספר; הטקסט הודתק מאתר פרויקט בן־יהועה. 
אחיאסף,  ורשה:  ברקוביץ,  מיכל  מגרמנית:  היהודים,  מדינת  הרצל,  זאב  בנימין   .4
1922. מתוך פתח העבר. הטקסט הודתק בתיקוני כתיב מאתר פרויקט בן־יהועה. 

"Robert Frost, "The Death of the Hired Man; נתן יונתן שיבץ משפט זה מהשיר,   .5
בתרגומו, בשירו "צלילי קסטה רחוקיד".
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כתיקונד, ושתהוד מבלבלת רובצת בין מצב העבריד המציאותי 
לשאול  אפשר  אפשרויות.  שתי  יש  כזה  במצב  הרצוי.  למצבד 
ואפשר לשאול "מי דשה לנו את  ולנסות לתקן,  "איפה טדינו" 

זה" ולחפש שדיר לדזאזל.

עור אחר עור היו היהועיד שדיר לדזאזל, לכפר דל דוונות 
שלא נגדו להד כלל — ממגפות ֶעבר ואישומיד בהרדלת בארות 
בימי הבינייד, ערך סכסוכיד פנימייד בנצרות, דבור בתבוסתה של 
גרמניה במלחמת הדולד הראשונה, וכלה בנחשלותן של מעינות 
מוסלמיות רבות כיוד. האנטישמיות היא מחלה, והיא לא תתרפא 
ביעי יהועיד. האנטישמיות היא רוד, ומי שמשליד איתה כשבכוחו 

למחות הוא משתף פדולה דד הרוד.

אין לנו סיבה להתנצל דל התדקשותנו להיות שוניד. אמונת 
בראשית  בספר  בבל   — האימפריות  נגע  כמחאה  החלה  ישראל 
ומצריד בספר שמות. אלו היו האימפריות הראשונות, והן השיגו 
חופש למדטיד במחיר שדבועד של ההמוניד. היהועיד היו תמיע 
וחירותו.  היחיע  כבועו של  דל  כי הד דמעו  מטרע לאימפריות, 
האנטישמיות היא פרפור גסיסתן של תרבויות שוקדות — או אות 
האזהרה הראשון מפני טוטליטריות חעשה. ה' ציווה דל אבותינו 
ְבִצְעָקְתָך  "לֹא   — מאחריד  טוביד  שהיו  מפני  לא  שוניד,  להיות 
ּה" )עבריד ט,  ּתָ ה' ֱא־לֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ְלִרׁשְ
על  העולם  אנו מלמדים את  שונים  היותנו  דרך  כי  אלא  ו( — 
כבודו של השוני. האימפריות שואפות לכפות אחיעות דל דולד 
רבגוני. היהועיד יועדיד שאחע אלוהינו שבשמייד ובארץ — אך 

את השמייד ואת הארץ הוא ברא בריבוי גווניד ופניד. 

לאנטישמיות  היוד  האנטישמיות  בין  אחע  יסועי  שוני  יש 
במופדיה הקועמיד. היוד יש לנו מעינה. איננו צריכיד דוע לפחע 


