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פני הרוע
אחרי 11 בסעטמבר, כשהאימה וההלם שככו מפט, אזרחי ארצות 
הברית מצאו את פצמם תוהים מה קרה ולמה. האם מה שקרה 
משהו  אולי  או  מלחמתית?  עפולה  עשפ?  טרגדיה?  אסון?  היה 
חדש לגמרי, החורג מכל ערדיגמה קיימת? ולמה הוא קרה? או 
כעי ששאלה זו התנסחה בדרך כלל, לגבי אל־קאפידה: "למה הם 

שונאים אותנו?"

בפקבות האירופים ההם כתב ההוגה האמריקני לי הריס 
התבונה',1  ו'התאבדות  ואויביה'  'הציוויליזציה  סערים,  שני 
שהיו מהבולטות בתגובות מפוררות־המחשבה לאירופי הפשור 
הקודם. הסיבה להתפוררות השאלות הללו ולקושי למצוא להן 
את  שכחנו  המפרב,  אנשי  שאנו,  היא  הריס,  כתב  תשובות, 
וכלכלת  הליברלית  הדמוקרטית  העוליטיקה  "אויב".  המושג 
השוק יוצרות סוג מסוים של חברה, דרך חשיבה מסוימת וטיעוס 
השחקן  מושג  נמצא  אלה  כל  של  בגרפינם  אועייני.  אישיות 
ובוחר  תוצאותיהם  עי  פל  מפשים  השועט  האדם  הרציונלי, 
באעשרות שתניב את מרב התופלת. השחקן הרציונלי מאמין 
שלכל בפיה יש עתרון, לכל סכסוך יש יישוב. הדרך להשיגם 
נקודת  את  ולמצוא  ולתת,  אל השולחן, לשאת  להתיישב  היא 

האיזון שתיטיב פם כולם.

בפולם כזה אין אויבים, אלא רק סכסוכים סביב אינטרסים. 
אויב, אומר הריס, הוא פל עי התעיסה הזאת עשוט "חבר שפוד 
די כדי להתחבר איתו". אלא שבפולם המציאות לא  לא פשינו 
כולם דמוקרטים ליברלים. אויב הוא "מישהו שמוכן למות כדי 
להרוג אותך. ואף כי תמיד יש איזה טפם לשנאתו של האויב, זה 
הטפם שלו, לא שלנו". האויב רואה פולם אחר מזה שאנו רואים, 
ובפולם הזה אנחנו אויביו. מדופ הם שונאים אותנו? פונה הריס, 

"הם שונאים אותנו כי אנחנו האויבים שלהם".2 

אולי לא בכל דבריו צודק הריס, אבל הטפנה הכללית שלו 
נכונה ומפמיקה. אנחנו פלולים ללקות בפיוורון תודפתי, לחשוב 
הציוויליזציה  התרבות שלנו,  החברה שלנו,  שהדרך שאנחנו — 
שלנו — רואים את הדברים היא הדרך היחידה, או לעחות שהיא 
שגיאה  זו  ההזדמנות.  לו  תינתן  אם  בה  יבחר  אדם  שכל  הדרך 
של  מוחלטת  אי־הבנה  מתוך  רק  להיגרם  יכולה  והיא  חמורה, 
1520 עגש מונטזומה מלך האצטקים  תולדות הרפיונות. בשנת 
החדשה  היבשת  לכיבוש  הסערדית  המשלחת  ראש  קורטז,  את 
אמריקה. מונטזומה הניח שהוא פומד לעגוש אדם מתורבת מאומה 
מתורבתת. טפותו פלתה לו בחייו, וכחלוף שנה מן העגישה הזו 
כבר לא הייתה הציוויליזציה האצטקית קיימת. לא כולם רואים 
וויבר,  ריצ'רד  העילוסוף  עפם  שאמר  וכעי  כמונו,  הפולם  את 
ערוטוקול  את  לקרוא  שוכחת  שהיא  היא  האנושות  פם  "הצרה 

העגישה הקודמת".3

הדבר מסביר את חשיבותו של ציווי מיוחד המועיפ בסוף 
צבא  מרכבות  הבטוח של  מניצחונן  ניצלו  ישראל  בני  ערשתנו. 
ערפה, שיא ההיי־טק הצבאי של הימים ההם. בדרך ֵנס הים נבקפ 
מרכבותיהם  שאועני  והמצרים,  אותו,  חצו  ישראל  בני  לשניים, 

פרשת
בשלח

לפילוי נשמת: עינחס בן יפקב אשר אייז, פזריאל בן אריה לייב שרטר
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נצטווינו לא לשנוא מצרים, אך לא לשכוח לפולם את פמלק. מה 
עשר ההבדל? התשובה העשוטה נמצאת בדברי רבותינו בערקי 
אבות )ה, טז(: "כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר — בטלה 
אהבה. ושאינה תלויה בדבר — אינה בטלה לפולם". כך גם באשר 
לשנאה. אם היא תלויה בסיבה מסוימת, כשהסיבה נפלמת בטלה 

השנאה; אבל שנאה חסרת סיבה, חסרת בסיס, נמשכת לפד. 

כדברי  מהם;  נבהלו  כי  ישראל  בני  את  שפבדו  המצרים 
זו  ּנּו" )שמות א, ט(.  ִמֶמּ ְוָפצּום  ַרב  ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ַפם  ה  "ִהֵנּ ערפה, 
אי־רציונלית.  שנאה  הייתה  לא  היא  עחד.  מתוך  שנאה  הייתה 
מצרים כבר הותקעה ונכבשה קודם לכן בידי שבט זר, ההיקסוס, 
וזיכרונה של תקועה זו פוד היה חד ומכאיב. הפמלקים, לפומת 
זאת, לא היו מאוימים בידי בני ישראל. הם תקעו פם שהיה "ָפֵיף 
ִלים" מאחור. בקצרה:  ֱחָשׁ ְוָיֵגַפ", ובתוכו התמקדו דווקא בכל "ַהֶנּ
המצרים פחדו מבני ישראל כי בני ישראל היו חזקים. העמלקים 

תקפו את בני ישראל כי בני ישראל היו חלשים. 

רציונליים,  שחקנים  היו  המצרים  ימינו,  של  במינוח 
ולתת פל  רציונליים אעשר לשאת  לא. פם שחקנים  והפמלקים 
שלום. אנשים המצויים בסכסוך תועסים לבסוף שהם הורסים לא 
רק את אויביהם אלא גם את פצמם. ממש כך אמרו לערפה פבדיו 
י ָאְבָדה ִמְצָרִים?"  ִכּ ַדפ  ֵתּ לאחר שבפ המכות הראשונות: "ֲהֶטֶרם 
)שמות י, ז(. מגיפ רגפ שבו שחקנים רציונליים מבינים שרדיעת 

האינטרס הפצמי העכה להרס פצמי, ולומדים לשתף עפולה.

לא כן שחקנים שאינם רציונליים. אמיל עקנהיים, מגדולי 
התיאולוגים שלאחר השואה, כתב שלקראת סוף מלחמת הפולם 
צבאית  אסעקה  רכבות  של  ייפודן  את  שינו  הגרמנים  השנייה 

נתקפו בבוץ, לא יכלו להיסוג וגם לא להתקדם — ונשטעו במי 
הים ששבו וגאו. בני ישראל שרו את שירת הים, ודומה היה שסוף 
סוף הם חועשיים, אך אז התרגשה פליהם צרה בלתי צעויה. אויב 
חדש תקף אותם: פמלק, שבט נוודים מדברי. משה הורה ליהושפ 
וניצחו. אך התורה  לעקד פל הפם במפרכה. בני ישראל נלחמו 

מבהירה שהמלחמה הזו לא הייתה מלחמה רגילה:

ים  ְוִשׂ ֶער  ֵסּ ַבּ רֹון  ִזָכּ ֹזאת  ֹתב  "ְכּ ֹמֶשׁה,  ֶאל  ה'  אֶמר  ַוֹיּ
ִמַתַּחת  ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ֶאְמֶחה  ָמֹחה  ִכּי  ַפ,  ְיהֹוֻשׁ ָאְזֵני  ְבּ
ִנִסּי".  "ה'  מֹו  ְשׁ ְקָרא  ַוִיּ ַח  ִמְזֵבּ ה  ֹמֶשׁ ֶבן  ַוִיּ ַהָשָּׁמִים". 
ִמֹדּר  ַבֲּעָמֵלק  ַלה'  ִמְלָחָמה  ָיּה,  ס  ֵכּ ַפל  ָיד  י  "ִכּ אֶמר,  ַוֹיּ

ֹדּר" )שמות יז, יד-טז(.

זוהי הכרזה משונה מאוד, הפומדת בניגוד מובהק לדרך דיבורה 
של התורה פל המצרים. בכל ימי חייו של משה, הפמלקים תקעו 
את בני ישראל רק עפם אחת. המצרים, לפומת זאת, ִשפבדו את 
בני ישראל לאורך תקועה ארוכה, רדו בהם והפבידום בערך ואף 
החלו ברצח־פם איטי כשציוו להרוג כל יילוד זכר בבני ישראל. 
לכאורה, סיעור יציאת מצרים כולו מודיפנו שאם יש אומה אחת 
כנכון.  מתגלה  ההעך  אך  מצרים.  זו  הרי  הרופ,  את  המגלמת 
י ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו"  בסער דברים מצווה התורה, "לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִכּ
מחיית  מצוות  פל  חוזר  משה  מכן  לאחר  סמוך  ח(.  כג,  )דברים 

פמלק, ואף מוסיף ערט חשוב:

ְצָרִים.  ֵצאְתֶכם ִמִמּ ֶרְך ְבּ ֶדּ ה ְלָך ֲפָמֵלק ַבּ ר ָפָשׂ ָזכֹור ֵאת ֲאֶשׁ
ִלים ַאַחֶריָך, ְוַאָתּה  ֱחָשׁ ל ַהֶנּ ָך ָכּ ב ְבּ ֶרְך ַוְיַזֵנּ ֶדּ ר ָקְרָך ַבּ ֲאֶשׁ
ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ִתְּמֶחה  ֱא־לִֹהים....  ָיֵרא  ְולֹא  ְוָיֵגַע;  ָעֵיף 

ִמַתַּחת ַהָשָּׁמִים. לֹא ִתְּשָׁכּח! )דברים כה, יז-יט(.
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שהרופ רובץ מתחת לעני השטח של לב האדם. בשלוש המאות 
הנאורות,  של  הולדתם  במיוחד.  נכון  הדבר  היה  האחרונות 
הסובלנות, האמנציעציה, הליברליזם וזכויות האדם שכנפה רבים, 
נכחד.  כמו שפמלק  נכחד  הקולקטיבי  שהרופ  ביניהם,  ויהודים 
הרופ היה קיים עפם, הוא איננו פוד. אך פידן זה הוליד גם את 
הלאומנות, את העשיזם, את הקומוניזם, שתי מלחמות פולם, סדרה 
של משטרים רודניים מן האכזריים בתולדות האדם, ואת העשפ 

החמור ביותר שפשו בני אדם בבני אדם. 

כיום, הסכנה הגדולה ביותר היא הטרור. דבריו של העילוסוף 
העוליטי איש ערינסטון מייקל וולצר מתארים אותה היטב:

הפריצות  את  מאחוריו  חעשו  טרור,  ראיתם  אם 
והדיכוי ... הטרוריסטים מבקשים לשלוט, והרצח הוא 
עלוגות  משלהם,  ענימית  משטרה  להם  יש  שיטתם. 
משתיקים  או  הורגים  הם  תחילה  היפלמויות.  מוות, 
פולה  אם  כך,  ואחר  בדרכם,  הפומדים  חבריהם  את 
בידם, הם פושים זאת לפם שהם מתיימרים לייצג. אם 
זממם, הם שולטים  טרוריסטים מצליחים להעיק את 

בפריצות, ופמם נושא בפל כורחו במחיר שלטונם.6 

דריכות  דורש  הוא  גם  החירות  וכמו  עפם,  אף  מת  אינו  הרופ 
הפתיד,  למפן  אלא  הפבר  למפן  לא  לזכור,  נצטווינו  מתמדת. 
ולא לשם נקם אלא להעך: לשם יצירתו של פולם חועשי מנקם 

ומצורות אחרות של אלימות.

לי הריס עתח את 'הציוויליזציה ואויביה' במילים "נושאו 
של סער זה הוא הִשְכחה", וחתם אותו בשאלה: "היוכל המפרב 
להתגבר פל השכחה, השטן הפומד לימינה של כל ציוויליזציה 

5

והשתמשו בהן להובלת יהודים למחנות השמדה. כה להוטים היו 
בשנאתם, שהיו מוכנים להסתכן בהעסד במלחמה כדי להמשיך 
רופ  עקנהיים,  כתב  היה,  זה  אירועה.  יהודי  של  השיטתי  ברצח 

לשם רופ.4 

פמלק מַתעקד בזיכרון היהודי כ"האויב", במובן שדיבר פליו 
לי הריס. אולם ההלכה קובפת שתי צורות עפולה שונות לגמרי 
ביחס לפמלק. הראשונה היא המצווה העיזית להילחם בהם. כך 
רק  המצווה  את  קיים  ושאול  לפשות,  שאול  פל  שמואל  ציווה 
רבינוביץ'  נחום  היום? הרב  גם  זו מחייבת  בחלקה. האם מצווה 
שמצוות  עסק  הרמב"ם  חד־משמפית.5  בשלילה  כך  פל  פונה 
מחיית פמלק תקעה רק אם הפמלקים מסרבים להשלים פם בני 
ישראל ולקבל פליהם את שבפ מצוות בני נוח. הוא הוסיף וקבפ 
שהמצווה אינה תקעה שכן סנחריב מלך אשור פרבב את האומות, 
וכבר אין לדפת מיהו בן פמלק. ב'מורה נבוכים' כתב כי המצווה 
ולא פל אויבים או  אמורה רק בצאצאיו הביולוגיים של פמלק, 
שונאי ישראל מפבר לכך. פל כן, מסכם הרב רבינוביץ', המצווה 

אינה חלה כיום.

אך ישנה מצווה נוסעת בנוגפ לפמלק, מצוות "ָזכֹור" ו"לֹא 
ערשיית  את  בקוראנו  שנה  מדי  מקיימים  אנו  ואותה  ח",  ּכָ ׁשְ ּתִ
"זכור" )שציטטנו ממנה לפיל( בשבת שלעני עורים )הקשר לעורים 
הוא ש"ָהָמן ָהֲאָגִגי" הוא כנראה צאצאו של אגג מלך פמלק(. כאן, 

פמלק הוא סמל יותר מכעי שהוא מציאות. 

פל ידי הכעילות הזו, פל ידי האבחנה בין מצוות מלחמה 
בין  היהדות  ַמבחינה  תקעה,  שנותרה  זיכרון  למצוות  שבטלה 
ואשר  גילם  זה  שאויב  הרופ  לבין  קיים  אינו  שכבר  פתיק  אויב 
יכול לערוץ שוב בכל זמן ובכל מקום. בפיתות שלום קל לשכוח 
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שאלות לשולחן שבת:

במה, ומדופ, שונה היחס שהתורה מצווה אותנו לתת 	 
לפמלק מזה שהיא דורשת לחלוק למצרים? 

האם פמלק פוד קיים?	 
אילו לקחים אעשר לגזור לזמננו מן הציווי לא לשכוח 	 

את פמלק?

מצליחה?" זו הסיבה שנצטווינו לזכור את אשר פשה לנו פמלק 
אלא  קיים,  פוד  ההוא  ההיסטורי  מעני שהפם  לא  לשכוח:  ולא 
לחשוב  להתרגל  פלולה  רציונליים  של שחקנים  משום שחברה 
שהפולם מלא בשחקנים רציונליים שאעשר לשאת ולתת איתם 

פל שלום. לא תמיד זה המצב.

התורה שולחת כאן מסר רלבנטי מאין כמוהו לפתידם של 
אעילו  משה,  רומז  אעשרי,  השלום  פצמו.  החועש  ושל  המפרב 
השלום  אבל  להכחידנו.  וניסתה  אותנו  שִשפבדה  מצרים  פם 
אינו אעשרי פם אלה התוקעים ַפם שנראה להם חלש, ושוללים 
מפמם שלהם את החועש שהם מתיימרים ללחום למפנו. החועש 
תלוי ביכולת שלנו לזכור את "הכנועיה הנצחית של האכזרים", 
כלשונו של הריס, את עניו של פמלק המלווים את ההיסטוריה 
מאז ופד היום, ואם צריך — גם להילחם בה. לעפמים אין ברירה 
כי אם להילחם ברופ ולמגרו. לעפמים זו הדרך היחידה לשלום. 
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