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  ד"בס

  ו"תשסה באדר' שישי ד יום

  

  אנטישמיות פורים אנחנו והשמחה

  

 המן והברבריות האנטישמית נהפכו על יד :תקציר

, ישראל להתעוררות בתודעת עמנו של מהותו האמיתית

כל זה הוא עצם מהותו של . וזהו נצחונו של עם זה

  .פורים

  

את היכה בתדהמה ד "היהרצח האכזרי של אילן חלימי 

ובים של גלי אנטישמיות ההולכת וגואה , פתיהודי צר

הוא הוסיף נדבך לא קטן לדאגות , השוטפים את העולם

אירועים אלה , בימי ערב פורים אלו. יהודי הגלות

 מליםקדיש להתגברות שנאת ישראל מזמינים אותנו לה

 כיליד :חייב אני להתוודות בפניכםאבל קודם כל . ספור

ואף לא באכזריות ה ז לא היה לא ברצח ,אפריקה- צפון

 אבותינו חלקנו וחלק יתהשהיאכזריות , אפיינה אותוש

רמת האכזריות לאולי פרט ,  אותיכדי להפתיעבשם 

מתחת לנורמות של כל הייתה שבה מזעזע  כל הםעש

אותם רוצחי בני עמנו שם במשך יותר מאלף ושש 

 תדהמתם של יהודי אדווק ההנורא הי. מאות שנה

שכיח צליחה להעמנו הבני נית ל אופיישאמנזיה, צרפת

עשרות שזה למעלה מ, יותר מכלו, מהם סבלי אבותיהם

בשנים שהדם היהודי נשפך כמים במזרח התיכון 

 ולא ברור אם זכה יותר באכזריות שאין לתארה זה

מפעם פעמיים להפגנות מצד אחינו בגלות כדי למחות 

 דוקא היינו יותר מדיי עדים .הרצחנות המפלצתית הזו

רנו ליהודים התומכים בגלות בהסכמי שלום עם לצע

   .ובכך במתן פרס למתועב מכל, טרוריסטים שפלים

 בשאלה מתי ותלבטשה תהאנטישמיוטובי היסטוריוני 

ת של ו לא מצאו עקבות ברור,תופעה זו החלה בעולם

 . לפני הספירה הנוצריתתהשלישישנאה כזו לפני המאה 

נראית לא הייתה ו  נגדנהתהתגלש עוינותכל עד אז , אכן

אלא .  רגילה בין עמיםעוינותשונה בהרבה מכל 

.  באופן שונה בתכליתהדבריםרואה את מצדה שהתורה 

ראשון האנטישמים כבר ' מככב'בראשית ספר שמות 

כל ומראה כבר  ,פרעה, הראשון' הפתרון הסופי'ואבי 

 ורעדה ילשנאה עיוורת המלווה בחאותה הסימנים של 

הרבה ', עם בני ישראל'זהה מיד כמאותו עם שהוא מ

בספר במדבר עומד . לפני שעם זה יכיר בעצמו כעם

אותו נביא ,  בלעם,שניאנטישמי ההבמרכז הבמה 

לכל  המשדר גם הוא ,ל"כפי שמציגים אותו חז, בעמים

ה "ולוי הקב, כל סיסמאות גדולי האנטישמייםעבר 

. הם היו כבר מציפים את כל העולם רעל, פכם לברכהה

, 'עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב'רי ברכותיו וחמא

 עמו' א 'ה בישראל עמל ראה ולא ביעקב און הביט לא'

 לא יתנשא וכארי יקום כלביא עם הן'', בו מלך ותרועת

 ולא אראנו '', ישתה חללים ודם טרף יאכל עד ישכב

 שבט וקם מיעקב כוכב דרך קרוב ולא אשורנו עתה

מזהים ' שת בני כל קרקרו מואב פאתי ומחץ מישראל

, וכמובן אותךו שונא אכזר ושפל. ל את עומק שנאתו"חז

בעם שמיוחד את הזהה מ ן תורהלאחר מתשמיד  ,עמלק

 כבר במדבר להשמידוומתוך הבחנתו זו משתדל זה 

 מכאן והלאה אין אנו נתקלים ,אכן. בדרכו לארץ ישראל

עד קלאסית בתופעה שניתן לאפיינה כאנטישמיות 

לכך שתי סיבות . הבית השני עם פרשת המןראשית 

שאין גילויה אפשרי אלא במגע ישיר בין , האחת. לפחות

 מוצאים עצמנו  רק בשעה שאנו,קרי, ישראל לעמים

 זו של העמים עוינותאין : הוהשניי. בגלות נכר הארץ

 במעשינומתגלה אלא רק בשעה שאנו בולטים כיהודים 

אורך תקופת כל כמעט לוהלא , בהתנהגותנו ובזהותנו

 , גילינו עריות ושפכנו דמים,ז"בית ראשון עבדנו עה

אז מדוע , י מיטב המוסרת של העמים הגרועים"עפ

  !? אתם כמעט בכלנוזדהיהעלינו לכשאנו אלו יתנפלו 

 וליגועמלק עם ל עצם העובדה שפרעה ובאדווקאבל 

מוכיחה   קלאסית ביותר לפני היווסדנו כעםאנטישמיות

אלא שישנן תקופות ומצבים , ומה ביותרשתופעה זו קד

 עמנו לא הבין .תואו אחרות אלו היא דועכת מסיב םבה

 רק הופעת המן .סירב להביןמאד אף וזמן רב , זאת

 בתודעת תיסודיבהיסטוריה תחולל מהפכה רוחנית 

עד כדי כך שעם ישראל בפעם הראשונה יקבל , עמנו

ם ועל  היהודים עליהוקיבלוקיימו 'מרצון את התורה 

שאלה מהות מהפכה זו מתגלה דרך . )כז-טאסתר (' זרעם

בגלות האנטישמיות  המר של ןהניסיורבותינו למודי ש

 כל עם ישראלמדוע הוא סיכן את : מרדכיהעלו כלפי 

 שהיהע השיב " הראב?בסירובו להשתחוות בפני המן

נוטש תפקידו כדי להימלט  היה ואם המלך ממשרתי

ת "שו(ם אלאשקר " מהר.שובנפ מתחייב היהמהבעייה 

.) סב- :סא(י ההיא דסנהדרין "השיב עפמצידו ) עו' סי

לכן , ז וגם נשא על לבו צלמים"שהמן עשה עצמו ע

רבים ועוד טעמים , ז"עבהשתחוויה לפניו היה משום 

אבל ארשה לומר ששאלה זו שאלה . נוספים נאמרו

רבותינו שבכל הדורות ענקי רוח . מפתיעה היא מאד

 מסויג- הבלתיזה אבל למרות כבוד , היוליון וקדושי ע

,  זו מעוררת פליאהשאלתם, הםפילכשאנו רוחשים 

, הלא. וחוששני שהיא פרי נסיונם המר בגלות הקשה

מניין להם שבמעשה כזה של מרדכי היה משום סיכון 

! הלא מדובר שהחלטה של אדם פרטי יחיד? עם ישראל

על וגדולי עמנו זה שכבר נעשה הדבר שיגרתי ש

זה התנהגות פרט מאשימים כל עמנו לא הבחינו ש

בפעם הראשונה בתולדותיו עמנו : ק מה שקרהובדי

לדעת (לפיה איש אחד יחטא , זו משונה בתופעהמבחין 
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איך ? המן הרשע קוצףכולו ועל העדה והעם ) המן

 תהשמדמתעורר רצון של אחד של אדם פרטי ' פשע'מ

  !?עם שלם

העמיד אותנו על )  רפד'א סי"ת ח"שו(ז "הרדב מתאבו

 לא מרדכי כי אצלי והנכון'כתב הזו לכשההבנה הנכונה 

 שהמלך וגם ישראל בכל ידו שישלח אדעתיה אסיק

 נראה וכן דבר לא על ולהשמיד להרוג אותם ימסור

 משמע נעשה אשר כל את ידע ומרדכי דכתיב מהכתוב

 היה לא עצמו על אבל דבר ידע ולא הרגיש לא דבתחלה

 חנניה כמעשה' ה קדושת על נפשו למסור השרצ חושש

 משתחוים העולם כל שהיו שראו כיון ועזריה מישאל

 עשה וכן השם קדושת על נפשם ומסרו עמדו לצלם

 בנקודה זו מתגלה כל ,כןוא. 'למד ומהם מרדכי

איך יתכן שמערכת :  של האנטישמיותהפרובלמתיקה

ון  מובילה לרצאחד ליהודי אחדיחסים בעייתית בין גוי 

האבסורד הזה חורז את כל ! ?השמדת עם שלם

היה האם יש להזכיר שוולטר הפילושמי . תולדותינו

מרגע כרוני לשונא חולני בן יום  נהפך ,בתחילת דרכו

שאיבד את מניותיו בבורסת שטרסבורג לטובת יהודי 

!). ? בצרפתפרשת דרייפוס הראשונה(בשם דרייפוס 

 למי שירד לעומק ההבנה של ביותרפשוט פשר חידה זו 

ה קשה לקבלה פשר זאף אם , ההבדל בין ישראל לעמים

 רק האנטישמים הבינו :אדווקבני עמנו רבים מ מצד

של ,  של עם מיוחד זהוהחטיביותמהותו ואת היטב את 

', האמירך היום להיות לו לעם סגולה' ה'. זה' עם ה

כלל אינם ניתנים להבדלה ופרט ובעם סגולה זה 

קדושת הכלל חופפת ואופפת כל פרט כי , רדהולהפ

ביותר  היהודי המתבולל וגם,  מבלי ידיעתואףופרט 

 .נשאר יהודי עד לשד עצמותיו אף אם מתכחש הוא לכך

 האנטישמי מבחין ופעמים רבות למורת רוחו וזעובדה 

 די להזכיר שכאשר פיכטה נשאל על ידי .של היהודי

 האם יש ממשלת גרמניה אחרי המהפכה הצרפתית

הוא ,  את האזרחות הגרמניתליהודיםלהעניק מקום 

לא  א,אה לכך כל אפשרותואינני ר'ללא היסוס השיב 

ף  ויוחל, אחד את הראש לכולםה בין לילתייכר אם כן

   !'רעיון יהודי אחדאפילו בראש שאין בו 

השנאה שהקיפה אותו . יחודו למד עמנו בדרך הקשהעל 

את שורשה לא  להבין מבלי שיצליח, מכל עבר בגלות

 אדווקאולי  ,הייתי מעיז לומרו, את מקורהלא ו

ורת זו היא שהביאה אותו לבחון והאבסורד שבשנאה עי

 ומשם לעמוד על ,לרדת למצולת נשמתו, את נבכי נפשו

 ובגוים לא עם לבדד ישכון'אופיו השונה העושה אותו 

אלא , משום שאינו רוצהלא אינו כמו כולם ו. 'יתחשב

 אינו מצליח להיות כמו כולם , הגמור הוא הנכוןההיפך

אצילותו ! אף כשהוא משתדל בכל כוחו להידמות אליהן

אף כשהוא מתלבש של בנו של מלך חופפת עליו 

בהתחפשותו . מנודיםעניים ושל ים קרועים של שובבל

מרטוטים אלו סאינו מבין שזו בן המך הוא היחיד ש

 שבחותם מנהגיואינם מצליחים להסתיר מהלכיו דרכיו ו

גדולי אנטישמים מבינים זאת  .מלכות הם טבועים

סתירה גם פשר הומכאן , ומכאן שורש שנאתם, היטב

הגיונית ובין -הבלתיו בין עוינותם הויסרלית לכאורה

השבחים המופלגים שרק הם העיזו וידעו להרעיף על 

, האחרוניםעד הדורות זה כבלעם ו, רעהפכ, עמנו

האם עם 'ארנסט רנאן הכותב  כאנטשימיםלדוגמא בפי 

ם הוא מיהאם בהמולת הע? וייעודהשיג את ישראל 

 ללאנשיב , כן? ד לו מראשיתעשמר על התפקיד שהו

 אמונת המין הושתתהעם ישראל היה הגזע עליו . סוסיה

התייחס לגורלו העצמי ברצינות לא שום עם . האנושי

מלאת חש בצורה כה שום עם לא , ישראלה גדולה ככ

שום עם לא , כלאוםאת כאביו את שמחותיו ו חיות

את ישראל ניצח . הקדיש כמותו את כל חייו למען רעיון

היום בו התפשטה בשורה . לוחציוכל לה את יהזמן וב

 שחגגה שנה מוקדם מדי את נפילת, נכונה- לא

SEBASTOPOL ,ימיו כל שהיה מבלה , יהודי זקן מפולין

ת מסמכים בקריאכולו שקוע , בספריה האימפריאלית

: ניגש אלי בצטטו קטע זה מישעיה, מעלי אבק על עמו

 המאוחדים היה ןניצחו". ! ...היא נפלה בבל, היא נפלה"

ל ידי ע, נגד אחיובוצעו ל הפשעים שע רק העונש ועיניב

. מי שהוא היה מכנה הנבוכדנצר והאנטיוכוס של ימינו

הגאונות החיה , דרך הזקן העצוב הזה, כך ראיתי לפני

 כפיים על כל ההוא מח. העם הבלתי ניתן להשמדהשל 

על  זכה לנקמההוא , םלומעונה על ידי כ: החורבות

אבל דבר , דבר אחדלרק לשם כך הוא היה זקוק . כולם

זה באופן . תההישרדו :שאין האדם יכול להעניק לעצמו

הגשים את הנבואות הנועזות ביותר של זה שהוא 

עתה  ירושלים היא .העולם שביזהו בא לקראתו :נביאיו

שא להוקרה מצד מו. 'בית תפילה לכל העמים'באמת 

היא העיר הקדושה לארבע , המוסלמי, הנוצרי, היהודי

ונבואת זכריה התגשמה עד האות , מאות מיליון אנשים

 צבאות בימים ההמה אשר 'א' כה אמר ה: "האחרונה

יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף 

" עמכם'  לאמר נלכה עמכם כי שמענו אאיש יהודי

  .') כג-זכריה ח (

) ל"הנ(ז "ורק כך אפשר להבין תירוצו השני של הרדב, כך

 הקדש ברוח מרדכי צפה נ"א'להתנהגותו של מרדכי 

 ולא הזה המעשה י"ע לגדולה לעלות ישראל שעתידין

 אמר כך כל מצטער היה למה כ"א ת"וא. לדחותה רצה

 שאמר ה"ע אבינו יעקבד כמעשה החטא גרם שמא

 נראה הזה ובלשון וגומר עשו מיד אחי מיד נא הצילני

צריך משהו קרוב מאד לרוח , אכן. 'ל"ז רבותינו ממדרשי

הקודש כדי להעיז למרוד בשיקולים שכליים 

אבל . מרדכיהעיז להסתכן כפי שוובפרגמטיזם פוליטי 

ביא סוגלים להכבוד לאומי מולא אין רוח גבורה 
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תחושה עמוקה מאד שהעם המיוחד  ללא תעוזה כזול

עם אחר מוכן ל להרשות לעצמו מה שכל ואינו יכ

זו אינה אלא עילאית  פנימית ותחושה, להרשות לעצמו

   .תגלה במעשי גבורה של מנהיגים כמרדכיהשכינה המ

ולנסי -אמדו לוי. א' פרופעומדת למיוחדת במינה זכות 

:  הבאהו שהטיבה לאפיין את האנטישמיות בקביעה"הי

 זה האחרון משמש לו מראה ,כשגוי מסתכל ביהודי

מראה זו ן שווכי, לתוכה הוא מבחין היטב בפרצופו

לא , ויבעינמחזירה לו תמונה הרחוקה מלמצא חן 

  .מראההנשארת לו כל ברירה אחרת אלא לשבור את 

עלנו  תעוזתו של מרדכי וסכנת ההשמדה שריחפה

הם , יה כולההפגישו שני מהלכים בהווכתוצאה ממנה 

 אבל ,עוררו מצד אחד את ההשגחה האלהית על בניו

 , ההכרה בייחודנו בחובותינוהם עוררו בנו, יותר מזה

בפעם הראשונה בתולדותינו אני מכירים בייעודנו ו

ואיך ?  מזוההיש גאולה גדול. ומקבלים אותו בשמחה

נצחוננו בזכות לא תהיה השמחה פורצת גבולות לאור 

הנצחון היה צפוי עבור ? זונסיית התערבות אלהית 

אבל החשוב היא , עמנו שאביהם לא נטש אותם מעולם

לכן . הכרתנו בעצמותנו-האורה שגירשה את ערפל אי

יהי רצון . 'ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר'

  .  ישראללשיהיה גם כיום לנו ולכ

  

  ר אליהו רחמים זייני"הרב ד

  1חיפה' אור וישועה'ראש ישיבת ההסדר 
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