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ָך ה ֵרעֶּ  ?ָלָמה ַתכֶּ

 

הרועה הנאמן, האידיאלי, שהתמסר כולו  –משה מכונה במסורת היהודית: "רעיא מהימנא" 

לשמירת עדרו. את מסירותו לעמו ולמאבק נגד העוולות, מתארת התורה בשלוש תמונות: 

משה מציל עברי מידי המצרי המענה אותו ואת בנות יתרו מהתעללות הרועים. בין שתי 

אַוי  התמונות, מתוארת שלישית, בה מתערב משה כדי למנוע מעין "מלחמת אחים": " ... צ 

י ֲאָנִשים ִעְבִרים ִנִצים ה ְשנ  ֶעָך, ְוִהנ  ֹּאֶמר ָלָרָשע ָלָמה ַתֶכה ר  "? בתשובתו של המכה מהדהדים ַוי

ינּודברי אנשי סדום ללוט: " ט ָעל  ר ", והוא מוסיף "ִמי ָשְמָך ְלִאיש ַשר ְושֹּפ  ִני ַאָתה אֹּמ  ַהְלָהְרג 

". מהמשך הפסוקים ניתן לשער שמישהו, אולי המכה עצמו, הלשין ִריַכֲאֶשר ָהַרְגָת ֶאת ַהִמצְ 

ש ַלֲהרֹּג ֶאת מֶשהעל משה: " ". על פי המלשינים, אין זכות ַוִיְשַמע ַפְרעֹּה ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ַוְיַבק 

ינּולמשה להיות " ט ָעל  ", אבל זכות זאת ניתנת לאחר, דווקא לזר המשעבד. על ַשר ְושֹּפ 

זאת חזרה ההיסטוריה בימי הבית השני. תיאר זאת רש"י, האקטואלי אף תשע  טרגדיה

מאות שנה אחרי פטירתו, בפירושו לשיר השירים. את המגילה הזאת קרא רש"י, בעקבות 

המדרש, כדיאלוג נבואי הכתוב מנקודת המבט העלולה להתממש בגלות. זהו דיאלוג בין 

רת העבר ומלכודותיו. לפי מפתח זה קורא השכינה לבין כנסת ישראל, המשוחחים על תפא

ִלְראֹות  - -ֶאל ִגַנת ֱאגֹוז ָיַרְדִתי יב(: "-רש"י שניים מהפסוקים הקלאסיים שבמגילה )ו, יא

צּו ָהִרמִֹּנים נ  י ַהָנַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן ה  ֹּא ָיַדְעִתי. ְבִאב  יב". ָנִד ַנְפִשי ָשַמְתִני ַמְרְכבֹות ַעִמי  - - ל

באתי אל מקדש  הנה – ֶאל ִגַנת ֱאגֹוז ָיַרְדִתיבפסוק הראשון פונה הקב"ה אל עם ישראל: "

י ַהָנַחל ... תלמידי  –מעשים טובים אראה בך. ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן ...  - שני זה אליך. ִלְראֹות ְבִאב 

צּו ָהִרמִֹּנים ... וסופרים חכמים נ  ". על דברים אלה עונה כנסת ותיומקיימי מצות מלאי זכ -ה 

ֹּא ָיַדְעִתי ישראל בקינה: " ונכשלתי בשנאת חנם ומחלוקת  ...זהר מן החטאילא ידעתי לה -ל

עד שהיה מביא אחד מהם את מלכות  ,הורקנוס ואריסתובלוס ,שגבר במלכי בית חשמונאי

" לכובשי ַעמי. ניתיםאני בעצמי ִמ  - ...ַנְפִשי ָשַמְתִני... עבד הונעשה ל הרומי וקבל מידו המלוכ

ניסחו  -צאצאי ממליכי הזרים, המשיכו בדרכיהם עד עצם היום הזה. הפרופסורים שבהם 

את הפנייה לממסד האקדמי בעולם כדי להחרים את המוסדות הישראליים בהם הם 

    מלמדים, כביכול כדי "להחזיר בתשובה" את כנסת ישראל כולה.                       

 

 רצח בהוראת היתר

תיאור המריבה בתורה קצר. משה מגיע למקום כאשר המריבה כבר בעיצומה. אין אנו 

ֹּאֶמר ָלָרָשעיודעים כלום על סיבותיה והתפתחותה, ולמרות זאת נאמר: " כיצד ידע משה  ".ַוי

 לזהות אותו? אולי דווקא המוֶכה היה אשם? לפי ריש לקיש התשובה פשוטה )סנהדרין נח

". אולי הצדק אתך, אף על פי שלא הכהו", וזאת "נקרא רשע... המגביה ידו על חבירוע"ב(: "

המֶכה, אך עצם האיום הכלול בהרמת היד על הריע והאח, פשע הוא. גם כאן, המריבה בין 



ִמחּוץ ְתַשֶכל העברים הנצים בעצם ימי השעבוד, חזרה על עצמה בימי המצור הרומאי. "

יָמה"" האויב, ֶחֶרב ֲחָדִרים א  מלחמת אחים איומה. זהו אתגר גורלי שליווה אותנו  -" ּומ 

בפרקים רבים של ההיסטוריה היהודית, ומלווה אותנו עד עצם היום הזה. האם נלמד 

להתווכח ולהיאבק בינינו, האם נדע לנצח ולהפסיד, ללא אלימות וללא איומים, ללא שנאת 

 חינם? 

אחים. הדברים ידועים -חינם ומלחמת-ה נאבקה נגד שנאתההגות היהודית על כל דורותי

ואף נדושים. כאן רוצה אני להתייחס אליהן מנקודת מבט שלא הודגשה כראוי. עמד עליה 

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין )הנצי"ב(, ראש ישיבת וולוז'ין, ב"העמק דבר", פירושו לתורה 

עבודה זרה וגילוי עריות בשביל  הראשון הי]בית[ רבן ווהנה ידוע דח)דברים לב, ה(: "

אך  ,ועבודת ה' השהיו עוסקים בתור... נםימפני שנאת חית שני... רבן בחווושפיכות דמים... 

 'צדוקי'ר על איזה דבר שהוא ב  שהיו דנים את העֹופיכות דמים לשם שמיים, היה רוב ש

אמר ית שני רבן בור חעל דו" ' ]'בוגד' בלשוננו[..." ואולי ניתן להוסיף  גם 'רודף'.מסור'ו

ש ּוְפַתְלתֹּל]הכתוב[ ' מעורב  ,ומפותל הרבה ,שהוא הולך בעקשות ותועה מדרך השכל ',דֹור ִעק 

לשם  הומסובך מעשים טובים עם מעשים רעים. וקשה להפריד הטוב מן הרע באשר הרע נעש

לפתח רעיון זה. הפסוק מורה שם:  לד( המשיך הנצי"ב-שמים". במקום אחר )במדבר לה, לא

חַ " ֹּא ִתְקחּו כֶֹּפר ְלֶנֶפש רֹּצ  ן ... ְול א ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם יְשִבים ָבּה ֲאֶשר ֲאִני שֹּכ  ֹּא ְתַטמ  ְול

י יִ ה' ִכי ֲאִני  - - ְבתֹוָכּה ן ְבתֹוְך ְבנ  ל". לפי הנצי"ב, "שֹּכ  על רציחה  ]הכתוב[... כאן הזהירְשָרא 

גם רצח כזה  .", דהיינו על רצח שקיבל היתר, אישור דתי או אידיאולוגיוראת היתרבה

". הכתוב מלמד אותנו שהשכינה ועם ישראל קשורים זו בזה. השכינה מטמא את הארץ"

שֹוָרה עלינו כאן, במדינת ישראל. אולם אם חלילה הרציחות ייטמאו את הארץ, אף אם הן 

כינה תהיה מוכרחה לעזוב אותה. מתוך כך, מתפרש "בהוראת היתר" או "מוצדקות", הש

ן ה' ִכי ֲאִני הפסוק באירוניה מזעזעת. לדברי הנצי"ב, הקב"ה אומר לכנסת ישראל: " שֹּכ 

י יִ  ל, ְבתֹוְך ְבנ  בארץ  ...ומאחר שלא אוכל לשכון ,אין שכינתי בעולם רק בקרב ישראלְשָרא 

". כדי לשמור על ישיבת ישראל אחרי מוכרח אני להמשיך עיקר ,מפני הטומאה ישראל,

הקשר בין השכינה לעם, מוכרח הקב"ה הגולה מארץ ישראל, להוציא גם את כנסת ישראל 

 לגלות.

 

 חתולי השמירה של הדמוקרטיה

עלינו להילחם נגד הסכנות המאיימות עלינו אך בזהירות כפולה ומכופלת. איסור ההכאה 

ֹּא יִֹּסיף" ות בית דין:נלמד בהלכה באופן פרדוכסלי, מדיני מלק " )דברים כה, ַאְרָבִעים ַיֶכנּו ל

דין המשתמש באלימות בצורה לגיטימית אסור -בית-ג(. הפסוק מלמד אותנו שאף לשליח

ֶלהלהפעיל כוח שמעבר להכרחי, " יֶניָך... ֶפן יִֹּסיף ְלַהכֹּתֹו ַעל א  ". תהיה זאת ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלע 

דו. כל מי שהיה עד לאלימות משטרתית מיותרת ולאכיפת החוק פגיעה בגוף האדם ובכבו

שיצאה מגדרה מבין זאת. גם 'אלטלנה' עלולה חס וחלילה, לחזור, וגם היא כלולה בסכנה 

". גם בשם המשפט, ה להרוגושכסבורים היו שמצו עליה התריע הנצי"ב: "שפיכות דמים...



כח(: -)א, כזישעיה י הנצי"ב בדברי החוק והסדר, עלולים להיעשות מעשי פשע, הרמוזים לפ

". לפושעים חסרי ערכים ומצפון יתחברו ְוֶשֶבר פְֹּשִעים ְוַחָטִאים ַיְחָדו...  ִציֹון ְבִמְשָפט ִתָפֶדה"

אחד מחשובי הפוליטיקאים ". בשגגת מחשבה.. בהוראת היתר. ...חוטאיםאנשי החוק ה"

'. הוא טבע ביטוי שנון: 'שנאת שכר', דהיינו הישראלים הסתייג מעצם המושג 'שנאת חינם

שנאה שיריבנו הפוליטי הרוויח במעשיו ובעמלו. בדבריו מונח לדעתי המפתח להבין את 

דבריו של הראי"ה קוק, שקבע שאם הבית השני נחרב בגין שנאת חינם, הבית השלישי חייב 

וותר לחלוטין על השנאה. להיבנות על ידי אהבת חינם. נאבק בכל כוחותינו על דעותינו, אך נ

 כל שנאה בין אחים, היא שנאת חינם.  

אחריות מיוחדת מוטלת בתחום זה על אמצעי התקשורת, כלבי השמירה של 

הדמוקרטיה. ושמא, חתולי השמירה!? אחד מחכמי תנועת המוסר העיר שרק לכאורה 

קיימת קואליציה בין עקרת הבית לבין החתולים. אמנם כן, שניהם רודפים עכברים. אך, 

רים כלל, החתולים דווקא כן! למרות זאת יש ביניהם הבדל. עקרת הבית לא רוצה עכב

ההגברה הניתנת בתקשורת לכל אמירה טפשית או אומללה כדי "להוקיע" אותה, מעוררת 

בי שוב ושוב היפותזה טורדנית. אולי קיים איזשהו שהוא מנגנון אסטרטגי חבוי על פיו 

דואגים החתולים שהעכברים יפרו וירבו כדי להבטיח את עתידו של הספורט "המוסרי" 

 זין בו הם עסוקים. מתוך כך הם מרבים עכברים בישראל. והמ


