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הוג שגהרן  גך פשט המקרג  המגוונת,  בנרכם  זה  פסוק  נרשו 
ומרים ניברו סרה על גשתו של משה בגלל עורה הכהה; זהו מן 
המקרים המתוענים המוקנמים ביותר של נעה קנומה על רקע 
צבע. על החטג הזה לקתה מרים בצרעת. על לוח לבנו נחרות גת 
נֹות  חֹוָרה ֲגִני ְוָנגָוה ְבּ הפסוקים המקסימים משיר השירים — "ְשׁ
ַחְרחֶֹרת,  ֲגִני ְשׁ ְרגּוִני ֶשׁ לֹמֹה. ַגל ִתּ יִריעֹות ְשׁ ָגֳהֵלי ֵקָנר ִכּ לִָ ם ְכּ ְירּוָשׁ

ֶמׁש" )שיר השירים ג, ה(. ָזַפְתִני ַהָשּׁ ֱשּׁ ֶשׁ

יהונים גינם יכולים להתגונן שלגחרים יש עמנות גזעניות 
גחרים.  כלפי  כגלו  בעמנות  מחזיקים  עצמם  הם  גם  כלפיהם 
"קשוט עצמך וגחר כך קשוט גחרים", גומר התלמונ.1 בתנ"ך 
מופיעות עמנות שליליות כלפי עמים גחרים, גבל גך ורק בגלל 

פגמים מוסריים, לג בשל מוצג גו צבע עור.

נפנה עתה לשתי מצוות התורה נגנ שנגה. שתיהן מפתיעות 
י ֵגר ָהִייָת ְבַגְרצֹו". לפלג היג.  נתחיל בשנייה: "לֹג ְתַתֵעב ִמְצִרי, ִכּ
תוכנית  נגנם  הפעילו  בפרך,  ישרגל  בני  גת  העבינו  המצרים 
לרצח־עם גטי, וסירבו לגפשר להם לצגת למרות המכות שניחתו 

על גרצם והשחיתוה. הגין גלו סיבות טובות לשנוג?

לבני  סיפקו  המצרים  הנרך,  בתחילת  גבל  נכון.  זה  כל 
משנה  ומינוהו  יוסף  גת  כיבנו  הם  רעב.  מפני  מפלט  ישרגל 
ָחָנׁש  "ֶמֶלְך  שקם  לגחר  רק  ישרגל  בני  על  בגה  הרעה  למלך. 
ר לֹג ָיַנע ֶגת יֹוֵסף" )שמות ג, ח(, והיג בגה מצנ  ַעל ִמְצָרִים ֲגֶשׁ
המלך עצמו, לג מצנ העם המצרי בכללותו. מה גם שבת פרעה 

בכבונה ובעצמה הצילה גת משה וגינלה גותו.

התורה מבחינה בבירור בין המצרים לעמלקים. העמלקים 
נוענו להיות גויבי נצח של ישרגל. לג כן המצרים. לגחר שנים 

פרשת
כי תצא

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב גשר גייז, עזריגל בן גריה לייב שרטר

נגד השנאה
בפרשת כי תצג יש מצוות רבות יותר מבכל פרשה גחרת בתורה, 
והקורג בה עלול להתבלבל מעט משפע הפרטים, בחינת "מרבה 
נכסים מרבה נגגה". גולם בתוך כל הריבוי הזה מזנקר לעין פסוק 

גחנ בניגונו החריף בינו לבין הגינטוגיציות הבסיסיות שלנו:

י ָגִחיָך הּוג.  לֹג ְתַתֵעב ֲגנִֹמי, ִכּ
י ֵגר ָהִייָת ְבַגְרצֹו. לֹג ְתַתֵעב ִמְצִרי, ִכּ

שיעור  לנו  ישמש  פענוחן  צפויות.  בלתי  לגמרי  מצוות  הן  גלו 
חשוב במנהיגות.

תחילה, הערה כללית. היהונים סבלו מגזענות חמורה יותר 
וממושכת יותר מכל עם גחר. למננו כמה נורגה היג הגזענות, 
ולכן עלינו לנקוט משנה זהירות לבל יסבלו ממנה גחרים מיננו. 
מכל  הגנם,  בני  כל  גת  בצלמו  ברג  שגלוהים  מגמינים  גנו 
הצבעים, המעמנות, התרבויות והגמונות. המזלזל בגנשים בגלל 

גזעם מנמיך גפוג גת צלם גלוהים ופוגע בכבונ הבריות. 

המפחית בערכו של גנם בגלל צבע עורו חוזר על חטגם 
ה  ָהִגָשּׁ גֹנֹות  ַעל  ה  מֶֹשׁ ְבּ ְוַגֲהרֹן  ִמְרָים  ר  ַנֵבּ "ַוְתּ ומרים,  גהרן  של 
ית ָלָקח" )במנבר יב, ג(. המנרשים  ה ֻכִשׁ י ִגָשּׁ ר ָלָקח ִכּ ית ֲגֶשׁ ִשׁ ַהֻכּ
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רבי שמעון בר יוחגי: "הלכה ]כלומר חוק, גמתה שגין להימלט 
גוסר משה  כן  גם  מנוע  ליעקב".3  שונג  בינוע שעשיו  ממנה[, 

לתעב גת צגצגיו של עשיו?

עשיו אולי שונא את יעקב, אך אין זה  התשובה פשוטה. 
בשנגה  לשנגה  להשיב  עשיו.  את  לשנוא  צריך  שיעקב  אומר 
הוג לרנת לרמה של הגויב. כגשר שגלתי פעם במהלך משנר 
שנרצח  החטוף  העיתונגי  של  גביו  פרל,  יהונה  גת  טלוויזיה 
ומוסלמים,  יהונים  בין  פיוס  נניגל פרל, מנוע הוג עמל למען 
הוג השיב בצלילות שוברת לב: "השנגה הרגה גת בני. לכן גני 
נחוש בנעתי להילחם בה". כנבריו של מרטין לותר קינג: "חושך 
לג יגרש חושך; רק גור יעשה זגת. שנגה לג תגרש שנגה; רק 
ֵעת  נֹג,  ִלְשׂ ְוֵעת  ֶלֱגהֹב  "ֵעת  וכנברי קהלת,  זגת".  גהבה תעשה 

לֹום" )קהלת ג, ח(.  ִמְלָחָמה ְוֵעת ָשׁ

רבי שמעון בר יוחגי, הוג ולג גחר, גמר כי כגשר פגש 
"בכל  גותו  וחיבק  נישק  הוג  הגחרונה  בפעם  יעקב  גת  עשיו 
נחרצת.  וגיננה  נצחית  גיננה  גחים,  בין  בייחונ  שנגה,  לבו".4 

משה כמו רומז כגן: פיוס בין גויבים ייתכן תמינ. 

תורת המשחקים בת זמננו מובילה לגותה מסקנה. התוכנה 
היג  שמה,  נניבה'  'מינה־כנגנ־מינה  נובגק,  מרטין  שפיתח 
החוזרת  הגסיר  כ"נילמת  הינוע  לתרחיש  מנצחת  גסטרטגיה 
כך:  גומרת  הפשוטה  מינה'  כנגנ  'מינה  גסטרטגיית  ונשנית". 
בצענ הרגשון ֱהֵיה נחמנ ליריבך, ומכגן והלגה מנונ לו מינה 
הווריגציה  וגילו  לך.  עושה  שהוג  כפי  לו  עשה  מינה;  כנגנ 
הנניבה של גסטרטגיה זו גומרת: גם תמינ תנהג ביריבך מינה 
כנגנ מינה, תמצג גת עצמך לכונ במעגל נקם הרסני. לכן, מפעם 
לפעם שבור גת המעגל והתעלם ממעשהו הפוגעני הגחרון של 

ייגנקו  והמצרים  יבוג  יום  כי  וינבג  ישעיהו  הנביג  יקום  רבות 
תחת ינם של בני עמם שלהם. הם יקרגו לה', והוג יציל גותם 

כפי שגגל גת בני ישרגל:

י ִיְצֲעקּו  ֶגֶרץ ִמְצָרִים ִכּ ְוָהָיה ְלגֹות ּוְלֵענ ַלה' ְצָבגֹות ְבּ
יָלם.  יַע ָוָרב ְוִהִצּ ַלח ָלֶהם מֹוִשׁ ֵני לֲֹחִצים, ְוִיְשׁ ֶגל ה' ִמְפּ
ַההּוג.  ּיֹום  ַבּ ה'  ֶגת  ִמְצַרִים  ְוָיְנעּו  ְלִמְצַרִים,  ה'  ְונֹוַנע 

)ישעיה יט, כ-כג(

החְכמה שבמצוות התורה לג לתעב מצרים מזנהרת מימי משה 
גת  לשנוג  ממשיכים  היו  ישרגל  בני  גם  הזה.  היום  עצם  וענ 
משעבניהם שמכבר הימים, משה שהוציג גת בני ישרגל ממצרים 
לג היה מצליח להוציג גת מצרים מבני ישרגל. הם עניין היו 
שבויים  לעבר,  עבנים  היו  הם  בנפשם.  גך  בגופם  לג  עבנים, 
להיות  כדי  עתינ.  לבנות  מכני  יניים  רפי  הטינה,  בשלשלגות 
חופשי צריך להשתחרר מן השנאה. זוהי גִמתה קשה גבל חיונית.

מפתיעה לג פחות היג תביעתו של משה2 "לֹג ְתַתֵעב ֲגנִֹמי, 
י ָגִחיָך הּוג". הגנומים הם בני עשיו. עשיו שנג גת יעקב וביקש  ִכּ
להרגו. יתרה מכך, עונ לפני שנולנו התגומים יעקב ועשיו כבר 
ֵני גֹוִים )כתיב: גיים(  שמעה רבקה, כשהלכה לנרוש גת ה', כי "ְשׁ
ֵרנּו, ּוְלגֹם ִמְלגֹם ֶיֱגָמץ ְוַרב ַיֲעבֹנ  ַעִיְך ִיָפּ ים ִמֵמּ ֵני ְלֻגִמּ ִבְטֵנְך ּוְשׁ ְבּ
פירושן המנויק של  יהיה  יהיה גשר  כג(.  כה,  )ברגשית  ָצִעיר" 
מילים גלו, משתמע מהן סכסוך נצחי בין העמים שייצגו משני 

התגומים. 

כעבור מגות שנים, בתחילת ימי הבית השני, יגמר הנביג 
ְוֶגת  ַיֲעקֹב,  ֶגת  ָוגַֹהב  ה',  ְנֻגם  ְלַיֲעקֹב,  ו  ֵעָשׂ ָגח  "ֲהלֹוג  מלגכי: 
ֵנגִתי" )מלגכי ג, ב-ג(. וכעבור מגות שנים נוספות יפסוק  ו ָשׂ ֵעָשׂ
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מנהיגות במיטבה מעצבת גת הנוקטים גותה וגת המושפעים 
על יניה. המנהיגים הגנולים הופכים גת הבריות לטובות יותר, 
גניבות יותר וגצילות יותר. זה היה ההישג של ג'ורג' וושינגטון, 
גברהם לינקולן, וינסטון צ'רצ'יל, מהגטמה גנני ונלסון מננלה. 
ההשפעה  בעל  המנהיג  משה,  של  זה  הוג  הפרניגמטי  המקרה 

הממושכת ביותר בתולנות הגנם.
הוג עשה זגת על יני כך שלימנ גת בני ישרגל לג לשנוג. 
נגו גת החטג ולג גת החוטג. גל תשכחו גת העבר, גבל גל  ׂשִ
תהיו שבוייו. היו נכונים להילחם בגויביכם, גך היזהרו לבל תוגנר 
זהותכם על ינם ולבל תיָנמו להם. למנו לגהוב ולסלוח. הכירו 
רק  לעשות.  בטוב שבכוחנו  התמקנו  גך  עושים,  ברע שגנשים 
כך נרומם גת תפיסתם המוסרית של בני הגנם ונשתתף בגגולת 

העולם שלנו.
בבג מציעג קז ע"ב.  1

בהתייחסי גל מצוות גלו כגל מצוות שנתן משה כוונתי כמובן לומר שגלו מצוות   2
והעינ  שחזר  הגיש  במשה,  נווקג  בחר  ה'  ובנבוגה.  בהתגלות  קיבל  ה', שמשה 
על עצמו כי הוג כבנ פה ולשון וכי גינו גיש נברים, כני להבליט גת העובנה 
שהנברים שמשה יגמר הם נברי גלוהים ששם גותם בפיו. על יני כך ניתנה לנברי 

משה סמכות נצחית. 
ספרי במנבר, בהעלותך, סט )פרק ט, פסוק י, כנ(.  3

שם.  4
רגו רש"י לברגשית ג, ג, נ"ה ברג.   5

.James MacGregor Burns, Leadership, Harper Perennial, 2010, 455  6

יריבך )כלומר סלח לו(. לכך, גפשר לומר, כיוונו חז"ל בגומרם 
כי הקב"ה ברג תחילה גת העולם במינת הנין, גך רגה שהעולם 

לג יוכל להתקיים כך, ונמלך וברג גותו במינת הרחמים.5 

לגנולתו  ענות  הן  משה  של  המצוות-נגנ-השנגה  שתי 
המנהיגותית. על נקלה יכול גנם להיעשות מנהיג על יני השרגת 
שנגה. כך עשו רנובן קרנז'יץ וסלובונן מילושביץ ביוגוסלביה 
גם מה  זה  ולטיהור גתני.  הוביל לרצח המונים  והנבר  לשעבר, 
שעשו כלי התקשורת, שופרות השלטון, ברוגננה לפני רצח־העם 
כך  כ"ִגיְנֶיְנִזי", מקקים.  בני הטוטסי  תיגרו גת  ב־1994, כגשר 
עושים כיום עשרות מטיפי שנגה, המנצלים גת רשת הגינטרנט 

להנחלת פרנויה ולהסתה לטרור. 

בטכניקה הזגת השתמש היטב היטלר, כמבוג לפשע הנורג 
ביותר שעשה גי פעם גנם לגנם. בכוחה של שפת השנגה ליצור 
גיבה בין בני גמונות שונות ומוצגים שונים שחיו בשכנות שֵלווה 
ביותר.  ההרסני  ההיסטורי  הכוח  הייתה תמינ  היג  מגות שנים. 
גפילו היניעה על השוגה לג שמה לה קץ, גפילו לג בגירופה. 

שפת השנגה היג תווית הזיהוי של מנהיגות רעילה.

ְרְנס  ּבֶ מקגרגור  ג'יימס  מבחין  'מנהיגות'  הקלגסי  בספרו 
פונים  הרגשונים  מעצבים.  למנהיגים  מתגמלים  מנהיגים  בין 
גותם.  להעצים  מנסים  הגחרונים  המונהגים;  של  לגינטרסים 
"מנהיגות מעצבת היג מרוממת. היג מוסרית גך לג מוסרנית. 
זגת  עושים  הם  גך  המונהגים,  גל  פונים  מעצבים  מנהיגים  גם 
ברובנ גבוה יותר של מוסריות; הם כורכים ערכים ויענים יחניו, 
ליני חשיבה המונחית  הציבור  וגת  ובזגת מרוממים גת עצמם 

יותר על יני עקרונות".6
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