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לרפא את לב המאפליה
יק,  ו "התנועה פהונגריה טובה יותר", הי  אאפגה הונגרית  יֹוּבִ
גזענית  ני ו־נ צית,  כאשיסטית,  שתו רה  קיצונית,  פ ואנית 
ו נטישאית. הי  ה שיאה  ת היהודים שהם חפק א"קנוניה שפ 
 ינטרסים כפכפיים אערביים" האנסה פשפוט בעופם: העפיפה 
ציון",  ותו  זקני  שפ  ב"ארוטוקופים  כנאיים  פה  עשתה  שכבר 
זיוף שאוברק בשפוחת האשטרה החש ית שפ הצ ר הרוסי באריז 
בשפהי הא ה ה־19 ושנחשף ככזה בעיתון 'טייאס' ב־1.1921 בין 
היהודים  האדינה  עובדי  כפ  שפ  רשיאה  האאפגה  ביקשה  היתר 
בהונגריה. בבחירות פארפאנט ההונגרי ב אריפ 2014 הי  קיבפה 

יותר א־20  חוז אהקופות והייתה פאאפגה השפישית בגודפה.

עד 2012,  חד החברים הבופטים באאפגה היה אופיטיק י 
בשנות העשרים הא וחרות פחייו, צ'ֹוָנ ד ֶסֶגִדי. הו  היה כוכב 
עופה באאפגה, סגן היו"ר שפה, ורבים החשיבוהו פאנהיגה פעתיד. 
כאה איריביו באאפגה רצו פבפום  ת התקדאותו, ונברו בעברו 
כדי פחאש  יזה כתם. הם גיפו שסבתו אצד  או הייתה יהודייה, 
ניצופת  ושוויץ. כך גם סבו אצד  או. כאחצית אאשאחת  או 
נרצחה בשו ה. היריבים החפו פהאיץ ב ינטרנט  ת הידיעות עפ 
אוצ ו. עד אהרה הגיעו הדברים פידיעתו שפ סגדי, והו  החפיט 
פבדוק  ת נכונותם. וכך, ביום בהיר  חד ב־2012, גיפה סגן יו"ר 

האאפגה ה נטישאית יוביק שהו  יהודי. 

הו  פאד פדעת ש חרי שחרור  ושוויץ החפיטו סבו וסבתו, 
זהותם. כש או שפ  יהודים  ורתודוקסים, פהסתיר  ת  פשעבר 
צ'ונ ד סגדי הייתה בת 14 סיאר פה  ביה  ת הסוד,  ך הורה 
פה שפ  פגפותו פ יש. עכשיו ידע סגדי  ת ה את עפ עצאו. 
הפך  הו   היהדות.  עפ  ופפאוד  אהאאפגה  פארוש  החפיט  הו  
פרב אקואי אחב"ד, שפאה כובש, שחשב תחיפה שהאופיטיק י 
שונ  ישר פ אתפוצץ. בכפ ז ת הו  סידר פסגדי אקום בשיעורי 
יהדות והזאינו פבית הכנסת. בהתחפה, אסאר כיום סגדי,  נשים 
היו בהפם. התייחסו  פיו "כ פ אצורע".  בפ הו  התעקש. כיום 
הו  הופך פבית הכנסת, שואר שבת, יודע עברית, נוש   ת השם 

דוד. בשנת 2013 הו  גם ניאופ )בידי אוהפ חרדי(. 

אחבריו  היהודי,  חד  אוצ ו  עפ  פר שונה  סיאר  כשהו  
נירה בך כדי שתיקבר  יהיה  ם  יוביק  אר, "הכי טוב  באאפגת 
הו   זו,  הערה  באואבי.  פהתנצפ  בו  דחק  טהור".  ֵחר  כהונגרי 
'רגע,   — "חשבתי  האאפגה.  פעזוב  ת  פו  שגראה  הי    ואר, 
 ני צריך פהתנצפ עפ כך שהאשאחה שפי נהרגה ב ושוויץ?"2 
כשההבנה שהו  יהודי החפה פשנות  ת חייו, הו  החפ גם פהבין 
 ת העופם  חרת. כיום, הו   ואר, אעיפותו האופיטית אתאקדת 
בהגנה עפ זכויות  דם פכפ  דם. " ני אודע פ חריותי, ו ני יודע 

ש צטרך פתקן ז ת בעתיד".3 

סיאורו שפ סגדי  יננו קוריוז. הו  אבי   ותנו היישר  פ 
פב ההוויה האשונה והטעונה שפ קיואנו כישויות אוסריות. 

 נושיותנו הי  ארי היותנו אסוגפים פרציונפיות, פהתבוננות 
ארגישים  אאתיה  בדעתנו.  נחנו  דברים  פשקיפת  אניאה, 
וסיאאטיה, וזה אתחיפ אוקדם.  איפו תינוק בן יואו בוכה בשאעו 
 ת בכיו שפ תינוק  חר. באוחנו יש נוירוני־ארָ ה האעבירים בנו 

פרשת
משפטים

פעיפוי נשאת: אינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי פ בן  ריה פייב שרטר
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אתח  ת סארו הגדופ 'תי וריה שפ הרגשות האוסריים' באיפים 
כי אטבעו הו  אתעניין  הו   וד י  " נוכי ככפ שייחשב ה דם, 
בגורפם שפ  חרים ורו ה  ת  ושרם כנחוץ פו גם  ם  ין הו  
שו ב אאנו כפ הנ ה פבד אן ההנ ה פצאות בו". עאנו פ ק נט, 
האוסר.  אקור  הי ־הי   ה אין שהתבונה  האובהק,  הרציונפיסט 
פכן,  כופם.  עפ  פהחיפ  רוצים  ש נו  עיקרון  הו   אוסרי  עיקרון 
אוסריים — שהרי  פהיות  יכופים  פאשפ, כש נו אשקרים  יננו 

 יננו רוצים שישקרו פנו.

בכפ חאש התאיסות הפפו יש אן ה את, ובסארות ההפכה 
והאחשבה היהודית  אשר פאצו  פהן אקביפות. ברוח  אפטון, 
רע אשום שפ   "תינוק שנשבה",  דם שעושה  עפ  דיברו  חז"פ 
שהאידות  חשב  כאו  ריסטו,  הראב"ם,  טוב.5  אה  פדעת  חונך 
הטובות ב ות אתוך אעשה: ההפכה יוצרת ֶהרגפ אעשי והו  נהיה 
פהרגפ שפ הפב. אדרש חז"פ אסאר כי בוויכוח בין אפ כי השרת 
פאני ברי ת ה דם, אפ כי החסד והצדק צידדו בברי תו אאני 
שה דם אטבעו גואפ חסדים ועושה צדקות, כפואר, כדברי יום 
וסאית, ארגיש  ת הזופת. והעיקרון שפ ק נט דואה פאה שחז"פ 

אכנים "סברה": ה דם נוהג ב ואן אוסרי אתוך סברה הגיונית.

הש פה.  ם  אחדדות  ת  רק  הפפו  התובנות  שכפ   פ  
אוסריים,  פהיות  כופם  אוביפים  ותנו  וההיגיון  הרגש  הידיעה, 
תשובה  פאתן  והורגים?  אזיקים  שונ ים,  שבני  דם  זה  כיצד 
אפ ה פש פה זו פ  יסאיקו כפ יאי שנותינו עפ אני ה דאה,  בפ 
התשובה הקצרה אשוטה.  נחנו חיות שבטיות.  נחנו את רגנים 
בקבוצות. האוסר הו  סיבה פכך וגם תוצ ה אכך. כפאי  נשים 
ש נחנו ארגישים קשר  פיהם  נחנו אסוגפים פ פטרו יזם.  בפ 
והאחד הזה אסוגפ פהאוך  ותנו  זרים  נחנו חשים אחד,  כפאי 

פאאפצות.

רתע פ  רצוני בר ותנו  דם  חר חש כ ב. ההואו־סאיינס הו  
החיה האוסרית. ובכפ ז ת, חפק גדופ אההיסטוריה ה נושית הו  
סיאור עפ  פיאות, דיכוי, עוופ, שחיתות, תוקאנות ואפחאה. כך 
היה  צפ ברברים ו צפ בני תרבות גבוהה כ חד, כאעט ב ותה 

אידה. 

הדראה,  ה דריכפות,  ה אנות,  הקדואים,  שאי  היוונים 
השירה, האיפוסואיה והאדע, שיחתו  ת כוחם פ ורך הרבע ה חרון 
שפ הא ה החאישית פאני הסאירה באפחאות האפואונסיות בין 
 תונה וסארטה. הם פ  הת וששו אהן  ף אעם. זה היה סואו שפ 
תור הזהב שפ יוון. וינה ואריז שפ ה"ַאן ֶדה ְסיֶיְקפ", סוף הא ה 
אוביפות  גם  היו  הן  ה ירואית,  ך  התרבות  ארכזי  היו  ה־19, 
בדאות  וינה  דרייאוס,  ארשת  עם  אריז  העופאית:  ה נטישאיות 
ר ש העיר ה נטישאי שפה קרפ פו גר, אקור השר תו שפ היטפר 

עפ אי עדותו שפ ה חרון. 

אפ כים.  אהיות  אעט  רק  חסרים  טובים  נחנו  כש נחנו 
עושה  ותנו  אה  טרף.  אחיות  גרועים  רעים  נחנו  כש נחנו 
האסוגפּות  פ נושות  ת  נותן  הכופ,  פארות  ואה,  פאוסריים? 

פהיות כה בפתי־ נושית?

הידיעה.  ם  נחנו  הי   הטובה  שהאידה  חשב   אפטון 
ארי  הו   כופו  הרוע  נעשה  ותו.  פ   רע,  הינו  שדבר  יודעים 
והם  היאה —  ו ת  הבערּות. פאדו  נשים  ת ה את,  ת הטוב 
יתנהגו כר וי.  ריסטו סבר שהאידה הטובה הי  הרגפ, הנפאד 
ענקי  שני  סאית,  ו דם  יּום  דיוויד  שנעשה פטבע.  עד  ביפדות 
רוח אתקואת ההשכפה הסקוטית, סברו שהאוסר אגיע אן הרגש: 
אהרגשת הזופת. יום  אר שהתכונה הבופטת ביותר בטבע ה דם 
סאית  כפאי  חרים".4  דם  פסיאאטיה  פנו  שיש  "הנטייה  הי  
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 ם נשפופ אה חר  ת  נושיותו, כפ כוחות האוסר שבעופם 
וההיגיון  יורדם  הרגש  תושתק,  הידיעה  הרוע.  אן  יציפונו  פ  
)ו חרים( שבהשאידם  ת  עצאם  שכנעו  ת  הנ צים  יתעוות. 
היהודים הם עושים שירות אוסרי פגזע ה רי.7 אחבפים את בדים 
אשוכנעים שהם אועפים פאען תא רת כבודו שפ  פוהים.8 יש 

דבר כזה רוע  פטרו יסטי. 

התורה  הפפו.  האצוות  שתי  כך  כפ  חשובות  כך  אשום 
אדגישה ז ת שוב ושוב: חז"פ  ארו שאצוות  הבת הֵגר אואיעה 
בתורה שפושים ושש אעאים. ההפכה אתעאתת כ ן ישירות עם 
פסאוך  יכופים  ש נו  הדברים  אן  פזר  יננה  העובדה שהד גה 
פסאוך  כפפ  אשר  בדרך  וההיגיון.  ה אאתיה  הדעת,  עפ  בהם 
שהקבוצה  ארגישים  כש נו  קשים,  עקה  באצבי  עפיהם,  בפ 
אותה נטייה עצמה המעוררת אותנו  שפנו א ויאת,  י  אשר. 
אל המיטב שבנו — הנטייה הגנטית שלנו להקריב למען קרובינו 
ושארינו — עלולה לעורר בנו את הרע ביותר הטמון בנו כ שר 
 נו אאחדים אן הזר.  נחנו בעפי חיים שבטיים, ועפ כן קפ פנו 

א וד פהרגיש א ויאים בידי בני שבט  חר.

שיאו פב שהאצוות הפפו ניתנו סאוך פ חר היצי ה אאצרים. 
הדאגה לזר היא הסיבה   כן, אובפע בהן רעיון רדיקפי ביותר: 
שנכנסו  לפני  ושעבוד  גלות  לחוות  נאלצו  ישראל  שבני  לכך 
לארצם ובנו בה חברה ומדינה. ה' רואז פנו בכך כי כפ עוד פ  
נחווה עפ בשרנו אהו פהיות זר, פ  נדע פד וג פזרים שבתוכנו. 
וכדי שפ  נשכח ז ת, הו  נתן פנו אצוות שיזכירו פנו ופבנינו, 
אדי שנה בחג האסח,  ת טעאם שפ פחם העוני וארור הארך. אי 
ששוכחים אהו פהיות זר, סואם שהם נוגשים בזרים; ו ם צ צ י 
 ברהם ינגשו בזרים, שו פ ה', אדוע בחרתים אפכתחיפה פהיות 

שותאיי בברית?

5

אחבר  הו   ואַעֵוור.6  ר  אַחּבֵ היידט,  ג'ונתן  כדברי  האוסר, 
 ותנו פ חרים בחיבור שפ  פטרו יזם הדדי.  בפ הו  גם אעוור 
 ותנו אר ות  ת  נושיותם שפ האצויים אחוץ פחיבור הזה. הו  
א חד ואאריד. הו  אאריד אאני שהו  א חד. האוסר הואך  ת 
ה" ני" שפ ה ינטרס ה ישי פ" נחנו" שפ הטוב האשותף.  בפ 
עצם האעשה שפ יצירת " נחנו" יוצר בו בזאן גם "הם", ה נשים 
ש ינם כאונו.  איפו הדתות ה וניברספיסטיות ביותר, האיוסדות 
עפ עקרונות ה הבה והחאפה, ר ו פ  אעם  ת האצויים אחוץ 
פגבופות ה אונה כשטנים, ככוארים, כ נטיכריסט, כבני החושך, 
בקרב  גדופות  קבוצות  ביצעו  ה פוהים  בשם  נושעו.  שפ   כאי 

א איניהן אעשי  כזריות שפשאעם תציפינה ה וזניים.

פ  הידיעה ה אפטונית, פ  החוש האוסרי שפ  דם סאית 
שבאהות  הא אפיה  פב  ריא ו  ת  הקנטי נית  התבונה  ופ  
ה נושית. עפ כן, שני אסוקים אארשת אשאטים זוהרים כשאש 

האגיחה א חורי עננים קודרים:

ֶ ֶרץ  ְבּ ֱהִייֶתם  ֵגִרים  י  ִכּ ִתְפָחֶצּנּו,  ְופֹ   תֹוֶנה  פֹ   ְוֵגר 
ִאְצָרִים. )שאות כב, כ(

ֵגִרים  י  ִכּ ר  ַהֵגּ ֶנֶפׁש  ֶאת  ם  ְיַדְעֶתּ ם  ְוַאֶתּ ִתְפָחץ,  פֹ   ְוֵגר 
ֶ ֶרץ ִאְצָרִים. )שאות כג, ט( ֱהִייֶתם ְבּ

נגד  ביותר בתולדות האנושות בוצעו  הפשעים הגדולים 
הזר  שפ  ב נושיותו  ההכרה  ההוא־שאיננו־כמונו.  הנכרי,  הזר, 
הי  נקודת החופשה ההיסטורית שפ רוב התרבויות. היוונים ר ו 
טאיפים,  היהודים  כינו  ת  הגראנים  כברברים.  הפ ־יוונים   ת 
כינים, סרטן בגוף ה ואה. ברו נדה, בני ההוטו קר ו פבני הטוטסי 

"ִ ינֶייְנִזי", ג'וקים. 
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ש פות פשופחן שבת

ה ם פדעתכם בני ה דם טובים אטבעם, רעים אטבעם, 	 
 ו פ  כך ופ  כך?

 ם ההשתייכות פקהיפה עתירת קשרים קרובים, "שבט", 	 
אוביפה תדיר פהיעדר  אאתיה כפאי זרים, שא  עפינו 

פאעופ פביטופ הקהיפות הפפו?
 ם התורה אפאדת  ותנו פד וג פזר, כיצד זה שנרדאנו 	 

כפ כך פ ורך ההיסטוריה?

 אאתיה, סיאאטיה, ידע ורציונפיות, די בהם בדרך כפפ כדי 
פהניח פנו פחיות בשפום עם  חרים.  ך פ  כן בזאנים קשים. 
סרבים, קרו טים ואוספאים חיי יחד בשפווה בבוסניה שנים עפ 
גבי שנים. כך גם בני הוטו ובני טוטסי ברו נדה. הבעיה אתעוררת 
בעיתות שינוי ותסיסה, כ שר הבריות חרדות וחוששות. אשום 
פדבר  התנ"ך  ארבה  כה  כן  ועפ  איוחדים,  אגן  כפי  נדרשים  כך 
עפ זיכרון ועפ היסטוריה, הדברים הנוגעים היישר בפב זהותנו. 
עפינו פזכור שאעם היינו בצד ה חר שפ האשוו ה. היינו זרים: 
הנדכ ים, הקורבנות. זכירת העבר היהודי אכריחה  ותנו פחוות 
פעצאנו  פהזכיר  עפינו  החירות  שפ  בעיצואה  תאקידים.  היאוך 

 יך הרגשנו כשהיינו עבדים.

היאוך  זה:  בדיוק  הו   סגדי  פצ'ונ ד־דוד  ש ירע  אה 
תאקידים. הו  היה שונ  וגיפה שהו  אשתייך פשנו ים. התגפית 
ֶכת־התאקידים שפו הי  שריא ה  ותו אן ה נטישאיות. זו  ְאַהּאֶ
הייתה פו התגפות ְאַשנת־חיים. התנ"ך  ואר פנו שסבפם שפ בני 
ישר פ באצרים נועד  ף הו  פהיות חוויה אשנת־חיים. העם שַחי 

כגר והתייסר כגר היה פעם האֻצווה פ הוב  ת הגר.

הדרך הטובה ביותר פרא   נטישאיות הי  פתת פ נשים 
ביותר פרא   יבה  יהודי. הדרך הטובה  זה פהיות  פהרגיש  יך 
כפאי זרים הי  פזכור שגם  נחנו, בעיניו שפ אישהו  חר, זרים. 
זיכרון והיאוך תאקידים הם האכשירים היעיפים ביותר שיש פנו 

פגירוש החושך ה ואף פעתים  ת נאש ה דם.

 Marcin Goettig and Christian Lowe, “Special Report: From Hungary, far-right  1
 .party spreads ideology, tactics,” Reuters website, April 9, 2014

2  עואר  דרת, ”האנהיג ה נטישאי הקיצוני החפ פשאור שבת ופפכת פבית כנסת“, 
 תר הארץ, 21.10.2013. 

 Dale Hurd, “Crisis of Conscience: Anti-Semite Learns He’s a Jew,” Christian  3
.Broadcasting Network, December 6, 2013

.David Hume, Of Pride and Humility, part I., section XI, T 2.1.11.2. 112  4
תינוק  דין  ג.  ג,  אארים  הפכות  תורה,  אשנה  ע“ב;  סח  בבפי, שבת  תפאוד  ר ו    5
שנשבה חפ עפ אצוות שבין  דם פאקום, ו אשר פהתווכח  ם הו  נוגע פאצוות 

שבין  דם פחברו האקובפות גם ככפפי אוסר  נושי.
 Haidt, Jonathan. The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics  6

 .and Religion. New York: Pantheon, 2012
 .Claudia Koonz, The Nazi Conscience. Cambridge, MA: Belknap, 2003 7  ר ו

 See Scott Atran, Talking to the Enemy: Faith, Brotherhood, and the (un)making 8  ר ו
 Eric Hoffer,  הטקסט הקפ סי בנוש  זה הו .of Terrorists. New York: Ecco, 2010
 The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements. New York: Harper

 .and Row, 1951


