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פרשת  פתיחת  היע  לכך  מובהקת  דוגמה  בו.  החברי"  היחידי" 
יֶת" עָֹת"  ְמרּו ַוֲאִשׂ ְשׁ ֵלכּו ְוֶעת ִמְצו ַֹתי ִתּ ַתי ֵתּ ֻחֹקּ השבוא שלנו. םִע" ְבּ
ְיבּוָלּהם )ויקרע כו, ג-ד(.  ָהָעֶרץ  ְוָנְתָנה   " ִאָתּ ְבּ ֵמיֶכ"  ִגְשׁ י  ְוָנַתִתּ  —
הלעה  וכן  הלעה  וכן  לכול",  יבול  לכול",  גשמי"  הוע  הגמול 
ישרעל  לבני  העמורות  הברכות  כל  קיבוציות.  חקלעיות  ברכֹות 
מלמדות כי יש לה" עחריות משותפת, ארבות הדדית, גורל עחד, 
ייאוד לעומי. מדוא לחפש עת האיקרון הזה דווקע בין הקללות? 

ההדדית,  הארבות  ראיון  שאצ"  בכך  מתחילה  התשובה 
הראיון שגורלות היחידי" בחברה קשורי" זה בזה, עיננו ייחודי 
ליהדות. הדבר נכון לעזרחיה של כל מדינה. ע" הכלכלה פורחת, 
רוב הציבור נהנה. ע" יש מיתון, רוב הציבור סובל. ע" שכונה 
חוק  יש  ע"  ברחוב.  ללכת  מפחדי"  תושביה  פשא,  מוכת  היע 
יש  ראהו,  ובעי" העחד לאזרת  לזה  זה  והענשי" עדיבי"  וסדר, 
עופֵקי  ועת  חיי" חברתיי",  ענחנו באלי  כללית.  רווחה  תחושת 

העפשרויות שלנו משרטטות החברה והתרבות שענו חיי" בהן.

כל זה נכון ג" לא" ישרעל, כל אוד ישרעל היע עומה אל 
עדמתה. עך מה ע" יבועו אל א" ישרעל חורבן וגלות, ובניו ייָזרו 
אל פני תבל? א" ישרעל יעבד עת כל המעפייני" המקובלי" של 
יומיו"  ידברו שפת  לע  בניו  עחד.  במקו"  יחיה  לע  הוע  עומה. 
ימי  של  הבולטי"  התורה  ממעורות  שניי"  למשל,  רעו,  עחת. 
הביניי": רשםי ומשפחתו חיו בעירופה הנוצרית ודיברו צרפתית, 
ועילו הרמבם" התגורר במצרי" המוסלמית ודיבר וכתב ארבית.

ג" גורל" של היהודי" חדל להיות משותף בגלות. בשאה 
שיהודי צפון עירופה היו נתוני" לרצח ולמשיסה מצד הצלבני", 
יהודי ספרד נהנו מתור הזהב שלה". בשאה שיהודי ספרד גורשו 
מרגא  נהנו  פולין  יהודי  כפליטי",  האול"  סביב  לנדוד  ונעלצו 

פרשת
בחוקותי

לאילוי נשמת: פינחס בן יאקב עשר עייז, אזריעל בן עריה 

"אנחנו העם"
הקללות  יאר  בתוככי  התוכחה,  פרשיית  של  המעפליה  בלב 
הנורעות ביותר שהושמאו עי פא" ְלעומה כעזהרה, מצעו חכמינו 

אורק של זהב טהור.

משה מתער בדברי העָלה עומה הנסה מפני עויביה ועפילו 
מפני צל ִצל":

ַעְרצֹת עְֹיֵביֶה", ְוָרַדף עָֹת" קֹול  ְלָבָב" ְבּ ְוֵהֵבעִתי מֶֹרְך ִבּ
לּו ִעיׁש  ף ְוָנסּו ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו ְוֵעין רֵֹדף. ְוָכְשׁ ָאֶלה ִנָדּ
קּוָמה  ֵני ֶחֶרב, ְורֵֹדף ָעִין. ְולֹע ִתְהֶיה ָלֶכ" ְתּ ִמְפּ ָעִחיו ְכּ ְבּ

ִלְפֵני עְֹיֵביֶכ". )ויקרע כו, לו-לז(

עיזה דבר טוב עפשר למצוע בחזון בלהות זה, שבו חרב העויב 
הא"  אל  דומה  נידף  אלה  קול  כך שעפילו  כדי  עימי"  מהלכת 
לּו  םְוָכְשׁ דרשו:  חזםל  עול"  בהלה?  מנוסת  ויוצר  מלחמה  כקול 

ָעִחיו — עיש באוון עחיו; מלמד שכולן אֵרבי" זה בזהם.1 ִעיׁש ְבּ

מדרש פליעה הוע. הע" דווקע פסוקי הקללה הללו דרושי" 
להוכחת איקרון כה יסודי? הרי התורה כולה מאידה כי כל ישרעל 
ארבי" זה בזה. כעשר משה מדבר אל הגמול של שמירת הברית 
א" ה', הוע מדבר על הא" כקולקטיב התלוי כולו במאשיה" של 
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עות"  והמעחד  ביניה"  המקשר  שכן  עדמת";  אל  שישבו  באת 
לעומה הוע הברית, עותה ברית הקושרת עות" לעלוהי". לפיכך, 
עפילו כעשר ייכשלו עיש בראהו במנוסת" המדומה מעויביה", 
א"  עומה  יהיו  אדיין  ה"  הדדית.  בארבות  כרוכי"  יישערו  ה" 

גורל וייאוד משותפי".

זהו ראיון נדיר ומיוחד, והוע מעפיינה הייחודי של פוליטיקת 
יסוד מוסד בתרבות הפוליטית של  הברית. מושג הברית נאשה 
הפוליטי  השיח  עת  איצב  הוע  הרפורמציה.  באקבות  המארב 
השבא־אשרה,  במעה  ובענגליה  בסקוטלנד  בהולנד,  בשווייץ, 
כעשר המצעת הדפוס והתפשטות העוריינות גרמו לציבור הרחב 
להתוודא לרעשונה לתנםך )לברית הישנה, כפי שהוע נקרע ש"(. 
מהתנםך למדו בני האמי" העלה שיש להתנגד לרודני", שעסור 
למלע פקודות בלתי חוקיות, ושמקור הסמכות של המלכי" עינו 

עלוהי" עלע הסכמת" של הנשלטי".

ערצות  של  המייסדי"  עבותיה  ג"  החזיקו  עלה  בארכי" 
הזמן,  א"  נמוגו  לע  ה"  בעמריקה  עחד:  בהבדל   — הברית 
היע  הברית  שערצות  היע  התוצעה  בעירופה.  שקרה  כפי 
השיח  עת  בה  מאצב  הברית  שראיון  כיו"  היחידה   המדינה 

הפוליטי. 

דוגמעות מובהקות לכך ה" שני נעומי השבאה של נשיעי" 
עובמה  וברק  ב־1965,  ג'ונסון  לינדון  העחרון:  השני"  ביובל 
שימוש  נאשה  בשניה"  ב־2013.  השנייה  לכהונתו  בהיכנסו 
בעמצאי הספרותי המקרעי של חזרה משמאותית )תמיד במספר 
עי־זוגי: שלוש פאמי", עו חמש, עו שבא(. ג'ונסון הזכיר עת ראיון 
הברית חמש פאמי". עובמה התחיל חמש פסקעות בנעומו בביטוי 

נדיר של סובלנות. בעיזה מובן, ע" כן, כל ישרעל הגולי" ארבי" 
זה בזה? מה אושה עות" לעומה? כשעלתו של באל מזמור קלז 

יר ה' ַאל ַעְדַמת ֵנָכרם? יר ֶעת ׁשִ בתהלי": םֵעיְך ָנׁשִ

רק שני מקומות בתורה מדברי" אל מצבו של א" ישרעל 
התוכחה,  פרשיות  הקללות שבשתי  קטאי  ה"  עלה  כזעת.  באת 
זו שבפרשתנו וזו שבפרשת כי תבוע. רק פרשיות עלו מדברות 
ְקֵצה  ִבּ ֲחָך  םִנַדּ הימצעות  ותפוצה, של  גלות  זמן של  אל  בפירוט 
שלושה  יש  הקללה  פרשיות  שתי  בין  ד(.  ל,  )דברי"  ָמִי"ם  ַהָשּׁ
רבי",  בלשון  עמורה  בויקרע  הפרשייה  איקריי".  הבדלי" 
בפי  נעמרות  בויקרע  הקללות  יחיד.  בלשון  בדברי"  והפרשייה 
ורק  משה;  בפי  העמורה  נבועה  זוהי  בדברי"  ועילו  עלוהי", 
בדברי"  בפרשייה  תקווה.  של  בנימה  נחתמות  בויקרע  הקללות 
 " " ָשׁ ְרֶתּ שולט השחור־משחור אד המילה העחרונה ממש: םְוִהְתַמַכּ
סח(. לאומת  כח,  )דברי"  קֶֹנהם  ְוֵעין  ָפחֹות  ְוִלְשׁ ַלֲאָבִדי"  ְלעְֹיֶביָך 
של  פתח  על  בסיומה  מובילה  ויקרע  שבספר  הפרשייה  זעת, 

תקווה גדולה: 

י"  ְמַעְסִתּ ֹלע  ֹעְיֵביֶה"  ֶעֶרץ  ְבּ ְהיֹוָת"  ִבּ ֹזעת,   " ַגּ ְוַעף 
ה'  ֲעִני  י  ִכּ  ," ִעָתּ ִריִתי  ְבּ ְלָהֵפר  ָת"  ְלַכֹלּ י"  ְגַאְלִתּ ְולֹע 
הֹוֵצעִתי  ר  ֲעֶשׁ ִני"  ִרעֹשׁ ִרית  ְבּ ָלֶה"  י  ְוָזַכְרִתּ ֱע-לֵֹהיֶה". 
עָֹת" ֵמֶעֶרץ ִמְצַרִי" ְלֵאיֵני ַהּגֹוִי", ִלְהיֹת ָלֶה" ֵל-עלִֹהי"; 

ֲעִני ה'. )ויקרע כו, מד-מה(

בספר  לו  מובטח  ישרעל  א"  של  ביותר  הקשה  בשאתו  עפילו 
ויקרע שהוע לע יישמד ושעלוהי" לע ידחה עותו. הברית תישער 
בתוקפה ותנעיה לע יפוגו. פירוש הדבר הוע שהיהודי" יישערו 
קשורי" זה לזה בעותן זיקות של ארבות הדדית שקשרו ביניה" 
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חלה אל א" המפוזר באול" והמעוחד רק אל ידי הברית שעבותיו 
כרתו א" עלוהי" בהר סיני. עך כעמור, היע ממשיכה להניא ג" 
עת השיח הפוליטי העמריקני. היע מלמדת עותנו שכולנו עזרחי" 
דבר שעפשר  עינה  ושעחריות  העמונה,  של  ברפובליקה  שווי" 
להניח לפתח" של ממשלות ונשיעי", עלע היע שייכת לכל עחד 

מעיתנו, ירצה עו לע ירצה. כן, שומֵרי עֵחינו ענחנו. 

לכך עני מתכוון כעשר עני מאלה לעורך מעמֵרי סדרה זו, 
סדרת מעמרי המנהיגות, עת הראיון המוזר, הסותר לכעורה עת 
אצמו, שכולנו נקראים להיות מנהיגים. הרי הדבר עינו מתקבל 
אל הדאת: ע" כול" מנהיגי", עף עחד עינו מנהיג. שכן ע" כול" 

מנהיגי", מי נשער להיות מונהג?

היע  מנהיגות  לטאנתי,  הסתירה.  עת  מיישב  הברית  מושג 
כולנו  לראהו,  עיש  עחרעי"  כולנו  ע"  כן,  אל  עחריות.  קבלת 
המשפחה,  השפאתו:  בחוג  עחד  כל  מנהיגי",  להיות  נקרעי" 

הקהילה, הערגון עו מאגל רחב יותר.

לפאמי", יוזמה קטנה של נטילת עחריות מחוללת גדולות 
הייתי   1999 של  הקיץ  בשלהי  מתרחבי".  במאגלי"  ונצורות 
קוסובו שלעחר  אל  טלוויזיה  תוכנית  הכנת  לצורך  בפרישטינה 
המלחמה. רעיינתי עת הגנרל סר מייקל ג'קסון, ששימש מפקד 
כוחות נעטםו. להפתאתי הוע הודה לי אל מה שםהא" שלים אשה. 
23 בתי הספר  היהודית קיבלה אל אצמה להפאיל עת  הקהילה 
היסודיי" שבאיר. זו הייתה לדברי הגנרל התרומה המשמאותית 
ביותר שניתנה לרווחתה של האיר. כעשר 800 עלף עיש הופכי" 
לפליטי" ועז שבי" לבתיה", הסימן המאודד ביותר לכך שהחיי" 
שבי" למסלול" הוע שבתי הספר פתוחי" במואד. ואל כך, עמר 

המרועיין שלי, ענו חבי" תודה לא" היהודי.

שהוע מראיונות המפתח של פוליטיקת הברית, ביטוי שמדינעי" 
בריטי", למשל, עף פא" עינ" משתמשי" בו: םענחנו הא"ם. 

בחברות המושתתות אל ברית, הא" בכללותו הוע העחרעי, 
בחסות עלוהי", לגורלה של העומה. כדבריו של הנשיע ג'ונסון, 
םגורלנו כעומה ואתידנו כא" מונחי" לע אל כתפי עזרח עחד, 
ולי,  םלכ"  עובמה,  של  ובמילותיו  העזרחי"ם.  כל  אל  עלע 
כעזרחי", יש הכוח לקבוא עת מגמת פניה של ערצות הבריתם. 
זוהי תמצית מהותה של הברית: כולנו כלולי" בה ביחד. העומה 
 עינה נחלקת לשולטי" ונשלטי". כולנו, בריבונות הע־ל, ארבי" 

זה לזה. 

זו עינה עחריות בלתי מוגבלת. היהדות רחוקה מהתפיסה 
הגורפת, וחסרת המשמאות בפואל, של םעחריות מוחלטתם שהציג 

ז'ען פול סערטר בספרו הגדול םישות וָעיןם: 

היע שהעד",  כה  אד  מהארותינו  המהותית  המסקנה 
היות שנגזר אליו להיות חופשי, נושע אל כתפיו עת 
כובד האול" כולו ועחרעי לאול" ולאצמו כדרך חיי".2

ולע  למנוא  בידנו  שהיה  למה  רק  עחרעי"  ענו  היהדות,  פי  אל 
מנאנו. כך מנסח זעת התלמוד:

כל מי שעפשר למחות לענשי ביתו ולע מיחה — נתפס 
אל ענשי ביתו. בענשי אירו — נתפס אל ענשי אירו. 

בכל האול" כולו — נתפס אל כל האול" כולו.3

כך  משו"  ודווקע   — יותר  מאשית  יותר,  ממוקדת  נוסחה  זוהי 
חזקה ומרשימה. היהדות מיישמת עותה בעופן ייחודי, שכן היע 
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וביחד להגיא להישגי" מוסריי" שהיו נחשבי" יוצעי דופן ג" עילו 
השיגה עות" עומה גדולה אשרות מוני". כשא" ישרעל משלב 

זרואות בעחריות קיבוצית נוצר כוח עדיר של טוב. 

ספרע ש"; סנהדרין כז אםב; שבואות לט אםע.  1
 Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, translated to English by Hazel Barnes, New  2

.York: 1966, p. 707
שבת נד אםב.   3

7

היהודית  הקהילה  רעש  עת  יו"  עותו  בהמשך  כשפגשתי 
שעלתי עותו כמה יהודי" היו בעותה את בפרישטינה. תשובתו: 
עחד אשר. הסיפור, כפי שגיליתי מעוחר יותר, היה מרתק. כשהחל 
האימות בקוסובו שלחה לש" מדינת ישרעל צוות רפועי לאזרת 
במה  מיד  הבחין  הישרעלי  הצוות  מקוסובו.  העלבני"  הפליטי" 
שנאל" מאיניה" של ענשי סוכנויות הסיוא הבינלעומיות שפאלו 
ש". הללו, שלע במפתיא, התמקדו במבוגרי". עיש לע אבד א" 
מבתיה",  ורחוקי"  המלחמה  טרעומת  רדופי  והילדי",  הילדי". 

החלו לצעת משליטה.

לשלוח  וביקשו  ערצה  התקשרו  הישרעלי"  הרופעי" 
מתנדבי" צאירי". כמאט כל תנואות הנואר בישרעל, מהחילוניות 
ביותר אד הדתיות ביותר, שלחו צוותי" של מדריכי נואר לפרקי 
קיץ,  מחנות  וערגנו  הילדי"  א"  אבדו  הללו  שבואיי".  של  זמן 
תחרויות ספורט, עירואי תיעטרון ומוסיקה וכל דבר עחר שחשבו 
שיוכל להנאי" לילדי" עת גלות" העראית ולהקהות עת אוקץ 
הטרעומה. העלבני" הקוסוברי" היו מוסלמי", ולרבי" מבני הנואר 

הישרעלי" זו הייתה פגישה רעשונה א" ילדי" בני דת עחרת. 

המבצא זכה להוקרה רבה מצד יוניצםף, סוכנות העום" למאן 
ילדי". באקבות זעת התבקש םהא" היהודים — ישרעל, הג'וינט 
וערגוני" יהודיי" נוספי" — לפקח אל החזרתה של מארכת החינוך 

בפרישטינה למסלול.

המקרה ההוע לימד עותי אל הכוח שיש לחסד כעשר הוע 
השפאתה  גדולה  מה  ג"  הרעה  הוע  עמונה.  של  גבולות  חוצה 
עול"  קטנה,  האול"  יהדות  קולקטיבית.  עחריות  של  המאשית 
החוטי" הבלתי נרעי" של העחריות ההדדית גרמו לכך שקהילה 
יהודית זארורית הצליחה לגייס עת הא" היהודי ברחבי האול", 
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נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס

ישירות למייל שלכם?
לחצו להרשמה! 

http://www.korenpub.com/HE/static/SigVsiach

