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הדרתה שהחוה  סיגור  ת  וידי  תשה  תבי   בתיוים  וו 
ה שים  ת  חא ו,  דם  וחוה  כש דם  בר שית.  ספר  בפתח 
ה ישה, וה ישה ה שיתה  ת הנחש. כך זה היה בשחר ה נושות, 

וכך זה גם עכשיו, בת ה העשרים ו חת בעוותנו התחוון.

בריחה  שו  סיפור  רובו,  ברוב  הו ,  ה נושות  שו  סיפורה 
ת חריות. העבריינים תתחופים,  בו תחושת הקרּבנּות ועוום 
נש רת. זה ו   ני שו  בסדר.  וה הפוויאיק ים. זו התקשורת. 
 וה הבנק ים.  וה הֶגנים שוי.  וה ההורים שוי. זו השיאה: 
הקפיאויזם, הקותוניזם  ו כו דבר בקשת שביניהם. ויותר תכוו, 
זו  שתתם שו ה חרים,  וה ש ינם כתונו. הכופרים, בני השאן, 
ביותר  הגדווים  הפשעים  תבצעי  ג ווים.  הבותי  החושך,  יודי 
נגד ה נושות, וכו  ורך ההיסאוריה, היו תשוכנעים ש"זה ו  
וה שים,  תי  נש ר  ת  וכשו   פקודות.  תיו ו  רק  הם". שהם 
תתיד  פשר וה שים  ת  ווהים.  ו  ם  ינך ת תין ב ווהים, 
ה שם  ת  וה שכן ת תינים בו. והיות  נושי תשתעו ונסות 

וברוח ת חריות.

בז ת נפֵוית היהדות תכו יתר ה תונות. בגוו הדבר הזה 
השונ ים  רבים  גם  יש  בגווו  היהודים,  ך  התעריצים  ת  יש 
ו חריות  נושית.  שו  ווהים  קרי תו  הי   היהדות  כי   ותם. 
כשניסו  וחוה  שגיוו  דם  כפי  והתחב ,  זו  י  פשר  תקרי ה 

ועשות ז ת — ו י  פשר וברוח, כפי שותד יונה בבאן הדג.

פרפר זה פרוז ית ַותסר שו תשה בשירת הפרידה הגדווה 
הזו שוו תיר ה כך: "בני עתי ה הובים. הובותי  תכם  רבעים 
וש ת  התחותי  ת ז  כחודש,  תזה  קצם.  ב ים  ו  ויתיי  שנה, 
הדברים  וכם  ת  וותר  תנסה  ה רוך,  ני  נ ותי  ב וזניכם  ת 
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מנהיג קורא ליטול אחריות
כשתיוים תצתיחות כנפיים, הן תתחברות וכדי שיר. כך הן עושות 
בפרשתנו, כ שר תשה כבר שותע  ת צעדיו הקרבים שו תו ך 
התוות ותתכונן והיפרד תחייו בעוום הזה. הו  תדבר בוהא שו  
כתתוו שושום. ושונו חדה ו פיוו דוקרת. חשוב וו שתיוותיו 
הו  תשתיע,  בהן  הגוותה  ו  תישכחנה.  ת ה תת  ה חרונות 
בדרך זו  ו  חרת, כבר  רבעים שנה —  ך תידה גדושה כו כך 

שו רגש ו  נווותה  ויה עד היום. הנה, כך זה תתחיו:

ַהֲאזִינּו ַהָשַּׁמיִם ַוֲאַדֵבָּרה, ְוִתְשַׁמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי.... 
ַהּצּור ָתִּמים ָפֳּעלֹו, ִכּי ָכל ְדָּרָכיו ִמְשָׁפּט.
ֵא־ל ֱאמּונָה ְוֵאין ָעֶול, ַצִדּיק ְויָָשׁר הּוא. 

ֹּל.  ִשֵׁחת לֹו ֹלא ָבּנָיו מּוָמם, ּדֹור ִעֵקּׁש ּוְפַתְלת
ֲה ַלה' ִתּגְְמלּו זֹאת, ַעם נָָבל ְוֹלא ָחָכם?

ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך ָקּנֶָך, הּוא ָעְשָׂך ַויְכֹנְנֶָך. )דברים לב, א-ו(

התסר  זהו  כשורה:  כשהדברים  ינם  ת שיתו  ת  ווהים   ו 
הווהב שו תשה.  ו ת תינו, הו   ותר, שה' קיים כדי ושרת 
 ותנו.  נחנו קייתים כדי ושרת  ותו, וכדי והיות בידיו ברכה 
ועוום. ה' הו  ישר; הפתותוים ותרֵתי־עצתם הם  נחנו.  ין זה 
ויאוו  ונו  קור   הו   והפך,  ת תנו  חריות.  והסיר  תתפקידו 

 חריות.
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וכבוש  ותה  נצארך  ישר ו,  בו  נו  ונו  ת  רץ  נתן  ה' 
בעצתנו. הו  נתן ונו  ת ה דתה האובה,  בו  נו צריכים וקום 
וועשות תעשים: וחרוש, וזרוע ווקצור. הו  נתן ונו גוף,  בו 

 נו צריכים וקיים  ותו וורפ   ותו. 

"ה' הו   בינו; הו  בר   ותנו והעתיד  ותנו עו תכוננו. 
 בו הורים  ינם יכווים וחיות  ת חיי יודיהם. הם יכווים רק 
כן,  ם  ועו  וחיות.  נכון  וב הבה,  יך  בחינוך  והם,  והר ות 
יום  חד הדברים ו  יהיו כשורה,  ו ת שיתו  ת ה'. ו  הו  
שהשחית דרכו,  ו   תם. הו  צדיק וישר;  נו  וה שופעתים 

תתעקתים ותעקתים".

הושתעה  ו   תעוום  התורה.  שו  ה חריות  זוהי  תיקת 
הו צו  ו   תעוום  ה דם.  שו  ותהותו  יותר  תחתי ה  הערכה 

תפקיד נכבד יותר עו בני תתותה בשר ודם.

העצם,  עד  כתושחתים  ה דם  בני  הרו ות  ת  דתות  יש 
כתוכתתים בחא  קדתון, כתי שבוי ברכת ה ־ו ו  יהיה בידם 
והגיע  ו האּוב. ו  כן סבורה היהדות. הי  גם  יננה רו ה  ת 
הדת ככניעה עיוורת ורצון ה ־ו. יש  תונות הגורסות כך. ו  

 תונתנו. 

 יננו רו ים  ת בני ה דם כפי שר ו  ותם עובדי ה ויוים 
גחתנים.  יננו  שו  וים  בידיהם  כצעצועים   — האבע  וכוחות 
רו ים  ותם כפי שרו ים  ותם  י  וה תדענים, כחותר בובד, 
התופעוים  כיתיקוים  שו  כ וסף  גנים,  שו  ִשכפוו  כתכשיר 
בדחפים חשתויים תן התוח, בוי הוד ובוי קדושה, דיירי ער י 
בעוום ריק תתשתעות שנוצר בוי שום סיבה ושיום  חד, שוב 

בוי סיבה, גם יחדו.

וועתידכם.  ני תפציר בכם  הנוגעים ועברכם  ביותר  החשובים 
ו  ושכוח  ותם.

החופש.  ו תכם  ו  הבי   ותם  ה'  עבדים.  היו  "הוריכם 
חופשיים,  העבדות:  תם  שו  שויותה  רק  הו   החופש   בו 
בחופש,  וזוזו  שו  יש.  ין  ופקודות  כפופים  כוותר  ינכם 
והתרור.  כוו  העוני  וחם  כאעם  אעתם  בועדיו  החיים  שכן 
ותי הוצי כם    ותם  חת ושנה, כדי שו  תשכחו ת ין ב תם 

תשם.

" ך  ו תחשבו שהחופש ובדו די בו וקיים חברה חופשית. 
כ שר כוום חופשיים ועושים  ת הישר בעיניהם, התוצ ה הי  
 נרכיה, ו  חופש. וחברה חופשית נדרשת חירות: חופש חיובי 
ותחייב, התתקיים רק כ שר הבריות תפניתים  ת הרגוי ה יפוק, 
שו  החופש  בתחיר  נקנה  שו  דם  חד  ינו  החופש   וכ שר 

רעהו.

"עו כן ויתדתי  תכם  ת כו התצוות, החוקים והתשפאים 
ה וה.  ין בהם שרירות.  ף ו   חד תהם ניתן רק תשום שה' 
 והב ותת חוקים. ה' נתן חוקים ותבנה החותר עצתו — חוקים 
שּכֹוננו יקום עצום, תופו , שכתעא  ין ושערו. וּו הסתכם כו 
רצונו שו ה' בתתן חוקים, היה תסתפק בחקיקה ו ותם דברים 
התצייתים וחוקים תאבעם: החותר נאוו התודעה וצורות החיים 

ש ינן יודעות  ת החירות.

"התצוות שה' נתן וי, וש ני נתתין וכם, קייתות ו  ותענו 
היקר  התצרך  החופש,  ונו  ת  נתן  הו   ותענכם.  ה',  ו   שו 
עם  עצתם.  ך  החיים  תן  ובד  הדברים  תכו  והתופו   והנדיר 
החופש ב ה  חריות. ופירושה הו  שתחובתנו והסתכן וופעוו. 
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ה דם ובין התעשה, בין החוא  ובין החא . היות שתעשינו  ינם 
תגדירים  ותנו וגתרי, יש בתוכנו גרעין שנש ר זך — " ווהיי, 
רעים  תעשינו  יהיו  כן,  ועו   — הי "  אהורה  בי  שנתת  נשתה 
נוצרת  ווהיאהר. תכ ן  נוכו וחזור בתשובה  יהיו, תתיד  כ שר 
פה שו תקווה, שהי  הכוח היחיד החזק דיו והביס תרבות שו   ׂשָ

יי וש.

ה'  שו  ש הבתו  תקום  בכו  הצותח  תקווה,  שו  זה  כוח 
וכפרתו תעתידים חופש ו חריות  צו ה דם, הו   שר הפך  ת 
היהדות וכוח תוסרי בעיני כו תי שובו פתוח ועיניו בר שו.  בו 
תקווה זו,  ותר תשה בוהא הצורב בנו בכו פעם ש נו חוזרים 
 ו דבריו, תקווה זו  יננה נוודת תעצתה. דרוש עתו כדי וזכות 
בה. הדרך היחידה והשיגה הי  לא להאשים את אלוהים. הו  
 יננו תושחת. הפגם תצוי בנו, יודיו.  ם  נו שו פים ועוום אוב 
יותר,  נחנו צריכים ויצור עוום זה. ה' תותד  ותנו, תר ה ונו 
 ת הדרך, סווח ונו כש נו כושוים ותרים  ותנו כש נו נופוים, 
 בו  ת העוום האוב יותר עוינו ובנות בכוחות עצתנו. תתורה 
ידי  ידי תה שה' עושה ותעננו,  ו  עו  תתחווות בנו ו  עו 

תה ש נחנו עושים ותענו.

ניסו  כ שר  העדן  גן  הר שונים  יבדו  ת  ה דם  בני 
רק  ם  תֶקדם  עדן  כגן  והיות  ישוב  עוותנו  ת חריות.  וברוח 
תהם  שכו  חד  תנהיגים,  שו  ו ותה  וניעשה  ב חריות  ניש  
תכבד  ת השונים תתנו ותַפנה והם תקום.  נשים  ינם  והבים 
הסיבות  זוהי  חת  דבר  חריותם.  והם  ת  שתזכירים   נשים 
ושנ ת היהודים ו ורך הדורות; כתובן, רק  חת הסיבות.  וום 
יהודי  והיות  והגדיר  ותנו.  ת יתנו  ושונים  נותנים   נו  יננו 
ה והב  ותנו,  הגדוו  ה חד  בידי  רק  תוגדר  והיות   פירושו 

הקב"ה.

חופשיים  בצום  ווהים,  עשויים  שהננו  ת תינים   נחנו 
כשם ש ווהים חופשי, יצירתיים כשם שהו  יצירתי;  תנם בקנה 
תרחביו  בכו  ועדיין:   — תוגבות  ובתידה  סוף,  ו ין  קאן  תידה 
התהדהדים שו היקום, ה דם הו  הנקודה היחידה שבה ההוויה 
תודעת ועצתה, צורת החיים היחידה שבכוחה ועצב  ת גורוה: 
בוחר, ועו כן חופשי, ועו כן  חר י. היהדות הי  קרי תו שו 

 ווהים ו חריות. 

היוונים  כתו  ת תינו  נו.  ו  ִתתקְרּבְ הדבר:  ו  ופירוש 
שהגורו עיוור וקשיח, שהבשורה שתשתיע ה ורקו בדופי נכתבה 
ונחתתה עוד בארם וידתנו, שכתו ו יוס ו דיפוס גזרה ועוום 
ו  ניתוא תעבותות הגזרה. זוהי תפיסה ארגית שו חיי ה דם. 
שפינוזה,  וה  שותפים  היו  וב ופנים  חרים,  תסויתת,  בתידה 
תרקס ופרויד, האריותוויר א הגדוו שו יהודים־בתוצ ם שדחו 

 ת היהדות ו ת כו תפעוותיה.

 תונתנו  חרת. כתו ויקאור פר נקו, ניצוו  ושוויץ, ו הרן 
ת תינים  הקוגניאיבית־התנהגותית,  נו  התרפיה  תתייסדי  בק, 
כי  נו תוגדרים ו  ב תצעות ה ירועים הפוקדים  ותנו,  ו  
עו פי תגובתנו והם; ותגובה זו, תצדה, נקבעת עו פי הפרשנות 
צורת החשיבה  נשנה  ת  ונו.  ם  ותה שקורה  נותנים  ש נחנו 
שונו — ובכוחנו ועשות ז ת, בזכות הגתישות שו התוח — נוכו 
ושנות  ת הרגשתנו ו ת  ופן פעוותנו. הגורו  ף פעם  יננו 
וצדקה  והיות,  בו תשובה, תפיוה  רעות עוווות  גזרות  סופי. 
תעבירות  ותן. ותה ש יננו יכווים ועשות ובדנו בכוחנו ועשות 

ביחד, שכן  נו ת תינים כי "ו  אוב היות ה דם ובדו".

התנוגד   — ה ְשתה  תוסר  היהודים  ת  פיתחו  כך  תתוך 
ותוסר היווני, תוסר הבושה. תוסר שו  שתה תבחין בחדות בין 
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ב ווהים  ו   תכוון  יננה  תונתנו  הגדווה  התעוותה 
כוחות  זו  בנו  תונה  ותנסוך  וווו י  בנו.  שו  ווהים   תונתו 
ורפ   חדים  ווהיחוץ  ו חריות,  ה'  שו  וקרי תו  והישתע 

תפצעיו שו עוותנו: עוום כו ב ובכו ז ת עוום תופו .
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