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החוק כאהבה
ב־14  קירע  קנגליה  יהדות  בקורות  המשעשעים  המקרים  קחד 
קוליבר  הודיע  מקז  חלפו  שנים  שבע  רק   .1663 בקוקטובר 
יהודים  בישיבת  משפטי  קושי  רוקה  ל  שקיננו  קרומוול 
קטן  בית  נסת  גלוי.  בקורח  קליה  חזרו  והיהודים   — בקנגליה 
ְמַבׂשרו של "ביוויס מרקס"  נפתח בסמטת קריצ'רץ' בלונדון — 
שהוקם ב־1701 ו יום הוק בית התפילה היהודי הפעיל הוותיק 

ביותר בבריטניה.

סמוקל פפיס, בעל היומנים המפורסם, החליט לסור לביקור 
בקטרקציה החדשה ולרקות מה עושים היהודים בתפילתם. מה 
שרקה הדהים וזעזע קותו. יד המקרה קו שמק יד ההשגחה הובילה 
קותו לבית ה נסת ביום שמחת תורה. ו ך תיקר קת שרקו עיניו:

והנה הוצקו החוקים מן התיבה והם נישקים בידי  מה 
והמשק  ה ול,  בסך  חבילות  קו חמש  קרבע  קנשים, 
עובר מיד ליד. קם זה מפני  ובד המשק ומשום שה ול 
קותו  נושקים  הם  ו ך  לק קדע.  משתוקקים לשקתו, 
סביב הקולם, לקול שירת תפילות... קבל, קלי הטוב! 
לנו ח החיזיון הזה של הקנדרלמוסיה, הצחוק, השעשוע 

הדומים  ציבור המתפללים המבולבלים  הרי וז,  נטול 
לפרקים יותר מלקנשים היודעים קת קלוהי הקמת — 
לנו ח חיזיון זה י חיש הרוקה  י רקהו קי פעם; וק ן, 
מימיי לק רקיתי  דבר הזה, וקשה לי להקמין שיש ב ל 

העולם עוד דת שטקסיה קבסורדיים  ל  ך.1

ייחודי  משהו  יש  ובקמת,  ב נסייה.  הורגל  להתנהגות  זו  לק 
ביחסם של היהודים לתורה. קנו עומדים ל בודה  קילו הייתה 
לה  שהיק  מקשיבים  הייתה  לה,  קיתה  קילו  רוקדים  מלך, 
מגוללת קת סיפורנו, והוגים בדבריה " י הם חיינו וקורך ימינו". 
קחד המשפטים הנוקבים ביותר בתפילות ישרקל נקמר בפיוטי 
תפילת נעילה: "וקין שיור, רק התורה הזקת"; קחרי חורבן הבית 
וקובדן הקרץ, נותרה לנו רק התורה. קלף של מגילת־ספר הוק 

הקיר היחיד שחצץ בין היהודים לבין תהום הייקוש. 

הזה  היחס  למול  התוהים  היהודים(  גם  )ולפעמים  הגויים 
החוק  קת  מגלמת  התורה  ביהדות,  חשובה:  נקודה  מחמיצים 
בדמות קהבה וקת הקהבה בדמות חוק. התורה קיננה רק "חקיקה 
בהתגלות",  תיקורו של משה מנדלסון במקה ה־18.2 היק מגלמת 
קת קמונתו של הקב"ה בקבותינו, בהפקידו בידם קת המשימה 

ליצור חברה שתהווה בית לש ינתו ומופת לעולם.

במדבר,  בפרשת  טמון  זה  רעיון  להבנת  המפתחות  קחד 
הנקרקת תמיד בשבת שלפני חג מתן תורה. סמי ות זו מז ירה 
ר ביהדות. המדבר נתן לפרשתנו  לנו  מה מר זי הוק רעיון הִמְדּבָ
ולחומש  ולו קת שמם. במדבר נ נסו בני ישרקל בברית עם ה' 
הקל.  קרבעה  בריבונות  קומה  של  חוקתה  התורה,  קת  וקיבלו 
מחמשת חומשי תורה מתרחשים במדבר, ובו חוו בני ישרקל קת 

פרשת
במדבר

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב קשר קייז, עזריקל בן קריה לייב שרטר
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ההיסטוריון ֶקריק פֹוֶגלין רקה עניין זה  עומד ביסודה של 
צורת רוחניות חדשה לגמרי שנולדה בחווייתם של בני ישרקל:

חדשה  חברה  ולהקים  בעולם  לנוע  ממצרים  ביוצקנו 
במקום קחר, קנו חווים קת העולם  מדבר. קנו בורחים 
מקומנו  קל  להתוודע  עוצרים  וקז  השומקום,  קל 
שמעבר לעולם.  שהעולם נעשה מדבר, הקדם נמצק 
סוף סוף בבדידות שקפשר לשמוע בה קת קולה הרועם 
זו שבקול לחש  בר הוציקתהו והצילתהו  של הרוח, 
וקל  המנהיג  קל  קלוהים  דיבר  במדבר  השקֹול.  מן 
שבטיו. במדבר, בשומעם קת הקול, בהס ימם להצעתו 
ובהי נעם למצוותו, הם הגיעו קל החיים ונעשו לעמו 

הנבחר של קלוהים.4

הדתית  שחווייתו  לעם  ישראל  בני  נעשו  הִמדבר  בשתיקת 
הראשונית לא הייתה ראייה אלא הקשבה ושמיעה: שמע ישרקל. 
קלוהי ישרקל התגלה בדיבור. היהדות היק דת של מילים קדושות, 

דת שהחפץ הקדוש ביותר שלה הוק ספר, מגילה, טקסט.

שנתנו  הפרשנות  הוק  ביותר,  והמרשים  השלישי,  הדבר 
הנביקים לקותן שנים מעצבות של בני ישרקל במדבר — קחרי 
טז-יז(  )ב,  הושע  קלוהים.  עם  לבד  ישרקל,  קרץ  לפני  מצרים, 
מתנבק על יציקת־מצרים שנייה, וקומר בשמו של הקב"ה: "ָלֵ ן 
י ָלּה  ּה. ְוָנַתִתּ י ַעל ִלָבּ ְרִתּ ר, ְוִדַבּ ְדָבּ יָה ַהִמּ יָה, ְוהַֹלְ ִתּ ה ָקנִֹ י ְמַפֶתּ ִהֵנּ
יֵמי  ה ִ ּ ָמּ ְקָוה, ְוָעְנָתה ָשּׁ ם ְוֶקת ֵעֶמק ָע ֹור ְלֶפַתח ִתּ ָרֶמיָה ִמָשּׁ ֶקת ְ ּ
י  ְ יֹום ֲעלָֹתּה ֵמֶקֶרץ ִמְצָרִים". ירמיהו קומר בשם ה': "ָזַ ְרִתּ ְנעּוֶריָה ִוּ
ֶקֶרץ לֹק  ר ְבּ ְדָבּ ִמּ ְך ַקֲחַרי ַבּ לּולָֹתִיְך, ֶלְ ֵתּ ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ַקֲהַבת ְ ּ
ר,  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  זֹקת עָֹלה  "ִמי  )ב, ב(. ובשיר השירים נקמר  ְזרּוָעה" 

עיקר מגעם הקינטימי עם הקב"ה — בהוציקֹו להם מים מהסלע 
וָמן מהשמיים ובעוטפו קותם בענן  בודו. 

ב ך קומרת לנו התורה שלושה דברים על הסיפור היהודי 
ליהדות,  הייחודית  התופעה  הוק  הרקשון  היהודית.  והזהות 
קצל  ל  קרקע.  קז  ורק  חוקה  קודם  לקרץ:  בה  קדמה  שהתורה 
קומה קחרת בהיסטוריה הסדר היה הפוך. תחילה הייתה הקדמה, 
וקז התיישבו בה קנשים, ובנו, בהדרגה, מחנות קבע,  פרים, ערים 
ו ר ים. וקז בקו צורות של סדר וממשל ומער ת משפט. קודם 

קרקע, קחר  ך חוקה.

מהעובדה שהתורה ניתנה במדבר, לפני שהעם ב לל נ נס 
לקרצו, נובע שליהדות וליהודים י ולת ייחודית לשרוד גם בגלות 
היא  הארץ,  לפני  ניתנה  כיוון שהתורה  תיפגע.  שזהותם  בלי 
בגלותם  קפילו  גם כשאבדה להם הארץ.  לומר,  נשארה להם 
על  נותרה  הברית  ריבונם.  נותר  הקב"ה  קומה.  היהודים  נותרו 
מ ונה.  שהגיקוגרפיה נגמרה להם, לק נגמרה להם ההיסטוריה. 

ש ן עוד לפני שנ נסו לקרץ היה גרעין זהותם בידיהם. 

ָבר. עמים קחרים בימי  ר לבין ּדָ שנית, הקשר המרתק בין ִמְדּבָ
קדם מצקו קת קלוהיהם בטבע: בגשם, בקדמה, בפריון, בעונות 
השנה החקלקית. וקילו היהודים גילו קותו בנשגב, במה שמעבר 
לטבע; קלוה שקי קפשר לרקותו, קלק רק לשמעו. במדבר קין 
טבע. יש ריק ודממה, דממה שקפשר לשמוע בה קת קולו השמימי 
ֶקדמון  של הקחד־שמעבר־לעולם.  דברי הסופר היהודי־צרפתי 
ר ועל הֵספר': "קין המילה י ולה לדור  ס בספרו 'על הִמדּבָ ָז'קּבֶ
להישען  הוק  קם  ן,  ר,  ְלַדּבֵ קחרות.  מילים  של  בשתיקתן  קלק 

ר".3  על מטקפורת הִמְדּבָ
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הקשר  קת  להבין  עוזרת  המדבר  חלל־שבין־לבין  רקיית 
בין בני ישרקל בימי משה לבין הקב שבשמו נקרקו. ש ן מבין 
קת  חווה  קשר  הוק  ישרקל,  הוק  הלק  יעקב,  הקבות,  שלושת 
חוויות הקלוהות העזות ביותר שלו במרחב לימינלי: בדרך בין 
מקום מגורים קחד לבק קחריו, לבד, בלילה.  ך היה בדר ו מבית 
ו קחיו,  קשר חלם והנה סולם מוצב  קביו לחרן, בנוסו מפני עׂשָ
היה  עבור שני  ו ך  בו.  ויורדים  עולים  ומלק י קלוהים  קרצה 
עשורים ויותר בשובו מחרן לקרץ ישרקל,  קשר בין לילה ובין 
שחר נקבק בקיש פלקי שנתן לו קת השם ישרקל. מפגשים קלה 
לקרות לצקצקיו של  בדיעבד  ַהְטָרמות של מה שעתיד  נרקים 
מעשה  במדבר.  הלימינלי  במסעם  ישרקל,  לבני  יעקב־ישרקל, 

קבות סימן לבנים.6 

 ך נעשה המדבר לערש לידתה של מער ת יחסים חדשה 
על  המושתתת  יחסים  מער ת  לקנושות,  קלוהים  בין  לחלוטין 
בתורה. הרחק  מימוש  לידי  ועל קהבה הבקים  דיבור  על  ברית, 
עם  לבד  עצמו  קת  העם  מצק  הגדולים  הציוויליזציה  ממר זי 
הקב"ה, ושם נתחשלו ביניהם עבותות קהבה שלק גלות ולק חורבן 
יו לו לקרוע. זוהי הקמת המוסרית שבליבה הפועם של קמונתנו: 
שלק ה וח קושר קותנו לקלוהינו, ולק החשבון הפוליטי, קלק 

הקהבה.

בשמחתו בתורה חוגג עם ישרקל קת קהבתו לקלוהיו וקת 
קהבת קלוהיו לו. שמחת־קהבה זו גרמה לדוד המלך ל ר ר ב ל 
ׂשחוק  קת  שעורר  בקופן  ירושלימה,  הובל  הברית  עוז  שקרון 
לעגה של מי ל בת שקול )שמוקל ב' ו, טז(; וקלפי שנים לקחר 
בית  למתפללי  גרמה  התורה,  עצמה, שמחת  קותה שמחה  מ ן 
ה נסת בסמטת קריצ'רץ' ל ר ר ב ל עוז עם ספרי התורה בקופן 

ֶקת ַעל־ּדֹוָדּה?" )ח, ה(. ב ל קלה נתפס המדבר  קתר של  ִמְתַרּפֶ
מעין ירח דבש שבו הקב"ה והעם, המדומים לחתן ו לה, התייחדו 
בקין מפריע והתקחדו בקהבה.  מובן,  בר בתורה עצמה מסופר 
על קשי עורפם של בני ישרקל, על תוקנותיהם ועל מרי לבם. קך 
הנביקים, בהביטם לקחור, רקו קת הדברים קחרת. המדבר היה 

בעיניהם חדר הייחוד והקיחוד של ה' וישרקל. 

הקנתרופולוג  של  עבודתו  זה  בהקשר  במיוחד  מקלפת 
קרנולד ַון־ֶגֶנּפ על חשיבותם של טקסי המעבר.5 קלה הם הטקסים 
ממצב  המעבר  קת  לציין  שנועדו  מפתחת,  תרבות  ש מעט  ל 
קחד בחיים למצב הבק — מילדות לבגרות, למשל, קו מרווקות 
לחיי נישוקים. בדרך  לל קפשר להבחין בטקסים קלה בשלושה 
הישן.  המצב  מן  סמלית  יציקה  פֵרדה:  הוק  הרקשון  שלבים. 
ֶזהות  הקחרון הוק מיזוג )קינקורפורציה(,  ניסה מחודשת ַלֶחברה ּבַ
החדשה. בין השניים בק השלב המ ריע, המעבר עצמו, שבו הקדם 
 בר השיל קת זהותו הישנה קך טרם ניתנה לו החדשה. זהו שלב 

הלידה המחודשת, שלב התמורה. 

ון־גנפ תיקר שלב זה  שלב הלימינלי: השלב של הימצקות 
על הסף, בקזור הגבול, במין שטח הפקר בין הישן והחדש. וקת 
החוויה הזו בתולדות עם ישרקל מסמל המדבר: מרחב לימינלי 
בין עבדות לחירות, בין עבר לעתיד, בין גלות לשיבה, בין מצרים 
הזה,  המעבר  קת  המרחב שקפשר  הוק  המדבר  ישרקל.  לקרץ 
קת התמורה הזו. שם, בשטח ההפקר,  שהם לבדם עם קלוהים 
זהות קחת  להשיל מעליהם  ישרקל  בני  י לו  זה־עם־זה,  ולבדם 
ולעטות קחרת. שם ניתנה להם ההזדמנות להיוולד מחדש. לק עוד 
 עבדי פרעה, מעתה עבדי ה' שנועדו להיות ממל ת  והנים וגוי 

קדוש. 
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שעורר קת שחוק לעגו של סמוקל פפיס. קהבה ש זו, יקה לה 
שתקלקל קת השורה, קת הסדירות המרובעת;  י קם זה המצב, 

סימן שהקמונה חיה וקיימת.
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