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ׁש ָיֵמינּו ְלַחּדֵ
אחותו  ּרים  בּות  ראה  כבר  הוא  ּּות.  עוֵּ  ּשה  הגיע.  הרגע 
ּחיות  ּא   — אּיו  התחנן  ּה',  התפּּ  כבר  הוא  אחיו.  ואהרן 
ֵרה  בלו ּנצח, אפיּו ּא ּחיות יותר ּּה שנקצב ּו, אּא פשוט "ֶאעו
ן" )ֵברים ג, כה(. תן  ֵלד רו ילי ֶבר הי עד ר בלו ֶ ֹוֵבה ֲאש  טל ֶאה ֶאת ֵהֵאֶרץ הי ֶארו א וו נלֵ
ּו  אּר  ה'  אבּ  היעֵ.  אּ  ּהגיע  ּי  תן  הּסע.  את  ּהשּים  ּי 
כּעט  כו(.  )שם  ה"  ֶזל הי ֵבר  ל ֵֵ ל בי עֹוֵ  י  ּי אד ר  ל בד ל ֵי ֹוֶסף  תל  ּ אי  . ךו ֵּ ב  "רי ּא: 

סירב.1 ּזו  אך  ה',  נעתר  ּשה  שּ  אחרת  תחינה  ּכּ 

ּוסר  הוא  ּחייו?  האחרונים  ביּים  ּשה  אפוא  עושה  ּה 
ּרחיקות  השּכות  ּהן  שיש  בתרי"ג,  האחרונות  צוות,  ּ שתי 
ּצוות  היא  האחת  ישראּ.  ועם  ישראּ  אּונת  עתיֵ  עּ   ּכת 

 :ּ הקהד

ֹות,  כל ֻסל הי ג  חי ל בו ה,  ֵטל ִּ שול  הי ת  ני שו   ֵ ֹּעד ל בו ִנים,  ֵש  ע  בי ֶש  ץ  ל קד ִּ
קֹום  ֵּל ל בי ֱא-ֶֹּהיֵך  ה'  י  נד פול ֶאת  ֵראֹות  ּד  ּ ֵראד ׂ ִישו ֵכּ  בֹוא  ל בו
 ּ ֵראד ׂ ִישו  ּ ֵכל ֶנֶגֵ  את  ֹזל הי ֹוֵרה  תל הי ֶאת  ֵרא  קו ִתל ֵחר,  ִיבו ר  ֲאֶש 
ף  טיל הי וו ים  ִש  ֵנל הי וו ים  ֵהֲאֵנִש   — ֵהֵעם  ֶאת   ּ הד קו הי יֶהם.  נד ֵאזו ל בו
ֵול  ּו ּו ִי ן  עי ּי ּו ול עול  ּו ִישו  ן  עי ּי ּו  — ֵעֶריֵך  שו  ִבל ר  ֲאֶש  ֵך  רו גד וו
י  רד בו ל ִֵ  ּ ֵכל ֶאת  ֲעׂשֹות  ּי רול  ּו ֵש  וו יֶכם  ֱא-ֹּהד ה'  ֶאת  אול  ֵירו וו
ֵול  ּו ֵּ וו עול  ּו ִישו   , עול ֵו ֵי ֹּא  ר  ֲאֶש  יֶהם,  נד בו ול את.  ֹזל הי ֹוֵרה  תל הי

 ּ ים עי ִיל ם חי ֶתל ר אי ים ֲאֶש  ִּ ֵיל ּ הי יֶכם ֵכל ֵאה ֶאת ה' ֱא-ֹּהד ִירו ּו

 . הל ֵתל ִרשו  ּו ה  ֵּל ֵש  ן  ל ֵד רו ל יי הי ֶאת  ִרים  עֹבו ם  ֶתל אי ר  ֲאֶש  ה  ֵּ ֵֵ ֵהֲא
י-יג( ּא,  )ֵברים 

אך  זו,  ּצווה  ּקיום  ישיר  אזכור  אין  והכתובים  הנביאים  בספרי 
הברית,  חיֵוש  שּ  ּעֵּים  ּאוֵ:  ֵוּות  אספות  שּ  תיעוֵ  יש 
ּזכיר  או  בתורה  קורא  העם,  את  ּקהיּ  הּנהיג  או  הּּך  שבהם 

בריתם  את  ּאשרר  ּנאספים  וקורא  תוֵּותיו,  סיפור  את  ּעם 
ה'.  עם  הּאוּית 

זה בעצם ּה שעשה ּשה עצּו בחוֵש האחרון ּחייו. ספר 
ֵברים כוּו הוא הכרזה ּחוֵשת עּ הברית, כּעט ארבעים שנה 
ּּא שּ הֵורות.  ּאחר חיּוף  בהר סיני,  הברית הּקורית  ּאחר 
יהושע  יהושע.  בספר  האחרון  בפרק  נּצאת  ּכך  נוספת  ֵוגּה 
סיים ּּּא את הּשיּה שהוטּה עּיו כּּשיכו שּ ּשה: הוא 
חצה עם בני ישראּ את הירֵן, פיקֵ עּיהם בקרבות, הוריש עּם 

בה.  אותם  ויישב  הארץ  את 

בית  יּי  בשּהי  שנים,  ּאות  כעבור  התרחש  ֵוּה  ּעֵּ 
ראשון, בהנהגתו שּ הּּך יאשיהו. סבו שּ הּּך, ּנשה, שּּך 
הנהיג  הוא  יהוֵה.  בּּכי  הגרועים  ּן  היה  שנה,  וחּש  חּישים 
ּיני עבוֵה זרה, ובתוכם הקרבת יֵּים ּּוּך. יאשיהו  בה שּּ 
ּטהר  ציווה  היתר  ובין  אבותיו,  ּאּונת  העם  את  ּהחזיר  רצה 
בּקֵש  נתגּה  השיפוץ  בּהּך  אותו.  וּשפץ  הּקֵש  בית  את 
האּיּות  בשנות  יושחת  ּבּ  ּחבוא  בּקום  שנטּן  תורה,2  ספר 
ּּעין  העם  את  וכינס  ּהתגּית  התרגש  הּּך  התורה.  ושכחת 

הקהּ:  ּעֵּ 

ֵּ ִם.  ֵש  ִוירול ה  ֵֵ הול יו י  נד ִזקו  ּ ֵכל יו  ֵּ אד פול  סו אי ל יי וי  , ךו ֶּ ֶּל הי ח  ּי שו  ִיל וי
ּיִ ם  ֵש  רול יו י  בד יֹשו  ֵכּ  וו ה  ֵֵ הול יו ִאיש   ֵכּ  וו ה'  ית  ל בד ךו  ֶּ ֶּל הי  ּ עי ל יי וי

וילכפרשת

שרטר ּייב  אריה  בן  עזריאּ  אייז,  אשר  יעקב  בן  פינחס  נשּת:  ּעיּוי 
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ּיֵּ  אּו  אחרונות  ּצוות  בשתי  שּא.  ברור  נביאיו?  ּגֵוּ  ה' 
אּּוות;  ּהו  הֵורות,  שבכּ  היהוֵים  את  וֵרכו  ּשה,  את  ה' 
אּּוות עּ פני האֵּה, ּא רק בשּיים. אנחנו בני תּותה ּפני 
ּנצח.  ּחיות  יכוּ  אינו  גשּי  אורגניזם  ושום  גשּיים,  שאנחנו 
אנחנו גֵּים, אנחנו ּזֵקנים, אנחנו נחּשים, אנחנו ּתים. אבּ 
אחרונות  ּצוות  בשתי  רוחניים.  גם  אנחנו  גשּיים.  רק  ּא  אנחנו 
אּו אנחנו ֵּּים כיצֵ ּהיות חּק ּרוח שאיננה ּתה זה ארבעת 
אּפים שנה, וּא תּות כּ עוֵ ּאירים השּש, הירח והכוכבים.3

ק  ּ ח ת  ו ש ע י ה ּ ך  י א  , ו נ ּ ו כ ּ ו  כ ר ֵ ו  , ה ש ּ ּ ה  א ר ה  ' ה
שהיא  ּפני  צעירה  נשארת  היא  ּזֵקנת.  אינה  שּעוּם  ּתרבות 
עניינן  בתורה  האחרונות  הּצוות  שתי  ושוב.  שוב  ּתחֵשת 

אישית. והתחֵשות  קוּקטיבית  התחֵשות   — התחֵשות 

ּצוות הקהּ ּבטיחה שהעם ישוב ויתקֵש ּשּיחותו, פעם 
טקס  ּתקיים  שבו  בעוּם  אחֵ  ּקום  רק  יש  ביּינו,  פעם.  אחר 
שּ חיֵוש ברית: ארצות הברית שּ אּריקה. רעיון הברית ּיּא 
תפקיֵ ּכריע בפוּיטיקה האירופית בּאות ה-16 וה-17, בייחוֵ 
בּקוּות  ובאנגּיה.  בהוּנֵ  בסקוטּנֵ,  הקּוויניסטית,  בז'נבה 
ם  י שב י תי ּ ה ם  ּ ו א  . ת י ט י ּ ו פ ה ת  ו רב ת ה ז  א ּ ה  ת נ ת ש ה ה  ּ א
את  איתם  הביאו  ּאּריקה  ההם  ביּים  ּשם  שיצאו  הפוריטנים 
היא  שם  כן  ועּ  הברית,  ארצות  את  פיו  עּ  וכוננו  הברית,  רעיון 
השבעה  נאום  כּ  כּעט  היום.  עֵ  הפוּיטית  ּהתרבות  חּק 
ברית,  חיֵוש  טקס  הוא  ּאז 1789,  שנים,  ּארבע  אחת  נשיאותי, 

זּננו.  בן   ּ הקהי בּשתּע;  אם  בּפורש  אם 

ּחוקת  שנה  ּאתיים  ּּאת  ּרגּ  בנאום   ,1987 בשנת 
כ"ברית  החוקה  את  רייגן  רונֵּ  ֵאז  הנשיא  תיאר  הברית,  ארצות 
ברית  זוהי  כוּה...  האנושות  עם  אּא  בינינו  רק  ּא  שכרתנו 

ֵֹוּ,  ֵגל  ֵ עי וו טֹן  ֵקל ִּ ּו ֵהֵעם  ֵכּ  וו ִביִאים  ל נו הי וו ֲהִנים  ֹכל הי וו ֹו  ִאתל
ית  בד ל ֵצא בו ּו ִנל ִרית הי ל בו ֶפר הי י סד רד בו ל ִֵ  ּ יֶהם ֶאת ֵכל נד ֵאזו ֵרא בו קו ִיל וי
י  נד פו ִּ ִרית  ל בו הי ֶאת  רֹת  כו ִיל וי  ֵ ול ּל ֵהעי  ּ עי ךו  ֶּ ֶּל הי ֲעֵֹּ  ל יי וי ה'. 
ֶאת  וו וֹ ֵתיו  ֵו עד ֶאת  וו ו ֵֹתיו  צו ִּ ֹּר  שו  ִּ וו ה'  ר  חי אי ֶכת  ֶּ ֵּ ה' 
ִרית  ל בו הי י  רד בו ל ִֵ ֶאת  ֵהִקים  ּו  , ֶנֶפש  ֵכּ  בו ול ב  ּד ֵכּ  ל בו ֵתיו  ֻחֹקל
ִרית.  ל בו ל בי ֵהֵעם   ּ ֵכל ֲעֵֹּ  ל יי וי ה.  ֶזל הי ֶפר  סדל הי  ּ עי ֻתִבים  כול הי את  ֹזל הי

א-ג( כג,  ב'  )ּּכים 

עזרא  שהקהיּו  הכינוס  הוא   ּ ין-הקהד הּעד ּעֵּי  בכּ  היֵוע 
)נחּיה,  ּבבּ  ציון  שיבת  שּ  השני  העּייה  גּ  ּאחר  ונחּיה 
פרקים ח-י(. עזרא עֵּ עּ ּגֵּ עץ ּיֵ אחֵ ּשערי העיר וקרא 
כֵי  בקהּ  התפזרה  ּויים  שּ  חבורה  התורה.  ּספר  העם  באוזני 
והגיע  השנה,  בראש  החּ  הכינוס  הנאּר.  את  ּציבור  ּהסביר 
ּּכת  אּנה  עּ  חתּו  העם  כשּנהיגי  סוכות,  ּאחר  ּשיאו 
ה  ֵּ ֵא ל ֵבִאים בו יֶהם ול ירד ל ִֵ יֶהם אי ּ ֲאחד ֲחִזיִקים עי ּי בֵרכי ה', והעם כוּו "

ה ֶעֶבֵ ֵהֱא- ֵ ֶֹּש  יי ל ֵנה בו ל ר ִנתו ת ֵהֱא-ִֹּהים ֲאֶש  תֹורי ל ֶכת בו ֶּ ֵּ ֵעה  בול ִבשו  ול
יו"  ֻחֵקל וו ֵטיו  ֵפל שו  ִּ ול ינול  ֲאֵֹנד ה'  וֹ ת  צו ִּ  ּ ֵכל ֶאת  ֲעׂשֹות  ּי וו ֹּור  שו  ִּ וו ִֹּהים 

.)ּ י,  )נחּיה 

בּיּים  גּוּה  ּּשה,  שניתנה  האחרונה  השנייה,  הּצווה 
הל  ֵּ י ּ ִשׂ ֵראד ׂ י ִישו נד ל הל ֶאת בו ֵֵ ּול ּי את וו ֹזל יֵרה הי ִשל  ֶכם ֶאת הי ֵּ בול  תו ה ִכל ֵתל עי "וו
)ֵברים   "ּ ֵראד ׂ ִישו י  נד בו ִבל  ֵ עד ּו את  ֹזל הי יֵרה  ִשל  הי י  ִּל ֶיה  הו ִתל ן  עי ּי ּו ִפיֶהם,  ל בו

או  תורה,  ספר  ּכתוב  כּצווה  זה  פסוק  הבינו  חז"ּ  יט(.  ּא, 
הּּו  הּצוות  שתי  ֵווקא  ֵּוע  בכתיבתו.  ּהשתתף  ּפחות 

הזה? בעיתוי 

שּ  החותכת  בתשובתו  שוב  ניזכר  כאן.  קורה  עּוק  ּשהו 
ֹוֶסף  תל  ּ אי  . ךו ֵּ ב  "רי הירֵן.  את  ּעבור  כשהתחנן  ּּשה  הקב"ה 
ה". זו תורה וזה שכרה? זה הגּוּ שּשּם  ֶזל ֵבר הי ל ֵֵ ל י עֹוֵ בי ּי ר אד ל בד ל ֵי
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ת  ו י ע ב  , ו נ ני פ  ּ ע ת  ו כ ּ ת  ו פ ּ ו ח ת  ו ח ו ר  . ם י ר ו ק ם  י ר ֵב
כיחיֵים,   — אנחנו  נסחפים.  ואנחנו  בנו,  ניתכות  יצרנו  אנו  שּא 
בנו,  ונעשים  ּנו  קורים  שהֵברים  וככּ  כעּים.  וגם  כּוסֵות 
ּכריעים  ּבסוף  וּּה.  אנחנו  ּי  שוכחים  אנחנו  ּזֵקנים.  אנחנו 

רעבים  ּאתנו,  צעירים  תרבויות(  או  ארגונים  )או  אנשים  אותנו 
או נחושים ּאתנו. הֵרך היחיֵה ּהישאר צעיר, רעב ונחוש היא 
וּאן  באנו  ּאין  ּעצּנו  ּהזכיר  ובה  תקופתית  התחֵשות  ּקיים 
אנו הוּכים וּה ּוּיך אותנו. ּאיּו איֵיאּים אנחנו ּחויבים? 

אנחנו? סיפור  ּאיזה  חּק  ּהּשיכו?  שנקראנו  הּסע  ּהו 

שגֵוּ  בשעה  ֵּויק:  וכּה  התזּון,  אפוא  הוא  יפה  כּה 
וּנו  ּו  נותן  אּוהים  תּותה,  בן  היותו  עם  ּעוּת  הנביאים 
ּבריתנו,  נאּנים  אנו  אם  האֵּה.  פני  שעּ  האּּוות  סוֵ  את 
וּחֵשים אותה בחיינו, אנו עתיֵים ּחיות גם ּאחר ּותנו בקרב 
בנו  שנעזרו  אּה  תּּיֵינו,  צאצאינו,   — אחרינו  הבאים  אּה 
ּת,  ּשה  כקֵם.  יּינו  ּחֵשים  אנחנו  ּאתנו.  שהושפעו  ואּה 

אחריו.  חיים  וחזונו  תורתו  אך 

ּתפּּים  ושאחרים  אחרים,  עּ  ּתפּּים  שאנחנו  התפיּות  חשוב:  ּקח  כאן  יש   .1
ובהרחבה,  תּיֵ.  ּא   — עצּנו  עּ  ּתפּּים  שאנו  התפיּות  אך  נענות;  עּינו, 
ּרפואת  ּתפּּים  כאשר  כך,  ּשום  הפרט;  עּ  וּא  הכּּ  עּ  ּהתפּּ  יותר  טוב 
חוּה או ּנחּים את האבּ, ּוסיפים "בתוך שאר חוּי ישראּ" ו"בתוך שאר אבּי 
יחיֵים  שּ  האינטרסים  הכוזרי,  בספר  הּוי  יהוֵה  רבי  שציין  כפי  וירושּים".  ציון 

הּשותף.  הטוב  עּ   — הכּּ  עּ  בציבור  ּתפּּים  וּכן  בזה,  זה  ּהתנגש  עּוּים 
שּא  הֵעת  עּ  ּתקבּ  שּא  כתב  זאת,  ּעוּת  אברבנאּ,  ורּב"ג.  רֵ"ק  הבינו  כך   .2

שּשה  התורה  ספר  הוא  שנּצא  הספר  וֵּעתו  התורה,  שּ  נוספים  עותקים  נשּרו 
יֵיו. בּו  כתב 

ּא. ירּיה  פי  עּ   .3
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אנושית, ויותר ּכך: היא ברית עם ההוויה העּיונה, זו שאבותינו 
הברית,  ארצות  שּ  תפקיֵה  ּעזרתה".  תּיֵ  פנו  הּייסֵים 
האנושות...  עם  אבותינו  שּ  בריתם  את  תּיֵ  "ּחֵש  הוא  אּר, 
הּּאכה  שנה,  ּאתיים  ּפני  שהחּה  הּּאכה  את  ּהשּים 
ניצחון   — אּריקה  שּ  שכּה  עּ  הּוטּת  והגֵוּה  הנאצּה 

האּ".4 בריבונות  האֵם  שּ  החופש  האֵם,  שּ  החופש 

ה  ו ו צ ּ ה ו  — ת  י ּ ו א ּ ת  ו ש ֵ ח ת ה  ּ ש ה  ו ו צ ּ א  ו ה  ּ ה ק ה
התחֵשות  שּ  ּצווה  היא  חֵש  תורה  ספר  בכתיבת  ּהשתתף 
ֵי  ּא  העתיֵ:  ֵורות  ּכּ  ּוּר  ּשה  שּ  ֵרכו  זו  אישית. 
ּיטוּ  צריך  וֵור  ֵור  כּ  ּאבותיי.  התורה  את  קיבּתי  שתאּרו 

אותה. וּחֵש  אותה 

הנּהבים  ּן  הם  היהוֵים  ּפאּו-אּטו,  ועֵ  ּישראּ 
גֵוּה  ּהתפתחותה  ותרוּתם  הּיֵע,  טכנוּוגיית  שבּשתּשי 
גוגּ,  את  נזכיר  אם  )ֵי  העוּם  באוכּוסיית  ּחּקם  ּונים  עשרות 
התורה  את  כותבים  עֵיין  היהוֵים  והנה,  ווייז(;  ואת  פייסבוק  את 
בקוּּוס,  ביֵ,   — שנים  אּפי  ּפני  אותה  כותבים  שהיו  כפי  בֵיוק 
אּת-חיים  אּא  סתירה,  וּא  פרֵוקס,  זה  אין  קּף.  ּגיּת  גבי  עּ 

עּוקה. עם הנושא ִעּו את עֵברו יכוּ ּבנות את העתיֵ בּי חשש.

עם  ישבתי  שנים  כּה  ּפני  תובעני.  ּאּץ  היא  התחֵשות 
בּהּך  בריטניה.  ּּשּת  ראש  ּתפקיֵ  ּהיכנס  שעֵּ  האיש 
ּשם  שנגיע  שאחרי  ּתפּּ  אני  ּכוּ  "יותר  ּי,  אּר  שיחתנו 
ּא   )10 ֵאונינג  ברחוב  הּּשּה  ראש  ּּשכן  התכוון  )הוא 
עּ  חשב  שהוא  ּשער  אני  ּשם".  הגעתי  ּּה  פעם  אף  אשכח 
בריטניה  ּּשּת  ראש  ּקּיּן,  הרוֵּ  שּ  הּפורסּים  ֵבריו 
בשנים 1957–1963, שכאשר נשאּ ּה הֵבר הּפחיֵ אותו ביותר 

אירועים".  החביב,  נערי  "אירועים,  ענה  בפוּיטיקה 


