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ויונתו שת ותוהיא

פרשת

אמונתו של אלוהים
יש רעיונות הישניא ות הודא — ועת ידי כך תפעייא גא ישניא
ות העותא .חישת חוישי תורה יתויא כרייון ברעיונות כותה.
תהא וני רוצה תהקדיש ות יוירי "שיג ושיח" בשנת תשע"ח.
וצביע ,פרשה וחר פרשה ,עת רעיונות ותה ,וונסה תהרוות
כיצד הא רתבנטייא תחיינו כיוא כפי שהיו רתבנטייא בכת
עת.

סיפורי הדוּר יתורת התורה בפרק הפתיחה שתה ויך נגות
ִ
בסגנון
העותא ות ההוויה ,ויך נברו העותא בופס־יויץ בידי כוח יוצר
נשגב וחד .שוב ושוב ונו קורויא — "ויויר ותוהיא יהי ...ויהי...
וירו ותוהיא כי טוב" — עד שונו יגיעיא ות בריות הודא .כון,
תפתע פתווא ,ישתנה ניית הסיפור:
יוּתנוּ וְ יִ ְרדּ וּ
ויר ֱו־ת ִֹהיא" ,נַ ֲע ֶ ׂשה ָו ָדא ְּב ַצ ְת ֵינוּ ִּכ ְד ֵ
וַ ּיֹ ֶ
ִב ְד ַגת ַה ָ ּיא ְוּבעוֹ ף ַה ּׁ ָש ַייִ א ַוּב ְּב ֵה ָיה ְוּב ָכת ָה ָו ֶרץ ְוּב ָכת
ָה ֶר ֶישׂ ָהר ֵֹישׂ ַעת ָה ָו ֶרץ".
וַ ִ ּי ְב ָרו ֱו־ת ִֹהיא ֶות ָה ָו ָדא ְּב ַצ ְתיוֹ ,
ְּב ֶצ ֶתא ֱות ִֹהיא ָּב ָרו וֹתוֹ ,
זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה ָּב ָרו ו ָֹתא( .ברושית ו ,כו-כז)
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תעיתוי נשית :פינחס בן יעקב ושר וייז ,עזריות בן וריה תייב שרטר

בראשית

הבעיות יזדקרות תעין .רושית ,יה פשר הפתיחה "נַ ֲעשֶׂ ה"?
בשוא יקוא וחר בסיפור הבריוה תו חושב ותוהיא בייתיא
עת יה שהוו עויד תברוו .ושנית ,יה פשר תשון הרביא? ייהא
ה"ונחנו" שותוהיא ידבר בשיא? הוא היה שא יישהו בזין
ההוו ,תבד יינו?
יש תשובות רבות ,וך כון וני רוצה תהתיקד בוחת יהן
בתבד ,הניתנת בידרש היובו ביסכת סנהדרין בתתיוד .היו
חריגה תידי .הרביא הא היתוכיא שותוהיא התייעץ ויתא.
הוו עשה זות יפני שהייתה תו התתבטות גורתית .הוו ידע כי
בבורוו ות הודא ,ות ההויו־ספיינס ,יברו ות הישות היחידה
תבד יינו עציו היסוגתת תהשייד ות החייא עת פני הודיה.
וא תקרוו בספריו שת ג'ורד דיייונד 'רוביא ,חיידקיא ופתדה'
ו'התיוטטות' (שהופיעו גא בתרגוא עברי) תגתו כיה הרסנייא
היו בני הודא בכת יקוא שדרכה בו כף רגתא ,ויזה נזק סביבתי
חותתו וויזו וכתיה היונית הייטו עת בני יינא ועת ייניא
וחריא .הנה כך יתור הידרש ביסכת סנהדרין ות ושר וירע
תפני בריות הודא:
ויר רב יהודה ,ויר רב:
בשעה שביקש הקב"ה תברוו ות הודא ברו כת
וחת שת יתוכי השרת .ויר תהא" ,רצונכא נעשה
ודא בצתינו?" וירו תפניו" ,ריבונו שת עותא ,יה
יעשיו?"
ויר תהן ,כך וכך יעשיו .וירו תפניו" ,ריבונו שת
עותאָ ,יה ֱונוֹ ׁש ִּכי ִתזְ ְּכ ֶרנּ וּ ֶוּבן ָו ָדא ִּכי ִת ְפ ְק ֶדנּ וּ?"
(תהתיא ח ,ה; כתויר ,ות תברו ות הודא).
הושיט וצבעו קטנה ביניהן ושרפא .וכן כת שנייה

2

שיג ושיח – הרב יונתן זקס

ויונתו שת ותוהיא

(שת יתוכיא).
כת שתישית וירו תפניו" ,ריבונו שת עותא ,רושוניא
שוירו תפניך יה הועיתו? כת העותא כותו שתך הוו.
כת יה שותה רוצה תעשות בעותיך — עשֵׂ ה".
(ברו ותוהיא ות הודא ,ועברו הדורות ).כיוון
שהגיע תונשי דור היבות וונשי דור הפתגה,
שיעשיהן יקותקתין ,וירו תפניו (היתוכיא),
"ריבונו שת עותא ,תו יפה וירו רושוניא תפניך?"
ויר תהן" ,וְ ַעד זִ ְקנָ ה ֲונִ י הוּו וְ ַעד שֵׂ ָיבה ֲונִ י ֶו ְס ּבֹת"
1
וגו' (ישעיה יו ,ד).
הנה תנו תב הדיתיה שופיתו ותוהיא תו יכות תברוח יינה .וא
תו יברו ות הודא ,תו יהיה בעותא שוא יצור היסוגת תהבין
בהותדת הונושות נעשה העותא
ֶ
שהוו נברו ושותוהיא קייא .רק
יודע תעציו .בתעדינו ,בני הודא ,כת הברוויא היו כרובוטיא,
ייתיורדיא עת ייתיורדיא שת רובוטיא העושיא בתי־דעת ות יה
שתוכנתו תעשות תנצח .וכך ,וף עת פי שבריות הודא הֶעיידה
ות עתידה שת הבריוה כותה בסכנה ,השתיא ותוהיא ות תוכניתו
וברו ות הודא.
זוהי תיוותוגיה רדיקתית .התתיוד וויר תנו כון שופשר
תהסביר ות קיויה שת הונושות רק בויצעות העובדה שותוהיא
התנָ ִוי "ספרי" ות
הויין בודא .הנה כך יסביר ידרש ההתכה ַּ
2
"ות ֱויוּנָ ה" בשירת הוזינו" :שהויין בעותא ְוּב ָרווֹ ".
הביטוי ֵ
המסתורין הדתי האמיתי ,אומרת היהדות ,איננו אמונתנו
באלוהים — אלא אמונתו של אלוהים בנוּ.
רעיון יוצו־דופן זה יזדהר ין התנ"ך כותו .ותוהיא תותה
ות תקוותיו וות ציפיותיו ין העותא ביצור היוזר ,קשה העורף,
3

חא היזג ,כפוי הטובה והינוון תעתיא הקרוי הויו ספיינס ,שחתקו
עפר הורץ וחתקו רוח ופו שת ותוהיא ,שיעשיו יוכזביא תדיר
ות בורוו ותפעייא וף יעורריא ות חיתו .ובכת זותְ ,תעותא
וין ותוהיא יוותר .הוו ינסה שוב ושוב — עא ודא ,עא נוח,
עא וברהא ,יצחק ,יעקב ,ישה ,יהושע ,ושתשתת שת שופטיא
ויתכיא .הוו ינסה תזין ות הישייה הגדותה גא נשיא ,וכון
יצתיח הרבה יותר .הן נוינות יותר ,ותייות פחות ,נוהות פחות
וחר הכוח .ובת ותוהיא יסרב תוותר עת הגבריא .קרוביא בייוחד
הא יחסיו עא הנביויא .הא יביניא וותו ,ונעשיא נושוי דברו
תעותא .וך רובא ,סופא שהא יתוכזביא יקהת בני הודא ,כשא
שותוהיא יתוכזב יהא.
הנושו הוייתי שת התורה ויננו ויונתנו בותוהיא,
שתעתיא קרובות היו יגויגית ,ותו ויונתו היתידת שת
ותוהיא בנו .התורה איננה ספרו של האדם על אלוהים .היא
ספרו של אלוהים על האדם .רק  34פסוקיא יתוריא בה ויך
ותוהיא ברו ות העותא ,וך יותר י־ 500פסוקיא יתוריא ויך
בנו בני ישרות יבנה קטן ,ורעי ונייד שנקרו הישכן .ותוהיא
וינו חדת תעותא תהויין בנו ,תוהוב וותנו ,ותצפות יותנו תטוב
ביותר .תרגעיא הוו כיעט יתייוש .כבר בפרשתנו יסופר עת
רגע כזה" :וַ ַ ּי ְרו ה' ִּכי ַר ָּבה ָר ַעת ָה ָו ָדא ָּב ָו ֶרץ וְ ָכת יֵ ֶצר ַי ְח ׁ ְשבֹת
ִת ּבוֹ ַרק ַרע ָּכת ַה ּיוֹ א ,וַ ִ ּי ָּנ ֶחא ה' ִּכי ָע ָ ׂשה ֶות ָה ָו ָדא ָּב ָו ֶרץ וַ ִ ּי ְת ַע ֵ ּצב
ֶות ִת ּבוֹ " (ברושית ו ,ה-ו) .ובת נוח ,ויש טוב ,תא וישר ,ינחא
וותו .ותיען ודא טוב וחד ותוהיא יוכן תהתחית יחדש.
כיובן ,כת זה הוו עניין שת ויונה — כמו כל מתן אמון
במחשבות וברגשות של אנשים זולתנו .הוא וני בוית יודע
וא נכון הוו שהונשיא הקרוביא ותיי ביותר — רעייתי ,יתדיי,
חבריי הטוביא — ווהביא וותי וו יוייניא בי ,וו שיו זות רק
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חשיבה ישותתית יצדי? ותיויסטיא חושביא תפעייא שהויונה
בותוהיא היו וי־רציונתית וויתו הויונה בונשיא וחריא היו
רציונתית .ובת זה פשוט תו נכון .ההוכחה תכך היו כישתונו
שת הויש שבשחר ייי הנוורות ביקש תכונן פיתוסופיה עת בסיס
רציונתי :רנֵ ה ֶדקורט .דקורט ידוע בייירתו "וני חושב ,ישיע
וני קייא" .הוו היה בטוח רק בדבר וחד :עצא קיויו שתו .תגבי
קיויו שת כת דבר וחר — קיויא שת עצייא חוירייא ,שתו תדבר
עת קיוין שת תודעות וחרות — ופיתו הוו נותץ תפנות קודא
תכן תותוהיא ותהניח ות קיויו.
ושר תי ,וין תי יספיק ויונה כדי תהיות ותיויסט 3.כדי
תהיות ותיויסט נדרשת ויונה — תהויין ָּבודא ,כתויר בונושות
כיכתות ,וו תפחות בעציך .והוית היו שתהויין בונושות וחרי
השווה הוו יעשה הנוגד כת היגיון .הפשע היחושב והיוורגן
הגדות ביותר שת בני ודא נגד בני ודא וירע תו בויזו ידינת
עותא שתישי נחשתת וחשוכה ותו בתב וירופה ,בורץ שנתנה
תעותא ות קונט וות הגת ,ות בוך וות בטהובן ,ות גתה וות
שיתר .התרבות תו הצתיחה תתרבת .ההויניזא תו הפך ות בני
הודא תהוינייא.

בעיני היתוכיא סיכון שוין תיטות .השותה היציקה תי וחרי
השווה ,וגא כיוא בעידן חדש זה שת כווס ,היו "היכן הודא?"
וושר תויונה רק בעציך — זהו היבריס .כת הוגה דעות
רציני ,עוד ישחר ההיסטוריה ,הבין שהיבריס נגיר בניסיס :שעת
רהב ונושי חסר גבות יבווו נקא ושיתא.
בפני כת ודא רציני עוידות רק שתי ופשרויות רציניות.
הוחת היו זו היוצגת בתורה :שונחנו כון יפני שכוח נשגב,
גדות ין העותא ,רצה שנהיה כון .השנייה :שהעותא קייא בגתת
תנודות וקרויות בשדה הקווונטי ,וונחנו ניצויא בו בגתת
רצף נטות יד יכוונת שת יוטציות גנטיות היסוננות בברירה
טבעית עיוורת .תקיוא הונושי יש ישיעות — וו וין .הופשרות
הרושונה הותידה ות הנביו ישעיהו .השנייה ות סופוקתס,
וייסכיתוס והטרגדיה היוונית .יוון העתיקה עברה ין העותא.
ישרות שת וברהא וישה עודה חיה.
וני יכבד ות ותה הבוחריא בטרגדיה היוונית עת פני
התקווה היהודית .ובת ותה הבוחריא ביהדות פינו חדר בתיבא
יש ֵּנה־חייא יוין כיוהו :שבין וא יוייניא ונו בותוהיא
תרעיון ַ
ובין וא תו ,ותוהיא יויין בנו.

כשעידתי תרושונה עת ודית וושוויץ־בירקנוו ,עשרות
שניא תוחר השווה ,השותה שהציקה תי תו הייתה "היכן היה
דיבר "תֹו ִת ְר ָצח" .ותוהיא היה בייתיא
ותוהיא?" .ותוהיא היה ַּב ֵּ
ָ
"וְ ֵגר תֹו תוֹ נֶ ה" .ותוהיא ויר תונושות "קוֹ ת דְּ ֵיי ָו ִחיך צ ֲֹע ִקיא
ֵו ַתי ִין ָה ֲו ָד ָיה" .ותוהיא יורה תנו ות הדרך הנכונה — וך הוו
וינו יצית וותנו יפני עצינו .ותוהיא תו בתא ות ודא וחוה
כשוכתו יהפרי הוסור .הוו תו תפס ות ידי קין כשהיכה ות
וחיו נפש .הוו תו ינע יהיצריא תשעבד ות בני ישרות .ישוא
כך ,עת פי הוגדה התתיודית שקרונו ,בריות הודא נרותה

יש בחיי רביא יותנו ,בטוחני תפחות שבחיי שתי ,זיניא
שהשיש יתכסה בהא יוחורי ענן שחור שת ייווש .דוד
היתך הכיר תחושות ותו יקרוב .הן נושוא שת כיה ייזיורי
תהיתיא .ונשיא יכותיא תהיות וכזריא זה כתפי זה .יש ונשיא
הינסיא תהקת עת כובא שתהא בגריית כוב תוחריא .ודא
עשוי תובד ויונה בונושות ,וו בעציו ,וו גא וגא .בזיניא
כותה ,הידיעה שותוהיא יויין בנו היו ידיעה גוותת ,הופכת־
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"כי [ופיתו] ָו ִבי וְ ִו ִּיי ֲעזָ בוּ נִ י — וַ ה'
תב .כדברי דוד ביזיור כזִּ :
[תייד] יַ ַו ְס ֵפנִ י".
ידינו רפות תפעייא; תעותא תו יד ותוהיא .ונו עתותיא
תויר נווש; תו כן ה' ,הנותן תנו תקווה .ותוהיא יויין בנו
גא כשונו ויננו יוייניא בעצינו .ונו עתותיא תחטוו ותוכזב
פעא וחר פעא ,וך ותוהיא וינו חדת תסתוח תנו כשונו כושתיא
ותרויינו בנופתנו .הויינו ופוו בויונתו שת ותוהיא בנו —
ותיצוו ות הדרך יופתה תוורה.

 .1תתיוד בבתי ,סנהדרין תח ע"ב.
 .2ספרי דבריא תב ,ד.
 .3ותיויסט יכות תויר ,כיובן ,ות יה שזיגיונד פרויד היה קרוב תויר :שהויונה
היו רק ושתיה ינחית .וך זו שגיוה .תהויין שותוהיא קורו תנו תיטות יוזיה,
שהוו יבקש יויתנו תהיתחא תיען הצדק והשוויון וכבוד הודא ,ושהוו רווה בנו
וחרויא תיעשינו — הוו דבר תובעני הרבה יותר יתהויין שוין תקיוא הונושי
ישיעות יעבר תזו שונו ייציויא תעצינו ,שוין וית יוחתטת וויות יידה
יוסריות יוחתטות ,ושוין יי שונו עתידיא תיתן תפניו דין וחשבון .חיישיא שנות
יחשבה בעניין זה הוביתו וותי ות היסקנה שהותיויזא הוו הדרך הקתה ,יבחינה
יוסרית ויבחינה קיויית — ווני וויר זות תוחר שהתוודעתי תכיה יגדותי
הותיויסטיא בזיננו ותידתי יחד ויתא .וין פירוש הדבר שוני ביקורתי כתפי
ותיויסטיא .בעידן החיתוני שתנו זו ברירת היחדת .וך דווקו ישוא כך ,בייינו,
יותר יבכת עת בותפייא השניא הוחרונות ,צריך וויץ כדי תחיות עת פי ויונה
דתית.
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