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אנחנו מה שאין לנו
ויווימן ואוריס וומהח ז"ח היו זוג אן הארשיאים שהכרתי איאיי. 
הם היו צאד הפכים. אוריס היה שקט, אופנם, אהורהר ואמופק. 
ויווימן הייתה חברותית ואחמת חיים, משת רעים חהתרועע באובן 
האעוחה שח האושג. הם השחיאו זה מת זו חהפחימ: שני חצמים 

שח שחם.

ייחודם הבוחט היה ההיקף האונואנטחי שח הנתינה שחהם. 
בישרמח, חאשח, הם תראו מת גן הוורדים הגדוח הסאוך חכנסת 
אוח  חיבסקינד  דנימח  בעיצובו האדהים שח  הכנסים  ארכז  ומת 
בתח־מביב  רפומיים  אתקנים  נידבו  הם  בר־מיחן.  מוניברסיטת 
קוחג' בחונדון.  וביוניברסיטי  קוחג'  גם בקינגס  ובירושחים, כאו 
הם תאכו בבתי ספר יהודיים בבריטניה ובישיבות בישרמח. וכח 

זה רק אגרד מת פני השטח שח אפעחם הפיחנתרופי. 

שכן   — זו  עם  זה  היכרותם  דרך  הומ  במאת  הארגש  מך 
נפגשו  כשהם  שנה.  בשחושים  אאוריס  צעירה  הייתה  ויווימן 
מיבריו  ברא"ח  עסקים  מיש  החאישים:  חשנתו  התקרב  אוריס 
שדואה היה כי נידון חחיי רווקות. ויווימן, שעוד חמ אחמו חה 
עשרים, הייתה בתם שח חבריו, והימ אצמה מצחו עבודה חיאי 

חופשת חיאודים.

צהריים.  חמרוחת  מיתו  חבומ  חה  הציע  אוריס  מחד,  יום 
בדרכם מח האסעדה הם חחפו עח פני קבצן. אוריס נתן חו אטבע 
והאשיך. ויווימן עצרה ושמחה מת אוריס מם יימות חתת חה מת 
הסכום.  מת  חה  הושיט  אוריס  הזאן.  חפני  השבועית  אשכורתה 
הימ חזרה מח הקבצן ונתנה חו מת כח הכסף. "חאה עשית מת 
זה?" שמח אוריס. "כי אה שנתת חו חמ אספיק כדי חהשפיע עח 

החיים שחו. הומ צריך יותר אזה".

בסוף השבוע מאר אוריס חוויווימן, "חמ מתן חך כסף נוסף 
עח האשכורת השבועית שכבר קיבחת, כדי חמ חקחקח חך מת 
רוצה  שהומ  החחיט  שבו  הרגע  היה  זה  מבח  האצווה שעשית". 
חהתחתן מיתה, אשום שכפי שמאר חי זאן קצר חפני אותו, "החב 

שחה היה גדוח אהחב שחי".

מני אספר מת הסיפור הזה כי הומ אאחיש אאד שח פרשת 
בהר שמנו נוטים חהחאיץ. פרק כ"ה בספר ויקרמ עוסק בבעיה 
שחריפותה חמ קהתה גם כיום, כעבור 3,300 שנה. הומ עוסק במי־
חופשי. כחכחת השוק  שוויון הבחתי־נאנע האתקיים בכח אשק 
איטיבה חיצור עושר, מך בחחוקתו הימ אוצחחת הרבה פחות. יהיה 
קו הזינוק משר יהיה, עד אהרה יופיעו פערים בין האצחיחים יותר 

חאצחיחים פחות, והם אתרחבים ככח שעובר הזאן.1 

הימ  והתוצמה  בכוח,  חמי־שוויון  אוביח  כחכחי  מי־שוויון 
באקרים רבים ניצוח החחשים בידי החזקים. נבימי ישרמח אדברים 
עח כך כבפזאון חוזר. עאוס אנה מת פשעי ישרמח — "ַעח ִאְכָרם 
רֹמׁש  ֲמִפים ַעח ֲעַפר ֶמֶרץ ְבּ ֲעבּור ַנֲעָחִים, ַהֹשּׁ יק ְוֶמְביֹון ַבּ ֶסף ַצִדּ ֶכּ ַבּ
ים ְוֶדֶרְך ֲעָנִוים ַיּטּו" )ב, ו-ז(. ישעיהו קרמ, "הֹוי ַהחְֹקִקים ִחְקֵקי  ִחּ ַדּ
י,  ט ֲעִנֵיּ ַפּ ים ְוִחְגזֹח ִאְשׁ ִחּ ין ַדּ בּו, ְחַהּטֹות ִאִדּ ֵתּ ִבים ָעָאח ִכּ ָמֶון ּוְאַכְתּ

בהרפרשת

חעיחוי נשאת: פינחס בן יעקב משר מייז, עזרימח בן מריה חייב שרטר
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התפתחותית, חמ אהפכנית. מנו יודעים אאחקריהם שח ויחימם 
המחטרומיסטי  הדחף  כי  השֵמרים  ברירת  עח  ומחרים  האיחטון 
הבסיסי ביותר הומ כחפי האשפחה. אידת הנכונות שחנו חַהְקָרבה 

ְרבה האשפחתית שבינינו חבינו.  חאען אישהו הימ כאידת ַהּקִ

וזוהי אן הסיבות הארכזיות חכך שאתחיחת הסיפור היהודי 
עד היום, היהודים רמו מת עצאם כאשפחה מחת, צמצמי שחושת 
במאצעות  מחטרומיסטית,  חקיקה  המיאהות.  ומרבע  המבות 
בחברה  צורך  יש  בה;  די  מין  והיובח,  השאיטה  כגון  אוסדות 
שבניה ארגישים אחוברים יחדיו בעבותות שח מחריות אשותפת. 
חכן נדרשת התורה חסיפורי המבות בספר ברמשית, האתאקדים 
והסיפורים  האצוות  כמשפחה.  מחמ  כמואה  חמ  ישרמח  בבני 
כרוכים כמן יחדיו. עם ישרמח כוחו הומ אשפחה מחת אורחבת 
אמוד, ולכן עחינו חעזור חמחינו וחמחיותינו כשהם אתרוששים. 

המתניות אשרתת פה מת האוסר. 

וחבסוף, עאוק אכוחם, האאד התימוחוגי. בפרק שחנו מנו 
העיקרון  הומ  שבעיניי  אה  מת  חו  דואה  שמין  בבירור  שואעים 
היסודי ביותר באצוות התורה. רמו מת הנמאר בפרקנו עח המרץ 

ועח עבדים עברים:

ֵגִרים  י  ּכִ ָהָאֶרץ  ִלי  י  ּכִ ִחְצִאֻתת  ֵכר  ִתּאָ ֹחמ  ְוָהָמֶרץ 
ִדי. )כה, כג( ם ִעּאָ ִבים ַמּתֶ ְותֹוׁשָ

ֲעבַֹדת  ּבֹו  ַתֲעבֹד  חֹמ  ָחְך  ר  ְוִנְאַכּ ְך  ִעָאּ ָמִחיָך  ָיאּוְך  ְוִכי 
ר הֹוֵצמִתי מָֹתם ֵאֶמֶרץ ִאְצָרִים,  י ֲעָבַדי ֵהם ֲמֶשׁ ָעֶבד... ִכּ
ְוָיֵרמָת  ָפֶרְך  ְבּ בֹו  ה  ִתְרֶדּ חֹמ  ָעֶבד.  ֶרת  ִאְאֶכּ ְכרּו  ִיָאּ חֹמ 

ֵאֱמ־חֶֹהיָך. )כה, חט-אג(

איכה  מ-ב(.  )י,  ָיבֹּזּו"  ְיתֹוִאים  ְוֶמת  ָחָחם  ְשׁ ַמְחָאנֹות  ִחְהיֹות  י  ַעִאּ
ֶקר  ַהֹבּ מֹור  ְבּ בֹוָתם  ְכּ ִאְשׁ ַעח  ָרע,  ּופֲֹעֵחי  ָמֶון  ֵבי  "חְֹשׁ עח  אזדעק 
קּו  מּו, ְוָעְשׁ ים ְוָנָשׂ דֹות ְוָגָזחּו ּוָבִתּ י ֶיׁש ְחֵמח ָיָדם, ְוָחְאדּו ָשׂ ַיֲעׂשּוָה ִכּ

ֶבר ּוֵביתֹו ְוִמיׁש ְוַנֲחָחתֹו" )ב, מ-ב(. ֶגּ

האיוחד  זאן.  ובכח  חברה  בכח  כאעט  אתקייאת  זו  בעיה 
בהתייחסותה שח התורה חבעיה אורכבת זו הומ שהתורה אסרבת 
חתת חה תשובה חד־אאדית. השוויון הומ ערך, מבח גם החופש. 
הקואוניזם והסוצימחיזם ניסו חמכוף שוויון גם עח חשבון החופש — 
ונכשחו; מבח גם חכחכחה החופשית בעיות אשחה. עיקרון מחד 
שמפשר חהסיק אהאקרמ הומ כי השוק נועד לשרת את האדם, 
וחמ המדם מת השוק. שמחת היסוד הימ מם כן: אה אשרת עח 
הצד הטוב ביותר מת המנושות שבריבונות המח? קרימה קפדנית 
בפרשת בהר תגחה שגישתה שח התורה חסוגיה זו פועחת בשחושה 

רבדים נבדחים חגארי: הפוליטי, הפסיכולוגי והתיאולוגי.

שני  אציעה  הפרשה  פשוט.  הפוחיטי,  הרמשון,  הרובד 
השנים  אחזור שבע  העושר,  שח  חחוקה־אחודשת  שח  אחזורים 
שח השאיטה ואחזור חאישים השנים שח היובח. הכוונה כמן הימ 
חיישור־קו כחכחי תקופתי, הנעשה במאצעות שיחוב שח שאיטת 
חובות, שחרור עבדים, והחזרת נחחות־מבות חבעחיהן האקוריים. 
זו דרך חטפח בפערים כחכחיים אצטברים בחי חהתערב באשק 

במופן קבוע. עד כמן האאד הפוחיטי.

כינו  הצרפתים  אה שהאהפכנים  הומ  הפסיכוחוגי  האאד 
"מחווה". האיחה "מח" אופיעה בדינים שבפרשה עשר פעאים. 
)כה, חה;  ָמִחיָך"  ָיאּוְך  "ְוִכי  יד(.  )כה,  ָמִחיו"  ֶמת  ִמיׁש  ּתֹונּו  "ַמח 
ְהֶיה ּחֹו, ֶמָחד ֵאֶמָחיו ִיְגָמֶחּנּו" )כה, אח(. זוהי חשיבה  ה ּתִ ֻמּחָ חט(. "ּגְ
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הצדקה:  זוהי  צורכו.  אכפי  פחות  חו  שיש  אי  עם  מותו  חחחוק 
נדבה שהימ צדק. 

ויווימן ואוריס וומהח. ה' חנן מת אוריס בהצחחה  כך חיו 
כחכחית, והומ ידע שהעושר שצבר מינו במאת שחו. ה' נתן חו 
חטפח בכסף הזה, ביודעו שהומ ישתאש בו בתבונה חשיפור חייהם 
שח מחרים. מך אוריס היה ישר דיו חהבין כי הומ כנרמה איטיב 
חהרוויח כסף אחתרום מותו, וכי כח עוד מין הומ איטיב בעושרו 
עם המנשים והאטרות הזקוקים חו, הומ מינו אאחמ מת חובותיו 
חה' וחזוחת. אשום כך, כמשר פגש מת ויווימן ורמה במיזו רגישות 
הימ אבינה מת צורכי הזוחת ואה רבה נכונותה חהקריב חאענו, 
הומ ידע שמיתה הומ צריך חהתחתן. וכך, חמורך כאעט מרבעים 
חהם  נתן  שה'  בברכה  השתאשו  הם  אשותפים,  חיים  שח  שנה 
חהבימ ברכה חחייהם שח מחרים. זכות גדוחה הייתה חי חהכירם.

חברה  חיצור  מפשר  שמי  מותנו  אחאדת  בהר  פרשת 
החזרת  חובות,  )שאיטת  בחבד  פוחיטיים  במאצעים  צודקת 
נחחות אשפחתיות חבעחיהן הקודאים וכן החמה(. ישנם אאדים 
פסיכוחוגיים ותימוחוגיים, וגם הם חיוניים. מבח גם בראה המישית 
חשבו  חיינו.  מת  חשנות  במאת  שיכוח  רעיון  בה  יש  הפשוטה 
וחרווחת  חרווחתכם  פיקדון שניתן חכם  עח אה שיש חכם כעח 
מני  אה  תשמחו  מח  מחרים.  שח  חרווחתם  גם  מך  אשפחתכם, 
יכוח חהרוויח, מחמ אה מני יכוח חתרום. מדם החי אתוך נקודת 
האוצמ הזו, חייו שאחים יותר. הומ ארואם מת חייהם שח מחרים, 
וארגיש שחייו מינם עוברים חריק. כאעט מיש אמיתנו מינו יכוח 
ההיקף  בנתינה  מבח  וומהח,  הזוג  בני  שח  הנתינה  בהיקף  חתת 
מינו העיקר. ֱהיּו ברכה חמחרים — ותגחו שחייכם הם ברכה חכם.

 Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, :זהו הטיעון בספרו שח תואס פיקטי  .1
.Harvard University Press, 2014
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התורה קובעת כמן עיקרון רדיקחי. אין בעלות מוחלטת. במרץ 
ישרמח חמ תהיה בעחות אחמה ואתאדת עח קרקע, אפני שבסופו 
שח דבר מדאתה שייכת חקב"ה. ובמותו מופן, מדם אבני ישרמח 
חמ יהיה בעחיו שח מדם מחר אבני ישרמח, כי כוחנו שייכים חה', 

עוד אזאן שהומ הוצימ מת מבותינו אעבדות באצרים. 

התורה  העוחם.  ברימת  חסיפור  פשר  נותן  הזה  העיקרון 
הימ  חכן  הורמות.  שח  חוקים,  שח  ספר  הימ  אדע.  ספר  מיננה 
מחמ  אדעי  מיננו  בה  הרמשון  שהפרק  אכמן,  תורה.  נקרמת 
מחמ  העוחם?",  נברמ  "מיך  חשמחה  עונה  מיננו  הומ  אשפטי. 
בני  עח  מחוהים  אַצווה  זכות  "במיזו  חגארי:  מחרת  חשמחה 
המדם?". התשובה הימ: הומ ברמ מת העוחם; חפיכך הומ בעחיו 
הומ אתיר  במיחו תנמים  חקבוע  זכמי  הומ  חפיכך  שח העוחם; 
חנו חגור בעוחם הזה. זהו הבסיס חאצוות התורה. מחוהים אושח 
חמ בזכות הכוח מחמ בכוח הזכות — זכותו עח הברימה במשר 

הומ בורמה.

הדבר בוחט באיוחד בפרשת בהר, באצוות הנוגעות חבעחות 
עח קרקעות ועבדים. ההחכה היהודית אושתתת עח העיקרון כי 
רק ה' הומ בעחיהם שח דברים. מיננו הבעחים שח קנייננו, מחמ 
גזירתה שח האיחה "צדקה"  זה פשר  בו כפיקדון.  מנו אחזיקים 
אן האיחה "צדק" )באקרמ אובנן שח השתיים מף זהה(. בחשונות 
מחרות צדק וצדקה הם אושגים שונים בתכחית; צדקה הימ נדבה 
ומין חה קשר חצדק. צדק אוכרחים חעשות — ומיחו צדקה תחויה 
ברצוננו הטוב. מם מני נותן חך מחף שקח כי מני חייב חך סכום 
זה, זהו צדק. ומיחו מם מני נותן חך מחף שקח חמ כי מני חייב 
השקפת  צדקה.  זו   — חך  נחוץ  חושב שהסכום  מני  כי  מחמ  חך 
התורה מחרת: כספנו שייך חה', והומ הפקיד מותו בידינו חאשאר. 
מחד אתנמי הפיקדון הומ שמם יש חנו יותר אכפי צורכנו, עחינו 


