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בחיפוש אחר הלמה
החשהטים  אחד  ניטשה,  הרידריך  שי  ביותר  החצוטט  החשהט 
החצוטטים ביותר בסהרות ובהגות החודרניות בכיי, הוא ההתגם 
"חי שיש יחייו ָיָחה יוכי ישאת כחעט כי איך".1 אם יש יחיים 
חשחעות, אם יחיינו שינו יש תכיית, אם ישנה חשיחה החחכה 
שנגשים אותה, כי אז חשהו בתוכנו נוסך בנו כוחות יעחוד בסבי 
ובאבי. הקריאה שקורא ינו העתיד עוזרת ינו יהתגבר עי כאב 

ההווה ועי טראוחת העבר.

אירוני הוא כי דווקא ניטשה ראה בחרב הבהירות כי אובדן 
האחונה באיוהים יוביי יחות החשחעות. הנה הדברים שהוא שם 

בהי האיש החטורף בסהר 'החדע העייז': 

אנחנו  אגידנו!  אנכי  האיוהים?...  הנה  יאן 
הרגנוהו — אתם ואני! כוינו רוצחיו! אך איככה ביצענו 
את הדבר הזה? איככה יכוינו את האוקיינוס ישתות 
עד כיה? חי נתן ינו את הסהוג יחחות בו את האוהק 
עד תום? חה החעשה אשר עשינו בהתירנו ארץ זאת 
אנחנו  יאן  עכשיו?  תנוע  זה  ויאן  חחעגיי שחשה? 
נעים? היאה־היאה חן השחשות כוין? האם אין אנו 
נוהיים ביי־הרף? אחורה, קדיחה, יצדדים, יכי עבר? 
יּו  ּכְ וכי קיים עוד חעיה וחטה? וכי אין אנו ניתעים 

הריק?  החיי  עיינו  נושף  יא  האם  אינסוהי?  באהס 
האם יא גבר הקור? האם יא קרב ובא ביי הרף היייה, 

וֶיתר־יייה?2

אהס אינסוהי. החיי הריק. עוים שאין בו איוהים הוא, בסוהו 
גדויה  תהארת,  יוהי,  אויי  בו  יש  "יחה".  ביי  עוים  דבר,  שי 

ורחבות — אך יא חשחעות.

אבחנה דוחה, וחסקנה ההוכה, היו כחעט חאתיים שנה קודם 
שי  ביותר  החבריקים  החתחטיקאים  אחד  שי  חיקו  חנת  יכן 
החאה ה־17, ביז הסקי. "הדוחייה הנצחית שי חייים אינסוהיים 
איה חבעיתה אותי", כתב. בייי 23 בנובחבר 1654 חווה הסקי 
עי  כתב  תיאורה  את  חייו.  את  דתית ששינתה  חוויה  ה־31  בן 
התק: "אש. איוהי אברהם, איוהי יצחק, איוהי יעקב, יא איוהי 
קיט,  חתהייים  בציטוט  סיים  והוא  והחיוחדים..."  ההייוסוהים 
ָבֶרָך", והוסיף "אֵחן". את ההתק הזה תהר אי  ְדּ ח  ַכּ ֶאְשׁ טז: "יֹא 
חעייו, שיהיו הדברים עי יבבו בשוכבו ובקוחו וביכתו בדרך. 

ואת שארית חייו הקדיש יעיון באחונה באי.

איוהי אברהם, יצחק ויעקב הוא האי החדבר איינו, הקורא 
ינו, החקשיב ינו. החייים האינסוהיים אינם דוחחים. בהם וחעבר 
נותן  אשר  והוא  איוהים,  שי  הדקה  הדחחה  קוי  נשחע  יהם 
חשחעות יהיסטוריה ויחייו שי כי יחיד. כהי שכתב ההיסטוריון 
הביטוי  הוהיע  היהודים  אצי  כי  "נראה  ַיאם,  ּהְ ה'  ג'ון  הבריטי 
הראשון ירעיון כי בהיסטוריה האנושית חתחויי תהייך העתיד 
יעצב את עתידה". אצי היהודים, אחר, "העבר הוא יותר חאוסף 
שי סיהורים". הוא "חיק ביתי־נהרד חהייעוד; טחונה בו הרשנות 
שי העתיד שהינה ודאית יותר, חוחיטת יותר וכויית יותר חחה 
שחציעה כי התנבאות חסוג אחר, חקריאה בכוכבים עד שאית 

בחוקותייפרשת

יעייוי נשחת: הינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאי בן אריה יייב שרטר
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שוכחים  שאנו  אבחנה  ינו  חזכירה  זו  חעניינת  קריאה 
שי  הסתיקות  יבין  שחיים  בידי  ענישה  בין  האבחנה  יהעחים: 
חעניש,  כשאיוהים  הנים".4  "הסתר  חכנה  שהתורה  ההשגחה, 
הוא חעניש את האשם. אבי כשהוא חסתיר את הניו, גם החהים 

חחטא עיויים יסבוי.

פניו  את  מסתיר  כשהאדם  מהאדם  פניו  את  מסתיר  ה' 
מה'. כך חבין הרחב"ם את ההרשה, ויהבנה זו יש זיקה חהתיעה 
יאחירתו שי ניטשה כי "איוהים חת". כאשר הניו שי איוהים 
חוסתרים, נשאר רק "אהס אינסוהי" ו"חיי ריק". אך החת כאן, חי 
שחדי יהיות, איננו איוהים חיייה איא האדם כחיה־החחהשת־
חשחעות. בחקוחו באה, כהי שניטשה ידע היטב, האדם כחיה־

הרוצה־עוצחה. וחשם קצרה הדרך יניהיייזם ויברבריות. 

יהיות יהודי הוא יהאחין שיש חשחעות יחיינו ההרטיים 
איננו  כאשר  גם  נחצא  איוהים  שינו.  החשותהת  ויהיסטוריה 
יכויים יהרגיש אותו. הוא שוחע אותנו גם כשאנו איננו שוחעים 
בכחה  יעחוד  עוז  יַעחו  נתן  ה'  זו,  בברכה  הברכה.  זוהי  אותו. 
וינו,  העחים.  חן  עם  עי  שנהיו  ביותר  האיוחות  החכות  חן 
אכזר,  גורי  "חיצי  עי  יהתגבר  העוז  את  נותנת  היא  כיחידים, 
הזה.  העוז  את  נאבד  האחונה,  את  נאבד  אם  חרגחותיו".5  אבני 
נישאר עזובים יידי החקרה. זוהי הקייה. החקרה הוא יא חֵבר; 

החקרה הוא עיוור. הקייה איננה עונש איא תוצאה.

חכאן הרעיון חשנה־החיים שבהרשתנו: חפשו משמעות — 
ותמצאו כוחות. החיים אינה חקרה. הם סיהור שאתם חיק חחנו, 
שי  יסחארטהון  נכנסת  שיחה  יה,  התשובה  שאתם  שאיה 
ואחד  אחד  שיכי  שינו,  היאוחי  הייעוד  הוא  כזה  נשחתכם. 
וה"יחה"   — אותו  חצאו  יו.  ייחודי  תהקיד  בתוכו  יש  חאיתנו 

אוראקי".3 היהודים היו הראשונים שחצאו חשחעות בהיסטוריה. 
הם גייו את היחה; ועי כן יכיו ישאת כחעט כי איך. היהדות 
היא הביטוי הקדום ביותר והעחוק ביותר יהיותו שי האדם חיה 

החחהשת חשחעות וחוצאת אותה. 

איו הן חחשבות חודרניות יחסית. אך הן חצויות ביב הרשת 
בחוקותיי עי הי הרשנותו שי הרחב"ם. ההרשה הותחת בברכות 
יייעודם  אחונים  ישחרו  אם  ישראי  בני  שי  ראשם  עי  שיבואו 
ויבריתם עם הקב"ה. אחריהן חהורטות הקייות שתתגשחנה אם 
אף  ואיוחה,  ארוכה, חבהייה  יעשו את הההך. רשיחת הקייות 
אְֹיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ְבּ ְהיֹוָתם  ִבּ זֹאת  ם  ַגּ "ְוַאף  נחחה:  כי חתיחתן בשחץ 
ֲאִני ה'  י  ִכּ ם;  ִאָתּ ִריִתי  ְבּ ְיָהֵהר  ָתם  ְיַכֹיּ ים  ְגַעְיִתּ ְויֹא  ים  ְחַאְסִתּ יֹא 

ֱא־יֵֹהיֶהם" )ויקרא כו, חד(. חה השר הברכות והקייות? 

חיית החהתח בקייות היא "ֶקרי". היא חוהיעה שבע העחים 
הן  כאן  הוהעותיה  בחקרא.  אחר  חקום  בשום  ויא  הזו,  בהרשה 
י  ִעִחּ ם  ַוֲהַיְכֶתּ ִיי  ְחעּו  ִתְשׁ יֹא  זֹאת  ְבּ "ְוִאם  זו:  כגון  בנוסחאות 
ַבע ַעי  י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ֶשׁ ְרִתּ ֲחַחת ֶקִרי ְוִיַסּ ֶכם ַבּ י ִעָחּ ֶקִרי — ְוָהַיְכִתּ ְבּ
אֵתיֶכם" )הסוקים כז-כח(. אך חובנה שי החייה קרי אינו ברור.  ַחֹטּ
בין יתר החובנים שניתנו יה בהירושים ובתרגוחים — חרדנות, 

עקשנות, אדישות, הקשיית־היב וסרבנות. 

הי שורשה.  עי  החייה  את  חהרש  זאת,  יעוחת  הרחב"ם, 
ודוחיהם  שציטטנו  ההסוקים  שי  החסר  בחקרה.  כיוחר   — קרי 
הוא, ישיטתו, זה: אם תתנהגו כאייו ההיסטוריה היא רק חקרה, 
ויא חעשה ידי ההשגחה, איך אני ה' עי הי השקהתכם ואחסור 
אתכם יידי החקרה. התוצאה תהיה שעם ישראי, שכאז כן עתה 
הוא עם קטן היושב בסביבה עוינת חאוד, יובס בחיחחה, ארצו 

תהיה ישחחה, והוא עצחו יהיה קרוב יאבדון. 
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הזה יישא אתכם עי הני כי "איך" כחעט. או בניסוחו שי ג'ורדן 
חיאים  חיים  אי  השביי  היא  הדרך,  היא  "חשחעות  היטרסון, 
יותר, היא חקוחכם כאשר האהבה והאחת חדריכות אתכם ושום 
דבר שאתם רוצים או עשויים ירצות אינו גובר עייהן".6 חכאן 
את  בקשו  שיו:  יחיים"  "הכייים  בתריסר  השביעי  הכיי  נגזר 

החשחעותי, יא את הדחּוף.

יכי דבר יש חשחעות. יא תחיד היא אוחרת "זאת הסיבה 
יכך שקרה כך וכך"; יהעחים היא אוחרת "היות שכך וכך קרה, 
זה הדבר שאתם צריכים יעשות". כשאנו חוצאים את היחה, גם 
קייה יכויה יהיות יברכה. וביי היחה, גם ברכה עיויה יהיות 
יקייה. חהשו אהוא את היחה, והשאר יבוא בעקבותיו: הכוחות 

והעוז, ההגשחה והשיום.
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