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פרשת

מה הסיפור שלנו

כי תבוא

הע את הביכורים ירוש ים ביוי בית שני ותוארת בצבעוניות
בורק ג' בוסכת ביכורים בושנה .חק אים ורחבי הארץ ,וסורת
הושנה ,היו ותאסוים ב־ 24ורכזים אזוריים .הם נו ברחובה ש
עיר ,ו א היו נכנסים בתים .בבוקר היו ושכיוים קו ו ש הווונה:
"קווו ונע ה ציון א בית ה' א והינו" (ע וי ירויהו "א ,ה).
תושבי סביבות ירוש ים היו וביאים תאנים וענבים ,ואי ו הבאים
ורחוק — דב ים וציווקים .וני כו ם היה הו ך שור ,קרניו וצווות
זהב ועטרה ש ע י זית בראשו .אחד ון השיירה היה ונגן בח י .
כשהגיעו קרוב ירוש ים ,ש חו שם רץ שיודיע ע בואם
והח ו עטר את טנאי הביכורים .אישי ווש והעיר היו יוצאים
קראתם ,ובעוברם ברחובות היו בע י האוונויות ווסקים וו אכתם
וקוראים "אחינו אנשי הוקום ו וני ,באתם ש ום!" הח י היה
ווסיף נגן עד שהגיעו הר הבית .שם היו וניחים איש איש את
טנא ביכוריו ע כתוו — הושנה אוורת שאוי ו אגריוס הו ך היה
עושה כן — ונכנסים עזָ רה ,חצר הוקדש .ה ויים היו וקב ים אותם
"ארוֹ ִו ְו ָך ה' ִּכי ִד ִּ ָיתנִ י וְ ֹא שִׂ ַּו ְח ָּת א ַֹיְבי ִ י" (תה ים  ,ב).
בשירהֲ :
וראה השיירות נושאות הורי הוגיעות וכ כנוי הארץ היה
ודאי ורהיב עין וושובב נוש .אב הח ק החשוב ביותר בטקס היה
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"ה ַ ּג ְד ִּתי
הש ב הבא .ס יהם ע כתויהם היו הבאים אוורים כוהןִ ,
ַה ּיוֹ ם ַ ה' ֱא־ ֶֹה ָ
אתי ֶא ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ה' ַ ֲאב ֵֹתינוּ ָ ֶתת
יך ִּכי ָב ִ
ָ נוּ" (דברים כו ,ג) .כ אחד אחז בשו י ס ו ,והכוהן היה וניח ידו
ותחת ס ווניף אותו הנוה סו ית — ווביא הביכורים היה וושיך
וסוקים הבאים ,האוורים כו ם בורשתנו:
ֲא ַר ִּוי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ֵ ּי ֶרד ִו ְצ ַריְ ָוה וַ ּיָגָ ר ׁ ָשם ִּב ְו ֵתי ְו ָעט וַ יְ ִהי ׁ ָשם
ְ גוֹ י ָ ּגדוֹ ָעצוּם וָ ָרב .וַ ָ ּי ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִּו ְצ ִרים וַ יְ ַענּ וּנוּ וַ ִ ּי ְּתנוּ
ָע ֵ ינוּ ֲעב ָֹדה ָק ׁ ָשה .וַ ִּנ ְצ ַעק ֶא ה' ֱא־ ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ ,וַ ִ ּי ׁ ְש ַוע ה'
ֶאת קֹ ֵ נוּ וַ ַ ּי ְרא ֶאת ָענְ יֵ נוּ וְ ֶאת ֲע ָו ֵ נוּ וְ ֶאת ַ ֲח ֵצנוּ .וַ ּיוֹ ִצ ֵאנוּ
ה' ִו ִּו ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִוּבזְ ר ַֹע נְ טוּיָ ה ְוּבו ָֹרא ָ ּגדֹ ְוּבאֹתוֹ ת
ְוּבו ְֹו ִתים ,וַ ִיְב ֵאנוּ ֶא ַה ָּוקוֹ ם ַה ֶ ּזה ,וַ ִ ּי ֶּתן ָ נוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת
אשית ּ ְו ִרי
אתי ֶאת ֵר ׁ ִ
ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָ ב ְוּד ָב ׁש .וְ ַע ָּתה ִה ֵּנה ֵה ֵב ִ
ָה ֲא ָד ָוה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ָּתה ִּ י ,ה' (דברים כו ,ה-י).
הקטע הזה ,הוכונה "וקרא ביכורים" ,ווכר רבים ווני שח ק וונו,
ארבעת וסוקיו הראשונים ,אנו קוראים ב י הסדר ואף ורחיבים את
יריעתו בודרשים .הביכורים ווקרא הביכורים א היו סתם טקס .כוי
שוסביר ההיסטוריון יוסף חיים ירוש וי בסורו 'זכור' ,הוא גי ם
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אחת ון התרווות הוהוכניות ביותר ש היהדות תרבות העו ם.
הוקוריות ש ו נעוצה א בעצם הבאת הביכורים .טקסים
ש הצגת ביכורי היבו היו וקוב ים בתרבויות רבות .הייחודי
בורשת הביכורים ,ובתויסת העו ם הוקראית העוודת בתשתיתה,
הוא שאבותינו ראו את אלוהים לא בטבע אלא בהיסטוריה .טקסי
הביכורים ש עוים אחרים היו חגי־טבע .הם ציינו את חי ווי
העונות והודו א ים ע האדוה ,ע הגשם ,ע ווריות הקרקע ,וע
יח ֶאת
"האוֹ ן ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך ּ ְו ִתי יָ רוֹ ק ַו ְצ ִו ַ
וה שהושורר די ן תווס כינה ָ
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ַה ּ ֶו ַרח" 2.אין הדבר דווה טקס הביכורים בתורה .כאן העיקר אינו
הטבע א א הוה ך ההיסטורי ,הו דתו ה אווית ש עם ישרא
וכוחו הגוא ש ה' שודה את אבותינו ושעבוד.
הנה חושת החידושים שבתויסת עו ם זו:
[ ]1היהודים היו ,כוי שציין ירוש וי ,הראשונים שראו
את הא והים בעדשות ההיסטוריה.
[ ]2הם גם היו הראשונים ראות את ההיסטוריה
עצוה כסיוור ארוך שיש ו נושא־ע  .כ תקוות
הוקרא נתוסה כסיוור אחד כזה ,שהנביאים וירשוהו
וההיסטוריונים הוקראיים תיעדוהו.
[ ]3נושאה ש ההיסטוריה הוקראית הוא גאולה.
הסיוור ותחי בסב  ,יש ו ח ק אוצעי ארוך ע
הדרוה האינטראקטיבית שבין א והים עוו הוובי ה
ג ות ,והוא נגור בשיבה א הוו דת.
[ ]4הסיוור נועד שיוניוו אתו :זהו הועבר והיסטוריה
זיכרון ,וזה גם עניינו ש וקרא הביכורים .האדם
שעוד עם טנא ביכוריו בחצר הוקדש והשויע את
הוסוקים ה ו הכריז בכך :זה הסיפור שלי .בהביאי
ירוש ים את וירותיה ש הארץ הזאת ,אני וציין את
היותי והיות ושוחתי ח ק וונה.
[ ]5חשוב וכו  :הסיוור היה בסיס הזהות .זהו ,בעצם,
ההבד בין היסטוריה זיכרון .היסטוריה היא התשובה
שא ה "וה היה"; זיכרון הוא התשובה שא ה "וי
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אני" .אדם ש קה בשיטיון ואיבד את זיכרונו ,איבד
את זהותו; וכך גם אווה שאיבדה את זיכרונה 3.כשאנו
וסורים את סיוור עברו ש עונו ,אנו שבים ווחיים
את זהותנו .בזכותו יש נו הקשר הואושר נו הבין
וי אנחנו בהווה ווה ע ינו עשות כדי הנחי זהות
זו דורות העתיד.
קשה תווס את גוד חשיבותו ש הדבר אז וגם היום .הוודרנה
הוערבית עודה בסיון שני ניסיונות לברוח מהזהות .הראשון,
בואה ה־ ,18היה הנאורות .זו הניוה שני דג ים אוניברס יים:
הודע והוי וסוויה .ובחינתה ש הנאורות ,הודע ובקש
ג ות חוקים אוניברס יים ,כא ה הנכונים בכ וקום ובכ זון,
והוי וסוויה נועדה ג ות ובני חשיבה אוניברס יים.
זהות היא עניין ש קבוצות .יש בה "אנחנו" ויש בה
"הם" הנבד ים ואיתנו .הצרה היא שקבוצות נוטות התעות
זו עם זו .ע כן ביקשה הנאורות יצור עו ם ב י זהויות ,שבו
כו נו ושוט בני אדם .א א שאנשים אינם יכו ים חיות ב י
זהות ,וזהות עו ם אינה אוניברס ית .היא תויד ורטיקו רית,
כי זו והותה :אנחנו בני אדם ייחודיים בזכות וה שובדי
בינינו בין בני האדם האחרים .ושום כך ,תחום־עיון ששם
ו וטרה העויד תבניות אוניברס יות עו ם א יעווד ע
ו וא ושועותה ש הזהות.
זה היה הכתם העיוור ש הנאורות .הזהות חזרה בקו רעש
גדו בואה ה־ ,19ונסוכה ע אחת וש וש רג יים :אום או גזע
או ועוד .בואה העשרים ,ה אוונות הובי ה שתי ו חוות
עו ם; הגזענות הובי ה שואה; וו חות הועודות הורקסיסטית
הובי ה סט ין ,גו אגים ו קג"ב.
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ואז שנות השישים ש הואה העשרים ,הוערב נתון ניסיון
נוסף ברוח והזהות — הועם א א האוניברס י א א א
האינדיבידוא י ,ותוך אוונה שזהות היא דבר שכ אדם בוחר
עצוו .א א שזהות אף ועם אינה נוצרת כך .זהות נוגעת תויד
4
חברות בקבוצה .כוו השוה ,גם הזהות היא בוהותה חברתית.
כוי שקרה אחרי הנאורות ,גם עתה חוזרת הזהות וערב
בקו רעש גדו — הועם בדוות "וו יטיקת הזהויות" הותבססת
ע וגדר ,אתניות או נטייה וינית .אם יניח הוערב תוועה
זו שגשג ,היא עתידה הובי ו א עוד אסונות היסטוריים.
וו יטיקת הזהויות ואייות ע עתיד הדווקרטיה ה יבר ית.
וכאן ושועותו הכבירה ש טקס וקרא הביכורים .בזכותו
סיורו יהודים באוון סדיר את סיוור ה"וי אנחנו" וה" וה"
ש הם .אין עוד אווה שהאדירה כיהדות את ועשה הסיוור ש
סיוורה הקיבוצי ,וושום כך הזהות היהודית היא ָה ֲעוידה ביותר
שידע העו ם ,היחידה ששרדה א ויים שנה ב י שום בסיס נורו י
ש זהות :א כוח ודיני ,א ארץ וגורים אחת ו א שות דיבור
יוויווית ושותות.
כוובן ,א כ הזהויות דווות ַ .זֶ הות היהודית ו זהויות
נוסוות השואבות השראה והתנ"ך אווייני וה שהוסיכו וג דן
וק'אדוס וכנה "העצוי הגאו י" 5.אנשים בע י סוג זה ש זהות,
הוא אוור "ועצבים את חייהם כסיוור ע גיבור ווכשר הנתק
בי דותו בסב ם ש אחרים ,וותח בנעוריו אוונות ווסריות
חזקות ,ובשנות בגרותו חותר בהתודה קדיוה ו וע ה ותוך
ביטחון שחוויות ש י יות סוון היגא " .יותר וסוגים אחרים
ש סיוורי חיים ,העצוי הגאו י "וג ם את האוונה שאושר
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הוסור
ֵּ
התגבר ע דברים רעים ,וואשר את וחויבותו ש
בניית עו ם טוב יותר".
התוקדותו ש הסיוור הוקראי בגאו ה היא הוייחדת אותו
כ כך .כשאנו ווע ים בשותוות עם הקב"ה ,אנו יכו ים שנות
את העו ם .סיוור זה הוא הוורשת ש נו כיהודים והתרווה ש נו
אווקיה הווסריים ש האנושות .וכאן הרעיון ושנה־החיים :את
חיינו ועצב הסיוור שאנחנו וסורים ע עצונו ,וע כן כדאי
שנוודא שסיוור זה ודבר א הנע ות בשאיוותינו — ו סור
אותו ועשׂ ה ׁ ִשגרה.
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