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האוניברסלי והפרטיקולרי
סילור יוסף הור רחד מרותם סילורים נדירים בתנ"ך שבהם בן 
בשוהי  רויו,  מצררלים  הנוכרית;  בחברה  וגדווה  עווה  עמנו 
תקולת המקרר, סלרי רסתר ודנירו. רני מבקש ועיין כרן בהיבר 
רחד שו התרחיש הזה: מה רומר יהודי וור־יהודי כשהור מדבר 

עו רווהים? 

ויהדות  רוניברסוי?  ומה  לרריקוורי,  הדתיים  בחיים  מה 
גישה ייחודית ושרוה זו. מצד רחד, רנו מרמינים שרווהי רברהם 
הור רווהי כוום. כוונו, יהודים ושרינם יהודים, נבררנו בצום 
דתם  איננה  רברהם  דתו שו  הרחר,  הצד  מן  וכדמותו.  רווהים 
שו כוום. היר נוודה בברית מיוחדת שרווהים כרת עם רברהם 
ועם צרצריו. בברכת התורה רנו מברכים רת ה' "רשר בחר בנו 

מכו העמים".

ריך זה מתברר ברולן מעשי? כרשר יוסף, בנו שו יעקב, 
לוגש רת לרעה מוך מצרים, ריוו מושגים יש והם במשותף — 

וריוו מושגים רינם עוברים בתרגום הבין־תרבותי?

הסילורית.  העדינה,  בדרכה  זו  שרוה  עו  עונה  התורה 
כשיוסף מובר מן הכור ולתור רת חוומות לרעה, הור ולרעה 
מדברים עו רווהים, ושניהם משתמשים במיוה זו. היר מוליעה 

ר רולייני ומיוה מנחה  שבע לעמים בסילור המלגש ביניהם,1 מסּלָ
ְוָעָדי  "ִבּ יוסף:  בלי  נרמרות  הררשונות  החמש  מקררי.  בסילור 
יד  ה ִהִגּ ר ָהֱא־לִֹהים עֶֹשׂ ְרעֹה... ֵרת ֲרֶשׁ וֹום ַלּ ֱא־לִֹהים ַיֲעֶנה ֶרת ְשׁ
ָבר  ַהָדּ ָנכֹון  י  ִכּ ְרעֹה...  ַלּ ֶהְרָרה ֶרת  ה  ָהֱאלִֹהים עֶֹשׂ ר  ֲרֶשׁ ְוַלְרעֹה... 
תֹו" )בררשית מר, רז-וב(.  ֵמִעם ָהֱא־לִֹהים ּוְמַמֵהר ָהֱא־לִֹהים ַוֲעֹשׂ

השתיים הרחרונות ברות מלי לרעה, ורחר שיוסף לתר רת 
החוומות, הציג רת הבעיה )שבע שנות רעב(, סילק רת הלתרון 
)צבירת תבורה בשנות השלע(, והציע ומנות "ִריׁש ָנבֹון ְוָחָכם" 

)מר, וג( ולקח עו המיזם:

ְרעֹה  רֶמר ַלּ ו ֲעָבָדיו. ַוֹיּ ֵעיֵני ַלְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָכּ ָבר ְבּ יַרב ַהָדּ ַוִיּ
ר רּוַח ֱא־לִֹהים ּבֹו?"  ֶרו ֲעָבָדיו, "ֲהִנְמָצר ָכֶזה ִריׁש ֲרֶשׁ
רֹוְתָך  ֱא־לִֹהים  הֹוִדיַע  "ַרֲחֵרי  יֹוֵסף,  ֶרו  ְרעֹה  ַלּ רֶמר  ַוֹיּ
יִתי  ְהֶיה ַעו ֵבּ ה ִתּ מֹוָך. ַרָתּ ו זֹרת, ֵרין ָנבֹון ְוָחָכם ָכּ ֶרת ָכּ

י..." )מר, וז-ור(. ו ַעִמּ ק ָכּ יָך ִיַשּׁ ְוַעו ִלּ

זה מלתיע. מצרים הלרעונית ור הייתה תרבות מונותיריסרית. 
רו  השמש,  רו   — רבים  ורוות  רוים  שו  מקום  הייתה  היר 
שו  מוכותו  תקולת  קצרה,  ותקולה  רכן,  ועוד.  ועוד  הניווס 
רחנתון )רמנחותל הרביעי(, הדת הרשמית שונתה וכדי תליסה 
מונווררית: לווחן שו רו רחד, בוי ושווו רת רווהותם שו 
ור  מקרה  ובכו  ימים,  הרריכה  ור  זו  מגמה  רך  נוסלים.  רוים 
הייתה בימי יוסף. דיוקנה שו מצרים במקרר מושתת תמיד עו 
רמונתה שו תרבות זו ברוים רבים; רוה שה' רווהי ישררו "עשה 
בהם שלרים" בעשר המכות. ריך, רם כן, מניח יוסף שלרעה יבין 
עו מה הור מדבר כשהור מזכיר שוב ושוב רת רווהים — הנחה 
המתגוה כנכונה כרשר לרעה משתמש רף הור לעמיים במיוה 

זו? מה משמעות המיוה "רווהים" כרן?

פרשת
מקץ

ועיווי נשמת: לינחס בן יעקב רשר רייז, עזרירו בן רריה וייב שררר
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קוררים ומישהו בשם רנחנו מקיימים מלגש קיומי יסודי. רנחנו 
רנחנו  שונו.  הייחודיות  מתוך  שוו,  הייחודיות  רו  מתייחסים 
נלתחים רויו ומזמינים רותו והילתח רוינו. במושגיו הידועים 
שו קרנר: רנחנו מתייחסים רויו כרו מררה וור כרו רמצעי. 
כמוקד שו ערך בלני עצמו, ור ככוי לורנצירוי ומיווי צרכינו. 

הרנושות.  שו  הדתיים  בחייה  מהלכה  מברר  ה'  שם 
משמעותו היר שרנו ניגשים רו ההוויה ור כמדען הרורה רותה 
כדבר שיש והבינו וושוור בו, רור כמשורר העומד ולניה ביררה 

ובלוירה, לונה רויה והיר נענית וו. 

רווהים הור הקב"ה כלי שרנו לוגשים רותו ברבע. ה' הור 
וכוו  ומעו  הרישיים,  ביחסים  רותו  לוגשים  שרנו  כלי  הקב"ה 
בדיבור, בשיחה, בדירווג, במיוים. רווהים הור הקב"ה המצרייר 

ונו מן הברירה. ה' הור הקב"ה הנחשף ועינינו בהתגוות. 

הרוניברסוי  בין  ביהדות  הדינמיקה המתקיימת  נעוצה  לה 
ובין הלרריקוורי. רווהים שרנו לוגשים בברירה הור רוניברסוי. 
ה' שרנו שומעים בהתגוות הור לרריקוורי. הדבר משתקף ברולן 
התלתחותו שו סילור בררשית. הור מתחיו בדמויות וברירועים 
שחשיבותם בהיותם ררכירילים רוניברסויים: רדם וחוה, קין והבו, 
נוח והמבוו, מגדו בבו ובוניו. סילוריהם עניינם מצבו שו הרדם: 
ציות ומרי, רמונה ורצח־רח, היבריס ונמזיס, רכנוווגיה ורוימות, 
הסדר שרווהים בורר והכרוס שרנו מחוווים. רק בלרק השנים־
לונה רו הלרריקוורי, רו משלחה רחת,  היר  התורה  עשר שו 

משלחת רברהם ושרה, ורו הברית שה' כורת ריתם ועם זרעם.

כליוות זו מסבירה מדוע ישנן בסלר בררשית שתי בריתות 
רווהיות — הרחת עם נוח ועם כו הרנושות רחרי המבוו, והשנייה 

שם  וקב"ה:  והתייחס  עיקריות  דרכים  שתי  יש  ומקרר 
ה', הוור הור רותו שם שו ררבע רותיות שרנו מתכוונים רויו 
בכותבנו ה' — והמיוה רווהים. חז"ו הבינו ש"רווהים" מציין 
רת מידת הדין שו הקב"ה, ושם ה' רת מידת הרחמים שוו. רבי 
הציע  ה־11,  המרה  בן  והמשורר  ההוגה  )ריה"ו(,  הווי  יהודה 
שו  צורות  עו  רור  תכונות  עו  ור  המתבססת  רחרת,  רבחנה 
ברבחנתו  בובר  מררין  זו  גישה  החייה  העשרים  במרה  יחסים.2 

בין היחס רני־הוז ויחס רני־רתה. 

הרבע שהתגומו  וכוחות  סגדו  הקדמונים  ריה"ו,  לי  עו 
כוח  רלור  ציינה  "רווה",  רו  "רו",  המיוה  רוים.  בדמויות 
רמונת  ובין  רוו  תרבויות  בין  היסודי  ההבדו  הרבע.  מכוחות 
עצמריים  רינם  הרבע  שכוחות  גרסה  שהרחרונה  היה  ישררו 
ורינם רורונומיים. כוום מייצגים שומות רחת, כוום עושי רצונו 
"רווהים",  רלור  רומרת  התורה  העוום.  בורר  רחד,  יוצר  שו 
בושון רבים, שכן הור סכום כו הכוחות, הור המכווו. במושגי 
מתגוה  שהור  כלי  הקב"ה  הור  שרווהים  רומרים  היינו  ימינו 
ויקום רת  הְמַשווים  מגוון הכוחות  ועיני המדע: המלץ הגדוו, 
תצורתו, והקוד הגנרי המעצב רת כו היצורים החיים, מהלשורה 

שבבקרריות עד ההומו סליינס.

שמו  ריה"ו,  לי  עו  זהו,  רחר.  מסוג  שם  הור  הוי"ה  שם 
הלררי שו הקב"ה. כמו ש"הרב הררשון שו עם ישררו" )תירור 
בני  רת  שהוציר  ו"המנהיג  רברהם,  נקרר  תכונות(  תירור  גנרי, 
ישררו ממצרים" )שוב תירור( נקרר משה, כך ו"ריבונו שו עוום" 

)כוומר רווהים( יש שם לררי, שם הוי"ה, ה'. 

ודברים  גנרי.  תירור  ובין  לררי  שם  בין  יסודי  הבדו  יש 
כשרנחנו  לרריים.  שמות  יש  ורישויות  רק  רבו  תירורים,  יש 
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בבית  יוסף  עו  המסלר  ור,  בלרק  מתקיים  הררשון  מודגשים. 
ֶרת  ה'  "ַוְיִהי  לורילר. בצלילות רבה נזכר שם ה' בקשר ויוסף: 
ַמְצִויַח  ה'  ה  עֶֹשׂ הּור  ר  ֲרֶשׁ ְוכֹו  ִרּתֹו  ה'  י  ִכּ ֲרדָֹניו  ְרר  ַוַיּ יֹוֵסף... 
יֹוֵסף" ועוד )ור, ב-ה(.3  ְגַוו  ִבּ ְצִרי  ַהִמּ ית  ֵבּ ֶרת  ה'  ַוְיָבֶרְך  ָידֹו...  ְבּ
רבו כשיוסף מדבר רו רשת לורילר המנסה ולתותו הור רומר 
דָֹוה ַהֹזּרת ְוָחָררִתי ֵור־וִֹהים?" )שם ר(.  ה ָהָרָעה ַהְגּ וה "ְוֵריְך ֶרֱעֶשׂ

במלגשם  יוסף  רו  המדבר  לרעה  בין  הור  השני  הניגוד 
שתיררנו ועיו, המשתמש לעמיים במונח "רווהים", ובין לרעה 
ֶרת  ח  ּוַ ְוׁשַ קֹוֹו  ּבְ ַמע  ֶרׁשְ ר  ֲרׁשֶ ה'  "ִמי  המתריס  משה  ימי  שו 
ַח" )שמות ה,  ּוֵ ָרֵרו וֹר ֲרׁשַ י ֶרת ה' ְוַגם ֶרת ִיׂשְ ָרֵרו? וֹר ָיַדְעּתִ ִיׂשְ
ב(. מצרי יכוו והבין מהו רווהים, הקב"ה כרווהי הרבע. הור 

רינו יכוו והבין וודעת רת ה', הלן הרישי שו הקב"ה. 

רוניברסויות  בין  שוה  בשיווב  במינה  יחידה  היהדות 
ולרריקווריות. רנחנו מרמינים שרווהינו הור רווהי הרנושות 
כווה. הור ברר רת כוום. הור נגיש וכוום. הור דורג וכוום. הור 
כרת ברית עם כוום. ועם זרת, ַעם ישררו נמצר במערכת יחסים 
מיוחדת ִעם ה'. רק ַעם זה הכליף רת חייו הורומיים וריבונותו 
הישירה. רק הור הניח רת עצם קיומו עו כלות מרזניה שו ברית 
עם רווהים. ההיסרוריה שו העם הזה מעידה כי שורה בו שכינה 

שמעו והיסרוריה. 

תובנה עתיקה זו מסמנת ורנושות בת זמננו דרך והימנע 
רווהים  בצום  עשויים  כוונו  הציוויויזציות".  מ"התנגשות 
הם  הרדם.  כבוד  שו  רוניברסויים  עקרונות  ישנם  וכדמותו. 
)"חוכמה",  הכווית  הרנושית  בחוכמה  נוח,  בברית  מתבררים 
לשור, בושון חז"ו(, וברותו היבר שו הרו־הרחד שרנו מציינים 

במונח רווהים. יש ברית גוובוית שו סווידריות רנושית. 

5

עם רברהם וזרעו, ברית שעתידה וקבו תוכן מלורר יותר במעמד 
וסעיליה הם שבע מצוות  רוניברסוית,  היר  נוח  ברית  סיני.  הר 
מוסריות. רוו הן דרישות הסף מן הרנושות, יסודותיה כו חברה 
מצוות  תרי"ג  ועשיר,  מלורר  קוד  היר  השנייה  הברית  הגונה. 
ּכֲֹהִנים  כ"ַמְמֶוֶכת  ישררו  עם  הייחודית שו  חוקתו  רת  המהוות 

ְוגֹוי ָקדֹוׁש" )שמות יר, ו(. 

היות  הברירה,  רוניברסויים:  כן, עקרונות  ביהדות, רם  יש 
גם  בה  ויש  נוח.  בני  מצוות  ושבע  בצום רווהים,  עשוי  הרדם 
עקרונות לרריקווריים: ההתגוות, עם ישררו כ"בנו בכורו" שו ה', 
ותוכן הבריתות עם רברהם ועם ַעם ישררו. הררשונים מייצגים רת 
ההיברים בקב"ה הנגישים וכו בני הרדם; הרחרונים, רת מערכת 
היחסים המיוחדת, הרישית והרינרימית שיש וה' עם העם שבחר, 
המתבררת בתורה )ההתגוות( ובהיסרוריה היהודית )הגרווה(. רת 

הלן הררשון מציין הכינוי "רווהים". רת הלן השני — ה'. 

שו  רחד  שהיבר  כן  רם  היר  בררשית  בסלר  ההנחה 
בני  וכו  מובן  והיות  יכוו  רווהים,  בכינוי  המצוין  הרווהות, 
ובין רם ור. וכך,  הרדם, בין רם הם שייכים ומשלחת רברהם 
ומשו, רווהים מתגוה בחזון ורבימוך מוך גרר, רף כי הור עובד 
תֹוֵכנּו"  ּבְ ה  ַרּתָ ֱר־וִֹהים  יר  "ְנׂשִ ורברהם  רמרו  החיתים  רויוים. 
ו(. יעקב, בשיחותיו עם ובן ועם עשו, משתמש  )בררשית כ"ג, 
ערי  עו  נולות  כנען  וררץ  חוזר  שהור  ורחר  רווהים.  במונח 
ת ֱר־וִֹהים" )בררשית וה, ה(. כו רוה נוגעים ורנשים  הררץ "ִחּתַ
ווקבוצות שרינם כוווים בברית רברהם. ובכו זרת התורה ור 

מהססת וייחס והם רת הדיבור עו "רווהים".

זה,  מושג  יבינו  המצרים  כי  והניח  יוסף  גם  יכוו  כן  עו 
רף עו לי שה' רינו מוכר והם כוו. הדבר בוור בשני ניגודים 
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מתיימרים  ריננו  ייחודית.  היר  רנושית  תרבות  כו  רבו 
ושלור תרבויות רחרות, ובד מממד רחד: מידת הצוחתן וכבד 
ושו  הרדם  כבוד  שו  הבסיסיים  הרוניברסויים  העקרונות  רת 
הצדק. רנו היהודים שמים מברחנו ביחסינו עם הרו גם בהיברים 
שרנו מכנים ה': בהתגוותו רוינו מתוך רינרימיות ולרריקווריות 

שו רהבה. 

המענה ההוום וריום התנגשות הציוויויזציות הור הויכה 
בדרך זו, דרך רברהם ושרה וצרצריהם, שדוגמה וה היר תרומתו 
שו נינם יוסף ומצרים וורזור כווו: בחוכמתו הציו רותם מרעב. 
להיות יהודי הוא להיות נאמן לאמונתנו, ובה בעת להיות ברכה 
לכל בני האדם בלי תלות באמונתם. זוהי נוסחה ושוום ווחסד 

בעידן הזקוק נורשות ושניהם.

1  בלרק מר כווו מוליעה המור תשע לעמים; השתיים הרחרונות שייכות ורליזודה 
מרוחרת יותר, שבה יוסף נותן שמות ושני בניו.

2  הכוזרי, מרמר רביעי, ר. 
בלי  רמורים  הדברים  רך   — ולורילר  גם  לה  מיוחסת  ה'  עו  המחשבה  וכרורה    3

המסלר המקררי, והבדיו מהצירור הישיר מלי רשת לורילר והון. 


