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לא בשמיים
בהובות  תקופת   — השישיל  שנות  בשםהי  סטודנט  כשהייתי 
על  הביטםס  שם  והבדיטציה  הפסיכדםייל  הסביל  הסטודנטיל, 
הבהרישי ָבֶהש יוגי — התהםך בינינו סיפור. יהודייה יבריקנית 
בת שישיל ובשהו נסעה םצפון הודו, םפגוש גורו בפורסל. קהם 
רב חיכה של בתור םריות ית הייש הקדוש, יך היי התברפקה 
בה  בדחיפות.  יותו  םריות  בוכרחה  שהיי  בהסבירה  פניבה 
ִהשתחםה ים היוהם נרשל עם ספר הזהב  ֶ ִבּשׁ שיברה םביסטר 
םייבי  תקשיב  "ברווין,  םו,  יברה  היי  היורבנית.  היגדה  שם 

שםך. בספיק כבר. בוי הביתה".

םדתות  דרכל  ית  יהודיל  בציו  וייםך  השישיל  בשנות 
וםתרבויות רבות: רשיבה נכבדה שם יעדיל, על נפקדת בוםטת יחת: 
דתל שםהל. והרי םיהדות היו םיורך שנותיה הרבות ביסטיקניל 
בשםה ובודטיל בשםה, ובשורריל ופיםוסופיל גדוםיל םי חסרו בה, 
וצבחו בה ינשי קודש ונשות קודש, חוזיל ונביייל. םי־פעל נדבה 
שכיסופינו ים ההירה הרוחנית גובריל ככם שהיי זרה ונידחת יותר. 

ינחנו בעדיפיל ית הרחוק עם פני בה שבהישג ידינו.

פעל חשבתי שתופעה זו ייחודית םעידן הבשונה שםנו. יך 
היבת היי שכבר בשה רבנו חזה ית היפשרות הזו: 

ִנְפֵםית  םֹי  ַהּיֹול  ָך  ְבַצְוּ ָינִֹכי  ר  ֲיֶשׁ ַהֹזּית  ְצָוה  ַהִבּ י  ִכּ
ַבִיל ִהוי ֵםיבֹר "ִבי  ָך ְוםֹי ְרחָֹקה ִהוי. םֹי ַבָשּׁ ִהוי ִבְבּ
ה?"  ָנּ ִבֵענּו יָֹתּה ְוַנֲעֶשׂ נּו ְוַיְשׁ ֶחָה ָםּ ַבְיָבה ְוִיָקּ נּו ַהָשּׁ ַיֲעֶםה ָםּ
ל  ל ִהוי ֵםיבֹר "ִבי ַיֲעָבר ָםנּו ֶים ֵעֶבר ַהָיּ ְוםֹי ֵבֵעֶבר ַםָיּ
ֵיֶםיָך  ָקרֹוב  י  ִכּ ה?".  ָנּ ְוַנֲעֶשׂ יָֹתּה  ִבֵענּו  ְוַיְשׁ נּו  ָםּ ֶחָה  ְוִיָקּ
תֹו. )דבריל ם, יי-יד( ִפיָך ּוִבְםָבְבָך ַםֲעֹשׂ ָבר ְביֹד; ְבּ ַהָדּ

םבצוי  שכדי  ייברו  ישרים  בני  היביל  בן  שביול  רובז  בשה 
שדבר  םיל.  בעבר  ים  םהפםיג  יו  םשבייל  םטפס  יש  השריה 
היםוהיל נבצי היכנשהו, יך ודיי םי כין. ויכן, כך היה בחםק 
נכבד בתוםדות ישרים, עוד ביבי בית רישון ובית שני. תחיםה 
נבשכו הםבבות ים יםיםיהל שם העביל השכניל: בעם יו כבוש, 
היהודיל  נהו  שני,  בית  ביבי  זבן,  םיחר  עשתורת.  יו  ברדוכ 
בוזרה,  תופעה  זו  והרוביות.  היווניות  םצורותיו  ההםניזל  יחר 
"יני  ברקס  גריוצ'ו  שם  הידועה  בביברה  היטב  הבתובצתת 
בסרב םהשתייך םבועדון שיקבם יותי כחבר". םיהודיל יש ביז 
וםצעוד  יותל,  יוהביל  שיינל  ביםו  םהתיהב  נטייה  ובקדל 
 כבעט בכם נתיב רוחני נוכרי שבזדבן םהל. והנטייה הזו פוגעת 

בהל.

כישר בעםי כישרונות גדוםיל עוזביל ית היהדות, היהדות 
נבצית חסרה. כישר בבקשי הרוחניות הוםכיל םרעות בשדות 
ביופן  קורה  זה  כםם  בדרך  היהודית בפסידה.  הרוחניות  זריל, 
הפרדוקסםי שבשה רבנו תייר בכבה בקובות בספר דבריל. זה 
קורה בתקופות שם שפע, םי שם עוני; בעידניל שם חופש וםי 
שם שעבוד. בתקופות בצוקה, כישר נדבה שיין םנו סיבות רבות 
םהודות םה', ינחנו בודיל םו; יך דווקי כישר חסדו גובר עםינו, 

ינחנו שוכחיל יותו. 

פרשת
ניצבים

םעיםוי נשבת: פינחס בן יעקב ישר יייז, עזריים בן יריה םייב שרטר
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ושם  היהודיל  יהודיותל שם  נכשםה בקבםת  יירופה  היל 
היהדות? שבי היהדות היי שכשםה בהתבודדות על יתגרי הזבן 
והסביבה? התופעה ההיסטורית הזו בורכבת וסבוכה, והסבר יחד 
םי יבצה יותה. יבם בכם בקרה, היי גרבה םנו םהפסיד יוצרות 

יבנות ורוח, השריה ודעת. 

בצב זה השתנה בבידת בה, בישרים וגל בתפוצות. הבוזיקה 
והביסטיקה היהודית  יצירתיות,  גווני  היהודית בתחדשת בשםם 
קבה םתחייה. יש סופריל והוגיל יהודיל דגוםיל. ועדיין, ינחנו 
נתוניל בתת־הישגיות רוחנית. שורשיה העבוקיל שם הרוח בייל 
הל  רגישות.  תוכה שם תרבות, שם בסורת, שם  בבפניל: בתוך 
נעוציל בתחביר וסבנטיקה שם שפת־היל שם הנשבה. קרוב יםינו 

ביוד, בפינו ובםבבנו. 

יופייה שם הרוחניות היהודית טבון בדיוק בכך: בהיותו שם 
היםוהיל קרוב. כדי םבצוי ית שכינת הים יין צורך םי םהעפים 
היי  היי כין.  וםי םהרחיק םישרביל בבודדיל.  םברובי הריל 
שם  הפשוטה  בקדושתל  הנרות,  םיור   — שםנו  השבת  בשוםחן 
יין הקידוש והחםות, בשיר התהיםה םישת החים ובברכת הבניל 
והבנות, בשםוות הנפש השורה עםינו בעוזבנו ית העוםל םנפשו 
םיבבה יחת ובהתעְנֵגנו םי עם פרי העבם יםי עם פרח הברגוע, 
םי עם קניות יםי עם בתנות הבצויות ברשותנו ביז ובתביד יך 

ייננו בספיקיל םהוקירן. 

יםוהיל קרוב יםינו. הוי כין, בשירה שבבזבורי תהםיל, 
ספרות הנשבה הגדוםה ביותר שנכתבה יי פעל. הוי כין, ביזין 
וםפירושיל החדשיל שינו  גברי  דף  וםטריי שםנו עם  םשקםי 
בציעיל םכתוביל ישניל. הוי כין, בשבחת הֶרגם ובדבעות תשעה 
יול  ובהרהורי התשובה שם  ביב, בהדי השופר שם ריש השנה 

כי בתי עבדו היהודיל ית היםיםיל, יו התייוונו? כשבתי 
בבדינה  ידבתל,  עם  ישבו  והיהודיל  בכונל  עם  עבדו  הבקדש 
ביהודי  רביל  נטשו  ובתי  בוגבם.  בשםטון־עצבי  יו  עצביית 
ה־18  הביה  היבנציפציה, בשםהי  ביבי  היהדות?  ית  יירופה 
בשך  רוב  יזרח.  בזכויות  םרישונה  נהנו  הל  כישר  וייםך, 
וית  היהודיל  ית  ָעיינו  הסובבות  התרבויות  הםםו,  התקופות 
התרבות שדחתה  ית  םיבץ  העדיפו  היהודיל  זית,  ובכם  דתל. 
יותל וםי ית זו שנוםדו בתוכה וקיבםו בירושה ויכםו םהרגיש 

בה כבביתל. פעביל רבות, התוציות היו טרגיות.

םרצוייל  ישרים  בני  ית  הפך  םי  הבעם  פוםחן  ייבוץ 
ההםניות  םבני התרבויות  גרבה  םי  הכנעניל. ההתייוונות  בעיני 
םהוקיר ית היהודיל. עזיבת היהדות בביה ה־19 םי שבה קץ 
םינטישביות; היי רק תדםקה יותה. בכין עוצַבת קרייתו שם 
בשה: כדי םבצוי יבת, יופי ורוחניות, יין צורך םהעפים םשבייל 
ּוִבְםָבְבָך  ִפיָך  ְבּ ְביֹד;  ָבר  ַהָדּ ֵיֶםיָך  ָקרֹוב  י  "ִכּ היל.  ית  םעבור  יו 

תֹו". ַםֲעֹשׂ

יותר  היחרות  התרבויות  ית  העשירו  שהיהודיל  קרה  כך 
גוסטב  בשפיתחו ית תרבותל. חםק בהסיבפוניה השבינית שם 
ביהםר הוי ביסה קתוםית. יירווינג ברםין, בנו שם חזן, כתב ית 
השיר "יני חוםל עם כריסטבס םבן". פםיקס בנדםסון, נכדו שם 
חםוץ ההשכםה היהודית בשה בנדםסון, חיבר בוזיקה כנסייתית 
והחזיר ים היוםבות ית הבתייוס פסיון הנשכח שם ביך. סיבון 
ֵויים, שהייתה בן הבעביקיל שבהוגיל הנוצריל בביה העשריל, 
וישר תוירה בפי יםבר קיבי כ"נפש הגדוםה היחידה בזבננו", 
נוםדה םהוריל יהודיל. כך גל ידית שטיין, שהכנסייה הקתוםית 
בידירה ית שבה כקדושה נוצרייה בעונה, יך הניציל רצחוה 

ביושוויץ עם שול שנוםדה יהודייה. ועוד ועוד.
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סיני. הל היו בוצפיל. הל יברו:  שבעו ית קום היםוהיל בהר 
יל נבשיך םשבוע ית הקוםות הםםו נבות. ה' ריה שהל נבהםו 
כם כך, ובצי בשביםל ובשביםכל דרכיל חםופיות םפגוש יותו, 
בםי ייבה. כן: הוי בורי העוםל וריבון העוםל, הוי הכוח העםיון 
והוי עיםת כם העיםות, הוי בסדר ית הכוכביל בבשברותיהל 
ברקיע כרצונו. יבם הוי גל יבי, ושותף, ויוהב, ויפיםו חבר. 

השכינה היי גל שֵכנה. 

םו בכם בוקר עם בתנת החייל.  "ייך תפגשו יותו? הודו 
יברו קריית שבע פעבייל ביול והיזכרו בבתנת יהבתו. צרפו ית 
קוםכל םקוםל שם יחריל בתפיםה, וכך תתבםיו ברוחו שתנסוך 
בכל עוצבה ויובץ םשנות ית העוםל. יל יינכל בצםיחיל םריות 
יותו, יין זית יםי שהסתכםתל בכיוון הםי נכון. כשנדבה םכל 
שהוי חסר, הוי פשוט עובד ביחורי הדםת ויתל צריכיל םגשת 

וםפתוח יותה. 

"ים תנהגו בו כבזר. הוי יוהב יתכל. הוי ביבין בכל. הוי 
רוצה בהצםחתכל. כדי םבצוי יותו יינכל צריכיל םעוף םשבייל 
יו םצםוח ית היל. הוי הקום שיתל שובעיל בדבבת הנפש. הוי 
היור שיתל רוייל כשיתל פוקחיל ית עיניכל בפםייה. הוי היד 
הנוגעת בכל עם סף היייוש. הוי הנשיבה הנופחת בכל חייל". 

ריו רש"י םבבדבר יג, יח.  .1
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כיפור. הוי כין, ביווירה הטוב שם ירץ ישרים וביבניה היהובות 
שם ירושםיל, בקול של הקדול והבתקדל בתעריל זה בזה כֵרעיל 

יהוביל.

יםוהיל קרוב. זו התחושה הבציפה יותי יחרי עשרות שניל 
שם עיסוק ביבונת יבותינו. היהדות ייננה צריכה קתדרםות וםי 
יפיל  וםי פםפוםיל בטפיזייל,  בנזריל, םי תייוםוגיות סתובות 
ככם שיהיו, בפני שה' יםוהינו הוי יםוהיל םכם ידל ובכם בקול, 
ים שיש םו זבן םכם יחד ביתנו וישר פוגש יותנו בישר הננו, 

ובםבד שינו בוכניל םפתוח יםיו ית םבנו.

יך  רישי.  רב  הייתי  שנה  ושתייל  עשריל  בבשך  רב.  יני 
בחשבון יחרון יני סבור כי ינחנו, הרבניל, םי עשינו די םעזור 
רגשותיהל  וית  רישיהל  ית  דםתותיהל,  ית  םפתוח  םינשיל 
םיםוהינו  שברָיל־ביהבה־עם־הירץ,  םיביהל־שבשבייל 

שיבותינו ידעוהו היטב כם כך ויהבוהו עד יין גבום. 

פחדנו. פחדנו בהקשייל היינטםקטויםייל שם ההתבודדות 
החברתייל  בהקשייל  פחדנו  שבסביב.  החיםונית  התרבות  על 
הטבוניל בצורך םהיות ייש־העוםל־הגדום שיש םו בכם זית עוםל 
בשםו. פחדנו בהקושי הרגשי שבהיחשפות םביקורת וםהשתםחות 
נסוגונו ים ביחורי  כן  ועם  ישרים.  ובבדינת  ביהדות  ביהודיל, 
חובה גבוהה, וחשבנו שינחנו בטוחיל. יבם חובות גבוהות םעוםל 
יינן יוצרות ביטחון; הן יוצרות רק פחד.1 יבצעי הביטחון היעים 
היחידי הוי התעבתות על הקשייל בםי פחד ובתוך העבדת בופת 

םיחריל.

הוי  םיל",  בעבר  וםי  היי...  בשבייל  "םי  יבר  כשבשה 
"יםדודס, ההוריל שםכל רעדו כשהל  התכוון םדבר כזה בערך: 


