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הסיפור שלנו על עצמנו
ו   יודוים  שאנו  ייה  יותר  ו ינו  יודוים  אחרים   צויים 
ופינו. בשנת 2000 הו ה יכון יחקר יהודי בריטי את ההפוה 
דתית.  כקהי ה  ו א  אתנית  כקבופה  שוב  יוגדרו  שהיהודים 
היתבקש.  את  ואיר  שקם  זה  היה  ויתונאי  א־יהודי  דווקא 
"א ה הם יים רדודים", כתב אנדרו יאר, "וככ  שנתבוסס בהם 
ווד כן יתרדדו וי כו". והוא הישיך בדברים יווררי השראה. 
" יהודים היו תייד סיצורים בשבי  כו נו", כתב. "הם הויידו 
את התנ"ך, ין היסוירות שביפירות שהו ידה הרוח האנושית. 
הם נצ ו קורבן  צרי הבאושים הנורא ביותר ש  היודרנה, טרף 
 טירוף היורבי. יו   כו , סיצורם הוא סיצור ש  הישרדות 
תרבותית וגנטית יייי האייצריה הרויית וד שנות הא ציים, 
שבטים  ש   רוחשת  יורבו ת  בתוך  ושגשוג  קיום  ש   סיצור 

אירוציים ווינים".1

" יהודים היו תייד סיצורים בשבי  כו נו": אני אוהב את 
היה ויוד  סיצורים  סיצור  ויקדם,  אכן, יאז  כי  הזאת.  האבחנה 
תווך ביסורת היהודית.  כ  תרבות יש סיצורים יש ה )א י ויז  
איר צום, "א והים ברא את האדם כי א והים אוהב סיצורים"(. יש 
 שור כי ווד בייי היות אבות־אבותינו פיידים־ קטים הם סיצרו 
סיצורים ב י ה סביב הידורה. אנחנו בו ־החיים היסצר סיצורים.

ו  רקו זה ירתק  ראות את החזרה הישו שת, בצרשת 
ההוראה  בני  ו   ייפרים,  היפיאה  רגו  צני  ש נו,  השבוו 
סיצור  ו הנחי   חווים ותה  ישרא   סצר  בניהם את אשר הם 

זה ידור  דור: 

ר, . 1 בֵּ ר דִּ ֲאֶשׁ ן ה' ָ ֶכם כַּ ר ִיתֵּ י ָתבֹאּו ֶא  ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְוָהָיה כִּ
ֵניֶכם,  י יֹאְירּו ֲאֵ יֶכם בְּ את. ְוָהָיה כִּ ם ֶאת ָהֲובָֹדה ַהזֹּ ַיְרתֶּ ּוְשׁ
ַסח הּוא ַ ה',  ם, "ֶזַבח צֶּ את ָ ֶכם?" ַוֲאַיְרתֶּ "ָיה ָהֲובָֹדה ַהזֹּ
ָנְגּצוֹ ֶאת ִיְפַרִים  ִיְפַרִים בְּ י ְבֵני ִיְשָׂרֵא  בְּ תֵּ ַסח ַו  בָּ ר צָּ ֲאֶשׁ

י " )שיות יב, כה-כז(. ינּו ִהפִּ תֵּ ְוֶאת בָּ
ֲובּור ֶזה ָוָשׂה ה' ִ י . 2 ּיוֹם ַההּוא ֵ איֹר: "בַּ ְדתָּ ְ ִבְנָך בַּ ְוִהגַּ

ְפָרִים" )יג, ח(. ֵפאִתי ִייִּ בְּ
ְוָאַיְרתָּ . 3 את?"  זֹּ ָאְ ָך ִבְנָך ָיָחר ֵ איֹר, "ַיה  ִיְשׁ י  ְוָהָיה כִּ

ֲוָבִדים"  ית  ְפַרִים, ִיבֵּ ָיד הוִֹפיָאנּו ה' ִייִּ חֶֹזק  ֵאָ יו, "בְּ
)יג, יד(.

בני ישראל עוד לא יצאו ממצרים, וכבר מורה להם משה איך 
לספר את סיפור יציאת מצרים. זוהי תוצוה יופאת יגדר הרגי . 
ידוו כבר וכשיו? יה צשרה ש  ההתוסקות הב תי צוסקת הזאת 

ום סיצור סיצורים?

שאנו  הסיפור  הננו  היא שאנו  ביותר  הצשוטה  התשובה 
ר, הנָרטיב,  בין הזהות יש קשר צנייי ואו י  מספרים.2 בין הסיּצֵ
הגות  בירכז  זה  רויון  הדוות שהפיב  הוגה  כדברי  הכרחי.  אף 
וכן  וביושיו,  בצוו ותיו  "האדם,  א סדייר יקינטאייר,  זיננו, 
בבדיונותיו, הוא ביהותו חיה יסצרת־סיצורים".3 אנחנו יתוודוים 
 זהותנו ו  ידי כך שאנו יג ים יהו הסיצור שאנחנו ח ק יינו 

)או יהם הסיצורים שאנחנו ח ק יהם(. 

פרשת
בוא

 וי וי נשית: צינחס בן יוקב אשר אייז, וזריא  בן אריה  ייב שרטר
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ישה,  דבריו, "הוז  הקים יתוך ום נוודים זה, שבתודותו 
וודנו ום־ובדים, ישות צו יטית, אויה חוצשית. בות שנדד ום 
יכון  ישה  הכין  ו  ב י ות,  אבן  יראשותיו  ורק  בידבר,  זה 
 שבתו, ישונת חזקה ישיני הזין, יתהצוכות היז  ויפבאות 
זה  ום  ו   הקיים  כ   שנה,  א צים  חישת  זה  ויאז,  כובשים, 
הוא  זה,  ייוחד  אינם יפ יחים אצי ו  הח ישו". ום   הכריתו 
אויר, ששנים רבות כ  כך הוא ישוובד ויצוזר, "הפ יח  ירות 
הכו   התקיים וד ייינו, יצוזר בין ויים אחרים יב י  היטיו 

בהם  וו ם".5

גדו תו ש  ישה, הוא אויר, טיונה ביפוות התורה ששירו 
ו  היהודים כום אחד גם בהיותם יצורדים בתצופות. אב  התורה 
האחרת  היחפית  הסיצור.  ש   האחת  יחפיתו  רק  הם  והיפוות 
דתית  כחובה  סיצור־הסיצורים  יוסד  בכינון  בצרשתנו,  ניפאת 
יסודית, היזכירה ויַחייה ידי שנה את יאורוות יפיאת יפרים, 
זו  הוראה  חוזרת  צויים  ארבו  בירכז.  הי דים  את  ויויידה 
ובש וש  ואתחנן(,  בצרשת  והרביוית  בצרשתנו,  )ש וש  בתורה 
את  יכך  גזרו  חז"   שא ות.  כשוא ים  הי דים  יופגים  יהן 
הי דים. אם אנחנו  יתכונת  י  הסדר, הצותחת בקושיות יצי 
הננו הסיצור שאנו יסצרים ו  ופינו, כי אז זהותנו תישיר  נו 

כ  ווד יחיה הסיצור.

סין  ביטוי ביצגש ירתק.  זה יפא  צני כיה שנים  רויון 
שו טת בטיבט יאז 1950. ביה ך התקוייות בשנת 1959 ברח 
הָד אי  איה, ינהיגם הדתי ש  בני טיבט, ישום שהייתה סכנה 
 חייו. הוא התיישב ום רבים יחסידיו בדריָס ה שבהודו, ושם 
הוא חי יאז. ב־1992 הוא הבין שג ותו תהיה ייושכת, והח יט 
וו יי  הוא יויחה  וינו  יהודים — שה וא   צנות  ופתם ש  

ישכנוים דבריו ש  הצי וסוף ג'רום ברונר כי הסיצר הוא 
ויוד תווך בהבניית הישיוות, וכי הישיוות היא אשר יאפי ה 
ו  האדם את אנושיותו.4 יחשבים אינם פריכים  השתכנו באשר 
 תכ ית חייהם כדי  ושות את אשר הם נדרשים  ושות. ֶגנים 
אינם פריכים שום וידוד ושיחות יוטיבפיה. ווד  א שיותי ו  
נגיף הנזקק  יאין אישי. גם אנו איננו פריכים  הידרש  יורכי 
 יבם ש  כ  א ה ו  ינת  הבין יה הם וושים ואיך, שכן אין 
 הם יורכי  ב. אב   בני אדם יש. אנחנו צוו ים בהווה בג   
דברים שושינו או קרו  נו בובר, ויתוך כוונה  גבי הותיד.  כן, 
 הסביר יה אנו וושים, ואצי ו ו  קפה היז ג, הוא  סצר סיצור. 
שהוא  יצני  אחד  ביסודה;  ס ט  האוכ ים  אנשים  קחו ש ושה 
פריך  הצחית ישק , השנייה יצני שהיא פיחונית אידיאו וגית, 
והש ישי יטויי כשרות.  צנינו ש ושה אנשים הצוו ים באוצן 
ונושא  אחר  שייך  סיצור  יהם  אחד  כ   אך  חוץ,  כ צי  דויה 

ישיוות אחרת.

וודיין, ידוו דווקא סיצור יפיאת יפרים? 

אחד  היהודי,  הקיום  יהות  ו   שקראתי  הדברים  יכ  
היא צים ביותר הוא זה שכתב הצי וסוף ז'אן־ז'אק רוסו בחיבורו 
'ו  דבר הייש  בצו ין' ישנת 1772. חיבור בכותרת כזאת איננו 
היקום הפצוי  יפוא בו תובנות ו  היפב היהודי, אך הנה כי כן 
הדברים איורים דווקא שם. רוסו ידבר ו  הינהיגים הדגו ים 
בהיסטוריה. הראשון בהם,  דבריו, הוא ישה, אשר "תכנן וביפו 
יצו  ידהים: כינון גוף  אויי יתוך נחי  ש  צ יטים ו ובים 
שאין  הם  א אוינות ו א נשק,  א כישרונות ו א סגו ות ו א 
אויץ; צ יטים שאין  הם ו ו שו  אדיה אחד יש הם, נוכרים 

בכ  יקום שכף רג ם תדרוך בו".
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זה נושה  סיצור־הו  ש  החירות  וו ם כו ו, שכן אייץ אותו 
יגוון ידהים ש  קבופות, יהצוריטנים ביאה ה־17 וד האצרו־

איריקנים ביאה ה־19 והבודהיסטים הטיבטים כיום.

יש י  צרק  ום  ויי,  ש   בסיצור  דיות  שאני  יאיין  אני 
שאני יוזין  כתוב בו, וכך גם כ  אחד יכם.  היות יהודים הוא 
 ראות את ופינו כח ק יהסיצור הזה,  חיות אותו בזיננו ש נו, 

ו ושות כ  שביכו תנו  הובירו א  א ה שיבואו אחרינו.

5

סוצר  שבוו,  היצגש, שארך  ש   סיצורו  בג ות.  זהות  בשייור 
בידי רוג'ר קינץ בסצרו 'היהודי ב ֹוטוס'.6 היהודים סיצרו  ד אי 
 איה, בין היתר, כיה חשובים הזיכרון והסיצורים  שיירה ו  
גח ת הזהות והתרבות. בייחוד הזכירו את צסח ואת  י  הסדר. 
בוקבות זאת, כובור כחיש שנים, ורכו בוושינגטון רבנים ואישי 
כתב  וכך  הד אי  איה.  ום  ייוחד  סדר  איריקנים  י   פיבור 

האורח  ישתתצים:

היהודים  והי וידים  הרבנים  ום  ש נו  בדו־שיח 
 ידנו אנו, הטיבטים, ו  סודות ההישרדות הרוחנית 
צסח.  סדר  הוא  הסודות  אחד  בג ות.  היהודים  ש  
באיפוותו זוכרים יהודים זה א ציים שנה, גם בזינים 
קשים יאוד, את פאתם יובדות  חירות — והדבר נוסך 
בהם תקווה בויתות יפוקה. אנו אסירי תודה  אחינו 
ואחיותינו היהודים ו  שהוסיצו  חג החירות ש הם 

את היחשבה ו  חירותו ש  הום הטיבטי. 

תרבויות יוופבות בידי הסיצורים שהן יחו  ות.  כיה יהם יש 
תצקיד ייוחד בויפוב הבנת־הופיי ש  יסצריהם. אנו קוראים 
 הם סיצורי־ו . הם ווסקים בקבופות אנשים גדו ות היתקיייות 
ו  צני הדורות: השבט, האויה, הפיווי יזפיה. הם י כדים את 
ישותצת  זהות  ונותנים  ה  וזינים,  ירחקים  צני  ו   הקבופה 

היונח ת ידור  דור. 

יפרים, שיסגרתו  יפיאת  סיצור  הוא  א ה  שבכ   האדיר 
והקשרו יופגים בצרשתנו. הוא הוניק  יהודים את הזהות הנחושה 
ביותר שהחזיק בה ום ין הויים. בויתות דיכוי, הוא נתן  הם את 
תקוות החוצש. בשנות ג ות, הוא הבטיח  הם ׁשיבה. הוא  ייד 
יאתיים דורות ש  י דים יהודים יי הם וח ק ייה הם. סיצור 
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