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אמונה בעתיד
ישהו ין הטלטלה הרניונית שבדה לנולם בסיפור יצידת יצרים 
בד ליאי ביטוי בשגידת תרגום נקבית של שלוש יילות היפתח 

שבהן הזאהה ה' בפני ישה בסנה הבונר. 

תחילה דיר "ָדנִֹכי ֱד־לֵֹהי ָדִביָך, ֱד־לֵֹהי ַדְבָרָהם ֱד־לֵֹהי ִיְצָחק 
ֵוד־לֵֹהי ַיֲנקֹב" )שיות ג, ו(. דבל דז, יששינ ישה דיזו שליחות 
י  ָרֵדל, ְוָדַיְרִתּ ֵני ִיְשׂ ה ָדנִֹכי ָבד ֶדל ְבּ יטיל נליו ה', שדל דת ה' "ִהֵנּ
יֹו?' — ָיה  ָלַחִני ֲדֵליֶכם', ְוָדְירּו ִלי 'ַיה ְשּׁ ָלֶהם 'ֱד־לֵֹהי ֲדבֹוֵתיֶכם ְשׁ
ר ֶדְהֶיה".  דַֹיר ֲדֵלֶהם?" )ג, יג(, ננה לו ה' בלשון חיאות: "ֶדְהֶיה ֲדֶשׁ

ָלַחִני ֲדֵליֶכם" )ג, יא(.  ָרֵדל: ֶדְהֶיה ְשׁ ה תֹדַיר ִלְבֵני ִיְשׂ והוסיף, "ֹכּ

 ego eimi ho ביילים  ליוונית  תורגם  ֶדְהֶיה"  ר  ֲדֶשׁ "ֶדְהֶיה 
on, וללטינית ביילים ego sum qui sum, ששינורן ינין "דני יי 
שדני" דו "דני ההוד שהינֹו". התידולוגים הנוצרים בנת הנתיקה 
בטבנו  כנוסק  כדונטולוגי:  הביטוי  דת  הבינו  הביניים  ובייי 
היטפיזי של הקיום הדלוהי כיסוא כל ההוויה. לתפיסתם, פירוש 
הביטוי הוד שהדלוהים הינו "ישות־לנציה, יחוץ לזין, נצחית, 
חסרת־גוף, יובנת כפנולה היכוננת דת כל הקיים". דוגוסטינוס 
להשתנות.  יכול  ודינו  שדינו ישתנה  כיי  הדלוהים  דת  יגאיר 
תויס ידקווינס, שהישיך דותה יסורת, הבין דת הנוסחה "דהיה 

דשר דהיה" כיכריזה שדלוהים הוד "הווית דית, כלויר ישות 
נילתו  יספיקה־לנציה,  פשוטה,  דליוות,  בת  נצחית,  שהינה 

ותכליתו של כל נברד".1

לד  והפילוסופים,  דריסטו  דלוהי  הוד  זה  שדלוהים  דלד 
דלוהי דברהם והנבידים. ולדייתו של אבר, "דהיה דשר דהיה" 
דין יובנו אויה דף לד לדחא ין ההסברים לניל. יובנו הנכון 
הוד "דהיה יה שדהיה, היכן שדהיה ודיך שדהיה". כל התרגויים 
הלד־יהואיים הללו התנליו ינתון לשוני בסיסי הניצד בביטוי: 
הזין האקאוקי נתיא. ה' יגאיר כדן דת נציו כדלוהי ההיסטוריה 
הנויא להתנרב בה בדופן חסר תקאים, לשחרר קבוצת נבאים 
ייאי הדייפריה החזקה ביותר בנולם הנתיק ולהובילם ביסנ דל 
החירות. כבר בידה הדחת־נשרה, יואדג יזחילתן של תפיסות 
נידו־דריסטוטליות דל תוך היהאות, הזכיר רבי יהואה הלוי בספר 
)ד, כה( כי ה' יציג דת נציו בתחילת נשרת האיברות  הכוזרי 
לד ביילים כגון 'דנכי ה' דלוהיך דשר ברדתי דת השייים ודת 
ֵיֶדֶרץ  הֹוֵצדִתיָך  ר  ֲדֶשׁ ֱד־לֶֹהיָך  ה'  "ָדנִֹכי  ביילים  דלד  הדרץ', 

ית ֲנָבִאים" )שיות כ, ב(. ִיְצַרִים, ִיֵבּ

לד יחוץ־לזין, דם כן. רחוק יכך. דלוהים נל פי היקרד 
פונל בנולם, ינורב בו, יקיים או־שיח יתייא נם ניו, קורד, 
ֹלד  ה'  ֲדִני  י  "ִכּ יתנבד  וסולח. כשילדכי  נוזף  יזהיר,  יארבן, 
טהורה,  כהוויה  הדלוהית  היהות  נל  יאבר  הוד  דין  ִניִתי"  ָשׁ
הקב"ה.  של  היוסרית  היחויבות  נל  דלד  הנילות,  כנילת 
בניו  כדשר  גם  הבטחותיו  דת  שויר  הנביד,  דויר  דלוהים, 
ה'  דצל  ישתנה  שדינו  האבר  הם.  הבטיחו  דשר  דת  יפירים 
הוד הבריתות שהוד כורת נם נוח, נם דברהם ונם בני ישרדל 

בהר סיני.

פרשת
שמות

לנילוי נשית: פינחס בן ינקב דשר דייז, נזרידל בן דריה לייב שרטר
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כשם שיש היררכיה בין גריי השייים והיררכיה ביילכת החי, 
כך ישנה היררכיה טבנית בחברה הדנושית. זה היה הסאר, וכל 
אבר שביקש לנרנר נליו נחשב לנציגו של התוהו. נא להופנתה 

של דיונת ישרדל, האת הייתה דיצני לקיאוש הסטטוס קוו.

פניה.  נל  זדת  יצידות  יהפוך  ישרדל  נם  של  סיפורו 
יהלויה  תספוג  הדרץ  כאור  פני  נל  ביותר  הגאולה  הדייפריה 
ניצחת. החלושים בדנשים, קהל של נבאים סגופים ונטולי יולאת, 
ייצדו לחופשי. לד הייתה זדת רק יכה ליצרים. זו הייתה יכת 
יוות לנצם רניון ההיררכיה החברתית, ולתפיסת הזין כ"צלם ננ 
של הנצח" כלשון דפלטון, כסארת צלליות ננות נל קיר היצידות 
שלנולם דינו ישתנה — דף כי ינברו דלפי שנים נא שהשפנת 

יהלויה זו תגינ לילוד תוקפה. 

בדיונת ישרדל, ההיסטוריה ננשתה זירה של שינוי. הזין 
לכל  כחתירה.  דו  כיסנ  כסיפור,  להבינו  לאבר שדפשר  ננשה 
הדלוהים  דני  דהיה".  דשר  "דהיה  היילים  שלוש  רויזות  זדת 

של זין נתיא. 

זהו היסוא לרניון הישיחי, שהפך דת היהאות לציוויליזציה 
היחיאה שתור הזהב שלה הוד בנתיא. בכל חישת חוישי התורה, 
דרץ נחלתו של הנם היד נניין נתיאי. דברהם גר בה דך דינו 
ינקב.  גם  וכך  יצחק.  גם  כך  דאיתה.  נל  בנלות  ליאי  יגינ 
דינו  דליה,  הנם  בהובלת  שנה  דרבנים  היבלה  ישה,  דפילו 
ונרדית,  סיוכה  יֵנבר־יזה.  תייא  היד  בשנריה.  להיכנס  זוכה 

דך נאיין לד יושגת.

בניניי, זהו דחא הרניונות החשובים ביותר ביהאות. כתבתי 
ודני,  דיליין  דשתי  פנם,  זכינו  נתיא'.2  'לשון  ושיו  ספר  נליו 

דלוהי ההוויה הטהורה, יורשת דפלטון ודריסטו, ירוחק כל 
כך יהדאם שהנצרות ניסתה ליצור חוליית ביניים בינינו לבינו, 
בן הדלוהים, אבר שהיהאות  יחא —  גם  ודלוהית  ישות דנושית 
אוחה יכול וכול. ביהאות כולנו דנושיים ודלוהיים גם יחא: נפר 
דנחנו דך נשית דלוהים בדפנו ובצליו דנו נשויים. התידולוגיה 

הנוצרית והתידולוגיה היהואית שונות ין היסוא. 

"דהיה דשר דהיה" ישינו: דכנס להיסטוריה ודשנה דותה. 
ה' דיר בכך לישה שלד הוד, ישה, ולד דף דחא דחר יכולים 
לאנת ירדש יה הוד נויא לנשות. הוד דיר לישה בדופן כללי 
דל  ולהבידם  היצרים  ייאי  ישרדל  בני  דת  לחלץ  נתיא  שהוד 
דרץ זבת חלב ואבש. דבל בדשר לפרטים, ישה והנם ֵיאנו דת 
ה' לד נל פי יהותו דלד ארך פנולותיו. נל כן, הזין האקאוקי 
נתיא הוד נניין יכרינ כדן. הם דינם יכולים לאנתו עד שיפנל. 

שטרם  אברים  ינשה  הוד  הפתנות.  של  דל  יהיה  הוד 
נרדו כיותם, דותות ויופתים שיאובר בהם לדורך דלפי שנים. 
יליאו  הדאם  בני  גל.  דחר  גל  ויבודו  דאיר,  בקול  יהאהאו  הם 
הך,  היינו  דינם  וצואק  שחזק  הכרחי,  יצב  דיננה  הנבאות  כי 
ישרדל  נם  כיו  זנרורי  ושַנם  דליוות,  בנות  דינן  שדייפריות 
יכול לחולל אברים כבירים דם הוד קושר דת יינואו דל השייים. 
דבל דף לד אבר דחא יכל דלה יהיה ניתן לחיזוי יוקאם. ה' דיר 
לישה ולנם — תצטרכו לבטוח בי. הייעוד שאני מציב בפניכם 

נמצא מעבר לאופק הנראה. 

היו  הקאויות  האתות  האבר.  היה  יהפכני  כיה  להבין  יש 
שירניות ביובן הרנ של היונח. הם נונאו להרדות שההיררכיה 
החברתית הקייית, הישנבאת, היד בלתי־ניננת: שהיד טבונה 
ביבנה הנויק של היצידות, ונויאת ינל לזין ולתיורותיו. ייש 
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של נתיא שטרם קרה. היאנ דינו יכול להתחשב בנתיא, כי יה 
בפנולה  יהיה  תייא  לכן,  גורם.  להיות  יכול  דינו  קרה  שטרם 

הדנושית היכוונת ישהו שהיאנ לד יוכל להסביר בילודו.

נל  רק  לד  לייאנו  הוד  דהיה",  דשר  "דהיה  דיר  כשה' 
ולהדיין  הדלוהות דלד גם נלינו: הוד קרד לנו להיפתח דליו 
בכך שהוד ידיין בנו. גם דנו "נהיה דשר נהיה", גם דנחנו נוכל 
ניכשל  דם  גם  והטוב.  הישר  דת  לנשות  נבחר  דם  להשתנות, 

וניפול נוכל להשתנות, כי ה' ירוים דותנו ונותן לנו כוח. 

ודם דנחנו יכולים לשנות דת נצינו — כי דז, ביחא, דנחנו 
יכולים לשנות דת הנולם. דיננו יכולים להנביר ין הנולם דת 
כל הרשנה ודת כל הסבל, דבל דנחנו יכולים להפחיתם. דיננו 
יכולים לחסל דת הדי־צאק, דבל דנחנו יכולים להילחם בו. דיננו 
יכולים לבטל דת היחלות, דבל דנחנו יכולים לטפל בהן ולחפש 

ארכי ריפוי וינינה.

לרדות  יחאש  נפנם  דני  בישרדל  יבקר  שדני  פנם  בכל 
כיצא נינו הַנתיק, בדרצו רוויית ההיסטוריה, הוד ין היובילים 
בנולם ביכוונותו דל הנתיא; ישרדל רוחשת פריצות ארך ברפודה, 
ביאני־הדינפוריציה, בננו־טכנולוגיה ונוא ונוא. ישרדל כותבת 

דת סיפורה בלשון נתיא.

יכול  דינני  שכן  הדנושי,  החופש  של  יחוזו  הוד  והנתיא 
לשנות דת הדתיול דבל דני יכול לשנות דת היחר בדיצנות 
ינשיי היום.4 היהאות היד את יוכוונת נתיא, ונל כן היד את של 
החופש הדנושי; וישרדל, שהיד יאינה יוכוונת נתיא, היד נווה 
יאבר של חופש בתוך ישייון האיכוי של היזרח התיכון. לירבה 
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לאון ברניון הזה נם יייסא תורת הפסיכולוגיה החיובית, ירטין 
סליגין, בביתו בפילאלפיה. הוד השתנשנ ברניון אויה. שנים 
רבות של ניסוק בטיפול פסיכולוגי הבידוהו ליסקנה כי דנשים 
בנלי פסיכולוגיה חיובית נוטים להיות יוכווני נתיא, ודילו בנלי 
הלך הרוח השלילי — זה שסליגין תידר בביטוי הקולנ "חוסר 

דונים נרכש" — היו בארך כלל יקובנים נל הנבר.

כנבור שנים דחאות הוד פרסם נם נוא שלושה חוקרים 
יהו,  החוזה.3  הדאם  קטוס",  פרוסּפֶ "הויו  ושיו  בנושד,  ספר 
שדל שם, יֹותר ההויו ספיינס נל כל שדר ייני החי? התשובה: 
דל  הישתרנות  חלופות  "לאייין  הבלנאית  היכולת  לנו  יש 
החיה  דנחנו  להנחותנו".  להן  ולתת  תחזיות —  תוך הנתיא — 

יוכוונת־הנתיא. 

נניין זה חשוב ידין כיוהו, ודני יייחל כי יובן. זה יכבר 
דני טונן כי היחקר היאני של הדאם לוקה בכשל. היאנ יחפש 
גוריים; גוריים קואיים תייא לתוצדותיהם; נל כן, היאנ יבקש 
תייא להסביר תופנה היתרחשת בהווה נל פי אבר־יה שקרה 
בנבר: ייטנן גנטי דו חוויות ין הגיל הרך, נא הכיייה של היוח 
וגירויים טריים שלו. יתוך כך, בדורח בלתי ניננ, היאנ יתכחש 
לקיויו של רצון דנושי חופשי. זו נשויה להיות התכחשות רכה 
דו קשה, ינואנת דו גסה, דבל זו תהיה השורה התחתונה. החופש 
"יואנות  הוד  לו  לצפות  ביותר שדפשר  יירדה כדשליה. הטוב 

לכורח", כפי שהגאיר דת החופש קרל ירקס. 

דבל זהו כשל. הפנולה הדנושית יכוונת תייא דל הנתיא. 
כי דני רוצה ספל קפה. דני  דני יפניל דת הקויקום החשילי 
יתדיץ לליוא כי דני רוצה להצליח בבחינה. דני פונל ליייושו 
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נוא  וכל  הנבר,  נל  יקובנות  ישרדל  של  דויבותיה  רוב  הצנר 
יישדרו כדלו נייהן לד יזכו בחופש וישרדל לד תזכה בשלום.

בו.  לחיות  לד  דך  הנבר,  דת  לכבא  שנלינו  ידיין  דני 
הדיונה היד כוח יהפכני. דלוהים קורד לנו כפי שקרד פנם דל 
ודז, בנזרתו, לבנות דת  ישה, ויבקש ידיתנו להדיין בנתיא, 

הנתיא הזה. 
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