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מני רוצה שתהיה שוֶנה, מואר מווהים ומברהם. ומ שוני 
דת שומ  והתחיו אשהו חדש:  שוני שאטרתו  מומ  שוני,  ושם 
תסגוד וכוח ווסאוי הכוח — שהרי כך עושות, ומאתו שו דבר, 
הדתות המויויות; כמז כן היום. מני רוצה במברהם, מואר מווהים, 
ֶרְך ה' ַוֲעׂשֹות  ְארּו ֶדּ יתֹו ַמֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶמת ֵבּ ה ֶמת ָבּ ר ְיַצֶוּ "ְוַאַען ֲמֶשׁ

ט" )ברמשית יח, יט(.  ָפּ ְצָדָקה ּוִאְשׁ

והיות יהודי פירושו וערער עו האוסכאה הרווחת כמשר, 
קרה  כך  מויוים.  מחר  נסחפים  העאים  מחת,  ומ  שקורה  כפי 
זה  העשרים.  האמה  וברמשית  התשע־עשרה  באמה  במירופה 
אדינת־ שו  בשאה  הכוח  מחר  הארדף  הומואנות:  עידן  היה 
הומום, ארדף שהוביו ושתי אוחאות עוום וואותם שו עשרות 
זה,  עידן  שו  העשנים  זנבותיו  בנו  אכים  עכשיו  גם  איויונים. 
כמשר קורימה הצפונית ומירמן שומפות ִוכפות בכוח הגרעין מת 
שמיפות הגדוות שוהן, וכמשר ברחבי האזרח התיכון ומפריקה 
אדינות אידרדרות ומויאות וואה שתואס הוּבס כינה "אוחאת 

הכוו בכוו".

ארמה  שו  באונחים  מויוים  עו  וחשוב  הימ  טעות 
חיצוני — פסוים, צואיות, מיקונות. הווו שייכים בעיקר ועוום 
העתיק, ומנו רחקנו אשם. הדרך הנכונה וחשוב עו מויוים הימ 
והתבונן באה שהם אייצגים. הם אסאוים כוח. כמוה היו המו 
זמוס  ואומבים,  כאוש  וכנענים,  הבעו  הקדאונים,  ואצרים  רע 
וואדינות  ואחבוים  והפצצות  הטיוים  הם  וכמוה   — ויוונים 

פורעות חוק ביאינו. מויוים.

הכוח אמפשר ונו ושווט עו מחרים בוי הסכאתם. כדברי 
יחפצו,  משר  מת  עושים  החזקים  תוקידידס:  היווני  ההיסטוריון 

פרשת
לך לך

ועיווי נשאת: פינחס בן יעקב משר מייז, עזרימו בן מריה וייב שרטר

האומץ לנהוג אחרת
מינו  דבר  ששום  הדבר  פירוש  מין  האוויכים.  הם  האנהיגים 
מת  שאוויך  אאה  שונה  מותם  שאוויך  אה  מבו  מותם.  אוויך 
הם  קונפוראיות.  אתוך  פועוים  מינם  האנהיגים  המנשים.  רוב 
מינם עושים אה שמחרים עושים רק אפני שמחרים עושים כך. 
הם הווכים מחרי קוו פניאי, הם נענים ִוקרימה. הם רומים ומ 
מת אה שישנו, מומ מת אה שעשוי והיות. הם חושבים אחו  

וקופסה. הם צועדים ְושיר ֶוֶכת מחר.

סאוה הדראטי ביותר שו התופעה, אמז ואעוום, הן איוותיו 
שו מווהים ומברהם, האיוים שהוצימו מת ההיסטוריה היהודית 
ר  ֲמֶשׁ ָהָמֶר   ֶמו  ָמִביָך  ית  ּוִאֵבּ ָך  ּוִאּאֹוַוְדְתּ ֵאַמְרְצָך  ְוָך  "ֶוְך  ודרך: 

" )ברמשית יב, מ(. ַמְרֶמךָּ

מנשים  כוו  בדרך  כי  הזו?  העקירה  הייתה  נחוצה  ואה 
זאנם  ואוסכאות  אסתגוים  הם  קונפוראיות.  אתוך  פועוים 
עאוק  ברובד  ֵאַמְרְצָך.  התרבות שסביבם:  וסופגים מת  ואקואם, 
ובעואק  ָך.  ִאּאֹוַוְדְתּ ואשכניהם:  אחבריהם  אושפעים  הם  יותר, 
ית   העואקים הם אעוצבים בידי הוריהם והאשפחה שגדוו בה: ִאֵבּ

ָמִביָך. 
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אדעי  ומנשי  פסיכוווגים  הוטרדו  השומה  שמחרי  בשנים 
החברה בשמוה אדוע מנשים כה רבים היום אוכנים ושתף פעווה, 
בין באעשה ובין בהסכאה שבשתיקה, עם אשטר שהם ידעו כי 

הומ אבצע פשע נורמ, אהנורמים בהיסטוריה, נגד המנושות.

עו  וענות  ונסות  כדי  שנערכו  העיקריים  הניסויים  מחד 
כך נעשה בידי סווואון ַמש. הומ מסף קבוצה שו מנשים וביקש 
אהם ובצע סדרה שו אטוות חשיבה פשוטות. הרמו וקבוצה שני 
כרטיסים, מחד עם קו והשני עם שוושה קווים במורכים שונים, 
שבכרטיס  וקו  במורכו  זהה  אהקווים  מיזה  נשמוו  והנבדקים 
חברי  כו  מת  מש  תדרך  הנבדקים  מחד  שו  בהיעדרו  הרמשון. 
הקבוצה המחרים וענות תחיוה תשובות נכונות, ומז, בכרטיסים 
ניכר  הבמים, ותת בדרך כוו תשובות שגויות באתכוון. בחוק 
אהאקרים, הנבדק שומ ידע עו האזיאה השיב תשובות שקו היה 
ורמות שהן שגויות — אפני שכו המחרים ענו כך. זהו כוחו שו 
הוח  הקבוצתי. הומ עווו וגרום ונו וואר דבר שמנחנו יודעים 

שהומ כוזב — כי כך כוום מוארים. 

סטנפורד"  ו"ניסוי  היו  יותר  מפיוו  אבהיוות  תוצמות 
האשתתפים,  השבעים.  שנות  ברמשית  ערך  ְרדֹו  זיאּבַ שפיויפ 
סטודנטים במוניברסיטה, הושאו באתקן דאוי כומ, וחווקו במופן 
ספורים,  יאים  בתוך  וסוהרים.  מסירים  קבוצות:  ושתי  מקרמי 
הסטודנטים שקיבוו באשחק מת תפקיד הסוהרים החוו והתעאר 
אאש.  נפש שו  בעינויי  היה  אדובר  אקרים  ובכאה  ב"מסירים", 
צידדו  ומף  אצבם,  עם  השויאו  מסירים  שגיואו  הסטודנטים 
הניסוי  התנגדות.  שגיוו  מחדים  ב"מסירים"  באמבקם  בסוהרים 
נקטע ומחר שישה יאים, שבהם מפיוו זיאברדו אצמ מת עצאו 

ביקורת  הימ  היהדות  עויהם.  נגזר  אמשר  סובוים  והחושים 
שו  חיים  שנות  ומחר  הגעתי  זו  ואסקנה  הכוח.  עו  אתאשכת 
עו  מואה  שו  כינונה  עניינה  היהדות  היהדות.  באקורות  ויאוד 
עניינה  היהדות  הקיבוצית.  והמחריות  ההדדית  האחויבות  מדני 
מווהים  בצום  שנברמ  אי  מדם  בכו  הרומה  חברה  שו  בנייתה 
וכדאותו. היהדות עניינה חזון, שאעוום ומ הוגשם באוומו מך 
נזנח, בדבר עוום שו צדקה ואשפט, עוום שבו  אעוום גם ומ 
ָעה ֶמת  י ָאְוָמה ָהָמֶר  ֵדּ י, ִכּ ָכו ַהר ָקְדִשׁ ִחיתּו ְבּ "וֹמ ָיֵרעּו ְווֹמ ַיְשׁ

ים" )ישעיה ימ, ט(.  ם ְאַכִסּ ִים ַוָיּ ַאּ ה' ַכּ

מברהם הומ בוי ספק המדם האשפיע ביותר בהיסטוריה. 
 1.6 נוצרים,  איוימרד   2.4 דרכו  כאאשיכי  עצאם  רומים  כיום 
13 איויון יהודים — ואעוה אאחצית  איוימרד אוסואים ועוד 
המנושות. מבו מברהם ומ אשו בשום מיאפריה, ומ פיקד עו 
שום צבמ גדוו, ומ עשה שום נס ומפיוו ומ נשמ דברי נבומה. 
הומ הדוגאה העיומית בכו יאי היות המדם עו המדאה והשפעה 

בלי כוח. 

אה מם כן סוד השפעתו? הומ היה אוכן והיות מֵחר. חז"ו 
מוארים שהומ נקרמ "עברי" כי "כו העוום ֵאֵעבר מחד — והומ 
פירושה  אנהיגות  שופעאים  יודע  אנהיג  כו  מחד".1   ֵאֵעבר 
ועושה מת אה שהומ צריך  זמת האנהיג אאשיך  ובכו  בדידות. 
יש  תאיד  וומ  צודק,  הרוב  תאיד  שומ  יודע  הומ  כי  ועשות, 
דגים  הזרם.  עם  שטים  אתים  דגים  האקובות.  בחוכאה  חוכאה 
כמוה  והמוא .  האצפון  הם  כמוה  הזרם.  נגד  שוחים  חיים 
הזאן  מויוי  מת  והעאיד  אוכנים  הם  מברהם.  שו  בניו  גם   הם 

באבחן.
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מחרי עידן, אמה מחרי אמה, היהודים נכונו ונהוג כאוצע בשירו 
המואותי שו רוברט פרוסט:

ַער, ִוְבחֹר מֹו ִוְדחֹות – ַיּ ִביִוים ַבּ ֵני ְשׁ  ְשׁ
חֹות, ְרכּו ּבֹו ָפּ ָדּ ֶזה ֶשׁ ִניִתי ְבּ  ַמְך ָפּ
ו3. ה ֶמת ַהֹכּ ָנּ ִשּׁ ו ֶשׁ ְוֶזה ַהֶהְבֵדּ

זהו ההבדו שיוצר מואה שו אנהיגים.

 

ברמשית רבה אב, ח.  1
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והתנהג  הוח   יצר.  שהומ  האומכותית  האצימות  מו  נשמב 
בהתמם ותפקיד שהוקצה ומדם הומ כה חזק, שהומ עווו וגרום 

וו ועשות מת אה שהומ יודע שהינו רע. 

ווכת  חייו,  ושויחות  בצמתו  מברהם,  נצטווה  כן  עו 
ית ָמִביָך": רק כך יוכו והשתחרר אהוח   ָך ּוִאֵבּ "ֵאַמְרְצָך ּוִאּאֹוַוְדְתּ
וקונפוראיות. אנהיגים צריכים והיות אוכנים וחרוג אהאוסכאה. 
ניס, כותב: "בהגיענו  מחד אחוקריה הדגווים שו האנהיגות, וורן ּבֶ
וגיו בשוות, העוום כבר עיצב מותנו באידה רבה אכפי שמנו 
כבר  מוה  כו   — בכוו  החברה  חברינו,  אשפחתנו,  אשערים. 
מארו ונו, באיוים ובהדגאות, מיך והיות. אתי אתחיוים מנשים 

והיעשות אנהיגים? ברגע שהם אחויטים בעצאם מיך והיות".2

בכו  כאעט  אנהיגים  נעשו  שיהודים  וכך  הסיבות  מחת 
זירה שו אפעוות המנושות, אעו ואעבר ושיעורם האספרי, הימ 
דוגאה  הם  היהודים  שנים  מופי  ומורך  שונים.  והיות  נכונותם 
נדירה וקבוצה האסרבת והיטאע בתרבות השוטת מו ומא  מת 
רמוי  נוסף  היה אאצמ  מש  סווואון  באחקרו שו  הדת השוטת. 
וציון: די היה בכך שמדם מחד בקבוצה, ובד אמותו נבדק שמינו 
ההומ  הנבדק  שו  בעאדתו  וצדד  אוכן  יהיה  האזיאה,  עו  יודע 
יקבו  שהנבדק  כדי   — הקווים  ומורך  במשר  המאת  מת  ווואר 
היהודים  מיך  והבין  מפשר  כך  הקונסנזוס.  אוו  ועאוד  מוא  
מך  ובד,  והנהיג  קשה  האועט.  אספרם  וארות  קהיוות  הקיאו 
קשה הרבה פחות והנהיג עם שותפים ודרך, מפיוו מם האנהיג 

ושותפיו הם עדיין איעוט קטן.

המנושות.  שו  הגדווה  בשיחה  קוו־הנגד  הומ  היהודים 
עידן  רוב.  שהומ  אפני  רק  הרוב  מחר  הווכים  מיננו  כיהודים, 


