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למה יהדות?
פרשת השבוע תעוררת שא?ה הנוגעת א? ?ב היה ות, ובכ? זאת 
?א נשא?ה  ורות רבים ע  שקם והע?ה אותה בתאה ה־15 רבי 

יצחק עראתה. 

היר ן  את  ?עבור  עות   העם  יתיו.  בערוב  נתצא  תשה 
עו   ?עשות  שע?יו  יו ע  תשה  התובטחת.  הארץ  א?  ו?היכנס 
?בין  העם  בין  הברית  את  ?ח ש  ע?יו  תותו.  ?פני  אח    בר 
?ארץ  ?היכנס  העות ים  והנשים  האנשים  ש?  הוריהם  הקב"ה. 
נכנסו בברית הזו כתעט ארבעים שנה קו ם ?כן, כשעת ו ?רג?י 
ָתע" )שתות כ , ז(.  ְוִנְשׁ ה  ַנֲעֶשׂ ר ה'  ֶבּ ּ ִ ר  ? ֲאֶשׁ הר סיני ואתרו "ֹכּ
או?ם עכשיו יש ?הבטיח כי בני ה ור הח ש, וכל דורות העתיד, 
יוכ?  ?א  רצה שאיש  תשה  הם.  אף  הזאת  ?ברית  תחויבים  יהיו 
?ותר "ה' כרת ברית עם אבותיי אב? ?א איתי. ?א הסכתתי. ?א 

הייתי שם. אינני תחויב". וכך אותר תשה: 

ְוֶאת  ַהֹזּאת  ִרית  ַהְבּ ֶאת  ֵרת  ֹכּ ָאנִֹכי  ֶכם  ְלַבְדּ ֶכם  ִאְתּ ְולֹא 
נּו עֵֹת  ַהּיֹום ִ?ְפֵני  ה ִעָתּ נֹו ֹפּ ר ֶיְשׁ י ֶאת ֲאֶשׁ ָהָאָ?ה ַהֹזּאת. ִכּ
) ברים  ַהּיֹום.  נּו  ִעָתּ ה  ֹפּ ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאֶשׁ ְוֵאת  ֱא־?ֵֹהינּו  ה' 

כט, יג–י (

בתי?ים "אשר איננו פה" הכוונה איננה ?תי תבני ישרא? ש?א היה 
באותו רגע ?רג?י הר סיני; שהרי העם כו?ו היה שם. הכוונה היא 
? ורות שע יין ?א נו? ו אז, ?כ?  ורות העתי . ע? סתך זאת 
אותר הת?תו  שכ? א ם תישרא? "תושבע ועות  תהר סיני".1

יכו?ים  אנחנו  איך  הסכתהל  ב?י  ברית  התיתכן  האותנםל 
?היות נתונים ?התחייבות ע? בסיס הח?טה שקיב?ו אבות אבותינו 
ש?א  ?א ם  "זכין  הה?כה  פי  ע?  נכון,  הזתןל  בערפי?י  אי־שם 
בפניו": אפשר ?זכות א ם בהטבה גם ב?י ?בקש את הסכתתו. 
היות יהו י היא בוו אי זכייה וברכה — אך היא כרוכה גם באחריות 
רבה, ובתגב?ות ע? טווח הבחירות ה?גיטיתיות ש? הא ם. ת וע 

אפוא אנו תחויבים היום ?תה שאתרו בני ישרא? אי־אזל

זהות  יכו?ה  איך  השא?ות.  זוהי שא?ת  יהו ית,  תבחינה 
 תית ?עבור תהורה ?י? ול אם הזהות הייתה רק אתנית, אפשר 
?נו  שתותירים  ביותר  הבסיסית  הירושה  הרי  זאת.  ?הבין  היה 
הורינו היא התורשה ש?נו, התטען הגנטי. אב? ?היות יהו י איננו 

תצב גנטי. זוהי תערכת ש? חובות  תיות.

תשובתם ש? חז"? ניתנה ב תות ת רש ע? הפסוק שציטטנו 
תפרשתנו. הם אתרו שנשתות כ? בני ה ורות העתי יים היו בהר 
סיני. נשתות א?ו נתנו את הסכתתן החופשית,  ורות ?פני שנו? ו 

הגופים שהן ישכנו בהם.2 

אב? — שוא? רבי יצחק עראתה3 — האם  י בכךל הרי ה' 
כרת ברית ?א רק עם נשתות, א?א עם בני א ם בע?י גוף. אנחנו 
ישויות גשתיות, ויש ?נו יצרים גשתיים. ק? ?הבין ת וע תחפוץ 
הנשתה ?בוא בברית עם א?והים ו?תה תקב? ע? עצתה ברצון 

ניצבימפרשת

?עי?וי נשתת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא? בן אריה ?ייב שרטר
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קו ם ?כן. זו גם הסיבה ת וע ביתינו, יתים שבהם כ?  בר חשוב 
נראה כנתון ?בחירה, נשאת השא?ה הזו שוב.

הרב עראתה נתן תשובה אחת. תשובה אחרת, תש?י, נתתי 
בספרי 'ר יק?ית אז, ר יק?ית עכשיו'.4 אב? אני גם סבור שח?ק 
נאותו:  בסוף  אתר  עצתו  בתה שתשה  טתון  התשובה  תן  ג ו? 
י  ָנַתִתּ ֶות  ְוַהָתּ ים  ַהַחִיּ ַתִים ְוֶאת ָהָאֶרץ:  ַהָשּׁ ַהּיֹום ֶאת  "ַהִעי ִֹתי ָבֶכם 
ה ְוַזְרֶעָך"  ְחֶיה ַאָתּ ים, ְ?ַתַען ִתּ ַחִיּ ָ?ָ?ה. ּוָבַחְרָתּ ַבּ ָרָכה ְוַהְקּ ְ?ָפֶניָך, ַהְבּ

) ברים ?, יט(.

ה גישה  ?א  ציווי?יזציה,  שום  שום  ת,  ים.  ַחִיּ ַבּ ּוָבַחְרָתּ 
בהתת ה ובהב?טה כה רבות את העוב ה שאנחנו יכולים לבחור. 
בי ינו, אותר הרתב"ם, ?בחור אם ?היות צ יקים כתשה או רשעים 
?היות  יכו?ים  אנחנו  ג ו?ים.  ?היות  יכו?ים  אנחנו  כירבעם.5 

קטנטנים. אנחנו יכו?ים ?בחור.

באנאנקה,  בתוירה,  בתז?,  בגור?,  שהאתינו  ק ם,  עֵתי 
?גתרי  האתינו  ?א  הטבע,  בשרירותיות  או  הכוכבים  בהשפעת 
בחופש האנושי. ? י ם, חופש אתתי פירושו הש?תה עם הגור? 
)אם אתם  תיים( או תו עות ?הכרח )אם אתם פי?וסופיים(. גם 
ביתינו, רוב האתיאיסטים הת עיים אינם תאתינים בחופש. הֶגנים 
תכתיבים את אשר נעשה. גור?נו כתוב ב נ"א ש?נו. הבחירה היא 

אש?יה תו עתית. היא הב יה שאנחנו תספרים ?עצתנו.

?א  אם  שריר:  כתו  היא  הבחירה  ?א.   — אותרת  היה ות 
כוח  ש?  תשטר־איתון  היא  הה?כה  אותה.  ַנוונו  ּתְ אותה  נו  ַאּתְ ּתְ
הרצון. האם אתה תסוג? ?הינזר תתאכ?ים תסויתיםל האם אתה 
את  האם  ביוםל  פעתים  ש?וש  ש?ך  הרוחניות  את  ?תק   יכו? 

את התחויבויות הכרוכות בכך. הרי כ? תשוקתה ש? הנשתה היא 
קרבת ה'. אך הברית תחייבת את הא ם החי, הנושם, בע? הגוף — 
שהא ם  תא?יו  כתובן  ?הניח  אי־אפשר  ?ה.  נ רשת  והסכתתו 
בגשתיותו יקב? ברצון את התורה, ע? כ? התגב?ות שהיא תטי?ה 
ע? האכי?ה, השתייה, יחסי התין וכ? השאר. הסכתה כזו אפשר 
?בקש תא ם רק תשנו?  וג ? והבין בתה כ? זה כרוך. ?פיכך, 
נוכחות הנשתות ש?נו בתעת  הר סיני ע יין אינה תסבירה ת וע 
אנחנו עצתנו תחויבים ?ברית ההיא. בעצם, ר' יצחק עראתה שוא? 

פה: ?תה ?היות יהו יל 

תרתקת העוב ה שהוא היה הראשון ?שאו? זאת תאז יתי 
ש?  בספר   רק  ?תה  כןל  ?פני  זאת  שא?ו  ?א  ת וע  הת?תו . 
יהו י  ?היות  ?תה  השא?ה  שנים,  תאות  ?אורך  ה־15ל  התאה 
יהו י כי הוריי יהו ים,  ?א התעוררה. זה היה תובן תא?יו. אני 
והוריהם והורי־הוריהם, בש?ש?ת התגיעה א? שחר הו? תה ש? 
היה ות. שא?ות קיותיות צצות כאשר תרגישים שיש בחירה. ?רוב 
אורך ההיסטוריה, הזהות היהו ית ?א הייתה בחירה. היא הייתה 
עוב ה תּו? ת, גור?, ייעו . היא ?א הייתה  בר שא ם בוחר בו; 

א ם אינו בוחר ?היוו?  — וגם אינו בוחר ?היוו?  יהו י. 

בפני  הועת ו  היהו ים  ה־15,  התאה  ש?  בספר   והנה, 
הבחירה. ב־1391 פרעו נוצרים ביהו ים, בתעין ?י?־הב ו?ח ש? 
יה ות ספר , ותאז וע  הגירוש ב־1492 החריפו הר יפות בה רגה, 
והיהו ים הו רו תתחום אחר תחום ש? החיים הציבוריים. הופע? 
ע?יהם ?חץ א יר ?התנצר, וח?קם עשו זאת. היו ביניהם ששתרו 
את יה ותם בחשאי, והיו ש?א. ?ראשונה זה תאות רבות, ?היות 
יהו י נתפס ?א רק כגור? א?א גם כבחירה. זה הרקע ?שא?תו 
ש? ר' יצחק עראתה, שעת ה ב?תי־נשא?ת שנים רבות כ? כך 
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היא קי וש העונג. היא תורי ה את השכינה א? התעשים הגופניים 
ביותר: אכי?ה, שתייה, אינטיתיות. אנחנו פוגשים את א?והים ?א 
החס   בתעשי  הת רש,  ובבית  בבית  גם  א?א  הכנסת  בבית  רק 
תק?קו?יו  תשהו  ?תקן  עושים  אנו  אשר  ובכ?  הקהי?ה,  ובחיי 

ש? עו?תנו האנושי.

שום  ת ?א רותתה כ? כך את ערכו ש? הא ם החי, הגופני. 
איננו תוכתתים בחטא ק תון. איננו רק ֶצבר ש? גנים אנוכיים. איננו 
רק צורת חיים תקרית, אבו ה בתרחבי היקום. אנחנו ברואיו ש? 
א?והים העשויים בצ?תו וכ תותו. אנחנו האנשים שא?והים בחר 
בהם ?היות שותפיו בת?אכת הבריאה. אנחנו העם שא?והים כתו 
נשא־?אישה בתעת  הר סיני ותסר ?ו ככתוּבה את התורה. אנחנו 
האנשים שא?והים זיתן ?היות ֵע יו. אנחנו שגרירי השתיים בארץ. 

פשוט  אנחנו  תהם.  גרועים  ואיננו  תאחרים  טובים  איננו 
שונים, תפני שא?והים תוקיר את השוני — בעו  בני הא ם, רוב 
כפיית  ת אחת, תשטר  ?חס? את השוני באתצעות  ניסו  הזתן, 
אח  או איתפריה אחת ע? כ? האנושות. היה ות היא תן ה תות 
הבו  ות הגורסות כי ?צ יקים תכ? האותות יש ח?ק בעו?ם הבא 

בזכות תעשיהם הטובים בעו?ם הזה. 

ים. בחירה שנשתעת ק?ה תאין כתוה, אך בתבחן  ַחִיּ ּוָבַחְרָתּ ַבּ
אנשים  כ??,  ב רך  קשה.  שהיא  הוכח  וההיסטוריה  התציאות 
עושר,  תחפשים  הם  חיים.  בתח?יפי  א?א  בחיים  ?א  בוחרים 
רכוש, תעת , כוח ותהי?ה. ?תען הא?י?ים ה??ו הם תקריבים את 
הקרבן העי?אי, את יתי חייהם. תאוחר ת י הם תבינים שהעושר 
האתתי איננו תה שיש ?א ם, א?א תה שהא ם שתח בו; שהע?יון 
?הם;  חשוב  אינו  האנשים שתעת   תעת   הוא  התעת ות  תכ? 

ושההשפעה הבין־אישית חזקה תן הכוח.

תסוג?ת ?שבות יום אח  בשבועל האם אתה תסוג? ?רסן את ריצוי 
היצר — תסוג?ּות שבעיני פרוי  היא סיתנה ש? תרבותל האם את 
יכו?ה ?ש?וט בעצתך — יכו?ת שע? פי "ניסוי התרשת?ו" שנערך 
בי? ים היא התנבא התקף ביותר ?הצ?חה בהתשך החייםל6 ?היות 
יהו י תשתעו ?א ??כת עם הזרם; ?א ?עשות תה שאחרים עושים 
רק תפני שכך הם עושים. היא נותנת ?נו 613 תרגי?ים ?חישו? 
נעשים  וכך  עצתנו.  בכוחות  חיינו  את  ?עצב  הכוח  הרצון,  כוח 
אנחנו, ?צ  הקב"ה, כותבים־שותפים ש? חיינו. "אנחנו צריכים 
?היות חופשיים", אתר יצחק בשביס זינגר, "אין ?נו בחירה!" 

ים. ב תות רבות אחרות החיים ע? פני הא תה,  ַחִיּ ּוָבַחְרָתּ ַבּ
החיים עם האהבות והאוב נים, הניצחונות והנפי?ות, אינם הערך 
הע?יון. התיצוי העי?אי, הנצח והש?ווה והחופש תכאב, ייתצא ?נו 
בחיים ש?אחר התוות, או באיחו ה הת?א ש? הנשתה עם הא?, או 
בהש?תה עם העו?ם כפי שהוא. בעיני היה ות, חיים כא?ה אינם 
אין א?ה  אך  ונשגבים,  רוחניים  אצי?יים,  הם  או?י  חיים.  באתת 

החיים בת?ואם, הכרוכים בתשוקה, בהסתכנות ובאחריות.

ע?  כאן  א?והים  את  ?תצוא  איך  אותנו  ת?ת ת  היה ות 
פני הא תה, ?א בשתיים תע?. היא קוראת ?חיים ש? תעורבות, 
?א ש? פרישות ובריחה. יותר תשהיא תחפשת את האושר, היא 
א ם  בני  בֶקרב  צוותא,  שבחיי  השתחה  השתחה:  א?  שואפת 
בחיים  ברכה.  ?היות  והתנסים  ההוויה  ע?  התברכים  אחרים, 
הרצויים נ רשת הסתכנות: ?אהוב, ?היקשר, ?התחייב. א?ה הם 
הם  האישית.  ותההצ?חה  תהעונג  ג ו?  שהוא  ?תען  בר  חיים 

תובעים תעוזה.

אין בכך התכחשות ?עונג. היה ות אינה סגפנית. אב? גם 
אין בכך סגי ה ?עונג. היה ות אינה נהנתנית. הנוסחה היהו ית 
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יותר  התובעניות  ה תות  הן  שתעטות  פי  ע?  אף  ו?כן, 
תהיה ות, רוב היהו ים ברוב התקופות שתרו אתונים ?יה ותם, 
חיו חיים יהו יים, בנו בתים יהו יים והתשיכו את הסיפור היהו י. 
ושוב  שוב  תשה, שהתג?ה  ש?  העתוק  ?שכנועו  הסיבה  גם  זו 
בתקום  הנוכחים  עם  רק  ?א  בריתו  את  כורת  ה'  כי  כתוצ ק, 
נּו ַהּיֹום". ע? י י כך שאנו  ה ִעָתּ ר ֵאיֶנּנּו ֹפּ ובזתן, א?א גם עם "ֲאֶשׁ
אנו  נעשים  שיעור,  ?אין  תאתנו־עצתנו  הג ו?  ה',  את  עוב ים 
זו תתנתו  כן.  עצתנו ג ו?ים ?אין שיעור תכפי שהיינו א?ת?א 

ש? תשה ?נו.

?תה יה ותל כי זוהי ה רך התאתגרת ביותר ?בחירה בחיים.
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