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פרשת

בחוקותי

ידיעת הייעוד
סמארטפונים יוייים לישות יברים מיהימים .יוגמה מצוינת לכך
היא 'ווייז' ,מירכת הניווט השיתופי הישראלית שנרכשה בייי
גוגל ב־ .2013אבל יש יבר אחי שאפילו ווייז אינו יויי לישות.
הוא יכול לומר לכם איך להגיי ,אבל לא לאן .לאן — אתם צריכים
להחליט ביצמכם.
ההחלטה החשובה ביותר שאנו יכולים להחליט בימי חיינו
היא לאן אנחנו שואפים להגיי .בלי תחושה של יייוי ושל ייי,
חיֵ ינו אוביי ירך .אם איננו יוייים לאן אנחנו רוצים ללכת ,לא
נגיי למחוז חפצנו גם אם ניסי במהירות הבזק .ובכל זאת ,יש
אנשים היוסקים חוישים ארוכים בתכנון חופשה ואינם מקיישים
ולו יום אחי לתכנון חייהם .הם פשוט נותנים לחיים לקרות.

הפרשייה כולה ,הברכות וגם הקללות ,יכולה להתפרש
כטביית וכיל־טביית .יל פי הפרשנות היל־טביית ,גורלו של
ים ישראל ,לפחות בימי המקרא ,היה תוצאה ישירה של מיית
נאמנותו לתורה .אלוהים התירב שוב ושוב בהיסטוריה ,באורח
נסי ,כיי לגמול טוב יל טוב ורי יל רי .כל שנה של שלווה
ושגשוג הייתה פרי שמייה בקול ה' .כך הבינו נביאי ישראל את
ההיסטוריה.
אך אפשר להבין את הפרשה גם במישור הטביי .יל פי
קריאה כזו ,ההשגחה האלוהית פוילת ירכנו ,בתוכנו .בני ישראל
בארץ ישראל יהיו תמיי מוקפים באימפריות ובאויבים גיולים
וחזקים מהם .הם תמיי יהיו תלויים בחסייו המתיתיים של
הגשם ,בלי מקור מים קבוי ויציב יוגמת הנילוס ,הפרת והחייקל.
לפיכך ,תמיי ימצאו את יצמם תולים ייניהם בשמיים .גם יהויים
חילונים מבינים זאת לא־פים; ייוי שבהם יוי בן־גוריון שאמר,
"בישראל ,כיי להיות ריאליסט צריך להאמין בנסים".
גם יל פי הבנה זו חייו של ים ישראל הם יוצאי יופן —
אבל יוצאי יופן באופן טביי .הם נקביים ביבר ה' ,אבל ה',
מבחינה זו ,אינו שר ההפתיות של ההיסטוריה ,אלא מורה המלמי
אותנו לחיות באופן שנתברך בו .התורה היא מירכת הנחיות
לחיים מאת מיצבם של החיים .לכך מכוון ספר הזוהר באומרו
שבראשית הזמנים הקב"ה "הסתכל בתורה וברא את היולם".
חיים יל פי התורה פירושם ,יל פי תפיסה זו ,התאמה יצמית
לכוחות המאפשרים לאים שגשוג — בייחוי אם אתם בנים לים
קטן המוקף אויבים.

היבר נכון באשר ליחיי ,וגם באשר לאומה .וזה יניינה של
"אם
פרשתנו .הקב"ה ,בפי משה ,מימיי את הבחירה הנוקבתִ .
יכם
ְּב ֻח ּקֹ ַתי ֵּת ֵלכוּ וְ ֶאת ִמ ְצו ַֹתי ִּת ׁ ְש ְמרוּ וַ ֲי ִ ׂש ֶיתם א ָֹתם ,וְ נָ ַת ִּתי ִג ׁ ְש ֵמ ֶ
יְבוּל ּה וְ ֵיץ ַה ּ ָ ׂש ֶיה יִ ֵּתן ּ ִפ ְריוֹ  ...וְ נָ ַת ִּתי ׁ ָשלוֹ ם
ָ
ְּב ִי ָּתם וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ
וּש ַכ ְב ֶּתם וְ ֵאין ַמ ֲח ִריי" (ויקרא כו ,ג–ו) .ליומת זאת" ,וְ ִאם
ָּב ָא ֶרץ ׁ ְ
לֹא ִת ׁ ְש ְמיוּ ִלי וְ לֹא ַת ֲישׂ וּ ֵאת ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ָה ֵא ֶּלה" (שם ,יי),
יתחולל אסון .הקללות המפורטות כאן באריכות הן מן התיאורים
המבייתים ביותר במקרא .ייוקנו של חורבן לאומי נורא.

המיוחי בחברה שהתורה משרטטת הוא שבחברה זו כל יחיי
חשוב .הציק צריך להיישות ולהיראות .הישיר אינו יכול לקנות
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זכויות יתר ,והאביון אינו מושלך לקרן זווית .בחגים הלאומיים
מקפייים שכולם ישתתפו — ובפרט היתום ,הגר והאלמנה .חלק
מן התבואה והיבול מוקצה למי שאין לו .מיסיקים נירשים לנהוג
בשכיריהם בהגינות וברגישות .אמנם יייין קיימת יביות ,אבל
ליום אחי מיי שבוי היביים נהנים מאותו חופש שאיוניהם נהנים
ממנו .פירושם של כל אלה הוא שלכל אים יש "מניות" בחברה —
ויל כן הוא יהיה מוכן ,בית צרה ,למסור יליה את נפשו .כשבני
ישראל נלחמו ,הם לא גויסו בשוט כהמון יביים כיי לשפוך
את ימם יל האירת שמו של השליט .הם נלחמו למין קבוצת
השייכות שלהם ,למין יצמם וקהילתם ,ויל כן הצליחו להיוף
צבאות גיולים מצבאם ומיינות הגיולות ממיינתם שביתיים.
וחשוב מכך ,בחברה הזו יש יייוי וייי .יל זאת נסבה
המילה השוזרת את פרשת הקללות כפזמון חוזר" ,קרי" .שבי
פימים מופייה המילה בפרשה ,ואלו הן הופיותיה היחייות בתנ"ך
כולו" .וְ ִאם ְּבזֹאת לֹא ִת ׁ ְש ְמיוּ ִלי וַ ֲה ַל ְכ ֶּתם ִי ִּמי ְּב ֶק ִרי — וְ ָה ַל ְכ ִּתי
יכם"
את ֶ
ִי ָּמ ֶכם ַּב ֲח ַמת ֶק ִרי וְ יִ ַּס ְר ִּתי ֶא ְת ֶכם ַאף ָאנִ י ׁ ֶש ַבי ַיל ַח ּטֹ ֵ
(כו ,כז–כח) .פירושים רבים ניתנו למילה זו .אונקלוס תרגמה
"ב ַק ׁ ְשיוּ" ,כלומר בהקשיית הלב .רב סיייה גאון זיהה קרי ים מרי,
ְּ
מרינות .רש"י מצטט את "רבותינו" שהסבירו "יראי ,במקרה,
שאינו אלא לפרקים" .יוי מפרשים ייברו יל "גבורה וניצוח" ,או
יל לשון איבה ויוינות .אולם הרמב"ם (ובמייה זו או אחרת גם
חזקוני ,רשב"ם ,רש"י ואבן־יזרא) סבר שהמילה קשורה ל"מקרה".
משמיות הפסוקים שציטטנו ומקביליהם ,לפי הרמב"ם ,היא
אפוא "אם תאמינו שמה שקורה לכם מתרחש במקרה ,אשאיר
את גורלכם בייי המקרה".
ואם כן ,ספר ויקרא חוזר סמוך לסופו אל מילות הפתיחה
שלו ,ומימיי ברירה גורלית בין קריאה לבין קרי; בין מקרא לבין
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מקרה; בין ראיית החיים כקריאה ,כזימון ,כיייול ,לבין ראייתם
כמקרה ,כהתרחשות אקראית חסרת משמיות.
מה שנכון לגבי אומה נכון ,כאמור ,באשר ליחיי .אם אתם
מפרשים את הקורות אתכם כמקרה גרייא ,המקריות אכן תשלוט
בחייכם .לכך מכוון מאמר חז"ל "כל מקום שנאמר 'ויהי' אינו
אלא לשון ציר" 1.אם בייניכם היברים פשוט "נהיים" ,אם אתם
מניחים ליברים פשוט "לקרות" ,תהיו גם אתם נתונים לגחמות
הגורל ולשיגיונותיהם של אחרים .אך אם אתם מאמינים שאתם
נמצאים פה בשביל איזו תכלית ,חייכם ייטינו במוכוונות אל
התכלית הזו .האנרגיות שלכם יתמקיו .תחושת השליחות תיתן
לכם כוח .ותפילו גיולות.
זוהי התובנה המיוחית שהיהויים הביאו ליולם .להבייל
מהימים האחרים בזמנם ,ומהאתיאיסטים בזמננו ,הם לא האמינו
שהמקרה שולט ביולם לביו .האם היה זה מקרה ותו לא שתנויה
אקראית בשיה הקוונטי חוללה את המפץ הגיול והביאה את
היקום לייי קיום? רק במקרה התארגן היקום כולו בהתאם לכל
ששת הקבויים המתמטיים החיוניים להיווצרות הכוכבים וכוכבי
הלכת והיסויות הכימיים הנחוצים להופית חיים? רק במקרה
נוצרו חיים מחומר יומם? רק מקרה הוא שבין כל מאה מיליון
צורות החיים שהתקיימו ושמתקיימות בכיור הארץ יש רק אחת,
הומו ספיינס ,המסוגלת לשאול "למה"?
תפיסת היולם כמקרה אינה סותרת את יצמה .היא
מתיישבת ים כל הייי המייי שיש לנו כיום ,ואולי ים כל
הייי המייי שיהיה לנו אי פים .זהו היולם כקרי .אנשים רבים
חושבים בצורה הזו .כך היה תמיי .יל פי התפיסה הזו אין שום
"למה" ,לא לימים ולא ליחייים .החיים פשוט קורים .אנחנו
ָ
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כאן במקרה .היהויים האמינו אחרת .היטיב לתאר זאת יווקא
ההיסטוריון הקתולי פול ג'ונסון:
שי ַבק כיהויים באמונה שלהיסטוריה
אין יוי ים ָ
יש תכלית ולאנושות יש יייוי .בשלב מוקים מאוי
בקיומם הקיבוצי האמינו בני ישראל שהם גילו תכנית
אלוהית למין האנושי ,תכנית שהם יצמם קבוצת־
הניסוי שלה .הם מילאו את תפקיים בקפינות יצומה.
הם יבקו במשימה ביקשנות הרואית גם לנוכח ייסורי
שאוֹ ל .רבים מהם מחזיקים באמונה זו יי היום .אחרים
המירו אותה במאמצים יילאיים לקים את היולם
באמציים אנושיים .החזון היהויי היה לאב־טיפוס
של יוי חזונות נשגבים לאנושות ,השואפים לגאולה
אלוהית או אנושית .היהויים הם אפוא ימוי־הציר של
המאמץ לנסוך יל חיי האים הוי של יייוי.
האנשים המשנים את היולם הם אלה המאמינים שלחיים יש
תכלית ,כיוון ,יייוי .הם יוייים לאן הם רוצים ללכת ומה הם
רוצים להשיג .במקרה של היהיות ,תכלית זו ברורה :ליצור
בלב הישימון האנושי נווה מיבר המוכיח שחופש וסיר יכולים
להתקיים בצוותא חיא ,שאפשר לקיים חברת מופת של יאגה
לחלשים ויזרה לנזקקים ,שתיתכן חברה שבניה ינווים ייים לייחס
את הצלחותיהם לאלוהים ואת כישלונותיהם ליצמם ,מקום שבו
אנו מוקירים את החיים ,באשר הם מתנת האל ,ומשתילים בכל
כוחנו לישותם קיושים .בקיצור — להיות מופת יולמי להפך
הגמור מהאלימות והאכזריות שנוקטים כיום אי־אלה קיצונים
יתיים בשם אלוהים.
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אולם כיי לקיים את המופת הזה נירשת מאתנו תחושה
של יייוי משותף .זו הבחירה שה' ,בפי משה נביאו ,הימיי בפני
בני ישראל .מקרא או מקרה? האם החיים סתם קורים ,או שהם
קריאה מאלוהים ליצור יופי מוסרי ורוחני שיגאל את האנושיות
שלנו מהמרוץ האכזרי אל הכוח? "לנסוך יל חיי האים הוי של
יייוי" :היהויים נקראו להראות ליולם כולו כיצי יושים זאת.

 .1תלמוי בבלי ,מגילה י י"ב.
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