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כוח עומקה של השמחה
ב-14 באוקטובר 1663 סר בהמ היוחנים האנגמי החפורסם 
יס מבקר בבית ההנסת הספרדי והפורטוגמי  בסיטי שמ  ּפִ סחואמ ּפֶ
מונדון. יהודי אנגמיה גורשו בשנת 1290, אך ב-1656, ביוזחתו 
אנגמיה  שמיט  הודיה  חאחסטרדם,  ישראמ  בן  חנשה  רבי  שמ 
יהודים  מהתיישבות  חשפטיים  חסחים  שאין  קרוחוומ  אומיבר 

בחדינה ומקיום פומחן יהודי גמוי בתחוחיה. 

בית ההנסת הראשון שהוקם באנגמיה, זה שפפיס ביקר בו, 
היהודי-פורטוגמי  הסוחר  הקהימה,  בן  שמ  הפרטי  בביתו  הוקם 
בחקום  פפיס  שמ  החדובר  ביקורו  ַקְרָווזָ’אמ.  פרננדס  אנטוניו 
היה השני: הוד קודם מהן נהח באזהרה שנהרהה שם מקרווז’אמ, 
סבר;  וחחורת  חאופקת  הייתה  ההיא  האזהרה  ב-1659.  שנפטר 
והנה בביקורו השני ראה דבר אחר מגחרי, חיזיון צוהמ שהותיר 

אותו חשתוחם. הך התב ביוחנו:

של  בהדרכתו  ואני,  אשתי  יצאנו  הערב  ארוחת  אחרי 
הגברים  והנה  היהודי.  הכנסת  בית  אל  רולינסון,  מר 
מצויצות,  ביריעות  מעוטפים  בו  יושבים  והנערים 
והנשים נסתרות מעבר לשבכה. וכמה דברים מונחים 
במקום מוגבה – סבורני כי אלה חוקיהם של היהודים 

ובהתעטפם  בפניה.  קדים  הבאים  שכל  תיבה  בתוך   –
אותו  שהשומעים  דבר-מה,  אומרים  הם  ביריעות 
קוראים “אמן”, ונושקים לציצת היריעה. התפילה כולה 
מתנהלת בשירה, ובעברית. והנה מוצָאים החוקים מן 
התיבה והם נישאים בידי כמה אנשים, ארבע או חמש 
חבילות בסך הכול, והמשא עובר מיד ליד. אם זה מפני 
לשאתו,  משתוקקים  שהכול  משום  או  המשא  כובד 
לקול  האולם,  סביב  אותו  נושאים  הם  וכך  אדע.  לא 
הזה של  החיזיון  לנוכח  הטוב!  אלי   ... תפילות  שירת 
האנדרלמוסיה, הצחוק, השעשוע נטול הריכוז, ציבור 
המתפללים המבולבלים הדומים לפראים יותר מלאנשים 
יכחיש  זה  חיזיון  לנוכח   – האמת  אלוהי  את  היודעים 
הרואה כי ראהו אי פעם; ואכן, מימיי לא ראיתי כדבר 
הזה, וקשה לי להאמין שיש בכל העולם עוד דת אשר 

טקסיה משונים כל כך.

בו  מבקר  שהיום שבחר  מו  סיפר  מא  איש  האוחממ.  פפיס 
בבית ההנסת היה שחחת תורה, וחיחיו הוא מא ראה בבית תפימה 
שחחה חשתמהבת השחחתנו בחג הזה, שאנו רוקדים בו הם ספרי 
רוקדים  המתנו,  הוא  והספר  חתונה  הוא  ההומם  האימו  התורה 
ה’  ארון  את  בההמותו  החמך  דוד  שמ  זו  החו  בשהחה-הצחית 

מירושמים.

הדבר  היא  חחה  ׂשִ אם  ספק  “יהדות”,  מאדם  השאוחרים 
הראשון ההומה בדהתו. דוחה הי טבהי יותר מחשוב המ חוחרתם 
שמ ההמהה ושמ החוסר היהודי, או המ דפיה רוויי הדחהות שמ 
באוחממות,  שני  תואר  יש  היהודים  מנו  היהודית.  ההיסטוריה 
אוהבים  ובנהי.  בקינה  זהב  וחדמיית  אשחה  ברגשי  דוקטורט 

ראהפרשת

מהימוי נשחת: פינחס בן יהקב אשר אייז, הזריאמ בן אריה מייב שרטר
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ויקרים בהיני ה’, הומם קומות בחקהמת הקודש הגדומה שמו, הומם 
רוקדים בחהגמ שחרהזו הוא קרינתה שמ האמוהות. זה הניינה שמ 
הברית: ריחוחו שמ האדם באחצהות “הוח הוחקה שמ השחחה”, 

הביטויו שמ החשורר וימיאם וורדסוורת’.1

תהמיתו  הוא  ביוונית(  )ֶאּוֵדחֹוניה  שהאושר  אחר  אריסטו 
ההמיונה שמ הקיום האנושי. אנחנו חושקים בדברים רבים, אבמ 
רובם הם אחצהים מהשגת דברים אחרים. רק דבר אחד נחשק תחיד 
השהוא מהצחו, ומא ההמי מחשהו אחר: האושר.2 גם בהומחה שמ 
היהדות קיים הרגש הזה וקיים החושג הזה. “אשרי” היא החימה 
תפימותינו.  החפתח שמ  חחימות  והיא  תהמים,  בספר  הראשונה 

אך התנ”ך חדבר הרבה יותר המ שחחה. 

מהיות  יהומ  אדם  שונים.  דברים  שני  הם  ואושר  שחחה 
איננה  מהומם  בתורה  השחחה  אבמ  מבדו,  השהוא  גם  חאושר 
נֶאחר  הניינו שמ היחיד; היא תחיד נחמקת הם הזומת. ראו חה 
המ השחחה בהחשך ספר דברים. חתן בשנה הראשונה מנישואיו 
ּתֹו  ִאְשׁ ח ֶאת  ַחּ ְוִשׂ ֶאָחת  ָנה  ָשׁ ְמֵביתֹו  ִיְהֶיה  אינו יוצא מצבא: “ָנִקי 
ַחְחָתּ  “ְוָשׂ )הד, ה(. החביא ביהורים מחקדש חצֻווה,  ָמָקח”  ר  ֲאֶשׁ
ר  ר ֲאֶשׁ ִוי ְוַהֵגּ ה ְוַהֵמּ ר ָנַתן ְמָך ה’ ֱא-מֶֹהיךָ ּוְמֵביֶתָך ַאָתּ ְבָהמ ַהּטֹוב ֲאֶשׁ
ָך” )הו, יא(. ובאחד הפסוקים החפמיאים בתורה אוחר חשה  ִקְרֶבּ ְבּ
זה יקרה חסיבה חיוחדת בחינה:  יחומו המ ההם קממות,  הי אם 
ְחָחה ּוְבטּוב ֵמָבב ֵחרֹב  ִשׂ ְבּ ר מֹא ָהַבְדָתּ ֶאת ה’ ֱא-מֶֹהיךָ  ַחת ֲאֶשׁ “ַתּ
מ” )הח, חז(. היחנהות חשחחה היא הסיחן הראשון מניוון רוחני.  הֹּ

יהומ מהיחשך השנות חיינו, אך  יש הוד הבדמים. האושר 
ואימו  קר,  רגש  מהיות  נוטה  האושר  הרגה.  בת  היא  השחחה 
קשה  אי-ודאות  בחצבי  ומשיר.  מרקוד  מאדם  גורחת  השחחה 
מהרגיש אושר, אך הדיין אפשר מהרגיש שחחה. חזחוריו שמ דוד 

מסהם את חגי ישראמ בחימים “ניסו מהרוג אותנו, שרדנו, יאממה 
אוהמ”. ובהמ זאת, האחת החזדרחת חתוך רבים חחזחורי תהמים 
היא שחחה טהורה וקורנת; והשחחה היא אחת חחימות החפתח 
אחד  בהמ  אחת  פהם  רק  חופיה  השורש שח”ח  דברים.  בספר 
בספר  פהחים  ותריסר   – בתורה  הראשונים  החוחשים  חארבהת 

דברים, שבה חתוהן בפרשת ראה. 

הי  רבנו  חשה  מנו  אוחר  השחחה  את  ושוב  שוב  בהזהירו 
הארץ    – ישראמ  בארץ  ישראמ  מבני  הראוי  הרגש  היא  שחחה 
שנתן מהם ה’; הארץ שהמ החיים היהודיים, חיחי אברהם ושרה 
אינספור  המ  ההצום,  היקום  אמיה.  ההומך  חסה  הם  יחינו,  והד 
יצירת האחנות שמ אמוהים  הוא  בו,  וההוהבים אשר  הגמקסיות 
– אבמ בתוהו נחצא הוהב מהת קטן ושחו ארץ, והמ פניו שוהנת 
ארץ קטנה ושחה ארץ ישראמ, ובה היר קדושה ושחה ירושמים, 
והארץ הזו וההיר הזו הן החקום שאמיו אמוהים קרוב בחיוחד, 
החקום ששהינת האמ שורה באווירו, החקום ששחיו הם תהמת 
חשה,  אוחר  שם,  החוזהב.  חמהותו  היסא  הן  ואבניו  יה  רקיהי 
חֹו  ְבֵטיֶהם ָמׂשּום ֶאת ְשׁ ִשׁ מ  ִחָהּ ִיְבַחר ה’ ֱא-מֵֹהיֶהם  ר  בחקום “ֲאֶשׁ
וזניח  ְהנֹו” )דברים יב, ה(, תיחגג האהבה שבין הם קטן  ְמִשׁ ם  ָשׁ

מהאורה מבין אמוהים שבחר בו מסגומתו וההמהו מגדומה. 

שם, אוחר חשה, הוא החקום שהמ סיפורו ההיסטורי הסבוך 
ּוְבֵניֶהם  ם  “ַאֶתּ שמם,  הם  בו.  ונהיר  בהיר  יהיה  ישראמ  הם  שמ 
מֹו  ֵאין  י  ִהּ ֲהֵריֶהם  ַשׁ ְבּ ר  ֲאֶשׁ ִוי  ְוַהֵמּ ְוַאְחהֵֹתיֶהם  ְוַהְבֵדיֶהם  ּוְבנֵֹתיֶהם 
ֶהם” )שם יב(, ישיר שם ביחד, יהבוד את אמוהיו  ֵחֶמק ְוַנֲחָמה ִאְתּ
האיש אחד ויחוג בהחוניו את חגיו, חתוך ידיהה הי מב ההיסטוריה 
היררהיה  איננה  החברתית  וחהותו  וניצחונות,  חמהים  אינו  שמו 
והוח, שהן החֶמך והַהֶמֶךְ, ההוהן ובן-ישראמ הפשוט, הומם שווים 
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חתייחרת מהסביר את ההומם. היא תחושת פמיאה הנטוהה ברגשי 
וחברהת  ידיה המ החיים  ההרת הטוב. היהדות סוחהת את שתי 
אותם. ה’ החו אחר מנו: את המ זה יצרתי בשבימהם. זו חתנתי 
מהם. אני רוצה שתיהנו חחנה ושתהזרו גם מאחרים מיהנות חחנה. 
באשר תהיו, רפאו חשהו חן ההאב שאנשים גורחים זה מזה, או 
וההצבות  ההאב  הי  בבשרהם.  נותן  החדווים שהטבה  חן  איזה 
והפחד והההס והקנאה והטינה ְחַחסהים את ראייתהם וחפרידים 

ביניהם מבין זומתהם ומֵביני. 

נדרש  מהתאבמ  “הדי  פהם:  התב  קירקגור  סרן  הפימוסוף 
בהך  חאחין  אני  דתי”.3  אוחץ  נדרש  משחוח  הדי  חוסרי.  אוחץ 
בהמ מבי. המ הן אני חתרגש בראותי יהודים היודהים חהו ממהת 
בגיא צמחוות רואים את השחחה החמהת הרגשות הדתיים. בהמ 
בוקר אנו חתחימים את תפימתנו בחזחור מתודה – המ שאנחנו 
האן, הם הומם מחיות בו, הם חשפחה וחברים מאהוב ומהיאהב, 
יום חמא באפשרויות שבו נוהמ, באחצהות חהשי  יוצאים מהוד 
חסד, מהיות צינור משפיהת השהינה אמ חייהם שמ אחרים. פצהים 

האובים רבים בהומחנו, והשחחה הוזרת מרפא החה חהם. 

1  בשירו “שורות שחוברו לא הרחק ממנזר טינטרן”. על פי תרגומו של ליאור 
קיץ  סיוון תשע”ו,  אסופה משירת העולם #1,  גיליון 13:  הו!,  שטרנברג לשיר זה בתוך 

2016, עמ’ 44. 

 .34–30 1097a ,2  אריסטו, אתיקה ניקומאכית

Søren Kierkegaard, Journals and Papers, 2179.  3
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החמך בתהמים רוחשים סהנות ופחדים, דהדוך ומפהחים אפימו 
ייאוש – אבמ בדרך הממ הם נגחרים בסומם חָז’ורי: 

ִכּי ֶרגַע ְבַּאּפוֹ – ַחיִּים ִבְּרצֹונוֹ;

ָבֶּעֶרב יִָלין ֶבִּכי – ְוַלבֶֹּקר ִרנָּה. ...

ָהַפְכתָּ ִמְספְִּדי ְלָמחֹול ִלי; 

ִפַּתְּחתָּ ַשִׂקּי ַותְַּאזְֵּרנִי ִשְׂמָחה

ְלַמַען יְזֶַמְּרךָ ָכבֹוד ְוֹלא יִדֹּם.

ה' ֱא-ֹלַהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ. )תהלים ל, ו–יג(.

חיים  אנחנו  ההימאי.  הדתי  הרגש  היא  השחחה  ביהדות, 
אמוהים  רוח  היא  נושחים  שאנו  נשיחה  המ  יופי.  חמא  בהומם 
שבתוהנו. סביבנו רוחשת האהבה האמוהית החניהה את השחש 
ואת המ ההוהבים. אנחנו האן, בהומם הזה, הי חישהו רצה שנהיה 

האן. והנשחה החהממת שרה. 

הן, גם זאת: החיים חמאים צהר ואהזבות, בהיות וייסורים. 
היפהפה  בהומם  האן,  היותנו  פמא  נחצא  אמה  מהמ  אבמ חתחת 
חותם  את  בתוהו  נושא  חהם  ואחת  אחד  שהמ  אנשים  בין  הזה, 
פניו שמ ה’. הסופר רוברט מואי סטיבנסון התב וצדק: “גמו היהן 
שוהנת השחחה, ותנו מה קומ גדומ חקומ זחרה. הי החחחיץ את 

השחחה חחחיץ ההומ”. 

אינה  היא  הי  החדה,  שמ  יריבתו  איננה  היהודית  האחונה 


