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שאו את ראש הזולת
הפועא נשר, שפרשתנו נושרת רת שמו, הור בעא מגוון משמעויות 
רבא  ואסאוח.  אסחוב  אהרים,  פירושו  היתר  בין  במיוחד.  רחב 
רצאנו, ובעוד פרשיות המתרחשות בשנות הנדודים במדבר, הור 
"אשרת  הצירוף  רת  יוצרים  הם  ויחד  "ררש",  אמושר  מצטרף 
ררש" שפירושו ִאְמנות. צורת התבטרות זו רינה מובנת מראיה, 
שכן אעברית המקררית יש די פעאים שזה מובנם: אמנות, אספור, 
הרפשרויות  ברחת  התורה  השתמשה  אר  אמה  ואחשוב.  אפקוד 

הפשוטות האאו, ונדרשה אביטוי ציורי כא כך?

התשובה מבירה רותנו רא רחד היסודות המהפכניים ביותר 
ברמונת ישררא. רם כואנו נבררנו בצאם ראוהים, כי רז אכא רחד 
מריתנו יש ערך רינסופי. כא רחד מריתנו יחיד במינו. גם תרומים 
זהים מפתחים קווי שוני רבים. ריש מריתנו רינו תחאיף אמישהו 
רחר. תפיסה זו היר רואי היישום החשוב ביותר שא המונותיריזם. 
רת  גם  גיאו  הם  והייחודי,  היחיד  ראוהים,  רת  גיאו  כשרבותינו 

הרינדיבידורא הרנושי, יחיד וייחודי רף הור.

גם בחברות  כאא.  מוכר  היה  אר  זה  בעואם העתיק, ערך 
עשוי  השאיט  קיים.  הור  רין  בימינו  וטוטאיטריות  רודניות 
חוגו;  מרנשי  כמה  רואי  גם  כך  מוחאט;  ערך  בעא  אהיחשב 
המונים.  המיאה  מעצם  כמשתמע   — אר  ודרי  ההמונים  רך 

רו  עבודה  כוח  צבר,  מהמון:  חאק  פשוט  נחשבו  הרנשים  רוב 
קהא עבדים. משמעות הייתה רק אמספרם הכואא. אר אחייהם 
ארהבותיהם  שאהם,  ואפחדים  אתקוות  אר  ודרי   כפרטים, 

ואחאומותיהם.

כך מצטיירת בעינינו מצרים הפרעונית. כך הבינו חכמינו 
חז"א,  רמרו  מהמגדא,  אבנה  כשנפאה  בבא.  מגדא  בוני  רת  גם 
פרצו בוניו בבכי; כשפועא נפא ומת, הם בקושי שמו אב.1 כמעט 
מרה מיאיון ריש נהרגו במרה העשרים בידי המשטרים שא סטאין 
בקמבודיה.  והח'מר־רוז'  העממית  בסין  מרו  המועצות,  בברית 
עא משטרים כגון ראה רנו רגיאים אומר שהרנשים נעשים בהם 
"רק ִמסּפרים".2 ורת התופעה הזרת התורה דוחה — דחייה שהיר 
עיקרון דתי עיארי. כרשר הפיתוי אררות ברנשים מספרים באבד 
 — בפרשתנו  כגון  מפקד,  נערך  כרשר  כאומר   — במיוחד  גדוא 
ארומם  דהיינו  הרנשים,  ררשי  רת  אשרת  ישררא  בני  מצטווים 
רת רוחם, אגרום אהם אהרגיש שהם נספרים כרנשים שכא רחד 
כגרגירי־נתונים  אר  המון,  בתוך  כמספרים  אר  עואם,  הור  מהם 

בחואות הביג־דרטה. 

במהאך חיי נזדמנו אי כמה שיחות עומק עם נוצרים, וגיאיתי 
בדרך  אהבינו.  במיוחד  אהם  מסוים שקשה  היבט  ביהדות  שיש 
כאא השיחה מתגאגאת רא הדמות המרכזית בנצרות, ורני נשרא 
"בהחאט  ראוהים.  שא  בנו  היה  שהור  מרמין  רני  רם  פעם  אר 
כן", רני עונה, "מפני שרנו מרמינים שכא יהודי הור בנו רו בתו 
שא ראוהים". רת מה שהנצרות מחיאה עא דמות רנושית רחת 
ויחידה, רנו מחיאים עא כואם. במקצה רוחני זה, שהנצרות נוהגת 
שיחי  בני  הדמוקרטיה.  רא  דווקר  פונה  היהדות  מאוכנות,  בו 
חושבים בדרך כאא בשאב זה שרני מתחמק, מוצר דרך מנומסת 

שאר אענות אשראה. רבא ההפך הור הנכון.

נשאפרשת

אעיאוי נשמת: פינחס בן יעקב רשר רייז, עזרירא בן רריה אייב שרטר
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במקהאה זמן רב אר פחות משהקדיש אשיחה עם בכירי הרורחים, 
וכיצד, כרשר בר פעם אבית ספר יסודי יהודי אהדאיק עם היאדים 
נרות חנוכה, נתן אכא רחד מהם הזדמנות אספר מי הור ומה החג 
רומר או. זוהי משמעותה שא מאוכה וראה מעשיה — בבריטניה 
אפחות. בני המשפחה המאכותית גורמים ארנשים רחרים אהרגיש 
נותנים.  שהם  השירות  זהו  תפקידם,  זה  עבודתם,  זו  חשובים. 
המתבונן בהם מבין רת עומק מימרתו שא בן זומר "ריזהו מכובד? 

המכבד רת הבריות".6

רֹרׁש  ֶרת  רּו  "ׂשְ הפרשה.  רותנו  מאמדת  רֹרׁש",  ֶרת  "ָנׂשֹר 
בתחיאתו  במדבר  חומש  מריתנו  מבקש  ָרֵרא",  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  א  ּכָ
שרו  ב(.  כו,  ר;  )ב,  נוספות  פרשיות־מפקד  בשתי  בסופו,  וגם 
רת ררשי הרנשים שסביבכם. רף פעם רא תיתנו אהם אהרגיש 
סתם מספרים. תנו ארנשים שרתם פוגשים אהרגיש חשובים — 
ובייחוד ארנשים שרחרים נוטים אררות רותם כמובנים מראיהם: 
בבית  השמש  החפצים;  בשמירת  הפקידה  בחתונה;  המאצרים 
הכנסת; המרבטחים בכניסה; הסייעת בגן שא היאדים; העובדים 
הזוטרים והמתחיאים במשרד שאכם; וכן הארה. תנו אהם אדעת 
רותם.  מוקירים  שרתם  מראיהם.  מובנים  הם  רין  שבשביאכם 
שרתם יודעים שהם, כא רחד מהם, עואם מאר וגדוש ויחיד במינו. 

מהי מידת חשיבותנו? כמידה שרנו גורמים אזואתנו אהרגיש 
חשוב. זהו האקח משנה־החיים אשבוע הזה. 

פרקי דרבי ראיעזר כ"ד.   .1
הביטוי הקיצוני אכך הור כמובן מצבם שא היהודים במחנות ההשמדה הנרציים.   .2

משנה, רבות ג, יד.  .3
משנה, סנהדרין ד, ה.  .4

בררשית יח, כז.  .5
משנה, רבות ד, ר.  .6

המיאים הררשונות שה' ציווה רת משה אומר אפרעה היו 
ָרֵרא" )שמות ד, כב(. בספר דברים משה מזכיר אבני  ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ "ּבְ
ם ַאה' ֱר־אֵֹהיֶכם" )דברים יד, ר(. "חביבין ישררא,  ִנים ַרֶתּ ישררא "ָבּ
שנקררו בנים אמקום", רומר רבי עקיבר.3 התורה מרותתת אנו 
רנחנו  חיינו:  שא  המכוננות  העובדות  מן  שהיר  שניּות  עא  כך 
שאנו  והרגשות  המחשבות  בזה.  זה  תאויים  גם  רבא  עצמריים, 
שייכים א"רני", רבא חאק נכבד מעצם קיומנו תאוי בהיותנו חאק 
איחיד,  תקדים  חסר  ערך  כרמור  המייחסת  היהדות,  מ"רנחנו". 
היר ברותה עת גם דת שבאי הקהיאתיות רין אה קיום. רין "רני" 

באי "רנחנו".

הרדמו"ר שמחה בונים מפשיסחר היטיב אתמצת רת גישתה 
שיהיו  רחד  אכא  שכדרי  רמר  הור  החיים.  אערך  היהדות  שא 
"בשביאי  עאיו  שכתוב  פתק  ישים  הרחד  בכיס  כיסים.  שני  או 
ָעָפר  "ְוָרנִֹכי  המיאים  עם  פתק   — השני  בכיס  העואם".4  נברר 
ָוֵרֶפר".5 רנחנו ייחודיים. יש אנו כבוד־רדם שרינו נתון אוויתור 
וזכויות שרינן ניתנות אהכחשה. רבא כשרנו אעצמנו באבד — מי 
רנחנו? עפר ורפר. גדואתנו ברה אר מריתנו ראר מהקב"ה. זוהי 
ונצחיותו  שאנו  סופיותנו  ידיעת  בצא  החיים  שא  הדיראקטיקה 

שא ראוהים.

כרן.  אהשמיענו  ברה  מה שהתורה  רת  אחדד  עאינו  רבא 
העניין ריננו הרופן שרנו רורים בו רת עצמנו, ראר הרופן שרנו 
ונוהגים בהם. אר חסרים בעואם רנשים בעאי  רורים בו רחרים 
לזולת  אגרום  היודעים  ראה  בו  חסרים  רבא  עצמית.  חשיבות 

אהרגיש חשוב: אשרת רת ררשו. 

הקהיאה  שערכה  בנשף  צ'ראס,  הנסיך  כיצד  רשכח  אר 
היהודית בבריטניה, הקדיש אשיחה עם היאדים שברו אשיר שם 


