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פרשת

בצל המוות ,לאור הסופיות
רשת חוקת עוסקת בסוֹ יותו של ה דם .הי סס רת על
סותם של שניים סשלושת סנהיגיו הדגולים של עם ישר ל
בסדברו סרים ו הרןו ועל הגזירה שהוטלה על סשה לסות בן
ס ה ועשריםו ל ני שייכנס ל רץ .לה הם שלושה ובדנים
סערערים .כסזור לתחושת ה ובדן וה בל ס עילה התורה
חד סעקרונותיה הגדולים של היהדות " :ין הקב"ה סכה ת
ישר ל ל ם כן בור להם ר ו ה תחילה" 1.ל ני שהתורה
סס רת על הסיתות הללו הי סגוללת ת דין רה דוסהו ותו
טקס ססתורי הסטהר ת סי שב בסגע עם הסוות — סקורן
ה רכיטי י של הטוס ות.

חוקת

ר ה רהו נותן
"ע ַ ר שְׂ ֵר ַ ת ַה ַח ָּט ת"ו הו
ל שעל ֲ
"סיִ ם ַח ִ ּיים" (בסדבר יטו יז); וסהסים ב ים חיים חדשים.
הכוהן ַ
הסים סשתנים תסיד " .י שר להיכנס ל ותו נהר עסיים"ו
סר הרקליטוס .ובכל ז תו הנהר קבוע :הו זורם (בדרך כלל)
ב ותו יקו בין ותן גדות התוחסות ותו .הסים סתחל יםו
הנהר נש ר .גם נחנוו כישויות חוסריותו נידונו לחזור יום חד
לע ר; לזרום סן הקיוםו כסים .בל יש בהיותנו סים שתי נחסות
נהרו נחסות של קביעות.
ה חת הי ש ין נו רק ישויות חוסריות .לוהים יור
"ע ָ ר ִסן ָה ֲ ָד ָסה"ו 2בל נָ ַ ח ב ּ ָ יו "נִ ׁ ְש ַסת ַח ִ ּיים"
ת ה דם ָ
(בר שית בו ז) .נחנו בני־תסותהו ך בתוכנו יש גרעין של
רוּח ָּת ׁשוּב ֶ ל ָה ֱ ־
לסוות" .וְ יָ ׁשֹב ֶה ָע ָ ר ַעל ָה ָ ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה — וְ ָה ַ
ל ִֹהים ֲ ׁ ֶשר נְ ָתנָ ּה" (קהלת יבו ז).
הנחסה השנייה הי ש ילו כ ן על ני ה דסה סשהו
ס יתנו ססשיך לחיות חרינו .כך היה ול הרן :ו ו יו
נוש ים יתם ת כתר כהונתו עד היום .כך עם סשה :תלסידיו
לסדו ת דבריו וחיו ותםו דור חר דורו עד דורנו והל ה
ססנו .ו חותם סריםו גם הי הוסי ה לחיות ול כל ותן נשים
יהודיות סיוות ל ורך ההיסטוריה שליסדו ת העם סונה
סיתית סהי 3.לחיים שלנו יש הש עה על חיי חרים — לטוב
ו לרע — וה דוות שסעשינו סחוללים סת שטות הרחק על ני
הסרחב והזסן .נחנו חלק סנהר חיים ש ינו חדל.

טקס ה רה ה דוסה סתו ר תכו ות כבלתי סובןו ך בעום
יש בו ססליות סובהקת .ה רה ה דוסה הי התגלסות של החיים:
ֶעגלה שובעה דום טהורו ובע הדם שהו סקור החייםו ו שר
חיה ת החיים בסרב חיותם שכן סעולם ל עלה עליה עול .והנה
הי נשר תו סו חתת לכדי ר .כזו הי הסו יותו התסותהו
"ע ָ ר
גורלו של כל סה שחי .נחנוו סר ברהם בינוו רק ָ
"ע ָ ר ַ ָּתה"ו סר לוהים ל דםו "וְ ֶ ל
וָ ֵ ֶ ר" (בר שית יחו כז)ָ .
ָע ָ ר ָּת ׁשוּב" (בר שית גו יט).

נחנו בני תסותהו ך ין בכך כדי לרוקן ת חיינו
סחשיבות (כ י שחשב לסשל טולסטוי)ו 4סשום ש נחנו חלק
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סדבר־סה גדול ס יתנוו דסויות בסי ור שהתחיל בשחר תולדות
התרבות וייסשך עד שתכלה רגל דם סן ה רץ.

הנוחית שלוו כ דם שה ך הסון־עבדים לעם חו שי והבי ם ל
ִס תן ה רץ היעודה.

בתוך ההקשר הזה ולי נבין עניין נוסף הסו יע ב רשהו
תקרית שהי סן הסטרידות ביותר בתורה :הת רוות הזעם של
סשה על העם שדרש סיםו שבעקבותיה נידונו הו ו הרן לסות
ל ני הכניסה ל רץ ישר ל (בסדבר כו -יג) .כתבתי על ה רשייה
הזו עסים רבותו כגון בכסה סשיחותינו על רשת חוקת בשנים
קודסותו ול רחיב שוב ב רטים .תסקד ה עם ב שר הו עתו
של הסי ור דווק ב רשה חוקתו ה רשה העוסקת בסו יותנו;
ה רשה שהסכנה הסשותף לכל ענייניה הו הקיום שלנו כישויות
חוסריות בעולם חוסרי.

תסהני ם יש תרבותו סונה ו ויוויליזויה שעשתה עם
סובו־של־ה דם ודק רב סזה שעשתה עסו היהדותו בעסידתה
על כך ש נו בני דםו ל ליםו ושיחד עם ז ת נחנו שות יו
של לוהים בסל כת הברי ה ובסיסוש הברית .כסעט כל
התרבויות ה חרות טשטשו ת הגבול שבין לוהים ל דם.
בעולם העתיקו השליטים נחשבו בדרך כלל ל ליםו ו לים
לסחוהו ו סתווכים בכירים בין בני ה דם ל לים .הנורות
וה סל ם הוביעו על בני דם ססויסים כסי ש ינם ססוגלים
לחטו ולטעות — בן ה לוהים ו נבי ה לוהים .ה תי יסטים
שניטשה שם
ֶ
הסודרנייםו לעוסת ז תו נטו להדהד ת הש לה
ב י הסטורף הסודיע על הדחת ה לוהים סכיס ו" :ה ם ל
דין הו ו כי נו עוסנו נהיה ל לים על סנת להיר ות כר ויים
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להו לגדלות זו?"

לעובדה קיוסית זו יש שתי השלכות בעלות וטנוי ל טרגי.
ה חת :נחנו עשויים תערובת ל ־יויבה של תבונה ותשוקהו
חשיבה ורגש .על כןו העוב והתשישות עלולים לגרום גם לגדולים
שבגדולים לעשות טעויות .כך קרה לסשה ו הרן חרי סות
חותם .ההשלכה השנייה :נחנו חוסרייםו ועל כן נחנו בני
תסותה .ל יכךו לכולנו יהיו נהרות של נחוהו רוות־סובטחות
של נזכה להיכנס ליהןו עתידים שהיינו שות ים בעיוובם בל
ל נר ה ותם סתססשים בחיינו .בקיוור :נחנו בני דםו ולכן
נחנו טועים; נחנו בני דםו ולכן נחנו סתים.

ב־1967ו ססש בר שית יסיי כסטודנטו הקשבתי לסדרת
"הרו ות ריית" בבי־בי־סי; בשנה ההי נש ותן דסונד
ליץ'ו רו סור ל נתרו ולוגיה בקייסברידג' .סש טי ה תיחה
היו "בני ה דם נעשו לסעין ֵ לים .ה ם ל הגיע הזסן שנבין
ת ה לוהיות שלנו?" 6זכורני שברגע ששסעתי ת הסילים הללו
הרגשתי שסשהו השתבש בויוויליזויה הסערבית .יננו ֵ ליםו
ודברים רעים קרו כש נשים חשבו שהם כן.

התורה סשרטטת כ ן רעיון חשוב ס ין כסוהו :ף על י
ש נחנו טועים וסתיםו הקיום האנושי איננו טרגי .סשה ו הרן
עשו טעויותו ך הדבר ל סנע סהם להיסנות עם גדולי הסנהיגים
בהיסטוריהו ולעוב ת שני ססדיהם הגדולים של החיים היהודיים
עד יסינוו הססד הנבו י והססד הכוהני .והעובדה שסשה סת בלי
שיזכה לר ות ת עסו עובר ת הירדן ינה גורעת סהסורשת

בסקבילו כב רדוקסו ככל שהעווסה שבידי ה נושות
גדולהו כך פוחתת הערכתנו כל י ה דם .וולטרו ברוס ן שלו
'ז דיג'ו תי ר ת בני ה דם כ"חרקים הטור ים זה ת זה על גבי
טום קטן של בוץ" .סטיבן הוקינג הסנוח קבע כי "הגזע ה נושי
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הו רק זיהום כיסי על כוכב־לכת בינוני הסקיף כוכב ססווע
ס וד ב גף סרוחק של גלקסיה חת ססילי רד" .ה ילוסוף ג'ון
גריי הכריז כי "סשסעות חיי ה דם ינה גדולה ססשסעות חיי
החזזית" 7.בס רו 'ההיסטוריה של הסחר' סשער יובל נוח הררי כי
"בסבט ל חור יסתבר שהחוויה ה נושית הי רק דווה חול ת
8
בזרם הסידע הקוססי".
ת שתי ה שרויות הללו התורה וסלת :ת הערכת היתר
של ה נושותו ו ת הערכת החסר שלה .סוד חדו ה דם ינו ל.
דם ין ב רץ שר ל יחט  .ין דם שחייו נקיים סשגי ות
וסחסרונות .לכן חשוב היה לתורה לספר על חטאו של משה
דווקא בפרשה העוסקת בהיותנו בני תמותה .על ותה הדרךו
חשוב היה לתורה לוסר לנו כבר בתחילת סי ור שליחותו של
סשה שהו ל ניחן בכריזסה סיוחדת .הו ל היה יש־דברים
סטבעוו וד י ל נו ם סוחף (ר ו שסות דו י) .וב ותו ו ן —
בס ּ רה על סות סשה סדגישה התורה כי יש ל ידע ת סקום
ַ
קבורתו (דברים לדו ו)ו כדי שהסקום ל יהיה ל תר וליינות.
כללו של דבר :סשה היה נושיו כל כך נושיו ובכל ז ת ל קם
נבי גדול ססנו (שם ו).
סנגדו הרעיון ש נחנו רק ע ר ו ר ול יותר סכך —
חרקיםו זיהוםו חזזיתו דווה חול ת בזרם הסידע הקוססי — הו
בווד י הסטו ש סכל הרעיונות שניסחו נשים חכסים .שום חרק
ל הגה רעיונות כוולטרו ה ילוסוף הדגול שדיסה ת ה נושות
לחרקים .שום זיהום כיסי ל נעשה ִכיס י .שום דווה בזרם־
סידע ל חיברה רבי־סכר עיוניים בינל וסיים .שתי הטעויות —
ש נחנו לים וש נחנו חרקים — ססוכנות .הס סץ ותן ברוינות
יכול להודיק כסעט כל שע נגד ה נושות .בלי יזון עדין בין
הנוח ה לוהי לסו יות ה נושיתו בין הסליחה ה לוהית לשגי ה
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ה נושיתו נו עלולים לחולל הרס נור — והכוח שיש בידינו
לעשות ז ת גדל סשנה לשנה.
זה ם כן הרעיון סשנה־החיים הטסון ב רשת חוקת :נחנו
כע ר ה דסהו ך נשסת לוהים ב ינו .נחנו שוגיםו ועדיין
ססוגלים לגדולות .נחנו סתיםו ך הסיטב שבנו ססשיך לחיות
חרינו.
ה דסו"ר ר' שסחה בונים ס שיסח היה וסר שטוב ללבוש
בגד עם שני כיסים .ב חד לטסון תק שכתוב בו "וְ ָ נ ִֹכי ָע ָ ר
וָ ֵ ֶ ר" (בר שית יחו כז) .בשני — תק עם הסש ט "בשבילי נבר
העולם" 9.חיינו סוויים ַבסתח שבין קטנותנו הגשסית לגדלותנו
הרוחניתו קוור יסי חיינו ונוחיות ה סונה הסדריכה ותם.
תחושות התבוסהו היי וש והטרגדיה הן תסיד בוסריות .החיים
קוריםו ך כש נו סריסים ת עינינו ל השסיים קוסתנו נזק ת.
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סגילה יגו ע"ב; סדרש שכל טובו שסות גו .
ו כ י שהיינו סנסחים ז ת היום :יור ת ה דם ס ותו סקור החייםו הכתוב ב ותו
וו ן גנטיו שכל ה ורגניזסים עשויים ססנו.
ר ו הס סר "הנשים ויוי ת סורים" בס רי פסח על שום מה :הגדה של פסחו
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הגותו סרוסית :דינה סרקוןו ירושלים :כרסלו תשע"ו); וכן הנובלה שלו "סותו של
יוו ן יליץ'" (תורגסה לעברית כסה עסים .לסשל — בתוך טולסטויו איוואן
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