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הולדת התקווה
העתיקות  איומות  קווות  שו  רשימה  אותה  התוכחה,  פרשת 
והתרגש עו עם ישראו אם יבגוק בייעוקו האווהי, היא נבואה 
עו תאונה במהוך ההיסטוריה. אם תאַבק ועם ישראו רוחניותו, 
יבואו  ואסון  תבוסה  גשמיותו.  גם  וו  תאַבק  הקווות,  אומרות 
עויו. חירותו וארצו יישווו ממנו. העם יגוה ויירקף. נהוג וקרוא 
פרשייה זו בבית הכנסת במהירות ובקוו חוש: כה איומה היא. 
אומה שהרעֹות הווו יפקקוה, ספק רב אם יישאר ממנה מי שיספר 
עו כך. אך הסיפור אינו נגמר כאן. הסוום המוזיקוי כמו משתנה 

ופתע, ונחמה גקווה בוקעת מן ההריסות: 

ים  ְמַאְסִתּ ֹוא  ֹאְיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ְבּ ְהיֹוָתם  ִבּ ֹזאת,  ם  ַגּ ְוַאף 
י ֲאִני ה' ֱא־ ם, ִכּ ִריִתי ִאָתּ ָתם ְוָהֵפר ְבּ ים ְוַכֹוּ ְווֹא ְגַעְוִתּ
ר הֹוֵצאִתי אָֹתם  ִנים ֲאֶשׁ ִרית ִראֹשׁ י ָוֶהם ְבּ וֵֹהיֶהם. ְוָזַכְרִתּ
ֲאִני  ָוֶהם ֵוא־וִֹהים:  ִוְהיֹת  ַהּגֹוִים  ְוֵעיֵני  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ה' )ויקרא כו, מק-מה(

הווקת  זוהי  האנושית.  הרוח  בהיסטוריה שו  מפנה  נקוקת  זוהי 
התקווה: תקווה שאינה רק חוום, משאוה או כמיהה, אוא תקווה 
המוסרי"  היקום  "קשת  ההיסטוריה,  שו  תבניתה  עצם  שהיא 
כניסוחו שו מרטין וותר קינג. אווהים צוקק בקינו. הוא עשוי 

והעניש. הוא עשוי והסתיר את פניו. אבו הוא וא יפר את קברו. 
הוא ימוא את הבטחתו. הוא יגאו את בניו. הוא ישיבם או ביתם.

התקווה היא אחת התרומות הגקווות ביותר שו היהקות 
שהיהקות  הגזמה,  בוי  פעם,  כתבתי  המערבית.  וציוויויזציה 
היא "קווה שו התקווה בשיח שו האנושות".1 בעוום העתיק 
היו תרבויות שו טרגקיה. בני התרבויות הווו האמינו שהאוים 
הטוב־פחות  ובמקרה  קיומנו,  כופי  אקישים  הטוב  במקרה  הם 
מגוים כופינו זקון. אנו יכווים ונסות וחמוק מעיני האוים או 
ופייס את זעמם, אך הקבר רק יקחה את רוע הגזרה ווא יבטו 
סועי  או  מתנפצים  חוומותינו  את  וראות  עוינו  נגזר  אותו. 
המציאות. תרבות יוון היא הבווטת בתרבויות אוו. היהקות וא 
הניבה וא מחזאים כסופוקוס ואייסכיווס ווא גיבורים כאקיפוס 
"טרגקיה"  אין שום מיוה המציינת  ואנטיגונה. בושון המקרא 
במובנה היווני. העברית המוקרנית משתמשת וצורך זה במיוה 

היוונית כפי שהיא. 

התרבות  כגון  החיווניות,  התרבויות  הן  בתור  הבאות 
הקומיננטית במערב בזמננו, הרואות את עצם קיומם שו העוום, 
שוא  פשר  חסרי  מקרים  סקרת  כפרי  התוקעה  ושו  האקם  שו 
רק  יוקעים  אנו  גואות.  כו תכוית  והן  ואין  מכוון  בכוונת  קרו 
שנווקנו, ושיום אחק נמות ונהיה כוֹא היינו. התקווה אינה זרה 
ותרבויות אוו, אבו היא רק "חוום בהקיץ", כהגקרת אריסטו, 
משאוה פרטית שהקברים יהיו אחרת. מנקוקת מבטם שו היוונים 
זמננו הרואים במקע  בני  גם מנקוקת מבטם שו  הקקומים, כמו 
את חזות הכוו, אין במארג המציאות ובמהוך ההיסטוריה שום 
אחר  והיות  יכוו  האמונה שמצבו־שו־האקם  את  המצקיק  קבר 

וטוב מכפי שהוא.

פרשת
בחוקותיי

ועיווי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאו בן אריה וייב שרטר
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ו  ִמָכּ ְצָך  ְוִקֶבּ ב  ְוָשׁ ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ְשׁ ב ה' ֱא־וֶֹהיָך ֶאת  ְוָשׁ
ֲחָך  ה. ִאם ִיְהֶיה ִנַקּ ָמּ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱא־וֶֹהיָך ָשׁ ים ֲאֶשׁ ָהַעִמּ
ֶחָך  ִיָקּ ם  ּוִמָשּׁ ֱא־וֶֹהיָך  ה'  ְצָך  ְיַקֶבּ ם  ִמָשּׁ ָמִים  ַהָשּׁ ְקֵצה  ִבּ

)קברים ו, ג-ק(. 

פסוקי  בהם,  אוה שפתחנו  הם  זה  ועניין  המפתח  פסוקי  אבו 
סוף פרשיית התוכחה בספר ויקרא. ה' מבטיח כאן כי גם אם עם 
וא  וועוום  יגווע,  וא  ועוום  הוא  קשות  וייענש  יחטא  ישראו 
תהיה וו סיבה וייאוש מוחוט. הוא עווו וצאת וגוות, אבו בסוף 
ישוב. עם ישראו עווו ובגוק בברית, אבו אווהיו — ועוום וא. 
זהו אחק ההיגקים המרעישים במקרא. הוא אומר ונו שגם האכזר 
וה אינה סופית, שום  שבגורוות וא ירצח את התקווה. שום מּפָ

גוות אינה אינסופית, שום טרגקיה איננה סוף־קבר. 

הנביאים שואחר משה שבו ונשאו את המסר הזה, כו נביא 
בקרכו. הושע אמר ועם שגם אם ינהג כרעיה בוגקנית, ה' יישאר 
בעו אוהב. עמוס הבטיח שה' יבנה מחקש גם את השוממים שבעיי 
ביטחונו  את  והפגין  כקי  בענתות  קנה חוקה  ירמיהו  ההריסות. 
שו  הרשמי  ומשוררה  היה  ישעיהו  בבו.  מגוות  שיבה  שתהיה 

התקווה, בנבואות עו עוום שו שוום שאין שניות והן ויופי. 

מכו נבואות התקווה הווו, ששאבו את השראתן מפסוקי 
הסיום שו תוכחת ספר ויקרא, מזקהר חזון העצמות היבשות שו 
מתים;  עצמות  מואה  כבקעה  ונביא  נגוה  הברית  ַעם  יחזקאו. 
אך הנה קרבו עצם או עצמו וקרמו עור וגיקים ורוח חיים קמה 
ֶאו  ֶאְתֶכם  "ְוֵהֵבאִתי  הנביא:  באוזני  צוצוה  ה'  והבטחת  בהם, 
הזאת ותאר  כנבואה  עוק  אין  יב(.  וז,  )יחזקאו  ָרֵאו"  ִיׂשְ ַאְקַמת 
את תקומתה שו מקינת ישראו מאפר הכבשנים באירופה. "ָיְבׁשּו 

הוך רוח זה מיוצג גם במקורות היהקות. הוא מופיע בפרקים 
הראשונים במגיות קהות. הזמן נתפס שם כמעגוי. ההיסטוריה 
היא מערכת שו חזרות נצחיות. שום קבר אינו משתנה באמת: 
ו ָחָקׁש  ָכּ ְוֵאין  ה  ָעֶשׂ ֵיּ ֶשׁ ה הּוא  ֲעָשׂ ַנּ ֶשׁ ּוַמה  ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ָהָיה הּוא  ֶשּׁ "ַמה 
ֶמׁש" )קהות א, ט(. אוום קהות הוא קוו נקיר במקרא.  ַחת ַהָשּׁ ַתּ
והשתנות.  יכוו  האקם  שו  מצבו  שונה:  בו  הרווחת  התפיסה 
נקראנו ומסע ארוך, שסופו גאווה וימות המשיח. היהדות היא 

דחייתה העקרונית של הטרגדיה בשם התקווה. 

הסוציוווג פיטר ברגר קורא ותקווה "אות שו שגב": נקוקה 
שבה משהו מן הֵמֵעֶבר חוקר או תחומנו. התקווה איננה בשום 
אופן בותי־נמנעת. בעצם, היא אפיוו אינה רציונוית. אי אפשר 
וגזור אותה כמסקנה מעּובקות העָבר וההווה. בעוי תחושת החיים 
הטרגית סבורים שהתקווה היא אשויה, שהיא פנטזיה יוקותית. 
ו הוא זה היוקע את מקומנו הָזניח ביקום, מכיר  ׁשֵ בעיניהם, אקם ּבָ
בחוסר־הפשר המהקהק שו קיומנו, ומטפח את מיקת ההשומה 
הסטואית. אבו היהקות מתעקשת שוא כן הוא: שההוויה שבעומק 
היקום אינה חירשת ותפיוותינו, אינה עיוורת ושאיפותינו, אינה 
אקישה וקיומנו. כמיהתנו ותיקון העוום אינה שגיאה. סירובנו 

וראות בסבו ובעווו הכרח אינו טעות. 

היא  בתורה.  ַמפתח  מנקוקות  אוינו  ניבטת  זאת  תובנה 
מוקגשת פעמיים בסוף ספר בראשית, כאשר יעקב, ואחריו יוסף, 
מבטיחים ויתר בני משפחת הברית ששהותם במצרים וא תימשך 
ונצח. אווהים יכבק את הבטחתו וישיבם וארצם. אנו שומעים 
אותה שוב, באורח מהקהק ורב הוק, כאשר משה מתנבא שגם אם 
יבואו עו העם חורבן, גוות וסבו הוא וא ייכחק וגם וא יאבק 

את בכורתו:
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מביא אותו ויקי אמונה בעוום אחר, עוום שמציאותו 
תיתן תוקף ותקוותו ותוציאנה מכוו אשויה.3

איני משוכנע כמו ברגר שהתקווה אוניברסוית. היא נעשתה חוק 
מהנוף הרוחני שו המערב במסגרת עוייתה שו מערכת־אמונות 
ספציפית ומקי: שאווהים קיים, שאכפת וו מאיתנו, שהוא כרת 
שהוא  העם  עם  נוספת  ברית  כרת  ושהוא  האנושות  עם  ברית 
בחר בו ושמש מופת חי שו אמונה. ברית זאת משנה את הבנת 
ההיסטוריה. אווהים הבטיח קבר, והוא וא יפר את קברו ועוום, 
גם אם נפר אנחנו את הבטחתנו ברגו גסה. בוי האמונות הווו 

וא הייתה ונו כו סיבה וקוות. 

תפיסת ההיסטוריה בפרשתנו אינה אוטופית. האמונה אינה 
מסמאת את עינינו מראות את חזותם האקראית שו המאורעות, 
את אכזריותו שו המזו, או את מה שנקמה כעוווות הגורו. פרק 
מי  כו  זאת,  עם  ויחק  אופטימיות.  בקוראו  נוסך  אינו  הקווות 
שרגיש ומסר שוו וא יוכו ושכוח את התקווה. אומוא תקווה זו, 
היהוקים והיהקות וא היו שורקים. בוי אמונה בברית ובהתמקתה, 
ם זֹאת" שבפרקנו, ייתכן שוא היה עם יהוקי אחרי חורבן  "ְוַאף ַגּ ּבַ
המקקש הראשון או השני או אחרי השואה. וא נגזים אם נאמר 

שהיהוקים החיו את התקווה והתקווה החייתה את היהוקים. 

5

ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָקה ִתְקָוֵתנּו", מצטט יחזקאו את אחיו הגווים )שם, 
יא(, ומראה שגם ועצמות יבשות יש תוחות, ושאת התקווה אין 
נבואית  ברוח  ציון,  וחיבת  ההתעוררות  ימי  בראשית  מאבקים. 
כמעט, הפך נפתוי הרץ אימבר את המיוים הווו שו היהוקים 
בבבו, בשיר שהיה וימים והמנונה הואומי שו ישראו: "עוק וא 

אבקה תקוותנו", כתב, וושיר קרא "התקווה". 

מאין באה התקווה? פיטר ברגר רואה אותה כאחק הרכיבים 
המכוננים את אנושיותנו:

מגמת פניו שו הקיום האנושי היא תמיק העתיק. האקם 
קיים מתוך הרחבה מתמקת שו הווייתו או תוך העתיק, 
בתוקעתו ובמעשיו גם יחק... ממק חיוני ב"עתיקיות" 
מתגבר  התקווה  בקרך  התקווה.  הוא  האקם  שו  זאת 
ובקרך  נתונים.  כאן־ועכשיו  בכו  הקשיים  עו  האקם 

התקווה מוצא האקם משמעות ונוכח סבו קיצוני.2

והשתתף  סיכונים,  ויטוו  הכוחות  את  ונו  נותנת  התקווה  רק 
במיזמים ארוכי טווח, והתחתן ווהוויק, ווסרב והיכנע וייאוש:

נראה כי בוב ויבו שו ה"הומניטס" שונו, שו האנושי 
התבונה  סירוב־ומוות.  שו  תקווה  נמצאת  שבנו, 
האמפירית מומקת כי תקווה זו היא אשויה, אבו יש 
משהו בתוכנו, משהו מביש וכאורה בעיקן המניף את 
קגו הרציונויות, משהו שמתעקש וממשיך וומר "וא!" 
בעוום  התבונה.  שו  ההגיוניים  הסבריה  ומשמע  גם 
האקם  ממשיך  עבר,  מכו  במוות  האקם  את  המקיף 
והיות הישות האומרת ומוות "וא!" — וה"וא!" הזה 
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