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מחֶנה וֵעדה
יוסף  הרב  אצל  הוליחה  בפרשתנו  ההופיֶה  לכאורה  פשוטה  הצווה 
חב סולוביצ'יק אבחנה ֶהוקה התהום. זוהי הצוות ֶשיית החצוצרות: 
ה  ׂ שע ֲֶ ה ַתּ ף, ִהְקָשׁ סע י ֲחצֹוְצרֹת כעּ תנּ ה ְלָך ְשׁ ׂ שנ ֲֶ אהֹר, ' ה לנּ ל הֹשעׁ ר ה' אע "ַוְיַחבנּ

ֲחנֹות'" )בהחבר י, א-ב(.  ת ַהַהּ ֶ אע ָחה ּוְלַהַסּ ֶנ אָֹתם, ְוָהיּו ְלָך ְלִהְקָרא ָה

בהסתו הקלאסית ֶל פשר הייסורים וֶל השהֶותה החתית של 
הקהת החינת ישראל, 'קול חוחי חופק',1 החבר הרב סולוביצ'יק ֶל שתי 
חרכים שנוצרות בהן קהילות, חברות ואוהות. האחת התקייהת כאשר 
אנשים ֶוהחים בפני אויב השותף. הם התלכחים לצורך הגנה החחית. 
בֶלי חיים התאגחים בלהקות ובֶחרים כחי להתגונן הפני טורפים — 
"החנה".  התורה  בלשון  היא  כך  קבוצה שנוצרה  אנו.  גם  ֶושים  וכך 

זוהי התארגנות הגנתית. 

החרך השנייה אחרת. לפֶהים אנשים התאגחים הפני שהם שותפים 
חה". ההילה ֶחה  ֶנ לחזון, לשאיפה, להֶרכת ֶרכים. זוהי בלשון התורה "
ח. "ֶחה" בתורה, בלשון הרבים "ֶחֹות", היא גם סוג של  ֶנ קשורה להילה 
הצווה. ישנם "חוקים", ישנם "השפטים" וישנן "ֶחות" — ואלו האחרונות 
ֶל  הֶיחה  להשל,  ישראל. השבת,  אהונת  ֶל  ההֶיחות  ההצוות  הן 
הבריאה, פסח הֶיח ֶל ההתֶרבות האלוהית בהיסטוריה, וכן הלאה. כזו 
היא גם ה"ֶחה" כקיבוץ אנשים. הם הֶיחה ֶל רֶיון. צורת ההתאגחות 
הזאת אינה הגנתית אלא יצירתית. אנשים התקבצים לֶחה כחי לֶשות 

את הה שאי אפשר לֶשות כיחיחים. ֶחה אהיתית היא חברה הבנויה 
סביב הפֶל השותף, סביב תפיסת טוב־השותף אחת. 

אלה אינם רק שני סוגים של קבוצות, אוהר הרב סולוביצ'יק, אלא 
שתי חרכים שונות של התקייהות ושל התייחסות לֶולם. ההחנה נוצר 
ֶל יחי הה שֶושים לו אלה שהחוצה לו, אויביו. ואילו הקהילה נוצרת 
יוזהה. ההחנה הוא  והֶחה —  בהחלטה פניהית. ההחנה הוא תגובה, 
הֶנה לאשר קרה לקבוצה בֶבר, ואילו הֶחה הגלהת את שאיפותיה 
האחם.  בני  אצל  רק  ֶחה —  אבל  החי,  בֶולם  גם  יש  החנה  לֶתיח. 
היא נגזרת של היכולת האנושית לחשוב, לחבר, לתקשר; ליצור חזון 
בחבר חברה שונה הזו שהתקייהה בֶבר, ולשלב כוחות לצורך היהושו. 

אבותינו  יחח.  גם  הללו  החרכים  בשתי  הלוכח  היהוחי  הֶם 
נֶשו החנה כבר בהצרים: הרור השֶבוח החביקם זה לזה. הם נבחלו 
ר  בע ֶנ ה הן  אנשים  ֶברים,  היו  הם  הצרים.  היו  לא  הם  הסביבתם. 
היהוחים  יחֶו  וקורותיהם,  גלויותיהם  בגלגולי  ואילך,  האז  האחר. 
היסטוריה  חולקים  אנו  השותף.  קיום  ֶליהם  גזרה  ההציאות  כי 
שלֶיתים קרובות החי כתובה בחיו של חהֶ. הרב סולוביצ'יק קורא 

לזה "ברית גורל".

רגש  את  הֶוררת  היא  חיוביות.  פנים  גם  זו  לתופֶה  יש 
אנחנו  ֶוצהתו.  את  האוח  והגבירה  ההשותף  לסיפורנו  ההשתייכות 

הרגישים שההשותף בינינו רב הן ההפריח:

אין הגורל הבחיל בין השפחת אצילים לזרֶ פשוטי־ֶם... 
של  בבבל  אנו  השתהשים  אם  אף  להתבולל.  אחוק  בין 
לשונות, אף כי תושבי ארצות נפרחות אנו, אף אם שונים 
אנו בהראנו... אף אם חיים אנו בהֶרכות כלכליות שונות 
ובתנאי קיום בלתי־שווים — האחח חר בארהון־הלכים והשני 

פרשת
בהעלותך

לֶילוי נשהת: פינחס בן יֶקב אשר אייז, ֶזריאל בן אריה לייב שרטר
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שליחות,  קריאה,  ייֶוח,  ז(.  כח,  )שהות  ָהֶ"  ְוִנׁשְ ה  ׂשע ֲֶ ""ַנ כשאהרנו 
תכלית, השיהה: כל אלה הם הֹותר הֶחה ֶל ההחנה.

בֶולם —  ה'  ֶל שכינת  להֶיח  היא  ייֶוח  כֶם של  השיהתנו 
באהצֶות אורח חיינו, כלוהר בקיום התורה, ובאהצֶות השביל שכובשות 

רגלינו בשחה ההיסטוריה. 

הסופר הבריטי ג' ק' צ'סטרטון כתב פֶם כי "אהריקה היא האוהה 
היה אנטישהי  צ'סטרטון  י אהונה".5  אחננ היחיחה בֶולם שנוסחה ֶל 
האבות־ של  אהונתם  זו,  שאהונה  שכח  כך  השום  כי  וניכר  יחוֶ, 
כינו  שהם  הה  ֶל  נשֶנה  כולם,  הפוריטנים  ארה"ב,  של  ההייסחים 
"הברית הישנה". ההופת שהם הֶהיחו לֶצהם היה הברית בין אלוהים 
לאוהיות  בין  הקישור  רֶיון  את  ההנה שאבו  סיני.  בהר  ישראל  ובני 
נתן  הלוויל  הרהן  האהריקני  הסופר  הייחוחית.  רֶיון השליחות  לבין 

לכך ביטוי קלאסי ברוהאן שלו השנת 1849 'לבן־ההקטורן':

אנו האהריקנים הננו הֶם הנבחר ההוזר — ֶם ישראל של 
הֶולם...  של  ארון־החירויות  את  נושאים  אנו  תקופתנו; 
אלוהים הוֶיח את גזֶנו לגחולות, והאנושות הצפה האתנו 
שאר  בנפשותינו.  חשים  אנו  גחולות  ותחושות  לגחולות; 
האוהות תתנהלנה ֶח ההרה בֶקבותינו. אנו חלוצי הֶולם; 
חיל החלוץ, שנשלח אל החבר החברים שטרם נוסו, לפרוץ 

חרך חחשה בֶולם החחש שהוא ֶולהנו.6

הושג  ביחי  לה  ניתן  )והאהריקנית(  היהוחית  הזהות  של  כפל־פניה 
ארוכת  היסטורית  חוויה  התוך  כלל  בחרך  התגבשות  אוהות  הברית. 
שנים, באהצֶות הה שקורה להן, ולא בחרך של יוזהה הכוונת. בסיווג 
שלנו פה, הן, אם כן, "החנות". חתות, לֶוהת זאת, הוגחרות בהונחים 
של אהונה ושל תחושת ייֶוח. החתות הן אם כך "ֶחות". ייחוחה של 

בהֶרה ֶלובה — גורל כולנו אחח הוא. כשהכים את היהוחי 
הֶוהח בחצרות־הלכים  היהוחי  ביטחונו של  בהֶרה, הצב 
הּוִחים"  ל ַהּיְ ְך ִהּכָ לע ית ַהּהע ט ּבנ לנ ְך ְלִהּהָ י ְבַנְפׁשנ ַחּהִ נפגֶ. "ַאל ּתְ

)אסתר ח, יג(.2

הגורל ההשותף שלנו הֶורר אצלנו גם תחושת שותפות־בסבל. כשאנו 
בתוך  "רפואה שלהה  ֶליו  הבקשים  אנו  חולה,  להחלהת  התפללים 
שאר חולי ישראל". כשאנו באים לנחם אבל, אנו האחלים לו "ההקום 
ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים". אנחנו בוכים יחח. אנחנו 
חוגגים יחח. זוהי הֶרבות ההחחית שלנו: "כל ישראל ֶרבים זה בזה".3 
היא הוליכה אותנו לעשייה משותפת בתחוהי הרווחה, הצחקה והחסח. 

כחברי הרהב"ם: 

ם  ִנים ַאּתע כל ישראל והנלווה אליהם — כאחים הם, שנאהר "ּבָ
ם" )חברים יח, א(. ואם לא ירחם האח ֶל אחיו,  יכע ַלה' ֱא־לֹהנ
ֶיניהן? הלגויים  נושאין  ישראל  ֶניי  ירחם ֶליו? ולהי  הי 
תלויות  ֶיניהן  אין  הא  אחריהם?  ורוחפים  אותן  ששונאין 

אלא לאחיהן.4

חוויית השֶבוח  הגורל שנולחה התוך  ברית  כל אלה הם ההחים של 
בהצרים. אבל יש בזהות היהוחית יסוח נוסף. הרב סולוביצ'יק קורא לו 
ברית ייֶוח. ברית זו נתכוננה בהר סיני. היא הגחירה את ֶם ישראל לא 
ת  כע כהושא לרחיפות אלא כנושאו ונשאו של ייֶוח ייחוחי: להיות ""ַהְהלע

ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקחֹוׁש" )שהות יט, ו(. 

ֶושים  הה שאחרים  פי  ֶל  לא  הוגחר  ה"אנחנו"  הזאת,  בברית 
לנו אלא ֶל פי ההשיהה שנטלנו ֶל שכהנו, התפקיח שבחרנו להלא 
בהיסטוריה. בהצרים לא בחרנו להיֶשות ֶבחים. זה היה גורל שאונה 
אנחנו  בחרנו  זאת  את   — ה'  לֶם  להיֶשות  אך  אחרים.  ביחי  לנו 
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לקריאתה של האחרית ההשותפת, ביוחֶנו שהגורל היהוחי אינו נוטה 
להתחלק. בפרפראזה ֶל שירו היחוֶ של ג'ון חאן, שום יהוחי אינו אי. 
ֶבותות של זיכרון השותף קושרות בינינו, והפֶם לפֶם אף הצליחות 

לחחש בנו את תחושת הייֶוח ההשותף. 

בהצוות  בהֶלותך,  בפרשת  הראשון  לביטויה  זכתה  זו  שניּות 
ת  ֶ אע ָחה ּוְלַהַסּ ֶנ החצוצרות ההשלבת ֶחה והחנה: "ְוָהיּו ְלָך ְלִהְקָרא ָה
ֲחנֹות". יש וקריאת החצוצרות החברת אל רגש האהונה שלנו. אנחנו  ַהַהּ
והוטל ֶלינו להֶיח ֶל שכינתו  ושגריריו,  ֶהו של הקב"ה, שליחיו 
בֶולם בהֶשים של ריפוי ובחיים של קחושה. ויש שקריאת החצוצרה 
היא קריאתו של הגורל: חרבם של שונאי ישראל, הרואים בֶצהם בני 
אברהם וטוֶנים כי הם יורשיו ולא אנחנו, התהפכת כפֶם בפֶם הֶל 

ראשם של היהוחים בישראל או בתפוצות. 

צלילי צהח חצוצרות הכסף, היוחֶים להיות קריאות ייֶוח לֶחה 
וקריאות גורל להחנה, הֶיחים כי היהחות והיהוחים ההות אחת הם. 
גם כאשר קווי השבר בין יהוחי ליהוחי הֶהיקים, ֶוחנו השפחה אחת 
של היסטוריה ושל אהונה. בפרפראזה ֶל שורת הסיום האותו של ג'ון 
חאן — אל נשאל להי צלצלו החצוצרות; הן הצלצלות וקוראות לנו. 

5

אומות  יש  אלה.  נבחלים  הסלולים  שני  של  בהיזוגם  הצוי  היהחות 
המכילות דתות רבות, ויש דתות המתפשטות על פני אומות רבות, 

אך רק ביהדות מתקיימת חפיפה בין הדת לאומה. 

השלכות החבר הרחיקות לכת. לאורך כהֶט אלפיים שנה היו 
היהוחים פזורים הקצה הֶולם וֶח קצהו, ובכל זאת ראו את ֶצהם 
הראשונה  הגלובלית  האוהה  אותם:  ראו  אחרים  גם  וכך  כאוהה, 
ולא  גיאוגרפית,  סהיכות  היה  לא  זו  אוהה  ההלכח  הגורם  בֶולם. 
שום חבר אחר הנלווה בחרך כלל אל הלאוהיות. היהוחים השתהשו 
בחיי היוהיום בשפות חיבור שונות. רש"י חיבר צרפתית, והרהב"ם — 
גם  הוסלהים.  בקרב  והרהב"ם  נוצרית,  בתרבות  חי  רש"י  ֶרבית. 
הזהב,  התור  נהנו  ספרח  שיהוחי  בשֶה  זהים.  היו  לא  הגורלות 
היהוחים שחיו צפונה השם נטבחו ביחי הצלבנים. ואילו בהאה ה־15 
היהוחים  נהנו  בפולין  ואילו  וגורשו,  צוואר  ֶח  נרחפו  ספרח  יהוחי 
האות  בכל  היהוחים  את  שליכח  הגורם  סובלנות.  של  נחיר  האביב 
השנים הללו היה אהונתם ההשותפת. האהנציפציה, שיווי הזכויות, 
ליהוחים  גרהו  בֶקבותיה,  שבאה  הגזֶנית  האנטישהיות  וֶליית 
רבים לאבח את אהונתם. אולם האירוֶים להן שלהי ההאה ה־19 — 
רחיפות, פוגרוהים, השואה, תקוהת החינת ישראל סהוך לאחר הכן 
וֶהיחתה ההתהשכת בהלחהות ובטרור — כל אלה היחקו את הכרת 
ברית הגורל. וכך, כאשר יהוחים נבחלו בגורלם, הייֶוח, הלוא הוא 
באהונתם  האלו  אלו  להיבחל  החלו  וכאשר  אותם;  איחח  האהונה, 
ובהכרת ייֶוחם, בא הגורל ואיחחם. זוהי האירוניה של ההיסטוריה 

היהוחית — או שהא זהו אופייה ההושגח־הלהֶלה. 

היהחות  והתפקֶה  התבקֶה  האחרונות  האות־השנים  בשתי 
וֶוח שלל  וחילונים,  ורפורהים, חתיים  לֶחות שונות: אורתוחוקסים 
חלוקות ההפוררות את הֶולם היהוחי לתת־תרבויות שאינן התקשרות 
אלו ֶם אלו. אלא שבֶיתות השבר אנחנו ֶחיין הסוגלים להיֶנות 
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