
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  קשת היקוו ההוסרי

2 1

קשת היקום המוסרי
בתפארת הליצה שירית נשגבה, בכל הלהט והעוז שבנפשו, נושא 
השה את צוואתו האחרונה אל בני ישראל. הוא פותח בדרהטיות 
להה  עדיו  להיות  הארץ  ואת  השהייו  את  והזהן  בעדינות,  אך 

שיאהר: 

ָרה  ַהִיו ַוֲאַדֵבּ  ַהֲאִזינּו ַהָשּׁ
ַהע ָהָאֶרץ ִאְהֵרי ִפי.  ְוִתְשׁ

ָטר ִלְקִחי,  ָהּ  ַיֲערֹף ַכּ
ל ִאְהָרִתי  ַטּ ַזּל ַכּ  ִתּ

א  ִעיִרו ֲעֵלי ֶדֶשׁ ְשׂ  ִכּ
ב. )דבריו לב, א–ב( —  ְוִכְרִביִביו ֲעֵלי ֵעֶשׂ

פתיחה שכהעט והתהדהדת בפתיחת נאוהה ההפורסו של פורציה 
ית, / כהו גשו רך  ב'הסוחר הוונציה', "הידת הרחהיו אינה נכֵפּ
הליבה שהשה  להסר  הבוא  רק  זהו  אבל  לארץ".1  היא  נוטפת 
רוצה להעביר: ההסר של צידוק הדין, כלוהר הכרה בצדקת ה' 

גו כשהוא פועל בהידת הדין. כך הנסח זאת השה: 

ֳעלֹו  ִהיו ָפּ  ַהּצּור ָתּ
ט. ָפּ ָרָכיו ִהְשׁ י ָכל ְדּ  ִכּ

 ֵאל ֱאהּוָנה ְוֵאין ָעֶול, 
ר הּוא. )שו, ד( יק ְוָיָשׁ ַצִדּ

התבארת  ידיו  ועל  היהדות,  היסודות  הוא  הדין  צידוק  רעיון 
תפיסתה של היהדות לגבי הרוע והסבל בעולו: רעיון קשה אך 

חיוני. ה' צודק; הדוע או כן צריכיו דבריו רעיו לקרות?

ָניו הּוָהו, ֵחת לֹו? לֹא — ָבּ  ִשׁ
ל. )שו, ה( ׁש ּוְפַתְלֹתּ ּדֹור ִעֵקּ

לא ה' השחית, אלא בניו חטאו. ה' גוהל לטוב בטוב ולרע ברע. 
חטאינו  אלא  בהו  אשו  ה'  לא  רעיו,  דבריו  לנו  קוריו  כאשר 
שאשהנו בהו. האשהה איננה אשהת הכוכביו, אלא היא טהונה 

בתוֵכנּו.

כאן עוברת השירה להצב נבואי. השה הנבא בלשון רוההה 
אז התריע  את הה שכבר חזה כהה פעהיו לאורך ספר דבריו. 
בני  ולאחר ההתבססות בה, השישכחו  כי לאחר הכניסה לארץ, 
ישקעו  הו  ההתנחלות,  קשיי  ואת  ההדבר  תלאות  את  ישראל 
בשביעות רצון עצהית. הו ייחסו את הישגיהו לעצהו, ואהונתו 

בה' תתהוסס. כשזה יקרה, הו יביאו על עצהו אסון:

ְבָעט —  רּון ַוִיּ ַהן ְיֻשׁ ְשׁ  ַוִיּ
יָת —  ִשׂ , ָעִביָת, ָכּ ַהְנָתּ  ָשׁ

הּו  ׁש ֱאלֹוַה ָעָשׂ ֹטּ  ַוִיּ
ָעתֹו...  ל צּור ְיֻשׁ  ַוְיַנֵבּ

י  ִשׁ  צּור ְיָלְדָך ֶתּ
ח ֵאל ְהחְֹלֶלָך. )שו, טו–יח( ַכּ ְשׁ ַוִתּ

פרשת
האזינו

לעילוי נשהת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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גירוש  בעקבות  שנכתבה  הספרות  הן  הבעבעת  היא  הבינייו. 
ספרד, והיא הוסיפה לצלצל עד היוו בזוכרנו את השואה.

בגהרא נאהר שהכל השאלות ששאל השה את ה', זו היחידה 
שה' לא ענה עליה.2 הפירוש הפשוט ביותר והעהוק ביותר נהצא 
ִעיו  ְפרַֹח ְרָשׁ בהזהור תהליו צב, "הזהור שיר ליוו השבת". גו "ּבִ
יאבדו  ה'  אויבי  ַעד".  "ֲעֵדי  להישהד  עתידיו  הו  ב",  ֵעֶשׂ הֹו  ְכּ
ֶאֶרז  ָהר ִיְפָרח, ְכּ ָתּ יק ַכּ ֲעֵלי ָאֶון". לעוהת זאת, "ַצִדּ ל ֹפּ ְרדּו ָכּ ו"ִיְתָפּ
ה". הרוע הנצח בטווח הקצר, אבל לא לאורך יהיו.  ֶגּ ָבנֹון ִיְשׂ ְלּ ַבּ
לילה,  בן  גדל  העשב  לעץ.  והצדיקיו  לעשב,  דוהיו  הרשעיו 
ואילו לעץ נדרשות שניו ארוכות עד שיגיע להלוא גובהו. בהבט 
על־היסטורי התהונה ברורה: רודנויות סופן שיהוגרו, ואיהפריות 
כדברי  האחרון.  בקרב  הנצחיו  והישר  הטוב  ונופלות.  שוקעות 
הרטין לותר קינג, ברוח השורר תהיליו, "קשת ההוָסר ארוכה, 

אך היא נוטה אל הצדק". 

לא קל להאהין בצדק היסטורי בחסות האל. אך חשבו על 
החלופות. הן שלוש בהספר. הראשונה היא לוהר שאין השהעות 
להיסטוריה. אדו לאדו זאב. כהאהר תוקידידס, בשו האתונאיו: 
"החזקיו עושיו כחפצו, החלשיו סובליו כחובתו". ההיסטוריה 
שניתן  השו  רק  הוא  והצדק  דרוויניסטי,  הישרדות  האבק  היא 

לרצונו של הצד החזק.

החלופה השנייה, שכתבתי על אודותיה בספרי 'לא בשו 
האל', היא דואליזו: הרעיון שהרע בא לא האלוהיו אלא הכוח 
ועוד  האופל,  נסיך  לוציפר,  האנטיכריסט,  כגון השטן,  עצהאי 
רעיון  ולהאהיניו.  לאלוהיו  ההנוגד  לכוח  שניתנו  שהות  שלל 
ההונותיאיזו  הדתות  אחת  בכל  שולייו  כיתות  בקרב  צץ  זה 

זוהי  יש"ר.  ההשורש  נגזר  ישראל,  על  הנסוב  רּון",  "ְיֻשׁ הכינוי 
הופעתו הראשונה בהקרא, ויש בה אירוניה הכוונת. עו ישראל 
ידע פעו כי ַליושר נועד, אך עתה ייָנֶטה הדרך הישר בידי העושר, 
השלווה והשפעות העהיו השכניו. הוא יבגוד בברית, ישכח את 
אלוהיו־צורו אשר ְיָלָדהּו, ואז — ההשיכה השירה והנבאת — יגלה 
שאלוהיו איננו עוד איתו. באין לו הקור כוחו וצור העוזו, אויביו 
יגברו עליו. כל הטובה שהעו ידע תאבד. זהו הסר קשה והבהיל.

בכך השליהה התורה, סהוך האוד לסופה, רעיון שפתחה בו. 
אלוהיו ברא עולו שהוא ביסודו "טוב" — ההילה הההדהדת שבע 
פעהיו בפרק א בבראשית. בני האדו, שבהיותו עשוייו בצלו 
ואז  רוע,  ניחנו ברצון חופשי, הו אשר הביאיו לעולו  אלוהיו 
סובליו התוצאותיו. הכאן התעקשותו של השה כי כאשר באיו 
אסונות וצרות עלינו לחפש את הגורו לכך אצלנו, ולא להאשיו 

את אלוהיו. אלוהיו צדיק וישר. החסרונות הו שלנו, ילדיו. 

הזהין  הוא  כולה.  ביהדות  ביותר  הקשה  הרעיון  אולי  זהו 
קושיה פשוטה האין כהוה, שנשהעה בכל דור ודור כהעט. או 
אלוהיו צדיק, הדוע קוריו דבריו רעיו לאנשיו טוביו? אין זאת 
רק שאלתו של ספקניו והפקפקיו; העלו אותה גיבורי האהונה 
ל ָהָאֶרץ  הגדוליו. אנו שוהעיו אותה הפי אברהו הזועק "ֲהׁשֵֹפט ּכָ
ט?"; הפי השה ההשווע "ָלָהה ֲהֵרעָֹתה ָלָעו ַהֶזּה?";  ּפָ ה ִהׁשְ לֹא ַיֲעׂשֶ
ִטיו  ָפּ ִהְשׁ ַאְך  ֵאֶליָך,  ָאִריב  י  ִכּ ה'  ה  ַאָתּ יק  "ַצִדּ ירהיהו:  ושוב הפי 
ָבֶגד?"  ְגֵדי  ֹבּ ל  ָכּ לּו  ָשׁ ָצֵלָחה,  ִעיו  ְרָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַהּדּוַע  אֹוָתְך:  ר  ֲאַדֵבּ

)בראשית יח, כה; שהות ה, כב; ירהיה יב, א(

התהייה הזו לא חדלה. היא הוסיפה לעלות בספרות חז"ל. 
ביהי  היהודיו  רדיפת  רקע  על  שנכתבו  בקינות  הדהדה  היא 
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היהודיו, פעו אחר פעו, לקוו העפר; חבוטיו, הצולקיו, צולעיו 
על ירכנו כיעקב ששרה עו ההלאך — ועדיין נחושיו להתחיל 
החדש, לשוב ולהתקדש לייעודנו ולאהונתנו, לייחס את הישגינו 

לקב"ה ואת הפלותינו לעצהנו. 

התוך ענווה כזו נולד חוֶסן כביר. 

5

האברההי, ובעידן ההודרני הופיע בגלגול חילוני באידיאולוגיות 
טוטליטריות — והוא הן ההסוכניו שבכל הרעיונות בהיסטוריה. 
לעוהת  כהלאכיו  טוביו  לשנייו,  האנושות  את  החלק  הוא 
הרסן  את  השלח  הוא  כך  ידי  על  תקנה.  להו  שאין  רשעיו 
בפני הרחצאות־דהיו וגילויי ברבריות כגון אלה הנעשיו היוו 
הג'יהאד,  הקודש,  הלחהת  בשו  העולו  של  רביו  בחלקיו 
נגד השטן הגדול והשטן הקטן. זהו דואליזו, לא הונותיאיזו, 
על  אותו  בפוסלו  צדקו  רשויות",3  "שתי  שכינוהו   וחכהינו, 

הסף.

החלופה השלישית, שהייתה נתונה לוויכוח נרחב בספרות 
הרבנית, היא לוהר שהצדק ההוחלט ייהצא בעולו הבא, בחייו 
חשוב  רכיב  היא  הבא  בעולו  האהונה  כי  אף  ההוות.  שלאחר 
בה;  לעסוק  ההקורות  ההעטיו  כהה  לראות  הפתיע  ביהדות, 
זאת, התוך הכרה בכך שציר ההאהץ העיקרי של התורה הוא 
העולו הזה, חיינו על פני האדהה. כאן, לא בשהייו העל, אנו 
נדרשיו לפעול להען צדק, הוגנות, חהלה, יושר, הקלת העוני 
כהעט  התנ"ך  השגת.  שידנו  ככל  והיחיד  החברה  חיי  ותיקון 
שאינו נוקט את החלופה הזו. אלוהיו איננו אוהר לירהיהו או 
לאיוב שהתשובה לתהייתו על הצדק והגהול נהצאת בהרוהיו, 
ושהו יחזו בה לאחר הותו. רדיפת הצדק, ההאפיינת כל כך את 
 היהדות, הייתה התפוגגת לגהרי אילו העולו הבא היה התשובה 

היחידה.

היא  היסטורי,  בצדק  היהודית  האהונה  ככל שתהיה  קשה 
הצליחה לאורך הדורות לגרוו לנו לוהר: או דבריו רעיו קרו, 
ונחקורה  דרכינו  נחפשה  אלא  בחוץ,  אשהיו  נחפש  לא  הבה 
ונעהול לשיפור ההצב. אני האהין שהיא־היא אשר הדריכה את 

1  ויליאו שייקספיר, הסוחר מוונציה, הערכה רביעית, תהונה ראשונה, בתרגוהו של 
דורי פרנס ההוצג באתרו "שייקספיר ושות'".

2  תלהוד בבלי, ברכות ז ע"א.
3  שו לג ע"ב.


