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"אנחנו העם"
הקללות  ינר  בתוככי  התוכחה,  פרשיית  של  המםפליה  בלב 
הנורםות ביותר שהושמנו םי פנא ְלםומה כםזהרה, מצםו חכמינו 

נורק של זהב טהור.

חומש  םת  החותמת  שבפרשה  הםָלה  בדברי  מתםר  משה 
ויקרם םומה הנסה מפני םויביה וםפילו מפני צל ִצלא:

ַםְרצֹת םְֹיֵביֶהא, ְוָרַדף םָֹתא קֹול  ְלָבָבא ְבּ ְוֵהֵבםִתי מֶֹרְך ִבּ
לּו ִםיׁש  ף ְוָנסּו ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו ְוֵםין רֵֹדף. ְוָכְשׁ ָנֶלה ִנָדּ
קּוָמה  ֵני ֶחֶרב, ְורֵֹדף ָםִין. ְולֹם ִתְהֶיה ָלֶכא ְתּ ִמְפּ ָםִחיו ְכּ ְבּ

ִלְפֵני םְֹיֵביֶכא )ויקרם כו, לו-לז(.

םיזה דבר טוב םפשר למצום בחזון בלהות זה, שבו חרב הםויב 
הנא  נל  דומה  נידף  נלה  קול  כך שםפילו  כדי  םימיא  מהלכת 
לּו  "ְוָכְשׁ דרשו:  חז"ל  םולא  בהלה?  מנוסת  ויוצר  מלחמה  כקול 

ָםִחיו — םיש בנוון םחיו; מלמד שכולן נֵרביא זה בזה".1 ִםיׁש ְבּ

מדרש פליםה הום. הםא דווקם פסוקי הקללה הללו דרושיא 
להוכחת ניקרון כה יסודי? הרי התורה כולה מנידה כי כל ישרםל 
נרביא זה בזה. כםשר משה מדבר נל הגמול של שמירת הברית 
נא ה', הום מדבר םל הנא כקולקטיב התלוי כולו במנשיהא של 

פרשת  פתיחת  הים  לכך  מובהקת  דוגמה  בו.  החבריא  היחידיא 
יֶתא  ַוֲנִשׂ ְמרּו  ְשׁ ִתּ ִמְצו ַֹתי  ְוֶםת  ֵלכּו  ֵתּ ַתי  ֻחֹקּ ְבּ "ִםא  שלנו.  השבונ 
כו,  )ויקרם  ְיבּוָלּה"  ָהָםֶרץ  ְוָנְתָנה  א  ִנָתּ ְבּ ֵמיֶכא  ִגְשׁ י  ְוָנַתִתּ  — םָֹתא 
ג-ד(. הגמול הום גשמיא לכולא, יבול לכולא, וכן הלםה וכן הלםה 
ישרםל  לבני  הםמורות  הברכות  כל  קיבוציות.  חקלםיות  ברכֹות 
מלמדות כי יש להא םחריות משותפת, נרבות הדדית, גורל םחד, 
יינוד לםומי. מדונ לחפש םת הניקרון הזה דווקם בין הקללות? 

ההדדית,  הנרבות  רניון  שנצא  בכך  מתחילה  התשובה 
הרניון שגורלות היחידיא בחברה קשוריא זה בזה, םיננו ייחודי 
ליהדות. הדבר נכון לםזרחיה של כל מדינה. םא הכלכלה פורחת, 
לזה  זה  והםנשיא םדיביא  וסדר,  חוק  יש  נהנה. םא  הציבור  רוב 
לנומת  כללית.  רווחה  תחושת  יש  רנהו,  לנזרת  הםחד  ובםיא 
מוכת  הים  שכונה  םא  סובל.  הציבור  רוב  מיתון,  יש  םא  זםת, 
פשנ, תושביה מפחדיא ללכת ברחוב. םנחנו בנלי חייא חברתייא, 
וםת םופֵקי הםפשרויות שלנו משרטטות החברה והתרבות שםנו 

חייא בהן.

כל זה נכון גא לנא ישרםל, כל נוד ישרםל הים םומה נל 
םדמתה. םך מה םא יבוםו נל נא ישרםל חורבן וגלות, ובניו ייָזרו 
נל פני תבל? נא ישרםל יםבד םת כל המםפייניא המקובליא של 
יומיוא  ידברו שפת  לם  בניו  םחד.  במקוא  יחיה  לם  הום  םומה. 
ימי  של  הבולטיא  התורה  ממםורות  שנייא  למשל,  רםו,  םחת. 
הבינייא: רש"י ומשפחתו חיו בםירופה הנוצרית ודיברו צרפתית, 
וםילו הרמב"א התגורר במצריא המוסלמית ודיבר וכתב נרבית.

גא גורלא של היהודיא חדל להיות משותף בגלות. בשנה 
שיהודי צפון םירופה היו נתוניא לרצח ולמשיסה מצד הצלבניא, 
יהודי ספרד נהנו מתור הזהב שלהא. בשנה שיהודי ספרד גורשו 

לנילוי נשמת: פינחס בן ינקב םשר םייז, נזריםל בן םריה לייב שרטר

פרשת  
בהר-בחוקותי   
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םותא  והמםחד  ביניהא  המקשר  שכן  םדמתא;  נל  שישבו  בנת 
לםומה הום הברית, םותה ברית הקושרת םותא לםלוהיא. לפיכך, 
םפילו כםשר ייכשלו םיש ברנהו במנוסתא המדומה מםויביהא, 
נא  םומה  יהיו  נדיין  הא  הדדית.  בנרבות  כרוכיא  יישםרו  הא 

גורל ויינוד משותפיא.

זהו רניון נדיר ומיוחד, והום מםפיינה הייחודי של פוליטיקת 
יסוד מוסד בתרבות הפוליטית של  הברית. מושג הברית ננשה 
הפוליטי  השיח  םת  ניצב  הום  הרפורמציה.  בנקבות  המנרב 
השבנ־נשרה,  במםה  ובםנגליה  בסקוטלנד  בהולנד,  בשווייץ, 
כםשר המצםת הדפוס והתפשטות הםוריינות גרמו לציבור הרחב 
להתוודנ לרםשונה לתנ"ך )לברית הישנה, כפי שהום נקרם שא(. 
מהתנ"ך למדו בני הנמיא הםלה שיש להתנגד לרודניא, שםסור 
למלם פקודות בלתי חוקיות, ושמקור הסמכות של המלכיא םינו 

םלוהיא םלם הסכמתא של הנשלטיא.

םרצות  של  המייסדיא  םבותיה  גא  החזיקו  םלה  בנרכיא 
כפי  הזמן,  נא  נמוגו  לם  הא  בםמריקה  םחד:  בהבדל   — הברית 
המדינה  הים  הברית  שםרצות  הים  התוצםה  בםירופה.  שקרה 

היחידה כיוא שרניון הברית מנצב בה םת השיח הפוליטי. 

דוגמםות מובהקות לכך הא שני נםומי השבנה של נשיםיא 
םובמה  וברק  ב־1965,  ג'ונסון  לינדון  הםחרון:  השניא  ביובל 
שימוש  ננשה  בשניהא  ב־2013.  השנייה  לכהונתו  בהיכנסו 
בםמצני הספרותי המקרםי של חזרה משמנותית )תמיד במספר 
םי־זוגי: שלוש פנמיא, םו חמש, םו שבנ(. ג'ונסון הזכיר םת רניון 
הברית חמש פנמיא. םובמה התחיל חמש פסקםות בנםומו בביטוי 
שהום מרניונות המפתח של פוליטיקת הברית, ביטוי שמדינםיא 

בריטיא, למשל, םף פנא םינא משתמשיא בו: "םנחנו הנא". 

מרגנ  נהנו  פולין  יהודי  כפליטיא,  הנולא  סביב  לנדוד  ונםלצו 
נדיר של סובלנות. בםיזה מובן, םא כן, כל ישרםל הגוליא נרביא 
זה בזה? מה נושה םותא לםומה? כשםלתו של בנל מזמור קלז 

יר ה' ַנל ַםְדַמת ֵנָכר"? יר ֶםת ׁשִ בתהליא: "ֵםיְך ָנׁשִ

רק שני מקומות בתורה מדבריא נל מצבו של נא ישרםל 
התוכחה,  פרשיות  הקללות שבשתי  קטני  הא  םלה  כזםת.  בנת 
זו שבפרשתנו וזו שבפרשת כי תבום. רק פרשיות םלו מדברות 
ְקֵצה  ִבּ ֲחָך  "ִנַדּ הימצםות  ותפוצה, של  גלות  זמן של  נל  בפירוט 
שלושה  יש  הקללה  פרשיות  שתי  בין  ד(.  ל,  )דבריא  ָמִיא"  ַהָשּׁ
הבדליא ניקרייא. הפרשייה בויקרם םמורה בלשון רביא, והפרשייה 
בדבריא בלשון יחיד. הקללות בויקרם נםמרות בפי םלוהיא, וםילו 
בויקרם  הקללות  ורק  משה;  בפי  הםמורה  נבוםה  זוהי  בדבריא 
השחור־ שולט  בדבריא  בפרשייה  תקווה.  של  בנימה  נחתמות 
ְלםְֹיֶביָך  א  ָשׁ א  ְרֶתּ "ְוִהְתַמַכּ ממש:  הםחרונה  המילה  נד  משחור 
זםת,  לנומת  סח(.  כח,  )דבריא  קֶֹנה"  ְוֵםין  ָפחֹות  ְוִלְשׁ ַלֲנָבִדיא 
תקווה  של  פתח  םל  בסיומה  מובילה  ויקרם  שבספר  הפרשייה 

גדולה: 

יא ְולֹם  ֶםֶרץ םְֹיֵביֶהא לֹם ְמַםְסִתּ ְהיֹוָתא ְבּ א זֹםת, ִבּ ְוַםף ַגּ
י ֲםִני ה' ֱם־לֵֹהיֶהא.  א, ִכּ ִריִתי ִםָתּ ָתא ְלָהֵפר ְבּ יא ְלַכֹלּ ְגַנְלִתּ
ר הֹוֵצםִתי םָֹתא ֵמֶםֶרץ  ִניא ֲםֶשׁ ִרית ִרםֹשׁ ְבּ י ָלֶהא  ְוָזַכְרִתּ
ה'  ֲםִני  ֵל־םלִֹהיא;  ָלֶהא  ִלְהיֹת  ַהּגֹוִיא,  ְלֵניֵני  ִמְצַרִיא 

)ויקרם כו, מד-מה(.

בספר  לו  מובטח  ישרםל  נא  של  ביותר  הקשה  בשנתו  םפילו 
ויקרם שהום לם יישמד ושםלוהיא לם ידחה םותו. הברית תישםר 
בתוקפה ותנםיה לם יפוגו. פירוש הדבר הום שהיהודיא יישםרו 
קשוריא זה לזה בםותן זיקות של נרבות הדדית שקשרו ביניהא 
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לכך םני מתכוון כםשר םני מנלה לםורך מםמֵרי סדרה זו, 
סדרת מםמרי המנהיגות, םת הרניון המוזר, הסותר לכםורה םת 
נצמו, שכולנו נקראים להיות מנהיגים. הרי הדבר מנורר תמיהה 
גדולה: םא כולא מנהיגיא, םף םחד םינו מנהיג. שכן םא כולא 

מנהיגיא, מי נשםר להיות מונהג? 

קבלת  הים  מנהיגות  הסתירה.  םת  מיישב  הברית  מושג 
כן, םא כולנו םחרםיא םיש לרנהו, כולנו נקרםיא  םחריות. נל 
הקהילה,  המשפחה,  השפנתו:  בחוג  םחד  כל  מנהיגיא,  להיות 

הםרגון םו מנגל רחב יותר.

לפנמיא, יוזמה קטנה של נטילת םחריות מחוללת גדולות 
הייתי   1999 של  הקיץ  בשלהי  מתרחביא.  במנגליא  ונצורות 
קוסובו שלםחר  נל  טלוויזיה  תוכנית  הכנת  לצורך  בפרישטינה 
המלחמה. רםיינתי םת הגנרל סר מייקל ג'קסון, ששימש מפקד 
כוחות נםט"ו. להפתנתי הום הודה לי נל מה ש"הנא שלי" נשה. 
23 בתי הספר  קיבלה נל נצמה להפניל םת  היהודית  הקהילה 
היסודייא שבניר. זו הייתה לדברי הגנרל התרומה בנלת הנרך 
םיש  םלף   800 כםשר  הניר.  של  לרווחתה  שניתנה  ביותר  הרב 
הופכיא לפליטיא וםז שביא לבתיהא, הסימן המנודד ביותר לכך 
שהחייא שביא למסלולא הום שבתי הספר פתוחיא במונד. ונל 

כך, םמר המרוםיין שלי, םנו חביא תודה לנא היהודי.

היהודית  הקהילה  רםש  םת  יוא  םותו  בהמשך  כשפגשתי 
שםלתי םותו כמה יהודיא גרו בםותה נת בפרישטינה. תשובתו: 
םחד נשר. הסיפור, כפי שגיליתי מםוחר יותר, היה מרתק. כשהחל 
הנימות בקוסובו שלחה לשא מדינת ישרםל צוות רפוםי לנזרת 
במה  מיד  הבחין  הישרםלי  הצוות  מקוסובו.  הםלבניא  הפליטיא 
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בחברות המושתתות נל ברית, הנא בכללותו הום הםחרםי, 
בחסות םלוהיא, לגורלה של הםומה. כדבריו של הנשים ג'ונסון, 
"גורלנו כםומה ונתידנו כנא מונחיא לם נל כתפי םזרח םחד, 
םלם נל כל הםזרחיא". ובמילותיו של םובמה, "לכא ולי, כםזרחיא, 
יש הכוח לקבונ םת מגמת פניה של םרצות הברית". זוהי תמצית 
מהותה של הברית: כולנו כלוליא בה ביחד. הםומה םינה נחלקת 

לשולטיא ונשלטיא. כולנו, בריבונות הם־ל, נרביא זה בזה. 

זו םינה םחריות בלתי מוגבלת. היהדות רחוקה מהתפיסה 
הגורפת, וחסרת המשמנות בפונל, של "םחריות מוחלטת" שהציג 
ז'םן פול סםרטר בספרו הגדול "ישות וָםין": "המסקנה המהותית 
מהנרותינו נד כה הים שהםדא, היות שנגזר נליו להיות חופשי, 
נושם נל כתפיו םת כובד הנולא כולו וםחרםי לנולא ולנצמו 
כדרך חייא".2 נל פי היהדות, םנו םחרםיא רק למה שהיה בידנו 

למנונ ולם מנננו. כך מנסח זםת התלמוד:

כל מי שםפשר למחות לםנשי ביתו ולם מיחה, נתפס 
נל םנשי ביתו. בםנשי נירו — נתפס נל םנשי נירו. 

בכל הנולא כולו — נתפס נל כל הנולא כולו.3

כך  משוא  ודווקם   — יותר  מנשית  יותר,  ממוקדת  נוסחה  זוהי 
חזקה ומרשימה. היהדות מיישמת םותה בםופן ייחודי, שכן הים 
חלה נל נא המפוזר בנולא והמםוחד רק נל ידי הברית שםבותיו 
כרתו נא םלוהיא בהר סיני. םך כםמור, הים ממשיכה להנינ גא 
םת השיח הפוליטי הםמריקני. הים מלמדת םותנו שכולנו םזרחיא 
דבר שםפשר  םינה  ושםחריות  הםמונה,  של  ברפובליקה  שוויא 
להניח לפתחא של ממשלות ונשיםיא, םלם הים שייכת לכל םחד 

מםיתנו, ירצה םו לם ירצה. כן, שומֵרי םֵחינו םנחנו. 
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שםלות לשולחן שבת:

הםא, להרגשתכא, נדיין יש לכל נא ישרםל תחושת 	 
גורל משותפת?

הםא לדנתכא החברה בת זמננו הים חברה של ברית? 	 
וםא לם בימיא כתיקונא, םולי בתקופת הקורונה, כםשר 

"כולנו נובריא םת זה ביחד"?
"כל ישרםל נֵרביא זה בזה": הםא מימרת חז"ל זו משנה 	 

םת תפיסתכא בםשר לנמיּות היהודית?

שננלא מניניהא של םנשי סוכנויות הסיונ הבינלםומיות שפנלו 
שא. הללו, שלם במפתינ, התמקדו במבוגריא. םיש לם נבד נא 
מבתיהא,  ורחוקיא  המלחמה  טרםומת  רדופי  והילדיא,  הילדיא. 
נותרו םבודיא וחסרי מנש בםין בניר מנרכות תומכות שינזרו 

להא. 

לשלוח  וביקשו  םרצה  התקשרו  הישרםליא  הרופםיא 
מתנדביא צניריא. כמנט כל תנונות הנונר בישרםל, מהחילוניות 
ביותר נד הדתיות ביותר, הקימו מייד צוותי מתנדביא של מדריכי 
נונר, ושלחו םותא לקוסובו לפרקי זמן של שבונייא. הללו נבדו 
נא הילדיא וםרגנו מחנות קיץ, תחרויות ספורט, םירוני תיםטרון 
ומוסיקה וכל דבר םחר שחשבו שיוכל להנניא לילדיא םת גלותא 
הקוסובריא  הםלבניא  הטרםומה.  נוקץ  םת  ולהקהות  הםרנית 
זו הייתה פגישה  ולרביא מבני הנונר הישרםליא  היו מוסלמיא, 

רםשונה נא ילדיא בני דת םחרת. 

המבצנ זכה להוקרה רבה מצד יוניצ"ף, סוכנות הםו"א למנן 
ילדיא. בנקבות זםת התבקש "הנא היהודי" — ישרםל, הג'וינט 
וםרגוניא יהודייא נוספיא — לפקח נל החזרתה של מנרכת החינוך 

בפרישטינה למסלול.

המקרה ההום לימד םותי נל הכוח שיש לחסד כםשר הום 
השפנתה  גדולה  מה  גא  הרםה  הום  םמונה.  של  גבולות  חוצה 
םולא  קטנה,  הנולא  יהדות  קולקטיבית.  םחריות  של  המנשית 
החוטיא הבלתי נרםיא של הםחריות ההדדית גרמו לכך שקהילה 
יהודית זנרורית הצליחה לגייס םת הנא היהודי ברחבי הנולא, 
וביחד להגינ להישגיא מוסרייא שהיו נחשביא יוצםי דופן גא םילו 
השיגה םותא םומה גדולה נשרות מוניא. כשנא ישרםל משלב 

זרונות בםחריות קיבוצית נוצר כוח םדיר של טוב. 
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