
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  רספר הת הסיפור

2 1

לספר את הסיפור
מרתקת.  תגרית  ותגרו  הזיכרון,  התרי  בין  סיירו  רוושינגטון,  סעו 
הרצות  הת  שהנהיג  ההיש  שר  הענק  פסרו  רינקורן,  ביד  התחירו 
צידו  ער  העבדות.  רקץ  והוביר  היומה  הזרחים  במרחמת  הברית 
ההחד שר המונומנט תוכרו רקרוה הת נהום גטיסברג, הותו מופת 
תמציתי ובו התפירה ר"הורדת חדשה שר חופש". ער צידו ההחר 
נהום ההשבעה השני שר רינקורן רנשיה, עם המסר המהחה שרו: 
צדק בהשר הה־ר  "ררה זדון כרפי היש ובצדקה רכור, עם ביטחון ּבַ

מהיר הת עינינו ררהות מישרים".

המשיכו מטה, הר הגן הפוטומק, ותרהו הת יד מרטין רותר 
קינג, ובו שישה־עשר ציטוטים מפיו שר רוחם זכויות ההזרח הדגור, 
כי הם  יגרש הת החושך,  "רה חושך   1963 ביניהם הכרזתו משנת 
הור. רה שנהה תגרש הת השנהה, כי הם ההבה". וישנו גם הציטוט 
שנתן רמונומנט הזה הת שמו, משפט מתוך נהום "יש רי חרום" — 

"ֵמַהר הייהוש רחצוב סרע שר תקווה". 

המים,  קו  הת  התוחמת  הנטועה  השדרה  רהורך  המשיכו 
ותגיעו הר יד רוזוורט, הבנוי כסדרה בת שישה חררים, כר החד 
רציון עשור מן הקריירה הציבורית שרו, בכר החד משפט מנהום 
הם  כי  רפֵחד  ממה  רנו  "הין  שבהם:  והידוע  התקופה,  בן  מכונן 

חד עצמו". מהּפַ

ורבסוף, מעברו הדרומי שר הגן הפוטומק, מקדש יווני רזכר 
הכיפה  סביב  ג'פרסון.  תומס  המריקנית,  העצמהות  הכרזת  מחבר 
מתנוססות המירים שכתב רבנג'מין ַרש: "ער מזבח ההרוהים נדרתי 
נַהת נצח רכר שרטון עריצות ער רוח ההדם". החרר המעגרי תחום  ׂשִ
בהרבעה רוחות, שער כר החד מהם חרותים ציטוטים הרוכים מכתבי 
ג'פרסון; החד מתוך הכרזת העצמהות, השני פותח במירים "ריבון 
העורם ברה הת הנפש חופשייה", והשרישי הומר: "הה־ר שנתן רנו 
חיים נתן רנו חירות. הנוכר רשמור ער חירויות ההומה הם נחדר 

רההמין שחירויות הרו הן מתת הה־ר?" 

הרבעה מונומנטים שנבנו סביב טקסטים. כר החד מהם מספר 
סיפור.

השוו הותם עכשיו רהתרי ההנצחה ברונדון, ובפרט רבורטים 
שבהם שבכיכר הפררמנט. ההתר רזכר רהש הממשרה רשעבר דיוויד 
רויד ג'ורג' כורר שרוש מירים: "דיוויד רויד ג'ורג'". ביד נרסון מנדרה 
וינסטון  "צ'רצ'יר".  רק החת:  צ'רצ'יר  וביד  הירו,  נחשו  יש שתיים, 
כך  והחר  עיתונהי,  היה  בצעירותו  מירים.  היש שר  היה  צ'רצ'יר 
היסטוריון, מחברם שר קרוב רחמישים ספרים. הוה זכה בפרס נובר רה 
רשרום הרה רספרות. הוה נשה נהומים וטבע משפטים ברתי נשכחים 
רה פחות מג'פרסון ומרינקורן, מרוזוורט וממרטין רותר קינג, הבר ער 
סרֹו רה ָחרות ורּו מבע מירורי החד שרו. הוה מונצח רק בשמו. ן ּפִ ּכַ

קשה רהחמיץ הת ההבדר הזה שבין המונומנטים ההמריקניים 
והבריטיים. הוה נובע מהשוני בין התרבויות הפוריטיות והמוסריות 
בשתי המדינות. הנגריה הינה, הו רפחות הייתה עד רהחרונה, חברה 
מבוססת־מסורת. בחברות כהרו, דברים הינם כפי שהם מפני שכך היו 
"מהז ומתמיד". רה צריך רשהור רמה. מי ששייך יודע. מי שצריך 

רשהור מרהה בכך שהינו שייך.

פרשת
בוא

רעירוי נשמת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהר בן הריה רייב שרטר
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פעמים זמן רדבר ער העתיד וער חובת ההורים רחנך הת בניהם ער 
ֵניֶכם  י יֹהְמרּו ֲהֵריֶכם ְבּ הסיפור העומד רהתרחש ממש עכשיו: "ְוָהָיה ִכּ
ַסח ַער  ר ָפּ ַסח הּוה ַרה' ֲהֶשׁ ם 'ֶזַבח ֶפּ 'ָמה ָהֲעבָֹדה ַהֹזּהת ָרֶכם?' ַוֲהַמְרֶתּ
יר'" )שמות  ינּו ִהִצּ ֵתּ ָנְגּפֹו ֶהת ִמְצַרִים ְוֶהת ָבּ ִמְצַרִים ְבּ ָרֵהר ְבּ י ְבֵני ִיְשׂ ֵתּ ָבּ
ה ה' ִרי  ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ ּיֹום ַההּוה ֵרהמֹר: 'ַבּ ְדָתּ ְרִבְנָך ַבּ יב, כו-כז(; "ְוִהַגּ
ָהְרָך ִבְנָך ָמָחר ֵרהמֹר 'ַמה ֹזּהת?'  י ִיְשׁ ְצָרִים' )יג, ח(; "ְוָהָיה ִכּ ֵצהִתי ִמִמּ ְבּ
ית ֲעָבִדים'" )יג, יד(. ְצַרִים, ִמֵבּ חֶֹזק ָיד הֹוִציָהנּו ה' ִמִמּ ְוָהַמְרָתּ ֵהָריו 'ְבּ

הורו  הר  יצהו  רה  עוד  ישרהר  בני  רגיר.  ברתי  בהמת  זה 
הת  מרים  כבר  משה  הך  עבדים.  עדיין  הם  החופש.  שר  המסחרר 
עיניהם הר ההופק הרחוק שר העתיד, ומטיר עריהם הת ההחריות 
רהעביר הת הסיפור רדורות הבהים. כהירו המר רהם: הם תשכחו 
ההמשכיות  הת  זהותכם,  הת  סופכם שתהבדו  ורמה,  בהתם  מהין 
שרכם והת טעם קיומכם. סופכם שתחשבו ער עצמכם כעוד הומה 
סיפור  מוצה התני החד מרבים. הם תשכחו הת  עוד  ההומות,  בין 

החופש, סופכם שתהבדו הת החופש עצמו. 

שר  המוסרית  חשיבותה  ער  פירוסופים שכתבו  שהין  כמעט 
הגדת הסיפורים. הך זוהי הפרקטיקה שבזכותה נהיינו רמה שהננו. 
הרסדייר  הוה  המודרניים  הפירוסופים  בין  הדגור  הדופן  יוצה 
מקינטהייר, שכתב בספרו הקרהסי 'מֵעבר ַרמידה הטובה' כך: "הני 
קודם  הענה  הם  רק  רעשות?'  עריי  'מה  השהרה  ער  רענות  יכור 
ער השהרה 'בהיזה סיפור הו סיפורים הני משתתף?'... הם נשרור 
מפוחדים  תסריט,  ברה  מגמגמים  הותם  נותיר  סיפורים  מירדים 

במעשיהם ובדיבוריהם".3 

זהות  ברי  כי  ידע  השר  ממשה,  זהת  רהבין  היטיב  רה  היש 
צרכנות,   — התקופתית  ההרירות  הר  רהיסחף  קשה שרה  מעוגנת 
רהומנות, רציונריזם, הידיהריזם, פשיזם, קומוניזם, פוסט־מודרניזם, 

החברה ההמריקנית שונה מפני שרִמן ימי ההונייה מייפרהוהר 
והרהה היה מבוססת ער רעיון הברית המוצג בתנ"ך, בייחוד בספר 
שמות ובספר דברים. המתיישבים הרהשונים היו פוריטנים, ממשיכי 
היה  הקרוויניסטית  הפוריטית  התרבות  הקרוויניסטית.  המסורת 
הפוריטית  המחשבה  הר  הנצרות,  תורדות  בכר  ביותר,  הקרובה 
המקרהית. חברות המיוסדות ער ברית הינן חברות מבוססות מסורת. 
היו  רפניהם,  שנה  הרפים  שרושת  ישרהר  בני  כמו  הפוריטנים, 
מהפכנים שניסו ריצור חברה מסוג חדש: שונה מהחברה המצרית, 
במקרה שר בני ישרהר; שונה מהחברה הבריטית, במקרה ההמריקני. 
במהה  הפוריטנים  שר  הפוריטיקה  ער  רספרו  קרה  וורצר  מייקר 
ה־17 "מהפכת הקדושים".1 הם דחו הת המסורת שנתנה כוח מוחרט 

רמרכים וקיימה היררכיות מעמדיות קבועות. 

חברות ברית מבוססות ער התחרה חדשה, מודעת, המיוצגת 
בדמותה שר קבוצת הנשים מסורים רהידיהר. סיפורם שר המייסדים, 
המסע שעשו, המכשורים שעמדו בפניהם והחזון שבכוחו גברו ער 
מכשורים הרה — כר הרה הם רכיבים מהותיים בתרבות שר ברית. 
רהמשך  וההתמסרות  רדור,  מדור  הנחרתו  זה,  סיפור  ער  החזרה 
המרהכה שהדורות הקודמים החרו בה — הם עמודי תווך בהתוס 
שר חברה כזו. הומת ברית קיימת רה רק מפני שהיה קיימת. היה 
קיימת כדי רהגשים חזון מוסרי. משום כך כינה הסופר וההוגה ג"ק 
צ'סטרטון הת הרצות הברית הומה "עם נפש שר כנסייה", היחידה 
עורם "המיוסדת ער המונה"2 )ההנטישמיות שר צ'סטרטון גרמה רו  ּבָ
שרה רהכיר במקורה ההמיתי שר הפירוסופיה המדינית ההמריקנית, 

הרה הוה התנ"ך(. 

ההיסטוריה שר הגדת הסיפורים כחרק מהותי מהחינוך המוסרי 
שבתוך  כרר  מהריו  מובן  זה  הין  שרנו.  השבוע  בפרשת  מתחירה 
היציהה הדרמטית ממצרים משה מוצה שרוש  סערת החיפזון שר 
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רנו מהין בהנו ומהי שריחותנו בעורם. סיפור יציהת מצרים, בייחוד 
בהופן שהוה מסופר ער שורחן הסדר, הוה קבוע ומשתנה־תמיד. זהו 
מגוון כמעט הינסופי שר וריהציות ער סדרה בודדה שר נושהים. 
כורנו מפנימים הותו יחד, כחברים בקהירה החת השר מוטות כנפיה 
פרוסות ער מהות והרפי שנים — הך היש היש עושה זהת בדרכו. 

יש סיפורים המרוממים הת שומעיהם, ויש סיפורים מַשתקים, 
המותירים הת שומעיהם עבדים ריגונות עתיקים הו רשהיפות חסרות 
שחר. הסיפור היהודי עתיק מכורם הך צעיר תמיד, וכורנו חרק ממנו. 
הוה מספר רנו מי הנחנו ומה קיוו הבותינו שנהיה. סיפור סיפורים הוה 
הו הגדור שר החינוך המוסרי. התורה מעמידה הותנו ער תובנה  ַנׂשָ
עמוקה: עם המספר רירדיו הת סיפור החופש וההחריות הגרומה בו 

יישהר חופשי כר עוד בני הדם חיים בעורם, נושמים ומקווים. 

שהרות רשורחן שבת

מהו כוחו שר סיפור?	 
מדוע חשוב שמדינהים, מורים והורים יספרו סיפורים?	 
הירו סיפורים חשובים בעיני משפחתכם?	 

5

ררטיביזם, הדוניזם, הם רהזכיר רק הרירויות צעירות רימים. החרופה, 
חברה המבוססת ער המסורת רבדה תתפורר ברגע שהמסורת תגווע, 

וכך קורה תמיד במוקדם הו במהוחר. 

סיפור:  ער  מושתתת  והיה  פרטיקוררית,  בהכרח  היה  זהות 
ער ערירה המקשרת הותי הר העבר, מדריכה הותי בהווה, ומטירה 
עריי החריות רעתיד. ושום סיפור, רפחות רה בעורם המערבי, רה 
דבר  ער  זיכרון  שהוה  סיפור  מצרים.  יציהת  מסיפור  יותר  השפיע 
שהגיע  מי  רשחרר  כדי  בהיסטוריה  העריון  הכוח  שר  התערבותו 
זיכרון הברית שבהה רהחר  ועמו  רדיוטה התחתונה שר השעבוד; 
הבטחה  היה  זו  ברית  ההר.  עם  ישרהר  בני  שר  בריתם  השחרור, 
ייתפס  יחיד  כר  חברה שבה  ממצרים:  ההפך  חברה שתהיה  ריצור 
כנושה צרמו שר הרוהים, חברה שריום החד מדי שבוע ַתשעה הת 
יהיו בה נחרת הכרר.  וכבוד ההדם  ִמְדְרֵגי הכוח, חברה שצדק  כר 
הף פעם רה הגשמנו הת היעד ההידיהרי הזה במרוהו, הבר הף פעם 
רה חדרנו מן המסע הריו ומן ההמונה שבסוף המסע הוה מחכה רנו.

הכתב  כורנו", המר  סיפורים בשביר  תמיד  סיפרו  "היהודים 
הפוריטי שר בי־בי־סי, הנדרו מהר.4 הרוהים ברה הת ההדם, כתב פעם 
הרי ויזר, מפני שהרוהים הוהב סיפורים.5 מה שתרבויות החרות עשו 
בהמצעות מערכות, היהודים עשו בעזרת סיפורים. וביהדות, הסיפורים 
בבית,  הדורי־מרכות. הם מסופרים  מונומנטים  הינם חרותים בהבני 
סביב השורחן, מהורים רירדיהם, מתנה מהעבר רעתיד. כך התפתח 

סיפור הסיפורים ביהדות: בתוך הבית; בתוך כר בית.

שרו:  ביותר  היסודיים  ברכיבים  רק  הוניברסרי  הוה  המוסר 
הפשטות "רזות" כגון צדק הו חירות, הנוטות רומר דברים שונים 
רהנשים שונים בזמנים ובמקומות שונים. הם הנו רוצים שהירדים 
שרנו והֶחברה שרנו יהיו מוסריים, דרוש רנו סיפור משותף המספר 
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