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רגשות משפחתיים
ל ני שבועייר, בשיחתנו על  רשת קדושיר, כתבתי שהיהדות היא 
יותר שאתניּות. היא קריאה לקדּושה. אולר בשובן שסויר אחד יש 
ביהדות ששד אתני חשוב. השחשה קולעת שלו שס קת אנקדוטה 
ששנות הששוניר. ברחבי ניו יורק נתלו כרזות ענק ער הסיסשה 
סו ר,  כך  שהן,  שנהטן". שתחת אחת  צ'ייס  בבנק  חבר  לך  "יש 
שרבט ישראלי את השיליר "אבל בבנק לאושי יש לך שש חה". 

היהודיר הר שש חה שורחבת אחת, והר יודעיר את זה.

בה  החברתיות  השצוות  בשיוחד.  ניכר  הדבר  בהר  ב רשת 
אשורות בלשון שש חתית: 

ַאל  ֲעִשיֶתָך,  ד  ִשַיּ ָקנֹה  אֹו  ַלֲעִשיֶתָך  ר  ִשְשָכּ רּו  ִתְשְכּ ְוִכי 
ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו. )ויקרא כה, יד(

ֵאָליו  רֹב  ַהָקּ גֲֹאלֹו  ּוָבא  ֵשֲאֻחָזּתֹו  ּוָשַכר  ָאִחיָך  ָישּוְך  י  ִכּ
ר ָאִחיו. )שר כה( ְוָגַאל ֵאת ִשְשַכּ

ב  ר ְותֹוָשׁ ְך, ְוֶהֱחַזְקָתּ ּבֹו; ֵגּ ְוִכי ָישּוְך ָאִחיָך ּוָשָטה ָידֹו ִעָשּ
ית, ְוָיֵראָת ֵש־ֱאלֶֹהיָך  ְך ְוַתְרִבּ ח ֵשִאּתֹו ֶנֶשׁ ַקּ ְך. ַאל ִתּ ָוַחי ִעָשּ

ְך. )שר לה–לו( ְוֵחי ָאִחיָך ִעָשּ
ֲעבַֹדת  ּבֹו  ַתֲעבֹד  לֹא  ָלְך,  ר  ְוִנְשַכּ ְך  ִעָשּ ָאִחיָך  ָישּוְך  ְוִכי 

ָעֶבד. )שר לט(.

לעתיר שששעו  ששש.  אח  אין  ירושו  אלה,  ב סוקיר  "אחיך", 
כשוך".  ישראל,  שבני  "אחד  הוראתו  כלל  בדרך  אך  "קרובך", 
של  חובותיו  ועל  החברה  על  לחשוב  בשינה  שיוחדת  דרך  זוהי 
ה רט לזולתו. אנו היהודיר איננו רק אזרחיה של אותה שדינה 
או שאשיניה של אותה דת. אנו חבריר באותה שש חה שורחבת. 
ביולוגי, אר בשל בחירה — צאצאיהר של  אנחנו — אר באו ן 
כולנו  בחגיר  ששות ת.  שלנו  ההיסטוריה  רוב  ושרה.  אברהר 
שעליר אותר זיכרונות. חושלנו באותו גיא צלשוות. אנחנו יותר 

שחבריר; אנחנו שש חה. 

ס ר  על  ִחשבו  ביהדות.  שוסד  יסוד  הוא  השש חה  שושג 
הזינוק של התורה. א שר היה לצ ות שכתבי  נקודת  בראשית, 
הקודש שלנו יי תחו בס ר שיציג את עקרונות האשונה, שיעשיד 
א ילו  בראשית  ס ר  לא.  אך  דֹוגשות.  שינסח  דתית,  דוקטרינה 
איננו, בעיקרו, ס ר  ולשוסי נגד האלילות. זהו ס ר על שש חות: 

בעליר ורעיות, הוריר וילדיר, אחיר ואחיות.

את  שגדיר  עצשו  אלוהיר  הש תח שבתורה,  שרגעי  באחד 
לששה  שורה  הוא  שש חתייר.  בשונחיר  ישראל  בני  ער  יחסיו 
כב(. כאשר  ד,  )ששות  ָרֵאל"  ִיׂשְ כִֹרי,  ּבְ ִני  "ּבְ לושר בששו ל רעה 
קדושיר  להיות  חובתר  שדוע  ישראל  לבני  להסביר  רוצה  ששה 
ר ַלה' ֱא־לֵֹהיֶכר" )דבריר יד, א(. אר ה' הוא  ִניר ַאֶתּ הוא אושר "ָבּ
אבינו, הנה כולנו אחיר ואחיות. הזיקות הקושרות בינינו נטועות 

בלב לבה של הווייתנו. 

הנביאיר הששיכו ו יתחו את השט ורה הזו. הנביא הושע 
ילדו  את  השלשד  כהורה  אלוהיר  את  שלבביר  ב סוקיר  שתאר 
ָואֲֹהֵבהּו  ָרֵאל  ִיְשׂ ַנַער  י  "ִכּ הראשוניר:  בהידוסיו  ושלווהו  ללכת 

בהרפרשת

לעילוי נששת:  ינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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של  כשקור  השש חה  של  חשיבותה  שכאן  לבדו.  שחוללן  היה 
ר ְלָבֶניָך"( ושל הנחלת הסי ור הלאושי שדור לדור,  ְנּתָ ּנַ חינוך )"ְוׁשִ

בייחוד ב סח סביב שולחן הסדר. 

טער נוסף לשש חתיות של היהדות היא שהרגש השש חתי 
הוא הזיקה השוסרית הראשונית והחזקה ביותר. ידועה תשובתו 
של השדען הבריטי ג' ב' ס' הולדיין לשאלה אר היה קו ץ לנהר 
כדי להציל את ָאחיו הטובע. הוא ענה, "לא, אבל הייתי קו ץ כדי 
להציל שני אחיר שלי, או ששונה שבני דודיי". הולדיין התכוון 
לכך ששחצית השטען הגנטי של אדר זהה לזו של אחיו, וששינית 
השטען הגנטי של אדר זהה לזו של בן דודו — ועל כן שני אחיר 
האדר  כביכול.  לו  "שקוליר"  דודיו,  שבני  ששונה  או  אדר,  של 
"ששתלר"  ולכן  שלו,  הגניר  שכלול  את  הלאה  להעביר  שואף 
לו להסתכן לשען הצלת שטען גנטי השקול, בסך הכול, לשלו. 
הולדיין התכוון כשובן להשחיש רעיון זה באו ן ציורי; איש לא 
יעשה חשבון כזה ברגע האשת — אך זו השחשה לדחף השש חתי 
הטבעי. הרעיון, השכונה "ברירת השֵאריר", הוא הצורה הבסיסית 

ביותר של האלטרואיזר האנושי. עשו נולד החוש השוסרי. 

בתיאוריה  גר  אלא  בביולוגיה  רק  לא  יסוד,  תובנת  זוהי 
נו הראשוני של האלטרואיזר. בה  השדינית. השש חה היא ששּכָ
אנו שעביריר את הגניר שלנו לדור הבא. בה גלושה הא שרות 
ְרק כתב כי התחושה  להששיך את עצשנו לאחר שותנו. אדשונד ּבֶ
שאליה  הקטנה  לשחלקה  אהבה  יחידת־הששנה,  אל  "קשר  של 
כביכול(  )הֶזרע  הראשון  העיקרון  היא  בחברה,  אנו ששתייכיר 
בשרשרת  הראשונה  החוליה  זו  הציבורי.  בתחור  חיבה  לרגשי 
השצעידה אותנו אל האהבה לשולדתנו ולכלל האדר".3 אלקסיס 
זשן שנששר הרגש השש חתי, שעולר  דה־טוקוויל כתב כי "כל 
לא היה השתנגד לעריצות בודד לנ שו; הוא הביט סביבו ושצא 

י ְלֶאְ ַרִיר ָקָחר ַעל ְזרֹועָֹתיו...  ְלִתּ ְצַרִיר ָקָראִתי ִלְבִני... ְוָאנִֹכי ִתְרַגּ ּוִשִשּ
ְשִריֵשי עֹל ַעל ְלֵחיֶהר ְוַאט ֵאָליו אֹוִכיל" )הושע יא,  ָוֶאְהֶיה ָלֶהר ִכּ

א–ד(.

אחד  טבע  עקיבא  רבי  חז"ל.  ב י  גר  שו יע  דישוי  אותו 
ששטבעות הת ילה הש ורסשיר ביותר, "אבינו שלכנו". זהו ביטוי 
שדויק ושחושב. אלוהיר הוא אכן הריבון, השחוקק והשו ט שלנו, 
אך עוד קודר לכן הוא ההורה שלנו ואנחנו ילדיו. על כן אנחנו 

שאשיניר ששידת הרחשיר תגבר תשיד על שידת הדין.

הרעיון שהיהודיר כולר בני שש חה שורחבת זוכה לביטוי 
שרשיר בהלכות שתנות ענייר של הרשב"ר: 

ִניר  כל ישראל והנלווה אליהר כאחיר הר, שנאשר "ּבָ
ר לה' ֱא־לֵֹהיֶכר" )דבריר יד,א(; אר לא ירחר האח  ַאּתֶ
נושאין  ישראל  עניי  ולשי  עליו?  ירחר  שי  אחיו,  על 
עיניהן, ֲהלגוייר ששונאין אותן ורוד יר אחריהר? הא 

אין עיניהן תלויות אלא לאחיהן.1

תחושה זו של קרבה, אחווה וקשרי שש חה עושדת ביסוד הת יסה 
כי "כל ישראל עֵרביר זה בזה". או כשאשרו של רבי ששעון בר 

יוחאי על ער ישראל, "לקה אחד שהן — כולן שרגישין".2 

שדוע נבנתה היהדות על  י דגר שש חתי זה? טער ראשון: 
כדי ללשדנו שה' לא בחר אליטה של צדיקיר או חבורה של תשישי 
ושרה — שתתרחב  אברהר  צאצאי   — שש חה  בחר  הוא  דעיר. 
הששכיות;  ביצירת  שתחריר  לשש חה  אין  הדורות.  בשהלך 
התשורות  לשישוש  חיוני  תנאי  היא  דורות,  ריבוי  והששכיות, 
לא  יחיד  דור  שור  בעולר.  לחולל  שהיהודיר  שצ ה  שהיהדות 
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ער ישראל נשאר שש חה. תכו ות הוא שסוע, תשיד הוא 
שתווכח, אבל הוא שלוכד בקשר ששותף של גורל. כ י ששזכירה 
לנו  רשתנו, האדר שנ ל ושך הוא אחינּו )או אחותנו(, וידנו היא 

היד שצריכה לעזור לו לקור. 

משנה תורה, הלכות שתנות ענייר י, ב.  .1
מכילתא דרשב"י לששות יט, ו.  .2

אדשנד ברק, מחשבות על המהפכה בצרפת, שאנגלית: אהרן אשיר, ירושליר: שלר,   .3
תשנ"ט,  רק שני, עש' 62.

ירושליר:  אשיר,  אהרן  שצר תית:  באמריקה,  הדמוקרטיה  דה־טוקוויל,  אלקסיס   .4
שלר, תשס"ח, כרך א, חלק ב,  רק ט )"על הסיבות העיקריות השסייעות לקייר 

את הר ובליקה הדשוקרטית בארצות הברית(, עש' 331.

5

השוסר  הביולוגיה,  בשר".4  ושארי  שורשת  ידידי  תושכיר,  לו 
משפחות חזקות הן הבסיס לחברה חופשית.  והחברה נ גשיר. 
כשהשש חה חזקה יש תחושת אלטרואיזר הניתנת להרחבה כל י 
ואל הקהילה, וששר  חוץ: שהשש חה אל החבריר, אל השכניר 

אל האושה כשכלול.

תחושת שש חתיות זו היא שהחזיקה את היהודיר שקושריר 
ברשת של ערבות הדדית אף כי נ וצו על  ני תבל כולה. האר רשת 
זו עודה קיישת? ל עשיר, השסעיר בעולר היהודי עשוקיר כל כך, 
והעלבונות שקבוצה אחת שטיחה בחברתה כה גסיר, שהשתבונן 
גרס  החשישיר  בשנות  ואיננה.  אבדה  לחשוב שהרשת  שת תה 
שרטין בובר שהער היהודי, בשובן השסורתי של שושג זה, אינו 
קייר עוד. כנסת ישראל, אושת הברית העושדת כהוויה אחת ל ני 
האלוהיר, איננה. בובר חשב שהקרעיר בין יהודיר ליהודיר — בין 
ציוניר  בין  כאלה,  לשאינר  אורתודוקסיר  בין  לחילוניר,  דתייר 
ללא־ציוניר —  וררו את הער עד כדי כך שאבדה תקוות האיחוי.

עשדתו זו התגלתה כנח זת. היא הו רכה על ידי אותה סיבה 
עצשה העושה את הזיקה השש חתית לבסיסית כל כך. אר רבתר 
ער חבר, שחר הוא לא יהיה עוד חבר שלכר. אבל אר רבתר ער 
שלא  בראשית  ס ר  אחיכר.  להיות  יוסיף  הוא  שחר  גר  אחיכר, 
בסי וריר של יריבות אחיר, אך לא כולר נגשריר באותו או ן. 
סי ור קין והבל נגשר ברצח הבל. סי ור יעקב ועשו שגיע לשיאו 
שתחבקיר  נ גשיר,  הר  של  רידה,  רבות  שניר  לאחר  כאשר, 
והולכיר איש איש לדרכו. סי ור יוסף וֶאחיו שתחיל באיבה אך 
נגשר בסליחה וב יוס. א ילו השש חות הבלתי־ת קודיות ביותר 

יכולות לשוב ולהתלכד.


