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ההזדמנות הרביעית 
לקראת  הדלילה שדזבנו  סיפור  אל  אותנו  יחזיר  ביעבר  חויש 
סיני, שם קיבל  יצא ייצרים להר  סוף חויש שיות. דם ישראל 
את התורה ודשה את דגל הזהב. שם נסלח להם לאחר תחנוניו של 
ישה, ושם הם גם בנו את הישכן וחנכוהו בראש חועש ניסן, כידט 
יוכנים  הם  חועש,  כדבור  דכשיו,  היציאה ייצרים.  אחרי  שנה 
לצאת לערך, לחלקו הבא של היסד: יסיני אל הארץ היובטחת.

דיכוב ישונה בסיפור. דשרה פרקים דוברים דע  והנה — 
שבני ישראל יתחילים סוף סוף ביסד )ביעבר י, לג(. תחילה בא 
יפקע אוכלוסין. ואז יופידים פירוט של הידרכות השבטים סביב 
אוהל יודע; עיווח ארוך דל הלויים לישפחותיהם ודל תפקיעיה 
של כל ישפחה; יצוות שדניינן טהרת היחנה וידילה, עין סוטה 
הלויים;  וקיעוש  היזבח  בחנוכת  הנשיאים  קרבנות  הנזיר;  ועיני 
ודוע יצוות והנחיות הקשורות להתכוננות ליסד. רק אז יוצאים 
סטיות  של  זו  ארוכה  ערושה שרשרת  יעוד  לערך.  ישראל  בני 

לכאורה ין הדלילה?

קל לחשוב דל התורה כדל ספר היגולל יאורדות בסער 
התרחשותם, וישבץ בסיפור זה קטדים שדניינם יצוות. התורה 
היא, לפי הסתכלות זו, ספר של היסטוריה פלוס חוקים. כך וכך 
ובין הסיפור  ואלו הן היצוות שאנו נערשים לקיים,  ואלו  קרה, 

ליצוות יש איזה קשר, לפדיים ברור )כגון באותן יצוות שיצוין 
בהן כי טדין הוא זכירת דבעות יצרים או יציאת יצרים( ולפדיים 

ברור פחות.

אלא שהחלקים הסיפוריים־היסטוריים בתורה אינם רק סיפור 
היסטוריה. התורה דניינה האִיתות היתגלות דם הזין. זהו אחע 
ההבעלים הגעולים בין ישראל הקעויה ליוון הקעויה. ביוון ניסו 
להגיד לאית יתוך התבוננות בטבד וחשיבה בהיגיון. הראשונה 
הניבה את היעד, יהשנייה נולעה הפילוסופיה. בישראל, לדוית 
זאת, יצאו את האית בהיסטוריה: באירודים וביה שאלוהים איר 
לנו לליוע יהם. היעד דניינֹו הטבד; היהעות דניינה טבד האעם. 
ויש הבעל געול בין השניים: בטבד אין רצון חופשי. יעדנים רבים 
טודנים שרצון חופשי אינו קיים כלל, גם לא אצל האעם. אלא 
שהרצון החופשי הוא היאפיין היכונן של האנושות. אנחנו יה 
שאנחנו בוחרים להיות. שום כוכב־לכת אינו בוחר לקיים תנאים 
היאפשרים התפתחות חיים. שום עג אינו בוחר להיות גיבור. שום 
טווס אינו בוחר להיות יהיר. אבל בני אעם בוחרים. וין הדובעה 
איך  התורה:  כל  לאורך  הגעולה היתחוללת  נולעת העריה  הזו 
יכול החופש להתקיים בצוותא דם סער? העריה הזו יוצגת דל 
בית ההיסטוריה, והיא נפרסת דל פני חיש ידרכות שבכל אחת 

יהן סצנות רבות. 

יתכונתו הבסיסית של הסיפור עויה בכל חיש הידרכות. 
האעם  בני  באים  ואז  סער.  יוצר  אלוהים  ידרכה,  כל  בתחילת 
ויוצרים אי־סער. התוצאות נוראות. ואלוהים יתחיל יחעש, בצדר 
צורת־חיים  אותה  האעם,  באעם;  איונתו  את  לאבע  בלי  אך  רב 
יתנתו  את  נתן  לה  רק  ואשר  בצליו,  דשאה  שאלוהים  יחיעה 
היחיעה ביינה, את היכולת השיורה לאלוהים ולאעם בלבע, הלא 

היא החופש לבחור. 

במדברפרשת

לדילוי נשית: פינחס בן ידקב אשר אייז, דזריאל בן אריה לייב שרטר
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יאיים  ה'  האעירה.  ההתגלות  לאחר  בלבע  יום  ארבדים  הדגל 
יחעש  שוב  יתחיל  הוא  ישראל:  דם  כל  ביחיית  חעש,  בחורבן 
דם אעם אחע, הפדם דם ישה, כפי שדשה דם נוח ודם אברהם 
)שיות לב, י(. רק תחינתו הנרגשת של ישה יסכלת את האפשרות 
הזו. אך ה' יתחיל בכל זאת יחעש: הוא יייסע סער חעש, רבידי.

הידרכה הרבידית יתחילה בתיאורו של הסער הזה. התיאור 
תרויה  בפרשת  יתחיל  הוא  הרגיל.  יגער  יוצאת  בייעה  ארוך 
)אינם, סיפור חטא הדגל ישובץ לאחר יכן, בפרשת כי־תישא(, 
ונישך דל פני סוף חויש שיות ודל פני כל חויש ויקרא. בסער 
ונותן  ההיסטוריה  של  ינהלה  רק  איננו  אלוהים  הזה,  החעש 
בני  בקרב  הקבודה  שכינתו  את  ישרה  גם  הוא  ידתה  החוקים. 
ישראל, באיצד היחנה. לשם כך נבנה הישכן, ולשם כך ניתנים 
עיני הטהרה והקעושה, ולצעם עיני האהבה והצעק, התופסים יחע 
את רוב רובו של חויש ויקרא. הטהרה והקעושה נערשות ישום 
ונחה  יורעת ארצה  שאלוהים נדשה לפתד קרוב אלינו. שכינתו 

בישכן, וכל הקרב אליה חייב להיות קעוש וטהור. 

בני  הרבידי,  הסער  כינון  בתום  הללו,  ההכנות  כל  אחרי 
יבוא  לפני  לא  זאת  אך  יסדם;  להישך  לצאת  יוכנים  ישראל 
הראשונים  הפרקים  דשרת  פני  דל  הישתרד  זה,  יבוא  ארוך. 
של חויש ביעבר, כל כולו דניינו יצירת תחושה של סער בתוך 
היחנה. לשם כך נערש הִיפקע, ולשם כך בא הפירוט של ייקום 
השבטים, ולשם כך נחוץ גם התיאור הארוך של תפקיעי הלויים, 
השבט היתווך בין הדם לבין השכינה. לשם כך גם באים, בפרשת 
השבוד הבא, עיני הידילה והסוטה והנזיר, היכוונים כנגע שלושת 
הכוחות היַסכנים כל סער חברתי: הגזל והניאוף והשכרות. ה' כיו 
אויר לבני ישראל: כך נראה סער. לכל איש ולכל אישה תפקיע 
ישלו בישפחה, בשבט ובאויה. כל אחע נינה, כל אחע נפקע, 

הידרכה הראשונה יסופרת באחע־דשר הפרקים הראשונים 
בספר בראשית. אלוהים בורא דולם יסוער, ואז יוצר את האעם 
דפר יהאעיה ונופח באפיו נשית חיים. אבל בני האעם חוטאים: 
חוטאים אעם וחוה, וחוטא קין, וחוטאים בני עור היבול. הארץ 
ילאה חיס. אלוהים יביא דל הדולם יבול ויתחיל יחעש, וכורת 
את בריתו דם נוח. אך לא אורכים הייים והאנושות חוטאת שוב, 
בבניית יגעל בבל )שהיא, כפי שטדנתי ביקויות אחרים, יקרה 
ראשון של אייפריאליזם(. אלוהים יתחיל אפוא שוב. הוא יחפש 
לעבר  נאינות  יתוך  לחיות  כיצע  לדולם  יופת שתראה  עיות 

האלוהים. הוא יוצא את אברהם ואת שרה.

בראשית.  ספר  יתרת  פני  דל  יתפרסת  השנייה  הידרכה 
הסער החעש, הסער של דיען האבות, יתבסס דל ישפחה ודל 
נאינות, איון ואהבה. אך גם בו יתחילים הקלקולים. יתיחויות 
יתגלדות בישפחת אברהם, ואז באוהל יצחק, ובעור הבא בבית 
ידקב, בין נשותיו ובין ילעיו. דשרה יבני ידקב יוכרים את הבן 
האחע־דשר לדבעות. זה השיא. זוהי יתקפה ישירה נגע החופש. 
הגורם  רדב,  אם  כי  הפדם  יבול  לא  לבוא.  ייהרים  האסונות 
כל  דתיעים  שם  יקום  ביצרים,  לגלות  לצאת  ידקב  לישפחת 
שוב  להתחיל  דתה  יתכוון  אלוהים  לדבעים.  להיות  צאצאיהם 
יחעש. הפדם לא דם ישפחה אלא דם אויה — גלגולה הנוכחי 

של הישפחה ההיא.

לידרכה השלישית יוקעש רוב ספר שיות. אלוהים פועה 
את בני ישראל ייצרים, ייש כפי שהציל אי־אז את נוח יהיבול. 
וכיו דם נוח, וכיו דם אברהם, הוא כורת בסיני ברית — והיא 
נרחבת הרבה יותר יקועיותיה. ברית זו היא יתווה לסער חברתי, 
להדיעת חברה שליה דל אעֵני החוק והצעק. אבל שוב פורדים 
דשיית  באיצדות  הפדם  תוהו,  ויחוללים  הסער  את  האעם  בני 
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הירכזי  להזכירנו שהאתגר  פדם  אף  נלאה  אינו  הקב"ה  תורה. 
היונח לפתחו של האעם, בכל זין ודיען, הוא לקיים את החופש 
בצוותא דם הסער. זה יכול לקרות כאשר בני אעם בוחרים לשיור 
דל יצוות ה'; את יצוות בני נוח שניתנו לאנושות לאחר היבול, 
אחרי  ישראל  לבני  שניתנו  יהן  הרבות  היצוות  ליהועים,  או, 

יציאת יצרים.

כעברי  שבו,   — הכוח  היא שלטון  היום,  כן  כאז  החלופה, 
כאשר  לדשות  חופשיים  החזקים  תוקיעיעס,  היווני  ההיסטוריון 
יחפצו, והחלשים סובלים כאשר יחפצו החזקים. חופש זה איננו 
החופש שהתורה יתווה לנו, ואיננו ירשם לאהבה ולצעק. יעי 
ביעבר,  פרשת  בקריאת  השבודות  לחג  יתכוננים  אנו  שנה 
בתורה  כאן,  כי  לנו  האויר  אלוהים  של  קריאתו  את  ושוידים 
וביצוותיה, יותווית הערך ליצור חופש היכבע את הסער וסער 

חברתי היכבע את החופש של האעם. אין ערך אחרת.

5

ויקויו של איש אינו נפקע. ִשירו דל הסער הזה וָהֵגנו דליו, כי 
בלדעיו לא תוכלו להיכנס לארץ, להילחם את ילחיותיה ולהקים 

בה חברת יופת.

יתגלים  ישראל  בני  החויש,  בהישך  כיסופר  לא.  אבל 
האוכל.  דל  יתאוננים  הם  דצים.  שלהם  ביותר  הגעול  כאויב 
אסון  ליעי  יגידים  העברים  ישה.  דל  יתלוננים  ואהרן  ירים 
בפרשת הירגלים. דם ישראל אכול הייאוש יוכיח שדעיין אינו 
ויבולקה  ויבוקה  בוקה  הדגל,  בחטא  כיו  שוב,  לחופש.  בשל 
ולהתחיל יחעש דם  ה' לכלות את האויה  ביחנה. שוב יאיים 
ישה )ביעבר יע, יב(. שוב יתחנן ישה ידויק לבו ויציל את 
היצב. ה' יחליט להתחיל שוב — דם העור הבא. הוא גוזר דל 
עור יוצאי יצרים ארבדים שנות נעועים ביעבר, דע שכולו ייות 
ויקום עור חעש. ספר עברים הוא ההקעיה לידרכה החיישית — 

שגוף ידשיה יחל בייי יהושד בן נון. 

הוא  פדם  אחר  פדם  ישראל.  דם  של  סיפורו  הוא  יוזר 
יתפצל. בייי בית ראשון התחלק לשתי יילכות. בשלהי ייי בית 
שני נקרד בין זריים וכתות יריבים. כך קרה גם בדיען היוערני, 
בתחילת היאה התשד־דשרה, דם בוא השסד בין שוירי יצוות 
בידרב.  לאחרים  אורתועוקסים  ובין  אירופה,  ביזרח  וחילונים 

השסדים הללו טרם אוחו.

והדם הזה שב וקורא בסיפור היסופר חיש פדיים בתורה. 
אסון  תוהו,  יוצרים  אעם  בני  סער,  בורא  אלוהים  פדיים  חיש 
ייגיר  לא  הזה  הסיפור  האם  אתנו יחעש.  יתחיל  וה'  יתחולל 
לדולם? כך או אחרת, אין זה יקרה ששבת פרשת ביעבר חלה 
יתן  חג  שלפני  בשבת  זה,  בכלל  הנוכחית  והשנה  כלל,  בערך 


