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שמחת רבים
החברה  יהות  את  היתיצתת  היפתח  יילת  יהי  נשאלנו  לו 
בקרבנו  נאבקיש  ודאי  היו  בארצש,  לכונן  נועדו  ישראל  שבני 
קדושה,  כבוד,  יראה,  רחייש,  צדק,  כגון  יושגיש  הבכורה  על 
יילה  עולה  דבריש  בספר  ישה  בנאויי  אך  ונאינות.  אחריות 
אחרת לגירי, יפתיעה. בכל אחד יהחוישיש האחריש יופיעה 
פעייש,  תריסר   — דבריש  בחויש  אך  אחת.1   פעש  רק  זו  יילה 

שבע יהן בפרשת ראה. היילה הזאת היא "שיחה".

לשיחה יה זו עושה? הרי סיפורש של בני ישראל עד כה לא 
היה ישיח כל כך. היו בו שעבוד, ואז ירדנות ויחלוקת. ובכל זאת 
חיי האיונה בארץ  ייכונו  כי על השיחה  היטב  ֵאר  ּבָ ישה יבאר 
ישראל. הרי לכש שבע הופעותיה של השיחה בפרשתנו, על הקשריהן:

היקוש אשר יבחר ה', כלויר היקדש וקודש לכן הישכן . 1
כֹל  ש ְבּ ַיְחֶתּ ש ִלְפֵני ה' ֱא־לֵֹהיֶכש ּוְשׂ ש ָשׁ בשילה: "ַוֲאַכְלֶתּ
ַרְכָך ה' ֱא־לֶֹהיָך )דבריש  ר ֵבּ יֶכש ֲאֶשׁ ש ּוָבֵתּ ַלח ֶיְדֶכש ַאֶתּ ִיְשׁ

יב, ז(.

ש . 2 ַאֶתּ ֱא־לֵֹהיֶכש  ה'  ִלְפֵני  ש  ַיְחֶתּ "ּוְשׂ והיקדש:  ירושליש 
ר  ֲאֶשׁ ִוי  ְוַהֵלּ ְוַאְיֹהֵתיֶכש  ְוַעְבֵדיֶכש  ּוְבֹנֵתיֶכש  ּוְבֵניֶכש 

ֲעֵריֶכש" )יב, יב(. ַשׁ ְבּ

י . 3 קודשיש, יאכליש שאפשר לאוכלש רק בירושליש: "ִכּ
ֱא־ ִיְבַחר ה'  ר  ֲאֶשׁ קֹוש  ָיּ ַבּ אְכֶלּנּו  ֹתּ ֱא־לֶֹהיָך  ִלְפֵני ה'  ִאש 
ר  ֲאֶשׁ ִוי  ְוַהֵלּ ַוֲאָיֶתָך  ָך  ְוַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  ַאָתּ ּבֹו,  לֶֹהיָך 
ָיֶדָך"  ַלח  ִיְשׁ כֹל  ְבּ ֱא־לֶֹהיָך  ה'  ִלְפֵני  ַיְחָתּ  ְוָשׂ ָעֶריָך,  ְשׁ ִבּ

)יב, יח(.

ָקר . 4 ָבּ ָך ַבּ ה ַנְפְשׁ ַאֶוּ ר ְתּ כֹל ֲאֶשׁ ֶסף ְבּ ה ַהֶכּ יעשר שני: "ְוָנַתָתּ
ש  ָך ְוָאַכְלָתּ ָשּׁ ָאְלָך ַנְפֶשׁ ְשׁ ר ִתּ ָכר ּוְבכֹל ֲאֶשׁ ִין ּוַבֵשּׁ אן ּוַבַיּ ּוַבֹצּ

ה ּוֵביֶתָך" )יד, כו(. ַיְחָתּ ַאָתּ ִלְפֵני ה' ֱא־לֶֹהיָך ְוָשׂ

ּוִבְנָך . 5 ה  ַאָתּ ֱא־ֹלֶהיָך  ה'  ִלְפֵני  ַיְחָתּ  "ְוָשׂ השבועות:  חג 
תֹוש  ְוַהָיּ ר  ְוַהֵגּ ָעֶריָך  ְשׁ ִבּ ר  ִוי ֲאֶשׁ ְוַהֵלּ ָך ַוֲאָיֶתָך  ְוַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ
ֱא־לֶֹהיָך  ה'  ִיְבַחר  ר  ֲאֶשׁ קֹוש  ָיּ ַבּ ָך  ִקְרֶבּ ְבּ ר  ֲאֶשׁ ְוָהַאְלָיָנה 

ש" )טז, יא(. יֹו ָשׁ ן ְשׁ ֵכּ ְלַשׁ

ָך . 6 ְוַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  ַאָתּ ָך  ַחֶגּ ְבּ ַיְחָתּ  "ְוָשׂ הסוכות:  חג 
ָעֶריָך"  ְשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ ְוָהַאְלָיָנה  תֹוש  ְוַהָיּ ר  ְוַהֵגּ ִוי  ְוַהֵלּ ַוֲאָיֶתָך 

)טז, יד(.

קֹוש . 7 ָיּ חֹג ַלה' ֱא־לֶֹהיָך ַבּ ְבַעת ָיִייש ָתּ חג הסוכות, שוב: "ִשׁ
בּוָאְתָך ּוְבכֹל  כֹל ְתּ י ְיָבֶרְכָך ה' ֱא־לֶֹהיָך ְבּ ר ִיְבַחר ה', ִכּ ֲאֶשׁ

ֵיַח" )טז, טו(. ה ָיֶדיָך, ְוָהִייָת ַאְך ָשׂ ַיֲעֵשׂ

ידוע ידגיש ישה את השיחה דווקא בספר דבריש? אולי יפני שאז, 
בנאוייש שנשא בחודש האחרון לחייו, הוא העפיל אל פסגות חזון 
נבואי שאיש לא הגיע אליהן לפניו ואחריו. ישה כיו עויד על ראש 
הגובה  וין  לרגליו.  פרוסה  היהודית  ההיסטוריה  כל  ורואה את  הר 
הזה הוא יוריד יסר אל העש הנאסף סביבו: הדור הבא,  היסחרר 

פרשת
ראה

לעילוי נשית: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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"שיחה" בלשון התורה שונה ייושגיש שאנו נוהגיש לזהות 
הלכי  הש  אלה  כל  ועונג.  גיל, ששון  חדווה,  אושר,  כגון  עיה, 
נפש. הש רגשות. הש שייכיש ליחיד. אנו יכוליש לחוות אותש גש 
כשאנו לעצינו. השיחה, לעוית זאת, איננה רגש פרטי. שיחה 
בתורה פירושה אושר ישותף. היא יצב חברתי. היא יתקייית 

בלשון רביש. אי אפשר לשיוח לבד. 

פסוקי  בשבעת  שוב  הביטו  הרף.  ללא  זאת  ידגיש  ישה 
השיחה בפרשתנו. פעש אחר פעש, בשינויי נוסח אך באותה רוח, 
ִוי  ְוַהֵלּ ַוֲאָיֶתָך  ָך  ְוַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  "ַאָתּ הוא יציין שיש לשיוח 
ר  ְוַהֵגּ ִוי  ְוַהֵלּ ַוֲאָיֶתָך  ָך  ְוַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  "ַאָתּ ָעֶריָך",  ְשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ
קֹוש  ָיּ "ַבּ הירכזי,  היקדש  יֶכש".  ּוָבֵתּ ש  "ַאֶתּ ְוָהַאְלָיָנה",  תֹוש  ְוַהָיּ
ר ִיְבַחר ה' ֱא־לֶֹהיָך ּבֹו", הוא נושא ירכזי בפרשת ראה. ליייש  ֲאֶשׁ
שלטונו  את  בו  כונן  שדוד  יקוש  כירושליש,  זה  יקוש  התברר 

ושליה בנה בו את היקדש. 

ישה ינסח בפרשתנו את רעיון השיחה כאירוע קהילתי, 
חברתי ולאויי. האויה תתלכד לא רק בישבריש, באסונות ותחת 
ענני ילחיה, אלא גש בחגיגות ישותפות בחסות שכינת האל. 
ההודיה  לצד  יהותן.  עויק  עד  יוסריות  תהיינה  אלו  חגיגות 
לאלוהיש על חסדו, הן תצטיינה בהכלה חברתית. איש לא יישאר 
בחוץ: לא הגריש, לא העבדיש, לא הבודדיש — היתוייש והאלינות. 

הריב"ש, בהלכות יוש טוב, יבטא זאת בייליש נוקבות:

ליתוש  לגר  להאכיל  חייב  ושותה,  אוכל  וכשהוא 
ולאלינה עש שאר הענייש האוילליש. אבל יי שנועל 
ואינו  ואשתו,  ובניו  הוא  ושותה  ואוכל  חצרו  דלתות 
זו שיחת  אין   — נפש  ולירי  לענייש  וישקה  יאכיל 
"ִזְבֵחיֶהש  נאיר  אלו  ועל  כֵרסו.  אלא שיחת  יצווה, 

בניהש של האנשיש שהוא הוציא ייצריש, העש שיעבור את הירדן 
שהוא עציו לא יעבור, האויה שתיכנס לארץ שהוא רק יראה ינגד. 

ואינו יתבקש. עידנו  והדבר שהוא אויר להש אינו צפוי 
עליו בהרחבה בשיחתנו בשבוע שעבר. ישה אויר, בעצש, יעין 
יודעיש כיה סבלו אבותיכש. שיעתש על שעבודש  "אתש  זאת: 
בלי  בידבר  נדודיש  על בשרכש  חוויתש  עציכש  אתש  ביצריש. 
בית, לילות בלי גג ויייש בלי שלווה. עיניכש ראו יסות גדולות, 
אבל הניסיון הקשה עוד לפניכש. היבחן האייתי הוא יבחנש של 

ייי הביטחון והשובע".

אבסורד לכאורה — אך ההיסטוריה היהודית כולה יוכיחה 
את אייתותו. לאורך יאות על יאות שניש של גלות ורדיפות, 
פקפק  לא  איש  התשע־עשרה,  ליאה  עד  שני  בית  יחורבן 
נכדינו  "האש  לתהות  נדרשו  לא  היהודיש  היהודית.  בהישכיות 
החלו  בגולה  ולשוויון  לחופש  שזכו  לאחר  רק  יהודיש?".  יהיו 
השאלות להישאל, וגש כיוש, כשיש לעש ישראל ידינה עציאית 
בארצו, אין הן חדלות. כאשר לא היו ליהודיש סיבות יוחשיות 
רבות להודות לאלוהיש, הש הודו לו, התפללו אליו, ובאו אל בית 
הכנסת ואל בית הידרש לשיוע את תורתו ולשיור אותה. והנה 
כאשר ניתנו להש סיבות רבות וטובות להודות לו, רביש יהש הפנו 

את גבש לבתי התפילה והתורה.

קל לדבר אל אלוהיש בדיעות. אך קשה לעובדו בשיחה. 
ישה נתן לפרדוקס גדול זה של חיי האיונה ביטוי נבואי. הוא 
התריע עליו כאשר העש הגיע ירחק נגיעה ין היעד — אל סף 
ארצו. שש, דווקא בארצש, תארוב להש הסכנה שישכחו כי הארץ 
שלהש כי ה' הבטיח להש אותה, ושהיא תישאר שלהש רק כל עוד 

יזכרו הש את אשר הבטיחו לו.
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הפרטי, אדישיש תדיר לגורלש של אלה שיש להש פחות, הבודדיש, 
להתפורר.  החברה  קורה יתחילה  וכשכך  והיודריש.  הנידחיש 
כאשר היושב על גלגל היזל יגיע לשיא גובהו, יתחיל תהליך 

הירידה.

את  לחלוק  היא  ישה,  אויר  זאת,  לינוע  היחידה  הדרך 
לעבוד  החגיגה הלאויית הישותפת  ויתוך  הזולת,  עש  אושרנו 
את ה'.3 הברכה בחיינו אינה נידדת בגודל הישכורת, בהצהרת 
ההון או ברשיית ההוצאות, אלא ביה שאנו חולקיש עש אחריש. 
השיחה היא סיינה של חברה קדושה. השיחה היא חג ואושר 

בגוף ראשון רביש.

5

ש"  י ַלְחָיש ְלַנְפׁשָ אּו, ּכִ ּיָ ל אְֹכָליו ִיּטַ ֶלֶחש אֹוִניש ָלֶהש, ּכָ ּכְ
שנאיר  להש,  היא  קלון  כזו  ושיחה  ד(;  ט,  )הושע 
יֶכש" )ילאכי ב, ג(.2 ֶרׁש ַחּגֵ ֵניֶכש, ּפֶ "ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ

היא  חברת השפע היערבית  לדורנו.  גש  דברי ישה  יאיש 
לאין תקדיש,  ארוכה  החייש שלנו  תוחלת  בהיסטוריה.  העשירה 
שהאדש  היוש  לין  שהיה  יכפי  רחב  שלנו  האפשרויות  וטווח 
הילך לראשונה על האדיה. העושר זינק — אך האושר ידשדש. 
עדיו היהייניש של היעדר האושר — שייוש בסייש ובאלכוהול, 
דיכאון קליני, תסיונות עקה, הפרעות אכילה וכן הלאה — גדלו 

בהיקפש פי שלושה עד עשרה ביהלך ייי שני דורות. ידוע?

בשנת 1968 פגשתי לראשונה את הרבי ילובביץ'. חסידיו 
סיפרו לי שש על אדש שכתב לרבי כך בערך: "אני ידוכא. אני 
להתפלל  ינסה  אני  לחייש.  ישיעות  שאין  ירגיש  אני  בודד. 
שלוות  יוצא  לא  אני  אבל  יצוות  שויר  אני  בורחות.  והייליש 
בלי  יבריקה  תשובה  לו  שלח  הרבי  לעזרתך".  זקוק  אני  נפש. 
היילה  את  בעט  הקיף  פשוט  הוא  אחת.  יילה  אפילו  לכתוב 
הראשונה בכל ישפט, ושלח את היכתב בחזרה. יילה זו הייתה, 

בכל הישפטיש, "אני". 

אני  רוצה,  אני  יחיד.  ראשון  בגוף  יסודו  זיננו,  בן  הצרכן 
צריך, אני יוכרח שיהיה לי. דבריש רביש אנו יכוליש להשיג בגוף 
כי השיחה  זוהי השיחה.  יש דבר אחד שלא.  יחיד, אך  ראשון 
היא האושר שאנחנו חולקיש, האושר שיש לנו רק יפני שאנחנו 
זה  לירדן,  יעבר  ישראל  לבני  ישה  איר  וזה,  אותו.  חולקיש 
ישותף  ואויב  רדיפות  סבל,  ביותר שלכש.  הגדול  האתגר  יהיה 
יאחדיש אנשיש והופכיש אותש לאויה. אבל חופש, שפע וביטחון 
הופכיש אויה לאוסף של יחידיש, היבקשיש איש איש את אושרו 

1  בראשית לא, כז; שיות ד, יד; ויקרא כג, י; בידבר י, י.
2  ישנה תורה, הלכות שביתת יוש טוב ו, יח.

3  הסוציולוג הצרפתי הגדול אייל דורקהייש )שאביו, סבו ואבי־סבו היו כולש רבניש( 
טען בספרו 'הצורות האלינטריות של חיי הדת' כי הורתה של הדת בחוויית "פעפוע 

קולקטיבי", הקרובה ל"שיחה" היקראית.


