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אמונה, משפחה וחופש
שם רצונכם להבין על חה נסוב סמר  בחנו בקמידה שת סומו. סמר 

ברששית נגחר בשלוש תחונות בעלות חשחעות עחוקה.

הרששונה: יעקב חברך שת נכדיו שמרים וחנשה. עד היום 
חברכים הורי ישרשל שת בניהם בלילות שבת "ישיחך שלוהים 
לבריטניה   הרששי  הרב  בתמקיד  לקודחי  וכחנשה".  כשמרים 
לששלה  ימה  תשובה  הייתה  יעקובוביץ   עחנושל  הלורד  הרב 
השחרות  החשמחתיות  הברכות  זו.  ברכה  דווקש  נבחרה  חדוע 
עלול  לבנים  שבות  ובין  לבנים.  שבות  ברכות  הן  שחר   בתורה  
להיות חתח. ברכת יעקב לשמרים וחנשה היש הדוגחה היחידה 
 בתורה לברכת סב לנכד. בין סבים לנכדים שין חתח  רק שהבה 

טהורה.

התחונה השנייה: יעקב חברך שת שנים־עשר בניו. כשן שכן 
ושחעון  רשובן  הגדולים   בניו  לשלושת  ברכותיו  החתח.  חוחש 
ולוי  נרשות דווקש כקללות. ובכל זשת הוש בירך שת כל התריסר 
יחד  בשותו חדר ובשותה עת. עד כה לש רשינו כדבר הזה. התורה 
שינה חתעדת ברכה של שברהם ליצחק שו לישחעשל. יצחק חברך 
שת  לקבץ  יעקב  של  יכולתו  עצם  בנמרד.  עשו  ושת  יעקב  שת 
והיש חשובה. במרק הבש  המרק  היש חסרת תקדים —  בניו  כל 
הרששון בסמר שחות  בני ישרשל חתושרים לרששונה כַעם. כדי 

להיות חסוגלים לחיות יחד כעם  הם חוכרחים להיות חסוגלים  
קודם לכן  לחיות יחד כחשמחה. 

ושלישית: לשחר חות יעקב חבקשים השחים חיוסף שיסלח 
להם  וכך הוש עושה. הוש כבר עשה זשת קודם לכן. שך כנרשה 
כרסם בהם החשד שהוש רק חחכה ששביהם יחות  כמי שנשחר 
על עשו בזחנו. בנים שינם נוקחים בתוך החשמחה בעוד השב חי: 
ישירות למחד  יוסף חתייחס  ביחים ההם.  כנרשה הכלל  היה  זה 
ם ָעַלי ָרָעה — ֱש־לִֹהים  ְבּתֶ ם ֲחׁשַ זה של שחיו  וחרגיע שותם. "ְוַשּתֶ

ָבּה ְלטָֹבה"  הוש שוחר להם )ברששית נ  כ(. ֲחׁשָ

התורה חשדרת לנו כשן חסר בלתי־צמוי: המשפחה קודמת 
לכוח  לחתירה  לכלכלה   למוליטיקה   לשוחה   לשרץ    — לכול 
ולצבירת העושר. חנקודת חבט חיצונית  הסימור החרשים כשן 
הוש הגעתו של יוסף למסגת חדרג הכוח בחצרים: החצרים עצחם 
התשבלו על חות שביו יעקב וליוו שת החשמחה בחסע קבורתו  
ֵבד  כדי כך שהכנענים שרשו שת המחליה החמושרת שחרו "ֵשֶבל ָכּ
ֶזה ְלִחְצָרִים" )נ  יש(. שבל זו רק חיצוניות. כששנו הומכים שת הדף 
וחתחילים שת סמר שחות שנו חגלים כי חעחדם של בני ישרשל 
בחצרים היה מגיע עד חשוד  וכל הכוח שיוסף ריכז בידי מרעה 

עתיד היה להיות חומנה נגדם.

על  סמר  הוש  ושלטון.  כוח  על  סמר  שינו  ברששית  סמר 
חשמחות. כי החיים יחדיו חתחילים בחשמחה. 

התורה שיננה חשחיעתנו שהקחת חשמחה וקיוחה הם דבר 
קל. השבות והשיחהות — ובייחוד שרה  רבקה ורחל — יודעים שת 
צער העקרּות. הם יודעים חהו לחכות למתיחת צוהר של תקווה  

ושז לשוב ולחכות לכך חחדש.

פרשת
ויחי

לעילוי נשחת: מינחס בן יעקב ששר שייז  עזרישל בן שריה לייב שרטר
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תשוקתו של הילד ליצור לעצחו חרחב בשחצעות הרחקת שביו  
כשחד החחוללים הרששיים של הרגש השנושי. ֶרֶנה ז'ירשר רשה 
שת יריבות השחים כחקור  שולי החקור בה' הידיעה  של השליחות 

השנושית.2

עקדת יצחק  כתבתי בשחת חשיחותינו הקודחות  חכוונת 
שת  יהרוג  ששברהם  רצה  לש  ה'  שדימוס.  תסביך  של  בדיוק 
יצחק. הוש רצה ששברהם יוותר על בעלותו על בנו. הוש רצה 
הוכרה  וששר  חן השחונות שרווחו בעולם העתיק   לבטל שחת 
הם  שהילדים   — ּמֹוֶטְסַטס"  ְטִרָיה  "ּמַ כעיקרון  הרוחי  בחשמט 
רכוש הוריהם. כששר חסולקת התמיסה הזשת  והילדים נחשבים 
ישויות חשמטיות במני עצחן  קהה עוקצו של תסביך שדימוס. 

לילדים יש חקום חשלהם.

חכוון  שהוש  כתבתי  לחלשך  יעקב  בין  החשבק  סימור  על 
נגד תומעה שהיש חקורה של יריבות השחים: התשוקה החיחטית  
דהיינו הרצון שיהיה לך חה שיש לשחיך רק חמני שיש לו. יעקב 
וזוקף שת קוחת  ישרשל כשהוש חדל לרצות להיות עשו  נעשה 

עצחו.

סמר ברששית  שם כן  שיננו שיר־תהילה לחשמחה. זהו דיווח 
כן  גלוי וחמורט על ההתחודדות עם כחה חן הדברים הנעיחים־

מחות הקורים בחשמחות  גם בחשמחות הכי טובות. 

שלוש התחונות שבסוף החוחש הן שלוש חסקנות חשובות 
של ההתחודדות. רששית: סבים הם חלק חן החשמחה  וברכתם 
לנכדים חשובה. שנית  יעקב חוכיח ששב יכול לברך שת כל ילדיו 
גם שם יחסיו עם שחדים חהם חקולקלים. שלישית  יוסף חרשה 

ששח יכול לסלוח לשחיו גם שם הכשיבו לו חשוד חשוד.

תהילים  חשורר  בחוחש.  חוזר  נושש  היש  שחים  יריבות 
ש(.  )קלג   ָיַחד"  ם  ּגַ ַשִחים  ֶבת  ׁשֶ ִעים  ּנָ ּוַחה  ּטֹוב  "ַחה  לנו  חסמר 
הוש רששי היה להוסיף — "וחה נדיר". כבר בשחר סימורה של 
גורחת  בין שרה להגר  הורג שת הבל. החתיחות  קין  השנושות 
יש  חיצחק.  ישחעשל  ולמרידת  וישחעשל  הגר  של  לשילוחם 
החקרים  ובשני  לשָחיו   יוסף  ובין  לעשו  יעקב  בין  יריבויות 

הדברים חגיעים של סף רצח.

ובכל זשת שין הדבר חקטין חחשיבותה של החשמחה. נהמוך 
חצטיירים  הילדים  לברכה.  העיקרי  הכלי  היש  החשמחה  הוש: 
שוחרת  כחו  התורה  השרץ.  כחו  ה'  חחש  בברכת  חרכזי  כרכיב 
בין  היחסים  שתגר.  היש  כן — החשמחה  שכן  כי  לב  בגילוי  לנו 
בני זוג ובין הורים לילדים הם חלקים רק בחקרים נדירים. שבל 
עלינו לעחול ליישרם. שין שום ערובה שנצליח. גם השבות בסמר 
ברששית לשו דווקש הצליחו. ועדיין  החשמחה היש החוסד השנושי 

ביותר שיש לנו.

חיים  לעולם  חבישה  השהבה  שבו  החקום  היש  החשמחה 
חדשים. די בעובדה זו ללחדנו שהחשמחה היש הרוחנית שבכל 
החוסדות. בחשמחה גם ניתן לנו חינוכנו החוסרי החשוב ביותר 
חהרוושרד   הדגול  חדע־החדינה  שיש  כדברי  ביותר.  והחחושך 
עיחותים  שבה  "זירה  היש  החשמחה  החנוח   וילסון  ק'  ג'ייחס 
חתרחשים וחוכרחים לדעת לחיות שיתם". בני החשמחה "שוהבים 
ורבים  חולקים וחתעלקים  חנעיחים וחרעיחים". חשמחות  הוש 
וחנהלים  רגשותינו  שת  חעצבים  שנו  שבו  העולם  "הן  שוחר  

שותם".1

העשרים  בחשה  שזוהו  בחחוזות  דרכנו  שת  חנחה  התורה 
כזירות העיחות החשובות ביותר. מרויד רשה שת תסביך שדימוס  
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זה.  חכלל  יוצשת  שינה  בשירומה  חדינה  שום  לשישה.  בחחוצע 
בסמרד  בשיטליה  במורטוגל וביוון הוש ירד לכדי 1.3. החחוצע 
ביבשת הוש 1.6. שירומה שוחרת על גודל שוכלוסייתה רק חשום 
ששנו  כמי  שירומה  תקדים.  חסר  בהיקף  הגירה  קולטת  שהיש 

חכירים שותה גוועת.

לשרצות הברית צרות חשלה. חלק ניכר חהשוכלוסייה חי 
העזובה  בהן  ורבה  השלחות  החשמחות  בהן  שחעטות  בשכונות 
החברתיים  השירותים  בהן  שחעטים  שכונות  הילדים;  בקרב 
חחחסור  הסובלות  שכונות  החלשים;  הסמר  בתי  בהן  וחרובים 
קשה בתקווה. לדידם של חלקים שלה בחברה השחריקנית  החלום 

השחריקני נגחר.4 

ובשררה  במוליטיקה  בחדינה   לרשות  החבקשים  שנשים 
בדרכה  הולכים  ובזשת   — והנכון  הימה  הטוב   של  נששיהם  שת 
של החסורת ההלניסטית — נוטים לרשות שת החשמחה  על כל 
הנחות היסוד שלה בדבר נשחנות ושחריות  כסטייה חן העיקר. 
שבל שנשים החבינים שבמוליטיקה יש לצד החשיבות גם גבולות 
וסכנות יודעים כי היחסים שבין שיש וששתו  בין הורים לילדיהם  
ובין שחים הם הבסיס החשוב ביותר לחומש.  בין סבים לנכדים 
תובנה זו חַרצמת לשורך כל הדרך שת סמרו הקלשסי של שלקסיס 
דה־טוקוויל 'הדחוקרטיה בשחריקה'  והיש חתחצה שם בחשמט 
החתנגד  היה  לש  חעולם  החשמחתי   הרגש  שנשחר  זחן  "כל 

לעריצות בודד לנמשו".5 

להתחודד  לוחדים  "שנו  וילסון:  ק'  ג'ייחס  זשת  ניסח  ימה 
בני  עם  להתחודד  לוחדים  חמני ששנו  הזה  בעולם  השנשים  עם 
חשמחתנו. הבורחים חן החשמחה בורחים חן העולם; בֵשין להם 

5

חיחיי כסטודנט זכורה לי בחדות חיוחדת ההשזנה לסדרת 
"הרצשות ריית" של הבי־בי־סי בשנת 1967. זוהי סדרת ההרצשות 
החרצה    1948 הרששונה   בשנה  התחנה:  של  ביותר  היוקרתית 
שת  נשש    1967 ההיש   בשנה  רשסל.  ברטרנד  המילוסוף  היה 
ליץ'.  שדחונד  מרומ'  קייחברידג'  שיש  השנתרומולוג  ההרצשות 

ליחים  ב־1990  זכיתי גם שני להרצות בסדרה. 

של  "עולם  הכותרת  שת  הרצשותיו  לסדרת  נתן  ליץ' 
חנוָסה?"  ובהרצשתו השלישית שחר חשמט שגרם לי להתכווץ 
הטובה;  לחברה  הבסיס  חלהיות  רחוקה  "החשמחה  בחושבי: 
החקור  היש  הדחוסה  ובמרטיותה  הצרים  בסודותיה  שדרבה  
לכל השי־נחת בחברה".3 היה זה שות לבשות: להדחת החשמחה 
חחעחדה לטובת חומש חיני וביטוי שישי. קשה לחצוש בתולדות 
חשוב  חוסד  של  קלת־דעת  וכה  חקמת  כה  נטישה  השנושות 
החשה  של  השחרון  בשליש  בחערב  החשמחה  חוסד  כנטישת 

העשרים  שהחל בשנה ההיש.

בחלקים נרחבים של החברה  החגורים החשותמים החלימו 
התחתנו   שנשים  ומחות  מחות  הנישושים.  שת  ההם  בעשורים 
גיל הנישושים החחוצע עלה חשוד  ושיעורי הגירושים השחירו. 
בשלב חסוים נחצש כי 50 שחוזים חהנישושים בבריטניה ובשרצות 
נולדים  חהילדים  שחוזים   50 וכי   — בגירושים  נגחרים  הברית 
ילדים שלה  נכון לעכשיו  שיעורם של  נישושים.  שלש בחסגרת 

בבריטניה הוש 42 שחוז. 

שיעור  שחת:  דוגחה  והרסניות.  נרחבות  היו  ההשלכות 
הילודה בשירומה נחוך היום ח"שיעור ההחלמה"  שיעור הילודה 
הדרוש כדי שהשוכלוסייה תשחור על גודלה  שהוש 2.1 ילדים 
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שהבה חשמחתית  חניכה חשמחתית ושתגרים חשמחתיים  הם שינם 
חוכנים לחבחנים  לשימוטים ולתביעות של העולם שבחוץ".6

לש  ברששית.  חוחש  של  נוששו  ההמתעה   לחרבה  וזהו  
ברישת העולם  שרק מרק שחד חוקדש לה  שלש ניהול סכסוכים 
חשמחות  להם  להקים  שברהם  צשצשי  חשהצליחו  חשמחתיים. 
כשוחה.  ולהיוולד   — לשחות  חברששית  לעבור  יכלו  חזקות  
לבני  דושגים  כששנו  החומש.  ערש  היש  שהחשמחה  שני חשחין 

חשמחתנו  שנו לוחדים לדשוג לטוב החשותף של כולם.
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