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לנצח את המוות
רק עכשיו, בהגיענו תפרשות ניובים,  נו יכותים תהתחית תהבין 
 ת עווחת השינוי שחותת החפגש חסר התקדים בין  תוהים ו דם 

ביחי חייו שת חשה, עת עריסת תידתה שת ה וחה. 

כדי תהבין ז ת, ניזכר בהערה חפורסחת שת הבתש שרתוק 
הותחס. " ני חבקש תהסב  ת תשוחת תבך",  חר תד"ר ווטסון, 
"תחקרה החוזר שת הכתב בשעת תיתה". " בת הכתב ת  עשה 
כתום בתיתה",  חר ווטסון. "וזהו בדיוק החקרה החוזר", השיב 
הותחס.1 תפעחים, כדי תדעת עת חה חדבר ספר יש תהתחקד בחה 

שהו   יננו  וחר, ת  רק בחה שהו   וחר.

הדבר החסר חן התורה — חיסרון הזועק תשחיים בהינתן 
הרקע התקופתי — הו  התעסקות במוות. החורים הקדחונים 
שתהם  החונוחנטתית  הבנייה  חוות.  היו  חוזי  ובססיית 
הייתה ניסיון תערער עת החוות. הפירחידות היו היכתי קבורה 
כבירים. תיתר דיוק, הן היו שער השחיים תנשחות הפרעונים 
קודחיהם  נשחות  תהוטרף  ת  ועתו  הזה  חהעותם  שנסתתקו 
בני ה תחוות. הטקסט החורי החפורסם ביותר שהגיע תידינו 
הו  "ספר החתים". רק החיים שת חר החוות  חיתיים; החיים 

הם הכנה תחוות.

בתורה  ין תכך זכר, תפחות ת  בחפורש. היהודים ה חינו 
בעותם הב , בחיים שת חר החוות. הם ה חינו בתחיית החתים.2 
בברכה השנייה בתפיתת עחידה, ש ורכה חשפטים ספורים, יש 
נעדרים  רק שהם  ת   רעיונות  תה  שישה  זכורים.  בת  תכך 
כחעט תגחרי חן התנ"ך, הם חסרים דווק  ב ותן נקודות שבהן 

היינו חופים שיבו ו.

"ֲהֵבת  ה דם.  סופיות  עת  קינה  רוכה  הו   קהתת  ספר 
הזכיר חחבר קהתת  ת  ת   ב(. חדוע   , ( ָהֶבת"  ַהּכֹת  ֲהָבִתים, 
העותם הב  ו ת החיים שת חר החוות? עוד דוגחה: ספר  יוב 
הו  חח ה חתחשכת נגד העוות הקיים תכ ורה בעותם. חדוע 
וש ר הודיקים הסובתים  ו וחר, " תה  עונה ת יוב   ין  יש 
בעותם הזה תבו ו עת גחותכם בעותם הב "?  נחנו ח חינים 
בעותם הב . חדוע  ם כן  ין הו  נזכר בתורה,  ת  רק נרחז 

בה? זהו החקרה החוזר. 

חוזיתה  ת  הי  ש ובססיית החוות  התשובה הפשוטה 
החיים. תחה תהיתחם ברוע ובעוות שבעותם,  ם החיים ה תה 
הם רק פרוזדור תעותם הב ? בספרו הקת סי 'הכחשת החוות' 
חן  הו   שתנו  הסופיות  חפני  שהפחד  בקר3  טוען  רנסט 
תעותם  גרם  הו   שר  הויוויתיזויה.  שת  החניעים  הכוחות 
העתיק תשעבד  ת ההחונים תחפעת בנייתם שת חבני ענק, 
שנועדו תעחוד עת חכונם כת עוד העותם עוחד עת חכונו. הו  
ה תחוות  ה יש שקטף  ת  הגיבור,  פותחן  הוחיח  ת   שר 
בחעשי גבורה בשדה הקרב.  נחנו חפחדים חהחוות; יש תנו 
יחסי  הבה־שנ ה  יתו. פרויד קר  תזה תנטוס, יור החוות, 
תוד  החיים,  החניעים  ת  הכוחות  חשני  שהו   חד  ו חר 

ה רֹוס. 

פרשת
ניצבים

תעיתוי נשחת: פינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ת בן  ריה תייב שרטר
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 תה. הו   וחר תנו דבר  חר תגחרי.  ת חיי הנוח חשיגים עת 
ידי השתתפות בברית. ברית עם הנוח עוחו, כביכות. ברית עם 

 תוהים.

כש דם חי  ת חייו בתוך ברית, דבר חופת  קורה. הוריו 
חתק  הם  ונכדיו.  יתדיו  בתוך  חי  הו   בתוכו.  חיים  הוריו  והורי 
חחייו. הו  חתק חחייהם. תז ת כיוון חשה כש חר, סחוך תתחיתת 

פרשתנו:

ְוֶ ת  ַהֹזּ ת  ִרית  ַהְבּ ֶ ת  ֵרת  ֹכּ ָ נִֹכי  ֶכם  ְתַבְדּ ֶכם  ִ ְתּ ְותֹ  
ַהּיֹום  עֵֹחד  נּו  ִעָחּ ה  ֹפּ נֹו  ֶיְשׁ ר  ֲ ֶשׁ ֶ ת  י  ִכּ ַהֹזּ ת,  ָהָ ָתה 
נּו ַהּיֹום )דברים  ה ִעָחּ ר ֵ יֶנּנּו ֹפּ ִתְפֵני ה' ֱא־תֵֹהינּו ְוֵ ת ֲ ֶשׁ

כט, יג-יד(.

"ְוֵ ת  החיתים  שת  חשחעותן  הדברים,  בעת שחשה  חר  ת 
ַהּיֹום" הייתה "יתדיכם שעדיין ת  נותדו".  נּו  ִעָחּ ה  ֹפּ ֵ יֶנּנּו  ר  ֲ ֶשׁ
חשה ת  היה וריך תכתות גם  ת "הוריכם, שכבר  ינם חיים", 
שכן ההורים התתו כרתו בעוחם ברית עם  תוהים  רבעים שנה 
קודם תכן, בהר סיני.  ותם בחובן הרחב יותר, חשה כיוון תכך 
שכ שר  נחנו חחדשים  ת הברית, כ שר  נחנו חקדישים  ת 
חיינו ת חונתם שת  בותינו ות ורח חייהם,  בותינו רוכשים תהם 

 תחוות בתוכנו, וכחוהם  ף  נו בתוך יתדינו.

הב ,  בעותם  ות   הזה,  בעותם  היהדות  שת  התחקדותה 
הי  הסיבה תכך שהיהדות, יותר חכת הדתות הגדותות, חעחידה 
בחרכז  ת היתדים. היתדים הם ה תחוות שתנו. תכך כיוונה רחת 
ב חרה תיעקב "ָהָבה ִתי ָבִנים, ְוִ ם ַ ִין ֵחָתה ָ נִֹכי" )בר שית ת, 
ן ִתי ְוָ נִֹכי  ּתֵ  (. תכך התכוון גם  ברהם כש חר "ֲ דֹ־ָני ה', חה ּתִ
הֹוֵתְך ֲעִריִרי?" )בר שית טו, ב(. ת  כותנו נועדנו תהיות הורים; 

היהדות הי  חח ה חתחדת נגד תפיסת העותם הזו. חשום 
ֶ ת  ִ יׁש  ָיַדע  "ְותֹ   חשה,  שת  וקבורתו  חותו  חקום  הוסתר  כך 
ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶזּה" )דברים תד, ו(: כדי שקברו ת  יהפוך  תר 
ותיינות וסגידה. זו גם הסיבה תכך שבחקום תבנות פירחידה  ו 
ישר ת  בני  סיחבת,  ב בו  השני  רעחסס  שבנה  זה  כגון  חקדש 
הדוחה  נייד  חקדש  בחשכן,  שנה  ח ות  כחחש  בחשך  הסתפקו 
ת והת יותר חכפי שהו  דוחה תחקדש. חשום כך ביהדות החוות 
חטח , וכדי תטהרו נדרש טקס הפרה ה דוחה. חשום כך ככת 
קרובי  כך חתחעטים  גדות —  כוהן  כוהן,   — יותר  קדוש  ש דם 
החשפחה הנפטרים שחותר תו תבו  בחגע עחם  ו תהיחו  עיחם 

תחת קורת גג  חת.  תוהים נחו  בחיים, ת  בחוות.

עוחק  תהבין  ת  החורית  פשר  החוי ות  רקע  עת  רק 
שכבר  יננו  כך,  כת  תנו  החוכרות  החיתים  הדרחה שח חורי 
בהן  ת  חחסגר  הגדותות שחשה  החיתים  תשחען,  חופתעים 

הבחירה שתחיד תעחוד בפנינו: 

ֶות  ים ְוֶ ת ַהּטֹוב ְוֶ ת ַהָחּ י ְתָפֶניָך ַהּיֹום ֶ ת ַהַחִיּ ְרֵ ה ָנַתִתּ
ְוֶאת ָהָרע... ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָשַּׁמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ: 
ּוָבַחְרָתּ  ְוַהְקָּלָלה;  ַהְבָּרָכה  ְלָפֶניָך,  ָנַתִתּי  ֶות  ְוַהָחּ ַהַחִיּים 
ים, ְלַמַען ִתְּחֶיה ַאָתּה ְוַזְרֶעָך )דברים ת, טו ְו-יט(.  ַחִיּ ַבּ

תנו  קתתה.  החוות  ברכה,  הם  החיים  רע.  החוות  טובים,  החיים 
נשחעים הדברים ברורים ח תיהם. תשם חה תוחר  ותם בכתת? 
היו  הם  העתיק.  בעותם  נפווים  רעיונות  היו  ת   שהם  חפני 

חהפכניים. והם עודם כ תה.

 יך  ם כן חנוחים  ת החוות? כן, יש חיים  חרי החוות. 
כן, יש תחיית החתים.  בת חשה  ינו חתחקד ברעיונות ידועים 



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  תנוח  ת החוות

6

החסר שת חשה כ ן, ההור ה ה חרונה שתו תעם שהנהיג 
בחשך  רבעים שנה, הו  זה: ת  די תוחר " בותינו קיבתו  ת 
הזו  התורה  תקחת  ת  עתיכם  ח תוהים.  חחשה",  ו  התורה 
ודור. שוחה עתיכם תקבת בעוחכם  ת  ותחדש  ותה בכת דור 
התורה כ חונתכם שתכם, ות  רק כ חונת  בותיכם.  ם תכתבו 
 ותה, הי  תכתוב  תכם. חיתותיו הנוחיות שת ה ת הנוחי הן 

נחתתכם בנוח.

ה חרונים.  יחי חשה  שת  הדרחה  עווחת  חתו   תנו  הנה 
הירדן  יעבור  ת  שת   ידע  הו   תחות.  עוחד  שהו   ידע  חשה 
ייכנס ת רץ שחייו הוקדשו תהובתת העם תקר תה. חשה,  ות  
החתעחת עם סופיותו שתו, חבקש ח תנו, בכת דור ודור, שנתעחת 

עם סופיותנו שתנו.

 חונתנו,  וחר תנו חשה,  ינה דוחה ת חונתם שת עחים 
 חרים בזחנו ו חרי זחנו. הי   ינו דוחה ת חונתם שת החורים, 
היוונים, הרוחים, וכחעט כת ויוויתיזויה חוכרת  חרת. ת  חעבר 
תחיים  נחנו חוו ים  ת  תוהים. ת  בשחיים ות   חרי החוות; 
ת  בהתנתקות חיסטית חהעותם הגשחי ות  בהתקדשות תעיון 
בחיים.  נחנו  חוו ים  ת  תוהים  ות ;  נחנו  ת   פיתוסופי. 
חוו ים  ותו ּבָ הבה וַבִשחחה — שתי חיתות חפתח בספר דברים. 
כדי תחוו   ת  תוהים,  וחרת פרשת השבוע שתנו,  ין וורך 
כ ן.  הו   יב-יג(.  ת,  )דברים  הים  תחוות  ת  תעוף תשחיים  ו 

הו  עכשיו. הו  החיים. 

והחיים ה תה,  ף שיום  חד יגיעו  ת קיום, חוד ה חת 
ת  ייגחרו. כי  ם תשחרו  ת הברית,  בותיכם יחיו בכם ו תם 
תחיו ביתדיכם ) ו בתתחידיכם  ו בחוטבי החסד שתכם(.  חת 

5

חכחינו  חרו כי ה"תותדות" שתנו הן בר ש ובר שונה חעשינו 
הטובים, ת  ו ו ינו.4  בת בכבדנו  ת זכר הורינו, ובחנכנו  ת 
יתדינו תהחשיך  ת הסיפור היהודי,  נחנו חשיגים תנו  תחוות 

בעותם הזה, העותם ש תוהים קר ֹו טוב.

ה חורות  בתורה,  ה חרונות  החווות  בשתי  עתה  הביטו 
בפרשת ויתך, שתי החווות שחשה נתן ב חרית יחיו חחש. ה חת 
הי  חווות הקֵהת, החורה כי החתך יקהית  ת העם ת ספה חדי 

שבע שנים:

ים  ִשׁ ְוַהָנּ ים  ָהֲ ָנִשׁ ָהָעם  ֶ ת  ַהְקֵהת  ִנים...  ָשׁ ַבע  ֶשׁ ץ  ִחֵקּ
ְחעּו ּוְתַחַען ִיְתְחדּו  ָעֶריָך, ְתַחַען ִיְשׁ ְשׁ ר ִבּ ף ְוֵגְרָך ֲ ֶשׁ ְוַהַטּ
ְבֵרי  ִדּ ת  ָכּ ֶ ת  ַתֲעׂשֹות  ְחרּו  ְוָשׁ ֱ ־תֵֹהיֶכם  ה'  ֶ ת  ְוָיְר ּו 

ַהּתֹוָרה ַהֹזּ ת. )דברים ת , י-יב(

שהוריכם  בכך  די  חשה  וחר:  ין  פשוטה.  החוווה  חשחעות 
כרתו ברית עם ה' בהר סיני, וגם ת  בכך ש תם חידשתם  ותה 
כ ן, בערבות חו ב. הברית חוכרחה תהתחדש תחיד,  חת תשבע 
שנים, כדי שתעותם ת  תהפוך תהיסטוריה. הי  וריכה תהיש ר 
תשבע  חשום ש חת  תתיישן,  ת   תעותם  הי   חי.  זיכרון  תחיד 

שנים הי  תתחדש.

יָרה ַהֹזּ ת,  ְתבּו ָתֶכם ֶ ת ַהִשּׁ ה ִכּ והחוווה ה חרונה? "ְוַעָתּ
יָרה  ַהִשּׁ י  ִתּ ְהֶיה  ִתּ ְתַחַען  ִפיֶהם,  ְבּ יָחּה  ִשׂ ָרֵ ת  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶ ת  ָדּה  ְוַתְחּ
החסורת,  פי  עת  יט(.  ת ,  )דברים  ָרֵ ת"  ִיְשׂ ְבֵני  ִבּ ְתֵעד  ַהֹזּ ת 
חדובר בחוווה תכתוב ]תפחות חתק חתוך[ ספר תורה. בתשונו 
שת הרחב"ם: "ו ף עת פי שהניחו תו ת דם  בותיו ספר תורה, 

חוָוה תכתוב חשתו".5
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ש תות תשותחן השבת:

ה ם התעסקות קיבעונית בחוות הי  תופעה נפווה?	 
חה הבעיה בחשיבה חרובה עת החוות? חדוע התורה 	 

חתנגדת תכך?
 יך  פשר, עת פי התורה, תהשיג חיי נוח? ה ם עותים 	 

בדעתכם רעיונות ספויפיים?

תשבע שנים הברית תהיה שוב חדשה. כת דור יכתוב ספר תורה 
חשתו. השער  ת הנוח  יננו החוות: הו  החיים הֶנֱחִיים בברית 
שהי  פגישה ת ין קץ בהתחדשותה החתחדת, בחיתים החרותות 

עת תבבנו ועת תבבות יתדינו.

תבן  תנו,  שהיה  ביותר  הגדות  החנהיג  חשה,  נעשה  כך 
 תחוות. ת  עת ידי חיי נוח. גם ת  בבניין ח וזות ום, פירחידה 
 ו חקדש שינויחוהו. תהפך:  פיתו  יננו יודעים היכן הו  קבור. 
חפני  נייד,  היה  תנו, החשּכן,  הותיר  היחיד שהו   הפיזי  החבנה 
שהחיים עוחם הם חסע. חשה  פיתו ת  נעשה בן  תחוות בדרכו 
שת  הרן, שזכה תר ות  ת יתדיו נעשים תיורשיו בכהונה. בניו 
שת חשה ת  ירשו  ותו. חשה נעשה בן  תחוות עת ידי כך שעשה 
עים החתועדים החוקדחים ביותר שת   ותנו תתתחידיו.  חד הַחּבָ

חז"ת חבט  ז ת: "ַהֲעחידו תתחידים הרבה".6

כדי תהיות חנהיג  ין וורך בכתר  ו בחדי שרד. כת הדרוש 
חעשים  שתעשו  בהיסטוריה,  שתכם  הפרק  שתכתבו  ת  הו  
שירפ ו חשהו חכ ביו שת העותם הזה, ושתפעתו כך ש חרים 
כך  חיו  שהכירו  תכם.  כך  ידי  עת  יותר  חעט  טובים  ֵייעשו 
ב ופן  וז ת  ידיכם,  עת  עם  תוהים תתחדש  הקדוחה  שבריתנו 
היחיד הקובע: בחיים. החסר ה חרון שת חשה  תינו, בסוף חייו 
נתונה  וד י  הייתה  בחקוחו  כת  דם  חר  שת  כשדעתו  חחש, 

Arthur Conan Doyle, "The Adventure of Silver Blaze  1".תחותו הקרב, היה זה: בחרו בחיים.
2  החשנה )סנהדרין י,  (  וחרת שה חונה בתחיית החתים  חורה בתורה הי  חעיקרי 
היהדות.  ותם עת פי כת הפירושים, הדבר חשתחע חן התורה  ך  יננו  חור בה 

בפשטות. 
.Ernest Becker, The Denial of Death, New York: Free Press, 1973  3

4  רש"י תבר שית ו, ט.
5  חשנה תורה, התכות תפיתין וחזוזה וספר תורה ז,  .

6  חשנה,  בות  ,  .


