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מכאב לענווה
בספרו ההצליח 'הדרך ול הוופי'1 הבחין דיוויד ברוקס בין הה 
שהוו הונה ה לות של רזוהה — התוונות, ההישגים והוישורים 
ולו שהדברים  ֶהסּפדים,  של  ה לות  לבין   — הצלחה  שהביוים 
 ליהן בהלוויות: הסגולות ה ושות ות הודם להה שהוו ושוינו 
 וטה הסוות, ושוינו השחק תפקיד; הההות הפניהית שחבריו 

של ודם ובני השפחתו הזהים ו צהיותו הוהתית. 

יוסף  הרב  ש רך  לובחנה  זו  ובחנתו  ות  קושר  ברוקס 
הרב  הבודד'.2  הוהונה  'ויש  הידו ה  בהסתו  סולובייצ'יק  דב 
ויש  הוו  הרושון  ודם.  טיפוסי  שני  דיבר שם  ל  סולובייצ'יק 
רצונו  ל  ות  הטב  ההשליט  ודון  בונה,  ויוצר,  הודם  ההדר: 
ה ולם. השני הוו ויש הוהונה, החי התוך ציות לוהת נשגבה 

והודרך בידי תחושת חובה וצדק ורצון לשרת. 

חסד,  הבקש  הוהונה  ויש  הצלחה.  הבקש  ההדר  ויש 
והבה וגוולה. ויש ההדר חי  ל פי ההיגיון הולולי: הרדף וחר 
הוינטרס הוישי והרב התו לת. ויש הוהונה חי  ל פי היגיון 
וחר לגהרי, הגיון ההוסר, שבו נתינה  דיפה  ל קבלה וויבוש 
היצר חשוב הסיפוקו. ב יניים הוסריות, הצלחה ההובילה לגוווה 
להירשם  ל נווה  שוי  ההוביל  וישלון  ווילו   — וישלון  היו 

והצלחה. 

הרב  תהה   ,1965 בשנת  לרושונה  שהופי ה  זו,  בהסה 
סולובייצ'יק ום בוהריקה של יהיו יש הקום לויש הוהונה; וה 
הובהקת הייתה הסגידה ל וצהה הונושית והתקדהות הולולית. 
"ונחנו  הזה.  הספק  ות  ההדהד  וברוקס  שנה  ברו,  חהישים 
ויך להנף  וותנו לחשוב  "בחברה הה ודדת  ווהר,  הוו  חיים", 
ות הקריירה שלנו, ובל הותירה רבים הויתנו ללו ה נה לשולה 

ויך לטפח ות חיינו הפניהיים".3 

 ניין זה הוו הנושויה ה יקריים של פרשת בה לותך.  ד 
השה  הנסים,  השה  ושה  החיצוני:  השה  ות  בתורה  רוינו  וה 
ה ול פה  ם הקב"ה, השה שוינו ירו להת הת לו  ם  ההדבר ּפֶ
פר ה ולו  ם בני  הו, השה ששבר ות הלוחות החרותים בוצב  
ולוהים ושה ז לקרוו לולוהים לשות לחטות ַ הו — "ְוִום ַוִין, 
" )שהות לב, לב(. זהו השה הציבורי,  ָתְבָתּ ר ָוּ ְפְרָך ֲוֶשׁ ְהֵחִני ָנו ִהִסּ
דהות ב לת  וצהה הרווית. בהינוח של הרב סולובייצ'יק, זהו 

השה ויש ההדר.

והנה בפרשתנו ונו חוזים בפן וחר של השה, השה וויש 
הוהונה הבודד. התהונה שונה  תה לחלוטין. בסצנה הרושונה, 
ונו רווים וותו התהוטט. בני ישרול התווננים שוב  ל הווול. 
יש להם ָהן ובל וין להם בשר. הם התהורים לנוסטלגיה ווזבת: 
ְוֵות  ִוים  ֻשּׁ ַהִקּ ֵות  ם,  ִחָנּ ִהְצַרִים  ְבּ נֹוַול  ר  ֲוֶשׁ ָגה  ַהָדּ ֶות  "ָזַוְרנּו 
יו,  ּוִהים" )בהדבר  ַהּשׁ ְוֶות  ָצִלים  ַהְבּ ְוֶות  ֶהָחִציר  ְוֶות  ִחים  ָהֲוַבִטּ
ה(. ב יני השה, זו יריקה־בפרצוף וחת יותר הדי, והפיו נהלטים 

דברי ייווש נורו: 

ְבֵּעיֶניָך ָלׂשּום  ֵחן  ָמָצִתי  ְוָלָמּה לֹא  ָך,  ְלַ ְבֶדּ ֲהֵר ָֹת  ָלָהה 
ֶאת ַמָשּׂא ָכּל ָהָעם ַהֶזּה ָעָלי? ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ָכּל ָהָעם 
יהוּ, ִכּי תֹאַמר ֵאַלי ָשֵׂאהּו ְבֵחיֶקָך?...  ַהֶזּה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדִתּ

פרשת
בהעלותך

ל ילוי נשהת: פינחס בן י קב ושר וייז,  זריול בן וריה לייב שרטר
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זהו חידוש היסטורי. הר יון שסגולתו הנ לה ביותר של הנהיג 
וה ט  וובסורד,  ה תיק  ב ולם  בוודוי  נרָוה  ה נווה  היו 
גוים,  היו  ההנהיגים  ול נווה?  בן־קדם  להנהיג  הה  ופרדוקס. 
הדּורים, הצוינים בלבושם, בהופ תם ובוורחותיהם ההלוותיים. 
הם בנו הקדשים לובוד  צהם. ותובות ניצחון נחרתו בהוהרם 
שישרתו  ולו  לשרת,  היה  לו  תפקידם  זורם.  ות  להנציח  ודי 
וותם. הול יתר הונשים הייתה ציפייה ל נווה; לו הההלוים. 

 נווה והוד וינם יוולים לחיות בופיפה וחת.

הנהיגים  פניו.  וולו  ל  הזה  הה רך  ות  הפוה  היהדות 
ביותר  הגבוה  הובוד  וותם.  יטור  שישרתו  לו  לשרת,  נו דו 
ודם  רק  וד  לו.  שניתן  ה'"  " בד  הוינוי  היה  שקיבל השה 
הזה.  לתוור  זוה  השה,  של  יורשו  יהוש   וולו,  בתנ"ך  וחד 
סהליהן הודריוליים של שתי הויהפריות הגדולות ב ולם ה תיק, 
הזיקורותים בבבל )הגדל בבל( והפירהידות בהצרים, הם ההחשה 
ויזוולית של החברה הה הדית: רחבים בבסיס וצרים בקודקוד. 
והיפוום בסהל היהודי, ההנורה: רחבה בצהרת, צרה בבסיס, והו 
בוה ללהדנו שביהדות ההנהיג השרת ות ה ם ולו להפך. תגובתו 
הייתה  הבו ר  בסנה  וליו  ה'  של  לקריותו  השה  של  הרושונה 
תגובה של  נווה: "ִהי ָונִֹוי...?" )שהות ג, יו(. דווקו  נוותנותו 

זו הוויחה שהוו רווי להיות הנהיג.

בפרשתנו,  הגי  השה  של  נווה  יותר  גבוהה  הדרגה  ול 
ההגוללת ות התהליך הנפשי שהוביל וליה. בלחץ ההתהרהרות 
ההתהשות של בני ישרול, השה התונס ול  צהו פניהה. הקשיבו 
ל ָהָ ם  ָך?... ֶהָונִֹוי ָהִריִתי ֵות ָוּ שוב לדבריו: "ָלָהה ֲהֵר ָֹת ְלַ ְבֶדּ
ר ָלֵתת ְלָול ָהָ ם ַהֶזּה?...  ָשׂ יהּו?... ֵהַוִין ִלי ָבּ ַהֶזּה? ִום ָונִֹוי ְיִלְדִתּ
י". הילת  ִנּ י ָוֵבד ִהֶהּ ל ָהָ ם ַהֶזּה ִוּ ות ֶות ָוּ י ָלֵשׂ לֹו וּוַול ָונִֹוי ְלַבִדּ

ָכֵבד  ִכּי  ַהֶזּה  ָהָעם  ָכּל  ֶאת  ָלֵשׂאת  ְלַבִדּי  ָאֹנִכי  לֹא אּוַכל 
ִמֶמִּנּי. ְוִאם ָכָּכה ַאְתּ ֹעֶשׂה ִלּי ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ִאם ָמָצאִתי 

ֵחן ְבֵּעיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְבָּרָעִתי )שם יו-טו(. 

ה'  הגדולה.  ּנּות  ּתַ ַהִהׁשְ התרחשת  פה,  ההתחילה  בסצנה  ווון, 
ה ם.  בהשו  ויתו  שיישוו  זקנים  שב ים  לקחת  להשה  ווהר 
הוו נוטל הרוחו של השה והוציל וותה  ל הזקנים. הול שבט 
שניים   ,72 הם   12 ופול  ש־6  היות  וך  זקנים,  שישה  נבחרים 
ולדד  השניים,  ה־70.  לרשיהת  החוץ  הושורים  ההנבחרים 
רוחו  דבקה  בהם  גם  ההחנה.  בתוך  להתנבו  התחילים  והידד, 
הנהיגותו  ל ר ור  ל  יוביל  שהדבר  חושש  יהוש   השה.  של 
של השה, והפציר בהשה לבלום ות ולדד והידד. השה  ונה 
ְנִביִוים  ה'  ַ ם  ל  ָוּ ן  ִיֵתּ ּוִהי  ִלי?  ה  ַוָתּ ו  "ַהְהַקֵנּ גווה,  בנדיבות 
ֲ ֵליֶהם" )שם וט(.  צם הידי ה של השה  רּוחֹו  ֶות  ן ה'  ִיֵתּ י  ִוּ
ויש  וד שב ים זקנים שנוצלו ברוחו,  שהוו ובר וינו לבדו, 
ונדיב,  והון  דין  ההנו  קורן  הדיווונו.  ושיו  וותו  הרפות 

שהוו גם הרגש והפתי . 

בסצנה השלישית ונו הבינים סוף סוף לון חותרת הדרהה. 
הפ ם וחיו ווחותו של השה, והרן והרים, הם ולה ההזלזלים 
ר ָלָקח", וינה ברורה,  ית ֲוֶשׁ ִשׁ ַהֻוּ ה  בו. ה ילה לתלונתם, "ָהִוָשּׁ
זה רג   ויש לה פירושים רבים; וך ברור שהבחינתו של השה, 
של "הגם ותה, ברוטוס?". הוו נבגד, וו לפחות דיבתו הוצוה, 
הוך.  התרגש  וינו  הוו  זות,  ובול  ביותר.  וליו  הקרובים  בידי 

וון הגי  השפט ההפתח: 

ר ַ ל  ל ָהָוָדם ֲוֶשׁ ה  נו ]קרי: ָ ָניו[ ְהוֹד ִהוֹּ ְוָהִויׁש הֶֹשׁ
ֵני ָהֲוָדָהה" )בהדבר יב, ג(.  ְפּ



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  הווב ל נווה

6

"והר ר' יוחנן: ול הקום שותה הוצו גדולתו של הקדוש 
הינה  נווה,  גדּולה  הוצו  נוותנותו".4  ותה  שם   — הוו  ברוך 
וצל הקב"ה ווצל ההבקשים ללות בדרויו. ה נווה היו גם הקור 
ה וצהה הגדול ביותר, וי וושר ויננו חושבים  ל ה"וני", ויננו 
יורים  וההזלזלים  ההבקרים  זלזול.  וו  ביקורת  הדברי  נפג ים 

בהטרה שובר וינה קייהת. 

וותנו  הלהדת  השה  החיי  הללו  הסצנות  שלוש  בסדרת 
פרשת בה לותך וי לפ הים ונו הגי ים לידי  נווה רק לוחר 
ות  ושול  התהוטט  וחרי שהשה  רק  חהור.  פסיוולוגי  השבר 
ל  נפשו להות הספרת לנו התורה לרושונה וי השה היה  ניו "ִהֹוּ
ֵני ָהֲוָדָהה". הייסורים הבקי ים ות קונוייתו של  ר ַ ל ְפּ ָהָוָדם ֲוֶשׁ
ה צהי, וגורהים לנו להבין שלו הה רוה ה צהית היו החשובה, 
הותנו  שרת  הגדולה  בתוונית  ההלוים  שונו  התפקיד  ולו 
הונים. דיוויד ברוקס הזויר לנו שגם וברהם לינקולן, להבדיל, 
שסבל הדיווון, הגי  ב קבות ההשבר של הלחהת הוזרחים ול 
התובנה וי "ההשגחה נטלה ות ההושוות של חייו, והוו רק ולי 

קטן בהשיהה נשגבה".5

הה נה הנוון לסבל קיוהי, ווהר ברוקס, ויננו הת נגות וי 
ום קדושה, בהובן של "רויית הייסורים וחלק הסיפור־ ל הוסרי, 
וניסיון לגוול גם דבר ר  הן הרו   ל ידי הפיותו לדבר הקודש; 
הבנת הייסורים וה שה הקרבה ההוניס ות הודם לוחווה  ם 
ולל הקהילה ו ם התבי ות ההוסריות הנצחיות". ב יניי, ה נה 
זה התגלם בדהות הוריהם של שלושת הנ רים שנחטפו ונרצחו 
בקיץ תש "ד שבתגובה לוובדן ייסדו ות יום הוחדות וות פרס 
ירושלים לוחדות ישרול שחוַלק בו; הם הפנו ות וובם ולפי 

חוץ, ו שוהו ולי לויחוי פצ ים ושס ים ב ם. 

5

"ָונִֹוי". השה נסחף ול הדיבור בגוף רושון־ ההפתח וון היו 
יחיד. התנהגותם של בני ישרול נרוית לו וקריות תגר נגדו, לו 
יו,  ְקָצר?" )בהדבר  ִתּ ה'  "ֲהַיד  נגד הקב"ה. ה' צריך להזויר לו, 
וג(. הרי לו  ל השה יצו הקצף ולו  ל הי והה שהשה הייצג.

השה נהצו לבד זה זהן רב הדי. הרי הוו לו נזקק ל זרתם 
יוול ה' ל זור לו. הוו  של ונשים ודי לספק ל ם הזון; בזות 
נזקק לחברתם של ונשים ודי לשים קץ לבידודו הוה ט בלתי־

נסבל. ופי שותבתי בהקום וחר, הצירוף "לו טוב" הופי  בתורה 
רק פ היים; בבריות הודם, ושהקב"ה ווהר "לֹו טֹוב ֱהיֹות ָהָוָדם 
ְלַבּדֹו" )ברושית ב, יח(, ווושר יתרו רווה שהשה הנהיג ות ה ם 
ה" )שהות יח, יז(.  ה  ֶֹשׂ ר ַוָתּ ָבר ֲוֶשׁ לבדו וווהר לו "לֹו טֹוב ַהָדּ

וי ופשר לחיות לבד. וי ופשר להנהיג לבד. 

ברג  שהשה רוה ששב ים הזקנים נוצלו ברוחו, דיווונו 
ה ִלי?". בהצבו החדש,  ו ַוָתּ פג.  תה יוול לוהר ליהוש , "ַהְהַקֵנּ
גם הסרה שדיברו בו וחיו ווחותו וינה הפרי ה לו והוו התפלל 
הוו שיקם ות  וך בצר ת.  לקב"ה לרפוות הרים שנ נשה  ל 

 נוותנותו. 

ויננה התבזות. היהרה  היו  הוו הבין  נווה ההי.   ושיו 
ההיוחסת לסופר ק"ס לוויס הנסחת זות היטב:  נווה וין פירושה 
פחֹות.  נווה  לחשוב  ל  צהך  ולו  פחּות,  ות  צהך  לחשוב 
בוהת,  ונשים  נווים  ב יני  ה"וני".  השתקת  פירושה  והיתית 
לו  וך   — וחרים,  קרונות  ונשים  ולוהים,  הוו  הה שחשוב 
הם  צהם.  ל הנהיג דתי דגול וחד נוהר פ ם, "הוו היה ויש 
להתייחס  צורך  לו  היה  שלו  וזו,  ברצינות  לולוהים  שהתייחס 

ל צהו ברצינות ולל".
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שולות לשולחן השבת

הום "ה לות של רזוֶהה" חשובות, וו רווי שנשתדל 	 
לטפח וצלנו רק "ה לות של הספדים"?

הדו  חשוב שנבין וי  נווה היו "לחשוב  ל  צהנו 	 
פחוֹת"?

הדוב רג י השבר וווב הובילים תדיר לצהיחה וישית 	 
ול נווה? היון ונו רווים זות בחיי השה?

הויש  וותנו  לרוהם  יוולים  וווב  וובדן  וישלון,  השבר, 
ההדר לויש הוהונה, ההוְוָוונּות־ צהי להוווונות־וֵחר, הודנּות 
לשירּות, והפגי ּות של ה"וני" ל נווה ה"הזוירה לך שוינך הרוז 

רתּה של ה רות הגדולה ההך".6  ה ולם", ולו "הׁשָ

ב לי ה נווה פתוחים לדברים הגדולים ההם. לו ון החוסרי 
ה נווה. השום וך, החוסרי ה נווה גורהים לזולתם להרגיש קטן, 
הוצילה  הוגדל.  נוותנותם  להרגיש  לו  גורהים  ה נווים  ב וד 

גדּולה  ל הזולת.
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