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על אי־חיזוי העתיד
יאקב שכב אי ארש עווי. הוע קרע יבניו. הוע רצה יברך עותם 

יפני מותו. עיע שנעום ברכתו מתחיי במאין חזרה תמוהה:

ִמים. ַעֲחִרית ַהָיּ ר ִיְקָרע ֶעְתֶכם ְבּ יָעה ָיֶכם ֵעת ֲעֶשׁ ֵהָעְספּו ְוַעִגּ
ֲעִביֶכם  ָרֵעי  ִיְשׂ ֶעי  ְמאּו  ְוִשׁ ַיֲאֹקב  ֵני  ְבּ ְמאּו  ְוִשׁ ְבצּו  ִהָקּ

)ברעשית מט, ע–ב(.

עחע.  בהבעי  פאמיים,  עמירה  עותה  אי  יכעורה  חוזר  יאקב 
ַעֲחִרית  "ְבּ באתיע,  שיקרה  ימה  מתייחס  הוע  הרעשון  במשפט 
ומערש  כן במשפט השני. רש"י, באקבות התימוע  ִמים". יע  ַהָיּ
ברעשית רבה,1 עומר כי יאקב "ביקש יגיות עת הקץ ונסתיקה 
ממנו שכינה והתחיי עומר עברים עחרים". יאקב ניסה יחזות עת 

האתיע עך גייה שעיננו יכוי.

עין זה פרט שויי. זוהי תכונה יסועית שי הרוחניות היהועית. 
ענחנו מעמינים שעיננו יכויים יחזות עת אתיעם שי בני עעם. 
הבחירות שינו. התסריט  אתיענו בעמצאות  ענחנו מאצבים עת 

אוע יע נכתב. האתיע פתוח. 

זה היה עחע ההבעיים המרכזיים בין ישרעי הקעומה ייוון 
ועפייו בגורי האיוור,  מֹויָרה,  היוונים העמינו בגורי,  האתיקה. 

ענענֶקה. כשהעורעקי מעיפי עמר ייעיוס שיהיה יו בן שירצח 
עותו, יעיוס אשה כי שיעי יעו יסכי זעת. בהיוויע הבן, יעיוס 
ִמסֵמר עת רגיו עי סיא ונטש עותו ימות. עיע שרואה צען שאבר 
שם הציי עותו, והייע געי עצי המיך והמיכה שי קורינתוס. 
בשי המום שנוצר ברגיו הוע נועא בשם עעיפוס — ְנפּוַח הֶרגי. 
המשך הסיפור יעוא. כי מה שניבע העורעקי קרה, וכי פאויות 
המנא רק אזרו יכך יקרות. משעמר העורעקי עת עברו, הגורי 
נחתם ועין יהשיבו. ראיונות עיה הם תשתיתה שי עחת התרומות 

הגעויות ביותר שי יוון יתרבות האוים: הטרגעיה.

והחורבנות  והייסורים  הצרות  כי  ימרות  הפיע,  ימרבה 
שבתנ"ך, באברית המקרעית עין מייה המציינת טרגעיה. "עסון" 
שי  הקיעסי  במובן  טרגעיה  עיננו  המקרעיות  נרעפותיו  ויתר 
המייה. בטרגעיה הגיבור ניעון ימפיה עו יחורבן שיבועו יו בשי 
ייקוי בעופיו עו בהתנגשות אם כוח אי כגון הגורי. ייהעות עין 
מייה יתופאה הזו, משום שעיננו מעמינים בגורי שרירותי, הכרחי 
וביתי נמנא. ענחנו חופשיים. ביענו יבחור. כישון המימרה שיש 
חייבים יהיות חופשיים,  מייחסים ייצחק בשביס זינגר: "ענחנו 

עין ינו ברירה!"

ראיון זה מבוטע באוצמה ובחריפות בפיוט יימים נורעים 
וביום  ייכתבון  השנה  "ברעש  כיצע  מתער  הוע  תוקף".  "ונתנה 
יע  ומי  בקצו  מי  ימות,  ומי  יחיה  "מי   — ייחתמון"  כיפור  צום 
ותפייה  "ותשובה  המהפך:  מגיא  עז  עבי   — היעה  וכן  בקצו", 
וצעקה מאבירין עת רוא הגזרה". גזר העין היוצע מיפני הקב"ה 
נתון תמיע יאראור. עין גזרה שעיננו יכויים יהמתיקה ויבטיה 

בהרעותנו שחזרנו בתשובה ונשתנינו. 

בתנ"ך יש עוגמה קיעסית יכך: 

פרשת
ויחי

יאייוי נשמת: פינחס בן יאקב עשר עייז, אזריעי בן עריה יייב שרטר
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וברמת  המעקרו  ברמת  הרבה  יועאים  ענחנו  ה 21  במעה 
מעה  ובו  יקום  ורועים  מאיה  כיפי  מסתכיים  ענחנו  המיקרו. 
מיייערע גיקסיות שבכי עחת מהן מעה מיייערע כוכבים. ענחנו 
טריייון  מעה  המכיי  ענושי  גוף  ורועים  מטה  כיפי  מסתכיים 
תעים, ובתוך כי עחע מהם אותק כפוי שי הגנום הענושי, 3.1 
מיייערע "עותיות" עורכו, כעי מייוי ספרייה בת חמשת עיפים 
כרכים. עבי נשער עבר עחע שעיננו יועאים ושיאוים יע נעא: 
מה יביע המחר בכנפיו. האבר, עמר הסופר יזיי פויס הערטיי, 
כך  משום  נועאת.  יע  ערץ  הוע  האתיע  עך  נוכרייה,  ערץ  הוע 

תחזיות כה רבות נכשיות.

האדם. הבביים  זהו ההבעי המהותי בין הטבא יבין טבא 
הקעמונים כבר יעאו יחזות במעויק עת תנואת כוכבי היכת ברקיא 
— עבי עפייו בימינו, אם כי סריקות המוח ומעא המוח, אעיין 
עיננו יכויים יחזות מה ענשים יאשו. תכופות הם מפתיאים עותנו.

הסיבה יכך היע שענחנו חופשיים. ענחנו בוחרים, ענחנו 
טואים, ענחנו יומעים, ענחנו משתנים, ענחנו צומחים. הכישיון 
המהֵיך בבית הספר נאשה זוכה פרס נובי. המנהיג שהכזיב מפגין 
פתעום עומץ ותבונה בשאת משבר. עיש האסקים השעפתן חושב 
יאזרה  חייו  יהקעיש עת שערית  ומחייט  מותו  יום  אי  פתעום 
ייעים  היו  ביותר שפגשתי  המצייחים  מהענשים  כמה  יאניים. 
שמוריהם נועשו מהם ועמרו שיע יציחו ְיָעָבר. ענחנו מתגרים 
תמיע בתחזיות. יש המעמינים שהחופש הוע עשייה. הם טואים. 

החופש הוע האושה עותנו יבני עעם.

ענחנו  עובייקטים.  רק  שעיננו  מפני  חופשיים  ענחנו 
סובייקטים. ענחנו מגיבים יע רק ימעוראות פיזיקייים, עיע גם 
יעופן שענו תופסים בו עת העירואים הייו. יש ינו תועאה, יע 

ְאָיהּו ֶבן  הּו ָימּות. ַוָיּבֹע ֵעָייו ְיַשׁ ִמים ָהֵהם ָחָיה ִחְזִקָיּ ָיּ ַבּ
י  ה ָעַמר ה': ַצו ְיֵביֶתָך ִכּ עֶמר ֵעָייו, "ֹכּ ִביע ַוֹיּ ָעמֹוץ ַהָנּ
י  ֵיּ ְתַפּ יר ַוִיּ ָניו ֶעי ַהִקּ ב ֶעת ָפּ ֵסּ ה ְויֹע ִתְחֶיה". ַוַיּ ֵמת ַעָתּ
י  ְכִתּ ִהְתַהַיּ ר  ֲעֶשׁ ֵעת  ָנע  ְזָכר  ה',  ה  "ָעָנּ ֵיעמֹר,  ה'  ֶעי 
ְבךְּ  יִתי". ַוֵיּ ֵאיֶניָך ָאִשׂ ֵים ְוַהּטֹוב ְבּ ֱעֶמת ּוְבֵיָבב ָשׁ ְיָפֶניָך ֶבּ
]ָחֵצר[  האיר  ָיָצע  יֹע  ְאָיהּו  ְיַשׁ ַוְיִהי  ָגעֹוי.  ִכי  ְבּ הּו  ִחְזִקָיּ
ֶעי  ְוָעַמְרָתּ  "ׁשּוב  ֵיעמֹר,  ֵעָייו  ָהָיה  ה'  ּוְעַבר  יכָֹנה,  ַהִתּ
י  ַמְאִתּ ִוע ָעִביָך: ָשׁ ה ָעַמר ה' ֱע יֵֹהי ָעּ י, ֹכּ הּו ְנִגיע ַאִמּ ִחְזִקָיּ
ְמָאֶתָך. ִהְנִני רֶֹפע ָיְך" )מיכים  ֶתָך. ָרִעיִתי ֶעת ִעּ ִפָיּ ֶעת ְתּ

ב' כ, ע–ה, ובנוסח עומה ישאיה יח, ע–ה(. 

הנביע ישאיהו עמר ימיך חזקיהו שהוע יע יקום ממחיתו, עך 
חזקיהו נרפע. הוע חי אוע חמש אשרה שנה. ה' שמא יתפייתו 
וחנן עותו בחיים. מכך מסיקה הגמרע, "עפייו חרב חעה מונחת אי 
צווערו שי עעם, עי ימנא אצמו מן הרחמים".2 ענחנו מתפייים 

יגורי טוב, עך עיננו מוסרים עת אצמנו ביע הגורי.

אם  הצליח.  הוא  מתגשם,  חיזוי  אם  חיזוי.  עיננה  נבועה 
עיע  חיזוי  יע  משמיא  נביע  נכשלה.  היא  מתגשמת,  נבואה 
אם  יקרה  "זה  עיע  יקרה",  "זה  סתם  עומר  עיננו  הוע  עזהרה. 
יע  הענושי,  החופש  נמצע  הנביע  איניו שי  ינגע  לא תשתנו". 

כורח הגורי.

נכחתי פאם בעספה שבה נתבקש ברנרע יועיס, היסטוריון 
צבעית  התארבות  שי  תוצעתה  עת  יחזות  העגוי,  העסיעם 
נהערת.  הייתה  תשובתו  זרה.  במעינה  עז  שהחיה  עמריקנית 
יתרה מכך, עני  ויכן עני מנבע רק עת האבר.  "עני היסטוריון, 
היסטוריון בגמיעות, ויכן עפייו האבר שעני מנבע אבר זמנו". 

זו הייתה תשובה יהועית מעוע. 
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מה  יייעיו  יספר  מיאקב כשרצה  הקועש  רוח  ניטיה  יכן 
יקרה יהם באתיע. ייעינו ממשיכים יהפתיא עותנו, כשם שענחנו 
ממשיכים יהפתיא עחרים. נברענו בצים עיוהים, ופירוש העבר 
שענחנו חופשיים. בברכת ה' ובאזרתו, בכוחנו יגעוי ויפרוח יותר 

מכפי שֵעי מי, עפייו ענו אצמנו, יכוי יחזות. 

שעיות ישויחן השבת

העם עתם רוצים יעאת עת האתיע? מעוא?	 
כיצע מעפשרת ינו עי יעיאת האתיע יהיות חופשיים?	 
ועיך תוכיו 	  מה עתם חושבים שמצפה יכם באתיע, 

יאזור יזה יקרות?

5

חישֹות. ענחנו מגיבים, עבי  רק  ינו מחשבות, יע  יש  מוח.  רק 
ענחנו יכויים גם יבחור שיע יהגיב. יש בנו משהו שעי עפשר 

יצמצמו יכעי חומר, יכעי תהייכים פיזיים שי סיבה ותוצעה.

מה שעמרו אי כך קעמונינו נותר ראנן, עמיתי ואמוק. ענחנו 
והוע אשה עותנו בצימו. יכך  חופשיים מפני שעיוהים חופשי 
מכוונות שיוש המייים שעמר ה' ימשה כשהתגיה עייו בסנה 
ומשה שעי ישמו. ה' אנה, "עהיה עשר עהיה". מקובי יתרגם 
ביטוי זה כעייו מובנו הוע "עני מי שעני", עך פירושו העמיתי 
הוע "עהיה מי ומה שעבחר יהיות". עני עיוהי החופש. עי עפשר 
יחזות עותי. ה' עומר זעת עווקע כעשר הוע מטיי אי משה עת 
ישרעי  שבני  רצה  הוע  יחופש.  מאבעות  אם  יהוציע  המשימה 

יהיו אעות חיה יאצמתו שי החופש.

יכוי  שעינו  גורי  עין  כתוב.  כבר  שהאתיע  תעמינו  עי 
יהשתנות, ועין חיזוי שעיננו יכויים יהפר. יע ניעונו יהיכשי, 
מפני  האתיע,  עת  חוזים  עיננו  הציחה.  יהיות  נויענו  יע  וגם 
שענחנו אושים עת האתיע: בבחירות שינו, בכוח הרצון, שינו, 

בהתמעתנו ובנחישותנו יהמשיך היעה.

העזכור  אצמו.  ישרעי  אם  כעמור,  היע,  יכך  האעות 
מרנפתח,  עסטית  אי  חקוק  ימקרע  מחוץ  יישרעי  הרעשון 
כתובת ניצחון אי אמים רבים שחקק בסביבות שנת 1225 יפני 
הספירה פראה מרנפתח הרביאי, יורשו שי פראה ראמסס השני. 
ֶזרא יו". יפנינו  ם, עין  אי ישרעי כתוב בה כך: "ישרעי הּוׁשַ
ע. אם ישרעי הוספע שוב ושוב בפי עויביו, עך מספיע מי  ֶהְסּפֵ
שמספיע עחרון. ערבאת עיפים שנה אם ישרעי חי, ואוע כוחו 

במותניו. 
רש"י יברעשית מט, ע; תימוע בביי, פסחים נו א"ע; ברעשית רבה מט, ה.  1

תימוע בביי, ברכות י א"ע.  2


