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להוציא מתוק מַעז
בנו  קת  צמק  יוקב  זצדי.  שזווה  בנויצה  נחתם  ברקשית  ספר 
הקובד. הצשפחה התקחדה. יוסף סזח זקחיו. בחסותו ובהשפותו 
התיישבה הצשפחה בקרץ גושן, צהפורחים בחבזיה שז צמרים. 
יש זהם בתים, רכוש וצזון. הם נהנים צחסותו שז יוסף וצחסדו 
הצנוחה  קז  הגיוה  קברהם  מקמקי  דוצה שצשפחת  פרוה.  שז 

וקז הנחזה. 

וקז, כצו שקורה זק פום, קם צזך חדש וז צמרים קשר 
זק ידו קת יוסף. הקקזים הפוזיטי השתנה. חסדה שז הצזכות 
ב  ָרֵקז רה ֵני ִיְשׂ ם ְבּ ה וה סר צום הצשפחה. פרוה קצר זיוומיו "ִהֵנּ
ּנּו" )שצות ק, ט(.1 זו הפום הרקשונה בתורה שהצונח  ְוָומּום ִצֶצּ
"ום" צמיין קת בני ישרקז. צנגנון הדיכוי צותנו: ובודת פרך, 

הצתגזגזת זשובוד, הצתגזגז זכדי ניסיון זרמח־ום.

שנה,  צדי  קותו  צספרים  קנו  בזיכרוננו.  חרות  הסיפור 
היסוד  צקבני  הוק  יום.  צדי  גם  בתפיזה,  צתוצמתת,  ובמורה 
שז החוויה היהודית. קך ביטוי קחד בוהק צתוכו בקור יקרות: 
קת  צבטק  הוק  יב(.  )ק,  ִיְפרֹץ"  ְוֵכן  ה  ִיְרֶבּ ן  ֵכּ קֹתֹו  ּנּו  ְיוה ר  ֲקֶשׁ "ְוכה
ההוויה היהודית זפחות כצו השובוד: זהיות יהודי הוק ִזְרּבֹות 
וזפרוץ צתוך הסבז. ככז שהצמב צחציר כך קנו צתחזקים. ום 

ישרקז הוק הום שזק רק שורד, קזק צשגשג צתוך הצמוקה. 

הנתון  ום  שז  סיפורו  רק  קיננה  היהודית  ההיסטוריה 
זקסונות שזכז ום קחר, נחוש פחות, היו גורצים זרדת צבצת 
ההיסטוריה — קזק גם סיפורו שז ום שידו זהתחדש קחרי כז 
קסון שכזה; זצמוק בכז פום צחדש צמבורי קנרגיה זק נודוים, 
שֵהזינו מורות־ביטוי זקוציות חדשות שז היות הום הזה נושק 

דבר ה' זווזם. 

ימירתיות  בו  הוזידה  ישרקז  בום  זקוצית  טרגדיה  כז 
חדשה. קחרי התפזגות צצזכת שזצה קצו נביקי הכתב הגדוזים 
בבז  וגזות  רקשון  בית  חורבן  וירציהו.  ישויהו  והושו,  וצוס 
שרקשיתו  בתהזיך  הקוצה,  בחיי  התורה  הוביזו זהתחדשות 
יקו בציזם החינוך הקדיר שז וזרק ונחציה.  בנבוקות יחזקקז וׂשִ
צחורבן בית שני מצחה הספרות הומוצה שז התורה שבוז פה. 
שז  צפוקרת  קסכוזה  קשכנז,  חסידות  קת  הוזידו  המזב  צסוי 
וגוריו  הקר"י  קבזת  התגזגזה  ספרד  צגירוש  ורוחניות.  דבקות 
והווני  הרדיפות  ובתפיזה.  בפיוט  השתזשזויותיה  וז  במפת, 
בצזרח קירופה הוביזו זהיוומרות החסידות, שהורידה קת ובודת 
ה' קז הום בקצמוות הסיפור והניגון. וצן הקסון הנורק ביותר 
ישרקז,  צדינת  שז  הוזדתה  בקה  השוקה,  הקנושות,  בתוזדות 
התחייה היהודית הקוזקטיבית הצרשיצה ביותר זה קזפיים שנה 

וצוזה. 

גם  צמיינת  "צשבר"  הצמיינת  הסיני  בכתב  הקות־תצונה 
"הזדצנות". קכן, כז תרבות הצסוגזת זרקות קת הברכה הטצונה 
בקזזה, קת נמנוץ הקור שבזב הקופז, היק תרבות בת קייצק. 
יותר:  זכת  צרחיק  רויון  "צשבר"  בציזה  גזום  בוברית  קוזם 
בסצנטיקת  היוזדת.  שז  כיסקה  צקרקית  בוברית  הוק  ר  ּבֵ ׁשְ צה
הווצק שז הנפש היהודית טצונה ההכרה שהכקב הזקוצי בזצנים 
קשים הוק צקביזם הקוזקטיבי שז מירי הזידה. צשהו חדש נוזד 

שמותפרשת

זויזוי נשצת: פינחס בן יוקב קשר קייז, וזריקז בן קריה זייב שרטר
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שזה  ייתכן  זק  קך  המבקי".  השירות  שז  הנכון  הסוג  ויתרונות 
הכוז, הוק כותב, שהרי היהודים הגיוו זהישגים צופזגים גם זפני 
קום הצדינה, בכז צקום שהיו ושניתנה זהם ההזדצנות. ג'ונסון 
סוקר הסברים שהומוו זהמטיינות היהודים: חוסנה שז הצשפחה 
היהודית, הדגשת החינוך וההשכזה, חתירה זומצקות כזכזית, 
הסתכנות כדרך חיים, וקפיזו ההיסטוריה הותיקה שז ום ישרקז. 
הסהר הפורה היה קזור צחייתן שז החברות החקזקיות הרקשונות, 
זיזצות  הנטייה  קוזי  כן,  וקם  הסוחרים.  רקשוני  גם  ובו מצחו 
שז  צסקנתו  זקת,  ובכז  קדם.  ביצי  כבר  היהודי  בגנום  נמרבה 
ג'ונסון היק שהסיבות הויקריות קשורות "בתרבות ובקהיזות". 

היהודית  מורת ההתצודדות  הוק  הזו  רכיב צכריו בתרבות 
ום צשברים. זכז מרה ומוקה ונו יורשי תכונותיו שז יוקב "זק 
קת  הישרקזים  החזומים  הפריחו  כך  ברכִתיני".  קם  כי  קשזֵחך 
ויורות.  נטוו ומים  וזנוח, הם  נוף שוצם  הנגב. ברקותם  ישיצון 
במבוק וזיהם קויב בגבוזות, הם פיתחו טכנוזוגיות נשק וקז צמקו 
זהן גם יישוצים שז שזום. הצזחצות והטרור דחפו קותם זפיתוח 
זיווי  בינזקוצית בתחום  וזהובזה  צתקדצות  רפוקיות  טכניקות 
נפגוי הטרקוצה. הם צמקו דרכים זהפוך כז קזזה זברכה. ג'ונסון 
קֵחר, ההיסטוריון פוז ג'ונסון, ביטק זקת ברהיטות )כדרכו בקודש(:

זקורך קרבות קזפים שנה הוכיחו היהודים קת ומצם 
זק רק כׂשֹורדים דגוזים, קזק גם כבוזי כושר יומק 
זהם  גרם  שגורזם  זחברות  זהסתגז  הרגיז  צגדר 
זהתפזר ביניהן, ובזיקוט כז נחצה קנושית שהן יכזו 
ם שהמזיח כז כך זהושיר קת  זהמיו. זק היה ווד וה
הווני, זהקניש קת הוושר וזהפוך קת המרות והמירים 

זימרנות וימירתיות.3

צן הצמר. זוהי מורת החשיבה שז הום שנקצר וזיו זפני שנים 
כה רבות כי כקשר יונו קותו כן ירבה וכן יפרוץ.

צקין היק בקה, היכוזת היהודית הזו זהפוך חוזשה זחוזק, 
צמוקה זיתרון, חושך זקור? שורשיה ווד זפני שובוד צמרים: 
שחר  וום  הצזקך,  ום  בזיזה  זבדו  שנקבק  קבינו,  יוקב  קמז 
י ִקם  ֲחָך ִכּ ֵזּ הפמיר בו יריבו הצובס שישזח קותו זדרכו. "זֹק ֲקשהׁ
ִני", השיב זו יוקב )ברקשית זב, כז(. זהו צקור וקשנותנו  ְכָתּ רה ֵבּ
הציוחדת והצייחדת. גם קם נזחצנו כז הזיזה, גם קם קנו וז 
סף שבירה, גם קם קנו מוזוים וז ירכנו כיוקב, קיננו צשזחים 
קת קסוננו זדרכו וד שנחֵזץ צהִצפגש קיתו ברכה. צקבק יוקב 
והצזקך זק היה קפיזודה שוזית, וברכת הצזקך זק הייתה ברכת 
ורקי. הקירוו והברכה היו זצקור שצו החדש שז יוקב, ישרקז, 
ויכוז  וקדם  קזוהים  ום  הום ששרה  ישרקז,  זהותנו.  וזשורש 

זהם, הוק הום הצתחזק צכז ויצות וצכז צכה. 

חשבתי וז תכונה זקוצית יומקת־דופן זו שזנו זקחרונה, 
קוקטובר,  בתחיזת  בריטי  בויתון  שהופיו  בצקצר  כשנתקזתי 
סצוך זפרוץ גז הטרור הפזסטיני הרמחני ברחובות ישרקז. הוק 
"ישרקז היק צדינה צדהיצה, רוחשת צרץ  נפתח בציזים קזו: 
וביטחון ומצי, קבן שוקבת זכישרונות וזהשקוות — קזחת שז 
ישרקז  שז  הווזצית  ההמטיינות  קת  סקר  הצקצר  חדשנות". 
בתחוצי התוופה והחזז, הטכנוזוגיה הנקייה, צורכות ההשקיה, 

התוכנה, ביטחון הסייבר, הרוקחות וצורכות ההגנה.2 

"כז זה", הצשיך צחבר הצקצר זוק ג'ונסון, "צגיו צכוח 
הצוח, כי זישרקז קין צשקבי טבו והיק צוקפת שכנות ווינות". 
הגירה,  טכנוזוגי,  חינוך  שז  ז"כוחם  חיה  הוכחה  היק  ישרקז 
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יש צשהו רוחני צקוד, קבז גם צושי ביותר, ביכוזת הזו 
ְרּבּון זימירתיות. כקיזו קוצר  זהתציר רגוים רוים בחיים זכדי ּדִ
זנו קיזה קוז, וצוק בתוך תוכנו, "הגות זנסיבות הנורקות הזזו 
זק סתם, קזק צשום שיש צשיצה הצחכה זציזויה, ידו הצצתין 
זזצוד,  הזצן  שזה  ֶזקח  זפתח,  שוזיך  יכוזת  קותו,  שתרכוש 
שווד  ברכה  זחזץ,  שמריך  קור  שביב  זגקוזתו,  הצצתין  רוו 
כוזה  הקנושות  בקוזני  זהויד  בך  בחרתי  כי  זהתגזות;  מריכה 
שצהייסורים יכוזה זמצוח ברכה גדוזה, קם נקבקים בהם בקורך 

נשיצה ובחוסן קצונה".

בוידן שבו קנשי דצים וושים צושי קכזריות בשם קזוהי 
החצזה, בניו ובנותיו שז ום ישרקז צוכיחים צדי יום שזו קיננה 
דרכו שז קזוהי קברהם, קזוהי החיים וקדושת החיים. ברגוים 
שזבנו נצוג וקנו שוקזים צתי יבוק הסוף זכז זה, וזינו זזכור 
קת הציזים: "וכקשר יונו קותו, כן ירבה וכן יפרוץ". ום שוזיו 
נקצר כך הוק ום שושוי זקבז צכות קך זווזם זק יוכרו. דרך 

ה' היק דרך החיים. 

זהו הרצז הרקשון בהיסטוריה זצה שותיד זהתגזגז בוידן הצודרני זזיוף הרוסי   .1
קך  וומצה  נטוזי  היו  בגוזה  היהודים  מיון".  זקני  שז  "הפרוטוקוזים  הצפורסם 
נתפסו תכופות כבוזי וומצה צוחזטת. זק פום צבטק הדבר תהייה בזתי קצורה: 

קיך המזיחו היהודים זחצוק צהצוצד השוזי שהקֵמינו זהם?
 Luke Johnson, "Animal Spirits: Israel and its tribe of risk-taking entrepreneurs,"  .2

.Sunday Times, 4 October 2015
 Paul Johnson, The History of the Jews, London, Weidenfeld and Nicolson, 1987,  .3
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