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ברכת עם
אחת האבחנות החדות והמשפירות ביותר שנשמרו אי פרב רל 

היירוד היהודי נאמרה בפי בלרב, נביא פגאני, בפרשתנו:

י ֵמרֹאׁש ֻצִריב ֶאְרֶאּנּו  ּ ִ
ָברֹות ֲאׁשּוֶרּנּו:  ּוִמְגּ
ן  ּ ֹ ֶהן ָרב ְלָבָדד ִיְשׁ

ב. )במדבר  ג, ט( ּוַבּגֹוִיב לֹא ִיְתַחָשּׁ

רביב — יהודיב וגוייב, מרריציב ומבקריב  אחד — ראו במיליב 
להיסטוריה  מחוץ  הרומד  רב  היהודי:  המצב  של  תמצית  אלו 
זה  ליהודיב  רמיב.  של  בגורלב  המושליב  הנורמלייב  ולחוקיב 
קרובות מדי, מקור  לגאווה. לשאינב־יהודיב, לרתיב  היה מקור 
לטינה ולשנאה. מאות רל מאות של שניב חיו היהודיב באירופה 
הנוצרית  "רב מנודה" —  פי ש ינה זאת הסוציולוג מקס ובר. 
ולמה.  איך  להתוו ח  רק  נותר  שוניב;  הס ימו שהיהודיב  ה ול 

תשובתה של התורה לשאלה זו מפתירה ורמוקה.

ה'.  את  שה ירו  היחידיב  היו  לא  היהודיב  התורה,  בזמן 
ז ה  ואף  ה'  את  שידר  לגוי  אחת  מובהקת  דוגמה  הוא  בלרב 
להתגלותו. דומיב לו ב ך הגוייב אבימלך ולבן, שה' דיבר אליהב 

בספר בראשית. מל יצדק מלך שלב, בן זמנו של אברהב, מתואר 
בתורה   והן לאל רליון. יתרו חותן משה היה  והן מדיין, אך 
ביותר  הנשגב  האירור  רל  המספרת  הפרשה  רל  מתנוסס  שמו 
את  ה יר  פררה  אפילו  סיני.  הר  מרמד  היהודית,  בהיסטוריה 
ּבֹו?"  ֱא־לִֹהיב  ר רּוַח  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ָ ֶזה  ה' באומרו רל יוסף, "ֲהִנְמָצא 

)בראשית מא, לח(.

לא רק שה' מתגלה גב לשאינב בני ברית, הוא אף רשוי 
להירנות לתפילתב אליו.  ך אמר שלמה בחנו ת המקדש: 

ָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ  ָך ִיְשׂ ר לֹא ֵמַרְמּ ְ ִרי ֲאֶשׁ ְוַגב ֶאל ַהָנּ
דֹול ְוֶאת  ְמָך ַהָגּ ְמרּון ֶאת ִשׁ י ִיְשׁ ֶמָך — ִ ּ ְרחֹוָקה ְלַמַרן ְשׁ
ִית ַהֶזּה.  ל ֶאל ַהַבּ ֵלּ טּוָיה ּוָבא ְוִהְתַפּ ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹרָך ַהְנּ
ר  ֲאֶשׁ ְ ּ ֹל  יָת  ְוָרִשׂ ָך  ְבֶתּ ִשׁ ְמ ֹון  ַמִיב  ַהָשּׁ ַמר  ְשׁ ִתּ ה  ַאָתּ
ֶמָך  י ָהָאֶרץ ֶאת ְשׁ ל ַרֵמּ ְ ִרי, ְלַמַרן ֵיְדרּון ָ ּ ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָנּ
ִנְקָרא ַרל  ְמָך  ִשׁ י  ּ ִ ְוָלַדַרת  ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַרְמּ ּ ְ ְלִיְרָאה אְֹתָך 

ִניִתי. )מל יב א' ח, מא-מג( ר ָבּ ִית ַהֶזּה ֲאֶשׁ ַהַבּ

זו  שאמרו  י "חסידי אומות  ח מינו המשי ו מסורת מקראית 
הזה  ה ינוי  שמור  בימינו  הבא".1  לרולב  חלק  להב  יש  הרולב 
לאותב גוייב שהצילו יהודיב בימי השואה מתוך הסת נות; ביד 
חסידי  אלף  מ־20  יותר  של  רשומיב שמותיהב  בירושליב  ושב 

אומות הרולב.

בריתו של ה' רב בני ישראל אין משמרה שהללו צדיקיב 
בדבריו  ההפך,  מתואר  אפילו  קורה  לפרמיב  מאחריב.  יותר 
י  ּ ִ" היהודיב:  אחיו  אל  הנביאיב,  אחרון  מלא י,  של  הנוקביב 
ֻמְקָטר  ָמקֹוב  ּוְבָ ל  ּגֹוִיב,  ַבּ ִמי  ְשׁ דֹול  ָגּ ְמבֹואֹו  ְוַרד  ֶמׁש  ֶשׁ ְזַרח  ִמִמּ

בלקפרשת

לרילוי נשמת: פינחס בן ירקב אשר אייז, רזריאל בן אריה לייב שרטר
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נתנו  ההיסטוריה של היהודיב היא חריגה מאוד: הב 
לרולב המררבי את רר י היסוד שלו ואת המונותיאיזב, 
הדומיננטית,  דתו  מייסד  ואת  האתיות  מסורותיו  את 
ומרדיפות  מדינה  מהירדר  מפיזור,  סבלו  זאת  וב ל 
הצליח  ש מרט  ברצח־רב  ששיאן  פוסקות,  בלתי 
מדהימה  התגשמות  חוו  אחריו  ומיד  בזמננו,  לגמרי 
של חלוב השיבה למולדת שלא זנחו מרולב. המתבונן 
בהיסטוריה הייחודית אינו י ול להימלט מהרושב  י 
יש לה חשיבות מיוחדת בתולדות האנושות, ושבאופן 
בשל  אב  ובין  אלוהית  בתו נית  אב  בין  אחר,  או  זה 
נסיבות מסתוריות, היהודיב נשאו רל גבב את סיפורו 

של הגורל האנושי.2

השאלה המתבקשת היא מדור יבחר לו ריבון הרולב  ולו, האל 
הנגיש ל ל אדב, רב אחד שיהיה רד לנו חותו בזירה האנושית. זו 
שאלה רצינית. אין לה תשובה קצרה. אך סבורני שחלק חשוב מן 
התשובה נוגר ל ך שאלוהיב הוא "אֵחר" מוחלט, ורל  ן הוא בחר 
לו רב שיהיה ה"אחר" של האנושות.  אלה היו היהודיב — זריב, 
שוניב, נבדליב, רב ששחה נגד הזרב וקרא תגר רל אלילי הזמן. 

היהדות היא קול־הנגד בשיחתה הגדולה של האנושות.

היחיד  הרב  היהודיב  היו  גלותב  שנות  אלפייב  לאורך 
שסירב,  קבוצה, להיטמר בתרבות השלטת או להמיר דתו לדת 
הרולב  את  לימדו  אך   — רב  סבל  בשל  ך  סבלו  הב  השלטת. 
 ולו שירור גדול. הב הראו שרב אינו צריך להיות חזק או גדול 
לאבד  רשוי  שרב  הראו  הב  פניב.  אליו  יישא  שאלוהיב   די 
ה ול — ארץ,  וח, ז ויות, בית — ורדיין לא לאבד תקווה. הב 
גדולות  אימפריות  דווקא לצדב של  לאו  נמצא  הראו שאלוהיב 

ּגֹוִיב, ָאַמר ה' ְצָבאֹות —  ִמי ַבּ י ָגדֹול ְשׁ ִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה; ִ ּ ׁש ִלְשׁ ֻמָגּ
ְלַחן ֲאדֹ־ָני ְמגָֹאל הּוא ְוִניבֹו ִנְבֶזה  ֱאָמְרֶ ב ֻשׁ ִליב אֹותֹו ֶבּ ב ְמַחְלּ ְוַאֶתּ

ָאְ לֹו!" )מלא י א, יא-יב(.

הריקריות  מסורותיה  רל  ל  היהודית  ההגות  מ ך,  יתרה 
איננה רואה בִנבחרּות היהודית ז ות יתר — אלא אחריות. פסוק־
י  המפתח  אן מצוי בנבואה מפורסמת של רמוס: "ַרק ֶאְתֶ ב ָיַדְרִתּ
ל ֲרוֹ נֵֹתיֶ ב"  ן ֶאְפקֹד ֲרֵליֶ ב ֵאת ָ ּ חֹות ָהֲאָדָמה — ַרל ֵ ּ ְפּ ל ִמְשׁ ִמֹ ּ

)רמוס ג, ב(.

הי ן, אב  ן, נמצאת היחידיות היהודית? מה תורף בר תו 
בלב  מתנוסס  לתשובה  הרמז  ן"?  ִיְשׁ ֹּ ְלָבָדד  ָרב  "ֶהן  בלרב  של 
ַרב;  השאלה: המילה "ַרב". שהרי ה' בחר בצאצאיו של אברהב ּ ְ
ואת בריתו בהר סיני  רת ִרב ַרב; וממצריב הציל רב, ולרב נתן 
ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶ ת  ב ּתִ תורה, ובהיסטוריה של רב הוא התררב. "ְוַאּתֶ
ּ ֲֹהִניב ְוגֹוי ָקדֹוׁש", אמר להב בהר סיני. היהדות היא הדת היחידה 
המציבה את אלוהיב במר ז הגדרתה הרצמית  רב. והיהודיב הב 

הרב היחיד שרצב זהותו מוגדרת במונחיב דתייב. 

ברולב הרתיק היו רמיב רביב ברלי אליב לאומייב. מנגד, 
ישנן דתות — אחיותיה הצרירות של היהדות — המאמינות באל 
אוניברסלי ובדת אוניברסלית. רק היהדות לבדה האמינה אז ורודה 
נו ח  זאת  ורב  אדב  ל ל  נגיש  שהוא  אוניברסלי  באל  מאמינה 
באורח ייחודי באורח חייו, בגורלו וביירודו של רב אחד מסויב: 
ב ֵרַדי, ְנֻאב ה', ַוֲאִני  י... ְוַאֶתּ ָחְרִתּ ר ָבּ י ֲאֶשׁ ב ֵרַדי, ְנֻאב ה', ְוַרְבִדּ "ַאֶתּ
ֵא־ל" )ישריהו מג, י-יב(. רב ישראל, בקורותיו ובחוקותיו, יהיה 
רדו של ה'. הוא יריד רל דבר גדול ממנו רצמו. ו ך א ן היה. 

 ך  תבה ההיסטוריונית ברברה טו מן: 
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או צבאות רנק. הב הראו שרב י ול להיות שנוא, נרדף, מושמץ, 
ורדיין אהוב רל אלוהיב. הב הראו של ל  לל היסטורי יש יוצא 
מן ה לל, ושמה שרוב הרולב מאמין בו ברגר נתון אינו בה רח 
האמת. היהדות היא סימן השאלה שאלוהיב מציב רל החו מה־

המקובלת הרונתית. 

מאתגר  אך  יש ון",  לבדד  "רב  להיות  נוח  ולא  קל  לא 
ומרורר השראה. 

רמב"ב, משנה תורה, הל ות תשובה ג, ה, ו ן הל ות מל יב ומלחמותיהב ח, יא.   .1
ובמקורות חז"ל במשנת רבי אלירזר ו )ק א(. 

Barbara Tuchman, Bible and Sword )New York: Ballantine, 1984(, ix–x. במהדורתו   .2
הרברית של הספר פסקה זו אינה נמצאת. 


