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 ) 16' ט, קוהלת (טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּגבּוָרה

 .. הרע והפשרה, הטוב

 ט"שבת חנוכה תשס, "מקץ"דברים לפרשת 

אינני אוהב ): 9א " מ,בראשית( כדברי שר האופים - ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום, ֲחָטַאי-ֶאת

 לא את הפינוק ולאכמו אחיו ואינני זוקף לרעתו " באותה סירה"אינני . את יוסף

יבה המקצועית בבס Lingua Franca - כמעט ההתנשאות היאהרי ש, תנשאות שלווהה

החטא שאינני סולח לו הוא האטימות כלפי אביו הזקן שאהב אותו יותר , לא. שלי

, שם( ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם..  ַוֵּיְבְּך אֹתֹו,..ָיִמים ַרִּבים - מכל ועל שנתן לא להתאבל עליו

מעידים הישמעאלים ש היו פתוחות כפי ין כנען ומצרים בהרי הדרכים). 34-35ז "ל

אך חייב אני  .הלוך וחזוראת אחיו ח שלהמורידים אותו מצרימה והקלות בה 

 הוא מתגלה, בבית הסוהר) 1א "מ, שם( ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים, להודות שבפרשה זו

וות אלא גם להת, לא רק שחלומות הוא יודע לפתור נכונה. בגדולתובחוכמתו ו

מפתיע . מצילה את מצרים משנות הרעב הצפויותה" תלרשת ביטחון כלכלי"תוכנית 

 –תכניות ההצלה הנפרשות הימים אלה דומה בעיקרון לעד כמה רשת ביטחון זו 

הגברת השליטה הממשלתית על  - )כרגיל(ואצלנו במאוחר , במוקדם בעולם

 ָּכמֹוָך, ָנבֹון ְוָחָכם-יןֵא - זו חוכמתו .המשאבים הכלכליים במקום הפרטתם הגמורה

לא בטבעת פרעה שעל אצבעו ולא בבגדי  ?ובמה גדולתו .אומר לו פרעה) 39, שם(

המפואר שזכה " רכב הצמוד"לא ברביד הזהב שעל צווארו ולא ב, השש בהם הולבש

, יכול היה. את גדולתו אני מוצא דווקא בהתנהלותו מול אחיו). 41-43, שם(בו 

ֵאת , ָלנּו, ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב - כפי שאכן פחדו שיעשה עד סוף ימיו ,להשיב להם כגמולם

, אמנם מעניש אותם, אך הוא. )15' נ, בראשית(ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו אֹתֹו , ָהָרָעה-ָּכל

אך מה אלה לעומת מה שעוללו לו ומה , קצת מתעלל בהםאפילו אותם ו" מטרטר"

 ? שהוא יכול היה לעולל להם

 שהוכיח לעיני כל, "משפט שלמה"רה לפרשתנו את סיפור מצמידה כהפטהמסורת 

שתי הזונות היריבות ). 28' ג. 'מלכים א( ָחְכַמת ֱאלִֹהים ְּבִקְרּבֹו - , שלמה– ִּכי

ָלְך לֹא -ִלי ַגם-ַּגםחירה בין הקיצוניות של בבחדות את ההניצבות לפניו מציגות 

 -את חיי הילד ,  ולשמר את העיקרלבין הנכונות לוויתור כדי לשמור ְּגזֹרּו - ִיְהֶיה

הרי לא התכוון , שלמה). 26, שם (ְּתִמיֻתהּו-ְוָהֵמת ַאל, ַהָּילּוד ַהַחי-ָלּה ֶאת-ְּתנּו

 . ידע שדווקא בוויתור מובעת אהבת האם האמתית, בחכמתו. אכן להרג את הילד

רי לקבוע סד, גם במחיר של ויתור כואב, קר ולשמור על היקרילראות את הע, ואכן

ברגע של גדלות נפש אברהם אומר . זו תמציתה של התבונה האנושית, עדיפויות
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-ְוִאם, ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה-ִאם :ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי, ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך-ֲהלֹא ָכל -ללוט 

למרות זכות אבות  יצחק. ומונע קרע במשפחה) 9ג "י, בראשית( ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה

ו "כ, שם( ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים, ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו, ַּמִיםְֵּארֹת ַהבעל 

-ּיֹאֶמר ִּכיַו - בחר לחפור באר אחר באר ,לצאת למלחמה, במקום להתעמת -) 18

גם בנו עשו ידע  . העיקר-הרי זהו כי  )22, שם (ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ, ַעָּתה ִהְרִחיב ְיהָוה ָלנּו

ג "ל, שם (ָלְך-ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר, ָאִחי; ִלי ָרב-ֶיׁש -ולסלוח   גדלות נפש ולוותרתולהרא

שפלה ורצחנית , בוודאי לא אותה נקמה קיצונית. הוא אומר ולא נטר ולא נקם) 9

 .באנשי שכם ובמלכם, )5ט "מ, שם( ְמֵכרֵֹתיֶהם, ְּכֵלי ָחָמס -שמעון ולוי שנקמו 

ָהָיה -ֲאֶׁשר ָּכמֹוָך לֹא, ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון -ה שניתן לו טרה מרעיפה שבחים על שלמפהה

חוק רנופלים התפוחים "אך יש ). 12' ג, מלכים א(ָיקּום ָּכמֹוָך -ְוַאֲחֶריָך לֹא, ְלָפֶניָך

א בשכם קדוו -מבקש להכתיר את עצמו , בנו, רחבעם,  כאשר שלמה מת"....מן העץ

, אך המרי שם. ט על כל שבטי ישראלכדי להדגיש את היותו השלי, ולא בירושלים

ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵקל ; ֻעֵּלנּו-ִהְקָׁשה ֶאת, ָאִביָך..: ְרַחְבָעם-ֶאל, ַוְיַדְּברּו -בר בעיצומו כ

 שאביו החכם העמיד כפי). 3-4, ב"י, מלכים א( ְוַנַעְבֶדָּך— ּ,ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהָּקָׁשה

רה חדה בין שתי יבעם מוצעת ברחגם לר, לפני שתי הנשים המתדיינות לפניו

 היא ְּפֵני ְׁשלֹמֹה ָאִביו-ָהיּו עְֹמִדים ֶאת-ֲאֶׁשרַהְּזֵקִנים מפי , האחת. אפשרויות

, ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים--ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים -ותרנות ולנהוג בגמישות וב

ּכֹה .. ִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ַהְיָל -השניה עצה מתנשאת ומוקצנת מפי  וַהָּיִמים-ָּכל

ביהירותו הרבה וחכמתו , ורחבעם. ָקָטִּני ָעָבה ִמָּמְתֵני ָאִבי, ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶהם

ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם , ַוֲאִני, ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים, ָאִבי -המעטה אכן ענה למתלוננים 

קרע , ִיַׁשי-ַנֲחָלה ְּבֶבן-ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא- ַמה- וגרם לקרע בממלכה ָּבַעְקַרִּבים

 .)ב"י, מלכים א(שהביא בסופו של דבר לחורבן שני חלקיה 

כשם שיש פקודות . לא תמיד לא בכל מחיר הפשרה והוותרנות הן הדרך, אמת

מתנוסס " דגל שחור",  הבלתי נשכח של השופט בנימין הלויובניסוח, אשר, ומעשים 

מחיר גם ב, לם אין לא פשרה ולא וויתור שמו,יש רשע ורוע מוחלטים כך יש ,עליהם

לא זה הנוסח ( !אלי' מי לה -מתתיהו  ריאה המיוחסתקה ו,חנוכה היום. גבוה ויקר

אינה קריאה שיש בה פשרנות כפי שגם אין פשרנות בקריאתו ) בספר המקבים

ט נגד עיניו ברדתו מן הרואה את מפעלו מתמוט) 26, ב"שמות ל(המקורית של משה 

 .ההר אל העם החוגג סביב עגל הזהב

ראש ממשלת בריטניה , את השם הרע ביותר לפשרנות וויתור הוציא במאה הקודמת

Neville Chamberlain ,השלום בימינו" בשם 30.9.38- באשר "(Peace in our Time) 

א רק כניעה ל. וויתר לאדולף היטלר על חבל הסודטים בהסכם מינכן הידוע לשמצה
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נטלמן האנגלי עם המטריה וויתר לא על סקוטלנד או 'הג. לרשע מוחלט היתה כאן

 ..כוסלובקיה הקטנה'הוויתור היה על חשבונה של צ, וויילס

 היא אנו מוצאים שהנכונות להתפשר עם האפשרי, היסטוריה שלנוב, כנגד דוגמא זו

הרוב המכריע של הישוב לולא קיבל . זו שבזכותה זכינו לעצמאות ולקיום כמדינה

החלטת חלוקה שהציעה , 1947  בנובמבר29-ם מן ה"בארץ בברכה את החלטת האו

גבולות בלתי אפשריים ושקרעה מאיתנו חלקי ארץ מקודשים ומושאי תקוות של 

ושל המצפים , "זו שלנו וזו גם כן"לולא גבר קול הפשרה על קולם של , אלפי שנים

 אנו .להיות אזרחיה של מדינה יהודית עצמאיתים  לא היינו זוכ–למשיח בן דויד 

כאן היום בזכות אותה פשרה ובזכות הנכונות לשלם את המחיר שהיא גבתה 

 .וממשיכה לגבות

הוא כבר הוזכר . שותף מדעי, לפני שנים ביקר אותי עמית גרמני. לבסוף סיפור אישי

טלג ולסדר את לק) ?הגרמנית(שנבעו מנטייתו , שאלותיו אלי בזכות, מעל במה זו

יסודיות ", שוב(עליה אני סיפרתי והוא גם קרא , לאחר סיור במצדה" . העולם"

 אתה הרי –בעודנו עומדים לרדת במורד התלול הוא פנה אלי ושאל , ")גרמנית

האם אתה חושב שגם לנו יש מקום כל כך , )הגרמנית(נו למתמצא בתרבות ש

 שאני נושא מילדותי או הטבע אם זה המטען? היא עבורכםסימבולי כמו שמצדה 

! Weimar – אמרתי –) aber, sicher(בוודאי : אך להתאפק לא יכולתי, הציני שניחנתי בו

-ו, Bach ,Goetheעירם של . הסמל של התרבות הגרמנית, וויימר. לרגע אורו פניו

Schiller , העיר בה פעלו מגדולי האומנים– Kleeו -Kadinsky , הקומפוזיטוריםLisztו -

Strauss הוגים כמו Lutherו -Nietzscheמולדת ארכיטקטורת ה -Bauhaus והערס של 

-ורק עשר דקות מ "-אך אז הוספתי . הדמוקרטיה הגרמנית קצרת הימים

..Buchenwald.בנעורינו חונכנו על ברכי המסורת , ביר שאכןסמיד המשכתי לה,  אבל

  :של מצדה כסמל לקיומנו הלאומי

 !עלי שלשלת המחול

 !שנית מסדה לא תיפול

 !עלה נעלה? כושלה רגל

 ). יצחק למדן, "מסדה(".. בן יאיר שוב יתגלה

זו אך . גרעין השקפת העולם של לא מעטים בינינוהיא " תסמונת מצדה"גם היום 

 קמה מדינת על מסורתהלא , לא בזכות מצדה מתקיים העם היהודי. טעות קשה

, מקום אחרשם ולא בכל לא היה צדה הדגל הישראלי המתנופף על פסגת מ. ישראל

ההיסטוריה האנושית ידעה  .היו המופת שלנו, והם היו גיבורים, לו גיבורי מצדה

 והרומית ועד תרבות האינקא תהיווני,  גדולות ומפוארות מן המצרית,תרבויות

  .ת הצבאיתבוסתןששקעו יחד עם 
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של הקנאים ת שמאס ברצחנו,  הרב הזקן. על רבן יוחנן בן זכאיסיפרתיו 

. מוחבא בארון מתים אל מחנה הרומאים, וערק) קראו לעצמםכפי ש" (בריונים"וה

יבנה "וביקש שתינתן לו רק ) לעתיד קיסר ברומא(הובא לפני אספסינוס , שם

יודפת " ולא ל"מצדה וגיבוריה"וכך היהדות חייבת את קיומה לא ל". וחכמיה

מי ייתן "! יבנה וחכמיה "–ש בביטוי כמה יופי י". יבנה וחכמיה"כי אם ל, "ומורדיה

הר "ל אלא את ,"חברון וקבריה"לא ל, "ירושלים וחומותיה"ללא  חליניוגם אנו 

לא על פסגת מצדה כי אם , ואת מסעות הכומתה יסיימו" הצופים וחכמיו

 ..על הדשא שלפני הספריה הלאומית - ואולי מוטב ,באמפיתיאטרון שעל הר הצופים

יהיה הסיום והסיכום מן . שלה היו המוצא לדברי" עיתהטב"הפרשה וההפטרה 

  – שלי מאתיים טובות יותר מן האלף , עשר מלים–קראנו היום בה הפטרה ש

 .ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּברּוִחי-ִּכי ִאם--ְולֹא ְבכַֹח, לֹא ְבַחִיל

יא אשת  ה– ששבת חנוכה זו חלה בין ימי הזיכרון שלהם ,אבילאמי ודברי היום מוקדשים ל

  .עקרונות הוא איש וויתור ופשרה

 27         אהרן לבנשוס

 2008, דצמבר ב

 


