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כשאנחנו קוראים את התנ"ך ,רובנו נמצאים במצב נפשי שבו אנו
מקבלים את קיומו של אלוהים כמובן מאליו .בלימודי התנ"ך ,הן
במסגרות דתיות והן בחילוניות ,דנים בהתנהגותם של גיבורי התנ"ך,
שופטים את מוסריותם ומבקרים אותם – אבל לא את אלוהים .כך
מחברי התנ"ך לדורותיהם מוליכים אותנו שולל במשך אלפי שנים
באמצעות האג'נדה הנסתרת שלהם – להביא אותנו להאמין בקיומו
של אלוהים.
אבל אם נעז לקרוא שוב את הטקסט התנ"כי בראש פתוח נגלה
שם דמות שנקראת אלוהים והיא עתירת תכונות שליליות – סדיזם,
מניפולטיביות ,נקמנות ,נרקיסיזם ועוד .מהיכן הגיעו תכונות שליליות
אלה?
ההנחה המרכזית של הספר היא שלא אלוהים יצר את האדם ,אלא
האדם יצר את אלוהים .על כן ,הוא השליך עליו את תכונותיו שלו.
במילים אחרות ,האדם יצר את אלוהים בצלמו .כעת נסללת הדרך
להבין את עולמם של בני העת העתיקה ואת טבענו האנושי בכללותו.
אפשר להתווכח אם האירועים המסופרים בתנ"ך אכן קרו באמת.
אנשי דת ודאי יאשרו את קיומם ואילו ארכיאולוגים עשויים לכפור
בהם ולטעון שאין שום ממצא היסטורי המאשש זאת .אבל אין
מחלוקת שהיחסים בין הדמויות המופיעות בתנ"ך ,התנהגויותיהן
ואורח חייהן הם אותנטיים ונכונים לאותם ימים .אילו המציא הסופר
התנ"כי דפוסי יחסים שלא היו קיימים ,לא היה התנ"ך מתקבל בקרב
בני התקופה ולא היה לרב-מכר עולמי במשך כל השנים .על יחסים
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אלה בין בני התקופה מסתמך ספר זה .אלו קשרים אנושיים הפותחים
לפנינו צוהר נפלא לאופן חשיבתם של בני העת העתיקה .הספר שזור
השוואות בין אופנות החשיבה של העת העתיקה לזו של ימינו ועל כן
הוא מעניק לנו הצצה נדירה להתפתחות התרבותית שעברנו כולנו
ומאפשר להבין טוב יותר את בני החברה המסורתית החיים בינינו
ושומרים במידה מסוימת על אופנות חשיבה זו.
הספר מאחד שתי דיסציפלינות .האחת ,הפסיכולוגיה הקלינית,
הבוחנת את התנהגותן ואת עולמן הרגשי של הדמויות המופיעות
בתנ"ך .השנייה ,חקר התרבויות ,החוקרת את התרבויות המסורתיות
של העבר ושל ההווה ואת הפערים ביניהן ובין התרבות המודרנית.
הבחנה זו חשובה משום שהפסיכולוגיה הקלינית עוסקת על פי רוב
בבני המערב – שם פותחה ואף יושמה .מחבר הספר הוא פסיכולוג
קליני וחוקר תרבויות.
הספר פותח בהקדמה קצרה ומסיים באחרית דבר ארוכה יותר
שכותרתה "השפה שנשכחה" .הסיבה לכך היא שהספר מבקש ללמד
"שפה תרבותית" ועל כן יש לקפוץ למים ולהתנסות בה לפני כל
המשגה תיאורטית .כך לומד ילד שפה חדשה ,תחילה התנסות מעשית
ורק לאחר מכן תחביר ודקדוק .הקורא מוזמן אפוא להעז ולהתנסות
ולחוות את "השפה" שבני העת העתיקה דיברו בה והתנהלו על פיה
ממקור ראשון .מבט כולל יותר על השפה שנשכחה יינתן רק בסוף
הספר ,לאחר שהקורא יחוש אותה וצליליה יהיו מוכרים לו.
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בראשית
בריאת העולם – האם באמת יצירה כפי שחשבנו?
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ .ב וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה
פרק א :א ְ ּב ֵר ִׁ
אמר
ל-פנֵ י ַה ּ ָמיִ ם .ג וַ ּיֹ ֶ
ל-פנֵ י ְתהוֹ ם וְ רו ַּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַע ּ ְ
תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ח ֶֹׁש ְך ַע ּ ְ
ת-האוֹ ר ִּכי-טוֹ ב וַ ַ ּי ְב ֵ ּדל ֱאל ִֹהים ֵ ּבין
ֱאל ִֹהים יְ ִהי אוֹ ר וַ יְ ִהי-אוֹ ר .ד וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ְ
י-ע ֶרב
ָהאוֹ ר ו ֵּבין ַהח ֶֹׁש ְך .ה וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ אוֹ ר יוֹ ם וְ לַ ח ֶֹׁשך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִה ֶ
וַ יְ ִהי-ב ֶֹקר יוֹ ם ֶא ָחד.
ְ
יהי ַמ ְב ִ ּדיל ֵ ּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם .ז וַ ַ ּי ַעשׂ
יע ְ ּבתוֹ ך ַה ּ ָמיִ ם וִ ִ
אמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי ָר ִק ַ
ו וַ ּיֹ ֶ
יע ו ֵּבין ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל
יע וַ ַ ּי ְב ֵ ּדל ֵ ּבין ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַ
ת-ה ָר ִק ַ
ֱאל ִֹהים ֶא ָ
י-ע ֶרב וַ יְ ִהי-ב ֶֹקר יוֹ ם ֵׁשנִ י.
יע ָׁש ָמיִ ם וַ יְ ִה ֶ
יע וַ יְ ִהי-כֵ ן .ח וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ ָר ִק ַ
לָ ָר ִק ַ
ל-מקוֹ ם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָׁשה
אמר ֱאל ִֹהים יִ ָּקו ּו ַה ּ ַמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ֶא ָ
ט וַ ּיֹ ֶ
וַ יְ ִהי-כֵ ן .י וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לַ ַ ּי ָ ּב ָׁשה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ּ ַמיִ ם ָק ָרא יַ ּ ִמים וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים
ֹשה
יע זֶ ַרע ֵעץ ּ ְפ ִרי ע ֶ ׂ
אמר ֱאל ִֹהים ַּת ְד ֵׁשא ָה ָא ֶרץ ֶ ּד ֶׁשא ֵע ֶ ׂ
שב ַמזְ ִר ַ
ִּכי-טוֹ ב .יא וַ ּיֹ ֶ
שב
ל-ה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי-כֵ ן .יב וַ ּתוֹ ֵצא ָה ָא ֶרץ ֶ ּד ֶׁשא ֵע ֶ ׂ
ּ ְפ ִרי לְ ִמינוֹ ֲא ֶׁשר זַ ְרעוֹ -בוֹ ַע ָ
ה-פ ִרי ֲא ֶׁשר זַ ְרעוֹ -בוֹ לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי-
יע זֶ ַרע לְ ִמינֵ ה ּו וְ ֵעץ ע ֶ ׂ
ֹש ּ ְ
ַמזְ ִר ַ
י-ע ֶרב וַ יְ ִהי-ב ֶֹקר יוֹ ם ְׁשלִ ִׁישי.
טוֹ ב .יג וַ יְ ִה ֶ
יע ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם לְ ַה ְב ִ ּדיל ֵ ּבין ַה ּיוֹ ם ו ֵּבין ַה ָּליְ לָ ה
אמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי ְמאֹרֹת ִ ּב ְר ִק ַ
יד וַ ּיֹ ֶ
יע ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם
וְ ָהי ּו לְ אֹתֹת וּלְ מוֹ ֲע ִדים וּלְ יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים .טו וְ ָהי ּו לִ ְמאוֹ רֹת ִ ּב ְר ִק ַ
ת-שנֵ י ַה ּ ְמאֹרֹת ַה ְ ּגדֹלִ ים ֶאת-
ל-ה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי-כֵ ן .טז וַ ַ ּי ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶא ְׁ
לְ ָה ִאיר ַע ָ
ת-ה ּ ָמאוֹ ר ַה ָּקטֹן לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַה ַּליְ לָ ה וְ ֵאת
ַה ּ ָמאוֹ ר ַה ָ ּגדֹל לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַה ּיוֹ ם וְ ֶא ַ
ל-ה ָא ֶרץ .יח וְ לִ ְמ ׁשֹל
יע ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם לְ ָה ִאיר ַע ָ
ַהכּ וֹ כָ ִבים .יז וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתם ֱאל ִֹהים ִ ּב ְר ִק ַ
ְ
ַ ּב ּיוֹ ם ו ַּב ַּליְ לָ ה וּלְ ַה ְב ִ ּדיל ֵ ּבין ָהאוֹ ר ו ֵּבין ַהח ֶֹׁשך וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי-טוֹ ב .יט וַ יְ ִהי-
יעי.
ֶע ֶרב וַ יְ ִהי-ב ֶֹקר יוֹ ם ְר ִב ִ
ל-פנֵ י
ל-ה ָא ֶרץ ַע ּ ְ
אמר ֱאל ִֹהים יִ ְׁש ְרצ ּו ַה ּ ַמיִ ם ֶׁש ֶרץ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה וְ עוֹ ף יְ עוֹ ֵפף ַע ָ
כ וַ ּיֹ ֶ
ת-ה ַּת ִ ּנינִ ם ַה ְ ּגדֹלִ ים וְ ֵאת ָּכל-נֶ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה
יע ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם .כא וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ְר ִק ַ
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שת ֲא ֶׁשר ָׁש ְרצ ּו ַה ּ ַמיִ ם לְ ִמינֵ ֶהם וְ ֵאת ָּכל-עוֹ ף ָּכנָ ף לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי-
ָהר ֶֹמ ֶ ׂ
ת-ה ּ ַמיִ ם ַ ּב ַ ּי ּ ִמים וְ ָהעוֹ ף
טוֹ ב .כב וַ יְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים לֵ אמֹר ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמלְ א ּו ֶא ַ
י-ע ֶרב וַ יְ ִהי-ב ֶֹקר יוֹ ם ֲח ִמ ִׁישי.
יִ ֶרב ָ ּב ָא ֶרץ .כג וַ יְ ִה ֶ
א ֶרץאמר ֱאל ִֹהים ּתוֹ ֵצא ָה ָא ֶרץ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה לְ ִמינָ ּה ְ ּב ֵה ָמה וָ ֶר ֶמשׂ וְ ַחיְ תוֹ ֶ
כד וַ ּיֹ ֶ
ת-ה ְ ּב ֵה ָמה לְ ִמינָ ּה
ת-ח ַ ּית ָה ָא ֶרץ לְ ִמינָ ּה וְ ֶא ַ
לְ ִמינָ ּה וַ יְ ִהי-כֵ ן .כה וַ ַ ּי ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶא ַ
שה
אמר ֱאל ִֹהים נַ ֲע ֶ ׂ
ל-ר ֶמשׂ ָה ֲא ָד ָמה לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי-טוֹ ב .כו וַ ּיֹ ֶ
וְ ֵאת ָּכ ֶ
ל-ה ָא ֶרץ
ָא ָדם ְ ּב ַצלְ ֵמנ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנ ּו וְ יִ ְרדּ ּו ִב ְדגַ ת ַה ָ ּים ו ְּבעוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ו ַּב ְ ּב ֵה ָמה ו ְּבכָ ָ
ת-ה ָא ָדם ְ ּב ַצלְ מוֹ ְ ּב ֶצלֶ ם
ל-ה ָא ֶרץ .כז וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ל-ה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַע ָ
ו ְּבכָ ָ
אמר לָ ֶהם
ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא אֹתוֹ זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה ָ ּב ָרא א ָֹתם .כח וַ יְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים וַ ּיֹ ֶ
ת-ה ָא ֶרץ וְ כִ ְב ֻׁש ָה ו ְּרד ּו ִ ּב ְדגַ ת ַה ָ ּים ו ְּבעוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם
ֱאל ִֹהים ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמלְ א ּו ֶא ָ
אמר ֱאל ִֹהים ִה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ֶא ָּ
ת-כל-
ל-ח ָ ּיה ָהר ֶֹמ ֶ ׂ
ל-ה ָא ֶרץ .כט וַ ּיֹ ֶ
שת ַע ָ
ו ְּבכָ ַ
ל-ה ָא ֶרץ וְ ֶא ָּ
י-עץ ז ֵֹר ַע
ֵע ֶ ׂ
ל-ה ֵעץ ֲא ֶׁשר-בּ וֹ ְפ ִר ֵ
ת-כ ָ
ל-פנֵ י כָ ָ
שב ז ֵֹר ַע זֶ ַרע ֲא ֶׁשר ַע ּ ְ
ל-ח ַ ּית ָה ָא ֶרץ וּלְ כָ ל-עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וּלְ כֹל רוֹ ֵמשׂ
זָ ַרע לָ כֶ ם יִ ְהיֶ ה לְ ָאכְ לָ ה .ל וּלְ כָ ַ
ל-ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר-בּ וֹ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ֶא ָּ
שב לְ ָאכְ לָ ה וַ יְ ִהי-כֵ ן .לא וַ ַ ּי ְרא
ת-כל-יֶ ֶרק ֵע ֶ ׂ
ַע ָ
ֱאל ִֹהים ֶא ָּ
י-ע ֶרב וַ יְ ִהי-ב ֶֹקר יוֹ ם ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי.
ל-א ֶׁשר ָע ָ ׂ
שה וְ ִה ֵ ּנה-טוֹ ב ְמאֹד וַ יְ ִה ֶ
ת-כ ֲ

היוצר הגדול מתבונן סביבו ,מניף את שרביטו כקוסם והעולם נוצר.
כך חשים לא אחת ילדים בני שנתיים עד שש המתבוננים בעולם
בסקרנות ,מצווים עליו ציוויים בתקווה שיתגשמו – מאמינים לעיתים
בכוחן של מילים ,ביכולתן להתגשם .החוויה האומניפוטנטית היא
אפילו מוקדמת יותר :התינוק מלא בעצמו ומאמין בכוחו משום שהוריו
המטפלים בו במסירות מעניקים לו הרגשה שמה שהוא רוצה – לשבוע
כשהוא רעב ,להתחמם כשקר לו וכדומה – קורה .זוהי תמצית חוויית
היצירה שיוצרים רבים שואפים אליה וההנאה המקופלת בה עצומה.
ואולם אם נתבונן היטב כיצד אלוהים חווה את בריאת העולם נגלה
שהוא לא ממש מתפעל ממעשיו .הוא אומר על פי רוב "כי טוב"
ובמקרה אחד אפילו "טוב מאוד" אבל אין התפעלות אמיתית ותחושות
אופוריה המלוות תהליך יצירה משמעותי .אלוהים גם אינו מהרהר,
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אינו מתלבט ואינו מחפש פתרונות ,מה שחיוני לכל תהליך יצירה
גדול .הוא אינו מנסה ומתקן ,אינו סובל או מתאכזב ,אינו מתייאש
ומתחיל מההתחלה .הוא יוצר בציווי במקום באינטרוספקציה .בריאת
העולם קלה לו מאוד ,בדומה לילד בן ארבע המצווה על העולם את
רצונותיו .אכן ,האדם של אותם ימים התקשה לדמיין תהליך יצירה
אמיתי כפי שהוא מקובל היום שבו האדם מרשה לעצמו להיות מרוכז
ושקוע בעצמו ,מתעלם מסביבתו ומוציא מעצמו את המרב והמיטב
בתהליך לא פשוט שיש בו עליות ומורדות.
באותם ימים האדם לא היה יכול להתפנות מהלחץ הקבוצתי
ומהפחד מדמות הסמכות כדי להתמקד בעצמו ,להתפעל מעצמו
וליצור .כבר בסיפור הבריאה אלוהים מעודד את האדם "לרדות" במי
שהוא יכול ו"לכבוש" היכן שהוא יכול ועוד מוסיף שברא את האדם
בצלמו .אבל ברור לכל מי שאינו אדם מאמין שלא אלוהים ברא את
האדם ,אלא האדם ברא את אלוהים בצלמו ובדמותו – בדמות אותו
אב קדמון הרודה במי שכפוף לו .אכן ,האדם של אותם ימים התקשה
לדמיין תהליך יצירה מודרני אמיתי .יהיה עליו להמתין עוד כמה אלפי
שנים לעידן הנאורות שבו ייפרד מן הקבוצה ויהפוך לאינדיבידואל.
ואז כל אחד יוכל להיות אלוהים .בעצם טוב מאלוהים ,משום שהפעם
האדם יוכל ליצור באמת עולם חדש אמיתי בשונה מהילד בן הארבע
שרק מדמיין אותו.
אדם מודרני :יצרת עולם נפלא כל כך ואתה בכלל לא נראה מרוצה
ולא מתפעל ממעשיך.
אלוהים :יש לי ביטחון ואני תמיד מרוצה מעצמי.
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השבת – למי באמת דואג האב הקדמון?

סיפור גן עדן א – איך יוצרים תחושת קונספירציה?

יעי
ל-צ ָב ָאם .ב וַ יְ כַ ל ֱאל ִֹהים ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
פרק ב :א וַ יְ כֻ לּ ּו ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ְ
ל-מלַ אכְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה .ג וַ יְ ָב ֶרךְ
יעי ִמ ָּכ ְ
ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה וַ ִ ּי ׁ ְשבּ ֹת ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ל-מלַ אכְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ר-ב ָרא
יעי וַ יְ ַקדֵּ ׁש אֹתוֹ ִּכי בוֹ ׁ ָש ַבת ִמ ָּכ ְ
ֱאל ִֹהים ֶאת-יוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ֱאל ִֹהים לַ ֲעשׂ וֹ ת.

ן-ה ֲא ָד ָמה וַ ִ ּי ּ ַפח ְ ּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת
ת-ה ָא ָדם ָע ָפר ִמ ָ
יצר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ָ
פרק ב :ז וַ ִ ּי ֶ
ַח ִ ּיים וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה .ח וַ ִ ּי ַּטע יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ַ ּג ְ ּ
ן-ב ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם וַ ָ ּי ֶשׂ ם
ל-עץ נֶ ְח ָמד
ׁ ָשם ֶא ָ
ן-ה ֲא ָד ָמה ָּכ ֵ
ת-ה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יָ ָצר .ט וַ ַ ּי ְצ ַמח יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ָ
ְ
לְ ַמ ְר ֶאה וְ טוֹ ב לְ ַמ ֲאכָ ל וְ ֵעץ ַה ַח ִ ּיים ְ ּבתוֹ ך ַה ָ ּגן וְ ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע .י וְ נָ ָהר י ֵֹצא
אשים .יא ׁ ֵשם ָה ֶא ָחד
ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ֶא ַ
ת-ה ָ ּגן ו ִּמ ׁ ּ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד וְ ָהיָ ה לְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָר ׁ ִ
ר-שם ַה ָ ּז ָהב .יב וּזְ ַהב ָה ָא ֶרץ
ל-א ֶרץ ַה ֲחוִ ילָ ה ֲא ׁ ֶש ׁ ָ
ּ ִפ ׁישוֹ ן הוּא ַה ּס ֵֹבב ֵאת ָּכ ֶ
ם-ה ָ ּנ ָהר ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִ ּגיחוֹ ן הוּא ַה ּסוֹ ֵבב
ַה ִהוא טוֹ ב ׁ ָשם ַה ְ ּבדֹלַ ח וְ ֶא ֶבן ַה ׁ ּש ַֹהם .יג וְ ׁ ֵש ַ
ְ
ישי ִחדֶּ ֶקל הוּא ַההֹלֵ ך ִק ְד ַמת ַא ׁ ּשוּר
ל-א ֶרץ כּ ו ּׁש .יד וְ ׁ ֵשם ַה ָ ּנ ָהר ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ֵאת ָּכ ֶ
ן-ע ֶדן
וְ ַה ָ ּנ ָהר ָה ְר ִב ִ
יעי הוּא ְפ ָרת .טו וַ ִ ּי ַּקח יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ת-ה ָא ָדם וַ ַ ּי ִ ּנ ֵחה ּו ְבגַ ֵ
ץ-ה ָ ּגן ָאכֹל
ל-ה ָא ָדם לֵ אמֹר ִמכּ ֹל ֵע ַ
לְ ָע ְב ָד ּה וּלְ ׁ ָש ְמ ָר ּה .טז וַ יְ ַצו יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ַע ָ
ָ
ּתֹאכֵ ל .יז ו ֵּמ ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע ל ֹא תֹאכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכי ְ ּביוֹ ם ֲאכָ לְ ך ִמ ּ ֶמנּ ּו מוֹ ת
ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ל ֹא-טוֹ ב ֱהיוֹ ת ָה ָא ָדם לְ ַבדּ וֹ ֶא ֱע ֶשׂ ה-לּ וֹ ֵעזֶ ר
ָּתמוּת .יח וַ ּי ֶ
ש ֶדה וְ ֵאת ָּכל-עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם
ל-ח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
ן-ה ֲא ָד ָמה ָּכ ַ
ְּכנֶ גְ דּ וֹ  .יט וַ ִ ּי ֶצר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ָ
ל-ה ָא ָדם לִ ְראוֹ ת ַמהּ ִ -י ְק ָרא-לוֹ וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָרא-לוֹ ָה ָא ָדם נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה הוּא
וַ ָ ּי ֵבא ֶא ָ
ש ֶדה
ל-ה ְ ּב ֵה ָמה וּלְ עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וּלְ כֹל ַח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
ׁ ְשמוֹ  .כ וַ ִ ּי ְק ָרא ָה ָא ָדם ׁ ֵשמוֹ ת לְ כָ ַ
ישן
וּלְ ָא ָדם ל ָ
ֹא-מ ָצא ֵעזֶ ר ְּכנֶ גְ דּ וֹ  .כא וַ ַ ּי ּ ֵפל יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ַּת ְרדֵּ ָמה ַע ָ
ל-ה ָא ָדם וַ ִ ּי ׁ ָ
ּ
ּ
ת-הצֵּ לָ ע
וַ ִ ּי ַּקח ַא ַחת ִמצַּ לְ ע ָֹתיו וַ ִי ְסגּ ֹר ָ ּב ָשׂ ר ַּת ְח ֶּת ָ ּנה .כב וַ ִי ֶבן יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ֹאמר ָה ָא ָדם זֹאת ַה ּ ַפ ַעם
ל-ה ָא ָדם .כג וַ ּי ֶ
ן-ה ָא ָדם לְ ִא ׁ ּ ָשה וַ יְ ִב ֶא ָה ֶא ָ
ֲא ׁ ֶשר-לָ ַקח ִמ ָ
ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי ו ָּב ָשׂ ר ִמ ְ ּב ָשׂ ִרי לְ זֹאת יִ ָּק ֵרא ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ֵמ ִא ׁיש לֻ ְק ָחהּ -זֹאת .כד ַעל-
ת-א ּמוֹ וְ ָד ַבק ְ ּב ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ָהי ּו לְ ָב ָשׂ ר ֶא ָחד .כה וַ ִ ּי ְהי ּו
ת-א ִביו וְ ֶא ִ
ב-א ׁיש ֶא ָ
ֵּכן יַ ֲעזָ ִ
יהם ֲערו ּ ִּמים ָה ָא ָדם וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ל ֹא יִ ְתבּ ׁ ָֹש ׁשוּ.
ׁ ְשנֵ ֶ

אלוהים שובת ביום השבת ומייד מברך ומקדש את שביתתו .כמו ילד
קטן המרוצה ממעשיו .בקרוב יבקש מכולם לעשות כמוהו .אכן ,ילדים
אוהבים משחקי חיקוי .אלוהים אינו אומר" :תראו איזה רעיון מקורי יש
לי – יום חופש אחד בכל שבעה ימים .פשוט רעיון גאוני .איך לא חשבו
על זה לפני .הרי בני אדם באמת צריכים לנוח .הרי הם עובדים כמו
חמורים ואם לא יהיה חוק שמעניק להם יום חופש – נניח כל שבעה
ימים – הם לא ייקחו לעצמם יום חופש כזה" .לא כך חושב אלוהים.
כלומר ,לא כך חשבו בני העת העתיקה .במקום לחשוב במונחים של
יצירה והתפעלות הם חשבו במונחי קדושה וחיקוי .מעבר לכך ,ככל
שליט טוטליטרי אלוהים אינו עסוק בדאגה לבני האדם אלא לעצמו.
בני אדם יחקו אותו לא משום שהם זקוקים ליום חופש בשבוע ,אלא
משום שכך נהג הוא ,דמות הסמכות.
אדם מודרני :תגיד ,אלוהים ,זה לא מצחיק שאתה מברך את מה שאתה
עצמך עשית? אצלנו אומרים "יהללך זר ולא פיך"
אלוהים :אני תמיד מברך את מה שאני עושה ואני רוצה שגם בני
האדם יעשו כמוני.
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אלוהים בונה לו גן יפה ומציב שם את האדם שיצר כדי שישמור על
גנו .אבל בגן הוא נוטע שני עצים מגרים להפליא – עץ החיים שמי
שאוכל ממנו חי לעולם (נראה בפסקה הבאה) ועץ הדעת שגורם למי
שאוכל ממנו להיות חכם ולהבין דברים .מי לא ירצה לאכול מפריים
של שני עצים אלה?! אבל אלוהים במשחקו הסדיסטי להפליא מצווה
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על האדם שלא לאכול מעץ הדעת ,אחרת ימות .אם כן ,למה הוא
נטע אותו בגן?! האב הקדמון רצה שליטה מוחלטת בילדיו .הוא
יצר להם קונפליקט שאין להם דרך ליישב אותו :הם רוצים להיות
חכמים והעץ המפתה לפניהם אבל אם יאכלו ייענשו ...יש כמובן עוד
משחקים קטנים ומשפילים של האב הקדמון – הוא יוצר את האדם
מעפר כמו שיוצרים פסל מחומר ואת האישה הוא יוצר מהגבר ובסוף
הוא אומר להם שהם "בשר אחד" .כאילו אין לכל אחד מהם "אני"
עצמאי משלו .כך נראו החיים פעם ברבות מהחברות המסורתיות וגם
במקצת החברות האלה היום .לאדם אין ערך של ממש וניתן לשחק
בו .בחברות האלה מטרת ההורה היא לדאוג שהילד לא ימרוד בו ועל
כן הוא גם משפיל אותו כדי שידע את מקומו .כך הם גם היחסים בין
השליט לכפוף לו וברוח זאת יצר האדם של אותם ימים את אלוהיו.
חברות מודרניות מבוססות על החשיבה ההפוכה – יש להעניק לילד
חוויה של הצלחה כדי לפתח את חשיבתו העצמאית.
אין פלא שבחברות מסורתיות ,הן של העבר והן של ההווה,
פורחת תרבות הקונספירציה – כלומר האמונה שיד מכוונת שולטת
בנו ללא ידיעתנו .למשל ,האמונה של רבים בעולם הערבי שאסון 11
בספטמבר של קריסת מגדלי התאומים הוא פעולה שהאמריקאים עשו
לעצמם כדי להאשים את העולם הערבי היא תיאוריית קונספירציה.
לאדם וחווה בגן עדן כמו לרבים מאזרחיהן של מדינות טוטליטריות
שאין בהן שקיפות שלטונית ישנה החוויה שיד נעלמה מושכת בחוטים
והם חשים כמריונטות .לשקיפות רבה יותר מצד הסמכות ,יהיה זה
הורה או שליט ,יצטרך האדם להמתין עוד כמה אלפי שנים עד
להתפתחותה של החברה המודרנית בעת החדשה .בחברה זו ייעלמו
מרבית תיאוריות הקונספירציה.
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אדם מודרני :אלוהים ,למה נטעת את שני העצים בגן עדן? הרי ידעת
שהפרי יגרה את אדם וחווה.
אלוהים :מעצם השאלה אני רואה שאתה לא מבין משהו חשוב בחינוך
ילדים .אתה לא מבין שצריך לגרות ילד כדי שילמד להתאפק? אחרת,
איך ילמד?!
אדם מודרני :אדם וחווה ,אתם לא רואים איזו מניפולציה אלוהים
עושה לכם?
אדם וחווה :אלוהים הוא טוב.

סיפור גן עדן ב – איך יוצרים חטא קדמון?
ֹאמר
פרק ג :א וְ ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּם ִמכּ ֹל ַח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים וַ ּי ֶ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה
י-א ַמר ֱאל ִֹהים ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמכּ ֹל ֵעץ ַה ָ ּגן .ב וַ ּת ֶ
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה ַאף ִּכ ָ
ֶא ָ
ְ
ה ָ ּגן ָא ַמר ֱאל ִֹהיםֶא ַ
ל-ה ָ ּנ ָח ׁש ִמ ּ ְפ ִרי ֵע ַ
ץ-ה ָ ּגן נֹאכֵ ל .ג ו ִּמ ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבתוֹ ך ַ
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה ל ֹא-
ֹאמר ַה ָ ּנ ָח ׁש ֶא ָ
ן-ת ֻמתוּן .ד וַ ּי ֶ
ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ ל ֹא ִת ְ ּגע ּו בּ וֹ ּ ֶפ ְּ
יתם
מוֹ ת ְּת ֻמתוּן .ה ִּכי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים ִּכי ְ ּביוֹ ם ֲאכָ לְ כֶ ם ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ נִ ְפ ְקח ּו ֵעינֵ יכֶ ם וִ ְהיִ ֶ
ֵּכאל ִֹהים י ְֹד ֵעי טוֹ ב וָ ָרע .ו וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ׁ ּ ָשה ִּכי טוֹ ב ָה ֵעץ לְ ַמ ֲאכָ ל וְ כִ י ַת ֲאוָ ה-הוּא
יש ּה ִע ּ ָמ ּה
לָ ֵעינַ יִ ם וְ נֶ ְח ָמד ָה ֵעץ לְ ַה ְשׂ ִּכיל וַ ִּת ַּקח ִמ ּ ִפ ְריוֹ וַ ּתֹאכַ ל וַ ִּת ֵּתן ַ ּגם-לְ ִא ׁ ָ
יהם וַ ֵ ּי ְדע ּו ִּכי ֵע ֻיר ּ ִמם ֵהם וַ ִ ּי ְת ּ ְפר ּו ֲעלֵ ה ְת ֵאנָ ה וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו
וַ ּיֹאכַ ל .ז וַ ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ׁ ְשנֵ ֶ
ְ
לָ ֶהם ֲחגֹרֹת .ח וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ֶאת-קוֹ ל יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ְת ַה ֵּלך ַ ּב ָ ּגן לְ רו ַּח ַה ּיוֹ ם וַ ִ ּי ְת ַח ֵ ּבא
ָה ָא ָדם וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ִמ ּ ְפנֵ י יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ְ ּבתוֹ ְך ֵעץ ַה ָ ּגן .ט וַ ִ ּי ְק ָרא יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶאל-
י-עירֹם ָאנֹכִ י
ָה ָא ָדם וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶאת-קֹלְ ָך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַ ּב ָ ּגן וָ ִא ָירא ִּכ ֵ
ֹאמר לוֹ ַא ֶ ּי ָּכה .י וַ ּי ֶ
ָ
ָ
יתיך לְ ִבלְ ִּתי
ן-ה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִ
ֹאמר ִמי ִה ִ ּגיד לְ ך ִּכי ֵעירֹם ָא ָּתה ֲה ִמ ָ
וָ ֵא ָח ֵבא .יא וַ ּי ֶ
ה-לי
ֲאכָ ִ
ל-מ ּ ֶמנּ ּו ָאכָ לְ ָּת .יב וַ ּי ֶ
ֹאמר ָה ָא ָדם ָה ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ָּתה ִע ּ ָמ ִדי ִהוא נָ ְתנָ ִּ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה
ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים לָ ִא ׁ ּ ָשה ַמהּ -זֹאת ָע ִשׂ ית וַ ּת ֶ
ן-ה ֵעץ וָ אֹכֵ ל .יג וַ ּי ֶ
ִמ ָ
ית ּזֹאת ָארוּר
ל-ה ָ ּנ ָח ׁש ִּכי ָע ִשׂ ָ
ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ַ
יאנִ י וָ אֹכֵ ל .יד וַ ּי ֶ
ַה ָ ּנ ָח ׁש ִה ׁ ּ ִש ַ
ְ
ָ
ש ֶדה ַע ְ ּ
ל-גחֹנְ ך ֵתלֵ ך וְ ָע ָפר ּתֹאכַ ל ָּכל-יְ ֵמי
ל-ה ְ ּב ֵה ָמה ו ִּמכּ ֹל ַח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
ַא ָּתה ִמ ָּכ ַ
ָ
ָ
ָ
ַח ֶ ּי ָ
ֹאש
יך .טו וְ ֵא ָיבה ָא ׁ ִשית ֵ ּבינְ ך ו ֵּבין ָה ִא ׁ ּ ָשה ו ֵּבין זַ ְר ֲעך ו ֵּבין זַ ְר ָע ּה הוּא יְ ׁשו ְּפך ר ׁ
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ל-ה ִא ׁ ּ ָשה ָא ַמר ַה ְר ָ ּבה ַא ְר ֶ ּבה ִעצְּ בוֹ נֵ ְך וְ ֵהרֹנֵ ְך ְ ּב ֶע ֶצב
וְ ַא ָּתה ְּת ׁשו ֶּפנּ ּו ָע ֵקב .טז ֶא ָ
יש ְך ְּת ׁשו ָּק ֵת ְך וְ הוּא יִ ְמ ׁ ָש ָ ּ
י-ש ַמ ְע ָּת
ל-ב ְך .יז וּלְ ָא ָדם ָא ַמר ִּכ ׁ ָ
ל-א ׁ ֵ
ֵּתלְ ִדי ָבנִ ים וְ ֶא ִ
ית ָ
יך לֵ אמֹר ל ֹא תֹאכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ֲארו ָּרה
ן-ה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִ
לְ קוֹ ל ִא ׁ ְש ֶּת ָך וַ ּתֹאכַ ל ִמ ָ
ָה ֲא ָד ָמה ַ ּב ֲעבו ֶּר ָך ְ ּב ִעצָּ בוֹ ן ּתֹאכְ לֶ ָ ּנה כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יח לָ ְך
יך .יח וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ַּת ְצ ִמ ַ
ש ֶדה .יט ְ ּבזֵ ַעת ַא ּ ֶפ ָ
ת-ע ֶשׂ ב ַה ּ ָ ׂ
ל-ה ֲא ָד ָמה
וְ ָאכַ לְ ָּת ֶא ֵ
יך ּתֹאכַ ל לֶ ֶחם ַעד ׁשו ְּב ָך ֶא ָ
ל-ע ָפר ָּת ׁשוּב .כ וַ ִ ּי ְק ָרא ָה ָא ָדם ׁ ֵשם ִא ׁ ְש ּתוֹ
י-ע ָפר ַא ָּתה וְ ֶא ָ
ִּכי ִמ ּ ֶמ ָ ּנה לֻ ָּק ְח ָּת ִּכ ָ
ל-חי .כא וַ ַ ּי ַעשׂ יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים לְ ָא ָדם וּלְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת
ַח ָ ּוה ִּכי ִהוא ָהיְ ָתה ֵאם ָּכ ָ
ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֵהן ָה ָא ָדם ָהיָ ה ְּכ ַא ַחד ִמ ּ ֶמנּ ּו לָ ַד ַעת טוֹ ב
עוֹ ר וַ ַ ּילְ ִ ּב ׁ ֵשם .כב וַ ּי ֶ
וָ ָרע וְ ַע ָּתה ּ ֶפן-יִ ׁ ְשלַ ח יָ דוֹ וְ לָ ַקח ַ ּגם ֵמ ֵעץ ַה ַח ִ ּיים וְ ָאכַ ל וָ ַחי לְ עֹלָ ם .כג וַ יְ ׁ ַש ְּל ֵחה ּו
ת-ה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר לֻ ַּקח ִמ ׁ ּ ָשם .כד וַ יְ גָ ֶר ׁש ֶאת-
ן-ע ֶדן לַ ֲעבֹד ֶא ָ
יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ַ ּג ֵ
ת-ה ְּכ ֻר ִבים וְ ֵאת לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ּ ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת לִ ׁ ְשמֹר
ן-ע ֶדן ֶא ַ
ָה ָא ָדם וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכן ִמ ֶּק ֶדם לְ גַ ֵ
ֶאת-דֶּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַח ִ ּיים.

קריאה זהירה וקפדנית בטקסט תגלה לנו את העולם המניפולטיבי
הקיים בחברות מסורתיות שבן המערב המודרני כבר הספיק לשכוח:
הנחש אומר לאישה את מה שהיא מתקשה להבין בעצמה – שאלוהים
או האב הקדמון פשוט רוצה להשאיר את מי שכפוף לו קטן וטיפש
ובעיקר נתון לשליטתו ועל כן הוא אוסר עליו לאכול מעץ הדעת.
הנחש גם מוסיף ומגלה לאישה את סודו של אלוהים ,שאינו מתכוון
באמת להרוג את מי שיאכל מעץ הדעת פשוט משום שלאחר שהאדם
יאכל מעץ הדעת הוא יהיה פיקח כאלוהים וחזק כמוהו .כך מבין
פתאום ילד לאב שתלטן שהאב אינו כל כך חזק ומפחיד כפי שראה
אותו בילדותו .כך נתינים של שלטון רודני מבינים פתאום שהשלטון
תלוי בהם והם יוצאים לרחובות.
האיש והאישה אוכלים מעץ הדעת בעצתו של הנחש ואז הם
מבינים שהם עירומים .הם כבר לא כמו בעלי החיים או כמו ילדים
קטנים שאינם ערים לכך שהם עירומים .הם שומעים את קולו של
אלוהים ומתחבאים.
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האב הקדמון ממשיך במניפולציות שלו .הוא שואל את האדם
"אייכה?" כאילו הוא אינו יודע איפה האדם מתחבא ובעיקר למה הוא
מתחבא .אלוהים לעולם לא יגלה לאדם את מה שהוא יודע ,הוא לא
יאמר "ראיתי שאכלתם מעץ הדעת!" הוא מעדיף לשחק בטרפו .כך
הוא מסב לאדם עוד פחד והשפלה ובעיקר הוא מביא אותו להפליל
את עצמו .האדם משיב שהתבייש משום שהוא עירום .אלוהים שואל
אותו איך ידע שהוא עירום ,ודאי משום שאכל מעץ הדעת.
בשעה שהאדם חש שהוא חלק מקבוצה – בהיעדר אינדיבידואציה
– אין לו היכולת לקבל על עצמו אחריות ועל כן הוא מייד מאשים
את אשתו וגם את אלוהים" :האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן
העץ" .אלוהים פונה אל האישה וגם היא אינה מסוגלת לקבל אחריות
ומאשימה את הנחש .כעת האב הקדמון פונה אל הנחש ונותן לו את
העונש הראשון ואולי הגדול ביותר .כך בחברות של ימים עברו האחראי
הראשי היה מי שהסית ולא מי שעשה את המעשה – עמדה ששום בית
משפט מודרני לא יקבל .יש בכך היגיון :כשאין לפרט חשיבה עצמאית
ונפרדת כל הסתה היא מסוכנת .לכן המסית הוא האחראי הראשי.
בחברות מודרניות הורים יגידו לילדיהם" :אם כולם יקפצו מהגג גם
אתה תקפוץ?!" אבל בחברות מסורתיות אם כולם יקפצו מהגג סביר
להניח שגם הפרט יחקה אותם ויקפוץ .במפגשים בין-תרבותיים רבים
של בני החברה המודרנית עם בני החברה המסורתית דומה שבני
החברה המודרנית אינם מבינים את תופעת היעדר האחריות האישית
הרווחת בחברות מסורתיות רבות .הם סומכים על התחייבות אישית
ואינם מבינים שמקור הסמכות הוא מחוץ לפרט – אצל המנהיג או
הקבוצה – ולא בתוכו.
חלק מהעונש של האב הקדמון הוא יצירת סכסוך בין האישה
לנחש .כך שליטתו על שניהם תגבר ("ואיבה אשית בינך ובין האישה").
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אחר כך האב הקדמון פונה אל האישה ושוב יוצר עימות בינה ובין
הגבר שעתיד לשלוט בה לדבריו .לבסוף מגיע עונשו של הגבר .כל
אחד מהשלושה מקבל עונש אכזרי במיוחד ,עונש שיגרום לו לסבול
כל חייו .אבל בעצם גם באותם ימים (לפני כמה אלפי שנים) הנחש
הלך על גחונו ,לאישה היו כאבים עזים בשעת הלידה ,האדם עבד
קשה את האדמה וכולם מתו בסופו של דבר ושבו אל העפר .כך
שבאותם ימים אם מישהו סבל הניחו שכנראה הגיע לו עונש .בימינו
התפיסה הזאת שכיחה אצל ילדים ובחלק מהחברות המסורתיות.
במילים אחרות ,בני התקופה ההיא סברו שאם למשל האישה סובלת
במהלך הלידה זה ודאי משום שהיא עשתה משהו שלא היתה צריכה
לעשות וזהו עונשה .באופן דומה אותם אנשים מניחים שאם מישהו
הוא נכה או שקרה לו אסון הוא ודאי עשה משהו שאינו כשורה .מובן
שהתייחסות אכזרית כזאת לנפגע נותנת לו עונש כפול – אבל זהו
טבע האדם ,ההפך מאמפתיה .האם אין ברבים מאיתנו בני החברה
המודרנית משהו מסממנים אלה ,שהאדם חש שהכאבים והקשיים
שלו או של האחר אינם אלא עונש על מעללים? כך למשל חברות
מודרניות צריכות לעמול קשה כדי לעזור לאזרחים מן השורה לקבל
אנשים בעלי מוגבלויות אל מול דחף – לא מודע בחלקו – של דחייה.
עתה האב הקדמון מפחד שצאצאיו יאכלו גם מעץ החיים ויהיו
כמוהו בני אלמוות ,ועל כן הוא מגרש אותם מגן עדן.
לעיתים קרובות ילד מוכה יתקשה להטיל את האחריות על אביו
המכה ,משום שכל אישיותו נבנתה סביב הפתולוגיה של האב ועל
כן הוא מצדיק אותו .האלימות היא היחס היחיד שהוא מכיר ולכן
לא יוכל לוותר עליה .מבחינת הילד ,גרוע אלף מונים להישאר ללא
כל התייחסות של האב .יתרה מזו ,אם הוא ראוי למכות שהוא מקבל
הרי שיש סדר והיגיון בעולם .הוא רק צריך להבין למה הוא ראוי
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למכות ומה עשה לא כשורה כדי למנוע את הישנותן .אבל אם האב
אינו צודק ,אם הוא סדיסט חסר תקנה שיכול להתעלל בילד כאוות
נפשו ,הרי בעולם לא צפוי זה קשה מאוד להתקיים .על כן הילד נוטה
להצדיק את אביו המתעלל והאדם את האלוהים שיצר .יהודים רבים
אמרו למשל לאחר השואה שהעם היהודי קיבל את העונש הראוי לו
מאלוהים ,הם רק אינם יודעים למה ומה בדיוק עשו .אלוהים ודאי
יודע .כך גם חווה ביחסה לאלוהים .היא ,כילד המוכה ,זקוקה למישהו
חיצוני כמו הנחש שיאמר לה שאלוהים אינו גיבור ואינו צודק תמיד
ויש לו אינטרס מובהק לדאוג שהאדם יישאר קטן וטיפש .זוהי אולי
הפעם הראשונה והאחרונה בסיפורי התנ"ך שמישהו מעז לצאת כך אל
מול אלוהים ועוד בנימוקים כל כך מדויקים ומשכנעים .מכאן ואילך
הסופר התנ"כי יוכל לספר על חטאים של אנשים אבל הוא אפילו לא
יעז לספר לקוראים שישנה אפשרות פשוט לחשוף את מזימותיו של
אלוהים.
אילו הגיע סיפור גן עדן לבית משפט מודרני סביר להניח שאדם
וחווה היו יוצאים זכאים .עשו להם מניפולציה והוליכו אותם שולל.
הכניסו אותם למצב בלתי אפשרי ועל כן לא היה ניתן לצפות מהם
להתנהג אחרת .העונש הדרקוני שהושת עליהם ועל צאצאיהם לכל
חייהם ודאי היה מבוטל .המעניין הוא שאדם וחווה אינם יודעים
שהוליכו אותם שולל והם אינם באים בטענות לאלוהים .דורות רבים
הם יאשימו את עצמם בחטא הקדמון.
אדם מודרני :חווה ,למה את מאשימה את אדם? למה את לא לוקחת
אחריות על מעשייך?
חווה :אחריות ,על מה? הנחש אחראי .הוא הציע לי לאכול.
אדם מודרני :אלוהים ,למה אתה מסכסך בין אדם לחווה ואומר לחווה
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שאדם ישלוט בה ,ומסכסך גם בין שניהם לנחש ואומר שכל אחד מהם
ינסה לפגוע בשני? לא יפה לסכסך.
אלוהים :זאת הדרך המושלמת למנוע מהם למרוד בי .אתה לא מבין?!

קין והבל – איך מסכסכים בין ילדים ומשחקים ברגשותיהם?
יתי ִא ׁיש
ֹאמר ָקנִ ִ
ת-קיִ ן וַ ּת ֶ
ת-ח ָ ּוה ִא ׁ ְש ּתוֹ וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד ֶא ַ
פרק ד :א וְ ָה ָא ָדם יָ ַדע ֶא ַ
י-ה ֶבל ר ֵֹעה צֹאן וְ ַקיִ ן ָהיָ ה ע ֵֹבד
ת-ה ֶבל וַ יְ ִה ֶ
ת-א ִחיו ֶא ָ
ֶאת-יְ הוָ ה .ב וַ ּת ֶֹסף לָ לֶ ֶדת ֶא ָ
ֲא ָד ָמה .ג וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ יָ ִמים וַ ָ ּי ֵבא ַקיִ ן ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ִמנְ ָחה לַ יהוָ ה .ד וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא
ל-קיִ ן
ל-מנְ ָחתוֹ  .ה וְ ֶא ַ
ל-ה ֶבל וְ ֶא ִ
גַ ם-הוּא ִמ ְ ּבכֹרוֹ ת צֹאנוֹ ו ֵּמ ֶחלְ ֵב ֶהן וַ ִ ּי ׁ ַשע יְ הוָ ה ֶא ֶ
ל-קיִ ן לָ ּ ָמה
וְ ֶא ִ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ָ
ל-מנְ ָחתוֹ ל ֹא ׁ ָש ָעה וַ ִ ּי ַחר לְ ַקיִ ן ְמאֹד וַ ִ ּי ּ ְפל ּו ּ ָפנָ יו .ו וַ ּי ֶ
ְ
ָ
יטיב לַ ּ ֶפ ַתח
יטיב ְשׂ ֵאת וְ ִאם ל ֹא ֵת ִ
ם-ת ִ
ָח ָרה לָ ך וְ לָ ּ ָמה נָ ְפל ּו ָפנֶ יך .ז ֲהלוֹ א ִא ֵּ
ַח ָּטאת ר ֵֹבץ וְ ֵאלֶ ָ
ל-ה ֶבל ָא ִחיו
ֹאמר ַקיִ ן ֶא ֶ
יך ְּת ׁשו ָּקתוֹ וְ ַא ָּתה ִּת ְמ ׁ ָשל-בּ וֹ  .ח וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי ִ ּב ְהיוֹ ָתם ַ ּב ּ ָ ׂ
ל-קיִ ן
ש ֶדה וַ ָ ּי ָקם ַקיִ ן ֶא ֶ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ַ
ל-ה ֶבל ָא ִחיו וַ ַ ּי ַה ְרגֵ הוּ .ט וַ ּי ֶ
ֵאי ֶה ֶבל ָא ִח ָ
ית קוֹ ל דְּ ֵמי
ֹאמר ֶמה ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֲה ׁש ֵֹמר ָא ִחי ָאנֹכִ י .י וַ ּי ֶ
יך וַ ּי ֶ
ָא ִח ָ
ן-ה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ְצ ָתה
ן-ה ֲא ָד ָמה .יא וְ ַע ָּתה ָארוּר ָא ָּתה ִמ ָ
יך צ ֲֹע ִקים ֵאלַ י ִמ ָ
יה לָ ַק ַחת ֶאת-דְּ ֵמי ָא ִח ָ
ת-ה ֲא ָד ָמה ל ֹא-ת ֵֹסף ֵּתת-
ת-פ ָ
ֶא ּ ִ
יך ִמ ָ ּי ֶד ָך .יב ִּכי ַת ֲעבֹד ֶא ָ
ְ
ֹאמר ַקיִ ן ֶאל-יְ הוָ ה ָ ּגדוֹ ל ֲעוֹנִ י ִמ ְ ּנשׂ ֹא .יד ֵהן
כּ ָֹח ּה לָ ך נָ ע וָ נָ ד ִּת ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ .יג וַ ּי ֶ
ָ
יתי נָ ע וָ נָ ד ָ ּב ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה
ֵ ּג ַר ׁ ְש ָּת א ִֹתי ַה ּיוֹ ם ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ו ִּמ ּ ָפנֶ יך ֶא ָּס ֵתר וְ ָהיִ ִ
ֹאמר לוֹ יְ הוָ ה לָ כֵ ן ָּכל-ה ֵֹרג ַקיִ ן ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם יֻ ָּקם וַ ָ ּי ֶשׂ ם
כָ ל-מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י .טו וַ ּי ֶ
יְ הוָ ה לְ ַקיִ ן אוֹ ת לְ ִבלְ ִּתי ַהכּ וֹ ת-אֹתוֹ ָּכל-מ ְֹצאוֹ .

ההורה הוא אלוהים של התינוק והוא אמור לספק לו את כל מחסורו.
כך כנראה חווה התינוק את ההורה ועל כן בבגרותנו המצאנו לנו את
האלוהים בחיפושנו אחר המשך להורה התומך של ילדותנו .אחרת
קשה להבין את הכמיהה החזקה כל כך של מיליונים לאלוהים .אבל
בסיפורנו "בורא עולם" בוחר לסכסך בין ילדיו ולקבל את המנחה
של הבל ולא של קין .כך הוא שולט בהם ,נגדו הם יתקשו להתאחד
ולהתקומם .אין פלא שקין נפגע מאוד ומקנא בהבל על קרבתו
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לאלוהים" .בורא עולם" אינו מתנצל על חוסר ההגינות שלו .תחת זאת
הוא משחק בכאבו של קין .ראשית כרגיל הוא שואל אותו" :למה חרה
לך ולמה נפלו פניך?" כאילו הוא לא יודע .לאחר מכן הוא מזהיר אותו
שעליו לשאת את כאבו שאם לא כן זה לא ייגמר טוב .לאחר שקין
רוצח את הבל אלוהים אינו בא ואומר לו את מה שידוע לו – שהוא
הרוצח .הוא שואל אותו" :אי הבל אחיך?" קין משיב במשפט הידוע
"השומר אחי אנוכי" .עכשיו אלוהים יוכל להעניש אותו גם על הרצח
וגם על השקר ואף להעניק לקין את ההרגשה שלאלוהים לא ניתן
לשקר .ככלל ,כשמישהו שואל אדם שאלה שאינה קלה רגשית ויודע
את התשובה עליה אך מעמיד פנים שאינו יודע – הוא עשוי לעודד
באופן זה את הנשאל לשקר ואז השואל יכול לתפוס אותו ולהעביר לו
את התחושה שאותו לא ניתן לרמות משום שהוא יודע הכול .חוקרים
משתמשים לעיתים בטכניקה כזאת .הם שואלים את הנחקר שאלות
שהם יודעים את התשובה עליהן .בדרך זו לא רק יגלו אם הנחקר
אומר להם את האמת ,אלא אם ישקר ,החוקר יעמת אותו עם השקר
וייתן לו את ההרגשה שלו לא ניתן ולא כדאי לשקר .הורים ,על פי
רוב בחברות מסורתיות ,עשויים להשתמש בטכניקה הזאת .למשל,
ההורה ישאל את הילדה שחזרה מהגן אם היא אכלה בגן .הילדה
תגיד שהיא אכלה וההורה ישיב לה" ,אז למה הגננת אמרה לי שלא
אכלת?!" התוצאה היא כמובן הפוכה .הילד לומד להיות ערמומי לא
פחות מההורה.
אין ספק שיצירת קשר שוויוני ולא מפלה של ההורה עם כל אחד
מילדיו היא משימה לא קלה גם להורה המודרני ,משום שכל ילד הוא
שונה והקשר עם כל ילד הוא אחר .אבל אין דבר קל מלעורר קנאה
הרסנית בין אחים ,ועל פי רוב הם יפנו את הכעס איש אל אחיו ויתקשו
לאחד כוחות ולהאשים את ההורה .לשם הכרה באחריות ההורה
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הילד זקוק ליכולת גבוהה של נפרדות המאפשרת לו להתבונן בהורה
בריחוק ובעצמאות .אם ההורה המודרני ,הטוב במידה מספיקה ,יבחן
את עצמו הוא יגלה שלא פעם ,מבלי משים ,הוא משווה בין הילדים
ומעודד בכך תחרות אם לא יריבות .המפתח אינו לחפש שוויון –
שכל ילד יקבל כאחיו או כאחותו ,אלא ליצור קשר אופטימלי שונה
עם כל ילד ,משום שלכל ילד יש צרכים שונים וכל קשר הוא ייחודי
ועומד בפני עצמו .ההורה המודרני הטוב דיו פועל אפוא בדרך הפוכה
לאלוהים.
תעלולי האב הקדמון עדיין אינם מסתיימים .הוא מעניש את קין
בעונש קשה ביותר לעובד אדמה – מעתה ואילך הוא יהיה נע ונד .קין
מבקש את עזרתו של אלוהים ואומר שבאין מקום של קבע אנשים
שיפגשו בו יהרגו אותו .אזי אלוהים אומר שמי שיהרוג את קין יקבל
עונש גדול שבעתיים מעונשו של קין ועוד מוסיף לו סימן היכר כדי
שיזהו אותו ולא יהרגו אותו .משחק "מעניין" בבני אדם.
מה היה קורה אילו בא אלוהים לקין ואמר לו שהוא יודע שהוא
רצח? הרי מיד היה משמש לקין דוגמה ומבהיר לו שעליו לומר את
האמת ולהודות במה שעשה .אבל קין כנראה מחקה את אלוהים
ומשקר כמוהו .בבית משפט מודרני פושע שמודה ,מביע צער וחרטה
ומקבל אחריות למעשיו זוכה להקלה מסוימת בעונש .הסיכוי שהוא
יחזור לסורו קטן ככל שהוא באמת מתחרט ומביע צער .אבל בעולם
שבו דמות הסמכות משקרת או מתחכמת ובכלל אינה דורשת קבלת
אחריות והבעת צער קשה להיות אופטימיים ולהאמין שמעשים
כאלה לא יישנו .אכן ,גיבורי התנ"ך על פי רוב אינם מקבלים אחריות
על מעשיהם .הם מודים במה שעשו רק לאחר שנתפסו או נענשו.
מחשבות עצמאיות של אדם שאינן נובעות מאיום חיצוני שייתכן
שלא נהג כשורה ,אינן שכיחות ,אם בכלל ,והאנושות תצטרך להמתין
לרגשי אשמה אלה עוד כמה אלפי שנים.
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אדם מודרני :אלוהים ,למה אתה שואל את קין איפה אחיו הבל? הרי
אתה יודע היכן הוא!
אלוהים :אני פשוט רוצה לתפוס אותו בשקר כדי שידע שלי לא
משקרים ,שיפחד ויחשוב שאני יודע הכול.
אדם מודרני :קין ,לא שמת לב שאלוהים עושה לך מניפולציה? הוא
מתייחס בכוונה למנחת הבל ולא למנחתך .מה רצית מהבל? הוא לא
אשם.
קין :בגללו אני מקנא.

המבול א – האם ייתכן שהורה ירצה לחסל את ילדיו?
פרק ו :ה וַ ַ ּי ְרא יְ הוָ ה ִּכי ַר ָ ּבה ָר ַעת ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ֶרץ וְ כָ ל-יֵ ֶצר ַמ ְח ׁ ְשבֹת לִ בּ וֹ ַרק ַרע
ֹאמר
ָּכ ַ
י-ע ָשׂ ה ֶא ָ
ל-ה ּיוֹ ם .ו וַ ִ ּי ָ ּנ ֶחם יְ הוָ ה ִּכ ָ
ת-ה ָא ָדם ָ ּב ָא ֶרץ וַ ִ ּי ְת ַעצֵּ ב ֶאל-לִ בּ וֹ  .ז וַ ּי ֶ
ת-ה ָא ָדם ֲא ׁ ֶש ָ ּ
אתי ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָא ָדם ַע ְ ּ
ד-ב ֵה ָמה ַעד-
ר-ב ָר ִ
יְ הוָ ה ֶא ְמ ֶחה ֶא ָ
יתם .ח וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְ ּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה.
ֶר ֶמשׂ וְ ַעד-עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם ִּכי נִ ַח ְמ ִּתי ִּכי ֲע ִשׂ ִ
ֹאמר ֱאל ִֹהים לְ נ ַֹח ֵקץ ָּכ ָ ּ
יהם
ל-ב ָשׂ ר ָ ּבא לְ ָפנַ י ִּכ ָ
יג וַ ּי ֶ
י-מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס ִמ ּ ְפנֵ ֶ
ָ
ת-ה ָא ֶרץ .יד ֲע ֵשׂ ה לְ ך ֵּת ַבת ֲע ֵצי-ג ֶֹפר ִק ִ ּנים ַּת ֲע ֶשׂ ה ֶאת-
יתם ֶא ָ
וְ ִהנְ נִ י ַמ ׁ ְש ִח ָ
ת-ה ּ ַמבּ וּל ַמיִ ם
ַה ֵּת ָבה וְ כָ ַפ ְר ָּת א ָֹת ּה ִמ ַ ּביִ ת ו ִּמחוּץ ַ ּבכּ ֶֹפר .יז וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶא ַ
ל-ה ָא ֶרץ לְ ׁ ַש ֵחת ָּכ ָ ּ
ל-ב ָשׂ ר ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ רו ַּח ַח ִ ּיים ִמ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם כּ ֹל ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ר-ב ָא ֶרץ
ַע ָ
ָ
ָ
ְ
יִ גְ וָ ע .יח וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְ ּ
ל-ה ֵּת ָבה ַא ָּתה ו ָּבנֶ יך וְ ִא ׁ ְש ְּתך וּנְ ׁ ֵשי-
את ֶא ַ
יתי ִא ָּתך ו ָּב ָ
ת-ב ִר ִ
ָבנֶ ָ
ל-ה ַחי ִמ ָּכ ָ ּ
ל-ה ֵּת ָבה לְ ַה ֲחיֹת
ל-ב ָשׂ ר ׁ ְשנַ יִ ם ִמכּ ֹל ָּת ִביא ֶא ַ
יך ִא ָּת ְך .יט ו ִּמ ָּכ ָ
ִא ָּת ְך זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה יִ ְהיוּ.
פרק ז :כא וַ ִ ּיגְ וַ ע ָּכ ָ ּ
ל-ה ָא ֶרץ ָ ּבעוֹ ף ו ַּב ְ ּב ֵה ָמה ו ַּב ַח ָ ּיה ו ְּבכָ ל-
ל-ב ָשׂ ר ָהר ֵֹמשׂ ַע ָ
ל-ה ָא ֶרץ וְ כֹל ָה ָא ָדם .כב כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַמת-רו ַּח ַח ִ ּיים ְ ּב ַא ּ ָפיו
ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ַה ׁ ּש ֵֹרץ ַע ָ
ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ֶ ּב ָח ָר ָבה ֵמתוּ .כג וַ ִ ּי ַמח ֶא ָּ
ל-פנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָא ָדם
ת-כ ַ
ל-היְ קוּם ֲא ׁ ֶשר ַע ּ ְ
ְ
ַע ְ ּ
ן-ה ָא ֶרץ וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ֶאר ַאך-נ ַֹח וַ ֲא ׁ ֶשר
ד-ב ֵה ָמה ַע ֶ
ד-ר ֶמשׂ וְ ַעד-עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ִ ּי ּ ָמח ּו ִמ ָ
ל-ה ָא ֶרץ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ו ְּמ ַאת יוֹ ם.
ִא ּתוֹ ַ ּב ֵּת ָבה .כד וַ ִ ּיגְ ְ ּבר ּו ַה ּ ַמיִ ם ַע ָ
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האב הקדמון עצוב ומצטער שברא את האדם – אב מצטער שילד את
ילדו וכעת גומר אומר לחסלו .למה? משום שהוא נראה לו לא מוצלח,
יש לו מחשבות רעות .האב הקדמון לעולם לא יקבל אחריות על
מעשיו ועל יצירתו ולא יאשים את עצמו .לשם כך נדרשת לו היכולת
להתבונן פנימה ולא רק החוצה .יתרה מזו ,הוא לא יהיה אמפתי ויגיד:
"אולי קשה לו ,אולי הוא זקוק לעזרה" .כמו בעניין האחריות ,גם
כדי לחוש אמפתיה יידרשו לחברה עוד כמה אלפי שנים ,עד לעת
החדשה .אמפתיה אינה הזדהות עם האחר ,שאותה נפגוש הרבה
בטקסט התנ"כי .אמפתיה היא היכולת להבין את האחר גם אם אתה
לא מסכים איתו .לאלוהים כאמור יש כאלה שהוא אוהב יותר – נוח
למשל – ואותו הוא בוחר להציל .דמיינו איך מרגיש נוח בנוכחות אב
קפריזי כזה .הרי אם רק יטעה טעות קטנה ,גם הוא יחוסל .אלוהים גם
מחסל את כל בעלי החיים למעט זוג מכל סוג .מה הם עשו? לא ברור.
נראה שהאב הקדמון זועם ומוכן לחסל הכול.
אדם מודרני :אלוהים ,הרי אתה יצרת את האדם .אתה לא מרוצה ממה
שעשית?!
אלוהים :לא .אני יצרתי אותו וכעת אני רוצה לחסל אותו.
אדם מודרני :נדמה לי שאתה לא מבין את שאלתי .אתה לא מרגיש
קצת אשם?
אלוהים :אף פעם לא הרגשתי אשמה .מי שמרגיש אשם באמת אשם.

המבול ב – איך מפייסים את ההורה?
ל-ה ֶר ֶמשׂ
י-בנָ יו ִא ּתוֹ  .יט ָּכ ַ
פרק ח :יח וַ ֵ ּי ֵצא-נ ַֹח ו ָּבנָ יו וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ וּנְ ׁ ֵש ָ
ל-ה ַח ָ ּיה ָּכ ָ
ן-ה ֵּת ָבה .כ וַ ִ ּי ֶבן נ ַֹח
ל-העוֹ ף כּ ֹל רוֹ ֵמשׂ ַע ָ
וְ כָ ָ
יהם יָ ְצא ּו ִמ ַ
ל-ה ָא ֶרץ לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ֵֹת ֶ
על ֹת
ִמזְ ֵ ּב ַח לַ יהוָ ה וַ ִ ּי ַּקח ִמכּ ֹל ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ְּטה ָֹרה ו ִּמכּ ֹל ָהעוֹ ף ַה ָּטהוֹ ר וַ ַ ּי ַעל ֹ
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ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל-לִ בּ וֹ ל ֹא-א ִֹסף לְ ַק ֵּלל
יח ַה ִ ּניח ַֹח וַ ּי ֶ
ת-ר ַ
ַ ּב ּ ִמזְ ֵ ּב ַח .כא וַ ָ ּי ַרח יְ הוָ ה ֶא ֵ
ת-ה ֲא ָד ָמה ַ ּב ֲעבוּר ָה ָא ָדם ִּכי יֵ ֶצר לֵ ב ָה ָא ָדם ַרע ִמ ְ ּנ ֻע ָריו וְ ל ֹא-א ִֹסף עוֹ ד
עוֹ ד ֶא ָ
לְ ַהכּ וֹ ת ֶא ָּ
יתי .כב עֹד ָּכל-יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ זֶ ַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר וָ חֹם
ל-חי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ִ
ת-כ ַ
וְ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה ל ֹא יִ ׁ ְשבּ ֹתוּ.

עם תום המבול נוח מנסה לרצות את אלוהים ולהתחנף אליו .הוא בונה
מזבח ומקריב לו קורבנות .אלוהים מריח את ריח הניחוח ומתפייס.
ארוחה טובה תרצה את אב הקדמון .לשם מה להעניש את האדמה,
הוא אומר עתה לעצמו בציניות ,הרי היא אינה ראויה לעונש בגלל
חטאי האדם.
אלוהים אומר לעצמו" :יצר לב האדם רע מנעוריו" .אנו בתרבות
המערב המודרנית נאמר על פי רוב שיצר לב האדם טוב מנעוריו ,ואם
הוא מתנהג שלא כראוי זה משום שקשה לו ורע לו .אנו נוסיף ונאמר
שלא שהילד רע אלא רק התנהגותו אינה טובה .זוהי כמובן נבואה
שמגשימה את עצמה .כך מתפתחות להן תכונות אופי שמובנות פחות
לבן החברה המודרנית :רוע ,שנאה ,נקמה ,הפחדה של האחר ,ההנאה
שבאכזריות ועוד רגשות מסוגים אלה .די לנטוע בילד את התחושה
שהוא רע כדי שאופנויות חשיבה אלה ישגשגו .אם כן ,האתגר של בן
המערב המודרני להבין את פרדיגמת החשיבה השונה של תרבויות
העבר או בני החברות המסורתיות אינו פשוט .ננסה להתמודד איתו
בהדרגה.
לבסוף אלוהים מצטער על מעלליו וחושב לעצמו שבעתיד לא ינהג
כך .ייתכן שפריקת הזעם באמצעות רצח המוני וארוחה טובה הפיסו
את דעתו .ההורה של אותם ימים ,כפי שנראה ,אכן היה יכול לעשות
מעשים שאין להם תקנה בהינף יד .איזו הרגשה יש לילד שחוסה
בצילו של הורה כזה? הילד חייב להיות מכוון מאוד להורה ,לקלוט
את רחשי ליבו ולהתאים עצמו אליו .עליו לדעת איך להתנהג ומתי
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לבקש מה .לילד כזה – לא קשה לנחש – קשה להתפנות להתבוננות
פנימית ולהיות בקשר עם עצמו ועם תחושותיו .היכולת הזאת לקשר
עם עצמך היא הבסיס ליצירתיות ולמדע ,אבל האדם של אותם ימים
היה במלחמת הישרדות אל מול ההורה ,השליט או האלוהים שיצר
לעצמו.
אדם מודרני :אלוהים ,אתה טוען שיצר לב האדם רע מנעוריו ואני
טוען שהוא טוב.
אלוהים :מה ,אתה לא רואה איך הוא חושב ואיך הוא מתנהג?!

המבול ג – איך כורתים ברית?
ת-ה ָא ָדם.
פרק ט :ו ׁש ֵֹפ ְך דַּ ם ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ָדם דָּ מוֹ יִ ׁ ּ ָש ֵפ ְך ִּכי ְ ּב ֶצלֶ ם ֱאל ִֹהים ָע ָשׂ ה ֶא ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל-נ ַֹח וְ ֶא ָ ּ
ל-בנָ יו
ּ-ב ּה .ח וַ ּי ֶ
ז וְ ַא ֶּתם ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ׁ ִש ְרצ ּו ָב ָא ֶרץ ו ְּרבו ָ
ִא ּתוֹ לֵ אמֹר .ט וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ֶא ְ ּ
יתי ִא ְּתכֶ ם וְ ֶאת-זַ ְר ֲעכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם .י וְ ֵאת
ת-ב ִר ִ
ל-ח ַ ּית ָה ָא ֶרץ ִא ְּתכֶ ם ִמכּ ֹל י ְֹצ ֵאי
ָּכל-נֶ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ִא ְּתכֶ ם ָ ּבעוֹ ף ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה ו ְּבכָ ַ
יתי ִא ְּתכֶ ם וְ ל ֹא-יִ ָּכ ֵרת ָּכ ָ ּ
ַה ֵּת ָבה לְ כֹל ַח ַ ּית ָה ָא ֶרץ .יא וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְ ּ
ל-ב ָשׂ ר
ת-ב ִר ִ
ֹאמר ֱאל ִֹהים זֹאת
עוֹ ד ִמ ּ ֵמי ַה ּ ַמבּ וּל וְ ל ֹא-יִ ְהיֶ ה עוֹ ד ַמבּ וּל לְ ׁ ַש ֵחת ָה ָא ֶרץ .יב וַ ּי ֶ
ר-אנִ י נ ֵֹתן ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֵ יכֶ ם ו ֵּבין ָּכל-נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ִא ְּתכֶ ם לְ דֹרֹת
ת-ה ְ ּב ִרית ֲא ׁ ֶש ֲ
אוֹ ַ
ת-ק ׁ ְש ִּתי נָ ַת ִּתי ֶ ּב ָענָ ן וְ ָהיְ ָתה לְ אוֹ ת ְ ּב ִרית ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ָה ָא ֶרץ .יד וְ ָהיָ ה
עוֹ לָ ם .יג ֶא ַ
ל-ה ָא ֶרץ וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶּק ׁ ֶשת ֶ ּב ָענָ ן .טו וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶא ְ ּ
יתי ֲא ׁ ֶשר ֵ ּבינִ י
ת-ב ִר ִ
ְ ּב ַענְ נִ י ָענָ ן ַע ָ
ו ֵּבינֵ יכֶ ם ו ֵּבין ָּכל-נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ְ ּבכָ ָ ּ
ל-ב ָשׂ ר וְ ל ֹא-יִ ְהיֶ ה עוֹ ד ַה ּ ַמיִ ם לְ ַמבּ וּל לְ ׁ ַש ֵחת
ָּכ ָ ּ
יה לִ זְ כּ ֹר ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם ֵ ּבין ֱאל ִֹהים ו ֵּבין
ית ָ
ל-ב ָשׂ ר .טז וְ ָהיְ ָתה ַה ֶּק ׁ ֶשת ֶ ּב ָענָ ן ו ְּר ִא ִ
ָּכל-נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ְ ּבכָ ָ ּ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל-נ ַֹח זֹאת אוֹ ת-
ל-ה ָא ֶרץ .יז וַ ּי ֶ
ל-ב ָשׂ ר ֲא ׁ ֶשר ַע ָ
ַה ְ ּב ִרית ֲא ׁ ֶשר ֲה ִקמ ִֹתי ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ָּכ ָ ּ
ל-ה ָא ֶרץ.
ל-ב ָשׂ ר ֲא ׁ ֶשר ַע ָ

לאחר שהאב הקדמון רצח כמעט את כל בני האדם ובעלי החיים הוא
אוסר על בניו להרוג איש את אחיו .לו מותר ,לאדם אסור .זאת אינה
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חברה המבוססת על דוגמה אישית ,אלא על השפלה של מי שמתחתיך.
לאחר מכן הוא כורת ברית עם בני האדם ומבטיח שלא יתנהג שוב
ברצחנות שכזאת .אבל האב הקדמון עלול לשכוח את הבטחתו .אין
לו יכולת הפנמת איסורים כמו לאדם המודרני .על כן הוא עושה
לעצמו סימן חיצוני – קשת בענן – כדי שלא ישכח את הבטחתו.
בכל פעם שיתחיל לרדת גשם הוא ייזכר במה שהבטיח .כך בני אותם
ימים היו צריכים ללוות את הבטחותיהם ואת הסכמיהם באקט ממשי
שקל יותר לזכור אותו מאשר הבטחות או הסכמים המבוססים על
מילים גרידא :הקמת גל אבנים ,הענקת מתנה או כל מעשה אחר
שניתן לראות אותו ולהיזכר .מכאן שהסכם שלום עם חברה מסורתית
אינו יכול להיות דומה להסכם שלום בין שתי חברות מודרניות .הוא
אינו יכול להסתמך רק על חוזה כתוב הדורש הפנמה של ערך האמת.
גם בחברה המודרנית ,שעושה שימוש נרחב במילים שיש להן תוקף
רב ,אנו עדיין זקוקים לסמלים בעניינים מסוימים כדי לזכור :טקסים,
דגלים ,המנונים ,מבני שלטון ,מתנות ,טבעת נישואין וכדומה.
לעיתים אנו שומעים בתקשורת על הורה שרצח את ילדיו .מדובר
במקרים נדירים אך הם מלמדים אותנו משהו על תהליך הסובלימציה
(עידון) של התוקפנות שכולנו עברנו כשנעשינו הורים .לכל אחד
מאיתנו יש רגעים – לעיתים מודעים ולעיתים פחות – שבהם נדמה לו
שהוא מוכן להרוס הכול ולא אכפת לו שום דבר .בכל אחד מאיתנו יש
זעם קדמון שעלול להתעורר ברגע כלשהו .ללא הסובלימציה הזאת
שהתפתחה באב הקדמון המסוגל לעצור את עצמו מלחסל את ילדיו
כולנו היינו מתים .ההורה המודרני לא אחת כועס מאוד על ילדיו אבל
על פי רוב הוא מכיל את הכעס ונשמר שלא לפגוע בהם .אנו כמובן
מקבלים הישג התפתחותי זה כמובן מאליו.
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אדם מודרני :אתה מצווה על האדם לא לרצוח ומזהיר אותו שאם ירצח
הוא יירצח ,אבל אתה עצמך גדול הרוצחים בהיסטוריה האנושית.
שמעת על דוגמה אישית?
אלוהים :אני מחנך אותו ,מעניש אותו ובעיקר מפחיד אותו .ללא פחד
יהיה פה תוהו ובוהו .מה זה דוגמה אישית?! אנחנו לא שווים.

נוח – מדוע ההורה לעולם אינו אחראי?
ן-ה ֵּת ָבה ׁ ֵשם וְ ָחם וָ יָ ֶפת וְ ָחם הוּא ֲא ִבי
פרק ט :יח וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י-נ ַֹח ַה ּי ְֹצ ִאים ִמ ַ
ל-ה ָא ֶרץ .כ וַ ָ ּי ֶחל נ ַֹח ִא ׁיש
כְ נָ ַען .יט ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֵא ֶּלה ְ ּבנֵ י-נ ַֹח ו ֵּמ ֵא ֶּלה נָ ְפ ָצה כָ ָ
ן-ה ַ ּייִ ן וַ ִ ּי ׁ ְש ָּכר וַ ִ ּי ְת ַ ּגל ְ ּבתוֹ ְך ָא ֳהל ֹה .כב וַ ַ ּי ְרא
ָה ֲא ָד ָמה וַ ִ ּי ַּטע ָּכ ֶרם .כא וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת ִמ ַ
י-א ָחיו ַ ּבחוּץ .כג וַ ִ ּי ַּקח ׁ ֵשם וָ יֶ ֶפת ֶאת-
ָחם ֲא ִבי כְ נַ ַען ֵאת ֶע ְרוַ ת ָא ִביו וַ ַ ּי ֵ ּגד לִ ׁ ְשנֵ ֶ
ַה ּ ִ ׂ
יהם
ל-שכֶ ם ׁ ְשנֵ ֶ
ש ְמלָ ה וַ ָ ּי ִשׂ ימ ּו ַע ׁ ְ
יהם וַ ֵ ּילְ כ ּו ֲאח ַֹר ִ ּנית וַ יְ כַ ּס ּו ֵאת ֶע ְרוַ ת ֲא ִב ֶ
יקץ נ ַֹח ִמ ֵ ּיינוֹ וַ ֵ ּי ַדע ֵאת ֲא ׁ ֶשר-
יהם ֲאח ַֹר ִ ּנית וְ ֶע ְרוַ ת ֲא ִב ֶ
ו ְּפנֵ ֶ
יהם ל ֹא ָראוּ .כד וַ ִ ּי ֶ
ּ
ּ
ּ
ֹאמר
ֹאמר ָארוּר ְּכנָ ַען ֶע ֶבד ֲע ָב ִדים יִ ְהיֶ ה לְ ֶא ָחיו .כו וַ י ֶ
ָע ָשׂ ה לוֹ ְ ּבנוֹ ַה ָק ָטן .כה וַ י ֶ
יהי כְ נַ ַען ֶע ֶבד לָ מוֹ  .כז יַ ְפ ְּת ֱאל ִֹהים לְ יֶ ֶפת וְ יִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ָא ֳהלֵ י-
ָ ּברו ְּך יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ׁ ֵשם וִ ִ
יהי כְ נַ ַען ֶע ֶבד לָ מוֹ .
ׁ ֵשם וִ ִ

דמות הסמכות לעולם אינה אחראית :נוח משתכר עד אובדן חושים,
מתגולל עירום ועוד כועס על בנו שראה את ערוותו .נכון ,אפשר
להבין שכאשר בן רואה את אביו שיכור ועירום יש בכך השפלה
ופגיעה בסמכותו של האב .לכן הוא מקלל – לא את בנו אלא את נכדו.
כבר אמרנו שאין נפרדות או אחריות אישית בחברות האלה – האב
חטא ובנו ישלם .ילדים מתייחסים לעיתים למילים או לקללות כאילו
יש להן כוח אמיתי לשנות מציאות .כך גם בהרבה חברות מסורתיות
בנות ימינו שקיימת בקרבן האמונה שברכה או קללה מצד הסמכות
יכולה לעצב מציאות .על כן ייתכן שחם האמין מאותו רגע שהוא
אמור להיות עבד לאחיו ומימש את הנבואה .ייתכן גם שהטקסט
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נכתב מאוחר יותר והעובדה שצאצאי חם היו עבדים לצאצאי אחיהם
הוסברה במעשה הלא מוסרי שעשה חם .כבר אמרנו :מי שרע לו
– כנראה היה ראוי לעונש .תפיסה זו מבטלת כמובן את האפשרות
שיתעוררו רגשות אשמה אצל מי שפגע באחר – משום שעצם הדבר
שמישהו נפגע מעיד שהוא קיבל את גמולו .כך נסתם הגולל – בימי
קדם ובחברות מסורתיות רבות גם בימינו – על האפשרות של קבלת
אחריות אישית.
אחריות אישית היא בעיקרה "פטנט" מערבי של העת החדשה .רק
מי שחווה את עצמו כאינדיבידואל נפרד יכול לקבל אחריות אישית.
מי שחווה את עצמו כחלק מקבוצה עתיד למצוא את האשם והאחראי
מחוצה לו .כך נדיר בימינו לראות אנשים מחברות מסורתיות מקבלים
אחריות ומאשימים את עצמם .כשהם עושים זאת ,לעיתים רחוקות,
זה נראה כמו כניעה והשפלה טוטאלית שיש בה מרכיבים מזוכיסטיים
ולא כמו משהו בונה ומקדם (השיעים מכים את עצמם בחג האשורא
עד זוב דם .היהודים אומרים בתפילת שמונה עשרה "אשמנו ,בגדנו"...
ומכים על הלב) .בחברה המוסלמית ובחברה היהודית החרדית למשל
מכסים את האישה כדי שהיא לא תפתה במקום לדרוש מהגבר שיקבל
אחריות על יצריו .אחת האמירות היפות של בוגי יעלון ,שהיה הרמטכ"ל
ושר הביטחון ,היא שיש דבר אחד שישראל והערבים מסכימים עליו –
הם מאשימים אותנו ואנו מאשימים את עצמנו.
אדם מודרני :נוח ,נכון שלא נעים לך שהבן שלך חם צחק עליך ,אבל
אתה זה שצריך להתנצל ,אתה העמדת אותו במצב הזה ואתה עוד
מקלל אותו ואת זרעו?
נוח :הוא היה צריך להתנהג כמו אחיו ,כאילו הוא לא רואה וכלום לא
קרה .אבל הוא צחק עלי.
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אדם מודרני :אז תצחק על עצמך יחד איתו .הרי אתה לא מושלם ומה
רע בקצת הומור עצמי?!
נוח :מה ,אתה משוגע?! איזה בן אדם צוחק על עצמו?!

מגדל בבל – איך נוקטים "הפרד ומשול"?
ל-ה ָא ֶרץ ָשׂ ָפה ֶא ָחת ו ְּד ָב ִרים ֲא ָח ִדים  .ב וַ יְ ִהי ְ ּבנָ ְס ָעם
פרק יא :א וַ יְ ִהי כָ ָ
ל-ר ֵעה ּו ָה ָבה
ֹאמר ּו ִא ׁיש ֶא ֵ
ִמ ֶּק ֶדם וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ִב ְק ָעה ְ ּב ֶא ֶרץ ׁ ִשנְ ָער וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו ׁ ָשם .ג וַ ּי ְ
נִ לְ ְ ּבנָ ה לְ ֵבנִ ים וְ נִ ְשׂ ְר ָפה לִ ְשׂ ֵר ָפה וַ ְּת ִהי לָ ֶהם ַה ְּל ֵבנָ ה לְ ָא ֶבן וְ ַה ֵח ָמר ָהיָ ה לָ ֶהם
ה-לנ ּו
ה-לנ ּו ִעיר ו ִּמגְ דָּ ל וְ ר ׁ
ֹאשוֹ ַב ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ נַ ֲע ֶשׂ ָּ
ֹאמר ּו ָה ָבה נִ ְבנֶ ָּ
לַ ח ֶֹמר .ד וַ ּי ְ
ת-ה ּ ִמגְ דָּ ל
ל-פנֵ י כָ ָ
ׁ ֵשם ּ ֶפן-נָ פוּץ ַע ּ ְ
ת-ה ִעיר וְ ֶא ַ
ל-ה ָא ֶרץ .ה וַ ֵ ּי ֶרד יְ הוָ ה לִ ְראֹת ֶא ָ
ֹאמר יְ הוָ ה ֵהן ַעם ֶא ָחד וְ ָשׂ ָפה ַא ַחת לְ כֻ ָּלם וְ זֶ ה ַה ִח ָּלם
ֲא ׁ ֶשר ָ ּבנ ּו ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם .ו וַ ּי ֶ
לַ ֲעשׂ וֹ ת וְ ַע ָּתה ל ֹא-יִ ָ ּב ֵצר ֵמ ֶהם כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יָ זְ מ ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת .ז ָה ָבה נֵ ְר ָדה וְ נָ ְבלָ ה ׁ ָשם
ל-פנֵ י
ְשׂ ָפ ָתם ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו ִא ׁיש ְשׂ ַפת ֵר ֵעהוּ .ח וַ ָ ּי ֶפץ יְ הוָ ה א ָֹתם ִמ ׁ ּ ָשם ַע ּ ְ
ל-ה ָא ֶרץ וַ ַ ּי ְחדְּ ל ּו לִ ְבנֹת ָה ִעיר .ט ַע ֵּ
י-שם ָ ּבלַ ל יְ הוָ ה
כָ ָ
ל-כן ָק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ָ ּב ֶבל ִּכ ׁ ָ
ל-ה ָא ֶרץ.
ל-ה ָא ֶרץ ו ִּמ ׁ ּ ָשם ֱה ִפ ָ
ְשׂ ַפת ָּכ ָ
ל-פנֵ י ָּכ ָ
יצם יְ הוָ ה ַע ּ ְ

בני האדם רוצים להתארגן ואלוהים מונע זאת מהם .אולי רצו לבנות
מגדל שמגיע לאלוהים היושב בשמים וגם בכך ראה אלוהים מרד.
האב הקדמון אינו רוצה שילדיו יתארגנו משום שאז יוכלו לצאת נגדו
והוא גורם להם לדבר בשפות שונות כדי שלא יבינו איש את רעהו.
כבר אמרנו שכל קושי של בני אדם – דיבור בשפות שונות – עשוי
להתפרש באופן מזוכיסטי" :קיבלנו את העונש שהגיע לנו" .במילים
אחרות ,לולא התארגנו בני האדם כדי למרוד באלוהים כולם היו
דוברים את אותה שפה.
אבל למה אלוהים אינו רוצה שילדיו יגיעו אליו? ההורה המודרני
רוצה לעיתים קרובות שילדיו יעלו עליו ואילו ההורה של אותם ימים
וגם ההורה בחברות מסורתיות בנות ימינו שומר לא אחת על כבודו
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מכל משמר .ילדיו לעולם לא יוכלו לעלות עליו .מכאן ההערצה
הרווחת לדמויות סמכות מן העבר .אולי זאת תמצית ההבדל בין
מבנה המשפחה המודרני למבנה המשפחה המסורתי :באיזו מידה
ההורה מאפשר לילדו לעלות עליו .הדבר מתבטא כמובן באופן רציף
בתקשורת היום-יומית בין ההורה לילדו .התרבות המודרנית "סוגדת"
לילד ולעתיד ולא לזקן ולעבר .אכן ,המאה העשרים נקראת במערב
"המאה של הילד" משום שההורה הסמכותי פינה את מקומו במרכז
המשפחה לילד.
אדם מודרני :אתה באמת מאמין שבני האדם דוברים שפות שונות
מפני שאלוהים לא רצה שהם יתאחדו נגדו?
בן העת העתיקה :אלוהים חייב לסכסך בין ילדיו כדי שלא יגיעו אליו.
אסור לו להיות טוב מדי .גם אני מתנהג כך עם ילדי.

הירידה מצרימה – מדוע שרה מסכימה?
פרק יב :י וַ יְ ִהי ָר ָעב ָ ּב ָא ֶרץ וַ ֵ ּי ֶרד ַא ְב ָרם ִמ ְצ ַריְ ָמה לָ גוּר ׁ ָשם ִּכי-כָ ֵבד ָה ָר ָעב
ל-שׂ ַרי ִא ׁ ְש ּתוֹ ִה ֵ ּנה-נָ א
ֹאמר ֶא ָ
ָ ּב ָא ֶרץ .יא וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ִריב לָ בוֹ א ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ ּי ֶ
ת-מ ְר ֶאה ָא ְּת .יב וְ ָהיָ ה ִּכי-יִ ְרא ּו א ָֹת ְך ַה ּ ִמ ְצ ִרים וְ ָא ְמר ּו ִא ׁ ְש ּתוֹ
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִא ׁ ּ ָשה יְ ַפ ַ
יטב-לִ י ַב ֲעבו ֵּר ְך
זֹאת וְ ָה ְרג ּו א ִֹתי וְ א ָֹת ְך יְ ַח ּיוּ .יג ִא ְמ ִרי-נָ א ֲאח ִֹתי ָא ְּת לְ ַמ ַען יִ ַ
ת-ה ִא ׁ ּ ָשה
וְ ָחיְ ָתה נַ ְפ ׁ ִשי ִ ּבגְ לָ לֵ ְך .יד וַ יְ ִהי ְּכבוֹ א ַא ְב ָרם ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ ִ ּי ְרא ּו ַה ּ ִמ ְצ ִרים ֶא ָ
ל-פ ְרעֹה וַ ֻּת ַּקח
ִּכי-יָ ָפה ִהוא ְמאֹד .טו וַ ִ ּי ְרא ּו א ָֹת ּה ָשׂ ֵרי ַפ ְרעֹה וַ יְ ַהלְ ל ּו א ָֹת ּה ֶא ּ ַ
יטיב ַ ּב ֲעבו ָּר ּה וַ יְ ִהי-לוֹ צֹאן-ו ָּב ָקר וַ ֲחמ ִֹרים
ָה ִא ׁ ּ ָשה ֵ ּבית ּ ַפ ְרעֹה .טז וּלְ ַא ְב ָרם ֵה ִ
ת-פ ְרעֹה נְ גָ ִעים ְ ּגדֹלִ ים וְ ֶאת-
וַ ֲע ָב ִדים ו ׁ ְּש ָפחֹת וַ ֲאתֹנֹת וּגְ ַמ ִּלים .יז וַ יְ נַ ַ ּגע יְ הוָ ה ֶא ּ ַ
ֹאמר ַמהּ -זֹאת
ֵ ּביתוֹ ַעל-דְּ ַבר ָשׂ ַרי ֵא ׁ ֶשת ַא ְב ָרם .יח וַ ִ ּי ְק ָרא ַפ ְרעֹה לְ ַא ְב ָרם וַ ּי ֶ
ֹא-ה ַ ּג ְד ָּת ִּלי ִּכי ִא ׁ ְש ְּת ָך ִהוא .יט לָ ָמה ָא ַמ ְר ָּת ֲאח ִֹתי ִהוא וָ ֶא ַּקח
ָע ִשׂ ָ
ית ִּלי לָ ּ ָמה ל ִ
א ָֹת ּה לִ י לְ ִא ׁ ּ ָשה וְ ַע ָּתה ִה ֵ ּנה ִא ׁ ְש ְּת ָך ַקח וָ לֵ ְך .כ וַ יְ ַצו ָעלָ יו ּ ַפ ְרעֹה ֲאנָ ׁ ִשים וַ יְ ׁ ַש ְּלח ּו
ת-א ׁ ְש ּתוֹ וְ ֶא ָּ
ל-א ׁ ֶשר-לוֹ .
ת-כ ֲ
אֹתוֹ וְ ֶא ִ
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איך הרגישה שרי בסיפור הזה? אנחנו לא יודעים .איך מרגישה אישה
שכדי להציל את בעלה עליה ללכת ולחיות עם בעל אחר? ניכר
שהרגשות של שרי ומה שעובר עליה אינם מעניינים את הסופר של
אותם ימים .היא כלי להצלת אברם :הוא מתחנן בפניה על גורלו והיא
עושה כרצונו .ניתן להניח שכאשר הפרט הוא כלי שרת בידי אחרים –
כפי שאכן היו נשות הימים ההם – הדבר מעודד בו גישה פטאליסטית
שעוזרת לו להתמודד עם מה שאין לו שליטה עליו .באופן דומה
נתמודד היום עם אסונות או מחלות.
"וירד אברם – "...בטקסט המקראי פעמים רבות הפועל בא לפני
הנושא (למשל" :וילך יצחק"" ,ויצא יעקב") .כלומר לא "אברם ירד",
אלא "וירד אברם" .מה ההבדל? במוזיקה .במה שונה המוזיקה?
כשהנושא מופיע ראשון ("אברהם ירד") כמו בעברית של ימינו או
בשפה האנגלית ( )Avram went downזוהי אמירה רגילה ולא
דרמטית שבה הנושא הוא במרכז .אבל כשהפועל מופיע ראשון ("וירד
אברם") האירוע הופך לדרמטי ומלא פאתוס והפעולה היא במרכז.
אם אברם במרכז ניתן לשאול על מה חשב ,אולי התלבט אם לרדת
מצרימה .במקרה זה לאברם יש עולם פנימי עשיר בהתרחשויות
ויכולת רפלקציה על אותן התרחשויות .אך לא כך נוהגות הדמויות
התנ"כיות שלנו .הן לעולם אינן מתלבטות ומהרהרות ואפילו אינן
חושבות .כמעט אין להן "עצמי" .הן חיות את העולם החיצוני ופועלת
עליו .הן מכוונת החוצה ולא פנימה .בדומה לילדים הן אינן נמצאות
בקשר עם רגשותיהן ועם מניעי התנהגותן .אין פלא שקול אלוהים
תמיד נשמע מבחוץ ולא נחווה כבא מבפנים .דמויות תנ"כיות אלה
הן בנות החברה המסורתית החוות עצמן כחלק מקבוצה .ההתרחשות
אצלן היא בין האנשים ולא בתוכן .מכאן שפת הפעולה .הדמויות
התנ"כיות משתמשות בכינוי הגוף "אני" – המילה הנפוצה ביותר
בתרבות המערב – לעיתים רחוקות מאוד .באנגלית אף כותבים "אני"
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באות גדולה ( )Iוכך מציבים את ה"אני" עוד יותר במרכז .וכך לא ניתן
לשמר את הדרמה שבמשפט "וירד אברם" בתרגום לאנגלית .התרגום
“ ”Avram went downאינו מעביר את המסר המלא .הערבית לעומת
זאת דומה לעברית הקדמונית והפועל יכול לבוא בה לפני הנושא.
הדמויות התנ"כיות אינן אומרות "אני לא יודע"" ,לא חשבתי על
זה"" ,זה מעניין" ",לדעתי" ועוד אמירות רבות המכוונות לעצמי .עולמן
הרגשי ,לעומת זאת ,עשיר בחוויות עוצמתיות של התרחשויות ,צבעים
וצלילים הבאים מבחוץ כפי שרק התנ"ך יודע לספר .ניתן לסכם
ולומר שבעת החדשה (בחמש-מאות השנים האחרונות) ,כשהאדם
המודרני החל להיפרד מן הקבוצה ולהפוך לאינדיבידואל ,הקונפליקט
הבין-אישי הפך בחלקו לתוך-אישי .כך התפתחו האינטרוספקציה
והאמביוולנטיות שאינן קיימות בסיפורי התנ"ך ,שבהם הגיבורים אינם
מדברים עם עצמם אלא רק עם האחר.
אדם מודרני :אברם ,מעולם לא שמעתי אותך מתלבט ,מהרהר ,אומר
שאתה לא יודע ,למה?
אברם :מה זאת אומרת אני לא יודע?! איזו מין שאלה זאת?!

שרי והגר – איך נראית משפחה פוליגמית?
פרק טז :א וְ ָשׂ ַרי ֵא ׁ ֶשת ַא ְב ָרם ל ֹא יָ לְ ָדה לוֹ וְ לָ ּה ׁ ִש ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית ו ׁ ְּש ָמ ּה
ל-ש ְפ ָח ִתי
ל-א ְב ָרם ִה ֵ ּנה-נָ א ֲע ָצ ַרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֶּל ֶדת בּ ֹא-נָ א ֶא ׁ ִ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶא ַ
ָהגָ ר .ב וַ ּת ֶ
ת-א ְב ָרם ֶאת-
אוּלַ י ִא ָ ּבנֶ ה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ַא ְב ָרם לְ קוֹ ל ָשׂ ָרי .ג וַ ִּת ַּקח ָשׂ ַרי ֵא ׁ ֶש ַ
ָהגָ ר ַה ּ ִמ ְצ ִרית ׁ ִש ְפ ָח ָת ּה ִמ ֵּקץ ֶע ֶשׂ ר ׁ ָשנִ ים לְ ׁ ֶש ֶבת ַא ְב ָרם ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען וַ ִּת ֵּתן א ָֹת ּה
ל-הגָ ר וַ ַּת ַהר וַ ֵּת ֶרא ִּכי ָה ָר ָתה וַ ֵּת ַקל ְ ּג ִב ְר ָּת ּה
לְ ַא ְב ָרם ִא ׁ ָ
יש ּה לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה .ד וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ
יקךָ
ָ
ל-א ְב ָרם ֲח ָמ ִסי ָעלֶ יך ָאנֹכִ י נָ ַת ִּתי ׁ ִש ְפ ָח ִתי ְ ּב ֵח ֶ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶא ַ
יה .ה וַ ּת ֶ
ְ ּב ֵעינֶ ָ
ָ
ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל-
יה יִ ׁ ְש ּפֹט יְ הוָ ה ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ יך .ו וַ ּי ֶ
וַ ֵּת ֶרא ִּכי ָה ָר ָתה וָ ֵא ַקל ְ ּב ֵעינֶ ָ
ְ
יה.
ָשׂ ַרי ִה ֵ ּנה ׁ ִש ְפ ָח ֵת ְך ְ ּביָ ֵד ְך ֲע ִשׂ י-לָ ּה ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינָ יִ ך וַ ְּת ַע ֶ ּנ ָה ָשׂ ַרי וַ ִּת ְב ַרח ִמ ּ ָפנֶ ָ
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אותה אישה שלעיתים מתייחסים אליה כאל חפץ ,מתברר שבבית
היא השולטת בבעלה .לכל גבר היתה אימא שגידלה אותו ושלטה
בו .אם כך ,לא יקשה על האישה להיכנס לנעליים הפסיכולוגיות
של האם בעיני הבעל .יתרה מכך ,ככל שהאישה חלשה ומושפלת
בחוץ היא זקוקה לפיצוי כלפי פנים .וכך שרי העקרה מציעה לאברם
לקחת את שפחתה הגר לו לאישה והבן שייוולד להגר ייחשב לשלה.
אברם מסכים .לאחר שהגר הרתה שרי מרגישה שהיא אינה מכבדת
אותה מספיק .היא שוטחת את טענותיה לפני אברם ,והוא אומר לה
בפשטות :עשי בה כרצונך .שרי מתעללת בה והגר בורחת .לאורך
כל הדרך אברם הוא אומנם המחליט ,אבל הוא מחליט בדיוק את
מה שאשתו שרי מבקשת ממנו .מעניין שדווקא גבר כאברם שחשוב
לו כל כך הכבוד בחוץ 1,בביתו הוא נשלט על ידי אשתו .מעניין אבל
לא מפתיע :הן הצורך בקבלת כבוד מהסביבה והן קבלת המרות של
אשתו בבית ללא דעה עצמאית הם מרכיבים ביחסיהם של אנשים
שלא עברו תהליכי אינדיבידואציה ועל כן הם ניזונים מבחוץ.
בחברות מסורתיות רבות התנהגותו של האדם נקבעת על ידי
הסיטואציה והסביבה כך שאישיותו לא עקיבה .כך בעבודה הוא יהיה
נשלט על ידי הבוס ובבית יהיה השליט או להפך .בחברות אלה הגיל,
המין והמעמד החברתי קובעים מיהו האדם יותר מאשר אישיותו,
שמעניינת פחות את הסובבים .האדם בחברות אלה יתנהג באופן
שונה מאוד כשהוא נמצא עם בני גילו ,בני מינו ואנשים החולקים
עימו מעמד חברתי מאשר כשהוא נמצא אם אנשים השונים ממנו
במאפיינים אלה .בחברה המודרנית ,לעומת זאת ,האני המגובש באופן
יחסי מאפשר להסתמך עליו וליצור אישיות עקיבה יותר.
דומה שכל חטאה של הגר הוא שלא כיבדה את שרי .אברם מאשר
לשרי לעשות בהגר כרצונה וזו מתעללת בה עד שהיא בורחת .מה
 11בראשית יד ,כג.
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היינו אומרים היום לילד שהכה את חברו (שלא לדבר על התעללות)
משום שהחבר העליב אותו או צחק עליו? היינו מנסים ללמד אותו
שיש הבדל בין דיבורים למעשים .שמוטב לו שיהיה מסוגל להכיל את
העלבון והפגיעה ולא יכה מייד משום שהיכולת להכיל רגשות חשובה
מאוד להתפתחות שלו .אבל באותם ימים ה"עצמי" – אותה אופציה
למכל רגשי המצוי בכל אחד מאיתנו – לא היה מפותח .ללא עצמי זה
לא ניתן להכיל רגשות או לשוחח עליהם .כאשר הילד טוען שהוא
הכה את חברו כי זה צחק עליו – לעיתים הילד אפילו לא יודע שהוא
נעלב .אילו יכלה שרי לדבר על רגשותיה ולהכיל אותם ייתכן שלא
היתה מתעללת בהגר.
אדם מודרני :הגר ,מה קרה בינך לבין שרה?
הגר :אני אשמה ,לא הייתי צריכה לצחוק עליה.
אדם מודרני :אז מגיע לך שיתעללו בך?
הגר :כן.

ברית מילה – למה?
יתי ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ְמר ּו ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֵ יכֶ ם ו ֵּבין זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ
יך ִה ּמוֹ ל לָ כֶ ם
פרק יז :י זֹאת ְ ּב ִר ִ
ָּכל-זָ כָ ר .יא וּנְ ַמלְ ֶּתם ֵאת ְ ּב ַשׂ ר ָע ְרלַ ְתכֶ ם וְ ָהיָ ה לְ אוֹ ת ְ ּב ִרית ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֵ יכֶ ם .יב ו ֶּבן-
ׁ ְשמֹנַ ת יָ ִמים יִ ּמוֹ ל לָ כֶ ם ָּכל-זָ כָ ר לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם יְ לִ יד ָ ּביִ ת ו ִּמ ְקנַ ֶּ
ת-כ ֶסף ִמכּ ֹל ֶ ּבן-נֵ כָ ר
ָ
יתי
ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִמ ַ ּז ְר ֲע ָך הוּא .יג ִה ּמוֹ ל יִ ּמוֹ ל יְ לִ יד ֵ ּב ְ
ית ָך ו ִּמ ְקנַ ת ַּכ ְס ּ ֶפך וְ ָהיְ ָתה ְב ִר ִ
ִ ּב ְב ַשׂ ְרכֶ ם לִ ְב ִרית עוֹ לָ ם .יד וְ ָע ֵרל זָ כָ ר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-יִ ּמוֹ ל ֶא ְ ּ
ת-ב ַשׂ ר ָע ְרלָ תוֹ וְ נִ כְ ְר ָתה
יה ֶא ְ ּ
יתי ֵה ַפר.
ת-ב ִר ִ
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ּ ֶמ ָ
ל-מ ְקנַ ת
כג וַ ִ ּי ַּקח ַא ְב ָר ָהם ֶאת-יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ וְ ֵאת ָּכל-יְ לִ ֵידי ֵביתוֹ וְ ֵאת ָּכ ִ
ַּכ ְס ּפוֹ ָּכל-זָ כָ ר ְ ּב ַאנְ ׁ ֵשי ֵ ּבית ַא ְב ָר ָהם וַ ָ ּי ָמל ֶא ְ ּ
ת-ב ַשׂ ר ָע ְרלָ ָתם ְ ּב ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם
ן-ת ׁ ְש ִעים וָ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנָ ה ְ ּב ִה ּמֹלוֹ
ַה ֶ ּזה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ִא ּתוֹ ֱאל ִֹהים .כד וְ ַא ְב ָר ָהם ֶ ּב ִּ
ן-של ֹׁש ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה ְ ּב ִה ּמֹלוֹ ֵאת ְ ּב ַשׂ ר
ְ ּב ַשׂ ר ָע ְרלָ תוֹ  .כה וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ֶ ּב ׁ ְ
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ל-אנְ ׁ ֵשי ֵביתוֹ
ָע ְרלָ תוֹ  .כו ְ ּב ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה נִ ּמוֹ ל ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ  .כז וְ כָ ַ
יְ לִ יד ָ ּביִ ת ו ִּמ ְקנַ ֶּ
ת-כ ֶסף ֵמ ֵאת ֶ ּבן-נֵ כָ ר נִ ּמֹל ּו ִא ּתוֹ .

אלוהים כורת ברית עם אברהם (שבפסוקים הקודמים הפך בהוראת
אלוהים מ"אברם" ל"אברהם" משום שאלוהים הבטיח לו שיהיה אב
להמון גויים .כך גם שרי הפכה לשרה .כמו כן אלוהים מבטיח לו את
ארץ כנען ושהוא ,אלוהים ,יהיה אלוהיו ואלוהי זרעו) .אבל אלוהים
רוצה שהברית תהיה בבשר ("והיתה בריתי בבשרכם") .מה רוצה
אלוהים? הוא רוצה שאברהם ימול את עצמו ואת כל בני ביתו –
כלומר יסיר את עורלתם – ושכל צאצאיו של אברהם יעברו ברית
מילה כשימלאו להם שמונה ימים .לא פשוט...
למה ברית מילה צריכה להיות סירוס ,אומנם חלקי ,אולי אפילו
סימבולי ,אבל סירוס ,הסרה אמיתית של חלק מהפין? מה קורה בין
אברהם לאלוהים – אותו אלוהים שהוא יציר דמיונו של אברהם?
אברהם מדמיין שאלוהים דורש ממנו למול את עצמו – בעצם
אומר לו ,אתה רוצה שאשמור ואגן עליך? הראה לי את נאמנותך
המוחלטת ,סרס את עצמך .היכנע באופן מוחלט .מובן שפעולה זו
מזכירה את השלב האדיפלי ,שבו הבן רוצה למרוד באב ולהשיג את
האם .הפעולה מסתיימת כידוע בכך שהבן מזדהה עם האב משום
שכך ישיג בסופו של דבר אישה בדמות האם .הוא נכנע לאב ורוצה
להיות כמוהו .כניעה זו קשורה לדעת פרויד גם לפחד הסירוס של
הילד החושש מנקמת אביו .מה עבר על אברהם ,מדוע דמיין דבר כה
קיצוני? האם היה פסיכוטי? אם היה בכלל איש שנקרא אברהם הוא
כנראה לא היה פסיכוטי (פסיכוזה היא מצב נפשי שבו בוחן המציאות
של האדם לוקה בחסר .למשל ,האדם עלול לשמוע קולות שאומרים
לו דברים או מצווים עליו ציוויים כלשהם .סכיזופרניה היא מחלת
נפש שעשויה להיות מאופיינת במצבים פסיכוטיים) ,משום שנראה
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שתפקודו היה טוב מאוד ,שלא כחולים פסיכוטים .יתרה מזאת ,הרי
ודאי לא חשוב אם היה באמת או שלא היה אדם כזה ,משום שכל כך
הרבה דורות אנשים רבים מאוד הזדהו עם סמל הכניעה וההשפלה
הזה ביחס לאלוהים .על כן נראה שסמל זה של סירוס המצווה על ידי
אלוהים מדבר לכולנו .אכן כן ,כולנו נכנענו בשלב האדיפלי לדמות
הסמכות רק משום שהיא היתה חזקה והיינו תלויים בה באופן מוחלט.
האדם הבוגר רוצה ,כפי שאמרנו ,הורה שיגן עליו כפי שהיה לו כשהיה
תינוק ועל כן יצר המשך להורה זה – את אלוהים .אבל למה היה צורך
בברית כה אכזרית? השאלה מחזירה אותנו להורה הקדמון שלא עבר
את כל שלבי הציביליזציה שאנו ,ההורים הממוצעים של ימינו ,עברנו
בהתפתחותנו האישית והקולקטיבית .ההורה הקדמון ,אלוהים ,אין בו
סובלנות לאל אחר .אין אפשרות לשלום בין שני אלוהים והוא ,אלוהים,
דורש נאמנות מוחלטת .העונש על אי ציות הוא כמובן וכרגיל – מוות.
כשאין לאדם עצמי מפותח – דבר שהיה שכיח באותם ימים
קדומים – ואין דיאלוג פנימי ,הפרט יכול לדמות את מחשבותיו
לקול אמיתי שבא מבחוץ .כך למשל האמינו היוונים הקדמונים
שחלומות נוצרים כשהאלים בכבודם ובעצמם יורדים בלילה ועורכים
הצגה אל מול מיטתו של החולם .באופן זה נביאים דמיינו דברים
וייחסו את דמיונותיהם לקול חיצוני – אלוהים – ולא למחשבותיהם
או חלומותיהם .בהיעדר עצמי מפותח ,כפי שאמרנו ,קשה להרהר,
להתלבט ,לערוך אינטרוספקציה ולהבין שאתה בכלל מדמיין וקיימת
נטייה להשליך מחשבות אלה החוצה ולייחסן לאחר .אדם שחווה עצמו
כחלק מקבוצה יתקשה להפריד בין פנים לחוץ ולדעת מה בא מהיכן –
תנאי הכרחי לאינדיבידואציה ,סמל תרבות העולם המודרני .זה מחזיר
אותנו כמובן להמצאה הגדולה ביותר של האנושות – אלוהים .האדם,
שיצר משהו בתוכו ,משוכנע כעת שהדמות הזאת קיימת מחוצה לו.
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מאחר שרבים בעולם עדיין מאמינים באלוהים ,מתברר שרובנו עדיין
לא סיימנו את תהליך האינדיבידואציה שבסופו נשליך החוצה פחות
ונהיה נפרדים יותר מסביבתנו (למשל ,נמעיט לייחס לאחרים דברים
שהם שלנו).
אלילים היו מקובלים באותה תקופה כך שבזאת אין חדש.
החידוש הוא ביצירת אל אחד במקום אלים רבים ,פעולה שמסמלת
אינדיבידואציה בקרב האלים .אל אחד נפרד העומד בזכות עצמו ואינו
תלוי בדבר ,אבל גם מופשט :לא עוד פסל אלא דמות דמיונית – גם
פעולה זו היא קפיצה התפתחותית בדרך להיחלצות מקונקרטיות אל
עבר מופשטות .אכן ,יש קפיצה התפתחותית בהמצאתו של אלוהים
אבל יש גם אכזריות המתאימה לאותם ימים .כמה אלפי שנים אחר כך,
בחמש-מאות השנים האחרונות ,יעבור האדם את האינדיבידואציה
שעבר אלוהים שהפך לאחד ויעמוד הפעם באמת כאלוהים בזכות
עצמו .אכן ,מה שניתן לדמיין ניתן לבסוף גם לעשות.
אברהם מחליט למול גם את עצמו כמובן ומאז אנו כולנו ,העם
היהודי וגם רבים בעולם הנוצרי והמוסלמי ,מלים את ילדינו .לאחרונה
מתעוררת תנועה בעולם המערבי נגד ברית המילה בטענה שהמעשה
הוא סדיסטי ואין בו שום תועלת ואולי אף יש בו נזק – מעבר לסיכונים
שבפעולה הכירורגית ייתכן שישנה פגיעה בהנאה בשעת יחסי מין
משום שהעורלה עשירה בעצבים .מדוע אפוא כולנו מצייתים בעיוורון
במשך אלפי שנים להוראה העתיקה הזאת? מעבר ללחץ הקבוצתי
הקיים ,אולי גם אנחנו איננו שונים כל כך מאברהם ,המדמיין דמות
סמכות סדיסטית שתגן עליו אם יעשה כרצונה ויפגע – באופן חלקי –
באיבר מינו .אצלנו כמובן המחשבות האלה מודחקות יותר.
אדם מודרני :אברהם ,למה אלוהים לא מבקש ממך ,כזיכרון לברית
שלכם ,לאכול ארוחה טובה או אפילו לעזור למישהו שקשה לו? למה
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להכאיב ולפגוע בגוף כסמל לברית?
אברהם :פגם בגוף זוכרים לתמיד ,בכל רגע .ואם זה כואב על אחת
כמה וכמה .אלוהים רוצה שאסבול משום שכך אוהב אותו יותר.
אדם מודרני :למה? להיפך!
אברהם :משום שכך מתנהג אלוהים וכך מתנהג כל הורה .מי שנותן לך
דברים נעימים משחרר אותך ממנו ואתה נשאר לבד ומי שמענה אותך
אתה נשאר קשור אליו .מה ,לא ידעת?
אדם מודרני :אבל תגיד ,אברהם ,אתה לא מפחד פחד מוות שתפגע
באיבר המין שלך ולא תיהנה עוד מחיי המין עם אשתך שרה ועם
פילגשיך?
אברהם :אני לא שוכב איתן כדי "ליהנות" ,כפי שאתה קורא לזה .אני
שוכב איתן כדי להבטיח שיהיו לי צאצאים.
אדם מודרני :בכל זאת שאלה אחרונה ,תגיד ,אלוהים הוא לא סדיסט
שמבקש ממך לפגוע בעצמך?
אברהם :אלוהים הוא טוב ולא סדיסט והוא יעניש אותך על מה שאמרת
ועל הספר שאתה כותב.

שרה מתבשרת על לידת בנה – מדוע אסור לצחוק?
ח-הא ֶֹהל ְּכחֹם ַה ּיוֹ ם.
פרק יח :א וַ ֵ ּי ָרא ֵאלָ יו יְ הוָ ה ְ ּב ֵאל ֹנֵ י ַמ ְמ ֵרא וְ הוּא י ׁ ֵֹשב ּ ֶפ ַת ָ
ב וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
אתם
שא ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲאנָ ׁ ִשים נִ צָּ ִבים ָעלָ יו וַ ַ ּי ְרא וַ ָ ּי ָרץ לִ ְק ָר ָ
ָ
אתי ֵחן ְ ּב ֵעינֶ יך ַאל-
ֹאמר ֲאדֹנָ י ִאם-נָ א ָמ ָצ ִ
ִמ ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ָא ְר ָצה .ג וַ ּי ַ
ט-מיִ ם וְ ַר ֲחצ ּו ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענ ּו ַּת ַחת
נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְבדֶּ ָך .ד יֻ ַּקח-נָ א ְמ ַע ַ
י-ע ֵּ
ל-כן ֲע ַב ְר ֶּתם ַעל-
ָה ֵעץ .ה וְ ֶא ְק ָחה ַפת-לֶ ֶחם וְ ַס ֲעד ּו לִ ְ ּבכֶ ם ַא ַחר ַּת ֲעבֹר ּו ִּכ ַ
ל-שׂ ָרה
ֹאמר ּו ֵּכן ַּת ֲע ֶשׂ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ָּת  .ו וַ יְ ַמ ֵהר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֱֹהלָ ה ֶא ָ
ַע ְבדְּ כֶ ם וַ ּי ְ
ל-ה ָ ּב ָקר ָרץ
ֹאמר ַמ ֲה ִרי ׁ ְשל ֹׁש ְס ִאים ֶק ַמח סֹלֶ ת לו ׁ ִּשי וַ ֲע ִשׂ י ֻעגוֹ ת .ז וְ ֶא ַ
וַ ּי ֶ
ְ
ַא ְב ָר ָהם וַ ִ ּי ַּקח ֶ ּב ָ ּ
ל-ה ַ ּנ ַער וַ יְ ַמ ֵהר לַ ֲעשׂ וֹ ת אֹתוֹ  .ח וַ ִ ּי ַּקח
ן-ב ָקר ַרך וָ טוֹ ב וַ ִ ּי ֵּתן ֶא ַ
יהם ַּת ַחת
ֶח ְמ ָאה וְ ָחלָ ב ו ֶּב ַ
יהם וְ הוּא-ע ֵֹמד ֲעלֵ ֶ
ן-ה ָ ּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה וַ ִ ּי ֵּתן לִ ְפנֵ ֶ
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ֹאמר
ָה ֵעץ וַ ּיֹאכֵ לוּ .ט וַ ּי ְ
ֹאמר ִה ֵ ּנה ָבא ֶֹהל .י וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ַא ֵ ּיה ָשׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך וַ ּי ֶ
ׁשוֹ ב ָא ׁשוּב ֵאלֶ ָ
ה-בן לְ ָשׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך וְ ָשׂ ָרה ׁש ַֹמ ַעת ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל
יך ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה וְ ִה ֵ ּנ ֵ
וְ הוּא ַא ֲח ָריו .יא וְ ַא ְב ָר ָהם וְ ָשׂ ָרה זְ ֵקנִ ים ָ ּב ִאים ַ ּב ָ ּי ִמים ָח ַדל לִ ְהיוֹ ת לְ ָשׂ ָרה א ַֹרח
ה-לי ֶע ְדנָ ה וַ אדֹנִ י
ַּכ ָ ּנ ׁ ִשים .יב וַ ִּת ְצ ַחק ָשׂ ָרה ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה לֵ אמֹר ַא ֲח ֵרי ְבל ִֹתי ָהיְ ָת ִּ
ל-א ְב ָר ָהם לָ ּ ָמה ֶ ּזה ָצ ֲח ָקה ָשׂ ָרה לֵ אמֹר ַה ַאף ֻא ְמנָ ם ֵאלֵ ד
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ַ
זָ ֵקן .יג וַ ּי ֶ
וַ ֲאנִ י זָ ַקנְ ִּתי .יד ֲהיִ ּ ָפלֵ א ֵמיְ הוָ ה דָּ ָבר לַ ּמוֹ ֵעד ָא ׁשוּב ֵאלֶ ָ
יך ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה וּלְ ָשׂ ָרה
ֹאמר ל ֹא ִּכי ָצ ָח ְק ְּת.
ֵבן .טו וַ ְּתכַ ֵח ׁש ָשׂ ָרה לֵ אמֹר ל ֹא ָצ ַח ְק ִּתי ִּכי יָ ֵר ָאה וַ ּי ֶ

הכנסת האורחים המרשימה של אברהם המקובלת עד היום בכמה
מהחברות המסורתיות מאירה את הפן החם והמזדהה בתרבויות
אלה – הבנה שההלך הוא רעב ועייף ויש לעזור לו .אין מדובר
באינדיבידואל המערבי שעשוי ליהנות מהאירוח מבלי לצאת מגדרו,
אלא בבן התרבות המסורתית המתחנן לאחר כדי שיאות לקבל את
עזרתו – הוא משתחווה לפניו ,רוצה למצוא חן בעיניו ואף מכנה
את עצמו "עבדך" .מדוע? מדוע להתאמץ כל כך כדי שהאחר ירגיש
טוב? ככה זה כשאתה לא אינדיבידואל אלא חלק מקבוצה .הסיפוק
של האחר הוא סיפוקך וגם המקרה ההפוך נכון – הנקמה ,הכאב של
האחר ,ממתנת ומשככת את כאבך שלך .והאורחים ,למרבה הפלא
הם אינם מודים לאברהם ואינם אומרים לו כמה הם מעריכים את
מחוותו .הם פשוט מצווים עליו לעשות את מה שהציע .תשובה
אינדיבידואלית הם לא יכולים להציע משום שלא עברו תהליך של
אינדיבידואציה ונפרדות .כל שיש להם להציע הוא "התרפסות" כמו
אברהם או סמכותיות וציווי כמקובל בחברתם – תגובות המכוונות
לאחר ותלויות בו .מנעד המשחק של אפשרויות הקשר בחברות אלה
גדול הרבה מן המנעד המערבי המודרני .אנו לא נסבול על פי רוב לא
חנופות ותחנונים ואף לא ציוויים .אנו נגיד את שלנו – תודה ,תודה
רבה ,מעריכים זאת מאוד – ותו לא.
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בתנ"ך ,כפי שניתן לראות ,אין חוש הומור ואין בדיחות" .ותצחק
שרה" היא אולי אחת "הבדיחות" הגדולות המופיעות בתנ"ך ושרה
על פי המסופר צחקה "בקרבה" – בינה לבין עצמה ,כדי שלא יראו.
בעולם של כבוד מסוכן לצחוק על מישהו .בהיעדר עצמי מגובש
לא אתה קובע מי אתה ,אלא האחרים ומה שהם אומרים עליך .על
כן ,ההשפלה או הבושה יכולות להיות הרסניות .איך נאמר במשנה,
"המלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דם" .שרה ,מרוב פחד ,מכחישה
שצחקה ואלוהים נוזף בה על שפגעה בכבודו והטילה ספק ביכולתו
לעשות כל דבר .לדברי פרויד חוש ההומור הוא ההגנה המפותחת
ביותר :היכולת של האדם להביט על המצב אחרת ,לנסח אותו בצורה
עצמאית ושונה מהמקובל ,למשל בציניות ,להוסיף עוד מניפולציות
לוגיות שיהפכו את המצב לאבסורדי ,כל אלה יעלו חיוך על שפתנו.
אבל האדם של אותם ימים לא יכול היה להביט על המצב אחרת .את
זה יכול לעשות רק אדם בעל חשיבה עצמאית .לצחוק על עצמך זה
שלב התפתחותי גבוה יותר הדורש אינטרוספקציה .האדם של אותם
ימים התבונן בעיקר החוצה גם לשם הישרדות חברתית .הוא לא
יצחק על עצמו בהיותו משוכנע שאם הוא לא ייקח את עצמו ברצינות
האחרים לא יכבדו אותו .הרי התנהגותו חשובה ולא מי הוא באמת.
אלוהים אומר לשרה "לא ,כי צחקת" .בחברות מסורתיות רבות לא
מקובל לומר "לא" חד וחלק ולהתעמת עם האחר .בני הקהילות הללו
יעדיפו להעביר את מסר השלילה בדרכים אחרות ,מעליבות פחות,
שיובנו על ידי הצד השני ,המכיר את הקודים של חברתם" .לא" הוא
סמל הנפרדות של הילד בן השנתיים במערב האומר לאימו על כל דבר
"לא" – כלומר ,אני שונה ממך .בחברות מסורתיות ה"לא" הזה מוכחד
במהירות בגיל צעיר אם בכלל יעלה .אבל לדמות הסמכות באותן
חברות מסורתיות מותר לומר "לא" ברור וחזק והיא עשויה להשתמש
באמירה זאת לעיתים קרובות.
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אלוהים אמפתי היה אומר לשרה" :אני מבין שקשה לך להאמין
בזאת .אני לא מתפלא .אל תרגישי לא בסדר על כך שצחקת קצת.
זה טבעי ונורמלי" .אבל ניסיונו של אלוהים לשמר את כבודו ולדאוג
שלא יצחקו עליו אינו הולך יד ביד עם גישה אמפתית המבינה את
קשיי האחר.
אדם מודרני :אורחים יקרים ,אפילו תודה או בבקשה אתם לא יודעים
להגיד?!
אורחים :אצלנו לא אומרים תודה ובבקשה .אלה מלים של מי שלא
איכפת לו באמת מהאחר .אצלנו משתחווים או מצווים.
אדם מודרני :שרה ,אז מה אם צחקת קצת והאורחים הבחינו בכך? הם
לא יכולים להבין את זה?
שרה :אסור לצחוק על אף אחד ובטח לא על אלוהים .אין מחילה על
פגיעה בבכבוד של מישהו.

סדום א – איך מנהלים משא ומתן עם אלוהים?
אתם ִּכי כָ ְב ָדה
י-ר ָ ּבה וְ ַח ָּט ָ
ֹאמר יְ הוָ ה זַ ֲע ַקת ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה ִּכ ָ
פרק יח :כ וַ ּי ֶ
ְמאֹד .כא ֵא ְר ָד ָ ּ
ה-נא וְ ֶא ְר ֶאה ַה ְּכ ַצ ֲע ָק ָת ּה ַה ָ ּב ָאה ֵאלַ י ָעשׂ ּו ָּכלָ ה וְ ִאם-ל ֹא ֵא ָד ָעה.
כב וַ ִ ּי ְפנ ּו ִמ ׁ ּ ָשם ָה ֲאנָ ׁ ִשים וַ ֵ ּילְ כ ּו ְסד ָֹמה וְ ַא ְב ָר ָהם עוֹ ֶדנּ ּו ע ֵֹמד לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה .כג וַ ִ ּי ַ ּג ׁש
יקם
ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ַ
ם-ר ׁ ָשע .כד אוּלַ י יֵ ׁש ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַצדִּ ִ
ֹאמר ַה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה ַצדִּ יק ִע ָ
ֹא-ת ּ ָ ׂ
יקם ֲא ׁ ֶשר
ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר ַה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה וְ ל ִ
שא לַ ּ ָמקוֹ ם לְ ַמ ַען ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַהצַּ דִּ ִ
ם-ר ׁ ָשע וְ ָהיָ ה
ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה .כה ָחלִ לָ ה ְּל ָך ֵמ ֲעשׂ ֹת ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה לְ ָה ִמית ַצדִּ יק ִע ָ
ֹאמר
כַ צַּ דִּ יק ָּכ ָר ׁ ָשע ָחלִ לָ ה ָּל ְך ֲה ׁש ֵֹפט ָּכ ָ
ל-ה ָא ֶרץ ל ֹא יַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט .כו וַ ּי ֶ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם
אתי לְ כָ ַ
יקם ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר וְ נָ ָשׂ ִ
ם-א ְמ ָצא ִב ְסדֹם ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַצדִּ ִ
יְ הוָ ה ִא ֶ
ל-אדֹנָ י וְ ָאנֹכִ י
ֹאמר ִה ֵ ּנה-נָ א הוֹ ַאלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר ֶא ֲ
ַ ּב ֲעבו ָּרם .כז וַ ַ ּי ַען ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ַ
יקם ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֲה ַת ׁ ְש ִחית ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה
ָע ָפר וָ ֵא ֶפר .כח אוּלַ י יַ ְח ְסרוּן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַהצַּ דִּ ִ
ֶא ָּ
ם-א ְמ ָצא ׁ ָשם ַא ְר ָ ּב ִעים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה .כט וַ ּי ֶֹסף
ֹאמר ל ֹא ַא ׁ ְש ִחית ִא ֶ
ל-ה ִעיר וַ ּי ֶ
ת-כ ָ
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ֹאמר ל ֹא ֶא ֱע ֶשׂ ה ַ ּב ֲעבוּר
עוֹ ד לְ ַד ֵ ּבר ֵאלָ יו וַ ּי ַ
ֹאמר אוּלַ י יִ ּ ָמ ְצאוּן ׁ ָשם ַא ְר ָ ּב ִעים וַ ּי ֶ
ֹאמר ַאל-נָ א יִ ַחר לַ אדֹנָ י וַ ֲא ַד ֵ ּב ָרה אוּלַ י יִ ּ ָמ ְצאוּן ׁ ָשם ׁ ְשל ׁ ִֹשים
ָה ַא ְר ָ ּב ִעים .ל וַ ּי ֶ
ֹאמר ִה ֵ ּנה-נָ א הוֹ ַאלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר
ם-א ְמ ָצא ׁ ָשם ׁ ְשל ׁ ִֹשים .לא וַ ּי ֶ
ֹאמר ל ֹא ֶא ֱע ֶשׂ ה ִא ֶ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ל ֹא ַא ׁ ְש ִחית ַ ּב ֲעבוּר ָה ֶע ְשׂ ִרים.
ֶא ֲ
ל-אדֹנָ י אוּלַ י יִ ּ ָמ ְצאוּן ׁ ָשם ֶע ְשׂ ִרים וַ ּי ֶ
ה ּ ַפ ַעם אוּלַ י יִ ּ ָמ ְצאוּן ׁ ָשם ֲע ָשׂ ָרהֹאמר ַאל-נָ א יִ ַחר לַ אדֹנָ י וַ ֲא ַד ְ ּב ָרה ַא ְך ַ
לב וַ ּי ֶ
ֹאמר ל ֹא ַא ׁ ְש ִחית ַ ּב ֲעבוּר ָה ֲע ָשׂ ָרה .לג וַ ֵ ּילֶ ְך יְ הוָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּלה לְ ַד ֵ ּבר ֶאל-
וַ ּי ֶ
ַא ְב ָר ָהם וְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָשב לִ ְמקֹמוֹ .

זוהי אחת הפעמים היחידות בתנ"ך שמתוארת התנהגות ילדותית
של אחד הגיבורים ,אולי אפילו עם קצת הומור .אברהם מתווכח
עם אלוהים כילד עם אביו .מבקש עוד הקלה ועוד הנחה ועוד אחת,
ואביו הקדמון ,שלעיתים הוא מאיים ונוזף ,נוהג ברוך וברחמנות
הפעם .דומה שהוא מחייך כאשר הוא מתרצה ומקבל את תחינותיו
של אברהם .נכון ,אלוהים אוהב את בנו אברהם מתחילת דרכו .לא
ברור מה עשה אברהם כדי לזכות בחסד כזה מאלוהים ובהבטחות
כה גדולות לנחלה ולהמשכיות .מדובר באותו אלוהים שדרש ממנו
לסרס את עצמו חלקית ובאותו אלוהים שהשמיד בעבר כמעט את
כל האנושות .אכן ,הוא אב קדמון קפריזי ולא ניתן לניבוי אבל הפעם
באופן יוצא דופן הוא משחק עם ילדו.
למעשה אין בתנ"ך תיאור של עולם הילדות על כל עושרו
ומורכבותו .הילדים מתנהגים כמבוגרים מגיל צעיר :מלבישים אותם
בבגדי מבוגרים ,שולחים אותם לעבוד בגיל צעיר ,הם אינם הולכים
לבית הספר ואינם חווים גיל התבגרות מוארך; על פי רוב הם אינם
בוחרים את המקצוע שיעסקו בו כל חייהם; מחתנים אותם כשהם
מבוגרים מספיק ללדת – שוב ,ללא בחירתם .הרי לכם עולם ללא
ילדות .הילדות היא אפוא תוצר של העת החדשה .המאה העשרים,
כפי שאמרנו ,מכונה גם "המאה של הילד" משום שהילד הוצב במרכז

41

האבולוציה של החשיבה

המשפחה במקום ההורה הסמכותי .בתנ"ך הגיבורים אינם מרשים
לעצמם להתנהג כילדים אף לא לרגע – לשחק או להשתטות למשל.
זו התנהגות שאינה מכבדת .בתנ"ך אין מתוארים אפוא משחקי
ילדים או שיחות של ילדים ואף לא מפורטים יחסי הורים וילדים.
באופן דומה בחברות מסורתיות של ימינו הילדות על פי רוב אינה
אלא המתנה ממושכת לבגרות .קבלת הילד שבך דורשת חופש פנימי
ויכולת להתחבר לחלקים שונים בתוכך ומבקשת ממך להניח בצד את
הנורמות החברתיות הכופות את כללי ההתנהגות הנוקשים של אותם
ימים ואותן חברות.
מעניין לציין את המרכיב הקולקטיבי בהקשר לעונשם של אנשי
סדום – אם יהיו מספיק צדיקים כולם ייוושעו .מדוע לא כל אחד
אחראי למעשיו? האחריות האישית תצטרך לחכות כמה אלפי שנים
לרגע שבו האדם יחווה עצמו כנפרד ולא כחלק מקבוצה .באותם ימים
אם מישהו חטא נשקפה סכנה גם לבני משפחתו או לשבטו .גם הם
נתפסו כאחראים .אחשוורוש למשל תלה לצד המן גם את בני ביתו.
בעולם הערבי של ימינו רווחת נקמת הדם – רצח של מישהו מהחמולה
של הרוצח ולאו דווקא רצח של הרוצח עצמו .בעולם שכזה כל אחד
חייב להיות אחראי לאחר לא פחות מאשר לעצמו משום שהוא עלול
לסבול או להרוויח בגללו.
ומה בקשר לאמונה בטיפול פסיכולוגי ובשינוי אישי ?על פי רוב
אין לו מקום בחברות מסורתיות – הפרט אינו יכול להשתנות בעצמו
משום שהוא תלוי בסביבתו .היא תקבע בעבורו מי הוא .האדם יכול
להתחיל לציית ולהפסיק לחטוא מתוך איום ופחד (מיקוד שליטה
חיצוני) .אבל בהיעדר התהליך הפסיכולוגי הארוך והמסובך של
אינדיבידואציה ונפרדות ,אין האדם מסוגל לבחור בעצמו את דרכו.
בדיאלוג בין אברהם ואלוהים אנו מתרשמים ממשא ומתן הכרוך
בעמידה על המקח – הליך שהיה כה מקובל בחברות המסורתיות של
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העבר וגם באלה של ימינו .אין זו שיטת המחיר הקבוע של החברה
המודרנית – המוכר קובע את המחיר והקונה יכול לבחור לקנות או
שלא לקנות ( .)take it or leave itבמשא ומתן ובעמידה על המקח
הקשר הנוצר בין המוכר לקונה חשוב לא פחות מהמחיר הסופי
שיסכימו או שלא יסכימו עליו .זהו תהליך עדין של הערכת האדם
שעומד מולך ,מה יכולותיו וצרכיו וכמה הוא מוכן להתפשר וללכת
לקראתך .בסיומו של תהליך אם תתבצע עסקה ,ולעיתים גם אם לא
תתבצע ,היא תחזק את הקשר בין השניים ,המכירים כעת איש את
רעהו .אכן ,אברהם כבן החברה המסורתית המכוון לאחר ורגיש אליו
יודע היכן לעצור את המשא ומתן וחוסך מאלוהים את הצורך להציב
לו גבול .לעומת אלוהים ,בן החברה המודרנית היה עשוי להסתייג
מכל ניסיון לשנות את המחיר אותו קבע בהתאם לשיקוליו ללא קשר
אישי עם האחר.
אדם מודרני :אברהם ,למה לא איש בחטאו ימות? למה לתת עונש
קולקטיבי?
אברהם :מה זאת אומרת ,אתה חושב שאתה לא אחראי לשכן שלך?!
אדם מודרני :כעת שאלה אליך ,אלוהים ,למה לא לקבוע בעבור כמה
צדיקים תינצל סדום ,מספר כלשהו ,ולחסוך את כל המשא ומתן הזה?
אלוהים :אני לא אל קר ומרוחק .כשמישהו מתחנן ומבקש זה משפיע
עלי.

סדום ב – אולי לכולנו יש פי שניים אפשרויות בחירה?
ר-סדֹם וַ ַ ּי ְרא-
פרק יט :א וַ ָ ּיבֹא ּו ׁ ְשנֵ י ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים ְסד ָֹמה ָ ּב ֶע ֶרב וְ לוֹ ט י ׁ ֵֹשב ְ ּב ׁ ַש ַע ְ
א-אדֹנַ י סוּר ּו נָ א
לוֹ ט וַ ָ ּי ָקם לִ ְק ָר ָ
ֹאמר ִה ֶ ּנה ָ ּנ ֲ
אתם וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ַא ּ ַפיִ ם ָא ְר ָצה .ב וַ ּי ֶ
ֶא ֵ ּ
ֹאמר ּו
ל-בית ַע ְבדְּ כֶ ם וְ לִ ינ ּו וְ ַר ֲחצ ּו ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ ִה ׁ ְש ַּכ ְמ ֶּתם וַ ֲהלַ כְ ֶּתם לְ ַד ְר ְּככֶ ם וַ ּי ְ
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לּ ֹא ִּכי ָב ְרחוֹ ב נָ לִ ין .ג וַ ִ ּי ְפ ַצ ָ ּ
ר-בם ְמאֹד וַ ָ ּי ֻסר ּו ֵאלָ יו וַ ָ ּיבֹא ּו ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ וַ ַ ּי ַעשׂ לָ ֶהם
ִמ ׁ ְש ֶּתה ו ַּמצּ וֹ ת ָא ָפה וַ ּיֹאכֵ לוּ  .ד ֶט ֶרם יִ ׁ ְש ָּכב ּו וְ ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ַאנְ ׁ ֵשי ְסדֹם נָ ַסבּ ּו
ֹאמר ּו לוֹ ַא ֵ ּיה
ל-ה ַ ּביִ ת ִמ ַ ּנ ַער וְ ַעד-זָ ֵקן ָּכ ָ
ַע ַ
ל-ה ָעם ִמ ָּק ֶצה .ה וַ ִ ּי ְק ְרא ּו ֶאל-לוֹ ט וַ ּי ְ
ר-בא ּו ֵאלֶ ָ
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶש ָ ּ
יאם ֵאלֵ ינ ּו וְ נֵ ְד ָעה א ָֹתם .ו וַ ֵ ּי ֵצא ֲאלֵ ֶהם
יך ַה ָּליְ לָ ה הוֹ ִצ ֵ
ֹאמר ַאל-נָ א ַא ַחי ָּת ֵרעוּ .ח ִה ֵ ּנה-נָ א לִ י
לוֹ ט ַה ּ ֶפ ְת ָחה וְ ַהדֶּ לֶ ת ָסגַ ר ַא ֲח ָריו .ז וַ ּי ַ
יא ָ ּ
ה-נא ֶא ְת ֶהן ֲאלֵ יכֶ ם וַ ֲעשׂ ּו לָ ֶהן ַּכ ּטוֹ ב
ׁ ְש ֵּתי ָבנוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-יָ ְדע ּו ִא ׁיש אוֹ ִצ ָ
י-ע ֵּ
ל-כן ָ ּבא ּו ְ ּב ֵצל ק ָֹר ִתי.
ל-ת ֲעשׂ ּו ָד ָבר ִּכ ַ
ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם ַרק לָ ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵאל ַא ַּ

לוט כאברהם הוא מארח למופת .כשתושבי העיר צרים על ביתו ורוצים
לאנוס את אורחיו – מכאן מעשה סדום – הוא מציע להם את בנותיו
כתחליף .למה? מצד אחד ,בגלל הכבוד ומצד אחר ,מפני שילדיו של
האדם בחברות אלו הם רכושו .הכבוד חשוב מהדאגה לבנותיו .הסופר
המקראי של אותם ימים רוצה להראות את גדולתו של לוט כמארח –
תכונה בעלת חשיבות הישרדותית בנוף המדברי – עד כדי כך שהוא
מוכן לתת את בנותיו תמורת אורחיו .כבוד הוא מה שאחרים אומרים
וחושבים על הפרט ובחברות מסורתיות הכבוד עלול להיות עניין של
חיים ומוות .אין זו חברה מודרנית שבה הפרט יאמר שלא אכפת לו
הכבוד שלו ומה שאומרים או חושבים עליו .הכבוד הוא הזנה חיונית
שבאה מבחוץ בחברות שבהן הפרט תלוי בסביבתו .בהיעדר משאבים
פנימיים של הערכה עצמית חשוב יותר מה יגידו על האדם ממה שהוא
יגיד על עצמו .ואכן ,הדמויות התנ"כיות חרדות לכבודן ושומרות עליו
2

מכל משמר.
לוט רוצה להניא את אנשי עירו מלבצע את זממם .הוא אינו מנמק
 22לאחר שאברהם הציל במלחמה את אנשיו ואת רכושו של מלך סדום הציע מלך
סדום לאברהם את הרכוש .אברהם השיב שנשבע לאלוהים שלא ייקח דבר
משום שהוא איו רוצה שמלך סדום יגיד שהוא העשיר את אברהם (בראשית יד).
גם אלוהים שומר כמובן על כבודו  -כשהבטיח לשרה שהיא תלד בן והיא צחקה
שאל אותה אלוהים בנעימת נזיפה אם היא אינה מאמינה שהוא ,אלוהים ,יכול
לעשות הכול (בראשית יח).
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את המעשה באיסור על הומוסקסואליות ואף לא באיסור על אונס
קבוצתי (איסורים מקובלים באותם ימים שמופיעים מאוחר יותר גם
בתורה) .הוא רק אומר להם שהוא מחויב לשמור על האנשים שהוא
מארח .כך מתברר שגם לבנותיו אין ערך בפני עצמן .הן אמורות
לשרת את צורכי הכבוד של לוט .מכאן המרחק קצר לרצח על כבוד
המשפחה או לחלופין לגילוי עריות שרווח ללא ספק במקצת החברות
האלה משום שבשני המקרים האב משתמש בבנותיו לסיפוק צרכיו.
דומה שתושבי סדום שצרו על ביתו של לוט לא היו צריכים
"לצאת מהארון" .הם לא התביישו בדחפיהם ,עניין שיחזור על עצמו
בסיפור פילגש בגבעה וביחסי דוד ויהונתן .אנו גם שומעים על קהל
הומוסקסואלי .האם פעם ההומוסקסואליות היתה נפוצה יותר? אנו
מתרשמים מהתנ"ך שלעיתים בחברות מסורתיות היו לאנשים פחות
עכבות בכל הקשור להפגנת נטיות מיניות אלה .ומאחר שעל פי פרויד
כולנו ביסקסואלים סביר להניח ששחרור חסמים יגרום לרבים יותר
להפגין משיכה הומוסקסואלית .בנוסף לכך ,על פי אחת התיאוריות
הומוסקסואליות מתפתחת כתוצאה מאם קרובה וחונקת מדי ואב
קר ומרוחק .כך הבן מתקשה להזדהות עם אביו המרוחק והלא נגיש
והוא מזדהה עם אימו ועל כן הוא נמשך לגברים .היבטים אלה יכולים
לאפיין חברות מסורתיות שבהן האם מגדלת את הילדים לבדה ואילו
האב יוצר קשר עם הבן רק בגיל מאוחר יותר והקשר נסב על מטלות
גבריות .כך שייתכן שהומוסקסואליות נפוצה יותר בחברות מסורתיות.
ההפרדה הקיימת בחברות אלה בין גברים לנשים והשהייה
הממושכת של גברים בקרב בני מינם עשויה לעודד אף היא נטיות
הומוסקסואליות אצל פרטים שלא היתה להם נטייה מובהקת לכך.
מעבר לכך ,בעולם העתיק הומוסקסואליות לא הוגדרה ולא התבטאה
כמו בימינו .לעיתים קרובות אונס של גברים שימש אקט של הכנעה,
השפלה וכיבוש ולא היה קשור דווקא לנטייה המינית .צריך רק
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להיזכר בשפת הרחוב של גברים מסוימים בימינו ("אני אזיין אותך!")
כדי להבין שמשכב זכר יכול להיות ביטוי למאבקי שליטה.
אדם מודרני :לוט ,אורחיך חשובים לך יותר מבנותיך?
לוט :אם אתה שואל את השאלה הזאת סימן שאתה לא מבין מה זה
כבוד.
אדם מודרני :אנשי סדום ,לא חשוב לכם עם מי אתם שוכבים – גבר
או אישה?
אנשי סדום :בשני המקרים מדובר בהשפלה של האחר ועל כן ההנאה
שווה.

ד"ר עפר גרוזברד

עושה שם ,הוא נשאר מפוחד ונשלט כעיוור .כך הסופר המקראי בונה
בדמיונו את דמותו של אלוהים .סדאם חוסיין ,שליט עיראק ,למשל
אסר על החיילים שלו להביט עליו .כשהיה מגיע לבסיסם הם היו
צריכים להפנות את גבם כדי שלא יראו אותו .בתרבות המודרנית,
לעומת זאת ,אין זה נימוסי לברוח מקשר עין עם כל אדם .מעשה כזה
יכול להתפרש כביישנות או כניסיון להסתיר דבר מה ועלול ליצור
חוסר אמון.
אדם מודרני :אלוהים ,למה אתה לא רוצה שמשפחת לוט תראה מה
שאתה מעולל לסדום?
אלוהים :אם אגלה להם את כל הסודות שלי הם לא יפחדו ממני.

אשת לוט – מדוע אסור להביט לאחור?
פרק יט[ :המלאכים עוזרים ללוט להימלט מסדום עם אשתו ובנותיו]
ל-ת ִ ּביט ַא ֲח ֶר ָ
יך
יאם א ָֹתם ַהחו ָּצה וַ ּי ֶ
יז וַ יְ ִהי כְ הוֹ ִצ ָ
ֹאמר ִה ּ ָמלֵ ט ַעל-נַ ְפ ׁ ֶש ָך ַא ַּ
ל-סדֹם
ל-ת ֲעמֹד ְ ּבכָ ַ
וְ ַא ַּ
ל-ה ִּכ ָּכר ָה ָה ָרה ִה ּ ָמלֵ ט ּ ֶפ ִּ
ן-ת ָּס ֶפה .כד וַ יהוָ ה ִה ְמ ִטיר ַע ְ
ְ
ת-ה ָע ִרים ָה ֵאל
ל-עמ ָֹרה ָ ּג ְפ ִרית וָ ֵא ׁש ֵמ ֵאת יְ הוָ ה ִמ ַ
וְ ַע ֲ
ן-ה ׁ ּ ָש ָמיִ ם .כה וַ ַ ּי ֲהפֹך ֶא ֶ
ל-ה ִּכ ָּכר וְ ֵאת ָּכל-י ׁ ְֹש ֵבי ֶה ָע ִרים וְ ֶצ ַמח ָה ֲא ָד ָמה .כו וַ ַּת ֵ ּבט ִא ׁ ְש ּתוֹ ֵמ ַא ֲח ָריו
וְ ֵאת ָּכ ַ
וַ ְּת ִהי נְ ִציב ֶמלַ ח.

מדוע אלוהים אינו רוצה שלוט ומשפחתו יביטו לאחור ויראו מה הוא
עושה? כך לאלוהים יש שליטה מוחלטת .כל מי שמדבר עם אלוהים
נופל על פניו .גם כשעומדים מול מלך אסור לעיתים להביט לו בעיניים
אלא צריך להשפיל מבט .ההתבוננות בעיני האחר יוצרת שוויון ,משום
שכל אחד עשוי לראות את רגשותיו ואת מחשבותיו של האחר .נערות
ממוצא אתיופי למשל מחונכות להביט לרצפה כשהן מדברות עם גבר
מבוגר .כאשר האדם אינו רשאי להביט לאחור ואינו יודע מה אלוהים
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לוט ובנותיו – לגילוי עריות יש הכשר מן התורה?
פרק יט :ל וַ ַ ּי ַעל לוֹ ט ִמצּ וֹ ַער וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ָ ּב ָהר ו ׁ ְּש ֵּתי ְבנ ָֹתיו ִע ּמוֹ ִּכי יָ ֵרא לָ ׁ ֶש ֶבת ְ ּבצוֹ ַער
ל-הצְּ ִע ָירה ָא ִבינ ּו זָ ֵקן
ֹאמר ַה ְ ּבכִ ָירה ֶא ַ
וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַ ּב ּ ְמ ָע ָרה הוּא ו ׁ ְּש ֵּתי ְבנ ָֹתיו .לא וַ ּת ֶ
ת-א ִבינ ּו
ל-ה ָא ֶרץ .לב לְ כָ ה נַ ׁ ְש ֶקה ֶא ָ
וְ ִא ׁיש ֵאין ָ ּב ָא ֶרץ לָ בוֹ א ָעלֵ ינ ּו ְּכ ֶד ֶר ְך ָּכ ָ
יהן יַ יִ ן ַ ּב ַּליְ לָ ה הוּא
ת-א ִב ֶ
יַ יִ ן וְ נִ ׁ ְש ְּכ ָבה ִע ּמוֹ וּנְ ַח ֶ ּיה ֵמ ָא ִבינ ּו זָ ַרע .לג וַ ַּת ׁ ְש ֶקיןָ ֶא ֲ
יה וְ ל ֹא-יָ ַדע ְ ּב ׁ ִשכְ ָב ּה ו ְּבקו ָּמ ּה .לד וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמ ֳח ָרת
ת-א ִב ָ
וַ ָּתבֹא ַה ְ ּבכִ ָירה וַ ִּת ׁ ְש ַּכב ֶא ָ
ם-ה ַּליְ לָ ה
ת-א ִבי נַ ׁ ְש ֶקנּ ּו יַ יִ ן ַ ּג ַ
ן-שכַ ְב ִּתי ֶא ֶמ ׁש ֶא ָ
ל-הצְּ ִע ָירה ֵה ׁ ָ
ֹאמר ַה ְ ּבכִ ָירה ֶא ַ
וַ ּת ֶ
ָ
יהן
ת-א ִב ֶ
ּוב ִֹאי ׁ ִשכְ ִבי ִע ּמוֹ וּנְ ַח ֶ ּיה ֵמ ָא ִבינ ּו זָ ַרע .לה וַ ַּת ׁ ְש ֶקין ַ ּגם ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא ֶא ֲ
יָ יִ ן וַ ָּת ָקם ַהצְּ ִע ָירה וַ ִּת ׁ ְש ַּכב ִע ּמוֹ וְ ל ֹא-יָ ַדע ְ ּב ׁ ִשכְ ָב ּה ו ְּב ֻק ָמ ּה .לו וַ ַּת ֲה ֶריןָ ׁ ְש ֵּתי
יהן .לז וַ ֵּתלֶ ד ַה ְ ּבכִ ָירה ֵ ּבן וַ ִּת ְק ָרא ׁ ְשמוֹ מוֹ ָאב הוּא ֲא ִבי-מוֹ ָאב
ְבנוֹ ת-לוֹ ט ֵמ ֲא ִב ֶ
ן-ע ּ ִמי הוּא ֲא ִבי ְבנֵ י-
ם-הוא יָ לְ ָדה ֵ ּבן וַ ִּת ְק ָרא ׁ ְשמוֹ ֶ ּב ַ
ד-ה ּיוֹ ם .לח וְ ַהצְּ ִע ָירה גַ ִ
ַע ַ
ד-ה ּיוֹ ם.
ַע ּמוֹ ן ַע ַ

בנות לוט שוכבות עם אביהן והוא הצדיק כאילו אינו יודע מה קורה...
כך מתאר הסופר המקראי את הדברים ומגן על שמו של לוט .מעניין
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שהן אינן נענשות על כך שעברו על איסור גילוי עריות המקובל בכל
התרבויות .לא רק שהן אינן נענשות ,אלא הן מתוגמלות בכך שעמים
יוצאים מהן .מדוע? משום שעשו זאת כדי שיהיה להן ולאביהן המשך.
יצירת המשך ,צאצאים ,שבט ,היא מעשה חשוב מאין כמוהו בעולם
העתיק .זהו ביטחונו של כל אדם ובפרט לעת זקנה וזו טביעת זרעו
בנצח .לא לחינם אלוהים מבטיח לאברהם שוב ושוב שירבה את
זרעו ולא לחינם במשפחות מסורתיות יש נטייה ללדת ילדים רבים.
זו אינה החברה האינדיבידואלית המערבית המודרנית שבה אנשים
מעדיפים לא אחת להשקיע את מאמציהם ואת הונם בעצמם ולא
להביא ילדים לעולם .זאת אינה אירופה שבה ממוצע הילודה הוא 1.7
ילדים לזוג הורים משום שההורים רוצים לממש את עצמם .הביטחון
שהחברה הדמוקרטית המודרנית מספקת לאדם החליף את השבטיות
והמימוש עבר מהשקעה בילדים להשקעה בעצמי .איסור גילוי עריות
מקורו כנראה בהבנה של בני חברות קדמוניות שהצאצאים שנולדים
עקב יחסי מין במשפחה לוקים לא אחת בפגמים גנטיים .ואף על פי
כן דומה שהסופר המקראי סלחני למעשה זה של בנות לוט משום
שהמניע מצדיק בעיניו את המעשה.
אדם מודרני :בנות לוט ,אתן הפרתן טאבו ידוע ונצחי של גילוי עריות.
בנות לוט :אבינו ודאי חושב שעשינו את המעשה הנכון .יצרנו לו
המשך ושושלת מבלי שהוא יעבור על האיסור הזה של גילוי עריות,
הרי הוא לא היה מודע למעשה .בעצם אנו גילינו תושייה וגבורה
והצלנו את זרעו של אבינו.
אדם מודרני :לוט ,מה דעתך?
לוט :אני בכלל לא יודע על מה אתה מדבר .אני לא זוכר כלום.
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אבימלך ואברהם – מהו סוג המשחקים האהוב על אלוהים?
ין-ק ֵד ׁש ו ֵּבין ׁשוּר וַ ָ ּיגָ ר
פרק כ :א וַ ִ ּי ַּסע ִמ ׁ ּ ָשם ַא ְב ָר ָהם ַא ְר ָצה ַה ֶ ּנגֶ ב וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ֵ ּב ָ
ְ
ְ
ימלֶ ך ֶמלֶ ך ְ ּג ָרר
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ
ִ ּבגְ ָרר .ב וַ ּי ֶ
ל-שׂ ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲאח ִֹתי ִהוא וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ֲא ִב ֶ
ֹאמר לוֹ ִה ְ ּנךָ
ְ
וַ ִ ּי ַּקח ֶא ָ
ימלֶ ך ַ ּב ֲחלוֹ ם ַה ָּליְ לָ ה וַ ּי ֶ
ל-א ִב ֶ
ת-שׂ ָרה .ג וַ ָ ּיבֹא ֱאל ִֹהים ֶא ֲ
ְ
יה
ימלֶ ך ל ֹא ָק ַרב ֵאלֶ ָ
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר-לָ ַק ְח ָּת וְ ִהוא ְ ּב ֻעלַ ת ָ ּב ַעל .ד וַ ֲא ִב ֶ
ֵמת ַע ָ
ם-צדִּ יק ַּת ֲהרֹג .ה ֲהל ֹא הוּא ָא ַמר-לִ י ֲאח ִֹתי ִהוא וְ ִהיא-
ֹאמר ֲאדֹנָ י ֲהגוֹ י ַ ּג ַ
וַ ּי ַ
ֹאמר ֵאלָ יו
גַ ִ
יתי זֹאת .ו וַ ּי ֶ
ם-הוא ָא ְמ ָרה ָא ִחי הוּא ְ ּב ָתם-לְ ָב ִבי ו ְּבנִ ְקיֹן ַּכ ּ ַפי ָע ִשׂ ִ
ְ
ָ
ם-אנֹכִ י
ית ּזֹאת וָ ֶא ְחשׂ ֹך ַ ּג ָ
ָה ֱאל ִֹהים ַ ּב ֲחל ֹם ַ ּגם ָאנֹכִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ְב ָתם-לְ ָב ְבך ָע ִשׂ ָ
ל-כן ל ֹא-נְ ַת ִּת ָ
אוֹ ְת ָך ֵמ ֲחטוֹ -לִ י ַע ֵּ
ת-ה ִא ׁיש
יה .ז וְ ַע ָּתה ָה ׁ ֵשב ֵא ׁ ֶש ָ
יך לִ נְ גּ ַֹע ֵאלֶ ָ
ם-אינְ ָך ֵמ ׁ ִשיב דַּ ע ִּכי-מוֹ ת ָּתמוּת ַא ָּתה
ִּכי-נָ ִביא הוּא וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ּב ַע ְד ָך וֶ ְחיֵ ה וְ ִא ֵ
ל-ע ָב ָדיו וַ יְ ַד ֵ ּבר ֶא ָּ
ת-כל-
וְ כָ ֲ
ל-א ׁ ֶשר-לָ ְך .ח וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ֲא ִב ֶ
ימלֶ ְך ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ִ ּי ְק ָרא לְ כָ ֲ
ְ
ימלֶ ך לְ ַא ְב ָר ָהם
ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ ּב ָאזְ נֵ ֶ
יהם וַ ִ ּי ְירא ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְמאֹד .ט וַ ִ ּי ְק ָרא ֲא ִב ֶ
ְ
ל-מ ְמלַ כְ ִּתי ֲח ָט ָאה
את ָעלַ י וְ ַע ַ
י-ה ֵב ָ
אתי לָ ך ִּכ ֵ
ה-ח ָט ִ
ית ָּלנ ּו ו ֶּמ ָ
ה-ע ִשׂ ָ
ֹאמר לוֹ ֶמ ָ
וַ ּי ֶ
ְ
ל-א ְב ָר ָהם ָמה
גְ דֹלָ ה ַמ ֲע ִשׂ ים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-יֵ ָעשׂ ּו ָע ִשׂ ָ
ימלֶ ך ֶא ַ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ית ִע ּ ָמ ִדי .י וַ ּי ֶ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי ַרק ֵאין-יִ ְר ַאת
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .יא וַ ּי ֶ
ית ֶא ַ
ית ִּכי ָע ִשׂ ָ
ָר ִא ָ
ת-א ִבי
ם-א ְמנָ ה ֲאח ִֹתי ַב ָ
ֱאל ִֹהים ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה וַ ֲה ָרגוּנִ י ַעל-דְּ ַבר ִא ׁ ְש ִּתי .יב וְ גַ ָ
ת-א ּ ִמי וַ ְּת ִהי-לִ י לְ ִא ׁ ּ ָשה .יג וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְתע ּו א ִֹתי ֱאל ִֹהים
ִהוא ַא ְך ל ֹא ַב ִ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר נָ בוֹ א
ִמ ֵ ּבית ָא ִבי וָ א ַֹמר לָ ּה זֶ ה ַח ְסדֵּ ְך ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ִשׂ י ִע ּ ָמ ִדי ֶאל ָּכ ַ
ימלֶ ְך צֹאן ו ָּב ָקר וַ ֲע ָב ִדים ו ׁ ְּש ָפחֹת וַ ִ ּי ֵּתן
ׁ ָש ּ ָמה ִא ְמ ִרי-לִ י ָא ִחי הוּא .יד וַ ִ ּי ַּקח ֲא ִב ֶ
ָ
ְ
ימלֶ ך ִה ֵ ּנה ַא ְר ִצי לְ ָפנֶ יך ַ ּב ּטוֹ ב
ֹאמר ֲא ִב ֶ
לְ ַא ְב ָר ָהם וַ ָ ּי ׁ ֶשב לוֹ ֵאת ָשׂ ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ  .טו וַ ּי ֶ
ְ
ְ
ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ׁ ֵשב .טז וּלְ ָשׂ ָרה ָא ַמר ִה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי ֶאלֶ ף ֶּכ ֶסף לְ ָא ִחיך ִה ֵ ּנה הוּא-לָ ך ְּכסוּת
ל-ה ֱאל ִֹהים וַ ִ ּי ְר ּ ָפא
ֵעינַ יִ ם לְ כֹל ֲא ׁ ֶשר ִא ָּת ְך וְ ֵאת כּ ֹל וְ נֹכָ ַחת .יז וַ ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ
י-עצֹר ָע ַצר יְ הוָ ה ְ ּב ַעד
ימלֶ ְך וְ ֶא ִ
ת-א ִב ֶ
ֱאל ִֹהים ֶא ֲ
ת-א ׁ ְש ּתוֹ וְ ַא ְמה ָֹתיו וַ ֵ ּילֵ דוּ .יח ִּכ ָ
ְ
ימלֶ ך ַעל-דְּ ַבר ָשׂ ָרה ֵא ׁ ֶשת ַא ְב ָר ָהם  .
ל-ר ֶחם לְ ֵבית ֲא ִב ֶ
ָּכ ֶ

במדבר של אותם ימים היו חוקים .עד עכשיו ראינו שחוץ מהחוק
הגדול המחייב ציות לסמכות עליונה – יהיו אלה אלילים או אלוהים
– יש איסור לרצוח (קין והבל) ,חובת כיבוד אב (השתכרותו של נוח),
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חובת הכנסת אורחים (סדום) ,איסור על גילוי עריות (לוט ובנותיו)
וכעת – אין לקחת אשת איש ,גם מלך אינו יכול לעשות זאת .מדוע?
בחברה המודרנית מתרחשים בגידות וגירושים רבים של בני זוג משום
שכל אחד מבני הזוג הוא אדם בזכות עצמו בעל רצונות ושיקולים
משלו .ואילו בין בני תרבות העבר יש תלות הדדית שיוצרת הדדיות
בתוך הקבוצה וכיבוד התלות של בני הזוג זה בזה עד כדי כך שגם
למלך אסור לקחת אשת איש (לימים דוד המלך ייענש על העבירה
הזאת בחומרה).
אלוהים ,שעשה את כל המניפולציות ,יוצא צדיק כרגיל :הוא זה
ש"עזר" לאבימלך שלא לחטוא .המעניין הוא שבסופו של הסיפור
אבימלך לא אמר" ,אלוהים סיבך אותי ופגע בי" ,אלא" ,אלוהים הציל
אותי" .לאמיתו של דבר ,אלוהים מפחיד את אבימלך עד מוות ולאחר
מכן מציל אותו ממה שעשה לו .כך נראים כישורים חברתיים של
בני חברות מסורתיות רבות .התנהגות זו יוצרת תלות של האדם במי
שבחווייתו הציל אותו .כך הורים בחברות מסורתיות יפחידו את הילד
מדברים שאינם בהכרח מסוכנים כדי לחזק את התלות של הילד
בהם – אנשים זרים ,פגעי הטבע ,חיות וכדומה .מנהיגים ,בעיקר
טוטליטרים ,יתארו את האויב שבחוץ כמפלצתי כדי לעורר את פחד
האזרחים ולהשיג לכידות פנימית והיצמדות למנהיג.
זו הפעם הראשונה שאנו פוגשים בתנ"ך חלום .כבר בימי קדם
אנשים הרגישו כנראה שיש בחלום מידע חשוב שלא תמיד נקלט
במודע .לדברי הסופר המקראי ,אבימלך מבין רק בחלום שהוליכו
אותו שולל וששרה היא אשת איש .בהמשך ,אלוהים כרגיל מאיים
מייד שאם אבימלך לא ישיב את שרה לאברהם הוא ימות .בחברות
מסורתיות שבהן האדם מונע מבחוץ אכן יש צורך לאיים כדי להניע
את האדם לבצע פעולה מסוימת .הסבר שמעודד הבנה ופונה לחשיבה
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העצמאית של האדם לא יועיל בתרבות המושתתת על פחד וכוח .אכן,
הצצה קצרה בפוליטיקה העכשווית תאפשר לנו להבחין מייד אילו
מדינות נוטות לאיים ואילו לא .באופן דומה קשה לחברות מודרניות
להבין איזו השפעה יש לכלי האיום בקרב בני חברות מסורתיות וכמה
חשוב לעשות בו שימוש כדי שהמסר יהיה ברור .נסראללה למשל
טען לאחר מלחמת לבנון השנייה שאילו ידע שישראל תגיב כה קשה
על חטיפת החיילים (אלדד רגב ואהוד גולדווסר) הוא לא היה עושה
זאת .כדי למנוע ממנו לפעול נדרש איום ברור יותר שישראל ,כמדינה
מערבית ,התקשתה לספק .כך גם סדאם חוסיין ,מנהיג עיראק ,לא
הבין את שפתו המינורית והלא מאיימת של ג'ורג' בוש עד שפלש
לארצו .הוא מצידו דווקא איים ללא סוף.
לבסוף ,אברהם ,בן החברה המסורתית ,אינו מתבייש לומר שהוא
מפחד .לבן החברה המודרנית קשה יותר לעיתים להודות בפחד משום
שהוא מתקשה להודות שהוא נשלט מבחוץ ולא מבפנים .כך קל יותר
לבני החברות המסורתיות להודות בצורך שלהם בכבוד או בנקמה
וברגשות כמו בושה ,רחמים ,קנאה ועוד המוזנים מבחוץ .להם קל
יותר להודות שהם תלויים בסביבתם.
אדם מודרני :שרה ,מה את חושבת על כל הסיפור הזה?
שרה :תשאל את אברהם ,הוא יגיד לך ,הוא יודע יותר טוב ממני מה
אני חושבת על זה.

גירוש הגר – מדוע מסוכן לצחוק על מישהו?
פרק כא :ט וַ ֵּת ֶרא ָשׂ ָרה ֶא ֶ ּ
ן-הגָ ר ַה ּ ִמ ְצ ִרית ֲא ׁ ֶשר-יָ לְ ָדה לְ ַא ְב ָר ָהם ְמ ַצ ֵחק .י
ת-ב ָ
ֹאמר לְ ַא ְב ָר ָהם ָ ּג ֵר ׁש ָה ָא ָמה ַה ּזֹאת וְ ֶא ְ ּ
ן-ה ָא ָמה
ת-בנָ ּה ִּכי ל ֹא יִ ַיר ׁש ֶ ּב ָ
וַ ּת ֶ
ַה ּזֹאת ִע ְ ּ
ם-בנִ י ִעם-יִ ְצ ָחק .יא וַ ֵ ּי ַרע ַהדָּ ָבר ְמאֹד ְ ּב ֵעינֵ י ַא ְב ָר ָהם ַעל אוֹ דֹת
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ל-א ְב ָר ָהם ַאל-יֵ ַרע ְ ּב ֵעינֶ ָ
ל-א ָמ ֶת ָך כּ ֹל
ל-ה ַ ּנ ַער וְ ַע ֲ
יך ַע ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ְ ּבנוֹ  .יב וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
יך ָשׂ ָרה ׁ ְש ַמע ְ ּבקֹלָ ּה ִּכי ְביִ ְצ ָחק יִ ָּק ֵרא לְ ָך זָ ַרע .יג וְ גַ ם ֶאת-
ֲא ׁ ֶשר ּת ַ
ימנּ ּו ִּכי זַ ְר ֲע ָך הוּא .יד וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ִ ּי ַּקח-לֶ ֶחם
ן-ה ָא ָמה לְ גוֹ י ֲא ִשׂ ֶ
ֶ ּב ָ
ת-ה ֶ ּילֶ ד וַ יְ ׁ ַש ְּל ֶח ָה וַ ֵּתלֶ ְך וַ ֵּת ַתע
ל-שכְ ָמ ּה וְ ֶא ַ
ל-הגָ ר ָשׂ ם ַע ׁ ִ
וְ ֵח ַמת ַמיִ ם וַ ִ ּי ֵּתן ֶא ָ
ת-ה ֶ ּילֶ ד ַּת ַחת ַא ַחד
ן-ה ֵח ֶמת וַ ַּת ׁ ְשלֵ ְך ֶא ַ
ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ְ ּב ֵאר ׁ ָש ַבע .טו וַ ִ ּיכְ ל ּו ַה ּ ַמיִ ם ִמ ַ
ל-א ְר ֶאה
ַה ּ ִ ׂ
יחם .טז וַ ֵּתלֶ ְך וַ ֵּת ׁ ֶשב לָ ּה ִמ ֶ ּנגֶ ד ַה ְר ֵחק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ׁ ֶשת ִּכי ָא ְמ ָרה ַא ֶ
ש ִ
ְ ּבמוֹ ת ַה ָ ּילֶ ד וַ ֵּת ׁ ֶשב ִמ ֶ ּנגֶ ד וַ ִּת ּ ָ ׂ
שא ֶאת-קֹלָ ּה וַ ֵּת ְב ְּך .יז וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת-קוֹ ל
ה-ל ְך ָהגָ ר ַאל-
ֹאמר לָ ּה ַמ ָּ
ן-ה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ּי ֶ
ל-הגָ ר ִמ ַ
ַה ַ ּנ ַער וַ ִ ּי ְק ָרא ַמלְ ַא ְך ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ּא-שם .יח קו ִּמי ְשׂ ִאי ֶאת-
י-ש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאל-קוֹ ל ַה ַ ּנ ַער ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הו ׁ ָ
ִּת ְיר ִאי ִּכ ׁ ָ
ימנּ וּ .יט וַ ִ ּי ְפ ַקח ֱאל ִֹהים ֶאת-
יקי ֶאת-יָ ֵד ְך בּ וֹ ִּכי-לְ גוֹ י ָ ּגדוֹ ל ֲא ִשׂ ֶ
ַה ַ ּנ ַער וְ ַה ֲחזִ ִ
ת-ה ָ ּנ ַער .כ וַ יְ ִהי
ת-ה ֵח ֶמת ַמיִ ם וַ ַּת ׁ ְש ְק ֶא ַ
יה וַ ֵּת ֶרא ְ ּב ֵאר ָמיִ ם וַ ֵּתלֶ ְך וַ ְּת ַמ ֵּלא ֶא ַ
ֵעינֶ ָ
ארן
ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ת-ה ַ ּנ ַער וַ ִ ּיגְ דָּ ל וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר וַ יְ ִהי ר ֶֹבה ַק ׁ ּ ָשת .כא וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ּ ָפ ָ
וַ ִּת ַּקח-לוֹ ִא ּמוֹ ִא ׁ ּ ָשה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.

כפי שציינו ,שרה היא הנותנת את הטון בבית ואברהם הוא השולט
מחוץ לבית .למה גירשה שרה את הגר? משום שבנה של הגר ,ישמעאל,
צחק כנראה על יצחק .בחברות מסורתיות כאשר צוחקים על מישהו
העניין יכול להיגמר לא טוב .בהיעדר משאבים פנימיים שבעזרתם
האדם מחליט מי הוא ,הוא נתון לחסדי סביבתו לכבוד או לבושה.
העלבון וההשפלה בחברות מסורתיות של פעם וגם של היום עלולים
להיות הרסניים משום שהאדם תלוי לגמרי בסביבתו .הוא אינו יכול
לומר כבן החברה המודרנית "שיגידו מה שהם רוצים ,מה אכפת לי".
כך אמרו מנהיגים ערבים לא אחת שהם מוכנים לכול ,גם למוות ,אבל
לא להשפלה.
אברהם היה יכול לומר לשרה" ,השתגעת? לשלוח אותה לבד
למדבר למות בצמא עם בנה? איזו הצעה אכזרית ולא אנושית!",
וכשהיה נרגע קצת היה מוסיף" ,אומנם ישמעאל הוא בן האמה אבל
הוא ילד בעל רצונות ותקוות בדיוק כמו יצחק ועל כן נתייחס אליו
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בשווין מלא" .תשובה כזאת היתה מטריפה את שרה והופכת את סדרי
עולמה .היא לא חשה שהגר שווה לה ולדידה ,ליצחק בנה יש זכויות
שאפילו אלוהים ציין שאין לישמעאל .עצם התשובה הזאת היתה
משפילה את שרה באופן עמוק ביותר ומערערת את יסודות קיומה ,רק
משום שבחווייתה של שרה הגר היא לא לגמרי בן אדם אפשר לשלוח
אותה כך למדבר .בחברות מסורתיות הפרט יכול להזדהות עם האחר
ולרחם עליו או לדחות אותו מכול וכול .כדי לקבל משהו מאוזן יותר
כמו אמפתיה ,נצטרך להמתין עוד כמה אלפי שנים.
הסופר המקראי מציג את אברהם כצדיק על אף המעשה הרע
שעשה – אלוהים אמר לו .אבל גם אלוהים מוצג באופן חיובי משום
שהוא מבטיח עתיד יפה גם לישמעאל .שרה נשארת הקנאית והגר
המסכנה .כך ,עם קצת כישורים חברתיים של פעם אפשר לסדר הכול.
אדם מודרני :אברהם ,למה אתה משתף פעולה במעשה אכזרי שכזה –
לשלוח את הגר ובנה למדבר?
אברהם :אני לא רוצה צרות עם אשתי .הגר שייכת לה ,למה לי
להתערב?
אדם מודרני :למה אתה מפחד מאשתך? איפה הכבוד שלך?
אברהם :מה פתאום מפחד? אני מתחשב.

אברהם ואבימלך – איך כורתים ברית?
ל-א ְב ָר ָהם
ר-צ ָבאוֹ ֶא ַ
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַשׂ ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
פרק כא :כב וַ יְ ִהי ָ ּב ֵעת ַה ִהוא וַ ּי ֶ
ר-א ָּתה ע ֶֹשׂ ה .כג וְ ַע ָּתה ִה ׁ ּ ָש ְב ָעה ִּלי ֵבאל ִֹהים ֵה ָ ּנה
לֵ אמֹר ֱאל ִֹהים ִע ּ ְמ ָך ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶש ַ
יתי ִע ּ ְמ ָך ַּת ֲע ֶשׂ ה ִע ּ ָמ ִדי וְ ִעם-
ר-ע ִשׂ ִ
ם-ת ׁ ְשקֹר לִ י וּלְ נִ ינִ י וּלְ נֶ כְ דִּ י ַּכ ֶח ֶסד ֲא ׁ ֶש ָ
ִא ִּ
ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶש ַ ּ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ָאנֹכִ י ִא ׁ ּ ָש ֵב ַע  .כה וְ הוֹ כִ ַח ַא ְב ָר ָהם
ר-ג ְר ָּתה ָ ּב ּה .כד וַ ּי ֶ
ְ
ֹאמר
ת-א ִב ֶ
ֶא ֲ
ימלֶ ך .כו וַ ּי ֶ
ימלֶ ְך ַעל-אֹדוֹ ת ְ ּב ֵאר ַה ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּגזְ ל ּו ַע ְב ֵדי ֲא ִב ֶ
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ֹא-ה ַ ּג ְד ָּת ִּלי וְ גַ ם ָאנֹכִ י
ם-א ָּתה ל ִ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וְ גַ ַ
ימלֶ ְך ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ִמי ָע ָשׂ ה ֶא ַ
ֲא ִב ֶ
ימלֶ ְך וַ ִ ּיכְ ְרת ּו
ל ֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִ ּבלְ ִּתי ַה ּיוֹ ם .כז וַ ִ ּי ַּקח ַא ְב ָר ָהם צֹאן ו ָּב ָקר וַ ִ ּי ֵּתן לַ ֲא ִב ֶ
ֹאמר
ׁ ְשנֵ ֶ
ת-ש ַבע ִּכ ְבשׂ ֹת ַהצּ ֹאן לְ ַבדְּ ֶהן .כט וַ ּי ֶ
יהם ְ ּב ִרית .כח וַ ַ ּיצֵּ ב ַא ְב ָר ָהם ֶא ׁ ֶ
ל-א ְב ָר ָהם ָמה ֵה ָ ּנה ׁ ֶש ַבע ְּכ ָבשׂ ֹת ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ִהצַּ ְב ָּת לְ ַבדָּ נָ ה.
ימלֶ ְך ֶא ַ
ֲא ִב ֶ
ה-לי לְ ֵע ָדה ִּכי ָח ַפ ְר ִּתי
ֹאמר ִּכי ֶא ׁ ֶ
ל וַ ּי ֶ
ת-ש ַבע ְּכ ָבשׂ ֹת ִּת ַּקח ִמ ָ ּי ִדי ַ ּב ֲעבוּר ִּת ְהיֶ ִּ
ת-ה ְ ּב ֵאר ַה ּזֹאת .לא ַע ֵּ
ל-כן ָק ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם ַההוּא ְ ּב ֵאר ׁ ָש ַבע ִּכי ׁ ָשם נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו
ֶא ַ
ר-צ ָבאוֹ וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו
ׁ ְשנֵ ֶ
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַשׂ ְ
יהם .לב וַ ִ ּיכְ ְרת ּו ְב ִרית ִ ּב ְב ֵאר ׁ ָש ַבע וַ ָ ּי ָקם ֲא ִב ֶ
א-שם ְ ּב ׁ ֵשם יְ הוָ ה ֵאל
ֶא ֶ
ל-א ֶרץ ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים .לג וַ ִ ּי ַּטע ֶא ׁ ֶשל ִ ּב ְב ֵאר ׁ ָש ַבע וַ ִ ּי ְק ָר ׁ ָ
עוֹ לָ ם .לד וַ ָ ּיגָ ר ַא ְב ָר ָהם ְ ּב ֶא ֶרץ ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים יָ ִמים ַר ִ ּבים.

בימים עברו ,באין חוזים חתומים שכרוכים בהפנמה של מחויבות
אישית ,השתמשו בטכניקות מעניינות כדי לשמר הסכם באופן שלא
יישכח .לשם כך צריך סמל חיצוני שניתן לצפייה .כך יצר אלוהים את
הקשת בענן כתזכורת שתעזור לו שלא להשמיד שוב את כל האנושות.
הפעם אברהם עושה מעשה ומעניק לאבימלך שבע כבשים וקורא
לבאר שחפר "באר שבע" על שם הכבשים שנתן לאבימלך – הכול
כדי שהמעשה ייחרת בזיכרון וישמש הוכחה חד-משמעית לתמיד
שהבאר הזאת – באר שבע – שייכת לו .כשאנו חושבים על הסכמי
שלום בימינו דומה שאנו שוכחים כמה חשובים סמלים כאלה לזיכרון
האנושי ולביסוס ההסכם עמוק בתודעה המשותפת של כולנו .כך
למשל אנואר סאדאת ,נשיא מצרים ,רצה לבנות שלושה בתי תפילה
לשלוש הדתות על הר סנטה קטרינה שבחצי-האי סיני כסמל לשלום.
אדם מודרני :אבימלך ,למה אתה חושב שאלוהים אוהב את אברהם
יותר משהוא אוהב אותך?
אבימלך :כי הוא מצליח יותר.
אדם מודרני :אולי זה מקרה או מזל ומחר אתה תצליח יותר?
אבימלך :בחיים אין מקרה ואין מזל .מה שקרה היה צריך לקרות.
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עקדת יצחק – איך תוכיח להורה הקדמון שאתה נאמן לו?
ֹאמר ֵאלָ יו
ת-א ְב ָר ָהם וַ ּי ֶ
פרק כב :א וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ָּסה ֶא ַ
ָ
ֹאמר ַקח-נָ א ֶא ִ ּ
ר-א ַה ְב ָּת ֶאת-
ת-בנְ ָך ֶאת-יְ ִח ְידך ֲא ׁ ֶש ָ
ֹאמר ִה ֵ ּננִ י .ב וַ ּי ֶ
ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ֶ
ָ
ל-א ֶרץ ַה ּמ ִֹר ָ ּיה וְ ַה ֲעלֵ ה ּו ׁ ָשם לְ עֹלָ ה ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ׁ ֶשר
יִ ְצ ָחק וְ לֶ ְך-לְ ך ֶא ֶ
א ַֹמר ֵאלֶ ָ
ת-שנֵ י נְ ָע ָריו
יך .ג וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ַ ּי ֲחב ֹׁש ֶא ֲ
ת-חמֹרוֹ וַ ִ ּי ַּקח ֶא ׁ ְ
ר-א ַמר-
ִא ּתוֹ וְ ֵאת יִ ְצ ָחק ְ ּבנוֹ וַ יְ ַב ַּקע ֲע ֵצי עֹלָ ה וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ְך ֶא ַ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶש ָ
ישי וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ת-ה ּ ָמקוֹ ם
לוֹ ָה ֱאל ִֹהים .ד ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
שא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
ת-עינָ יו וַ ַ ּי ְרא ֶא ַ
ם-ה ֲחמוֹ ר וַ ֲאנִ י וְ ַה ַ ּנ ַער
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל-נְ ָע ָריו ׁ ְשבוּ-לָ כֶ ם ּפֹה ִע ַ
ֵמ ָרחֹק .ה וַ ּי ֶ
ת-ע ֵצי ָהעֹלָ ה וַ ָ ּי ֶשׂ ם
נֵ לְ כָ ה ַעד-כּ ֹה וְ נִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה וְ נָ ׁשו ָּבה ֲאלֵ יכֶ ם  .ו וַ ִ ּי ַּקח ַא ְב ָר ָהם ֶא ֲ
ֹאמר
ת-ה ֵא ׁש וְ ֶא ַ
ַעל-יִ ְצ ָחק ְ ּבנוֹ וַ ִ ּי ַּקח ְ ּביָ דוֹ ֶא ָ
יהם יַ ְחדָּ ו  .ז וַ ּי ֶ
ת-ה ּ ַמ ֲאכֶ לֶ ת וַ ֵ ּילְ כ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ֹאמר ִה ֵ ּנה ָה ֵא ׁש וְ ָה ֵע ִצים
ֹאמר ִה ֶ ּנ ִ ּני ְבנִ י וַ ּי ֶ
ֹאמר ָא ִבי וַ ּי ֶ
ל-א ְב ָר ָהם ָא ִביו וַ ּי ֶ
יִ ְצ ָחק ֶא ַ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֱאל ִֹהים יִ ְר ֶאה-לּ וֹ ַה ּ ֶ ׂ
וְ ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶ ׂ
שה לְ עֹלָ ה ְ ּבנִ י וַ ֵ ּילְ כ ּו
שה לְ עֹלָ ה .ח וַ ּי ֶ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר-לוֹ ָה ֱאל ִֹהים וַ ִ ּי ֶבן ׁ ָשם ַא ְב ָר ָהם
ׁ ְשנֵ ֶ
יהם יַ ְחדָּ ו .ט וַ ָ ּיבֹא ּו ֶא ַ
ְ
ּ
ּ
ל-ה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח
ֶא ַ
ת-ה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וַ ַי ֲערֹך ֶא ָ
ת-ה ֵע ִצים וַ ַי ֲעקֹד ֶאת-יִ ְצ ָחק ְ ּבנוֹ וַ ָ ּי ֶשׂ ם אֹתוֹ ַע ַ
ּ
ּ
ת-ה ּ ַמ ֲאכֶ לֶ ת לִ ׁ ְשחֹט ֶאת-
ִמ ּ ַמ ַעל לָ ֵע ִצים .י וַ ִי ׁ ְשלַ ח ַא ְב ָר ָהם ֶאת-יָ דוֹ וַ ִי ַּקח ֶא ַ
ּ
ֹאמר
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם וַ י ֶ
ן-ה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ּי ֶ
ְ ּבנוֹ  .יא וַ ִ ּי ְק ָרא ֵאלָ יו ַמלְ ַא ְך יְ הוָ ה ִמ ַ
ל-ת ַעשׂ לוֹ ְמאו ָּמה ִּכי ַע ָּתה
ל-ה ַ ּנ ַער וְ ַא ַּ
ל-ת ׁ ְשלַ ח יָ ְד ָך ֶא ַ
ֹאמר ַא ִּ
ִה ֵ ּננִ י .יב וַ ּי ֶ
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי-יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ַא ָּתה וְ ל ֹא ָח ַשׂ כְ ָּת ֶא ִ ּ
שא
ת-בנְ ָך ֶאת-יְ ִח ְיד ָך ִמ ּ ֶמ ִ ּני .יג וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ְ
ְ
ּ
ּ
ה-איִ ל ַא ַחר נֶ ֱא ַחז ַ ּב ְּס ַבך ְ ּב ַק ְרנָ יו וַ ֵילֶ ך ַא ְב ָר ָהם וַ ִי ַּקח
ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
ת-עינָ יו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנ ַ
ּ
ם-ה ּ ָמקוֹ ם ַההוּא יְ הוָ ה
ֶא ָ
ת-ה ַאיִ ל וַ ַ ּי ֲעלֵ ה ּו לְ עֹלָ ה ַּת ַחת ְ ּבנוֹ  .יד וַ ִי ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ׁ ֵש ַ
ְ
ּ
ּ
ל-א ְב ָר ָהם
יִ ְר ֶאה ֲא ׁ ֶשר יֵ ָא ֵמר ַהיוֹ ם ְ ּב ַהר יְ הוָ ה יֵ ָר ֶאה .טו וַ ִי ְק ָרא ַמלְ ַאך יְ הוָ ה ֶא ַ
ית ֶאת-
ֹאמר ִ ּבי נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי נְ ֻאם-יְ הוָ ה ִּכי יַ ַען ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ָ
ן-ה ׁ ּ ָש ָמיִ ם .טז וַ ּי ֶ
ׁ ֵשנִ ית ִמ ַ
ָ
ְ
ָ
ָ
ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וְ ל ֹא ָח ַשׂ כְ ָּת ֶא ִ ּ
י-ב ֵרך ֲא ָב ֶרכְ ך וְ ַה ְר ָ ּבה ַא ְר ֶ ּבה
ת-בנְ ך ֶאת-יְ ִח ֶידך .יז ִּכ ָ
ָ
ּ
ל-שׂ ַפת ַה ָים וְ יִ ַר ׁש זַ ְר ֲעך ֵאת ׁ ַש ַער
ֶאת-זַ ְר ֲע ָך ְּככוֹ כְ ֵבי ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ כַ חוֹ ל ֲא ׁ ֶשר ַע ְ
אֹיְ ָביו .יח וְ ִה ְת ָ ּב ְרכ ּו ְבזַ ְר ֲע ָך כּ ֹל גּ וֹ יֵ י ָה ָא ֶרץ ֵע ֶקב ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְ ּבקֹלִ י.

אלוהים כרגיל מתעלל באברהם ואומר לו :תוכיח לי שאתה נאמן לי,
תשחט את בנך .כך חווה בן הימים ההם את האב הסמכותי .האב
הזקוק להוכחות חוזרות ונשנות שאין מורדים בו ואין נוטשים אותו.
55

האבולוציה של החשיבה

באותם ימים הקרבת ילדים היתה מקובלת כדרך לרצות את האלים.
דמיונות מזוכיסטיים חוזרים אלה של האדם שאם יפגע בעצמו (ברית
מילה) או בדבר היקר לו ביותר (בנו) ויהיה חלש ומסכן הוא ירצה את
הסמכות הם מאבני היסוד של התרבות האנושית .לא הסמכות תפגע
בך ,אלא אתה תעשה את העבודה בשבילה .כך לא תוכל לבוא אליה
בטענות .הנאמנות בחברות מסורתיות אלה היא "הצגה" חיצונית
שצריכה להיראות – בדומה לברית מילה ולעקדה – ולא עניין של
אמת פנימית ומחשבותיו האמיתיות של האדם .דוגמה מתונה הרבה
יותר היא הצום .גם זו פעולה מזוכיסטית שכיחה – הפרט גורם לעצמו
סבל כדי לכפר על חטאיו .מאחר שהצום רווח גם בקרב קבוצות
מודרניות למדי ,ניתן להתרשם שאנו לא דנים בדיכוטומיה ,אלא ברצף
התפתחותי שכל אחד מאיתנו נמצא עליו במיקום שונה.
אלוהים קורא לאברהם וזה אומר "הנני" .זוהי מילה מעניינת
שמשמעותה "הנה אני" .שוב ,המבט של האדם של אותם ימים הוא
חיצוני .הוא אינו מדבר מתוך עצמו ,אלא מתוך הבנה כיצד הוא נשמע
ונראה מבחוץ .הוא אינו אומר "כן" או "אני שומע" .הוא אומר "הנה
אני" .בהמשך אברהם עונה לקריאת בנו "הנני בני" ולא "כן ,יצחק".
בחברה הערבית למשל וגם בחברה היהודית המסורתית האב לעיתים
קורא לבנו "בני" ואינו נוקב בשמו הפרטי המספק לו זהות עצמאית
"אּבן אברהם" למשל ,מה שמצביע
ונפרדת .כך גם הבן עשוי להיקרא ִ
על שייכותו ולא על נפרדותו .כך כולנו בתנ"ך "בני אדם" .אלה אינן
דקויות ,אלא סגנון שמשקף את השפה שנשכחה בחברה המודרנית,
פרדיגמת חשיבה מלאה ושלמה שבה האדם ער בעיקר למה שקורה
בחוץ וליחסים בין האנשים ולא למה שהוא חושב ומרגיש – הוא צריך
לשרוד .בחברות מסורתיות היחסים בין האנשים מגדירים את האדם,
חשוב בן של מי הוא ולא מי הוא ,משום שהאדם שייך לקבוצה ואינו
עומד בזכות עצמו.
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לאברהם מותר לשקר לבנו ולומר לו שאלוהים יספק להם את
השה לעולה .אין לסופר הקדמון בעיה עם שקרים כאלה משום שבני
אותם ימים נהגו לשקר כדי להסתדר .אמירת האמת הכואבת ,כפי
שעוד נראה ,דורשת מידה מינימלית של נפרדות ,מיקוד שליטה
פנימי ,אינדיבידואציה ויכולת קבלת אחריות שלא אפיינה את אותן
דמויות עבר ולעיתים קרובות אף לא את בני החברות המסורתיות
בימינו .בחברות מסורתיות נוהגים לא אחת להתחמק מאמירת האמת
באמצעות כישורים חברתיים .במקרה זה למשל אברהם בדה ליצחק
סיפור שאלוהים יראה להם את השה שיש להקריבו .יצחק מתואר
כדמות פסיבית לחלוטין גם כשהוא שוכב קשור על העצים ומוכן
לשחיטה .הוא אינו מנסה למרוד או לברוח .כפי שאברהם אינו יכול
למרוד באלוהים יצחק אינו יכול למרוד באביו .כזה הוא האב הסמכותי
שחייבים לציית לו .אכן ,רק בתרבות המערב המודרנית הנער או
הנערה מורדים לעיתים קרובות בגיל ההתבגרות כדי להשיג נפרדות
ולפתח חשיבה עצמאית .בתרבות זו הנער או הנערה יחליטו לעיתים
קרובות בעצמם את שתי ההחלטות החשובות של חייהם – מה ילמדו
ועם מי יתחתנו – מה שעל פי רוב אינו מקובל בחברות מסורתיות.
יתרה מזו ,יצחק מנוצל עד תום – הוא סוחב את העצים שיבעירו
אותו .בחברות מסורתיות של ימינו יש לא מעט מעשים של גילוי
עריות שנשארים כסודות משפחתיים וכולם מכסים על מעשי האב.
הוא כאלוהים "לא מתעלל" ועליו לא ניתן לומר שום דבר רע .כך
האדם מאשים את עצמו בעומדו בפני אלוהים והילדה שנוצלה מינית
תאשים את עצמה ולא את אביה.
לבסוף ,נאמנותו של אברהם להורה המתעלל משתלמת לו .יהיו לו
צאצאים רבים – וכפי שאמרנו ,זו הבטחה חשובה ביותר באותם ימים
המעניקה ביטחון .אילו אלוהים רק התאכזר ולא העניק מתנות והטבות

57

האבולוציה של החשיבה

לנאמנים ,היה סיכוי גדול יותר שהאדם ימרוד .השליט הטוטליטרי
האכזר יודע גם לתגמל בזמן ובמקום המתאימים כדי להחזיק את
הכפופים לו תחת מרותו .הוא גם מעניק להם תחושה חשובה מאין
כמוה – שאותם הוא אוהב יותר מאחרים ועל כן הם מיוחדים .תחושת
המיוחדות הזאת של העם היהודי שהולכת איתנו עד היום תשוב עוד
פעמים רבות.
אדם מודרני :אלוהים ,למה אתה מתאכזר כך לאברהם?
אלוהים :אם אני לא אתאכזר אליו הוא יתאכזר אלי.
אדם מודרני :אברהם ,הקולות ששמעת וייחסת אותם לאלוהים ,אולי
הם היו פשוט מחשבות שלך?
אברהם :אין לי מחשבות ואני לא מדבר אל עצמי ,אני תמיד יודע מה
צריך לעשות ואני מציית לאלוהים.
אדם מודרני :יצחק ,ככה הסכמת שאביך יקשור אותך וכמעט ירצח
אותך?!
יצחק :לאבא מותר הכול.

קבורת שרה – איך מנהלים משא ומתן?
פרק כג :א וַ ִ ּי ְהי ּו ַח ֵ ּיי ָשׂ ָרה ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי ָשׂ ָרה.
ב וַ ָּת ָמת ָשׂ ָרה ְ ּב ִק ְריַ ת ַא ְר ַ ּבע ִהוא ֶח ְברוֹ ן ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען וַ ָ ּיבֹא ַא ְב ָר ָהם לִ ְס ּפֹד לְ ָשׂ ָרה
וְ לִ ְבכּ ָֹת ּה .ג וַ ָ ּי ָקם ַא ְב ָר ָהם ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ֵמתוֹ וַ יְ ַד ֵ ּבר ֶא ְ ּ
י-חת לֵ אמֹר .ד ֵ ּגר-
ל-בנֵ ֵ
ת-ק ֶבר ִע ּ ָמכֶ ם וְ ֶא ְק ְ ּב ָרה ֵמ ִתי ִמ ְּל ָפנָ י .ה וַ ַ ּי ֲענ ּו
וְ תוֹ ׁ ָשב ָאנֹכִ י ִע ּ ָמכֶ ם ְּתנ ּו לִ י ֲא ֻח ַ ּז ֶ
ת-א ְב ָר ָהם לֵ אמֹר לוֹ  .ו ׁ ְש ָמ ֵענ ּו ֲאדֹנִ י נְ ִשׂ יא ֱאל ִֹהים ַא ָּתה ְ ּבתוֹ כֵ נ ּו
י-חת ֶא ַ
ְבנֵ ֵ
ָ
ָ
ת-ק ְברוֹ ל ֹא-יִ כְ לֶ ה ִמ ּ ְמך ִמ ְּקבֹר
ְ ּב ִמ ְב ַחר ְק ָב ֵרינ ּו ְקבֹר ֶא ֵ
ת-מ ֶתך ִא ׁיש ִמ ּ ֶמנּ ּו ֶא ִ
י-חת .ח וַ יְ ַד ֵ ּבר ִא ָּתם
ם-ה ָא ֶרץ לִ ְבנֵ ֵ
ֵמ ֶת ָך .ז וַ ָ ּי ָקם ַא ְב ָר ָהם וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו לְ ַע ָ
ת-מ ִתי ִמ ְּל ָפנַ י ׁ ְש ָמעוּנִ י ו ִּפגְ עוּ-לִ י ְ ּב ֶע ְפרוֹ ן
לֵ אמֹר ִאם-יֵ ׁש ֶאת-נַ ְפ ׁ ְשכֶ ם לִ ְקבּ ֹר ֶא ֵ
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ת-מ ָע ַרת ַה ּ ַמכְ ּ ֵפלָ ה ֲא ׁ ֶשר-לוֹ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְק ֵצה ָשׂ ֵדה ּו ְ ּבכֶ ֶסף
ֶ ּבן-צ ַֹחר .ט וְ יִ ֶּתן-לִ י ֶא ְ
י-חת וַ ַ ּי ַען
ת-ק ֶבר .י וְ ֶע ְפרוֹ ן י ׁ ֵֹשב ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵ ֵ
ָמלֵ א יִ ְּתנֶ ָ ּנה ִּלי ְ ּבתוֹ כְ כֶ ם לַ ֲא ֻח ַ ּז ָ
ר-עירוֹ לֵ אמֹר .יא ל ֹא-
י-חת לְ כֹל ָ ּב ֵאי ׁ ַש ַע ִ
ת-א ְב ָר ָהם ְ ּב ָאזְ נֵ י ְבנֵ ֵ
ֶע ְפרוֹ ן ַה ִח ִּתי ֶא ַ
ֲאדֹנִ י ׁ ְש ָמ ֵענִ י ַה ּ ָ ׂ
י-ע ּ ִמי
יה לְ ֵעינֵ י ְבנֵ ַ
ש ֶדה נָ ַת ִּתי לָ ְך וְ ַה ּ ְמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ לְ ָך נְ ַת ִּת ָ
ל-ע ְפרוֹ ן
נְ ַת ִּת ָ
יה ָּל ְך ְקבֹר ֵמ ֶת ָך .יב וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ַא ְב ָר ָהם לִ ְפנֵ י ַעם ָה ָא ֶרץ .יג וַ יְ ַד ֵ ּבר ֶא ֶ
ְ
ם-א ָּתה ל ּו ׁ ְש ָמ ֵענִ י נָ ַת ִּתי ֶּכ ֶסף ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ַקח ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ם-ה ָא ֶרץ לֵ אמֹר ַאך ִא ַ
ְ ּב ָאזְ נֵ י ַע ָ
ת-א ְב ָר ָהם לֵ אמֹר לוֹ  .טו ֲאדֹנִ י ׁ ְש ָמ ֵענִ י
וְ ֶא ְק ְ ּב ָרה ֶא ֵ
ת-מ ִתי ׁ ָש ּ ָמה .יד וַ ַ ּי ַען ֶע ְפרוֹ ן ֶא ַ
ָ
ָ
ֶא ֶרץ ַא ְר ַ ּבע ֵמאֹת ׁ ֶש ֶק ֶּ
ת-מ ְתך ְקבֹר .טז וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע
ה-הוא וְ ֶא ֵ
ל-כ ֶסף ֵ ּבינִ י ו ֵּבינְ ך ַמ ִ
י-חת
ַא ְב ָר ָהם ֶא ֶ
ת-ה ֶּכ ֶסף ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ְ ּב ָאזְ נֵ י ְבנֵ ֵ
ל-ע ְפרוֹ ן וַ ִ ּי ׁ ְשקֹל ַא ְב ָר ָהם לְ ֶע ְפרֹן ֶא ַ
ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ע ֵֹבר לַ ּס ֵֹחר .יז וַ ָ ּי ָקם ְשׂ ֵדה ֶע ְפרוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ַמכְ ּ ֵפלָ ה ֲא ׁ ֶשר
ש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ְ ּבכָ ְ ּ
לִ ְפנֵ י ַמ ְמ ֵרא ַה ּ ָ ׂ
ל-ג ֻבלוֹ
ל-ה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה וְ ַה ּ ְמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ וְ כָ ָ
ר-עירוֹ  .יט וְ ַא ֲח ֵרי-
י-חת ְ ּבכֹל ָ ּב ֵאי ׁ ַש ַע ִ
ָס ִביב .יח לְ ַא ְב ָר ָהם לְ ִמ ְקנָ ה לְ ֵעינֵ י ְבנֵ ֵ
ל-פנֵ י ַמ ְמ ֵרא
ת-שׂ ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶא ְ
כֵ ן ָק ַבר ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ
ל-מ ָע ַרת ְשׂ ֵדה ַה ּ ַמכְ ּ ֵפלָ ה ַע ּ ְ
ִהוא ֶח ְברוֹ ן ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען .כ וַ ָ ּי ָקם ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה וְ ַה ּ ְמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ לְ ַא ְב ָר ָהם לַ ֲא ֻח ַ ּזת-
י-חת.
ָק ֶבר ֵמ ֵאת ְ ּבנֵ ֵ

בקטע יפה זה אנו עדים לעשיית עסקים בימי קדם וגם בימינו בחברות
מסורתיות .באותם ימים היכולת לכתוב לא היתה נחלת הכלל ועל כן
לא היו חוזים כתובים .באין עדות כתובה צריך עדים .אכן ,מודגש
שוב ושוב שהעסקה נעשתה בנוכחות עדים רבים .כעת היא נוכחת
בזיכרון הקולקטיבי של כולם .אברהם נוהג בני חת בכבוד רב אף
שהוא בתוכו יודע שהארץ הזאת הובטחה לו והוא מושא אהבתו
ובחירתו של אלוהים .פעמיים הוא משתחווה לפניהם וגם הם מצידם
מכבדים אותו וקוראים לו "נשיא אלוהים" .דומה שאצל בני התרבות
המסורתית הכבוד הכרחי לקיום כל עסקה מה שלעיתים נשכח
במקומותינו .לאברהם חשוב לשלם בעבור האדמה .הוא אינו רוצה
טובות ואינו רוצה להיתפס כמי שזקוק לנדבה .הוא רוצה לשלם
ב"כסף מלא" .זו אינה חברה מערבית מודרנית שבה ניתן לעיתים
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לקבל מתנה מבלי שהיא תשפיע על קשריך עם נותן המתנה ,משום
שבחברה הזאת הפרט מונע מבפנים ועל כן הוא יכול להתגבר ביתר
קלות על תחושות של אי נעימות ולחץ קבוצתי .אבל גם בחברות
מודרניות אסור למנהיגים לקבל מתנות כדי שלא יחושו שהם חייבים
משהו לנותן המתנה .בחברות מסורתיות ,לעומת זאת ,עם קבלת מתנה
אדם חייב משהו לנותן המתנה וזה מצטייר בפני הקהל כחזק וכנדיב.
על כן בני חברות אלה נזהרים שלא להיתפס כחלשים .ואכן ,עפרון
משיב לאברהם" :ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך ,מהי" .כלומר ,אני
יודע שסכום זה אינו רב בעבורך משום שאתה איש אמיד .דוגמה יפה
לצורך שלא להישאר חייב ,אף לא במחמאות ,ניתן למצוא בחברה
הערבית .כשמישהו אומר לבן החברה הערבית "תתחדש" ,למשל על
בגד חדש שקנה ,מקובל להשיב לו "יש לך טעם טוב".
אדם מודרני :אברהם ,מציעים לך בחינם ,למה אתה לא לוקח?
אברהם :יש לי כבוד .מה יגידו עלי אחר כך?!

השידוך בין רבקה ליצחק א – למה להתחתן עם בת משפחה?
ֹאמר
ת-א ְב ָר ָהם ַ ּבכּ ֹל .ב וַ ּי ֶ
פרק כד :א וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָ ּבא ַ ּב ָ ּי ִמים וַ יהוָ ה ֵ ּב ַר ְך ֶא ַ
ל-א ׁ ֶשר-לוֹ ִשׂ ים-נָ א יָ ְד ָך ַּת ַחת
ל-ע ְבדּ וֹ זְ ַקן ֵ ּביתוֹ ַה ּמ ׁ ֵֹשל ְ ּבכָ ֲ
ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ
ָ
ֹא-ת ַּקח ִא ׁ ּ ָשה
יעך ַ ּביהוָ ה ֱאל ֵֹהי ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וֵ אל ֵֹהי ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ל ִ
יְ ֵרכִ י .ג וְ ַא ׁ ְש ִ ּב ֲ
ל-א ְר ִצי וְ ֶאל-מוֹ לַ ְד ִּתי
לִ ְבנִ י ִמ ְ ּבנוֹ ת ַה ְּכנַ ֲענִ י ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ִק ְרבּ וֹ  .ד ִּכי ֶא ַ
ֹאבה ָה ִא ׁ ּ ָשה
ֹאמר ֵאלָ יו ָה ֶע ֶבד אוּלַ י ל ֹא-ת ֶ
ֵּתלֵ ְך וְ לָ ַק ְח ָּת ִא ׁ ּ ָשה לִ ְבנִ י לְ יִ ְצ ָחק .ה וַ ּי ֶ
ל-ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת ֶה ָה ׁ ֵשב ָא ׁ ִשיב ֶא ִ ּ
את
ל-ה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר-יָ ָצ ָ
ת-בנְ ָך ֶא ָ
לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ַרי ֶא ָ
ָ
ן-ת ׁ ִשיב ֶא ְ ּ
ת-בנִ י ׁ ָש ּ ָמה .ז יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי
ִמ ׁ ּ ָשם .ו וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ַא ְב ָר ָהם ִה ׁ ּ ָש ֶמר לְ ך ּ ֶפ ָּ
ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר לְ ָק ַחנִ י ִמ ֵ ּבית ָא ִבי ו ֵּמ ֶא ֶרץ מוֹ לַ ְד ִּתי וַ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר-לִ י וַ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע-
ת-ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת הוּא יִ ׁ ְשלַ ח ַמלְ ָאכוֹ לְ ָפנֶ ָ
יך וְ לָ ַק ְח ָּת ִא ׁ ּ ָשה
לִ י לֵ אמֹר לְ זַ ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן ֶא ָ
ֹאבה ָה ִא ׁ ּ ָשה לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ֶר ָ
ית ִמ ׁ ּ ְש ֻב ָע ִתי זֹאת ַרק
יך וְ נִ ִּק ָ
לִ ְבנִ י ִמ ׁ ּ ָשם .ח וְ ִאם-ל ֹא ת ֶ
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ֶא ְ ּ
ת-בנִ י ל ֹא ָת ׁ ֵשב ׁ ָש ּ ָמה .ט וַ ָ ּי ֶשׂ ם ָה ֶע ֶבד ֶאת-יָ דוֹ ַּת ַחת יֶ ֶר ְך ַא ְב ָר ָהם ֲאדֹנָ יו
ל-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה.
וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע לוֹ ַע ַ

השידוך נעשה כמו בחברות המסורתיות בימינו שבהן בני הזוג
לעיתים אינם מכירים ואף אינם נפגשים טרם החתונה .המסר הברור
הוא שההורים אחראים לזיווג הטוב וניתן לסמוך עליהם .הנער או
הנערה חשים לעיתים שההורים מיטיבים לדעת מהם מי מתאים
להם .אין מדובר כמובן בהתאהבות של בני הזוג המקובלת במערב.
אותה התאהבות שממלאת את האקרנים ורומנים למכביר נכתבו
עליה היא פטנט מערבי מודרני .זהו שיא האינדיבידואציה – הגבר
והאישה מביטים איש בעיני רעהו ,חשים פרפרים בבטן ומתאהבים.
זוהי בחירה שהיא כולה שלהם וכל אחד מהם מכוון לחווייתו הפנימית
ביותר .באופן דומה גם אושר הוא "פטנט" מערבי מודרני המדגיש את
החוויה הפנימית של הפרט .בחברות עבר כמו בחברות המסורתיות
של ימינו כמעט אין התייחסות לאושר .תחת זאת האדם יאמר שטוב
לו .כלומר ,אין איום חיצוני .בשפת התנ"ך אושר הוא "איש תחת גפנו
ותחת תאנתו" .זוהי שלווה ולא "אני מאושר" – אמירה נרקיסיסטית
המכוונת לאני ומתבטאת בתחושת "היי" .בחברות מסורתיות בחירת
בני הזוג היא כאמור עניין משפחתי המערב אינטרסים משפחתיים
ולא בחירה אישית .כך אברהם שולח את עבדו למשפחת המקור שלו
בארם נהריים כדי לחפש כלה לבנו יצחק .ודאי גם בימים עברו שמו
לב שנישואין בתוך המשפחה עלולים לגרום למומים מולדים .אבל
שיקולים כלכליים כמו שמירה על נכסי המשפחה או כריתת בריתות
לשם ביטחון גברו .במקרה זה דומה שחוסר הרצון להתערבב בעם
הארץ מטרתו שמירה על הייחודיות של שושלת אברהם.
אברהם משביע את עבדו באלוהים שלו .דומה שהעבד מזדהה
לגמרי עם אלוהי אדוניו כפי שהוא מזדהה עם אדוניו .העבד שם את
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ידו במקום אינטימי – תחת ירך אברהם .זוהי פעולה סימבולית של
מתן אמון .השבועה ,כיאה בחברות אלה ,אכן מלווה גם באקט מעשי
שמקבע את זיכרונה .מילים לבדן אינן מספיקות .אנו גם מתרשמים
שלאישה יש זכות וטו – היא רשאית לומר שהיא אינה רוצה את השידוך
הזה .לימים הזכות הזאת תתערער במקצת .דומה שמקצת החברות
המסורתיות בימינו קיצוניות הרבה יותר ממה שמתואר בתנ"ך ובהן
לאישה לא תהיה זכות לסרב לשידוך שנכפה עליה.
אדם מודרני :יצחק ,אתה רוצה שיביאו לך כלה או שאילו יכולת היית
מעדיף לבחור אותה בעצמך?
יצחק :אני סומך על הורי ועל הגורל .כלומר ,על אלוהים .אם היו
נותנים לי לבחור בטח לא הייתי יודע מה להחליט.

השידוך בין רבקה ויצחק ב – איך בוחרים אישה?
פרק כד :י וַ ִ ּי ַּקח ָה ֶע ֶבד ֲע ָשׂ ָרה גְ ַמ ִּלים ִמ ְ ּג ַמ ֵּלי ֲאדֹנָ יו וַ ֵ ּילֶ ְך וְ כָ ל-טוּב ֲאדֹנָ יו
ל-עיר נָ חוֹ ר .יא וַ ַ ּי ְב ֵר ְך ַה ְ ּג ַמ ִּלים ִמחוּץ
ל-א ַרם נַ ֲה ַריִ ם ֶא ִ
ְ ּביָ דוֹ וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ְך ֶא ֲ
לָ ִעיר ֶא ְ ּ
ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי
ל-ב ֵאר ַה ּ ָמיִ ם לְ ֵעת ֶע ֶרב לְ ֵעת ֵצאת ַה ׁ ּש ֲֹאבֹת .יב וַ ּי ַ
ה-ח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם .יג ִה ֵ ּנה
ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ַה ְק ֵרה-נָ א לְ ָפנַ י ַה ּיוֹ ם וַ ֲע ֵשׂ ֶ
ל-עין ַה ּ ָמיִ ם ו ְּבנוֹ ת ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר י ְֹצאֹת לִ ׁ ְשאֹב ָמיִ ם .יד וְ ָהיָ ה ַה ַ ּנ ֲע ָר
ָאנֹכִ י נִ צָּ ב ַע ֵ
ָ
ְ
יה ַה ִּטי-נָ א כַ דֵּ ך וְ ֶא ׁ ְש ֶּתה וְ ָא ְמ ָרה ׁ ְש ֵתה וְ גַ ְ ּ
ם-ג ַמ ֶּליך ַא ׁ ְש ֶקה א ָֹת ּה
ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר ֵאלֶ ָ
ם-אדֹנִ י .טו וַ יְ ִהי-הוּא ֶט ֶרם
ית ֶח ֶסד ִע ֲ
י-ע ִשׂ ָ
הֹכַ ְח ָּת לְ ַע ְבדְּ ָך לְ יִ ְצ ָחק ו ָּב ּה ֵא ַדע ִּכ ָ
ן-מלְ ָּכה ֵא ׁ ֶשת נָ חוֹ ר
ִּכ ָּלה לְ ַד ֵ ּבר וְ ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת ֲא ׁ ֶשר יֻ ְּל ָדה לִ ְבתו ֵּאל ֶ ּב ִ
ל-שכְ ָמ ּה .טז וְ ַה ַ ּנ ֲע ָר ט ַֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד ְ ּבתוּלָ ה וְ ִא ׁיש
ֲא ִחי ַא ְב ָר ָהם וְ כַ דָּ ּה ַע ׁ ִ
ֹאמר
את ּה וַ ּי ֶ
ל ֹא יְ ָד ָע ּה וַ ֵּת ֶרד ָה ַעיְ נָ ה וַ ְּת ַמ ֵּלא כַ דָּ ּה וַ ָּת ַעל .יז וַ ָ ּי ָרץ ָה ֶע ֶבד לִ ְק ָר ָ
ֹאמר ׁ ְש ֵתה ֲאדֹנִ י וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּת ֶֹרד ַּכדָּ ּה
ט-מיִ ם ִמ ַּכדֵּ ְך .יח וַ ּת ֶ
יאינִ י נָ א ְמ ַע ַ
ַהגְ ִמ ִ
ֹאמר ַ ּגם לִ גְ ַמ ֶּל ָ
יך ֶא ׁ ְש ָאב ַעד ִא ִּ
ם-כלּ ּו
ַעל-יָ ָד ּה וַ ַּת ׁ ְש ֵקהוּ .יט וַ ְּתכַ ל לְ ַה ׁ ְשקֹתוֹ וַ ּת ֶ
ל-ה ְ ּב ֵאר לִ ׁ ְשאֹב וַ ִּת ׁ ְש ַאב
ל-ה ׁ ּש ֶֹקת וַ ָּת ָרץ עוֹ ד ֶא ַ
לִ ׁ ְש ּתֹת .כ וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ְּת ַער ַּכדָּ ּה ֶא ַ
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לְ כָ ְ ּ
יח יְ הוָ ה דַּ ְרכּ וֹ ִאם-
ל-ג ַמ ָּליו .כא וְ ָה ִא ׁיש ִמ ׁ ְש ָּת ֵאה לָ ּה ַמ ֲח ִר ׁיש לָ ַד ַעת ַה ִה ְצלִ ַ
ל ֹא .כב וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכלּ ּו ַה ְ ּג ַמ ִּלים לִ ׁ ְש ּתוֹ ת וַ ִ ּי ַּקח ָה ִא ׁיש נֶ זֶ ם זָ ָהב ֶ ּב ַקע ִמ ׁ ְש ָקלוֹ
ת-מי ַא ְּת ַה ִ ּג ִידי נָ א לִ י
ֹאמר ַ ּב ִ
יה ֲע ָשׂ ָרה זָ ָהב ִמ ׁ ְש ָקלָ ם .כג וַ ּי ֶ
ו ׁ ְּשנֵ י ְצ ִמ ִידים ַעל-יָ ֶד ָ
ית-א ִב ְ
ֹאמר ֵאלָ יו ַ ּב ְ ּ
ן-מלְ ָּכה
ת-בתו ֵּאל ָאנֹכִ י ֶ ּב ִ
יך ָמקוֹ ם לָ נ ּו לָ לִ ין .כד וַ ּת ֶ
ֲהיֵ ׁש ֵ ּב ָ
ם-מקוֹ ם
ם-ת ֶבן ַ ּג ִ
ֹאמר ֵאלָ יו ַ ּג ֶּ
ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ נָ חוֹ ר .כה וַ ּת ֶ
ם-מ ְס ּפוֹ א ַרב ִע ּ ָמנ ּו ַ ּג ָ
ֹאמר ָ ּברו ְּך יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם
לָ לוּן .כו וַ ִ ּי ּקֹד ָה ִא ׁיש וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו לַ יהוָ ה .כז וַ ּי ֶ
ֹא-עזַ ב ַח ְסדּ וֹ וַ ֲא ִמ ּתוֹ ֵמ ִעם ֲאדֹנִ י ָאנֹכִ י ַ ּבדֶּ ֶר ְך נָ ַחנִ י יְ הוָ ה ֵ ּבית ֲא ֵחי ֲאדֹנִ י  .
ֲא ׁ ֶשר ל ָ

איך בוחרים אישה בימי קדם ובמקצת החברות המסורתיות בנות
ימינו? היא חייבת להיות בתולה ורצוי שהיא תהיה גם יפה וטובת
לב .היא לא חייבת להיות אינטליגנטית ובעלת חוש הומור .בתולה –
למען שמירה על לכידות המשפחה .איש אינו זקוק לילדים שאינם שלו
וגם לא למחלות המין של אותם ימים .יפה – זה אנושי ומובן .טובת
לב – פירושו לא אגוצנטרית ,מי שמוכנה לוותר על עצמה לטובת
האחר .אכן ,רבקה שואבת ,ושוב שואבת ,כדי להשקות גם את הגמלים
וזו עבודה קשה .בטיפול פסיכולוגי של ימינו היינו עשויים לומר:
"מהו טוב הלב הזה?!" לרבקה ודאי יש אגרסיה מודחקת ועל כן היא
ְמ ַרצה ,ואולי יותר מדי רגשות אשמה שבעטיים היא טובה מדי .אבל
חברה שבטית קולקטיבית מעודדת הקרבה זו לטובת הכלל ורואה בה
בריאות נפשית.
הנשים ,ניתן לראות ,הן אלה שנשאו את המשאות הכבדים –
הן הביאו מים מן הבאר .בימינו אפשר לראות בחברות מסורתיות
שהנשים עובדות בשדה ונושאות משאות כבדים בעוד הבעל עומד
בצד ומתבונן .חטיבת עצים ושאיבת מים נחשבו באותם ימים לעבודות
קשות שהוטלו על המשרתים (ראו סיפור הגבעונים) .האישה מנוצלת
אפוא עד תום – היא גם נטולת זכויות וגם עושה את העבודה הקשה.
על רקע הדיון האקטואלי אם ניתן לשבץ נשים בתפקידים שבעבר
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נחשבו גבריים דומה שהתשובה ברורה .יכולתה של האישה אינה
נמדדת רק בכוחה להרים משא כבד במיוחד ,אלא גם בכוח הסבל
שלה שיש בו עוד מרכיבים רבים שבהם היא אינה נופלת מהגבר.
עבד אברהם משתמש בכישוריו החברתיים ועורך לרבקה מבחן
שאין היא מודעת לו .זוהי חוכמת ימים עברו – היא תנהג ביצחק,
אומר לעצמו העבד ,כפי שהיא תנהג בי .אכן ,טוב הלב של רבקה
עומד במבחן .לבסוף באות המתנות ,שלאחריהן קשה יותר לסרב .כך
הופכות אותנו מתנות ל"אסירי תודה" – ביטוי עברי יפה .הן כמובן גם
מראות שלמשפחת יצחק יש לא מעט נכסים.
אדם מודרני :רבקה ,מה פשר טוב הלב הזה? הרי את בכלל לא מכירה
אותו?!
רבקה :הוא אורח בכפר שלנו וחשוב להתנהג אליו יפה כדי שיהיה לנו
טוב שם.

השידוך בין רבקה ויצחק ג – איך משכנעים?
פרק כד :כח וַ ָּת ָרץ ַה ַ ּנ ֲע ָר וַ ַּת ֵ ּגד לְ ֵבית ִא ּ ָמ ּה ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה .כט וּלְ ִר ְב ָקה ָאח
ת-ה ֶ ּנזֶ ם
ל-ה ָעיִ ן .ל וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹת ֶא ַ
ל-ה ִא ׁיש ַהחו ָּצה ֶא ָ
ו ׁ ְּשמוֹ לָ ָבן וַ ָ ּי ָרץ לָ ָבן ֶא ָ
ֹה-ד ֶ ּבר
ת-הצְּ ִמ ִדים ַעל-יְ ֵדי ֲאחֹתוֹ וּכְ ׁ ָש ְמעוֹ ֶאת-דִּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה ֲאחֹתוֹ לֵ אמֹר כּ ִ
וְ ֶא ַ
ֹאמר בּ וֹ א
ל-ה ָעיִ ן .לא וַ ּי ֶ
ל-ה ְ ּג ַמ ִּלים ַע ָ
ל-ה ִא ׁיש וְ ִה ֵ ּנה ע ֵֹמד ַע ַ
ֵאלַ י ָה ִא ׁיש וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ
יתי ַה ַ ּביִ ת ו ָּמקוֹ ם לַ ְ ּג ַמ ִּלים .לב וַ ָ ּיבֹא
ְ ּברו ְּך יְ הוָ ה לָ ּ ָמה ַת ֲעמֹד ַ ּבחוּץ וְ ָאנֹכִ י ּ ִפ ִ ּנ ִ
ָה ִא ׁיש ַה ַ ּביְ ָתה וַ יְ ַפ ַּתח ַה ְ ּג ַמ ִּלים וַ ִ ּי ֵּתן ֶּת ֶבן ו ִּמ ְס ּפוֹ א לַ ְ ּג ַמ ִּלים ו ַּמיִ ם לִ ְרחֹץ ַרגְ לָ יו
ֹאמר ל ֹא אֹכַ ל ַעד
וְ ַרגְ לֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ  .לג ויישם (וַ ּיו ַּשׂ ם) לְ ָפנָ יו לֶ ֱאכֹל וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ָאנֹכִ י .לה וַ יהוָ ה ֵ ּב ַר ְך
ֹאמר דַּ ֵ ּבר .לד וַ ּי ַ
ִאם-דִּ ַ ּב ְר ִּתי דְּ ָב ָרי וַ ּי ֶ
ת-אדֹנִ י ְמאֹד וַ ִ ּיגְ דָּ ל וַ ִ ּי ֶּתן-לוֹ צֹאן ו ָּב ָקר וְ כֶ ֶסף וְ זָ ָהב וַ ֲע ָב ִדם ו ׁ ְּש ָפחֹת וּגְ ַמ ִּלים
ֶא ֲ
וַ ֲחמ ִֹרים .לו וַ ֵּתלֶ ד ָשׂ ָרה ֵא ׁ ֶשת ֲאדֹנִ י ֵבן לַ אדֹנִ י ַא ֲח ֵרי זִ ְקנָ ָת ּה וַ ִ ּי ֶּתן-לוֹ ֶא ָּ
ת-כל-
ֹא-ת ַּקח ִא ׁ ּ ָשה לִ ְבנִ י ִמ ְ ּבנוֹ ת ַה ְּכנַ ֲענִ י ֲא ׁ ֶשר
ֲא ׁ ֶשר-לוֹ  .לז וַ ַ ּי ׁ ְש ִ ּב ֵענִ י ֲאדֹנִ י לֵ אמֹר ל ִּ
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ָאנֹכִ י י ׁ ֵֹשב ְ ּב ַא ְרצוֹ  .לח ִאם-ל ֹא ֶא ֵ ּ
ל-מ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי וְ לָ ַק ְח ָּת ִא ׁ ּ ָשה
ית-א ִבי ֵּתלֵ ְך וְ ֶא ִ
ל-ב ָ
ֹאמר ֵאלָ י יְ הוָ ה
ֹא-תלֵ ְך ָה ִא ׁ ּ ָשה ַא ֲח ָרי  .מ וַ ּי ֶ
ל-אדֹנִ י ֻאלַ י ל ֵ
לִ ְבנִ י .לט וָ א ַֹמר ֶא ֲ
יח דַּ ְר ֶּכ ָך וְ לָ ַק ְח ָּת ִא ׁ ּ ָשה לִ ְבנִ י
ר-ה ְת ַה ַּלכְ ִּתי לְ ָפנָ יו יִ ׁ ְשלַ ח ַמלְ ָאכוֹ ִא ָּת ְך וְ ִה ְצלִ ַ
ֲא ׁ ֶש ִ
ל-מ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי וְ ִאם-
ִמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי ו ִּמ ֵ ּבית ָא ִבי .מא ָאז ִּת ָ ּנ ֶקה ֵמ ָאלָ ִתי ִּכי ָתבוֹ א ֶא ִ
ל-ה ָעיִ ן וָ א ַֹמר יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי
ית נָ ִקי ֵמ ָאלָ ִתי .מב וָ ָאבֹא ַה ּיוֹ ם ֶא ָ
ל ֹא יִ ְּתנ ּו לָ ְך וְ ָהיִ ָ
ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ִאם-יֶ ׁ ְש ָך ָ ּ
יה .מג ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י
יח דַּ ְר ִּכי ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י הֹלֵ ְך ָעלֶ ָ
נא ַמ ְצלִ ַיה ַה ׁ ְש ִקינִ י-נָ א
נִ צָּ ב ַע ֵ
ל-עין ַה ּ ָמיִ ם וְ ָהיָ ה ָה ַעלְ ָמה ַה ּי ֵֹצאת לִ ׁ ְשאֹב וְ ָא ַמ ְר ִּתי ֵאלֶ ָ
ם-א ָּתה ׁ ְש ֵתה וְ גַ ם לִ גְ ַמ ֶּל ָ
יך ֶא ׁ ְש ָאב ִהוא
ט-מיִ ם ִמ ַּכדֵּ ְך .מד וְ ָא ְמ ָרה ֵאלַ י ַ ּג ַ
ְמ ַע ַ
ן-אדֹנִ י .מה ֲאנִ י ֶט ֶרם ֲאכַ ֶּלה לְ ַד ֵ ּבר ֶאל-לִ ִ ּבי וְ ִה ֵ ּנה
יח יְ הוָ ה לְ ֶב ֲ
ָה ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר-הֹכִ ַ
יה ַה ׁ ְש ִקינִ י
ל-שכְ ָמ ּה וַ ֵּת ֶרד ָה ַעיְ נָ ה וַ ִּת ׁ ְש ָאב וָ א ַֹמר ֵאלֶ ָ
ִר ְב ָקה י ֵֹצאת וְ כַ דָּ ּה ַע ׁ ִ
ם-ג ַמ ֶּל ָ
ֹאמר ׁ ְש ֵתה וְ גַ ְ ּ
יך ַא ׁ ְש ֶקה וָ ֵא ׁ ְש ְּת
יה וַ ּת ֶ
נָ א .מו וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּתוֹ ֶרד ַּכדָּ ּה ֵמ ָעלֶ ָ
ֹאמר ַ ּבת-
ת-מי ַא ְּת וַ ּת ֶ
וְ גַ ם ַה ְ ּג ַמ ִּלים ִה ׁ ְש ָק ָתה .מז וָ ֶא ׁ ְש ַאל א ָֹת ּה וָ א ַֹמר ַ ּב ִ
ל-א ּ ָפ ּה וְ ַהצְּ ִמ ִידים ַעל-
ְ ּבתו ֵּאל ֶ ּבן-נָ חוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה-לּ וֹ ִמלְ ָּכה וָ ָא ִשׂ ם ַה ֶ ּנזֶ ם ַע ַ
יה .מח וָ ֶא ּקֹד וָ ֶא ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לַ יהוָ ה וָ ֲא ָב ֵר ְך ֶאת-יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ֲא ׁ ֶשר
יָ ֶד ָ
ִהנְ ַחנִ י ְ ּב ֶד ֶר ְך ֱא ֶמת לָ ַק ַחת ֶא ַ ּ
ת-א ִחי ֲאדֹנִ י לִ ְבנוֹ  .מט וְ ַע ָּתה ִאם-יֶ ׁ ְשכֶ ם ע ִֹשׂ ים
ת-ב ֲ
ת-אדֹנִ י ַה ִ ּגיד ּו לִ י וְ ִאם-ל ֹא ַה ִ ּגיד ּו לִ י וְ ֶא ְפנֶ ה ַעל-יָ ִמין אוֹ ַעל-
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ֶא ֲ
ֹאמר ּו ֵמיְ הוָ ה יָ ָצא ַהדָּ ָבר ל ֹא נוּכַ ל דַּ ֵ ּבר ֵאלֶ ָ
יך
ְשׂ מֹאל .נ וַ ַ ּי ַען לָ ָבן ו ְּבתו ֵּאל וַ ּי ְ
ן-אדֹנֶ ָ
ה-ר ְב ָקה לְ ָפנֶ ָ
יך ַּכ ֲא ׁ ֶשר
יך ַקח וָ לֵ ְך ו ְּת ִהי ִא ׁ ּ ָשה לְ ֶב ֲ
ַרע אוֹ -טוֹ ב .נא ִה ֵ ּנ ִ
יהם וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ַא ְר ָצה
דִּ ֶ ּבר יְ הוָ ה .נב וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ֶאת-דִּ ְב ֵר ֶ
לַ יהוָ ה .נג וַ ּיוֹ ֵצא ָה ֶע ֶבד ְּכלֵ י-כֶ ֶסף וּכְ לֵ י זָ ָהב ו ְּבגָ ִדים וַ ִ ּי ֵּתן לְ ִר ְב ָקה ו ִּמגְ דָּ נֹת נָ ַתן
ר-ע ּמוֹ וַ ָ ּילִ ינ ּו וַ ָ ּיקוּמ ּו
לְ ָא ִח ָ
יה וּלְ ִא ּ ָמ ּה .נד וַ ּיֹאכְ ל ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ּת ּו הוּא וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶש ִ
יה וְ ִא ּ ָמ ּה ֵּת ׁ ֵשב ַה ַ ּנ ֲע ָר ִא ָּתנ ּו יָ ִמים אוֹ
ֹאמר ָא ִח ָ
ֹאמר ׁ ַש ְּל ֻחנִ י לַ אדֹנִ י .נה וַ ּי ֶ
ַבבּ ֶֹקר וַ ּי ֶ
יח דַּ ְר ִּכי ׁ ַש ְּלחוּנִ י
ל-ת ַא ֲחר ּו א ִֹתי וַ יהוָ ה ִה ְצלִ ַ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ַא ְּ
ָעשׂ וֹ ר ַא ַחר ֵּתלֵ ְך .נו וַ ּי ֶ
יה .נח וַ ִ ּי ְק ְרא ּו לְ ִר ְב ָקה
וְ ֵאלְ כָ ה לַ אדֹנִ י .נז וַ ּי ְ
ת-פ ָ
ֹאמר ּו נִ ְק ָרא לַ ַ ּנ ֲע ָר וְ נִ ׁ ְש ֲאלָ ה ֶא ּ ִ
ת-ר ְב ָקה
ֹאמר ֵאלֵ ְך .נט וַ יְ ׁ ַש ְּלח ּו ֶא ִ
ם-ה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה וַ ּת ֶ
יה ֲה ֵתלְ כִ י ִע ָ
ֹאמר ּו ֵאלֶ ָ
וַ ּי ְ
ת-ר ְב ָקה
ת-אנָ ׁ ָשיו .ס וַ יְ ָב ְרכ ּו ֶא ִ
ת-ע ֶבד ַא ְב ָר ָהם וְ ֶא ֲ
ת-מנִ ְק ָּת ּה וְ ֶא ֶ
ֲאח ָֹתם וְ ֶא ֵ
ֹאמר ּו לָ ּה ֲאח ֵֹתנ ּו ַא ְּת ֲהיִ י לְ ַאלְ ֵפי ְר ָב ָבה וְ יִ ַיר ׁש זַ ְר ֵע ְך ֵאת ׁ ַש ַער שׂ ֹנְ ָאיו  .
וַ ּי ְ

לבן שואל את העבד" :למה תעמוד בחוץ?" הוא לא שואל" ,האם
תרצה להיכנס?" שאלות רטוריות מהסוג הזה – שהתשובה עליהן
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ברורה – מפעילות את האחר .זו אינה שאלה פתוחה המציבה את
הפרט במרכז ומאפשרת לו בחירה כפי שעולה מתוך השאלה "האם
תרצה להיכנס?" כך תאמר אם בחברות מסורתיות רבות של ימינו
לילדה" :רוצה שאקריא לך את הסיפור על האריה?" ולא "איזה סיפור
אתה רוצה שאקריא לך?" האפשרות האחרונה משתמשת בשאלה
פתוחה המציבה את הילד ואת החלטתו במרכז ואינה כופה עליו את
סיפור האריה מבחוץ .אבל בחברות של פעם וגם בחברות המסורתיות
של היום ,האדם אינו עומד במרכז אלא נתפס כשלוחה של האחר ועל
כן הדובר יכול להפעילו על פי ראות עיניו.
העבד זוכה לאירוח יפה אבל אף על פי שבא ממסע ארוך הוא
מסרב לאכול טרם יספר להם את סיפורו .ניתן לדמיין אותו עומד
שם עייף ורעב ומסרב לגעת באוכל .כך הוא מעורר במארחים רגשי
אשמה ורצון לפצות אותו .בהתנהגותו הוא גם אומר להם" :המטרה
שלשמה באתי טרם הושגה ואיני יכול לחשוב כרגע על עצמי" .אם
יסכימו להצעת השידוך הוא ודאי יאכל ,אם לא יסכימו ייתכן שיסרב
לאכול – "שביתת רעב" .מניפולציות הקשורות באוכל מקובלות
בחברות מסורתיות בנות ימינו .הסכמים נחתמים בארוחות מפוארות
המרחיבות את דעתו של האדם ומקדמות אווירה של פיוס .אכילה
משותפת מקערה אחת משקפת אמון .סירוב לאכילה משותפת הוא
מסר שישנם דברים שעדיין במחלוקת.
העבד חוזר ומספר להם את כל הסיפור לפרטיו .זאת טכניקה
מעניינת שמעניקה למאזין חוויה שהכול מכוון על ידי בורא עולם .הרי
מה שהעבד קיווה שיקרה אכן קרה והנה גם הם משתתפים במשחקו
של אלוהים וכעת אין הם יכולים להרוס את כל התהליך שהם נמצאים
בתוכו – בלי ידיעתם .הסיפור מוליך את המאזינים למסקנה היחידה
האפשרית" :מהשם יצא הדבר .לא נוכל לדבר אליך מרע עד טוב".
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אומנות הסיפור בחברות אלה חשובה ביותר משום שבני אותם ימים
נטו לחשיבה סוגסטיבית ולא לחשיבה לוגית .בני חברות מסורתיות
לא יאמרו" :ניתן לראות זאת אחרת" .הם יגידו שאם הם חשים משהו,
אף שהובלו לשם ,יש לציית לתחושה הזאת .מכאן השימוש הנפוץ
במשלים בימי קדם ואף בחברות מסורתיות בנות ימינו .בני החברה
המסורתית לא יגידו שזה רק סיפור או שניתן היה לספר אותו באופן
אחר .אותה חשיבה לוגית ,אנליטית ,עצמאית בת ימינו המנתחת את
המצב מזוויות וכיוונים שונים אינה נחלתם .הם מסתמכים לא מעט על
מה שהם חשים ואם הסיפור עיצב תחושה מסוימת הרי הם ייענו לה.
בחברות אלה אין הפרדה ברורה בין רגשות למציאות :מי שחש צודק
יתייחסו אליו כצודק ומי שחש אשם לדידם הוא כנראה באמת אשם.
כך ,דיבור רגשי (למשל עצב או כעס) נשמע לבני החברה המסורתית
לעיתים קרובות אמין יותר ואילו דיבור מערבי מודרני ,שקט ומתון
יותר נשמע לא אחת אמין פחות .דומה שעניין זה לא ברור דיו
לפוליטיקאים מודרניים המנסים לפנות לקהל מסורתי .הפוליטיקאים
משתמשים בכלים אנליטיים להעביר את המסר ולא אחת נתפסים על
ידי בני החברה המסורתית כקרים ומרוחקים.
המשפחה היא המחליטה על הנישואין ולא רבקה .כשבני המשפחה
מבקשים שרבקה תשהה איתם קצת לפני הפרידה ,שבאותם ימים
יכלה להימשך זמן רב ואולי לנצח ,העבד מבקש שלא יעכבו אותו כדי
שיוכל לספר לאברהם על הצלחתו .עכשיו ,לאחר שהסכימו לנישואין,
הם שואלים אותה אם היא מסכימה – כנראה שאלה רטורית .עדיין
יש בזה מן הכבוד לאישה שלא תמיד מתגלה בחברות מסורתיות בנות
ימינו .המתנות לאחיה ולאמה הן פיצוי על אובדן הנכס – הבת –
שמביאה מים מן הבאר ,אבל ייתכן שזהו גם פיצוי על כאב הפרידה
וכן מחווה של הכרת תודה.
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אילו שאלנו את רבקה אם היא רוצה ללכת עם העבד ולהתחתן
עם יצחק סביר להניח שהיתה אומרת שכן .אילו הוספנו ושאלנו,
"אבל את לא מכירה אותו בכלל?!" היא היתה עשויה להשיב שהוא
בן משפחתה וגם הוריה ואחיה חושבים שזה שידוך מוצלח" .אבל
מה את רוצה?" היינו מקשים שוב" ,מה באמת את רוצה ולא מה
אחרים חושבים ורוצים?!" דומה שאת השאלה הזאת רבקה כבר לא
היתה מבינה .במיוחד לא היתה מבינה את המילה "באמת" ,המכוונת
את המאזין לאמת הפנימית שלו .רבקה אינה רגילה לכך שמפנים
אותה לעצמה ומצפים ממנה לזהות מה היא באמת חושבת ומרגישה.
היא היתה מדברת שוב על הוריה ,שחושבים שזה שידוך טוב ,והיתה
אומרת שהיא סומכת עליהם .רבקה לא הלכה לגור לבד באיזה כרך
מערבי מודרני לאחר שעזבה את הוריה ולפני שהתחתנה עם יצחק.
היא עברה מסמכות לסמכות .בעולמה תמיד עליה להתאים עצמה
לסביבה.
אדם מודרני :רבקה ,מה היה קורה אם היית אומרת שאת לא רוצה את
השידוך הזה?
רבקה :בני המשפחה היו מנסים לשכנע אותי.
אדם מודרני :הם היו מצליחים?
רבקה[ :מהנהנת].

יצחק ורבקה – אהבה או התאהבות?
ל-ה ְ ּג ַמ ִּלים וַ ֵּתלַ כְ נָ ה ַא ֲח ֵרי
יה וַ ִּת ְר ַּכ ְבנָ ה ַע ַ
פרק כד :סא וַ ָּת ָקם ִר ְב ָקה וְ נַ ֲער ֶֹת ָ
ת-ר ְב ָקה וַ ֵ ּילַ ְך .סב וְ יִ ְצ ָחק ָ ּבא ִמבּ וֹ א ְ ּב ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי וְ הוּא
ָה ִא ׁיש וַ ִ ּי ַּקח ָה ֶע ֶבד ֶא ִ
יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ֶ ּנגֶ ב .סג וַ ֵ ּי ֵצא יִ ְצ ָחק לָ שׂ ו ַּח ַ ּב ּ ָ ׂ
שא ֵעינָ יו
ש ֶדה לִ ְפנוֹ ת ָע ֶרב וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
יה וַ ֵּת ֶרא ֶאת-יִ ְצ ָחק וַ ִּת ּפֹל
וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנה גְ ַמ ִּלים ָ ּב ִאים .סד וַ ִּת ּ ָ ׂ
ת-עינֶ ָ
שא ִר ְב ָקה ֶא ֵ
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אתנ ּו
י-ה ִא ׁיש ַה ָּלזֶ ה ַההֹלֵ ְך ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה לִ ְק ָר ֵ
ל-ה ֶע ֶבד ִמ ָ
ֹאמר ֶא ָ
ֵמ ַעל ַה ָ ּג ָמל .סה וַ ּת ֶ
ֹאמר ָה ֶע ֶבד הוּא ֲאדֹנִ י וַ ִּת ַּקח ַהצָּ ִעיף וַ ִּת ְת ָּכס .סו וַ יְ ַס ּ ֵפר ָה ֶע ֶבד לְ יִ ְצ ָחק ֵאת
וַ ּי ֶ
ת-ר ְב ָקה
ָּכ ַ
ל-הדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה .סז וַ יְ ִב ֶא ָה יִ ְצ ָחק ָהא ֱֹהלָ ה ָשׂ ָרה ִא ּמוֹ וַ ִ ּי ַּקח ֶא ִ
וַ ְּת ִהי-לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה וַ ֶ ּי ֱא ָה ֶב ָה וַ ִ ּי ָ ּנ ֵחם יִ ְצ ָחק ַא ֲח ֵרי ִא ּמוֹ .

המינקת של רבקה הולכת איתה (ראו פרק קודם) .האישה שהניקה
אותה היא המשרתת שלה לכל חייה .אכן ,מעמדות של עבדים,
שפחות ,משרתים ,פילגשים וכיוצא באלה ודאי היו באותם ימים .אין
זה חשוב מי אתה ואיזו אישיות יש לך .הרבה יותר חשוב מהו תפקידך
בחברה והדבר הזה נקבע בשבילך בידי אחרים ,לא אחת ,לכל חייך.
בדרכם רבקה נופלת מהגמל מרוב התרגשות .גם בימינו בחברות
מסורתיות נשים צורחות ללא שליטה ומתעלפות בחתונות .היסטריה
היא נטייה נשית יותר המזמינה את הגבר לקחת את המושכות ולהוכיח
את גבריותו .רבקה מכסה את פניה כסמל לצניעות ולביישנות .אנו
יודעים שלעיתים שאיפות של שליטה וגדלות (גרנדיוזיות) מתחבאות
מאחורי הביישנות .נטיות אלה של רבקה ,שתנהל את הבית ביד רמה,
יחכו להמשך .בעתיד היא כבר לא תיפול מרוב התרגשות .מעניין
המעבר מהעולם החיצוני ,שבו יצחק נתפס כחזק שלא מתבייש ולא
מתעלף ,לעולם הבית ,שבו רבקה תהיה השולטת .תפקידה של רבקה
הוא להחליף בעבור יצחק את שרה אימו שנפטרה ויצחק אוהב אותה
משום שהיא ממלאת את התפקיד .אם כן ,מאז ומתמיד היתה אהבה בין
בעל ואישה אבל לא התאהבות .האהבה היתה מבוססת על תפקידים
ולא על חוויה נרקיסיסטית שופעת אדרנלין – האישה מחליפה בעבור
הגבר את דמות האם והגבר מחליף בעבור האישה את דמות האב.
בימינו נשים רבות יתייחסו לבעליהן כאל הילד שלהן אבל עמדה זו
מלווה לא אחת בחיבה מהולה בזלזול משום הציפייה למערכת יחסים
שוויונית .מובן שיש בעלים שמתייחסים לנשותיהן כאל בנותיהן וגם
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עמדה זו עשויה להיתפס בחברה המודרנית כרגרסיבית .כאשר אין
צורך במערכת יחסים שוויונית לכל אחד יש תפקיד ואם הוא ממלא
אותו הוא זוכה להערכת הסביבה.
אדם מודרני :רבקה ,מה מגרה יותר גבר ,אישה עירומה או אישה
מכוסה?
רבקה :מה שלא רואים מסקרן יותר ממה שרואים.
אדם מודרני :אבל גברים רוצים שנשים יהיו מכוסות כדי שלא יתגרו
מהן.
רבקה :לא ,כדי שהן יגרו אותם יותר.
אדם מודרני :באמת התעלפת ונפלת מהגמל או שהעמדת פנים?
רבקה[ :מצחקקת].
אדם מודרני :למה?
רבקה :כדי שיצחק ירחם עלי ויציל אותי .ככה זה בין גבר לאישה.

לידתם של עשו ויעקב – האם אדם יכול להשפיע על גורלו?
ת-ר ְב ָקה ַ ּב ְ ּ
ת-בתו ֵּאל
ן-א ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ְ ּב ַק ְח ּתוֹ ֶא ִ
פרק כה :כ וַ יְ ִהי יִ ְצ ָחק ֶ ּב ַ
ָה ֲא ַר ּ ִמי ִמ ּ ַפדַּ ן ֲא ָרם ֲאחוֹ ת לָ ָבן ָה ֲא ַר ּ ִמי לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה .כא וַ ֶ ּי ְע ַּתר יִ ְצ ָחק לַ יהוָ ה לְ נֹכַ ח
ִא ׁ ְש ּתוֹ ִּכי ֲע ָק ָרה ִהוא וַ ֵ ּי ָע ֶתר לוֹ יְ הוָ ה וַ ַּת ַהר ִר ְב ָקה ִא ׁ ְש ּתוֹ  .כב וַ ִ ּי ְתר ְֹצצ ּו ַה ָ ּבנִ ים
ֹאמר ִא ֵּ
ֹאמר יְ הוָ ה
ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה וַ ּת ֶ
ם-כן לָ ּ ָמה ֶ ּזה ָאנֹכִ י וַ ֵּתלֶ ְך לִ ְדר ֹׁש ֶאת-יְ הוָ ה .כג וַ ּי ֶ
ְ
ְ
לָ ּה ׁ ְשנֵ י גֹיִ ים ְ ּב ִב ְטנֵ ך ו ׁ ְּשנֵ י לְ ֻא ּ ִמים ִמ ּ ֵמ ַעיִ ך יִ ּ ָפ ֵרד ּו וּלְ אֹם ִמלְ אֹם יֶ ֱא ָמץ וְ ַרב יַ ֲעבֹד
אשוֹ ן ַא ְדמוֹ נִ י
יה לָ לֶ ֶדת וְ ִה ֵ ּנה תוֹ ִמם ְ ּב ִב ְטנָ ּה .כה וַ ֵ ּי ֵצא ָה ִר ׁ
ָצ ִעיר .כד וַ ִ ּי ְמלְ א ּו יָ ֶמ ָ
ֻּכלּ וֹ ְּכ ַאדֶּ ֶרת ֵשׂ ָער וַ ִ ּי ְק ְרא ּו ׁ ְשמוֹ ֵע ָשׂ ו .כו וְ ַא ֲח ֵרי-כֵ ן יָ ָצא ָא ִחיו וְ יָ דוֹ א ֶֹחזֶ ת ַ ּב ֲע ֵקב
ן-ש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה ְ ּבלֶ ֶדת א ָֹתם .כז וַ ִ ּיגְ דְּ ל ּו ַה ְ ּנ ָע ִרים
ֵע ָשׂ ו וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ְשמוֹ יַ ֲעקֹב וְ יִ ְצ ָחק ֶ ּב ׁ ִ
וַ יְ ִהי ֵע ָשׂ ו ִא ׁיש י ֵֹד ַע ַציִ ד ִא ׁיש ָשׂ ֶדה וְ יַ ֲעקֹב ִא ׁיש ָּתם י ׁ ֵֹשב א ָֹהלִ ים .כח וַ ֶ ּי ֱא ַהב
י-ציִ ד ְ ּב ִפיו וְ ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת-יַ ֲעקֹב.
ת-ע ָשׂ ו ִּכ ַ
יִ ְצ ָחק ֶא ֵ
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שמות הילדים נקבעים על פי אירועים בלידתם .עשו משום שהוא
שעיר (היפוך אותיות "עש") ,ויעקב משום שהוא אחז בעקב אחיו.
דומה שבני הימים ההם המאוימים מחוסר הוודאות שצופן להם העתיד
מנסים לתת סימנים בילדיהם כדי לשלוט בגורלם .בכך הם יוצרים
כמובן נבואה שמגשימה את עצמה .קשה לגיבורי התנ"ך לחוש שהם
לא יודעים – מה שדורש מיקוד שליטה פנימי – ולקבל את העובדה
שלילד יש חופש להתפתח לכיוונים שונים ולא צפויים .ואכן ,בהמשך
העלילה אנו נוכחים שהעתיד נקבע מראש – עשו השעיר נהיה לאיש
ציד והוא יתלונן שיעקב אינו מפסיק לאחוז בעקבו .גם אלוהים מנבא
כמובן מי ישלוט במי .כמו כן לא ייתכן – על פי השאיפה המודרנית
האינדיבידואלית – שאיש לא ישלוט על איש.
אין לסופר המקראי שום בעיה לציין שיצחק אוהב יותר את עשו
ורבקה את יעקב .הורה מודרני היה מתבייש לומר שהוא אוהב יותר
את אחד מילדיו או מתחבר אליו יותר אף על פי שלעיתים זה המצב.
בהדרכת הורים מודרנית היינו מציעים להורה לקבל אחריות ולהתחבר
גם לילד שקשה לו יותר להתחבר אליו .אבל ההורה של אותם ימים
נטה לפעול על פי תחושותיו – קבלת אחריות ויצירת שינוי דורשות
מיקוד שליטה פנימי שלא היה להורה של אותם ימים .לשם כך צריך
לדבר ב"שפת האני" .אילו שאלנו למשל את יצחק או את רבקה למה
הם מעדיפים ילד אחד ולא את האחר הם היו מסבירים לנו שזה לא
תלוי בהם .לדידם ,זה יכול להיות מעשה אלוהים או תלוי בילד עצמו
שמתנהג באופן מסוים ועל כן אין לאל ידם לשנות זאת .אין פלא
שרבקה מתחברת יותר ליעקב העדין ואילו יצחק לעשו איש הציד.
אנו רואים שכבר באותם ימים לא רק הכוח קבע מי ישלוט במי ,ולא
תמיד היה זה הבן הבכור.
תארו לכם שיצחק ורבקה היו מגיעים למפגש הדרכת הורים .שם
היו מנסים לעזור ליצחק להתחבר ליעקב ולרבקה להתחבר לעשו.
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היינו מציעים ליצחק לנסות ולהיות אמפתי ליעקב .ייתכן שהוא אינו
אוהב לצוד כמוהו ,הוא אוהב יותר לשבת באוהל ולעשות דברים
אחרים .היינו מציעים ליצחק לחפש בתוכו את החלקים שיעזרו לו
להתחבר ליעקב .כך היינו עושים גם לרבקה ומנסים לעזור לה לפתח
אמפתיה לעשו אף על פי שאולי היא אינה אוהבת את מה שנראה לה
כצד אלים אצלו .היינו מוסיפים ואומרים ששני הילדים זקוקים לשני
הורים כמובן .סביר להניח שליצחק ורבקה היה קשה מאוד עד בלתי
אפשרי לעשות זאת .אנו דורשים מהם להשתמש בעולם הפנימי שלהם
שהם לא מכירים כל כך בקיומו .היה להם קל יותר אילו הפסיכולוג
או אלוהים או כל סמכות בלתי מעורערת אחרת היתה מצווה עליהם
להתנהג ביתר שוויון .שכן אז היו נוהגים כך מתוך הציווי ופחות מתוך
חיבור רגשי .ללא ספק התוצאות לא היו מספקות.
אדם מודרני :יצחק ,קח אחריות ותתחבר ליעקב.
יצחק :איך עושים את זה?

מכירת הבכורה – כמה עולה בכורה?
ֹאמר ֵע ָשׂ ו
ן-ה ּ ָ ׂ
ש ֶדה וְ הוּא ָעיֵ ף .ל וַ ּי ֶ
פרק כה :כט וַ ָ ּיזֶ ד יַ ֲעקֹב נָ זִ יד וַ ָ ּיבֹא ֵע ָשׂ ו ִמ ַ
ן-ה ָאדֹם ָה ָאדֹם ַה ֶ ּזה ִּכי ָעיֵ ף ָאנֹכִ י ַע ֵּ
א-שמוֹ
ל-כן ָק ָר ׁ ְ
יטנִ י נָ א ִמ ָ
ֶאל-יַ ֲעקֹב ַהלְ ִע ֵ
ָ
ּ
ּ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ִמכְ ָרה כַ יוֹ ם ֶא ְ ּ
ֹאמר ֵע ָשׂ ו ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י
ת-בכ ָֹר ְתך לִ י .לב וַ י ֶ
ֱאדוֹ ם .לא וַ ּי ֶ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ִה ׁ ּ ָש ְב ָעה ִּלי ַּכ ּיוֹ ם וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע לוֹ
הוֹ לֵ ְך לָ מוּת וְ לָ ּ ָמהּ ֶ -זה לִ י ְ ּבכ ָֹרה .לג וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ְמכּ ֹר ֶא ְ ּ
ת-בכ ָֹרתוֹ לְ יַ ֲעקֹב .לד וְ יַ ֲעקֹב נָ ַתן לְ ֵע ָשׂ ו לֶ ֶחם וּנְ זִ יד ֲע ָד ׁ ִשים וַ ּיֹאכַ ל
ת-ה ְ ּבכ ָֹרה.
וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילַ ְך וַ ִ ּי ֶבז ֵע ָשׂ ו ֶא ַ

בימי קדם היתה הבכורה כידוע חשובה מאוד והיתה כרוכה בזכויות
רבות של הבכור על פני יתר האחים .מדוע? דומה שבני אותה תקופה,
כמו בני חברות מסורתיות של ימינו ,נותנים לחוויה הרגשית להוביל
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אותם ולא לחשיבה הלוגית .הם לא אומרים למשל" ,כשהבכור היה
בגילו של הצעיר ייתכן שלא היה טוב כמוהו" .הם מנציחים את
המצב הקיים ,בעיקר בילדות כאשר הבכור בעל יכולות גבוהות יותר,
ומעניקים לו זכויות יתר .בחברות מסורתיות אלה החזק הוא גם הצודק
והוא גם ראוי ליותר .המחשבה שהחזק הוא גם הצודק נטועה עמוק
בלב כולנו החל מראשית חיינו כאשר ההורה צודק ולא הילד .בעת
החדשה לעיתים נאמר להורה – "הילד תמיד צודק" כדי להדגיש את
הצורך של ההורה הגדול והאחראי להבין את נפש הילד ואת רגשותיו
בהיותו זה שקובע את אופי היחסים ביניהם .אבל באותם ימים אלוהים
תמיד צדק וכך גם השליט וההורה וכוח וצדק הלכו יד ביד .אם כן,
הגורל ובמקרה זה סדר הלידה הם שקבעו את עתיד הילד ולא כישוריו
ויכולותיו .אכן ,זוהי חברה שבה האדם נשלט מבחוץ ואין לו יכולת
לקבוע את עתידו.
עשו מורד במוסכמות ובז למוסד הבכורה .הוא מוכר בצורה
קונקרטית לגמרי את הבכורה בעבור ארוחה .הסופר המקראי מקבל
את פעולת המכירה הזאת ,שבימינו היתה נתפסת כילדותית לגמרי
ואף לא אפשרית .זהו עולם שבו למילים יש כוח מאגי ויש להיזהר
בהן מאוד .אסור לדבר בזלזול או לדבר שטויות .הכול כל כך רציני
והרה גורל .שום דמות תנ"כית מעולם לא אמרה "סתם צחקתי" או
"דיברתי שטויות" .עשו מתנהג באימפולסיביות וטעות של רגע עולה
לו בעתידו .מעתה יעקב הוא היורש של יצחק .הדבר מזכיר במקצת
נוקשות ואכזריות של משחקי ילדים :הכול לחיים ולמוות .הסופר
התנ"כי מתאר לנו עולם שמפחיד לחיות בו – פחד שאנו בני החברה
המודרנית כבר שכחנו בהתפתחותנו האישית ובעיקר התרבותית .אכן,
בחברות מסורתיות תחושת פחד היא בת הלוויה הקבועה של האדם
והיא מעכבת בעדו מלהתבונן פנימה.
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סיפור זה גם מלמד אותנו על התפיסה הפטאליסטית של אותם
ימים .הרי אלוהים אמר שהצעיר ישלוט במבוגר ועתה העלילה
מתפתחת כדי לממש את הנבואה .מה קרה באמת ואם אכן חיו דמויות
כמו יעקב ועשו במציאות – זה פחות מעניין .הרבה יותר מעניינת
אופנות החשיבה של בני אותם ימים העולה באופן ברור מן הכתובים.
כשיקרה משהו ניתן יהיה לומר שהוא היה צפוי ומתוכנן מראש .גישה
זו מונעת קבלת אחריות אישית .היא מונעת את היכולת לפתח רגשי
אשמה ואפילו את היכולת להסיק מסקנות על טעויות אפשריות
שנעשו בדרך .כך תישאר חוויית מיקוד השליטה במשך כמה אלפי
שנים חיצונית לאדם.
באשר לסיכוי שהסיפור של עשו ויעקב התרחש במציאות – ניתן
לחשוב על בני החברה הבדואית שהדמויות המקראיות דומות להם
במידת מה .הסיפורים הדרמטיים ,המוגזמים ביחס למקובל בחברה
מודרנית ,סיפורים עשירים בהתרחשות ובצבע המאפיינים חברה אשר
עדיין מתעצמים כשהם מועברים מאב לבן במשך הדורות עשויים
לעזור לנו להבין שהמרחק בין הסיפור למציאות יכול להיות רב מאוד.
ואולם כפי שציינו לא העובדות מעניינות אותנו ,אלא אופי היחסים
והחשיבה של בני אותם ימים שהם אותנטיים לגמרי.
אדם מודרני :יצחק ,אתה לא חושב שניצלת חולשה רגעית של אחיך,
עשיו?
יצחק :הוא אשם .זה שהוא הפסיד את הבכורה מראה שזה הגיע לו.

אבימלך ויצחק – מה זה לצחק אישה?
ֹאמר ֲאח ִֹתי
פרק כו :ו וַ ֵ ּי ׁ ֶשב יִ ְצ ָחק ִ ּבגְ ָרר .ז וַ ִ ּי ׁ ְש ֲאל ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ָמקוֹ ם לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ וַ ּי ֶ
ל-ר ְב ָקה ִּכי-טוֹ ַבת ַמ ְר ֶאה
ִהוא ִּכי יָ ֵרא לֵ אמֹר ִא ׁ ְש ִּתי ּ ֶפן-יַ ַה ְרגֻ נִ י ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ָמקוֹ ם ַע ִ
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ימלֶ ְך ֶמלֶ ְך ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ְ ּב ַעד ַה ַחלּ וֹ ן
ִהוא .ח וַ יְ ִהי ִּכי ָא ְרכוּ-לוֹ ׁ ָשם ַה ָ ּי ִמים וַ ַ ּי ׁ ְש ֵקף ֲא ִב ֶ
ֹאמר
ימלֶ ְך לְ יִ ְצ ָחק וַ ּי ֶ
וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנה יִ ְצ ָחק ְמ ַצ ֵחק ֵאת ִר ְב ָקה ִא ׁ ְש ּתוֹ  .ט וַ ִ ּי ְק ָרא ֲא ִב ֶ
ַא ְך ִה ֵ ּנה ִא ׁ ְש ְּת ָך ִהוא וְ ֵא ְ
ֹאמר ֵאלָ יו יִ ְצ ָחק ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי
יך ָא ַמ ְר ָּת ֲאח ִֹתי ִהוא וַ ּי ֶ
ית ָּלנ ּו ִּכ ְמ ַעט ׁ ָשכַ ב ַא ַחד ָה ָעם
ימלֶ ְך ַמהּ -זֹאת ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
יה .י וַ ּי ֶ
ן-אמוּת ָעלֶ ָ
ּ ֶפ ָ
ימלֶ ְך ֶא ָּ
ל-ה ָעם לֵ אמֹר ַהנּ ֹגֵ ַע
ת-כ ָ
את ָעלֵ ינ ּו ָא ׁ ָשם .יא וַ יְ ַצו ֲא ִב ֶ
ת-א ׁ ְש ֶּת ָך וְ ֵה ֵב ָ
ֶא ִ
ָ ּב ִא ׁיש ַה ֶ ּזה ו ְּב ִא ׁ ְש ּתוֹ מוֹ ת יו ָּמת.

זו הפעם השלישית שסיפור מהסוג הזה מופיע (אברם ופרעה ,אברהם
ואבימלך וכעת יצחק ואבימלך) .כנראה לא היה קל להיות נווד וזר
כאברהם ויצחק ,לגור בארץ לא שלך ולהזדקק לחסדיו של מלך
המקום .האיום הראשון היה באופן טבעי על האישה.
זהו אולי אחד התיאורים המיניים המפורטים בתנ"ך :יצחק מצחק
את רבקה אשתו .מדוע אין פורנוגרפיה בתנ"ך? משום שסקס ופורנו
מכוונים להנאה אישית נרקיסיסטית של האדם מגופו .מובן שבני
אותה תקופה נהנו מיחסי מין אבל ליחסי המין היתה חייבת להיות
עוד מטרה מלבד ההנאה האישית .אלוהים לא אמר לבני האדם תיהנו
מיחסי מין ,אלא פרו ורבו .בצורת החשיבה הזאת האדם אינו חווה
עצמו כמרכז ,אלא כמישהו שתפקידו לבצע פעולות שיש להן תכלית
חברתית מקובלת .מעבר לכך ,בסיפוק המיני העוצמתי יש ולו לרגע
ניצחון כלשהו של האדם על כל תחלואיו .ניצחון זה מפקיע את כוחו
של אלוהים בהיות האדם עצמו אלוהים באותם רגעים של אורגזמה
והתעלות .זוהי סיבה מספיקה כדי שהסופר התנ"כי וכן החברות
המסורתיות לא יעודדו חוויות אישיות אלו.
כפי שצוין ,אין הומור בתנ"ך .אין בדיחות ,צחוק ,שובבות ומעשי
קונדס .גם אין יצירתיות וילדותיות ועל כך בהמשך .אמרנו שהומור
מסמל חשיבה עצמאית שבה הפרט מצליח לנסח את המציאות באופן
שונה מהמקובל ועל כן זה מצחיק .הפעם נוסיף את ההיבט המתנשא
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של הומור וצחוק .האדם הצוחק הוא מאושר ואיננו זקוק לאיש .הוא
ניצח את הטבע האנושי ,לא פחות ולא יותר ,הוא אינו מפחד מאיש
ולרגע הוא מלא גאווה עצמית כאלוהים .אין פלא שבאיראן יש חוק
שאוסר על אנשים לצחוק ברחוב .אכן ,השלטון אינו סובל מצב שבו
האדם אינו מפחד ממנו ואינו תלוי בו וייתכן גם שהאדם הצוחק לועג
לו .על כן ,מין וצחוק יכולים לשרת מטרות אינדיבידואליות ביותר
שעל פי רוב חברות מסורתיות לא ייטו לעודד ולא במקרה היחסים
האינטימיים בין יצחק לרבקה מתוארים באמצעות צחוק.
אבימלך מאיים על מי שישכב עם רבקה בעונש מוות .עונש זה
חולק באותם ימים ביד נדיבה .בחברה שאין בה הפנמות מוסריות
חזקות חייב להיות איום חיצוני משמעותי שיעורר ציות .דומה הדבר
להבדל בין מי שלא יגנוב משום שאין זה מוסרי לגנוב ובין מי שלא
יגנוב משום שהוא חושש להיתפס .הראשון פועל מתוך מיקוד שליטה
פנימי והשני מתוך מיקוד שליטה חיצוני המאפיין את בני קדם .גם
ילדים מחלקים עונש מוות ביד נדיבה – הם עדיין פועלים מתוך פחד
המשקף מיקוד שליטה חיצוני .חוק נוסף של בני אותם ימים היה
שאין פוגעים באשת איש משום שאחרת מפרקים את המשפחה ואת
החברה .זו אינה חברה של בגידות וגירושים כמו החברה של ימינו
שבה הפרט הוא במרכז .זו אינה חברה של אינדיבידואלים .זו חברה
שבה לפרט אין ערך כשהוא לעצמו .לעומת זאת ,התא המשפחתי
והחברה הם במרכז ואותם יש לשרת.
דמיינו שיצחק היה אומר לאבימלך שהוא באמת מצטער ,מקבל
אחריות ומודה שהוא שיקר לו משום שפחד שיהרגו אותו .דומה
שאבימלך לא היה יודע כיצד להתמודד עם אמירה כזאת משום
שבזמנו איש לא דיבר כך .באותם ימים אנשים לא הצטערו ,אלא
ביקשו סליחה .ההבדל הוא שכשאנו מבקשים סליחה אנו צריכים
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את האחר כדי שיסלח לנו ואילו כשאנו מתנצלים אין ציפייה כזאת
ואנו לא זקוקים לאיש .גם קבלת אחריות הפונה פנימה לא היתה
מקובלת בעולם הקבוצתי של אותם ימים שבו הדגש הוא על הקשר
והאינטראקציה עם האחר .לעומת זאת אמירה כמו "שיקרתי כי
פחדתי" ,כפי שאמר יצחק ,היתה מתקבלת בקלות יחסית.
אדם מודרני :יצחק ,איך לא נזהרת ברגע אינטימי עם אשתך ,לא יכולת
לסגור את החלון?!
יצחק :כשהגעתי אמרתי לבני המקום שרבקה היא אחותי וכעת ,לאחר
שהכרתי אותם ואת אבימלך וידעתי איך ינהגו ,רציתי לומר להם שהיא
אשתי ולא ידעתי איך .אז פתחתי את החלון.
אדם מודרני :ולא התביישת לומר ששיקרת כי פחדת?
יצחק :להפך ,כשאני מפחד האחריות מייד נופלת על המפחיד.

גניבת הבכורה – איך מערימים על אב זקן ועיוור?
ת-ע ָשׂ ו ְ ּבנוֹ
פרק כז :א וַ יְ ִהי ִּכי-זָ ֵקן יִ ְצ ָחק וַ ִּתכְ ֶהיןָ ֵעינָ יו ֵמ ְראֹת וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ֵ
ֹאמר ִה ֵ ּנה-נָ א זָ ַקנְ ִּתי ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי
ֹאמר ֵאלָ יו ִה ֵ ּננִ י .ב וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ְ ּבנִ י וַ ּי ֶ
ַה ָ ּגדֹל וַ ּי ֶ
ָ
ָ
ָ
ש ֶדה וְ צו ָּדה ִּלי צידה
יוֹ ם מוֹ ִתי .ג וְ ַע ָּתה ָשׂ א-נָ א כֵ לֶ יך ֶּתלְ יְ ך וְ ַק ׁ ְש ֶּתך וְ ֵצא ַה ּ ָ ׂ
יאה ִּלי וְ אֹכֵ לָ ה ַ ּב ֲעבוּר
ָ
(ציִ ד) .ד וַ ֲע ֵשׂ ה-לִ י ַמ ְט ַע ּ ִמים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ִּתי וְ ָה ִב ָ
ָ
ל-ע ָשׂ ו ְ ּבנוֹ וַ ֵ ּילֶ ךְ
ְּת ָב ֶרכְ ך נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ֶט ֶרם ָאמוּת .ה וְ ִר ְב ָקה ׁש ַֹמ ַעת ְ ּב ַד ֵ ּבר יִ ְצ ָחק ֶא ֵ
ש ֶדה לָ צוּד ַציִ ד לְ ָה ִביא .ו וְ ִר ְב ָקה ָא ְמ ָרה ֶאל-יַ ֲעקֹב ְ ּבנָ ּה לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה
ֵע ָשׂ ו ַה ּ ָ ׂ
ָ
ָ
יאה ִּלי ַציִ ד וַ ֲע ֵשׂ ה-לִ י
ל-ע ָשׂ ו ָא ִחיך לֵ אמֹר .ז ָה ִב ָ
ת-א ִביך ְמ ַד ֵ ּבר ֶא ֵ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶא ָ
ַמ ְט ַע ּ ִמים וְ אֹכֵ לָ ה וַ ֲא ָב ֶרכְ כָ ה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה לִ ְפנֵ י מוֹ ִתי .ח וְ ַע ָּתה ְבנִ י ׁ ְש ַמע ְ ּבקֹלִ י
ל-הצּ ֹאן וְ ַקח-לִ י ִמ ׁ ּ ָשם ׁ ְשנֵ י ְ ּג ָדיֵ י ִע ִ ּזים ט ִֹבים
לַ ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ְמ ַצ ָ ּוה א ָֹת ְך .ט לֶ ְך-נָ א ֶא ַ
את לְ ָא ִב ָ
וְ ֶא ֱע ֶשׂ ה א ָֹתם ַמ ְט ַע ּ ִמים לְ ָא ִב ָ
יך וְ ָאכָ ל ַ ּב ֲע ֻבר
יך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב .י וְ ֵה ֵב ָ
ל-ר ְב ָקה ִא ּמוֹ ֵהן ֵע ָשׂ ו ָא ִחי ִא ׁיש
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶא ִ
ֲא ׁ ֶשר יְ ָב ֶרכְ ָך לִ ְפנֵ י מוֹ תוֹ  .יא וַ ּי ֶ
אתי
יתי ְב ֵעינָ יו ִּכ ְמ ַת ְע ֵּת ַע וְ ֵה ֵב ִ
ָשׂ ִער וְ ָאנֹכִ י ִא ׁיש ָחלָ ק .יב אוּלַ י יְ ֻמ ׁ ּ ֵשנִ י ָא ִבי וְ ָהיִ ִ
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ֹאמר לוֹ ִא ּמוֹ ָעלַ י ִקלְ לָ ְת ָך ְ ּבנִ י ַא ְך ׁ ְש ַמע ְ ּבקֹלִ י
ָעלַ י ְקלָ לָ ה וְ ל ֹא ְב ָרכָ ה .יג וַ ּת ֶ
וְ לֵ ְך ַקח-לִ י  .יד וַ ֵ ּילֶ ְך וַ ִ ּי ַּקח וַ ָ ּי ֵבא לְ ִא ּמוֹ וַ ַּת ַעשׂ ִא ּמוֹ ַמ ְט ַע ּ ִמים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב
ָא ִביו .טו וַ ִּת ַּקח ִר ְב ָקה ֶא ִ ּ
ת-בגְ ֵדי ֵע ָשׂ ו ְ ּבנָ ּה ַה ָ ּגדֹל ַה ֲח ֻמדֹת ֲא ׁ ֶשר ִא ָּת ּה ַ ּב ָ ּביִ ת
ישה ַעל-יָ ָדיו
וַ ַּתלְ ֵ ּב ׁש ֶאת-יַ ֲעקֹב ְ ּבנָ ּה ַה ָּק ָטן .טז וְ ֵאת עֹרֹת ְ ּג ָדיֵ י ָה ִע ִ ּזים ִהלְ ִ ּב ׁ ָ
ת-ה ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ָתה ְ ּביַ ד
אריו .יז וַ ִּת ֵּתן ֶא ַ
וְ ַעל ֶחלְ ַקת ַצ ָ ּו ָ
ת-ה ּ ַמ ְט ַע ּ ִמים וְ ֶא ַ
ֹאמר
ֹאמר ִה ֶ ּנ ִ ּני ִמי ַא ָּתה ְ ּבנִ י .יט וַ ּי ֶ
ֹאמר ָא ִבי וַ ּי ֶ
ל-א ִביו וַ ּי ֶ
יַ ֲעקֹב ְ ּבנָ ּה .יח וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ
יתי ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ָּת ֵאלָ י קוּם-נָ א ׁ ְש ָבה
ל-א ִביו ָאנֹכִ י ֵע ָשׂ ו ְ ּבכ ֶֹר ָך ָע ִשׂ ִ
יַ ֲעקֹב ֶא ָ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶא ְ ּ
ל-בנוֹ ַמהּ ֶ -זה ִמ ַה ְר ָּת
וְ ָאכְ לָ ה ִמצֵּ ִידי ַ ּב ֲעבוּר ְּת ָב ְרכַ ִ ּני נַ ְפ ׁ ֶש ָך .כ וַ ּי ֶ
ֹאמר ִּכי ִה ְק ָרה יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל-יַ ֲעקֹב
יך לְ ָפנָ י .כא וַ ּי ֶ
לִ ְמצֹא ְ ּבנִ י וַ ּי ֶ
ְ ּג ׁ ָש ָ ּ
ה-נא וַ ֲא ֻמ ׁ ְש ָך ְ ּבנִ י ַה ַא ָּתה זֶ ה ְ ּבנִ י ֵע ָשׂ ו ִאם-ל ֹא .כב וַ ִ ּי ַ ּג ׁש יַ ֲעקֹב ֶאל-יִ ְצ ָחק
י-הי ּו
ָא ִביו וַ יְ ֻמ ׁ ּ ֵשה ּו וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּקֹל קוֹ ל יַ ֲעקֹב וְ ַה ָ ּי ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂ ו .כג וְ ל ֹא ִה ִּכירוֹ ִּכ ָ
ֹאמר
ֹאמר ַא ָּתה זֶ ה ְ ּבנִ י ֵע ָשׂ ו וַ ּי ֶ
יָ ָדיו ִּכ ֵידי ֵע ָשׂ ו ָא ִחיו ְשׂ ִערֹת וַ יְ ָב ְרכֵ הוּ .כד וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ִ ּג ׁ ָשה ִּלי וְ אֹכְ לָ ה ִמצֵּ יד ְ ּבנִ י לְ ַמ ַען ְּת ָב ֶרכְ ָך נַ ְפ ׁ ִשי וַ ַ ּי ֶ ּג ׁש-לוֹ וַ ּיֹאכַ ל
ָאנִ י .כה וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו יִ ְצ ָחק ָא ִביו ְ ּג ׁ ָש ָ ּ
ה-לי ְ ּבנִ י .כז וַ ִ ּי ַ ּג ׁש
ה-נא ו ׁ ְּש ָק ִּ
וַ ָ ּי ֵבא לוֹ יַ יִ ן וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת .כו וַ ּי ֶ
יח ָשׂ ֶדה ֲא ׁ ֶשר
יח ְ ּבנִ י ְּכ ֵר ַ
ֹאמר ְר ֵאה ֵר ַ
יח ְ ּבגָ ָדיו וַ יְ ָב ְרכֵ ה ּו וַ ּי ֶ
ת-ר ַ
וַ ִ ּי ׁ ּ ַשק-לוֹ וַ ָ ּי ַרח ֶא ֵ
ֵ ּב ְרכוֹ יְ הוָ ה .כח וְ יִ ֶּתן-לְ ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ וְ רֹב דָּ גָ ן
וְ ִתיר ֹׁש .כט יַ ַע ְבדו ָּך ַע ּ ִמים וישתחו (וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחווּ) לְ ָך לְ ֻא ּ ִמים ֱהוֵ ה גְ ִביר לְ ַא ֶח ָ
יך
יך ָארוּר ו ְּמ ָב ְרכֶ ָ
וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ָך ְ ּבנֵ י ִא ּ ֶמ ָך א ְֹר ֶר ָ
יך ָ ּברו ְּך .ל וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּלה יִ ְצ ָחק
לְ ָב ֵר ְך ֶאת-יַ ֲעקֹב וַ יְ ִהי ַא ְך יָ צֹא יָ ָצא יַ ֲעקֹב ֵמ ֵאת ּ ְפנֵ י יִ ְצ ָחק ָא ִביו וְ ֵע ָשׂ ו ָא ִחיו ָ ּבא
ֹאמר לְ ָא ִביו יָ ֻקם ָא ִבי וְ יֹאכַ ל
ִמצֵּ ידוֹ  .לא וַ ַ ּי ַעשׂ ַ ּגם-הוּא ַמ ְט ַע ּ ִמים וַ ָ ּי ֵבא לְ ָא ִביו וַ ּי ֶ
ֹאמר
י-א ָּתה וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ יִ ְצ ָחק ָא ִביו ִמ ָ
ִמצֵּ יד ְ ּבנוֹ ַ ּב ֲע ֻבר ְּת ָב ְרכַ ִ ּני נַ ְפ ׁ ֶש ָך .לב וַ ּי ֶ
י-אפוֹ א
ֹאמר ִמ ֵ
ד-מאֹד וַ ּי ֶ
ֲאנִ י ִ ּבנְ ָך ְבכ ְֹר ָך ֵע ָשׂ ו .לג וַ ֶ ּי ֱח ַרד יִ ְצ ָחק ֲח ָר ָדה ְ ּגדֹלָ ה ַע ְ
ד-ציִ ד וַ ָ ּי ֵבא לִ י וָ אֹכַ ל ִמכּ ֹל ְ ּב ֶט ֶרם ָּתבוֹ א וָ ֲא ָב ְרכֵ ה ּו ַ ּג ָ ּ
ם-ברו ְּך יִ ְהיֶ ה .לד
הוּא ַהצָּ ַ
ֹאמר לְ ָא ִביו
ד-מאֹד וַ ּי ֶ
ִּכ ׁ ְשמ ַֹע ֵע ָשׂ ו ֶאת-דִּ ְב ֵרי ָא ִביו וַ ִ ּי ְצ ַעק ְצ ָע ָקה ְ ּגדֹלָ ה ו ָּמ ָרה ַע ְ
ֹאמר ָ ּבא ָא ִח ָ
ֹאמר ֲהכִ י
ם-אנִ י ָא ִבי .לה וַ ּי ֶ
ָ ּב ְרכֵ נִ י גַ ָ
יך ְ ּב ִמ ְר ָמה וַ ִ ּי ַּקח ִ ּב ְרכָ ֶת ָך .לו וַ ּי ֶ
ָק ָרא ׁ ְשמוֹ יַ ֲעקֹב וַ ַ ּי ְע ְק ֵבנִ י זֶ ה ַפ ֲע ַמיִ ם ֶא ְ ּ
ת-בכ ָֹר ִתי לָ ָקח וְ ִה ֵ ּנה ַע ָּתה לָ ַקח ִ ּב ְרכָ ִתי
ֹאמר לְ ֵע ָשׂ ו ֵהן ְ ּג ִביר ַשׂ ְמ ִּתיו לָ ְך
ֹאמר ֲהל ָ
וַ ּי ַ
ֹא-א ַצלְ ָּת ִּלי ְ ּב ָרכָ ה .לז וַ ַ ּי ַען יִ ְצ ָחק וַ ּי ֶ
וְ ֶא ָּ
ל-א ָחיו נָ ַת ִּתי לוֹ לַ ֲע ָב ִדים וְ ָדגָ ן וְ ִתיר ֹׁש ְס ַמכְ ִּתיו וּלְ כָ ה ֵאפוֹ א ָמה ֶא ֱע ֶשׂ ה
ת-כ ֶ
ם-אנִ י ָא ִבי
ל-א ִביו ַה ְב ָרכָ ה ַא ַחת ִהוא-לְ ָך ָא ִבי ָ ּב ְרכֵ נִ י גַ ָ
ֹאמר ֵע ָשׂ ו ֶא ָ
ְ ּבנִ י .לח וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ֹאמר ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה ִמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ
שא ֵע ָשׂ ו קֹלוֹ וַ ֵ ּי ְב ְּך .לט וַ ַ ּי ַען יִ ְצ ָחק ָא ִביו וַ ּי ֶ
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יך ַּת ֲעבֹד וְ ָהיָ ה
ל-ח ְר ְ ּב ָך ִת ְחיֶ ה וְ ֶא ָ
יִ ְהיֶ ה מוֹ ׁ ָש ֶב ָך ו ִּמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ֵמ ָעל .מ וְ ַע ַ
ל-ה ְ ּב ָרכָ ה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּת ִריד ו ָּפ ַר ְק ָּת ֻעלּ וֹ ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֶ
אר ָך .מא וַ ִ ּי ְשׂ טֹם ֵע ָשׂ ו ֶאת-יַ ֲעקֹב ַע ַ
ֹאמר ֵע ָשׂ ו ְ ּבלִ בּ וֹ יִ ְק ְרב ּו יְ ֵמי ֵא ֶבל ָא ִבי וְ ַא ַה ְרגָ ה ֶאת-יַ ֲעקֹב
ֲא ׁ ֶשר ֵ ּב ְרכוֹ ָא ִביו וַ ּי ֶ
ָא ִחי .מב וַ ֻ ּי ַ ּגד לְ ִר ְב ָקה ֶאת-דִּ ְב ֵרי ֵע ָשׂ ו ְ ּבנָ ּה ַה ָ ּגדֹל וַ ִּת ׁ ְשלַ ח וַ ִּת ְק ָרא לְ יַ ֲעקֹב ְ ּבנָ ּה
ֹאמר ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה ֵע ָשׂ ו ָא ִח ָ
יך ִמ ְתנַ ֵחם לְ ָך לְ ָה ְרגֶ ָך .מג וְ ַע ָּתה ְבנִ י ׁ ְש ַמע
ַה ָּק ָטן וַ ּת ֶ
ְ ּבקֹלִ י וְ קוּם ְ ּב ַרח-לְ ָך ֶאל-לָ ָבן ָא ִחי ָח ָרנָ ה .מד וְ יָ ׁ ַש ְב ָּת ִע ּמוֹ יָ ִמים ֲא ָח ִדים ַעד
ף-א ִח ָ
ר-ת ׁשוּב ֲח ַמת ָא ִח ָ
יך .מה ַע ׁ
ית
ד-שוּב ַא ָ
ֲא ׁ ֶש ָּ
ר-ע ִשׂ ָ
יך ִמ ּ ְמ ָך וְ ׁ ָשכַ ח ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
לּ וֹ וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי וּלְ ַק ְח ִּת ָ
ֹאמר
ם-שנֵ יכֶ ם יוֹ ם ֶא ָחד .מו וַ ּת ֶ
יך ִמ ׁ ּ ָשם לָ ָמה ֶא ׁ ְש ַּכל ַ ּג ׁ ְ
ת-חת
ִר ְב ָקה ֶאל-יִ ְצ ָחק ַק ְצ ִּתי ְב ַח ַ ּיי ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּבנוֹ ת ֵחת ִאם-ל ֵֹק ַח יַ ֲעקֹב ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְ ּבנוֹ ֵ
ָּכ ֵא ֶּלה ִמ ְ ּבנוֹ ת ָה ָא ֶרץ לָ ּ ָמה ִּלי ַח ִ ּיים.

אין גבול לכישורים החברתיים ולמניפולציות – תלוי אם בוחרים
בקונוטציה חיובית או שלילית – של בני אותם ימים ושל בני חברות
מסורתיות בימינו .אלה שלא נפרדו מהקבוצה צריכים לדעת להסתדר
בה .הם מכוונים במחשבתם החוצה ,מכירים את האחר טוב מאשר
את עצמם ומנצלים ידע זה .לדידם אין מדובר בשקר וברמאות ,אלא
בחוכמת חיים .מי שרימו אותו היה צריך להיזהר ואם לא נזהר לא
היה לו על מי להלין אלא על עצמו בלבד .כפי שהאדם המודרני
ישתמש בכישוריו האנליטיים להשיג יתרון על פני יריביו ואיש
לא יוכל להאשימו בכך ,כך בני חברות אלה חווים את כישוריהם
החברתיים .האדם המודרני שנפרד מן הקבוצה איבד את כישוריו
החברתיים המניפולטיביים ותחתם פיתח חשיבה לוגית שאותה עורך
האדם עם עצמו כשהוא נפרד מסביבתו .על כן בן החברה המודרנית
עלול ליפול ברשת המניפולציות של בן החברה המסורתית בקלות
רבה .הוא איבד במהלך הדורות האחרונים של העת החדשה את
היכולת לזהות עורמה ,לעיתים עד לרמה של סיכון הישרדותי .כך אנו
מתרשמים שוב ושוב מכך שבני החברות המסורתיות מרבים לעשות
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שימוש במניפולציות כלפי בני המערב המודרניים ,ואילו בני המערב
עומדים בתמימותם ,משתהים ועדיין מתקשים להפנים שרימו אותם
(ראו איראן) ,משום שהם חיים בעולם דמיוני רומנטי ומייחסים לאחר
את התנהגותם הישרה .כזו היא תרבות ,היא נרקיסיסטית בבסיסה
באופן שבן התרבות האחת מתקשה להבין שבן התרבות השנייה
חושב אחרת ממנו .בעת העתיקה נטו לסלוח על מעשי רמייה ביתר
קלות מאשר היום ,משום שבני אותו הזמן חשו שזו דרכו של עולם.
כך אומרת רבקה ליעקב שיברח וישוב בעת מאוחרת יותר כשאחיו
ישכח את האירוע ויהיה מוכן להתפייס איתו .הסופר המקראי מתיר
לגיבורים (רבקה ויעקב) לרמות אב זקן ועיוור ולהסב לו עוגמת נפש
לפני מותו .לגיבורים אלה אין רגשי אשמה – זהו פטנט מערבי מאוחר
יותר הדורש הפנמת אחריות .גיבורי התנ"ך ככלל אינם חשים אשמה
אלא בושה – בעיקר כשהם נתפסים .אשמה בניגוד לבושה היא תחושה
מופנמת שאינה זקוקה לצופה ואנו חשים אותה גם כשאנו לבדנו .אלה
כללי המשחק בחברות מסורתיות – מותר לרמות ואם נתפסים זה לא
סוף העולם משום שכולם מרמים ולעיתים קרובות גם סולחים .יצחק,
כפי שניתן להתרשם ,אינו בן המערב המודרני .הוא זהיר ועורך מבחני
זיהוי ובכל זאת אינו זהיר מספיק.
ארוחה טובה ,כפי שכבר ראינו ,מעוררת מצב רוח טוב ומזמינה
ברכה .אבל אפשר לשחק עם קללות וברכות כמטבע עובר לסוחר:
רבקה מוכנה לקבל על עצמה את הקללה שתהיה מנת חלקו של יעקב
אם אביו יצחק יגלה שניסה לרמותו .כשעשו שב מהשדה ומגלה שיצחק
גנב לו את הברכה הוא מבקש מאביו שיברך אף אותו .אבל ברכה
טובה יש כנראה רק אחת .יצחק אומנם מברך את עשו אבל מוסיף
שהוא יעבוד את אחיו משום שהבטיח ליצחק שאחיו יעבדו אותו .עם
זאת הוא מיד מרגיע ומוסיף שלבסוף עשו ימרוד בו וישתחרר ממנו.
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כפי שניתן להתרשם ,יצחק משחק יפה במילותיו כך שלא יפר את
הבטחתו ליצחק אבל גם יעניק תקווה לעשו .המילים מקבלות משקל
של אמת מוחלטת דווקא בעולם של שקרים .האדם של אותם ימים
היה חייב להיאחז במשהו ,למצוא בחוץ את האמת שלא היתה בפנים.
בדומה לילד שמקלל את אביו וזה מת לאחר מכן .הילד עלול לחשוב
שהוא זה שגרם למותו.
בתקופת אבל לא רוצחים ,אומרת רבקה ,רק לאחר שהוא מסתיים.
משום שאבל הוא עצבות מאחדת שבה התוקפנות מופנית כלפי העצמי.
כך מוגדר דיכאון כתוקפנות המופנית כלפי העצמי ("אני אשם"" ,לא
שווה" ,וכו') .בני אותה תקופה נכנעים לאווירה החיצונית המוכתבת.
עשו לא יאמר "דווקא עכשיו בתקופת האבל יש לי אפשרות "...זו כבר
חשיבה לוגית עצמאית .רבקה אומרת שכעסו של עשו ישכך עם הזמן,
משום שהרגש קובע ולא רישום המעשה המדויק .כשבאים לעשות
שלום צריכים לזכור שלחברות מסורתיות יש יכולת גדולה של סליחה.
כך מתירים לרוצח בשגגה לברוח לעיר מקלט ששם אסור לגעת בו
וכך עושים סולחה .לסיום ,רבקה שוב מוליכה שולל את יצחק והיא
– שמנהלת את הבית – מספרת לו שהיא שולחת את יצחק לחרן לא
משום שהיא חוששת שעשו ירצח אותו ,אלא – כפי שהיה עם יצחק
– כדי שלא יתחתן עם בנות הארץ .רבקה ,בת החברה המסורתית,
המכוונת לאחר יודעת למצוא את הנימוק שידבר אליו.
האם יעקב חש אשמה כלשהי על מעלליו? האדם של אותם ימים
שהיה לו הורה סמכותי ומכוון (על פי הסיפור ,יעקב ועשו מצייתים
לגמרי להוריהם) עתיד לחוש לעיתים קרובות כמריונטה שמישהו
מושך בחוטיה ומכוון את פעולותיה וכל ניסיון להתנגד לגורל נידון
לכישלון .עמדה זו לא רק שהיא שוללת אפשרות לחוש אשמה ולקבל
אחריות ,היא גם מעודדת פסיביות ופסימיות משום שלפרט אין חוויית

81

האבולוציה של החשיבה

שליטה על חייו .אבל קבלת אחריות היא-היא הכלי העוצמתי ביותר
בחברה מערבית מודרנית שמכוונת לשינוי ולעיצוב של העתיד ,כלי
שאיתו באות גם אקטיביות ואופטימיות משום שהפרט חש שגורלו
נתון בידיו.
ובכל זאת ,למה יעקב אינו אומר לאימו שהוא אינו רוצה לשקר
לאביו? ראשית ,משום שמותר לשקר וכולם משקרים .שנית ,משום
שאין לו עצמי נפרד שיכול להתייצב מול אימו ולומר לה "לא" .הוא לא
מרד ולא ימרוד בסמכות כפי שמקובל ביחסי הורים וילדים בחברות
מודרניות.
אדם מודרני :יעקב ,אתה לא מרגיש אשם על מה שעשית?
יעקב :עשיתי רק מה שאמרו לי לכן אני לא אשם.
אדם מודרני :תגידי ,רבקה ,מותר לשקר לבעל זקן עיוור?
רבקה :אם הצלחתי סימן שצדקתי וזה מה שהיה צריך לקרות.

חלום יעקב – נבואה או מילוי משאלה?
י-בא
פרק כח :י וַ ֵ ּי ֵצא יַ ֲעקֹב ִמ ְ ּב ֵאר ׁ ָש ַבע וַ ֵ ּילֶ ְך ָח ָרנָ ה .יא וַ ִ ּי ְפ ַ ּגע ַ ּב ּ ָמקוֹ ם וַ ָ ּילֶ ן ׁ ָשם ִּכ ָ
ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש וַ ִ ּי ַּקח ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ּ ָמקוֹ ם וַ ָ ּי ֶשׂ ם ְמ ַר ֲא ׁש ָֹתיו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַההוּא .יב וַ ַ ּי ֲחל ֹם
יע ַה ׁ ּ ָש ָמיְ ָמה וְ ִה ֵ ּנה ַמלְ ֲאכֵ י ֱאל ִֹהים עֹלִ ים
וְ ִה ֵ ּנה ֻס ָּלם ֻמצָּ ב ַא ְר ָצה וְ ר ׁ
ֹאשוֹ ַמ ִ ּג ַ
ָ
ֹאמר ֲאנִ י יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביך וֵ אל ֵֹהי
וְ י ְֹר ִדים בּ וֹ  .יג וְ ִה ֵ ּנה יְ הוָ ה נִ צָּ ב ָעלָ יו וַ ּי ַ
יה לְ ָך ֶא ְּתנֶ ָ ּנה וּלְ זַ ְר ֶע ָך .יד וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲע ָך ַּכ ֲע ַפר
יִ ְצ ָחק ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ׁשֹכֵ ב ָעלֶ ָ
ָ
ל-מ ׁ ְש ּ ְפחֹת ָה ֲא ָד ָמה
ָה ָא ֶרץ ו ָּפ ַר ְצ ָּת יָ ּ ָמה וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפֹנָ ה וָ נֶ גְ ָ ּבה וְ נִ ְב ְרכ ּו ְבך ָּכ ִ
ָ
ו ְּבזַ ְר ֶע ָך .טו וְ ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י ִע ּ ָמ ְך ו ׁ ְּש ַמ ְר ִּת ָ
ל-ה ֲא ָד ָמה
ר-תלֵ ְך וַ ֲה ׁ ִשב ִֹתיך ֶא ָ
יך ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶש ֵּ
יקץ יַ ֲעקֹב
ם-ע ִשׂ ִ
ַה ּזֹאת ִּכי ל ֹא ֶא ֱעזָ ְב ָך ַעד ֲא ׁ ֶשר ִא ָ
יתי ֵאת ֲא ׁ ֶשר-דִּ ַ ּב ְר ִּתי לָ ְך .טז וַ ִ ּי ַ
ֹאמר
ִמ ׁ ּ ְשנָ תוֹ וַ ּי ֶ
ֹאמר ָאכֵ ן יֵ ׁש יְ הוָ ה ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה וְ ָאנֹכִ י ל ֹא יָ ָד ְע ִּתי .יז וַ ִ ּי ָירא וַ ּי ַ
ַמה-נּ וֹ ָרא ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ֵאין זֶ ה ִּכי ִא ֵ ּ
ם-בית ֱאל ִֹהים וְ זֶ ה ׁ ַש ַער ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם .יח וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם
ר-שׂ ם ְמ ַר ֲא ׁש ָֹתיו וַ ָ ּי ֶשׂ ם א ָֹת ּה ַמצֵּ ָבה וַ ִ ּיצֹק ׁ ֶש ֶמן
ת-ה ֶא ֶבן ֲא ׁ ֶש ָ
יַ ֲעקֹב ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ִ ּי ַּקח ֶא ָ
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ם-ה ִעיר
ַעל-ר ׁ ָ
ת-ש ַ
ֹאש ּה .יט וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ׁ ֵ
ית-אל וְ אוּלָ ם לוּז ׁ ֵש ָ
ם-ה ּ ָמקוֹ ם ַההוּא ֵ ּב ֵ
לָ ִר ׁ
אשֹנָ ה .כ וַ ִ ּידַּ ר יַ ֲעקֹב נֶ ֶדר לֵ אמֹר ִאם-יִ ְהיֶ ה ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמ ִדי ו ׁ ְּש ָמ ַרנִ י ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ֶ ּזה
ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י הוֹ לֵ ְך וְ נָ ַתן-לִ י לֶ ֶחם לֶ ֱאכֹל ו ֶּבגֶ ד לִ לְ בּ ֹׁש .כא וְ ׁ ַש ְב ִּתי ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ֵ ּ
ל-בית
ר-שׂ ְמ ִּתי ַמצֵּ ָבה יִ ְהיֶ ה ֵ ּבית
ָא ִבי וְ ָהיָ ה יְ הוָ ה לִ י לֵ אל ִֹהים .כב וְ ָה ֶא ֶבן ַה ּזֹאת ֲא ׁ ֶש ַ
ש ֶרנּ ּו לָ ְך.
שר ֲא ַע ּ ְ ׂ
ֱאל ִֹהים וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר ִּת ֶּתן-לִ י ַע ּ ֵ ׂ

החלום של יעקב אינו אלא מילוי משאלה לא מודעת של אדם היוצא
לדרך חדשה והוא חרד מפניה .יצחק מברך את יעקב ,שכנראה מדחיק
את הברכה ולא באמת מחובר אליה במודעות ועל כן היא צצה בחלום.
יעקב מתעורר ומבין שאכן יש אלוהים במקום הזה .כנראה באותה
תקופה לכל אזור היה האל שלו ,ויעקב מגלה שאלוהי אביו נוכח גם
במקום הזה .הוא רואה בחלום נבואת אמת .כך נהגו בני אותה תקופה
להתייחס לחלומות (ראו בהמשך חלום פרעה) .הוא מאמין שאכן
אלוהים הוא הדובר אליו בחלום ואינו רואה בחלום משהו מאוד אישי
ואינטימי בינו לבין עצמו .בני האדם נזקקו לעוד כמה אלפי שנים
כדי לקבל אחריות על החלומות ולהבין שיש להם עולם פנימי עשיר
שלא תמיד משתקף בחוץ והחלום מיטיב לבטאו .חשיבה כזאת דורשת
יכולת אינטרוספקטיבית שלא היתה מפותחת באותם ימים.
ברור שאם יש סולם שממנו ניתן לעלות לשמיים הרי כאן נמצא
שער השמיים .הכול מוחשי מאוד ,כפי שילדים מדמיינים – לשמיים
יש שער כניסה ,והשמיים אינם שכבות אוויר שמשתקף מהן צבע
כחול .כפי שנאמר ,יעקב חרד מאוד ממסעו הלא ידוע אל דודו לבן.
מה מחכה לו שם? על כן הוא עושה הסכמים עם אלוהים כפי שילדים
עושים לעיתים קרובות .הוא אומר לאלוהים שאם הוא ישמור עליו
הוא ,יעקב ,יאמין בו ואף יעניק לו מעשר מרכושו .כדי שלא לשכוח את
הבטחתו יעקב גם נודר נדר ,גם שם אבן למצבה ,גם יוצק עליה שמן
וגם נותן למקום שם – "בית-אל" .כפי שאמרנו ,בימי קדם הסכם חייב
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להיות מעוגן במעשים מוחשיים ,בסמלים שייחקקו בתודעה ובשמות
חדשים .כך עורכים הסכמים עם בני חברות מסורתיות .לא די בחוזה
כתוב .בהסכם השלום הבא שייחתם במזרח התיכון יש לזכור זאת.
במיוחד יש להקים מבנה שישמש סמל להסכם שאותו ניתן לראות
באופן מוחשי וגם להמציא שם מיוחד למבנה ולאירוע כדי שייחקק
בתודעת כולם.
ומה באשר לאיכותו הנבואית של החלום? חלום יכול לשקף הרגשה
שלא היינו ערים לה ולרמוז מה עשוי לקרות בעתיד .אבל באותה מידה
הוא גם יכול להטעות ולהוליך שולל .במקרה של יעקב הסופר המקראי
יראה לנו שיש ערך נבואי לחלומות .אנחנו נסתפק במחשבה שבמקרה
הטוב זו תהיה נבואה שמגשימה את עצמה – יעקב זכה ליחס מועדף
מאימו וכעת מובטח לו עתיד גדול והוא יצליח בכל מעשיו.
אדם מודרני :יעקב ,אתה לא פוחד ללכת לבדך בשדות עד לחרן?
יעקב :פוחד מאוד .לבדי אני חשוף לכל פגיעה.
אדם מודרני :אז אולי משום כך חלמת חלום נעים כל כך?
יעקב :אנחנו לא בוחרים את החלומות שלנו ,רק אלוהים אחראי להם.

לבן ויעקב – האם יש מישהו שאסור לרמותו?
פרק כט :א וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ש ֶדה
י-ק ֶדם .ב וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנה ְב ֵאר ַ ּב ּ ָ ׂ
שא יַ ֲעקֹב ַרגְ לָ יו וַ ֵ ּילֶ ְך ַא ְר ָצה ְבנֵ ֶ
ן-ה ְ ּב ֵאר ַה ִהוא יַ ׁ ְשק ּו ָה ֲע ָד ִרים
יה ִּכי ִמ ַ
ה-שם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע ְד ֵרי-צֹאן ר ְֹב ִצים ָעלֶ ָ
וְ ִה ֵ ּנ ׁ ָ
ת-ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל
ל-פי ַה ְ ּב ֵאר .ג וְ נֶ ֶא ְספו ׁ ָ
וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּגדֹלָ ה ַע ּ ִ
ל-ה ֲע ָד ִרים וְ גָ לְ ל ּו ֶא ָ
ּ-ש ּ ָמה כָ ָ
ֹאמר
ת-הצּ ֹאן וְ ֵה ׁ ִשיב ּו ֶא ָ
ּ ִפי ַה ְ ּב ֵאר וְ ִה ׁ ְשק ּו ֶא ַ
ל-פי ַה ְ ּב ֵאר לִ ְמק ָֹמ ּה .ד וַ ּי ֶ
ת-ה ֶא ֶבן ַע ּ ִ
ֹאמר לָ ֶהם ַהיְ ַד ְע ֶּתם ֶאת-
ֹאמר ּו ֵמ ָח ָרן ֲאנָ ְחנוּ .ה וַ ּי ֶ
לָ ֶהם יַ ֲעקֹב ַא ַחי ֵמ ַאיִ ן ַא ֶּתם וַ ּי ְ
ֹאמר ּו ׁ ָשלוֹ ם וְ ִה ֵ ּנה
ֹאמר לָ ֶהם ֲה ׁ ָשלוֹ ם לוֹ וַ ּי ְ
ֹאמר ּו יָ ָד ְענוּ .ו וַ ּי ֶ
לָ ָבן ֶ ּבן-נָ חוֹ ר וַ ּי ְ
ֹא-עת ֵה ָא ֵסף ַה ּ ִמ ְקנֶ ה
ֹאמר ֵהן עוֹ ד ַה ּיוֹ ם ָ ּגדוֹ ל ל ֵ
ם-הצּ ֹאן .ז וַ ּי ֶ
ָר ֵחל ִ ּב ּתוֹ ָ ּב ָאה ִע ַ
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ל-ה ֲע ָד ִרים וְ גָ לְ ל ּו
ֹאמר ּו ל ֹא נוּכַ ל ַעד ֲא ׁ ֶשר יֵ ָא ְספ ּו ָּכ ָ
ַה ׁ ְשק ּו ַהצּ ֹאן וּלְ כ ּו ְרעוּ .ח וַ ּי ְ
ת-ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ּ ִפי ַה ְ ּב ֵאר וְ ִה ׁ ְש ִקינ ּו ַהצּ ֹאן .ט עוֹ ֶדנּ ּו ְמ ַד ֵ ּבר ִע ּ ָמם וְ ָר ֵחל ָ ּב ָאה
ֶא ָ
ת-ר ֵחל ַ ּבת-
יה ִּכי ר ָֹעה ִהוא .י וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה יַ ֲעקֹב ֶא ָ
ם-הצּ ֹאן ֲא ׁ ֶשר לְ ָא ִב ָ
ִע ַ
ת-ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ּ ִפי
לָ ָבן ֲא ִחי ִא ּמוֹ וְ ֶאת-צֹאן לָ ָבן ֲא ִחי ִא ּמוֹ וַ ִ ּי ַ ּג ׁש יַ ֲעקֹב וַ ָ ּיגֶ ל ֶא ָ
שא ֶאת-קֹלוֹ
ַה ְ ּב ֵאר וַ ַ ּי ׁ ְש ְק ֶאת-צֹאן לָ ָבן ֲא ִחי ִא ּמוֹ  .יא וַ ִ ּי ׁ ּ ַשק יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ן-ר ְב ָקה הוּא וַ ָּת ָרץ וַ ַּת ֵ ּגד
יה הוּא וְ כִ י ֶב ִ
וַ ֵ ּי ְב ְּך .יב וַ ַ ּי ֵ ּגד יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל ִּכי ֲא ִחי ָא ִב ָ
ן-אחֹתוֹ וַ ָ ּי ָרץ לִ ְק ָראתוֹ וַ יְ ַח ֶ ּבק-לוֹ
ת-ש ַמע יַ ֲעקֹב ֶ ּב ֲ
יה .יג וַ יְ ִהי כִ ׁ ְשמ ַֹע לָ ָבן ֶא ׁ ֵ
לְ ָא ִב ָ
יאה ּו ֶא ֵ ּ
ֹאמר לוֹ
וַ יְ נַ ׁ ּ ֶשק-לוֹ וַ יְ ִב ֵ
ל-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה .יד וַ ּי ֶ
ל-ביתוֹ וַ יְ ַס ּ ֵפר לְ לָ ָבן ֵאת ָּכ ַ
ֹאמר לָ ָבן לְ יַ ֲעקֹב ֲהכִ י-
לָ ָבן ַא ְך ַע ְצ ִמי ו ְּב ָשׂ ִרי ָא ָּתה וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ִע ּמוֹ ח ֶֹד ׁש יָ ִמים .טו וַ ּי ֶ
ה-מ ְשׂ ֻּכ ְר ֶּת ָך .טז וּלְ לָ ָבן ׁ ְש ֵּתי ָבנוֹ ת ׁ ֵשם
ָא ִחי ַא ָּתה וַ ֲע ַב ְד ַּתנִ י ִח ָ ּנם ַה ִ ּג ָידה ִּלי ַמ ּ ַ
ת-ת ַֹאר
ַה ְ ּגדֹלָ ה לֵ ָאה וְ ׁ ֵשם ַה ְּק ַט ָ ּנה ָר ֵחל  .יז וְ ֵעינֵ י לֵ ָאה ַרכּ וֹ ת וְ ָר ֵחל ָהיְ ָתה יְ ַפ ּ
ֹאמר ֶא ֱע ָב ְד ָך ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ְ ּב ָר ֵחל
וִ ַ
ת-ר ֵחל וַ ּי ֶ
יפת ַמ ְר ֶאה .יח וַ ֶ ּי ֱא ַהב יַ ֲעקֹב ֶא ָ
ֹאמר לָ ָבן טוֹ ב ִּת ִּתי א ָֹת ּה לָ ְך ִמ ִּת ִּתי א ָֹת ּה לְ ִא ׁיש ַא ֵחר ׁ ְש ָבה
ִ ּב ְּת ָך ַה ְּק ַט ָ ּנה .יט וַ ּי ֶ
ִע ּ ָמ ִדי .כ וַ ַ ּי ֲעבֹד יַ ֲעקֹב ְ ּב ָר ֵחל ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים וַ ִ ּי ְהי ּו ְב ֵעינָ יו ְּכיָ ִמים ֲא ָח ִדים ְ ּב ַא ֲה ָבתוֹ
ת-א ׁ ְש ִּתי ִּכי ָמלְ א ּו יָ ָמי וְ ָאבוֹ ָאה
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל-לָ ָבן ָה ָבה ֶא ִ
א ָֹת ּה .כא וַ ּי ֶ
יה .כב וַ ֶ ּי ֱאסֹף לָ ָבן ֶא ָּ
ל-אנְ ׁ ֵשי ַה ּ ָמקוֹ ם וַ ַ ּי ַעשׂ ִמ ׁ ְש ֶּתה .כג וַ יְ ִהי ָב ֶע ֶרב וַ ִ ּי ַּקח
ֵאלֶ ָ
ת-כ ַ
יה .כד וַ ִ ּי ֵּתן לָ ָבן לָ ּה ֶאת-זִ לְ ּ ָפה ׁ ִש ְפ ָחתוֹ
ֶאת-לֵ ָאה ִב ּתוֹ וַ ָ ּי ֵבא א ָֹת ּה ֵאלָ יו וַ ָ ּיבֹא ֵאלֶ ָ
ֹאמר ֶאל-לָ ָבן ַמהּ -זֹאת
ה-הוא לֵ ָאה וַ ּי ֶ
לְ לֵ ָאה ִב ּתוֹ ׁ ִש ְפ ָחה .כה וַ יְ ִהי ַבבּ ֶֹקר וְ ִה ֵ ּנ ִ
ֹאמר לָ ָבן ל ֹא-יֵ ָע ֶשׂ ה
ָע ִשׂ ָ
יתנִ י .כו וַ ּי ֶ
ית ִּלי ֲהל ֹא ְב ָר ֵחל ָע ַב ְד ִּתי ִע ּ ָמ ְך וְ לָ ּ ָמה ִר ּ ִמ ָ
כֵ ן ִ ּב ְמקוֹ ֵמנ ּו לָ ֵתת ַהצְּ ִע ָירה לִ ְפנֵ י ַה ְ ּבכִ ָירה .כז ַמ ֵּלא ׁ ְש ֻב ַע זֹאת וְ נִ ְּתנָ ה לְ ָך ַ ּגם-
ע-שנִ ים ֲא ֵחרוֹ ת .כח וַ ַ ּי ַעשׂ יַ ֲעקֹב
ֶאת-זֹאת ַ ּב ֲעב ָֹדה ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעבֹד ִע ּ ָמ ִדי עוֹ ד ׁ ֶש ַב ׁ ָ
ת-ר ֵחל ִ ּב ּתוֹ לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה .כט וַ ִ ּי ֵּתן לָ ָבן לְ ָר ֵחל
ֵּכן וַ יְ ַמ ֵּלא ׁ ְש ֻב ַע זֹאת וַ ִ ּי ֶּתן-לוֹ ֶא ָ
ִ ּב ּתוֹ ֶא ִ ּ
ם-את-
ת-בלְ ָהה ׁ ִש ְפ ָחתוֹ לָ ּה לְ ׁ ִש ְפ ָחה .ל וַ ָ ּיבֹא ַ ּגם ֶא ָ
ל-ר ֵחל וַ ֶ ּי ֱא ַהב ַ ּג ֶ
י-שׂ נו ָּאה
ָר ֵחל ִמ ֵּל ָאה וַ ַ ּי ֲעבֹד ִע ּמוֹ עוֹ ד ׁ ֶש ַב ׁ ָ
ע-שנִ ים ֲא ֵחרוֹ ת .לא וַ ַ ּי ְרא יְ הוָ ה ִּכ ְ
ת-ר ְח ָמ ּה וְ ָר ֵחל ֲע ָק ָרה .לב וַ ַּת ַהר לֵ ָאה וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ִּת ְק ָרא ׁ ְשמוֹ
לֵ ָאה וַ ִ ּי ְפ ַּתח ֶא ַ
ישי .לג וַ ַּת ַהר עוֹ ד
י-ר ָאה יְ הוָ ה ְ ּב ָענְ יִ י ִּכי ַע ָּתה יֶ ֱא ָה ַבנִ י ִא ׁ ִ
ְראו ֵּבן ִּכי ָא ְמ ָרה ִּכ ָ
ם-את-זֶ ה וַ ִּת ְק ָרא
י-ש ַמע יְ הוָ ה ִּכ ְ
ֹאמר ִּכ ׁ ָ
וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ּת ֶ
י-שׂ נו ָּאה ָאנֹכִ י וַ ִ ּי ֶּתן-לִ י ַ ּג ֶ
ישי ֵאלַ י ִּכי-
ׁ ְשמוֹ ׁ ִש ְמעוֹ ן .לד וַ ַּת ַהר עוֹ ד וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ּת ֶ
ֹאמר ַע ָּתה ַה ּ ַפ ַעם יִ ָּלוֶ ה ִא ׁ ִ
יָ לַ ְד ִּתי לוֹ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָבנִ ים ַע ֵּ
ֹאמר
א-שמוֹ לֵ וִ י .לה וַ ַּת ַהר עוֹ ד וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ּת ֶ
ל-כן ָק ָר ׁ ְ
ַה ּ ַפ ַעם אוֹ ֶדה ֶאת-יְ הוָ ה ַע ֵּ
ל-כן ָק ְר ָאה ׁ ְשמוֹ יְ הו ָּדה וַ ַּת ֲעמֹד ִמ ֶּל ֶדת.
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יעקב רוצה כנראה למצוא חן בעיניהם של בני המקום וקורא להם
"אחי ,מאין אתם?" לאחר מכן הוא מרשים אותם בכוחו וגולל לבדו
את האבן הכבדה מפי הבאר ,אבן שלגלילתה נדרש מאמץ של כמה
רועים יחדיו .הוא פוגש את רחל ובוכה .אכן ,לגברים במי קדם בניגוד
להיום היה מותר לבכות ולהיות רגשנים .בני התקופה יכלו להמחיש
את רגשותיהם ולהציגם אך לא לדבר עליהם .הם יכלו לבכות למשל
אך לא לומר שקשה להם או כמה הם מתרגשים .לשם כך צריך עצמי
מפותח ויכולת אינטרוספקטיבית .הבכי ודאי עוזר ליעקב במקום חדש
ומאיים משום שהוא מזמין קרבה.
יעקב מגיע לביתו של לבן ,אבי רחל ,וזה אומר לו שני משפטים
שנשארו איתנו עד היום" :עצמי ובשרי אתה" ו"הכי אחי אתה" .האחד
מזכיר את "ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב ,כד) .האחר
רווח בימינו בשפה העממית כסמל לקרבה בין חברים .זוהי עוצמת
ההזדהות המשפחתית במי קדם .זו אינה חברה שמגלה אמפתיה כלפי
מי שנמלט מסכנת רצח ,עבר דרך ארוכה וקשה לו .זו חברה שמזהה
אותך כאחד משלנו או שלא .בהזדהות החוויה היא ממש של גוף אחד
– כאם ותינוק .הזדהות עם האחר מאפשרת לאדם לחוש את כאבו
של האחר כאילו היה שלו .אמפתיה לעומת זאת מאפשרת להבין את
האחר ולאו דווקא להסכים איתו .כך בדמוקרטיה אנו מקשיבים לאחר,
יכולים להבין אותו אך לא בהכרח להסכים איתו .כשאנו מזדהים עם
האחר אנו לא רק מבינים ,אלא גם מסכימים באופן מלא ומאבדים
את היכולת שלנו לבקר אותו .להלן כמה דוגמאות להזדהות :בחברה
מסורתית בני אותה משפחה – לעיתים קרובות מורחבת – ייטו להצביע
לאותה המפלגה; תחושת רחמים היא הזדהות וחוסני מובארק ,נשיא
מצרים ,אמר פעם שהמצרים הם רחמנים וזהו מקור גדולתם .כשאתה
מרחם אתה חש לעיתים בגופך את כאבו של האחר .בכיתה אחת
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בן מחברה מסורתית הציק לבנות .המורה ביקשה ממנו להבין שזה
לא נעים לבנות ודרשה שיחדל אבל דבריה לא הועילו .כשאמרה
לו" ,אם היו מתנהגים כך לאחותך איך היית מרגיש?!" הוא הפסיק
מייד .ההזדהות דיברה אליו יותר מהאמפתיה .כמובן בעולם שמקדש
הזדהות אין מקום למדע ,שעיקרו הוא האדם הסומך על שיקול דעתו
ולא בהכרח מזדהה עם האחר ,עם מחשבותיו ומעשיו .כפי שציינו גם
אין מקום לדמוקרטיה.
לבן מרמה את יעקב ,וזה מקבל התנהגות זאת כגזרה משמיים.
בעולם זה ,כפי שאמרנו ,לעולם אין באים בטענות למי שרימה ואין
דורשים צדק .התשובה לרמאות יכולה להיות מידה כנגד מידה ,כמו
שעשה יעקב ,שלימים רימה גם הוא את לבן .על סמך סיפור זה ברור
שלאה שיתפה פעולה ברמייה – מותר לה .ואילו יעקב מצידו מעולם
לא בא אליה בטענות על כך שבעצם לא רצה אותה ומצא עצמו נשוי
לה .בפוליטיקה הגלובלית בת זמננו ,כשבני חברות מסורתיות נוקטים
רמאויות למכביר כלפי בני המערב המודרני ,דומה שהמערביים עדיין
משתאים ואינם מאמינים .שברו להם את "כללי הצדק" שלהם ...מותר
אפוא לרמות גם את האנשים הקרובים אליך ביותר .הרי כך רימה
יעקב את יצחק אביו .בחברות האלה רווח לעיתים המשפט" :לא
אמרתי לאבי את האמת משום שלא רציתי לאכזב אותו" .אם כן ,מותר
לשקר כדי להעניק לאחר הרגשה טובה .הקשר הוא הערך העליון
בעיניהם של בני החברה המסורתית ולא האמת .בהיעדר חוויית "אני"
עצמאי ומגובש קשה לקבל אחריות ולומר אמת כואבת ,והאדם נסחף
על נקלה למצב שבו הוא מרצה או מתחנף .כך לבן לא היה יכול לקבל
אחריות ולהסביר ליעקב מלכתחילה את הכלל שהסביר לו אחר כך –
שאצלם נהוג לחתן קודם את הבכורה ,ויעקב לא היה יכול לומר ללבן
שהוא נפגע מאוד ,כועס על הרמייה ומסרב לעבוד שבע שנים נוספות
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בעבור רחל .בחברות אלה שומרים על כללי המשחק שהם הקשרים
המקובלים ולא על האמת .ומה עם "עצמי ובשרי אתה"? האם גם בשר
מבשרך מותר לך לרמות ולהצדיק זאת בכך שלא היתה לך ברירה
כי דאגת לבתך הבכורה? מה עושים אפוא בחברות אלה כדי שלא
ירמו אותך? ראשית נשמרים היטב משום שכפי שנאמר ,זאת אחריותך
ואחריותך בלבד .מעבר לכך גם מאיימים .על כך בהמשך.
לסיום ,חוקי הצדק של העת העתיקה – לאה אהובה פחות ועל כן
היא מקבלת כפיצוי ילדים .כך מי שסובל זכאי לקבל לאחר מכן נחת.
מאיפה בא החוק הזה? ודאי ממקום של ילד שחש שקיבל מההורה
עונש משום שלא התנהג כפי שצריך .הילד לא יודע בדיוק מה עשה
שלא כשורה וגם לא כל כך חשוב שידע ויקבל אחריות .מה שחשוב
הוא שאחרי שקיבל את עונשו וסבל ,אביו יתרצה ויעניק לו מחווה או
פיצוי מנחם .כך רבים מאיתנו מצפים בסתר ליבנו שיקרה לנו משהו
טוב לאחר שקרה משהו רע ולעיתים להפך .חוק זה מבוסס על קשר
ולא על מה שעשינו – שהוא האמת.
אדם מודרני :יעקב ,אתה ממש פראייר.
יעקב :אני משחק אותה פראייר ,בסוף תראה מי באמת פראייר.
אדם מודרני :יש לי עוד שאלה .כשהכניסו את לאה לאוהל שלך באמת
לא הרגשת עם מי אתה שוכב?
יעקב :פשוט לא רציתי לעשות ללאה בושות ,לכן התנהגתי כאילו אני
חושב שזו רחל.

הדודאים – מהו מחירם של יחסי מין?
יר-ח ִּטים וַ ִ ּי ְמ ָצא דו ָּד ִאים ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה וַ ָ ּי ֵבא א ָֹתם
ימי ְק ִצ ִ
פרק ל :יד וַ ֵ ּילֶ ְך ְראו ֵּבן ִ ּב ֵ
ֹאמר לָ ּה
ֹאמר ָר ֵחל ֶאל-לֵ ָאה ְּתנִ י-נָ א לִ י ִמדּ ו ָּד ֵאי ְ ּבנֵ ְך .טו וַ ּת ֶ
ֶאל-לֵ ָאה ִא ּמוֹ וַ ּת ֶ
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ֹאמר ָר ֵחל לָ כֵ ן יִ ׁ ְש ַּכב
ישי וְ לָ ַק ַחת ַ ּגם ֶאת-דּ ו ָּד ֵאי ְ ּבנִ י וַ ּת ֶ
ת-א ׁ ִ
ַה ְמ ַעט ַק ְח ֵּת ְך ֶא ִ
ש ֶדה ָ ּב ֶע ֶרב וַ ֵּת ֵצא לֵ ָאה
ן-ה ּ ָ ׂ
ִע ּ ָמ ְך ַה ַּליְ לָ ה ַּת ַחת דּ ו ָּד ֵאי ְבנֵ ְך .טז וַ ָ ּיבֹא יַ ֲעקֹב ִמ ַ
ֹאמר ֵאלַ י ָּתבוֹ א ִּכי ָשׂ כֹר ְשׂ כַ ְר ִּת ָ
יך ְ ּבדו ָּד ֵאי ְ ּבנִ י וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ִע ּ ָמ ּה ַ ּב ַּליְ לָ ה
לִ ְק ָראתוֹ וַ ּת ֶ
ֹאמר
ישי .יח וַ ּת ֶ
הוּא .יז וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאל-לֵ ָאה וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד לְ יַ ֲעקֹב ֵ ּבן ֲח ִמ ׁ ִ
ששכָ ר.
ישי וַ ִּת ְק ָרא ׁ ְשמוֹ יִ ּ ָ ׂ
לֵ ָאה נָ ַתן ֱאל ִֹהים ְשׂ כָ ִרי ֲא ׁ ֶשר-נָ ַת ִּתי ׁ ִש ְפ ָח ִתי לְ ִא ׁ ִ

כך מתנהלת משפחה פוליגמית .הנשים מסתדרות ביניהן לא רע והגבר
מציית לשתיהן .הן אפילו לא חשבו שצריך לשאול את יעקב בעניין
כה אישי .כפי שכבר ראינו לא אחת ,האישה היא הקובעת את סדרי
הבית .ייתכן גם שיעקב ציית לנשותיו כפי שציית לאימו רבקה .מעבר
לכך ,ניתן להתרשם שהכול סחיר :תמורת דודאים מקבלים יחסי מין;
תמורת עבודה מקבלים אישה וכדומה .זו אינה חברה בעלת ערכים
מופשטים כמו "קרבה" ו"אהבה" שאינם ניתנים לקנייה ומכירה.
האנלוגיה להיום יכולה להיות אדם שחושב שהכול אפשר לקנות
בכסף .דומה שבאותם ימים היה נהוג לחשוב שלכל דבר יש מחיר.
כלומר ,בני אדם היו חומריים מאוד.
ניתן לשער שרחל ולאה המודרניות ,בנות ימינו ,היו מנהלות שיחה
שונה .לאה ודאי היתה אומרת שהיא לא צריכה את הטובות של רחל,
ששולחת אליה את יעקב ללילה .היא רוצה שיעקב בעצמו ירצה
אותה .רחל כמובן לא היתה מציעה חלופות מעליבות כאלה .אילו
נזפה לאה ברחל על כך שהיא רוצה לקחת את דודאי בנה לאחר שכבר
לקחה את אישּה ,היתה רחל משיבה ,קרוב לוודאי ,שאין קשר .בעולם
העתיק המושג "אין קשר" בין שני אירועים כמעט אינו קיים ,משום
שקשה לדמיין היעדר תלות ועצמאות של מישהו או משהו .הגדרת
היעדר תלות נובעת בעיקר מחשיבה אנליטית שמוכיחה שכשאירוע
אחד מתקיים או משתנה אין לו השפעה על אירוע אחר .ואולם בעולם
העתיק שבו החשיבה היתה אסוציאטיבית יותר ובמובן מסוים דמוית
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חלום כל דבר היה יכול להיות קשור לכל דבר .במחקר מעניין נתנו
לקבוצה של נבדקים מחברה מסורתית ולקבוצה נוספת של נבדקים
מחברה מודרנית למיין שלוש מילים ספציפיות ולסווג שתיים מהן
לקבוצה אחת :פרה ,מספוא ,תרנגול .בני החברה המודרנית בחרו
לסווג באותה קבוצה את המילים פרה ותרנגול בהיותם בעלי חיים .בני
החברה המסורתית בחרו את המילים פרה ומספוא משום שהמספוא
שייך לפרה.

"אני רוצה להציע לך משהו" ,ולבסוף יעקב אומר שוב "אתה ידעת".
הדובר מכוון כל הזמן לאחר ולא לעצמו .בערבית יש פתגם האומר
"אלוהים ,שמור אותי מלהשתמש במילה 'אני'" ,משום שהמילה נתפסת
כמתנשאת .אבל באנגלית ,כפי שאמרנו ,כותבים "אני" באות גדולה
וכך מציבים את הפרט במרכז .ההכוונה לאחר יוצרת פרדיגמת חשיבה
שונה מההכוונה לעצמי ,ומכל אחת מהפרדיגמות נגזר עולם שלם של
תפיסות ורגשות נבדלים שאותם אנו מנסים לתאר כאן.

אדם מודרני :לאה ,זה לא מעליב שאת קונה את אהבתו של יעקב
בדודאים?
לאה :לא ,אם אני משלמת את המחיר ,זה מגיע לי.
אדם מודרני :יעקב ,זה לא מעליב שהנשים קובעות עם מי תישן?
יעקב :ממש לא ,כך אני מכבד את את שתיהן ואת ההסכם שלהן.

אדם מודרני :יעקב ,למה אתה לא אומר את מה שאתה רוצה" :עבדתי
אצלך כך וכך שנים והשגתי תוצאות כאלה וכאלה "...למה אתה אומר
"אתה ידעת?"
יעקב :מי מדבר כך? למה ,מי אני?!

לבן ויעקב – כיצד כורתים ברית?
לבן ויעקב – איך שוחחו בעת העתיקה?
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל-לָ ָבן ׁ ַש ְּל ֵחנִ י
פרק ל :כה וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה ָר ֵחל ֶאת-יוֹ ֵסף וַ ּי ֶ
ָ
ל-מקוֹ ִמי וּלְ ַא ְר ִצי  .כו ְּתנָ ה ֶאת-נָ ׁ ַשי וְ ֶאת-יְ לָ ַדי ֲא ׁ ֶשר ָע ַב ְד ִּתי א ְֹתך ָ ּב ֵהן
וְ ֵאלְ כָ ה ֶא ְ
ָ
ֹאמר ֵאלָ יו לָ ָבן ִאם-נָ א
ת-עב ָֹד ִתי ֲא ׁ ֶשר ֲע ַב ְד ִּתיך .כז וַ ּי ֶ
וְ ֵאלֵ כָ ה ִּכי ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶא ֲ
ָ
ָ
אתי ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָ
ֹאמר נָ ְק ָבה ְשׂ כָ ְרך ָעלַ י
יך נִ ַח ׁ ְש ִּתי וַ יְ ָב ְרכֵ נִ י יְ הוָ ה ִ ּבגְ לָ לֶ ך .כח וַ ּי ַ
ָמ ָצ ִ
ר-היָ ה ִמ ְקנְ ךָ
ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֵאת ֲא ׁ ֶשר ֲע ַב ְד ִּתיך וְ ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
וְ ֶא ֵּתנָ ה .כט וַ ּי ֶ
ִא ִּתי.

השפה היא לא "שפת האני" אלא "שפת האנחנו" המכוונת תדיר לאחר
ולא לעצמי .יעקב אינו אומר "אני רוצה ללכת" ,הוא אומר "שלחני".
בהמשך הוא אומר" ,אתה ידעת את עבודתי" ולא "כך וכך עבדתי".
לבן משיב בשפת החנופה המקובלת "אם נא מצאתי חן בעיניך" ולא
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[לבן רודף אחר יעקב ,לאה ורחל הבורחים ומשיג אותם .הוא מציע ליעקב
לכרות איתו ברית]
פרק לא :מד וְ ַע ָּתה לְ כָ ה נִ כְ ְר ָתה ְב ִרית ֲאנִ י וָ ָא ָּתה וְ ָהיָ ה לְ ֵעד ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ָך.
ֹאמר יַ ֲעקֹב לְ ֶא ָחיו לִ ְקט ּו ֲא ָבנִ ים
ימ ָה ַמצֵּ ָבה .מו וַ ּי ֶ
מה וַ ִ ּי ַּקח יַ ֲעקֹב ָא ֶבן וַ יְ ִר ֶ
ל-ה ָ ּגל .מז וַ ִ ּי ְק ָרא-לוֹ לָ ָבן יְ גַ ר ָשׂ ֲהדו ָּתא
וַ ִ ּי ְקח ּו ֲא ָבנִ ים וַ ַ ּי ֲעשׂ וּ-גָ ל וַ ּיֹאכְ ל ּו ׁ ָשם ַע ַ
ָ
ֹאמר לָ ָבן ַה ַ ּגל ַה ֶ ּזה ֵעד ֵ ּבינִ י ו ֵּבינְ ך ַה ּיוֹ ם ַע ֵּ
ל-כן
וְ יַ ֲעקֹב ָק ָרא לוֹ ַ ּגלְ ֵעד .מח וַ ּי ֶ
ָ
א-שמוֹ ַ ּגלְ ֵעד .מט וְ ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר יִ ֶצף יְ הוָ ה ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ך ִּכי נִ ָּס ֵתר ִא ׁיש
ָק ָר ׁ ְ
ם-ת ַע ֶ ּנה ֶא ְ ּ
ם-ת ַּקח נָ ׁ ִשים ַע ְ ּ
ל-בנ ַֹתי ֵאין ִא ׁיש ִע ּ ָמנ ּו ְר ֵאה
ת-בנ ַֹתי וְ ִא ִּ
ֵמ ֵר ֵעהוּ .נ ִא ְּ
ָ
ֹאמר לָ ָבן לְ יַ ֲעקֹב ִה ֵ ּנה ַה ַ ּגל ַה ֶ ּזה וְ ִה ֵ ּנה ַה ּ ַמצֵּ ָבה
ֱאל ִֹהים ֵעד ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ך .נא וַ ּי ֶ
ֹא-א ֱעבֹר
ֲא ׁ ֶשר יָ ִר ִ
ם-אנִ י ל ֶ
יתי ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ָך .נב ֵעד ַה ַ ּגל ַה ֶ ּזה וְ ֵע ָדה ַה ּ ַמצֵּ ָבה ִא ָ
ֵאלֶ ָ
ת-ה ּ ַמצֵּ ָבה
ת-ה ַ ּגל ַה ֶ ּזה וְ ֶא ַ
ֹא-ת ֲעבֹר ֵאלַ י ֶא ַ
ם-א ָּתה ל ַ
ת-ה ַ ּגל ַה ֶ ּזה וְ ִא ַ
יך ֶא ַ
יהם וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע
ַה ּזֹאת לְ ָר ָעה .נג ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם וֵ אל ֵֹהי נָ חוֹ ר יִ ׁ ְש ּ ְפט ּו ֵבינֵ ינ ּו ֱאל ֵֹהי ֲא ִב ֶ
יַ ֲעקֹב ְ ּב ַפ ַחד ָא ִביו יִ ְצ ָחק.
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לבן ויעקב כורתים ברית של שלום ביניהם ומשתמשים בארבעת
האלמנטים שהיו חשובים להשגת המטרה הזאת ,אז כמו היום.
 .1הקמת גל אבנים שכולם יעזרו בבנייתו ושניתן לראותו מרחוק –
ישמש סמל שנחרת בתודעה.
 .2הענקת שם לגל האבנים" ,גלעד" או "יגר שהדותא" – שם נותן קיום
וחיים לאירוע .בשפות שונות ,שם שונה.
 .3אכילה משותפת – יוצרת חוויה של קרבה.
 .4שיתוף של אלוהים בהסכם – באותם ימים בני האדם חשו בצדק
שהם אינם יכולים לסמוך על עצמם ועל מילתם .נדרש להם כוח
חיצון שיפקח עליהם .אין זו חברה שבה "מילה זו מילה" .הכלל
הזה תקף גם היום ,במיוחד בתהליכי שלום עם חברות מסורתיות.
לבן מגלה סובלנות לשני האלים – לאלוהי נחור ולאלוהי אברהם
– וממנה את אלוהי סביהם לשופטים .דומה שבעת העתיקה רחשו
בני האדם הרבה יותר כבוד זה לאמונתו של זה מתוך ההבנה שכל
אחד זקוק לאלוהים שיעזור לו וישמור עליו.
יעקב נשבע בפחד יצחק אביו .הפחד הוא הגורם המשמעותי ביותר
בעת העתיקה שהציב גבולות לבני האדם ואפשר להם להתנהג בצורה
מקדמת ולא הרסנית .בני אותה תקופה היו כנראה ערים לכך ובמשלי
נכתב "אשרי האיש מפחד תמיד" .זאת כמובן אינה הדרך המודרנית
לגדל ילדים – בפחד ובאיום מתמידים .אבל בהיעדר הפנמות
שמעבירות לאדם את השליטה בעצמו ומכילות מגוון איסורים וקבלת
אחריות ,האדם חייב להיות נשלט מבחוץ .עיקרון פשוט זה על פי
רוב אינו מובן לבני החברה המודרנית במגעם עם חברות מסורתיות
המבקשות באופן לא מודע שיציבו להן גבולות ברורים .כשהדבר אינו
קורה בני החברות המסורתיות בודקים את הגבולות של האחר .תהליך
זה יכול להיגמר לא טוב כידוע .אנו רואים שוב ושוב למשל איך איראן
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וצפון-קוריאה בודקות את הגבולות של המערב בהצהרות לוחמניות
ובמעשים מתגרים ונתקלות באי הבנה אמיתית – בעיקר של אירופה
אבל גם של ארצות-הברית – שמדובר באופי חשיבה שונה הדורש
הצבת גבולות תקיפה לשם הרגעת הרוחות.
אדם מודרני :לבן ,למה אתה אומר "הגל הזה עד?" מה ,גל אבנים יכול
להיות עד?
לבן :אז מי יהיה עד?
אדם מודרני :למה אתה אומר ליעקב שאם יענה את בנותיך "אין איש
עימנו"? מה זה אומר?
לבן :איך אתה מתנהג כשאף אחד לא רואה אותך ולא עוצר אותך?
אדם מודרני :עוד שאלה ברשותך ,למה אתה אומר "לעבור את המצבה
לרעה"? למה לא פשוט "להתנהג שלא כראוי"?
לבן :ככה לא מדברים .צריך שיהיה גבול ברור שרואים בעיניים.

יעקב ועשו – איך מפייסים אויב?
ל-ע ָשׂ ו ָא ִחיו ַא ְר ָצה ֵשׂ ִעיר ְשׂ ֵדה
פרק לב :ד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְ ָאכִ ים לְ ָפנָ יו ֶא ֵ
ָ
ֹאמרוּן לַ אדֹנִ י לְ ֵע ָשׂ ו כּ ֹה ָא ַמר ַע ְבדְּ ך יַ ֲעקֹב ִעם-
ֱאדוֹ ם .ה וַ יְ ַצו א ָֹתם לֵ אמֹר כּ ֹה ת ְ
ד-ע ָּתה .ו וַ יְ ִהי-לִ י ׁשוֹ ר וַ ֲחמוֹ ר צֹאן וְ ֶע ֶבד וְ ׁ ִש ְפ ָחה וָ ֶא ׁ ְשלְ ָחה
לָ ָבן ַ ּג ְר ִּתי וָ ֵא ַחר ַע ָ
ָ
ֹא-חן ְ ּב ֵעינֶ יך  .ז וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים ֶאל-יַ ֲעקֹב לֵ אמֹר ָ ּבאנ ּו
לְ ַה ִ ּגיד לַ אדֹנִ י לִ ְמצ ֵ
ָ
ְ
ל-א ִח ָ
ע-מאוֹ ת ִא ׁיש ִע ּמוֹ  .ח וַ ִ ּי ָירא יַ ֲעקֹב
אתך וְ ַא ְר ַ ּב ֵ
ל-ע ָשׂ ו וְ גַ ם הֹלֵ ך לִ ְק ָר ְ
יך ֶא ֵ
ֶא ָ
ת-ה ָ ּב ָקר וְ ַה ְ ּג ַמ ִּלים
ת-הצּ ֹאן וְ ֶא ַ
ר-א ּתוֹ וְ ֶא ַ
ת-ה ָעם ֲא ׁ ֶש ִ
ְמאֹד וַ ֵ ּי ֶצר לוֹ וַ ַ ּי ַחץ ֶא ָ
ל-ה ּ ַמ ֲחנֶ ה ָה ַא ַחת וְ ִה ָּכה ּו וְ ָהיָ ה ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה
ֹאמר ִאם-יָ בוֹ א ֵע ָשׂ ו ֶא ַ
לִ ׁ ְשנֵ י ַמ ֲחנוֹ ת .ט וַ ּי ֶ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֱאל ֵֹהי ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם וֵ אל ֵֹהי ָא ִבי יִ ְצ ָחק יְ הוָ ה
יטה .י וַ ּי ֶ
ַה ִ ּנ ׁ ְש ָאר לִ ְפלֵ ָ
ָ
ָ
ְ
יט ָיבה ִע ּ ָמך .יא ָקטֹנְ ִּתי ִמכּ ֹל ַה ֲח ָס ִדים
ָהא ֵֹמר ֵאלַ י ׁשוּב לְ ַא ְר ְצך וּלְ מוֹ לַ ְד ְּתך וְ ֵא ִ
ת-ה ַ ּי ְרדֵּ ן ַה ֶ ּזה וְ ַע ָּתה
ת-ע ְבדֶּ ָך ִּכי ְב ַמ ְקלִ י ָע ַב ְר ִּתי ֶא ַ
ית ֶא ַ
ל-ה ֱא ֶמת ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ָ
ו ִּמ ָּכ ָ
יתי לִ ׁ ְשנֵ י ַמ ֲחנוֹ ת .יב ַהצִּ ילֵ נִ י נָ א ִמ ַ ּיד ָא ִחי ִמ ַ ּיד ֵע ָשׂ ו ִּכי-יָ ֵרא ָאנֹכִ י אֹתוֹ ּ ֶפן-
ָהיִ ִ
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יָ בוֹ א וְ ִה ַּכנִ י ֵאם ַע ָ ּ
יטיב ִע ּ ָמ ְך וְ ַשׂ ְמ ִּתי ֶאת-זַ ְר ֲע ָך
יטב ֵא ִ
ל-בנִ ים .יג וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ֵה ֵ
ן-ה ָ ּבא ְביָ דוֹ
ְּכחוֹ ל ַה ָ ּים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-יִ ָּס ֵפר ֵמרֹב .יד וַ ָ ּילֶ ן ׁ ָשם ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא וַ ִ ּי ַּקח ִמ ַ
אתיִ ם וְ ֵאילִ ים
אתיִ ם ו ְּתיָ ׁ ִשים ֶע ְשׂ ִרים ְר ֵחלִ ים ָמ ַ
ִמנְ ָחה לְ ֵע ָשׂ ו ָא ִחיו .טו ִע ִ ּזים ָמ ַ
יהם ׁ ְשל ׁ ִֹשים ּ ָפרוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ו ָּפ ִרים ֲע ָשׂ ָרה
ֶע ְשׂ ִרים  .טז ְ ּג ַמ ִּלים ֵמינִ יקוֹ ת ו ְּבנֵ ֶ
ֹאמר
ד-ע ָב ָדיו ֵע ֶדר ֵע ֶדר לְ ַבדּ וֹ וַ ּי ֶ
ֲאתֹנֹת ֶע ְשׂ ִרים וַ ְעיָ ִרם ֲע ָשׂ ָרה .יז וַ ִ ּי ֵּתן ְ ּביַ ֲ
אשוֹ ן
ת-ה ִר ׁ
ל-ע ָב ָדיו ִע ְבר ּו לְ ָפנַ י וְ ֶרוַ ח ָּת ִשׂ ימ ּו ֵ ּבין ֵע ֶדר ו ֵּבין ֵע ֶדר .יח וַ יְ ַצו ֶא ָ
ֶא ֲ
י-א ָּתה וְ ָאנָ ה ֵתלֵ ְך וּלְ ִמי ֵא ֶּלה
לֵ אמֹר ִּכי יִ ְפגָ ׁ ְש ָך ֵע ָשׂ ו ָא ִחי ו ׁ ְּש ֵאלְ ָך לֵ אמֹר לְ ִמ ַ
לְ ָפנֶ ָ
יך .יט וְ ָא ַמ ְר ָּת לְ ַע ְבדְּ ָך לְ יַ ֲעקֹב ִמנְ ָחה ִהוא ׁ ְשלו ָּחה לַ אדֹנִ י לְ ֵע ָשׂ ו וְ ִה ֵ ּנה גַ ם-
ישי ַ ּגם ֶא ָּ
ל-ההֹלְ כִ ים ַא ֲח ֵרי
ת-כ ַ
ת-ה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ת-ה ׁ ּ ֵשנִ י ַ ּגם ֶא ַ
הוּא ַא ֲח ֵרינוּ .כ וַ יְ ַצו ַ ּגם ֶא ַ
ל-ע ָשׂ ו ְ ּבמ ַֹצ ֲאכֶ ם אֹתוֹ  .כא וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ַ ּגם
ָה ֲע ָד ִרים לֵ אמֹר ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ְּת ַד ְ ּברוּן ֶא ֵ
י-א ַמר ֲאכַ ּ ְפ ָרה ָפנָ יו ַ ּב ּ ִמנְ ָחה ַההֹלֶ כֶ ת לְ ָפנָ י וְ ַא ֲח ֵרי-
ִה ֵ ּנה ַע ְבדְּ ָך יַ ֲעקֹב ַא ֲח ֵרינ ּו ִּכ ָ
כֵ ן ֶא ְר ֶאה ָפנָ יו אוּלַ י יִ ּ ָ ׂ
ל-פנָ יו וְ הוּא לָ ן ַ ּב ַּליְ לָ ה-
שא ָפנָ י .כב וַ ַּת ֲעבֹר ַה ּ ִמנְ ָחה ַע ּ ָ
ַההוּא ַ ּב ּ ַמ ֲחנֶ ה.
פרק לג :א וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
שא יַ ֲעקֹב ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנה ֵע ָשׂ ו ָ ּבא וְ ִע ּמוֹ ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁיש וַ ַ ּי ַחץ
ת-ה ׁ ּ ְש ָפחוֹ ת
ת-היְ לָ ִדים ַעל-לֵ ָאה וְ ַע ָ
ֶא ַ
ל-ר ֵחל וְ ַעל ׁ ְש ֵּתי ַה ׁ ּ ְש ָפחוֹ ת .ב וַ ָ ּי ֶשׂ ם ֶא ַ
ת-ר ֵחל וְ ֶאת-יוֹ ֵסף
יהן ִר ׁ
יה ַא ֲחרֹנִ ים וְ ֶא ָ
אשֹנָ ה וְ ֶאת-לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָ
וְ ֶאת-יַ לְ ֵד ֶ
יהם וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ַא ְר ָצה ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ַע ִ ּ
ד-ג ׁ ְש ּתוֹ ַעד-
ַא ֲחרֹנִ ים .ג וְ הוּא ָע ַבר לִ ְפנֵ ֶ
שא
ארו וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ֵקה ּו וַ ִ ּי ְבכּ וּ .ה וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ל-צ ָ ּו ָ
ָא ִחיו .ד וַ ָ ּי ָרץ ֵע ָשׂ ו לִ ְק ָראתוֹ וַ יְ ַח ְ ּב ֵקה ּו וַ ִ ּי ּפֹל ַע ַ
ֹאמר ַהיְ לָ ִדים
ֶא ֵ
י-א ֶּלה ָּל ְך וַ ּי ַ
ֹאמר ִמ ֵ
ת-היְ לָ ִדים וַ ּי ֶ
ת-ה ָ ּנ ׁ ִשים וְ ֶא ַ
ת-עינָ יו וַ ַ ּי ְרא ֶא ַ
יהן וַ ִּת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ יןָ.
ת-ע ְבדֶּ ָך .ו וַ ִּת ַ ּג ׁ ְשןָ ַה ׁ ּ ְש ָפחוֹ ת ֵה ָ ּנה וְ יַ לְ ֵד ֶ
ר-חנַ ן ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ֲא ׁ ֶש ָ
ֹאמר
ז וַ ִּת ַ ּג ׁש ַ ּגם-לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָ
יה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחו ּו וְ ַא ַחר נִ ַ ּג ׁש יוֹ ֵסף וְ ָר ֵחל וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ .ח וַ ּי ֶ
ֹאמר
ִמי לְ ָך ָּכ ַ
ֹא-חן ְ ּב ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י .ט וַ ּי ֶ
ֹאמר לִ ְמצ ֵ
ל-ה ּ ַמ ֲחנֶ ה ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפגָ ׁ ְש ִּתי וַ ּי ֶ
אתי
ֹאמר יַ ֲעקֹב ַאל-נָ א ִאם-נָ א ָמ ָצ ִ
ֵע ָשׂ ו יֶ ׁש-לִ י ָרב ָא ִחי יְ ִהי לְ ָך ֲא ׁ ֶשר-לָ ְך .י וַ ּי ֶ
ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָ
יתי ָפנֶ ָ
יך וְ לָ ַק ְח ָּת ִמנְ ָח ִתי ִמ ָ ּי ִדי ִּכי ַע ֵּ
יך ִּכ ְראֹת ּ ְפנֵ י ֱאל ִֹהים
ל-כן ָר ִא ִ
וַ ִּת ְר ֵצנִ י .יא ַקח-נָ א ֶא ִ ּ
י-ח ַ ּננִ י ֱאל ִֹהים וְ כִ י יֶ ׁש-לִ י-כֹל
ת-ב ְרכָ ִתי ֲא ׁ ֶשר ֻה ָבאת לָ ְך ִּכ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ֲאדֹנִ י
ֹאמר נִ ְס ָעה וְ נֵ לֵ כָ ה וְ ֵאלְ כָ ה לְ נֶ גְ דֶּ ָך .יג וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ְפ ַצר-בּ וֹ וַ ִ ּי ָּקח .יב וַ ּי ֶ
י-היְ לָ ִדים ַר ִּכים וְ ַהצּ ֹאן וְ ַה ָ ּב ָקר ָעלוֹ ת ָעלָ י ו ְּד ָפקוּם יוֹ ם ֶא ָחד וָ ֵמת ּו ָּכל-
י ֵֹד ַע ִּכ ַ
ַהצּ ֹאן .יד יַ ֲע ָבר-נָ א ֲאדֹנִ י לִ ְפנֵ י ַע ְבדּ וֹ וַ ֲאנִ י ֶא ְתנָ ֲהלָ ה לְ ִא ִּטי לְ ֶרגֶ ל ַה ּ ְמלָ אכָ ה ֲא ׁ ֶשר-
ֹאמר ֵע ָשׂ ו ַאצִּ יגָ ה-
ל-אדֹנִ י ֵשׂ ִע ָירה .טו וַ ּי ֶ
ר-אבֹא ֶא ֲ
לְ ָפנַ י וּלְ ֶרגֶ ל ַהיְ לָ ִדים ַעד ֲא ׁ ֶש ָ
א-חן ְ ּב ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י .טז וַ ָ ּי ׁ ָשב
ן-ה ָעם ֲא ׁ ֶשר ִא ִּתי וַ ּי ֶ
ָ ּנא ִע ּ ְמ ָך ִמ ָ
ֹאמר לָ ּ ָמה ֶ ּזה ֶא ְמ ָצ ֵ
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ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ֵע ָשׂ ו לְ ַד ְרכּ וֹ ֵשׂ ִע ָירה .יז וְ יַ ֲעקֹב נָ ַסע ֻסכּ ָֹתה וַ ִ ּי ֶבן לוֹ ָ ּביִ ת וּלְ ִמ ְקנֵ ה ּו
ָע ָשׂ ה ֻסכּ ֹת ַע ֵּ
ם-ה ּ ָמקוֹ ם ֻסכּ וֹ ת  .
ל-כן ָק ָרא ׁ ֵש ַ

יעקב פגע בעשו פגיעה קשה כשגנב לו את הבכורה .עשו רצה להורגו.
איך מפייסים אדם על כעס שכזה? יעקב שולח שליחים שיאמרו לעשו
בלי בושה שהוא ,יעקב ,רוצה למצוא חן בעיניו .חנופה והתרפסות
נתפסות כעניין משפיל בחברה מערבית אך לא בחברה מסורתית.
מדוע משפיל? משום שחנופה זוהי התנהגות בעלת מיקוד שליטה
חיצוני – אנו מפעילים את האחר ,מודים שאנו תלויים בו .לרגע איבדנו
את עצמנו ואנו מכוונים לרצות את האחר .איבוד של מיקוד השליטה
הפנימי בחברה מודרנית איננו עניין של מה בכך .אבל בחברה מסורתית
חנופה היא עניין שבשגרה ,היא אחותו של הכבוד והיא עוד כלי חשוב
במערך כלי ההישרדות של הקבוצה .יעקב מתכנן את הפיוס כך שלפני
שהוא ועשו ייפגשו פנים אל פנים עשו יקבל עוד ועוד מתנות מיעקב,
מתנה אחר מתנה ,ובכל פעם יציין נותן המתנה שהמעניק הוא עבדו
של עשו ,יעקב .מה קורה לאדם שמקבל מתנות יקרות ערך בזו אחר
זו מאדם שמכנה עצמו "עבדו"? ודאי שהמעשה מרכך את הכעס .אם
כן ,מדוע איננו משתמשים בטכניקה זו בחברה המודרנית? אנו נסתפק
בהתנצלות ובהודאה בכך שטעינו ואנו מצטערים אבל על פי רוב לא
נוותר על עצמיותנו – לא נתחנן ולא נתחנף וודאי לא נתרפס אף על פי
שזה לעיתים יכול בהחלט לעזור .קשה מאוד לאדם הזוכה לכבוד כזה,
כפי שזוכה לו עשו ,להמשיך ולכעוס על מי שמעניק לו את הכבוד.
וכמו שכבר ציינו ,באותם ימים סלחו ביתר קלות מאשר היום .הרגש
קבע יותר מאשר העובדות ההיסטוריות .במילים אחרות ,האמת היתה
משנית לקשר החדש שנוצר.
פעמים רבות כשבן החברה המסורתית מתחנף לבן החברה
המודרנית ,בן החברה המודרנית לא יהיה ער לחנופה וגם לא יהיה
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מודע לכך שהיא אכן משנה את התייחסותו ואת התנהגותו .הכישורים
החברתיים הללו כבר נשכחו במערב בחמש-מאות השנים האחרונות.
לעומת זאת כשמתחנפים לבן החברה המסורתית הוא נוטה להיות
יותר ער לכך ולעיתים הוא אף ממהר להחמיא לבן-שיחו כדי שלא
יהיה "חייב לו" .לחלופין הוא לעיתים מסרב לקבל את המחמאה
ואומר שבעצם הוא לא כל כך גדול ומוצלח כפי שבן שיחו מתאר
אותו ,כל זה כדי שלא להיות שבוי במחמאות.
יעקב אינו מתבייש להעמיד את השפחות ואת ילדיהן בקו הראשון
ולאחר מכן את לאה ואת ילדיה ולבסוף את רחל ויוסף כך שהם
יהיו הכי מוגנים אם עשו יתקוף .זו אינה חברה שוויונית .בחברה
הזאת רגשות האב קובעים מעמדות במשפחה .יעקב ממשיך בחנופה
ומשתחווה שבע פעמים עד הגיעו אל עשו .לאחר מכן הם בוכים
יחדיו – צער משותף שמזמין קרבה .החנופה טרם הסתיימה :השפחות
וילדיהן ,לאה וילדיה ורחל וילדיה כולם מגיעם להשתחוות לעשו.
יעקב ממשיך לכנות את עצמו "עבדך" ומבקש שוב ושוב למצוא חן
בעיניו במעשיו .הוא ממשיך להתחנף ומשווה את עשו לאלוהים כדי
שייקח את המתנה .למה? משום שסירוב לקבל מתנה כמוהו כהיעדר
פיוס .בעצם קבלת המתנה יש אמירה רגשית ברורה מאוד שכעת אני
אמור להרגיש אחרת כלפי נותן המתנה .זו אינה חברה מערבית שבה
הפרט אולי יכול לקבל מתנה ועדיין לכעוס על נותן המתנה – יש
הפרדה .חברה מסורתית אינה עושה תרגילים אנליטיים כאלה והרגש
של הפרט הוא על פי רוב אחד .בסיום ,לאחר שעשו לקח את מתנות
יעקב ,הוא ,יעקב ,מסרב לקבל עזרה מעשו .למה? אולי כדי שעשו
יישאר חייב לו .אולי הוא חושש להחליש כהוא זה את הריצוי .כך
מתנות משפיעות על כולנו.
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אדם מודרני :יעקב ,אילו אמר לי מישהו שהוא רוצה למצוא חן בעיני
זה היה מוריד מערכו .מה ,אין לו עצמי משלו?
יעקב :כשמישהו שואף לרצות אותך הוא נותן לך כבוד .איך אתה לא
מבין?

אונס דינה – מדוע חתונה עם הנאנסת מזכה את האנס?
פרק לד :א וַ ֵּת ֵצא ִדינָ ה ַ ּבת-לֵ ָאה ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ יַ ֲעקֹב לִ ְראוֹ ת ִ ּב ְבנוֹ ת
ן-חמוֹ ר ַה ִח ִ ּוי נְ ִשׂ יא ָה ָא ֶרץ וַ ִ ּי ַּקח א ָֹת ּה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב
ָה ָא ֶרץ .ב וַ ַ ּי ְרא א ָֹת ּה ׁ ְשכֶ ם ֶ ּב ֲ
ת-ה ַ ּנ ֲע ָר וַ יְ ַד ֵ ּבר ַעל-
א ָֹת ּה וַ יְ ַע ֶ ּנ ָה .ג וַ ִּת ְד ַ ּבק נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ִדינָ ה ַ ּבת-יַ ֲעקֹב וַ ֶ ּי ֱא ַהב ֶא ַ
ת-ה ַ ּילְ דָּ ה ַה ּזֹאת
ל-חמוֹ ר ָא ִביו לֵ אמֹר ַקח-לִ י ֶא ַ
ֹאמר ׁ ְשכֶ ם ֶא ֲ
לֵ ב ַה ַ ּנ ֲע ָר .ד וַ ּי ֶ
ש ֶדה
ת-מ ְקנֵ ה ּו ַ ּב ּ ָ ׂ
לְ ִא ׁ ּ ָשה  .ה וְ יַ ֲעקֹב ׁ ָש ַמע ִּכי ִט ּ ֵמא ֶאת-דִּ ינָ ה ִב ּתוֹ ו ָּבנָ יו ָהי ּו ֶא ִ
י-שכֶ ם ֶאל-יַ ֲעקֹב לְ ַד ֵ ּבר ִא ּתוֹ  .ז ו ְּבנֵ י
וְ ֶה ֱח ִר ׁש יַ ֲעקֹב ַעד-בּ ָֹאם .ו וַ ֵ ּי ֵצא ֲחמוֹ ר ֲא ִב ׁ ְ
ן-ה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְּכ ׁ ָש ְמ ָעם וַ ִ ּי ְת ַעצְּ ב ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים וַ ִ ּי ַחר לָ ֶהם ְמאֹד ִּכי-נְ ָבלָ ה
יַ ֲעקֹב ָ ּבא ּו ִמ ַ
ָע ָשׂ ה ְביִ ְשׂ ָר ֵאל לִ ׁ ְש ַּכב ֶא ַ ּ
ת-בת-יַ ֲעקֹב וְ כֵ ן ל ֹא יֵ ָע ֶשׂ ה .ח וַ יְ ַד ֵ ּבר ֲחמוֹ ר ִא ָּתם
לֵ אמֹר ׁ ְשכֶ ם ְ ּבנִ י ָח ׁ ְש ָקה נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ִב ְּתכֶ ם ְּתנ ּו נָ א א ָֹת ּה לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה .ט וְ ִה ְת ַח ְּתנ ּו
א ָֹתנ ּו ְ ּבנ ֵֹתיכֶ ם ִּת ְּתנוּ-לָ נ ּו וְ ֶא ְ ּ
ת-בנ ֵֹתינ ּו ִּת ְקח ּו לָ כֶ ם .י וְ ִא ָּתנ ּו ֵּת ׁ ֵשב ּו וְ ָה ָא ֶרץ
יה וְ ֶאל-
ל-א ִב ָ
ֹאמר ׁ ְשכֶ ם ֶא ָ
ִּת ְהיֶ ה לִ ְפנֵ יכֶ ם ׁ ְשב ּו ו ְּס ָחרו ָּה וְ ֵה ָא ֲחז ּו ָ ּב ּה .יא וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ֵאלַ י ֶא ֵּתן .יב ַה ְרבּ ּו ָעלַ י ְמאֹד מ ַֹהר
א-חן ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם וַ ֲא ׁ ֶשר ּת ְ
יה ֶא ְמ ָצ ֵ
ַא ֶח ָ
ת-ה ַ ּנ ֲע ָר לְ ִא ׁ ּ ָשה .יג וַ ַ ּי ֲענ ּו ְבנֵ י-
ֹאמר ּו ֵאלָ י ו ְּתנוּ-לִ י ֶא ַ
ו ַּמ ָּתן וְ ֶא ְּתנָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּת ְ
ת-חמוֹ ר ָא ִביו ְ ּב ִמ ְר ָמה וַ יְ ַד ֵ ּבר ּו ֲא ׁ ֶשר ִט ּ ֵמא ֵאת דִּ ינָ ה
ת-שכֶ ם וְ ֶא ֲ
יַ ֲעקֹב ֶא ׁ ְ
ת-אח ֵֹתנ ּו לְ ִא ׁיש
יהם ל ֹא נוּכַ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה לָ ֵתת ֶא ֲ
ֹאמר ּו ֲאלֵ ֶ
ֲאח ָֹתם .יד וַ ּי ְ
ְ
י-ח ְר ּ ָפה ִהוא לָ נוּ .טו ַאך ְ ּ
בזֹאת נֵ אוֹ ת לָ כֶ ם ִאם ִּת ְהי ּו כָ מֹנ ּוֲא ׁ ֶשר-לוֹ ָע ְרלָ ה ִּכ ֶ
ת-בנ ֵֹתינ ּו לָ כֶ ם וְ ֶא ְ ּ
לְ ִה ּמֹל לָ כֶ ם ָּכל-זָ כָ ר .טז וְ נָ ַתנּ ּו ֶא ְ ּ
ת-בנ ֵֹתיכֶ ם נִ ַּקח-לָ נ ּו וְ יָ ׁ ַש ְבנ ּו
ִא ְּתכֶ ם וְ ָהיִ ינ ּו לְ ַעם ֶא ָחד .יז וְ ִאם-ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו ֵאלֵ ינ ּו לְ ִה ּמוֹ ל וְ לָ ַק ְחנ ּו ֶא ִ ּ
ת-ב ֵּתנ ּו
ֹא-א ַחר
ן-חמוֹ ר .יט וְ ל ֵ
יהם ְ ּב ֵעינֵ י ֲחמוֹ ר ו ְּב ֵעינֵ י ׁ ְשכֶ ם ֶ ּב ֲ
יטב ּו ִד ְב ֵר ֶ
וְ ָהלָ כְ נוּ .יח וַ ִ ּי ְ
ַה ַ ּנ ַער לַ ֲעשׂ וֹ ת ַהדָּ ָבר ִּכי ָח ֵפץ ְ ּב ַבת-יַ ֲעקֹב וְ הוּא נִ כְ ָ ּבד ִמכּ ֹל ֵ ּבית ָא ִביו .כ וַ ָ ּיבֹא
ל-אנְ ׁ ֵשי ִע ָירם לֵ אמֹר .כא ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ל-ש ַער ִע ָירם וַ יְ ַד ְ ּבר ּו ֶא ַ
ֲחמוֹ ר ו ׁ ְּשכֶ ם ְ ּבנוֹ ֶא ׁ ַ
ָה ֵא ֶּלה ׁ ְשלֵ ִמים ֵהם ִא ָּתנ ּו וְ יֵ ׁ ְשב ּו ָב ָא ֶרץ וְ יִ ְס ֲחר ּו א ָֹת ּה וְ ָה ָא ֶרץ ִה ֵ ּנה ַר ֲח ַבת-
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ת-בנ ָֹתם נִ ַּקח-לָ נ ּו לְ נָ ׁ ִשים וְ ֶא ְ ּ
יהם ֶא ְ ּ
ת-בנ ֵֹתינ ּו נִ ֵּתן לָ ֶהם .כב ַא ְך-
יָ ַדיִ ם לִ ְפנֵ ֶ
ְ ּבזֹאת יֵ אֹת ּו לָ נ ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים לָ ׁ ֶש ֶבת ִא ָּתנ ּו לִ ְהיוֹ ת לְ ַעם ֶא ָחד ְ ּב ִה ּמוֹ ל לָ נ ּו ָּכל-זָ כָ ר
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם נִ ּמֹלִ ים .כג ִמ ְקנֵ ֶהם וְ ִקנְ יָ נָ ם וְ כָ ְ ּ
ל-ב ֶה ְמ ָּתם ֲהלוֹ א לָ נ ּו ֵהם ַא ְך נֵ אוֹ ָתה
ל-שכֶ ם ְ ּבנוֹ ָּכל-י ְֹצ ֵאי ׁ ַש ַער ִעירוֹ
ל-חמוֹ ר וְ ֶא ׁ ְ
לָ ֶהם וְ יֵ ׁ ְשב ּו ִא ָּתנוּ .כד וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ֶא ֲ
ישי ִ ּב ְהיוֹ ָתם כּ ֲֹא ִבים
וַ ִ ּי ּמֹל ּו ָּכל-זָ כָ ר ָּכל-י ְֹצ ֵאי ׁ ַש ַער ִעירוֹ  .כה וַ יְ ִהי ַב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ל-ה ִעיר ֶ ּב ַטח
וַ ִ ּי ְקח ּו ׁ ְשנֵ ְ
י-בנֵ י-יַ ֲעקֹב ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י ֲא ֵחי ִדינָ ה ִא ׁיש ַח ְרבּ וֹ וַ ָ ּיבֹא ּו ַע ָ
י-ח ֶרב וַ ִ ּי ְקח ּו ֶאת-דִּ ינָ ה
ת-שכֶ ם ְ ּבנוֹ ָה ְרג ּו לְ ִפ ָ
ת-חמוֹ ר וְ ֶא ׁ ְ
וַ ַ ּי ַה ְרג ּו ָּכל-זָ כָ ר .כו וְ ֶא ֲ
ל-ה ֲחלָ לִ ים וַ ָ ּיבֹ ּז ּו ָה ִעיר ֲא ׁ ֶשר ִט ּ ְמא ּו
ִמ ֵ ּבית ׁ ְשכֶ ם וַ ֵ ּי ֵצאוּ .כז ְ ּבנֵ י יַ ֲעקֹב ָ ּבא ּו ַע ַ
יהם וְ ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ֲאחוֹ ָתם .כח ֶאת-צֹאנָ ם וְ ֶא ְ ּ
ת-א ׁ ֶשר
ר-ב ִעיר וְ ֶא ֲ
ת-חמ ֵֹר ֶ
ת-ב ָק ָרם וְ ֶא ֲ
ל-חילָ ם וְ ֶא ָּ
ש ֶדה לָ ָקחוּ .כט וְ ֶא ָּ
ַ ּב ּ ָ ׂ
יהם ׁ ָשב ּו וַ ָ ּיבֹ ּז ּו וְ ֵאת
ת-כ ַ
ת-כ ֵ
ל-ט ּ ָפם וְ ֶאת-נְ ׁ ֵש ֶ
ישנִ י
ל-ש ְמעוֹ ן וְ ֶאל-לֵ וִ י ֲעכַ ְר ֶּתם א ִֹתי לְ ַה ְב ִא ׁ ֵ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶא ׁ ִ
ל-א ׁ ֶשר ַ ּב ָ ּביִ ת .ל וַ ּי ֶ
ָּכ ֲ
ְ ּבי ׁ ֵֹשב ָה ָא ֶרץ ַ ּב ְּכנַ ֲענִ י ו ַּב ּ ְפ ִר ִ ּזי וַ ֲאנִ י ְמ ֵתי ִמ ְס ּ ָפר וְ נֶ ֶא ְספ ּו ָעלַ י וְ ִהכּ וּנִ י וְ נִ ׁ ְש ַמ ְד ִּתי
ת-אחוֹ ֵתנוּ.
ֹאמר ּו ַהכְ זוֹ נָ ה יַ ֲע ֶשׂ ה ֶא ֲ
יתי .לא וַ ּי ְ
ֲאנִ י ו ֵּב ִ

דינה הולכת להיפגש עם חברותיה .בחברה של ימים עברו היא ודאי
לא יכלה להיפגש עם בנים .לנשיא הארץ שהוא אדם חשוב קראו
חמור .כנראה בעבר החמור היה בעל חיים מכובד כמו הנחש (נחש
העמוני) והחולדה (חולדה הנביאה) .בימינו נבחר לקרוא לילדים
בשמות של בעלי חיים שמסמלים ערכים חיוביים :אריה – כבוד ,זאב
– חוכמה ,דבורה – חריצות ,יעל – יופי וכדומה .ניתן לשער שבאותם
ימים המנעד הרגשי היה רחב יותר מאשר היום .דומה שאנשים יכלו
להתחבר גם לרגשות של פחד ולהודות בהם ,ועל כן רצו ילד ערמומי
שחיתתו תיפול על כולם – נחש; או ילד שיודע להסתדר ולהתחמק
כחולדה ,אולי סבלני כחמור ,רך ונעים כשפן (שפן הסופר) וכדומה.
באופן דומה גם האינדיאנים קוראים לילדיהם במגוון שמות .אכן,
חברות מסורתיות מופנמות פחות ודרמטיות יותר מאשר חברות
מודרניות והן צבעוניות בביטוייהן הרגשיים.
הרעיון שאפשר לאנוס בחורה כדי לזכות בה אינו חדש .כך
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חטפו להם בני שבט בנימין נשים מבנות שילה בהסכמת בני ישראל
(שופטים כא ,טז-כד); בחורה דרוזית טענה במשפטו של האיש שאנס
אותה שהיא מחויבת לאהוב את הגבר הראשון ששכב איתה .גם
בימינו בכמה ממדינות ערב אנס יכול להסכים להתחתן עם הנאנסת
כדרך לחמוק ממשפט או מעונש כבד יותר .בעצם החתונה מכופר
מעשה האונס – אם תשלום מוהר נתפס כקניית האישה ובעקבותיו
ניתן ההיתר לשכב איתה הרי לא חשוב אם התשלום קדם לבעילה או
שהתקבל לאחריה .אנו מתרשמים מחשיבה אסוציאטיבית שבה דבר
מתקשר לדבר לאו דווקא בסדר לוגי של סיבה ותוצאה.
שכם בן חמור לא חש שנהג בדינה בתוקפנות ,הוא דווקא חש
שהוא מאוהב בה .הוא ואביו באים בתמימות ומבקשים את ידה של
דינה כדרך לפתרון הבעיה .שמעון ולוי ,בני יעקב ,רואים בזה מעשה
שלא ייעשה ,מעשה של טומאה ונבלה שבעטיו הם מוכנים להרוג לא
רק את מי שעשה את המעשה ,אלא גם את כל בני עדתו .הם עסוקים
כמובן בכבודם ולא בדינה .הם מצליחים להוליך שולל את שכם ואת
חמור אביו ומבקשים כתנאי לחתונה שכל עדתם תעשה ברית מילה.
הם מנסחים את בקשתם בתמימות לכאורה ומגלים כישורים חברתיים
ניכרים .הם מבקשים שהחיווים ימולו את עצמם כדי שהם יהיו לעם
אחד – מבטיחים אחדות ברוח התקופה .אבל הם גם מוסיפים "בשיא
התמימות" שהחיווים אינם חייבים לעשות זאת .אם אינם רוצים ,בני
יעקב פשוט ייקחו את אחותם וילכו .קשה לחשוד בניסוח מקבל כל
כך ולא מאיים .למרבה הפלא החיווים מסכימים .לאנשים מבוגרים
לא קל לעבור ברית מילה אבל ייתכן שבני העדה מסכימים משום
שהמנהיג שלהם ובנו מבקשים זאת מהם .הדבר דומה למצב שבו
הרבנות תדרוש ברית מילה כתנאי לחתונה עם יהודייה לא רק מהחתן,
אלא גם ממשפחתו המורחבת .זוהי החשיבה השבטית של אותם ימים.
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שמעון ולוי מנצלים את מצבם השברירי של הנימולים וטובחים בהם.
אלה כישורים חברתיים או מניפולציות שבמערב נשכחו כבר מזמן והם
יכולים להזכיר את עורמתו של סאדאת טרם מלחמת יום כיפור שעזרה
לו להפתיע את ישראל .הוא השתמש בכמה מניפולציות .למשל ,הוא
גייס את צבאו שוב ושוב מבלי לפתוח במלחמה עד שישראל התרגלה
לכך ואז באה ההפתעה; השימוש ביום הקדוש ביותר ליהודים ,יום
כיפור ,שבו אנשים שרויים בצום ונמצאים בבית הכנסת; שליחת
שליח שיציע לגורם שלישי תהליך שלום באופן שירדים את ישראל
ועוד .המערב האינדיבידואלי המרוכז בעצמו ואינו ער לאחר שכח
כישורים הישרדותיים אלה ,מה שלעיתים עלול לסכן אותו.
סיפור אונס דינה מאפשר הצצה לנאיביות של הרוע (על משקל
"הבנאליות של הרוע" ,מושג שטבעה חנה ארנדט) .בעת החדשה אונס
הוא נושא טעון ביותר ומתוך סבך ההתייחסויות ייתכן שאבד משהו
מההבנה הבסיסית שמאפשר סיפור קדום זה .דומה ששכם עסוק כל
כך בסיפוק יצריו שהוא באמת לא מבין מה אינו כשורה במעשהו.
הוא אונס את דינה ומתאהב בה .לדידו היא עשתה לו טוב והוא מוכן
לעשות הרבה בשבילה – לבקש מיעקב את ידה ,לבצע ברית מילה
בגיל מבוגר ,לשכנע את כל אנשי שבטו שאף הם יעברו ברית מילה
ולתת מוהר – כמה שמשפחתה תבקש .תחילה הרשה לעצמו הכול
וכעת הוא מוכן לתת הכול – "בחור טוב" .אז היכן הרוע? דינה אינה
מוזכרת כלל – לא על ידי שכם וגם לא על ידי בני משפחתה – חוץ
מהעובדה שעינו אותה .רגשותיה אינם מעניינים איש וגם עתידה
לאחר האונס לוט בערפל .לאחר הרצח הקבוצתי שביצעו שמעון ולוי
בשבט החיווי מסופר שהם לקחו את דינה משם .רק כעת אנו מבינים
שכחלק מ"ההסכם" וכדי להסוות את כוונותיהם הזדוניות הם החזירו
את דינה למי שאנס אותה או כלל לא לקחו אותה משם .כלומר גם
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שכם וגם שמעון ולוי משתמשים בקורבן לצורכיהם ללא כל רגשי
אשמה ,ההבדל ביניהם הוא ששכם נכנע ליצריו ,ואילו שמעון ולוי
תכננו את מעשה הרצח – מה שהופך את מעשיהם לגרועים הרבה
יותר .יכולתם של בני החברה המסורתית להיות רגישים וערים לאחר
נובעת אפוא יותר מהחשש ומהצורך להסתדר בקבוצה מאשר מקבלת
אחריות ותחושות אשמה .מצב עניינים זה יכול להוביל לפגיעה קשה
ורעה בקורבן גם אם לא זו היתה הכוונה ,במיוחד בעת שנופל מחסום
הפחד הקבוצתי .דומה שאילו נשפט שכם למאסר בחברה המודרנית
הוא באמת לא היה מבין על מה ולמה והיה חווה עצמו כטהור .גם
שמעון ולוי היו טוענים ששמרו על כבוד משפחתם החשוב מטובתו
של כל פרט במשפחה .זהו עולם שבו לפרט אין זכויות ועל כן לעולם
לא יגיד "זכותי ."...ללא התפתחות רגשות אשמה "בשלב הדפרסיבי",
שבו הילד מתחיל לקבל אחריות על התייחסותו לאם ,ניתן לעשות
מעשים רעים מבלי להבין כמה הם רעים .לצערנו ,זה המצב בלא מעט
חברות מסורתיות ובעטיו נרמסות זכויות הפרט .רגשות אשמה וקבלת
אחריות מאפשרים לאדם להבין מה הוא גורם לאחר יותר מכל הנחיה
קבוצתית חיצונית.
יעקב כועס על התנהגותם של שמעון ולוי משום שהוא חושש
שהמקומיים ינקמו בו .הוא אינו נוזף בשני בניו שהפכו לרוצחים .גם
דינה אינה בראש מעייניו .והאחים ,החושבים במונחים של "נבלה
עשה בישראל" ,דאגו לכבודם ולא לאחותם .כך קובר האיום החיצוני
את היכולת להתפנות כדי לחוש אשמה ולקבל אחריות .מנגד ,בחברות
מסורתיות רבות כשנופל האיום החיצוני – הכול מותר.
אדם מודרני :דינה ,איך את מרגישה בכל הסיפור הזה?
דינה :טוב שאחי הגנו על כבוד משפחתנו.
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אדם מודרני :היית מעדיפה להיות נשואה לשכם?
דינה :כן ,משום שכעת אף אחד לא ירצה להתחתן איתי.
אדם מודרני :את לא שמה לב שיש סתירה בדברייך?
דינה :אז מה?

איך מחליפים זהות?
ה-שם
ב-שם וַ ֲע ֵשׂ ׁ ָ
ית-אל וְ ׁ ֶש ׁ ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל-יַ ֲעקֹב קוּם ֲעלֵ ה ֵב ֵ
פרק לה :א וַ ּי ֶ
ִמזְ ֵ ּב ַח לָ ֵאל ַה ִ ּנ ְר ֶאה ֵאלֶ ָ
יך ְ ּב ָב ְר ֲח ָך ִמ ּ ְפנֵ י ֵע ָשׂ ו ָא ִח ָ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ
יך .ב וַ ּי ֶ
ת-אל ֵֹהי ַה ֵ ּנכָ ר ֲא ׁ ֶשר ְ ּבתֹכְ כֶ ם וְ ִה ַּט ֲהר ּו וְ ַה ֲחלִ יפ ּו
ל-א ׁ ֶשר ִע ּמוֹ ָה ִסר ּו ֶא ֱ
וְ ֶאל ָּכ ֲ
ה-שם ִמזְ ֵ ּב ַח לָ ֵאל ָהעֹנֶ ה א ִֹתי
ית-אל וְ ֶא ֱע ֶשׂ ׁ ּ ָ
ִשׂ ְמל ֵֹתיכֶ ם .ג וְ נָ קו ָּמה וְ נַ ֲעלֶ ה ֵ ּב ֵ
ל-אל ֵֹהי
ְ ּביוֹ ם ָצ ָר ִתי וַ יְ ִהי ִע ּ ָמ ִדי ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ָהלָ כְ ִּתי .ד וַ ִ ּי ְּתנ ּו ֶאל-יַ ֲעקֹב ֵאת ָּכ ֱ
יהם וַ ִ ּי ְטמֹן א ָֹתם יַ ֲעקֹב ַּת ַחת ָה ֵאלָ ה
ת-ה ְ ּנזָ ִמים ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָאזְ נֵ ֶ
ַה ֵ ּנכָ ר ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ ָדם וְ ֶא ַ
ם-שכֶ ם.
ֲא ׁ ֶשר ִע ׁ ְ
ֹאמר-לוֹ ֱאל ִֹהים
ט וַ ֵ ּי ָרא ֱאל ִֹהים ֶאל-יַ ֲעקֹב עוֹ ד ְ ּבבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן ֲא ָרם וַ יְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ  .י וַ ּי ֶ
ׁ ִש ְמ ָך יַ ֲעקֹב ל ֹא-יִ ָּק ֵרא ׁ ִש ְמ ָך עוֹ ד יַ ֲעקֹב ִּכי ִאם-יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ׁ ְש ֶמ ָך וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאת-
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ֵאל ׁ ַשדַּ י ּ ְפ ֵרה ו ְּר ֵבה גּ וֹ י ו ְּק ַהל גּ וֹ יִ ם יִ ְהיֶ ה
ׁ ְשמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל .יא וַ ּי ֶ
ִמ ּ ֶמ ָּך ו ְּמלָ כִ ים ֵמ ֲחלָ ֶצ ָ
ת-ה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם וּלְ יִ ְצ ָחק לְ ָך
יך יֵ ֵצאוּ .יב וְ ֶא ָ
ֶא ְּתנֶ ָ ּנה וּלְ זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ
ת-ה ָא ֶרץ.
יך ֶא ֵּתן ֶא ָ

כך מחליפים זהות בקלות יחסית בימי קדם .הזהות של האדם באותם
ימים לא היתה חוויה פנימית שלו כאינדיבידואל ,חוויה שאחראית
לרציפות ה"אני" מעבר לזמן ולמקום .באותם ימים הזהות היתה
גמישה הרבה יותר משום שהפרט התאים עצמו לקבוצה .כך יכול היה
יעקב לדרוש מבני ביתו להסיר את האלילים ומעתה להאמין באלוהים
ללא טראומה מיוחדת .אין הדבר דומה להמרת הדת של היום שבגלל
האינדיבידואציה של הפרט היא מלווה לעיתים במשבר זהות .יעקב
השכיל להפוך את המעשה לאירוע מכונן – בני ביתו של יעקב ויתרו
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על תכשיטיהם ,החליפו בגדים והרגישו טהורים .ויתור על תכשיטים
משמעותו בעצם להישאר אתה עצמך ללא קישוטים בדומה לאמונה
באל אחד מופשט שלא ניתן לעטרו בתכשיטים .זוהי ,כפי שאמרנו,
תחילתה של אינדיבידואציה ,המציבה את האדם במרכז ,ויידרשו לה
עוד שנים רבות ,עד לעת החדשה ,כדי להגיע לפריחה מלאה.
עתה מחליף אלוהים את שמו של יעקב ל"ישראל ".השם יעקב
נשמע קצת קטן וחלש – זה האוחז בעקב אחיו הבכור" .ישראל" לעומת
זאת היא מילה של עוצמה וכוח שהעניק ליעקב כזכור האיש (המלאך)
שאיתו נאבק ("כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל") .החלפת שם
פרטי היא גם בימינו לעיתים רצון להחלפת זהות – תהליך נפשי-רגשי
שאינו פשוט כלל לאינדיבידואל מודרני שיש לו בעיקר את עצמו .אבל
ליעקב תהליך החלפת השם הוא לא טראומתי אלא מרומם – הוא
מזדהה עם התפקיד החדש שיועד לו .זה מי שהוא מהיום והלאה (גם
אברהם ושרה עברו כזכור תהליך כזה) .מעבר לכך ,האדם המודרני
לא ירצה ששמו יעיד עליו מי הוא .כך נעמי למשל לא תרצה שיגידו
שהיא נעימה בגלל שמה ,אלא בגלל מי שהיא .גם עוז ירצה שיעריכו
את האומץ שלו לא בזכות שמו ,אלא בזכות מי שהוא .אבל ליעקב
אין בעיה להיות בעל שם שמעיד על מי שהוא – כשאין אישיות
אינדיבידואלית הפרט זקוק להוכחות מבחוץ.
אדם מודרני :יעקב ,בבית הוריך היית "איש תם יושב אוהלים" ,הילד
הצעיר האוחז בעקבו של הבכור .אתה חושב שכל האופי שלך יכול
להשתנות בזכות שינוי השם?
יעקב :למה לא? מה שרואים ומה ששומעים זה מה שקובע.
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גילוי עריות במשפחת יעקב – למה?
פרק לה :כב וַ יְ ִהי ִ ּב ׁ ְשכּ ֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּב ָא ֶרץ ַה ִהוא וַ ֵ ּילֶ ְך ְראו ֵּבן וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ֶא ִ ּ
ת-בלְ ָהה
ּ ִפילֶ גֶ ׁש ָא ִביו וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל  .

ראובן שוכב עם בלהה שאיננה אימו אבל היא פילגש אביו .יעקב,
שהמעשה נודע לו ,אינו מגיב ומתייחס לחטאו של ראובן רק טרם מותו
בברכות שהוא מברך את ילדיו .סביר להניח שבאותם ימים ,כאשר
לאנשים היו פחות גבולות מופנמים והציות היה בעיקרו עקב איום
חיצוני ,היו הרבה יותר מעשים של גילוי עריות ועל כן יעקב מבליג,
בשלב זה לפחות .הטאבו על קיום יחסי מין בתוך המשפחה רווח
כמעט בכל התרבויות ובכל הזמנים אולם אנו רואים שיעקב ,כמו יתר
בני תקופתו ,היה הרבה יותר סלחני לטבע האדם .בעיניים מודרניות,
יעקב היה אב גרוע ביותר .שני בניו ,שמעון ולוי ,רוצחים .בנו הבכור
שוכב עם פילגשו ,הוא מפלה בין נשותיו – אוהב את רחל יותר מאשר
את לאה ובהמשך ,בסיפור יוסף ,נראה כיצד הוא מפלה בין ילדיו .מה
צריך עוד? האמת היא שהיה לו סבא – אברהם – שניתן היה "ללמוד"
ממנו .אף הוא קיפח את ישמעאל ביחס ליצחק ואת יצחק היה מוכן
להקריב לאלוהים .הן הרצח והן גילוי העריות מקורם בכך שלבניו של
יעקב לא היתה יראת כבוד כלפיו – מונח המשקף ,כפי שאמרנו ,את
הפחד והכבוד המהולים זה בזה .המשותף לשני המקרים הוא העובדה
שהילדים "מתנפחים" ותופסים את מקום האב בהחלטות חשובות וכן
ביחסי מין .דומה שיעקב היה אב חלש גם במונחי אותם ימים ,אב
שלא ידע לגרום לילדיו לפחד ממנו ולכבד אותו – המקבילה להצבת
גבולות תקיפה בחברה המודרנית .ניתן לדמיין שאילו באו בטענות
לראובן על מעשה זה של גילוי עריות הוא לא היה מקבל אחריות והיה
משיב שהוא לא אשם משום שאביו ,יעקב ,לא הזהיר אותו ולא איים
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עליו שלא יעשה זאת .סביר להניח שבהיות ראובן הבן הבכור הוא זכה
לפינוק יתר ,כמו שרווח לא אחת במשפחות מסורתיות בימינו ,וחש
שהכול מגיע לו ובכלל זה עשיית מעשה המאיים על ההגמוניה של
אבי המשפחה (ראו מקרה אבשלום ואדוניה).
אדם מודרני :בלהה ,ראובן בא ושוכב איתך ולך אין מה לומר?
בלהה :מה יכולתי לעשות?
אדם מודרני :יעקב ,למה אתה שותק?
יעקב :זה כבר קרה .אז למה לעשות מזה עניין ולריב עם בכורי ראובן?

מות יצחק – לאן הולך המת?
ל-ע ּ ָמיו זָ ֵקן ו ְּשׂ ַבע יָ ִמים וַ ִ ּי ְק ְ ּבר ּו אֹתוֹ
פרק לה :כט וַ ִ ּיגְ וַ ע יִ ְצ ָחק וַ ָ ּי ָמת וַ ֵ ּי ָא ֶסף ֶא ַ
ֵע ָשׂ ו וְ יַ ֲעקֹב ָ ּבנָ יו.

יצחק מת והוא נאסף אל עמיו .כך חוו בני אותם ימים את המוות –
האדם חוזר לעמו והוא שוב חלק מקבוצתו .יש בזה משהו מנחם ללא
ספק .יעקב יאמר באחרית חייו "אני נאסף אל עמי" .גם על אברהם
כתוב שהוא נאסף אל עמיו .סביר להניח שבעת ההיא אנשים האמינו
בחיים שלאחר המוות (כפי שנראה בסיפור העלאתו של שמואל באוב)
משום שהמחשבה שאין המשך לאדם ולנשמתו דורשת כושר הפשטה
לא פשוט גם בימינו אנו – הקבלה שאין כלום לאחר המוות.
אדם מודרני :עשו ויעקב ,אם אביכם לא היה מת זקן ושבע ימים מה
זה היה אומר עליו?
עשו ויעקב :מה זה אם? הוא מת זקן ושבע ימים.

105

האבולוציה של החשיבה

יוסף ואחיו א –
האם מותר להורה שלא לאהוב את ילדיו במידה שווה?
פרק לז :א וַ ֵ ּי ׁ ֶשב יַ ֲעקֹב ְ ּב ֶא ֶרץ ְמגו ֵּרי ָא ִביו ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען .ב ֵא ֶּלה ּתֹלְ דוֹ ת יַ ֲעקֹב
ת-א ָחיו ַ ּבצּ ֹאן וְ הוּא נַ ַער ֶא ְ ּ
ת-בנֵ י ִבלְ ָהה
ע-ע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה ר ֶֹעה ֶא ֶ
ן-ש ַב ֶ
יוֹ ֵסף ֶ ּב ׁ ְ
ּ
ּ
וְ ֶא ְ ּ
יהם .ג וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ל-א ִב ֶ
ת-בנֵ י זִ לְ ָפה נְ ׁ ֵשי ָא ִביו וַ ָי ֵבא יוֹ ֵסף ֶאת-דִּ ָ ּב ָתם ָר ָעה ֶא ֲ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
י-בן-זְ ֻקנִ ים הוּא לוֹ וְ ָע ָשׂ ה לוֹ ְכתֹנֶ ת ַפ ִּסים .ד וַ ִי ְרא ּו
ל-בנָ יו ִכ ֶ
ָא ַהב ֶאת-יוֹ ֵסף ִמ ָכ ָ
ּ
ּ
ּ
ל-א ָחיו וַ ִי ְשׂ נְ א ּו אֹתוֹ וְ ל ֹא יָ כְ ל ּו דַּ ְברוֹ לְ ׁ ָשל ֹם.
יהם ִמ ָכ ֶ
ֶא ָחיו ִּכי-אֹתוֹ ָא ַהב ֲא ִב ֶ

הסיפור מתחיל ביוסף הסכסכן שמספר לאביו יעקב על מעללי בניו.
בימינו נאמר שהוא היה מלשין או רכלן או מסית אבל אלה היו חיי
השגרה במסגרת המשפחה או הקבוצה של העת העתיקה .בהיעדר
עצמי מגובש האדם חי פחות בתוך עצמו ויותר במרחב בינו ובין
האחר .לעיתים בני החברה המודרנית מתפלאים כיצד זה בן החברה
המסורתית שעובד איתם רץ מייד לספר לבוס על מעלליהם במקום
לנסות ולפתור את הבעיה בעצמו .הוא ער לכוחה של הסמכות ומנצל
אותו בניגוד לבן החברה המודרנית ,שמצפה מעצמו להתמודד עם
הבעיה .יעקב ,בן החברה המסורתית ,אינו מחויב לשוויון בין ילדיו.
כך נהג אברהם בחוסר שוויון כלפי יצחק וישמעאל .כך גם העדיפה
רבקה את יעקב ויצחק העדיף את עשו .יעקב אוהב יותר את יוסף,
אולי משום שהוא בנה של רחל אהובתו ,ונותן לו את מה שלא נתן
כנראה לאחרים – כתונת פסים .בחברות מסורתיות לעיתים קרובות
יש לבכור זכויות יתר אולם הצעיר עשוי לזכות בהגנה ובאהבה יותר
מכולם משום שכך חשים ההורים .לעיתים הדבר פוגע בהתפתחותו
ולעיתים הוא עוזר לו ,תלוי באופי הקשרים המתפתחים .קנאת האחים
אינה מאחרת לבוא ומתברר שיעקב לא למד דבר מילדותו שלו וממה
שקרה לו עם עשו אחיו.
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למה יעקב אינו בוחר לעבור שינוי? למה אינו אומר שהוא לא
רוצה לחזור על טעויות הוריו ,שהאפליה שנקטו סכסכה קשות בינו
ובין עשו? כפי שאמרנו ,שינוי אישי ואישיותי דורש מיקוד שליטה
פנימי ,וזה אינו הצד החזק של בעלי מיקוד שליטה חיצוני .אכן ,יעקב,
כיתר בני תקופתו ,מכוון החוצה ולא פנימה ,לעצמי .הוא אינו עסוק
באינטרוספקציה ,אלא בהתנהגות .אילו הגיע לטיפול פסיכולוגי היה
קשה מאוד למטפל לעבוד איתו .הוא היה מתקשה להתחבר לעולמו
הפנימי ,להכיר בו ולחקור אותו שלא לדבר על קבלת אחריות .הוא
היה מצפה מהמטפל שלא יפנה אותו לעצמו וישאל אותו מה הוא
מרגיש וחושב ,אלא שייקח את תפקיד הסמכות ,ייעץ ויגיד לו בדיוק
איך עליו לנהוג .ואז ייתכן שהיה מציית .קושי דומה חווים מטפלים
עם ילדים וגם עם רבים מבני החברה המסורתית ,שעסוקים יותר
בהתנהגות ומתקשים להבין שיש להם עולם פנימי עשיר שמניע את
התנהגויותיהם .כך למשל ידועים מקרים שבהם המטפל ניסה להיות
אמפתי למטופל בן התרבות המסורתית ואמר" ,אני מבין שקשה לך".
המטופל השיב לו בפחד ובחשדנות" ,מה אתה כבר מבין?!" המטופל
לא היה מסוגל לסבול שהמטפל מפנה אותו לעצמו.
בראיונות קבלה לעבודה של בני החברה המסורתית ,כשהם
מתבקשים לפתור תרגיל הם נוטים לעיתים לומר את התשובה
הסופית ולא לפרט את הדרך .לדידם אין ערך למחשבותיהם ולתהליך
הפנימי שעברו בניסיון לפתור את התרגיל .אם אינם יודעים לפתור
את התרגיל נוצרת בעיה משום שהצגת הדרך היתה עשויה להעניק
להם ניקוד נוסף אם הם מראים שהם חושבים נכון וייתכן שהם גם
בכיוון הנכון .בן החברה המודרנית ישתף את הבוחן במחשבותיו
ביתר קלות גם אם אין בידו פתרון .גם השאלה הפשוטה לכאורה לבן
החברה המודרנית – "ספר על עצמך" ,עלולה להיות קשה במיוחד לבן
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החברה המסורתית ,שמעולם לא הורגל לספר על עצמו .עצם הצבת
עצמו במרכז נתפסת בעיניו כהתנשאות בלתי נסבלת .לנוכח כל זה
קשה לצפות מיעקב לעבור שינוי.
אדם מודרני :יעקב ,קח אחריות! אתה לא רואה שאתה מסכסך בין
ילדיך בכך שאתה מפלה את יוסף לטובה?
יעקב :מה אני יכול לעשות ,הוא בן הזקונים שלי.

יוסף ואחיו ב – האם חלום יכול לשקף מציאות?
ֹאמר
פרק לז :ה וַ ַ ּי ֲחל ֹם יוֹ ֵסף ֲחלוֹ ם וַ ַ ּי ֵ ּגד לְ ֶא ָחיו וַ ּיוֹ ִספ ּו עוֹ ד ְשׂ נֹא אֹתוֹ  .ו וַ ּי ֶ
יהם ׁ ִש ְמעוּ-נָ א ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ָחלָ ְמ ִּתי .ז וְ ִה ֵ ּנה ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַא ְּל ִמים ֲאלֻ ּ ִמים
ֲאלֵ ֶ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְ ּבתוֹ ך ַה ָ ׂ
ש ֶדה וְ ִה ֵנה ָק ָמה ֲאלֻ ּ ָמ ִתי וְ גַ ם-נִ צָּ ָבה וְ ִה ֵנה ְת ֻס ֶבינָ ה ֲאלֻ ּמ ֵֹתיכֶ ם
ם-מ ׁשוֹ ל ִּת ְמ ׁשֹל
ֹאמר ּו לוֹ ֶא ָחיו ֲה ָמל ְֹך ִּת ְמל ְֹך ָעלֵ ינ ּו ִא ָ
וַ ִּת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ יןָ לַ ֲאלֻ ּ ָמ ִתי .ח וַ ּי ְ
ל-חלֹמ ָֹתיו וְ ַעל-דְּ ָב ָריו .ט וַ ַ ּי ֲחל ֹם עוֹ ד ֲחלוֹ ם ַא ֵחר
ָ ּבנ ּו וַ ּיוֹ ִספ ּו עוֹ ד ְשׂ נֹא אֹתוֹ ַע ֲ
ֹאמר ִה ֵ ּנה ָחלַ ְמ ִּתי ֲחלוֹ ם עוֹ ד וְ ִה ֵ ּנה ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש וְ ַה ָ ּי ֵר ַח וְ ַא ַחד
וַ יְ ַס ּ ֵפר אֹתוֹ לְ ֶא ָחיו וַ ּי ֶ
ֹאמר
ל-א ִביו וְ ֶא ֶ
ָע ָשׂ ר כּ וֹ כָ ִבים ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לִ י .י וַ יְ ַס ּ ֵפר ֶא ָ
ל-א ָחיו וַ ִ ּיגְ ַער-בּ וֹ ָא ִביו וַ ּי ֶ
לוֹ ָמה ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ָחלָ ְמ ָּת ֲהבוֹ א נָ בוֹ א ֲאנִ י וְ ִא ּ ְמ ָך וְ ַא ֶח ָ
יך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹת לְ ָך
ת-הדָּ ָבר.
ָא ְר ָצה .יא וַ יְ ַקנְ אוּ-בוֹ ֶא ָחיו וְ ָא ִביו ׁ ָש ַמר ֶא ַ

אין פלא שהעדפתו של יעקב את יוסף מתבטאת בשני החלומות של
יוסף שבהם אחיו והוריו משתחווים לפניו .כך אכן חש יוסף .הוא
מספר לאחיו את החלומות – פרובוקציה ברורה כדי לממש את חלומו
ולהתנשא מעליהם .אבל למה יעקב ובניו נוזפים ביוסף על חלום?
האם בימינו היינו נוזפים באדם על חלום שחלם וברור שאין לו שליטה
עליו? אולי הם נוזפים בו משום שסיפר את החלום ובכך רמז שהוא
טוב מהם? ואולי בני העת העתיקה היטיבו להבין מבני העת המודרנית
שהחלום משקף משהו אמיתי? זו החוויה הפנימית שעשויה ללוות
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את האדם באופן רציף גם בהיותו ער ואיתה הם רוצים להתמודד –
במקרה זה התנשאותו של יוסף עליהם.
יוסף כנראה לא היה מגיע לטיפול .לא רק מפני שהוא בן החברה
המסורתית והמבט פנימה קשה לו ,אלא גם מפני שהוא מרגיש טוב:
הוא טוב מאחרים .להם יש בעיה ולא לו .בהנחה שבכל זאת יוסף היה
מגיע לטיפול ,המטפל היה מנסה לומר לו שהרגשה אינה מציאות.
שאומנם הוא מרגיש שהוא חכם ומוצלח מאחיו ואפשר גם להבין למה
הוא מרגיש כך – משום שאביו מעניק לו יחס מועדף – אבל ודאי
יש תחומים שבהם אחיו טובים ממנו .כפי שכבר ראינו ,באותם ימים
ההפרדה בין רגשות למציאות היתה ברורה פחות מכפי שהיא היום.
באותם ימים הרגש הניע אנשים בעלי בקרה רציונלית פחותה :אם
מישהו חש צודק או אשם הוא הזמין בהתנהגותו אחרים להתייחס
אליו בהתאם .כמאמר הבדיחה – זה לא שיש לך רגשי נחיתות ,אתה
באמת נחות .בימינו רגשי נחיתות הם בסיס לעבודה טיפולית משום
שהם אינם משקפים מציאות אלא חוויה ,כך גם תחושות אחרות .חשוב
מזה ,מעניין פחות מי טוב יותר ומעניין יותר שיוסף מדחיק ואינו רוצה
להכיר בכך שהוא מעורר את שנאת אחיו ומזמין אותם לתקוף אותו.
יוסף ודאי מרגיש – במודע או בלא-מודע ,בחלומותיו למשל – שאחיו
אינם אוהבים אותו .האם זה מה שהוא רוצה באמת? מדוע סיפר להם
על חלומותיו? למה ציפה? האם יכול להבין כמה התנשאותו מתסכלת
את אחיו? אולי עליו אפילו לקבל אחריות ולדבר עם אביו ולבקש
שלא יפלה אותו לטובה באופן שבסופו של דבר מזיק לו ולא עוזר לו?
בקיצור ,אילו יוסף הגיע לטיפול היתה למטפל עבודה רבה הן בפן
האישי והן בפן המשפחתי.
אדם מודרני :יוסף ,חלום זו רק הרגשה .זאת לא מציאות.
יוסף :חלום זו הרגשה שמתגשמת.
109

האבולוציה של החשיבה

אדם מודרני :יעקב ,אם לא היית מפלה את יוסף לטובה הוא לא היה
חולם חלום כזה.
יעקב :אל תבלבל אותי עם המילה "אם" ,כאילו אני יכול לבחור.

יוסף ואחיו ג – למה עלולה להוביל אפליה של הורה בין ילדיו?
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל-
יהם ִ ּב ׁ ְשכֶ ם .יג וַ ּי ֶ
פרק לז :יב וַ ֵ ּילְ כ ּו ֶא ָחיו לִ ְרעוֹ ת ֶאת-צֹאן ֲא ִב ֶ
יוֹ ֵסף ֲהלוֹ א ַא ֶח ָ
ֹאמר
ֹאמר לוֹ ִה ֵ ּננִ י .יד וַ ּי ֶ
יהם וַ ּי ֶ
יך ר ִֹעים ִ ּב ׁ ְשכֶ ם לְ כָ ה וְ ֶא ׁ ְשלָ ֲח ָך ֲאלֵ ֶ
ת-שלוֹ ם ַא ֶח ָ
ת-שלוֹ ם ַהצּ ֹאן וַ ֲה ׁ ִש ֵבנִ י דָּ ָבר וַ ִ ּי ׁ ְשלָ ֵחה ּו
יך וְ ֶא ׁ ְ
לוֹ לֶ ְך-נָ א ְר ֵאה ֶא ׁ ְ
ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברוֹ ן וַ ָ ּיבֹא ׁ ְשכֶ ָמה .טו וַ ִ ּי ְמ ָצ ֵאה ּו ִא ׁיש וְ ִה ֵ ּנה ת ֶֹעה ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה וַ ִ ּי ׁ ְש ָאלֵ ה ּו
ת-א ַחי ָאנֹכִ י ְמ ַב ֵּק ׁש ַה ִ ּג ָיד ָ ּ
ה-נא לִ י
ֹאמר ֶא ַ
ה-ת ַב ֵּק ׁש .טז וַ ּי ֶ
ָה ִא ׁיש לֵ אמֹר ַמ ְּ
ֹאמר ָה ִא ׁיש נָ ְסע ּו ִמ ֶ ּזה ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי א ְֹמ ִרים נֵ לְ כָ ה דּ ָֹתיְ נָ ה
ֵאיפֹה ֵהם ר ִֹעים .יז וַ ּי ֶ
וַ ֵ ּילֶ ְך יוֹ ֵסף ַא ַחר ֶא ָחיו וַ ִ ּי ְמ ָצ ֵאם ְ ּבד ָֹתן .יח וַ ִ ּי ְרא ּו אֹתוֹ ֵמ ָרחֹק ו ְּב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב
ל-א ִחיו ִה ֵ ּנה ַ ּב ַעל ַה ֲחל ֹמוֹ ת
ֲאלֵ ֶ
ֹאמר ּו ִא ׁיש ֶא ָ
יהם וַ ִ ּי ְתנַ ְּכל ּו אֹתוֹ לַ ֲה ִמיתוֹ  .יט וַ ּי ְ
ַה ָּלזֶ ה ָ ּבא .כ וְ ַע ָּתה לְ כ ּו וְ נַ ַה ְרגֵ ה ּו וְ נַ ׁ ְשלִ כֵ ה ּו ְ ּב ַא ַחד ַהבּ ֹרוֹ ת וְ ָא ַמ ְרנ ּו ַח ָ ּיה ָר ָעה
ֹאמר ל ֹא
ֲאכָ לָ ְתה ּו וְ נִ ְר ֶאה ַמהּ ִ -י ְהי ּו ֲחלֹמ ָֹתיו .כא וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ְראו ֵּבן וַ ַ ּיצִּ לֵ ה ּו ִמ ָ ּי ָדם וַ ּי ֶ
ל-הבּ וֹ ר
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ְראו ֵּבן ַא ִּ
נַ ֶּכנּ ּו נָ ֶפ ׁש .כב וַ ּי ֶ
ּ-דם ַה ׁ ְשלִ יכ ּו אֹתוֹ ֶא ַ
ל-ת ׁ ְש ּ ְפכו ָ
ל-ת ׁ ְשלְ חוּ-בוֹ לְ ַמ ַען ַהצִּ יל אֹתוֹ ִמ ָ ּי ָדם לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ ֶאל-
ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר וְ יָ ד ַא ִּ
ָא ִביו .כג וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ל-א ָחיו וַ ַ ּי ְפ ׁ ִשיט ּו ֶאת-יוֹ ֵסף ֶא ֻּ
ת-כ ָּתנְ ּתוֹ ֶאת-
ר-בא יוֹ ֵסף ֶא ֶ
ְּכתֹנֶ ת ַה ּ ַפ ִּסים ֲא ׁ ֶשר ָעלָ יו .כד וַ ִ ּי ָּק ֻחה ּו וַ ַ ּי ׁ ְשלִ כ ּו אֹתוֹ ַהבּ ָֹרה וְ ַהבּ וֹ ר ֵרק ֵאין בּ וֹ
יהם וַ ִ ּי ְרא ּו וְ ִה ֵ ּנה א ְֹר ַחת יִ ׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים ָ ּב ָאה
ָמיִ ם .כה וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו לֶ ֱאכָ ל-לֶ ֶחם וַ ִ ּי ְשׂ א ּו ֵעינֵ ֶ
ֹאמר
יהם נ ְֹשׂ ִאים נְ כֹאת ו ְּצ ִרי וָ ל ֹט הוֹ לְ כִ ים לְ הוֹ ִריד ִמ ְצ ָריְ ָמה .כו וַ ּי ֶ
ִמ ִ ּגלְ ָעד וּגְ ַמ ֵּל ֶ
ל-א ָחיו ַמ ֶ ּ
ת-א ִחינ ּו וְ כִ ִּסינ ּו ֶאת-דָּ מוֹ  .כז לְ כ ּו וְ נִ ְמ ְּכ ֶרנּ ּו
ה-ב ַצע ִּכי נַ ֲהרֹג ֶא ָ
יְ הו ָּדה ֶא ֶ
י-א ִחינ ּו ְב ָשׂ ֵרנ ּו הוּא וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ֶא ָחיו .כח וַ ַ ּי ַע ְבר ּו
ל-ת ִהי-בוֹ ִּכ ָ
לַ ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים וְ יָ ֵדנ ּו ַא ְּ
ן-הבּ וֹ ר וַ ִ ּי ְמ ְּכר ּו ֶאת-יוֹ ֵסף
ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ְדיָ נִ ים ס ֲֹח ִרים וַ ִ ּי ְמ ׁ ְשכ ּו וַ ַ ּי ֲעל ּו ֶאת-יוֹ ֵסף ִמ ַ
לַ ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים ְ ּב ֶע ְשׂ ִרים ָּכ ֶסף וַ ָ ּי ִביא ּו ֶאת-יוֹ ֵסף ִמ ְצ ָריְ ָמה .כט וַ ָ ּי ׁ ָשב ְראו ֵּבן ֶאל-
ַהבּ וֹ ר וְ ִה ֵ ּנה ֵאין-יוֹ ֵסף ַ ּבבּ וֹ ר וַ ִ ּי ְק ַרע ֶא ְ ּ
ֹאמר ַה ֶ ּילֶ ד
ל-א ָחיו וַ ּי ַ
ת-בגָ ָדיו .ל וַ ָ ּי ׁ ָשב ֶא ֶ
י-בא.
ֵאינֶ נּ ּו וַ ֲאנִ י ָאנָ ה ֲאנִ ָ

110

ד"ר עפר גרוזברד

יוסף בא אל אחיו לשדה והם מתכננים להרוג אותו .בכישוריהם
החברתיים הם בונים מייד תירוץ – חיה אכלה אותו .האחים כנראה
חוששים מהערך הנבואי של חלומות משום שהם מוסיפים ואומרים
בציניות ,נהרוג אותו ואז נראה מה יהיה עם חלומותיו .באותם ימים
הצדק היה מוחשי למדי :ראובן ויהודה מציעים לאחים שלא להרוג
את יוסף – לשפוך דם אסור אבל לזרוק אותו לבור ולמכור אותו
לישמעאלים מותר .העיקר שהם לא עברו על האיסור "לא תרצח".
הרעיון של מכירת אדם יעלה צמרמורת בבן המערב המודרני אבל
ישנן לא מעט חברות מסורתיות בימינו אנו שבהן מוכרים בני אדם –
גברים ,נשים וילדים .קביעת מחיר כספי לאדם על פי שימושו מקפלת
בתוכה מבט חיצוני על האדם המוחק כל חוויה פנימית שיכולה להיות
לו .כשראובן שב לבור ואינו רואה את יוסף הוא קורע את בגדיו –
חייב להיות ביטוי חיצוני למצוקה .סביר להניח שבימינו אנשים היו
נתקפים חרדה ,עצב גדול ,אולי זעם אבל לא היו קורעים את בגדיהם
וההתרחשות הנפשית היתה בעיקרה נשארת בפנים .המצוקה הנפשית
העצומה של ראובן מתוארת בשפה חיצונית" :ואני אנא אני בא" .לא
"קשה לי" ולא "אני לא יודע מה לעשות" ואולי אפילו "אני רוצה
למות" ("שפת האני") ,אלא פעולה קונקרטית דומה יותר ל"לאן אני
הולך עכשיו?" או "מה עלי לעשות?"
אדם מודרני :אחי יוסף ,לזרוק אותו לבור ולהשאירו שם זה לא כמו
להרוג אותו?
אחי יוסף :זה לא אותו דבר.
אדם מודרני :זה לא אכזרי למכור אותו לישמעאלים?
אחי יוסף :גם מה שהוא עשה לנו הוא אכזרי.
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יוסף ואחיו ד – איך גורמים לאחר שלא לחשוד בך?
פרק לז :לא וַ ִ ּי ְקח ּו ֶא ְּ
ת-ה ֻּכ ּתֹנֶ ת
ת-כתֹנֶ ת יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ׁ ְש ֲחט ּו ְשׂ ִעיר ִע ִ ּזים וַ ִ ּי ְט ְ ּבל ּו ֶא ַ
ַ ּבדָּ ם .לב וַ יְ ׁ ַש ְּלח ּו ֶא ְּ
ֹאמר ּו זֹאת ָמ ָצאנ ּו
יהם וַ ּי ְ
ל-א ִב ֶ
ת-כתֹנֶ ת ַה ּ ַפ ִּסים וַ ָ ּי ִביא ּו ֶא ֲ
ֹאמר ְּכתֹנֶ ת ְ ּבנִ י ַח ָ ּיה ָר ָעה
ַה ֶּכר-נָ א ַה ְּכתֹנֶ ת ִ ּבנְ ָך ִהוא ִאם-ל ֹא .לג וַ ַ ּי ִּכ ָיר ּה וַ ּי ֶ
ֲאכָ לָ ְתה ּו ָטרֹף ט ַֹרף יוֹ ֵסף .לד וַ ִ ּי ְק ַרע יַ ֲעקֹב ִשׂ ְמל ָֹתיו וַ ָ ּי ֶשׂ ם ַשׂ ק ְ ּב ָמ ְתנָ יו וַ ִ ּי ְת ַא ֵ ּבל
ַע ְ ּ
ל-בנָ יו וְ כָ ְ ּ
ל-בנוֹ יָ ִמים ַר ִ ּבים .לה וַ ָ ּי ֻקמ ּו כָ ָ ּ
ל-בנ ָֹתיו לְ נַ ֲחמוֹ וַ יְ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם
ְ
י-א ֵרד ֶא ְ ּ
ל-בנִ י ָא ֵבל ׁ ְשאֹלָ ה וַ ֵ ּי ְבּך אֹתוֹ ָא ִביו .לו וְ ַה ּ ְמ ָדנִ ים ָמכְ ר ּו אֹתוֹ
ֹאמר ִּכ ֵ
וַ ּי ֶ
יפר ְס ִריס ּ ַפ ְרעֹה ַשׂ ר ַה ַּט ָ ּב ִחים.
ל-מ ְצ ָריִ ם לְ פוֹ ִט ַ
ֶא ִ

האחים ממשיכים להפעיל את כישוריהם החברתיים .הם אינם אומרים
ליעקב שיוסף נטרף על ידי חיה רעה .הם מראים לו את כתונת הפסים
של יוסף כשהיא מגואלת בדם ,מספרים לו שזה מה שמצאו ושואלים
אם הכותונת מוכרת לו .יעקב מזהה מייד את הכותונת ומגיע בכוחות
עצמו למסקנה שיוסף נטרף .אילו סיפרו לו שזו הכותונת של יוסף ועל
כן ברור שהוא נטרף ולא היו מניחים לו להגיע למסקנה בכוחות עצמו
– המסקנה היתה חלשה יותר משום שבאה מבחוץ .ייתכן אפילו שהיה
חושד בהם משום שהם הציגו לפניו את גרסתם .אבל האחים הניחו
לאביהם להבין בעצמו מה קרה ,דבר שעושה את המסקנה לחזקה
ומבוססת יותר .מחקרים בפסיכולוגיה חברתית מחזקים את ההבנה
שמסקנה שהאדם מגיע אליה בכוחות עצמו תקפה יותר בעבורו ממה
שמישהו אחר מציע לו.
איך מתאבלים? קורעים את הבגדים ולובשים שק – בגד מסורבל
ולא נוח .למה? בעת העתיקה בני האדם היו צריכים עזרה חיצונית
כדי לחוש צער .בימינו אצל היהודים נותר טקס סמלי שבו איש הדת
גוזר חלק מצווארונו של המתאבל .אבל בני אדם מודרניים מסוגלים
להתאבל גם בלי ללבוש שק ,בלי לקרוע את הבגדים וגם בלי להביא
נשים מיוחדות שתבכנה בקול (מקוננות) כמו שהיה נהוג בימי קדם.
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האדם המודרני אינו צריך עזרה מבחוץ .הצער אצלו הוא מופנם ואינו
דורש הצגה דרמטית .לסיום ,יעקב מדמיין כיצד בעתיד ירד אל השאול
ושם יפגוש את בנו יוסף .ההבנה שייתכן שאין דבר לאחר המוות היתה
מופשטת וקשה מדי לעיכול בעת העתיקה.
אדם מודרני :אחי יוסף ,איך אתם מעזים לגרום לאביכם סבל שכזה
ואחרי כן עוד להעמיד פנים ולנסות לנחמו?
אחי יוסף :אבל הוא לא יודע שאלה אנחנו.

יהודה ותמר – האם גניבת זרע יכולה להיות חוקית?
ד-א ׁיש ֲע ֻד ָּל ִמי
פרק לח :א וַ יְ ִהי ָ ּב ֵעת ַה ִהוא וַ ֵ ּי ֶרד יְ הו ָּדה ֵמ ֵאת ֶא ָחיו וַ ֵ ּיט ַע ִ
ת-א ׁיש ְּכנַ ֲענִ י ו ׁ ְּשמוֹ ׁשו ַּע וַ ִ ּי ָּק ֶח ָה וַ ָ ּיבֹא
א-שם יְ הו ָּדה ַ ּב ִ
ו ׁ ְּשמוֹ ִח ָירה .ב וַ ַ ּי ְר ׁ ָ
ת-שמוֹ ֵער .ד וַ ַּת ַהר עוֹ ד וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ִּת ְק ָרא
ֵאלֶ ָ
יה .ג וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ׁ ְ
ת-שמוֹ ׁ ֵשלָ ה וְ ָהיָ ה ִבכְ זִ יב
ת-שמוֹ אוֹ נָ ן .ה וַ ּת ֶֹסף עוֹ ד וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ִּת ְק ָרא ֶא ׁ ְ
ֶא ׁ ְ
ְ ּבלִ ְד ָּת ּה אֹתוֹ  .ו וַ ִ ּי ַּקח יְ הו ָּדה ִא ׁ ּ ָשה לְ ֵער ְ ּבכוֹ רוֹ ו ׁ ְּש ָמ ּה ָּת ָמר  .ז וַ יְ ִהי ֵער ְ ּבכוֹ ר
ל-א ׁ ֶשת
ֹאמר יְ הו ָּדה לְ אוֹ נָ ן בּ ֹא ֶא ֵ
יְ הו ָּדה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה וַ יְ ִמ ֵתה ּו יְ הוָ ה .ח וַ ּי ֶ
יך וְ יַ ֵ ּבם א ָֹת ּה וְ ָה ֵקם זֶ ַרע לְ ָא ִח ָ
ָא ִח ָ
יך .ט וַ ֵ ּי ַדע אוֹ נָ ן ִּכי לּ ֹא לוֹ יִ ְהיֶ ה ַה ָ ּז ַרע וְ ָהיָ ה
ִא ָ ּ
ל-א ׁ ֶשת ָא ִחיו וְ ׁ ִש ֵחת ַא ְר ָצה לְ ִבלְ ִּתי נְ ָתן-זֶ ַרע לְ ָא ִחיו .י וַ ֵ ּי ַרע ְ ּב ֵעינֵ י
ם-בא ֶא ֵ
ֹאמר יְ הו ָּדה לְ ָת ָמר ַּכ ָּלתוֹ ׁ ְש ִבי ַאלְ ָמנָ ה
יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה וַ ָ ּי ֶמת ַ ּגם-אֹתוֹ  .יא וַ ּי ֶ
ית-א ִב ְ
ְ
יך ַעד-יִ גְ דַּ ל ׁ ֵשלָ ה ְבנִ י ִּכי ָא ַמר ּ ֶפן-יָ מוּת ַ ּגם-הוּא ְּכ ֶא ָחיו וַ ֵּתלֶ ך ָּת ָמר
ֵב ָ
יה .יב וַ ִ ּי ְרבּ ּו ַה ָ ּי ִמים וַ ָּת ָמת ַ ּב ׁ
ת-שו ַּע ֵא ׁ ֶשת-יְ הו ָּדה וַ ִ ּי ָ ּנ ֶחם
וַ ֵּת ׁ ֶשב ֵ ּבית ָא ִב ָ
יְ הו ָּדה וַ ַ ּי ַעל ַעל-גּ ֹזְ זֵ י צֹאנוֹ הוּא וְ ִח ָירה ֵר ֵעה ּו ָה ֲע ֻד ָּל ִמי ִּת ְמנָ ָתה .יג וַ ֻ ּי ַ ּגד לְ ָת ָמר
לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה ָח ִמ ְ
יה
יך עֹלֶ ה ִת ְמנָ ָתה לָ גֹז צֹאנוֹ  .יד וַ ָּת ַסר ִ ּבגְ ֵדי ַאלְ ְמנו ָּת ּה ֵמ ָעלֶ ָ
וַ ְּתכַ ס ַ ּבצָּ ִעיף וַ ִּת ְת ַע ָּלף וַ ֵּת ׁ ֶשב ְ ּב ֶפ ַתח ֵעינַ יִ ם ֲא ׁ ֶשר ַעל-דֶּ ֶר ְך ִּת ְמנָ ָתה ִּכי ָר ֲא ָתה
ִּכי-גָ ַדל ׁ ֵשלָ ה וְ ִהוא ל ֹא-נִ ְּתנָ ה לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה .טו וַ ִ ּי ְר ֶא ָה יְ הו ָּדה וַ ַ ּי ְח ׁ ְש ֶב ָה לְ זוֹ נָ ה ִּכי
ֹאמר ָה ָב ָ ּ
ה-נא ָאבוֹ א ֵאלַ יִ ְך ִּכי ל ֹא יָ ַדע
כִ ְּס ָתה ּ ָפנֶ ָ
ל-הדֶּ ֶר ְך וַ ּי ֶ
יה ֶא ַ
יה .טז וַ ֵ ּיט ֵאלֶ ָ
ֹאמר ָאנֹכִ י ֲא ׁ ַש ַּלח ְ ּג ִדי-
ה-ת ֶּתן-לִ י ִּכי ָתבוֹ א ֵאלָ י .יז וַ ּי ֶ
ֹאמר ַמ ִּ
ִּכי כַ ָּלתוֹ ִהוא וַ ּת ֶ
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ֹאמר ָמה ָה ֵע ָרבוֹ ן ֲא ׁ ֶשר
ם-ת ֵּתן ֵע ָרבוֹ ן ַעד ׁ ָשלְ ֶח ָך .יח וַ ּי ֶ
ֹאמר ִא ִּ
ן-הצּ ֹאן וַ ּת ֶ
ִע ִ ּזים ִמ ַ
יה וַ ַּת ַהר
ֶא ֶּתן-לָ ְך וַ ּת ֶ
ֹאמר ח ָֹת ְמ ָך ו ְּפ ִתילֶ ָך ו ַּמ ְּט ָך ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ ֶד ָך וַ ִ ּי ֶּתן-לָ ּה וַ ָ ּיבֹא ֵאלֶ ָ
יה וַ ִּתלְ ַ ּב ׁש ִ ּבגְ ֵדי ַאלְ ְמנו ָּת ּה .כ וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
יפ ּה ֵמ ָעלֶ ָ
לוֹ  .יט וַ ָּת ָקם וַ ֵּתלֶ ְך וַ ָּת ַסר ְצ ִע ָ
יְ הו ָּדה ֶא ְ ּ
ת-ג ִדי ָה ִע ִ ּזים ְ ּביַ ד ֵר ֵעה ּו ָה ֲע ֻד ָּל ִמי לָ ַק ַחת ָה ֵע ָרבוֹ ן ִמ ַ ּיד ָה ִא ׁ ּ ָשה וְ ל ֹא
ת-אנְ ׁ ֵשי ְמק ָֹמ ּה לֵ אמֹר ַא ֵ ּיה ַה ְּק ֵד ׁ ָשה ִהוא ָב ֵעינַ יִ ם ַעל-
ְמ ָצ ָא ּה .כא וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל ֶא ַ
יה
ֹאמר ּו ל ָ
ַהדָּ ֶר ְך וַ ּי ְ
את ָ
ֹאמר ל ֹא ְמ ָצ ִ
ֹא-היְ ָתה ָבזֶ ה ְק ֵד ׁ ָשה .כב וַ ָ ּי ׁ ָשב ֶאל-יְ הו ָּדה וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ הו ָּדה ִּת ַּקח-לָ ּה ּ ֶפן
ֹא-היְ ָתה ָבזֶ ה ְק ֵד ׁ ָשה .כג וַ ּי ֶ
וְ גַ ם ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ָמקוֹ ם ָא ְמר ּו ל ָ
את ּה .כד וַ יְ ִהי ְּכ ִמ ׁ ְשל ֹׁש ֳח ָד ׁ ִשים
נִ ְהיֶ ה לָ בוּז ִה ֵ ּנה ׁ ָשלַ ְח ִּתי ַה ְ ּג ִדי ַה ֶ ּזה וְ ַא ָּתה ל ֹא ְמ ָצ ָ
ֹאמר יְ הו ָּדה
וַ ֻ ּי ַ ּגד לִ יהו ָּדה לֵ אמֹר זָ נְ ָתה ָּת ָמר ַּכ ָּל ֶת ָך וְ גַ ם ִה ֵ ּנה ָה ָרה לִ זְ נוּנִ ים וַ ּי ֶ
יה לֵ אמֹר לְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-
הוֹ ִציאו ָּה וְ ִת ּ ָ ׂ
ל-ח ִמ ָ
ש ֵרף .כה ִהוא מו ֵּצאת וְ ִהיא ׁ ָשלְ ָחה ֶא ָ
ֹאמר ַה ֶּכר-נָ א לְ ִמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ּ ְפ ִתילִ ים וְ ַה ּ ַמ ֶּטה ָה ֵא ֶּלה .כו
ֵא ֶּלה לּ וֹ ָאנֹכִ י ָה ָרה וַ ּת ֶ
י-ע ֵּ
יה לְ ׁ ֵשלָ ה ְבנִ י וְ ל ֹא-יָ ַסף עוֹ ד
וַ ַ ּי ֵּכר יְ הו ָּדה וַ ּי ֶ
ל-כן ל ֹא-נְ ַת ִּת ָ
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִּכ ַ
לְ ַד ְע ָּת ּה .כז וַ יְ ִהי ְ ּב ֵעת לִ ְד ָּת ּה וְ ִה ֵ ּנה ְתאוֹ ִמים ְ ּב ִב ְטנָ ּה .כח וַ יְ ִהי ְבלִ ְד ָּת ּה וַ ִ ּי ֶּתן-יָ ד
אשֹנָ ה .כט וַ יְ ִהי ְּכ ֵמ ׁ ִשיב
וַ ִּת ַּקח ַה ְמיַ ֶּל ֶדת וַ ִּת ְק ׁשֹר ַעל-יָ דוֹ ׁ ָשנִ י לֵ אמֹר זֶ ה יָ ָצא ִר ׁ
ה-פ ַר ְצ ָּת ָעלֶ ָ
יך ּ ָפ ֶרץ וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ְשמוֹ ּ ָפ ֶרץ .ל וְ ַא ַחר
יָ דוֹ וְ ִה ֵ ּנה יָ ָצא ָא ִחיו וַ ּת ֶ
ֹאמר ַמ ּ ָ
יָ ָצא ָא ִחיו ֲא ׁ ֶשר ַעל-יָ דוֹ ַה ׁ ּ ָשנִ י וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ְשמוֹ זָ ַרח.

ליהודה שלושה בנים – ער ,אונן ושלה .יהודה לקח לער את תמר
לאישה .ער עשה הרע בעיני אלוהים וזה המיתו .כך ראה זאת הסופר
המקראי .לא ייתכן שער מת משום שהיה חולה ,מפאת אסון או כל
סיבה אחרת שאינה קשורה לאלוהים .במילים פשוטות ,מי שמת
כנראה הגיע לו וכעת לא נותר אלא למצוא מה עשה שלא כשורה.
מצידו של האדם הסובל זו הזמנה למזוכיסטיות – אם אני סובל כנראה
מגיע לי .מנגד ,אם הצלחתי ,כנראה אני צדיק ואלוהים אוהב אותי.
לאחר מות ער תפקידו של אחיו ,אונן ,לייבם את תמר – לשכב
איתה כדי שלאחיו יהיה המשך .מעשה זה של יצירת המשכיות הוא
בעל חשיבות עליונה בראייתם של בני העת העתיקה .מאחר שאונן
קיים יחסים עם תמר וכנראה "גמר בחוץ" ולא נתן לה זרע ,אלוהים
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הרגו .מכאן השם "אוננות" .אונן לא נענש ,כך נראה ,משום ש"גמר
בחוץ" או שפך זרע לבטלה כפי שיטענו קבוצות מסורתיות-דתיות.
הוא נענש על פי הסיפור משום שלא דאג שלאחיו תהיה המשכיות.
יהודה חושש שלבנו הצעיר ,שלה ,האחרון שנותר לו ,יקרה מה
שקרה לשניים הגדולים ועל כן הוא אינו רוצה שישכב עם תמר וייתן
לה זרע .ייתכן שחשיבתו של יהודה היא מאגית – כל מי שבא בקשר
עם תמר נפגע .יהודה מורה לתמר לחכות בבית אביה עד שיגדל
שלה .ואולם הימים עוברים ותמר מבינה שהיא לא תזכה בשלה והוא,
יהודה ,מוליך אותה שולל .היא מחליטה לגנוב זרע מיהודה בכבודו
ובעצמו .היא מסירה את בגדי אלמנותה .כנראה אלמנה לבשה בגדים
מיוחדים – פחות נשיים ומושכים (אולי שחורים) .לתמר האלמנה יש
תפקיד – היא תזכורת לבעלה המת .מי היא ומה היא רוצה באמת ,זה
פחות מעניין .היא יושבת על הדרך במקום שהיא יודעת שיהודה אמור
לעבור והפעם היא מחופשת לזונה .יהודה חושב שהיא זונה משום
שכיסתה את פניה .כנראה הזנות סיכנה את האישה באותה תקופה
וזו לא רצתה שיזהו אותה .ודאי אילו זיהה אותה יהודה היה מסרב
לשכב איתה .יהודה מבטיח לה ארוחה טובה תמורת חסדיה אבל תמר
מבקשת עירבון בדמות כמה פריטים משלו שמזהים את יהודה עד
שתקבל את הארוחה .יהודה מסכים ,הם שוכבים והיא נכנסת להיריון.
לאחר מעשה זה תמר מזדרזת להסיר את הצעיף שכיסה את פניה,
היא לובשת את בגדי אלמנותה ונעלמת .כשיהודה שולח את חברו
עם הארוחה הטובה הוא אינו מוצא את תמר .יהודה ודאי חושש
שיאשימו אותו שהיה אצל זונה ולא שילם את שכרה ,חפציו שהשאיר
אצלה יעידו על כך .לאחר כשלושה חודשים (כשההיריון החל כנראה
להיראות) יהודה שומע שתמר ,האמורה להמתין בבגדי אלמנותה,
זנתה ואף נכנסה להיריון ,שמועה שאכן היתה נכונה אלא שיהודה
לא ידע שהיא זנתה איתו והוא האב .הוא כועס ומצווה לשרוף אותה
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אף על פי שהוא זה שהבטיח לה את בנו שלה ולא קיים .כאמור,
קבלת אחריות ורגשי אשמה לא היו הצדדים החזקים של גיבורי העת
העתיקה .תמר מציגה לו את חפציו שהשאיר אצלה כעירבון וכעת
מתברר ליהודה שהוא האב .רק לאחר שהוא נוכח לדעת שגנבו ממנו
זרע ורימו אותו הוא מבין שהוא בעצם לא נהג כשורה משום שהבטיח
לתמר ששלה בנו ייבם אותה ולא קיים את הבטחתו .יהודה של אותם
ימים אינו אומר לתמר מה שיכול היה יהודה המודרני לומר – זה
שלא נתתי לך את שלה בני לא אומר שמותר לך לגנוב ממני זרע.
זו כבר חשיבה אנליטית רציונלית הטוענת שאין קשר בין המקרים.
יהודה של אותם ימים עומד חסר אונים אל נוכח חוכמת החיים של
תמר .הוא נכנע ורק אז מודה בחטאו .שום שיחה מערבית-מודרנית על
אחריותו לקיים את הבטחתו לא היתה מביאה תוצאות כאלה .הוכחת
הצדק באותם ימים אינה נובעת מהכרה פנימית אלא מעדות חיצונית.
ליהודה אין הכלים האנליטיים שיש לכל עורך דין מודרני לפרק את
הבעיה לגורמים ולהרכיב אותה מחדש בדרך שתיטיב עימו .הוא נכנע
להשתלשלות האירועים בבחינת כוח עליון שאין לעמוד בפניו .כזה
הוא מיקוד השליטה החיצוני של יהודה .ההוכחה לכך שהוא לא נהג
כשורה היא העובדה שרימו אותו.
סוף טוב הכול טוב – תמר ילדה ליהודה תאומים .תמר היא זו
שבחוכמתה דאגה להמשכיותו של בעלה ער .המניפולציות המוצלחות
שלה הן שהוכיחו שהיא צודקת ולא אמת הגיונית ומנומקת .כפי
שבימינו אנו עורכי דין יתגאו בנימוקים לוגיים מוצלחים שסייעו להם
לנצח במשפט ,כך בימי קדם ,בהיעדר "אני" עצמאי ומגובש ,חוכמת
החיים המפעילה את האחר היא שהיתה חיונית לכל ניצחון .בעת
החדשה כשהאדם נפרד מן הקבוצה והפך לאינדיבידואל החליפו
הנימוקים הלוגיים והחשיבה האנליטית שהאדם עושה עם עצמו את
הכישורים החברתיים שפרחו בחיי הקבוצה של העת העתיקה.
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אדם מודרני :יהודה ,למה הסכמת שיגנבו ממך זרע?
יהודה :תמר הוכיחה לי שאני אשם ולקחה את מה שמגיע לה.

יוסף ואשת פוטיפר – האם גם נשים אונסות?
יפר ְס ִריס ּ ַפ ְרעֹה ַשׂ ר ַה ַּט ָ ּב ִחים
פרק לט :א וְ יוֹ ֵסף הו ַּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ ִ ּי ְקנֵ ה ּו ּפוֹ ִט ַ
ִא ׁיש ִמ ְצ ִרי ִמ ַ ּיד ַה ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִר ֻדה ּו ׁ ָש ּ ָמה .ב וַ יְ ִהי יְ הוָ ה ֶאת-יוֹ ֵסף
יח וַ יְ ִהי ְ ּב ֵבית ֲאדֹנָ יו ַה ּ ִמ ְצ ִרי .ג וַ ַ ּי ְרא ֲאדֹנָ יו ִּכי יְ הוָ ה ִא ּתוֹ וְ כֹל
וַ יְ ִהי ִא ׁיש ַמ ְצלִ ַ
יח ְ ּביָ דוֹ  .ד וַ ִ ּי ְמ ָצא יוֹ ֵסף ֵחן ְ ּב ֵעינָ יו וַ יְ ׁ ָש ֶרת אֹתוֹ
ֲא ׁ ֶשר-הוּא ע ֶֹשׂ ה יְ הוָ ה ַמ ְצלִ ַ
וַ ַ ּי ְפ ִק ֵדה ּו ַע ֵ ּ
ל-ביתוֹ וְ כָ ל-יֶ ׁש-לוֹ נָ ַתן ְ ּביָ דוֹ  .ה וַ יְ ִהי ֵמ ָאז ִה ְפ ִקיד אֹתוֹ ְ ּב ֵביתוֹ וְ ַעל
ְ
ל-א ׁ ֶשר יֶ ׁש-לוֹ וַ יְ ָב ֶרך יְ הוָ ה ֶא ֵ ּ
ת-בית ַה ּ ִמ ְצ ִרי ִ ּבגְ לַ ל יוֹ ֵסף וַ יְ ִהי ִ ּב ְר ַּכת יְ הוָ ה
ָּכ ֲ
ל-א ׁ ֶשר יֶ ׁש-לוֹ ַ ּב ַ ּביִ ת ו ַּב ּ ָ ׂ
ל-א ׁ ֶשר-לוֹ ְ ּביַ ד-יוֹ ֵסף וְ ל ֹא-יָ ַדע ִא ּתוֹ
ְ ּבכָ ֲ
ש ֶדה .ו וַ ַ ּי ֲעזֹב ָּכ ֲ
יפה ַמ ְר ֶאה  .ז
ם-ה ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר-הוּא אוֹ כֵ ל וַ יְ ִהי יוֹ ֵסף יְ ֵפה-ת ַֹאר וִ ֵ
ְמאו ָּמה ִּכי ִא ַ
ֹאמר
וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ִּת ּ ָ ׂ
יה ֶאל-יוֹ ֵסף וַ ּת ֶ
ת-עינֶ ָ
ת-אדֹנָ יו ֶא ֵ
שא ֵא ׁ ֶש ֲ
ל-א ׁ ֶשת ֲאדֹנָ יו ֵהן ֲאדֹנִ י ל ֹא-יָ ַדע ִא ִּתי ַמ ַ ּ
ה-ב ָ ּביִ ת
ֹאמר ֶא ֵ
ׁ ִשכְ ָבה ִע ּ ִמי .ח וַ יְ ָמ ֵאן וַ ּי ֶ
ְ
ֹא-ח ַשׂ ך ִמ ּ ֶמ ִ ּני
וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר-יֶ ׁש-לוֹ נָ ַתן ְ ּביָ ִדי .ט ֵאינֶ נּ ּו גָ דוֹ ל ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה ִמ ּ ֶמ ִ ּני וְ ל ָ
א ׁ ְש ּתוֹ וְ ֵא ְיך ֶא ֱע ֶשׂ ה ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדֹלָ ה ַה ּזֹאת
ְמאו ָּמה ִּכי ִאם-אוֹ ָת ְך ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ַא ְּת ִ
יה לִ ׁ ְש ַּכב
ֹא-ש ַמע ֵאלֶ ָ
אתי לֵ אל ִֹהים .י וַ יְ ִהי ְּכ ַד ְ ּב ָר ּה ֶאל-יוֹ ֵסף יוֹ ם יוֹ ם וְ ל ׁ ָ
וְ ָח ָט ִ
ֶא ְצלָ ּה לִ ְהיוֹ ת ִע ּ ָמ ּה .יא וַ יְ ִהי ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה וַ ָ ּיבֹא ַה ַ ּביְ ָתה לַ ֲעשׂ וֹ ת ְמלַ אכְ ּתוֹ וְ ֵאין
ִא ׁיש ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ַ ּביִ ת ׁ ָשם ַ ּב ָ ּביִ ת .יב וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵשׂ ה ּו ְ ּב ִבגְ דוֹ לֵ אמֹר ׁ ִשכְ ָבה ִע ּ ִמי וַ ַ ּי ֲעזֹב
י-עזַ ב ִ ּבגְ דוֹ ְ ּביָ ָד ּה וַ ָ ּינָ ס
ִ ּבגְ דוֹ ְ ּביָ ָד ּה וַ ָ ּינָ ס וַ ֵ ּי ֵצא ַהחו ָּצה .יג וַ יְ ִהי ִּכ ְראוֹ ָת ּה ִּכ ָ
ֹאמר לָ ֶהם לֵ אמֹר ְרא ּו ֵה ִביא לָ נ ּו ִא ׁיש
ית ּה וַ ּת ֶ
ַהחו ָּצה .יד וַ ִּת ְק ָרא לְ ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ָ
ִע ְב ִרי לְ ַצ ֶחק ָ ּבנ ּו ָ ּבא ֵאלַ י לִ ׁ ְש ַּכב ִע ּ ִמי וָ ֶא ְק ָרא ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל .טו וַ יְ ִהי כְ ׁ ָש ְמעוֹ
י-ה ִרימ ִֹתי קוֹ לִ י וָ ֶא ְק ָרא וַ ַ ּי ֲעזֹב ִ ּבגְ דוֹ ֶא ְצלִ י וַ ָ ּינָ ס וַ ֵ ּי ֵצא ַהחו ָּצה .טז וַ ַּת ַ ּנח ִ ּבגְ דוֹ
ִּכ ֲ
ֶא ְצלָ ּה ַעד-בּ וֹ א ֲאדֹנָ יו ֶא ֵ ּ
א-אלַ י
ל-ביתוֹ  .יז וַ ְּת ַד ֵ ּבר ֵאלָ יו ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה לֵ אמֹר ָ ּב ֵ
ימי קוֹ לִ י וָ ֶא ְק ָרא וַ ַ ּי ֲעזֹב
את ָּלנ ּו לְ ַצ ֶחק ִ ּבי .יח וַ יְ ִהי ַּכ ֲה ִר ִ
ר-ה ֵב ָ
ָה ֶע ֶבד ָה ִע ְב ִרי ֲא ׁ ֶש ֵ
ִ ּבגְ דוֹ ֶא ְצלִ י וַ ָ ּינָ ס ַהחו ָּצה .יט וַ יְ ִהי כִ ׁ ְשמ ַֹע ֲאדֹנָ יו ֶאת-דִּ ְב ֵרי ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר דִּ ְ ּב ָרה
ֵאלָ יו לֵ אמֹר ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָע ָשׂ ה לִ י ַע ְבדֶּ ָך וַ ִ ּי ַחר ַא ּפוֹ  .כ וַ ִ ּי ַּקח ֲאדֹנֵ י יוֹ ֵסף אֹתוֹ
וַ ִ ּי ְּתנֵ ה ּו ֶא ֵ ּ
י-שם
ל-בית ַה ּס ַֹהר ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר-אסורי ֲ
(א ִס ֵירי) ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲאסו ִּרים וַ יְ ִה ׁ ָ
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ְ ּב ֵבית ַה ּס ַֹהר .כא וַ יְ ִהי יְ הוָ ה ֶאת-יוֹ ֵסף וַ ֵ ּיט ֵאלָ יו ָח ֶסד וַ ִ ּי ֵּתן ִחנּ וֹ ְ ּב ֵעינֵ י ַשׂ ר ֵ ּבית-
ל-ה ֲא ִס ִירם ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵבית ַה ּס ַֹהר
ית-ה ּס ַֹהר ְ ּביַ ד-יוֹ ֵסף ֵאת ָּכ ָ
ַה ּס ַֹהר .כב וַ ִ ּי ֵּתן ַשׂ ר ֵ ּב ַ
ית-ה ּס ַֹהר ר ֶֹאה ֶא ָּ
ת-כל-
ל-א ׁ ֶשר ע ִֹשׂ ים ׁ ָשם הוּא ָהיָ ה ע ֶֹשׂ ה .כג ֵאין ַשׂ ר ֵ ּב ַ
וְ ֵאת ָּכ ֲ
יח.
ְמאו ָּמה ְ ּביָ דוֹ ַ ּב ֲא ׁ ֶשר יְ הוָ ה ִא ּתוֹ וַ ֲא ׁ ֶשר-הוּא ע ֶֹשׂ ה יְ הוָ ה ַמ ְצלִ ַ

אדוניו של יוסף נותנים בו אמון ללא סייג והוא מצליח .בימינו סביר
להניח שלא היינו ממהרים לתת במישהו אמון כה מוחלט ללא כל
בקרה כפי שנהגו פוטיפר ושר בית הסוהר ביוסף .כך היו עשויים
להיראות יחסי תלות באותם ימים בין עובד למעביד – ללא גבולות.
יוסף ,מצידו ,פשוט משחזר את הקשר המוצלח שהיה לו עם יעקב.
כך ,כשרואים אדם שיש לו קסם אישי ניתן להסיק על פי רוב שהיה
לו קשר מספק עם הוריו .הוא אינו מאוים ואינו מאיים ,הוא מחייך
ומשרה סביבו אווירה נעימה וביטחון .מראהו המצודד של יוסף ודאי
מוסיף ליכולות אלה .אבל דווקא מה שיכול לעורר אמון וקרבה ביחסיו
עם גברים (פוטיפר ושר בית הסוהר) בעייתי ביחסיו עם נשים .שם
הוא אינו מצליח לשמור על גבולות ואולי אשת פוטיפר החפצה בו
אינו מאפשרת לו זאת .שוב חוגגות המניפולציות והיא ,שרצתה לאנוס
אותו ,מאשימה אותו כעת בניסיון לאנוס אותה .האשמת הקורבן היא
תופעה רווחת גם בימינו אבל בימי קדם ,באין הפנמה של אחריות
אישית ובחברה שבה החזק הוא גם הצודק והחלש הוא גם האשם
– היא התבקשה .האם יוסף המקראי חש פגוע מאוד ממה שעשתה
לו אשת פוטיפר? האם כעס מאוד? סביר להניח שלא .הוא ידע שכך
מתנהלים דברים וכך מכרו אותו אחיו לישמעאלים .הוא לא חיפש
צדק במונחים של היום .הדבר היחיד שהיה יכול להציל אותו הוא
רעיון כלשהו שבעזרתו יוכל להוכיח לכולם ,קבל עם ועדה ,שלא
ניסה לאנוס אותה .אבל פטנט כזה לא היה לו .בעצם היותו חלש
הוא ציפה ,כבני אותה תקופה ,שיאשימו אותו בעניינים למיניהם.
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ומה בדבר אשת פוטיפר? האם היא חשה אשמה? כדי לחוש אשמה
צריך אינדיבידואציה ונפרדות .אשמה ,בניגוד לבושה ,היא רגש
שהאדם חש בינו ובין עצמו גם כשאין איש בסביבה .כדי לחוש בושה
לעומת זאת צריך שמישהו יראה שעשית משהו לא כשורה (העברית
בהקשר זה היא שפה בעלת עומק רגשי .המילים "בושה" ו"מבושים"
נגזרות משורש אחד – אתה מתבייש כשמישהו רואה אותך עירום).
לכן במהלך העת החדשה ,כשהקונפליקט הבין-אישי הפך בהדרגה
לתוך-אישי עת נפרד האדם מהקבוצה ,הפכה חלק מהבושה אצל בני
המערב המודרני לאשמה .כעת יחושו לא בסדר גם אם לא ייתפסו
בקלקלתם .סביר להניח שאשת פוטיפר חששה שיוסף יספר את מה
שקרה ועל כן מיהרה להאשימו .היא גם חשה שמגיע לה משום שהיא
החזקה .כך שקרוב לוודאי שהיא לא חשה אשמה על כך שיוסף יושב
בבית הסוהר בגללה.
אדם מודרני :פוטיפר ,אתה באמת מאמין לאשתך?
פוטיפר :מה ,אני לא מכיר אותה? אבל עדיף לא להכפיש את שם
אשתי.
אדם מודרני :אשת פוטיפר ,בגללך יוסף יושב בבית הסוהר.
אשת פוטיפר :זה לא בגללי .הוא הביא אותי למצב הזה .בחור יפה
ונחמד שמסתובב לי כל הזמן בבית .מה אני יכולה לעשות?

יוסף פותר החלומות – איך פותרים חלום?
מ ְצ ַריִ ם וְ ָהא ֶֹפהפרק מ :א וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָח ְטא ּו ַמ ׁ ְש ֵקה ֶמלֶ ְך ִ
יסיו ַעל ַשׂ ר ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקים וְ ַעל
לַ ֲאדֹנֵ ֶ
יהם לְ ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם .ב וַ ִ ּי ְקצֹף ּ ַפ ְרעֹה ַעל ׁ ְשנֵ י ָס ִר ָ
ַשׂ ר ָהאוֹ ִפים .ג וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתם ְ ּב ִמ ׁ ְש ַמר ֵ ּבית ַשׂ ר ַה ַּט ָ ּב ִחים ֶא ֵ ּ
ל-בית ַה ּס ַֹהר ְמקוֹ ם
ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵסף ָאסוּר ׁ ָשם .ד וַ ִ ּי ְפקֹד ַשׂ ר ַה ַּט ָ ּב ִחים ֶאת-יוֹ ֵסף ִא ָּתם וַ יְ ׁ ָש ֶרת א ָֹתם וַ ִ ּי ְהי ּו
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יהם ִא ׁיש ֲחל ֹמוֹ ְ ּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד ִא ׁיש ְּכ ִפ ְתרוֹ ן
יָ ִמים ְ ּב ִמ ׁ ְש ָמר .ה וַ ַ ּי ַחלְ מ ּו ֲחלוֹ ם ׁ ְשנֵ ֶ
ֲחל ֹמוֹ ַה ּ ַמ ׁ ְש ֶקה וְ ָהא ֶֹפה ֲא ׁ ֶשר לְ ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ׁ ֶשר ֲאסו ִּרים ְ ּב ֵבית ַה ּס ַֹהר .ו וַ ָ ּיבֹא
יסי ַפ ְרעֹה ֲא ׁ ֶשר
ֲאלֵ ֶ
ת-ס ִר ֵ
יהם יוֹ ֵסף ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ַ ּי ְרא א ָֹתם וְ ִה ָ ּנם ז ֲֹע ִפים .ז וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל ֶא ְ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ֲחלוֹ ם
ִא ּתוֹ ְב ִמ ׁ ְש ַמר ֵ ּבית ֲאדֹנָ יו לֵ אמֹר ַמדּ ו ַּע ּ ְפנֵ יכֶ ם ָר ִעים ַה ּיוֹ ם .ח וַ ּי ְ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יוֹ ֵסף ֲהלוֹ א לֵ אל ִֹהים ּ ִפ ְתרֹנִ ים ַס ּ ְפרוּ-נָ א
ָחלַ ְמנ ּו ּופ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ ַ ּב ֲחלוֹ ִמי וְ ִה ֵ ּנה-גֶ ֶפן
לִ י .ט וַ יְ ַס ּ ֵפר ַשׂ ַ
ת-חל ֹמוֹ לְ יוֹ ֵסף וַ ּי ֶ
ר-ה ּ ַמ ׁ ְש ִקים ֶא ֲ
יה
לְ ָפנָ י .י ו ַּב ֶ ּג ֶפן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָשׂ ִריגִ ם וְ ִהוא כְ פ ַֹר ַחת ָעלְ ָתה נִ צָּ ּה ִה ְב ׁ ִשיל ּו ַא ׁ ְש ְּכל ֶֹת ָ
ת-ה ֲענָ ִבים וָ ֶא ְשׂ ַחט א ָֹתם ֶאל-כּ וֹ ס ּ ַפ ְרעֹה
ֲענָ ִבים .יא וְ כוֹ ס ּ ַפ ְרעֹה ְ ּביָ ִדי וָ ֶא ַּקח ֶא ָ
ת-הכּ וֹ ס ַע ַּ
ש ִרגִ ים
ֹאמר לוֹ יוֹ ֵסף זֶ ה ּ ִפ ְתרֹנוֹ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ּ ָ ׂ
וָ ֶא ֵּתן ֶא ַ
ל-כף ּ ַפ ְרעֹה .יב וַ ּי ֶ
ֹאש ָך וַ ֲה ׁ ִש ְיב ָך ַעל-
ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים ֵהם .יג ְ ּבעוֹ ד ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים יִ ּ ָ ׂ
שא ַפ ְרעֹה ֶאת-ר ׁ ֶ
ית ַמ ׁ ְש ֵקהוּ .יד ִּכי ִאם-
ס-פ ְרעֹה ְ ּביָ דוֹ ַּכ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ָה ִר ׁ
ַּכ ֶ ּנ ָך וְ נָ ַת ָּת כוֹ ּ ַ
אשוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ָ
ית ָ ּ
ל-פ ְרעֹה
יטב לָ ְך וְ ָע ִשׂ ָ
זְ כַ ְר ַּתנִ י ִא ְּת ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ַ
נא ִע ּ ָמ ִדי ָח ֶסד וְ ִהזְ ַּכ ְר ַּתנִ י ֶא ּ ַן-ה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה .טו ִּכי-גֻ נּ ֹב ֻ ּג ַ ּנ ְב ִּתי ֵמ ֶא ֶרץ ָה ִע ְב ִרים וְ גַ ּ
ם-פֹה ל ֹא-
אתנִ י ִמ ַ
וְ הוֹ ֵצ ַ
ֹאמר
יתי ְמאו ָּמה ִּכ ָ
ָע ִשׂ ִ
י-שׂ מ ּו א ִֹתי ַ ּבבּ וֹ ר .טז וַ ַ ּי ְרא ַשׂ ָ
ר-הא ִֹפים ִּכי טוֹ ב ּ ָפ ָתר וַ ּי ֶ
ֹאשי .יז ו ַּב ַּסל ָה ֶעלְ יוֹ ן
ף-אנִ י ַ ּב ֲחלוֹ ִמי וְ ִה ֵ ּנה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַס ֵּלי ח ִֹרי ַעל-ר ׁ ִ
ֶאל-יוֹ ֵסף ַא ֲ
ֹאשי .יח וַ ַ ּי ַען
ִמכּ ֹל ַמ ֲאכַ ל ּ ַפ ְרעֹה ַמ ֲע ֵשׂ ה א ֶֹפה וְ ָהעוֹ ף אֹכֵ ל א ָֹתם ִמ ַ
ן-ה ַּסל ֵמ ַעל ר ׁ ִ
ֹאמר זֶ ה ּ ִפ ְתרֹנוֹ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ַּס ִּלים ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים ֵהם .יט ְ ּבעוֹ ד ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים
יוֹ ֵסף וַ ּי ֶ
ֹאש ָך ֵמ ָעלֶ ָ
ל-עץ וְ ָאכַ ל ָהעוֹ ף ֶא ְ ּ
ת-ב ָשׂ ְר ָך
יִ ּ ָ ׂ
יך וְ ָתלָ ה אוֹ ְת ָך ַע ֵ
שא ַפ ְרעֹה ֶאת-ר ׁ ְ
ֵמ ָעלֶ ָ
ל-ע ָב ָדיו
יך .כ וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ישי יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת ֶא ּ ַ
ת-פ ְרעֹה וַ ַ ּי ַעשׂ ִמ ׁ ְש ֶּתה לְ כָ ֲ
שא ֶאת-ר ׁ
וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ֹאש ַשׂ ר ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקים וְ ֶאת-ר ׁ
ֹאש ַשׂ ר ָהא ִֹפים ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָב ָדיו .כא וַ ָ ּי ׁ ֶשב
ל-מ ׁ ְש ֵקה ּו וַ ִ ּי ֵּתן ַהכּ וֹ ס ַע ַּ
ל-כף ּ ַפ ְרעֹה .כב וְ ֵאת ַשׂ ר ָהא ִֹפים
ֶא ַ
ת-שׂ ר ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקים ַע ַ
ר-ה ּ ַמ ׁ ְש ִקים ֶאת-יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ׁ ְש ָּכ ֵחהוּ.
ָּתלָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַתר לָ ֶהם יוֹ ֵסף .כג וְ ל ֹא-זָ כַ ר ַשׂ ַ

יוסף ממשיך בקסמיו ובכישוריו החברתיים גם בבית הסוהר .הוא אינו
אומר לשר המשקים ולשר האופים שהוא יפתור להם את חלומם.
הוא מצטנע ואומר שלאלוהים פתרונים אבל מבקש שיספרו לו את
החלומות .כך רומז יוסף ,בלי לומר זאת במפורש ,שיש לו כנראה
קשר עם אלוהים .החלום הראשון ,של שר המשקים ,הוא אופטימי
ובו הוא רואה כיצד הוא חוזר ומשרת את פרעה .יוסף פירש אותו
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על פי תחושתו החיובית של שר המשקים .לשר האופים לעומת זאת
היה חלום לא אופטימי .לא נעים שציפור אוכלת מסל שנמצא על
ראשך ,במיוחד אם יש בו ממאכלי פרעה שאתה ,שר האופים ,אמון
על שמירתם .ייתכן ששר האופים הכיר את הנסיבות וחש באופן לא
מודע שפרעה לא יחוס עליו .הוא דמיין את עצמו ,באופן לא מודע
כמובן ,תלוי והציפורים מנקרות אותו כפי שהיה קורה כנראה לא מעט
לאנשים שנתלו באותה תקופה .מאכלי פרעה שנמצאים על ראשו
ומייצגים אותו כשר האופים נאכלים על ידי העוף – דימוי יפה למה
שעתיד להתרחש .גם במקרה זה יוסף מתחבר להרגשתו החבויה של
שר האופים ומספר לו על מר גורלו .ייתכן ששר המשקים ושר האופים
ידעו שניהם שהחלטה בעניינם צריכה להתקבל בעוד שלושה ימים,
ביום ההולדת של פרעה ,ומידע זה נכנס לחלומם כפי שקורה לעיתים
קרובות.
יוסף היה יכול לפתור את החלומות נכון בתנאי שלשני השרים
האלה היתה באופן לא מודע תחושה נכונה בנוגע לעתידם ולגורלם.
אבל לעיתים קרובות חלומות אינם מנבאים דבר או דווקא מנבאים את
ההפך ממה שיקרה במציאות .היותו של חומר מסוים לא מודע משקף
רק את העובדה שאנו בחרנו להדחיק אותו .ייתכן למשל שבחרנו
להדחיק חרדה שאינה מבוססת ואינה מוצדקת והחלום לא ינבא
דבר .אבל בני אותה תקופה הממוקדים באחר ולא בעצמם חיפשו
בנרות מישהו שיעשה להם סדר במציאות המפחידה .קבלה של חוסר
ודאות וכן היכולת לומר "אני לא יודע" דורשות מיקוד שליטה פנימי
והן עצמן הישג התפתחותי של בן החברה המודרנית המשחרר אותו
מתלות בפתרונות קלים ומהירים .יוסף מנצל את התלות של בני זמנו
– שר המשקים ושר האופים – במי שיוכל לעשות להם סדר בעולם
המפחיד שהם חיים בתוכו והוא מופיע כפותר חלומות.
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אדם מודרני :יוסף ,אתה באמת מאמין שאתה יכול לפתור חלומות?
יוסף :מה זה "באמת?" גם אתה יכולת לפתור אותם עם קצת עזרה
מאלוהים.
אדם מודרני :אולי אלה רעיונות שעלו בראשך מתוך הבנת המצב?
יוסף :רעיון שעולה בראשי בא מבחוץ .אחרת איך הגיע לשם? מה ,אני
מייצר רעיונות?!

חלום פרעה – מה יכול להדאיג מלך?
ל-היְ אֹר .ב וְ ִה ֵ ּנה
פרק מא :א וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ׁ ְשנָ ַתיִ ם יָ ִמים ו ַּפ ְרעֹה חֹלֵ ם וְ ִה ֵ ּנה ע ֵֹמד ַע ַ
ן-היְ אֹר ֹ
על ֹת ׁ ֶש ַבע ּ ָפרוֹ ת יְ פוֹ ת ַמ ְר ֶאה ו ְּב ִריאֹת ָ ּב ָשׂ ר וַ ִּת ְר ֶעינָ ה ָ ּב ָאחוּ .ג וְ ִה ֵ ּנה
ִמ ַ
ן-היְ אֹר ָרעוֹ ת ַמ ְר ֶאה וְ ַד ּקוֹ ת ָ ּב ָשׂ ר וַ ַּת ֲעמ ְֹדנָ ה
יהן ִמ ַ
ׁ ֶש ַבע ּ ָפרוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת עֹלוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ
ל-שׂ ַפת ַהיְ אֹר .ד וַ ּתֹאכַ לְ נָ ה ַה ּ ָפרוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ּ ַמ ְר ֶאה וְ ַד ּקֹת ַה ָ ּב ָשׂ ר
ֵא ֶצל ַה ּ ָפרוֹ ת ַע ְ
ישן וַ ַ ּי ֲחל ֹם ׁ ֵשנִ ית
ֵאת ׁ ֶש ַבע ַה ּ ָפרוֹ ת יְ פֹת ַה ּ ַמ ְר ֶאה וְ ַה ְ ּב ִריאֹת וַ ִ ּי ַ
יקץ ּ ַפ ְרעֹה .ה וַ ִ ּי ׁ ָ
וְ ִה ֵ ּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳ ּבלִ ים עֹלוֹ ת ְ ּב ָקנֶ ה ֶא ָחד ְ ּב ִריאוֹ ת וְ טֹבוֹ ת .ו וְ ִה ֵ ּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳ ּבלִ ים
יהן .ז וַ ִּת ְבלַ ְענָ ה ַה ׁ ּ ִש ֳ ּבלִ ים ַהדַּ ּקוֹ ת ֵאת ׁ ֶש ַבע
דַּ ּקוֹ ת ו ׁ ְּשד ּופֹת ָק ִדים צ ְֹמחוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ
יקץ ּ ַפ ְרעֹה וְ ִה ֵ ּנה ֲחלוֹ ם .ח וַ יְ ִהי ַבבּ ֶֹקר וַ ִּת ּ ָפ ֶעם
ַה ׁ ּ ִש ֳ ּבלִ ים ַה ְ ּב ִריאוֹ ת וְ ַה ּ ְמלֵ אוֹ ת וַ ִ ּי ַ
רוּחוֹ וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ָּ
ל-ח ְר ֻט ּ ֵמי ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶא ָּ
יה וַ יְ ַס ּ ֵפר ּ ַפ ְרעֹה
ת-כ ַ
ל-חכָ ֶמ ָ
ת-כ ֲ
ת-חל ֹמוֹ וְ ֵא ּ
ת-פ ְרעֹה
לָ ֶהם ֶא ֲ
ין-פוֹ ֵתר אוֹ ָתם לְ ַפ ְרעֹה .ט וַ יְ ַד ֵ ּבר ַשׂ ר ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקים ֶא ּ ַ
ל-ע ָב ָדיו וַ ִ ּי ֵּתן א ִֹתי ְ ּב ִמ ׁ ְש ַמר
לֵ אמֹר ֶא ֲ
ת-ח ָט ַאי ֲאנִ י ַמזְ ִּכיר ַה ּיוֹ ם .י ּ ַפ ְרעֹה ָק ַצף ַע ֲ
ֵ ּבית ַשׂ ר ַה ַּט ָ ּב ִחים א ִֹתי וְ ֵאת ַשׂ ר ָהא ִֹפים .יא וַ ַ ּנ ַחלְ ָמה ֲחלוֹ ם ְ ּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד ֲאנִ י
וָ הוּא ִא ׁיש ְּכ ִפ ְתרוֹ ן ֲחל ֹמוֹ ָחלָ ְמנוּ .יב וְ ׁ ָשם ִא ָּתנ ּו נַ ַער ִע ְב ִרי ֶע ֶבד לְ ַשׂ ר ַה ַּט ָ ּב ִחים
ת-חלֹמ ֵֹתינ ּו ִא ׁיש ַּכ ֲחל ֹמוֹ ּ ָפ ָתר .יג וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַתר-
וַ ְ ּנ ַס ּ ֶפר-לוֹ וַ ִ ּי ְפ ָּתר-לָ נ ּו ֶא ֲ
לָ נ ּו ֵּכן ָהיָ ה א ִֹתי ֵה ׁ ִשיב ַע ַּ
ל-כ ִ ּני וְ אֹתוֹ ָתלָ ה .יד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאת-יוֹ ֵסף
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה
יצה ּו ִמ ַ
וַ יְ ִר ֻ
ל-פ ְרעֹה .טו וַ ּי ֶ
ן-הבּ וֹ ר וַ יְ גַ ַּלח וַ יְ ַח ֵּלף ִשׂ ְמל ָֹתיו וַ ָ ּיבֹא ֶא ּ ַ
ָ
ֶאל-יוֹ ֵסף ֲחלוֹ ם ָחלַ ְמ ִּתי ּופ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ וַ ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָעלֶ יך לֵ אמֹר ִּת ׁ ְש ַמע ֲחלוֹ ם
ת-שלוֹ ם
ת-פ ְרעֹה לֵ אמֹר ִ ּבלְ ָע ָדי ֱאל ִֹהים יַ ֲענֶ ה ֶא ׁ ְ
לִ ְפ ּתֹר אֹתוֹ  .טז וַ ַ ּי ַען יוֹ ֵסף ֶא ּ ַ
ל-שׂ ַפת ַהיְ אֹר .יח וְ ִה ֵ ּנה
ּ ַפ ְרעֹה .יז וַ יְ ַד ֵ ּבר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל-יוֹ ֵסף ַ ּב ֲחל ִֹמי ִהנְ נִ י ע ֵֹמד ַע ְ
ן-היְ אֹר ֹ
על ֹת ׁ ֶש ַבע ּ ָפרוֹ ת ְ ּב ִריאוֹ ת ָ ּב ָשׂ ר וִ יפֹת ּת ַֹאר וַ ִּת ְר ֶעינָ ה ָ ּב ָאחוּ .יט וְ ִה ֵ ּנה
ִמ ַ
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יהן דַּ לּ וֹ ת וְ ָרעוֹ ת ּת ַֹאר ְמאֹד וְ ַר ּקוֹ ת ָ ּב ָשׂ ר ל ֹא-
ע-פרוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת עֹלוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ
ׁ ֶש ַב ּ ָ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לָ ר ַֹע .כ וַ ּתֹאכַ לְ נָ ה ַה ּ ָפרוֹ ת ָה ַר ּקוֹ ת וְ ָה ָרעוֹ ת
יתי כָ ֵה ָ ּנה ְ ּבכָ ֶ
ָר ִא ִ
ל-ק ְר ֶ ּבנָ ה וְ ל ֹא נוֹ ַדע ִּכי-
ֵאת ׁ ֶש ַבע ַה ּ ָפרוֹ ת ָה ִר ׁ
אשֹנוֹ ת ַה ְ ּב ִריאֹת .כא וַ ָּתבֹאנָ ה ֶא ִ
יקץ .כב וָ ֵא ֶרא ַ ּב ֲחל ִֹמי וְ ִה ֵ ּנה
יהן ַרע ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ְּת ִח ָּלה וָ ִא ָ
ל-ק ְר ֶ ּבנָ ה ו ַּמ ְר ֵא ֶ
ָבא ּו ֶא ִ
על ֹת ְ ּב ָקנֶ ה ֶא ָחד ְמלֵ אֹת וְ טֹבוֹ ת .כג וְ ִה ֵ ּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳ ּבלִ ים ְצנֻ מוֹ ת
ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳ ּבלִ ים ֹ
יהם .כד וַ ִּת ְבלַ ְעןָ ַה ׁ ּ ִש ֳ ּבלִ ים ַהדַּ ּקֹת ֵאת ׁ ֶש ַבע
דַּ ּקוֹ ת ׁ ְש ֻדפוֹ ת ָק ִדים צ ְֹמחוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ
ֹאמר יוֹ ֵסף ֶאל-
ַה ׁ ּ ִש ֳ ּבלִ ים ַה ּטֹבוֹ ת וָ א ַֹמר ֶא ַ
ל-ה ַח ְר ֻט ּ ִמים וְ ֵאין ַמ ִ ּגיד לִ י .כה וַ ּי ֶ
ּ ַפ ְרעֹה ֲחלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה ֶא ָחד הוּא ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׂ ה ִה ִ ּגיד לְ ַפ ְרעֹה .כו ׁ ֶש ַבע
טבֹת ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵה ָ ּנה ֲחלוֹ ם
טבֹת ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵה ָ ּנה וְ ׁ ֶש ַבע ַה ׁ ּ ִש ֳ ּבלִ ים ַה ּ ֹ
ּ ָפרֹת ַה ּ ֹ
יהן ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵה ָ ּנה
ֶא ָחד הוּא .כז וְ ׁ ֶש ַבע ַה ּ ָפרוֹ ת ָה ַר ּקוֹ ת וְ ָה ָרעֹת ָה ֹ
על ֹת ַא ֲח ֵר ֶ
וְ ׁ ֶש ַבע ַה ׁ ּ ִש ֳ ּבלִ ים ָה ֵרקוֹ ת ׁ ְש ֻדפוֹ ת ַה ָּק ִדים יִ ְהי ּו ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ָר ָעב .כח הוּא ַהדָּ ָבר
ת-פ ְרעֹה .כט ִה ֵ ּנה ׁ ֶש ַבע
ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֶא ּ ַ
ל-פ ְרעֹה ֲא ׁ ֶשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׂ ה ֶה ְר ָאה ֶא ּ ַ
יהן
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .ל וְ ָקמ ּו ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ָר ָעב ַא ֲח ֵר ֶ
ׁ ָשנִ ים ָ ּבאוֹ ת ָשׂ ָבע ָ ּגדוֹ ל ְ ּבכָ ֶ
ת-ה ָא ֶרץ .לא וְ ל ֹא-יִ ָ ּו ַדע
ל-ה ּ ָ ׂ
ש ָבע ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ כִ ָּלה ָה ָר ָעב ֶא ָ
וְ נִ ׁ ְש ַּכח ָּכ ַ
ַה ּ ָ ׂ
ש ָבע ָ ּב ָא ֶרץ ִמ ּ ְפנֵ י ָה ָר ָעב ַההוּא ַא ֲח ֵרי-כֵ ן ִּכי-כָ ֵבד הוּא ְמאֹד .לב וְ ַעל ִה ׁ ּ ָשנוֹ ת
ל-פ ְרעֹה ּ ַפ ֲע ָמיִ ם ִּכי-נָ כוֹ ן ַהדָּ ָבר ֵמ ִעם ָה ֱאל ִֹהים ו ְּמ ַמ ֵהר ָה ֱאל ִֹהים
ַה ֲחלוֹ ם ֶא ּ ַ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .לד
יתה ּו ַע ֶ
יש ֵ
לַ ֲעשׂ ֹתוֹ   .לג וְ ַע ָּתה יֵ ֶרא ַפ ְרעֹה ִא ׁיש נָ בוֹ ן וְ ָחכָ ם וִ ׁ ִ
ת-א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י
יַ ֲע ֶשׂ ה ַפ ְרעֹה וְ יַ ְפ ֵקד ּ ְפ ִק ִדים ַע ָ
ל-ה ָא ֶרץ וְ ִח ּ ֵמ ׁש ֶא ֶ
ש ָבע .לה וְ יִ ְק ְ ּבצ ּו ֶא ָּ
ּ-בר
ַה ּ ָ ׂ
ת-כל-אֹכֶ ל ַה ׁ ּ ָשנִ ים ַה ּטֹבוֹ ת ַה ָ ּבאֹת ָה ֵא ֶּלה וְ יִ ְצ ְ ּברו ָ
ד-פ ְרעֹה אֹכֶ ל ֶ ּב ָע ִרים וְ ׁ ָש ָמרוּ .לו וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ ִפ ָּקדוֹ ן לָ ָא ֶרץ לְ ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י
ַּת ַחת יַ ּ ַ
יטב ַהדָּ ָבר
ָה ָר ָעב ֲא ׁ ֶשר ִּת ְהיֶ יןָ ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ל ִ
ֹא-ת ָּכ ֵרת ָה ָא ֶרץ ָ ּב ָר ָעב .לז וַ ִ ּי ַ
ל-ע ָב ָדיו ֲהנִ ְמ ָצא כָ זֶ ה
ל-ע ָב ָדיו .לח וַ ּי ֶ
ְ ּב ֵעינֵ י ַפ ְרעֹה ו ְּב ֵעינֵ י ָּכ ֲ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶא ֲ
יע ֱאל ִֹהים
ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח ֱאל ִֹהים בּ וֹ  .לט וַ ּי ֶ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל-יוֹ ֵסף ַא ֲח ֵרי הוֹ ִד ַ
ָ
ל-פיךָ
ת-כל-זֹאת ֵאין-נָ בוֹ ן וְ ָחכָ ם ָּכמוֹ ך .מ ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה ַע ֵ ּ
אוֹ ְת ָך ֶא ָּ
ל-ב ִ
יתי וְ ַע ּ ִ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל-יוֹ ֵסף ְר ֵאה נָ ַת ִּתי
יִ ׁ ּ ַשק ָּכ ַ
ל-ע ּ ִמי ַרק ַה ִּכ ֵּסא ֶאגְ דַּ ל ִמ ּ ֶמ ָּך .מא וַ ּי ֶ
ת-ט ַ ּב ְע ּתוֹ ֵמ ַעל יָ דוֹ וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹת ּה
א ְֹת ָך ַעל ָּכ ֶ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .מב וַ ָ ּי ַסר ּ ַפ ְרעֹה ֶא ַ
ל-צ ָ ּוארוֹ  .מג וַ ַ ּי ְר ֵּכב
ַעל-יַ ד יוֹ ֵסף וַ ַ ּילְ ֵ ּב ׁש אֹתוֹ ִ ּבגְ ֵד ׁ ֵ
י-ש ׁש וַ ָ ּי ֶשׂ ם ְר ִבד ַה ָ ּז ָהב ַע ַ
ְ
ל-א ֶרץ
אֹתוֹ ְ ּב ִמ ְר ֶּכ ֶבת ַה ּ ִמ ׁ ְשנֶ ה ֲא ׁ ֶשר-לוֹ וַ ִ ּי ְק ְרא ּו לְ ָפנָ יו ַא ְב ֵרך וְ נָ תוֹ ן אֹתוֹ ַעל ָּכ ֶ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל-יוֹ ֵסף ֲאנִ י ַפ ְרעֹה ו ִּבלְ ָע ֶד ָ
יך ל ֹא-יָ ִרים ִא ׁיש ֶאת-יָ דוֹ
ִמ ְצ ָריִ ם .מד וַ ּי ֶ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .מה וַ ִ ּי ְק ָרא ַפ ְרעֹה ׁ ֵשם-יוֹ ֵסף ָצ ְפנַ ת ּ ַפ ְענֵ ַח וַ ִ ּי ֶּתן-לוֹ
ת-רגְ לוֹ ְ ּבכָ ֶ
וְ ֶא ַ
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ת-א ְסנַ ת ַ ּב ּ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .מו וְ יוֹ ֵסף
ֶא ָ
ת-פוֹ ִטי ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אֹן לְ ִא ׁ ּ ָשה וַ ֵ ּי ֵצא יוֹ ֵסף ַע ֶ
מ ְצ ָריִ ם וַ ֵ ּי ֵצא יוֹ ֵסף ִמ ִּל ְפנֵ י ַפ ְרעֹהֶ ּב ׁ ְ
ן-של ׁ ִֹשים ׁ ָשנָ ה ְ ּב ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִ
ש ָבע לִ ְק ָמ ִצים .מח
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .מז וַ ַּת ַעשׂ ָה ָא ֶרץ ְ ּב ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ַה ּ ָ ׂ
וַ ַ ּי ֲעבֹר ְ ּבכָ ֶ
וַ ִ ּי ְקבּ ֹץ ֶא ָּ
ת-כל-אֹכֶ ל ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִ ּי ֶּתן-אֹכֶ ל ֶ ּב ָע ִרים אֹכֶ ל
יה נָ ַתן ְ ּבתוֹ כָ ּה .מט וַ ִ ּי ְצבּ ֹר יוֹ ֵסף ָ ּבר ְּכחוֹ ל ַה ָ ּים ַה ְר ֵ ּבה
ה-ה ִעיר ֲא ׁ ֶשר ְס ִביב ֶֹת ָ
ְשׂ ֵד ָ
י-אין ִמ ְס ּ ָפר .נ וּלְ יוֹ ֵסף יֻ ַּלד ׁ ְשנֵ י ָבנִ ים ְ ּב ֶט ֶרם ָּתבוֹ א
י-ח ַדל לִ ְס ּפֹר ִּכ ֵ
ְמאֹד ַעד ִּכ ָ
ׁ ְשנַ ת ָה ָר ָעב ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה-לּ וֹ ָא ְסנַ ת ַ ּב ּ
ת-פוֹ ִטי ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אוֹ ן .נא וַ ִ ּי ְק ָרא יוֹ ֵסף ֶאת-
ל-ע ָמלִ י וְ ֵאת ָּכ ֵ ּ
ׁ ֵשם ַה ְ ּבכוֹ ר ְמנַ ׁ ּ ֶשה ִּכי-נַ ׁ ּ ַשנִ י ֱאל ִֹהים ֶא ָּ
ל-בית ָא ִבי .נב וְ ֵאת
ת-כ ֲ
י-ה ְפ ַרנִ י ֱאל ִֹהים ְ ּב ֶא ֶרץ ָענְ יִ י .נג וַ ִּתכְ לֶ ינָ ה ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י
ׁ ֵשם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָק ָרא ֶא ְפ ָריִ ם ִּכ ִ
ש ָבע ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .נד וַ ְּת ִח ֶּלינָ ה ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ָה ָר ָעב לָ בוֹ א ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ַה ּ ָ ׂ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה לָ ֶחם .נה וַ ִּת ְר ַעב
ל-ה ֲא ָרצוֹ ת ו ְּבכָ ֶ
ָא ַמר יוֹ ֵסף וַ יְ ִהי ָר ָעב ְ ּבכָ ָ
ל-מ ְצ ַריִ ם לְ כ ּו
ָּכ ֶ
ל-פ ְרעֹה לַ ָּל ֶחם וַ ּי ֶ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִ ּי ְצ ַעק ָה ָעם ֶא ּ ַ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה לְ כָ ִ
ל-פנֵ י ָה ָא ֶרץ וַ ִ ּי ְפ ַּתח
ֶאל-יוֹ ֵסף ֲא ׁ ֶשר-י ַ
ֹאמר לָ כֶ ם ַּת ֲעשׂ וּ .נו וְ ָה ָר ָעב ָהיָ ה ַעל ָּכ ּ ְ
יוֹ ֵסף ֶא ָּ
ל-א ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם וַ ִ ּי ׁ ְשבּ ֹר לְ ִמ ְצ ַריִ ם וַ ֶ ּי ֱחזַ ק ָה ָר ָעב ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .נז וְ כָ ל-
ת-כ ֲ
ל-ה ָא ֶרץ.
י-חזַ ק ָה ָר ָעב ְ ּבכָ ָ
ָה ָא ֶרץ ָ ּבא ּו ִמ ְצ ַריְ ָמה לִ ׁ ְשבּ ֹר ֶאל-יוֹ ֵסף ִּכ ָ

יוסף לא אומר לפרעה "אני אפתור לך את החלום" .הוא גם אינו
שואל את פרעה ,כפסיכולוג מודרני" ,מה זה מזכיר לך?" האפשרות
הראשונה מציבה את יוסף במרכז והשנייה את פרעה .יוסף אומר
לפרעה שאלוהים הוא שמדבר לפרעה באמצעות החלום והוא ,יוסף,
הוא רק השליח .בני אותה תקופה לא חשבו שהחלום הוא תוצר
הרגשתו המודחקת של האדם אלא שזוהי אינפורמציה המשודרת
לאדם מבחוץ .זוהי דוגמה נוספת להיעדר חוויית העצמי באותה
תקופה .הצטנעותו של יוסף מעניקה לו כוח רב כשליח אלוהים .אילו
דיבר יוסף ב"שפת האני" ("אני אפתור )"...והציב את עצמו במרכז,
היה נחשב למתנשא וודאי לא היה מתקבל בעין יפה בחברה של ימי
קדם ולו רק משום שפתח משפט ב"אני" .אילו הציב את פרעה במרכז
והפנה אותו לעצמו ("מה זה מזכיר לך?") איש לא היה מבין מה הוא
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רוצה וייתכן שהיתה בכך חדירה לא מקובלת לפרטיותו של פרעה.
סובלנותם של בני העת העתיקה לאל אחר שאינו שלהם ראויה לציון.
יוסף מדבר עם פרעה על אל שאינו אלוהיו .כך עשה יוסף גם עם שר
המשקים ושר האופים .דומה שבני אותה התקופה שבה רבו האלילים
היו מוכנים לקבל כל אל בתנאי שיעזור.
פרעה חולם חלום שחוזר על עצמו באופן מסוים .חלומות חוזרים
משקפים הרגשה חזקה של החולם שאינה משתחררת ומתפרקת בחלום
אחד (כך בטראומה) .הוא כנראה חש שיהיו שנים טובות וכמו תמיד
בטבע לאחריהן תבואנה שנות בצורת .יוסף מספר לפרעה באמצעות
החלום את מה שפרעה הרגיש.
אבל מדוע פרעה האמין ליוסף? בקליניקה כשחלום של מטופל
נפתר על ידיו או על ידי המטפל או על ידי שניהם גם יחד לעיתים
יש למטופל תחושה ש"האסימון נפל" .תחושה שזה בדיוק זה ,משום
שהמטופל מתחבר ללא מודע של עצמו ,הרי הוא יצר את החלום.
כנראה גם לפרעה היתה תחושה שמה שיוסף מציע הוא נכון.
בקליניקה מטפלים שמתורגלים בעבודה עם חלומות יכולים בהחלט,
מתוך היכרות עם המטופל ,לפרש את חלומו לא אחת בצורה נכונה
בעצמם .עדיין מקובל לתת למטופל לנסות ולפרש את החלום בעצמו
משום שהוא הפוסק האחרון בדבר נכונות פתרון החלום וגם משום
שנרצה ללמד אותו לעשות את העבודה בעצמו .כך גם פתרו אחיו
של יוסף נכון את חלומותיו המתנשאים של יוסף .כנראה לא היה להם
קשה לחבר את התנהגותו היום-יומית ,כולל כתונת הפסים שעשה
לו אביו ,לחלומותיו ולראות שאכן מדובר בתחושה שלו שהוא טוב
מאחרים וחשוב מהם .הפרות והשיבולים הזכירו ליוסף את מה שעשוי
להטריד באופן טבעי את מלך מצרים – שנות בצורת .מכאן המרחק
לפתרון החלום קצר.
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אדם מודרני :פרעה ,החלום מבטא הרגשה שלך שהדחקת .פשוט תנסה
לחשוב מה החלום מזכיר לך וכך תגלה את פשרו.
פרעה :איך אני קשור לעניין?
אדם מודרני :תנסה ,אל תתבייש :מה יכולה להיות הסיבה לכך שפרות
יהיו רזות? מדוע ששיבולים יהיו דקות? ולמה הרזות יאכלו את
השמנות? אתה יודע מה? תחשוב מה הטריד אותך לאחרונה.
פרעה :אתה צוחק עלי?!

יוסף ואחיו במצרים – איך גורמים לאחים להרגיש אשמים?
ֹאמר יַ ֲעקֹב לְ ָבנָ יו לָ ּ ָמה
ש ֶבר ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם וַ ּי ֶפרק מב :א וַ ַ ּי ְרא יַ ֲעקֹב ִּכי יֶ ׁש ׁ ֶ
ּ-ש ּ ָמה וְ ׁ ִש ְברוּ-לָ נ ּו
ש ֶבר ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם ְרדו ׁ ָֹאמר ִה ֵ ּנה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִּכי יֶ ׁש ׁ ֶ
ִּת ְת ָראוּ .ב וַ ּי ֶ
ִמ ׁ ּ ָשם וְ נִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא נָ מוּת .ג וַ ֵ ּי ְרד ּו ֲא ֵחי-יוֹ ֵסף ֲע ָשׂ ָרה לִ ׁ ְשבּ ֹר ָ ּבר ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם .ד וְ ֶאת-
ת-א ָחיו ִּכי ָא ַמר ּ ֶפן-יִ ְק ָר ֶאנּ ּו ָאסוֹ ן .ה וַ ָ ּיבֹא ּו
ֹא-שלַ ח יַ ֲעקֹב ֶא ֶ
ִ ּבנְ יָ ִמין ֲא ִחי יוֹ ֵסף ל ׁ ָ
י-היָ ה ָה ָר ָעב ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען .ו וְ יוֹ ֵסף הוּא
ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לִ ׁ ְשבּ ֹר ְ ּבתוֹ ְך ַה ָ ּב ִאים ִּכ ָ
ל-עם ָה ָא ֶרץ וַ ָ ּיבֹא ּו ֲא ֵחי יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ-לוֹ
ַה ׁ ּ ַש ִּליט ַע ָ
ל-ה ָא ֶרץ הוּא ַה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּביר לְ כָ ַ
יהם וַ יְ ַד ֵ ּבר ִא ָּתם ָק ׁשוֹ ת
ַא ּ ַפיִ ם ָא ְר ָצה .ז וַ ַ ּי ְרא יוֹ ֵסף ֶא ֶ
ת-א ָחיו וַ ַ ּי ִּכ ֵרם וַ ִ ּי ְתנַ ֵּכר ֲאלֵ ֶ
ֹאמר ּו ֵמ ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען לִ ׁ ְש ָ ּבר-אֹכֶ ל .ח וַ ַ ּי ֵּכר יוֹ ֵסף ֶאת-
אתם וַ ּי ְ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ֵמ ַאיִ ן ָ ּב ֶ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶא ָחיו וְ ֵהם ל ֹא ִה ִּכ ֻרהוּ .ט וַ ִ ּיזְ כּ ֹר יוֹ ֵסף ֵאת ַה ֲחל ֹמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָחלַ ם לָ ֶהם וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ל ֹא ֲאדֹנִ י וַ ֲע ָב ֶד ָ
יך
אתם .י וַ ּי ְ
ת-ע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ ָ ּב ֶ
ְמ ַר ְ ּגלִ ים ַא ֶּתם לִ ְראוֹ ת ֶא ֶ
ֹא-הי ּו ֲע ָב ֶד ָ
יך
א ָחד נָ ְחנ ּו ֵּכנִ ים ֲאנַ ְחנ ּו ל ָָ ּבא ּו לִ ׁ ְש ָ ּבר-אֹכֶ ל .יא ֻּכ ָּלנ ּו ְ ּבנֵ י ִא ׁיש ֶ
ֹאמר ּו ׁ ְשנֵ ים
אתם לִ ְראוֹ ת .יג וַ ּי ְ
י-ע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ ָ ּב ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ל ֹא ִּכ ֶ
ְמ ַר ְ ּגלִ ים .יב וַ ּי ֶ
ָע ָשׂ ר ֲע ָב ֶד ָ
ת-א ִבינ ּו
א ָחד ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען וְ ִה ֵ ּנה ַה ָּקטֹן ֶא ָיך ַא ִחים ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּבנֵ י ִא ׁיש ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יוֹ ֵסף הוּא ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֲאלֵ כֶ ם לֵ אמֹר
ַה ּיוֹ ם וְ ָה ֶא ָחד ֵאינֶ נּ וּ .יד וַ ּי ֶ
ם-ת ְצא ּו ִמ ֶ ּזה ִּכי ִא ְ ּ
ם-בבוֹ א ֲא ִחיכֶ ם
ְמ ַר ְ ּגלִ ים ַא ֶּתם .טו ְ ּבזֹאת ִּת ָ ּב ֵחנ ּו ֵחי ַפ ְרעֹה ִא ֵּ
ת-א ִחיכֶ ם וְ ַא ֶּתם ֵה ָא ְסר ּו וְ יִ ָ ּב ֲחנ ּו
ַה ָּקטֹן ֵה ָ ּנה .טז ׁ ִשלְ ח ּו ִמ ֶּכם ֶא ָחד וְ יִ ַּקח ֶא ֲ
דִּ ְב ֵריכֶ ם ַה ֱא ֶמת ִא ְּתכֶ ם וְ ִאם-ל ֹא ֵחי ַפ ְרעֹה ִּכי ְמ ַר ְ ּגלִ ים ַא ֶּתם .יז וַ ֶ ּי ֱאסֹף א ָֹתם
ישי זֹאת ֲעשׂ ּו וִ ְחי ּו
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יוֹ ֵסף ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ל-מ ׁ ְש ָמר ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים .יח וַ ּי ֶ
ֶא ִ
ת-ה ֱאל ִֹהים ֲאנִ י יָ ֵרא .יט ִא ֵּ
ם-כנִ ים ַא ֶּתם ֲא ִחיכֶ ם ֶא ָחד יֵ ָא ֵסר ְ ּב ֵבית ִמ ׁ ְש ַמ ְרכֶ ם
ֶא ָ
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ת-א ִחיכֶ ם ַה ָּקטֹן ָּת ִביא ּו ֵאלַ י וְ יֵ ָא ְמנ ּו
וְ ַא ֶּתם לְ כ ּו ָה ִביא ּו ׁ ֶש ֶבר ַר ֲעבוֹ ן ָ ּב ֵּתיכֶ ם .כ וְ ֶא ֲ
ל-א ִחיו ֲא ָבל ֲא ׁ ֵש ִמים ֲאנַ ְחנ ּו
ֹאמר ּו ִא ׁיש ֶא ָ
ִד ְב ֵריכֶ ם וְ ל ֹא ָתמוּת ּו וַ ַ ּי ֲעשׂ וּ-כֵ ן .כא וַ ּי ְ
ל-א ִחינ ּו ֲא ׁ ֶשר ָר ִאינ ּו ָצ ַרת נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ִה ְת ַחנְ נוֹ ֵאלֵ ינ ּו וְ ל ֹא ׁ ָש ָמ ְענ ּו ַע ֵּ
ל-כן ָ ּב ָאה
ַע ָ
ֵאלֵ ינ ּו ַהצָּ ָרה ַה ּזֹאת .כב וַ ַ ּי ַען ְראו ֵּבן א ָֹתם לֵ אמֹר ֲהלוֹ א ָא ַמ ְר ִּתי ֲאלֵ יכֶ ם לֵ אמֹר
ל-ת ֶח ְטא ּו ַב ֶ ּילֶ ד וְ ל ֹא ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם וְ גַ ם-דָּ מוֹ ִה ֵ ּנה נִ ְד ָר ׁש .כג וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדע ּו ִּכי
ַא ֶּ
ְ
יהם וַ ֵ ּי ְבּך וַ ָ ּי ׁ ָשב ֲאלֵ ֶהם וַ יְ ַד ֵ ּבר
ׁש ֵֹמ ַע יוֹ ֵסף ִּכי ַה ּ ֵמלִ יץ ֵ ּבינ ָֹתם .כד וַ ִ ּי ּסֹב ֵמ ֲעלֵ ֶ
יהם  .כה וַ יְ ַצו יוֹ ֵסף וַ יְ ַמלְ א ּו
ֲאלֵ ֶהם וַ ִ ּי ַּקח ֵמ ִא ָּתם ֶא ׁ ִ
ת-ש ְמעוֹ ן וַ ֶ ּי ֱאסֹר אֹתוֹ לְ ֵעינֵ ֶ
ְ
ֶא ְּ
ל-שׂ ּקוֹ וְ לָ ֵתת לָ ֶהם ֵצ ָדה לַ דָּ ֶרך וַ ַ ּי ַעשׂ
ת-כלֵ ֶ
יהם ִא ׁיש ֶא ַ
יהם ָ ּבר וּלְ ָה ׁ ִשיב ַּכ ְס ּ ֵפ ֶ
ּ
ּ
ּ
יהם וַ ֵילְ כ ּו ִמ ׁ ּ ָשם .כז וַ ִי ְפ ַּתח ָה ֶא ָחד ֶאת-
ל-חמ ֵֹר ֶ
ת-ש ְב ָרם ַע ֲ
לָ ֶהם ֵּכן .כו וַ ִי ְשׂ א ּו ֶא ׁ ִ
ּ
ּ
ַשׂ ּקוֹ לָ ֵתת ִמ ְס ּפוֹ א לַ ֲחמֹרוֹ ַ ּב ּ ָמלוֹ ן וַ ַי ְרא ֶא ַּ
ת-כ ְספוֹ וְ ִה ֵ ּנה-הוּא ְ ּב ִפי ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ .
ל-א ָחיו הו ׁ ַּשב ַּכ ְס ּ ִפי וְ גַ ם ִה ֵ ּנה ְב ַא ְמ ַּת ְח ִּתי וַ ֵ ּי ֵצא לִ ָ ּבם וַ ֶ ּי ֶח ְרד ּו ִא ׁיש
ֹאמר ֶא ֶ
כח וַ ּי ֶ
יהם ַא ְר ָצה
ֶא ָ
ל-א ִחיו לֵ אמֹר ַמהּ -זֹאת ָע ָשׂ ה ֱאל ִֹהים לָ נוּ .כט וַ ָ ּיבֹא ּו ֶאל-יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
קרֹת א ָֹתם לֵ אמֹר .ל דִּ ֶ ּבר ָה ִא ׁיש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ ִא ָּתנ ּו
ל-ה ּ ֹ
ְּכנָ ַען וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לוֹ ֵאת ָּכ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ֵּכנִ ים ֲאנָ ְחנ ּו ל ֹא ָהיִ ינ ּו
ת-ה ָא ֶרץ .לא וַ נּ ֶ
ָק ׁשוֹ ת וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתנ ּו ִּכ ְמ ַר ְ ּגלִ ים ֶא ָ
ים-ע ָשׂ ר ֲאנַ ְחנ ּו ַא ִחים ְ ּבנֵ י ָא ִבינ ּו ָה ֶא ָחד ֵאינֶ נּ ּו וְ ַה ָּקטֹן ַה ּיוֹ ם
ָ
ְמ ַר ְ ּגלִ ים .לב ׁ ְשנֵ
ֹאמר ֵאלֵ ינ ּו ָה ִא ׁיש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ ְ ּבזֹאת ֵא ַדע ִּכי כֵ נִ ים
ת-א ִבינ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען .לג וַ ּי ֶ
ֶא ָ
ת-ר ֲעבוֹ ן ָ ּב ֵּתיכֶ ם ְקח ּו וָ לֵ כוּ .לד וְ ָה ִביא ּו ֶאת-
ַא ֶּתם ֲא ִחיכֶ ם ָה ֶא ָחד ַה ִ ּניח ּו ִא ִּתי וְ ֶא ַ
ת-א ִחיכֶ ם
ֲא ִחיכֶ ם ַה ָּקטֹן ֵאלַ י וְ ֵא ְד ָעה ִּכי ל ֹא ְמ ַר ְ ּגלִ ים ַא ֶּתם ִּכי כֵ נִ ים ַא ֶּתם ֶא ֲ
ה-א ׁיש ְצרוֹ ר-
יהם וְ ִה ֵ ּנ ִ
יקים ַשׂ ֵּק ֶ
ת-ה ָא ֶרץ ִּת ְס ָחרוּ .לה וַ יְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִ
ֶא ֵּתן לָ כֶ ם וְ ֶא ָ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ַּכ ְס ּפוֹ ְ ּב ַשׂ ּקוֹ וַ ִ ּי ְרא ּו ֶא ְ
ת-צרֹרוֹ ת ַּכ ְס ּ ֵפ ֶ
יהם ֵה ּ ָמה וַ ֲא ִב ֶ
יהם וַ ִ ּי ָיראוּ .לו וַ ּי ֶ
יהם א ִֹתי ׁ ִש ַּכלְ ֶּתם יוֹ ֵסף ֵאינֶ נּ ּו וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵאינֶ נּ ּו וְ ֶא ִ ּ
ת-בנְ יָ ִמן ִּת ָּקח ּו ָעלַ י
יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ּ
יאנּ ּו
ת-שנֵ י ָבנַ י ָּת ִמית ִאם-ל ֹא ֲא ִב ֶ
ל-א ִביו לֵ אמֹר ֶא ׁ ְ
ֹאמר ְראו ֵּבן ֶא ָ
ָהי ּו כֻ ָּלנָ ה .לז וַ י ֶ
ָ
ֵאלֶ ָ
ּ
ֹאמר ל ֹא-יֵ ֵרד ְ ּבנִ י ִע ּ ָמכֶ ם ִּכי-
יך ְּתנָ ה אֹתוֹ ַעל-יָ ִדי וַ ֲאנִ י ֲא ׁ ִש ֶיבנּ ּו ֵאלֶ יך .לח וַ י ֶ
ּ-ב ּה וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם
ָא ִחיו ֵמת וְ הוּא לְ ַבדּ וֹ נִ ׁ ְש ָאר ו ְּק ָר ָאה ּו ָאסוֹ ן ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ֵּתלְ כו ָ
ת-שׂ ָיב ִתי ְ ּביָ גוֹ ן ׁ ְשאוֹ לָ ה.
ֶא ֵ

יוסף מזהה את אחיו ומהתל בהם .אין סוף למניפולציות .הוא מאשים
אותם שהם מרגלים ,אוסר את שמעון ,שולח אותם להביא את בנימין
כעדות לכך שהם דוברי אמת ושאינם מרגלים ועוד מחזיר להם ללא
ידיעתם את הכסף ששילמו בעד המזון שקיבלו .רק כעת ,כשהאחים
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מבינים איך הסתבכו ,הם אומרים" :אבל אשמים אנחנו" .רק כשמגיע
העונש הילד חש שעשה משהו לא בסדר .לילד ,כמו לבני התקופה
ההיא ,אין ערכים מופנמים ולכן הוא זקוק לעונש מוחשי .ללא הפנמה
של רגשי אשמה הסבר למשל עלול שלא לעבוד .בימינו נאמר "האחים
מבינים רק כוח" .האחים מקשרים מייד בין מה שעשו ליוסף למה
שקורה להם כעת אף שאינם מזהים את יוסף .המחשבה שאולי שני
האירועים אינם קשורים זה לזה כלל כפי שהיה עשוי לחשוב בן
החברה המודרנית אינה עולה כלל על דעתם .כמו שבני האדם לא היו
נפרדים באותם ימים אלא תלויים זה בזה כך גם האירועים .לא יכול
להיות שאין תוכנית-על מכוונת .בעולם העתיק הכול קשור זה בזה,
כזו היא החשיבה האסוציאטיבית .אין אקראיות ואין עצמאות.
האחים מוצאים שכספם הושב להם .מה חש מי שמוצא בתיקו
חפץ גנוב? הרי זו עדות ברורה שהוא גנב את החפץ .האם יוכל לומר
שמישהו שם אותו בתיקו?! לשם כך צריך "אני" חזק ומגובש :האדם
צריך לעמוד על שלו ולומר בפשטות" ,אינני יודע איך הגיע הכסף
לתיקי אבל אני לא שמתי אותו שם" (בעיקר "איני יודע .)"...מדוע עשה
זאת יוסף? זוהי צורה מתוחכמת של התעללות שגורמת לקורבן לחוש
אשמה אף שלא עשה דבר .כנראה זה מה שרצה יוסף – להוביל את
העלילה לנקודה שבה הוא שומע אותם אומרים "אבל אשמים אנחנו".
חלומם הנכסף של אנשים רבים הוא שאלה שפגעו בהם יתחרטו על
מה שעשו להם .על פי רוב הם אינם מתוחכמים כמו יוסף.
לסיום ,יעקב מאשים את בניו בכל מה שקרה לו במקום כמובן
להאשים את עצמו .הרי הוא זה שקיפח את בניו ביחס ליוסף ויצר את
כל התסבוכת .הם ,הבנים ,לא יעזו כמובן להאשים את דמות הסמכות
– יעקב .לדידם ,הם אשמים .זוהי הזדהות עם התוקפן – יעקב מאשים
אותם והם מאשימים את עצמם .ראובן מציע לאביו הצעה שעשויה
להיראות היום ילדותית מאוד ,שייתן לו לקחת את בנימין למצרים
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ואם לא ישיב אותו ,יעקב רשאי להרוג את שני בניו שלו .במונחים של
אותם ימים זה צדק – אם אני פגעתי לך בדבר הכי יקר שלך – בנימין,
אתה יכול לפגוע בדבר הכי יקר שלי – ילדי .החשיבה האנליטית
המודרנית פותחת עוד אופציות רבות מלבד "עין תחת עין".
מעבר לכך ,כעת בנימין הוא המועדף .שמעון יכול להישאר בבית
הסוהר במצרים אבל יעקב לא יסכן את בנימין .כך ,ילדיה של האישה
האהובה ,רחל ,אף הם אהובים יותר .אומנם בנימין הוא הילד היחיד
שנותר מרחל אבל ניתן לשער שעובדה זו לא תשכך את קנאתם של
האחים .יעקב חוזר על שגיאותיו מסיפורו של יוסף ,והאחים מדחיקים
בינתיים את כעסם ,מפנים אותו כלפי עצמם ומאשימים את עצמם.
הרי בתלונות לסמכות הם מעולם לא באו.
אדם מודרני :יוסף ,בשביל מה עשית את כל המניפולציות האלה? למה
לא להזדהות מייד ולאחד את המשפחה?
יוסף :רציתי לנקום באחים על מה שעשו לי .חוץ מזה רציתי להבהיל
אותם מאוד כדי שיעריכו אותי יותר.
אדם מודרני :אחים ,אתם באמת לא מרגלים?
אחים :לא ,נשבעים שלא.
אדם מודרני :אז למה אתם מרגישים אשמים?
אחים :בגלל מה שעשינו.

בנימין והגביע – איך גורמים לאחים להרגיש שוב אשמים?
[עקב הרעב המתמשך בכנען ליעקב אין ברירה והוא מסכים שבניו
ייקחו את בנימין איתם למצרים .יוסף מארח אותם יפה אבל ממשיך
במניפולציות]...
ת-א ׁ ֶשר ַע ֵ ּ
ת-א ְמ ְּתחֹת ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ל-ביתוֹ לֵ אמֹר ַמ ֵּלא ֶא ַ
פרק מד :א וַ יְ ַצו ֶא ֲ
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ף-א ׁיש ְ ּב ִפי ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ  .ב וְ ֶא ְ ּ
יע
יעי ְ ּג ִב ַ
ת-ג ִב ִ
אֹכֶ ל ַּכ ֲא ׁ ֶשר יוּכְ לוּן ְשׂ ֵאת וְ ִשׂ ים ֶּכ ֶס ִ
ַה ֶּכ ֶסף ָּת ִשׂ ים ְ ּב ִפי ַא ְמ ַּת ַחת ַה ָּקטֹן וְ ֵאת ֶּכ ֶסף ׁ ִש ְברוֹ וַ ַ ּי ַעשׂ ִּכ ְד ַבר יוֹ ֵסף ֲא ׁ ֶשר
ת-ה ִעיר
יהם .ד ֵהם יָ ְצא ּו ֶא ָ
דִּ ֵ ּבר .ג ַהבּ ֶֹקר אוֹ ר וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֻש ְּלח ּו ֵה ּ ָמה וַ ֲחמ ֵֹר ֶ
ל ֹא ִה ְר ִחיק ּו וְ יוֹ ֵסף ָא ַמר לַ ֲא ׁ ֶשר ַע ֵ ּ
שגְ ָּתם
ל-ביתוֹ קוּם ְרדֹף ַא ֲח ֵרי ָה ֲאנָ ׁ ִשים וְ ִה ּ ַ ׂ
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם לָ ּ ָמה ׁ ִש ַּל ְמ ֶּתם ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה .ה ֲהלוֹ א זֶ ה ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ֶּתה
שגֵ ם וַ יְ ַד ֵ ּבר ֲאלֵ ֶהם
יתם .ו וַ ַ ּי ּ ִ ׂ
ֲאדֹנִ י בּ וֹ וְ הוּא נַ ֵח ׁש יְ נַ ֵח ׁש בּ וֹ ֲה ֵרע ֶֹתם ֲא ׁ ֶשר ֲע ִשׂ ֶ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו לָ ּ ָמה יְ ַד ֵ ּבר ֲאדֹנִ י ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָחלִ ילָ ה
ת-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה .ז וַ ּי ְ
ֶא ַ
לַ ֲע ָב ֶד ָ
יך ֵמ ֲעשׂ וֹ ת ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .ח ֵהן ֶּכ ֶסף ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצאנ ּו ְ ּב ִפי ַא ְמ ְּתח ֵֹתינ ּו ֱה ׁ ִשיבֹנ ּו
יך נִ גְ נֹב ִמ ֵ ּבית ֲאדֹנֶ ָ
יך ֵמ ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען וְ ֵא ְ
ֵאלֶ ָ
יך ֶּכ ֶסף אוֹ זָ ָהב .ט ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ָמ ֵצא ִא ּתוֹ
ֵמ ֲע ָב ֶד ָ
ם-ע ָּתה כְ ִד ְב ֵריכֶ ם
ֹאמר ַ ּג ַ
ם-אנַ ְחנ ּו נִ ְהיֶ ה לַ אדֹנִ י לַ ֲע ָב ִדים .י וַ ּי ֶ
יך וָ ֵמת וְ גַ ֲ
ה-לי ָע ֶבד וְ ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו נְ ִק ִ ּים .יא וַ יְ ַמ ֲהר ּו וַ ּיוֹ ִרד ּו
ֶּכן-הוּא ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ָמ ֵצא ִא ּתוֹ יִ ְהיֶ ִּ
ת-א ְמ ַּת ְח ּתוֹ ָא ְר ָצה וַ ִ ּי ְפ ְּתח ּו ִא ׁיש ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ  .יב וַ יְ ַח ּ ֵפשׂ ַ ּב ָ ּגדוֹ ל ֵה ֵחל
ִא ׁיש ֶא ַ
יע ְ ּב ַא ְמ ַּת ַחת ִ ּבנְ יָ ִמן .יג וַ ִ ּי ְק ְרע ּו ִשׂ ְמל ָֹתם וַ ַ ּי ֲעמֹס ִא ׁיש
ו ַּב ָּקטֹן ִּכ ָּלה וַ ִ ּי ּ ָמ ֵצא ַה ָ ּג ִב ַ
יתה יוֹ ֵסף וְ הוּא עוֹ ֶדנּ ּו ׁ ָשם
ַע ֲ
ל-חמֹרוֹ וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו ָה ִע ָירה .יד וַ ָ ּיבֹא יְ הו ָּדה וְ ֶא ָחיו ֵ ּב ָ
יתם
ֹאמר לָ ֶהם יוֹ ֵסף ָמ ַ
וַ ִ ּי ּ ְפל ּו לְ ָפנָ יו ָא ְר ָצה .טו וַ ּי ֶ
ה-ה ּ ַמ ֲע ֶשׂ ה ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ֲע ִשׂ ֶ
ֹאמר
ֹאמר יְ הו ָּדה ַמה-נּ ַ
ֲהלוֹ א יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי-נַ ֵח ׁש יְ נַ ֵח ׁש ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָּכמֹנִ י .טז וַ ּי ֶ
ת-עוֹן ֲע ָב ֶד ָ
ה-נ ַד ֵ ּבר ו ַּמ ִ ּ
לַ אדֹנִ י ַמ ְ ּ
יך ִה ֶ ּננּ ּו ֲע ָב ִדים
ה-נ ְצ ַטדָּ ק ָה ֱאל ִֹהים ָמ ָצא ֶא ֲ
ֹאמר ָחלִ ילָ ה ִּלי ֵמ ֲעשׂ וֹ ת
יע ְ ּביָ דוֹ  .יז וַ ּי ֶ
ם-אנַ ְחנ ּו ַ ּגם ֲא ׁ ֶשר-נִ ְמ ָצא ַה ָ ּג ִב ַ
לַ אדֹנִ י ַ ּג ֲ
ה-לי ָע ֶבד וְ ַא ֶּתם ֲעל ּו לְ ׁ ָשלוֹ ם
יע ְ ּביָ דוֹ הוּא יִ ְהיֶ ִּ
זֹאת ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נִ ְמ ָצא ַה ָ ּג ִב ַ
ֹאמר ִ ּבי ֲאדֹנִ י יְ ַד ֶ ּבר-נָ א ַע ְבדְּ ָך ָד ָבר ְ ּב ָאזְ נֵ י
ֶא ֲ
ל-א ִביכֶ ם .יח וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵאלָ יו יְ הו ָּדה וַ ּי ֶ
ת-ע ָב ָדיו
ֲאדֹנִ י וְ ַאל-יִ ַחר ַא ּ ְפ ָך ְ ּב ַע ְבדֶּ ָך ִּכי כָ מוֹ ָך ְּכ ַפ ְרעֹה .יט ֲאדֹנִ י ׁ ָש ַאל ֶא ֲ
ל-אדֹנִ י יֶ ׁש-לָ נ ּו ָאב זָ ֵקן וְ יֶ לֶ ד זְ ֻקנִ ים
ֹאמר ֶא ֲ
אח .כ וַ נּ ֶלֵ אמֹר ֲהיֵ ׁש-לָ כֶ ם ָאב אוֹ ָ
ל-ע ָב ֶד ָ
יך
ֹאמר ֶא ֲ
ָק ָטן וְ ָא ִחיו ֵמת וַ ִ ּי ָ ּו ֵתר הוּא לְ ַבדּ וֹ לְ ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו ֲא ֵהבוֹ  .כא וַ ּת ֶ
ל-אדֹנִ י ל ֹא-יוּכַ ל ַה ַ ּנ ַער לַ ֲעזֹב
ֹאמר ֶא ֲ
ימה ֵעינִ י ָעלָ יו .כב וַ נּ ֶ
הוֹ ִר ֻדה ּו ֵאלָ י וְ ָא ִשׂ ָ
ל-ע ָב ֶד ָ
יך ִאם-ל ֹא יֵ ֵרד ֲא ִחיכֶ ם
ֹאמר ֶא ֲ
ת-א ִביו וָ ֵמת .כג וַ ּת ֶ
ת-א ִביו וְ ָעזַ ב ֶא ָ
ֶא ָ
ל-ע ְבדְּ ָך ָא ִבי וַ ַ ּנ ֶ ּגד-
ַה ָּקטֹן ִא ְּתכֶ ם ל ֹא ת ִֹספוּן לִ ְראוֹ ת ּ ָפנָ י .כד וַ יְ ִהי ִּכי ָעלִ ינ ּו ֶא ַ
ֹאמר ל ֹא
ֹאמר ָא ִבינ ּו ׁ ֻשב ּו ׁ ִש ְברוּ-לָ נ ּו ְמ ַעט-אֹכֶ ל .כו וַ נּ ֶ
לוֹ ֵאת דִּ ְב ֵרי ֲאדֹנִ י .כה וַ ּי ֶ
נוּכַ ל לָ ֶר ֶדת ִאם-יֵ ׁש ָא ִחינ ּו ַה ָּקטֹן ִא ָּתנ ּו וְ יָ ַר ְדנ ּו ִּכי-ל ֹא נוּכַ ל לִ ְראוֹ ת ּ ְפנֵ י ָה ִא ׁיש
ֹאמר ַע ְבדְּ ָך ָא ִבי ֵאלֵ ינ ּו ַא ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ׁ ְשנַ יִ ם
וְ ָא ִחינ ּו ַה ָּקטֹן ֵאינֶ נּ ּו ִא ָּתנוּ .כז וַ ּי ֶ
יתיו ַעד-
יָ לְ ָד ִּ
ה-לי ִא ׁ ְש ִּתי .כח וַ ֵ ּי ֵצא ָה ֶא ָחד ֵמ ִא ִּתי וָ א ַֹמר ַא ְך ָטרֹף ט ָֹרף וְ ל ֹא ְר ִא ִ
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ת-שׂ ָיב ִתי
ֵה ָ ּנה .כט וּלְ ַק ְח ֶּתם ַ ּג ֶ
ם-את-זֶ ה ֵמ ִעם ּ ָפנַ י וְ ָק ָרה ּו ָאסוֹ ן וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם ֶא ֵ
ל-ע ְבדְּ ָך ָא ִבי וְ ַה ַ ּנ ַער ֵאינֶ נּ ּו ִא ָּתנ ּו וְ נַ ְפ ׁשוֹ ְק ׁשו ָּרה
ְ ּב ָר ָעה ׁ ְשאֹלָ ה .ל וְ ַע ָּתה ְּכב ִֹאי ֶא ַ
י-אין ַה ַ ּנ ַער וָ ֵמת וְ הוֹ ִריד ּו ֲע ָב ֶד ָ
ת-שׂ ַיבת ַע ְבדְּ ָך
יך ֶא ֵ
ְבנַ ְפ ׁשוֹ  .לא וְ ָהיָ ה ִּכ ְראוֹ תוֹ ִּכ ֵ
ת-ה ַ ּנ ַער ֵמ ִעם ָא ִבי לֵ אמֹר ִאם-ל ֹא
ָא ִבינ ּו ְ ּביָ גוֹ ן ׁ ְשאֹלָ ה .לב ִּכי ַע ְבדְּ ָך ָע ַרב ֶא ַ
יאנּ ּו ֵאלֶ ָ
ל-ה ָ ּי ִמים .לג וְ ַע ָּתה יֵ ׁ ֶשב-נָ א ַע ְבדְּ ָך ַּת ַחת ַה ַ ּנ ַער
אתי לְ ָא ִבי ָּכ ַ
יך וְ ָח ָט ִ
ֲא ִב ֶ
י-א ְ
ל-א ִבי וְ ַה ַ ּנ ַער ֵאינֶ נּ ּו
יך ֶא ֱעלֶ ה ֶא ָ
ם-א ָחיו .לד ִּכ ֵ
ֶע ֶבד לַ אדֹנִ י וְ ַה ַ ּנ ַער יַ ַעל ִע ֶ
ת-א ִבי.
ִא ִּתי ּ ֶפן ֶא ְר ֶאה ָב ָרע ֲא ׁ ֶשר יִ ְמ ָצא ֶא ָ

האחים מכירים את בנימין ויודעים שסביר להניח שהוא לא גנב
את הגביע של יוסף .אבל במקום לומר זאת הם בוחרים לקרוע את
בגדיהם לאות אבל .האמת שלהם ומה שהם יודעים וחושבים אינם
תקפים מספיק בעבורם אל מול המציאות המתעתעת .יהודה ממשיך
קו זה .הוא פונה אל יוסף בבקשת רחמים אך אינו אומר ולו פעם אחת
שקורה כאן דבר מוזר :זו הפעם השנייה שהם מוצאים בכליהם דבר
מה שאינו שייך להם ודומה שמישהו מתנכל להם .תחת זאת יהודה
מקבל את גזר הדין – כפי שקורה לעיתים רחוקות בחקירות משטרה,
כאשר חשוד מודה במעשה שלא עשה .מדוע אנשים מודים בדבר
שהם לא עשו? הם אינם פסיכוטים ,הם יודעים שלא עשו את המעשה.
דומה שבעברנו ,בשלב האדיפלי ,כולנו הזדהינו עם ההורה בן מיננו
משום שהוא היה חזק מאיתנו ולא משום שחשבנו שהוא בהכרח צודק
מאיתנו .ההזדהות עם התוקפן קיימת אפוא בבסיס האישיות של
כולנו (התופעה של הזדהות שבויים עם שוביהם נקראת גם "תסמונת
סטוקהולם") .אבל בחברות המסורתיות של העבר וההווה ההזדהות
בולטת יותר משום חולשתו של העצמי והקושי לגבש חשיבה עצמאית
ובלתי תלויה .במילים אחרות ,הפחד מדמות הסמכות גורם לאנשים
לרצותה ולוותר על עצמיותם.
הקשר בין יעקב ובנימין – "נפשו קשורה בנפשו" – מתואר כקשר
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של הזדהות עמוקה :ללא בנימין – יעקב מעיד על עצמו קודם לכן
ויהודה עכשיו – הוא ,יעקב ,ימות .הקשר של יעקב עם בנו בנימין
שונה באופן מהותי מקשריו עם יתר ילדיו .בימינו נדיר יותר למצוא
הזדהות כה עמוקה בין שני בני אדם באופן שלאחד אין חיים ללא
האחר .גם במשפחות שכולות שבניהם נפלו במלחמה נראה הורים
שאינם רוצים לחיות כאנשים לא בריאים .בהיעדר עצמי מגובש ונפרד
האדם נוטה לפתח תלות והזדהות טוטלית עם האחר או לחלופין,
ריחוק וניתוק ממנו .קשה לפרט זה למצוא את מרחק הביניים המקובל
בחברה המודרנית שאנו מכנים "אמפתיה" ,כאשר אתה יכול להבין את
האחר ,כפי שאמרנו ,אך לא בהכרח להסכים איתו .מהעמדה הנפרדת
הזאת אתה יכול למשל להציע לאחר פתרונות שהוא לא חשב עליהם,
משום שאתה מבין אותו אבל לא בהכרח מסכים איתו .בהזדהות הפרט
מבין ומסכים באופן מלא עם האחר ומאבד את ראייתו העצמאית .כך,
בעת העתיקה ,האחר היה אוהב או אויב ,משלנו או לא משלנו ,וכל
טווח הביניים שהתפתח בעת החדשה ,שהוא חיוני לתהליכי יצירה,
מדע ודמוקרטיה לא היה קיים .יצירתיות ,למשל ,היא ההפך מהעתקה,
הכתבה או ציווי שרווח בעולם של הזדהות .ביצירתיות האדם צולל אל
תוך עולמו הפנימי ,מעלה משם תכנים ומצליח להציגם בפני האחר
באופן שיהיה מובן לו .לשם כך אנו זקוקים למה שאנו מכנים לעיתים
"אזור נטול קונפליקטים" שבו האדם יכול לשחק עם עצמו בחופשיות.
אבל בעולם ללא נפרדות ,אזור משחקים עצמאי כזה בתוך הפרט
אינו קיים .ההזדהות היא גם האויב של המדע .אדם שדוגל במדע
אמור לסמוך על עצמו ולא על האחר – כשהאדם סומך על האחר זוהי
כבר אמונה .כל מורה בבית ספר יסודי יגיד היום לתלמיד שמנסה
לפתור תרגיל שיסמוך על עצמו ,אחרת לא יוכל לפתור את התרגיל.
ואולם בעולם העתיק האדם לא סמך על עצמו אלא על הסמכות שהוא
הזדהה איתה ולא יכול היה למרוד בה .המרידה ,שבה יש לך דעה
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עצמאית ,עומדת בבסיס החשיבה המדעית ובלעדיה אין כל חשיבה
מדעית .בדיחה ידועה מספרת שפעם הגיעה קבוצה של תלמידים
מתרבות מסורתית אל מוסד מדעי יוקרתי לשם השתלמות .המרצה
כתב משפט במתמטיקה על הלוח והתכוון להוכיחו .אחד התלמידים
הרים את אצבעו ואמר" :כבוד הפרופסור ,לא צריך ,אנחנו מאמינים
לך" .עוד דוגמה יפה להזדהות היא דרישתה של הכנסייה מגלילאו
להודות שכדור הארץ אינו מקיף את השמש ולהצהיר שהוא טעה
בחישוביו ,כדי להתאים את דבריו למדיניות הכנסייה .אכן ,סביר
להניח שהיה קשה ללמד את יעקב ובנימין מתמטיקה ולצפות מהם
שייצרו משהו חדש.
באשר לדמוקרטיה – בחירה חופשית דורשת יכולת חשיבה
עצמאית וזו איננה מובנת מאליה .בחברות מסורתיות דפוסי ההצבעה
הם בהתאם לעמדת המשפחה שהפרט מזדהה איתה .בדמוקרטיה
השליט הוא משרתו של האזרח הבוחר בו .כך שאין סמכות שחייבים
להזדהות איתה כפי שקורה במשטרים טוטליטריים .האדם המודרני
עבר מבחינה תרבותית תהליך פסיכולוגי עמוק המכונה אינדיבידואציה
ונפרדות שבסופו הוא הוצב במרכז .תהליך זה התרחש בעיקר בחמש-
מאות השנים של העת החדשה במערב והוא אפשר את פריחת
היצירתיות ,המדע והדמוקרטיה באופן חסר תקדים.
אדם מודרני :יהודה ,אתה באמת מאמין שאתם אשמים?
יהודה :אנחנו אשמים.
אדם מודרני :בנימין ,למה אתה לא אומר שלא לקחת את הגביע?
בנימין :משום שמצאו אותו אצלי.
אדם מודרני :יעקב ,אתה שוב מפלה את בנימין לטובה על פני אחיו.
לא למדת כלום מעברך?
יעקב :אנחנו קשורים מאוד זה לזה .מה אני יכול לעשות?
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יוסף חושף את זהותו –
איך משחררים את האחים מרגשי האשמה?
פרק מה :א וְ ל ֹא-יָ כֹל יוֹ ֵסף לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק לְ כֹל ַה ִ ּנצָּ ִבים ָעלָ יו וַ ִ ּי ְק ָרא הוֹ ִציא ּו כָ ל-
ל-א ָחיו .ב וַ ִ ּי ֵּתן ֶאת-קֹלוֹ ִ ּב ְבכִ י
ֹא-ע ַמד ִא ׁיש ִא ּתוֹ ְ ּב ִה ְתוַ דַּ ע יוֹ ֵסף ֶא ֶ
ִא ׁיש ֵמ ָעלָ י וְ ל ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ל-א ָחיו ֲאנִ י יוֹ ֵסף ַהעוֹ ד ָא ִבי
ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ֶ
וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִי ׁ ְש ַמע ֵבית ַפ ְרעֹה .ג וַ י ֶ
ל-א ָחיו ְ ּג ׁשוּ-
ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ֶ
ָחי וְ ל ֹא-יָ כְ ל ּו ֶא ָחיו לַ ֲענוֹ ת אֹתוֹ ִּכי נִ ְב ֲהל ּו ִמ ּ ָפנָ יו .ד וַ ּי ֶ
ר-מכַ ְר ֶּתם א ִֹתי ִמ ְצ ָריְ ָמה .ה וְ ַע ָּתה
ֹאמר ֲאנִ י יוֹ ֵסף ֲא ִחיכֶ ם ֲא ׁ ֶש ְ
נָ א ֵאלַ י וַ ִ ּי ָ ּג ׁש ּו וַ ּי ֶ
י-מכַ ְר ֶּתם א ִֹתי ֵה ָ ּנה ִּכי לְ ִמ ְחיָ ה ׁ ְשלָ ַחנִ י ֱאל ִֹהים
ל-ת ָע ְצב ּו וְ ַאל-יִ ַחר ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם ִּכ ְ
ַא ֵּ
ּ
ּ
ין-ח ִר ׁיש
לִ ְפנֵ יכֶ ם .ו ִכי-זֶ ה ׁ ְשנָ ַתיִ ם ָה ָר ָעב ְב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ וְ עוֹ ד ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ֲא ׁ ֶשר ֵא ָ
וְ ָק ִציר  .ז וַ ִ ּי ׁ ְשלָ ֵחנִ י ֱאל ִֹהים לִ ְפנֵ יכֶ ם לָ שׂ וּם לָ כֶ ם ׁ ְש ֵא ִרית ָ ּב ָא ֶרץ וּלְ ַה ֲחיוֹ ת לָ כֶ ם
ימנִ י
ֹא-א ֶּתם ׁ ְשלַ ְח ֶּתם א ִֹתי ֵה ָ ּנה ִּכי ָה ֱאל ִֹהים וַ יְ ִשׂ ֵ
יטה ְ ּגדֹלָ ה  .ח וְ ַע ָּתה ל ַ
לִ ְפלֵ ָ
ּ
ּ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .ט ַמ ֲהר ּו וַ ֲעל ּו ֶאל-
ל-ביתוֹ ּומ ׁ ֵֹשל ְבכָ ֶ
לְ ָאב לְ ַפ ְרעֹה וּלְ ָאדוֹ ן לְ כָ ֵ
ָ
ל-מ ְצ ָריִ ם
ָא ִבי וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֵאלָ יו כּ ֹה ָא ַמר ִ ּבנְ ך יוֹ ֵסף ָשׂ ַמנִ י ֱאל ִֹהים לְ ָאדוֹ ן לְ כָ ִ
ָ
ית ָקרוֹ ב ֵאלַ י ַא ָּתה ו ָּבנֶ יך ו ְּבנֵ י
ל-ת ֲעמֹד .י וְ יָ ׁ ַש ְב ָּת ְב ֶא ֶרץ-גּ ׁ ֶֹשן וְ ָהיִ ָ
ְר ָדה ֵאלַ י ַא ַּ
ָ
ְ
ָ
ָבנֶ ָ
ל-א ׁ ֶשר-לָ ך .יא וְ כִ לְ ַּכלְ ִּתי א ְֹתך ׁ ָשם ִּכי-עוֹ ד ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים
יך וְ צֹאנְ ָך ו ְּב ָק ְרך וְ כָ ֲ
ל-א ׁ ֶשר-לָ ְך .יב וְ ִה ֵ ּנה ֵעינֵ יכֶ ם רֹאוֹ ת וְ ֵעינֵ י ָא ִחי
ית ָך וְ כָ ֲ
ן-ת ָ ּו ֵר ׁש ַא ָּתה ו ֵּב ְ
ָר ָעב ּ ֶפ ִּ
ת-כ ְּ
י-פי ַה ְמ ַד ֵ ּבר ֲאלֵ יכֶ ם .יג וְ ִה ַ ּג ְד ֶּתם לְ ָא ִבי ֶא ָּ
ל-כבוֹ ִדי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵאת
ִבנְ יָ ִמין ִּכ ִ
ּ
ּ
ארי ִבנְ יָ ִמן-
יתם ו ִּמ ַה ְר ֶּתם וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם ֶא ָ
ל-א ׁ ֶשר ְר ִא ֶ
ָּכ ֲ
ל-צ ְ ּו ֵ
ת-א ִבי ֵה ָ ּנה  .יד וַ ִיפֹל ַע ַ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ל-א ָחיו וַ ֵי ְבּך ֲעלֵ ֶהם וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן
אריו .טו וַ יְ נַ ׁ ֵשק לְ כָ ֶ
ל-צ ָ ּו ָ
ָא ִחיו וַ ֵי ְבּך ו ִּבנְ יָ ִמן ָ ּבכָ ה ַע ַ
ּ
ּ
ּ
יטב ְ ּב ֵעינֵ י
דִּ ְ ּבר ּו ֶא ָחיו ִא ּתוֹ  .טז וְ ַה ּקֹל נִ ׁ ְש ַמע ֵבית ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר ָ ּבא ּו ֲא ֵחי יוֹ ֵסף וַ ִי ַ
ל-א ֶח ָ
יך זֹאת ֲעשׂ ּו ַט ֲענ ּו
ַפ ְרעֹה ו ְּב ֵעינֵ י ֲע ָב ָדיו .יז וַ ּי ֶ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל-יוֹ ֵסף ֱאמֹר ֶא ַ
ת-א ִביכֶ ם וְ ֶא ָ ּ
ֶא ְ ּ
ת-ב ֵּתיכֶ ם ּובֹא ּו
ת-ב ִע ְירכֶ ם וּלְ כוּ-בֹא ּו ַא ְר ָצה ְּכנָ ַען .יח ו ְּקח ּו ֶא ֲ
ת-חלֶ ב ָה ָא ֶרץ .יט וְ ַא ָּתה
ֵאלָ י וְ ֶא ְּתנָ ה לָ כֶ ם ֶאת-טוּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִאכְ ל ּו ֶא ֵ
אתם
ֻצ ֵ ּו ָ
יתה זֹאת ֲעשׂ ּו ְקחוּ-לָ כֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲעגָ לוֹ ת לְ ַט ּ ְפכֶ ם וְ לִ נְ ׁ ֵשיכֶ ם וּנְ ָשׂ ֶ
ּ
ּ
ּ
ל-א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ל-כלֵ יכֶ ם ִכי-טוּב ָכ ֶ
ל-תחֹס ַע ְ
אתם .כ וְ ֵעינְ כֶ ם ַא ָּ
ת-א ִביכֶ ם ו ָּב ֶ
ֶא ֲ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ל-פי ַפ ְרעֹה וַ ִי ֵּתן
לָ כֶ ם הוּא .כא וַ ַי ֲעשׂ וּ-כֵ ן ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ִי ֵּתן לָ ֶהם יוֹ ֵסף ֲעגָ לוֹ ת ַע ִ
לָ ֶהם ֵצ ָדה לַ דָּ ֶר ְך .כב לְ כֻ ָּלם נָ ַתן לָ ִא ׁיש ֲחלִ פוֹ ת ְשׂ ָמל ֹת וּלְ ִבנְ יָ ִמן נָ ַתן ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת
ֶּכ ֶסף וְ ָח ֵמ ׁש ֲחלִ פֹת ְשׂ ָמל ֹת .כג וּלְ ָא ִביו ׁ ָשלַ ח ְּכזֹאת ֲע ָשׂ ָרה ֲחמ ִֹרים נ ְֹשׂ ִאים ִמ ּטוּב
ת-א ָחיו
ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֶע ֶשׂ ר ֲאתֹנֹת נ ְֹשׂ אֹת ָ ּבר וָ לֶ ֶחם ו ָּמזוֹ ן לְ ָא ִביו לַ דָּ ֶר ְך .כד וַ יְ ׁ ַש ַּלח ֶא ֶ
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ל-ת ְר ְ ּגז ּו ַ ּבדָּ ֶר ְך .כה וַ ַ ּי ֲעל ּו ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם וַ ָ ּיבֹא ּו ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ַא ִּ
וַ ֵ ּילֵ כ ּו וַ ּי ֶ
ל-א ֶרץ
ֶאל-יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
יהם .כו וַ ַ ּי ִ ּגד ּו לוֹ לֵ אמֹר עוֹ ד יוֹ ֵסף ַחי וְ כִ י-הוּא מ ׁ ֵֹשל ְ ּבכָ ֶ
ֹא-ה ֱא ִמין לָ ֶהם .כז וַ יְ ַד ְ ּבר ּו ֵאלָ יו ֵאת ָּכל-דִּ ְב ֵרי יוֹ ֵסף ֲא ׁ ֶשר
ִמ ְצ ָריִ ם וַ ָ ּי ָפג לִ בּ וֹ ִּכי ל ֶ
ר-שלַ ח יוֹ ֵסף לָ ֵשׂ את אֹתוֹ וַ ְּת ִחי רו ַּח יַ ֲעקֹב
ת-ה ֲעגָ לוֹ ת ֲא ׁ ֶש ׁ ָ
דִּ ֶ ּבר ֲאלֵ ֶהם וַ ַ ּי ְרא ֶא ָ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ַרב עוֹ ד-יוֹ ֵסף ְ ּבנִ י ָחי ֵאלְ כָ ה וְ ֶא ְר ֶאנּ ּו ְ ּב ֶט ֶרם ָאמוּת.
יהם .כח וַ ּי ֶ
ֲא ִב ֶ

יוסף מגלה את זהותו לאחיו לאחר שהתעלל בהם לא מעט .הוא בוכה,
ודאי ,הוא מתגעגע אליהם ורוצה את קרבתם .כפי שניתן לראות,
לגברים בעת העתיקה היה מותר לבכות ואף היתה הערכה לביטוי
רגשי כזה ,בניגוד מסוים לחברה המודרנית .אבל לצד ההיתר לבכות,
לא היה מקובל לדבר על העצב שהאדם חש .הבכי אינו אלא התנהגות
מוחצנת והדיבור על רגשות הוא רפלקציה ואינטרוספקציה של
התרחשות פנימית שלא היתה מקובלת בעת העתיקה.
יוסף ,הבן הצעיר ,יודע להתנהג כגדול – כמו בחלומותיו – ומנהל את
התהליך הקשה הזה של המפגש עם עברו ועם אחיו בלא מעט שליטה.
אבל למה הוא אומר להם שזה היה פרי תכנונו של אלוהים והם פטורים
אפוא מכל אשמה? אין ספק שעמדה זאת של יוסף מאפשרת פיוס .אם
יש אלוהים שתכנן ,האחים אינם צריכים להתעמת עם מעלליהם ולא
לקבל עליהם אחריות – פטנט טוב .כך למשל בחברות מסורתיות לא
ממהרים לחגור חגורת בטיחות ברכב משום שאומרים שבעצם הכול
תלוי באלוהים .כאשר מתרחשת תאונת דרכים לעיתים אין מאשימים
את הנהג ושוב אומרים שזה רצון אלוהים .הדבר מאפשר פיוס כמובן
– משפחות הקורבנות אינן כועסות על הנהג .אבל עמדה זו גם אינה
מחנכת לקבלת אחריות – תוצאות הרסניות לכל חברה מודרנית.
אדם מודרני :יוסף ,למה אתה מנקה את אחיך מאשמה ואומר שהכול
תוכנן על ידי אלוהים?
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יוסף :אם הם יחושו אשמה הם ישנאו אותי אחר כך על שעוררתי בהם
תחושות כאלה .אנחנו צריכים פיוס.

ֹא-הגּ וֹ יִ ם .כ וַ יְ ָב ְרכֵ ם
הוּא יִ גְ דָּ ל וְ אוּלָ ם ָא ִחיו ַה ָּקטֹן יִ גְ דַּ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ זַ ְרעוֹ יִ ְהיֶ ה ְמל ַ
ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא לֵ אמוֹ ר ְ ּב ָך יְ ָב ֵר ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר יְ ִשׂ ְמ ָך ֱאל ִֹהים ְּכ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ׁ ּ ֶשה
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל-יוֹ ֵסף ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י ֵמת וְ ָהיָ ה
ת-א ְפ ַריִ ם לִ ְפנֵ י ְמנַ ׁ ּ ֶשה .כא וַ ּי ֶ
וַ ָ ּי ֶשׂ ם ֶא ֶ
ל-א ֶרץ ֲאב ֵֹתיכֶ ם.
ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמכֶ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ֶא ְתכֶ ם ֶא ֶ

ֹאמר לְ יוֹ ֵסף ִה ֵ ּנה ָא ִב ָ
יך חֹלֶ ה וַ ִ ּי ַּקח
פרק מח :א וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּי ֶ
ֹאמר ִה ֵ ּנה ִ ּבנְ ךָ
ת-מנַ ׁ ּ ֶשה וְ ֶא ֶ
ת-שנֵ י ָבנָ יו ִע ּמוֹ ֶא ְ
ֶא ׁ ְ
ת-א ְפ ָריִ ם .ב וַ ַ ּי ֵ ּגד לְ יַ ֲעקֹב וַ ּי ֶ
ָ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל-יוֹ ֵסף
ל-ה ּ ִמ ָּטה .ג וַ ּי ֶ
יוֹ ֵסף ָ ּבא ֵאלֶ יך וַ ִ ּי ְת ַח ֵ ּזק יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַע ַ
ֹאמר ֵאלַ י ִהנְ נִ י ַמ ְפ ְרךָ
ה-אלַ י ְ ּבלוּז ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען וַ יְ ָב ֶר ְך א ִֹתי .ד וַ ּי ֶ
ֵאל ׁ ַשדַּ י נִ ְר ָא ֵ
ָ
ת-ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת לְ זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶריךָ
וְ ִה ְר ִ ּב ִ
ית ָך וּנְ ַת ִּתיך לִ ְק ַהל ַע ּ ִמים וְ נָ ַת ִּתי ֶא ָ
יך ַהנּ וֹ לָ ִדים לְ ָך ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד-בּ ִֹאי ֵאלֶ יךָ
י-בנֶ ָ
ֲא ֻח ַ ּזת עוֹ לָ ם .ה וְ ַע ָּתה ׁ ְשנֵ ָ
ָ
י-הם ֶא ְפ ַריִ ם ו ְּמנַ ׁ ּ ֶשה ִּכ ְראו ֵּבן וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן יִ ְהיוּ-לִ י .ו וּמוֹ לַ ְד ְּתך ֲא ׁ ֶשר-
ִמ ְצ ַריְ ָמה לִ ֵ
ָ
יהם יִ ָּק ְרא ּו ְ ּבנַ ֲחלָ ָתם .ז וַ ֲאנִ י ְ ּבב ִֹאי ִמ ּ ַפדָּ ן
יהם לְ ך יִ ְהי ּו ַעל ׁ ֵשם ֲא ֵח ֶ
הוֹ לַ ְד ָּת ַא ֲח ֵר ֶ
ְ
ת-א ֶרץ לָ בֹא ֶא ְפ ָר ָתה וָ ֶא ְק ְ ּב ֶר ָה
ֵמ ָתה ָעלַ י ָר ֵחל ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ַ ּבדֶּ ֶרך ְ ּבעוֹ ד ִּכ ְב ַר ֶ
ׁ ּ ָשם ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָרת ִהוא ֵ ּבית לָ ֶחם .ח וַ ַ ּי ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְ ּ
ֹאמר ִמי-
ת-בנֵ י יוֹ ֵסף וַ ּי ֶ
ֹאמר ָק ֶחם-
ל-א ִביו ָ ּבנַ י ֵהם ֲא ׁ ֶשר-נָ ַתן-לִ י ֱאל ִֹהים ָ ּבזֶ ה וַ ּי ַ
ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ָ
ֵא ֶּלה .ט וַ ּי ֶ
נָ א ֵאלַ י וַ ֲא ָב ְרכֵ ם .י וְ ֵעינֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָּכ ְבד ּו ִמ ּז ֶֹקן ל ֹא יוּכַ ל לִ ְראוֹ ת וַ ַ ּי ֵ ּג ׁש א ָֹתם ֵאלָ יו
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל-יוֹ ֵסף ְראֹה ָפנֶ ָ
יך ל ֹא ִפ ָּללְ ִּתי וְ ִה ֵ ּנה
וַ ִ ּי ׁ ּ ַשק לָ ֶהם וַ יְ ַח ֵ ּבק לָ ֶהם .יא וַ ּי ֶ
ָ
ֶה ְר ָאה א ִֹתי ֱאל ִֹהים ַ ּגם ֶאת-זַ ְר ֶעך .יב וַ ּיוֹ ֵצא יוֹ ֵסף א ָֹתם ֵמ ִעם ִ ּב ְר ָּכיו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו
שמֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ימינוֹ ִמ ּ ְ ׂ
ת-א ְפ ַריִ ם ִ ּב ִ
יהם ֶא ֶ
ת-שנֵ ֶ
לְ ַא ּ ָפיו ָא ְר ָצה .יג וַ ִ ּי ַּקח יוֹ ֵסף ֶא ׁ ְ
ימין יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ַ ּי ֵ ּג ׁש ֵאלָ יו .יד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת-יְ ִמינוֹ
ת-מנַ ׁ ּ ֶשה ִב ְשׂ מֹאלוֹ ִמ ִ
וְ ֶא ְ
ֹאש ְמנַ ׁ ּ ֶשה ִשׂ ֵּכל ֶאת-
ת-שׂ מֹאלוֹ ַעל-ר ׁ
וַ ָ ּי ׁ ֶשת ַעל-ר ׁ
ֹאש ֶא ְפ ַריִ ם וְ הוּא ַהצָּ ִעיר וְ ֶא ְ
ְ
ֹאמר ָה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַה ְּלכ ּו ֲאב ַֹתי
יָ ָדיו ִּכי ְמנַ ׁ ּ ֶשה ַה ְ ּבכוֹ ר .טו וַ יְ ָב ֶרך ֶאת-יוֹ ֵסף וַ ּי ַ
ד-ה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה .טז ַה ּ ַמלְ ָאךְ
לְ ָפנָ יו ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק ָה ֱאל ִֹהים ָהר ֶֹעה א ִֹתי ֵמעוֹ ִדי ַע ַ
ת-ה ְ ּנ ָע ִרים וְ יִ ָּק ֵרא ָב ֶהם ׁ ְש ִמי וְ ׁ ֵשם ֲאב ַֹתי ַא ְב ָר ָהם
ל-רע יְ ָב ֵר ְך ֶא ַ
ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָּכ ָ
וְ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְדגּ ּו לָ רֹב ְ ּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ .יז וַ ַ ּי ְרא יוֹ ֵסף ִּכי-יָ ׁ ִשית ָא ִביו יַ ד-יְ ִמינוֹ ַעל-
ר ׁ
א ְפ ַריִ םד-א ִביו לְ ָה ִסיר א ָֹת ּה ֵמ ַעל ר ׁ
ֹאש ֶ
ֹאש ֶא ְפ ַריִ ם וַ ֵ ּי ַרע ְ ּב ֵעינָ יו וַ ִ ּי ְתמ ְֹך יַ ָ
ל-א ִביו ל ֹא-כֵ ן ָא ִבי ִּכי-זֶ ה ַה ְ ּבכֹר ִשׂ ים יְ ִמינְ ךָ
ַעל-ר ׁ
ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ָ
ֹאש ְמנַ ׁ ּ ֶשה .יח וַ ּי ֶ
ה-ל ָעם וְ גַ ם-
ַעל-ר ׁ
ֹאמר יָ ַד ְע ִּתי ְבנִ י יָ ַד ְע ִּתי ַ ּגם-הוּא יִ ְהיֶ ְּ
ֹאשוֹ  .יט וַ יְ ָמ ֵאן ָא ִביו וַ ּי ֶ

האם יעקב תכנן את הדבר – להצליב את ידיו כך שיד ימין תנוח על
ראשו של אפרים הצעיר והוא יקבל אפוא את הברכה המשמעותית?
אם כך ,מדוע לא ביקש מהם להתחלף במקומות? ואולי יעקב ,שאינו
רואה טוב ,חשב שיוסף התבלבל והעמיד את מנשה הבכור מצידו
השמאלי ואת אפרים הצעיר מצד ימין ועל כן הצליב ידיו? כשיוסף
תיקן אותו דומה שיעקב העמיד פנים שאבא תמיד צודק ושהוא בעצם
לא טעה והכול היה מתוכנן .הודאה בטעות דורשת יכולת למיקוד
שליטה פנימי ,קבלת אחריות ובמקרה זה גם הצהרה שהסמכות איננה
מושלמת .גם בחברה המודרנית של ימינו לא קל להודות בטעות
והעניין בוודאי לא היה מקובל בעת העתיקה .הודאה בטעות היתה
אפשרית באותה תקופה רק מעמדה מזוכיסטית של כניעה מוחלטת
שאינה בונה ואינה מקדמת דבר .כך ישנם לא מעט ילדים בחברה
המודרנית שמספרים שהוריהם מעולם לא התנצלו בפניהם .אחרים
מספרים שהדבר קרה רק פעם אחת בחייהם והם זוכרים זאת לתמיד.
לדידו של יעקב הודאה בטעותו כמוה כניפוץ סמכותו הכוללת יכולת
לברך ולקלל ופגיעה בכבוד שרוחשים לו בסביבתו .גם אלוהים – פרי
דמיונם של אנשים – לא יודה בטעויות .אכן ,גיבורי התנ"ך מעולם לא
התנצלו .הם הכו על חטא ,בכו והתחננו לאלוהים שיסלח להם ,ביקשו
רחמים אבל לא התנצלו ,משום שבהתנצלות אנו מקבלים אחריות.
בבקשת סליחה לאו דווקא ,משום שאנו מתבקשים מהאחר שיסלח
לנו ואנו תלויים בו.
בעטיו של הבלבול הזה זכה אפרים הצעיר בברכה המשמעותית.

יעקב מברך את אפרים ומנשה – האם אבא תמיד צודק?
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כך נראו באותם ימים סמכותו הקפריזית של האב וכבודו .אסור לשבור
אותם והוא יכול לחרוץ גורלות .בעולם כזה יש להיזהר מאוד במעשים
וגם בדיבורים .בעולם כזה אינך אומר מה שבא לך ואינך משתמש
בחופשיות בהומור .הפרט מזהה באופן רציף את הנורמה החברתית
בקבוצה ואת הציפיות שלה ממנו ומנסה להתאים את עצמו אליהן .כך
ילד בחברה מסורתית ימתין עד שלאביו יהיה מצב רוח טוב כדי לבקש
ממנו שיקנה לו בגדי התעמלות לבית ספר .בחברה מודרנית על פי
רוב השיקול יהיה ענייני – האם הילד זקוק לתלבושת.
אדם מודרני :יוסף ,אתה מאמין לאביך שטוען שהצליב את ידיו
במתכוון?
יוסף[ :מחייך] מה אתה רוצה שאגיד לך?
אדם מודרני :יעקב ,למה לא להודות שטעית משום שהראייה שלך לא
טובה?
יעקב :לא טעיתי .אבא אף פעם לא טועה.
אדם מודרני :אתה באמת מאמין שהברכות שלך יתגשמו?
יעקב :ודאי ,כמו הברכות של הורי.
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שמות
משה הופך למנהיג – אז והיום
ת-ע ּ ִמי ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל
ל-פ ְרעֹה וְ הוֹ ֵצא ֶא ַ
פרק ג :י וְ ַע ָּתה לְ כָ ה וְ ֶא ׁ ְשלָ ֲח ָך ֶא ּ ַ
ל-פ ְרעֹה וְ כִ י
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶא ָ
ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם .יא וַ ּי ֶ
ל-ה ֱאל ִֹהים ִמי ָאנֹכִ י ִּכי ֵאלֵ ְך ֶא ּ ַ
אוֹ ִציא ֶא ְ ּ
ה-ל ָך ָהאוֹ ת ִּכי
ֹאמר ִּכ ֶ
ת-בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם .יב וַ ּי ֶ
י-א ְהיֶ ה ִע ּ ָמ ְך וְ זֶ ְּ
ָאנֹכִ י ׁ ְשלַ ְח ִּת ָ
ת-ה ֱאל ִֹהים ַעל ָה ָהר
יא ָך ֶא ָ
יך ְ ּבהוֹ ִצ ֲ
ת-ה ָעם ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ַּת ַע ְבדוּן ֶא ָ
ל-ה ֱאל ִֹהים ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י ָבא ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהם
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶא ָ
ַה ֶ ּזה .יג וַ ּי ֶ
ֹאמר
ה-שמוֹ ָמה א ַֹמר ֲאלֵ ֶהם .יד וַ ּי ֶ
ֱאל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם ׁ ְשלָ ַחנִ י ֲאלֵ יכֶ ם וְ ָא ְמרוּ-לִ י ַמ ׁ ּ ְ
ֹאמר לִ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְהיֶ ה
ֹאמר כּ ֹה ת ַ
ֱאל ִֹהים ֶאל-מ ׁ ֶֹשה ֶא ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶ ה וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר עוֹ ד ֱאל ִֹהים ֶאל-מ ׁ ֶֹשה כּ ֹה-ת ַ
ׁ ְשלָ ַחנִ י ֲאלֵ יכֶ ם .טו וַ ּי ֶ
יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתיכֶ ם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵ אל ֵֹהי יַ ֲעקֹב ׁ ְשלָ ַחנִ י ֲאלֵ יכֶ ם
ה-ש ִמי לְ עֹלָ ם וְ זֶ ה זִ כְ ִרי לְ דֹר דּ ֹר.
זֶ ׁ ּ ְ

בימינו אנו אדם הופך למנהיג כחלק מתהליך שבו הוא מממש את
עצמו .הוא חש שהוא ראוי ומסוגל לתפקיד כזה וחותר להשיגו .ואולם
בתנ"ך אדם הופך למנהיג או נביא אם אלוהים או דמות סמכות אחרת
העניקה לו כוחות .תחושותיו של האדם לבדן אינן מספיקות .ואכן,
משה הולך אל העם בשם אלוהים ובברכתו וזה הוא מקור כוחו.
מימוש עצמי הוא אולי אחת מנקודות השיא של החברה מודרנית–
הפרט מתפעל מעצמו ומצפה מאחרים להתפעל ממנו .ואולם בתנ"ך
ובעת העתיקה לא נמצא שאנשים מתפעלים מאנשים אחרים ואף לא
מעצמם ,משום שהתפעלות היא ביסודה חוויה נרקיסיסטית שמציבה
את הפרט במרכז .בתנ"ך לא נמצא אמירות כמו "אתה גדול!"" ,כל
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הכבוד לך!" ,וכמובן "כשאתה רוצה אתה יכול!" ,וילד כנראה לא יראה
את ניצוץ ההתפעלות בעיני הוריו ,מה שיופנם ברבות הימים ויהפוך
ליכולת שלו להתפעל מעצמו ולממש את עצמו .בתנ"ך כוחו של האדם
בא מבחוץ ,מדמות סמכות המאצילה עליו את כוחה .על כן כוח זה
לעולם לא יהיה באמת שלו והוא תמיד יהיה תלוי במי שנתן לו את
הכוח .התנהגות זו סותמת את הגולל על חשיבה עצמאית שכמוה
כמרד .יתרה מזאת ,מאחר שבאמת אין אלוהים ,המנהיג של אותם
ימים דמיין את קולו הפנימי כקול שבא מבחוץ ,מדמות הסמכות.
אדם מודרני :משה ,אתה לא חושב ששני הקולות – זה שאומר "מי
אני?!" וזה שרוצה להיות מנהיג – הם התלבטות פנימית שלך?
משה :אתה עושה אותי משוגע?
אדם מודרני :אצלנו מי ששומע קולות של אלוהים הוא משוגע.
משה :אצלנו הוא מנהיג.
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העתיקה .האם ייתכן שהורה ירצה שילדו ימרוד בו כדי לשוב ולהכות
בו ,להשפילו ולדכאו? "בוא נגדי ,נראה אותך" ,אלוהים מתגרה בפרעה
כפי שילדים נוהגים להתגרות זה בזה בעת עימות .מאחר שאלוהים
מקשיח את לב פרעה הרי לבסוף פרעה יאשים את עצמו על התנהגותו
ואלוהים יצא כרגיל חף מפשע .זהו סוג ההתעללות שנראה שאלוהים
או דמות הסמכות של אותם ימים אהבו לנקוט – בסופה האדם יאשים
רק את עצמו ובכך יזכה בעונש נוסף – תחושת אשמה .אין זו תחושת
אשמה בונה של קבלת אחריות ,אלא תחושת אשמה מזוכיסטית שבה
הפרט מאשים את עצמו במה שלא היה תלוי בו – כילד מוכה המאשים
את עצמו ולא את אביו המכה.
אדם מודרני :אלוהים ,אתה מתעלל בפרעה.
אלוהים :אני מחנך אותו.

למה המין הוא טמא?

יתי ֶאת-אֹת ַֹתי וְ ֶאת-מוֹ ְפ ַתי ְ ּב ֶא ֶרץ
פרק ז :ג וַ ֲאנִ י ַא ְק ׁ ֶשה ֶאת-לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ ִה ְר ֵ ּב ִ
אתי ֶאת-
ִמ ְצ ָריִ ם .ד וְ ל ֹא-יִ ׁ ְש ַמע ֲאלֵ כֶ ם ּ ַפ ְרעֹה וְ נָ ַת ִּתי ֶאת-יָ ִדי ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם וְ הוֹ ֵצ ִ
ת-ע ּ ִמי ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִ ּב ׁ ְש ָפ ִטים ְ ּגדֹלִ ים.
ִצ ְבא ַֹתי ֶא ַ

ל-א ׁ ּ ָשה.
ל-ת ְ ּג ׁש ּו ֶא ִ
ל-ה ָעם ֱהי ּו נְ כֹנִ ים לִ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים ַא ִּ
ֹאמר ֶא ָ
פרק יט :טו וַ ּי ֶ
ָ
ֹא-ת ָ ּגלֶ ה ֶע ְרוָ ְתך ָעלָ יו.
ל-מזְ ְ ּב ִחי ֲא ׁ ֶשר ל ִ
ֹא-ת ֲעלֶ ה ְב ַמ ֲעל ֹת ַע ִ
פרק כ :כב וְ ל ַ
י-בד לְ כַ ּסוֹ ת ְ ּב ַשׂ ר ֶע ְרוָ ה ִמ ּ ָמ ְתנַ יִ ם וְ ַעד-יְ ֵרכַ יִ ם
פרק כח :מב וַ ֲע ֵשׂ ה לָ ֶהם ִמכְ נְ ֵס ָ
ל-א ֲהרֹן וְ ַע ָ ּ
ל-בנָ יו ְ ּבב ָֹאם ֶאל-א ֶֹהל מוֹ ֵעד אוֹ ְבגִ ׁ ְש ָּתם ֶאל-
יִ ְהיוּ .מג וְ ָהי ּו ַע ַ
ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח לְ ׁ ָש ֵרת ַ ּב ּק ֶֹד ׁש וְ ל ֹא-יִ ְשׂ א ּו ָעוֹן וָ ֵמתוּ.

למה במתכוון? למה שלא לרכך את לב פרעה כדי שיהיה אדם טוב יותר
ולא יקבל את כל המכות שקיבל?! דמות הסמכות בוחרת להקשיח את
לב פרעה כדי שתוכל להכות בו ולהראות את כוחה .רק דמות סמכות
שמאמינה ש"יצר לב האדם רע מנעוריו" – כפי שטענה בסיפור המבול
– יכולה להתנהג כך .היא מאמינה שהאדם מבין רק כוח – אבל היא
בעצם מדברת על עצמה .כך חווה האדם את דמות הסמכות בעת

דומה שכשאדם מייסר את עצמו הוא נוטה לחוש צדיק יותר ,טהור
יותר ,ואילו כשהוא נהנה הוא נוטה לחוש אשם .ישנן תרבויות שבהן
אנשים מטהרים עצמם באמצעות צום .היהודים מכים באגרופם על
הלב בתפילת שמונה-עשרה ואומרים "חטאנו ,אשמנו "...השיעים
נוהגים להלקות את עצמם בחג האשורא עד זוב דם כדי לכפר על
חטאיהם .כך האדם משחזר את העונש שקיבל בעברו מדמות הסמכות

אלוהים מקשה את לב פרעה – למה?
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כשעשה מעשה שלא היה מקובל עליה .עונש זה גרם להיטהרות משום
שלאחריו היה פיוס .כמרים קתולים אינם מתחתנים ובהתנזרותם ממין
הם אמורים להגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר .יחסי מין מבטאים
הנאה גדולה וניצחון הגוף האנושי על סבלותיו .אנשים משתמשים
ביחסי מין לא אחת לא רק כדי ליהנות ,אלא גם כדי לשכוח מצוקות
אחרות .אבל הדת אינה אוהבת את ניצחון האדם על מגבלותיו
וסופיותו ,משום שברגע זה של ניצחון הוא אינו זקוק לאלוהים ,הוא
עצמו הופך לאלוהים .בדומה להתפעלות עצמית ,יצירה או צחוק ,שיש
בהם ניצחון של רוח האדם על קשייו ועל גורלו ,כך חוויית האורגזמה
בשלמותה בהחלט יכולה להיתפס כהתרסה אל מול אלוהים .ואולם
טבעו המזוכיסטי של האדם – האומר ,אם אני נהנה יותר מדי
ייתכן שעשיתי מעשה אסור שדמות הסמכות לא תאהב – הופך את
ההנאה המינית לחטא .בחברות מודרניות יש נטייה פחותה לסגפנות
ולהתנזרות משום שהפרט נפרד מדמות הסמכות ואינו מצפה ממנה
להנחיות ולעונש ולעומת זאת הוא מרשה לעצמו לממש את עצמו .על
כן ,יצריות וקדושה הם שני מצבי תודעה הפוכים.
אדם מודרני :אהרן הכוהן ,למה כשאתה לא שוכב עם אשתך שלושה
ימים אתה מיטהר?
אהרן הכוהן :ההתאפקות מטהרת אותך .אתה מרגיש שהגוף נקי יותר.
אדם מודרני :זו רק הרגשה .אתה לא באמת יותר טהור.
אהרון הכוהן :אם אתה מרגיש יותר טהור ,אתה יותר טהור.

מהו ההבדל באופן הענישה בין אז להיום?
פרק כא :כד ַעיִ ן ַּת ַחת ַעיִ ן ׁ ֵשן ַּת ַחת ׁ ֵשן יָ ד ַּת ַחת יָ ד ֶרגֶ ל ַּת ַחת ָרגֶ ל .כה ְּכוִ ָ ּיה
ַּת ַחת ְּכוִ ָ ּיה ּ ֶפ ַצע ַּת ַחת ּ ָפ ַצע ַחבּ ו ָּרה ַּת ַחת ַחבּ ו ָּרה.
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מה ההבדל באופן הענישה בין הזמן ההוא להיום? העונש "עין תחת
עין ושן תחת שן" מבוסס על הזדהות .המחוקק של אותם ימים רצה
שאנשים יחושו את האחר באמצעות גופם וידעו שאם הם עוקרים עין
למישהו זה גם העונש שיקבלו הם .על כן הפרט חייב להיזהר במגעו
עם האחר כפי שהיה נזהר עם עצמו .העונש הזה מתאים לחברה
קולקטיבית שבה לפרט אין הפנמות של איסורים והוא זקוק לאיום
חיצוני .בימינו לעונש יש מרכיב חינוכי ולא רק הרתעתי מתוך תפיסה
שאדם יכול לעבור תהליך של שינוי חיובי .אבל הפרט בעת העתיקה
לא היה יכול להחליט להשתנות משום שלא היה לו עצמי מפותח
שניתן היה להישען עליו ,על כן היה תלוי בקבוצה .כך נטו האנשים
להאמין שהאופן שבו האחרים רואים אותם הוא האמת לאמיתה והלחץ
הקבוצתי עיצב את החוויה הפנימית .בעולם כזה תפיסת העונש חייבת
להיות שונה ומבוססת על – "וכל העם ישמעו ויראו" (דברים יז ,יג).
לעומת זאת חברה מודרנית מטילה מגוון עונשים בגין פגיעה גופנית
באחר (מאסר ,מאסר על תנאי ,פיצוי כספי ,עבודות שירות בקהילה
וכל אלה במינונים שונים) ,אין רק אפשרות אחת .
שתי נשים מחברה מסורתית ניהלו שיחה על חברתם השלישית.
השתיים הסכימו שבעבר חברתם לא התנהגה כראוי .אחת החברות
טענה שהיא השתנתה לטובה ,ואילו השנייה גרסה שבני אדם אינם
משתנים .במקרה אחר נתפסו כמה צעירים אוסטרלים באינדונזיה
כשברשותם סמים .הם ישבו במאסר כמה שנים ולאחר מכן נגזר
עליהם עונש מוות .אוסטרליה טענה שהם הוכיחו את עצמם בכלא
וחזרו למוטב אולם האינדונזים לא קיבלו את התנהגותם הטובה בכלא
3

כסימן לשינוי והוציאו אותם להורג.
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אדם מודרני :אצלנו לא מוציאים להורג רוצח משום שאם נעשה זאת
אנחנו נותנים שוב דוגמה לרצח .גם ילד שמכה את אחיו ההורה לא
יעניש אותו במכות משום שאם ינהג כך הילד רק יחקה אותו וימשיך
להכות.
בן אותה העת :אם לא תפחידו את הילד ,איך ילמד? אם לא תפחידו
את האדם ,איך ייזהר?

מה קורה כששוכבים עם אישה שעדיין לא התארסה?
פרק כב :טו וְ כִ י-יְ ַפ ֶּתה ִא ׁיש ְ ּבתוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-א ָֹר ָשׂ ה וְ ׁ ָשכַ ב ִע ּ ָמ ּה ָמהֹר יִ ְמ ָה ֶר ָ ּנה
יה לְ ִת ָּת ּה לוֹ ֶּכ ֶסף יִ ׁ ְשקֹל ְּכמ ַֹהר ַה ְ ּבת ּול ֹת.
ם-מ ֵאן יְ ָמ ֵאן ָא ִב ָ
לּ וֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה .טז ִא ָ

אם מישהו שכב עם בחורה הוא חייב להתחתן איתה .הסיבה ברורה –
כדי למנוע לידת ילדים מחוץ למסגרת המשפחה .רק אם אביה סירב
לתיתה לו הוא חייב בתשלום בלבד .כך היו יחסי מין בעת העתיקה
עניין גורלי בניגוד לימינו אנו .יחסי מין מזדמנים יקבעו עם מי האדם
יחיה .אנו רואים שבחשיבה של העת העתיקה ניתן להפוך סיבה
ותוצאה משום ששתיהן קשורות בקשר אסוציאטיבי שאין לו בהכרח
כיוון :החתונה ,שהיתה צריכה להתרחש לפני קיום יחסי המין ,יכולה
להיערך גם לאחריהם .הקשר האסוציאטיבי חשוב מהקשר הלוגי.
הגישה שלקיום יחסי מין לפני החתונה יש מחיר גבוה הופכת את יחסי
המין למשאת נפשם של רווקים ורווקות והיא גם גולת הכותרת של
החתונה ומהותם של חיי הנישואין .מה שהיה אסור קודם לכן כעת
הוא מותר .כך מודגש הקשר על חשבון העצמי .אנחנו גם מתרשמים
שבסמכותו של האב לסרב לשידוך .כלומר ,החוויה המשפחתית
העמוקה היא שהבת שייכת לאביה ואותה כמובן לא שואלים .מכאן
המרחק לגילוי עריות קצר יותר מאשר בחברה מודרנית שבה הבת
היא אדם חופשי שרוצה לממש את עצמו.
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אדם מודרני :לשכב עם בחורה עולה הרבה כסף אם תתחתן אתה ואם
לא .אני לא רוצה לומר לך מה זה מזכיר לי.
בן אותה העת :אתה חושב על זונה ,נראה לך שאני לא מבין? אבל
לשלם הרבה כסף על בחורה זה כבוד.

איך היו מתאבדים בעת העתיקה?
פרק לב[ :לאחר חטא העגל משה מבקש את מחילת אלוהים]
ם-ת ּ ָ ׂ
ם-איִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִּס ְפ ְר ָך ֲא ׁ ֶשר ָּכ ָת ְב ָּת.
אתם וְ ִא ַ
שא ַח ָּט ָ
לב וְ ַע ָּתה ִא ִּ

משה רוצה שאלוהים יסלח לעם ההולכים במדבר על שעשו להם את
עגל הזהב .לאיים על אלוהים הוא אינו יכול .להתחנן הוא כבר התחנן
לא פעם .אבל ישנה עוד דרך להניע את הסמכות לסלוח ,דרך שקשה
עד בלתי אפשרי לעמוד מולה – לאיים בהתאבדות .זוהי הברירה
האחרונה שיש לכל אדם באשר הוא כדי ללחוץ על האחר .משה
אינו אומר שהוא יתאבד משום שפעולה זו לא היתה מקובלת באותם
ימים .הוא מבקש מאלוהים שיהרוג אותו – שימחה אותו מספרו .שוב,
הפעולה חייבת לבוא מבחוץ ואילו התאבדות היא החלטה פנימית.
מדוע התאבדויות היו נדירות בעת העתיקה? גם היום בחברות
מסורתיות יש הרבה פחות התאבדויות מאשר בחברה המודרנית.
התאבדות דורשת אינטרוספקציה וחשיבה מופשטת .גם זו וגם זו
חסרות בחברה המסורתית .מדובר באותו מבט פנימה השואל "מי
אני?" וכולל גם יכולת התעסקות במוות ובמשמעותו שעל פי רוב לא
מתפתחת לפני גיל ההתבגרות .חשיבה קונקרטית המכוונת החוצה
האופיינית לגיל החביון (גילאי שש–שתים-עשרה) תתקשה על פי רוב
להרהר בעניין ההתאבדות .בגיל ההתבגרות אכן יש קפיצה דרמטית
במספר ההתאבדויות במערב המודרני .בתרבויות מסורתיות החשיבה
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מכוונת על פי רוב החוצה להתמודדות עם הסביבה ולא פנימה לחקר
העצמי ,על כן נראה הרבה יותר הפרעות פרנואידיות או התנהגויות
תוקפניות והרבה פחות דיכאון ואובדנות הקשורה לדיכאון .בתרבות
המסורתית האיום בא מבחוץ ובתרבות המודרנית האדם הוא שמתקיף
את עצמו (ברגשי אשמה ובתחושת חוסר ערך) .בחברות מסורתיות,
בהיעדר עצמי מגובש ,נראה יותר תופעות פסיכוסומטיות (כאבים
למיניהם) שבהן הגוף מדבר כשהאדם אינו יכול לבטא את תחושותיו.
כך קשה למצוא היום במערב המודרני את מה שפרויד ראה בזמנו –
עיוורון או שיתוק היסטרי ללא כל ממצא פיזיולוגי .תופעות אלה עדיין
קיימות בחברות המסורתיות של ימינו .בתנ"ך אדם בוחר להתאבד
ברגע שהוא חושב שמצפים לו חיי סבל :שאול התאבד בקרב בגלבוע
כדי שלא ליפול בידי פלישתים .גם אז הוא ביקש מנושא כליו שיכה
אותו ורק שזה סירב הוא נפל על חרבו .אחיתופל התאבד כשאבשלום
לא הקשיב לעצתו והוא חשב שהם יפסידו בקרב .זה כמובן אינו מצבו
של משה .על כן ,הוא אינו מסוגל להרהר באפשרות שאם אלוהים לא
ייענה לבקשתו הוא עצמו יקבל אחריות ויתאבד .תחת זאת הוא מבקש
מאלוהים שיעשה את העבודה בעבורו .אכן ,על פי הדת היהודית
התאבדות היא חטא משום שחייו של אדם אינם שלו אלא של אלוהים
והוא שמחליט מתי יסתיימו החיים .כך שעל פי הדת אפילו החופש
הזה ניטל מן האדם.
אדם מודרני :תגיד ,אף פעם לא חשבת להתאבד?
בן אותה העת :מה ,אני צריך לעשות את העבודה בשביל האויבים
שלי?!
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ויקרא
מדוע מקריבים קורבנות?
פרק א :א וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאל-מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵ ּבר יְ הוָ ה ֵאלָ יו ֵמא ֶֹהל מוֹ ֵעד לֵ אמֹר .ב דַּ ֵ ּבר ֶאל-
ן-ה ְ ּב ֵה ָמה ִמן-
ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ִּכי-יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ יהוָ ה ִמ ַ
ת-ק ְר ַ ּבנְ כֶ ם.
ן-הצּ ֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶא ָ
ַה ָ ּב ָקר ו ִּמ ַ

בתורה יש עיסוק אובססיבי בהקרבת קורבנות ,במקומות רבים ניתנות
הנחיות רבות ומדויקות איך לעשות זאת ואיך לא לעשות זאת .קין
והבל ונוח כבר הקריבו קורבנות לאלוהים .דומה שהקרבת הקורבן
היתה פעולה מוחשית שבה האדם מבקש מאלוהים שלא הוא יהיה
הקורבן אלא בעל החיים שהוא מקריב .כך למשל בסיפור עקדת
יצחק הנער יצחק מוחלף באיל .בעת העתיקה ,כשהתפיסה הרווחת
היתה שמול כל מנצח חייב להיות מפסיד ומול כל מנצל חייב להיות
מנוצל ומול כל מקריב חייב להיות קורבן ,ביקש האדם להעניק את
תפקיד הקורבן למישהו אחר .ברגע שעשה זאת והקריב את הקורבן
לאלוהים הוא חש כנראה הקלה גדולה – כפי שחש כל מי שמשליך
את חרדותיו על האחר .מובן שבהקרבת קורבנות הפרט גם מרצה את
דמות הסמכות בכך שהוא מעניק לה ארוחה טובה (ראו סיפור נוח).
אדם מודרני :אתה לא חושב שזה מצחיק שאתה מקריב קורבן? אתה
אומר לאלוהים ,אל תכעס עלי אלא על הקורבן.
בן אותה העת :אלוהים חייב להוציא את הכעס שלו .למה שהוא יוציא
אותו עלי?
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מתי האדם טמא ומדוע?

פגיעה בחלשים – מה יעצור את הפיתוי?

ת-כ ְ ּ
י-ת ֵצא ִמ ּ ֶמנּ ּו ׁ ִשכְ ַבת-זָ ַרע וְ ָר ַחץ ַ ּב ּ ַמיִ ם ֶא ָּ
ל-ב ָשׂ רוֹ וְ ָט ֵמא
פרק טו :טז וְ ִא ׁיש ִּכ ֵ
ד-ה ָע ֶרב .יז וְ כָ ֶ ּ
ל-בגֶ ד וְ כָ ל-עוֹ ר ֲא ׁ ֶשר-יִ ְהיֶ ה ָעלָ יו ׁ ִשכְ ַבת-זָ ַרע וְ כֻ ַ ּבס ַ ּב ּ ַמיִ ם
ַע ָ
ד-ה ָע ֶרב .יח וְ ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ ַבת-זָ ַרע וְ ָר ֲחצ ּו ַב ּ ַמיִ ם
וְ ָט ֵמא ַע ָ
י-ת ְהיֶ ה זָ ָבה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּב ְב ָשׂ ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים
ד-ה ָע ֶרב .יט וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכ ִ
וְ ָט ְמא ּו ַע ָ
ד-ה ָע ֶרב.
ל-הנּ ֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַע ָ
ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ַ

את ּ ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲאנִ י
ֹא-ת ַק ֵּלל ֵח ֵר ׁש וְ לִ ְפנֵ י ִע ֵ ּור ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל וְ יָ ֵר ָ
פרק יט :יד ל ְ
יְ הוָ ה.

מדוע אישה טמאה בזמן המחזור החודשי? דומה שהגבר מבוהל מהדם
יותר מהאישה ,החשה שזה חלק מגופה .יתרה מזו ,גבר הרואה דם על
איבר מינו עלול להיות מבוהל עד מאוד .על כן ,לא קשה להבין מדוע
הווסת הופכת את האישה לטמאה.
אבל מדוע שפיכת זרע ,בין ביחסי מין ובין באוננות ,עושה את
הגבר ואת האישה טמאים? מה יש בהנאה הגברית העצומה ברגע
האורגזמה וברגיעה שלאחריה שדווקא היא מטמאת? הפרשות אחרות
של הגוף כגון זיעה ,רוק ,שתן ,צואה ועוד אינן מטמאות את האדם.
דומה שההיסחפות אחר ההנאה המינית היא שהופכת את האדם
לטמא בעיני עצמו ואי היסחפות מעניקה לו תחושה של טהורות .ייתכן
שזו אותה חוויה מזוכיסטית עמוקה המאפיינת את כולנו – כשאנו
סובלים נצפה להקלה ולתגמול לאחר מכן ,אבל כשטוב לנו נצפה
לעונש כלשהו .הסופר המקראי מספר לנו ששיא ההנאה המינית הופך
אותנו לטמאים – איש ואישה יחדיו .בדיחה עתיקה מספרת על כומר
שאומר לקהלו" :כשרע לך זה טוב וכשטוב לך זה רע משום שכנראה
עשית משהו אסור" .ללא הסבר זה נתקשה להבין מדוע שיא ההנאה
האנושית מקושר ישירות לטומאה.
אדם מודרני :מדוע אתם הופכים את המין לדבר מלוכלך?
בן אותה העת :כדי שהאדם לא יחשוב שהוא אלוהים ומגיע לו הכול.
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דומה שבחברה המודרנית אין צורך לומר זאת .מי יקלל חירש ומי
ייתן מכשול לפני עיוור?! אבל כנראה בעת העתיקה היה צורך לציין
זאת .מי שבמחשבתו מכוון לאחר ,מבחינתו ניצול חולשת האחר הוא
מעשה שמתקבל על הדעת .יתרה מזו ,בחברות אלה חולשת הפרט
עלולה להזמין את תוקפנותו של האחר כלפיו ,משום בדיקת הגבולות
התמידית הקיימת בחברות מסורתיות כדי לזהות היכן אני נגמר והיכן
מתחיל מישהו אחר או מה מותר ומה אסור .כך שמי שמתקשה להגן
על עצמו ישלם מחיר על כך .להלן דוגמה :תלמידה מרקע מסורתי
אמרה לחברתה ששערה נראה מוזנח למדי" ,איזה שיער יפה יש לך!"
התלמידה ,ששערה אינו נאה ,אולי מתקשה להכיר בכך ומדחיקה
את התחושה הזאת .המשוב "החיובי" אך המניפולטיבי של חברתה
עשוי לבלבל אותה עוד יותר ואולי אף להפוך אותה לתלויה בנותנת
המחמאה .ללא ספק יש רוע במעשה זה .איך נראה הרוע בחברה
מודרנית? יש התעלמות מן החלש .לא מקללים את החירש ולא שמים
מכשול לפני העיוור אבל פשוט לא מתייחסים אליהם .כך הנכים
נשארים בשולי החברה כפי שקורה לעיתים קרובות דווקא בחברות
מודרניות שבהן הפרט מרוכז בעצמו .מה עדיף – התייחסות רעה או
אי התייחסות? זאת כבר שאלה שכל אחד יצטרך להשיב עליה לעצמו.
כרגיל ,הדרך להשיג ציות בחברות מסורתיות – בהיעדר נפרדות
ויכולת לקבל אחריות – הוא ציווי ואיום .על כן לא כתוב" :נסה להבין
כמה קשה לחירש או לעיוור ומה הם חשים" .זו כבר תהיה אמפתיה.
לחברה המסורתית יש דרך נוספת מעבר לציווי ולאיום להתמודד
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בפיתוי לנצל את חולשתו של האחר .בראש ובראשונה ניצבים החמלה
והרחמים ,ואותם מנסה לעודד הסופר המקראי .כך נאמר למשל" :וְ גֵ ר
ֹלא-תֹונֶ ה וְ ֹלא ִתלְ ָח ֶצּנּו ּכִ י-גֵ ִרים ֱהיִ ֶיתם ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" (שמות כב ,כ).
זוהי חמלה שבאה מתוך הזדהות ועל כן התורה מזכירה לבני ישראל
שגם הם היו גרים בארץ מצרים .זו אינה אמפתיה ,שבה מבקשים ממך
רק להבין את כאבו של האחר והפרט יכול להישאר קר ומרוחק יותר,
אלא הזדהות ,שמציעה לפרט להיכנס לנעלי האחר ,לראות את העולם
מבעד לעיניו ולחוש את כאבו כאילו היה שלו .אכן ,חברות מסורתיות
ידועות בחמלה שלהן .יעידו על כך בני חברות מסורתיות רבים הנוטים
לעסוק במקצועות של חמלה – סיעוד ,עבודה עם קשישים ,מוגבלים
וכדומה .גם כשהפרט מתפתה לנצל וגם כשהוא חומל הוא מתעסק
באחר ולא נפרד ממנו ,בניגוד לאמפתיה המקובלת בחברה המודרנית.
אדם מודרני :מי מקלל חירש ומי שם מכשול לפני עיוור?!
בן אותה העת :מה ,אתה לא יודע שאנשים נהנים להתעלל?!

מדוע הרכילות כה מסוכנת?
ֹא-תלֵ ְך ָרכִ יל ְ ּב ַע ּ ֶמ ָ
יך.
פרק יט :טז ל ֵ

בחברה מסורתית-קולקטיבית יש רכילות רבה .זו אינה חברה מודרנית
שבה כל אחד מרוכז בענייניו .זו חברה שבה אנשים מביטים החוצה,
משווים ומתחככים באחר דרך קבע .על כן ,הדיבור הלא עובדתי על
האחר נפוץ מאוד .אבל הרכילות בחברות אלה עלולה להיות מסוכנת.
למשל ,כאשר מוציאים שם רע לבחורה או פוגעים בכבודו של מישהו.
על כן הסופר התנ"כי מורה להימנע מרכילות .כרגיל ,קל להורות אבל
בחברה מסורתית-קולקטיבית הדבר קשה למדי לביצוע.
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אדם מודרני :אצלנו כל אחד עסוק בענייניו ולא באחר.
בן אותה העת :אז בטח נורא משעמם לכם.

האם אנחנו יכולים לשלוט במחשבותינו?
ת-א ִח ָ
יך ִ ּבלְ ָב ֶב ָך.
ֹא-ת ְשׂ נָ א ֶא ָ
פרק יט :יז ל ִ

הסופר המקראי מנסה לצוות על האדם לשלוט ברגשותיו .הדבר אינו
אפשרי כמובן .הרגש של הפרט ,המחשבות החופשיות והחלומות של
כולנו הם חסרי שליטה .החברה המסורתית אוסרת גם על מחשבות
כפירה ,כאילו לאדם יש שליטה עליהן .בחברה הדמוקרטית לעומת
זאת האדם עשה צעד גדול והאיסור הוא על מעשים לא חוקיים בלבד.
מותר לפרט לחשוב ולומר כל דבר שעולה על דעתו למעט מקרים
קיצוניים של הסתה המסכנים את האחר .אבל ודאי שלא יעלה על
הדעת בחברה דמוקרטית לאסור על מחשבות מסוימות .כך נותר
האדם בחברה המודרנית חופשי ליצור ולממש את עצמו ככל העולה
על רוחו.
אדם מודרני :למה לא לאפשר לאדם לחשוב מה שהוא רוצה?
בן אותה העת :זה מסוכן .מחשבות הן כמו מעשים.

איך נראתה אמפתיה בעת העתיקה?
פרק יט :יח וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך.

דומה שפסוק ידוע זה הוא הדוגמה הטובה ביותר לחוויית ההזדהות
הנפוצה בחברות מסורתיות .בן החברה המודרנית לעולם לא יחשוב
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שעליו לאהוב את האחר כמוהו .הוא יאהב בראש ובראשונה את עצמו
וכל היתר משניים לו .והנה בחברות מסורתיות הפרט אינו במרכז
ומקומו של האחר חשוב לא פחות ממקומו שלו .הסופר המקראי מעודד
את הפרט לוותר על הנרקיסיסטיות החבויה בכל אחד מאיתנו משחר
חיינו .נדרשים חינוך קפדני ולחץ קבוצתי כנהוג בחברות מסורתיות
כדי לעזור לילד להפנים כלל זה במהלך התפתחותו .זוהי ודאי לא
הנטייה הטבעית של התינוק ,המרוכז בעצמו באופן אגוצנטרי עד בלי
די .כל מי שעוקב אחר התפתחותם של ילדים בחברות מסורתיות יכול
להתרשם כיצד בילדות המוקדמת הילד עדיין מציב את עצמו במרכז
אבל כבר בגיל צעיר למדי הוא מתחיל להפנים את העיקרון שעליו
להתאים עצמו לקבוצה .כך למשל בגיל צעיר מאוד (שנתיים) הוא
ישתמש הרבה פחות במילה "לא" (סמל הנפרדות) מבן גילו בחברה
המודרנית .בעת החדשה ,כשהאדם הלך ונפרד מהקבוצה ,החליפה
האמפתיה במקרים לא מעטים את חוויית ההזדהות .כעת האדם
יכול להבין את האחר גם מבלי שהוא מסכים איתו .כשבן החברה
המסורתית פוגש בבן החברה המודרנית שאמפתי אליו הוא עלול
להתבלבל ולשאול – אתה איתי או נגדי? משום שעמדת הביניים הזאת
אינה מובנת לו מאחר שהיא דורשת קיום אינדיבידואציה ונפרדות
בפרט כתנאי מקדים להבנתה.
להלן דוגמה :בחורה סיפרה לחברתה בת החברה המסורתית על
בחור שמשתכר ולאחר מכן נוהג בפראות .היא הוסיפה שהבחור הזה
גדל בתנאים קשים ועל כן היא מבינה אותו .חברתה שאלה מייד אם
היא מצדיקה אותו.
אדם מודרני :אני הכי אוהב את עצמי.
בן אותה העת :אצלנו היו שונאים אותך משום שאתה מתנשא.
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מדוע נכה צריך לקבל עונש על נכותו?
ל-א ֲהרֹן לֵ אמֹר ִא ׁיש ִמ ַ ּז ְר ֲע ָך לְ דֹר ָֹתם ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה בוֹ מוּם ל ֹא
פרק כא :יז דַּ ֵ ּבר ֶא ַ
ל-א ׁיש ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ מוּם ל ֹא יִ ְק ָרב ִא ׁיש ִע ֵ ּור
יִ ְק ַרב לְ ַה ְק ִריב לֶ ֶחם ֱאל ָֹהיו .יח ִּכי כָ ִ
אוֹ ִפ ֵּס ַח אוֹ ָח ֻרם אוֹ ָשׂ רוּע .יט אוֹ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-יִ ְהיֶ ה בוֹ ׁ ֶש ֶבר ָרגֶ ל אוֹ ׁ ֶש ֶבר יָ ד .כ
ל-א ׁיש
דק אוֹ ְּת ַב ֻּלל ְ ּב ֵעינוֹ אוֹ גָ ָרב אוֹ יַ ֶּל ֶפת אוֹ ְמרוֹ ַח ָא ׁ ֶשך .כא ָּכ ִאוֹ -גִ ֵ ּבן אוֹ ַ
ת-א ׁ ּ ֵשי יְ הוָ ה מוּם בּ וֹ ֵאת
ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ מוּם ִמ ֶ ּז ַרע ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ל ֹא יִ ַ ּג ׁש לְ ַה ְק ִריב ֶא ִ
ן-ה ֳּק ָד ׁ ִשים
לֶ ֶחם ֱאל ָֹהיו ל ֹא יִ ַ ּג ׁש לְ ַה ְק ִריב .כב לֶ ֶחם ֱאל ָֹהיו ִמ ָּק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ו ִּמ ַ
ל-ה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ל ֹא יִ ַ ּג ׁש ִּכי-מוּם בּ וֹ וְ ל ֹא יְ ַח ֵּלל
יֹאכֵ ל .כג ַא ְך ֶא ַ
ל-ה ּ ָפרֹכֶ ת ל ֹא יָ בֹא וְ ֶא ַ
ת-מ ְקדָּ ׁ ַשי ִּכי ֲאנִ י יְ הוָ ה ְמ ַקדְּ ׁ ָשם.
ֶא ִ

לצאצאי אהרון הכוהן הנכים אסור לשרת את האלוהים .קיים איסור
בתורה לפגוע בחלשים ובנכים אבל דומה שקבלתם המלאה עדיין
היתה רחוקה ממימוש בעת ההיא .זו אינה חברה מודרנית שמנסה
לעודד השתלבות של בעלי מוגבלויות בכל עבודה .זו חברה שבה
הפרטים משליכים את חרדותיהם הגופניות על אלה שלוקים בנכויות,
בדומה לילדים הנבהלים מנכים .כך סובל הנכה כפליים – גם מנכותו
וגם מן ההתייחסות אליו .אנו ערים למורכבות הקיימת בכל חברה.
מצד אחד החברה המסורתית מזדהה עם החלש והפגוע ומצד אחר
היא יכולה להיבהל מפניו ולחשוב שנכותו אינה אלא עונש על מעלליו
ועל כן הוא עלול לחלל את המקדש .החברה המודרנית תחמול עליו
פחות אבל ייתכן שתאפשר לו להשתלב ביתר קלות על פי יכולתו
האמיתית ,משום שזו חברה של אינדיבידואלים.
אדם מודרני :מדוע אסור לנכה לשרת במקדש?
בן אותה העת :למה אתה חושב שהוא נכה?
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במדבר
איך מגלים אם אישה בגדה בבעלה?
פרק ה :יא וַ יְ ַד ֵ ּבר יְ הוָ ה ֶאל-מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹר .יב דַּ ֵ ּבר ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת
י-ת ְשׂ ֶטה ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ָּמ ֲעלָ ה בוֹ ָמ ַעל .יג וְ ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹת ּה
ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכ ִ
יש ּה וְ נִ ְס ְּת ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה וְ ֵעד ֵאין ָ ּב ּה וְ ִהוא
ׁ ִשכְ ַבת-זֶ ַרע וְ נֶ ְעלַ ם ֵמ ֵעינֵ י ִא ׁ ָ
ּ
ת-א ׁ ְש ּתוֹ וְ ִהוא נִ ְט ָמ ָאה אוֹ -
קנְ ָאה וְ ִק ֵנא ֶא ִל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָשׂ ה .יד וְ ָע ַבר ָעלָ יו רו ַּח ִ
ת-א ׁ ְש ּתוֹ וְ ִהיא ל ֹא נִ ְט ָמ ָאה .טו וְ ֵה ִביא ָה ִא ׁיש
קנְ ָאה וְ ִק ֵ ּנא ֶא ִָע ַבר ָעלָ יו רו ַּח ִ
ּ
כּ
יפה ֶק ַמח ְשׂ ע ִֹרים
יה ֲע ִשׂ ִירת ָה ֵא ָ
ת-ק ְר ָבנָ ּה ָעלֶ ָ
ל-ה ֵֹהן וְ ֵה ִביא ֶא ָ
ת-א ׁ ְש ּתוֹ ֶא ַ
ֶא ִ
ּ
ּ
י-מנְ ַחת ְקנָ אֹת הוּא ִמנְ ַחת זִ ָכרוֹ ן
ל ֹא-יִ צֹק ָעלָ יו ׁ ֶש ֶמן וְ ל ֹא-יִ ֵּתן ָעלָ יו לְ בֹנָ ה ִכ ִ
כּ
ַמזְ ֶּכ ֶרת ָעוֹן .טז וְ ִה ְק ִריב א ָֹת ּה ַהכּ ֵֹהן וְ ֶה ֱע ִמ ָד ּה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה .יז וְ לָ ַקח ַה ֵֹהן ַמיִ ם
ן-ה ָע ָפר ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ְ ּב ַק ְר ַקע ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן יִ ַּקח ַהכּ ֵֹהן וְ נָ ַתן
י-ח ֶרשׂ ו ִּמ ֶ
ְקד ׁ ִֹשים ִ ּבכְ לִ ָ
ֹאש ָה ִא ׁ ּ ָשה
ת-ה ִא ׁ ּ ָשה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ו ָּפ ַרע ֶאת-ר ׁ
ֶא ַ
ל-ה ּ ָמיִ ם .יח וְ ֶה ֱע ִמיד ַהכּ ֵֹהן ֶא ָ
ּ
ּ
כּ
ּ
יה ֵאת ִמנְ ַחת ַה ִ ּז ָכרוֹ ן ִמנְ ַחת ְקנָ אֹת ִהוא ו ְּביַ ד ַה ֵֹהן יִ ְהי ּו ֵמי ַה ּ ָמ ִרים
וְ נָ ַתן ַע ַ
ל-כ ֶפ ָ
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה ִאם-ל ֹא ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹתךְ
כּ
ּ
יע א ָֹת ּה ַה ֵֹהן וְ ָא ַמר ֶא ָ
ַה ְמ ָא ְר ִרים .יט וְ ִה ׁ ְש ִב ַ
ְ
ּ
ּ
ישך ִה ָנ ִקי ִמ ּ ֵמי ַה ּ ָמ ִרים ַה ְמ ָא ְר ִרים ָה ֵא ֶלה .כ וְ ַא ְּת
וְ ִאם-ל ֹא ָשׂ ִטית ֻט ְמ ָאה ַּת ַחת ִא ׁ ֵ
ְ
ּ
ּ
ּ
ת-שכָ ְב ּתוֹ ִמ ַבלְ ֲע ֵדי
ִּכי ָשׂ ִטית ַּת ַחת ִא ׁ ֵ
יש ְך וְ כִ י נִ ְט ֵמאת וַ ִי ֵּתן ִא ׁיש ָבך ֶא ׁ ְ
ת-ה ִא ׁ ּ ָשה ִ ּב ׁ ְש ֻב ַעת ָה ָאלָ ה וְ ָא ַמר ַהכּ ֵֹהן לָ ִא ׁ ּ ָשה
יע ַהכּ ֵֹהן ֶא ָ
יש ְך .כא וְ ִה ׁ ְש ִ ּב ַ
ִא ׁ ֵ
ְ
ְ
ְ
ְ
ּ
ּ
יִ ֵּתן יְ הוָ ה אוֹ ָתך לְ ָאלָ ה וְ לִ ׁ ְש ֻב ָעה ְבתוֹ ך ַע ּ ֵמך ְב ֵתת יְ הוָ ה ֶאת-יְ ֵרכֵ ך נ ֶֹפלֶ ת וְ ֶאת-
ִ ּב ְטנֵ ְך ָצ ָבה .כב ו ָּבא ּו ַה ּ ַמיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ ּב ֵמ ַעיִ ְך לַ ְצבּ וֹ ת ֶ ּב ֶטן וְ לַ נְ ּ ִפל יָ ֵר ְך
ת-ה ָאל ֹת ָה ֵא ֶּלה ַהכּ ֵֹהן ַ ּב ֵּס ֶפר ו ָּמ ָחה ֶאל-
וְ ָא ְמ ָרה ָה ִא ׁ ּ ָשה ָא ֵמן ָא ֵמן .כג וְ כָ ַתב ֶא ָ
ת-מי ַה ּ ָמ ִרים ַה ְמ ָא ְר ִרים ו ָּבא ּו ָב ּה ַה ּ ַמיִ ם
ת-ה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ֵ
ֵמי ַה ּ ָמ ִרים .כד וְ ִה ׁ ְש ָקה ֶא ָ
ּ
ּ
ּ
כּ
ַה ְמ ָא ְר ִרים לְ ָמ ִרים .כה וְ לָ ַקח ַה ֵֹהן ִמ ַיד ָה ִא ׁ ָשה ֵאת ִמנְ ַחת ַה ְקנָ אֹת וְ ֵהנִ יף ֶאת-
ן-ה ּ ִמנְ ָחה ֶאת-
ַה ּ ִמנְ ָחה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וְ ִה ְק ִריב א ָֹת ּה ֶא ַ
ל-ה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח .כו וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמ ַ
ת-ה ּ ָמיִ ם .כז וְ ִה ׁ ְש ָק ּה
ת-ה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ַ
ַאזְ ָּכ ָר ָת ּה וְ ִה ְק ִטיר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה וְ ַא ַחר יַ ׁ ְש ֶקה ֶא ָ
יש ּה ו ָּבא ּו ָב ּה ַה ּ ַמיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים
ֶא ַ
ת-ה ּ ַמיִ ם וְ ָהיְ ָתה ִאם-נִ ְט ְמ ָאה וַ ִּת ְמעֹל ַמ ַעל ְ ּב ִא ׁ ָ

154

לְ ָמ ִרים וְ ָצ ְב ָתה ִב ְטנָ ּה וְ נָ ְפלָ ה יְ ֵרכָ ּה וְ ָהיְ ָתה ָה ִא ׁ ּ ָשה לְ ָאלָ ה ְ ּב ֶק ֶרב ַע ּ ָמ ּה .כח וְ ִאם-
ל ֹא נִ ְט ְמ ָאה ָה ִא ׁ ּ ָשה ו ְּטה ָֹרה ִהוא וְ נִ ְּק ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע .כט זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ְּקנָ אֹת
יש ּה וְ נִ ְט ָמ ָאה .ל אוֹ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעבֹר ָעלָ יו רו ַּח
ֲא ׁ ֶשר ִּת ְשׂ ֶטה ִא ׁ ּ ָשה ַּת ַחת ִא ׁ ָ
ת-ה ִא ׁ ּ ָשה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וְ ָע ָשׂ ה לָ ּה ַהכּ ֵֹהן ֵאת
ת-א ׁ ְש ּתוֹ וְ ֶה ֱע ִמיד ֶא ָ
ִקנְ ָאה וְ ִק ֵ ּנא ֶא ִ
ת-עוֹנָ ּה.
ל-ה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת .לא וְ נִ ָּקה ָה ִא ׁיש ֵמ ָעוֹן וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ִהוא ִּת ּ ָ ׂ
שא ֶא ֲ
ָּכ ַ

בימינו נאמר שללא הוכחות לא ניתן להרשיע איש .אבל בעת העתיקה
היה קשה לשאת את אי הידיעה ואנשים רצו תשובה ברורה .באותם
ימים היה קשה לזכות אדם מחמת הספק כפי שמקובל היום ולהישאר
בתחושות מעורבות .לכן המציאו שיטה – נתנו לאישה לשתות מים,
אם הם הזיקו לבטנה ולירכיה ,סימן שזנתה ואם לא הזיקו סימן שלא
זנתה .איננו יודעים באילו מים מדובר ומה בדיוק הם הכילו אבל מובן
שזו חשיבה מאגית .אין קשר בין הבגידה שהיתה או לא היתה למה
שיקרה לאישה עקב שתיית המים האלה .כך נזקק בן העת העתיקה
לסימנים חיצוניים מאגיים כשלא היו בידיו עובדות .אלא מה? ייתכן
שהאישה – ככל אנשי התקופה – האמינה בתהליך זה ועל כן אם בגדה
היתה עשויה להודות טרם תשתה את המים .אם לא בגדה היתה עשויה
לחשוב שאין כל מניעה שתשתה את המים האלה .הדבר עשוי להזכיר
את חוכמת משפט שלמה :על פי תגובת האישה תתגלה האמת .אלה
היו הכישורים החברתיים המפותחים של אותם ימים.
למה הכוהן פורע את שער ראשה? כדי להציגה באור שלילי .די
בחשדות בעלה נגדה כדי להציגה באור זה .העובדות כרגיל חשובות
פחות .לאישה יש אחריות מסוימת לתחושת בעלה שהיא בוגדת בו.
כך הבעל פטור מאחריות אישית על חשדותיו .אכן ,לא נאמר בכתוב
דבר על דינו של הבעל במקרה של חשדות שווא .יתרה מזאת ,הכתוב
מדגיש את האפשרות שהאישה בגדה ולא את האפשרות שלא בגדה.
ברגעי מצוקה רבים מאיתנו ,גם בחברה המודרנית ,יפנו לחשיבה
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מאגית ויחפשו סימנים מסימנים שונים שאין בינם ובין ניבוי המציאות
ולא כלום .ואולם בעת העתיקה החשיבה הזאת היתה חלק מהמערכת
הדתית עצמה ולא שיגיונו של אדם פרטי.
בחברה המודרנית לא אחת אנו משבחים את יכולת האדם לומר
"אני לא יודע" – משפט על טהרת מיקוד השליטה הפנימי המקפל
בתוכו יכולת לקבל אחריות .ללא עמדה זו קשה לאדם ללמוד דברים
חדשים .ואולם בחברות מסורתיות עמדה זו יכלה להיתפס כחולשה ולא
ככוח .הרבה תיירים מערביים המבקרים במדינות בעלות אוכלוסייה
מסורתית מכירים את התופעה .כשהם שואלים את בני המקום איך
להגיע ליעד כלשהו והנשאל איננו יודע הוא עלול לשלוח את התייר
לכיוון לא נכון משום שהתבייש לומר שאינו יודע .באופן דומה מורה
בחברה מסורתית יתקשה להשיב לשאלה של תלמיד ולומר שהוא
אינו יודע וצריך לבדוק את הנושא .התלמיד מצידו ייזהר בכבודו של
המורה וישתדל שלא להביא אותו למצב זה.
אדם מודרני :למה בעלך חושד בך?
בת אותה העת :זו אשמתי.
אדם מודרני :יכול להיות שאישה תיכשל במבחן המים ויצא שבגדה
אפילו שלא בגדה?
בן אותה העת :היא בטח עשתה משהו ואולי היא לא זוכרת.

איך ההורה הקדמון מתעלל בילדיו?
ֹאמר ּו ִמי יַ ֲאכִ לֵ נ ּו ָ ּב ָשׂ ר .ה זָ כַ ְרנ ּו ֶאת-
פרק יא :ד וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו וַ ִ ּי ְבכּ ּו ַ ּגם ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ּי ְ
ל-ה ּ ָמן
ַהדָּ גָ ה ֲא ׁ ֶשר-נֹאכַ ל ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ִח ָ ּנם ...ו וְ ַע ָּתה נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו יְ ֵב ׁ ָשה ֵאין כּ ֹל ִ ּבלְ ִּתי ֶא ַ
ֵעינֵ ינוּ.
ֹאמר ִה ְת ַקדְּ ׁש ּו לְ ָמ ָחר וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ָ ּב ָשׂ ר
ל-ה ָעם ּת ַ
[אלוהים מדבר אל משה] :יח וְ ֶא ָ
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יתם ְ ּב ָאזְ נֵ י יְ הוָ ה לֵ אמֹר ִמי יַ ֲאכִ לֵ נ ּו ָ ּב ָשׂ ר ִּכי-טוֹ ב לָ נ ּו ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם וְ נָ ַתן יְ הוָ ה
ִּכי ְ ּבכִ ֶ
לָ כֶ ם ָ ּב ָשׂ ר וַ ֲאכַ לְ ֶּתם .יט ל ֹא יוֹ ם ֶא ָחד ּתֹאכְ לוּן וְ ל ֹא יוֹ ָמיִ ם וְ ל ֹא ֲח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים וְ ל ֹא
ֲע ָשׂ ָרה יָ ִמים וְ ל ֹא ֶע ְשׂ ִרים יוֹ ם .כ ַעד ח ֶֹד ׁש יָ ִמים ַעד ֲא ׁ ֶשר-יֵ ֵצא ֵמ ַא ּ ְפכֶ ם וְ ָהיָ ה
י-מ ַא ְס ֶּתם ֶאת-יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם וַ ִּת ְבכּ ּו לְ ָפנָ יו לֵ אמֹר לָ ּ ָמה
לָ כֶ ם לְ זָ ָרא יַ ַען ִּכ ְ
ֶ ּזה יָ ָצאנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם.

קשה לחשוב על הורה מודרני שינהג כך :אם הילד מתלונן ואומר
שהוא חפץ במאכל שאינו מקבל ,ההורה ידאג שמעתה רק המאכל הזה
יהיה בבית עד שהילד ישנא אותו .אלוהים ,אב סמכותי שכבודו נפגע
בקלות ,נפגע מהתנהגותם של בני ישראל .אלוהים ודאי אינו אמפתי
ואינו אומר" :אני מבין שקשה לבני ישראל" .במקום זאת הוא עסוק
בעצמו ובפגיעתו .בהדרכת הורים מודרנית נאמר להורה שאם הוא
נפגע מילדו – משהו לא תקין קורה .ההורה אינו בן גילו של הילד ,הוא
אינו צריך לרדת לרמתו ואינו אמור להיעלב ממנו.
בן החברה המסורתית שתופס למשל את ילדו מעשן עשוי להכריח
אותו לעשן קופסת סיגריות שלמה .התערבות מהסוג הזה יכולה
להתרחש גם בחברה מודרנית אולם הסבירות לכך נמוכה יותר.
לחלופין ,אם ילד חזר מאוחר הביתה הוריו לא יכניסו אותו הביתה
למשך כמה שעות .הרעיון הוא כמובן ליצור רתיעה מהעישון או ליצור
אסוציאציה בין השהייה מחוץ לבית לפחד של הילד שלא יוכל להיכנס
הביתה כדי לשנות התנהגות .אכן ,הפחד נובע ממיקוד שליטה חיצוני
והוא אינו הבחירה החינוכית המועדפת של ההורה המודרני ,השואף
לגדל ילד נפרד ועצמאי בעל מיקוד שליטה פנימי.
אדם מודרני :אלוהים ,למה להתעלל?
אלוהים :אני לא מתעלל ,אני מחנך ואסור לבוא אלי בטענות.
אדם מודרני :אסור לבקר אותך?
אלוהים :גם לא כל שאלה מותרת!
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חטא המרגלים – איך משכנעים את ההורה הקדמון לסלוח?
[בהוראת אלוהים משה שולח שנים-עשר מרגלים לתור את ארץ כנען לפני
שבני ישראל יגיעו אליה כדי להכיר את האנשים והמקום .כשהם שבים
עשרה מהם מוציאים דיבת הארץ רעה .העם רוצה למרוד ולשוב מצרימה].
ד-אנָ ה ל ֹא-
ד-אנָ ה יְ נַ ֲא ֻצנִ י ָה ָעם ַה ֶ ּזה וְ ַע ָ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל-מ ׁ ֶֹשה ַע ָ
פרק יד :יא וַ ּי ֶ
יתי ְ ּב ִק ְרבּ וֹ  .יב ַא ֶּכנּ ּו ַבדֶּ ֶבר וְ אוֹ ִר ׁ ֶשנּ ּו וְ ֶא ֱע ֶשׂ ה
יַ ֲא ִמינ ּו ִבי ְ ּבכֹל ָהאֹתוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ִ
א ְֹת ָך לְ גוֹ ָ ּ
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל-יְ הוָ ה וְ ׁ ָש ְמע ּו ִמ ְצ ַריִ ם ִּכי-
י-גדוֹ ל וְ ָעצוּם ִמ ּ ֶמנּ וּ .יג וַ ּי ֶ
ת-ה ָעם ַה ֶ ּזה ִמ ִּק ְרבּ וֹ  .יד וְ ָא ְמר ּו ֶאל-יוֹ ׁ ֵשב ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת ׁ ָש ְמע ּו
ית ְבכ ֲֹח ָך ֶא ָ
ֶה ֱעלִ ָ
ָ
ר-עיִ ן ְ ּב ַעיִ ן נִ ְר ָאה ַא ָּתה יְ הוָ ה וַ ֲענָ נְ ך ע ֵֹמד
י-א ָּתה יְ הוָ ה ְ ּב ֶק ֶרב ָה ָעם ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶש ַ
ִּכ ַ
ְ
יהם יוֹ ָמם ו ְּב ַע ּמוּד ֵא ׁש לָ יְ לָ ה .טו וְ ֵה ַמ ָּתה ֶאת-
ֲעלֵ ֶהם ו ְּב ַע ּ ֻמד ָענָ ן ַא ָּתה הֹלֵ ך לִ ְפנֵ ֶ
ָ
ת-ש ְמ ֲעך לֵ אמֹר .טז ִמ ִ ּבלְ ִּתי
ר-ש ְמע ּו ֶא ׁ ִ
ָה ָעם ַה ֶ ּזה ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד וְ ָא ְמר ּו ַהגּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶש ׁ ָ
ל-ה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר-נִ ׁ ְש ַ ּבע לָ ֶהם וַ ִ ּי ׁ ְש ָח ֵטם
ת-ה ָעם ַה ֶ ּזה ֶא ָ
יְ כֹלֶ ת יְ הוָ ה לְ ָה ִביא ֶא ָ
ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר.
[אלוהים משיב ]...לג ו ְּבנֵ יכֶ ם יִ ְהי ּו ר ִֹעים ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה וְ נָ ְשׂ א ּו ֶאת-
ת-ה ָא ֶרץ
זְ נו ֵּתיכֶ ם ַע ּ
ר-ת ְר ֶּתם ֶא ָ
ד-תֹם ּ ִפגְ ֵריכֶ ם ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר .לד ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ַה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶש ַּ
ת-ע ֹונ ֵֹתיכֶ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה וִ ַיד ְע ֶּתם
ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם יוֹ ם לַ ׁ ּ ָשנָ ה יוֹ ם לַ ׁ ּ ָשנָ ה ִּת ְשׂ א ּו ֶא ֲ
ל-ה ֵע ָדה ָה ָר ָעה
ת-תנו ָּא ִתי .לה ֲאנִ י יְ הוָ ה דִּ ַ ּב ְר ִּתי ִאם-ל ֹא זֹאת ֶא ֱע ֶשׂ ה לְ כָ ָ
ֶא ְּ
ַה ּזֹאת ַהנּ וֹ ָע ִדים ָעלָ י ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ַה ֶ ּזה יִ ַּת ּמ ּו וְ ׁ ָשם יָ ֻמתוּ.

משה משכנע את אלוהים שלא לפגוע בעם בנימוק "מה יגידו עליך".
זהו נימוק נפוץ בחברות מסורתיות ,שהאדם המודרני שואף להשתחרר
ממנו לפחות במידה מסוימת" .חשוב יותר מה שאתה חושב ואומר",
יאמר ההורה לילד" ,ממה שאחרים יגידו" .אבל בחברות מסורתיות,
חברות של כבוד ,חשוב מאוד מה יגידו עליך וההתנהגות של הפרט
היא לעיתים קרובות תוצאה של מה שעשויים לומר עליו .כך יצרו בני
העת העתיקה את האלוהים בדמותם.
הסופר התנ"כי אינו מתבייש להציג את אלוהים כדמות קפריזית
מלאת זעם הרוצה להשמיד את כל בני ישראל .ודווקא משה מזדהה
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איתם יותר ומנסה להצילם .אין זו הפעם הראשונה שדמות הסמכות
מוצגת כך (בסיפור נוח למשל ,גם אברהם משדל את אלוהים שלא
לפגוע בסדום אם יש שם צדיקים) .בחברה המודרנית התנהגות
אימפולסיבית ואגרסיבית כזאת של דמות הסמכות היתה נתפסת באור
שלילי לגמרי .ואולם הסופר התנ"כי ,שאינו מצפה מדמות הסמכות
להיות אמפתית ולהבין את חרדתו ואת סבלו של הכפוף לה ,מקבל
התנהגות זאת כדרך הטבע .אכן ,כזה היה אופיו של האב הקדמון
שעבר סובלימציה ניכרת עד לימינו אנו עד שקשה לנו להבין התנהגות
כזאת של דמות סמכות .מובן שבחברות מסורתיות יש סיכוי רב יותר
למצוא הורה או שליט שמתנהג כך.
בסיום הפרק אלוהים מתעלל בבני ישראל ואומר להם במין ציניות
שהם ילכו במדבר ארבעים שנה עד מות כל הדור הזה – שנה בעבור
כל יום שהמרגלים תרו את הארץ .העונש של אלוהים ודאי אינו מידתי
והוא תלוי בקפריזה שלו .האם היינו נותנים לילד שאיחר לשוב לביתו
בשעה למשל עונש שלא לצאת עם חברים שישים יום ,כמספר הדקות
שאיחר?! אבל התנהלות מהסוג הזה מעוררת בבני ישראל ,הכפופים
לאלוהים ,פחד רב מאוד :הרי הוא לא הגיוני ולא צפוי .יתרה מזו ,הוא
מפחיד משום האופי המשחקי של ההתעללות .דומה שאלוהים מחייך
לעצמו כשהוא בוחר לתת עונש של שנה בעבור כל יום .זוהי מטרתו
האולטימטיבית של השליט – זריעת פחד.
הסופר המקראי שם בפי אלוהים את האמירה שבני ישראל הם
זונות – ביטוי מיני עוצמתי שתקף גם היום .בני ישראל הם כמו זונות
משום שהם אינם נאמנים לאלוהים .אבל מי אמר שהם חייבים להיות
נאמנים לאלוהים ואין להם בחירה חופשית למי הם רוצים להיות
נאמנים? אכן ,בחירה חופשית היא מושג של העת החדשה.
טריק ידוע בחקירות הוא שממנים חוקר אחד שיהיה נחמד כלפי
הנחקר ויבין אותו וחוקר שני רע ואכזר .במצב עניינים זה הנחקר
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נוטה ליצור קשר עם החוקר "הטוב" כדי להימלט מהחוקר "הרע".
כך הוא נעשה תלוי בחוקר הטוב שכביכול מציל אותו מהמפלצת.
הנחקר נותן בו אמון ועשוי לספר לו דברים ולשתף איתו פעולה .כך
גם אלוהים ומשה .אלוהים הוא "החוקר הרע" ומשה "החוקר הטוב".
אלוהים כועס על בני ישראל שוב ושוב ומשה מדבר אליו ומציל את
בני ישראל מזעמו .כך נצמדים בני ישראל למשה וגדל הסיכוי שיראו
בו מנהיג ויצייתו לו .זוהי עוד דוגמה לכישורים החברתיים (בחיוב) או
למניפולציות (בשלילה) שרווחים בחברות מסורתיות אלה.
אדם מודרני :אלוהים ,באמת חששת שיגידו עליך שלא יכולת להביא
את העם אל הארץ המובטחת?
אלוהים :אני כן יכול ואני אוכיח לכולם שאני יכול.

איך הסמכות מחדירה פחד?
פרק טו :לב וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ִא ׁיש ְמק ׁ ֵֹש ׁש ֵע ִצים ְ ּביוֹ ם
ל-א ֲהרֹן
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .לג וַ ַ ּי ְק ִריב ּו אֹתוֹ ַה ּמ ְֹצ ִאים אֹתוֹ ְמק ׁ ֵֹש ׁש ֵע ִצים ֶאל-מ ׁ ֶֹשה וְ ֶא ַ
ֹאמר
וְ ֶאל ָּכ ָ
ל-ה ֵע ָדה .לד וַ ַ ּי ִ ּניח ּו אֹתוֹ ַ ּב ּ ִמ ׁ ְש ָמר ִּכי ל ֹא פ ַֹר ׁש ַמהּ ֵ -י ָע ֶשׂ ה לוֹ  .לה וַ ּי ֶ
ל-ה ֵע ָדה ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶ ה.
יְ הוָ ה ֶאל-מ ׁ ֶֹשה מוֹ ת יו ַּמת ָה ִא ׁיש ָרגוֹ ם אֹתוֹ ָב ֲא ָבנִ ים ָּכ ָ
ל-מחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶ ה וַ ִ ּי ְר ְ ּגמ ּו אֹתוֹ ָ ּב ֲא ָבנִ ים וַ ָ ּימֹת ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ל-ה ֵע ָדה ֶא ִ
לו וַ ּי ִֹציא ּו אֹתוֹ ָּכ ָ
ִצ ָ ּוה יְ הוָ ה ֶאת-מ ׁ ֶֹשה.
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המכוונת פנימה – להבין .באותם ימים ,כאשר החברות המסורתיות
היו קולקטיביות במהותן ,המטרה העיקרית של העונש היתה הרתעה
– למען יראו וייראו – על כן כל העדה שותפה למעשה הסקילה .כך
שההתייחסות גם לחטא וגם לעונש היא ברמה ההתנהגותית בלבד.
בחברה המודרנית העונש יושפע מעוד מרכיבים :הרצון לחנך מתוך
אמונה שאדם יכול להשתנות; התנהגותו של האדם בעבר (אישיותו)
וכדומה .ההשתתפות של כל העדה בתהליך הסקילה היא מעניינת.
לאחר שאדם השתתף בסקילה של אדם אחר שלא שמר שבת הוא
מציב את עצמו בעמדה רגשית שתתקשה מעתה והלאה להצדיק אי
שמירת שבת .בימינו אנו ישנן חברות מסורתיות שבהן ילקו אנשים או
יוציאו אותם להורג בכיכר העיר .העונש כפול – ראשית ההלקאה או
ההוצאה להורג .בנוסף לכך ,הסתייגות האנשים מהנענש והתרחקות
רגשית ממנו משום רצונם לומר "לי זה לא יקרה" .בעניינים אחרים
הסופר המקראי גמיש יותר וער לכוונת האדם .למשל ,הוא עושה
הבחנה בין מעשה שנעשה בשגגה למעשה שנעשה בזדון – הריגה או
רצח – שדינם שונה.
אדם מודרני :מה אתה מרגיש כשאתה סוקל מישהו באבנים?
בן אותה העת :שמגיע לו.

הסיפור הזה עשוי להזכיר עונשים אכזריים שניתנים במדינות
מוסלמיות דתיות לאדם שהפר מוסכמה דתית ולא חשוב מה היתה
הסיבה לאותה הפרה .ההתנהגות היא הקובעת .גם במקרה זה הסופר
המקראי אינו שואל ואינו מנסה להבין מהם מניעיו של האיש ,ומה
עבר עליו .זו על פי רוב רצונה של חברה מודרנית אינדיבידואלית
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מלא הרהורים והתלבטויות ,אזור נטול קונפליקטים בתוך הפרט שבו
הוא יכול לשחק ובעיקר ,בהיעדר איום חיצוני ,להמציא.

דברים
ממי אלוהים מתפעל?

אדם מודרני :אלוהים ,אתה לא יכול להגיד מילה טובה לבני ישראל?
אלוהים :למה? שיהיו מרוצים מעצמם ויתנשאו מעלי?

יך א ָֹתם ִמ ְּל ָפנֶ ָ
ֹאמר ִ ּבלְ ָב ְב ָך ַ ּב ֲהדֹף יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך לֵ אמֹר
ל-ת ַ
דברים ט :ד ַא ּ
ת-ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת ו ְּב ִר ׁ ְש ַעת ַהגּ וֹ יִ ם ָה ֵא ֶּלה יְ הוָ ה
יאנִ י יְ הוָ ה לָ ֶר ׁ ֶשת ֶא ָ
ְ ּב ִצ ְד ָק ִתי ֱה ִב ַ
ָ
ָ
ָ
ת-א ְר ָצם ִּכי
מוֹ ִר ׁ ָ
ישם ִמ ּ ָפנֶ יך .ה ל ֹא ְב ִצ ְד ָק ְתך ו ְּבי ׁ ֶֹשר לְ ָב ְבך ַא ָּתה ָבא לָ ֶר ׁ ֶשת ֶא ַ
ָ
ָ
ת-הדָּ ָבר
ְ ּב ִר ׁ ְש ַעת ַהגּ וֹ יִ ם ָה ֵא ֶּלה יְ הוָ ה ֱאל ֶֹהיך מוֹ ִר ׁ ָ
ישם ִמ ּ ָפנֶ יך וּלְ ַמ ַען ָה ִקים ֶא ַ
יך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יַ ֲעקֹב .ו וְ יָ ַד ְע ָּת ִּכי ל ֹא ְב ִצ ְד ָק ְתךָ
ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע יְ הוָ ה לַ ֲאב ֶֹת ָ
יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
ם-ק ׁ ֵשה-ע ֶֹרף
ת-ה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ַה ּזֹאת לְ ִר ׁ ְש ָּת ּה ִּכי ַע ְ
יך נ ֵֹתן לְ ָך ֶא ָ
ָא ָּתה.

פרק יג :ב ִּכי-יָ קוּם ְ ּב ִק ְר ְ ּב ָך נָ ִביא אוֹ חֹלֵ ם ֲחלוֹ ם וְ נָ ַתן ֵאלֶ ָ
יך אוֹ ת אוֹ מוֹ ֵפת .ג
ו ָּבא ָהאוֹ ת וְ ַה ּמוֹ ֵפת ֲא ׁ ֶשר-דִּ ֶ ּבר ֵאלֶ ָ
יך לֵ אמֹר נֵ לְ כָ ה ַא ֲח ֵרי ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ׁ ֶשר
ל ֹא-יְ ַד ְע ָּתם וְ נָ ָע ְב ֵדם .ד ל ֹא ִת ׁ ְש ַמע ֶאל-דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא ַההוּא אוֹ ֶאל-חוֹ לֵ ם ַה ֲחלוֹ ם
ַההוּא ִּכי ְמנַ ֶּסה יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם לָ ַד ַעת ֲהיִ ׁ ְשכֶ ם א ֲֹה ִבים ֶאת-יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם
ְ ּבכָ ל-לְ ַב ְבכֶ ם ו ְּבכָ ל-נַ ְפ ׁ ְשכֶ ם.

אלוהים מעולם לא התפעל מאיש ,ודאי לא מבני ישראל .הוא מעולם
לא שיבח אותם ולא אמר להם כמה נהדרים הם על שום דבר שעשו.
רק נזיפות קיבלו ממנו .איך גדל ילד שכזה שחווה רק ביקורת? ודאי
שלא יהיה יצירתי משום שהוא יתקשה להתפעל מעצמו מאחר שאיש
מעולם לא התפעל ממנו .אכן ,נאמר בהכללה שבני העת העתיקה
לא היו יצירתיים משום שהתקשו לסמוך על עצמם .על פי רוב הורה
כזה – כמו אלוהים – גורם לילדו לפתח אישיות פרנואידית משום
שהילד חש תמיד נרדף .אז איך אנו אומה יצירתית – סטרט-אפ ניישן?
לא בגלל נזיפותיו של אלוהים .כנראה בגלל הצורך שלנו לשרוד
ולהמציא את עצמנו בכל פעם מחדש כדי להתקיים .אבל לא פחות
משום שאנו שייכים למערב המודרני שבו האדם נפרד מהקבוצה והפך
לאינדיבידואל .כך הפך הקונפליקט הבין-אישי בעברנו התרבותי
לקונפליקט תוך-אישי בהווה – מעתה האדם מוצא בתוכו עולם שלם

דמות הסמכות דורשת נאמנות מוחלטת .כך חוו אותה בני העת
העתיקה וכך תיאר אותה אפוא הסופר המקראי .אבל היא ערה לכך
שלא רק נביא אלוהים יכול לחולל קסמים .ייתכן שקוסם כלשהו
ישכנע את העם להאמין באלוהים אחר .דמות הסמכות מנסה ליצור
"חיסון" לעתיד לבוא ,לכן היא מצהירה :כל אות ומופת שמזמינים
הליכה אחר אלוהים אחרים לא יתקבל משום שזהו רק מבחן של
אלוהים כדי לראות אם בני ישראל נאמנים לו באמת .דבר זה עשוי
להזכיר את עקדת יצחק ,הניסיון שבו העמיד אלוהים את אברהם
לראות אם הוא נאמן לו באמת.
איך קרו האותות והמופתים של העת העתיקה? סביר להניח שרוב
הקסמים המתוארים בתנ"ך לא התרחשו באמת .הם פשוט הועברו
בצורה דרמטית מוגזמת מאב לבנו עד שעלו על הכתב .בנוסף לכך
לסופר המקראי היתה כמובן אג'נדה ברורה – להאדיר את אלוהים.
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ייתכן שקסמים נוספים ,כמו פתרון חלומות ,התרחשו כתוצאה
מחוכמת החיים של בני העת העתיקה.
הסופר המקראי חושש שבני ישראל ינהו אחר אלוהים אחרים
בגלל נביא -קוסם כלשהו ובכישוריו החברתיים הוא מכין אותם למצב
הזה .האם ניתן להעלות על הדעת אב שיעשה כך לילדו? יפתה אותו
לעשות מעשה אסור כדי לראות אם הוא עומד בפיתוי? לבן החברה
המודרנית קשה להעלות על הדעת אפשרות כזאת .אבל מתברר
שכך עשויה היתה לנהוג דמות הסמכות בעת העתיקה (היא נהגה
כך בסיפור גן עדן) .אחרת ,הסבר זה לא היה מתקבל בקרב בני העת
העתיקה .התנהלות כזאת הופכת את אלוהים למפחיד יותר :לך תדע
מה הוא זומם ואיזו מלכודת הוא מכין לך .פתגם מצרי אומר שאהבה
ופחד ירדו על העולם יחד .כך שבכל אהבה לדמות הסמכות חייב
להיות מעורה גם פחד.
אדם מודרני :אלוהים ,אתה רוצה להכשיל את בני האדם?
אלוהים :אני בסך הכול רוצה להחדיר בהם פחד כדי שיצייתו לי .אתה
מכיר דרך אחרת?

מה ההבדל בין צדק בעת העתיקה לצדק בימינו?
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משום שבכל חברה הצדק צריך לשרת את מטרות החברה .כך ההנחיה
הקדמונית "עין תחת עין" שונה למדי משיקום האסיר המודרני .דומה
שהורים שמתייחסים בשוויון כלפי כל ילדיהם עונים על קריטריון
הצדק של החברה המסורתית – מבחוץ זה נראה שווה (אף על פי
שאין שוויון בין בנים לבנות ובין בכור לצעיר) .ואולם בעולם שבו
הפרט רוצה לממש את עצמו לא די בסימטריה עם האחר .בחברה
מודרנית נגיד שכל ילד זקוק למשהו אחר ולקשר מאיכות שונה עם
ההורה .על כן צדק ייעשה ברגע שההורה יתאים את עצמו לכל ילד
באופן אופטימלי .אלוהים התנ"כי – כפי שראינו פעמים רבות – אינו
עומד בחוקים שהוא עצמו נותן לבני האדם (אפליות למיניהן) .ללא
ספק אילו שימש אלוהים דוגמה אישית לבני האדם התפתחותם של
בני האדם היתה מהירה וקלה בהרבה .אבל מאחר שבני האדם יצרו
את אלוהים הרי לא ניתן לצפות מהם "להרים את עצמם עם הכיסא
שהם יושבים עליו" .כך האדם מנסה ,בהיעדר מודל ודוגמה ,להמציא
את עצמו מחדש וזה כמובן לא קל.
אדם מודרני :אלוהים ,כשאתה לא מוכן לסבול שאל אחר יתחרה בך זה
צדק? וכשאתה לא נותן לבני האדם חופש אמונה זה צדק?
אלוהים :אתה מכעיס אותי עכשיו.

פרק טז :כ ֶצ ֶדק ֶצ ֶדק ִּת ְרדּ ֹף.

מלך דמוקרטי – האם זה ייתכן?

בעיני הסופר המקראי הצדק הוא עניין חשוב מאוד והוא מורה
לאנשים בשם אלוהים כיצד יש לנהוג בצדק .אבל יש הבדל גדול בין
הצדק בחברה מסורתית ,שבה המטלה ההתפתחותית של הילד הגדל
היא להשתלב בקבוצה ,ובין הצדק בחברה מודרנית ,שבה המטלה
ההתפתחותית של הילד היא פיתוח חשיבה עצמאית ומימוש עצמי,

ל-ה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך וִ ִיר ׁ ְש ָּת ּה וְ יָ ׁ ַש ְב ָּתה
י-תבֹא ֶא ָ
פרק יז :יד ִּכ ָ
ְ
ל-הגּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר ְס ִביב ָֹתי .טו שׂ וֹ ם ָּת ִשׂ ים
ימה ָעלַ י ֶמלֶ ך ְּככָ ַ
ָ ּב ּה וְ ָא ַמ ְר ָּת ָא ִשׂ ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
ָעלֶ ָ
יך ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר יְ הוָ ה ֱאל ֶֹהיך בּ וֹ ִמ ֶּק ֶרב ַא ֶחיך ָּת ִשׂ ים ָעלֶ יך ֶמלֶ ך ל ֹא
ֹא-א ִח ָ
תוּכַ ל לָ ֵתת ָעלֶ ָ
יך הוּא .טז ַרק ל ֹא-יַ ְר ֶ ּבה-לּ וֹ סו ִּסים
יך ִא ׁיש נָ כְ ִרי ֲא ׁ ֶשר ל ָ
ת-ה ָעם ִמ ְצ ַריְ ָמה לְ ַמ ַען ַה ְרבּ וֹ ת סוּס וַ יהוָ ה ָא ַמר לָ כֶ ם ל ֹא ת ִֹספוּן
וְ ל ֹא-יָ ׁ ִשיב ֶא ָ
לָ ׁשוּב ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ֶ ּזה עוֹ ד .יז וְ ל ֹא יַ ְר ֶ ּבה-לּ וֹ נָ ׁ ִשים וְ ל ֹא יָ סוּר לְ ָבבוֹ וְ כֶ ֶסף וְ זָ ָהב ל ֹא
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ת-מ ׁ ְשנֵ ה ַה ּתוֹ ָרה
יַ ְר ֶ ּבה-לּ וֹ ְמאֹד .יח וְ ָהיָ ה כְ ׁ ִש ְב ּתוֹ ַעל ִּכ ֵּסא ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ וְ כָ ַתב לוֹ ֶא ִ
ל-ס ֶפר ִמ ִּל ְפנֵ י ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ִ ּים .יט וְ ָהיְ ָתה ִע ּמוֹ וְ ָק ָרא בוֹ ָּכל-יְ ֵמי ַח ָ ּייו
ַה ּזֹאת ַע ֵ
לְ ַמ ַען יִ לְ ַמד לְ יִ ְר ָאה ֶאת-יְ הוָ ה ֱאל ָֹהיו לִ ׁ ְשמֹר ֶא ָּ
ת-כל-דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת וְ ֶאת-
ן-ה ּ ִמ ְצוָ ה
ַה ֻח ִּקים ָה ֵא ֶּלה לַ ֲעשׂ ָֹתם .כ לְ ִבלְ ִּתי רוּם-לְ ָבבוֹ ֵמ ֶא ָחיו וּלְ ִבלְ ִּתי סוּר ִמ ַ
יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאול לְ ַמ ַען יַ ֲא ִר ְ
ל-מ ְמלַ כְ ּתוֹ הוּא ו ָּבנָ יו ְ ּב ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יך יָ ִמים ַע ַ

העם רוצה מלך .לכל העמים באותה תקופה היה מלך .כזה הוא טבעם
של אנשים – הם רוצים מישהו שישלוט עליהם גם במחיר של ניצול.
ואולי דווקא הניצול מעניק להם תחושה שיש שליט סמכותי שעושה
סדר .כך בני חברה מסורתית בימינו יאמרו לא אחת על מנהיג שמעל
בכספים שמותר לו משום שהוא המנהיג .אחרים אף יאמרו שדווקא
מנהיג שלוקח לעצמו יותר הוא ראוי יותר כי כך צריך להתנהג מנהיג.
זוהי הזדהות עם התוקפן שיש בה אלמנטים מזוכיסטיים שאותם
פגשנו בתנ"ך לא מעט.
דומה שהפסקה הזאת מקדימה את זמנה :באותם ימים מלך היה
שליט טוטליטרי שהמגבלות שהושתו עליו היו מועטות ואילו בקטע
הזה אנו שומעים על השאיפה להפכו לאחד האדם .בלב הפסקה היפה
הזאת נאמר שאסור למלך להפגין התנשאות רגשית ("לבלתי רום לבבו
מאחיו") .אכן ,הסופר המקראי מקדים את זמנו ומציע לאנשים הצעה
שדומה שלא מומשה בספר התנ"ך .בעת החדשה עבר מיקוד השליטה
במערב מהחוץ לפנים ועל כן כוחה של הדת צנח והדמוקרטיה החלה
לפרוח .האדם החל לבחור את השליט שנחשב למשרתו של האזרח
וכולם הפכו שווים לפני החוק ברוח פסוקים אלה.
אדם מודרני :אלוהים ,מה עם דוגמה אישית ל"לא ירום לבבך?"
אלוהים :אתה תיענש על שאלתך .כבר אמרתי לך שלא כל שאלה
מותרת!
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האם מותר להורה להרוג את ילדו?
פרק כא :יח ִּכי-יִ ְהיֶ ה לְ ִא ׁיש ֵ ּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה ֵאינֶ נּ ּו ׁש ֵֹמ ַע ְ ּבקוֹ ל ָא ִביו ו ְּבקוֹ ל ִא ּמוֹ
יהם .יט וְ ָת ְפשׂ ּו בוֹ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ הוֹ ִציא ּו אֹתוֹ ֶאל-
וְ יִ ְּסר ּו אֹתוֹ וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ַמע ֲאלֵ ֶ
ל-ש ַער ְמקֹמוֹ  .כ וְ ָא ְמר ּו ֶאל-זִ ְקנֵ י ִעירוֹ ְ ּבנֵ נ ּו זֶ ה סוֹ ֵרר ּומ ֶֹרה ֵאינֶ נּ ּו
זִ ְקנֵ י ִעירוֹ וְ ֶא ׁ ַ
ל-אנְ ׁ ֵשי ִעירוֹ ָב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמת ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע
ׁש ֵֹמ ַע ְ ּבקֹלֵ נ ּו זוֹ לֵ ל וְ ס ֵֹבא .כא ו ְּרגָ ֻמה ּו ָּכ ַ
ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ׁ ְש ְמע ּו וְ יִ ָראוּ.

ילד חייב לציית להוריו .היעדר ציות הוא בעיה של כל הקהילה
ועל כן תפקיד הקהילה לחסל ילד כזה .כך עושים כל הורי הילדים
יד אחת כדי שילדיהם יפחדו מהם פחד מוות ולא ימרו את פיהם.
בחברה המודרנית לעומת זאת ילד יכול להתקשר למשטרה ולהתלונן
שהוריו מכים אותו ,ואלה יישפטו על כך .ממש היפוך יוצרות .כך
השתנה מקומו של הילד במשפחה ,ובעיקר כוחו ,ברבות השנים.
מחברה המכוונת לזקנים ולעבר הפכה החברה המודרנית לחברה
המכוונת לילדים ולעתיד ,שבה במקום "כבד את אביך ואת אימך"
או במקום "בפני שיבה תקום והדרת פני זקן" (ויקרא יט ,לב) מותר
לילד למרוד והוא זה שיש לכבדו ולהגן על זכויותיו .מעתה הילד הוא
מרכז המשפחה ולא הזקן .המאה העשרים נקראת אפוא המאה של
הילד משום שהילד תפס את מרכז המשפחה במקום ההורה הסמכותי.
בדיחה ידועה מספרת על הורה שמתלונן שהוא מעולם לא אכל את
הפולקע (שוק התרנגולת) ,שנחשב לחלק הטוב של העוף .כשהיה ילד
וגדל בחברה מסורתית אביו קיבל אותו .ואולם כשגדל החברה שינתה
פניה ,הילד הפך חשוב וכעת בנו מקבל את הפולקע – והוא המסכן
מעולם לא אכל פולקע.
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אדם מודרני :הורה יכול לאיים על ילדו בעונש מוות?!
בן אותה העת :אחרת איך יציית?
אדם מודרני :אצלכם ההורה תמיד צודק ואצלנו הילד תמיד צודק.
בן אותה העת :איך ילד קטן יכול להיות יותר צודק מהורה גדול?

אבל סביר להניח שמדובר בחמלה על הגדי שעדיין יונק .בימי קדם
ידעו בני האדם להזדהות עם האחר בכאבו ולחמול עליו לא פחות טוב
מהיום (לעיתים טוב יותר) .נכון שהם אכלו בשר והצמחונות לא היתה
מקובלת אבל כזה היה טבעם של החיים באותם ימים .למותר לציין
שהעוסקים בתעשיית הבשר בימינו יכולים ללמוד רבות מחמלתם של
בני העת העתיקה על בעלי חיים ומרגישותם לכאבם.

ֹא-ת ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּג ִדי ַ ּב ֲחלֵ ב ִא ּמוֹ .
שמות ,פרק כג :יט ל ְ
ן-צ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָ
ל-ה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ
ל-עץ אוֹ ַע ָ
יך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבכָ ֵ
פרק כב :ו ִּכי יִ ָּק ֵרא ַק ִ
ל-ה ָ ּבנִ ים.
ֹא-ת ַּקח ָה ֵאם ַע ַ
יצים ל ִ
ל-ה ֵ ּב ִ
ל-ה ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַע ַ
יצים וְ ָה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַע ָ
ֵב ִ
יטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים.
ת-ה ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח-לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַ
ת-ה ֵאם וְ ֶא ַ
ז ׁ ַש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶא ָ
ֹא-ת ֲחר ֹׁש ְ ּב ׁשוֹ ר-ו ַּב ֲחמֹר יַ ְחדָּ ו.
פרק כב :י ל ַ
ֹא-ת ְחסֹם ׁשוֹ ר ְ ּב ִד ׁישוֹ .
פרק כה :ד ל ַ

אדם מודרני :למה לא לשחוט גדי קטן?
בן אותה העת :כשאתה שוחט גדי קטן מה אתה מרגיש?

צער בעלי חיים – למה?

"צער בעלי חיים" היא הרגשת הרחמים של האדם כלפי בעל החיים.
איננו יכולים להיות אמפתיים כלפי בעלי חיים אבל אנו יכולים לחמול
או לרחם עליהם ,משום שהקשר עם בעל החיים הוא קשר של הזדהות
ולא של אמפתיה .אדם אינו יכול להגיד לכלבו שהוא מבין אותו אבל
לא מסכים איתו .החיה אינה מפותחת דייה ועל כן לא תיתכן נפרדות.
לעומת זאת האדם יכול להבין את כאב החיה ,ממש לחוש אותו ולרחם
עליה מתוך תחושה של ביחד .כך יציית הכלב לאדונו וילך אחריו
בהיעדר כל נפרדות .בתנ"ך יש פתגמים יפים הנוגעים לצער בעלי
חיים" :לא תחסום שור בדישו" – כשהשור עובד מותר לו גם לאכול.
"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" – משום שהשור חזק מהחמור ועל
כן כששניהם מחוברים למחרשה אחת יסבול החמור" .שלח תשלח את
האם ואת הבנים תיקח לך" – כדי שהציפור לא תראה שאתה לוקח את
גוזליה" .לא תבשל גדי בחלב אימו" – ניתן לפרש זאת במגוון אופנים
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יהושע
מהו אופייה הניגודי של הנפש?
ית ָ
ל-ת ָחת ִּכי ִע ּ ְמ ָך יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך
ל-ת ֲערֹץ וְ ַא ֵּ
יך ֲחזַ ק וֶ ֱא ָמץ ַא ַּ
פרק א :ט ֲהלוֹ א ִצ ִ ּו ִ
ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר ֵּתלֵ ְך.

אלוהים מעניק ליהושע ,יורשו של משה ,בתחילת דרכו עצה – "אל
תערוץ ואל תיחת" .ראינו פעמים רבות בספר זה את ההבדל בחשיבה
בין העולם העתיק לעת החדשה וכמה החברה המודרנית התקדמה
ביחס לאותם ימים .הפעם זוהי הזדמנות לראות את חוכמת העולם
העתיק שהבין יסוד חשוב בנפש האדם שלא נס לחו גם היום .מנהיג
יכול לעשות שתי טעויות – לנהוג בעריצות או לנהוג בפחדנות .שתי
הטעויות הן לעיתים קרובות בלתי נפרדות .ייתכן שהמנהיג פחד
מלכתחילה וכדי להתגבר על הפחד הפך לעריץ .לחלופין ,ייתכן
שקודם התנהג בעריצות ואז החל לחשוש פן יבולע לו .בכל מקרה,
עריצות ופחד קשורים זה בזה בנפש האדם כמו שרגשי עליונות ורגשי
נחיתות קשורים אלה באלה עד שלעיתים קרובות אי אפשר להפריד
ביניהם או לשאול מה קדם למה .עצת אלוהים ליהושע ,שהיא חוכמת
העת העתיקה ,היא להישאר בן אדם מאוזן על אף המינוי החשוב .גם
בימינו מי שמקבל עמדת שררה – בעבודה למשל – טוב יעשה אם
לא יפחד משום שאז הוא עלול להפוך לעריץ ,ומוטב גם שלא יהפוך
ל"דיקטטור" משום שאז יהיה מפוחד תדיר.
כרגיל החיזוק הוא לא נרקיסיסטי כפי שמקובל בחברה המודרנית
("כשאתה רוצה אתה יכול"" ,כל הכבוד לך"" ,אני סומך עליך"
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וכדומה) .הוא בא כציווי שהאדם חייב לציית לו והוא מדגיש את
חוויית ההזדהות עם הסמכות .אם כן ,הכוח של הפרט לא בא ממנו
עצמו ומיכולתו אלא מקשריו עם הסמכות.
אדם מודרני :אצלנו בני האדם הם לא עריצים משום שעל פי רוב אין
להם סמכות לצוות על אף אחד והם גם לא מפחדים מאף אחד משום
שאיש לא יכול לומר להם מה לעשות.
בן אותה העת :אם הם לא עריצים ולא מפחדים ,הם כמו יהושע ,חזקים
ואמיצים.
אדם מודרני :לאו דווקא ,לאדם פשוט יש את עצמו.
בן אותה העת :מה זה "יש לו את עצמו?"

הגבעונים – איך משפצים שבועה?
פרק ט :ג וְ י ׁ ְֹש ֵבי גִ ְבעוֹ ן ׁ ָש ְמע ּו ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה יְ הוֹ ׁ ֻש ַע לִ ִיריחוֹ וְ לָ ָעי .ד וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו
יהם וְ נֹאדוֹ ת יַ יִ ן
גַ ֵ
ם-ה ּ ָמה ְ ּב ָע ְר ָמה וַ ֵ ּילְ כ ּו וַ ִ ּי ְצ ַט ָ ּיר ּו וַ ִ ּי ְקח ּו ַשׂ ִּקים ָ ּבלִ ים לַ ֲחמוֹ ֵר ֶ
ּ
ּ
ּ
ּ
יהם ו ְּשׂ לָ מוֹ ת
ר
ב
ת
אוֹ
ל
ט
ּמ
ו
ת
לוֹ
ב
ת
לוֹ
ע
ו
ה
ים.
ר
ֹר
צ
ּמ
ו
ים
ע
ק
ב
ּמ
ו
ים
ְ ַ גְ לֵ ֶ
ְ ֻ ָ
ָ
ּנְ ָ
ְ ָ ִ
ְ ֻ ָ ִ
ָ ּבלִ
ל-ה ּ ַמ ֲחנֶ ה
ָ ּבלוֹ ת ֲעלֵ ֶ
יהם וְ כֹל לֶ ֶחם ֵצ ָידם יָ ֵב ׁש ָהיָ ה נִ ֻּק ִדים .ו וַ ֵ ּילְ כ ּו ֶאל-יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶא ַ
ל-א ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה ָ ּבאנ ּו וְ ַע ָּתה ִּכ ְרתוּ-לָ נ ּו
ֹאמר ּו ֵאלָ יו וְ ֶא ִ
ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וַ ּי ְ
ל-ה ִח ִ ּוי אוּלַ י ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ַא ָּתה יוֹ ׁ ֵשב וְ ֵא ְ
יך
ֹאמר) ִא ׁיש-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
ְב ִרית .ז ויאמרו (וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ֶאל-יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֲע ָב ֶד ָ
יהם
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
יך ֲאנָ ְחנ ּו וַ ּי ֶ
(אכְ ָרת )-לְ ָך ְב ִרית .ח וַ ּי ְ
אכרותֶ -
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ֵמ ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה ְמאֹד ָ ּבא ּו ֲע ָב ֶד ָ
יך
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִמי ַא ֶּתם ו ֵּמ ַאיִ ן ָּתבֹאוּ .ט וַ ּי ְ
לְ ׁ ֵשם יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
ל-א ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם .י וְ ֵאת ָּכל-
י-ש ַמ ְענ ּו ׁ ָש ְמעוֹ וְ ֵאת ָּכ ֲ
יך ִּכ ׁ ָ
ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה לִ ׁ ְשנֵ י ַמלְ כֵ י ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן לְ ִסיחוֹ ן ֶמלֶ ְך ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן וּלְ עוֹ ג
ֹאמר ּו ֵאלֵ ינ ּו זְ ֵקינֵ ינ ּו וְ כָ ל-י ׁ ְֹש ֵבי ַא ְר ֵצנ ּו לֵ אמֹר
ה ָ ּב ׁ ָשן ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַע ׁ ְש ָּתרוֹ ת .יא וַ ּי ְֶמלֶ ְך ַ
יהם ַע ְב ֵדיכֶ ם ֲאנַ ְחנ ּו וְ ַע ָּתה
אתם וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֲאלֵ ֶ
ְקח ּו ְביֶ ְדכֶ ם ֵצ ָידה לַ דֶּ ֶר ְך וּלְ כ ּו לִ ְק ָר ָ
אתנ ּו לָ לֶ כֶ ת
ִּכ ְרתוּ-לָ נ ּו ְב ִרית .יב זֶ ה לַ ְח ֵמנ ּו ָחם ִה ְצ ַט ַ ּי ְדנ ּו אֹתוֹ ִמ ָ ּב ֵּתינ ּו ְ ּביוֹ ם ֵצ ֵ
ֲאלֵ יכֶ ם וְ ַע ָּתה ִה ֵ ּנה יָ ֵב ׁש וְ ָהיָ ה נִ ֻּק ִדים .יג וְ ֵא ֶּלה נֹאדוֹ ת ַה ַ ּייִ ן ֲא ׁ ֶשר ִמ ֵּלאנ ּו ֲח ָד ׁ ִשים
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וְ ִה ֵ ּנה ִה ְת ַ ּב ָּקע ּו וְ ֵא ֶּלה ַשׂ לְ מוֹ ֵתינ ּו וּנְ ָעלֵ ינ ּו ָ ּבל ּו ֵמרֹב ַהדֶּ ֶר ְך ְמאֹד .יד וַ ִ ּי ְקח ּו
ת-פי יְ הוָ ה ל ֹא ׁ ָש ָאלוּ .טו וַ ַ ּי ַעשׂ לָ ֶהם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ׁ ָשלוֹ ם וַ ִ ּיכְ רֹת
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ִמצֵּ ָידם וְ ֶא ּ ִ
יאי ָה ֵע ָדה .טז וַ יְ ִהי ִמ ְק ֵצה ׁ ְשל ׁ ֶֹשת
לָ ֶהם ְ ּב ִרית לְ ַח ּיוֹ ָתם וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ְבע ּו לָ ֶהם נְ ִשׂ ֵ
יָ ִמים ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶש ָּ
י-קר ִֹבים ֵהם ֵאלָ יו ו ְּב ִק ְרבּ וֹ ֵהם
ר-כ ְרת ּו לָ ֶהם ְ ּב ִרית וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ִּכ ְ
יהם ִ ּג ְבעוֹ ן
ישי וְ ָע ֵר ֶ
יהם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ל-ע ֵר ֶ
י ׁ ְֹש ִבים .יז וַ ִ ּי ְסע ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ָ ּיבֹא ּו ֶא ָ
וְ ַה ְּכ ִפ ָירה ו ְּב ֵארוֹ ת וְ ִק ְריַ ת יְ ָע ִרים .יח וְ ל ֹא ִהכּ וּם ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי-נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו לָ ֶהם
ֹאמר ּו
נְ ִשׂ ֵ
יאים .יט וַ ּי ְ
ל-ה ְ ּנ ִשׂ ִ
ל-ה ֵע ָדה ַע ַ
יאי ָה ֵע ָדה ַ ּביהוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ִ ּילּ ֹנ ּו כָ ָ
יאים ֶא ָּ
ל-ה ֵע ָדה ֲאנַ ְחנ ּו נִ ׁ ְש ַ ּב ְענ ּו לָ ֶהם ַ ּביהוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ָּתה
ל-כ ָ
ל-ה ְ ּנ ִשׂ ִ
כָ ַ
ל ֹא נוּכַ ל לִ נְ גּ ַֹע ָ ּב ֶהם .כ זֹאת נַ ֲע ֶשׂ ה לָ ֶהם וְ ַה ֲחיֵ ה אוֹ ָתם וְ ל ֹא-יִ ְהיֶ ה ָעלֵ ינ ּו ֶק ֶצף
יאים יִ ְחי ּו וַ ִ ּי ְהי ּו
יהם ַה ְ ּנ ִשׂ ִ
ֹאמר ּו ֲאלֵ ֶ
ל-ה ׁ ּ ְשבו ָּעה ֲא ׁ ֶשר-נִ ׁ ְש ַ ּב ְענ ּו לָ ֶהם .כא וַ ּי ְ
ַע ַ
יאים .כב וַ ִ ּי ְק ָרא
ל-ה ֵע ָדה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ְ ּבר ּו לָ ֶהם ַה ְ ּנ ִשׂ ִ
י-מיִ ם לְ כָ ָ
ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ ׁש ֲֹא ֵב ַ
יתם א ָֹתנ ּו לֵ אמֹר ְרחוֹ ִקים ֲאנַ ְחנ ּו
לָ ֶהם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וַ יְ ַד ֵ ּבר ֲאלֵ ֶ
יהם לֵ אמֹר לָ ּ ָמה ִר ּ ִמ ֶ
ִמ ֶּכם ְמאֹד וְ ַא ֶּתם ְ ּב ִק ְר ֵ ּבנ ּו י ׁ ְֹש ִבים .כג וְ ַע ָּתה ֲארו ִּרים ַא ֶּתם וְ ל ֹא-יִ ָּכ ֵרת ִמ ֶּכם ֶע ֶבד
ֹאמר ּו ִּכי ֻה ֵ ּגד
וְ ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ ׁש ֲֹא ֵב ַ
י-מיִ ם לְ ֵבית ֱאל ָֹהי .כד וַ ַ ּי ֲענ ּו ֶאת-יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וַ ּי ְ
יך ֵאת ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
ֻה ַ ּגד לַ ֲע ָב ֶד ָ
יך ֶאת-מ ׁ ֶֹשה ַע ְבדּ וֹ לָ ֵתת לָ כֶ ם ֶא ָּ
ת-כל-
ָה ָא ֶרץ וּלְ ַה ׁ ְש ִמיד ֶא ָּ
ת-כל-י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמ ּ ְפנֵ יכֶ ם וַ ִ ּנ ָירא ְמאֹד לְ נַ ְפ ׁש ֵֹתינ ּו ִמ ּ ְפנֵ יכֶ ם
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .כה וְ ַע ָּתה ִהנְ נ ּו ְביָ ֶד ָך ַּכ ּטוֹ ב וְ כַ ָ ּי ׁ ָשר ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ נ ּו
וַ ַ ּנ ֲע ֵשׂ ה ֶא ַ
ֲע ֵשׂ ה .כו וַ ַ ּי ַעשׂ לָ ֶהם ֵּכן וַ ַ ּיצֵּ ל אוֹ ָתם ִמ ַ ּיד ְ ּבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ל ֹא ֲה ָרגוּם .כז וַ ִ ּי ְּתנֵ ם
ד-ה ּיוֹ ם
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ ׁש ֲֹא ֵבי ַמיִ ם לָ ֵע ָדה וּלְ ִמזְ ַ ּבח יְ הוָ ה ַע ַ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ָחר.
ַה ֶ ּזה ֶא ַ

ראשית ,כרגיל מניפולציה חכמה שמצילה את יושבי גבעון .השבועה
בשם אלוהים היא בעצם דרכו של האדם לומר שאין לו ברירה אלא
לקיים את ההבטחה ,אחרת אלוהים יעניש אותו משום שביזה את
שמו .זה לא עולם שבו אנשים יכולים לקיים את מה שהם מבטיחים
פשוט מעצם העובדה שהתחייבו .זה לא עולם של מחויבות פנימית
וקבלת אחריות אישית .זה עולם שבו רק תחת איום חיצוני אנשים
מקיימים את הבטחתם .כך ,בהיעדר מיקוד שליטה פנימי מצאו בני
העת העתיקה דרך להבטיח לאחר שהם יעמדו בדיבורם .הם מקיימים
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הבטחה מתוך מפחד ולא מתוך אחריות אישית .זו חברה שערכים
בכללותם מתקיימים בה מתוך מפחד .כשמגלים בני ישראל שרומו
הם אינם יכולים לבטל את השבועה .זו לא חברה בעלת חשיבה לוגית
שאומרת שאם המידע שסיפקו הגבעונים כבסיס להסכם היה שקרי
ההסכם אינו תקף .אכן ,בני ישראל אינם מפרים את השבועה אבל הם
מתחכמים כנהוג באותם ימים  -הבטחנו שתחיו אבל לא הבטחנו שלא
תהיו עבדים .כך "שיחק" גם יצחק בברכתו לעשו לאחר שבירך כבר
את יעקב .אנו מתרשמים שבעת העתיקה הדיוק במילים שנאמרו היה
חשוב ממשמעותן האמיתית ,מה שדורש כושר הפשטה גבוה יותר.
ככלל ,כל החלק הקוגניטיבי המופשט יותר שמתפתח בגיל ההתבגרות
– אותה יכולת פילוסופית שמתבגרים אוהבים כל כך להשתמש בה
– נראה שלא היתה מפותחת בעת העתיקה .אנו מדברים על יכולת
בסיסית המובנת היום לכל תלמיד תיכון ומשקפת יפה את הקפיצה
ההתפתחותית בין גיל החביון הקונקרטי (שש-שתים-עשרה) לגיל
ההתבגרות ,המופשט יותר .למשל ,ההבנה שבניסוי נרצה לשנות בכל
פעם רק משתנה אחד ולא יותר אחרת לא נדע מה חולל את השינוי
היא יכולת הפשטה שמאפיינת את גיל ההתבגרות .אכן ,בתנ"ך אין
מסופר על ניסוי כלשהו שבזכותו למדו האנשים על תופעת טבע
כלשהי .בניסויים אלה האדם מתבקש לסמוך על עצמו ועל שיקול
דעתו ,מה שלא היה מקובל באותם ימים .לעומת זאת כישוריהם
החברתיים וחוכמת החיים של בני העת העתיקה היו ראויים לציון.
אדם מודרני :אתם נשבעתם עקב רמאותם ,על כן אין תוקף לשבועה.
יהושע :אסור להפר שבועה אבל אפשר לשחק עם המילים בלי להפר
אותה .הכול תלוי איך זה נראה.
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איך מתגברים על הפחד מהאויב?
פרק י[ :לאחר ניצחון בני ישראל על חמשת המלכים]
ת-ח ֵמ ׁ ֶשת ַה ּ ְמלָ כִ ים
כב וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ִפ ְתח ּו ֶא ּ ִ
ת-פי ַה ּ ְמ ָע ָרה וְ הוֹ ִציא ּו ֵאלַ י ֶא ֲ
ת-ח ֵמ ׁ ֶשת ַה ּ ְמלָ כִ ים ָה ֵא ֶּלה ִמן-
ָה ֵא ֶּלה ִמ ַ
ן-ה ּ ְמ ָע ָרה .כג וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו כֵ ן וַ ּי ִֹציא ּו ֵאלָ יו ֶא ֲ
ְ
ְ
ְ
ְ
ת-מלֶ ך לָ כִ ׁיש
ת-מלֶ ך יַ ְרמוּת ֶא ֶ
ת-מלֶ ך ֶח ְברוֹ ן ֶא ֶ
ַה ּ ְמ ָע ָרה ֵאת ֶמלֶ ך יְ רו ׁ ָּש ִַלם ֶא ֶ
ת-ה ּ ְמלָ כִ ים ָה ֵא ֶּלה ֶאל-יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וַ ִ ּי ְק ָרא
יאם ֶא ַ
ת-מלֶ ְך ֶעגְ לוֹ ן .כד וַ יְ ִהי ְּכהוֹ ִצ ָ
ֶא ֶ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶא ָּ
ל-ק ִצינֵ י ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ֶה ָהלְ כוּא ִא ּתוֹ
ֹאמר ֶא ְ
ל-א ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ּי ֶ
ל-כ ִ
ארי ַה ּ ְמלָ כִ ים ָה ֵא ֶּלה וַ ִ ּי ְק ְרב ּו וַ ָ ּי ִשׂ ימ ּו ֶאת-
ל-צ ְ ּו ֵ
ת-רגְ לֵ יכֶ ם ַע ַ
ִק ְרב ּו ִשׂ ימ ּו ֶא ַ
ל-ת ָח ּת ּו ִחזְ ק ּו
ל-ת ְירא ּו וְ ַא ֵּ
יהם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַא ִּ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
יהם .כה וַ ּי ֶ
אר ֶ
ל-צ ְ ּו ֵ
יהם ַע ַ
ַרגְ לֵ ֶ
וְ ִא ְמצ ּו ִּכי כָ כָ ה יַ ֲע ֶשׂ ה יְ הוָ ה לְ כָ ל-אֹיְ ֵביכֶ ם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם נִ לְ ָח ִמים אוֹ ָתם .כו וַ ַ ּי ֵּכם
ל-ה ֵע ִצים ַעד-
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַא ֲח ֵרי-כֵ ן וַ יְ ִמ ֵ
יתם וַ ִ ּי ְתלֵ ם ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֵע ִצים וַ ִ ּי ְהי ּו ְּתלוּיִ ם ַע ָ
ָה ָע ֶרב .כז וַ יְ ִהי לְ ֵעת בּ וֹ א ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ִצ ָ ּוה יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וַ ּי ִֹרידוּם ֵמ ַעל ָה ֵע ִצים וַ ַ ּי ׁ ְשלִ כֻ ם
ד-ע ֶצם
ֶא ַ
ל-ה ּ ְמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶשר נֶ ְח ְ ּבאו ׁ ָ
ּ-שם וַ ָ ּי ִשׂ מ ּו ֲא ָבנִ ים ְ ּגדֹלוֹ ת ַע ּ ִ
ל-פי ַה ּ ְמ ָע ָרה ַע ֶ
ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה.

מפקדי צבאו של יהושע פחדו כנראה מהמלכים שנלחמו בהם.
השפלת המלכים האלה באמצעות דריכה על צווארם לפני כל בני
ישראל ולאחר מכן תלייתם מעניקה לבני ישראל ולמפקדיהם את
התחושה שאין מה לפחד ממלכים והם בסך הכול בשר ודם .זה אינו
העולם הדמוקרטי של היום שבו מנהיג הוא בשר ודם .זהו עולם שבו
מלכים שורדים בזכות האימה שהם מטילים על אויביהם .מכאן הרווח
הצומח מהשפלתם .ואולם השפלת מנהיג של חברה מסורתית השולט
באמצעות הפחד מפחיתה גם את הערכת הכפופים לו והם אף עלולים
לנסות ולמרוד בו .עניין זה אינו נהיר דיו למערב המודרני במלחמתו
בטרור .כך פרסמו האמריקאים בזמנו את תמונתו של סדאם חוסיין
בחדרו בכלא עומד בתחתוניו ומגהץ .גם כשסדאם נתפס פרסמו כיצד
הם בודקים את פיו לוודא שהוא אינו מסתיר שם משהו שעלול לעזור

174

ד"ר עפר גרוזברד

לו להתאבד .אומנם החומרים האלה פורסמו לאחר לכידתו אולם הם
עזרו להפיג את הפחד האימתני שהוא הפיל על תושבי עיראק ,שלא
דעך אף לאחר תבוסתו .למדינות דמוקרטיות יש רתיעה מהשפלה
או חיסול של מנהיג מדינת אויב ,משום שהן משליכות את חשיבתן
הדמוקרטית על האחר ומניחות – באופן לא מודע – שלא בצדק שהוא
מייצג את אזרחיו .כך שהמלחמה נעשית נגד האזרחים של מדינת
האויב מבלי להבין שזו פירמידה הפוכה ויש להילחם רק בקודקודה
כדי שכל המבנה יקרוס.
אדם מודרני :לדרוך על צווארי המלכים זו התעללות שלא יוצא ממנה
דבר.
יהושע :כשהם רואים את מלכיהם מושפלים על ידינו אנו הופכים
לאדוניהם.

איך שואלים שאלה שמחייבת את הנשאל להשיב כרצון
השואל?
פרק כד :יד וְ ַע ָּתה יְ רא ּו ֶאת-יְ הוָ ה וְ ִע ְבד ּו אֹתוֹ ְ ּב ָת ִמים ו ֶּב ֱא ֶמת וְ ָה ִסיר ּו ֶאת-
ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר ָע ְבד ּו ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם ְ ּב ֵע ֶבר ַה ָ ּנ ָהר ו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִע ְבד ּו ֶאת-יְ הוָ ה .טו וְ ִאם
ת-אל ִֹהים
ת-מי ַת ֲעבֹדוּן ִאם ֶא ֱ
ַרע ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם לַ ֲעבֹד ֶאת-יְ הוָ ה ַ ּב ֲחר ּו לָ כֶ ם ַה ּיוֹ ם ֶא ִ
ת-אל ֵֹהי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ׁ ֶשר
(מ ֵע ֶבר) ַה ָ ּנ ָהר וְ ִאם ֶא ֱ
ר-ע ְבד ּו ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר בעבר ֵ
ֲא ׁ ֶש ָ
ּ
יתי נַ ֲעבֹד ֶאת-יְ הוָ ה.
ַא ֶּתם י ׁ ְֹש ִבים ְב ַא ְר ָצם וְ ָאנֹכִ י ו ֵּב ִ
ֹאמר ָחלִ ילָ ה ָּלנ ּו ֵמ ֲעזֹב ֶאת-יְ הוָ ה לַ ֲעבֹד ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים .יז ִכיּ
טז וַ ַ ּי ַען ָה ָעם וַ ּי ֶ
ת-אבוֹ ֵתינ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים
יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו הוּא ַה ּ ַמ ֲעלֶ ה א ָֹתנ ּו וְ ֶא ֲ
ְ
ּ
ּ
ּ
ל-הדֶּ ֶרך ֲא ׁ ֶשר
וַ ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה לְ ֵעינֵ ינ ּו ֶא ָ
ת-האֹתוֹ ת ַה ְ ּגדֹלוֹ ת ָה ֵא ֶלה וַ ִי ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו ְבכָ ַ
ּ
ּ
ּ
ת-כל-
ָהלַ כְ נ ּו ָב ּה ו ְּבכֹל ָה ַע ּ ִמים ֲא ׁ ֶשר ָע ַב ְרנ ּו ְב ִק ְר ָבם .יח וַ יְ גָ ֶר ׁש יְ הוָ ה ֶא ָ
ם-אנַ ְחנ ּו נַ ֲעבֹד ֶאת-יְ הוָ ה ִּכי-הוּא
ָה ַע ּ ִמים וְ ֶא ָ
ת-ה ֱאמ ִֹרי י ׁ ֵֹשב ָה ָא ֶרץ ִמ ּ ָפנֵ ינ ּו ַ ּג ֲ
ּ
י-אל ִֹהים
ל-ה ָעם ל ֹא תוּכְ ל ּו לַ ֲעבֹד ֶאת-יְ הוָ ה ִכ ֱ
ֹאמר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶא ָ
ֱאל ֵֹהינוּ .יט וַ ּי ֶ
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ֹאותיכֶ ם .כ ִּכי ַת ַעזְ ב ּו
ל-קנּ וֹ א הוּא ל ֹא-יִ ּ ָ ׂ
שא לְ ִפ ׁ ְש ֲעכֶ ם וּלְ ַח ּט ֵ
ְקד ׁ ִֹשים הוּא ֵא ַ
יטיב
ר-ה ִ
ֶאת-יְ הוָ ה וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ֵֹהי נֵ כָ ר וְ ׁ ָשב וְ ֵה ַרע לָ כֶ ם וְ כִ ָּלה ֶא ְתכֶ ם ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶש ֵ
ֹאמר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
ֹאמר ָה ָעם ֶאל-יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ל ֹא ִּכי ֶאת-יְ הוָ ה נַ ֲעבֹד .כב וַ ּי ֶ
לָ כֶ ם .כא וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו
י-א ֶּתם ְ ּב ַח ְר ֶּתם לָ כֶ ם ֶאת-יְ הוָ ה לַ ֲעבֹד אוֹ תוֹ וַ ּי ְ
ל-ה ָעם ֵע ִדים ַא ֶּתם ָ ּבכֶ ם ִּכ ַ
ֶא ָ
ֵע ִדים.

יהושע נותן לעם את האפשרות שלא לעבוד את אלוהים" ,ואם רע
בעיניכם לעבוד את ה' ,"...כדי שהעם יגיד" ,אוי ואבוי! ברור שנעבוד
את ה'!" אחר כך יהושע אומר" :לא תוכלו לעבוד את ה' "...כדי
שהעם יגיד "לא ,כי את ה' נעבוד" .זוהי טכניקה של שאלות רטוריות
שמחזקות את תשובת המשיב .יהושע אינו שואל אותם שאלה פתוחה
כפי שמקובל לשאול בחברה המודרנית שבה המשיב הוא במרכז ויכול
לומר ככל העולה על דעתו .למשל" :את מי אתם רוצים לעבוד?" הוא
מסיק שהם לא רוצים לעבוד את אלוהים כדי שהם יגידו שזה לא נכון.
בהמשך הוא אומר "לא תוכלו" כדי שהם יגידו – כן נוכל .גם היום
בחברות מסורתיות מקובל להניע אנשים לפעולה באמצעות שאלה
על דרך השלילה .למשל ,האם יכולה לומר לבנה" :אז אתה לא רוצה
לעשות "...כדי שהילד ישיב מייד" :לא ,אני כן רוצה" ,במקום שאלה
פתוחה – "מה אתה רוצה לעשות?" – שמקנה לאדם חופש בחירה
מלא .יהושע אינו נותן לעם חופש בחירה ,הוא מזמין תשובה מסוימת
שהוא רוצה לשמוע .לבסוף הוא אומר להם שהם עדים – הם בחרו
– אבל ברור שבשאלה כזאת יש גם איום סמוי שלא באמת מאפשר
בחירה חופשית.
בחורה בת החברה המסורתית עשויה לדוגמה לשאול את חברתה:
"אז את לא רוצה לבוא איתי לים היום?!" בכך היא מזמינה את התשובה
"לא ,אני באה איתך" ,מתוך חוסר נעימות .אילו שאלה" :האם תרצי
לבוא איתי לים היום?" היא היתה מעניקה לחברתה יתר חופש להשיב
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תשובה כנה .ללא ספק לחברות מסורתיות קשה יותר להעניק לאדם
את אפשרות הבחירה החופשית במלואה.
יהושע מזכיר שאלוהים הוא אל קנא .בחברה המודרנית הקנאה
נחשבת לרגש שלילי משום שמצופה מהפרט להתעסק עם עצמו ולא
עם מה שיש לאחר .ואולם אנו מתרשמים שבעת העתיקה רגשות
שממוקדים באחר ,כמו קנאה ,כבוד ,בושה ,נקמה ,פחד ,חנופה,
תחנונים ועוד התקבלו בטבעיות כחלק מטבע האדם .כמה מרגשות
אלה אף אפיינו את אלוהים כאל קנא ונוקם הדורש שיכבדו אותו.
אדם מודרני :יהושע ,למה אתה לא שואל את העם שאלה פתוחה
שבאמת מאפשרת להם לבחור? למה מניפולציות?
יהושע :אם לא אגיד להם במה לבחור איך ידעו?
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ורצון להשקיע בילדים ,ועל כן חששו להוליד ילדים.

שופטים
איך אומרים לאדם שכדי להצליח במשימה קשה הוא לא צריך
להיות גיבור?
ֹאמר לֵ ְך ְ ּבכ ֲֹח ָך זֶ ה וְ הוֹ ׁ ַש ְע ָּת ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַּכף ִמ ְדיָ ן
פרק ו :יד וַ ִ ּי ֶפן ֵאלָ יו יְ הוָ ה וַ ּי ֶ
ֲהל ֹא ׁ ְשלַ ְח ִּת ָ
יך.

אלוהים אומר את הדברים לגדעון לפני צאתו לקרב עם מדיין .גם
במקרה זה ניכרת חוכמת הקדמונים .אלוהים בעצם אומר לגדעון
שהכוח שיש לו מספיק כדי לנצח את המדיינים במלחמה .אין לו
צורך בכוחות מיוחדים והוא גם אינו צריך להיות גיבור .בעת העתיקה
לא נהגו לתת לאנשים חיזוקים נרקיסיסטיים כמו "אתה גדול!"" ,אין
עליך!"" ,אתה הכי טוב"" ,אתה נפלא!" וכדומה ,אלוהים מחזק את
גדעון באופן צנוע יותר.
פעמים רבות אדם עומד לפני משימה שנדמה לו שהיא גדולה
ממנו – בעבודה ,בלימודים או בכל תחום אחר .לאדם נדמה שכדי
להצליח במשימה שלפניו הוא צריך להיות מיוחד ,יוצא דופן ובעל
כוחות עליונים ולא אדם רגיל כפי שהוא חש את עצמו .ואילו לאמיתו
של דבר משימות רבות ,ואולי רובן ,מיועדות לאנשים מן השורה.
ייתכן שאלה משימות הדורשות מאמץ ניכר אך הן בעיקרן אפשריות
להתמודדות ולביצוע .זוהי כמובן ברכה יפה לאנשים שמתמודדים עם
אתגר שנראה להם לא פשוט ורוצים לומר להם שיש להם די כוחות
לשם התמודדות מוצלחת .פגשתי אנשים שחשבו שהם צריכים להיות
גיבורים כדי להיות הורים ,שלא די שהם בני אדם בעלי כוונות טובות
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אדם מודרני :אלוהים ,למה אתה לא אומר לגדעון לפני הקרב שהוא
מצביא גדול ואתה גאה בו? זה ודאי יעודד אותו.
אלוהים :האמירה שכוחותיו מספיקים כדי לנצח את האויב תדבר אליו
יותר.

בת יפתח – מזוכיסטיות ,למה?
פרק יא[ :מלך בני עמון רצה להילחם בישראל ובני ישראל ביקשו מיפתח
הגלעדי שיהיה מנהיגם במלחמה].
ת-מנַ ׁ ּ ֶשה וַ ַ ּי ֲעבֹר ֶאת-
ת-ה ִ ּגלְ ָעד וְ ֶא ְ
כט וַ ְּת ִהי ַעל-יִ ְפ ָּתח רו ַּח יְ הוָ ה וַ ַ ּי ֲעבֹר ֶא ַ
ֹאמר
ִמ ְצ ּ ֵפה גִ לְ ָעד ו ִּמ ּ ִמ ְצ ּ ֵפה גִ לְ ָעד ָע ַבר ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן .ל וַ ִ ּידַּ ר יִ ְפ ָּתח נֶ ֶדר לַ יהוָ ה וַ ּי ַ
ִאם-נָ תוֹ ן ִּת ֵּתן ֶא ְ ּ
יתי
ת-בנֵ י ַע ּמוֹ ן ְ ּביָ ִדי .לא וְ ָהיָ ה ַה ּיוֹ ֵצא ֲא ׁ ֶשר יֵ ֵצא ִמדַּ לְ ֵתי ֵב ִ
יתיה ּו עֹלָ ה.
אתי ְ ּב ׁשו ִּבי ְב ׁ ָשלוֹ ם ִמ ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן וְ ָהיָ ה לַ יהוָ ה וְ ַה ֲעלִ ִ
לִ ְק ָר ִ
לב וַ ַ ּי ֲעבֹר יִ ְפ ָּתח ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י ַע ּמוֹ ן לְ ִה ָּל ֶחם ָ ּבם וַ ִ ּי ְּתנֵ ם יְ הוָ ה ְ ּביָ דוֹ  .לג וַ ַ ּי ֵּכם ֵמ ֲערוֹ ֵער
וְ ַעד-בּ ֲֹא ָך ִמ ִ ּנית ֶע ְשׂ ִרים ִעיר וְ ַעד ָא ֵבל ְּכ ָר ִמים ַמ ָּכה ְ ּגדוֹ לָ ה ְמאֹד וַ ִ ּי ָּכנְ ע ּו ְ ּבנֵ י
ַע ּמוֹ ן ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.
לד וַ ָ ּיבֹא יִ ְפ ָּתח ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ וְ ִה ֵ ּנה ִב ּתוֹ י ֵֹצאת לִ ְק ָראתוֹ ְ ּב ֻת ּ ִפים
בת .לה וַ יְ ִהי כִ ְראוֹ תוֹ אוֹ ָת ּהו ִּב ְמחֹלוֹ ת וְ ַרק ִהיא יְ ִח ָידה ֵאין-לוֹ ִמ ּ ֶמנּ ּו ֵ ּבן אוֹ ַ
וַ ִ ּי ְק ַרע ֶא ְ ּ
ֹאמר ֲא ָה ּה ִ ּב ִּתי ַהכְ ֵר ַע ִהכְ ַר ְע ִּתנִ י וְ ַא ְּת ָהיִ ית ְ ּבעֹכְ ָרי וְ ָאנֹכִ י
ת-בגָ ָדיו וַ ּי ֶ
יתה ֶאת-
יתי ִפי ֶאל-יְ הוָ ה וְ ל ֹא אוּכַ ל לָ ׁשוּב .לו וַ ּת ֶ
ּ ָפ ִצ ִ
ֹאמר ֵאלָ יו ָא ִבי ּ ָפ ִצ ָ
ּ ִפ ָ
ָ
ָ
יך ֶאל-יְ הוָ ה ֲע ֵשׂ ה לִ י ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ָצא ִמ ּ ִפיך ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה לְ ך יְ הוָ ה נְ ָקמוֹ ת
ֵמאֹיְ ֶב ָ
יה יֵ ָע ֶשׂ ה ִּלי ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ַה ְר ּ ֵפה ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ל-א ִב ָ
ֹאמר ֶא ָ
יך ִמ ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן .לז וַ ּת ֶ
ל-ה ָה ִרים וְ ֶא ְב ֶּכה ַע ְ ּ
ל-בתוּלַ י ָאנֹכִ י ורעיתי
ׁ ְשנַ יִ ם ֳח ָד ׁ ִשים וְ ֵאלְ כָ ה וְ יָ ַר ְד ִּתי ַע ֶ
ְ
יה וַ ֵּת ְב ְּך
(וְ ֵרעוֹ ָתי) .לח וַ ּי ֶ
ֹאמר לֵ כִ י וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח אוֹ ָת ּה ׁ ְשנֵ י ֳח ָד ׁ ִשים וַ ֵּתלֶ ך ִהיא וְ ֵרעוֹ ֶת ָ
ַע ְ ּ
יה וַ ַ ּי ַעשׂ
ל-א ִב ָ
ל-ה ָה ִרים .לט וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ׁ ְשנַ יִ ם ֳח ָד ׁ ִשים וַ ָּת ׁ ָשב ֶא ָ
יה ַע ֶ
ל-בתוּלֶ ָ
לָ ּה ֶאת-נִ ְדרוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ָדר וְ ִהיא ל ֹא-יָ ְד ָעה ִא ׁיש וַ ְּת ִהי-חֹק ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .מ ִמ ָ ּי ִמים
ימה ֵּתלַ כְ נָ ה ְ ּבנוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַתנּ וֹ ת לְ ַבת-יִ ְפ ָּתח ַה ִ ּגלְ ָע ִדי ַא ְר ַ ּב ַעת יָ ִמים ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה.
יָ ִמ ָ
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סיפור זה עשוי להזכיר את עקדת יצחק .מדוע בעצם יפתח נודר נדר
שאם ינצח במלחמה יקריב את הראשון שיצא מפתח ביתו? כלומר
ייתכן שיקריב מישהו מבני משפחתו .מדוע לשלם מחיר כה כבד
לאלוהים? יפתח חושש לפני המלחמה ועל כן הוא עושה הסכם עם
אלוהים .אם אתה תיתן לי את הדבר הכי יקר וחשוב לי – הניצחון
במלחמה – אתן לך אני את הדבר החשוב ביותר לי – מישהו מבני
ביתי .הראשון שיצא לברכני הוא אולי גם מי שאני הכי אוהב .כך
ביקש אלוהים מאברהם – בדמיונו של אברהם – להקריב את בנו.
עולם אכזר בחווייתם של בני אותם זמנים :האם זה מה שרוצה דמות
הסמכות? אכן ,בימים ההם נהגו הורים להקריב את ילדיהם לאלילים
בתחושה שהם נותנים לאלים את הדבר היקר להם ביותר ועל כן ירצו
את האלים .אבל לא ניתן להימלט מהמחשבה שבני אותה תקופה חוו
הורות מתעללת .הורות הדורשת מהם לוותר על הדבר היקר להם
ביותר כסמל לנאמנות (אברהם) או בתמורה לקבלת משהו שחשוב
להם (יפתח) .במילים אחרות ,הדמיון של יפתח הוא דמיון מזוכיסטי
בהחלט המספר משהו על תפיסתם של האנשים באותם ימים .דמות
הסמכות אינה רוצה שהנאה (ניצחון) תבוא ללא כאב ,אומר יפתח
לעצמו .ואם זה מה שדמות הסמכות רוצה אני מסכים או שאין לי
ברירה אלא להסכים .בימינו אנו ניתן לחשוב על הסכמים חשאיים
שאנשים עושים לעיתים עם אלוהים .למשל ,אם אלוהים יעזור לי
במשהו מסוים אני מוכן לעשות משהו בתמורה – משהו שאחרת לא
הייתי עושה .ודאי אין מדובר בהבטחות מאותו סדר גודל כמו של
יפתח אבל אולי תרומה דתית ,אמונה באלוהים וכדומה .כך האדם
מדמיין יחסי גומלין עם אלוהים :לא ייתכן שאלוהים ירצה לעזור
לאדם ללא תמורה .הרי לשם כך אלוהים צריך להיות אמפתי ולהבין
שקשה לאדם ולהניח לאינטרסים שלו .אבל אמפתיה אינה הצד החזק
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של גיבורי העת העתיקה .בקשת עזרה מאלוהים ללא תמורה היא
ללא ספק צעד לכיוון נפרדות ואינדיבידואציה .צעד נוסף יכול להיות
ההבנה שאין לי שליטה מלאה על מה שיקרה ויש לי יכולת לשאת את
אי הוודאות מבלי להזדקק להיתלות בכוח עליון.
מטבע הדברים ,בת יפתח לא תמרה את פי אביה ולא תגיד "מה
שהבטחת זאת הבעיה שלך .אתה לא יכול להבטיח משהו שקשור
אלי" .אלה כבר נפרדות ואינדיבידואציה מדמות הסמכות שלא היו
מקובלות באותם ימים .להפך ,היא אומרת לאביה שאם הבטיח עליו
לקיים .בכך היא אומרת שאביה אינו נפרד מאלוהים כמו שהיא איננה
נפרדת מאביה .בימינו אנו נשאל באיזו מידה הילד חופשי למשל שלא
לממש את ציפיות הוריו .מובן שההבדל גדול והוא מייצג רמות תלות
שונות למדי .באותם ימים התפיסה היתה שהילד הוא ממש רכוש
ההורה ועל כן ההורה יכול לנדור נדר כזה.
והנה סיפור מעניין :לימדתי בכיתה של כשלושים נערות ערביות
וסיפרתי להן את הסיפור על בת יפתח ושאלתי כל אחת מהן מה היא
היתה עושה אילו היתה בת יפתח .לתדהמתי הרבה הן השיבו בזו אחר
זו שהיו נוהגות כמוה" .לא הייתן בורחות כדי להציל את עצמכן?! לא
הייתן אומרות מה אכפת לי על הנדרים של אבי?!" הקשיתי .תמימות
הדעים הלא צפויה הדהימה אותי .אחר כך חשבתי שאולי הנערות
הראשונות שהשיבו באמת חשבו שעליהן לציית לאביהן ציות מוחלט
כפי שמקובל בחברתן ,אולם כשהשיבו כך כשלושים נערות ללא
יוצא מהכלל החילותי לחשוב שאולי הלחץ הקבוצתי המאפיין חברות
מסורתיות לא אפשר לנערות שחשבו אחרת להביע את דעתן.
מכאן שהשאלה החשובה שנשאל לא אחת את בן החברה
המודרנית" ,מה אתה חושב באמת?" ,לעיתים קרובות איננה רלוונטית
לבן החברה המסורתית ,משום שלבן החברה המסורתית לא אחת
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אין "באמת" .הוא מורגל להתאים את עצמו ללחץ הקבוצתי ויתקשה
להבין את השאלה.

אתנִ י וְ ל ֹא ֲא ַה ְב ָּתנִ י ַה ִח ָידה ַח ְד ָּת לִ ְבנֵ י ַע ּ ִמי וְ לִ י ל ֹא ִה ַ ּג ְד ָּתה
ק-שׂ נֵ ַ
ֹאמר ַר ְ
וַ ּת ֶ
ֹאמר לָ ּה ִה ֵ ּנה לְ ָא ִבי וּלְ ִא ּ ִמי ל ֹא ִה ַ ּג ְד ִּתי וְ לָ ְך ַא ִ ּגיד .יז וַ ֵּת ְב ְּך ָעלָ יו ׁ ִש ְב ַעת
וַ ּי ֶ
יק ְתה ּו
ַה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶש ָ
ר-היָ ה לָ ֶהם ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
יעי וַ ַ ּי ֶ ּגד-לָ ּה ִּכי ֱה ִצ ַ
יעי ְ ּב ֶט ֶרם יָ בֹא
ֹאמר ּו לוֹ ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
וַ ַּת ֵ ּגד ַה ִח ָידה לִ ְבנֵ י ַע ּ ָמ ּה .יח וַ ּי ְ
ֹאמר לָ ֶהם לוּלֵ א ֲח ַר ׁ ְש ֶּתם ְ ּב ֶעגְ לָ ִתי
ה-מתוֹ ק ִמדְּ ַב ׁש ו ֶּמה ַעז ֵמ ֲא ִרי וַ ּי ֶ
ַה ַח ְר ָסה ַמ ּ ָ
אתם ִח ָיד ִתי .יט וַ ִּת ְצלַ ח ָעלָ יו רו ַּח יְ הוָ ה וַ ֵ ּי ֶרד ַא ׁ ְש ְקלוֹ ן וַ ַ ּי ְך ֵמ ֶהם ׁ ְשל ׁ ִֹשים
ל ֹא ְמ ָצ ֶ
ת-חלִ יצוֹ ָתם וַ ִ ּי ֵּתן ַה ֲחלִ יפוֹ ת לְ ַמ ִ ּג ֵידי ַה ִח ָידה וַ ִ ּי ַחר ַא ּפוֹ וַ ַ ּי ַעל ֵ ּבית
ִא ׁיש וַ ִ ּי ַּקח ֶא ֲ
ָא ִביהוּ .כ וַ ְּת ִהי ֵא ׁ ֶשת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן לְ ֵמ ֵר ֵעה ּו ֲא ׁ ֶשר ֵר ָעה לוֹ .

פרק יד :א וַ ֵ ּי ֶרד ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ִּת ְמנָ ָתה וַ ַ ּי ְרא ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ִת ְמנָ ָתה ִמ ְ ּבנוֹ ת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים .ב וַ ַ ּי ַעל
יתי ְב ִת ְמנָ ָתה ִמ ְ ּבנוֹ ת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וְ ַע ָּתה ְקחוּ-
ֹאמר ִא ׁ ּ ָשה ָר ִא ִ
וַ ַ ּי ֵ ּגד לְ ָא ִביו וּלְ ִא ּמוֹ וַ ּי ֶ
ָ
ל-ע ּ ִמי ִא ׁ ּ ָשה
ֹאמר לוֹ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ַה ֵאין ִ ּב ְבנוֹ ת ַא ֶחיך ו ְּבכָ ַ
אוֹ ָת ּה לִ י לְ ִא ׁ ּ ָשה .ג וַ ּי ֶ
ל-א ִביו
ִּכ ַ
ֹאמר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ֶא ָ
י-א ָּתה הוֹ לֵ ְך לָ ַק ַחת ִא ׁ ּ ָשה ִמ ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ָה ֲע ֵרלִ ים וַ ּי ֶ
י-היא יָ ׁ ְש ָרה ְב ֵעינָ י .ד וְ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ל ֹא יָ ְדע ּו ִּכי ֵמיְ הוָ ה ִהיא ִּכי-
אוֹ ָת ּה ַקח-לִ י ִּכ ִ
ּ
ּא-מ ַב ֵּק ׁש ִמ ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ו ָּב ֵעת ַה ִהיא ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים מ ׁ ְֹשלִ ים ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .ה וַ ֵי ֶרד
ת ֲֹאנָ ה הו ְ
ּ
ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן וְ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ִּת ְמנָ ָתה וַ ָיבֹא ּו ַע ַּ
ד-כ ְר ֵמי ִת ְמנָ ָתה וְ ִה ֵ ּנה ְּכ ִפיר ֲא ָריוֹ ת ׁש ֵֹאג
לִ ְק ָראתוֹ  .ו וַ ִּת ְצלַ ח ָעלָ יו רו ַּח יְ הוָ ה וַ יְ ׁ ַש ְּס ֵעה ּו ְּכ ׁ ַש ַּסע ַה ְ ּג ִדי ו ְּמאו ָּמה ֵאין ְ ּביָ דוֹ
ישר ְ ּב ֵעינֵ י
וְ ל ֹא ִה ִ ּגיד לְ ָא ִביו וּלְ ִא ּמוֹ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה .ז וַ ֵ ּי ֶרד וַ יְ ַד ֵ ּבר לָ ִא ׁ ּ ָשה וַ ִּת ׁ ַ
ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן .ח וַ ָ ּי ׁ ָשב ִמ ָ ּי ִמים לְ ַק ְח ָּת ּה וַ ָ ּי ַסר לִ ְראוֹ ת ֵאת ַמ ּ ֶפלֶ ת ָה ַא ְריֵ ה וְ ִה ֵ ּנה ֲע ַדת
דְּ בוֹ ִרים ִ ּבגְ וִ ַ ּית ָה ַא ְריֵ ה ו ְּד ָב ׁש .ט וַ ִ ּי ְרדֵּ ה ּו ֶא ַּ
ל-כ ּ ָפיו וַ ֵ ּילֶ ְך ָהלוֹ ְך וְ ָאכֹל וַ ֵ ּילֶ ְך
ֹא-ה ִ ּגיד לָ ֶהם ִּכי ִמ ְ ּגוִ ַ ּית ָה ַא ְריֵ ה ָר ָדה
ל-א ִביו וְ ֶא ִ
ֶא ָ
ל-א ּמוֹ וַ ִ ּי ֵּתן לָ ֶהם וַ ּיֹאכֵ ל ּו וְ ל ִ
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה וַ ַ ּי ַעשׂ ׁ ָשם ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ִמ ׁ ְש ֶּתה ִּכי ֵּכן יַ ֲעשׂ ּו
ַהדְּ ָב ׁש .י וַ ֵ ּי ֶרד ָא ִביה ּו ֶא ָ
ֹאמר
ַה ַ ּבחו ִּרים .יא וַ יְ ִהי ִּכ ְראוֹ ָתם אוֹ תוֹ וַ ִ ּי ְקח ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ֵמ ֵר ִעים וַ ִ ּי ְהי ּו ִא ּתוֹ  .יב וַ ּי ֶ
לָ ֶהם ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ָאחו ָּד ָ ּ
ם-ה ֵ ּגד ַּת ִ ּגיד ּו אוֹ ָת ּה לִ י ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי
ה-נא לָ כֶ ם ִח ָידה ִא ַ
אתם וְ נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים ְס ִדינִ ים ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים ֲחלִ פֹת ְ ּבגָ ִדים .יג
ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ו ְּמ ָצ ֶ
וְ ִאם-ל ֹא תוּכְ ל ּו לְ ַה ִ ּגיד לִ י וּנְ ַת ֶּתם ַא ֶּתם לִ י ׁ ְשל ׁ ִֹשים ְס ִדינִ ים ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים ֲחלִ יפוֹ ת
ֹאמר לָ ֶהם ֵמ ָהאֹכֵ ל יָ ָצא ַמ ֲאכָ ל
ֹאמר ּו לוֹ חו ָּדה ִח ָיד ְת ָך וְ נִ ׁ ְש ָמ ֶע ָ ּנה .יד וַ ּי ֶ
ְ ּבגָ ִדים וַ ּי ְ
יעי
ו ֵּמ ַעז יָ ָצא ָמתוֹ ק וְ ל ֹא יָ כְ ל ּו לְ ַה ִ ּגיד ַה ִח ָידה ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים .טו וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ת-ה ִח ָידה ּ ֶפן-נִ ְשׂ רֹף אוֹ ָתךְ
ֹאמר ּו לְ ֵא ׁ ֶש ׁ ִ
וַ ּי ְ
יש ְך וְ יַ ֶ ּגד-לָ נ ּו ֶא ַ
ת-א ׁ ֵ
ת-ש ְמ ׁשוֹ ן ּ ַפ ִּתי ֶא ִ
ְ
ְ
וְ ֶא ֵ ּ
אתם לָ נ ּו ֲהל ֹא .טז וַ ֵּת ְבּך ֵא ׁ ֶשת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ָעלָ יו
ת-בית ָא ִביך ָ ּב ֵא ׁש ַהלְ יָ ְר ׁ ֵשנ ּו ְק ָר ֶ

אלוהים מחפש תואנה להתנקם בפלישתים .האם אלוהים אינו יכול
להתנקם בהם ללא תואנה? אבל לאלוהים או לדמות הסמכות של
אותם ימים חשוב כנראה שלא יוכלו לבוא אליהם בטענות .אכן,
זוהי דמות סמכות תלותית לגמרי .מכאן מתפתח בין שמשון לאויביו
מה שנראה כמשחק ילדים .במשחקים אלה התגובה איננה באה
ממקום של חשיבה עצמאית המבינה את החוקים המכסים את מגוון
האפשרויות ויכולה לבחור בדרך פעולה .במקום זאת התגובה היא
להנחיות החיצוניות ככתבן וכלשונן .במילים אחרות ,הגיבורים
מגיבים באימפולסיביות יותר מאשר יוזמים מתוך בחירה ושיקול
דעת .שמשון מתגרה בפלישתים למן ההתחלה – מי מתערב על סכום
כה גבוה – שלושים סדינים ושלושים חליפות?! אשתו של שמשון
מעוררת בו רגשות אשמה בכך שהיא אומרת לו שהוא לא אוהב
אותה ועל כן אינו מגלה לה את פתרון החידה .שמשון הוא "בחור
טוב" ,רגשות אשמה עובדים עליו .גם בימינו בחורים רוצים להוכיח
לבחורות את אהבתם .אבל שמשון מוסיף פרט מעניין – שאפילו
להוריו לא גילה את פתרון החידה .בכך הוא מספר לנו כיצד באותם
ימים הקשר למשפחת המקור היה חזק יותר מאשר למשפחה החדשה
שהאדם התעתד להקים .במילים אחרות ,הנאמנות נשארה בעיקרה

אדם מודרני :בת יפתח ,מה את באמת רוצה?
בת יפתח :מה שאבי רוצה.

שמשון א – החידה
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למשפחת המקור ,בניגוד להיום ,והצעירים לא עברו תהליך היפרדות
לשם בניית משפחה חדשה כמו שעוברים הצעירים בחברה המודרנית.
שמשון נכנע ומגלה לאשתו ,היא מספרת לרעים והם פותרים את
החידה .בשלב זה אדם מודרני היה עשוי לומר שמאחר שהם רימו
כנראה הרי ההסכם בטל ומבוטל .אבל לדידו של שמשון זה עוד תירוץ
להמשיך ולחגוג את היעדר הנפרדות בינו ובין אויביו ולהמחיש איך
כל אחד יכול להפעיל את האחר .ביחסים כאלה שבהם מניפולציה
של האחד מפעילה מניפולציה אצל האחר דומה שהכול אפשרי מלבד
היכולת שלא להיגרר ואימוץ עמדה נפרדת .בפוליטיקה העכשווית לא
קשה לזהות מדינות מסורתיות שמתנהגות בהיעדר מוחלט של נפרדות
מסביבתן ויוצאות השכם והערב בהצהרות מתגרות ותוקפניות .כעת
לא נותר לשמשון אלא להתנקם באויביו ולשוב לביתו .לא די שהוא
הרג שלושים פלישתים ,הוא עוד כועס.
בעוד כמה אלפי שנים ,בעת החדשה ,ייפרד האדם מן הקבוצה
וכישוריו החברתיים המניפולטיביים יהפכו לחשיבה אנליטית שאותה
האדם עושה עם עצמו בלבד .הקונפליקט הבין-אישי יהפוך בחלקו
לתוך-אישי והאדם ישכח את הכישורים החברתיים ההישרדותיים
שהיו מנת חלקו בעבר .הדבר יהיה לו לרועץ במפגשיו עם בני החברה
המסורתית ,שכישוריהם החברתיים יהיו גבוהים בהרבה משלו .הוא
ינסה לפצות על כך בחשיבתו האנליטית אך לא תמיד יצליח.
אדם מודרני :שמשון ,אתה לא רואה מה אתה עושה? לוקח אישה
פלישתית ואחר כך מתגרה בבני עמה שהיא קשורה אליהם ושואל
חידה שרק אתה יכול לדעת את פתרונה ועוד חידה שכרוכה
בהתערבות על רכוש רב?
שמשון :מה כבר עשיתי? מה ,אסור לשחק ולשמוח קצת בחתונה?
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שמשון ב – הנקמה
פרק טז :ד וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי-כֵ ן וַ ֶ ּי ֱא ַהב ִא ׁ ּ ָשה ְ ּבנַ ַחל שׂ ֵֹרק ו ׁ ְּש ָמ ּה דְּ לִ ילָ ה .ה וַ ַ ּי ֲעל ּו
ֹאמר ּו לָ ּה ּ ַפ ִּתי אוֹ תוֹ ו ְּר ִאי ַ ּב ּ ֶמה כּ ֹחוֹ גָ דוֹ ל ו ַּב ּ ֶמה נוּכַ ל
יה ַס ְרנֵ י ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ּי ְ
ֵאלֶ ָ
ְ
ֹאמר דְּ לִ ילָ ה
לוֹ וַ ֲא ַס ְרנוּה ּו לְ ַענּ וֹ תוֹ וַ ֲאנַ ְחנ ּו נִ ַּתן-לָ ך ִא ׁיש ֶאלֶ ף ו ֵּמ ָאה ָּכ ֶסף .ו וַ ּת ֶ
ל-ש ְמ ׁשוֹ ן ַה ִ ּג ָיד ָ ּ
יה
ֶא ׁ ִ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ה-נא לִ י ַ ּב ּ ֶמה כּ ֲֹח ָך גָ דוֹ ל ו ַּב ּ ֶמה ֵת ָא ֵסר לְ ַענּ וֹ ֶת ָך .ז וַ ּי ֶ
יתי
יתי וְ ָהיִ ִ
ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ִאם-יַ ַא ְס ֻרנִ י ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה יְ ָת ִרים לַ ִחים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-ח ָֹרב ּו וְ ָחלִ ִ
ְּכ ַא ַחד ָה ָא ָדם .ח וַ ַ ּי ֲעלוּ-לָ ּה ַס ְרנֵ י ְפלִ ׁ ְש ִּתים ׁ ִש ְב ָעה יְ ָת ִרים לַ ִחים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-ח ָֹרב ּו
ֹאמר ֵאלָ יו ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ָעלֶ ָ
יך ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן
וַ ַּת ַא ְס ֵרה ּו ָ ּב ֶהם .ט וְ ָהא ֵֹרב י ׁ ֵֹשב לָ ּה ַ ּב ֶח ֶדר וַ ּת ֶ
יל-ה ְ ּנע ֶֹרת ַ ּב ֲה ִריחוֹ ֵא ׁש וְ ל ֹא נוֹ ַדע כּ ֹחוֹ  .י
וַ יְ נַ ֵּתק ֶא ַ
ת-היְ ָת ִרים ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ָ ּנ ֵתק ּ ְפ ִת ַ
ל-ש ְמ ׁשוֹ ן ִה ֵ ּנה ֵה ַתלְ ָּת ִ ּבי וַ ְּת ַד ֵ ּבר ֵאלַ י ְּכזָ ִבים ַע ָּתה ַה ִ ּג ָיד ָ ּ
ה-נא
ֹאמר דְּ לִ ילָ ה ֶא ׁ ִ
וַ ּת ֶ
ם-אסוֹ ר יַ ַא ְסרוּנִ י ַ ּב ֲעב ִֹתים ֲח ָד ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-
יה ִא ָ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
לִ י ַ ּב ּ ֶמה ֵּת ָא ֵסר .יא וַ ּי ֶ
יתי ְּכ ַא ַחד ָה ָא ָדם  .יב וַ ִּת ַּקח דְּ לִ ילָ ה ֲעב ִֹתים
יתי וְ ָהיִ ִ
נַ ֲע ָשׂ ה ָב ֶהם ְמלָ אכָ ה וְ ָחלִ ִ
ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ָעלֶ יך ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן וְ ָהא ֵֹרב י ׁ ֵֹשב ֶ ּב ָח ֶדר
ֲח ָד ׁ ִשים וַ ַּת ַא ְס ֵרה ּו ָב ֶהם וַ ּת ֶ
ד-ה ָ ּנה ֵה ַתלְ ָּת
ל-ש ְמ ׁשוֹ ן ַע ֵ
ֹאמר דְּ לִ ילָ ה ֶא ׁ ִ
וַ יְ נַ ְּת ֵקם ֵמ ַעל זְ רֹע ָֹתיו ַּכחוּט  .יג וַ ּת ֶ
ם-ת ַא ְרגִ י ֶאת-
יה ִא ַּ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ִ ּבי וַ ְּת ַד ֵ ּבר ֵאלַ י ְּכזָ ִבים ַה ִ ּג ָידה ִּלי ַ ּב ּ ֶמה ֵּת ָא ֵסר וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים
ֹאשי ִע ַ
ׁ ֶש ַבע ַמ ְחלְ פוֹ ת ר ׁ ִ
ם-ה ּ ַמ ָּסכֶ ת .יד וַ ִּת ְת ַקע ַ ּב ָ ּי ֵתד וַ ּת ֶ
ָעלֶ ָ
ֹאמר
יך ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן וַ ִ ּי ַ
ת-היְ ַתד ָה ֶא ֶרג וְ ֶא ַ
יקץ ִמ ׁ ּ ְשנָ תוֹ וַ ִ ּי ַּסע ֶא ַ
ת-ה ּ ַמ ָּסכֶ ת .טו וַ ּת ֶ
ֹאמר ֲא ַה ְב ִּת ְ
ֵאלָ יו ֵא ְ
יך וְ לִ ְ ּב ָך ֵאין ִא ִּתי זֶ ה ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ֵה ַתלְ ָּת ִ ּבי וְ ל ֹא-
יך ּת ַ
ל-ה ָ ּי ִמים וַ ְּת ַאלְ ֵצה ּו
יה ָּכ ַ
יקה לּ וֹ ִב ְד ָב ֶר ָ
י-ה ִצ ָ
ִה ַ ּג ְד ָּת ִּלי ַ ּב ּ ֶמה כּ ֲֹח ָך גָ דוֹ ל .טז וַ יְ ִהי ִּכ ֵ
וַ ִּת ְק ַצר נַ ְפ ׁשוֹ לָ מוּת .יז וַ ַ ּי ֶ ּגד-לָ ּה ֶא ָּ
ֹא-עלָ ה ַעל-
ֹאמר לָ ּה מוֹ ָרה ל ָ
ת-כל-לִ בּ וֹ וַ ּי ֶ
ֹאשי ִּכי-נְ זִ יר ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ִמ ֶ ּב ֶטן ִא ּ ִמי ִא ֻ ּ
יתי
ר ִׁ
יתי וְ ָהיִ ִ
ם-ג ַּל ְח ִּתי וְ ָסר ִמ ּ ֶמ ִ ּני כ ִֹחי וְ ָחלִ ִ
י-ה ִ ּגיד לָ ּה ֶא ָּ
ת-כל-לִ בּ וֹ וַ ִּת ׁ ְשלַ ח וַ ִּת ְק ָרא לְ ַס ְרנֵ י
ל-ה ָא ָדם .יח וַ ֵּת ֶרא דְּ לִ ילָ ה ִּכ ִ
ְּככָ ָ
י-ה ִ ּגיד לה (לִ י) ֶא ָּ
יה ַס ְרנֵ י
ת-כל-לִ בּ וֹ וְ ָעל ּו ֵאלֶ ָ
ְפלִ ׁ ְש ִּתים לֵ אמֹר ֲעל ּו ַה ּ ַפ ַעם ִּכ ִ
ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ַ ּי ֲעל ּו ַה ֶּכ ֶסף ְ ּביָ ָדם .יט וַ ְּתיַ ׁ ּ ְשנֵ ה ּו ַע ִ ּ
יה וַ ִּת ְק ָרא לָ ִא ׁיש וַ ְּתגַ ַּלח
ל-ב ְר ֶּכ ָ
ת-ש ַבע ַמ ְחלְ פוֹ ת ר ׁ
ֹאמר ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים
ֶא ׁ ֶ
ֹאשוֹ וַ ָּת ֶחל לְ ַענּ וֹ תוֹ וַ ָ ּי ַסר כּ ֹחוֹ ֵמ ָעלָ יו .כ וַ ּת ֶ
ָעלֶ ָ
ּ
ּ
ֹאמר ֵא ֵצא ְּכ ַפ ַעם ְ ּב ַפ ַעם וְ ִא ָ ּנ ֵער וְ הוּא ל ֹא יָ ַדע ִּכי
יך ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן וַ ִי ַקץ ִמ ׁ ּ ְשנָ תוֹ וַ י ֶ
ת-עינָ יו וַ ּיוֹ ִריד ּו אוֹ תוֹ ַע ָ ּז ָתה
ֹאחזוּה ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ יְ נַ ְּקר ּו ֶא ֵ
יְ הוָ ה ָסר ֵמ ָעלָ יו .כא וַ ּי ֲ
(ה ֲאסו ִּרים) .כב וַ ָ ּי ֶחל ְשׂ ַער-
וַ ַ ּי ַא ְסרוּה ּו ַ ּבנְ ֻח ׁ ְש ַּתיִ ם וַ יְ ִהי טוֹ ֵחן ְ ּב ֵבית האסירים ָ
ר ׁ
ֹאשוֹ לְ ַצ ּ ֵמ ַח ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֻ ּג ָּלח.
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הסופר המקראי מספר לנו כמה סבל שמשון מדלילה עד שרצה למות.
הוא לא היה יכול לומר לה "די!" או אפילו להפסיק להתייחס אליה.
הוא היה כנראה תלוי בה וזקוק לאהבתה ולריצויה אף על פי שבגדה
בו כמה פעמים .כך נהג גם באשתו הראשונה שסיפר לה את פתרון
החידה .מכאן ניתן להבין את מורכבות היחסים בין בני הזוג בעולם
העתיק ועד כמה הגבר היה יכול להיות תלוי באשתו .הכבוד שהבעל
התהדר בו מחוץ לביתו לא היה לו כל תוקף בתוך הבית .דומה שזהו
שחזור הקשר התלותי שהיה לגבר באותם ימים עם אימו .ובדומה
לשמשון ,אנו רואים שנאמנותה של דלילה למשפחתה ולעמה גדולה
מנאמנותה לשמשון .כך ,לשם ההתקדמות המאפיינת את העולם
המודרני הפרט זקוק ליכולת להיפרד ממשפחת המקור אל עבר
עצמאות ובניית משפחה חדשה משלו מה שלא אפיין את בני העת
העתיקה.
הפלישתים יכלו כמובן להרוג את שמשון אבל בהיעדר נפרדות הם
מעדיפים להשאירו בחיים ולהתעלל בו .כך בעת העתיקה קיים צורך
מתמיד להתעסק עם האחר.
אדם מודרני :דלילה ,ככה לבגוד בבעלך בשביל כסף?
דלילה :הוא אשם .הוא היה צריך להיזהר ולא לספר את סודו.
אדם מודרני :פלישתים ,למה להתעלל בשמשון? לא עדיף להרוג אותו?
פלישתים :גם הוא התעלל בנו .וככה בני ישראל יפחדו מאיתנו יותר.
אדם מודרני :שמשון ,למה גילית לדלילה את סודך? ראית שהיא בוגדת
בך שוב ושוב וידעת מה צפוי לך.
שמשון :מה יכולתי לעשות ,הרי היא אשתי.
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שמשון ג – תמות נפשי עם פלישתים
פרק טז :כג וְ ַס ְרנֵ י ְפלִ ׁ ְש ִּתים נֶ ֶא ְספ ּו לִ זְ בּ ַֹח זֶ ַב ָ ּ
יהם וּלְ ִשׂ ְמ ָחה
ח-גדוֹ ל לְ ָדגוֹ ן ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאמר ּו נָ ַתן ֱאל ֵֹהינ ּו ְ ּביָ ֵדנ ּו ֵאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן אוֹ יְ ֵבנוּ .כד וַ ִ ּי ְרא ּו אֹתוֹ ָה ָעם וַ יְ ַהלְ ל ּו ֶאת-
וַ ּי ְ
יהם ִּכי ָא ְמר ּו נָ ַתן ֱאל ֵֹהינ ּו ְביָ ֵדנ ּו ֶאת-אוֹ יְ ֵבנ ּו וְ ֵאת ַמ ֲח ִריב ַא ְר ֵצנ ּו וַ ֲא ׁ ֶשר
ֱאל ֵֹה ֶ
ת-חלָ לֵ ינוּ .כה וַ יְ ִהי כי טוב ְּ
ֹאמר ּו ִק ְרא ּו לְ ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן
(כטוֹ ב) לִ ָ ּבם וַ ּי ְ
ִה ְר ָ ּבה ֶא ֲ
יהם
וִ ַ
(ה ֲאסו ִּרים) וַ יְ ַצ ֵחק לִ ְפנֵ ֶ
ישׂ ֶחק-לָ נ ּו וַ ִ ּי ְק ְרא ּו לְ ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ִמ ֵ ּבית האסירים ָ
ל-ה ַ ּנ ַער ַה ּ ַמ ֲחזִ יק ְ ּביָ דוֹ
ֹאמר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ֶא ַ
וַ ַ ּי ֲע ִמיד ּו אוֹ תוֹ ֵ ּבין ָה ַע ּמו ִּדים .כו וַ ּי ֶ
יהם וְ ֶא ׁ ּ ָש ֵען
ישנִ י) ֶא ָ
יחה אוֹ ִתי והימשני (וַ ֲה ִמ ׁ ֵ
ַה ִ ּנ ָ
ת-ה ַע ּ ֻמ ִדים ֲא ׁ ֶשר ַה ַ ּביִ ת נָ כוֹ ן ֲעלֵ ֶ
ל-ה ָ ּגג
ֲעלֵ ֶ
יהם .כז וְ ַה ַ ּביִ ת ָמלֵ א ָה ֲאנָ ׁ ִשים וְ ַה ָ ּנ ׁ ִשים וְ ׁ ָש ּ ָמה כּ ֹל ַס ְרנֵ י ְפלִ ׁ ְש ִּתים וְ ַע ַ
ִּכ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ִא ׁיש וְ ִא ׁ ּ ָשה ָהר ִֹאים ִ ּב ְשׂ חוֹ ק ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן .כח וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ֶאל-
ֹאמר ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה זָ כְ ֵרנִ י נָ א וְ ַח ְ ּז ֵקנִ י נָ א ַא ְך ַה ּ ַפ ַעם ַה ֶ ּזה ָה ֱאל ִֹהים וְ ִא ָ ּנ ְק ָמה
יְ הוָ ה וַ ּי ַ
ת-שנֵ י ַע ּמו ֵּדי ַה ָּתוֶ ךְ
נְ ַק ַ
ם-א ַחת ִמ ׁ ּ ְש ֵתי ֵעינַ י ִמ ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים .כט וַ ִ ּילְ ּפֹת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ֶא ׁ ְ
ְ
ֹאמר
ֲא ׁ ֶשר ַה ַ ּביִ ת נָ כוֹ ן ֲעלֵ ֶ
ימינוֹ וְ ֶא ָחד ִ ּב ְשׂ מֹאלוֹ  .ל וַ ּי ֶ
יהם ֶא ָחד ִ ּב ִ
יהם וַ ִ ּי ָּס ֵמך ֲעלֵ ֶ
ל-ה ְּס ָרנִ ים וְ ַע ָּ
ל-כל-
ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ָּתמוֹ ת נַ ְפ ׁ ִשי ִע ּ ְ
ם-פלִ ׁ ְש ִּתים וַ ֵ ּיט ְ ּבכ ַֹח וַ ִ ּי ּפֹל ַה ַ ּביִ ת ַע ַ
ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ וַ ִ ּי ְהי ּו ַה ּ ֵמ ִתים ֲא ׁ ֶשר ֵה ִמית ְ ּבמוֹ תוֹ ַר ִ ּבים ֵמ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִמית ְ ּב ַח ָ ּייו.
ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר-בּ וֹ וַ ִ ּי ְהי ּו ַה ּ ֵמ ִתים ֲא ׁ ֶשר ֵה ִמית ְ ּבמוֹ תוֹ ַר ִ ּבים ֵמ ֲא ׁ ֶשר ֵה ִמית ְ ּב ַח ָ ּייו.

התאבדות ,כפי שאמרנו ,מקובלת יותר במערב המודרני מאשר
בחברות מסורתיות של ההווה והעבר ,משום שהתאבדות קשורה
להתבוננות פנימית וליכולת להחליט משהו בעצמי על עצמי .בחברות
מסורתיות הפרט על פי רוב אינו מחליט על עצמו בעצמו .הוא חווה
את עצמו כחלק מקבוצה ,מתנהג על פי הנורמות שלה ומשתדל שלא
להיות יוצא דופן .מובן שכל אדם שעובר עינויים כפי שעובר שמשון
עתה (וכפי שעלולים לעבור בעתיד שאול ואחיתופל אם לא יתאבדו)
עלול לרצות למות ,ולא חשוב לאיזו חברה הוא שייך .על אף ההבדלים
ניתן להתייחס לשמשון הרוצה למות עם שונאיו כאל המחבל המתאבד
הראשון .נכון שאת המחבלים המתאבדים של ימינו איש לא עינה לפני
שהתאבדו אבל עדיין המשותף מאפיל על השונה .תופעת מחבלים
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מתאבדים קיימת רק (כמעט ללא יוצאים מהכלל) בחברות מסורתיות.
היא נצפית בקרב מוסלמים ,יפנים (במלחמת העולם השנייה –
הקמיקאזה) ,הנמרים הטאמילים בסרי לנקה ,המחתרת הכורדיתPKK
ובעוד קבוצות בעלות גוון מסורתי-קולקטיבי מובהק .למות עם האויב
זה לא מה שחייל בצבא מודרני מכוון אליו .הוא מכוון להרוג את האויב
בתקווה שהוא עצמו יישאר בחיים .אבל מחבל מתאבד רוצה למות עם
האויב אף שיש בידו לא אחת האפשרות להרוג את האויב מבלי למות.
למשל ,כשמחבל מתאבד עולה עם פצצה לאוטובוס הוא יכול להניחה
ולרדת מהאוטובוס ולא להישאר .אבל הוא בוחר למות עם האויב .כך
גם שמשון .הוא אינו מנסה למצוא דרך להרוג בפלישתים ולהישאר
בחיים .מטרתו למות איתם יחד באופן שלשני הצדדים יהיה גורל
משותף .הוא ,שהסתכסך והסתבך עם הפלישתים ללא סוף ואף חיפש
תירוצים לעשות זאת ,בחר בסוף למות איתם יחד .כך ,כל חייו הוא לא
באמת היה מכוון לעצמו אלא אליהם ולקשר איתם .ההתעסקות הבלתי
פוסקת עם האויב והרצון למות איתו קיים גם אצל מחבלים מתאבדים.
סיסמתו של המחבל המתאבד היא "אני מוכן לסבול רק כדי שגם אתה
תסבול" .לחלופין" ,הסבל שלך יותר חשוב לי מרצוני למנוע את הסבל
שלי" .האדם המודרני היה עושה את חישוביו ללא האחר .הוא היה
שואל את עצמו :מה אני רוצה? אבל שמשון – כמחבל המתאבד –
מרוכז באחר לשם הנקמה (אחת משתי עיניו) ועל כן האחר חשוב לו
לא פחות מחייו שלו .ההתרכזות בגרימת סבל לאחר ולא בטובתך שלך
היא דוגמה מובהקת להיעדר נפרדות ולמיקוד שליטה חיצוני היוצר את
תופעת המחבלים המתאבדים .בנוסף ,ניתן להתרשם מעוצמת הבושה
(על כך שלעגו לו) ותשוקת הנקמה שהתעוררה בו – גם אלה נטיות
בולטות יותר בחברות מסורתיות שבהן הפרט תלוי בסביבתו ומתקשה
להתעלם ממנה .על כן ניתן להניח שהמחבל המתאבד מתקשה לדמיין
את הפתרון האינדיבידואלי-המודרני – ניצחון.
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עיקרון חשוב זה מעורר את ההבנה שלעיתים קרובות מדינות
מסורתיות -קולקטיביות המתגרות במערב המודרני לא באמת רוצות
לנצח אותו .הן אינן מכוונות לניצחון כלל אלא לקשר מתגרה היוצר
קונפליקט ובכך הוא מעצים את כבודן ואת תדמיתן הקבוצתית .כך
הפלסטינים מקדשים את ההתנגדות ולא את העצמאות שהם כנראה
חוששים ממנה .הם מעולם לא הציעו תוכנית שלום משלהם .הם
יכלו להכריז על עצמאות לפני עידן ועידנים כפי שעשתה ישראל
ב .1948-הם יכלו לדאוג ולפתח את עצמם .הם כמובן מכוונים החוצה
ולא פנימה .כך גם איראן ,שמקבלת כוח שאינו פרופורציונלי לכוחה
האמיתי עקב איומיה .מדינות אלה מכוונות באופן רגשי עמוק לעימות
ולא לניצחון .על כן חשוב שהמערב המודרני ילמד לנהל עימות
מתמשך עם מדינות או ישויות אלה ויזנח את האשליה של ניצחון,
משום שניצחון עליהן אינו אפשרי – התגרות תמיד תהיה מבחינתן
בכל מחיר.
אדם מודרני :שמשון ,למה לא ניסית להרוג את הפלישתים ולהישאר
בחיים?
שמשון :אתה יכול לעשות את זה?
אדם מודרני :גם לנו יש מלחמה עם אויב שמעדיף התנגדות על
עצמאות – כלומר ,מעדיף להילחם בנו מאשר לדאוג לעצמו.
שמשון :גם אני העדפתי כל חיי התנגדות על עצמאות.

פילגש בגבעה :את מי לאנוס – את הגבר או את האישה?
פרק יט :א וַ יְ ִהי ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ו ֶּמלֶ ְך ֵאין ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יְ ִהי ִא ׁיש לֵ וִ י ָ ּגר ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי
ר-א ְפ ַריִ ם וַ ִ ּי ַּקח-לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ִפילֶ גֶ ׁש ִמ ֵ ּבית לֶ ֶחם יְ הו ָּדה .ב וַ ִּתזְ נֶ ה ָעלָ יו ּ ִפילַ גְ ׁשוֹ
ַה ֶ
ְ
יה ֶא ֵ ּ
וַ ֵּתלֶ ך ֵמ ִא ּתוֹ ֶא ֵ ּ
י-שם יָ ִמים ַא ְר ָ ּב ָעה
ל-בית לֶ ֶחם יְ הו ָּדה וַ ְּת ִה ׁ ָ
ל-בית ָא ִב ָ
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יה לְ ַד ֵ ּבר ַעל-לִ ָ ּב ּה להשיבו (לַ ֲה ׁ ִש ָיב ּה)
ֳח ָד ׁ ִשים .ג וַ ָ ּי ָקם ִא ׁ ָ
יש ּה וַ ֵ ּילֶ ְך ַא ֲח ֶר ָ
יה וַ ִ ּי ְר ֵאה ּו ֲא ִבי ַה ַ ּנ ֲע ָרה וַ ִ ּי ְשׂ ַמח
יאה ּו ֵ ּבית ָא ִב ָ
וְ נַ ֲערוֹ ִע ּמוֹ וְ ֶצ ֶמד ֲחמ ִֹרים וַ ְּת ִב ֵ
לִ ְק ָראתוֹ  .ד וַ ַ ּי ֲחזֶ ק-בּ וֹ ח ְֹתנוֹ ֲא ִבי ַה ַ ּנ ֲע ָרה וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ִא ּתוֹ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים וַ ּיֹאכְ ל ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ּת ּו
ֹאמר ֲא ִבי ַה ַ ּנ ֲע ָרה
וַ ָ ּילִ ינ ּו ׁ ָשם .ה וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ָה ְר ִב ִ
יעי וַ ַ ּי ׁ ְש ִּכימ ּו ַבבּ ֶֹקר וַ ָ ּי ָקם לָ לֶ כֶ ת וַ ּי ֶ
יהם יַ ְחדָּ ו וַ ִ ּי ׁ ְש ּת ּו
ֶא ֲ
ל-ח ָתנוֹ ְס ָעד לִ ְ ּב ָך ּ ַפת-לֶ ֶחם וְ ַא ַחר ֵּתלֵ כוּ .ו וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו וַ ּיֹאכְ ל ּו ׁ ְשנֵ ֶ
יטב לִ ֶ ּב ָך .ז וַ ָ ּי ָקם ָה ִא ׁיש לָ לֶ כֶ ת
ל-ה ִא ׁיש הוֹ ֶאל-נָ א וְ לִ ין וְ יִ ַ
ֹאמר ֲא ִבי ַה ַ ּנ ֲע ָרה ֶא ָ
וַ ּי ֶ
ֹאמר
ישי לָ לֶ כֶ ת וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ְפ ַצר-בּ וֹ ח ְֹתנוֹ וַ ָ ּי ׁ ָשב וַ ָ ּילֶ ן ׁ ָשם .ח וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַ ּבבּ ֶֹקר ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
יהם .ט וַ ָ ּי ָקם
ֲא ִבי ַה ַ ּנ ֲע ָרה ְס ָעד-נָ א לְ ָב ְב ָך וְ ִה ְת ַמ ְה ְמה ּו ַעד-נְ טוֹ ת ַה ּיוֹ ם וַ ּיֹאכְ ל ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ֹאמר לוֹ ח ְֹתנוֹ ֲא ִבי ַה ַ ּנ ֲע ָרה ִה ֵ ּנה נָ א ָר ָפה
ָה ִא ׁיש לָ לֶ כֶ ת הוּא ו ִּפילַ גְ ׁשוֹ וְ נַ ֲערוֹ וַ ּי ֶ
יטב לְ ָב ֶב ָך וְ ִה ׁ ְש ַּכ ְמ ֶּתם ָמ ָחר
ַה ּיוֹ ם לַ ֲערוֹ ב לִ ינוּ-נָ א ִה ֵ ּנה ֲחנוֹ ת ַה ּיוֹ ם לִ ין ּפֹה וְ יִ ַ
ֹא-א ָבה ָה ִא ׁיש לָ לוּן וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ְך וַ ָ ּיבֹא ַעד-נֹכַ ח
לְ ַד ְר ְּככֶ ם וְ ָהלַ כְ ָּת לְ א ָֹהלֶ ָך .י וְ ל ָ
יְ בוּס ִהיא יְ רו ׁ ָּש ִָלם וְ ִע ּמוֹ ֶצ ֶמד ֲחמוֹ ִרים ֲחבו ׁ ִּשים ו ִּפילַ גְ ׁשוֹ ִע ּמוֹ  .יא ֵהם ִעם-
ל-אדֹנָ יו לְ כָ ָ ּ
יר-היְ בו ִּסי
ל-ע ַ
ה-נא וְ נָ סו ָּרה ֶא ִ
ֹאמר ַה ַ ּנ ַער ֶא ֲ
יְ בוּס וְ ַה ּיוֹ ם ַרד ְמאֹד וַ ּי ֶ
ֹא-מ ְ ּבנֵ י
ל-עיר נָ כְ ִרי ֲא ׁ ֶשר ל ִ
ֹאמר ֵאלָ יו ֲאדֹנָ יו ל ֹא נָ סוּר ֶא ִ
ַה ּזֹאת וְ נָ לִ ין ָ ּב ּה .יב וַ ּי ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ָ ּנה וְ ָע ַב ְרנ ּו ַע ִ ּ
ֹאמר לְ נַ ֲערוֹ לְ ָך וְ נִ ְק ְר ָבה ְ ּב ַא ַחד ַה ּ ְמקֹמוֹ ת
ד-ג ְב ָעה .יג וַ ּי ֶ
וְ לַ נּ ּו ַב ִ ּג ְב ָעה אוֹ ָב ָר ָמה .יד וַ ַ ּי ַע ְבר ּו וַ ֵ ּילֵ כ ּו וַ ָּתבֹא לָ ֶהם ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ֵא ֶצל ַה ִ ּג ְב ָעה
ֲא ׁ ֶשר לְ ִבנְ יָ ִמן .טו וַ ָ ּי ֻסר ּו ׁ ָשם לָ בוֹ א לָ לוּן ַ ּב ִ ּג ְב ָעה וַ ָ ּיבֹא וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ִ ּב ְרחוֹ ב ָה ִעיר וְ ֵאין
ש ֶדה
ן-ה ּ ָ ׂ
ן-מ ֲע ֵשׂ ה ּו ִמ ַ
ִא ׁיש ְמ ַא ֵּסף-אוֹ ָתם ַה ַ ּביְ ָתה לָ לוּן .טז וְ ִה ֵ ּנה ִא ׁיש זָ ֵקן ָ ּבא ִמ ַ
שא
ָ ּב ֶע ֶרב וְ ָה ִא ׁיש ֵמ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וְ הוּא-גָ ר ַ ּב ִ ּג ְב ָעה וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ָמקוֹ ם ְ ּבנֵ י יְ ִמינִ י .יז וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ֹאמר ָה ִא ׁיש ַה ָ ּז ֵקן ָאנָ ה ֵתלֵ ְך ו ֵּמ ַאיִ ן
ת-ה ִא ׁיש ָהא ֵֹר ַח ִ ּב ְרחֹב ָה ִעיר וַ ּי ֶ
ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא ֶא ָ
ר-א ְפ ַריִ ם
ֹאמר ֵאלָ יו ע ְֹב ִרים ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ֵ ּבית-לֶ ֶחם יְ הו ָּדה ַעד-יַ ְר ְּכ ֵתי ַה ֶ
ָּתבוֹ א .יח וַ ּי ֶ
ד-בית לֶ ֶחם יְ הו ָּדה וְ ֶא ֵ ּ
ִמ ׁ ּ ָשם ָאנֹכִ י וָ ֵאלֵ ְך ַע ֵ ּ
ת-בית יְ הוָ ה ֲאנִ י הֹלֵ ְך וְ ֵאין ִא ׁיש
ם-מ ְס ּפוֹ א יֵ ׁש לַ ֲחמוֹ ֵרינ ּו וְ גַ ם לֶ ֶחם וָ יַ יִ ן
ם-ת ֶבן ַ ּג ִ
ְמ ַא ֵּסף אוֹ ִתי ַה ָ ּביְ ָתה .יט וְ גַ ֶּ
ם-ע ָב ֶד ָ
ֹאמר ָה ִא ׁיש ַה ָ ּז ֵקן
יך ֵאין ַמ ְחסוֹ ר ָּכל-דָּ ָבר .כ וַ ּי ֶ
יֶ ׁש-לִ י וְ לַ ֲא ָמ ֶת ָך וְ לַ ַ ּנ ַער ִע ֲ
יאה ּו לְ ֵביתוֹ ויבול
ל-תלַ ן .כא וַ יְ ִב ֵ
ל-מ ְחסוֹ ְר ָך ָעלָ י ַרק ָ ּב ְרחוֹ ב ַא ָּ
ׁ ָשלוֹ ם לָ ְך ַרק ָּכ ַ
יט ִיבים ֶאת-לִ ָ ּבם
(וַ ָ ּי ָבל) לַ ֲחמוֹ ִרים וַ ִ ּי ְר ֲחצ ּו ַרגְ לֵ ֶ
יהם וַ ּיֹאכְ ל ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ּתוּ .כב ֵה ּ ָמה ֵמ ִ
ל-הדָּ לֶ ת
וְ ִה ֵ ּנה ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ַאנְ ׁ ֵשי ְבנֵ ְ
י-בלִ ַ ּי ַעל נָ ַסבּ ּו ֶא ַ
ת-ה ַ ּביִ ת ִמ ְתדַּ ּ ְפ ִקים ַע ַ
ר-בא ֶא ֵ ּ
ת-ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ית ָך
ל-ב ְ
ל-ה ִא ׁיש ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּז ֵקן לֵ אמֹר הוֹ ֵצא ֶא ָ
ֹאמר ּו ֶא ָ
וַ ּי ְ
ל-ת ֵרע ּו
ל-א ַחי ַא ָּ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ַא ַ
יהם ָה ִא ׁיש ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת וַ ּי ֶ
וְ נֵ ָד ֶענּ וּ .כג וַ ֵ ּי ֵצא ֲאלֵ ֶ
ר-בא ָה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה ֶא ֵ ּ
נָ א ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ת-ה ְ ּנ ָבלָ ה ַה ּזֹאת .כד
ל-ת ֲעשׂ ּו ֶא ַ
יתי ַא ַּ
ל-ב ִ
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ה-נא אוֹ ָתם וְ ַענּ ּו אוֹ ָתם וַ ֲעשׂ ּו לָ ֶהם ַה ּטוֹ ב
ִה ֵ ּנה ִב ִּתי ַה ְ ּבתוּלָ ה ו ִּפילַ גְ ׁ ֵשה ּו אוֹ ִצ ָ
ֹא-אב ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם וְ לָ ִא ׁיש ַה ֶ ּזה ל ֹא ַת ֲעשׂ ּו דְּ ַבר ַה ְ ּנ ָבלָ ה ַה ּזֹאת .כה וְ ל ָ
יהם ַהחוּץ וַ ֵ ּי ְדע ּו אוֹ ָת ּה וַ ִ ּי ְת ַע ְּללוּ-
לִ ׁ ְשמ ַֹע לוֹ וַ ַ ּי ֲחזֵ ק ָה ִא ׁיש ְ ּב ִפילַ גְ ׁשוֹ וַ ּי ֵֹצא ֲאלֵ ֶ
ד-הבּ ֶֹקר וַ יְ ׁ ַש ְּלחו ָּה בעלות ַּ
(כ ֲעלוֹ ת) ַה ׁ ּ ָש ַחר .כו וַ ָּתבֹא ָה ִא ׁ ּ ָשה
ל-ה ַּליְ לָ ה ַע ַ
ָב ּה ָּכ ַ
ד-האוֹ ר .כז וַ ָ ּי ָקם
יה ׁ ּ ָשם ַע ָ
ר-אדוֹ נֶ ָ
ית-ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶש ֲ
לִ ְפנוֹ ת ַהבּ ֶֹקר וַ ִּת ּפֹל ּ ֶפ ַתח ֵ ּב ָ
יה ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ִ ּי ְפ ַּתח דַּ לְ תוֹ ת ַה ַ ּביִ ת וַ ֵ ּי ֵצא לָ לֶ כֶ ת לְ ַד ְרכּ וֹ וְ ִה ֵ ּנה ָה ִא ׁ ּ ָשה ִפילַ גְ ׁשוֹ
ֲאדֹנֶ ָ
יה קו ִּמי וְ נֵ לֵ כָ ה וְ ֵאין עֹנֶ ה
יה ַע ַ
נ ֶֹפלֶ ת ּ ֶפ ַתח ַה ַ ּביִ ת וְ יָ ֶד ָ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ל-ה ַּסף .כח וַ ּי ֶ
ל-ה ֲחמוֹ ר וַ ָ ּי ָקם ָה ִא ׁיש וַ ֵ ּילֶ ְך לִ ְמקֹמוֹ  .כט וַ ָ ּיבֹא ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ וַ ִ ּי ַּקח ֶאת-
וַ ִ ּי ָּק ֶח ָה ַע ַ
יה לִ ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר נְ ָת ִחים וַ יְ ׁ ַש ְּל ֶח ָה ְ ּבכֹל
ַה ּ ַמ ֲאכֶ לֶ ת וַ ַ ּי ֲחזֵ ק ְ ּב ִפילַ גְ ׁשוֹ וַ יְ נַ ְּת ֶח ָה לַ ֲע ָצ ֶמ ָ
ל-הר ֶֹאה וְ ָא ַמר ל ֹא-נִ ְהיְ ָתה וְ ל ֹא-נִ ְר ֲא ָתה ָּכזֹאת לְ ִמ ּיוֹ ם
ְ ּגבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל .ל וְ ָהיָ ה כָ ָ
יה ֻעצ ּו וְ ַד ֵ ּברוּ.
ֲעלוֹ ת ְ ּבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ִשׂ ימוּ-לָ כֶ ם ָעלֶ ָ

הסיפור נפתח בהצהרה שאין מלך בישראל .משתמע מכך שאין חוק
ואין אכיפה ואיש הישר בעיניו יעשה .בעיראק של אחרי נפילת סדאם
חוסיין האזרחים התאוננו שמצבם הורע .אומנם סדאם היה אכזר
ומפחיד ,הם טענו ,אבל אפשר היה ללכת ברחובות בבטחה ,ואילו
כעת יש אנרכיה.
בהמשך הסיפור אנו נחשפים להתנהגות מקבלת – האישה זנתה
ושבה לבית אביה .האיש ממתין ארבעה חודשים ולאחר מכן הולך
לקחתה מבית אביה .הוא רוצה "לדבר על ליבה" שתשוב איתו לביתם.
אביה מקבל אותו יפה ועוד מפציר בו פעם ועוד פעם שלא ימהר
לעזוב .האיש נענה להפצרות .אנו לא שומעים על צעקות ,האשמות
ומריבות .אנחנו כן שומעים על קבלה עמוקה של האחר על כשליו
ומגרעותיו והשאלה היחידה היא איך חיים יחד ולא מי צודק .בעולם
המעמדות של פעם (פילגש וכדומה) תפיסת העולם היתה פטליסטית
יותר ואיתה קבלה עמוקה של המצב.
בעל הבית מפציר באורח להישאר – סביר להניח שבחברה
מודרנית האנשים משימתיים יותר ועומדים על שלהם ולא היו נשארים
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כדי לרצות .על כן הפצרות מסוג זה לעיתים קרובות לא היו נענות
בחיוב .אבל בחברות המסורתיות של פעם והיום יש לאדם השפעה
לא מבוטלת על רעהו .ההשפעה יכולה להתבטא ברכילות ובהסתה,
בתחנונים ובחנופה ואף בבקשה להכנסת אורחים ולקרבה .כאשר
לאדם אין עצמי מגובש והוא חווה עצמו חלק מהאחר ומסביבתו
היכולת להשפיע עליו גדלה.
באותם ימים היה מקובל לאסוף אורחים מהרחוב ולהביאם הביתה.
זוהי מסורת הכנסת אורחים להלך המחפש מקום לינה במסעו הארוך
(כך ראינו בסיפור עבד אברהם המביא ליצחק את רבקה ובסיפור
יעקב ולבן) .ודאי שלא מקובל לפגוע באורח .והנה אנשי העיר דורשים
מבעל הבית להוציא אליהם את האורח כדי שיאנסו אותו – כלומר,
יבצעו בו מעשה סדום .אכן ,הסיפור מזכיר את מקרה סדום .גם שם
רצו בני המקום לאנוס את האורחים .סביר להניח שבאותם ימים אף
על פי שמשכב זכר היה אסור מהתורה ,בתרבות היום-יומית היתה
מתירנות רבה אפילו לעומת היום .דחפיהם ויצריהם של האנשים
היו מקובלים עליהם יותר והם ניסו להסתירם פחות ,לעומת ימינו
אנו ,כאשר קיימים לחצים חברתיים בנושא ההומוסקסואליות.
ייתכן גם שמבנה המשפחה העתיק הוביל למקרים רבים יותר של
הומוסקסואליות ממבנה המשפחה המודרני ,הנוטה ליתר שוויוניות.
אב מרוחק ולא מושג ואם חונקת ולא משחררת שעם נשיותה הילד
מזדהה עשויים לעודד להומוסקסואליות .במערכת משפחתית כזאת
הילד הופך את האב לאובייקט מיני תחת האם .אכן ,דפוסי ההורות
באותם ימים התאימו למבנה זה – הילד גודל רק על ידי אימו בקרבה
רבה ובשלב מאוחר יותר היה עליו להזדהות עם אביו המרוחק שלא
טיפל בו בינקותו כדי להיעשות גבר כמוהו .אך זוהי ללא ספק השערה
בלבד.
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בעל הבית מציע את בתו הבתולה ואת הפילגש כתחליף לאורח:
יש הכנסת אורחים ,יש מעמדות ובתך היא למעשה רכושך .סביר
להניח שבאותם ימים היו הרבה יותר מקרים של גילוי עריות או ניצול
מיני של האב את בתו מאשר בחברה המודרנית .אם אדם יכול להציע
את בתו לאחר כדי לשמור על כבודו כמארח לא מן הנמנע שיציע
אותה גם לעצמו לשם מימוש יצריו .בחברות המסורתיות של ימינו
דומה שיש לא מעט מקרים של גילוי עריות שאינם מגיעים לידיעת
הציבור משום שמירת כבוד האב וההנחה הבסיסית שהוא תמיד צודק.
כפי שאדם לא יאשים את אלוהיו ,כך מתקשים בחברות המסורתיות
להאשים את האב .במערכת כזאת שבה האב הוא כמו אלוהים ,ללא
גבולות וללא מגבלות ,סביר להניח שהפיתוי שלו לממש את יצריו
יהיה גדול יותר.
הפילגש עוברת אונס קבוצתי אכזרי והוא מסתיים במותה .כך,
בהיעדר אינדיבידואציה ,האדם של אותם ימים היה יכול להכניס
אורחים בצורה מרשימה ,לחוש צער כלפי בעלי חיים ולהזדהות איתם,
להזדהות עם הגר ,היתום והאלמנה ולעזור להם ,דוגמת "ואהבת לרעך
כמוך" ,אך באותה מידה היה יכול להתאכזר לאחר ולתת ליצריו
דרור ללא שום בקרה וקבלת אחריות אישית .המשותף לשני מקרים
קיצוניים אלה הוא היעדר הנפרדות מהאחר .בחברה אינדיבידואלית
שיש בה חשיבה עצמאית הפרט לא ימהר להזדהות עם האחר ,אלא
יסתפק בהבנתו (אמפתיה) ,אבל גם לא ימהר לפגוע באחר משום שיש
לו יותר עכבות מופנמות .לבני הימים ההם לא היו אותן הפנמות ולכן
עמדו לפניהם שתי אופציות – להבין את האחר באמצעות הזדהות
ותחושה שאנחנו אותו דבר ועל כן לא אעשה לו מה שאני לא רוצה
שיעשו לי או להפוך אותו לזר ושונה ועל כן הכול מותר .במילים
אחרות ,אני יכול לרחם על האחר או להילחם בו אבל אינני יכול
להישאר מרוחק ממנו ולא מעורב רגשית.
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בעלה של הפילגש חותך את גופה לשתים-עשרה חתיכות ושולח
לכל שבט חתיכה מהגופה .כך סיפרו את הסיפור באותם ימים – תמונה
אחת שווה אלף מילים או אין כמראה עיניים .בימינו אנו היינו שולחים
מכתב מפורט המתאר את השתלשלות האירועים ,דבר שיוצר רושם
שונה מאוד מפתיחת חבילה שבה יש חלקי גופה .זכור לי מקרה שבו
מנהל בית ספר ערבי רצה להפחיד מורה יהודייה .הוא קרא לה לחדרו
ואמר לה" :את רוצה לראות מה מצאתי באחת הכיתות?" הוא סימן לה
להתקרב ופתח את המגירה שלו בחופזה .המורה ראתה שם את דגל
פלסטין והוא מיהר לסגור אותה .המורה אכן נבהלה מאוד .אילו אמר
המנהל את הדברים במילים ,הרושם היה שונה לגמרי ,הרבה פחות
מבהיל .במקרה אחר ילד מחברה מסורתית לקח את המכונית של אימו
ללא רשות .העניין נודע לה .היא בחרה שלא לבוא ולומר לו שהיא
יודעת מה הוא עשה .בהזדמנות כלשהי היא נופפה לעברו בצרור
המפתחות של המכונית ורק שאלה אותו אם הוא מזכיר לו משהו.
הילד נבהל .אלה הם הכישורים החברתיים של בני החברה המסורתית
שבני החברה המודרנית הספיקו כבר לשכוח מעברם התרבותי.
אדם מודרני :לא כעסת על הפילגש שלך שברחה לך?
איש לוי :לא מכובד לכעוס עליה לעיני אביה.
אדם מודרני :למה חתכת את הגופה?
איש לוי :איך תסביר לעם הכי טוב את מה שקרה כאן?

מלחמת בני ישראל בבני בנימין – האם האב הקדמון פטור
מהסברים?
ל-בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ִּת ָּק ֵהל ָה ֵע ָדה ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד לְ ִמדָּ ן וְ ַע ְ ּ
פרק כ :א וַ ֵ ּי ְצא ּו ָּכ ְ ּ
ד-ב ֵאר
ל-ה ָעם כּ ֹל ׁ ִש ְב ֵטי
ׁ ֶש ַבע וְ ֶא ֶרץ ַה ִ ּגלְ ָעד ֶאל-יְ הוָ ה ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה .ב וַ ִ ּי ְתיַ צְּ ב ּו ּ ִפנּ וֹ ת ָּכ ָ
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יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְק ַהל ַעם ָה ֱאל ִֹהים ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף ִא ׁיש ַרגְ לִ י ׁשֹלֵ ף ָח ֶרב.
ֹאמר ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל דַּ ְ ּבר ּו
ג וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ְ ּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן ִּכ ָ
י-על ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה וַ ּי ְ
ֹאמר
ֵאיכָ ה נִ ְהיְ ָתה ָה ָר ָעה ַה ּזֹאת .ד וַ ַ ּי ַען ָה ִא ׁיש ַה ֵּלוִ י ִא ׁיש ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ִ ּנ ְר ָצ ָחה וַ ּי ַ
אתי ֲאנִ י ו ִּפילַ גְ ׁ ִשי לָ לוּן .ה וַ ָ ּי ֻקמ ּו ָעלַ י ַ ּב ֲעלֵ י ַה ִ ּג ְב ָעה
ַה ִ ּג ְב ָע ָתה ֲא ׁ ֶשר לְ ִבנְ יָ ִמן ָ ּב ִ
ת-פילַ גְ ׁ ִשי ִענּ ּו וַ ָּתמֹת .ו וָ א ֵֹחז
וַ ָ ּיסֹבּ ּו ָעלַ י ֶא ַ
ת-ה ַ ּביִ ת לָ יְ לָ ה אוֹ ִתי דִּ ּמ ּו לַ ֲהרֹג וְ ֶא ּ ִ
ל-שׂ ֵדה נַ ֲחלַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ָעשׂ ּו זִ ּ ָמה וּנְ ָבלָ ה
ְ ּב ִפילַ גְ ׁ ִשי וָ ֲאנַ ְּת ֶח ָה וָ ֲא ׁ ַש ְּל ֶח ָה ְ ּבכָ ְ
ל-ה ָעם
ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .ז ִה ֵ ּנה כֻ ְּלכֶ ם ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהב ּו לָ כֶ ם דָּ ָבר וְ ֵע ָצה ֲהל ֹם .ח וַ ָ ּי ָקם ָּכ ָ
ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד לֵ אמֹר ל ֹא נֵ לֵ ְך ִא ׁיש לְ ָא ֳהלוֹ וְ ל ֹא נָ סוּר ִא ׁיש לְ ֵביתוֹ  .ט וְ ַע ָּתה זֶ ה
יה ְ ּבגוֹ ָרל .י וְ לָ ַק ְחנ ּו ֲע ָשׂ ָרה ֲאנָ ׁ ִשים לַ ּ ֵמ ָאה לְ כֹל
ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר נַ ֲע ֶשׂ ה לַ ִ ּג ְב ָעה ָעלֶ ָ
ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֵּמ ָאה לָ ֶאלֶ ף וְ ֶאלֶ ף לָ ְר ָב ָבה לָ ַק ַחת ֵצ ָדה לָ ָעם לַ ֲעשׂ וֹ ת לְ בוֹ ָאם
ל-א ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל-
לְ גֶ ַבע ִ ּבנְ יָ ִמן ְּככָ ַ
ל-ה ְ ּנ ָבלָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .יא וַ ֵ ּי ָא ֵסף ָּכ ִ
ָה ִעיר ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ֲח ֵב ִרים.
ל-ש ְב ֵטי ִבנְ יָ ִמן לֵ אמֹר ָמה ָה ָר ָעה ַה ּזֹאת
יב וַ ִ ּי ׁ ְשלְ ח ּו ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּבכָ ׁ ִ
יתם
ת-ה ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּבנֵ ְ
ֲא ׁ ֶשר נִ ְהיְ ָתה ָ ּבכֶ ם .יג וְ ַע ָּתה ְּתנ ּו ֶא ָ
י-בלִ ַ ּי ַעל ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ִ ּג ְב ָעה וּנְ ִמ ֵ
וּנְ ַב ֲע ָרה ָר ָעה ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל וְ ל ֹא ָאב ּו ְ ּ
יהם ְ ּבנֵ י-
(בנֵ י) ִבנְ יָ ִמן לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל ֲא ֵח ֶ
ן-ה ָע ִרים ַה ִ ּג ְב ָע ָתה לָ ֵצאת לַ ּ ִמלְ ָח ָמה ִע ְ ּ
ם-בנֵ י
י-בנְ יָ ִמן ִמ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .יד וַ ֵ ּי ָא ְספ ּו ְבנֵ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .טו וַ ִ ּי ְת ּ ָפ ְקד ּו ְבנֵ י ִבנְ יָ ִמן ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ֵמ ֶה ָע ִרים ֶע ְשׂ ִרים וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֶאלֶ ף ִא ׁיש
ׁשֹלֵ ף ָח ֶרב לְ ַבד ִמ ּי ׁ ְֹש ֵבי ַה ִ ּג ְב ָעה ִה ְת ּ ָפ ְקד ּו ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ִא ׁיש ָ ּבחוּר .טז ִמכּ ֹל ָה ָעם
ש ֲע ָרה וְ ל ֹא
ל-ה ּ ַ ׂ
ַה ֶ ּזה ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ִא ׁיש ָ ּבחוּר ִא ֵּטר יַ ד-יְ ִמינוֹ ָּכל-זֶ ה קֹלֵ ַע ָ ּב ֶא ֶבן ֶא ַ
יַ ֲח ִטא.
יז וְ ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְת ּ ָפ ְקד ּו לְ ַבד ִמ ִ ּבנְ יָ ִמן ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף ִא ׁיש ׁשֹלֵ ף ָח ֶרב ָּכל-
ֹאמר ּו ְ ּבנֵ י
זֶ ה ִא ׁיש ִמלְ ָח ָמה .יח וַ ָ ּי ֻקמ ּו וַ ַ ּי ֲעל ּו ֵב ֵ
ית-אל וַ ִ ּי ׁ ְש ֲאל ּו ֵבאל ִֹהים וַ ּי ְ
ה-לנ ּו ַב ְּת ִח ָּלה לַ ּ ִמלְ ָח ָמה ִע ְ ּ
ֹאמר יְ הוָ ה יְ הו ָּדה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי יַ ֲעלֶ ָּ
ם-בנֵ י ִבנְ יָ ִמן וַ ּי ֶ
ל-ה ִ ּג ְב ָעה .כ וַ ֵ ּי ֵצא ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַב ְּת ִח ָּלה .יט וַ ָ ּיקוּמ ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ַ ּי ֲחנ ּו ַע ַ
לַ ּ ִמלְ ָח ָמה ִע ִ ּ
ל-ה ִ ּג ְב ָעה .כא וַ ֵ ּי ְצא ּו
ם-בנְ יָ ִמן וַ ַ ּי ַע ְרכ ּו ִא ָּתם ִא ׁיש-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמלְ ָח ָמה ֶא ַ
ן-ה ִ ּג ְב ָעה וַ ַ ּי ׁ ְש ִחית ּו ְביִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶאלֶ ף ִא ׁיש
י-בנְ יָ ִמן ִמ ַ
ְבנֵ ִ
ָא ְר ָצה .כב וַ ִ ּי ְת ַח ֵ ּזק ָה ָעם ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ּי ִֹספ ּו לַ ֲער ְֹך ִמלְ ָח ָמה ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר-
ָע ְרכ ּו ׁ ָשם ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ד-ה ֶע ֶרב
אשוֹ ן .כג וַ ַ ּי ֲעל ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ִ ּי ְבכּ ּו לִ ְפנֵ י-יְ הוָ ה ַע ָ
וַ ִ ּי ׁ ְש ֲאל ּו ַביהוָ ה לֵ אמֹר ַהאוֹ ִסיף לָ גֶ ׁ ֶשת לַ ּ ִמלְ ָח ָמה ִע ְ ּ
ֹאמר
ם-בנֵ י ִבנְ יָ ִמן ָא ִחי וַ ּי ֶ
יְ הוָ ה ֲעל ּו ֵאלָ יו.
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כד וַ ִ ּי ְק ְרב ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְ ּ
אתם
ל-בנֵ י ִבנְ יָ ִמן ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י .כה וַ ֵ ּי ֵצא ִבנְ יָ ִמן לִ ְק ָר ָ
ן-ה ִ ּג ְב ָעה ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י וַ ַ ּי ׁ ְש ִחית ּו ִב ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל עוֹ ד ׁ ְשמֹנַ ת ָע ָשׂ ר ֶאלֶ ף ִא ׁיש
ִמ ַ
ל-א ֶּלה ׁשֹלְ ֵפי ָח ֶרב .כו וַ ַ ּי ֲעל ּו כָ ְ ּ
ל-ה ָעם וַ ָ ּיבֹא ּו ֵבית-
ָא ְר ָצה ָּכ ֵ
ל-בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ כָ ָ
ד-ה ָע ֶרב וַ ַ ּי ֲעל ּו עֹלוֹ ת
ם-ההוּא ַע ָ
ֵאל וַ ִ ּי ְבכּ ּו וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו ׁ ָשם לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ ָ ּיצוּמ ּו ַב ּיוֹ ַ
ו ׁ ְּשלָ ִמים לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה .כז וַ ִ ּי ׁ ְש ֲאל ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּביהוָ ה וְ ׁ ָשם ֲארוֹ ן ְ ּב ִרית ָה ֱאל ִֹהים
ן-א ֲהרֹן ע ֵֹמד לְ ָפנָ יו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם לֵ אמֹר
ן-אלְ ָעזָ ר ֶ ּב ַ
ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם .כח ו ִּפינְ ָחס ֶ ּב ֶ
ַהאוֹ ִסף עוֹ ד לָ ֵצאת לַ ּ ִמלְ ָח ָמה ִע ְ ּ
ֹאמר יְ הוָ ה ֲעל ּו
ם-א ְחדָּ ל וַ ּי ֶ
י-בנְ יָ ִמן ָא ִחי ִא ֶ
ם-בנֵ ִ
ל-ה ִ ּג ְב ָעה ָס ִביב.
ִּכי ָמ ָחר ֶא ְּתנֶ נּ ּו ְביָ ֶד ָך .כט וַ ָ ּי ֶשׂ ם יִ ְשׂ ָר ֵאל א ְֹר ִבים ֶא ַ
ל וַ ַ ּי ֲעל ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְ ּ
ל-ה ִ ּג ְב ָעה ְּכ ַפ ַעם
ל-בנֵ י ִבנְ יָ ִמן ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ישי וַ ַ ּי ַע ְרכ ּו ֶא ַ
ן-ה ִעיר וַ ָ ּי ֵחלּ ּו לְ ַהכּ וֹ ת
י-בנְ יָ ִמן לִ ְק ַראת ָה ָעם ָהנְ ְּתק ּו ִמ ָ
ְ ּב ָפ ַעם .לא וַ ֵ ּי ְצא ּו ְבנֵ ִ
ית-אל וְ ַא ַחת ִ ּג ְב ָע ָתה
ֵמ ָה ָעם ֲחלָ לִ ים ְּכ ַפ ַעם ְ ּב ַפ ַעם ַ ּב ְמ ִסלּ וֹ ת ֲא ׁ ֶשר ַא ַחת עֹלָ ה ֵב ֵ
ֹאמר ּו ְ ּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן נִ ָ ּג ִפים ֵהם לְ ָפנֵ ינ ּו
ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה ִּכ ׁ ְשל ׁ ִֹשים ִא ׁיש ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .לב וַ ּי ְ
ל-ה ְמ ִסלּ וֹ ת .לג וְ כֹל
ְּכ ָב ִר ׁ
ן-ה ִעיר ֶא ַ
אשֹנָ ה ו ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ְמר ּו נָ נו ָּסה וּנְ ַת ְּקנוּה ּו ִמ ָ
יח ִמ ּ ְמקֹמוֹ
ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ָקמ ּו ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ וַ ַ ּי ַע ְרכ ּו ְ ּב ַב ַעל ָּת ָמר וְ א ֵֹרב יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמגִ ַ
ִמ ּ ַמ ֲע ֵרה-גָ ַבע .לד וַ ָ ּיבֹא ּו ִמ ֶ ּנגֶ ד לַ ִ ּג ְב ָעה ֲע ֶשׂ ֶרת ֲאלָ ִפים ִא ׁיש ָ ּבחוּר ִמ ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהם ָה ָר ָעה.
וְ ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ָּכ ֵב ָדה וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדע ּו ִּכי-נֹגַ ַעת ֲעלֵ ֶ
לה וַ ִ ּיגּ ֹף יְ הוָ ה ֶא ִ ּ
ת-בנְ יָ ִמן לִ ְפנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ַ ּי ׁ ְש ִחית ּו ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִבנְ יָ ִמן ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא
י-בנְ יָ ִמן ִּכי
ֶע ְשׂ ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֶאלֶ ף ו ֵּמ ָאה ִא ׁיש ָּכ ֵ
ל-א ֶּלה ׁשֹלֵ ף ָח ֶרב .לו וַ ִ ּי ְרא ּו ְבנֵ ִ
ר-שׂ מ ּו ֶאל-
ל-הא ֵֹרב ֲא ׁ ֶש ָ
נִ ָ ּגפ ּו וַ ִ ּי ְּתנ ּו ִא ׁיש-יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמקוֹ ם לְ ִבנְ יָ ִמן ִּכי ָב ְטח ּו ֶא ָ
ל-ה ִ ּג ְב ָעה וַ ִ ּי ְמ ׁש ְֹך ָהא ֵֹרב וַ ַ ּי ְך ֶא ָּ
ל-ה ִעיר
ַה ִ ּג ְב ָעה .לז וְ ָהא ֵֹרב ֵה ִח ׁיש ּו וַ ִ ּי ְפ ׁ ְשט ּו ֶא ַ
ת-כ ָ
ם-הא ֵֹרב ֶה ֶרב לְ ַה ֲעלוֹ ָתם ַמ ְשׂ ַאת
י-ח ֶרב .לח וְ ַה ּמוֹ ֵעד ָהיָ ה לְ ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ִע ָ
לְ ִפ ָ
ן-ה ִעיר .לט וַ ַ ּי ֲהפ ְֹך ִא ׁיש-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה ו ִּבנְ יָ ִמן ֵה ֵחל לְ ַהכּ וֹ ת ֲחלָ לִ ים
ֶה ָע ׁ ָשן ִמ ָ
ְ ּב ִא ׁיש-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכ ׁ ְשל ׁ ִֹשים ִא ׁיש ִּכי ָא ְמר ּו ַא ְך נִ גּ וֹ ף נִ ָ ּגף הוּא לְ ָפנֵ ינ ּו ַּכ ּ ִמלְ ָח ָמה
ָה ִר ׁ
ן-ה ִעיר ַע ּמוּד ָע ׁ ָשן וַ ִ ּי ֶפן ִ ּבנְ יָ ִמן ַא ֲח ָריו
אשֹנָ ה .מ וְ ַה ּ ַמ ְשׂ ֵאת ֵה ֵח ָּלה לַ ֲעלוֹ ת ִמ ָ
יל-ה ִעיר ַה ׁ ּ ָש ָמיְ ָמה .מא וְ ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ַפ ְך וַ ִ ּי ָ ּב ֵהל ִא ׁיש ִ ּבנְ יָ ִמן ִּכי
וְ ִה ֵ ּנה ָעלָ ה כְ לִ ָ
ָר ָאה ִּכי-נָ גְ ָעה ָעלָ יו ָה ָר ָעה .מב וַ ִ ּי ְפנ ּו לִ ְפנֵ י ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל-דֶּ ֶר ְך ַה ּ ִמ ְד ָ ּבר
יתים אוֹ תוֹ ְ ּבתוֹ כוֹ  .מג ִּכ ְּתר ּו ֶאת-
יק ְתה ּו וַ ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֶה ָע ִרים ַמ ׁ ְש ִח ִ
וְ ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ִה ְד ִ ּב ָ
ח-ש ֶמ ׁש .מד וַ ִ ּי ּ ְפל ּו
ִ ּבנְ יָ ִמן ִה ְר ִד ֻ
יפה ּו ְמנו ָּחה ִה ְד ִריכֻ ה ּו ַעד נֹכַ ח ַה ִ ּג ְב ָעה ִמ ּ ִמזְ ַר ׁ ָ
ה-ע ָשׂ ר ֶאלֶ ף ִא ׁיש ֶא ָּ
י-חיִ ל .מה וַ ִ ּי ְפנ ּו וַ ָ ּינֻ ס ּו
ל-א ֶּלה ַאנְ ׁ ֵש ָ
ת-כ ֵ
ִמ ִ ּבנְ יָ ִמן ׁ ְשמֹנָ ָ
ל-סלַ ע ָה ִר ּמוֹ ן וַ יְ עֹלְ לֻ ה ּו ַ ּב ְמ ִסלּ וֹ ת ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים ִא ׁיש וַ ַ ּי ְד ִ ּביק ּו
ַה ּ ִמ ְד ָ ּב ָרה ֶא ֶ
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ַא ֲח ָריו ַע ִ ּ
ל-הנּ ְֹפלִ ים ִמ ִ ּבנְ יָ ִמן ֶע ְשׂ ִרים
ד-ג ְדעֹם וַ ַ ּיכּ ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ַאלְ ּ ַפיִ ם ִא ׁיש .מו וַ יְ ִהי כָ ַ
וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֶאלֶ ף ִא ׁיש ׁשֹלֵ ף ֶח ֶרב ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ֶא ָּ
י-חיִ ל .מז וַ ִ ּי ְפנ ּו
ל-א ֶּלה ַאנְ ׁ ֵש ָ
ת-כ ֵ
ל-סלַ ע ָה ִר ּמוֹ ן ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ִא ׁיש וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו ְ ּב ֶסלַ ע ִר ּמוֹ ן ַא ְר ָ ּב ָעה
וַ ָ ּינֻ ס ּו ַה ּ ִמ ְד ָ ּב ָרה ֶא ֶ
ֳח ָד ׁ ִשים .מח וְ ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ָשב ּו ֶא ְ ּ
י-ח ֶרב ֵמ ִעיר ְמתֹם ַעד-
ל-בנֵ י ִבנְ יָ ִמן וַ ַ ּיכּ וּם לְ ִפ ֶ
ל-ה ָע ִרים ַה ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת ׁ ִש ְּלח ּו ָב ֵא ׁש.
ל-ה ִ ּנ ְמ ָצא ַ ּגם ָּכ ֶ
ְ ּב ֵה ָמה ַעד ָּכ ַ

מעניין שלא הסופר התנ"כי המספר לנו את הסיפור ולא בני ישראל
המופיעים בסיפור אינם מתקוממים אל מול אלוהים ,שמצד אחד
שולח אותם להילחם ומצד אחר דואג שיפסידו במלחמה .הם גם
לא מתקוממים אל מול הכוהן שמעביר להם מסר כושל זה .אם אכן
האירוע התרחש באמת אנו יכולים לשער שהכוהן האמין שבני ישראל
ינצחו ומכאן הדרך קצרה לחוש שזו מחשבה שהעביר לו אלוהים.
אכן ,יש קבלה מסוימת של השרירותיות של דמות הסמכות .מותר לה
לעשות ככל העולה על רוחה והסברים לא תמיד יש ואף אין מקום
לשאול שאלות .במשפחות מסורתיות ניתן להתרשם לעיתים שהורה
יכול לתת עונש לילדו מבלי להסביר לו דבר .לפעמים הילד מבין מדוע
ולפעמים אינו מבין .אבל ישנם גם מקרים שההורה ,באופן מתוכנן
ומודע ,אינו אומר לילד על מה הוא נענש .במקרים אלו המטרה היא
לעורר אצל הילד פחד מההורה הלא צפוי כדי שיכבד את ההורה
יותר .כך אנשים רבים בימינו אנו יאמרו בהקשרים למיניהם" :זה עונש
מאלוהים אבל אנו לא יודעים בדיוק מה עשינו .כנראה חטאנו משום
שאלוהים לא מעניש סתם כך" .גם במקרה הזה יש קבלה של העובדה
שהפרט נענש מבלי שהוא יודע על מה ולמה.
מנגד איננו רואים שום חשיבה אנליטית באשר לסיכוי לנצח
במלחמה ,חשיבה המשקללת סדרי גודל של כוחות ,מיומנויות וכדומה.
דומה שבשעת חרדה ,לפני יציאה למלחמה למשל ,החשיבה המאגית
והלא רציונלית מנצחת ,כפי שיכול לקרות לרבים מאיתנו ברגעי לחץ.
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אנו ,בחברה המודרנית ,בכל זאת נצפה מעצמנו ברגעים כאלה לפעול
מתוך חשיבה הגיונית ולא מתוך אמונה .התחושה היא שבימים ההם
אנשים סמכו על אמונתם יותר מאשר על עצמם .עמדה זו מונעת את
היכולת לבצע כל ניסוי מדעי פשוט שבו האדם הוא הסמכות.
בפעם השלישית בני ישראל נוקטים עורמה שמזכירה את כיבוש
העי .הם נסים מפני בני בנימין ,ואלה עוזבים את עירם ורודפים
אחריהם .בני בנימין מאמינים ששוב הם מנצחים כפי שכבר קרה
פעמיים בעבר .קבוצה מבני ישראל השוהים במארב נכנסים לעיר
והורגים את יושביה ומבעירים את העיר .כשרואים בני בנימין את
העשן הם נבהלים ,בני ישראל מקיפים אותם ומנצחים" .כי בתחבולות
תעשה לך מלחמה" נאמר במשלי (כד ,ו) או "באין תחבולות ייפול עם"
משלי ( יא ,יד) .אבל אנו בעת החדשה שכחנו את מלאכת העורמה
והתחבולות שמתפתחת בחסות הכרת האחר .אנו שקועים בתוך עצמנו
בחשיבה אנליטית ולוגית מנותקת מהאחר .כך בני החברה המסורתית
מיטיבים להכיר את בני החברה המודרנית מאשר להפך .בני החברה
המודרנית שקועים בעצמם ואילו המסורתיים שקועים באחר ,לטוב
ולרע .בני ישראל הבינו שבני שבט בנימין קיבלו ביטחון מופרז לאחר
שניצחו את בני ישראל פעמיים והם יכולים לנצל אותו לטובתם.
חשיבה אנליטית לא היתה מביאה בחשבון מניפולציות כאלה .היא
היתה מחשבת כמות כלי נשק ,כוח אש ותיאום בין הכוחות הלוחמים
ובונה מערך אנליטי שלם מבלי לנסות ולהבין את נפש האויב .זה
בדיוק מה שעשה סאדאת נשיא מצרים לישראל במלחמת יום כיפור
וישראל המערבית ,המודרנית והמתקדמת נפלה בפח .הוא גייס את
צבאו ועשה תרגיל צבאי שנראה כיציאה למלחמה .הדבר התגלה
לישראל ואף היא גייסה את כוחות המילואים ,מה שעלה לה כסף רב.
סאדאת חזר על התרגיל וערך שוב תמרון צבאי .ישראל גייסה שוב
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כוחות מילואים .בפעם השלישית ישראל כבר לא גייסה כוחות מתוך
מחשבה שלא תיתן לסאדאת לשטות בה .ואז יצא סאדאת למלחמה.
במקביל ,סאדאת שלח נציג שלו למדינה ניטרלית לספר שהוא
מתכוון לצאת בתוכנית שלום ביודעו שהמידע יודלף לישראל ויפגע
במוכנותה למלחמה .הוא גם הורה לחיילים מצרים לשבת גלויים
על הסוללה וללעוס קני סוף כאילו אין בהם כל חשש .כך גם הפך
חיזבאללה בהנהגת נסראללה למומחה למה שקורה בתוך ישראל ויצא
בהצהרות שמטרתן הפסיכולוגית היא לערער את המורל בישראל
(למשל ,כשמופיעה כתבה שצה"ל אינו מוכן למלחמה נסראללה עושה
מזה מטעמים) .באופן דומה איראן מצהירה השכם והערב שהיא
מתכוונת להשמיד את ישראל ואילו אנו על פי רוב מחרישים ,משום
שהצהרות מניפולטיביות כאלה מנוגדות לאופי המודרני המופנם
שלנו ואין לנו הכישורים החברתיים הדרושים כדי להשתמש בנשק
זה של הצהרות ,שעובד על הצד השני .אפשר להשיב למשל ש"רק מי
שמפחד מאוד וחש עצמו חלש מצהיר הצהרות כאלה" .אנו ,לעומת
זאת ,איננו מתעניינים במה שקורה אצל הצד השני .קשה מאוד לבן
החברה המודרנית ,האמון על חשיבה אנליטית שהפרט עושה בעצמו
ועם עצמו ,להיות ער לעולם מניפולטיבי זה של כישורים חברתיים.
אדם מודרני :איך יכול להיות שאלוהים שולח אתכם למלחמה
שתפסידו בה?
בן אותה העת :גם כשאבי היה מעניש אותי הוא לא תמיד אמר לי למה.

חטיפת הנשים – מי אשם?
פרק כא :א וְ ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ׁ ְש ַ ּבע ַ ּב ּ ִמ ְצ ּ ָפה לֵ אמֹר ִא ׁיש ִמ ּ ֶמנּ ּו ל ֹא-יִ ֵּתן ִ ּב ּתוֹ
ד-ה ֶע ֶרב לִ ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים
לְ ִבנְ יָ ִמן לְ ִא ׁ ּ ָשה .ב וַ ָ ּיבֹא ָה ָעם ֵ ּב ֵ
ית-אל וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו ׁ ָשם ַע ָ
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ֹאמר ּו לָ ָמה יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה זֹאת
וַ ִ ּי ְשׂ א ּו קוֹ לָ ם וַ ִ ּי ְבכּ ּו ְ ּבכִ י גָ דוֹ ל .ג וַ ּי ְ
ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ִה ּ ָפ ֵקד ַה ּיוֹ ם ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֵש ֶבט ֶא ָחד .ד וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמ ֳח ָרת וַ ַ ּי ׁ ְש ִּכימ ּו ָה ָעם
ּ-שם ִמזְ ֵ ּב ַח וַ ַ ּי ֲעל ּו עֹלוֹ ת ו ׁ ְּשלָ ִמים.
וַ ִ ּי ְבנו ׁ ָ
ל-ש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל-
ֹא-עלָ ה ַב ָּק ָהל ִמ ָּכ ׁ ִ
ֹאמר ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי ֲא ׁ ֶשר ל ָ
ה וַ ּי ְ
ֹא-עלָ ה ֶאל-יְ הוָ ה ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה לֵ אמֹר
יְ הוָ ה ִּכי ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ָהיְ ָתה לַ ֲא ׁ ֶשר ל ָ
מוֹ ת יו ָּמת .ו וַ ִ ּי ָ ּנ ֲחמ ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ִ ּ
ֹאמר ּו נִ גְ דַּ ע ַה ּיוֹ ם ׁ ֵש ֶבט
ל-בנְ יָ ִמן ָא ִחיו וַ ּי ְ
ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל .ז ַמ ַ ּ
ה-נ ֲע ֶשׂ ה לָ ֶהם לַ נּ וֹ ָת ִרים לְ נָ ׁ ִשים וַ ֲאנַ ְחנ ּו נִ ׁ ְש ַ ּב ְענ ּו ַביהוָ ה
ֹאמר ּו ִמי ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ִש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר
לְ ִבלְ ִּתי ֵּתת-לָ ֶהם ִמ ְ ּבנוֹ ֵתינ ּו לְ נָ ׁ ִשים .ח וַ ּי ְ
ל-ה ּ ַמ ֲחנֶ ה ִמ ָ ּי ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד ֶאל-
ל ָ
א-א ׁיש ֶא ַ
ֹא-עלָ ה ֶאל-יְ הוָ ה ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה וְ ִה ֵ ּנה ל ֹא ָב ִ
ּ-שם
ַה ָּק ָהל .ט וַ ִ ּי ְת ּ ָפ ֵקד ָה ָעם וְ ִה ֵ ּנה ֵא ׁ ָ
ין-שם ִא ׁיש ִמ ּיוֹ ׁ ְש ֵבי יָ ֵב ׁש ִ ּגלְ ָעד .י וַ ִ ּי ׁ ְשלְ חו ׁ ָ
יתם ֶאת-
ים-ע ָשׂ ר ֶאלֶ ף ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י ֶה ָחיִ ל וַ יְ ַצ ּו ּו אוֹ ָתם לֵ אמֹר לְ כ ּו וְ ִה ִּכ ֶ
ָ
ָה ֵע ָדה ׁ ְשנֵ
י-ח ֶרב וְ ַה ָ ּנ ׁ ִשים וְ ַה ָּטף .יא וְ זֶ ה ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעשׂ ּו ָּכל-
יוֹ ׁ ְש ֵבי יָ ֵב ׁש ִ ּגלְ ָעד לְ ִפ ֶ
ל-א ׁ ּ ָשה י ַֹד ַעת ִמ ׁ ְש ַּכב-זָ כָ ר ַּת ֲח ִרימוּ .יב וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ִמ ּיוֹ ׁ ְש ֵבי יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד
זָ כָ ר וְ כָ ִ
ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת נַ ֲע ָרה ְבתוּלָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-יָ ְד ָעה ִא ׁיש לְ ִמ ׁ ְש ַּכב זָ כָ ר וַ ָ ּי ִבא ּו אוֹ ָתם
ל-ה ּ ַמ ֲחנֶ ה ׁ ִשל ֹה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען.
ֶא ַ
ל-ה ֵע ָדה וַ יְ ַד ְ ּבר ּו ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י ִבנְ יָ ִמן ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶסלַ ע ִר ּמוֹ ן וַ ִ ּי ְק ְרא ּו
יג וַ ִ ּי ׁ ְשלְ ח ּו ָּכ ָ
לָ ֶהם ׁ ָשלוֹ ם .יד וַ ָ ּי ׁ ָשב ִ ּבנְ יָ ִמן ָ ּב ֵעת ַה ִהיא וַ ִ ּי ְּתנ ּו לָ ֶהם ַה ָ ּנ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ִח ּי ּו ִמ ְ ּנ ׁ ֵשי
י-ע ָשׂ ה יְ הוָ ה ּ ֶפ ֶרץ
ֹא-מ ְצא ּו לָ ֶהם ֵּכן .טו וְ ָה ָעם נִ ָחם לְ ִבנְ יָ ִמן ִּכ ָ
יָ ֵב ׁש ִ ּגלְ ָעד וְ ל ָ
ֹאמר ּו זִ ְקנֵ י ָה ֵע ָדה ַמ ַ ּ
ה-נ ֲע ֶשׂ ה לַ נּ וֹ ָת ִרים לְ נָ ׁ ִשים ִּכי-
ְ ּב ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל .טז וַ ּי ְ
יטה לְ ִבנְ יָ ִמן וְ ל ֹא-יִ ּ ָמ ֶחה ׁ ֵש ֶבט
נִ ׁ ְש ְמ ָדה ִמ ִ ּבנְ יָ ִמן ִא ׁ ּ ָשה .יז וַ ּי ְ
ֹאמר ּו יְ ֻר ׁ ּ ַשת ּ ְפלֵ ָ
ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל  .יח וַ ֲאנַ ְחנ ּו ל ֹא נוּכַ ל לָ ֵתת-לָ ֶהם נָ ׁ ִשים ִמ ְ ּבנוֹ ֵתינ ּו ִּכי-נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו ְבנֵ י-
ֹאמר ּו ִה ֵ ּנה ַחג-יְ הוָ ה ְ ּב ׁ ִשלוֹ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר ָארוּר נ ֵֹתן ִא ׁ ּ ָשה לְ ִבנְ יָ ִמן .יט וַ ּי ְ
ית-אל ִמזְ ְר ָחה ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש לִ ְמ ִס ָּלה ָהעֹלָ ה
ימה ֲא ׁ ֶשר ִמצְּ פוֹ נָ ה לְ ֵב ֵ
ִמ ָ ּי ִמים יָ ִמ ָ
ית-אל ׁ ְשכֶ ָמה ו ִּמ ֶ ּנגֶ ב לִ לְ בוֹ נָ ה .כ ויצו (וַ יְ ַצ ּווּ) ֶא ְ ּ
ת-בנֵ י ִבנְ יָ ִמן לֵ אמֹר לְ כ ּו
ִמ ֵ ּב ֵ
ת-שילוֹ לָ חוּל ַ ּב ּ ְמחֹלוֹ ת
יתם וְ ִה ֵ ּנה ִאם-יֵ ְצא ּו ְבנוֹ ׁ ִ
וַ ֲא ַר ְב ֶּתם ַ ּב ְּכ ָר ִמים .כא ו ְּר ִא ֶ
ן-ה ְּכ ָר ִמים וַ ֲח ַט ְפ ֶּתם לָ כֶ ם ִא ׁיש ִא ׁ ְש ּתוֹ ִמ ְ ּבנוֹ ת ׁ ִשילוֹ וַ ֲהלַ כְ ֶּתם ֶא ֶרץ
אתם ִמ ַ
יצ ֶ
וִ ָ
יהם
יהם לרוב (לָ ִריב) ֵאלֵ ינ ּו וְ ָא ַמ ְרנ ּו ֲאלֵ ֶ
ִ ּבנְ יָ ִמן .כב וְ ָהיָ ה ִּכי-יָ בֹא ּו ֲאבוֹ ָתם אוֹ ֲא ֵח ֶ
ָחנּ וּנ ּו אוֹ ָתם ִּכי ל ֹא לָ ַק ְחנ ּו ִא ׁיש ִא ׁ ְש ּתוֹ ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה ִּכי ל ֹא ַא ֶּתם נְ ַת ֶּתם לָ ֶהם ָּכ ֵעת
ן-ה ּ ְמחֹלְ לוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
ֶּת ְא ׁ ָשמוּ .כג וַ ַ ּי ֲעשׂ וּ-כֵ ן ְ ּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן וַ ִ ּי ְשׂ א ּו נָ ׁ ִשים לְ ִמ ְס ּ ָפ ָרם ִמ ַ
ת-ה ָע ִרים וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו ָ ּב ֶהם .כד וַ ִ ּי ְת ַה ְּלכ ּו
ָ ּגזָ ל ּו וַ ֵ ּילְ כ ּו וַ ָ ּי ׁשוּב ּו ֶאל-נַ ֲחלָ ָתם וַ ִ ּי ְבנ ּו ֶא ֶ
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ִמ ׁ ּ ָשם ְ ּבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ִא ׁיש לְ ׁ ִש ְבטוֹ וּלְ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ וַ ֵ ּי ְצא ּו ִמ ׁ ּ ָשם ִא ׁיש
לְ נַ ֲחלָ תוֹ .
כה ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ֵאין ֶמלֶ ְך ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ׁיש ַה ָ ּי ׁ ָשר ְ ּב ֵעינָ יו יַ ֲע ֶשׂ ה.

הסיפור מתחיל ונגמר במילים "אין מלך בישראל" .אכן ,סיפור הזוי
זה יכול להתרחש רק כשאין חוקים ברורים ויש להמציאם שוב
ושוב כתגובה להתרחשויות .קשה לדמיין כמובן מצב כזה בחברה
דמוקרטית שיש בה חוקים לרוב ואולי גם בחברה מסורתית שיש בה
שליט טוטליטרי.
במלחמה טבחו בני ישראל גם את נשות שבט בנימין ומעט הגברים
הנותרים מבנימין נשארו לאחר המלחמה ללא נשים .בני ישראל
נשבעו שלא לתת לשבט בנימין מבנותיהם אבל בעת ובעונה אחת גם
בכו והתאבלו על הכחדתו של השבט .סתירה זו עדיין ניתנת להבנה –
כועסים ומרחמים גם יחד על קרוב משפחה שחטא .עתה בני ישראל
לכודים בשבועה שנשבעו (כפי שכבר ראינו בעבר בסיפור ברכת יצחק
לבניו וגם בסיפור הגבעונים) והם חייבים לקיימה .האם יקבלו אמפתיה
מהסמכות האלוהית שתבין את מצבם ואת צורכיהם? תשכחו מזה.
עליהם למצוא טריק שיעקוף את השבועה מבלי להפר אותה" :מילה
היא מילה" .הפתרון נמצא בשבועה האחרת שבני ישראל נשבעו – מי
שלא יצטרף אליהם למלחמה בבני בנימין יומת ,שבועה המתמצתת
את מהות הקולקטיביות שהיתה מקובלת באותם ימים .התברר
שתושבי יבש גלעד לא הצטרפו למחנה בני ישראל .הקולקטיביות
מצויה גם בפרטים – איש מתושבי יבש גלעד לא הצטרף .דומה שאילו
הצטרפו כמה מיושבי יבש גלעד זה היה מספק .כך יוצרים חברה שבה
האחד אחראי על התנהגותו של רעהו לא פחות מאשר על התנהגותו
שלו והוא מתערב בצדק בהתנהגות רעהו העלולה להשפיע עמוקות
גם עליו .בני ישראל טובחים את כל הגברים ואת הנשים הנשואות
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מבני יבש גלעד ומשאירים בחיים ארבע-מאות בתולות ומציעים אותן
לנותרים משבט בנימין .אכן ,דומה שההחלטה מי יחיה ומי ימות היא
די שרירותית :פתאום רוצים להציל את שבט בנימין אבל משמידים את
מי שלא הצטרף למלחמה נגדו ונותנים לשבט בנימין את הבנות של
אלה שלא הצטרפו למלחמה .הכול כדי לחוש שלא הפרו את השבועה.
החשיבה הזאת מזכירה מעט חשיבה של ילדים – ההתנהגות ,מראית
העין וההיצמדות למילים חשובות מהמהות .עתה לשבט בנימין עדיין
חסרות נשים .בני ישראל ,שאינם יכולים להפר את שבועתם שלא
לתת לבני בנימין נשים ,מציעים להם להתחבא בכרמים וכשבנות
שילה יצאו לרקוד יחטפו מהן .לחטוף נשים מותר אך להפר שבועה
אסור .זה עדיין מובן .השבועה קשורה לאלוהים והנשים הן רכוש.
ואולם כשיבואו בני משפחותיהן של הנשים להתלונן על החטיפה,
בני ישראל מציעים לבני בנימין להשיב להם כך" :אתם לא נתתם לנו
נשים ,לכן אתם אשמים" .כך חוו בני ישראל את עצמם ערבים זה לזה:
"אם אני לא נתתי לך את בתי וכעת אתה חטפת אותה ,אני אחראי
משום שאני השארתי אותך ללא אישה" .זוהי החשיבה הקולקטיבית
במיטבה .בני ישראל חשו אחראים לבני בנימין שחטאו – הם צריכים
למצוא להם פתרון לעניין הנשים משום שהם חשים אשמים על כך
ששבט בנימין בסכנת הכחדה .אנו לא שומעים מילה על האחריות של
בני בנימין בכל הסיפור הזה של פילגש בגבעה .כך כשמישהו עושה
מעשה לא ראוי בחברות מסורתיות מיד ישאלו מי גרם לו לעשות את
המעשה ולא יצפו ממנו לאחריות אישית .חמאס למשל אומר שהאויב
הציוני מכריח אותו לירות בו.
יום אחד שחררתי תלמידים בני החברה המסורתית רבע שעה לפני
תום השיעור מסיבות כלשהן .בשיעור שלאחריו הם ביקשו להשתחרר
כמו בשיעור הקודם ,רבע שעה לפני תום השיעור .הסברתי להם
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שהשיעור שעבר היה מקרה יוצא דופן שבו היה עלי לשחררם לפני
הזמן .אבל היו ביניהם שטענו שאני אשם משום שאני הרגלתי אותם
לסיים את השיעור לפני הזמן וכעת אני מרע להם את התנאים .כלומר,
בעיניהם תפקידי כמורה הוא לדאוג שהם לא יחושו כל תסכול .הם לא
הצליחו לקבל אחריות אישית על כך שבשבוע שעבר הם נהנו וכעת
הם אולי חווים קצת מפח נפש מכך שהשיעור מסתיים במועדו.
אדם מודרני :לא נראה לך אכזרי להרוג את כל הנשים הנשואות ואת
הגברים מבני יבש גלעד ולקחת את הבנות הצעירות והבתולות ולתת
אותן לבני בנימין? איך תרגיש בחורה צעירה שהרגו את כל משפחתה
ומכריחים אותה כעת להתחתן עם מישהו שאיננה מכירה?
בן אותה העת :בתחילה זה קשה ,אחר כך הן מתרגלות .הן מתנחמות
בכך שהחברות שלהן זכו לאותו גורל שהוא ודאי טוב יותר מגורלה
של שפחה או פילגש.
אדם מודרני :בני שילה אשמים בכך שחוטפים את בנותיהם?
בן אותה העת :מי הביא את שבט בנימין למצב הזה?
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שמואל א
חנה ופנינה – אהבה אז והיום
ן-ה ָר ָמ ַתיִ ם צוֹ ִפים ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם ו ׁ ְּשמוֹ ֶאלְ ָקנָ ה ֶ ּבן-
פרק א :א וַ יְ ִהי ִא ׁיש ֶא ָחד ִמ ָ
ן-תֹח ּו ֶבן-צוּף ֶא ְפ ָר ִתי .ב וְ לוֹ ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ׁ ֵשם ַא ַחת ַח ָ ּנה
ן-אלִ יהוּא ֶ ּב ּ
יְ ר ָֹחם ֶ ּב ֱ
וְ ׁ ֵשם ַה ׁ ּ ֵשנִ ית ּ ְפנִ ָ ּנה וַ יְ ִהי לִ ְפנִ ָ ּנה יְ לָ ִדים וּלְ ַח ָ ּנה ֵאין יְ לָ ִדים .ג וְ ָעלָ ה ָה ִא ׁיש ַההוּא
ימה לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹת וְ לִ זְ בּ ַֹח לַ יהוָ ה ְצ ָבאוֹ ת ְ ּב ׁ ִשל ֹה וְ ׁ ָשם ׁ ְשנֵ י ְבנֵ י-
ֵמ ִעירוֹ ִמ ָ ּי ִמים יָ ִמ ָ
ֵעלִ י ָח ְפנִ י ו ִּפנְ ָחס כּ ֲֹהנִ ים לַ יהוָ ה .ד וַ יְ ִהי ַה ּיוֹ ם וַ ִ ּיזְ ַ ּבח ֶאלְ ָקנָ ה וְ נָ ַתן לִ ְפנִ ָ ּנה ִא ׁ ְש ּתוֹ
וּלְ כָ ָ ּ
ת-ח ָ ּנה ָא ֵהב
יה ו ְּבנוֹ ֶת ָ
ל-בנֶ ָ
יה ָמנוֹ ת .ה וּלְ ַח ָ ּנה יִ ֵּתן ָמנָ ה ַא ַחת ַא ּ ָפיִ ם ִּכי ֶא ַ
וַ יהוָ ה ָסגַ ר ַר ְח ָמ ּה .ו וְ כִ ֲע ַס ָּתה ָצ ָר ָת ּה ַ ּג ַּ
י-סגַ ר יְ הוָ ה
ם-כ ַעס ַ ּב ֲעבוּר ַהרְּ ִע ָמ ּה ִּכ ָ
ְ ּב ַעד ַר ְח ָמ ּה .ז וְ כֵ ן יַ ֲע ֶשׂ ה ׁ ָשנָ ה ְב ׁ ָשנָ ה ִמדֵּ י ֲעל ָֹת ּה ְ ּב ֵבית יְ הוָ ה ֵּכן ַּתכְ ִע ֶס ָ ּנה
יש ּה ַח ָ ּנה לָ ֶמה ִת ְב ִּכי וְ לָ ֶמה ל ֹא
ֹאמר לָ ּה ֶאלְ ָקנָ ה ִא ׁ ָ
וַ ִּת ְב ֶּכה וְ ל ֹא תֹאכַ ל .ח וַ ּי ֶ
ְ
תֹאכְ לִ י וְ לָ ֶמה יֵ ַרע לְ ָב ֵב ְך ֲהלוֹ א ָאנֹכִ י טוֹ ב לָ ך ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ָ ּבנִ ים.

איך היו חיי המשפחה באותם ימים? לאלקנה היו שתי נשים והן
כנראה לא הסתדרו ביניהן היטב .לא תמיד זה היה כך .לעיתים הנשים
הסתדרו ביניהן יפה כמו רחל ולאה ,שהחליטו יחדיו היכן יישן יעקב
בלילה (סיפור הדודאים) .פנינה עוקצת כנראה את חנה על כך שאין
לה ילדים ,מה שהיה חשוב מאוד באותם ימים ואף היום .אלקנה
אוהב את חנה ונותן לה מנת אוכל כפולה .לא ,אין צדק ושוויון .יש
כאלה שאוהבים אותם יותר ויש כאלה שפחות והאדם אינו מחויב
לשוויון מתוך אחריות אישית אפילו לא למראית עין .הרגש קובע
את ההתנהגות יותר מאשר המצפון (כך קיפח יעקב את האחים ביחס
ליוסף) .אלקנה מזדהה עם חנה ואומר לה שהוא טוב בעבורה מעשרה
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בנים .זה משפט של הזדהות ולא של אמפתיה .הוא אינו אומר לה "אני
מבין כמה קשה לך" .הוא אפילו אינו אומר לה "בואי נקווה שיהיה
בסדר" .הוא נותן לה פתרון – תחשבי שאני שלך ואני איתך וזה שווה
הרבה ילדים .אהבה באותם ימים היתה הזדהות עמוקה עם הצד השני.
אהבה בימינו קרוצה מאותם חומרים אולם בני הזוג עשויים להיות
נפרדים יותר זה מזה .כל אחד מהם יבין את הקושי של האחר אבל
לא ממש ייכנס לנעליו ויראה את העולם מבעד לעיניו כפי שעושים
בהזדהות ,כפי שעשה אלקנה.
אדם מודרני :אלקנה ,נראה לך הוגן לתת לחנה מנת אוכל כפולה?
אלקנה :אתה לא מבין שהיא מסכנה ואני צריך לפצות אותה?
אדם מודרני :אתה לא סומך עליה שתסתדר בעצמה?
אלקנה :איך?
אדם מודרני :חנה ,למה את נותנת לפנינה לפגוע בך כך?
חנה :כשאני בוכה אישי אוהב אותי יותר אבל אל תספר לו.

לידת שמואל – איך נוטעים באדם נטיות מזוכיסטיות?
פרק א :ט וַ ָּת ָקם ַח ָ ּנה ַא ֲח ֵרי ָאכְ לָ ה ְב ׁ ִשל ֹה וְ ַא ֲח ֵרי ׁ ָשתֹה וְ ֵעלִ י ַהכּ ֵֹהן י ׁ ֵֹשב ַעל-
ל-מזוּזַ ת ֵהיכַ ל יְ הוָ ה  .י וְ ִהיא ָמ ַרת נָ ֶפ ׁש וַ ִּת ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל-יְ הוָ ה ו ָּבכֹה
ַה ִּכ ֵּסא ַע ְ
ם-ראֹה ִת ְר ֶאה ָ ּב ֳענִ י ֲא ָמ ֶת ָך וּזְ כַ ְר ַּתנִ י
ֹאמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת ִא ָ
ִת ְב ֶּכה .יא וַ ִּתדּ ֹר נֶ ֶדר וַ ּת ַ
ת-א ָמ ֶת ָך וְ נָ ַת ָּתה לַ ֲא ָמ ְת ָך זֶ ַרע ֲאנָ ׁ ִשים וּנְ ַת ִּתיו לַ יהוָ ה ָּכל-יְ ֵמי ַח ָ ּייו
ֹא-ת ׁ ְש ַּכח ֶא ֲ
וְ ל ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
וּמוֹ ָרה ל ֹא-יַ ֲעלֶ ה ַעל-ר ׁ
ֹאשוֹ  .יב וְ ָהיָ ה ִכי ִה ְר ְב ָתה לְ ִה ְת ַפ ֵלל לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וְ ֵעלִ י ׁש ֵֹמר
ּ
ּ
ּ
ּ
יה ָנעוֹ ת וְ קוֹ לָ ּה ל ֹא יִ ׁ ָש ֵמ ַע
יה .יג וְ ַח ָ ּנה ִהיא ְמ ַד ֶב ֶרת ַעל-לִ ָב ּה ַרק ְשׂ ָפ ֶת ָ
ת-פ ָ
ֶא ּ ִ
ד-מ ַתי ִּת ׁ ְש ַּת ָּכ ִרין ָה ִס ִירי ֶאת-
יה ֵעלִ י ַע ָ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
וַ ַ ּי ְח ׁ ְש ֶב ָה ֵעלִ י לְ ׁ ִשכּ ָֹרה .יד וַ ּי ֶ
ֹאמר ל ֹא ֲאדֹנִ י ִא ׁ ּ ָשה ְק ׁ ַשת-רו ַּח ָאנֹכִ י וְ יַ יִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר
יֵ ינֵ ְך ֵמ ָעלָ יִ ְך .טו וַ ַּת ַען ַח ָ ּנה וַ ּת ֶ
ת-א ָמ ְת ָך לִ ְפנֵ י ַ ּבת-
ל-ת ֵּתן ֶא ֲ
יתי וָ ֶא ׁ ְש ּפ ְֹך ֶאת-נַ ְפ ׁ ִשי לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה .טז ַא ִּ
ל ֹא ׁ ָש ִת ִ
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ֹאמר לְ כִ י לְ ׁ ָשלוֹ ם
יחי וְ כַ ְע ִסי דִּ ַ ּב ְר ִּתי ַע ֵ
י-מרֹב ִשׂ ִ
ְ ּבלִ ָ ּי ַעל ִּכ ֵ
ד-ה ָ ּנה .יז וַ ַ ּי ַען ֵעלִ י וַ ּי ֶ
ֹאמר ִּת ְמ ָצא ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך
ת-שלָ ֵת ְך ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַאלְ ְּת ֵמ ִע ּמוֹ  .יח וַ ּת ֶ
וֵ אל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ֵּתן ֶא ׁ ֵ
ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָ
ֹא-היוּ-לָ ּה עוֹ ד .יט וַ ַ ּי ׁ ְש ִּכמ ּו
יה ל ָ
יך וַ ֵּתלֶ ְך ָה ִא ׁ ּ ָשה לְ ַד ְר ָּכ ּה וַ ּתֹאכַ ל ו ָּפנֶ ָ
ַבבּ ֶֹקר וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו וַ ָ ּיבֹא ּו ֶא ֵ ּ
יתם ָה ָר ָמ ָתה וַ ֵ ּי ַדע ֶאלְ ָקנָ ה ֶאת-
ל-ב ָ
ַח ָ ּנה ִא ׁ ְש ּתוֹ וַ ִ ּיזְ ְּכ ֶר ָה יְ הוָ ה .כ וַ יְ ִהי לִ ְת ֻקפוֹ ת ַה ָ ּי ִמים וַ ַּת ַהר ַח ָ ּנה וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן וַ ִּת ְק ָרא
ת-שמוֹ ׁ ְשמו ֵּאל ִּכי ֵמיְ הוָ ה ׁ ְש ִאלְ ִּתיו .כא וַ ַ ּי ַעל ָה ִא ׁיש ֶאלְ ָקנָ ה וְ כָ ֵ ּ
ל-ביתוֹ לִ זְ בּ ַֹח
ֶא ׁ ְ
יש ּה ַעד
י-א ְמ ָרה לְ ִא ׁ ָ
לַ יהוָ ה ֶאת-זֶ ַבח ַה ָ ּי ִמים וְ ֶאת-נִ ְדרוֹ  .כב וְ ַח ָ ּנה ל ֹא ָעלָ ָתה ִּכ ָ
ֹאמר לָ ּה
ת-פנֵ י יְ הוָ ה וְ יָ ׁ ַשב ׁ ָשם ַעד-עוֹ לָ ם .כג וַ ּי ֶ
יִ ָ ּג ֵמל ַה ַ ּנ ַער וַ ֲה ִבא ִֹתיו וְ נִ ְר ָאה ֶא ּ ְ
יש ּה ֲע ִשׂ י ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינַ יִ ְך ׁ ְש ִבי ַע ָ ּ
ד-ג ְמלֵ ְך אֹתוֹ ַא ְך יָ ֵקם יְ הוָ ה ֶאת-דְּ ָברוֹ
ֶאלְ ָקנָ ה ִא ׁ ָ
וַ ֵּת ׁ ֶשב ָה ִא ׁ ּ ָשה וַ ֵּתינֶ ק ֶא ְ ּ
ת-בנָ ּה ַעד-גָ ְמלָ ּה אֹתוֹ  .כד וַ ַּת ֲעלֵ ה ּו ִע ּ ָמ ּה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְ ּג ָמלַ ּת ּו
יפה ַא ַחת ֶק ַמח וְ נֵ ֶבל יַ יִ ן וַ ְּת ִב ֵאה ּו ֵבית-יְ הוָ ה ׁ ִשלוֹ וְ ַה ַ ּנ ַער
ְ ּב ָפ ִרים ׁ ְשל ׁ ָֹשה וְ ֵא ָ
ֹאמר ִ ּבי ֲאדֹנִ י ֵחי
נָ ַער  .כה וַ ִ ּי ׁ ְש ֲחט ּו ֶא ַ
ל-עלִ י .כו וַ ּת ֶ
ת-ה ַ ּנ ַער ֶא ֵ
ת-ה ּ ָפר וַ ָ ּי ִבא ּו ֶא ַ
ל-ה ַ ּנ ַער
נַ ְפ ׁ ְש ָך ֲאדֹנִ י ֲאנִ י ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ִ ּנצֶּ ֶבת ִע ּ ְמכָ ה ָ ּבזֶ ה לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאל-יְ הוָ ה .כז ֶא ַ
ת-ש ֵאלָ ִתי ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֵמ ִע ּמוֹ   .כח וְ גַ ם ָאנֹכִ י
ַה ֶ ּזה ִה ְת ּ ַפ ָּללְ ִּתי וַ ִ ּי ֵּתן יְ הוָ ה לִ י ֶא ׁ ְ
ל-ה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה הוּא ׁ ָשאוּל לַ יהוָ ה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ׁ ָשם לַ יהוָ ה.
ִה ׁ ְש ִאלְ ִּתה ּו לַ יהוָ ה ָּכ ַ

חנה מתפללת לאלוהים .עלי מאשים אותה שהיא שיכורה במקום
לראות שקשה לה .כך קורה לרבים מאיתנו .קל יותר להאשים מישהו
מאשר להבין שקשה לו .חנה משיבה לו מתוך חיבור רגשי יפה שלא
היה מבייש גם אנשים המודעים לעצמם בימינו .רבים ערים לכך שהם
פגועים או לכך שהם כועסים אבל בדרך כלל לא לשניהם גם יחד.
והנה חנה מודה שהיא גם פגועה מאוד וגם כועסת .עלי מתקן את
טעותו על נקלה ,מה שללא ספק מציג אותו באור יפה ,ומברך אותה.
לסיום חנה אומרת לו" ,אם נא מצאתי חן בעיניך ."...בימינו אנשים
אינם נוהגים לומר זה לזה "אני רוצה למצוא חן בעיניך" .זו חנופה או
התחננות שאינה במקומה .אני רוצה למצוא חן בעיני האחר ,יגידו
רבים בימינו ,אבל זה נתון להחלטת האחר ולא לבקשתי .אין זה מכובד
לבן החברה המודרנית להתחנף לאחר או להתחנן אליו כדי למצוא
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חן בעיניו והתנהגות כזאת קרוב לוודאי שלא תמצא חן בעיני האחר.
זוהי חברה מודרנית עצמאית ולכל אחד יש מחשבות ורגשות משלו
ויש פחות ניסיון להפעיל את האחר .לסיום ,חנה נשבעה להביא את
בנה שייוולד לעלי הכוהן כדי שישרת את אלוהים ,היא אינה שואלת
את בנה מה הוא רוצה .היא החליטה בשבילו .עוד שיעור בהיעדר
עצמאות ונפרדות באותם ימים .לעיתים קרובות לאדם יש ייעוד שלא
הוא בוחר אותו ולא ניתן לשנותו .בדומה לאדם שנולד למעמד סוציו-
אקונומי מסוים בעת העתיקה ,מה שיקבע כנראה את חייו ואת עתידו
באופן שלא ניתן לשנותו .על פי רוב אנשים קיבלו את גורלם זה ללא
מרד או טרוניות והזדהו איתו.
אם נשתחרר לרגע מקידושו של הטקסט התנ"כי הגורם לנו לקבלו
כמובן מאליו ,נכיר בעובדה שתחילה דמות הסמכות מונעת מחנה ילד.
הדבר גורם לחנה להתחנן בפני הסמכות כדי שתזכה בילד .לבסוף
כשהיא זוכה בו היא אינה כועסת על דמות הסמכות שמנעה ממנה
ילד וגרמה לה סבל מתמשך ,אלא היא אסירת תודה לסמכות על כך
שלבסוף נתנה לה ילד .כעת היא מוכנה לפצות את דמות הסמכות על
"הטובה" שעשתה לה ולהשיב לה את הילד שהיא כה רצתה .זוהי,
לעניות דעתי ,דוגמה נפלאה לאופן שבו אפשר להתל בנפש האנושית
ולטעת באדם נטיות מזוכיסטיות.
אדם מודרני :חנה ,לא קשה לך לוותר על הילד שלך ,שמעתה לא יהיה
איתך ,אחרי שחיכית לו כל כך הרבה זמן?
חנה :זה קשה אבל הקרבה שתהיה לו לאלוהים מפצה אותנו.
אדם מודרני :איך את מבינה את זה שאלוהים עצר את רחמך וכעת את
עוד נותנת לו מתנה? ממש מגיע לו פרס.
חנה :אלוהים הוא טוב ואל תגיד שום דבר אחר.
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למה העם רוצה מלך?
פרק ח :א וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ֵקן ׁ ְשמו ֵּאל וַ ָ ּי ֶשׂ ם ֶא ָ ּ
ת-בנָ יו ׁש ְֹפ ִטים לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל .ב וַ יְ ִהי
ׁ ֶש ְ ּ
ֹא-הלְ כ ּו
ם-בנוֹ ַה ְ ּבכוֹ ר יוֹ ֵאל וְ ׁ ֵשם ִמ ׁ ְשנֵ ה ּו ֲא ִב ָ ּיה ׁש ְֹפ ִטים ִ ּב ְב ֵאר ׁ ָש ַבע .ג וְ ל ָ
ָבנָ יו ִ ּב ְד ָרכָ ו וַ ִ ּי ּט ּו ַא ֲח ֵרי ַה ָ ּב ַצע וַ ִ ּי ְקחו ׁ
ּ-ש ַֹחד וַ ַ ּי ּט ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט.
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה
ל-שמו ֵּאל ָה ָר ָמ ָתה .ה וַ ּי ְ
ד וַ ִ ּי ְת ַק ְ ּבצ ּו כּ ֹל זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ָ ּיבֹא ּו ֶא ׁ ְ
ְ
יך ל ֹא ָהלְ כ ּו ִ ּב ְד ָרכֶ ָ
ַא ָּתה זָ ַקנְ ָּת ו ָּבנֶ ָ
ה-לנ ּו ֶמלֶ ך לְ ׁ ָש ְפ ֵטנ ּו ְּככָ ל-
ימ ָּ
יך ַע ָּתה ִשׂ ָ
ה-לנ ּו ֶמלֶ ְך לְ ׁ ָש ְפ ֵטנ ּו
ַהגּ וֹ יִ ם .ו וַ ֵ ּי ַרע ַהדָּ ָבר ְ ּב ֵעינֵ י ׁ ְשמו ֵּאל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ְּתנָ ָּ
וַ ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ְשמו ֵּאל ֶאל-יְ הוָ ה.
יך ִּכי ל ֹא א ְֹתךָ
ֹאמר ּו ֵאלֶ ָ
ל-שמו ֵּאל ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹ ל ָה ָעם לְ כֹל ֲא ׁ ֶשר-י ְ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ׁ ְ
ז וַ ּי ֶ
ְ
ר-עשׂ ּו ִמ ּיוֹ ם ַה ֲעל ִֹתי
יהם .ח ְּככָ ַ
ָמ ָאס ּו ִּכי-א ִֹתי ָמ ֲאס ּו ִמ ּ ְמל ֹך ֲעלֵ ֶ
ל-ה ּ ַמ ֲע ִשׂ ים ֲא ׁ ֶש ָ
ד-ה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה וַ ַ ּי ַעזְ ֻבנִ י וַ ַ ּי ַע ְבד ּו ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֵּכן ֵה ּ ָמה ע ִֹשׂ ים
אוֹ ָתם ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַע ַ
ְ
י-ה ֵעד ָּת ִעיד ָ ּב ֶהם וְ ִה ַ ּג ְד ָּת לָ ֶהם ִמ ׁ ְש ּ ַפט
ַ ּגם-לָ ְך .ט וְ ַע ָּתה ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹ לָ ם ַאך ִּכ ָ
ל-ה ָעם
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֵאת ָּכל-דִּ ְב ֵרי יְ הוָ ה ֶא ָ
יהם .י וַ ּי ֶ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר יִ ְמל ְֹך ֲעלֵ ֶ
ֹאמר זֶ ה יִ ְהיֶ ה ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר יִ ְמל ְֹך ֲעלֵ יכֶ ם ֶאת-
ַה ׁ ּש ֲֹאלִ ים ֵמ ִא ּתוֹ ֶמלֶ ְך .יא וַ ּי ֶ
ְ ּבנֵ יכֶ ם יִ ָּקח וְ ָשׂ ם לוֹ ְ ּב ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ו ְּב ָפ ָר ׁ ָשיו וְ ָרצ ּו לִ ְפנֵ י ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ  .יב וְ לָ שׂ וּם לוֹ ָשׂ ֵרי
י-מלְ ַח ְמ ּתוֹ
ֲאלָ ִפים וְ ָשׂ ֵרי ֲח ִמ ׁ ּ ִשים וְ לַ ֲחר ֹׁש ֲח ִר ׁישוֹ וְ לִ ְקצֹר ְק ִצירוֹ וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּכלֵ ִ
וּכְ לֵ י ִרכְ בּ וֹ  .יג וְ ֶא ְ ּ
ת-בנוֹ ֵתיכֶ ם יִ ָּקח לְ ַר ָּקחוֹ ת וּלְ ַט ָ ּבחוֹ ת וּלְ אֹפוֹ ת .יד וְ ֶאת-
ְשׂ דוֹ ֵתיכֶ ם וְ ֶא ַּ
יתיכֶ ם ַה ּטוֹ ִבים יִ ָּקח וְ נָ ַתן לַ ֲע ָב ָדיו .טו וְ זַ ְר ֵעיכֶ ם
ת-כ ְר ֵמיכֶ ם וְ זֵ ֵ
ת-ש ְפחוֹ ֵתיכֶ ם
ת-ע ְב ֵדיכֶ ם וְ ֶא ׁ ִ
יסיו וְ לַ ֲע ָב ָדיו .טז וְ ֶא ַ
וְ כַ ְר ֵמיכֶ ם יַ ְעשׂ ֹר וְ נָ ַתן לְ ָס ִר ָ
וְ ֶא ַ ּ
ת-חמוֹ ֵריכֶ ם יִ ָּקח וְ ָע ָשׂ ה לִ ְמלַ אכְ ּתוֹ  .יז צֹאנְ כֶ ם יַ ְעשׂ ֹר
ת-בחו ֵּריכֶ ם ַה ּטוֹ ִבים וְ ֶא ֲ
וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיוּ-לוֹ לַ ֲע ָב ִדים .יח וּזְ ַע ְק ֶּתם ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ִמ ִּל ְפנֵ י ַמלְ ְּככֶ ם ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַח ְר ֶּתם
לָ כֶ ם וְ ל ֹא-יַ ֲענֶ ה יְ הוָ ה ֶא ְתכֶ ם ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא .יט וַ יְ ָמ ֲאנ ּו ָה ָעם לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל ׁ ְשמו ֵּאל
ל-הגּ וֹ יִ ם ו ׁ ְּש ָפ ָטנ ּו
ם-אנַ ְחנ ּו ְּככָ ַ
ם-מלֶ ְך יִ ְהיֶ ה ָעלֵ ינוּ .כ וְ ָהיִ ינ ּו גַ ֲ
ֹאמר ּו לּ ֹא ִּכי ִא ֶ
וַ ּי ְ
ת-מלְ ֲחמ ֵֹתנוּ .כא וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ׁ ְשמו ֵּאל ֵאת ָּכל-דִּ ְב ֵרי
ַמלְ ֵּכנ ּו וְ יָ ָצא לְ ָפנֵ ינ ּו וְ נִ לְ ַחם ֶא ִ
ָה ָעם וַ יְ ַד ְ ּב ֵרם ְ ּב ָאזְ נֵ י יְ הוָ ה.
ְ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל
ל-שמו ֵּאל ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹ לָ ם וְ ִה ְמלַ כְ ָּת לָ ֶהם ֶמלֶ ך וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ׁ ְ
כב וַ ּי ֶ
ל-אנְ ׁ ֵשי יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ כ ּו ִא ׁיש לְ ִעירוֹ .
ֶא ַ
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שמואל לא הצליח לחנך את ילדיו ללכת בדרך הישר .למה? גם היום
ניתן לראות בנים של מנהיגים שמפתחים מידה לא מבוטלת של
שחצנות והתנשאות .דומה שילדים אלה גדלו בסביבה ששידרה להם
שלהם הכול מותר .אבל מדוע הסופר התנ"כי אינו מאשים את שמואל
בכישלון בחינוך ילדיו? בעת העתיקה היה מקובל שאבות אכלו בוסר
ושיני בנים תקהינה .כלומר ,הבנים יסבלו בגלל חטאי האבות אבל
האבות אינם אמורים לסבול בגלל חטאי ילדיהם .הם מכובדים מכדי
שמישהו יאשים אותם בהתנהגות ילדיהם .בחברה המודרנית מייד
יעלו שאלות על טיב ההורות ,ואילו בעת העתיקה הילד בלבד נשא
בתוצאות .מנגד ,בחברה מודרנית לא יעלה על הדעת להאשים את
הילד בחטאי הוריו .כך במאה העשרים ,הנקראת במערב "המאה של
הילד" ,נישל הילד את האב הסמכותי ממקומו במרכז המשפחה .כעת
הוא החשוב ,לו מגיעות הזכויות והוא מושא האמפתיה של סביבתו.
בעיות בהתנהגותו של הילד יהיו מיוחסות במידה לא מבוטלת לחינוך
שהעניקו לו הוריו.
מעבר לכך ,בכל התקופות יש קושי לא מבוטל להיות בנו של
מנהיג גדול או אדם ידוע ,משום שהילד עלול לחוש תמיד שהוא שרוי
בצילו של אביו .מצד אחד יהיו לו ציפיות גבוהות מעצמו ,וכך גם
לסביבה ,ומצד אחר הוא יתקשה לעמוד בהישגי אביו .קונפליקט זה
עלול לגרום לילד לחפש אפיקים חדשים ,הולמים פחות ,לביטוי אישי.
ניתן להבין את רצונם של בני ישראל להמליך עליהם מלך .ראשית,
בעת העתיקה לכל עם היה המלך שלו .בני הימים ההם היו צריכים
מישהו סמכותי שילכד אותם ויצווה עליהם ,זה היה צורך נפשי קיומי.
אבל הסופר התנ"כי הרגיש מבין שזה פגע בשמואל הנביא .הרי המלך
יהיה מתחרה בעבורו כפי שאכן קרה בהמשך .לכן הוא שם בפי
שמואל את התשובה המתוחכמת שלא בו הם מורדים בעצם אלא
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באלוהים .לחלופין ,ייתכן ששמואל אמר דברים אלה למקורביו .כעת
שמואל לא נתפס עוד כמתחרה של המלך אלא כמי שימשח את המלך
בשם אלוהים .המעניין הוא שבספר דברים (פרק יז) פגשנו את "משפט
המלך" ומשם עולה שאין התנגדות דתית להמלכת מלך בתנאי שילך
בדרכי אלוהים .אכן ,ברור ששמואל חרד למעמדו.
האב הקדמון – אלוהים – מופיע כרגיל כדמות תלותית מאוד
שאינה מסכימה שיעזבו אותה .הדבר האחרון שאלוהים יכול לומר
הוא" :מה אכפת לי מה הם עושים" .אמירה אחרונה זו דורשת יכולת
לנפרדות שלא הייתה לאב הקדמון.
שמואל מנסה להפחיד את העם ולומר שהמלך ינצל אותם אולם
צורך הוא צורך .אנשים בעת העתיקה הסכימו באמת להשתעבד למלך
רק כדי שתהיה להם דמות סמכות שניתן להזדהות איתה .לסמוך על
עצמם ולא לקבל ציוויים היה להם קשה יותר.
אדם מודרני :שמואל ,תגיד את האמת ,נעלבת?
שמואל :זה לא נגדי ,זה נגד אלוהים והוא לא נעלב אלא כועס.
אדם מודרני :למה אתם צריכים מלך שישלוט בכם?
בני אותה העת :בלי מלך איך נדע מה לעשות?

מה יכולים מנהיגים בימינו ללמוד משאול?
ן-צרוֹ ר
יאל ֶ ּב ְ
ן-א ִב ֵ
(מ ִ ּבנְ יָ ִמין) ו ׁ ְּשמוֹ ִק ׁיש ֶ ּב ֲ
י-א ׁיש מבן ימין ִ
פרק ט :א וַ יְ ִה ִ
ֶ ּב ְ ּ
היָ ה ֵבן ו ׁ ְּשמוֹ ׁ ָשאוּלן-א ׁיש יְ ִמינִ י ִ ּגבּ וֹ ר ָחיִ ל .ב וְ לוֹ ָ
יח ֶ ּב ִ
ן-א ִפ ַ
ן-בכוֹ ַרת ֶ ּב ֲ
ָ ּבחוּר וָ טוֹ ב וְ ֵאין ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל טוֹ ב ִמ ּ ֶמנּ ּו ִמ ׁ ּ ִשכְ מוֹ וָ ַמ ְעלָ ה ָ ּגב ַֹּה ִמ ָּכל-
ל-שאוּל ְ ּבנוֹ
ֹאמר ִק ׁיש ֶא ׁ ָ
ֹאב ְדנָ ה ָה ֲאתֹנוֹ ת לְ ִק ׁיש ֲא ִבי ׁ ָשאוּל וַ ּי ֶ
ָה ָעם .ג וַ ּת ַ
ְ
ת-ה ֲאתֹנֹת .ד וַ ַ ּי ֲעבֹר ְ ּב ַהר-
ת-א ַחד ֵמ ַה ְ ּנ ָע ִרים וְ קוּם לֵ ך ַ ּב ֵּק ׁש ֶא ָ
ַקח-נָ א ִא ְּת ָך ֶא ַ
ץ-ש ֲעלִ ים וָ ַאיִ ן וַ ַ ּי ֲעבֹר
ֶא ְפ ַריִ ם וַ ַ ּי ֲעבֹר ְ ּב ֶא ֶר ׁ ָ
ץ-שלִ ׁ ָשה וְ ל ֹא ָמ ָצא ּו וַ ַ ּי ַע ְבר ּו ְב ֶא ֶר ׁ ַ
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ְ ּב ֶא ֶרץ-יְ ִמינִ י וְ ל ֹא ָמ ָצאוּ .ה ֵה ּ ָמה ָ ּבא ּו ְ ּב ֶא ֶרץ צוּף וְ ׁ ָשאוּל ָא ַמר לְ נַ ֲערוֹ ֲא ׁ ֶשר-
ֹאמר לוֹ ִה ֵ ּנה-נָ א
ן-ה ֲאתֹנוֹ ת וְ ָד ַאג לָ נוּ .ו וַ ּי ֶ
ִע ּמוֹ לְ כָ ה וְ נָ ׁשו ָּבה ּ ֶפן-יֶ ְחדַּ ל ָא ִבי ִמ ָ
אל ִֹהים ָ ּב ִעיר ַה ּזֹאת וְ ָה ִא ׁיש נִ כְ ָ ּבד כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר-יְ ַד ֵ ּבר בּ וֹ א יָ בוֹ א ַע ָּתה נֵ לְ כָ הִא ׁיש ֱ
ֹאמר ׁ ָשאוּל לְ נַ ֲערוֹ וְ ִה ֵ ּנה
יה .ז וַ ּי ֶ
ר-הלַ כְ נ ּו ָעלֶ ָ
ׁ ּ ָשם אוּלַ י יַ ִ ּגיד לָ נ ּו ֶאת-דַּ ְר ֵּכנ ּו ֲא ׁ ֶש ָ
נֵ לֵ ְך ו ַּמ ָ ּ
ה-נ ִביא לָ ִא ׁיש ִּכי ַה ֶּל ֶחם ָאזַ ל ִמ ֵּכלֵ ינ ּו ו ְּת ׁשו ָּרה ֵאין-לְ ָה ִביא לְ ִא ׁיש
ֹאמר ִה ֵ ּנה נִ ְמ ָצא
ת-שאוּל וַ ּי ֶ
ָה ֱאל ִֹהים ָמה ִא ָּתנוּ .ח וַ ּי ֶֹסף ַה ַ ּנ ַער לַ ֲענוֹ ת ֶא ׁ ָ
ְביָ ִדי ֶר ַבע ׁ ֶש ֶקל ָּכ ֶסף וְ נָ ַת ִּתי לְ ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים וְ ִה ִ ּגיד לָ נ ּו ֶאת-דַּ ְר ֵּכנוּ .ט לְ ָפנִ ים
ד-הר ֶֹאה ִּכי
ֹה-א ַמר ָה ִא ׁיש ְ ּבלֶ כְ ּתוֹ לִ ְדרוֹ ׁש ֱאל ִֹהים לְ כ ּו וְ נֵ לְ כָ ה ַע ָ
ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל כּ ָ
ֹאמר ׁ ָשאוּל לְ נַ ֲערוֹ טוֹ ב דְּ ָב ְר ָך לְ כָ ה נֵ לֵ כָ ה
לַ ָ ּנ ִביא ַה ּיוֹ ם יִ ָּק ֵרא לְ ָפנִ ים ָהר ֶֹאה .י וַ ּי ֶ
ר-שם ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים .יא ֵה ּ ָמה עֹלִ ים ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ִעיר וְ ֵה ּ ָמה
ל-ה ִעיר ֲא ׁ ֶש ׁ ָ
וַ ֵ ּילְ כ ּו ֶא ָ
ֹאמר ּו לָ ֶהן ֲהיֵ ׁש ָ ּבזֶ ה ָהר ֶֹאה .יב וַ ַּת ֲענֶ ינָ ה
ָמ ְצא ּו נְ ָערוֹ ת י ְֹצאוֹ ת לִ ׁ ְשאֹב ָמיִ ם וַ ּי ְ
ֹאמ ְרנָ ה ֵ ּי ׁש ִה ֵ ּנה לְ ָפנֶ ָ
יך ַמ ֵהר ַע ָּתה ִּכי ַה ּיוֹ ם ָ ּבא לָ ִעיר ִּכי זֶ ַבח ַה ּיוֹ ם
אוֹ ָתם וַ ּת ַ
לָ ָעם ַ ּב ָ ּב ָמה .יג ְּכב ֲֹאכֶ ם ָה ִעיר ֵּכן ִּת ְמ ְצאוּן אֹתוֹ ְ ּב ֶט ֶרם יַ ֲעלֶ ה ַה ָ ּב ָמ ָתה לֶ ֱאכֹל ִּכי
ל ֹא-יֹאכַ ל ָה ָעם ַעד-בּ ֹאוֹ ִּכי-הוּא יְ ָב ֵר ְך ַה ֶ ּז ַבח ַא ֲח ֵרי-כֵ ן יֹאכְ ל ּו ַה ְּק ֻר ִאים וְ ַע ָּתה
ֲעל ּו ִּכי-אֹתוֹ כְ ַה ּיוֹ ם ִּת ְמ ְצאוּן אֹתוֹ  .יד וַ ַ ּי ֲעל ּו ָה ִעיר ֵה ּ ָמה ָ ּב ִאים ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר וְ ִה ֵ ּנה
אתם לַ ֲעלוֹ ת ַה ָ ּב ָמה .טו וַ יהוָ ה ָ ּגלָ ה ֶאת-אֹזֶ ן ׁ ְשמו ֵּאל יוֹ ם ֶא ָחד
ׁ ְשמו ֵּאל י ֵֹצא לִ ְק ָר ָ
א-שאוּל לֵ אמֹר .טז ָּכ ֵעת ָמ ָחר ֶא ׁ ְשלַ ח ֵאלֶ ָ
יך ִא ׁיש ֵמ ֶא ֶרץ ִ ּבנְ יָ ִמן ו ְּמ ׁ ַש ְח ּתוֹ
לִ ְפנֵ י בוֹ ׁ ָ
ת-ע ּ ִמי ִּכי
לְ נָ גִ יד ַע ַ
יע ֶא ַ
ל-ע ּ ִמי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ הוֹ ׁ ִש ַ
יתי ֶא ַ
ת-ע ּ ִמי ִמ ַ ּיד ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ִּכי ָר ִא ִ
ת-שאוּל וַ יהוָ ה ָענָ ה ּו ִה ֵ ּנה ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר
ָ ּב ָאה ַצ ֲע ָקתוֹ ֵאלָ י .יז ו ׁ ְּשמו ֵּאל ָר ָאה ֶא ׁ ָ
ָא ַמ ְר ִּתי ֵאלֶ ָ
ֹאמר
ת-שמו ֵּאל ְ ּבתוֹ ְך ַה ׁ ּ ָש ַער וַ ּי ֶ
יך זֶ ה יַ ְעצֹר ְ ּב ַע ּ ִמי .יח וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ׁ ָשאוּל ֶא ׁ ְ
ַה ִ ּג ָיד ָ ּ
ֹאמר ָאנֹכִ י ָהר ֶֹאה
ת-שאוּל וַ ּי ֶ
ה-נא לִ י ֵאי-זֶ ה ֵ ּבית ָהר ֶֹאה .יט וַ ַ ּי ַען ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ׁ ָ
ֲעלֵ ה לְ ָפנַ י ַה ָ ּב ָמה וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ִע ּ ִמי ַה ּיוֹ ם וְ ׁ ִש ַּל ְח ִּת ָ
יך ַבבּ ֶֹקר וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר ִ ּבלְ ָב ְב ָך ַא ִ ּגיד
ל-ת ֶשׂ ם ֶאת-לִ ְ ּב ָך לָ ֶהם
לָ ְך .כ וְ לָ ֲאתֹנוֹ ת ָהא ְֹבדוֹ ת לְ ָך ַה ּיוֹ ם ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ָ ּי ִמים ַא ָּ
ל-ח ְמדַּ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהלוֹ א לְ ָך וּלְ כֹל ֵ ּבית ָא ִב ָ
יך .כא וַ ַ ּי ַען ׁ ָשאוּל
ִּכי נִ ְמ ָצא ּו וּלְ ִמי ָּכ ֶ
ֹאמר ֲהלוֹ א ֶבן-יְ ִמינִ י ָאנֹכִ י ִמ ַּק ַט ֵ ּני ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי ַהצְּ ִע ָרה ִמ ָּכל-
וַ ּי ֶ
ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת ׁ ִש ְב ֵטי ִבנְ יָ ִמן וְ לָ ּ ָמה דִּ ַ ּב ְר ָּת ֵאלַ י ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .כב וַ ִ ּי ַּקח ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת-
יאם לִ ׁ ְש ָּכ ָתה וַ ִ ּי ֵּתן לָ ֶהם ָמקוֹ ם ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ְּקרו ִּאים וְ ֵה ּ ָמה
ׁ ָשאוּל וְ ֶאת-נַ ֲערוֹ וַ יְ ִב ֵ
ת-ה ּ ָמנָ ה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לָ ְך ֲא ׁ ֶשר
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל לַ ַּט ָ ּבח ְּתנָ ה ֶא ַ
ִּכ ׁ ְשל ׁ ִֹשם ִא ׁיש .כג וַ ּי ֶ
ָא ַמ ְר ִּתי ֵאלֶ ָ
יה וַ ָ ּי ֶשׂ ם לִ ְפנֵ י
ת-ה ׁ ּשוֹ ק וְ ֶה ָעלֶ ָ
יך ִשׂ ים א ָֹת ּה ִע ּ ָמ ְך .כד וַ ָ ּי ֶרם ַה ַּט ָ ּבח ֶא ַ
ֹאמר ִה ֵ ּנה ַה ִ ּנ ׁ ְש ָאר ִשׂ ים-לְ ָפנֶ ָ
יך ֱאכֹל ִּכי לַ ּמוֹ ֵעד ׁ ָשמוּר-לְ ָך לֵ אמֹר ָה ָעם
ׁ ָשאוּל וַ ּי ֶ
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ם-שמו ֵּאל ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא .כה וַ ֵ ּי ְרד ּו ֵמ ַה ָ ּב ָמה ָה ִעיר וַ יְ ַד ֵ ּבר
אתי וַ ּיֹאכַ ל ׁ ָשאוּל ִע ׁ ְ
ָק ָר ִ
ל-שאוּל
ם-שאוּל ַע ַ
ִע ׁ ָ
ל-ה ָ ּגג .כו וַ ַ ּי ׁ ְש ִּכמ ּו וַ יְ ִהי ַּכ ֲעלוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ׁ ָ
יהם הוּא ו ׁ ְּשמו ֵּאל
הגג ַ
(ה ָ ּגגָ ה) לֵ אמֹר קו ָּמה וַ ֲא ׁ ַש ְּל ֶח ָּך וַ ָ ּי ָקם ׁ ָשאוּל וַ ֵ ּי ְצא ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ל-שאוּל ֱאמֹר לַ ַ ּנ ַער
ַהחו ָּצה .כז ֵה ּ ָמה יוֹ ְר ִדים ִ ּב ְק ֵצה ָה ִעיר ו ׁ ְּשמו ֵּאל ָא ַמר ֶא ׁ ָ
יע ָך ֶאת-דְּ ַבר ֱאל ִֹהים.
וְ יַ ֲעבֹר לְ ָפנֵ ינ ּו וַ ַ ּי ֲעבֹר וְ ַא ָּתה ֲעמֹד ַּכ ּיוֹ ם וְ ַא ׁ ְש ִמ ֲ

שאול מתואר כאדם איכותי ,צנוע במיוחד על אף קומתו הגבוהה .גם
בימינו אנו נוטים לייחס לאנשים גבוהים ויפים תכונות חיוביות שלא
בהכרח מצויות בהם .שאול שואל בצניעות למה דווקא בו בחר שמואל
למלך ,הרי שבטו הצעיר בשבטי ישראל ומשפחתו הצעירה בשבט
בנימין .אחרי משיחתו למלך ידע לשמור את הדבר בסוד מפני דודו
ולוותר על כל התפארות .היכולת לקבל את הכבוד הגדול באיפוק
ולא לצהול ולהתנפח מעידה על כוחות ועל יכולת לדחות סיפוקים
נרקיסיסטיים .בימינו ניתן לראות זאת באופן מרשים בתום יום
הבחירות ,כשהתוצאות עדיין אינן ברורות .קורה לא אחת שמנהיגים
מצהירים על ניצחונם כשהוא עדיין אינו ודאי בלי כל יכולת איפוק.
לבסוף מתברר שהמנהיג המתחרה ,זה שטרם חגג ,הוא זה שניצח .כך
ידע בגין תמיד להתאפק אל מול השמאל שהקדים לחגוג את ניצחונו.
בימין הישראלי לעגו לתכונה זאת של השמאל "למהר ולתפור לעצמו
חליפות" .מעניין שדווקא הימין הפוליטי ,הקרוב מטבעו לחברות
מסורתיות יותר מהשמאל ,מגלה יכולת איפוק גדולה יותר בעניין זה.
דומה שהשמאל האינדיבידואליסטי נרקיסיסטי יותר ,שקוע בעצמו
ופחות ער לרגשות שהוא עשוי לעורר באחר – תחושות של התנשאות.
שמואל מושיב את שאול בראש השולחן ומעניק לו את מנת האוכל
הטובה (השוק והירך) .כך יזכה אבי המשפחה בחברות מסורתיות רבות
לשבת בראש השולחן ולהתכבד במנת האוכל הגדולה והטובה יותר.
בחברה מודרנית ,כמו שכבר ציינו ,עשויים ההורים לומר שדווקא
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הילד צריך לקבל את המנה הטובה יותר משום שהוא גדל ומתפתח.
אדם מודרני :שאול ,איך אתה מצליח להתאפק לנוכח בשורה כל כך
משמחת ואפילו להצטנע ולומר שזה לא מגיע לך?
שאול :מה ,אני צריך להתנשא מעל האחרים ובכך לעורר קנאה
ולמשוך אלי "עין הרע"?!

משיחת שאול למלך – איך אדם משתנה?
ת-פ ְך ַה ׁ ּ ֶש ֶמן וַ ִ ּיצֹק ַעל-ר ׁ
ֹאמר ֲהלוֹ א
פרק י :א וַ ִ ּי ַּקח ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ּ ַ
ֹאשוֹ וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ֵקה ּו וַ ּי ֶ
ָ
את ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים
ִּכ ְ
י-מ ׁ ָש ֲח ָך יְ הוָ ה ַעל-נַ ֲחלָ תוֹ לְ נָ גִ יד .ב ְ ּבלֶ כְ ְּתך ַה ּיוֹ ם ֵמ ִע ּ ָמ ִדי ו ָּמ ָצ ָ
ָ
ם-ק ֻב ַרת ָר ֵחל ִ ּבגְ בוּל ִ ּבנְ יָ ִמן ְ ּב ֶצלְ ַצח וְ ָא ְמר ּו ֵאלֶ יך נִ ְמ ְצא ּו ָה ֲאתֹנוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
ִע ְ
ָ
ָהלַ כְ ָּת לְ ַב ֵּק ׁש וְ ִה ֵ ּנה נָ ַט ׁש ָא ִביך ֶאת-דִּ ְב ֵרי ָה ֲאתֹנוֹ ת וְ ָד ַאג לָ כֶ ם לֵ אמֹר ָמה ֶא ֱע ֶשׂ ה
ד-אלוֹ ן ָּתבוֹ ר ו ְּמ ָצאו ָּך ׁ ּ ָשם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲאנָ ׁ ִשים
את ַע ֵ
לִ ְבנִ י .ג וְ ָחלַ ְפ ָּת ִמ ׁ ּ ָשם וָ ָהלְ ָאה ו ָּב ָ
ית-אל ֶא ָחד נ ֵֹשׂ א ׁ ְשל ׁ ָֹשה גְ ָדיִ ים וְ ֶא ָחד נ ֵֹשׂ א ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ִּכ ְּכרוֹ ת
ל-ה ֱאל ִֹהים ֵ ּב ֵ
עֹלִ ים ֶא ָ
ָ
ָ
לֶ ֶחם וְ ֶא ָחד נ ֵֹשׂ א נֵ ֶבל-יָ יִ ן .ד וְ ׁ ָש ֲאל ּו לְ ך לְ ׁ ָשלוֹ ם וְ נָ ְתנ ּו לְ ך ׁ ְש ֵּתי-לֶ ֶחם וְ לָ ַק ְח ָּת
יהי כְ ב ֲֹא ָך
ר-שם נְ ִצ ֵבי ְפלִ ׁ ְש ִּתים וִ ִ
ִמ ָ ּי ָדם .ה ַא ַחר ֵּכן ָּתבוֹ א ִ ּג ְב ַעת ָה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶש ׁ ָ
יהם נֵ ֶבל וְ תֹף וְ ָחלִ יל וְ כִ נּ וֹ ר
ׁ ָשם ָה ִעיר ו ָּפגַ ְע ָּת ֶח ֶבל נְ ִב ִאים י ְֹר ִדים ֵמ ַה ָ ּב ָמה וְ לִ ְפנֵ ֶ
וְ ֵה ּ ָמה ִמ ְתנַ ְ ּב ִאים .ו וְ ָצלְ ָחה ָעלֶ ָ
ית ִע ּ ָמם וְ נֶ ְה ּ ַפכְ ָּת לְ ִא ׁיש
יך רו ַּח יְ הוָ ה וְ ִה ְתנַ ִ ּב ָ
(תבֹאנָ ה) ָהאֹתוֹ ת ָה ֵא ֶּלה לָ ְך ֲע ֵשׂ ה לְ ָך ֲא ׁ ֶשר ִּת ְמ ָצא
ַא ֵחר .ז וְ ָהיָ ה ִּכי תבאינה ָ
ָ
יָ ֶד ָך ִּכי ָה ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמ ְך .ח וְ יָ ַר ְד ָּת לְ ָפנַ י ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וְ ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י י ֵֹרד ֵאלֶ יך לְ ַה ֲעלוֹ ת
עֹלוֹ ת לִ זְ בּ ַֹח זִ ְב ֵחי ׁ ְשלָ ִמים ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ּתוֹ ֵחל ַעד-בּ וֹ ִאי ֵאלֶ ָ
יך וְ הוֹ ַד ְע ִּתי לְ ָך ֵאת
ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶשׂ ה .ט וְ ָהיָ ה ְּכ ַה ְפנֹתוֹ ׁ ִשכְ מוֹ לָ לֶ כֶ ת ֵמ ִעם ׁ ְשמו ֵּאל וַ ַ ּי ֲה ָפ ְך-לוֹ ֱאל ִֹהים
ל-האֹתוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא .י וַ ָ ּיבֹא ּו ׁ ָשם ַה ִ ּג ְב ָע ָתה וְ ִה ֵ ּנה
לֵ ב ַא ֵחר וַ ָ ּיבֹא ּו ָּכ ָ
ֶח ֶבל-נְ ִב ִאים לִ ְק ָראתוֹ וַ ִּת ְצלַ ח ָעלָ יו רו ַּח ֱאל ִֹהים וַ ִ ּי ְתנַ ֵ ּבא ְ ּבתוֹ כָ ם .יא וַ יְ ִהי ָּכל-
ֹאמר ָה ָעם ִא ׁיש ֶאל-
יוֹ ְדעוֹ ֵמ ִא ְּתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשֹם וַ ִ ּי ְרא ּו וְ ִה ֵ ּנה ִעם-נְ ִב ִאים נִ ָ ּבא וַ ּי ֶ
ֹאמר
ן-ק ׁיש ֲהגַ ם ׁ ָשאוּל ַ ּב ְ ּנ ִב ִ
ֵר ֵעה ּו ַמהּ ֶ -זה ָהיָ ה לְ ֶב ִ
יאים .יב וַ ַ ּי ַען ִא ׁיש ִמ ׁ ּ ָשם וַ ּי ֶ
יהם ַע ֵּ
ל-כן ָהיְ ָתה לְ ָמ ׁ ָשל ֲהגַ ם ׁ ָשאוּל ַ ּב ְ ּנ ִב ִאים .יג וַ יְ כַ ל ֵמ ִה ְתנַ בּ וֹ ת וַ ָ ּיבֹא
ו ִּמי ֲא ִב ֶ
ֹאמר לְ ַב ֵּק ׁש ֶאת-
ֹאמר דּ וֹ ד ׁ ָשאוּל ֵאלָ יו וְ ֶאל-נַ ֲערוֹ ָאן ֲהלַ כְ ֶּתם וַ ּי ֶ
ַה ָ ּב ָמה .יד וַ ּי ֶ
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ֹאמר דּ וֹ ד ׁ ָשאוּל ַה ִ ּג ָיד ָ ּ
ה-נא לִ י
ל-שמו ֵּאל .טו וַ ּי ֶ
י-איִ ן וַ ָ ּנבוֹ א ֶא ׁ ְ
ָה ֲאתֹנוֹ ת וַ ִ ּנ ְר ֶאה כִ ַ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶאל-דּ וֹ דוֹ ַה ֵ ּגד ִה ִ ּגיד לָ נ ּו ִּכי נִ ְמ ְצא ּו
ה-א ַמר לָ כֶ ם ׁ ְשמו ֵּאל  .טז וַ ּי ֶ
ָמ ָ
ֹא-ה ִ ּגיד לוֹ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל.
ָה ֲאתֹנוֹ ת וְ ֶאת-דְּ ַבר ַה ּ ְמלוּכָ ה ל ִ
ֹאמר ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל  כּ ֹה-
יז וַ ַ ּי ְצ ֵעק ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ָ
ת-ה ָעם ֶאל-יְ הוָ ה ַה ּ ִמ ְצ ּ ָפה .יח וַ ּי ֶ
יתי ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם וָ ַאצִּ יל ֶא ְתכֶ ם
ָא ַמר יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאנֹכִ י ֶה ֱעלֵ ִ
ל-ה ּ ַמ ְמלָ כוֹ ת ַהלּ ֲֹח ִצים ֶא ְתכֶ ם .יט וְ ַא ֶּתם ַה ּיוֹ ם ְמ ַא ְס ֶּתם
ִמ ַ ּיד ִמ ְצ ַריִ ם ו ִּמ ַ ּיד ָּכ ַ
ֹאמר ּו לוֹ ִּכי-
ל-רעוֹ ֵתיכֶ ם וְ ָצר ֵֹתיכֶ ם וַ ּת ְ
יע לָ כֶ ם ִמ ָּכ ָ
ת-אל ֵֹהיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר-הוּא מוֹ ׁ ִש ַ
ֶא ֱ
ֶמלֶ ְך ָּת ִשׂ ים ָעלֵ ינ ּו וְ ַע ָּתה ִה ְתיַ צְּ ב ּו לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה לְ ׁ ִש ְב ֵטיכֶ ם וּלְ ַאלְ ֵפיכֶ ם .כ וַ ַ ּי ְק ֵרב
ת-ש ֶבט ִ ּבנְ יָ ִמן
ׁ ְשמו ֵּאל ֵאת ָּכ ׁ ִ
ל-ש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ִ ּי ָּלכֵ ד ׁ ֵש ֶבט ִ ּבנְ יָ ִמן .כא וַ ַ ּי ְק ֵרב ֶא ׁ ֵ
ן-ק ׁיש וַ יְ ַב ְק ׁ ֻשה ּו וְ ל ֹא
לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתו וַ ִּת ָּלכֵ ד ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ּ ַמ ְט ִרי וַ ִ ּי ָּלכֵ ד ׁ ָשאוּל ֶ ּב ִ
ֹאמר יְ הוָ ה ִה ֵ ּנה-הוּא
נִ ְמ ָצא .כב וַ ִ ּי ׁ ְש ֲאלוּ-עוֹ ד ַ ּביהוָ ה ֲה ָבא עוֹ ד ֲהל ֹם ִא ׁיש וַ ּי ֶ
ל-ה ָעם
נֶ ְח ָ ּבא ֶא ַ
ל-ה ֵּכלִ ים .כג וַ ָ ּי ֻרצ ּו וַ ִ ּי ָּק ֻחה ּו ִמ ׁ ּ ָשם וַ ִ ּי ְתיַ צֵּ ב ְ ּבתוֹ ְך ָה ָעם וַ ִ ּיגְ ַ ּב ּה ִמ ָּכ ָ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ָּ
יתם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר-בּ וֹ יְ הוָ ה
ל-ה ָעם ַהרְּ ִא ֶ
ל-כ ָ
ִמ ׁ ּ ִשכְ מוֹ וָ ָמ ְעלָ ה .כד וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו יְ ִחי ַה ּ ֶמלֶ ְך .כה וַ יְ ַד ֵ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל
ִּכי ֵאין ָּכמֹה ּו ְ ּבכָ ָ
ל-ה ָעם וַ ּי ְ
ל-ה ָעם וַ ָ ּי ִרע ּו כָ ָ
ל-ה ָעם ֵאת ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַה ּ ְמלֻ כָ ה וַ ִ ּיכְ ּתֹב ַ ּב ֵּס ֶפר וַ ַ ּי ַ ּנח לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ יְ ׁ ַש ַּלח ׁ ְשמו ֵּאל
ֶא ָ
ֶא ָּ
ם-שאוּל ָהלַ ְך לְ ֵביתוֹ ִ ּג ְב ָע ָתה וַ ֵ ּילְ כ ּו ִע ּמוֹ ַה ַחיִ ל
ל-ה ָעם ִא ׁיש לְ ֵביתוֹ  .כו וְ גַ ׁ ָ
ת-כ ָ
ֲא ׁ ֶשר-נָ גַ ע ֱאל ִֹהים ְ ּבלִ ָ ּבם .כז ו ְּבנֵ י ְבלִ ַ ּי ַעל ָא ְמר ּו ַמהּ -י ׁ ִֹש ֵענ ּו זֶ ה וַ ִ ּי ְבזֻ ה ּו וְ ל ֹא-
ֵה ִביא ּו לוֹ ִמנְ ָחה וַ יְ ִהי ְּכ ַמ ֲח ִר ׁיש.

איך בן החברה המודרנית עובר שינוי? הוא עובד על עצמו כדי
להשתנות .הוא עשוי לקבל אחריות וללכת לטיפול פסיכולוגי.
אבל בעת העתיקה אדם היה יכול להשתנות בעקבות טקס מסוים.
ישנם טקסי מעבר רבים בתרבויות שונות שלאחריהן האדם שוב
אינו אותו אדם .למשל ,במקביל לטקס בר המצווה של היהודים יש
טקסי התבגרות בתרבויות אחרות שלאחריהם הילד נכנס לקבוצת
המבוגרים .ברגע ששמואל מושח את שאול למלך אלוהים הופך לו לב
אחר ,וברגע שרוח אלוהים צולחת על שאול הוא שוב משתנה .שלא
כפי שקורה בחברה המודרנית ,השינוי מתחיל מבחוץ ולא מבפנים.
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שאול ירגיש שונה מעתה ,אבל השינוי התחולל משום שמישהו האציל
עליו סמכות ולא מתוך החלטה שלו בלבד.
האם באמת התרחשו כל הניסים האלה שהסופר התנ"כי מספר
עליהם? האם באמת אותם אנשים שהתאמנו בנבואה הצליחו לנבא?
הסופר התנ"כי מספר באופן טבעי על ניסים כדי להאדיר את שמם
של שמואל ואלוהים .הנביאים המצוינים עשויים להזכיר את הקוסמים
של ימינו .קוסמים אלה מודים שביצועיהם המרשימים אינם אלא
אחיזת עיניים המבוססת על זריזות ידיים ואין להם כוחות עליונים.
לעומתם ,מדי פעם יש קוסמים כאורי גלר הטוענים שיש להם כוחות
מיוחדים (טלפתיה – קריאת מחשבות ,טלקינזיס – הזזת חפצים בכוח
המחשבה) .אולם גם אורי גלר חזר בו והודה שהוא אינו אלא מאחז
עיניים בעל כריזמה ותחכום מיוחדים .אבל דומה שבאותם ימים
אנשים רבים התאמנו בניבוי העתיד והקהל רחש כבוד לעיסוק מסוג
זה .הקושי לשאת את אי הידיעה הרווח בעיקר בחברות מסורתיות
בעלות מיקוד שליטה חיצוני מזמין שרלטנים כאלה .האם הצליחו
אותם נביאים לנבא? כנראה באותה ההסתברות שכל ניחוש אקראי
יכול להצליח.
סיפור ההגרלה שבה עולה שאול באה להראות שאלוהים בחר
בו .דומה שבאותם ימים היה קשה לאדם לקבל את מושג האקראיות.
כלומר ,משהו שאין לנו שום שליטה עליו ולא ניתן לצפותו .זהו
בעצם אירוע בעל נפרדות מוחלטת שמתנהג כרצונו .ואולם בעולם
שבו אנשים אינם נפרדים קשה להם לדמיין אירועים נפרדים שאינם
תלויים בדבר .ואז שוב מתגלה ששאול הגבוה הוא גם צנוע ונחבא אל
הכלים .שאול אכן מוחל על כבודו לאחר המלכתו כאשר יש כאלה
שאינם מכבדים אותו והוא אינו עושה מזה עניין .תכונות טובות אלה
של הנהגה הן על-זמניות .כך ציטט מנחם בגין בניצחונו הראשון
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בבחירות  1977את אברהם לינקולן מטקס השבעתו בשנית" :בלי רוע
לב כלפי איש ,עם נדיבות לכל" ,וסלח בזאת לכל אויביו המושבעים
משכבר הימים.
בחירה של מנהיג צנוע לא היתה מזיקה גם בימינו אנו למדינות
רבות במערב .התפיסה התנ"כית שעל הכוח והשררה להיות מלווים
בצניעות מעניינת ביותר .בארמון מלך מרוקו היו בזמנו קבוצות אנשים
שכל תפקידם היה לרוץ אל המלך בכל עת שעבר לידם ולהללו ולומר
לו שהוא המלך הגדול מכולם .לעומת זאת ,ברומא העתיקה ,כאשר
המצביא המנצח שב משדה הקרב ועבר במרכבתו במצעד הניצחון
עמד לצידו עבד שתפקידו היה ללחוש למצביא "אתה רק בשר ודם".
ללא ספק תרבויות מפותחות יותר הבינו כמה חשוב שהשררה לא תהיה
מנופחת בכוחה אלא צנועה .כשאנו בישראל מגלים שראשי ממשלה
ונשיאים נאשמים שוב ושוב בחוסר יושר אנו מבינים שהעיקרון הזה
לא הופנם וכפי שהצהיר שמואל – כוח יכול להשחית .אכן ,מנהיג
עתיר כוח נדרש להתמודד עם תחושה לא פשוטה בכלל – היעדר
גבולות .הכוח בהחלט משכר והמנהיג זקוק לאישיות חזקה במיוחד
כדי לשמור על אמות מוסר גבוהות כשלעיתים מתעוררת בו ההרגשה
שהוא יכול לעשות כטוב בעיניו.
אדם מודרני :סופר תנ"כי ,האם באמת קרו כל הניסים האלה?
סופר תנ"כי :ודאי ,תשאל את כולם.
אדם מודרני :שאול ,אתה באמת מאמין שהשתנית כי רוח אלוהים
צלחה עליך?
שאול :כולם ראו שהשתניתי ואפילו אמרו "הגם שאול בנביאים".
אדם מודרני :יכול להיות שהגרלה זה סתם מזל?
בן אותה העת :המזל שייך לאלוהים.

216

ד"ר עפר גרוזברד

נחש העמוני – סדיסטיות ,למה?
ל-אנְ ׁ ֵשי יָ ֵב ׁיש
ֹאמר ּו ָּכ ַ
פרק יא :א וַ ַ ּי ַעל נָ ָח ׁש ָה ַע ּמוֹ נִ י וַ ִ ּי ַחן ַעל-יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד וַ ּי ְ
יהם נָ ָח ׁש ָה ַע ּמוֹ נִ י ְ ּבזֹאת ֶאכְ רֹת
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
ֶאל-נָ ָח ׁש ְּכ ָרת-לָ נ ּו ְב ִרית וְ נַ ַע ְב ֶד ָּך .ב וַ ּי ֶ
יה ֶח ְר ּ ָפה ַע ָּ
ֹאמר ּו
ל-עין יָ ִמין וְ ַשׂ ְמ ִּת ָ
לָ כֶ ם ִ ּבנְ קוֹ ר לָ כֶ ם ָּכ ֵ
ל-כל-יִ ְשׂ ָר ֵאל .ג וַ ּי ְ
ֵאלָ יו זִ ְקנֵ י יָ ֵב ׁיש ֶה ֶרף לָ נ ּו ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים וְ נִ ׁ ְשלְ ָחה ַמלְ ָאכִ ים ְ ּבכֹל ְ ּגבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
יע א ָֹתנ ּו וְ יָ ָצאנ ּו ֵאלֶ ָ
יך .ד וַ ָ ּיבֹא ּו ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים ִ ּג ְב ַעת ׁ ָשאוּל וַ יְ ַד ְ ּבר ּו
ם-אין מוֹ ׁ ִש ַ
וְ ִא ֵ
ל-ה ָעם ֶאת-קוֹ לָ ם וַ ִ ּי ְבכּ וּ .ה וְ ִה ֵ ּנה ׁ ָשאוּל ָ ּבא ַא ֲח ֵרי
ַהדְּ ָב ִרים ְ ּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם וַ ִ ּי ְשׂ א ּו כָ ָ
ן-ה ּ ָ ׂ
ה-ל ָעם ִּכי יִ ְבכּ ּו וַ יְ ַס ּ ְפרוּ-לוֹ ֶאת-דִּ ְב ֵרי ַאנְ ׁ ֵשי
ֹאמר ׁ ָשאוּל ַמ ָּ
ש ֶדה וַ ּי ֶ
ַה ָ ּב ָקר ִמ ַ
ל-שאוּל בשמעו ְּ
ת-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
(כ ׁ ָש ְמעוֹ ) ֶא ַ
אל ִֹהים ַע ׁ ָיָ ֵב ׁיש .ו וַ ִּת ְצלַ ח רו ַּח ֱ
וַ ִ ּי ַחר ַא ּפוֹ ְמאֹד .ז וַ ִ ּי ַּקח ֶצ ֶמד ָ ּב ָקר וַ יְ נַ ְּת ֵחה ּו וַ יְ ׁ ַש ַּלח ְ ּבכָ ְ ּ
ל-גבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּביַ ד
ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים לֵ אמֹר ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ נּ ּו י ֵֹצא ַא ֲח ֵרי ׁ ָשאוּל וְ ַא ַחר ׁ ְשמו ֵּאל כּ ֹה יֵ ָע ֶשׂ ה לִ ְב ָקרוֹ
ל-ה ָעם וַ ֵ ּי ְצא ּו ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד .ח וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ְ ּב ָבזֶ ק וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל
וַ ִ ּי ּפֹל ּ ַפ ַחד-יְ הוָ ה ַע ָ
ֹאמר ּו לַ ּ ַמלְ ָאכִ ים ַה ָ ּב ִאים
ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף וְ ִא ׁיש יְ הו ָּדה ׁ ְשל ׁ ִֹשים ָאלֶ ף  .ט וַ ּי ְ
ֹאמרוּן לְ ִא ׁיש יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד ָמ ָחר ִּת ְהיֶ ה-לָ כֶ ם ְּת ׁשו ָּעה בחם ְּ
(כחֹם) ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
כּ ֹה ת ְ
ֹאמר ּו ַאנְ ׁ ֵשי יָ ֵב ׁיש ָמ ָחר נֵ ֵצא
וַ ָ ּיבֹא ּו ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לְ ַאנְ ׁ ֵשי יָ ֵב ׁיש וַ ִ ּי ְשׂ ָמחוּ .י וַ ּי ְ
ל-ה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם .יא וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמ ֳח ָרת וַ ָ ּי ֶשׂ ם ׁ ָשאוּל ֶאת-
יתם לָ נ ּו ְּככָ ַ
ֲאלֵ יכֶ ם וַ ֲע ִשׂ ֶ
ְ
ּ
ת-ע ּמוֹ ן ַעד-
ָה ָעם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָר ׁ ִ
אשים וַ ָיבֹא ּו ְבתוֹ ך ַ
ה ּ ַמ ֲחנֶ ה ְ ּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר וַ ַ ּיכּ ּו ֶא ַּ
ּ
ֹאמר ָה ָעם ֶאל-
ּ-בם ׁ ְשנַ יִ ם יָ ַחד .יב וַ י ֶ
חֹם ַה ּיוֹ ם וַ יְ ִהי ַה ִ ּנ ׁ ְש ָא ִרים וַ ָי ֻפצ ּו וְ ל ֹא נִ ׁ ְש ֲארו ָ
ֹאמר ׁ ָשאוּל
יתם .יג וַ ּי ֶ
ׁ ְשמו ֵּאל ִמי ָהא ֵֹמר ׁ ָשאוּל יִ ְמל ְֹך ָעלֵ ינ ּו ְּתנ ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים וּנְ ִמ ֵ
ֹאמר
ל ֹא-יו ַּמת ִא ׁיש ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ִּכי ַה ּיוֹ ם ָע ָשׂ ה-יְ הוָ ה ְּת ׁשו ָּעה ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .יד וַ ּי ֶ
ל-ה ָעם
ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ָ
ל-ה ָעם לְ כ ּו וְ נֵ לְ כָ ה ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וּנְ ַחדֵּ ׁש ׁ ָשם ַה ּ ְמלוּכָ ה .טו וַ ֵ ּילְ כ ּו כָ ָ
ּ
ּ-שם זְ ָב ִחים ׁ ְשלָ ִמים
ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וַ ַ ּי ְמלִ כ ּו ׁ ָשם ֶא ׁ ָ
ת-שאוּל לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ַ ּב ִ ּגלְ ָ ּגל וַ ִיזְ ְ ּבחו ׁ ָ
ד-מאֹד.
ל-אנְ ׁ ֵשי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְ
לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ ִ ּי ְשׂ ַמח ׁ ָשם ׁ ָשאוּל וְ כָ ַ

למה לנקר את עינם הימנית של אנשי יבש גלעד? מהיכן ההשפלה
הזאת של ימי קדם? זוהי בעצם דרישה לכניעה מלאה בדומה לעקדת
יצחק .הסמכות דורשת שהאדם יפגע בעצמו או שייתן לאחרים
אפשרות לפגוע בו .כך היו הופכים עמים כבושים לעבדים או מטילים
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בהם נכות כדי שלא ימרדו .לאנשים בעלי עין אחת קשה יותר למרוד
– נפשית ופיזית .בני ישראל אינם שוללים את הבקשה ,אלא מבקשים
מהאויב שייתן להם שבוע לבדוק אם הם יכולים להשיג עזרה .דומה
שיותר מכול ,נחש העמוני נהנה ממשחק ההשפלה הזה .הוא נותן
לאנשי יבש גלעד את השהות שביקשו .הרי אם הוא חזק מהם היה
יכול שלא לחכות ,היה באפשרותו לכבוש אותם ולעשות בהם כרצונו.
אבל הוא מאפשר להם לגייס עזרה .כך נדמה לעיתים בימינו אנו
שמשחק ההשפלות עם מדינות ערב חשוב למדינות הללו יותר מאשר
הניצחון או ההפסד במציאות ,משום שכל ניצחון או הפסד אפשר
להפוך על פיו על ידי רטוריקה מתאימה .כך מנהיגי איראן נהנים
להצהיר בכל הזדמנות שהם חזקים מישראל ומארצות-הברית ,שהם
מתכוונים להשמיד את ישראל וכדומה .ההתגרות היא לב העניין ולא
הניצחון ,משום שההתגרות עוזרת להם ללכד את השורות בביתם ללא
צורך של ניצחון אמיתי בשטח שיכול להיות מסובך יותר .נחש העמוני
אינו ממהר לטרוף ,אלא משחק בטרף תחילה :לכו להביא עזרה ,אני
מוכן לחכות .נראה איך תהיו עם העזרה ...בני ישראל מצידם מכירים
את משחקו ויודעים מה לבקש.
שאול הצנוע ,שאומנם כבר נמשח למלך אבל עדיין עבד עם הבקר
בשדה ,מפחיד את העם כדי שיצאו למלחמה .היום לא היינו מגייסים
חיילים באמצעות פחד .להפך ,יש לנו יחידות מובחרות שמגיעים
אליהן בהתנדבות ,כלומר ,מתוך בחירה אישית והפנמה של מחויבות
ומטרות היחידה .היום לא היה עולה על הדעת לשלוח אנשים למלחמה
באמצעות הפחדה .אבל בצבאות רבים בעולם ,בעבר וגם בהווה,
חיילים נלחמו ונלחמים משום שאין להם ברירה .ברור שמצבו הנפשי
של חייל כזה שונה לגמרי ממצבו של חייל שבחר לשרת ביחידה .לא
תמיד הגיוס בתנ"ך היה באמצעות פחד .לפני יציאה למלחמה (דברים
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כ) היה מקובל לשאול מי מפחד ,מי התארס וטרם לקח את אשתו
ומי בנה בית וטרם חנכו וכדומה – כל אלה יכולים לשוב לביתם.
הצורך להניע אנשים להצטרף למלחמה כדי להגן על תושבי יבש
גלעד באמצעות פחד מצביעה על כך שהאחריות ההדדית המפותחת
בחברות מסורתיות קולקטיביות לקתה בחסר בין בני ישראל באותם
ימים.
בני יבש גלעד מרדימים את בני עמון ואומרים להם שמחר יצאו
אליהם ויקבלו את גזר דינם .אז בני ישראל תוקפים .במסע הניצחון
יש הרוצים לנקום באלה שלא קיבלו את שאול כמלך .אך שאול ,מנהיג
גדול ,הופך רגע זה לא לנקמה אלא לסליחה .מובן שהרבה יותר קל
לאדם לסלוח לאויביו ברגע של ניצחון מאשר ברגע של מפלה .כך
נהוג בספורט שהמנצח לוחץ את ידו של המפסיד ולא להפך.
אדם מודרני :נחש העמוני ,למה לנקר לבני ישראל את עין ימין? לא
מספיק שהם מוכנים להיות לך לעבדים?
נחש העמוני :ככה הם תמיד יזכרו למי הם שייכים.
אדם מודרני :למה אתה מחכה ,שהם אולי יגייסו עזרה?
נחש :כדי שכולם יראו שאני לא מפחד.
אדם מודרני :שאול ,למה שלא תשאל מי מתנדב לצאת למלחמה?
שאול :מה ,אתה עושה צחוק?! איך אפשר ללכד צבא בלי להפחיד?

המלכודת – למה שמואל מתעמר בשאול?
ן-שנָ ה ׁ ָשאוּל ְ ּב ָמלְ כוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ָמלַ ְך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל .ב וַ ִ ּי ְב ַחר-לוֹ
פרק יג :א ֶ ּב ׁ ָ
ם-שאוּל ַאלְ ּ ַפיִ ם ְ ּב ִמכְ ָמשׂ ו ְּב ַהר ֵ ּבית-
ׁ ָשאוּל ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל וַ ִ ּי ְהי ּו ִע ׁ ָ
ֵאל וְ ֶאלֶ ף ָהי ּו ִעם-יוֹ נָ ָתן ְ ּבגִ ְב ַעת ִ ּבנְ יָ ִמין וְ יֶ ֶתר ָה ָעם ׁ ִש ַּלח ִא ׁיש לְ א ָֹהלָ יו .ג וַ ַ ּיךְ
יוֹ נָ ָתן ֵאת נְ ִציב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֲא ׁ ֶשר ְ ּבגֶ ַבע וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וְ ׁ ָשאוּל ָּת ַקע ַ ּב ׁ ּשוֹ ָפר
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ל-ה ָא ֶרץ לֵ אמֹר יִ ׁ ְש ְמע ּו ָה ִע ְב ִרים .ד וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ָש ְמע ּו לֵ אמֹר ִה ָּכה ׁ ָשאוּל
ְ ּבכָ ָ
ֶאת-נְ ִציב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וְ גַ ם-נִ ְב ַא ׁש יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ִ ּיצָּ ֲעק ּו ָה ָעם ַא ֲח ֵרי ׁ ָשאוּל
ַה ִ ּגלְ ָ ּגל .ה ו ְּפלִ ׁ ְש ִּתים נֶ ֶא ְספ ּו לְ ִה ָּל ֵחם ִעם-יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ְשל ׁ ִֹשים ֶאלֶ ף ֶרכֶ ב וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת
ת-ה ָ ּים לָ רֹב וַ ַ ּי ֲעל ּו וַ ַ ּי ֲחנ ּו ְב ִמכְ ָמשׂ
ל-שׂ ַפ ַ
ֲאלָ ִפים ּ ָפ ָר ׁ ִשים וְ ָעם ַּכחוֹ ל ֲא ׁ ֶשר ַע ְ
ִק ְד ַמת ֵ ּבית ָאוֶ ן .ו וְ ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ָרא ּו ִּכי ַצר-לוֹ ִּכי נִ ַ ּגשׂ ָה ָעם וַ ִ ּי ְת ַח ְ ּבא ּו ָה ָעם
ת-ה ַ ּי ְרדֵּ ן
ַ ּב ּ ְמ ָערוֹ ת ו ַּב ֲחוָ ִחים ו ַּב ְּסלָ ִעים ו ַּבצְּ ִר ִחים ו ַּבבּ ֹרוֹ ת .ז וְ ִע ְב ִרים ָע ְבר ּו ֶא ַ
ל-ה ָעם ָח ְרד ּו ַא ֲח ָריו .ח וייחל (וַ ּיוֹ ֶחל)
ֶא ֶרץ ָ ּגד וְ גִ לְ ָעד וְ ׁ ָשאוּל עוֹ ֶדנּ ּו ַב ִ ּגלְ ָ ּגל וְ כָ ָ
ֹא-בא ׁ ְשמו ֵּאל ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וַ ָ ּי ֶפץ ָה ָעם
ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים לַ ּמוֹ ֵעד ֲא ׁ ֶשר ׁ ְשמו ֵּאל וְ ל ָ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ַה ִ ּג ׁש ּו ֵאלַ י ָהעֹלָ ה וְ ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים וַ ַ ּי ַעל ָהעֹלָ ה .י וַ יְ ִהי ְּככַ לּ ֹתוֹ
ֵמ ָעלָ יו .ט וַ ּי ֶ
ֹאמר
לְ ַה ֲעלוֹ ת ָהעֹלָ ה וְ ִה ֵ ּנה ׁ ְשמו ֵּאל ָ ּבא וַ ֵ ּי ֵצא ׁ ָשאוּל לִ ְק ָראתוֹ לְ ָב ְרכוֹ  .יא וַ ּי ֶ
את
ֹא-ב ָ
יתי כִ י-נָ ַפץ ָה ָעם ֵמ ָעלַ י וְ ַא ָּתה ל ָ
י-ר ִא ִ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ִּכ ָ
ית וַ ּי ֶ
ׁ ְשמו ֵּאל ֶמה ָע ִשׂ ָ
לְ מוֹ ֵעד ַה ָ ּי ִמים ו ְּפלִ ׁ ְש ִּתים נֶ ֱא ָס ִפים ִמכְ ָמשׂ  .יב וָ א ַֹמר ַע ָּתה יֵ ְרד ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֵאלַ י
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶאל-
ַה ִ ּגלְ ָ ּגל ו ְּפנֵ י יְ הוָ ה ל ֹא ִח ִּל ִ
יתי וָ ֶא ְת ַא ּ ַפק וָ ַא ֲעלֶ ה ָהעֹלָ ה .יג וַ ּי ֶ
ת-מ ְצוַ ת יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּו ְך ִּכי ַע ָּתה ֵהכִ ין יְ הוָ ה
ׁ ָשאוּל נִ ְס ָּכלְ ָּת ל ֹא ׁ ָש ַמ ְר ָּת ֶא ִ
ֹא-תקוּם ִ ּב ֵּק ׁש יְ הוָ ה
ת-מ ְמלַ כְ ְּת ָך ֶאל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד-עוֹ לָ ם .יד וְ ַע ָּתה ַמ ְמלַ כְ ְּת ָך ל ָ
ֶא ַ
ר-צ ְ ּו ָך יְ הוָ ה  .
ל-ע ּמוֹ ִּכי ל ֹא ׁ ָש ַמ ְר ָּת ֵאת ֲא ׁ ֶש ִ
לוֹ ִא ׁיש ִּכלְ ָבבוֹ וַ יְ ַצ ֵ ּוה ּו יְ הוָ ה לְ נָ גִ יד ַע ַ

שמואל רוצה שיחכו לו והוא מאחר בכוונה .כך יזכה בכבוד גדול
יותר – העם יחכה במתח ובלחץ משום שמפחיד לצאת לקרב בלי
ברכת אלוהים ויחכה בכיליון עיניים לשמואל ולברכתו .אבל דומה
ששמואל ,שלא רצה להמליך על בני ישראל מלך שיתחרה בו ,מנסה
כעת להכשיל את שאול .הוא מצפה ממנו לציות עיוור ללא שיקול
דעת :העם מתפזר ,שמואל ,שהבטיח לבוא במועד מסוים ,אינו בא,
המלחמה בפתח ושאול לוקח יוזמה .הוא מקריב קורבנות ואינו מחכה
לשמואל .לא הגיוני? אכן ,דמות הסמכות בחברות מסורתיות מצפה
לא אחת לציות עיוור ללא הסברים וללא היגיון .כך יוצרים אדם שאינו
בעל חשיבה עצמאית אלא הוא שלוחה של דמות הסמכות .שמואל
בוטה מאין כמוהו – הוא אינו מקבל כל אחריות על האיחור שלו ,אינו
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מביע שום אמפתיה למצבם של שאול והעם ויש ניסוח פוגעני ביותר
– אלוהים תכנן שממלכתך תיכון עד עולם ועתה יחפש מישהו אחר.
דומה ששמואל רוצה לנקום בשאול על כך שהוא נבחר למלך.
אדם מודרני :שמואל ,למה להתעלל בשאול?
שמואל :מה ,הוא חושב שהוא יכול בלעדי?

גבורתו של יהונתן – איך נלחמים מלחמה פסיכולוגית אז והיום?
ל-ה ַ ּנ ַער נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו לְ כָ ה
ן-שאוּל ֶא ַ
ֹאמר יוֹ נָ ָתן ֶ ּב ׁ ָ
פרק יד :א וַ יְ ִהי ַה ּיוֹ ם וַ ּי ֶ
ל-מצַּ ב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֵע ֶבר ַה ָּלז וּלְ ָא ִביו ל ֹא ִה ִ ּגיד .ב וְ ׁ ָשאוּל
וְ נַ ְע ְ ּב ָרה ֶא ַ
יוֹ ׁ ֵשב ִ ּב ְק ֵצה ַה ִ ּג ְב ָעה ַּת ַחת ָה ִר ּמוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִמגְ רוֹ ן וְ ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ִע ּמוֹ ְּכ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת
ן-עלִ י כּ ֵֹהן יְ הוָ ה ְ ּב ׁ ִשלוֹ
ִא ׁיש .ג וַ ֲא ִח ָ ּיה ֶב ֲ
ן-פינְ ָחס ֶ ּב ֵ
ן-א ִחטוּב ֲא ִחי ִאיכָ בוֹ ד ֶ ּב ּ ִ
ְ
נ ֵֹשׂ א ֵאפוֹ ד וְ ָה ָעם ל ֹא יָ ַדע ִּכי ָהלַ ך יוֹ נָ ָתן .ד ו ֵּבין ַה ּ ַמ ְע ְ ּברוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵּק ׁש יוֹ נָ ָתן
ן-ה ֶּסלַ ע ֵמ ָה ֵע ֶבר ִמ ֶ ּזה
לַ ֲעבֹר ַע ַ
ל-מצַּ ב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ׁ ֵש ַ
ן-ה ֶּסלַ ע ֵמ ָה ֵע ֶבר ִמ ֶ ּזה וְ ׁ ֵש ַ
וְ ׁ ֵשם ָה ֶא ָחד בּ וֹ ֵצץ וְ ׁ ֵשם ָה ֶא ָחד ֶס ֶ ּנה .ה ַה ׁ ּ ֵשן ָה ֶא ָחד ָמצוּק ִמצָּ פוֹ ן מוּל ִמכְ ָמשׂ
ל-ה ַ ּנ ַער נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו לְ כָ ה וְ נַ ְע ְ ּב ָרה
ֹאמר יְ הוֹ נָ ָתן ֶא ַ
וְ ָה ֶא ָחד ִמ ֶ ּנגֶ ב מוּל ָ ּג ַבע .ו וַ ּי ֶ
יע
ל-מצַּ ב ָה ֲע ֵרלִ ים ָה ֵא ֶּלה אוּלַ י יַ ֲע ֶשׂ ה יְ הוָ ה לָ נ ּו ִּכי ֵאין לַ יהוָ ה ַמ ְעצוֹ ר לְ הוֹ ׁ ִש ַ
ֶא ַ
ְ
ָ
ל-א ׁ ֶשר ִ ּבלְ ָב ֶבך נְ ֵטה לָ ך ִהנְ נִ י
ֹאמר לוֹ נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו ֲע ֵשׂ ה ָּכ ֲ
ְ ּב ַרב אוֹ ִב ְמ ָעט .ז וַ ּי ֶ
ל-ה ֲאנָ ׁ ִשים וְ נִ גְ לִ ינ ּו
ֹאמר יְ הוֹ נָ ָתן ִה ֵ ּנה ֲאנַ ְחנ ּו ע ְֹב ִרים ֶא ָ
ִע ּ ְמ ָך ִּכלְ ָב ֶב ָך .ח וַ ּי ֶ
יענ ּו ֲאלֵ יכֶ ם וְ ָע ַמ ְדנ ּו ַת ְח ֵּתינ ּו וְ ל ֹא
ד-ה ִ ּג ֵ
ֹאמר ּו ֵאלֵ ינ ּו דּ ֹּמ ּו ַע ַ
יהם .ט ִאם-כּ ֹה י ְ
ֲאלֵ ֶ
ֹאמר ּו ֲעל ּו ָעלֵ ינ ּו וְ ָעלִ ינ ּו ִּכי-נְ ָתנָ ם יְ הוָ ה ְ ּביָ ֵדנ ּו וְ זֶ ה-
יהם .י וְ ִאם-כּ ֹה י ְ
נַ ֲעלֶ ה ֲאלֵ ֶ
ֹאמר ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים ִה ֵ ּנה ִע ְב ִרים
יהם ֶא ַ
ָּלנ ּו ָהאוֹ ת .יא וַ ִ ּי ָ ּגל ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ל-מצַּ ב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ּי ְ
ּ-שם .יב וַ ַ ּי ֲענ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ַמצָּ ָבה ֶאת-יוֹ נָ ָתן וְ ֶאת-
ן-הח ִֹרים ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַח ְ ּבאו ׁ ָ
י ְֹצ ִאים ִמ ַ
יעה ֶא ְתכֶ ם דָּ ָבר.
ֹאמר ּו ֲעל ּו ֵאלֵ ינ ּו וְ נוֹ ִד ָ
נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו וַ ּי ְ
ֹאמר יוֹ נָ ָתן ֶאל-נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו ֲעלֵ ה ַא ֲח ַרי ִּכי-נְ ָתנָ ם יְ הוָ ה ְ ּביַ ד יִ ְשׂ ָר ֵאל .יג וַ ַ ּי ַעל
וַ ּי ֶ
ל-רגְ לָ יו וְ נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו ַא ֲח ָריו וַ ִ ּי ּ ְפל ּו לִ ְפנֵ י יוֹ נָ ָתן וְ נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו
יוֹ נָ ָתן ַעל-יָ ָדיו וְ ַע ַ
אשֹנָ ה ֲא ׁ ֶשר ִה ָּכה יוֹ נָ ָתן וְ נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו ְּכ ֶע ְשׂ ִרים
ְממוֹ ֵתת ַא ֲח ָריו .יד וַ ְּת ִהי ַה ּ ַמ ָּכה ָה ִר ׁ
ל-ה ָעם
ִא ׁיש ְּכ ַב ֲח ִצי ַמ ֲענָ ה ֶצ ֶמד ָשׂ ֶדה .טו וַ ְּת ִהי ֲח ָר ָדה ַב ּ ַמ ֲחנֶ ה ַב ּ ָ ׂ
ש ֶדה ו ְּבכָ ָ
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ם-ה ּ ָמה וַ ִּת ְר ַ ּגז ָה ָא ֶרץ וַ ְּת ִהי לְ ֶח ְרדַּ ת ֱאל ִֹהים .טז וַ ִ ּי ְרא ּו
ַה ּ ַמצָּ ב וְ ַה ּ ַמ ׁ ְש ִחית ָח ְרד ּו ַ ּג ֵ
ַהצּ ִֹפים לְ ׁ ָשאוּל ְ ּבגִ ְב ַעת ִ ּבנְ יָ ִמן וְ ִה ֵ ּנה ֶה ָהמוֹ ן נָ מוֹ ג וַ ֵ ּילֶ ְך וַ ֲהל ֹם.

יהונתן קורא לפלישתים "ערלים" .שם זה מבדיל אותם מהיהודים ואף
מבזה אותם משום שהעורלה נחשבת לטמאה .דומה שבאותם ימים
הפלישתים חזקים מבני ישראל אולם בני ישראל עדיין קוראים להם
ערלים ומרגישים עצמם עליונים.
יהונתן מבקש מנושא כליו שיצטרף אליו .זה לא משיב תשובות
כמו "אלך איתך" או "אני מסכים" ,אפילו לא "אציית להוראותיך" .כל
האמירות האלה קשורות בקיום נפרד של נושא הכלים .נושא הכלים
מזדהה לגמרי עם יהונתן משיב לו "הנני עימך כלבבך".
יהונתן נותן סימן הגיוני – כאשר האויב יגלה אותנו ,אם ייגש
לבדוק אותנו הרי זה סימן שהוא חשדן ומוכן .אבל אם הוא יושב שאנן
הוא לא יטריח את עצמו לבוא אלינו אלא יקרא לנו לבוא אליו .זה
סימן שאנחנו יכולים לנצחו .ניתן לדמות זאת לש"ג בצבא ,שתפקידו
לגשת למכונית שמגיעה לשער או לצאת לקראת אדם חשוד ולא
להמתין שזה יגיע אליו ויפגע לא רק בו ,אלא בכל מי שנמצא בעמדה.
יהונתן ונושא כליו עולים בהליכה שפופה כדי שלא יראו אותם והם
יוכלו להפתיע את האויב.
פעמים רבות בתנ"ך אנו רואים שלוחמה פסיכולוגית עובדת .באותם
ימים אנשים האמינו באמונות תפלות הרבה יותר מאשר היום .ייתכן
שהפלישתים ראו כמה הרוגים ונבהלו מאוד ,הבהלה עברה במהירות
מאחד לשני ואחזה בכולם .ככלל ,בחברות מסורתיות-קולקטיביות
פחדים מופצים הרבה יותר מהר משום שהפרטים בקבוצה מוותרים
על שיקול דעתם ופועלים כעדר .כך למשל ביישובי הגדה המערבית
אנשים לא יצאו לרחובות בשעת ליקוי חמה .הם פחדו ממה שבשעתו
הנביא ירמיהו הורה לבני ישראל שלא לחשוש מפניו (ירמיהו מג ,יב).
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בחברה מודרנית ,סביר להניח שהלוחמים היו נבהלים למראה הרוגים
אבל היו מנסים להתנהג בצורה רציונלית יותר ובעיקר להבין מה קרה.
כך בימינו מדינות מוסלמיות מנסות להילחם לוחמה פסיכולוגית – הן
מציגות את האויב כחלש ואת עצמן כחזקות ,לעומת מדינות מערביות
מודרניות שמתרגשות פחות ממה שהאחרים אומרים וסומכות יותר על
כוחן ועל התכנונים הרציונליים שלהן .מדינות מודרניות אינן מבינות
אפוא את המשמעות של מלחמה פסיכולוגית בעולם המסורתי ואינן
משערות כמה כלי זה אכן עובד בחברות אלה .די לראות למשל כמה
אנרגיה משקיעים חיזבאללה או חמאס או קוריאה הצפונית במלחמה
פסיכולוגית כדי להבין שזוהי תפיסת עולמם שממנה הם באים וכמה
חשוב שהמערב המודרני ידע להשתמש בכלי זה כלפי תרבויות
מסורתיות-קולקטיביות הנמצאות איתו בעימות .השפלה של הנהגת
האויב למשל יכולה לחסוך הרבה מאוד קורבנות משני הצדדים משום
שהיא אכן עובדת בחברות מסורתיות הרבה יותר מאשר בחברות
דמוקרטיות .השפלה כזאת תערער את אמונו של האויב במנהיגיו,
שמבססים את שלטונם על כוח ופחד.
אדם מודרני :יהונתן ,מיהו נושא כלים טוב?
יהונתן :אחד שמתאים לך כמו כפפה.
אדם מודרני :פלישתי ,למה פניקה? קודם תבדוק מה באמת קרה.
פלישתי :כולם מבוהלים ובורחים ,אתה לא רואה שקורה משהו?!

שאול ויהונתן – למה אקראיות מתפרשת כאלוהות?
ת-ה ָעם לֵ אמֹר ָארוּר
פרק יד :כד וְ ִא ׁיש-יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ַ ּגשׂ ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא וַ ּי ֶֹאל ׁ ָשאוּל ֶא ָ
ל-ה ָעם לָ ֶחם .כה
ֹא-ט ַעם ָּכ ָ
ד-ה ֶע ֶרב וְ נִ ַּק ְמ ִּתי ֵמאֹיְ ַבי וְ ל ָ
ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-יֹאכַ ל לֶ ֶחם ַע ָ
ל-פנֵ י ַה ּ ָ ׂ
ל-ה ַ ּי ַער וְ ִה ֵ ּנה
וְ כָ ָ
ל-ה ָא ֶרץ ָ ּבא ּו ַב ָ ּי ַער וַ יְ ִהי ְד ַב ׁש ַע ּ ְ
ש ֶדה .כו וַ ָ ּיבֹא ָה ָעם ֶא ַ
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ין-מ ּ ִ ׂ
ת-ה ׁ ּ ְש ֻב ָעה .כז וְ יוֹ נָ ָתן ל ֹא-
ֵהלֶ ְך דְּ ָב ׁש וְ ֵא ַ
ל-פיו ִּכי-יָ ֵרא ָה ָעם ֶא ַ
שיג יָ דוֹ ֶא ּ ִ
ת-ק ֵצה ַה ּ ַמ ֶּטה ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ דוֹ וַ ִ ּי ְטבּ ֹל
יע ָא ִביו ֶא ָ
ׁ ָש ַמע ְ ּב ַה ׁ ְש ִ ּב ַ
ת-ה ָעם וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ֶא ְ
ל-פיו ותראנה (וַ ָּתא ְֹרנָ ה) ֵעינָ יו .כח וַ ַ ּי ַען
אוֹ ָת ּה ְ ּביַ ְע ַרת ַהדְּ ָב ׁש וַ ָ ּי ׁ ֶשב יָ דוֹ ֶא ּ ִ
יע ָא ִב ָ
ת-ה ָעם לֵ אמֹר ָארוּר ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-
יך ֶא ָ
ֹאמר ַה ׁ ְש ֵ ּב ַע ִה ׁ ְש ִ ּב ַ
ִא ׁיש ֵמ ָה ָעם וַ ּי ֶ
ת-ה ָא ֶרץ ְראוּ-נָ א
ֹאמר יוֹ נָ ָתן ָעכַ ר ָא ִבי ֶא ָ
יֹאכַ ל לֶ ֶחם ַה ּיוֹ ם וַ ָ ּי ַעף ָה ָעם .כט וַ ּי ֶ
ִּכי-אֹר ּו ֵעינַ י ִּכי ָט ַע ְמ ִּתי ְמ ַעט דְּ ַב ׁש ַה ֶ ּזה .ל ַאף ִּכי לוּא ָאכֹל ָאכַ ל ַה ּיוֹ ם ָה ָעם
ֹא-ר ְב ָתה ַמ ָּכה ַ ּב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים .לא וַ ַ ּיכּ ּו ַ ּב ּיוֹ ם
ִמ ׁ ּ ְשלַ ל אֹיְ ָביו ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצא ִּכי ַע ָּתה ל ָ
ַההוּא ַ ּב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ִמ ּ ִמכְ ָמשׂ ַא ָ ּיל ֹנָ ה וַ ָ ּי ַעף ָה ָעם ְמאֹד .לב ויעש (וַ ַ ּי ַעט) ָה ָעם ֶאל-
ּ-א ְר ָצה וַ ּיֹאכַ ל ָה ָעם ַעל-
שלל ַ
(ה ׁ ּ ָשלָ ל) וַ ִ ּי ְקח ּו צֹאן ו ָּב ָקר ו ְּבנֵ י ָב ָקר וַ ִ ּי ׁ ְש ֲחטו ָ
ֹאמר
ל-הדָּ ם וַ ּי ֶ
ַהדָּ ם .לג וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לְ ׁ ָשאוּל לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה ָה ָעם ח ִֹטאים לַ יהוָ ה לֶ ֱאכֹל ַע ַ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ּ ֻפצ ּו ָב ָעם וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם לָ ֶהם
ּ-אלַ י ַה ּיוֹ ם ֶא ֶבן ְ ּגדוֹ לָ ה .לד וַ ּי ֶ
ְ ּבגַ ְד ֶּתם גּ ֹלּ ו ֵ
ֹא-ת ֶח ְטא ּו לַ יהוָ ה
ַה ִ ּג ׁיש ּו ֵאלַ י ִא ׁיש ׁשוֹ רוֹ וְ ִא ׁיש ְשׂ יֵ ה ּו ו ׁ ְּש ַח ְט ֶּתם ָ ּבזֶ ה וַ ֲאכַ לְ ֶּתם וְ ל ֶ
ּ-שם .לה וַ ִ ּי ֶבן
לֶ ֱאכֹל ֶא ַ
ל-הדָּ ם וַ ַ ּי ִ ּג ׁש ּו כָ ָ
ל-ה ָעם ִא ׁיש ׁשוֹ רוֹ ְביָ דוֹ ַה ַּליְ לָ ה וַ ִ ּי ׁ ְש ֲחטו ׁ ָ
ׁ ָשאוּל ִמזְ ֵ ּב ַח לַ יהוָ ה אֹתוֹ ֵה ֵחל לִ ְבנוֹ ת ִמזְ ֵ ּב ַח לַ יהוָ ה.
ֹאמר ׁ ָשאוּל נֵ ְר ָדה ַא ֲח ֵרי ְפלִ ׁ ְש ִּתים לַ יְ לָ ה וְ נָ בֹזָ ה ָב ֶהם ַעד-אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר וְ ל ֹא-
לו וַ ּי ֶ
ל-ה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָ
ֹאמר ַהכּ ֵֹהן נִ ְק ְר ָבה ֲהל ֹם
יך ֲע ֵשׂ ה וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ָּכ ַ
נַ ׁ ְש ֵאר ָ ּב ֶהם ִא ׁיש וַ ּי ְ
ל-ה ֱאל ִֹהים .לז וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל ׁ ָשאוּל ֵ ּבאל ִֹהים ַה ֵא ֵרד ַא ֲח ֵרי ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֲה ִת ְּתנֵ ם ְ ּביַ ד
ֶא ָ
ֹאמר ׁ ָשאוּל גּ ֹׁש ּו ֲהל ֹם כּ ֹל ּ ִפנּ וֹ ת ָה ָעם
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ל ֹא ָענָ ה ּו ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא .לח וַ ּי ֶ
יע ֶאת-
ו ְּדע ּו ו ְּרא ּו ַ ּב ּ ָמה ָהיְ ָתה ַה ַח ָּטאת ַה ּזֹאת ַה ּיוֹ ם .לט ִּכי ַחי-יְ הוָ ה ַה ּמוֹ ׁ ִש ַ
ֹאמר
ל-ה ָעם .מ וַ ּי ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ִאם-יֶ ׁ ְשנוֹ ְ ּביוֹ נָ ָתן ְ ּבנִ י ִּכי מוֹ ת יָ מוּת וְ ֵאין עֹנֵ ה ּו ִמ ָּכ ָ
ֶא ָּ
ל-כל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו לְ ֵע ֶבר ֶא ָחד וַ ֲאנִ י וְ יוֹ נָ ָתן ְ ּבנִ י נִ ְהיֶ ה לְ ֵע ֶבר ֶא ָחד
ל-שאוּל ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶאל-יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי
יך ֲע ֵשׂ ה .מא וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ָה ָעם ֶא ׁ ָ
וַ ּי ְ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ַה ּ ִפיל ּו
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ָבה ָת ִמים וַ ִ ּי ָּלכֵ ד יוֹ נָ ָתן וְ ׁ ָשאוּל וְ ָה ָעם יָ ָצאוּ .מב וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶאל-יוֹ נָ ָתן ַה ִ ּג ָידה ִּלי ֶמה
ֵ ּבינִ י ו ֵּבין יוֹ נָ ָתן ְ ּבנִ י וַ ִ ּי ָּלכֵ ד יוֹ נָ ָתן .מג וַ ּי ֶ
ֹאמר ָטעֹם ָט ַע ְמ ִּתי ִ ּב ְק ֵצה ַה ּ ַמ ֶּטה ֲא ׁ ֶש ְ ּ
ר-ביָ ִדי ְמ ַעט
ָע ִשׂ ָ
יתה וַ ַ ּי ֶ ּגד-לוֹ יוֹ נָ ָתן וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשאוּל כּ ֹה-יַ ֲע ֶשׂ ה ֱאל ִֹהים וְ כֹה יוֹ ִסף ִּכי-מוֹ ת ָּתמוּת
דְּ ַב ׁש ִהנְ נִ י ָאמוּת .מד וַ ּי ֶ
ל-שאוּל ֲהיוֹ נָ ָתן יָ מוּת ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ַהיְ ׁשו ָּעה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה
ֹאמר ָה ָעם ֶא ׁ ָ
יוֹ נָ ָתן .מה וַ ּי ֶ
ם-אל ִֹהים
ש ֲע ַרת ר ׁ
ַה ּזֹאת ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ָחלִ ילָ ה ַחי-יְ הוָ ה ִאם-יִ ּפֹל ִמ ּ ַ ׂ
י-ע ֱ
ֹאשוֹ ַא ְר ָצה ִּכ ִ
ֹא-מת.
ָע ָשׂ ה ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה וַ ִ ּי ְפדּ ּו ָה ָעם ֶאת-יוֹ נָ ָתן וְ ל ֵ
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אלוהים מתואר כאב כעסן שאינו עונה לתחינת ילדו כשזה עשה
מעשה אסור .למותר לציין שהיום לא היינו ממליצים להורים להתנהג
לילדם כך ולא חשוב מה עשה הילד.
בעת ההגרלה שאול מקבל אחריות ומצהיר שאם יתברר שבנו
יהונתן חטא דינו כדין אחד מהעם .עמדה צנועה זאת של מנהיג
באותם ימים איננה מובנת מאליה .במשטר דמוקרטי של ימינו נאמר
שיש חוק אחד לכולם .אבל במשטרים רבים אחרים בני זמננו ,על
פי רוב בחברות מסורתיות ,כלל זה אינו תקף ודינם של המנהיג ובני
משפחתו שונה מדינם של הכפופים לו .כך ניתן להתרשם מצניעותו
של שאול המנהיג בחברה השבטית של אותם ימים באופן שלא היה
מבייש כלל מנהיגים מודרניים בימינו .האם אירוע זה התקיים באמת
או שהסופר התנ"כי ייחל לו ורצה לקבע נורמות כאלה? דומה שאין
זה חשוב .בשני המקרים האנשים ציפו מהמנהיג להתנהגות צנועה.
שאול משתמש בהגרלה כדרך לתקשר עם אלוהים .האקראיות
של ההגרלה אינה משקפת מקריות בלתי ניתנת לצפייה מראש ,אלא
את רצון אלוהים .קשה היה לבני העת העתיקה להאמין באקראיות
או בהיעדר תלות משום אישיותם התלותית .זוהי בעצם הבנה שיש
אירועים שאין לנו שום שליטה עליהם והעתיד אינו צפוי ואינו ידוע
מראש .גישה זו שוללת את גישת הפטליזם והיד העליונה המכוונת.
לא אחת יש לאנשים הרגשה – לאחר שנודעות תוצאות של הגרלה או
אירוע אקראי אחר – שהם בעצם ידעו את התוצאה מראש .הרגשה זו
נובעת מהקושי להפנים אקראיות ומניסיון ,לא מודע בדרך כלל ,ליצור
עולם צפוי.
הסיפור מסתיים בכך שהעם מציל את יהונתן .לא שאול הפלה
אותו לטובה אלא העם עשה זאת ,ושאול יוצא במיטבו .כך מספר לנו
הסופר התנ"כי גם על צניעותו של שאול המנהיג וגם על התעמרותו
של שמואל הנביא וכיצד הוא מסרב לקבלו .במקרה זה דומה שהסופר
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התנ"כי מציג לנו סיפור מורכב בעל עומק רגשי ולא סיפור חד-ממדי
בעל חלוקה ברורה לטובים ורעים.
ניתן להתרשם שהעם אינו חושש להפר שבועה .במקרים קודמים
(ברכת יצחק לבניו ,יהושע והגבעונים) הגיבורים ניסו לשנות את
שבועתם כך שייראה שהם עדיין נאמנים לה .ייתכן שדווקא האנשים
הפשוטים – העם – שלא היו צריכים להוכיח את עצמם היו במקרה
זה הגיוניים יותר.
אדם מודרני :קשה לך להבין שיש אירועים אקראיים כמו הגרלה
שאינם תלויים ברצון איש .אצלכם כל דבר תלוי במשהו – אירועים
או אנשים.
בן אותה העת :הגרלה זה לא סתם ,מישהו כיוון את זה .אחרת למה זה
יצא כך?!

חטא הרחמים – מדוע מלך חייב להיות אכזר?
ל-ע ּמוֹ
ל-שאוּל א ִֹתי ׁ ָשלַ ח יְ הוָ ה לִ ְמ ׁ ָש ֳח ָך לְ ֶמלֶ ְך ַע ַ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ׁ ָ
פרק טו :א וַ ּי ֶ
ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ָּתה ׁ ְש ַמע לְ קוֹ ל דִּ ְב ֵרי יְ הוָ ה .ב כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת ּ ָפ ַק ְד ִּתי
ר-שׂ ם לוֹ ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַ ּב ֲעל ֹתוֹ ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם .ג ַע ָּתה
ר-ע ָשׂ ה ֲע ָמלֵ ק לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶש ָ
ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
ת-ע ָמלֵ ק וְ ַה ֲח ַר ְמ ֶּתם ֶא ָּ
ל-א ׁ ֶשר-לוֹ וְ ל ֹא ַת ְחמֹל ָעלָ יו וְ ֵה ַמ ָּתה
ת-כ ֲ
יתה ֶא ֲ
לֵ ְך וְ ִה ִּכ ָ
ד-חמוֹ ר .ד וַ יְ ׁ ַש ּ ַמע
ד-שׂ ה ִמ ָ ּג ָמל וְ ַע ֲ
ד-א ׁ ּ ָשה ֵמעֹלֵ ל וְ ַעד-יוֹ נֵ ק ִמ ׁ ּשוֹ ר וְ ַע ֶ
ֵמ ִא ׁיש ַע ִ
ת-א ׁיש
ׁ ָשאוּל ֶא ָ
אתיִ ם ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י וַ ֲע ֶשׂ ֶרת ֲאלָ ִפים ֶא ִ
ת-ה ָעם וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ַ ּב ְּטלָ ִאים ָמ ַ
ל-ה ֵּקינִ י
יְ הו ָּדה .ה וַ ָ ּיבֹא ׁ ָשאוּל ַע ִ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶא ַ
ד-עיר ֲע ָמלֵ ק וַ ָ ּי ֶרב ַ ּב ָ ּנ ַחל .ו וַ ּי ֶ
ם-כ ְ ּ
יתה ֶח ֶסד ִע ָּ
ל-בנֵ י
לְ כ ּו ֻּסר ּו ְרד ּו ִמ ּתוֹ ְך ֲע ָמלֵ ִקי ּ ֶפן-א ִֹס ְפ ָך ִע ּמוֹ וְ ַא ָּתה ָע ִשׂ ָ
ת-ע ָמלֵ ק
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ֲעלוֹ ָתם ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם וַ ָ ּי ַסר ֵקינִ י ִמ ּתוֹ ְך ֲע ָמלֵ ק .ז וַ ַ ּי ְך ׁ ָשאוּל ֶא ֲ
ע ָמלֵ ק ָחיֵמ ֲחוִ ילָ ה בּ וֹ ֲא ָך ׁשוּר ֲא ׁ ֶשר ַע ּ ְ
ת-אגַ ג ֶמלֶ ְך ֲ
ל-פנֵ י ִמ ְצ ָריִ ם .ח וַ ִ ּי ְת ּפֹשׂ ֶא ֲ
וְ ֶא ָּ
יטב
ל-ה ָעם ֶה ֱח ִרים לְ ִפ ָ
ת-כ ָ
ל-מ ַ
ל-אגָ ג וְ ַע ֵ
י-ח ֶרב .ט וַ ַ ּי ְחמֹל ׁ ָשאוּל וְ ָה ָעם ַע ֲ
ל-ה ָּכ ִרים וְ ַע ָּ
ימם וְ כָ ל-
ל-ה ּטוֹ ב וְ ל ֹא ָאב ּו ַה ֲח ִר ָ
ל-כ ַ
ַהצּ ֹאן וְ ַה ָ ּב ָקר וְ ַה ּ ִמ ׁ ְשנִ ים וְ ַע ַ
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ַה ּ ְמלָ אכָ ה נְ ִמ ְבזָ ה וְ נָ ֵמס א ָֹת ּה ֶה ֱח ִרימוּ.
ת-שאוּל לְ ֶמלֶ ךְ
י-ה ְמלַ כְ ִּתי ֶא ׁ ָ
ל-שמו ֵּאל לֵ אמֹר .יא נִ ַח ְמ ִּתי ִּכ ִ
י וַ יְ ִהי דְּ ַבר-יְ הוָ ה ֶא ׁ ְ
י-שב ֵמ ַא ֲח ַרי וְ ֶאת-דְּ ָב ַרי ל ֹא ֵה ִקים וַ ִ ּי ַחר לִ ׁ ְשמו ֵּאל וַ ִ ּיזְ ַעק ֶאל-יְ הוָ ה ָּכל-
ִּכ ׁ ָ
ַה ָּליְ לָ ה .יב וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ׁ ְשמו ֵּאל לִ ְק ַראת ׁ ָשאוּל ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ֻ ּי ַ ּגד לִ ׁ ְשמו ֵּאל לֵ אמֹר ָ ּבא-
ׁ ָשאוּל ַה ַּכ ְר ֶמלָ ה וְ ִה ֵ ּנה ַמצִּ יב לוֹ יָ ד וַ ִ ּי ּסֹב וַ ַ ּי ֲעבֹר וַ ֵ ּי ֶרד ַה ִ ּגלְ ָ ּגל .יג וַ ָ ּיבֹא ׁ ְשמו ֵּאל
ֹאמר
ֹאמר לוֹ ׁ ָשאוּל ָ ּברו ְּך ַא ָּתה לַ יהוָ ה ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת-דְּ ַבר יְ הוָ ה .יד וַ ּי ֶ
ל-שאוּל וַ ּי ֶ
ֶא ׁ ָ
ּ
ֹאמר
ל-הצּ ֹאן ַה ֶ ּזה ְ ּב ָאזְ נָ י וְ קוֹ ל ַה ָ ּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ׁש ֵֹמ ַע .טו וַ י ֶ
ׁ ְשמו ֵּאל ו ֶּמה קוֹ ַ
יטב ַהצּ ֹאן וְ ַה ָ ּב ָקר לְ ַמ ַען זְ ב ַֹח
ל-מ
ע
ם
ע
ה
ל
מ
ח
ר
ש
ׁ
א
ּם
ו
יא
ב
ֲ ֶ ָ ַ ָ ָ ַ ֵ ַ
ׁ ָשאוּל ֵמ ֲע ָמלֵ ִקי ֱה ִ
לַ יהוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
ת-ה ּיוֹ ֵתר ֶה ֱח ַר ְמנוּ.
יך וְ ֶא ַ
ָ
ל-שאוּל ֶה ֶרף וְ ַא ִ ּג ָידה ְּלך ֵאת ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר יְ הוָ ה ֵאלַ י ַה ָּליְ לָ ה
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ׁ ָ
טז וַ ּי ֶ
ם-קטֹן ַא ָּתה ְ ּב ֵעינֶ יךָ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֲהלוֹ א ִא ָ
ֹאמר) לוֹ דַּ ֵ ּבר .יז וַ ּי ֶ
ויאמרו (וַ ּי ֶ
ְ
ָ
ָ
ר ׁ
ֹאש ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ָּתה וַ ִ ּי ְמ ׁ ָש ֲחך יְ הוָ ה לְ ֶמלֶ ך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל .יח וַ ִ ּי ׁ ְשלָ ֲחך יְ הוָ ה
ְ
ְ
ת-ע ָמלֵ ק וְ נִ לְ ַח ְמ ָּת בוֹ ַעד ַּכלּ וֹ ָתם
ת-ה ַח ָּט ִאים ֶא ֲ
ֹאמר לֵ ך וְ ַה ֲח ַר ְמ ָּתה ֶא ַ
ְ ּב ָד ֶרך וַ ּי ֶ
ל-ה ׁ ּ ָשלָ ל וַ ַּת ַעשׂ ָה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י
ֹא-ש ַמ ְע ָּת ְ ּבקוֹ ל יְ הוָ ה וַ ַּת ַעט ֶא ַ
א ָֹתם .יט וְ לָ ּ ָמה ל ׁ ָ
ְ
ְ
ל-שמו ֵּאל ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל יְ הוָ ה וָ ֵאלֵ ך ַ ּבדֶּ ֶרך ֲא ׁ ֶשר-
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶא ׁ ְ
יְ הוָ ה .כ וַ ּי ֶ
ת-ע ָמלֵ ק ֶה ֱח ַר ְמ ִּתי .כא וַ ִ ּי ַּקח ָה ָעם
ת-אגַ ג ֶמלֶ ְך ֲע ָמלֵ ק וְ ֶא ֲ
ׁ ְשלָ ַחנִ י יְ הוָ ה וָ ָא ִביא ֶא ֲ
אשית ַה ֵח ֶרם לִ זְ בּ ַֹח לַ יהוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר
יך ַ ּב ִ ּגלְ ָ ּגל .כב וַ ּי ֶ
ֵמ ַה ׁ ּ ָשלָ ל צֹאן ו ָּב ָקר ֵר ׁ ִ
ׁ ְשמו ֵּאל ַה ֵח ֶפץ לַ יהוָ ה ְ ּבעֹלוֹ ת וּזְ ָב ִחים ִּכ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל יְ הוָ ה ִה ֵ ּנה ׁ ְשמ ַֹע ִמ ֶ ּז ַבח
את-ק ֶסם ֶמ ִרי וְ ָאוֶ ן ו ְּת ָר ִפים ַה ְפ ַצר יַ ַען
טוֹ ב לְ ַה ְק ׁ ִשיב ֵמ ֵחלֶ ב ֵאילִ ים .כג ִּכי ַח ַּט
ֶ
ְ
ל-שמו ֵּאל
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶא ׁ ְ
ָמ ַא ְס ָּת ֶאת-דְּ ַבר יְ הוָ ה וַ ִ ּי ְמ ָא ְס ָך ִמ ּ ֶמלֶ ך .כד וַ ּי ֶ
ת-פי-יְ הוָ ה וְ ֶאת-דְּ ָב ֶר ָ
ת-ה ָעם וָ ֶא ׁ ְש ַמע
אתי ִּכ ָ
ָח ָט ִ
אתי ֶא ָ
יך ִּכי יָ ֵר ִ
י-ע ַב ְר ִּתי ֶא ּ ִ
ּ
ֹאמר
ת-ח ָּט ִ
ְ ּבקוֹ לָ ם .כה וְ ַע ָּתה ָשׂ א נָ א ֶא ַ
אתי וְ ׁשוּב ִע ּ ִמי וְ ֶא ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לַ יהוָ ה .כו וַ י ֶ
ל-שאוּל ל ֹא ָא ׁשוּב ִע ּ ָמ ְך ִּכי ָמ ַא ְס ָּתה ֶאת-דְּ ַבר יְ הוָ ה וַ ִ ּי ְמ ָא ְסךָ
ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ׁ ָ
ף-מ ִעילוֹ
יְ הוָ ה ִמ ְהיוֹ ת ֶמלֶ ְך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל .כז וַ ִ ּי ּסֹב ׁ ְשמו ֵּאל לָ לֶ כֶ ת וַ ַ ּי ֲחזֵ ק ִ ּבכְ נַ ְ
ת-מ ְמלְ כוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָעלֶ ָ
יך ַה ּיוֹ ם
ֹאמר ֵאלָ יו ׁ ְשמו ֵּאל ָק ַרע יְ הוָ ה ֶא ַ
וַ ִ ּי ָּק ַרע .כח וַ ּי ֶ
ָ
וּנְ ָתנָ ּה לְ ֵר ֲע ָך ַה ּטוֹ ב ִמ ּ ֶמּך .כט וְ גַ ם נֵ ַצח יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹא יְ ׁ ַש ֵּקר וְ ל ֹא יִ ָ ּנ ֵחם ִּכי ל ֹא ָא ָדם
י-ע ּ ִמי וְ נֶ גֶ ד יִ ְשׂ ָר ֵאל
אתי ַע ָּתה ַּכ ְ ּב ֵדנִ י נָ א נֶ גֶ ד זִ ְקנֵ ַ
ֹאמר ָח ָט ִ
הוּא לְ ִה ָ ּנ ֵחם .ל וַ ּי ֶ
ָ
יתי לַ יהוָ ה ֱאל ֶֹהיך .לא וַ ָ ּי ׁ ָשב ׁ ְשמו ֵּאל ַא ֲח ֵרי ׁ ָשאוּל וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו
וְ ׁשוּב ִע ּ ִמי וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֵ ִ
ְ
ְ
ת-אגַ ג ֶמלֶ ך ֲע ָמלֵ ק וַ ֵ ּילֶ ך ֵאלָ יו
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ַה ִ ּג ׁיש ּו ֵאלַ י ֶא ֲ
ׁ ָשאוּל לַ יהוָ ה .לב וַ ּי ֶ
ּ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ְּכלָ ה
ֹאמר ֲאגָ ג ָאכֵ ן ָסר ַמ ַ
ֲאגַ ג ַמ ֲע ַדנּ ֹת וַ ּי ֶ
ר-ה ּ ָמוֶ ת .לג וַ י ֶ
ת-אגָ ג לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה
נָ ׁ ִשים ַח ְר ֶ ּב ָך ֵּכ ִּ
ן-ת ׁ ְש ַּכל ִמ ָ ּנ ׁ ִשים ִא ּ ֶמ ָך וַ יְ ׁ ַש ֵּסף ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ֲ
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ַ ּב ִ ּגלְ ָ ּגל .לד וַ ֵ ּילֶ ְך ׁ ְשמו ֵּאל ָה ָר ָמ ָתה וְ ׁ ָשאוּל ָעלָ ה ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ ִ ּג ְב ַעת ׁ ָשאוּל .לה וְ ל ֹא-
ל-שאוּל
י-ה ְת ַא ֵ ּבל ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ׁ ָ
ת-שאוּל ַעד-יוֹ ם מוֹ תוֹ ִּכ ִ
יָ ַסף ׁ ְשמו ֵּאל לִ ְראוֹ ת ֶא ׁ ָ
י-ה ְמלִ ְ
ת-שאוּל ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יך ֶא ׁ ָ
וַ יהוָ ה נִ ָחם ִּכ ִ

שאול נכשל כי ריחם על אגג מלך עמלק .מלך צריך לדעת להיות
אכזר כדי להטיל את מוראו על כולם .כך שליטים שורדים שנים רבות
בימינו בזכות אכזריותם ,החל בקוריאה הצפונית וכלה בסוריה .כשהם
מתרככים והפחד מהם נמוג עלולה להתרחש הפיכה כפי שקרה למשל
למובארק במצרים .מובארק הוא שאמר שהתכונה היפה ביותר של
המצרים היא הרחמנות .בעולם המודרני אנשים מתביישים בתוקפנותם
ובעיקר מכחישים אותה ,לעיתים גם בפני עצמם .הם יודעים ששם
המשחק הוא אמפתיה ומנסים להיות אמפתיים לפחות למראית עין.
אחד הסודות הגדולים של העידן המודרני הוא שהתוקפנות משתלמת.
חשוב להיות מסוגל להגיד "לא" ולעמוד על דעתך ,לעיתים להשתמש
במרפקים ,לא לוותר ואף לאיים ולתקוף .רבים נמשכים לאנשים
חזקים ונשים נמשכות לעיתים קרובות לגברים תוקפניים .אבל מעטים
מאיתנו מוכנים להודות בכך שכוח אכן משחק גם בחברה המודרנית
כמו בחוקי הג'ונגל.
למה היה קשה לשאול להרוג את אגג מלך עמלק? משום שהוא
ריחם עליו .אנשים מקווים באופן לא מודע שאם הם יהיו נחמדים
ורחמניים כלפי אחרים גם הם יקבלו יחס דומה .במציאות ,לעיתים
קרובות ,ההפך הוא הנכון ,משום שלא אחת מכבדים יותר את החזק
ונוטים להתחנף אליו יותר מאשר לחלש .אבל מלך ,אומר שמואל
לשאול בדרכו שלו ,צריך להתנתק מרצונו שירחמו ויחמלו עליו .הוא
צריך להיות אכזר כדי שיפחדו ממנו .שאול – המלך "השמאלני" ואולי
כפי שנראה בהמשך הדיכאוני – ממשיך להציג את חולשתו ומתרץ
את העובדה שחמל על הצאן והבקר בכך שפחד מהעם .שאול מודה
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שחטא ומבקש משמואל סליחה .שמואל משיב לו תשובה תוקפנית ,לא
מתפשרת וחסרת כל חמלה .אלוהים לא יחזור בו ,הוא אומר לשאול
ורומז בכך שאלוהים אינו רחמן כשאול .כך למשל בחברות מסורתיות
ילד שלקחו לו את הכדור או העליבו אותו ,הוריו יצפו ממנו שישיב
מלחמה שערה אפילו מול גדולים וחזקים ממנו .הם יאמרו לו – אל
תחזור הביתה בלי הכדור ובלי שהשבת את כבודך .הורים אלה אינם
מוכנים לרחם על בנם .תפיסתם היא שבעולמנו אין מקום לחלשים.
בחברה המודרנית הורים רבים יחנכו את ילדם שפגעו בו להתלונן
לפני הגננת או המורה ולא להגיב בתוקפנות .יש חשש שילדים אלה
יתקשו להגן על עצמם בהמשך חייהם ,כשלא יהיה לפני מי להתלונן.
כך כתב ז'בוטינסקי ברוב חוכמתו בשיר בית"ר – "בדם וביזע יוקם
לנו גזע גאיון ונדיב ואכזר" .היכולת של הפרט שלא לרחם על אחרים
מתוך יכולת לוותר על כך שירחמו עליו או להדחיק צורך זה הופך
אותו לחזק.
שמואל פונה ללכת ושאול אוחז בכנף מעילו וקורע אותו .שמואל
אומר לו באקט סמלי שמקובל בתרבויות מסורתיות שכך יקרע
אלוהים את מלכותו מעליו .כעת יש סמל מוחשי שניתן לגעת בו.
כבר אין מדובר רק במילים .סמלים כאלה חשובים ביותר בחברות
מסורתיות כדי להפנים את המסר .לסיום ,שמואל הורג את אגג מלך
העמלק ומסביר לו את פעולתו במשפט של הזדהות – כמו שאתה
שיכלת נשים רבות כך תשכל כעת אימך .העונש הוא עין תחת עין
ושן תחת שן.
אדם מודרני :אלוהים ,טעית כשהמלכת את שאול למלך על ישראל?
אלוהים :הוא לא מציית לי.
אדם מודרני :אז אלוהים יכול לטעות?
אלוהים :אסור לך אפילו לחשוב את זה .אתה רוצה להיענש?!
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משיחת דוד – איך מקיימים ראיון קבלה לתפקיד של מלך?
ל-שאוּל וַ ֲאנִ י
ד-מ ַתי ַא ָּתה ִמ ְת ַא ֵ ּבל ֶא ׁ ָ
ל-שמו ֵּאל ַע ָ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ׁ ְ
פרק טז :א וַ ּי ֶ
ָ
ְ
ָ
ית-ה ַּל ְח ִמי
ְמ ַא ְס ִּתיו ִמ ּ ְמל ְֹך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ֵּלא ַק ְרנְ ך ׁ ֶש ֶמן וְ לֵ ך ֶא ׁ ְשלָ ֲחך ֶאל-יִ ׁ ַשי ֵ ּב ַ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֵא ְ
ֹאמר
יך ֵאלֵ ְך וְ ׁ ָש ַמע ׁ ָשאוּל וַ ֲה ָרגָ נִ י וַ ּי ֶ
יתי ְ ּב ָבנָ יו לִ י ֶמלֶ ְך .ב וַ ּי ֶ
י-ר ִא ִ
ִּכ ָ
ָ
את לְ יִ ׁ ַשי ַ ּב ָ ּז ַבח
אתי .ג וְ ָק ָר ָ
יְ הוָ ה ֶעגְ לַ ת ָ ּב ָקר ִּת ַּקח ְ ּביָ ֶדך וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ זְ בּ ַֹח לַ יהוָ ה ָ ּב ִ
ָ
ר-ת ֲע ֶשׂ ה ו ָּמ ׁ ַש ְח ָּת לִ י ֵאת ֲא ׁ ֶשר-א ַֹמר ֵאלֶ יך .ד וַ ַ ּי ַעשׂ
יע ָך ֵאת ֲא ׁ ֶש ַּ
וְ ָאנֹכִ י אוֹ ִד ֲ
ֹאמר
ׁ ְשמו ֵּאל ֵאת ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר יְ הוָ ה וַ ָ ּיבֹא ֵ ּבית לָ ֶחם וַ ֶ ּי ֶח ְרד ּו זִ ְקנֵ י ָה ִעיר לִ ְק ָראתוֹ וַ ּי ֶ
אתם ִא ִּתי ַ ּב ָ ּז ַבח
אתי ִה ְת ַקדְּ ׁש ּו ו ָּב ֶ
ֹאמר ׁ ָשלוֹ ם לִ זְ בּ ַֹח לַ יהוָ ה ָ ּב ִ
ׁ ָשל ֹם בּ וֹ ֶא ָך .ה וַ ּי ֶ
וַ יְ ַקדֵּ ׁש ֶאת-יִ ׁ ַשי וְ ֶא ָ ּ
יאב
ת-אלִ ָ
ת-בנָ יו וַ ִ ּי ְק ָרא לָ ֶהם לַ ָ ּז ַבח .ו וַ יְ ִהי ְ ּבבוֹ ָאם וַ ַ ּי ְרא ֶא ֱ
ל-מ ְר ֵאה ּו
ל-ת ֵ ּבט ֶא ַ
ל-שמו ֵּאל ַא ַּ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ׁ ְ
ֹאמר ַא ְך נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ְמ ׁ ִשיחוֹ  .ז וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
וְ ֶא ְ ּ
ל-גב ַֹּה קוֹ ָמתוֹ ִּכי ְמ ַא ְס ִּתיה ּו ִּכי ל ֹא ֲא ׁ ֶשר יִ ְר ֶאה ָה ָא ָדם ִּכי ָה ָא ָדם יִ ְר ֶאה
ל-א ִבינָ ָדב וַ ַ ּי ֲע ִב ֵרה ּו לִ ְפנֵ י ׁ ְשמו ֵּאל
לַ ֵעינַ יִ ם וַ יהוָ ה יִ ְר ֶאה לַ ֵּל ָבב .ח וַ ִ ּי ְק ָרא יִ ׁ ַשי ֶא ֲ
ֹאמר ַ ּג ָ ּ
ֹאמר ַ ּג ָ ּ
ֹא-ב ַחר
ם-בזֶ ה ל ָ
וַ ּי ֶ
ם-בזֶ ה ל ָ
ֹא-ב ַחר יְ הוָ ה .ט וַ ַ ּי ֲע ֵבר יִ ׁ ַשי ׁ ַש ּ ָמה וַ ּי ֶ
ֹא-ב ַחר
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶאל-יִ ׁ ַשי ל ָ
יְ הוָ ה .י וַ ַ ּי ֲע ֵבר יִ ׁ ַשי ׁ ִש ְב ַעת ָ ּבנָ יו לִ ְפנֵ י ׁ ְשמו ֵּאל וַ ּי ֶ
ֹאמר עוֹ ד ׁ ָש ַאר ַה ָּק ָטן
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶאל-יִ ׁ ַשי ֲה ַת ּמ ּו ַה ְ ּנ ָע ִרים וַ ּי ֶ
יְ הוָ ה ָ ּב ֵא ֶּלה .יא וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶאל-יִ ׁ ַשי ׁ ִשלְ ָחה וְ ָק ֶחנּ ּו ִּכי ל ֹא-נָ סֹב ַעד-בּ ֹאוֹ
וְ ִה ֵ ּנה ר ֶֹעה ַ ּבצּ ֹאן וַ ּי ֶ
יאה ּו וְ הוּא ַא ְדמוֹ נִ י ִעם-יְ ֵפה ֵעינַ יִ ם וְ טוֹ ב ר ִֹאי
פֹה .יב וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח וַ יְ ִב ֵ
ת-ק ֶרן ַה ׁ ּ ֶש ֶמן וַ ִ ּי ְמ ׁ ַשח
וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ הוָ ה קוּם ְמ ׁ ָש ֵחה ּו ִּכי-זֶ ה הוּא .יג וַ ִ ּי ַּקח ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ֶ
אֹתוֹ ְ ּב ֶק ֶרב ֶא ָחיו וַ ִּת ְצלַ ח רו ַּח-יְ הוָ ה ֶאל-דָּ וִ ד ֵמ ַה ּיוֹ ם ַההוּא וָ ָמ ְעלָ ה וַ ָ ּי ָקם ׁ ְשמו ֵּאל
וַ ֵ ּילֶ ְך ָה ָר ָמ ָתה.

מדוע נחרדים זקני בית-לחם כששמואל מגיע? צירוף המילים "יראת
כבוד" מספר את הסיפור .הפחד מהסמכות והכבוד שרוחשים לה
הולכים יחד .למצרים ,כפי שאמרנו ,יש פתגם שאומר שאהבה ויראה
ירדו לעולם יחד .כך בתרבויות מסורתיות האהבה לדמות הסמכות
מהולה תמיד בפחד ממנה .ייתכן גם שהזקנים צריכים להראות את
הפחד שלהם ואת התרגשותם מהסמכות כאות לכבוד .כך ,כפי שצוין,
בחורות אתיופיות מצוות לצחקק במבוכה ולהשפיל את מבטן לנוכח
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הסמכות .הפעם מדובר כמובן בזקני העיר שהם עצמם מכובדים .היום
במדינות רבות ילדים מקדמים מנהיגים בדגלים וכמובן בשמחה וללא
פחד .כך שהילדות החליפה את הזקנה והשמחה את הפחד .הצעידה
אל עבר העתיד החליפה את הרצון לשמר את העבר.
מלך אינו יכול להיות מכוער .שאול היה משכמו ומעלה גבוה מכל
העם .דוד אומנם אינו גבוה כאחיו אבל מצוין שהוא בחור יפה .הדילמה
של בני העת העתיקה זהה לדילמה בת ימינו בבחירת בן זוג או בכל
בחירה של אדם לכל משרה – הפער בין מראהו של האדם לאישיותו
האמיתית שעל פי רוב אינה ניתנת לזיהוי מיידי .דומה שלבני העת
העתיקה היה קל יותר להודות שהמראה חשוב מאוד ושמואל הנביא
שוגה בבחירתו המתבססת על המראה בלבד .קשה יותר לדמיין שבן
החברה המודרנית יודה שבחר עובד רק משום שהוא יפה .אכן ,בימינו
השאלות בראיון קבלה לעבודה יהיו מהסוג – "ספר לי על עצמך" ,כדי
להכיר את אופיו של המועמד .בני החברה המסורתית מתקשים לענות
על שאלה שמזמינה אותם לספר על עצמם .הם פשוט אינם רגילים
להציב את עצמם במרכז ולספר על הישגיהם .לדידם זו התנהגות
מתנשאת ולא נאותה .הם ייטו להשיב ב"אנחנו" ולא ב"אני ",ויספרו
לא על עצמם אלא על משפחתם או על הצוות שעבדו איתו ובכך יחבלו
בסיכוייהם להתקבל לעבודה בחברה מודרנית .כך אנו מתרשמים שוב
כיצד בחברות מסורתיות מרבית ההתרחשות היא מחוץ לאדם ולא
בתוכו ועל כן המראה חשוב במיוחד.
מדוע שמואל אינו עורך למועמדים למלכות ראיון קבלה? מדוע אינו
מבקש מהם שיספרו על עצמם? מדוע אינו שואל אותם שאלות שהיו
נשאלות היום בכל ראיון קבלה לעבודה? בהיעדר חומרים חשובים
אלה שמואל נאלץ להתבונן באדם ולסמוך רק על האינטואיציה שלו.
שמואל אינו מקיים ריאיון מילולי כלל משום שבאותם ימים העולם
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הפנימי של האדם לא היה נגיש – לא לעצמו וגם לא לאחרים.
ברגע ששמואל מושח את דוד צולחת על דוד רוח אלוהים והוא
משתנה .מעתה הוא אדם אחר .כך אנשים יכולים להשתנות או לחוש
שינוי אבל השינוי חייב לבוא מבחוץ ולא מתוך החלטה פנימית
ואישית של הפרט .לאדם אין היכולת להחליט שהוא משתנה ולממש
את החלטתו.
אדם מודרני :שמואל ,בסופו של דבר בכל זאת בחרת מלך יפה – את
דוד.
שמואל :מלך לא יכול להיות מכוער .אם הוא מכוער ,זהו סימן
שאלוהים לא איתו.

שאול מדוכא – איך מרפאים אותו?
ֹאמר ּו
יד וְ רו ַּח יְ הוָ ה ָס ָרה ֵמ ִעם ׁ ָשאוּל ו ִּב ֲע ַת ּת ּו רו ַּח ָ-ר ָעה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה .טו וַ ּי ְ
ֹאמר-נָ א ֲאדֹנֵ נ ּו
אל ִֹהים ָר ָעה ְמ ַב ִע ֶּת ָך .טז י ַי-שאוּל ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה-נָ א רו ַּח ֱ
ַע ְב ֵד ׁ ָ
ָ
ָ
ֲע ָב ֶד ָ
אל ִֹהיםיך לְ ָפנֶ יך יְ ַב ְק ׁש ּו ִא ׁיש י ֵֹד ַע ְמנַ ֵ ּגן ַ ּב ִּכנּ וֹ ר וְ ָהיָ ה ִ ּב ְהיוֹ ת ָעלֶ יך רו ַּח ֱ
ָר ָעה וְ נִ ֵ ּגן ְ ּביָ דוֹ וְ טוֹ ב לָ ְך.
יטיב לְ נַ ֵ ּגן וַ ֲה ִביאוֹ ֶתם ֵאלָ י .יח וַ ַ ּי ַען
ל-ע ָב ָדיו ְראוּ-נָ א לִ י ִא ׁיש ֵמ ִ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶא ֲ
יז וַ ּי ֶ
יתי ֵ ּבן לְ יִ ׁ ַשי ֵ ּבית ַה ַּל ְח ִמי י ֵֹד ַע נַ ֵ ּגן וְ גִ בּ וֹ ר ַחיִ ל
ֹאמר ִה ֵ ּנה ָר ִא ִ
ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּנ ָע ִרים וַ ּי ֶ
וְ ִא ׁיש ִמלְ ָח ָמה וּנְ בוֹ ן דָּ ָבר וְ ִא ׁיש ּת ַֹאר וַ יהוָ ה ִע ּמוֹ  .יט וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ׁ ָשאוּל ַמלְ ָאכִ ים
ֹאמר ׁ ִשלְ ָחה ֵאלַ י ֶאת-דָּ וִ ד ִ ּבנְ ָך ֲא ׁ ֶשר ַ ּבצּ ֹאן .כ וַ ִ ּי ַּקח יִ ׁ ַשי ֲחמוֹ ר לֶ ֶחם
ֶאל-יִ ׁ ָשי וַ ּי ֶ
ל-שאוּל .כא וַ ָ ּיבֹא ָדוִ ד ֶאל-
וְ נֹאד יַ יִ ן וּגְ ִדי ִע ִ ּזים ֶא ָחד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְ ּביַ ד-דָּ וִ ד ְ ּבנוֹ ֶא ׁ ָ
ׁ ָשאוּל וַ ַ ּי ֲעמֹד לְ ָפנָ יו וַ ֶ ּי ֱא ָה ֵבה ּו ְמאֹד וַ יְ ִהי-לוֹ נ ֵֹשׂ א כֵ לִ ים .כב וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ׁ ָשאוּל ֶאל-
אל ִֹהיםי-מ ָצא ֵחן ְ ּב ֵעינָ י .כג וְ ָהיָ ה ִ ּב ְהיוֹ ת רו ַּח ֱ
יִ ׁ ַשי לֵ אמֹר יַ ֲע ָמד-נָ א ָדוִ ד לְ ָפנַ י ִּכ ָ
ת-ה ִּכנּ וֹ ר וְ נִ ֵ ּגן ְ ּביָ דוֹ וְ ָרוַ ח לְ ׁ ָשאוּל וְ טוֹ ב לוֹ וְ ָס ָרה ֵמ ָעלָ יו
ל-שאוּל וְ לָ ַקח דָּ וִ ד ֶא ַ
ֶא ׁ ָ
רו ַּח ָה ָר ָעה.
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מצב הרוח הרע או הדיכאון שלקה בהם שאול נתפסו באותם
ימים כרוח רעה שבאה מבחוץ ,כמו החלומות שכבר נתקלנו בהם,
שפירושם נתפס באותם ימים כמסר שבא מבחוץ ולא כתהליך רגשי
פנימי של הפרט .זוהי חברה שהעולם הפנימי אינו נגיש לה וכל מבטה
פונה החוצה .על כן ,גם הפתרון חייב להיות חיצוני – לא כדורים נגד
דיכאון המשנים את המאזן הכימי במוח ולא פסיכותרפיה כדי להבין
למה אתה מדוכא ,אלא מוזיקה .גם היום עצות כאלה יכולות כמובן
לעזור :מוזיקה ,ספורט ,תחביבים וכדומה .דיכאון יכול להתפתח
מסיבות חיצוניות (אבל או אירוע מצער אחר) או מסיבות פנימיות,
החל בנטיות תורשתיות וכלה בילדות מלווה בקשיים שעלולה לעצב
אישיות דיכאונית .במקרה של שאול דומה שהיחס השלילי של שמואל
הנביא ,דמות סמכות בעיני שאול ,דיו להשפיע עמוקות על מצב רוחו.
בעת החדשה ,בחברות מודרניות ,היינו מציעים לשאול פסיכותרפיה
שבה יוכל לחקור את עצמו ולנסות ולהבין את מוקדי הקושי שבתוכו.
למשל ,היינו שואלים אותו מדוע הוא מעניק לשמואל שליטה כה
חזקה עליו .היינו שואלים אותו מה הוא חושב באמת על מעשיו ואם
הוא חושב שחטאיו כה גדולים שאין עליהם מחילה .אילו השיב בחיוב
היינו פונים איתו לעברו ולילדותו כדי לנסות ולהבין למה הוא כל
כך מתאכזר אל עצמו .כל זה לא יעבוד כמובן עם שאול ,בן החברה
המסורתית ,שבאמת מעניק לשמואל הנביא שליטה מוחלטת עליו ועם
זאת אינו מורגל במבט פנימה לחקר העצמי .בעבודה טיפולית עם
בני החברה המסורתית אנו מזמינים לא אחת את כל המשפחה משום
שהשינוי יכול להתאפשר רק בשותפות של כולם .במקרה זה היינו
מזמינים לקליניקה את שמואל הנביא ומנסים לברר אם ניתן לרכך
קצת את יחסיהם הקשים .מאחר ששמואל ,נציגו של אלוהים ,מניח
שהוא מחזיק בכל האמת דומה שלא היה מתפשר כהוא זה ועבודתנו
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היתה לשווא .היינו שבים אפוא אל שאול ומנסים לעזור לו להשתחרר
מדמות סמכות רודפנית זאת או להציע לו לאמץ דמות סמכות חמה
ואמפתית יותר .האם היינו מצליחים? סביר להניח שלא .שאול היה
מתקשה לקבל אחריות על גורלו ולעצב אותו במו ידיו .הוא היה
ממשיך לחכות (כפי שאכן באמת קרה) למוצא פיו של שמואל עד
סוף ימיו.
שאול אוהב את דוד ,שמסוגל להתחבב בקלות על האחר .לאנשים
כאלה שכולם אוהבים אותם היתה על פי רוב ילדות מאושרת והם
מביאים איתם מהבית את היכולת לבנות קשר אוהב וחם ומשחזרים
אותו בחייהם הבוגרים.
אדם מודרני :דוד ,יש לך כל כך הרבה תכונות טובות – אתה גיבור,
נבון ,יפה ועוד .אומרים שזה בגלל שאלוהים אוהב אותך .זה נכון?
דוד :תשאלו את מי שאמר את זה.

דוד וגוליית – למה שהם יקבעו את גורל המערכה?
יהם לַ ּ ִמלְ ָח ָמה וַ ֵ ּי ָא ְספ ּו שׂ ֹכֹה ֲא ׁ ֶשר לִ יהו ָּדה
ת-מ ֲחנֵ ֶ
פרק יז :א וַ ַ ּי ַא ְספ ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֶא ַ
ין-עזֵ ָקה ְ ּב ֶא ֶפס דַּ ּ ִמים .ב וְ ׁ ָשאוּל וְ ִא ׁיש-יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ ֶא ְספ ּו וַ ַ ּי ֲחנ ּו
וַ ַ ּי ֲחנ ּו ֵ ּבין-שׂ וֹ כֹה ו ֵּב ֲ
ְ ּב ֵע ֶמק ָה ֵאלָ ה וַ ַ ּי ַע ְרכ ּו ִמלְ ָח ָמה לִ ְק ַראת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים .ג ו ְּפלִ ׁ ְש ִּתים ע ְֹמ ִדים ֶאל-
ה ֵ ּבנַ יִ םל-ה ָהר ִמ ֶ ּזה וְ ַה ַ ּגיְ א ֵ ּבינֵ ֶ
ָה ָהר ִמ ֶ ּזה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ְֹמ ִדים ֶא ָ
יהם .ד וַ ֵ ּי ֵצא ִא ׁיש ַ
ִמ ּ ַמ ֲחנוֹ ת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ָ ּגלְ יָ ת ׁ ְשמוֹ ִמ ַ ּגת ָ ּג ְבהוֹ ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת וָ זָ ֶרת .ה וְ כוֹ ַבע נְ ח ׁ ֶֹשת ַעל-
ת-אלָ ִפים ׁ ְש ָקלִ ים
ֹאשוֹ וְ ׁ ִש ְריוֹ ן ַק ְשׂ ַק ּ ִ ׂ
ר ׁ
שים הוּא לָ בו ּׁש ו ִּמ ׁ ְש ַקל ַה ׁ ּ ִש ְריוֹ ן ֲח ֵמ ׁ ֶש ֲ
ל-רגְ לָ יו וְ כִ ידוֹ ן נְ ח ׁ ֶֹשת ֵ ּבין ְּכ ֵת ָפיו .ז וחץ (וְ ֵעץ)
נְ ח ׁ ֶֹשת .ו ו ִּמ ְצ ַחת נְ ח ׁ ֶֹשת ַע ַ
מאוֹ ת ׁ ְש ָקלִ ים ַ ּב ְרזֶ ל וְ נ ֵֹשׂ א ַהצִּ ָ ּנהֲחנִ יתוֹ ִּכ ְמנוֹ ר א ְֹרגִ ים וְ לַ ֶה ֶבת ֲחנִ יתוֹ ׁ ֵש ׁש ֵ
ֹאמר לָ ֶהם לָ ּ ָמה ֵת ְצא ּו
ל-מ ַע ְרכֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ּי ֶ
הֹלֵ ְך לְ ָפנָ יו .ח וַ ַ ּי ֲעמֹד וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ַ
לַ ֲער ְֹך ִמלְ ָח ָמה ֲהלוֹ א ָאנֹכִ י ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וְ ַא ֶּתם ֲע ָב ִדים לְ ׁ ָשאוּל ְ ּברוּ-לָ כֶ ם ִא ׁיש וְ יֵ ֵרד
ם-אנִ י אוּכַ ל-לוֹ
ֵאלָ י .ט ִאם-יוּכַ ל לְ ִה ָּל ֵחם ִא ִּתי וְ ִה ָּכנִ י וְ ָהיִ ינ ּו לָ כֶ ם לַ ֲע ָב ִדים וְ ִא ֲ
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ֹאמר ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ֲאנִ י ֵח ַר ְפ ִּתי
יתם לָ נ ּו לַ ֲע ָב ִדים וַ ֲע ַב ְד ֶּתם א ָֹתנוּ .י וַ ּי ֶ
יתיו וִ ְהיִ ֶ
וְ ִה ִּכ ִ
ת-מ ַע ְרכוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ְּתנוּ-לִ י ִא ׁיש וְ נִ ָּל ֲח ָמה יָ ַחד .יא וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ׁ ָשאוּל
ֶא ַ
וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת-דִּ ְב ֵרי ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ָה ֵא ֶּלה וַ ֵ ּי ַח ּת ּו וַ ִ ּי ְרא ּו ְמאֹד.
ן-א ׁיש ֶא ְפ ָר ִתי ַה ֶ ּזה ִמ ֵ ּבית לֶ ֶחם יְ הו ָּדה ו ׁ ְּשמוֹ יִ ׁ ַשי וְ לוֹ ׁ ְשמֹנָ ה ָבנִ ים
יב וְ ָדוִ ד ֶ ּב ִ
ימי ׁ ָשאוּל זָ ֵקן ָ ּבא ַב ֲאנָ ׁ ִשים .יג וַ ֵ ּילְ כ ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ְ ּבנֵ י-יִ ׁ ַשי ַה ְ ּגדֹלִ ים ָהלְ כ ּו
וְ ָה ִא ׁיש ִ ּב ֵ
יאב ַה ְ ּבכוֹ ר
ַא ֲח ֵר ׁ ָ
י-שאוּל לַ ּ ִמלְ ָח ָמה וְ ׁ ֵשם ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ָ ּבנָ יו ֲא ׁ ֶשר ָהלְ כ ּו ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה ֱאלִ ָ
ו ִּמ ׁ ְשנֵ ה ּו ֲא ִבינָ ָדב וְ ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִשי ׁ ַש ּ ָמה .יד וְ ָדוִ ד הוּא ַה ָּק ָטן ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ַה ְ ּגדֹלִ ים ָהלְ כ ּו
ַא ֲח ֵרי ׁ ָשאוּל .טו וְ ָדוִ ד הֹלֵ ְך וָ ׁ ָשב ֵמ ַעל ׁ ָשאוּל לִ ְרעוֹ ת ֶאת-צֹאן ָא ִביו ֵ ּבית-
לָ ֶחם .טז וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ַה ׁ ְש ֵּכם וְ ַה ֲע ֵרב וַ ִ ּי ְתיַ צֵּ ב ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם.
ֹאמר יִ ׁ ַשי לְ ָדוִ ד ְ ּבנוֹ ַקח-נָ א לְ ַא ֶח ָ
יפת ַה ָּקלִ יא ַה ֶ ּזה וַ ֲע ָשׂ ָרה לֶ ֶחם ַה ֶ ּזה
יך ֵא ַ
יז וַ ּי ֶ
וְ ָה ֵרץ ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה לְ ַא ֶח ָ
ר-ה ָאלֶ ף
יך .יח וְ ֵאת ֲע ֶשׂ ֶרת ֲח ִר ֵצי ֶה ָחלָ ב ָה ֵא ֶּלה ָּת ִביא לְ ַשׂ ָ
ת-א ֶח ָ
ל-א ׁיש
יך ִּת ְפקֹד לְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ֶא ֲ
וְ ֶא ַ
ת-ע ֻר ָ ּב ָתם ִּת ָּקח .יט וְ ׁ ָשאוּל וְ ֵה ּ ָמה וְ כָ ִ
ם-פלִ ׁ ְש ִּתים .כ וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם דָּ וִ ד ַ ּבבּ ֶֹקר וַ ִ ּי ּט ֹׁש ֶאת-
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ֵע ֶמק ָה ֵאלָ ה נִ לְ ָח ִמים ִע ּ ְ
ַהצּ ֹאן ַע ׁ
ל-ש ֵֹמר וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
שא וַ ֵ ּילֶ ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ּו יִ ׁ ָשי וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ַמ ְע ָ ּגלָ ה וְ ַה ַחיִ ל ַה ּי ֵֹצא ֶאל-
ַה ּ ַמ ֲע ָרכָ ה וְ ֵה ֵרע ּו ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה .כא וַ ַּת ֲער ְֹך יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּפלִ ׁ ְש ִּתים ַמ ֲע ָרכָ ה לִ ְק ַראת
ת-ה ֵּכלִ ים ֵמ ָעלָ יו ַעל-יַ ד ׁשוֹ ֵמר ַה ֵּכלִ ים וַ ָ ּי ָרץ ַה ּ ַמ ֲע ָרכָ ה
ַמ ֲע ָרכָ ה .כב וַ ִ ּי ּט ֹׁש דָּ וִ ד ֶא ַ
וַ ָ ּיבֹא וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל לְ ֶא ָחיו לְ ׁ ָשלוֹ ם .כג וְ הוּא ְמ ַד ֵ ּבר ִע ּ ָמם וְ ִה ֵ ּנה ִא ׁיש ַה ֵ ּבנַ יִ ם עוֹ לֶ ה ָ ּגלְ יָ ת
(מ ּ ַמ ַע ְרכוֹ ת) ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ יְ ַד ֵ ּבר ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ׁ ְשמוֹ ִמ ַ ּגת ממערות ִ
ת-ה ִא ׁיש וַ ָ ּינֻ ס ּו ִמ ּ ָפנָ יו וַ ִ ּי ְירא ּו
וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע דָּ וִ ד .כד וְ כֹל ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְראוֹ ָתם ֶא ָ
יתם ָה ִא ׁיש ָהעֹלֶ ה ַה ֶ ּזה ִּכי לְ ָח ֵרף ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר ִא ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהרְּ ִא ֶ
ְמאֹד .כה וַ ּי ֶ
עֹלֶ ה וְ ָהיָ ה ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-יַ ֶּכנּ ּו יַ ְע ׁ ְש ֶרנּ ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך ע ׁ ֶֹשר ָ ּגדוֹ ל וְ ֶא ִ ּ
ת-ב ּתוֹ יִ ֶּתן-לוֹ וְ ֵאת
ֵ ּבית ָא ִביו יַ ֲע ֶשׂ ה ָח ְפ ׁ ִשי ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל.
ל-ה ֲאנָ ׁ ִשים ָהע ְֹמ ִדים ִע ּמוֹ לֵ אמֹר ַמהּ ֵ -י ָע ֶשׂ ה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ָ
כו וַ ּי ֶ
ת-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ַה ָּלז וְ ֵה ִסיר ֶח ְר ּ ָפה ֵמ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ִמי ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ֶה ָע ֵרל
יַ ֶּכה ֶא ַ
ֹאמר לוֹ ָה ָעם ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה לֵ אמֹר כּ ֹה
ַה ֶ ּזה ִּכי ֵח ֵרף ַמ ַע ְרכוֹ ת ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים .כז וַ ּי ֶ
ל-ה ֲאנָ ׁ ִשים
יאב ָא ִחיו ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ַד ְ ּברוֹ ֶא ָ
יֵ ָע ֶשׂ ה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יַ ֶּכנּ וּ .כח וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱאלִ ָ
ל-מי נָ ַט ׁ ְש ָּת ְמ ַעט ַהצּ ֹאן
יאב ְ ּב ָדוִ ד וַ ּי ֶ
ר-אף ֱאלִ ָ
וַ ִ ּי ַח ַ
ֹאמר לָ ּ ָמהּ ֶ -זה יָ ַר ְד ָּת וְ ַע ִ
ָ
ָ
ָה ֵה ָ ּנה ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ֶאת-זְ דֹנְ ך וְ ֵאת ר ַֹע לְ ָב ֶבך ִּכי לְ ַמ ַען ְראוֹ ת ַה ּ ִמלְ ָח ָמה
יתי ָע ָּתה ֲהלוֹ א דָּ ָבר הוּא .ל וַ ִ ּי ּסֹב ֵמ ֶא ְצלוֹ ֶאל-
ֹאמר דָּ וִ ד ֶמה ָע ִשׂ ִ
יָ ָר ְד ָּת .כט וַ ּי ֶ
ֹאמר ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וַ יְ ׁ ִש ֻבה ּו ָה ָעם דָּ ָבר ַּכדָּ ָבר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן .לא וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ְמע ּו
מוּל ַא ֵחר וַ ּי ֶ
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ל-שאוּל
ַהדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר דָּ וִ ד וַ ַ ּי ִ ּגד ּו לִ ְפנֵ ׁ ָ
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ׁ ָ
י-שאוּל וַ ִ ּי ָּק ֵחהוּ .לב וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשאוּל
ב-א ָדם ָעלָ יו ַע ְבדְּ ָך יֵ לֵ ְך וְ נִ לְ ַחם ִע ַ
ַאל-יִ ּפֹל לֵ ָ
ם-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּזה .לג וַ ּי ֶ
ל-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּזה לְ ִה ָּל ֵחם ִע ּמוֹ ִּכי-נַ ַער ַא ָּתה וְ הוּא
ֶאל-דָּ וִ ד ל ֹא תוּכַ ל לָ לֶ כֶ ת ֶא ַ
ל-שאוּל ר ֶֹעה ָהיָ ה ַע ְבדְּ ָך לְ ָא ִביו ַ ּבצּ ֹאן
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ׁ ָ
ִא ׁיש ִמלְ ָח ָמה ִמ ְ ּנ ֻע ָריו .לד וַ ּי ֶ
אתי ַא ֲח ָריו וְ ִה ִּכ ִתיו וְ ִהצַּ לְ ִּתי
ת-הדּ וֹ ב וְ נָ ָשׂ א ֶשׂ ה ֵמ ָה ֵע ֶדר .לה וְ יָ ָצ ִ
ו ָּבא ָה ֲא ִרי וְ ֶא ַ
ם-הדּ ֹב
ת-ה ֲא ִרי ַ ּג ַ
יתיו .לו ַ ּגם ֶא ָ
ִמ ּ ִפיו וַ ָ ּי ָקם ָעלַ י וְ ֶה ֱחזַ ְק ִּתי ִ ּבזְ ָקנוֹ וְ ִה ִּכ ִתיו וַ ֲה ִמ ִּ
ִה ָּכה ַע ְבדֶּ ָך וְ ָהיָ ה ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ֶה ָע ֵרל ַה ֶ ּזה ְּכ ַא ַחד ֵמ ֶהם ִּכי ֵח ֵרף ַמ ַע ְרכֹת ֱאל ִֹהים
ֹאמר דָּ וִ ד יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶשר ִהצִּ לַ נִ י ִמ ַ ּיד ָה ֲא ִרי ו ִּמ ַ ּיד ַהדּ ֹב הוּא יַ צִּ ילֵ נִ י ִמ ַ ּיד
ַח ִ ּיים .לז וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶאל-דָּ וִ ד לֵ ְך וַ יהוָ ה יִ ְהיֶ ה ִע ּ ָמ ְך .לח וַ ַ ּילְ ֵ ּב ׁש ׁ ָשאוּל
ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּזה וַ ּי ֶ
ֶאת-דָּ וִ ד ַמדָּ יו וְ נָ ַתן קוֹ ַבע נְ ח ׁ ֶֹשת ַעל-ר ׁ
ֹאשוֹ וַ ַ ּילְ ֵ ּב ׁש אֹתוֹ ׁ ִש ְריוֹ ן .לט וַ ַ ּי ְחגּ ֹר
ל-שאוּל
דָּ וִ ד ֶא ַ
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ׁ ָ
ת-ח ְרבּ וֹ ֵמ ַעל לְ ַמדָּ יו וַ ּי ֶֹאל לָ לֶ כֶ ת ִּכי ל ֹא-נִ ָּסה וַ ּי ֶ
יתי וַ יְ ִס ֵרם דָּ וִ ד ֵמ ָעלָ יו .מ וַ ִ ּי ַּקח ַמ ְקלוֹ ְ ּביָ דוֹ
ל ֹא אוּכַ ל לָ לֶ כֶ ת ָ ּב ֵא ֶּלה ִּכי ל ֹא נִ ִּס ִ
ן-ה ַ ּנ ַחל וַ ָ ּי ֶשׂ ם א ָֹתם ִ ּבכְ לִ י ָהר ִֹעים ֲא ׁ ֶשר-לוֹ
י-א ָבנִ ים ִמ ַ
וַ ִ ּי ְב ַחר-לוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַח ֻּל ֵק ֲ
ל-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי .מא וַ ֵ ּילֶ ְך ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי הֹלֵ ְך וְ ָק ֵרב ֶאל-
ו ַּב ַ ּילְ קוּט וְ ַקלְ עוֹ ְביָ דוֹ וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֶא ַ
דָּ וִ ד וְ ָה ִא ׁיש נ ֵֹשׂ א ַהצִּ ָ ּנה לְ ָפנָ יו .מב וַ ַ ּי ֵ ּבט ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וַ ִ ּי ְר ֶאה ֶאת-דָּ וִ ד וַ ִ ּי ְבזֵ ה ּו ִּכי-
ֹאמר ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ֶאל-דָּ וִ ד ֲהכֶ לֶ ב ָאנֹכִ י
ָהיָ ה נַ ַער וְ ַא ְדמֹנִ י ִעם-יְ ֵפה ַמ ְר ֶאה .מג וַ ּי ֶ
ֹאמר
י-א ָּתה ָב ֵ
ִּכ ַ
א-אלַ י ַ ּב ּ ַמ ְקלוֹ ת וַ יְ ַק ֵּלל ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ֶאת-דָּ וִ ד ֵ ּבאל ָֹהיו .מד וַ ּי ֶ
ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ֶאל-דָּ וִ ד לְ כָ ה ֵאלַ י וְ ֶא ְּתנָ ה ֶא ְ ּ
ת-ב ָשׂ ְר ָך לְ עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וּלְ ֶב ֱה ַמת
ַה ּ ָ ׂ
ל-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ַא ָּתה ָ ּבא ֵאלַ י ְ ּב ֶח ֶרב ו ַּב ֲחנִ ית ו ְּבכִ ידוֹ ן
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ַ
ש ֶדה .מה וַ ּי ֶ
א-אלֶ ָ
יך ְ ּב ׁ ֵשם יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת ֱאל ֵֹהי ַמ ַע ְרכוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ֵח ַר ְפ ָּת .מו
וְ ָאנֹכִ י ָב ֵ
ֹאש ָך ֵמ ָעלֶ ָ
יך וְ נָ ַת ִּתי ּ ֶפגֶ ר
ית ָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת-ר ׁ ְ
ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה יְ ַס ֶ ּג ְר ָך יְ הוָ ה ְ ּביָ ִדי וְ ִה ִּכ ִ
ל-ה ָא ֶרץ ִּכי
ַמ ֲחנֵ ה ְפלִ ׁ ְש ִּתים ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה לְ עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וּלְ ַח ַ ּית ָה ָא ֶרץ וְ יֵ ְדע ּו ָּכ ָ
יע
ל-ה ָּק ָהל ַה ֶ ּזה ִּכי-ל ֹא ְ ּב ֶח ֶרב ו ַּב ֲחנִ ית יְ הוֹ ׁ ִש ַ
יֵ ׁש ֱאל ִֹהים לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל .מז וְ יֵ ְדע ּו ָּכ ַ
י-קם ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וַ ֵ ּילֶ ְך
יְ הוָ ה ִּכי לַ יהוָ ה ַה ּ ִמלְ ָח ָמה וְ נָ ַתן ֶא ְתכֶ ם ְ ּביָ ֵדנוּ .מח וְ ָהיָ ה ִּכ ָ
וַ ִ ּי ְק ַרב לִ ְק ַראת דָּ וִ ד וַ יְ ַמ ֵהר דָּ וִ ד וַ ָ ּי ָרץ ַה ּ ַמ ֲע ָרכָ ה לִ ְק ַראת ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי .מט וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
ל-מ ְצחוֹ
דָּ וִ ד ֶאת-יָ דוֹ ֶא ַ
ל-ה ֶּכלִ י וַ ִ ּי ַּקח ִמ ׁ ּ ָשם ֶא ֶבן וַ יְ ַק ַּלע וַ ַ ּי ְך ֶא ַ
ת-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ֶא ִ
ן-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ַ ּב ֶּקלַ ע
וַ ִּת ְט ַ ּבע ָה ֶא ֶבן ְ ּב ִמ ְצחוֹ וַ ִ ּי ּפֹל ַע ּ ָ
ל-פנָ יו ָא ְר ָצה .נ וַ ֶ ּי ֱחזַ ק דָּ וִ ד ִמ ַ
ת-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וַ יְ ִמ ֵתה ּו וְ ֶח ֶרב ֵאין ְ ּביַ ד-דָּ וִ ד .נא וַ ָ ּי ָרץ דָּ וִ ד וַ ַ ּי ֲעמֹד ֶאל-
ו ָּב ֶא ֶבן וַ ַ ּי ְך ֶא ַ
ת-ח ְרבּ וֹ וַ ִ ּי ׁ ְשלְ ָפ ּה ִמ ַּת ְע ָר ּה וַ יְ מ ְֹת ֵתה ּו וַ ִ ּיכְ ָר ָ ּ
ֹאשוֹ
ת-ב ּה ֶאת-ר ׁ
ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וַ ִ ּי ַּקח ֶא ַ
י-מת ִ ּגבּ וֹ ָרם וַ ָ ּינֻ סוּ .נב וַ ָ ּי ֻקמ ּו ַאנְ ׁ ֵשי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ יהו ָּדה וַ ָ ּי ִרע ּו
וַ ִ ּי ְרא ּו ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ִּכ ֵ
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ת-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ַעד-בּ וֹ ֲא ָך גַ יְ א וְ ַעד ׁ ַש ֲע ֵרי ֶע ְקרוֹ ן וַ ִ ּי ּ ְפל ּו ַחלְ לֵ י ְפלִ ׁ ְש ִּתים
וַ ִ ּי ְרדְּ פ ּו ֶא ַ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁ ַש ֲע ַריִ ם וְ ַע ַ ּ
ד-ע ְקרוֹ ן .נג וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמדְּ ל ֹק ַא ֲח ֵרי ְפלִ ׁ ְש ִּתים
ד-גת וְ ַע ֶ
יהם .נד וַ ִ ּי ַּקח דָּ וִ ד ֶאת-ר ׁ
ֹאש ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וַ יְ ִב ֵאה ּו יְ רו ׁ ָּש ִָלם וְ ֶאת-
ת-מ ֲחנֵ ֶ
וַ ָ ּי ׁש ֹּס ּו ֶא ַ
ֵּכלָ יו ָשׂ ם ְ ּב ָא ֳהלוֹ  .נה וְ כִ ְראוֹ ת ׁ ָשאוּל ֶאת-דָּ וִ ד י ֵֹצא לִ ְק ַראת ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי ָא ַמר
ֹאמר ַא ְבנֵ ר ֵחי-נַ ְפ ׁ ְש ָך ַה ּ ֶמלֶ ְך
ן-מי-זֶ ה ַה ַ ּנ ַער ַא ְבנֵ ר וַ ּי ֶ
ל-א ְבנֵ ר ַשׂ ר ַהצָּ ָבא ֶ ּב ִ
ֶא ַ
ן-מי-זֶ ה ָה ָעלֶ ם .נז וּכְ ׁשוּב דָּ וִ ד
ִאם-יָ ָד ְע ִּתי .נו וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְש ַאל ַא ָּתה ֶ ּב ִ
ת-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וַ ִ ּי ַּקח אֹתוֹ ַא ְבנֵ ר וַ יְ ִב ֵאה ּו לִ ְפנֵ י ׁ ָשאוּל וְ ר ׁ
ֹאש ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי
ֵמ ַהכּ וֹ ת ֶא ַ
ן-ע ְבדְּ ָך יִ ׁ ַשי ֵ ּבית
ֹאמר דָּ וִ ד ֶ ּב ַ
ן-מי ַא ָּתה ַה ָ ּנ ַער וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ׁ ָשאוּל ֶ ּב ִ
ְ ּביָ דוֹ  .נח וַ ּי ֶ
ַה ַּל ְח ִמי.

זוהי ההצגה הכי טובה בעיר – ענק עומד בעמק בין שני המחנות
וקורא לבני ישראל ואומר להם" :מי מכם מוכן להילחם נגדי? נראה
אתכם!" הדבר מזכיר במקצת מלחמות של ילדים .גוליית מציע לבני
ישראל שאם הוא ינצח אותם הם יהיו עבדים לפלישתים ולהפך .למה
בעצם? למה אדם אחד קובע גורל של עם שלם? דומה שבמקרה הזה
כל קבוצה מזדהה עם הגיבור שלה .הדבר דומה לאוהדים של קבוצת
כדורגל שחשים דיכאון כשקבוצתם מפסידה ושמחה עצומה כשהיא
מנצחת .אבל למה לקבל את התנאים של גוליית? מדוע לא פשוט
להתקיף את צבא הפלישתים? תארו לכם שמצב זה היה מתרחש
היום – הרי זה מגוחך ,איש לא היה מקבל את תכתיבו של גוליית.
דומה שבני העת העתיקה היו במצב תודעתי שונה והפחד הכתיב את
חשיבתם .איש מבני ישראל אינו מוכן לצאת אל מול הפלישתי ,והנה
הוא עוד מקלל את אלוהיהם – מכך מובן שהפלישתים הם החזקים.
קבלת ההשפלה בתרבויות מסורתיות כמוה ככניעה משום שלא ניתן
לקיים הפרדה ברורה בין רגש למציאות ולומר שאלה רק דיבורים .אבל
למה לקבל את כללי המשחק של הפלישתים? כדי לשבור את כללי
המשחק של האחר ולקבוע כללים אחרים יש צורך בחשיבה עצמאית
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שלא היתה לבני אותה תקופה :גוליית קילל את אלוהי ישראל וכעת
צריך לנצח אותו או להיכנע .אין אפשרות אחרת .הצגת התיאטרון
הזאת נמשכה ארבעים יום – גוליית יוצא ,מקלל ,מזמין את אחד מבני
ישראל להילחם נגדו ואלה מפחדים .ככל שאנו מתבוננים בתמונת
המצב כפי שהיא מתוארת אנחנו מבינים שהאלמנט הפסיכולוגי כאן
הוא המרכזי .לבסוף ,כשדוד מנצח ,הפלישתים מתחילים מייד לברוח
ובני ישראל רודפים אחריהם ומכים בהם .כאילו באמת השתנו פתאום
יחסי הכוחות .כשהאדם חש שהוא חלק מקבוצה והוא נעדר חשיבה
עצמאית ,האלמנט הפסיכולוגי הרבה יותר חזק .כך למשל בחברות
אלה כשהאחד מפחד גם מי שלצידו עשוי להתחיל לפחד והרגש מידבק
הרבה יותר מאשר בחברה מודרנית ,שבה על פי רוב הפרט שומר על
שיקול דעתו ועל חשיבתו העצמאית .חברות מסורתיות מתאפיינות
בריבוי רכילויות ,הפחדות וגם כוחות דמונים שלא קיימים באמת ובני
הקהילה מדביקים זה את זה בתחושותיהם .הסבר נוסף להתנהגות
זאת נקבל אם נבין שהמלחמה היא בעצם על השאלות מיהו אלוהים
האמיתי ולצד מי הוא .אם דוד יפסיד לפלישתי הרי אלוהי ישראל
אינו חזק דיו או שהוא אינו עומד לצד בני ישראל .כך שמה שקובע
את תוצאות המערכה אינו האדם ויכולותיו אלא כוח אחר .על כן ,יש
לציית לתוצאות המערכה בין דוד לגוליית המשקפות את כוחו ואת
רצונו של אלוהים .במקרה של כישלון הרי בעולם פטאליסטי זה אין
ברירה אלא להיות עבד לפלישתים .ככלל ,ניתן להתרשם שבמלחמות
ישראל הניצחון והמפלה מיוחסים לאלוהים הרבה יותר מאשר לבני
האדם .ומכאן שעלי רק לנסות ולזהות על פי כל מיני סימנים אם
אלוהים הוא איתי או נגדי במקום לקבל אחריות ולתכנן היטב את
המערכה – מה שדורש חשיבה אנליטית וראייה ארוכת טווח.
גוליית מנסה להפחיד את דוד ואומר לו שאת גופתו יאכלו בעלי
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חיים .בעת העתיקה הפחדת האויב היתה כלל ראשון בכל מלחמה.
הניסיון לפגוע במורל של האויב היה מרכזי .חבל שבימינו החברות
המודרניות שכחו כלל חשוב זה בעימותיהן עם חברות מסורתיות.
דווקא חברות מסורתיות מנסות להשתמש באיומים חוזרים ונשנים.
חברות מודרניות הן מופנמות מיסודן ,בעלות מיקוד שליטה פנימי
וחשיבה עצמאית .הן לא עסוקות ברגשותיו של האחר אלא בתכנון
מהלכי הקרב .בכך הן מפסידות את אחד האמצעים היעילים ביותר
בעימות עם חברות מסורתיות ,הרגישות במיוחד למסרים מפחידים
ומחלישים.
אדם מודרני :גוליית ,למה אתה משפיל את בני ישראל?
גוליית :כדי שירגישו מושפלים .זה יכניע אותם.

מאה עורלות פלישתים – למה?
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶאל-דָּ וִ ד ִה ֵ ּנה ִב ִּתי ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ֵמ ַרב א ָֹת ּה ֶא ֶּתן-לְ ָך לְ ִא ׁ ּ ָשה
פרק יח :יז וַ ּי ֶ
ל-ת ִהי יָ ִדי בּ וֹ ו ְּת ִהי-בוֹ
ן-חיִ ל וְ ִה ָּל ֵחם ִמלְ ֲחמוֹ ת יְ הוָ ה וְ ׁ ָשאוּל ָא ַמר ַא ְּ
ַא ְך ֱהיֵ ה-לִ י לְ ֶב ַ
ל-שאוּל ִמי ָאנֹכִ י ו ִּמי ַח ַ ּיי ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ָא ִבי ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ׁ ָ
ד-פלִ ׁ ְש ִּתים .יח וַ ּי ֶ
יַ ּ ְ
ְ
ת-שאוּל לְ ָדוִ ד וְ ִהיא נִ ְּתנָ ה
ִּכ ֶ
ת-מ ַרב ַ ּב ׁ ָ
י-א ְהיֶ ה ָח ָתן לַ ּ ֶמלֶ ך .יט וַ יְ ִהי ְ ּב ֵעת ֵּתת ֶא ֵ
ת-שאוּל ֶאת-דָּ וִ ד וַ ַ ּי ִ ּגד ּו לְ ׁ ָשאוּל
לְ ַע ְד ִר ֵ
יאל ַה ּ ְמחֹלָ ִתי לְ ִא ׁ ּ ָשה .כ וַ ֶּת ֱא ַהב ִמיכַ ל ַ ּב ׁ ָ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶא ְּתנֶ ָ ּנה לּ וֹ ו ְּת ִהי-לוֹ לְ מוֹ ֵק ׁש ו ְּת ִהי-בוֹ יַ ד-
וַ ִ ּי ׁ ַשר ַהדָּ ָבר ְ ּב ֵעינָ יו .כא וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֶאל-דָּ וִ ד ִ ּב ׁ ְש ַּתיִ ם ִּת ְת ַח ֵּתן ִ ּבי ַה ּיוֹ ם .כב וַ יְ ַצו ׁ ָשאוּל ֶאת-
ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ּי ֶ
ָ
ָ
ְ
ל-ע ָב ָדיו ֲא ֵהבוּך וְ ַע ָּתה
ֲע ָב ָדו דַּ ְ ּבר ּו ֶאל-דָּ וִ ד ַ ּב ָּלט לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה ָח ֵפץ ְ ּבך ַה ּ ֶמלֶ ך וְ כָ ֲ
ֹאמר
ת-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ּי ֶ
ִה ְת ַח ֵּתן ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך .כג וַ יְ ַד ְ ּבר ּו ַע ְב ֵדי ׁ ָשאוּל ְ ּב ָאזְ נֵ י ָדוִ ד ֶא ַ
דָּ וִ ד ַהנְ ַק ָּלה ְב ֵעינֵ יכֶ ם ִה ְת ַח ֵּתן ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך וְ ָאנֹכִ י ִא ׁיש ָ-ר ׁש וְ נִ ְקלֶ ה .כד וַ ַ ּי ִ ּגד ּו ַע ְב ֵדי
ֹאמר ּו לְ ָדוִ ד
ֹאמר ׁ ָשאוּל כּ ֹה-ת ְ
ׁ ָשאוּל לוֹ לֵ אמֹר ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה דִּ ֶ ּבר דָּ וִ ד .כה וַ ּי ֶ
ְ
ין-ח ֶפץ לַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבמ ַֹהר ִּכי ְ ּב ֵמ ָאה ָע ְרלוֹ ת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים לְ ִה ָ ּנ ֵקם ְ ּבאֹיְ ֵבי ַה ּ ֶמלֶ ך וְ ׁ ָשאוּל
ֵא ֵ
ת-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
ָח ׁ ַשב לְ ַה ּ ִפיל ֶאת-דָּ וִ ד ְ ּביַ ּ ְ
ד-פלִ ׁ ְש ִּתים .כו וַ ַ ּי ִ ּגד ּו ֲע ָב ָדיו לְ ָדוִ ד ֶא ַ
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וַ ִ ּי ׁ ַשר ַהדָּ ָבר ְ ּב ֵעינֵ י ָדוִ ד לְ ִה ְת ַח ֵּתן ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך וְ ל ֹא ָמלְ א ּו ַה ָ ּי ִמים .כז וַ ָ ּי ָקם דָּ וִ ד וַ ֵ ּילֶ ְך
יהם וַ יְ ַמלְ אוּם
הוּא וַ ֲאנָ ׁ ָשיו וַ ַ ּי ְך ַ ּב ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ָמ ַ
ת-ע ְרל ֵֹת ֶ
אתיִ ם ִא ׁיש וַ ָ ּי ֵבא ָדוִ ד ֶא ָ
ת-מיכַ ל ִ ּב ּתוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה  .
לַ ּ ֶמלֶ ְך לְ ִה ְת ַח ֵּתן ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך וַ ִ ּי ֶּתן-לוֹ ׁ ָשאוּל ֶא ִ

שאול היה ,כיתר בני תקופתו ,בעל כישורים חברתיים לא מבוטלים.
בימינו היינו מכנים את מעשיו "מניפולציות" במשמעות שלילית.
הוא מקנא בדוד ורוצה להתנקם בו .ייתכן שחשב שאם יבקש מדוד
להביא לו מאה עורלות פלישתים – כלומר ,לכרות את איבר מינם של
מאה פלישתים אחרי שכנראה הרג אותם – ירצו הפלישתים להתנקם
בו .מאה עורלות הפלישתים יזכו אותו במיכל ,בתו של המלך שאול.
אבל למה עליו להפגין אכזריות כה רבה? אין זה שונה מנחש העמוני,
למשל ,שרצה לנקר לבני ישראל כל עין ימין .אכזריות מטילה פחד
גדול על מי שמתאכזרים אליו אבל גם מזמינה אותו למרוד ולהתקומם.
כגודל האכזריות והפחד כך גדול הרצון להתקומם .לדעת פרויד פחד
הסירוס הוא הפחד העמוק והמרכזי של כל גבר .סביר להניח שאחרי
שדוד הביא לשאול את העורלות ,הפלישתים אכן חיפשו דרך להתנקם
בו כפי שזמם שאול .מעניין גם האופן שבו שאול מפעיל את עבדיו –
בדומה לכיתת בית ספר יסודי שבה יש מלך ומלכת הכיתה ,העברות
חשאיות של מסרים ,רכילויות ואין-סוף מניפולציות בין הילדים .כך
התנהלות של חברות מסורתיות ,ובמקרה זה שאול ועבדיו ,מזכירות
לעיתים כיתה בבית הספר היסודי.
מיכל משמשת כלי בידי אביה .היא ניתנת לגבר אחד ולאחר מכן
לדוד .היא כמובן אינה בוחרת דבר אף שמצוינת אהבתה לדוד ,אהבה
שאביה מאשר .הסיפורמזכיר את סיפורה של רבקה ,שנשאלת אם
תיאות ללכת עם העבד ולהינשא ליצחק רק לאחר שהוחלט שתלך
עימו .איך באמת הרגישה מיכל? כנראה הזדהתה עמוקות עם תפקידה
– להיות פרס שמחולק על ידי אביה.
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אדם מודרני :דוד ,למה הצטנעת כל כך כשאמרת "מי אני שאזכה
לכבוד הזה?"?
דוד :אתה חושב שלא הבנתי מה שאול זומם?
אדם מודרני :מיכל ,איך ההרגשה להיות פרס שאביך מחלק?
מיכל :כל אחת הייתה רוצה שיהיה לה מזל כזה.

יהונתן מורד בשאול – מה דינו?
[שאול רוצה לחסל את דוד ומבין שיהונתן בנו משתף פעולה עם דוד ועוזר
לו להימלט]
ֹאמר לוֹ ֶ ּבן-נַ ֲעוַ ת ַה ּ ַמ ְרדּ וּת ֲהלוֹ א יָ ַד ְע ִּתי
ר-אף ׁ ָשאוּל ִ ּביהוֹ נָ ָתן וַ ּי ֶ
פרק כ :ל וַ ִ ּי ַח ַ
ָ
ָ
ל-ה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר
ִּכי-ב ֵֹחר ַא ָּתה לְ ֶבן-יִ ׁ ַשי לְ ָב ׁ ְש ְּתך וּלְ ב ׁ ֶֹשת ֶע ְרוַ ת ִא ּ ֶמך .לא ִּכי כָ ַ
ל-ה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִתכּ וֹ ן ַא ָּתה ו ַּמלְ כו ֶּת ָך וְ ַע ָּתה ׁ ְשלַ ח וְ ַקח אֹתוֹ ֵאלַ י
ֶ ּבן-יִ ׁ ַשי ַחי ַע ָ
ֹאמר ֵאלָ יו לָ ּ ָמה יו ַּמת ֶמה
ִּכי ֶב ָ
ת-שאוּל ָא ִביו וַ ּי ֶ
ן-מוֶ ת הוּא .לב וַ ַ ּי ַען יְ הוֹ נָ ָתן ֶא ׁ ָ
ת-ה ֲחנִ ית ָעלָ יו לְ ַהכּ ֹתוֹ וַ ֵ ּי ַדע יְ הוֹ נָ ָתן ִּכי-כָ לָ ה ִהיא ֵמ ִעם
ָע ָשׂ ה .לג וַ ָ ּי ֶטל ׁ ָשאוּל ֶא ַ
ָא ִביו לְ ָה ִמית ֶאת-דָּ וִ ד.

לדידו של שאול ,יהונתן בנו עושה את מה שלא ייעשה באותם ימים –
הוא מורד בו .בחברה המודרנית ילדים מורדים בהוריהם דרך קבע כדי
לגבש לעצמם אני עצמאי ונפרד .הורים מודרניים עשויים לעודד את
ילדיהם למרוד .הם יתייחסו למעשים אלה בסלחנות ואף לא יאהבו
צייתנות יתר .לא כן בימי קדם ,בזמן ההוא מרידה בהורים נחשבה
חמורה במיוחד ובן סורר ומורה שאינו שומע בקול הוריו דינו היה
מוות (דברים כא ,יח-כא) .אכן ,שאול מאשים את יהונתן שהוא מבייש
את משפחתו וחושף את ערוות אימו .עד כדי כך היתה קשה החוויה
של ערעור סמכות האב .אחר כך ,שאול מנסה להרוג את יהונתן ומטיל
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עליו את חניתו .מה שבימינו היה מוגדר ניסיון לרצח עובר בשקט
יחסי אצל הסופר התנ"כי – עדות לכך שבאותם ימים מרידה באב
הצדיקה את רציחת הבן .בימינו בחברות מסורתיות מקובל רצח על
רקע כבוד המשפחה – רוצחים את הבת משום שביישה את משפחתה,
זו המקבילה הנשית למרידה כזאת .רצון עצמאי של הבת להתחתן עם
בחיר ליבה שאינו מקובל על משפחתה עלול לגרור תגובה כזאת של
רצח.
אדם מודרני :שאול ,אתה לא חושב שאם יהונתן מורד בך זה מפני שלא
חינכת אותו כראוי?
שאול :הבן המורד הוא זה שאשם .אתה רוצה להאשים אבות בהתנהגות
של ילדיהם?!
אדם מודרני :באמת רצית לרצוח את בנך?
שאול :לא ,אבל מגיע לו.

דוד מעמיד פני משוגע – האם הנביאים היו פסיכוטים?
ל-אכִ ׁיש ֶמלֶ ְך
פרק כא :יא וַ ָ ּי ָקם דָּ וִ ד וַ ִ ּי ְב ַרח ַ ּב ּיוֹ ַ
ם-ההוּא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ָשאוּל וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ
ֹאמר ּו ַע ְב ֵדי ָאכִ ׁיש ֵאלָ יו ֲהלוֹ א-זֶ ה ָדוִ ד ֶמלֶ ְך ָה ָא ֶרץ ֲהלוֹ א לָ זֶ ה יַ ֲענ ּו
ַ ּגת .יב וַ ּי ְ
ת-הדְּ ָב ִרים
ַב ּ ְמחֹלוֹ ת לֵ אמֹר ִה ָּכה ׁ ָשאוּל ַ ּב ֲאלָ ָפו וְ ָדוִ ד ְ ּב ִר ְבב ָֹתו .יג וַ ָ ּי ֶשׂ ם דָּ וִ ד ֶא ַ
ָה ֵא ֶּלה ִ ּבלְ ָבבוֹ וַ ִ ּי ָרא ְמאֹד ִמ ּ ְפנֵ י ָאכִ ׁיש ֶמלֶ ְך ַ ּ
יהם
ת-ט ְעמוֹ ְ ּב ֵעינֵ ֶ
גת .יד וַ יְ ׁ ַשנּ וֹ ֶא ַֹאמר ָאכִ ׁיש
וַ ִ ּי ְתהֹלֵ ל ְ ּביָ ָדם וַ יְ ָתו ַעל-דַּ לְ תוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַער וַ ּיוֹ ֶרד ִרירוֹ ֶאל-זְ ָקנוֹ  .טו וַ ּי ֶ
ל-ע ָב ָדיו ִה ֵ ּנה ִת ְרא ּו ִא ׁיש ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע לָ ּ ָמה ָּת ִביא ּו אֹתוֹ ֵאלָ י .טז ֲח ַסר ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים
ֶא ֲ
אתם ֶאת-זֶ ה לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע ָעלָ י ֲהזֶ ה יָ בוֹ א ֶא ֵ ּ
יתי  .
ל-ב ִ
י-ה ֵב ֶ
ָאנִ י ִּכ ֲ

בימינו משוגעים שמסתובבים ברחובות הם על פי רוב חולים
סכיזופרנים שאינם מאושפזים ואיש אינו מטפל בהם .הם נראים
מוזנחים ,לעיתים הם נושאים בידיהם חבילות ,מדברים אל עצמם
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וכדומה .סביר להניח שהמשוגעים בעת העתיקה היו דומים מאוד
למשוגעים של היום ואף הם היו חולים במה שנקרא היום סכיזופרניה
– אותה מחלה שהלוקה בה עלול לשמוע קולות שאומרים לו דברים
שונים (שהוא אלוהים ,שרודפים אחריו וכדומה) וביקורת המציאות
שלו פגומה .ברור שאנשים אלה לא היו מסוגלים לתפקד ,לא אז ולא
היום .דוד מתחפש למשוגע :הוא מתהולל בפני עבדי מלך אכיש,
חורת על השער ומזיל ריר על זקנו .מעשה זה מציל את דוד כנראה
משום שהמלך אינו מרגיש מאוים על ידי מי שנראה לו משוגע .שוב
אנו פוגשים כישורים חברתיים שהיו מפותחים כל כך באותם הימים.
הדבר עשוי להזכיר בימינו פושעים שרוצים להימלט ממשפט ועל כן
הם מעמידים פנים שהם חולי נפש.
האם הנביאים היו פסיכוטים ,אנשים ששומעים קולות של אלוהים?
קרוב לוודאי שלא .כפי שאמרנו ,על פי רוב תפקודם של אנשים במצב
פסיכוטי יהיה ירוד למדי .הנביאים תפקדו לרוב באופן יעיל ותואם.
כך שהם כנראה לא היו פסיכוטים .אבל בהחלט ייתכן שמה שנתפס
היום אצל רבים מאיתנו כתחושה של תובנה או הארה שבאה מבפנים,
כאשר דברים מורכבים מתבהרים לפתע ונראים פשוטים ומובנים,
בעת העתיקה נתפסה כבאה מבחוץ משום שלשם היה האדם מכוון
ולא אל תוכו .לדידו של הנביא לא הוא עצמו הבין פתאום משהו חדש,
אלא אלוהים הוא שנטע בתוכו את המחשבה או הרעיון .על כן הנביא
יכול היה לייחס את התובנות שלו לקול חיצוני ששמע מבלי שהיה
פסיכוטי כלל.
אדם מודרני :דוד ,כשאתה מתנהג כמו משוגע זה לא פוגע בכבודך?
דוד :זה יציל את חיי וכשיגלו איך "עבדתי" עליהם זה יוסיף לי כבוד.
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דוד חס על שאול – האם בני העת העתיקה יכלו לחוש אשמה
ולהשתמש ברציונליזציה?
פרק כד :א וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב ׁ ָשאוּל ֵמ ַא ֲח ֵרי ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ַ ּי ִ ּגד ּו לוֹ לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה
ָדוִ ד ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ֵעין ֶ ּג ִדי .ב וַ ִ ּי ַּקח ׁ ָשאוּל ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ִא ׁיש ָ ּבחוּר ִמ ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל
ל-פנֵ י צו ֵּרי ַה ְ ּי ֵעלִ ים .ג וַ ָ ּיבֹא ֶא ִ ּ
ל-ג ְדרוֹ ת ַהצּ ֹאן
וַ ֵ ּילֶ ְך לְ ַב ֵּק ׁש ֶאת-דָּ וִ ד וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ַע ּ ְ
ת-רגְ לָ יו וְ ָדוִ ד וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי
ַע ַ
ל-הדֶּ ֶר ְך וְ ׁ ָשם ְמ ָע ָרה וַ ָ ּיבֹא ׁ ָשאוּל לְ ָה ֵס ְך ֶא ַ
ר-א ַמר יְ הוָ ה ֵאלֶ יךָ
ּ
ּ
ּ
ֹאמר ּו ַאנְ ׁ ֵשי ָדוִ ד ֵאלָ יו ִה ֵנה ַהיוֹ ם ֲא ׁ ֶש ָ
ַה ּ ְמ ָע ָרה י ׁ ְֹש ִבים .ד וַ י ְ
ָ
ָ
ָ
ּ
לּ
ּ
ּ
ּ
ית וֹ ַכ ֲא ׁ ֶשר יִ ַטב ְב ֵעינֶ יך וַ ָי ָקם
ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י נ ֵֹתן ֶאת-איביך (אֹיִ ְבך) ְביָ ֶדך וְ ָע ִשׂ ָ
דָּ וִ ד וַ ִ ּיכְ רֹת ֶא ְּ
ף-ה ּ ְמ ִעיל ֲא ׁ ֶשר-לְ ׁ ָשאוּל ַ ּב ָּלט .ה וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי-כֵ ן וַ ַ ּי ְך לֵ ב-דָּ וִ ד
ת-כנַ ַ
אֹתוֹ ַעל ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַרת ֶא ָּ
ֹאמר לַ ֲאנָ ׁ ָשיו ָחלִ ילָ ה ִּלי ֵמיְ הוָ ה
ת-כנָ ף ֲא ׁ ֶשר לְ ׁ ָשאוּל .ו וַ ּי ֶ
יח יְ הוָ ה
י-מ ׁ ִש ַ
יח יְ הוָ ה לִ ׁ ְשל ַֹח יָ ִדי בּ וֹ ִּכ ְ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה לַ אדֹנִ י לִ ְמ ׁ ִש ַ
ם-א ֱע ֶשׂ ה ֶא ַ
ִא ֶ
ּ
ּ
ל-שאוּל וְ ׁ ָשאוּל
ת-אנָ ׁ ָשיו ַבדְּ ָב ִרים וְ ל ֹא נְ ָתנָ ם לָ קוּם ֶא ׁ ָ
הוּא .ז וַ יְ ׁ ַש ַסע דָּ וִ ד ֶא ֲ
ּ
ּ
(מ ַה ּ ְמ ָע ָרה)
ָקם ֵמ ַה ּ ְמ ָע ָרה וַ ֵ ּילֶ ְך ַ ּבדָּ ֶר ְך .ח וַ ָי ָקם דָּ וִ ד ַא ֲח ֵרי-כֵ ן וַ ֵי ֵצא מן המערה ֵ
י-שאוּל לֵ אמֹר ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ַ ּי ֵ ּבט ׁ ָשאוּל ַא ֲח ָריו וַ ִ ּי ּקֹד דָּ וִ ד ַא ּ ַפיִ ם
וַ ִ ּי ְק ָרא ַא ֲח ֵר ׁ ָ
ֹאמר דָּ וִ ד לְ ׁ ָשאוּל לָ ּ ָמה ִת ׁ ְש ַמע ֶאת-דִּ ְב ֵרי ָא ָדם לֵ אמֹר
ַא ְר ָצה וַ ִ ּי ׁ ְש ָּתחוּ .ט וַ ּי ֶ
ִה ֵ ּנה ָדוִ ד ְמ ַב ֵּק ׁש ָר ָע ֶת ָך .י ִה ֵ ּנה ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ָרא ּו ֵעינֶ ָ
יך ֵאת ֲא ׁ ֶשר-נְ ָתנְ ָך יְ הוָ ה
ַה ּיוֹ ם ְ ּביָ ִדי ַ ּב ּ ְמ ָע ָרה וְ ָא ַמר לַ ֲה ָרגְ ָך וַ ָּת ָחס ָעלֶ ָ
ֹא-א ׁ ְשלַ ח יָ ִדי ַ ּבאדֹנִ י ִּכי-
יך וָ א ַֹמר ל ֶ
יח יְ הוָ ה הוּא .יא וְ ָא ִבי ְר ֵאה ַ ּגם ְר ֵאה ֶא ְּ
ת-כנַ ף ְמ ִעילְ ָך ְ ּביָ ִדי ִּכי ְ ּבכָ ְר ִתי ֶאת-
ְמ ׁ ִש ַ
ְּכנַ ף ְמ ִעילְ ָך וְ ל ֹא ֲה ַרגְ ִּת ָ
אתי לָ ְך
ֹא-ח ָט ִ
יך דַּ ע ו ְּר ֵאה ִּכי ֵאין ְ ּביָ ִדי ָר ָעה וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ל ָ
וְ ַא ָּתה צ ֶֹדה ֶאת-נַ ְפ ׁ ִשי לְ ַק ְח ָּת ּה .יב יִ ׁ ְש ּפֹט יְ הוָ ה ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ָך וּנְ ָק ַמנִ י יְ הוָ ה ִמ ּ ֶמ ָּך
וְ יָ ִדי ל ֹא ִת ְהיֶ ָ ּ
ֹאמר ְמ ׁ ַשל ַה ַּק ְדמֹנִ י ֵמ ְר ׁ ָש ִעים יֵ ֵצא ֶר ׁ ַשע וְ יָ ִדי ל ֹא
ה-ב ְך .יג ַּכ ֲא ׁ ֶשר י ַ
ְ
ִת ְהיֶ ָ ּ
ה-ב ְך .יד ַא ֲח ֵרי ִמי יָ ָצא ֶמלֶ ך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי ִמי ַא ָּתה ר ֵֹדף ַא ֲח ֵרי ֶּכלֶ ב ֵמת
ָ
ּ
ת-ר ִיבי
ַא ֲח ֵרי ּ ַפ ְרע ֹׁש ֶא ָחד .טו וְ ָהיָ ה יְ הוָ ה לְ ַד ָין וְ ׁ ָש ַפט ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ך וְ יֵ ֶרא וְ יָ ֵרב ֶא ִ
וְ יִ ׁ ְש ּ ְפ ֵטנִ י ִמ ָ ּי ֶד ָך.
ֹאמר ׁ ָשאוּל ֲהקֹלְ ָך
ל-שאוּל וַ ּי ֶ
ת-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶא ׁ ָ
טז וַ יְ ִהי ְּככַ לּ וֹ ת דָּ וִ ד לְ ַד ֵ ּבר ֶא ַ
ֹאמר ֶאל-דָּ וִ ד ַצדִּ יק ַא ָּתה ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִּכי
זֶ ה ְ ּבנִ י ָדוִ ד וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
שא ׁ ָשאוּל קֹלוֹ וַ ֵ ּי ְב ְּך .יז וַ ּי ֶ
ַא ָּתה ְ ּג ַמלְ ַּתנִ י ַה ּטוֹ ָבה וַ ֲאנִ י ְ ּג ַמלְ ִּת ָ
יך ָה ָר ָעה .יח ואת (וְ ַא ָּתה) ִה ַ ּג ְד ָּת ַה ּיוֹ ם ֵאת
יתה ִא ִּתי טוֹ ָבה ֵאת ֲא ׁ ֶשר ִס ְ ּג ַרנִ י יְ הוָ ה ְ ּביָ ְד ָך וְ ל ֹא ֲה ַרגְ ָּתנִ י .יט וְ כִ י-
ר-ע ִשׂ ָ
ֲא ׁ ֶש ָ
ָ
ְ
ּ
ּ
ּ
יִ ְמ ָצא ִא ׁיש ֶאת-אֹיְ בוֹ וְ ׁ ִש ְלחוֹ ְ ּב ֶד ֶרך טוֹ ָבה וַ יהוָ ה יְ ׁ ַש ֶל ְמך טוֹ ָבה ַּת ַחת ַהיוֹ ם ַה ֶ ּזה
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יתה לִ י  .כ וְ ַע ָּתה ִה ֵ ּנה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ָמל ְֹך ִּת ְמלוֹ ְך וְ ָק ָמה ְ ּביָ ְד ָך ַמ ְמלֶ כֶ ת
ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ָ
ם-ת ׁ ְש ִמיד
ם-תכְ ִרית ֶאת-זַ ְר ִעי ַא ֲח ָרי וְ ִא ַּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .כא וְ ַע ָּתה ִה ׁ ּ ָש ְב ָעה ִּלי ַ ּביהוָ ה ִא ַּ
ת-ש ִמי ִמ ֵ ּבית ָא ִבי .כב וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע דָּ וִ ד לְ ׁ ָשאוּל וַ ֵ ּילֶ ְך ׁ ָשאוּל ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ וְ ָדוִ ד וַ ֲאנָ ׁ ָשיו
ֶא ׁ ְ
ל-ה ּ ְמצו ָּדה.
ָעל ּו ַע ַ

שאול רודף אחר דוד משום שהוא מקנא בו על ששמואל משח
אותו למלך במקומו .הוא גם חושש שדוד יחסל אותו ואת צאצאיו
כשיזכה במלכות ועל כן הוא מבקש ממנו בסיום השיחה שיישבע
לו באלוהים שלא יעשה זאת .המפגש ביניהם מעניין :ראשית ,על
אף חילופי הדברים הקשים ,דוד קורא לו אבי ושאול קורא לו בני.
זהו עולם של קשרי משפחה ולא עולם של שמות פרטיים המשקפים
את עצמאותו ואת נפרדותו של האדם .דוד מניח שאנשים הסיתו את
שאול .בעת העתיקה ,כפי שכבר ראינו בסיפור גן עדן ,להסתה היה
כוח רב שכן בני האדם היו תלויים זה בזה ולא היתה להם חשיבה
עצמאית ונפרדת .דוד מוכיח לשאול קבל עם ועדה שיכול היה לחסלו.
לשאול אין ברירה אלא להודות שחטא ושדוד צדיק ממנו .אילו נפגש
דוד עם שאול בארבע עיניים כפי שנהוג בחברה מודרנית ושאל אותו
למה הוא מתנכל לו והסביר לו שהוא אינו פועל נגדו ,סביר להניח
ששאול לא היה מאמין להסברים האלה .למה? משום שבעת העתיקה,
כמו בחברות מסורתיות בנות ימינו ,האדם אינו זקוק להסברים אלא
לחוויה משכנעת .הסבר מבוסס על שיקול דעת ופונה אליו ,אולם
הוכחה נראית לעין – כמו ההוכחה שנתנה תמר ליהודה למשל – לזה
יש רושם חזק הרבה יותר .חברות מסורתיות מגיבות אפוא טוב יותר
לשכנוע שבא מבחוץ מאשר להסבר המכוון פנימה .כדי ליצור חוויה
משכנעת כזאת צריך כישורים חברתיים .דוד ,כך נדמה ,מציג את כנף
המעיל של שאול לפני כולם .החיים דמו פעם יותר להצגת תיאטרון
שבה הדרמה הפנימית מתרחשת בחוץ וכולם רואים את הכול.
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אם נקרא את הטקסט בזהירות ניווכח ששאול אומנם בוכה – אולי
מזמין את דוד ואנשיו לרחם עליו – מודה שדוד צודק אבל לא באמת
מקבל אחריות ,לא מנסה להשתנות ,לא מצהיר שיפסיק לרדוף אחר
דוד ואכן ,אחר כך הוא ממשיך לרדוף אותו .מה פירוש הבכי הזה ללא
קבלת כל אחריות? מהם רגשי האשמה האלה שנוטים להיות הלקאה
עצמית רגעית יותר מהפנמה אמיתית? דומה הדבר לילד שנתפס
בקלקלתו על ידי המורה .הילד בוכה ומודה בפה מלא שהוא לא
בסדר ושהמורה צודקת ,אבל משהו בבכי שלו לא נשמע אמיתי ,משום
שאין בו שום סימן של תהליך עמוק יותר של קבלת אחריות – הילד
עתיד להמשיך במשובותיו .אכן ,רגשי אשמה תואמים מצב הם הישג
התפתחותי לא מבוטל הן בעברנו התרבותי והן בתהליך התפתחותו
של הילד .הצער שיחושו הילד על שפגע באימו והאדם על שפגע
באחר יכול להתקיים רק לאחר תהליך אינדיבידואציה ונפרדות ,לאחר
שמתפתח באדם מיקוד שליטה פנימי .אשמה היא ,בשונה מבושה,
רגש מופנם שכדי לחוש אותו אנו לא זקוקים לצופים .הוא בינינו לבין
עצמנו בלבד והגישה אליו היא אינטרוספקטיבית – על כן ,על פי רוב
הוא לא היה בר-השגה באותם ימים.
יש הבדל גדול בין אינטרוספקציה ויכולת לדבר על רגשות – ובכלל
זה רגשי אשמה ויכולת לקבל אחריות ,שלב מפותח – ובין התנהגות
רגשית ודיבור רגשי ,שבהם האדם מובל ונדחף על ידי רגשותיו כפי
שקרה לשאול.
שאול גם לא משתמש ברציונליזציה – מנגנון הגנה מפותח מאוד
בחברה המודרנית שמסייע לאדם להמציא תשובות הגיוניות לכאורה
לכל הטענות המופנות כלפיו .באופנות חשיבה זו משתמשים עורכי
דין המתרצים תירוצים לרוב .כך למשל שאול היה יכול להציג לדוד
כל מיני הוכחות שהוא לא באמת רוצה להרע לו או שהוא אומנם רודף
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אחריו אבל כדי לדבר ולהתפייס איתו ולא כדי להרוג אותו וכדומה.
שאול ,ככל גיבורי התנ"ך ,אינו משתמש בכלי הזה ומגיב באופן רגשי.
דומה שעקב חולשת הרציונליזציה בעת העתיקה הרגשות הודחקו
פחות והיה קל יותר לאדם להתחבר אליהם ,ולו לרגע קט ,על כן
שאול בכה.
אדם מודרני :שאול ,למה אתה לא בודה מלבך איזו הוכחה לדוד שאתה
לא באמת רוצה להרע לו?
שאול :מה זה הוכחה? אני מכיר את המילה "להוכיח" שזה כמו לנזוף.
אדם מודרני :אתה גבר ,מלך ,למה אתה בוכה?
שאול :גברים בוכים יותר מנשים ,הבכי מראה מה הם מרגישים ומביא
להם כבוד.

שאול אצל בעלת האוב – האם יש הבדל בין ְמ ַתקשרים בעת
למ ַתקשרים בימינו?
העתיקה ְ
פרק כח :ג ו ׁ ְּשמו ֵּאל ֵמת וַ ִ ּי ְס ּ ְפדוּ-לוֹ ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ִ ּי ְק ְ ּב ֻרה ּו ָב ָר ָמה ו ְּב ִעירוֹ וְ ׁ ָשאוּל
ת-ה ִ ּידְּ עֹנִ ים ֵמ ָה ָא ֶרץ .ד וַ ִ ּי ָּק ְבצ ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ָ ּיבֹא ּו וַ ַ ּי ֲחנ ּו ְב ׁשוּנֵ ם
ֵה ִסיר ָהאֹבוֹ ת וְ ֶא ַ
וַ ִ ּי ְקבּ ֹץ ׁ ָשאוּל ֶא ָּ
ת-מ ֲחנֵ ה ְפלִ ׁ ְש ִּתים
ת-כל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ַ ּי ֲחנ ּו ַ ּב ִ ּגלְ בּ ַֹע .ה וַ ַ ּי ְרא ׁ ָשאוּל ֶא ַ
וַ ִ ּי ָרא וַ ֶ ּי ֱח ַרד לִ בּ וֹ ְמאֹד .ו וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל ׁ ָשאוּל ַ ּביהוָ ה וְ ל ֹא ָענָ ה ּו יְ הוָ ה ַ ּגם ַ ּב ֲחל ֹמוֹ ת
ֹאמר ׁ ָשאוּל לַ ֲע ָב ָדיו ַ ּב ְּק ׁשוּ-לִ י ֵא ׁ ֶשת ַ ּב ֲעלַ ת-אוֹ ב
יאם .ז וַ ּי ֶ
ַ ּגם ָ ּבאו ִּרים ַ ּגם ַ ּב ְ ּנ ִב ִ
יה וְ ֶא ְד ְר ׁ ָש ָ ּ
ֹאמר ּו ֲע ָב ָדיו ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה ֵא ׁ ֶשת ַ ּב ֲעלַ ת-אוֹ ב ְ ּב ֵעין
ה-ב ּה וַ ּי ְ
וְ ֵאלְ כָ ה ֵאלֶ ָ
ְ
דּ וֹ ר .ח וַ ִ ּי ְת ַח ּ ֵפשׂ ׁ ָשאוּל וַ ִ ּילְ ַ ּב ׁש ְ ּבגָ ִדים ֲא ֵח ִרים וַ ֵ ּילֶ ך הוּא ו ׁ ְּשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ִע ּמוֹ
(ק ֳס ִמי )-נָ א לִ י ָ ּבאוֹ ב וְ ַה ֲעלִ י לִ י ֵאת
ֹאמר קסומיָ -
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה לָ יְ לָ ה וַ ּי ֶ
וַ ָ ּיבֹא ּו ֶא ָ
ְ
ר-ע ָשׂ ה
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
ֲא ׁ ֶשר-א ַֹמר ֵאלָ יִ ך .ט וַ ּת ֶ
ן-ה ָא ֶרץ וְ לָ ָמה ַא ָּתה ִמ ְתנַ ֵּק ׁש
ת-האֹבוֹ ת וְ ֶא ַ
ׁ ָשאוּל ֲא ׁ ֶשר ִהכְ ִרית ֶא ָ
ת-ה ִ ּידְּ עֹנִ י ִמ ָ
ְ
יתנִ י .י וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע לָ ּה ׁ ָשאוּל ַ ּביהוָ ה לֵ אמֹר ַחי-יְ הוָ ה ִאם-יִ ְּק ֵרך ָעוֹן
ְ ּבנַ ְפ ׁ ִשי לַ ֲה ִמ ֵ
ְ
ת-שמו ֵּאל ַה ֲעלִ י-
ֹאמר ֶא ׁ ְ
ה-לך וַ ּי ֶ
ת-מי ַא ֲעלֶ ָּ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ִ
ַ ּבדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .יא וַ ּת ֶ
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ל-שאוּל
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ׁ ָ
ת-שמו ֵּאל וַ ִּתזְ ַעק ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל וַ ּת ֶ
לִ י .יב וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ׁ ְ
ל-ת ְיר ִאי ִּכי ָמה
יתנִ י וְ ַא ָּתה ׁ ָשאוּל .יג וַ ּי ֶ
לֵ אמֹר לָ ּ ָמה ִר ּ ִמ ָ
ֹאמר לָ ּה ַה ּ ֶמלֶ ְך ַא ִּ
ֹאמר לָ ּה
ן-ה ָא ֶרץ .יד וַ ּי ֶ
יתי עֹלִ ים ִמ ָ
ל-שאוּל ֱאל ִֹהים ָר ִא ִ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ׁ ָ
ָר ִאית וַ ּת ֶ
י-שמו ֵּאל
ה-ת ֳארוֹ וַ ּת ֶ
ַמ ָּ
ֹאמר ִא ׁיש זָ ֵקן עֹלֶ ה וְ הוּא ע ֶֹטה ְמ ִעיל וַ ֵ ּי ַדע ׁ ָשאוּל ִּכ ׁ ְ
ל-שאוּל לָ ּ ָמה ִה ְר ַ ּגזְ ַּתנִ י
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ׁ ָ
הוּא וַ ִ ּי ּקֹד ַא ּ ַפיִ ם ַא ְר ָצה וַ ִ ּי ׁ ְש ָּתחוּ .טו וַ ּי ֶ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ַצר-לִ י ְמאֹד ו ְּפלִ ׁ ְש ִּתים נִ לְ ָח ִמים ִ ּבי וֵ אל ִֹהים ָסר
לְ ַה ֲעלוֹ ת א ִֹתי וַ ּי ֶ
יאים ַ ּג ַ ּ
יענִ י ָמה
ם-ב ֲחל ֹמוֹ ת וָ ֶא ְק ָר ֶאה לְ ָך לְ הוֹ ִד ֵ
ד-ה ְ ּנ ִב ִ
ֹא-ענָ נִ י עוֹ ד ַ ּגם ְ ּביַ ַ
ֵמ ָעלַ י וְ ל ָ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל וְ לָ ּ ָמה ִּת ׁ ְש ָאלֵ נִ י וַ יהוָ ה ָסר ֵמ ָעלֶ ָ
יך וַ יְ ִהי ָע ֶר ָך .יז וַ ַ ּי ַעשׂ
ֶא ֱע ֶשׂ ה .טז וַ ּי ֶ
ת-ה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ִמ ָ ּי ֶד ָך וַ ִ ּי ְּתנָ ּה לְ ֵר ֲע ָך
יְ הוָ ה לוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ְ ּביָ ִדי וַ ִ ּי ְק ַרע יְ הוָ ה ֶא ַ
ן-א ּפוֹ ַ ּב ֲע ָמלֵ ק ַעל-
ית ֲחרוֹ ַ
ֹא-ע ִשׂ ָ
ֹא-ש ַמ ְע ָּת ְ ּבקוֹ ל יְ הוָ ה וְ ל ָ
לְ ָדוִ ד .יח ַּכ ֲא ׁ ֶשר ל ׁ ָ
ֵּכן ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ָע ָשׂ ה-לְ ָך יְ הוָ ה ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה .יט וְ יִ ֵּתן יְ הוָ ה ַ ּגם ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִע ּ ְמ ָך
ד-פלִ ׁ ְש ִּתים ו ָּמ ָחר ַא ָּתה ו ָּבנֶ ָ
ת-מ ֲחנֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ֵּתן יְ הוָ ה ְ ּביַ ד-
ְ ּביַ ּ ְ
יך ִע ּ ִמי ַ ּגם ֶא ַ
ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים .כ וַ יְ ַמ ֵהר ׁ ָשאוּל וַ ִ ּי ּפֹל ְמל ֹא-קוֹ ָמתוֹ ַא ְר ָצה וַ ִ ּי ָרא ְמאֹד ִמדִּ ְב ֵרי ׁ ְשמו ֵּאל
ל-ה ָּליְ לָ ה .כא וַ ָּתבוֹ א ָה ִא ׁ ּ ָשה
ל-ה ּיוֹ ם וְ כָ ַ
ֹא-היָ ה בוֹ ִּכי ל ֹא ָאכַ ל לֶ ֶחם ָּכ ַ
ַ ּגם-כּ ַֹח ל ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה ׁ ָש ְמ ָעה ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך ְ ּבקוֹ לֶ ָך
ל-שאוּל וַ ֵּת ֶרא ִּכי-נִ ְב ַהל ְמאֹד וַ ּת ֶ
ֶא ׁ ָ
וָ ָא ִשׂ ים נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּבכַ ּ ִפי וָ ֶא ׁ ְש ַמע ֶאת-דְּ ָב ֶר ָ
יך ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ָּת ֵאלָ י .כב וְ ַע ָּתה ׁ ְש ַמע-
ם-א ָּתה ְ ּבקוֹ ל ׁ ִש ְפ ָח ֶת ָך וְ ָא ִשׂ ָמה לְ ָפנֶ ָ
יהי ְב ָך כּ ַֹח ִּכי
נָ א גַ ַ
יך ּ ַפת-לֶ ֶחם וֶ ֱאכוֹ ל וִ ִ
ם-ה ִא ׁ ּ ָשה וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע
ֵתלֵ ְך ַ ּבדָּ ֶר ְך .כג וַ יְ ָמ ֵאן וַ ּי ֶ
ֹאמר ל ֹא אֹכַ ל וַ ִ ּי ְפ ְרצוּ-בוֹ ֲע ָב ָדיו וְ גַ ָ
ל-מ ְר ֵ ּבק ַ ּב ַ ּביִ ת וַ ְּת ַמ ֵהר
לְ קֹלָ ם וַ ָ ּי ָקם ֵמ ָה ָא ֶרץ וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ֶא ַ
ל-ה ּ ִמ ָּטה .כד וְ לָ ִא ׁ ּ ָשה ֵעגֶ ַ
י-שאוּל וְ לִ ְפנֵ י ֲע ָב ָדיו
ח-ק ַמח וַ ָּתלָ ׁש וַ ּת ֵֹפה ּו ַמצּ וֹ ת .כה וַ ַּת ֵ ּג ׁש לִ ְפנֵ ׁ ָ
וַ ִּתזְ ָ ּב ֵחה ּו וַ ִּת ַּק ֶ
וַ ּיֹאכֵ ל ּו וַ ָ ּי ֻקמ ּו וַ ֵ ּילְ כ ּו ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא.

אלוהים אינו עונה לשאול .כזה הוא ההורה הסמכותי ,לא חייב לענות.
שאול מחפש תחליף .גם היום ישנם אנשים שהולכים לקוראת בקפה
למ ַתקשרים שמתיימרים להעלות רוחות מתים .על פי
או בקלפים או ְ
התיאור המעניין בעלת האוב רואה את שמואל אך שאול אינו רואה
אותו .סביר להניח שגם בימינו יפעלו מתקשרים באופן שמעניק להם
סמכות וכוח .שאול ,שהשמיד את האובות והידעונים ,מכיר כעת
בכוחם .שמואל ,שרצה ששאול ישמיד את האובות והידעונים ,משתף
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איתם פעולה כעת ומאפשר להם להעלות אותו .סתירה? באותם ימים
אין דרישה לעקיבות הגיונית כמו היום .למתקשרים יש כוחות ,יגידו
בני העת העתיקה ,אולם יש להשמידם משום שהם מתחרים באלוהים.
אבל מי שבאמת חזק כאלוהים הרי לא צריך לחשוש מאיומים קלושים
אלה .זהו נימוק שיהיה תקף כמה אלפי שנים אחר כך ,כשתתבסס
הנפרדות של האדם מסביבתו והוא יוכל אפוא לחשוב באופן עצמאי
ואנליטי .דומה שבן העת העתיקה היה נראה לבן החברה המודרנית
כבעל הפרעת קשב וריכוז – כמי שבהיעדר נפרדות חייב להתייחס
לכל גירוי .כך התקשה בן העת העתיקה להימנע מלהתייחס למי
שהצהיר על עצמו כבעל כוחות מיוחדים ולהגיב על דבריו בביטול.
מה באשר לשימוש בחלומות כדי לדעת את העתיד? במונחים
מודרניים זה אינו מעשה נבון ביותר .חלום יכול להיות מצד אחד
מילוי משאלה ומצד אחר הוא גם יכול לחשוף פחד לא מציאותי .כך
שהחלום עצמו אינו יכול לנבא דבר .בטיפול ,כשהקשרו של החלום
ברור וכך גם האסוציאציות של המטופל שעולות ממנו ,אפשר ללמוד
ממנו לא מעט על החוויה הפנימית של המטופל .אבל מכאן ועד לניבוי
העתיד המרחק גדול ,משום שישנם עוד משתנים רבים שאינם ידועים
והם עשויים להשפיע על התפתחות אותו עתיד.
בעת העתיקה היה קשה לראות את המוות כחידלון ,כסופם של
החיים .הגוף מתפרק ולאחר מכן אין כלום .גם היום למרבית האנשים
זהו אתגר לא פשוט לחשוב כך על סופם .על כן ,היום כמו בעבר
אנשים המציאו להם המשך .בתנ"ך יש רמזים לא מעטים על החיים
שלאחר המוות .בשפת התנ"ך אדם שמת "נאסף אל עמיו" או "אל
שׁשאֹול הוא שם של מקום.
אבותיו" .הוא גם "יורד שאולה" – כך ְ
מובן שגם הסיפור על שאול ,שמואל ובעלת האוב בעין דור ממחיש
את האמונה בהישארות הנפש לאחר המוות .המחשבה שאין כלום
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לאחר המוות דורשת יכולת גבוהה של אינדיבידואציה ונפרדות ,יכולת
של האדם להתנתק בדמיונו מכל קשר עתידי אפשרי (השאול ,גן עדן
וכדומה) .גם חשיבה מופשטת שדנה במה שאין ולא רק במה שיש
היתה חסרה לבני אותם ימים בדומה לחברות מסורתיות בימינו.
מדוע אנשים הלכו לבעלי אוב בימים ההם והם הולכים למתקשרים
בימינו אנו? מדוע אנשים פונים אל אלוהים ומבקשים בקשות כשרע
וקשה להם? הדבר ברור .בני ישראל פונים לאלוהים פעמים רבות
לפני יציאה לקרב משום שהם חוששים ורוצים לדעת מה יהיה.
כך אנשים נדרו נדרים ועשו הסכמים עם אלוהים אז (יעקב ויפתח
למשל) וגם היום .אנשים מכל שכבות החברה ששרויים במצבי חרדה
ורוצים לדעת מה יהיה ,בענייני בריאות למשל; בחורות שרוצות
לדעת אם יתחתנו ועם מי ,וכל מי שמתקשה להישאר באי ודאות
ולהמתין בסבלנות .ואולם סביר להניח שבעת העתיקה רבים יותר
פנו אל אנשים שהתיימרו לייצג כוחות-על מאשר היום ,משום שבעת
החדשה גברה היכולת למיקוד שליטה פנימי ועימה היכולת לשאת
חוסר ודאות .בעת העתיקה ,כשמיקוד השליטה היה חיצוני ,האנשים
חיפשו תשובות בחוץ בהנחה שיש מי שיודע ורק צריך למצוא אותו.
מתקשרים מוכשרים הם אנשים בעלי אינטואיציה ותו לא שיכולים
לעיתים לומר לאדם מתוך היכרות קצרה איתו מה שרבים אחרים
יכולים לומר :אם אדם נדמה למתקשר כאימפולסיבי ,הוא יאמר
לו שלא ייחפז; אם אדם נראה מדוכדך הוא יאמר לו שהוא רואה
הכול שחור .לא צריך להיות נביא כדי לומר לו שהמצב לא חמור
כל כך וכדומה .במקרה זה ,ייתכן שלא יקשה על בעלת האוב לנחש
שהפלישתים חזקים מבני ישראל – שלא ידעו להשתמש בקשתות
וחיצים – ועל כן ינצחו במערכה .ייתכן גם כמובן שכל הסיפור הזה
לא היה ולא נברא ,אבל כרגיל הוא משקף את המחשבות ,האמיתות
והלכי הרוח של אותה תקופה.
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בימינו העולם הדתי מאמין רק באלוהים אבל אז היתה הכרה
בכוחם של אנשים ואלילים למיניהם ולא רק בכוחו של אלוהים.
בעולם הזה הסופר התנ"כי נאבק על מקומו של אלוהים כדי לקבע
אותו בתודעת העם המאמין מטבע הדברים – כמו שכניו – בכוחות
עליונים רבים ושונים.
אדם מודרני :אלוהים ,למה לא ענית לשאול? זאת השיטה שלך? לא
לענות כשאתה כועס?
אלוהים :זה העונש הכי גדול ,לא לענות ,במיוחד למי שתלוי בך.
אדם מודרני :בעלת האוב ,באמת העלית את שמואל או שהעמדת
פנים?
בעלת האוב :מה זה "באמת"?
אדם מודרני :שאול ,אתה לא רואה איך שמואל מנסה להתעלל בך
בכוונה? מה כבר עשית?!
שאול :אם שמואל אומר הוא צודק וזה מגיע לי.

התאבדות שאול והשפלתו – האם זה רלוונטי לימינו?
פרק לא :א ו ְּפלִ ׁ ְש ִּתים נִ לְ ָח ִמים ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ָ ּינֻ ס ּו ַאנְ ׁ ֵשי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ּ ְפנֵ י
ת-שאוּל וְ ֶאת-
ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ִ ּי ּ ְפל ּו ֲחלָ לִ ים ְ ּב ַהר ַה ִ ּגלְ בּ ַֹע .ב וַ ַ ּי ְד ְ ּבק ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֶא ׁ ָ
ת-מלְ ִּכ ׁישו ַּע ְ ּבנֵ י ׁ ָשאוּל .ג
ת-א ִבינָ ָדב וְ ֶא ַ
ָ ּבנָ יו וַ ַ ּיכּ ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֶאת-יְ הוֹ נָ ָתן וְ ֶא ֲ
ל-שאוּל וַ ִ ּי ְמ ָצ ֻאה ּו ַה ּמוֹ ִרים ֲאנָ ׁ ִשים ַ ּב ָּק ׁ ֶשת וַ ָ ּי ֶחל ְמאֹד
וַ ִּתכְ ַ ּבד ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ֶא ׁ ָ
ֹאמר ׁ ָשאוּל לְ נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו ׁ ְשל ֹף ַח ְר ְ ּב ָך וְ ָד ְק ֵרנִ י ָב ּה ּ ֶפן-יָ בוֹ א ּו
ֵמ ַה ּמוֹ ִרים .ד וַ ּי ֶ
ּ-בי וְ ל ֹא ָא ָבה נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו ִּכי יָ ֵרא ְמאֹד וַ ִ ּי ַּקח
ָה ֲע ֵרלִ ים ָה ֵא ֶּלה ו ְּד ָק ֻרנִ י וְ ִה ְת ַע ְּללו ִ
יה .ה וַ ַ ּי ְרא נ ֵֹשׂ א-כֵ לָ יו ִּכי ֵמת ׁ ָשאוּל וַ ִ ּי ּפֹל ַ ּגם-הוּא
ׁ ָשאוּל ֶא ַ
ת-ה ֶח ֶרב וַ ִ ּי ּפֹל ָעלֶ ָ
ל-אנָ ׁ ָשיו
ַע ַ
ל-ח ְרבּ וֹ וַ ָ ּי ָמת ִע ּמוֹ  .ו וַ ָ ּי ָמת ׁ ָשאוּל ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת ָ ּבנָ יו וְ נ ֵֹשׂ א כֵ לָ יו ַ ּגם ָּכ ֲ
ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא יַ ְחדָּ ו .ז וַ ִ ּי ְרא ּו ַאנְ ׁ ֵשי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶש ְ ּ
ר-ב ֵע ֶבר ָה ֵע ֶמק וַ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵע ֶבר
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ת-ה ָע ִרים וַ ָ ּינֻ ס ּו
ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ִּכי-נָ ס ּו ַאנְ ׁ ֵשי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ כִ ֵ
י-מת ּו ׁ ָשאוּל ו ָּבנָ יו וַ ַ ּי ַעזְ ב ּו ֶא ֶ
וַ ָ ּיבֹא ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו ָ ּב ֶהן.
ת-שאוּל וְ ֶאת-
ח וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמ ֳח ָרת וַ ָ ּיבֹא ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים לְ ַפ ׁ ּ ֵשט ֶא ַ
ת-ה ֲחלָ לִ ים וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ֶא ׁ ָ
ֹאשוֹ וַ ַ ּי ְפ ׁ ִשט ּו ֶא ֵּ
ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ָ ּבנָ יו נ ְֹפלִ ים ְ ּב ַהר ַה ִ ּגלְ בּ ַֹע .ט וַ ִ ּיכְ ְרת ּו ֶאת-ר ׁ
ת-כלָ יו
ץ-פלִ ׁ ְש ִּתים ָס ִביב לְ ַב ּ ֵ ׂ
ת-ה ָעם .י וַ ָ ּי ִשׂ ימ ּו ֶאת-
יהם וְ ֶא ָ
שר ֵ ּבית ֲע ַצ ֵ ּב ֶ
וַ יְ ׁ ַש ְּלח ּו ְב ֶא ֶר ּ ְ
ֵּכלָ יו ֵ ּבית ַע ׁ ְש ָּתרוֹ ת וְ ֶא ְ ּ
ת-גוִ ָ ּיתוֹ ָּת ְקע ּו ְ ּבחוֹ ַמת ֵ ּבית ׁ ָשן .יא וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ֵאלָ יו י ׁ ְֹש ֵבי
ל-א ׁיש ַחיִ ל וַ ֵ ּילְ כ ּו
יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
ר-עשׂ ּו ְפלִ ׁ ְש ִּתים לְ ׁ ָשאוּל .יב וַ ָ ּיקוּמ ּו ָּכ ִ
ל-ה ַּליְ לָ ה וַ ִ ּי ְקח ּו ֶא ְ ּ
ת-גוִ ַ ּית ׁ ָשאוּל וְ ֵאת ְ ּגוִ ּיֹת ָ ּבנָ יו ֵמחוֹ ַמת ֵ ּבית ׁ ָשן וַ ָ ּיבֹא ּו יָ ֵב ׁ ָשה
כָ ַ
ת-ה ֶא ׁ ֶשל ְ ּביָ ֵב ׁ ָשה וַ ָ ּי ֻצמ ּו
ת-ע ְצמ ֵֹת ֶ
וַ ִ ּי ְשׂ ְרפ ּו א ָֹתם ׁ ָשם .יג וַ ִ ּי ְקח ּו ֶא ַ
יהם וַ ִ ּי ְק ְ ּבר ּו ַת ַח ָ
ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים.

שאול יצא למלחמה בידיעה שהוא מתעתד להפסיד .קשה מאוד לצאת
כך למלחמה .כל מי שיצא אי פעם למלחמה יודע שכמעט אין מביאים
בחשבון את האפשרות שנפסיד .עצם ההכרה בכך שנפסיד כמוה כחצי
תבוסה .דומה שלפלישתים יש גם יתרון טכנולוגי – מרכבות וכלי
נשק ממתכת ,וכעת אנו שומעים גם על קשתות וחיצים .שאול מחליט
להתאבד משום שהוא חושש שהפלישתים יתפסו אותו ויתעללו בו.
תחילה הוא מבקש מנושא כליו שיהרוג אותו משום שזה קל יותר
מאשר להרוג את עצמך .כך בימינו חיילים שחוששים ליפול בשבי
בידי אויב אכזר שעלול להתעלל בהם עשויים להתאבד וכך גם עשויים
לנהוג אנשים שחולים במחלות סופניות כדי למנוע מעצמם סבל.
ככלל ,בחברות מסורתיות ישנם הרבה פחות מקרי התאבדות
מאשר בחברה המודרנית המערבית ,משום שאנשים שמתאבדים
שרויים על פי רוב קודם לכן בדיכאון – וזה נפוץ יותר במערב .האדם
המדוכא מתבונן פנימה וחש שהוא אשם וחסר ערך .ללא התבוננות
פנימה על פי רוב אין דיכאון ואין התאבדות .היכולת להפנות את
התוקפנות פנימה במקום החוצה היא בבסיס הדיכאון .כך למעשה
מוגדר דיכאון – תוקפנות המכוונת פנימה לעצמי (אני אשם ,אני לא
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שווה ,וכדומה) .בחברות מסורתיות נמצא יותר נטיות פרנואידיות
שבהן האיום הוא מהסביבה .בחברות המערביות לעומת זאת נמצא
יותר בדידות ,ריקנות ,שעמום ,ייאוש וכדומה המשקפים קונפליקט
תוך-אישי ולא בין-אישי .זו הקרקע שצומחת עליה היכולת להתאבד.
בתנ"ך ישנם תיאורים ספורים של התאבדות וכשהיא קורית נסיבות
העניין ברורות .כך שאול מתאבד כדי שלא לסבול עינויים ,ובהמשך
נשמע על התאבדותו של אחיתופל כשלא שומעים בעצתו משום שברור
לו שהצד שלו יפסיד במלחמה .ילדים למשל ממעטים להתאבד באופן
יחסי משום שכדי להתאבד צריך יכולת קוגניטיבית מסוימת הכוללת
אינטרוספקציה .ילדים ,מבטם מופנה תדיר החוצה ולא פנימה ועל כן
האפשרות הזאת תעלה פחות בדעתם.
הפלישתים מתעללים בגופתו של שאול .הם כורתים את ראשו
ומציבים אותו על החומה .השפלת המנהיג היא השפלת העם ,מותו
של המנהיג מסמל את כניעת העם .ראינו זאת במלחמת דוד וגוליית,
כך היה באותם ימים .משחק השחמט ,שמוצאו במזרח (לא ברור אם
בסין או בהודו ,במצרים או באיראן – "שח" מקורו בשאה האיראני
ו"שח מט" משמעותו השאה מת) ,מזכיר לנו שכדי לנצח לא צריך
להכות את כל החיילים ,די להכות את המלך .אנו מתקשים להבין זאת
היום ולגזור מכך את המסקנה שלעיתים בעימות עם חברות מסורתיות
לא צריך לתקוף עם שלם ,די לחסל את המנהיג .החשיבה הדמוקרטית
שלנו מניחה שהמנהיג הוא נבחר העם ועל כן יש להיאבק בעם שבחר
אותו והיא המכשילה אותנו .בחברות מסורתיות בדרך כלל המנהיג
השתלט על העם שהוא חסר אונים.
מנהיגים בעולם הערבי אמרו שוב ושוב ברגעים קריטיים של
מלחמה שהם מוכנים לכול חוץ מאשר להשפלה .כך אמר הניה מנהיג
החמאס באחד המאבקים עם ישראל .מדוע ההשפלה כה נוראה? היא
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נוראה פחות כשאתה אינדיבידואל נפרד וחשוב לך פחות מה אחרים
יגידו .היא יכולה להיות איומה אם בחווייתך אתה תלוי באחר המשפיל
אותך .השפלה של המנהיג מחלישה אותו ביחס לבני עמו .היא פוגעת
בכבוד החיוני לכל שלטון – על אחת כמה וכמה בחברות מסורתיות,
משום שיש משמעות עצומה לאופן שבו העם רואה ותופס את המנהיג.
גם בעניין זה המערב נכשל באופן קבוע ואינו מנסה להשתמש בכלים
פסיכולוגיים – למשל ,לאיים על המנהיג לשם השפלתו.
אדם מודרני :שאול ,אני לא רואה שאתם דנים באפשרויות שעשויות
לחזק אתכם מול הפלישתים :להיכנע ,לתקוף ממקום אחר ,לאו דווקא
באופן צפוי ,מחנה מול מחנה ,להרוויח זמן בהצעה על הסכם כלשהו
ועוד.
שאול :הם התאספו נגדנו ,מה אני יכול לעשות?
אדם מודרני :נושא הכלים ,אם שאול מת למה גם אתה חייב למות?
נושא הכלים :אני כמוהו.
אדם מודרני :פלישתים ,למה להשפיל את שאול אחרי מותו?
פלישתים :מה העברים שווים כשהמנהיג שלהם מושפל?
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שמואל ב
קינת דוד – האם בין דוד ויהונתן היתה משיכה הומוסקסואלית?
ֹאמר
ל-שאוּל וְ ַעל-יְ הוֹ נָ ָתן ְ ּבנוֹ  .יח וַ ּי ֶ
ת-ה ִּקינָ ה ַה ּזֹאת ַע ׁ ָ
פרק א :ז וַ יְ קֹנֵ ן דָּ וִ ד ֶא ַ
ל-ס ֶפר ַה ָ ּי ׁ ָשר .יט ַהצְּ ִבי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-
לְ לַ ּ ֵמד ְ ּבנֵ י-יְ הו ָּדה ָק ׁ ֶשת ִה ֵ ּנה כְ תו ָּבה ַע ֵ
יך ָחלָ ל ֵא ְ
ָ ּבמוֹ ֶת ָ
שר ּו ְ ּבח ּוצֹת
ל-ת ַב ּ ְ ׂ
ל-ת ִ ּגיד ּו ְבגַ ת ַא ְּ
יך נָ ְפל ּו גִ בּ וֹ ִרים .כ ַא ַּ
ן-ת ֲעל ֹזְ נָ ה ְ ּבנוֹ ת ָה ֲע ֵרלִ ים .כא ָה ֵרי
ַא ׁ ְש ְקלוֹ ן ּ ֶפ ִּ
ן-ת ְשׂ ַמ ְחנָ ה ְ ּבנוֹ ת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ּ ֶפ ַּ
ל-מ ָטר ֲעלֵ יכֶ ם ו ְּשׂ ֵדי ְתר ּומֹת ִּכי ׁ ָשם נִ גְ ַעל ָמגֵ ן ִ ּגבּ וֹ ִרים ָמגֵ ן
ל-טל וְ ַא ָ
ַב ִ ּגלְ בּ ַֹע ַא ַ
יח ַ ּב ׁ ּ ָש ֶמן .כב ִמדַּ ם ֲחלָ לִ ים ֵמ ֵחלֶ ב ִ ּגבּ וֹ ִרים ֶק ׁ ֶשת יְ הוֹ נָ ָתן ל ֹא נָ שׂ וֹ ג
ׁ ָשאוּל ְ ּבלִ י ָמ ׁ ִש ַ
ימם
יקם .כג ׁ ָשאוּל וִ יהוֹ נָ ָתן ַה ֶ ּנ ֱא ָה ִבים וְ ַה ְ ּנ ִע ִ
ָאחוֹ ר וְ ֶח ֶרב ׁ ָשאוּל ל ֹא ָת ׁשוּב ֵר ָ
יהם ו ְּבמוֹ ָתם ל ֹא נִ ְפ ָרד ּו ִמ ְ ּנ ׁ ָש ִרים ַקלּ ּו ֵמ ֲא ָריוֹ ת ָ ּג ֵברוּ .כד ְ ּבנוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל-
ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
ם-ע ָדנִ ים ַה ּ ַמ ֲעלֶ ה ֲע ִדי זָ ָהב ַעל לְ בו ׁ ְּשכֶ ן .כה ֵא ְ
יך
ׁ ָשאוּל ְ ּבכֶ ינָ ה ַה ּ ַמלְ ִ ּב ׁ ְשכֶ ם ׁ ָשנִ י ִע ֲ
ָ
ָ
נָ ְפל ּו גִ בּ ִֹרים ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִמלְ ָח ָמה יְ הוֹ נָ ָתן ַע ָ ּ
ל-במוֹ ֶתיך ָחלָ ל .כו ַצר-לִ י ָעלֶ יך ָא ִחי
יְ הוֹ נָ ָתן נָ ַע ְמ ָּת ִּלי ְמאֹד נִ ְפלְ ַא ָתה ַא ֲה ָב ְת ָך לִ י ֵמ ַא ֲה ַבת נָ ׁ ִשים .כז ֵא ְ
יך נָ ְפל ּו
ֹאבד ּו ְּכלֵ י ִמלְ ָח ָמה  .
גִ בּ וֹ ִרים וַ ּי ְ

דוד מקונן את הקינה על שאול ויהונתן בנו .דוד ,כנהוג בזמן אבל,
מספר את הדברים הטובים על שאול ולא את הדברים הרעים – למשל,
ששאול ניסה להרוג אותו .מדוע על פי רוב מספרים על המת דברים
טובים? אולי משום שאנו מרחמים עליו ומתקשים לבטא כעס כלפיו
בשעה כזאת?
דוד אינו מציע להקים ועדת חקירה לחקר מחדלי המלחמה ואינו
מאשים את שאול במפלה .להפך ,דוד מאדיר את שאול והופך אותו
ואת יהונתן לגיבורים .מעשה זה מזכיר למשל את התנהגות המצרים
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לאחר מפלתם במלחמת ששת הימים .הם הפכו מייד את נאצר לגיבור.
דוד מבין שהלקאה עצמית תפרק את אחדות העם ותזיק והוא מנסה
לבנות אתוס ישראלי של גיבורים .מעבר לכך ,הביקורת העצמית שכל
כך מפותחת בימינו לא הייתה נגישה כלל באותם ימים.
דוד אינו רוצה שיספרו את דבר המפלה ,משום ששמחת האויב
תשפיל את ישראל .בימינו אנו ,בחברה המודרנית ,סביר להניח שהיינו
מתעסקים פחות בשמחת האויב .היינו אומרים שלא כל כך חשוב מה
הוא יגיד ,חשוב מה אנחנו נגיד ונעשה (כך אמר בן גוריון" :עתידנו
אינו תלוי במה יאמרו הגויים אלא במה יעשו היהודים") .יתרה מזו,
דומה שהיום אנו חוגגים את מחדלינו בתקשורת בהנחה שכך נשתפר
ואיננו מתחשבים כלל באויב המאזין לחגיגה התקשורתית הזאת .אבל
באותם ימים פגיעה בכבוד היתה פגיעה אנושה.
בסוף הקינה דוד קורא ליהונתן "אחי" .יחס זה של קרבה הכרוכה
בחום ואהבת אחים הוא יחס מקובל .ואולם דוד מוסיף" ,נעמת לי מאוד,
נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים" .הוא מציין שהאהבה ביניהם היתה
טובה לו מאהבת נשים .בעבר כבר חזינו בקרבה ביניהם ,באחאות,
בעזרה ההדדית ובברית שכרתו .אבל כעת עולים רמזים ליחסים
הומוסקסואליים ,משום שכל מי שאחיו קרוב אליו יודע שאין באהבה
זו היבט מיני אלא היא מורכבת מחום ואהבה בלבד .פסיכולוגים
יוסיפו שהמרכיב הארוטי הקיים עובר הדחקה .במקרא משכב זכר
הוא אסור .אולם התרבות תהיה תמיד שונה מהדת .המקרא מספר על
האיסורים הדתיים ,והתרבות – כיצד אנשים מתנהגים בפועל .הסופר
התנ"כי אינו מתבייש לתאר לנו את נטייתו ההומוסקסואלית של דוד,
ייתכן משום שדוד קונן את קינתו לפני אנשים רבים או שרבים היו
מודעים לה .לחלופין ,ייתכן שהומוסקסואליות רווחה בציבור באותם
ימים על אף האיסור המפורש בתורה .פגשנו נטיות כאלה בסיפור
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סדום ולאחר מכן בסיפור פילגש בגבעה .ייתכן שדוד היה ביסקסואל
משום שבהמשך הוא חומד את בת-שבע וכשהוא זקן מביאים לו
את אבישג השונמית שתשכב בחיקו וייחם לו .ייתכן שרבים מאיתנו
היו מתנסים ביחסים הומוסקסואליים הרבה יותר לולא האיסורים
הקיימים ,שפעם היו חלשים יותר מבחינה תרבותית .כך ילדים רבים
בגיל החביון (שש–שתים-עשרה) – שבו בנים נוטים לשחק עם בנים
ובנות עם בנות – מתנסים באינטימיות הומוסקסואלית משלל סוגים
עם חבריהם בקבוצת השווים כהכנה לגיל ההתבגרות ,שבו הכול
יתהפך והמתבגרים יתחילו להימשך לבני המין השני .כך עשויים
לפרוח יחסים הומוסקסואליים בבית סוהר .בעת העתיקה ,כמו
בחברות מסורתיות בימינו ,הגברים והנשים נחלקים על פי רוב לשתי
קבוצות נפרדות שנבדלות זו מזו בתפקידיהן החברתיים .במציאות
כזאת סביר להניח שיהיו הרבה יותר יחסים הומוסקסואליים ממה
שקיים היום גם אם אין לאדם נטיות הומוסקסואליות מובהקות .כאשר
בני אותו המין שוהים זמן רב יחד ויש להם חופש יצרי גדול יותר ,כפי
שהיה מקובל באותם ימים ,סביר להניח שרבים יתנסו ביחסי מין עם
בני מינם מעבר למה שמקובל היום .אכן ,פרויד כבר טען שבמקור
כולנו ביסקסואליים.
אדם מודרני :דוד ,באמת נמשכת ליהונתן?
דוד :מה זה "באמת"? נמשכתי.
אדם מודרני :למה לא להקים ועדת חקירה למחדלי המלחמה ,במיוחד
לנוכח העובדה שלא לימדו את בני יהודה קשת?
דוד :מה זה ועדת חקירה? את מי אתה רוצה לחקור ,את המלך?
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משחקי המוות של אבנר ויואב – מה ערכם של חיי אדם?
ן-שאוּל ִמ ּ ַמ ֲחנַ יִ ם
פרק ב :יב וַ ֵ ּי ֵצא ַא ְבנֵ ר ֶ ּבן-נֵ ר וְ ַע ְב ֵדי ִא ׁיש-בּ ׁ ֶֹשת ֶ ּב ׁ ָ
ן-צרוּיָ ה וְ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד יָ ְצא ּו וַ ִ ּי ְפ ְ ּג ׁשוּם ַע ְ ּ
ל-ב ֵרכַ ת ִ ּג ְבעוֹ ן יַ ְחדָּ ו
ִ ּג ְבעוֹ נָ ה .יג וְ יוֹ ָאב ֶ ּב ְ
ֹאמר ַא ְבנֵ ר ֶאל-יוֹ ָאב
ל-ה ְ ּב ֵרכָ ה ִמ ֶ ּזה .יד וַ ּי ֶ
ל-ה ְ ּב ֵרכָ ה ִמ ֶ ּזה וְ ֵא ֶּלה ַע ַ
וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו ֵא ֶּלה ַע ַ
ֹאמר יוֹ ָאב יָ ֻקמוּ .טו וַ ָ ּי ֻקמ ּו וַ ַ ּי ַע ְבר ּו ְב ִמ ְס ּ ָפר
ישׂ ֲחק ּו לְ ָפנֵ ינ ּו וַ ּי ֶ
יָ קוּמ ּו נָ א ַה ְ ּנ ָע ִרים וִ ַ
ן-שאוּל ו ׁ ְּשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֵמ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד .טז וַ ַ ּי ֲחזִ ק ּו
ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר לְ ִבנְ יָ ִמן וּלְ ִא ׁיש בּ ׁ ֶֹשת ֶ ּב ׁ ָ
ִא ׁיש ְ ּבר ׁ
ֹאש ֵר ֵעה ּו וְ ַח ְרבּ וֹ ְ ּב ַצד ֵר ֵעה ּו וַ ִ ּי ּ ְפל ּו יַ ְחדָּ ו וַ ִ ּי ְק ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם ַההוּא ֶחלְ ַקת
ַהצֻּ ִרים ֲא ׁ ֶשר ְ ּבגִ ְבעוֹ ן.

שני מפקדים מחליטים שחייליהם ישחקו לפניהם כמו הגלדיאטורים
ברומי העתיקה .יואב ואבנר מחליטים שלא להילחם זה בזה ,אלא לתת
לכפופים להם לעשות זאת בשבילם .בהיעדר אינדיבידואציה לאנשים
אין החוויה הפנימית שחייהם ייחודיים ובעלי ערך .איש אינו רוצה
למות ,לא בימים ההם ולא היום .אולם הקבוצה הופכת את הפרט
לחלק ממנה שצריך לשרת את מטרותיה ,ואילו הפרט אינו נתפס כמי
שיש לו זכויות אישיות .בעולם כזה אכן אפשר לשחק בחיי אדם.
הפרט של אותם ימים לא היה יכול להתקומם ולומר "אני לא רוצה
להילחם" .גם היום אנו מבינים את כוחו העצום של לחץ קבוצתי.
אבל באותם ימים האופציה של חשיבה עצמאית לא היתה מקובלת
ולא היתה אפשרית כלל .זה לא היה לחץ ,זאת היתה המציאות .אבנר
ויואב מצידם חשו שמותר להם לעשות זאת ואכן איש לא בא אליהם
בטענות.
אדם מודרני :יואב ,אתה לא מצטער על כך שנענית להצעתו של אבנר?
יואב :מה יכולתי לעשות?! להראות שאני מפחד שאנשי יילחמו?
אדם מודרני :אבל למה אתם קוראים לזה משחק?! זה לא משחק!
אבנר ויואב :אז איך משחקים?
258

ד"ר עפר גרוזברד

אבנר משכנע את יואב להפסיק את המלחמה – האם מעשה זה
אפשרי גם היום?
ד-מאֹד ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא וַ ִ ּי ָ ּנגֶ ף ַא ְבנֵ ר וְ ַאנְ ׁ ֵשי
פרק ב :יז וַ ְּת ִהי ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ָק ׁ ָשה ַע ְ
האל
ישי וַ ֲע ָשׂ ֵ
ּ-שם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּבנֵ י ְצרוּיָ ה יוֹ ָאב וַ ֲא ִב ׁ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ַע ְב ֵדי ָדוִ ד .יח וַ ִ ּי ְהיו ׁ ָ
האל ַקל ְ ּב ַרגְ לָ יו ְּכ ַא ַחד ַהצְּ ָביִ ם ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ָ ׂ
האל ַא ֲח ֵרי
וַ ֲע ָשׂ ֵ
ש ֶדה .יט וַ ִ ּי ְרדּ ֹף ֲע ָשׂ ֵ
ל-ה ּ ְ ׂ
שמֹאול ֵמ ַא ֲח ֵרי ַא ְבנֵ ר .כ וַ ִ ּי ֶפן ַא ְבנֵ ר
ַא ְבנֵ ר וְ ל ֹא-נָ ָטה לָ לֶ כֶ ת ַע ַ
ל-ה ָ ּי ִמין וְ ַע ַ
ֹאמר לוֹ ַא ְבנֵ ר נְ ֵטה לְ ָך
ֹאמר ָאנֹכִ י .כא וַ ּי ֶ
האל וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ַא ָּתה זֶ ה ֲע ָשׂ ֵ
ַא ֲח ָריו וַ ּי ֶ
ת-חלִ ָצתוֹ וְ ל ֹא-
ל-שׂ מֹאלֶ ָך וֶ ֱאחֹז לְ ָך ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּנ ָע ִרים וְ ַקח-לְ ָך ֶא ֲ
ַעל-יְ ִמינְ ָך אוֹ ַע ְ
האל סוּר לְ ָך
ל-ע ָשׂ ֵ
האל לָ סוּר ֵמ ַא ֲח ָריו .כב וַ ּי ֶֹסף עוֹ ד ַא ְבנֵ ר לֵ אמֹר ֶא ֲ
ָא ָבה ֲע ָשׂ ֵ
שא ָפנַ י ֶאל-יוֹ ָאב ָא ִח ָ
ֵמ ַא ֲח ָרי לָ ּ ָמה ַא ֶּכ ָּכה ַא ְר ָצה וְ ֵא ְ
יך ֶא ּ ָ ׂ
יך .כג וַ יְ ָמ ֵאן לָ סוּר וַ ַ ּי ֵּכה ּו
ל-שם וַ ָ ּי ָמת ַּת ְח ָּתו
ַא ְבנֵ ר ְ ּב ַא ֲח ֵרי ַה ֲחנִ ית ֶא ַ
ל-הח ֶֹמ ׁש וַ ֵּת ֵצא ַה ֲחנִ ית ֵמ ַא ֲח ָריו וַ ִ ּי ּ ָפ ׁ ָ
האל וַ ָ ּימֹת וַ ַ ּי ֲעמֹדוּ .כד וַ ִ ּי ְרדְּ פ ּו
ל-ה ָ ּבא ֶא ַ
וַ יְ ִהי ָּכ ַ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר-נָ ַפל ׁ ָשם ֲע ָשׂ ֵ
ישי ַא ֲח ֵרי ַא ְבנֵ ר וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ָ ּב ָאה וְ ֵה ּ ָמה ָ ּבא ּו ַע ִ ּ
ד-ג ְב ַעת ַא ּ ָמה ֲא ׁ ֶשר ַעל-
יוֹ ָאב וַ ֲא ִב ׁ ַ
ְ
י-בנְ יָ ִמן ַא ֲח ֵרי ַא ְבנֵ ר וַ ִ ּי ְהי ּו לַ ֲאגֻ דָּ ה
ּ ְפנֵ י-גִ ַ
יח דֶּ ֶרך ִמ ְד ַ ּבר ִ ּג ְבעוֹ ן .כה וַ ִ ּי ְת ַק ְ ּבצ ּו ְבנֵ ִ
ֹאש ִ ּ
ֶא ָחת וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ַעל ר ׁ
ֹאמר ֲהלָ נֶ ַצח
ג ְב ָעה ֶא ָחת .כו וַ ִ ּי ְק ָרא ַא ְבנֵ ר ֶאל-יוֹ ָאב וַ ּי ֶֹאמר לָ ָעם
ד-מ ַתי ל ֹא-ת ַ
י-מ ָרה ִת ְהיֶ ה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה וְ ַע ָ
ּתֹאכַ ל ֶח ֶרב ֲהלוֹ א יָ ַד ְע ָּתה ִּכ ָ
ֹאמר יוֹ ָאב ַחי ָה ֱאל ִֹהים ִּכי לוּלֵ א דִּ ַ ּב ְר ָּת ִּכי ָאז
יהם .כז וַ ּי ֶ
לָ ׁשוּב ֵמ ַא ֲח ֵרי ֲא ֵח ֶ
ֵמ ַהבּ ֶֹקר נַ ֲעלָ ה ָה ָעם ִא ׁיש ֵמ ַא ֲח ֵרי ָא ִחיו .כח וַ ִ ּי ְת ַקע יוֹ ָאב ַ ּב ׁ ּשוֹ ָפר וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ָּכל-
ָה ָעם וְ ל ֹא-יִ ְרדְּ פ ּו עוֹ ד ַא ֲח ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ל ֹא-יָ ְספ ּו עוֹ ד לְ ִה ָּל ֵחם.

אבנר בן נר אומר משפט יפה ליואב בן צרויה" :הלנצח תאכל חרב?!"
למרבה הפלא משפט זה משפיע על יואב והוא מפסיק לרדוף אחר
אבנר ואנשיו .קשה לדמיין מצב כזה בימינו – שמשפט אחד ,משכנע
ככל שיהיה ,מביא שביתת נשק .מה השתנה מאז ועד היום? סביר
להניח שחברה מודרנית לא "תיכנע" לסוגסטיה משום שהיא מבוססת
מטבעה על חשיבה רציונלית .אבל דומה שבאותם ימים מילים נכונות
יכלו לדבר אל לב האדם .כך ,כזכור לנו ,הביא דוד את שאול לידי בכי
וגרם לו להודות בכל מעלליו .מה השתנה מאז ועד היום? השינוי הוא
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בכך שבעבר שני הצדדים היו בעלי רקע מסורתי ועל כן היו שווים.
ואולם בהווה שוב אין זה מאבק בין שווים .כשתרבות מסורתית פוגשת
תרבות מודרנית היא מרגישה נחותה מאוד ומכאן שאם תוותר על הדבר
היחיד שנותר לה – קצת כבוד עצמי – ידמה הדבר בעיניה לוויתור
על הכול .בימינו הצד החלש ,התרבות המסורתית ,נלחם בעיקר נגד
מחיקת תרבותו וזהותו מול הענק המערבי המודרני ,שלהרגשתו בולע
הכול .תחת איום של מחיקה ,האמירה "הלנצח תאכל חרב?!" לא
תעבוד" .ההתנגדות" ,כפי שהצהירו אסד האב ואסד הבן וכפי שמכנים
זאת הפלסטינים ,מאפשרת את שמירת השלטון – האויב שבחוץ הוא
שמלכד מבפנים .באותם ימים שהתרבות לא היתה מאוימת כמו היום,
משפט יפה בעל צליל יפה ומשמעות יפה כמו "הלנצח תאכל חרב?!"
היה יכול להיות בעל השפעה כמו משל או שירה .בהיעדר חשיבה
רציונלית מסודרת יש יותר מקום לניסוח רגשי שכובש .הציוריות של
אדם שאוכל את חרבו בכל יום כמו שאוכלים ארוחה היא נפלאה
כמובן ונוגעת במעמקי הלא מודע כפי שחלום יכול לנגוע .אכן ,שפת
התנ"ך הציורית ,הדרמטית והצבעונית קרובה יותר לעולם החלומות
מאשר הדיבור שלנו היום .על כן ,גם בימינו כדאי להשתמש במשפטים
ציוריים ודרמטיים כאלה במפגש עם בני החברה המסורתית .למשל,
המשפט "הלנצח תאכל חרב?!" יכול לשמש סיסמה יפה לתהליכים
של השכנת שלום.
אדם מודרני :אבנר ,חשבת שמשפט כמו "הלנצח תאכל חרב?!" יעזור?
אבנר :אנחנו מכירים את יואב ,הוא כמונו ,לא רוצה להילחם בלי סוף.
אדם מודרני :יואב ,למה שינית את דעתך?
יואב :משום שהמילים של אבנר שכנעו את כולם.
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ניחום אבלים שמסתיים במלחמה – כוחה של ההשפלה
ֹאמר
פרק י :א וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי-כֵ ן וַ ָ ּי ָמת ֶמלֶ ְך ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן וַ ִ ּי ְמל ְֹך ָחנוּן ְ ּבנוֹ ַּת ְח ָּתיו .ב וַ ּי ֶ
ם-חנוּן ֶ ּבן-נָ ָח ׁש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ָא ִביו ִע ּ ָמ ִדי ֶח ֶסד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
ה-ח ֶסד ִע ָ
דָּ וִ ד ֶא ֱע ֶשׂ ֶ
ֹאמר ּו
ד-ע ָב ָדיו ֶא ָ
דָּ וִ ד לְ נַ ֲחמוֹ ְ ּביַ ֲ
ל-א ִביו וַ ָ ּיבֹא ּו ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ֶא ֶרץ ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן .ג וַ ּי ְ
י-שלַ ח לְ ךָ
ָ
ָ
ת-א ִביך ְ ּב ֵעינֶ יך ִּכ ׁ ָ
יהם ַה ְמכַ ֵ ּבד דָּ וִ ד ֶא ָ
ל-חנוּן ֲאדֹנֵ ֶ
י-ע ּמוֹ ן ֶא ָ
ָשׂ ֵרי ְבנֵ ַ
ת-ע ָב ָדיו
ת-ה ִעיר וּלְ ַר ְ ּגלָ ּה וּלְ ָה ְפכָ ּה ׁ ָשלַ ח דָּ וִ ד ֶא ֲ
ְמנַ ֲח ִמים ֲהלוֹ א ַ ּב ֲעבוּר ֲחקֹר ֶא ָ
ֵאלֶ ָ
יהם
ת-ע ְב ֵדי ָדוִ ד וַ יְ גַ ַּלח ֶא ֲ
יך .ד וַ ִ ּי ַּקח ָחנוּן ֶא ַ
ת-מ ְדוֵ ֶ
ת-ח ִצי זְ ָקנָ ם וַ ִ ּיכְ רֹת ֶא ַ
י-הי ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ַ ּב ֵח ִצי ַעד ׁ ְשתוֹ ֵת ֶ
אתם ִּכ ָ
יהם וַ יְ ׁ ַש ְּל ֵחם .ה וַ ַ ּי ִ ּגד ּו לְ ָדוִ ד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח לִ ְק ָר ָ
ְ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ך ׁ ְשב ּו ִב ֵירחוֹ ַעד-יְ ַצ ּ ַמח זְ ַקנְ כֶ ם וְ ׁ ַש ְב ֶּתם .ו וַ ִ ּי ְרא ּו ְ ּבנֵ י
נִ כְ לָ ִמים ְמאֹד וַ ּי ֶ
ית-רחוֹ ב וְ ֶאת-
ַע ּמוֹ ן ִּכי נִ ְב ֲא ׁש ּו ְ ּב ָדוִ ד וַ ִ ּי ׁ ְשלְ ח ּו ְבנֵ ַ
ת-א ַרם ֵ ּב ְ
י-ע ּמוֹ ן וַ ִ ּי ְשׂ ְּכר ּו ֶא ֲ
ְ
ת-מלֶ ך ַמ ֲעכָ ה ֶאלֶ ף ִא ׁיש וְ ִא ׁיש טוֹ ב ׁ ְשנֵ ים-
ֲא ַרם צוֹ ָבא ֶע ְשׂ ִרים ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י וְ ֶא ֶ
ל-הצָּ ָבא ַה ִ ּגבּ ִֹרים.
ָע ָשׂ ר ֶאלֶ ף ִא ׁיש .ז וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע דָּ וִ ד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ֶאת-יוֹ ָאב וְ ֵאת ָּכ ַ

ניחום אבלים הוא מנהג עתיק – שהייה במחיצתו של מתאבל שאיבד
מישהו יקר כדי שלא ירגיש לבד .אבל דומה ששום מדינה מערבית
לא היתה יוצאת למלחמה בשל השפלת השליח שלה .ייתכן שהיתה
מנתקת יחסים אבל לא היתה פותחת במלחמה .ניתוק יחסים הוא מונח
שמתאים לעולם המודרני של נפרדות :לא מלחמה ,פשוט לא רוצים
קשר איתכם .בעולם הקדום אין מושג כזה – ניתוק יחסים ,משום
שבעולם נעדר אינדיבידואציה ונפרדות אי אפשר לנתק יחסים או
להימנע מלהתייחס לאחר כמו שלא ניתן להיות אדיש לאחר .בעולם
כזה יש כבוד או מלחמה .אלה אפשרויות נעדרות נפרדות .אתה חייב
להתעסק עם הצד השני ולא יכול להתעלם ממנו .השפלת השליחים
היא מעשה חמור גם בימינו (חאפז אל-אסד נשיא סוריה הניח לשליח
האמריקני להמתין לו זמן ממושך .טורקיה וישראל השפילו זו את
שגרירה של זו) .סביר להניח שתרבות מודרנית תיישב קונפליקט כזה
באמירה שהצד השני הוא משוגע או פרימיטיבי ולא תיגרר למלחמה
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בעקבות מעשה זה .ואולם באותם ימים המעשה נחווה כהשפלתם של
המלך דוד וישראל .בעת העתיקה זקנו של הגבר היה סמל לגבריותו
ולא היה מקובל לגלחו ,ובוודאי גילוח של מחצית הזקן הוא בגדר
השפלה .גזירת מחצית מבגדי השליחים היתה מן הסתם השפלה
נוספת .מתברר שדוד הוא מלך שיודע להיות אכזר מאוד (מאתיים
עורלות פלישתים) אבל גם לרחם ולהחזיר טובה תחת טובה (במקרה
זה למשל ובמקרים נוספים) .בני העת העתיקה הפגינו את כל מנעד
רגשותיהם .בחברה מודרנית לא נהיה על פי רוב אכזריים באופן הזה
וגם לא ניטה לרחם על האחר ולחוש שהוא מסכן .נדיבות ואכזריות הן
תכונות נפוצות יותר בחברות המסורתיות מאשר בחברות המודרניות,
המאופקות יותר.
אדם מודרני :שליחי דוד ,אז מה אם גילחו את מחצית זקנכם וגזרו
את בגדיכם .אם אתם חשים מושפלים בעטיים של מעשים אלה אתם
מעניקים לזה שרוצה להשפיל אתכם כוח השפעה עליכם .הוא צריך
לחוש השפלה ולא אתם.
שליחי דוד :מי שפוגעים בכבודו הוא מושפל .מה אתה חושב ,שאתה
מרגיש איך שאתה רוצה?!

דוד ובת שבע – למה בת שבע התרחצה על הגג?
פרק יא :א וַ יְ ִהי לִ ְת ׁשו ַּבת ַה ׁ ּ ָשנָ ה לְ ֵעת ֵצאת ַה ּ ְמלָ אכִ ים וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח דָּ וִ ד ֶאת-יוֹ ָאב
ת-ע ָב ָדיו ִע ּמוֹ וְ ֶא ָּ
ת-כל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ַ ּי ׁ ְש ִחת ּו ֶא ְ ּ
ל-ר ָ ּבה וְ ָדוִ ד
וְ ֶא ֲ
ת-בנֵ י ַע ּמוֹ ן וַ ָ ּי ֻצר ּו ַע ַ
ְ
יוֹ ׁ ֵשב ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם .ב וַ יְ ִהי לְ ֵעת ָה ֶע ֶרב וַ ָ ּי ָקם דָּ וִ ד ֵמ ַעל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ וַ ִ ּי ְת ַה ֵּלך ַע ַ ּ
ל-גג
ית-ה ּ ֶמלֶ ְך וַ ַ ּי ְרא ִא ׁ ּ ָשה ר ֶֹח ֶצת ֵמ ַעל ַה ָ ּגג וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה טוֹ ַבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד .ג וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
ֵ ּב ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
יעם ֵא ׁ ֶשת או ִּר ָיה
ת-אלִ ָ
ת-ש ַבע ַ ּב ֱ
ֹאמר ֲהלוֹ א-זֹאת ַ ּב ׁ ֶ
דָּ וִ ד וַ ִי ְדר ֹׁש לָ ִא ׁ ָשה וַ י ֶ
ַה ִח ִּתי .ד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח דָּ וִ ד ַמלְ ָאכִ ים וַ ִ ּי ָּק ֶח ָה וַ ָּתבוֹ א ֵאלָ יו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ִע ּ ָמ ּה וְ ִהיא ִמ ְת ַקדֶּ ׁ ֶשת
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ִמ ֻּט ְמ ָא ָת ּה וַ ָּת ׁ ָשב ֶא ֵ ּ
ֹאמר ָה ָרה
ית ּה .ה וַ ַּת ַהר ָה ִא ׁ ּ ָשה וַ ִּת ׁ ְשלַ ח וַ ַּת ֵ ּגד לְ ָדוִ ד וַ ּת ֶ
ל-ב ָ
ָאנֹכִ י .ו וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח דָּ וִ ד ֶאל-יוֹ ָאב ׁ ְשלַ ח ֵאלַ י ֶאת-או ִּר ָ ּיה ַה ִח ִּתי וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יוֹ ָאב ֶאת-
או ִּר ָ ּיה ֶאל-דָּ וִ ד .ז וַ ָ ּיבֹא או ִּר ָ ּיה ֵאלָ יו וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל דָּ וִ ד לִ ׁ ְשלוֹ ם יוֹ ָאב וְ לִ ׁ ְשלוֹ ם ָה ָעם
ית ָך ו ְּר ַחץ ַרגְ לֶ ָ
יך וַ ֵ ּי ֵצא או ִּר ָ ּיה
וְ לִ ׁ ְשלוֹ ם ַה ּ ִמלְ ָח ָמה .ח וַ ּי ֶ
ֹאמר דָּ וִ ד לְ או ִּר ָ ּיה ֵרד לְ ֵב ְ
ִמ ֵ ּבית ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ֵּת ֵצא ַא ֲח ָריו ַמ ְשׂ ַאת ַה ּ ֶמלֶ ְך .ט וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב או ִּר ָ ּיה ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית ַה ּ ֶמלֶ ךְ
ל-ע ְב ֵדי ֲאדֹנָ יו וְ ל ֹא יָ ַרד ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ  .י וַ ַ ּי ִ ּגד ּו לְ ָדוִ ד לֵ אמֹר ל ֹא-יָ ַרד או ִּר ָ ּיה
ֵאת ָּכ ַ
ּ
ֶא ֵ ּ
י
ֹאמר דָּ וִ ד ֶאל-או ִּר ָ ּיה ֲהלוֹ א ִמדֶּ ֶר ְך ַא ָּתה ָבא ַמדּ ו ַּע ל ֹא-יָ ַר ְד ָּת ֶאל-
ל-ביתוֹ וַ ֶ
ֹאמר או ִּר ָ ּיה ֶאל-דָּ וִ ד ָה ָארוֹ ן וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ יהו ָּדה י ׁ ְֹש ִבים ַ ּב ֻּסכּ וֹ ת וַ אדֹנִ י
ית ָך .יא וַ ּי ֶ
ֵ ּב ֶ
ש ֶדה חֹנִ ים וַ ֲאנִ י ָאבוֹ א ֶא ֵ ּ
יתי לֶ ֱאכֹל וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת
ל-פנֵ י ַה ּ ָ ׂ
ל-ב ִ
יוֹ ָאב וְ ַע ְב ֵדי ֲאדֹנִ י ַע ּ ְ
ָ
ֹאמר דָּ וִ ד
וְ לִ ׁ ְש ַּכב ִע ִ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .יב וַ ּי ֶ
ם-א ֱע ֶשׂ ה ֶא ַ
ם-א ׁ ְש ִּתי ַח ֶ ּי ָך וְ ֵחי נַ ְפ ׁ ֶשך ִא ֶ
ָ
ם-ה ּיוֹ ם ו ָּמ ָחר ֲא ׁ ַש ְּל ֶחּך וַ ֵ ּי ׁ ֶשב או ִּר ָ ּיה ִבירו ׁ ָּש ִַלם ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא
ֶאל-או ִּר ָ ּיה ׁ ֵשב ָ ּבזֶ ה ַ ּג ַ
ו ִּמ ּ ָמ ֳח ָרת .יג וַ ִ ּי ְק ָרא-לוֹ ָדוִ ד וַ ּיֹאכַ ל לְ ָפנָ יו וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת וַ יְ ׁ ַש ְּכ ֵרה ּו וַ ֵ ּי ֵצא ָב ֶע ֶרב לִ ׁ ְש ַּכב
ם-ע ְב ֵדי ֲאדֹנָ יו וְ ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ ל ֹא יָ ָרד .יד וַ יְ ִהי ַבבּ ֶֹקר וַ ִ ּיכְ ּתֹב דָּ וִ ד ֵס ֶפר
ְ ּב ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ִע ַ
ּ
ּ
ּ
ֶאל-יוֹ ָאב וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְ ּביַ ד או ִּר ָיה .טו וַ ִיכְ ּתֹב ַ ּב ֵּס ֶפר לֵ אמֹר ָהב ּו ֶאת-או ִּר ָיה ֶאל-
מוּל ּ ְפנֵ י ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ַה ֲחזָ ָקה וְ ׁ ַש ְב ֶּתם ֵמ ַא ֲח ָריו וְ נִ ָּכה וָ ֵמת .טז וַ יְ ִהי ִ ּב ׁ ְשמוֹ ר יוֹ ָאב
י-חיִ ל ׁ ָשם .יז וַ ֵ ּי ְצא ּו
ֶא ָ
ל-ה ִעיר וַ ִ ּי ֵּתן ֶאת-או ִּר ָ ּיה ֶא ַ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יָ ַדע ִּכי ַאנְ ׁ ֵש ַ
ן-ה ָעם ֵמ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד וַ ָ ּי ָמת ַ ּגם או ִּר ָ ּיה
ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר וַ ִ ּי ָּל ֲחמ ּו ֶאת-יוֹ ָאב וַ ִ ּי ּפֹל ִמ ָ
ַה ִח ִּתי .יח וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יוֹ ָאב וַ ַ ּי ֵ ּגד לְ ָדוִ ד ֶא ָּ
ת-כל-דִּ ְב ֵרי ַה ּ ִמלְ ָח ָמה .יט וַ יְ ַצו ֶאת-
ְ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך .כ וְ ָהיָ ה ִאם-
ַה ּ ַמלְ ָא ְך לֵ אמֹר ְּככַ לּ וֹ ְת ָך ֵאת ָּכל-דִּ ְב ֵרי ַה ּ ִמלְ ָח ָמה לְ ַד ֵ ּבר ֶא ַ
ל-ה ִעיר לְ ִה ָּל ֵחם ֲהלוֹ א יְ ַד ְע ֶּתם
ַּת ֲעלֶ ה ֲח ַמת ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ָא ַמר לְ ָך ַמדּ ו ַּע נִ ַ ּג ׁ ְש ֶּתם ֶא ָ
א-א ׁ ּ ָשה
ימלֶ ְך ֶ ּבן-יְ ֻר ֶ ּב ׁ ֶשת ֲהלוֹ ִ
ת-א ִב ֶ
י-ה ָּכה ֶא ֲ
ֵאת ֲא ׁ ֶשר-יֹר ּו ֵמ ַעל ַהחוֹ ָמה .כא ִמ ִ
ּ
ּ
ּ
ל-החוֹ ָמה
ִה ׁ ְשלִ יכָ ה ָעלָ יו ּ ֶפלַ ח ֶרכֶ ב ֵמ ַעל ַהחוֹ ָמה וַ ָי ָמת ְב ֵת ֵבץ לָ ּ ָמה נִ ַג ׁ ְש ֶּתם ֶא ַ
וְ ָא ַמ ְר ָּת ַ ּגם ַע ְבדְּ ָך או ִּר ָ ּיה ַה ִח ִּתי ֵמת .כב וַ ֵ ּילֶ ְך ַה ּ ַמלְ ָא ְך וַ ָ ּיבֹא וַ ַ ּי ֵ ּגד לְ ָדוִ ד ֵאת ָּכל-
ֹאמר ַה ּ ַמלְ ָא ְך ֶאל-דָּ וִ ד ִּכי-גָ ְבר ּו ָעלֵ ינ ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים וַ ֵ ּי ְצא ּו
ֲא ׁ ֶשר ׁ ְשלָ חוֹ יוֹ ָאב .כג וַ ּי ֶ
ל-ע ָב ֶדיךָ
ֵאלֵ ינ ּו ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה וַ ִ ּנ ְהיֶ ה ֲעלֵ ֶ
ד-פ ַתח ַה ׁ ּ ָש ַער .כד וַ ּיֹרא ּו ַה ּמוֹ ִראים ֶא ֲ
יהם ַע ּ ֶ
ָ
ְ
ֹאמר
ֵמ ַעל ַהחוֹ ָמה וַ ָ ּימוּת ּו ֵמ ַע ְב ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ך וְ גַ ם ַע ְבדְּ ך או ִּר ָ ּיה ַה ִח ִּתי ֵמת .כה וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶאל-יוֹ ָאב ַאל-יֵ ַרע ְ ּב ֵעינֶ ָ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ִּכי-כָ זֹה
דָּ וִ ד ֶא ַ
יך ֶא ַ
ל-ה ּ ַמלְ ָא ְך כּ ֹה-ת ַ
ָ
ל-ה ִעיר וְ ָה ְר ָס ּה וְ ַח ְ ּז ֵקהוּ .כו וַ ִּת ׁ ְש ַמע
וְ כָ זֶ ה ּתֹאכַ ל ֶה ָח ֶרב ַה ֲחזֵ ק ִמלְ ַח ְמ ְּתך ֶא ָ
ּ
ּ
יש ּה וַ ִּת ְס ּפֹד ַע ַ ּ
ל-ב ְעלָ ּה .כז וַ ַי ֲעבֹר ָה ֵא ֶבל וַ ִי ׁ ְשלַ ח
ֵא ׁ ֶשת או ִּר ָ ּיה ִּכ ֵ
י-מת או ִּר ָ ּיה ִא ׁ ָ
דָּ וִ ד וַ ַ ּי ַא ְס ָפ ּה ֶא ֵ ּ
ר-ע ָשׂ ה
ל-ביתוֹ וַ ְּת ִהי-לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה וַ ֵּתלֶ ד לוֹ ֵ ּבן וַ ֵ ּי ַרע ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶש ָ
ָדוִ ד ְ ּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה.
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דוד הוא מלך שחושב שמגיע לו הכול .אכן ,הכוח משחית .זאת
אנו יודעים גם מהתנהגותם של נבחרי ציבור בימינו .דוד מנצל את
סמכותו כמלך .הוא שוכב עם בת שבע ומכניס אותה להיריון .נראה
שדוד בכלל לא תכנן לא לרצוח את אוריה ולא לקחת לו את בת שבע
לאישה .תוכניתו המקורית של דוד היתה להביא את אוריה החיתי
באמתלה כדי לתת לו הזדמנות ללכת הביתה ולשכב עם אשתו ,ואז
יחשוב שהילד שלו ובכך תיפתר כל הבעיה .לשם כך גם דאג להאכיל
ולהשקות אותו .אבל אוריה היה נאמן לגמרי לדוד ולצבאו ולא נראה לו
מוסרי שהוא ייהנה ממנעמי הבית בזמן שרעיו נלחמים .דוד עוד ניסה
לשכנע אותו אך ללא הועיל .רק אחרי שלא הצליח "בדרך הטובה"
ולא נותרה לו ברירה הוא שלח את אוריה למותו ,לא בחפץ לב ,ואף
נדמה שלא כדי לזכות בבת שבע אלא כדי להגן על שמו הטוב .כעת
יחשבו כולם שדוד ובת שבע שכבו לאחר מות אוריה.
מעניין כיצד אוריה מנמק את העובדה שאינו רוצה לשוב לביתו
– ההשוואה עם הקבוצה .הם עובדים קשה שם במלחמה ואני אשב
בבית?! נימוק כזה תופס ביחידות קרביות שמדמות חברה קולקטיבית
אבל פחות שכיח בחברה אינדיבידואלית שיש בה ג'ובניקים שדואגים
לרוב בעיקר לעצמם.
בת שבע מצידה אינה אלא כלי לסיפוק צרכיו של דוד .מה היא
מרגישה בכל התהליך הזה – על כך לא מספר לנו הסופר התנ"כי.
לדוד יש רגשות ורצונות ,ומה עובר עליה? זאת לא נדע ואולי גם
היא לא ידעה משום שכשאין מקום לרגשות ולרצונות האדם אף הוא
מפסיק להכיר בהם.
כשדנתי בסיפור הזה בכיתה של תלמידות מרקע מסורתי היו
שטענו שבת שבע עשתה את המעשה במתכוון .היא אינה תמימה,
היא התרחצה על הגג כדי שדוד יראה אותה.
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אדם מודרני :דוד ,למה נתת לאוריה לשאת את האיגרת המצווה את
מותו? יכולת לשלוח אל יואב שליח אחר.
דוד :כך הוא עצמו אחראי למותו.
אדם מודרני :אוריה ,לא חשדת בדוד?
אוריה :אסור לחשוד במלך.
אדם מודרני :דוד ,אולי בת שבע התרחצה על הגג בכוונה כדי שתראה
אותה?
דוד :נכון ,לכן קראתי לה.

משל כבשת הרש – מה משכנע יותר מנימוקים הגיוניים?
ֹאמר לוֹ ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים
פרק יב :א וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יְ הוָ ה ֶאת-נָ ָתן ֶאל-דָּ וִ ד וַ ָ ּיבֹא ֵאלָ יו וַ ּי ֶ
אש .ב לְ ָע ׁ ִשיר ָהיָ ה צֹאן ו ָּב ָקר ַה ְר ֵ ּבה
ָהי ּו ְ ּב ִעיר ֶא ָחת ֶא ָחד ָע ׁ ִשיר וְ ֶא ָחד ָר ׁ
ְמאֹד .ג וְ לָ ָר ׁש ֵאין-כּ ֹל ִּכי ִא ִּ
ם-כ ְב ָשׂ ה ַא ַחת ְק ַט ָ ּנה ֲא ׁ ֶשר ָקנָ ה וַ יְ ַח ֶ ּי ָה וַ ִּתגְ דַּ ל
ִע ּמוֹ וְ ִע ָ ּ
ם-בנָ יו יַ ְחדָּ ו ִמ ּ ִפ ּתוֹ תֹאכַ ל ו ִּמכּ ֹסוֹ ִת ׁ ְש ֶּתה ו ְּב ֵחיקוֹ ִת ׁ ְש ָּכב וַ ְּת ִהי-לוֹ
ְ
ְּכ ַבת .ד וַ ָ ּיבֹא ֵהלֶ ך לְ ִא ׁיש ֶה ָע ׁ ִשיר וַ ַ ּי ְחמֹל לָ ַק ַחת ִמצּ ֹאנוֹ ו ִּמ ְ ּב ָקרוֹ לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ א ֵֹר ַח
ַה ָ ּבא-לוֹ וַ ִ ּי ַּקח ֶא ִּ
ת-כ ְב ַשׂ ת ָה ִא ׁיש ָה ָר ׁ
ר-אף
אש וַ ַ ּי ֲע ֶשׂ ָה לָ ִא ׁיש ַה ָ ּבא ֵאלָ יו .ה וַ ִ ּי ַח ַ
ן-מוֶ ת ָה ִא ׁיש ָהע ֶֹשׂ ה זֹאת .ו וְ ֶאת-
ֹאמר ֶאל-נָ ָתן ַחי-יְ הוָ ה ִּכי ֶב ָ
דָּ וִ ד ָ ּב ִא ׁיש ְמאֹד וַ ּי ֶ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וְ ַעל ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-
ַה ִּכ ְב ָשׂ ה יְ ׁ ַש ֵּלם ַא ְר ַ ּב ְע ָּתיִ ם ֵע ֶקב ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ֶא ַ
ֹה-א ַמר יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאנֹכִ י
ֹאמר נָ ָתן ֶאל-דָּ וִ ד ַא ָּתה ָה ִא ׁיש כּ ָ
ָח ָמל .ז וַ ּי ֶ
ָ
ְ
ְמ ׁ ַש ְח ִּת ָ
ָ
יך לְ ֶמלֶ ך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָאנֹכִ י ִהצַּ לְ ִּתיך ִמ ַ ּיד ׁ ָשאוּל .ח וָ ֶא ְּתנָ ה לְ ך ֶא ֵ ּ
ת-בית
יך וְ ֶאת-נְ ׁ ֵשי ֲאדֹנֶ ָ
ֲאדֹנֶ ָ
יק ָך וָ ֶא ְּתנָ ה לְ ָך ֶא ֵ ּ
ם-מ ָעט
ת-בית יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ יהו ָּדה וְ ִא ְ
יך ְ ּב ֵח ֶ
ית ֶאת-דְּ ַבר יְ הוָ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ָה ַרע בעינו
וְ א ִֹס ָפה ְּל ָך ָּכ ֵה ָ ּנה וְ כָ ֵה ָ ּנה .ט ַמדּ ו ַּע ָ ּבזִ ָ
ְּ
ת-א ׁ ְש ּתוֹ לָ ַק ְח ָּת ְּל ָך לְ ִא ׁ ּ ָשה וְ אֹתוֹ
ית ַב ֶח ֶרב וְ ֶא ִ
(ב ֵעינַ י) ֵאת או ִּר ָ ּיה ַה ִח ִּתי ִה ִּכ ָ
ָ
יתך ַעד-עוֹ לָ ם ֵע ֶקב ִּכי ְבזִ ָתנִ י
ֹא-תסוּר ֶח ֶרב ִמ ֵ ּב ְ
ָה ַרגְ ָּת ְ ּב ֶח ֶרב ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן .י וְ ַע ָּתה ל ָ
ָ
ת-א ׁ ֶשת או ִּר ָ ּיה ַה ִח ִּתי לִ ְהיוֹ ת לְ ך לְ ִא ׁ ּ ָשה .יא כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ִהנְ נִ י ֵמ ִקים
וַ ִּת ַּקח ֶא ֵ
יך וְ ׁ ָשכַ ב ִעם-נָ ׁ ֶשיךָ
יך וְ נָ ַת ִּתי לְ ֵר ֶע ָ
יך לְ ֵעינֶ ָ
ית ָך וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶאת-נָ ׁ ֶש ָ
ָעלֶ ָ
יך ָר ָעה ִמ ֵ ּב ֶ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה נֶ גֶ ד
לְ ֵעינֵ י ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ַה ּזֹאת .יב ִּכי ַא ָּתה ָע ִשׂ ָ
ית ַב ָּס ֶתר וַ ֲאנִ י ֶא ֱע ֶשׂ ה ֶא ַ
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ֹאמר נָ ָתן ֶאל-
אתי לַ יהוָ ה וַ ּי ֶ
ֹאמר דָּ וִ ד ֶאל-נָ ָתן ָח ָט ִ
ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נֶ גֶ ד ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש .יג וַ ּי ֶ
את ָך ל ֹא ָתמוּת .יד ֶא ֶפס ִּכי-נִ ֵאץ נִ ַא ְצ ָּת ֶאת-אֹיְ ֵבי יְ הוָ ה
דָּ וִ ד ַ ּגם-יְ הוָ ה ֶה ֱע ִביר ַח ָּט ְ
ַ ּבדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ַ ּגם ַה ֵ ּבן ַה ִ ּילּ וֹ ד לְ ָך מוֹ ת יָ מוּת .טו וַ ֵ ּילֶ ְך נָ ָתן ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ וַ ִ ּיגּ ֹף יְ הוָ ה ֶאת-
ת-ה ֱאל ִֹהים ְ ּב ַעד
ַה ֶ ּילֶ ד ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה ֵא ׁ ֶשת-או ִּר ָ ּיה לְ ָדוִ ד וַ ֵ ּי ָאנַ ׁש .טז וַ יְ ַב ֵּק ׁש דָּ וִ ד ֶא ָ
ַה ָ ּנ ַער וַ ָ ּי ָצם דָּ וִ ד צוֹ ם ו ָּבא וְ לָ ן וְ ׁ ָשכַ ב ָא ְר ָצה .יז וַ ָ ּי ֻקמ ּו זִ ְקנֵ י ֵביתוֹ ָעלָ יו לַ ֲה ִקימוֹ
יעי וַ ָ ּי ָמת ַה ָ ּילֶ ד
ֹא-ב ָרא ִא ָּתם לָ ֶחם .יח וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ן-ה ָא ֶרץ וְ ל ֹא ָא ָבה וְ ל ָ
ִמ ָ
י-מת ַה ֶ ּילֶ ד ִּכי ָא ְמר ּו ִה ֵ ּנה ִב ְהיוֹ ת ַה ֶ ּילֶ ד ַחי דִּ ַ ּב ְרנ ּו
וַ ִ ּי ְרא ּו ַע ְב ֵדי ָדוִ ד לְ ַה ִ ּגיד לוֹ ִּכ ֵ
ֹא-ש ַמע ְ ּבקוֹ לֵ נ ּו וְ ֵא ְ
ֹאמר ֵאלָ יו ֵמת ַה ֶ ּילֶ ד וְ ָע ָשׂ ה ָר ָעה .יט וַ ַ ּי ְרא דָּ וִ ד
יך נ ַ
ֵאלָ יו וְ ל ׁ ָ
ל-ע ָב ָדיו ֲה ֵמת ַה ֶ ּילֶ ד
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ֲ
ִּכי ֲע ָב ָדיו ִמ ְתלַ ֲח ׁ ִשים וַ ָ ּי ֶבן דָּ וִ ד ִּכי ֵמת ַה ָ ּילֶ ד וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ֵמת .כ וַ ָ ּי ָקם דָּ וִ ד ֵמ ָה ָא ֶרץ וַ ִ ּי ְר ַחץ וַ ָ ּי ֶס ְך וַ יְ ַח ֵּלף ִשׂ ְמל ָֹתו וַ ָ ּיבֹא ֵבית-יְ הוָ ה
וַ ּי ְ
וַ ִ ּי ׁ ְש ָּתח ּו וַ ָ ּיבֹא ֶא ֵ ּ
ֹאמר ּו ֲע ָב ָדיו ֵאלָ יו
ל-ביתוֹ וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל וַ ָ ּי ִשׂ ימ ּו לוֹ לֶ ֶחם וַ ּיֹאכַ ל .כא וַ ּי ְ
יתה ַ ּב ֲעבוּר ַה ֶ ּילֶ ד ַחי ַצ ְמ ָּת וַ ֵּת ְב ְּך וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ֵמת ַה ֶ ּילֶ ד
ה-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ָ
ָמ ַ
ֹאמר ְ ּבעוֹ ד ַה ֶ ּילֶ ד ַחי ַצ ְמ ִּתי וָ ֶא ְב ֶּכה ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי ִמי יוֹ ֵד ַע
ַק ְמ ָּת וַ ּתֹאכַ ל לָ ֶחם .כב וַ ּי ֶ
יחנני (וְ ַח ַ ּננִ י) יְ הוָ ה וְ ַחי ַה ָ ּילֶ ד .כג וְ ַע ָּתה ֵמת לָ ּ ָמה ֶ ּזה ֲאנִ י ָצם ַהאוּכַ ל לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ
ת-ש ַבע ִא ׁ ְש ּתוֹ
עוֹ ד ֲאנִ י הֹלֵ ְך ֵאלָ יו וְ הוּא ל ֹא-יָ ׁשוּב ֵאלָ י .כד וַ יְ נַ ֵחם דָּ וִ ד ֵאת ַ ּב ׁ ֶ
ת-שמוֹ ׁ ְשלֹמֹה וַ יהוָ ה
וַ ָ ּיבֹא ֵאלֶ ָ
יה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ִע ּ ָמ ּה וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן ויקרא (וַ ִּת ְק ָרא) ֶא ׁ ְ
ת-שמוֹ יְ ִד ְידיָ ּה ַ ּב ֲעבוּר יְ הוָ ה.
ֲא ֵהבוֹ  .כה וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְ ּביַ ד נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ׁ ְ

משלים ,כפי שאמרנו ,הם דרך נפלאה להעברת מסרים בימי קדם.
בחברה המודרנית החשיבה רציונלית יותר ואסוציאטיבית פחות ועל
כן המשל ונמשלו אינם מעוררים באנשים עניין .האדם המודרני עשוי
להציף את עצמו בפרטים רבים הנקראים רציונליזציה ,משום שמדובר
במנגנון הגנה המשתמש בחשיבה רציונלית כדי להסתיר את האמת
הרגשית ,לעומת חברות מסורתיות של העבר וההווה שבהן החשיבה
אסוציאטיבית יותר וכשמשהו "מתחבר" ישנה תחושה הדומה להבנת
חלום – כעין הארה או "אסימון שנופל" – באופן שחייבים לציית
לתחושה זו ולא ניתן להתעלם ממנה .נתן מספר לדוד את המשל
ובכישוריו החברתיים שואל את דוד מה דעתו .דוד נופל במלכודת:
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הוא אינו אומר כפי שהיה עשוי לומר בן החברה המודרנית – תלוי
בנסיבות ,צריך לשמוע את שני הצדדים וכדומה .הוא אומר "מות
יומת".
נבחרי ציבור בימינו יציגו מייד הררי נימוקים שמסבירים למה הם
צדיקים .ואילו דוד ,כפי שנראה ,מתחבר מייד למעשיו ומקבל עליהם
אחריות – למען האמת ,יותר עקב חשש מהנביא ומעונשו של אלוהים
מאשר עקב תחושת אשמה עמוקה על מעלליו .דוד מזכיר לנו בימינו
ילד שנתפס כשעשה מעשה שאינו כשורה .הילד מודה מייד גם משום
שאין ברשותו כלים לוגיים רציונליים שיעזרו לו להפוך שחור ללבן.
הוא לא באמת מתחרט – הוא יותר מפחד – ועל כן הוא עתיד לחזור
על משובותיו.
למה היום אנשים אינם מודים כמו פעם? כשהאדם נפרד מהקבוצה
בעת החדשה והחל לחשוב באופן לוגי ,אנליטי ורציונלי יותר – פעולות
שהאדם עושה עם עצמו ,על חשבון מניפולציות וכישורים חברתיים,
היה פתאום בידיו כלי רב עוצמה המאפשר לו להדחיק ,לעוות ,לשנות
ולעשות ככל העולה על רוחו עם עולם הנימוקים .לכל דבר אפשר
למצוא נימוק וקל להכחיש ולמצוא תירוצים .הכלים הלוגיים חזקים
במיוחד והם מאפשרים לאדם קדמה גדולה אבל גם מנגנוני הדחקה
כך שהוא עצמו יכול להאמין בשקריו .בעולם העתיק מנגנון ההגנה
של הרציונליזציה לא היה מפותח ולכן המעשה היה חשוב יותר
מהסבריו .זה לא היה עולם של עורכי דין מפולפלים שיכולים להציג
את אותה עבירה במגוון אופנים ולשחק בחומרת העונש ועוד להאמין
שהם צודקים .זה היה עולם הרבה יותר רגשי ואסוציאטיבי שבו האמת
היא רגשית ואחת.
מעניין תפקיד הנשים בעונש :מתברר שדוד לקח את נשות שאול
כשהשתלט על הממלכה .כנראה היתה זו אחת הדרכים להשפיל את
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המלך הקודם ולבסס את שלטונו של החדש .והנה נתן הנביא מנבא
את מעשי אבשלום המורד אשר שכב עם נשות דוד לעיני השמש .אם
כך לאלוהים יש אופי נקמני :אתה שכבת עם בת שבע בסתר ואני
אנקום בך ומי שישכב עם נשותיך יעשה זאת לעיני כל בני ישראל
וכך ישפיל אותך .כנראה סיפור זה נכתב מאוחר יותר ,לאחר מרד
אבשלום ,והסופר התנ"כי יכול היה לספר לנו שנתן הנביא ניבא את
מה שעתיד להתרחש.
העונש מתקשר באופן אסוציאטיבי למעשה ,לא רק בעניין נשי דוד,
אלא גם כשנתן אומר לדוד שחרב לא תסור מביתו משום שהרג את
אוריה בחרב .בעת החדשה הורים ,מחנכים ואף בית המשפט מטילים
עונשים בעלי היגיון לוגי שיש בהם עקיבות ומידתיות והם יוצרים
סדר אבל אלה אינם מסתמכים על אסוציאטיביות .בני העת העתיקה
הסתמכו על קשרים אסוציאטיביים בעניינים רבים משום שהתקשו
לחשוב על עצמם כמו על מושאי חשיבתם באופן עצמי ובלתי תלוי
בסביבתם .על כן העונש חייב להזכיר את המעשה .כך בחברות
מסורתיות בנות זמננו ילד שמאחר לשוב לביתו ייענש לעיתים בכך
שהוריו לא ייתנו לו להיכנס הביתה כמה שעות .העונשים האלה אינם
מעודדים הבנה והפנמה אלא בעיקר זיכרון.
העונשים של אלוהים תמיד ייראו לבן החברה המודרנית לא
הוגנים – לחזק מגיע יותר ולא כל בני האדם שווים .דוד לא ימות
משום שהוא הכניע את אויבי אלוהים .דוד הרוצח ימשיך להיות מלך.
האם אלוהים צריך עוזר כזה?! התינוק שנולד ימות כדי להעניש את
דוד .ומה עם בת שבע? עליה איש אינו מדבר מעבר לכתוב שדוד
מנחם אותה .היא תסבול פעמיים אם לא שלוש :תחילה אנסו אותה
בעודה נשואה .לאחר מכן הרגו את בעלה ,אחרי כן היה עליה להתחתן
עם רוצח בעלה ,בהמשך הרגו את בנה ולבסוף היא קיבלה פיצוי על
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סבלה ובנה השני ,שלמה ,יהיה יורשו של דוד .ממש כלי משחק בידי
החזקים.
דוד ,מספר לנו הסופר התנ"כי ,מתנהג בצורה מחושבת וקרה
במיוחד .הוא יודע שמהמוות איש עוד לא שב .לכן הוא מבקש את
מחילת אלוהים כל עוד התינוק חי .ברגע שהתינוק מת נגמר מבחינתו
הסיפור – אין לו צורך אנושי להתאבל .בענייניות כזאת מתנהג אדם
שאינו חש שום קשר רגשי למת ולאימו .גם אכזריותו הרבה של דוד
במקרה זה ובמקרים נוספים מנותקת מכל פחד .ייתכן שזה מה שעשה
אותו למלך חזק ומפחיד ועל כן מוצלח .הוא לא ריחם על אויביו
כשאול .גם בימינו אנשים נמשכים לכוח ומעריצים אותו אולם קשה
להם להודות בכך יותר מאשר בעת העתיקה .אחד "הסודות" הגדולים
של העת החדשה הוא שהכוח כן חשוב וחוק הג'ונגל שבו החזק שורד
עדיין תקף גם בחברה שבה כביכול כל בני האדם שווים.
החוויה של האדם המודרני שמביט פנימה ומגלה את ייחודיותו
שונה מהמבט של בן החברה המסורתית המביט החוצה אל הקבוצה
כדי לגלות מי הוא .מכאן שהשוויון בין האנשים נגזר מהרפיית הלחץ
הקבוצתי .כעת ,כשהאדם הפך רציונלי יותר והוא מכניס הכול
לקופסאות מנומקות הוא איבד את הדרמה ,העושר והצבעוניות שבחיי
הקבוצה בעת העתיקה.
בסיכומו של דבר החטא השתלם לדוד .הוא אישית לא נפגע .הוא
חמד את אשת רעהו וזכה גם בה וגם ביורש שאלוהים אוהב .מה עוד
צריך?
אדם מודרני :אלוהים ,למה צריך לתת עונש שמתקשר אסוציאטיבית
למעשה?
אלוהים :אחרת איך יזכרו?
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אמנון ותמר – מה קורה כשאין יראת כבוד כלפי ההורה?
פרק יג :א וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי-כֵ ן וּלְ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶ ּבן-דָּ וִ ד ָאחוֹ ת יָ ָפה ו ׁ ְּש ָמ ּה ָּת ָמר וַ ֶ ּי ֱא ָה ֶב ָה
ַא ְמנוֹ ן ֶ ּבן-דָּ וִ ד .ב וַ ֵ ּי ֶצר לְ ַא ְמנוֹ ן לְ ִה ְת ַחלּ וֹ ת ַ ּב ֲעבוּר ָּת ָמר ֲאחֹתוֹ ִּכי ְבתוּלָ ה ִהיא
ן-ש ְמ ָעה
וַ ִ ּי ּ ָפלֵ א ְ ּב ֵעינֵ י ַא ְמנוֹ ן לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ ּה ְמאו ָּמה .ג וּלְ ַא ְמנוֹ ן ֵר ַע ו ׁ ְּשמוֹ יוֹ נָ ָדב ֶ ּב ׁ ִ
ן-ה ּ ֶמלֶ ךְ
ֹאמר לוֹ ַמדּ ו ַּע ַא ָּתה ָּככָ ה דַּ ל ֶ ּב ַ
ֲא ִחי ָדוִ ד וְ יוֹ נָ ָדב ִא ׁיש ָחכָ ם ְמאֹד .ד וַ ּי ֶ
ת-ת ָמר ֲאחוֹ ת ַא ְב ׁ ָשל ֹם ָא ִחי
ֹאמר לוֹ ַא ְמנוֹ ן ֶא ָּ
ַ ּבבּ ֶֹקר ַ ּבבּ ֶֹקר ֲהלוֹ א ַּת ִ ּגיד לִ י וַ ּי ֶ
יך לִ ְראוֹ ֶתךָ
ל-מ ׁ ְש ָּכ ְב ָך וְ ִה ְת ָחל ו ָּבא ָא ִב ָ
ֹאמר לוֹ יְ הוֹ נָ ָדב ׁ ְשכַ ב ַע ִ
ֲאנִ י א ֵֹהב .ה וַ ּי ֶ
ת-ה ִ ּב ְריָ ה
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ָּתבֹא נָ א ָת ָמר ֲאחוֹ ִתי וְ ַת ְב ֵרנִ י לֶ ֶחם וְ ָע ְשׂ ָתה לְ ֵעינַ י ֶא ַ
לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר ֶא ְר ֶאה וְ ָאכַ לְ ִּתי ִמ ָ ּי ָד ּה .ו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ַא ְמנוֹ ן וַ ִ ּי ְת ָחל וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ ְראוֹ תוֹ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך ָּתבוֹ א-נָ א ָּת ָמר ֲאח ִֹתי ו ְּתלַ ֵ ּבב לְ ֵעינַ י ׁ ְש ֵּתי לְ ִבבוֹ ת
ֹאמר ַא ְמנוֹ ן ֶא ַ
וַ ּי ֶ
ל-ת ָמר ַה ַ ּביְ ָתה לֵ אמֹר לְ כִ י נָ א ֵ ּבית ַא ְמנוֹ ן ָא ִחיךְ
וְ ֶא ְב ֶרה ִמ ָ ּי ָד ּה .ז וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח דָּ וִ ד ֶא ָּ
ת-ה ָ ּב ֵצק
יה וְ הוּא ׁשֹכֵ ב וַ ִּת ַּקח ֶא ַ
וַ ֲע ִשׂ י-לוֹ ַה ִ ּב ְריָ ה .ח וַ ֵּתלֶ ְך ָּת ָמר ֵ ּבית ַא ְמנוֹ ן ָא ִח ָ
ת-ה ּ ַמ ְשׂ ֵרת
ת-ה ְּל ִבבוֹ ת .ט וַ ִּת ַּקח ֶא ַ
ותלוש (וַ ָּתלָ ׁש) וַ ְּתלַ ֵ ּבב לְ ֵעינָ יו וַ ְּת ַב ׁ ּ ֵשל ֶא ַ
ל-א ׁיש ֵמ ָעלַ י וַ ֵ ּי ְצא ּו כָ ל-
ֹאמר ַא ְמנוֹ ן הוֹ ִציא ּו כָ ִ
וַ ִּתצֹק לְ ָפנָ יו וַ יְ ָמ ֵאן לֶ ֱאכוֹ ל וַ ּי ֶ
ְ
יאי ַה ִ ּב ְריָ ה ַה ֶח ֶדר וְ ֶא ְב ֶרה ִמ ָ ּי ֵדך וַ ִּת ַּקח
ל-ת ָמר ָה ִב ִ
ֹאמר ַא ְמנוֹ ן ֶא ָּ
ִא ׁיש ֵמ ָעלָ יו .י וַ ּי ֶ
יה ֶה ָח ְד ָרה .יא וַ ַּת ֵ ּג ׁש ֵאלָ יו
ת-ה ְּל ִבבוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ָתה וַ ָּת ֵבא לְ ַא ְמנוֹ ן ָא ִח ָ
ָּת ָמר ֶא ַ
לֶ ֱאכֹל וַ ַ ּי ֲחזֶ ָ ּ
ל-א ִחי
ק-ב ּה וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ ַא ָ
ֹאמר לָ ּה בּ וֹ ִאי ׁ ִשכְ ִבי ִע ּ ִמי ֲאחוֹ ִתי .יב וַ ּת ֶ
ת-ה ְ ּנ ָבלָ ה ַה ּזֹאת .יג וַ ֲאנִ י
ל-ת ֲע ֵשׂ ה ֶא ַ
ל-ת ַע ֵ ּננִ י ִּכי ל ֹא-יֵ ָע ֶשׂ ה כֵ ן ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ַּ
ַא ְּ
ְ
ת-ח ְר ּ ָפ ִתי וְ ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה ְּכ ַא ַחד ַה ְ ּנ ָבלִ ים ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ָּתה דַּ ֶ ּבר-
ָאנָ ה אוֹ לִ יך ֶא ֶ
ָ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך ִּכי ל ֹא יִ ְמנָ ֵענִ י ִמ ּ ֶמּך .יד וְ ל ֹא ָא ָבה לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ לָ ּה וַ ֶ ּי ֱחזַ ק ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
נָ א ֶא ַ
שנְ ָאה
וַ יְ ַע ֶ ּנ ָה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב א ָֹת ּה .טו וַ ִ ּי ְשׂ נָ ֶא ָה ַא ְמנוֹ ן ִשׂ נְ ָאה ְ ּגדוֹ לָ ה ְמאֹד ִּכי גְ דוֹ לָ ה ַה ּ ִ ׂ
ֹאמר
ֹאמר-לָ ּה ַא ְמנוֹ ן קו ִּמי לֵ כִ י .טז וַ ּת ֶ
ֲא ׁ ֶשר ְשׂ נֵ ָא ּה ֵמ ַא ֲה ָבה ֲא ׁ ֶשר ֲא ֵה ָב ּה וַ ּי ֶ
ית ִע ּ ִמי לְ ׁ ַש ְּל ֵחנִ י וְ ל ֹא
ר-ע ִשׂ ָ
לוֹ ַאל-אוֹ דֹת ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ַה ּזֹאת ֵמ ַא ֶח ֶרת ֲא ׁ ֶש ָ
ֹאמר ׁ ִשלְ חוּ-נָ א ֶאת-זֹאת ֵמ ָעלַ י
ָא ָבה לִ ׁ ְשמ ַֹע לָ ּה .יז וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאת-נַ ֲערוֹ ְמ ׁ ָש ְרתוֹ וַ ּי ֶ
ת-ה ּ ֶמלֶ ךְ
ָ
יה .יח וְ ָעלֶ ָ
ַהחו ָּצה וּנְ עֹל ַהדֶּ לֶ ת ַא ֲח ֶר ָ
יה ְּכתֹנֶ ת ּ ַפ ִּסים ִּכי כֵ ן ִּתלְ ַ ּב ׁ ְשן ְבנוֹ ַ
יה .יט וַ ִּת ַּקח
ַה ְ ּבת ּול ֹת ְמ ִעילִ ים וַ ּי ֵֹצא אוֹ ָת ּה ְמ ׁ ָש ְרתוֹ ַהחוּץ וְ נָ ַעל ַהדֶּ לֶ ת ַא ֲח ֶר ָ
ֹאש ּה
ָּת ָמר ֵא ֶפר ַעל-ר ׁ ָ
יה ָק ָר ָעה וַ ָּת ֶשׂ ם יָ ָד ּה ַעל-ר ׁ ָ
ֹאש ּה וּכְ תֹנֶ ת ַה ּ ַפ ִּסים ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָ
יה ַה ֲא ִמינוֹ ן ָא ִח ְ
יך ָהיָ ה ִע ּ ָמךְ
יה ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ָא ִח ָ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
וַ ֵּתלֶ ְך ָהלוֹ ְך וְ זָ ָע ָקה .כ וַ ּי ֶ
ישי ָא ִח ְ
יתי ֶאת-לִ ֵ ּב ְך לַ דָּ ָבר ַה ֶ ּזה וַ ֵּת ׁ ֶשב ָּת ָמר
ל-ת ׁ ִש ִ
יך הוּא ַא ָּ
וְ ַע ָּתה ֲאחוֹ ִתי ַה ֲח ִר ׁ ִ
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ל-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה
וְ ׁש ֵֹמ ָמה ֵ ּבית ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ָא ִח ָ
יה .כא וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד ׁ ָש ַמע ֵאת ָּכ ַ
י-שׂ נֵ א
ם-א ְמנוֹ ן לְ ֵמ ָרע וְ ַעד-טוֹ ב ִּכ ָ
ֹא-ד ֶ ּבר ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ִע ַ
וַ ִ ּי ַחר לוֹ ְמאֹד .כב וְ ל ִ
ת-א ְמנוֹ ן ַעל-דְּ ַבר ֲא ׁ ֶשר ִע ָ ּנה ֵאת ָּת ָמר ֲאחֹתוֹ .
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ַ
ם-א ְפ ָריִ ם
כג וַ יְ ִהי לִ ׁ ְשנָ ַתיִ ם יָ ִמים וַ ִ ּי ְהי ּו גֹזְ זִ ים לְ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ַב ַעל ָחצוֹ ר ֲא ׁ ֶשר ִע ֶ
וַ ִ ּי ְק ָרא ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם לְ כָ ְ ּ
ֹאמר ִה ֵ ּנה-
ל-בנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .כד וַ ָ ּיבֹא ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאל-
ם-ע ְבדֶּ ָך .כה וַ ּי ֶ
נָ א גֹזְ זִ ים לְ ַע ְבדֶּ ָך יֵ לֶ ְך-נָ א ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ֲע ָב ָדיו ִע ַ
ל-בנִ י ַאל-נָ א נֵ לֵ ְך ֻּכ ָּלנ ּו וְ ל ֹא נִ כְ ַ ּבד ָעלֶ ָ
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ַא ְ ּ
ֹא-א ָבה
יך וַ ִ ּי ְפ ָרץ-בּ וֹ וְ ל ָ
ֹאמר לוֹ
ֹאמר ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם וָ ל ֹא יֵ לֶ ְך-נָ א ִא ָּתנ ּו ַא ְמנוֹ ן ָא ִחי וַ ּי ֶ
לָ לֶ כֶ ת וַ יְ ָב ְרכֵ הוּ .כו וַ ּי ֶ
ת-א ְמנוֹ ן וְ ֵאת
ַה ּ ֶמלֶ ְך לָ ּ ָמה יֵ לֵ ְך ִע ּ ָמ ְך .כז וַ ִ ּי ְפ ָרץ-בּ וֹ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ִא ּתוֹ ֶא ַ
ָּכ ְ ּ
ב-א ְמנוֹ ן
ל-בנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .כח וַ יְ ַצו ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶאת-נְ ָע ָריו לֵ אמֹר ְרא ּו נָ א ְּכטוֹ ב לֵ ַ
ל-ת ָירא ּו ֲהלוֹ א ִּכי ָאנֹכִ י
ת-א ְמנוֹ ן וַ ֲה ִמ ֶּתם אֹתוֹ ַא ִּ
ַ ּב ַ ּייִ ן וְ ָא ַמ ְר ִּתי ֲאלֵ יכֶ ם ַהכּ ּו ֶא ַ
י-חיִ ל .כט וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו נַ ֲע ֵרי ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם לְ ַא ְמנוֹ ן ַּכ ֲא ׁ ֶשר
יתי ֶא ְתכֶ ם ִחזְ ק ּו וִ ְהי ּו לִ ְבנֵ ָ
ִצ ִ ּו ִ
ִצ ָ ּוה ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם וַ ָ ּי ֻקמ ּו ָּכ ְ ּ
ל-פ ְרדּ וֹ וַ ָ ּינֻ סוּ .ל וַ יְ ִהי ֵה ּ ָמה
ל-בנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ִ ּי ְר ְּכב ּו ִא ׁיש ַע ּ ִ
ת-כ ְ ּ
ַבדֶּ ֶר ְך וְ ַה ׁ ּ ְש ֻמ ָעה ָב ָאה ֶאל-דָּ וִ ד לֵ אמֹר ִה ָּכה ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ָּ
ל-בנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ל ֹא-
נוֹ ַתר ֵמ ֶהם ֶא ָחד.
לא וַ ָ ּי ָקם ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ִ ּי ְק ַרע ֶא ְ ּ
ל-ע ָב ָדיו נִ צָּ ִבים ְק ֻר ֵעי
ת-בגָ ָדיו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ָא ְר ָצה וְ כָ ֲ
ֹאמר ֲאדֹנִ י ֵאת ָּכל-
ֹאמר ַאל-י ַ
י-דוִ ד וַ ּי ֶ
ן-ש ְמ ָעה ֲא ִח ָ
ְבגָ ִדים .לב וַ ַ ּי ַען יוֹ נָ ָדב ֶ ּב ׁ ִ
ל-פי ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ָהיְ ָתה
ַה ְ ּנ ָע ִרים ְ ּבנֵ ַ
י-א ְמנוֹ ן לְ ַבדּ וֹ ֵמת ִּכ ַ
י-ה ּ ֶמלֶ ְך ֵה ִמית ּו ִּכ ַ
י-ע ּ ִ
שׂ ו ָּמה ִמ ּיוֹ ם ַענּ ֹתוֹ ֵאת ָּת ָמר ֲאחֹתוֹ  .לג וְ ַע ָּתה ַאל-יָ ֵשׂ ם ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאל-לִ בּ וֹ
דָּ ָבר לֵ אמֹר ָּכ ְ ּ
ל-בנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵמת ּו ִּכי-אם ַא ְמנוֹ ן לְ ַבדּ וֹ ֵמת.
לד וַ ִ ּי ְב ַרח ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ם-רב הֹלְ כִ ים
שא ַה ַ ּנ ַער ַהצּ ֶֹפה ֶא ֵ
ת-עינָ ו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנה ַע ַ
ְ
ְ
י-ה ּ ֶמלֶ ך ָ ּבא ּו ִּכ ְד ַבר
ֹאמר יוֹ נָ ָדב ֶא ַ
ִמדֶּ ֶר ְך ַא ֲח ָריו ִמצַּ ד ָה ָהר .לה וַ ּי ֶ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך ִה ֵ ּנה ְבנֵ ַ
י-ה ּ ֶמלֶ ְך ָ ּבא ּו וַ ִ ּי ְשׂ א ּו קוֹ לָ ם וַ ִ ּי ְבכּ ּו
ַע ְבדְּ ָך ֵּכן ָהיָ ה .לו וַ יְ ִהי ְּככַ לּ ֹתוֹ לְ ַד ֵ ּבר וְ ִה ֵ ּנה ְבנֵ ַ
ל-תלְ ַמי
וְ גַ ַ
ם-ה ּ ֶמלֶ ְך וְ כָ ֲ
ל-ע ָב ָדיו ָ ּבכ ּו ְ ּבכִ י ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד .לז וְ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ָ ּב ַרח וַ ֵ ּילֶ ְך ֶא ַּ
ְ
(ע ּ ִמיהוּד) ֶמלֶ ך ְ ּג ׁשוּר וַ ִ ּי ְת ַא ֵ ּבל ַע ְ ּ
ל-ה ָ ּי ִמים .לח וְ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם
ֶ ּבן-עמיחור ַ
ל-בנוֹ ָּכ ַ
ְ
י-שם ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים .לט וַ ְּתכַ ל דָּ וִ ד ַה ּ ֶמלֶ ך לָ ֵצאת ֶאל-
ָ ּב ַרח וַ ֵ ּילֶ ְך ְ ּג ׁשוּר וַ יְ ִה ׁ ָ
י-מת.
ל-א ְמנוֹ ן ִּכ ֵ
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ִּכי-נִ ַחם ַע ַ

אח רוצה לשכב עם אחותו ,יותר נכון אחותו למחצה ,רק מצד אביהם
דוד המלך .זה כמובן אסור מהתורה ,אז כמו היום .אמנון נוקט
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מניפולציות כדי לשכב עם תמר :הוא מתחלה כדי שאביו יבוא לבקרו
וכך יוכל לבקש ממנו לשלוח אליו את תמר .ובתוך כך אנחנו שומעים
כמה דוד הוא אבא טוב שדואג לבנו וממלא את רצונו .ואכן ,תמר
נשלחת לביתו להכין לו לביבות .אמנון אוחז בה ואונס אותה .היא
מזהירה אותו מן המעשה ואפילו מציעה לו פתרון – שיבקש מדוד
להתחתן איתה .היא לא חשובה .אם דוד ייתן לו אותה ,הכול יהיה
בסדר.
מה היו רצונותיה של תמר? זה כמובן לא ברור משום שהרצון שלה
ושל נשים בכלל לא היה חשוב בחברה ולכן כנראה גם לא היה כל כך
חשוב להן .הן בעצם הפנימו את הגישה השלטת באותם הימים שגורלן
לא בידיהן ,מעין מנגנון הגנה של "הזדהות עם התוקפן" .אם נקיים
יחסים ,היא אומרת לאמנון ,אתה תיחשב נבל ולי תהיה חרפה .למה?
הרי נאנסה ובמה זו אשמתה? ככה זה בתנ"ך וגם בחברות מסורתיות
של ימינו – לעיתים האישה משלמת מחיר גבוה יותר מהאנס .לאחר
שאמנון אונס אותה השנאה שלו כלפיה גוברת על האהבה אשר אהב
אותה .תיאור מתמטי יפה של עוצמות שנאה ואהבה בערך מוחלט.
אבל למה אמנון שונא אותה פתאום? לדידו ,בגללה הוא הפך לנבל.
לולא היתה קיימת זה לא היה קורה .אחריות אישית אינה קיימת
בחברות מסורתיות ,לא במקרה הזה וגם לא במקרים אחרים .הוא כל
כך שונא אותה שהוא עושה עוד טעות פטלית הנובעת משנאה :הוא
מגרש אותה החוצה בכתונת פסים וכך המעשה הופך גלוי – גם לאחיה
אבשלום ואולי גם לאחרים .גם כאן היא מזהירה אותו שהוא עושה
מעשה גרוע מהאונס אבל הוא ,בן מלך ,חש שמותר לו הכול .אבשלום
בחוכמתו אומר לה לשתוק כדי שאחרים לא ידעו – כך ,אם העניין לא
יכה גלים ,אמנון לא יהיה מוכן לנקמה העתידית .תמר יושבת כעת
בבית אבשלום בודדה משום שהיא כבר אינה בתולה ,מי יודע עד מתי.
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דוד המלך שמע על כך וכעס אבל כנראה לא עשה דבר חוץ מלכעוס.
הצבת גבולות לא היתה הצד החזק של דוד עם ילדיו והוא עוד ישלם
על כך מחיר גבוה כשאבשלום בנו ימרוד בו .אם כן ,המלך דוד הוא
אב סימביוטי ,רך מאוד כלפי בניו ואכזרי כלפי האויב וכלפי כל מי
שאינו שייך למעגל הקרוב.
אבשלום עורך מסיבה ורוצח בעורמה את אמנון .שנתיים הוא שמר
בסוד את דבר שנאתו וחיכה לרגע הזה .לאחר הרצח הוא בורח אל
מלך גשור .שלוש שנים אחר כך אנו כבר שומעים כיצד דוד מתגעגע
אליו .מהיכן הסלחנות הזאת? בני העת העתיקה ,כמו בני תרבויות
מסורתיות בימינו ,נוטים לקבל את האדם ואת יצריו יותר ממה
שמקובל בעת החדשה בחברה המודרנית .האדם ,כך חשו באותם
ימים ,הוא עבד ליצריו ועל פי רוב אין הוא יכול לשלוט בהם .על כן
יש להיות סלחניים ואי אפשר לדרוש מן האדם יותר מדי.
אמנון אכן מתנהל על פי יצריו באופן שערורייתי .תחילה הוא אונס
את תמר ,לאחר מכן הוא שונא אותה על כך שאנס אותה ומגרש אותה
החוצה ,מה שיחשוף את חרפתה וימנע ממנה כנראה להתחתן .אחריות
אישית? כפי שאמרנו ,לא בעת העתיקה .אכן ,במשפחת המלוכה אין
גבולות ואיש הישר בעיניו יעשה .הדבר עשוי להזכיר ילדים של נבחרי
ציבור בימינו שמרשים לעצמם להתנהג באופן שאחרים ודאי לא היו
מרשים לעצמם .אנו רואים כיצד הכוח בכל חברה יכול להשחית,
וכמה קשה לזכות בכוח זה ועדיין לשמור על צניעות .אמנון ואבשלום
מתנהגים איך שבא להם כאילו אין סמכות בבית .הם אינם חוששים
כלל מדוד .אמנון היה יכול לבקש את ידה של תמר מדוד – כפי שהיא
הציעה לו – אבל גם לזה לא היתה לו סבלנות .הוא רצה סיפוק מיני
כאן ועכשיו .אבשלום אחיו לוקח את החוק לידיו ,בעתיד יעשה זאת
ביתר שאת .מעבר לכך ,נראה שכל אחד יכול להשפיע על דוד כרצונו:
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אמנון משכנע את דוד שישלח את תמר להכין לו לביבות ,ואילו
אבשלום משכנע אותו שבני המלך יבואו אליו לחגוג .ודוד הוא כלי
משחק בידיהם.
האם דוד של אותם ימים האשים את עצמו? נראה שלא .לשם כך
הוא צריך את נתן הנביא וגם אז כפי שראינו לא יתפתחו תחושות
אשמה אמיתיות .בדיקה עצמית או תחושות אשם כפי שהורים
מודרניים רבים היו חשים – לא בעת העתיקה.
היחידה שמצייתת לסמכות או מכירה בערכה היא תמר ,שמציעה
לאמנון לבקש רשות מהמלך .אבל הסופר התנ"כי אינו מספר לנו מה
עלה בגורלה של תמר .היא אינה חשובה במשחקי הכוחות האלה.
אדם מודרני :אמנון ,אתה אונס ואחר כך אתה שונא את הנאנסת כאילו
אתה הקורבן? גם אצלנו יש מקרים כאלה.
אמנון :איך היא מעזה לסרב לי ולהגיד לי מה מותר ומה אסור?! זה
לא מקובל.
אדם מודרני :דוד ,לא שמעת על הצבת גבולות לילדים? אתה לא יכול
להגיד להם "לא!"?
דוד :אבל אני אוהב אותם.

אבשלום שב הביתה – איך משכנעים אז והיום?
ל-א ְב ׁ ָשלוֹ ם .ב וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יוֹ ָאב
פרק יד :א וַ ֵ ּי ַדע יוֹ ָאב ֶ ּב ְ
ן-צ ֻריָ ה ִּכי-לֵ ב ַה ּ ֶמלֶ ְך ַע ַ
יה ִה ְת ַא ְ ּבלִ י-נָ א וְ לִ ְב ׁ ִשי-נָ א ִבגְ ֵדי-
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ְּתקוֹ ָעה וַ ִ ּי ַּקח ִמ ׁ ּ ָשם ִא ׁ ּ ָשה ֲחכָ ָמה וַ ּי ֶ
ל-מת .ג ו ָּבאת
ל-תסוּכִ י ׁ ֶש ֶמן וְ ָהיִ ית ְּכ ִא ׁ ּ ָשה זֶ ה יָ ִמים ַר ִ ּבים ִמ ְת ַא ֶ ּבלֶ ת ַע ֵ
ֵא ֶבל וְ ַא ָּ
ֹאמר
ֶא ַ
יה .ד וַ ּת ֶ
ת-הדְּ ָב ִרים ְ ּב ִפ ָ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך וְ ִד ַ ּב ְר ְּת ֵאלָ יו ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וַ ָ ּי ֶשׂ ם יוֹ ָאב ֶא ַ
ְ
ֹאמר הוֹ ׁ ִש ָעה
ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ְּתק ִֹעית ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך וַ ִּת ּפֹל ַע ַ
יה ַא ְר ָצה וַ ִּת ׁ ְש ָּתח ּו וַ ּת ֶ
ל-א ּ ֶפ ָ
ְ
ְ
ה-אלְ ָמנָ ה ָאנִ י וַ ָ ּי ָמת
ַה ּ ֶמלֶ ְך .ה וַ ּי ֶ
ֹאמר ֲא ָבל ִא ׁ ּ ָש ַ
ה-לך וַ ּת ֶ
ֹאמר-לָ ּה ַה ּ ֶמלֶ ך ַמ ָּ
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יהם ַ ּב ּ ָ ׂ
יהם וַ ַ ּיכּ וֹ
ִא ׁ ִ
ש ֶדה וְ ֵאין ַמצִּ יל ֵ ּבינֵ ֶ
ישי .ו וּלְ ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך ׁ ְשנֵ י ָבנִ ים וַ ִ ּי ָ ּנצ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ֹאמר ּו
ָה ֶא ָחד ֶא ָ
ת-ה ֶא ָחד וַ ָ ּי ֶמת אֹתוֹ  .ז וְ ִה ֵ ּנה ָק ָמה כָ ַ
ל-ש ְפ ָח ֶת ָך וַ ּי ְ
ל-ה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַע ׁ ִ
ת-ה ּיוֹ ֵר ׁש
ת-מ ֵּכה ָא ִחיו וּנְ ִמ ֵתה ּו ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ָא ִחיו ֲא ׁ ֶשר ָה ָרג וְ נַ ׁ ְש ִמ ָידה ַ ּגם ֶא ַ
ְּתנִ י ֶא ַ
וְ כִ בּ ּו ֶא ַ ּ
ישי ׁ ֵשם ו ׁ ְּש ֵא ִרית ַעל-
(שׂ ים )-לְ ִא ׁ ִ
ת-ג ַחלְ ִּתי ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ָא ָרה לְ ִבלְ ִּתי שוםִ -
ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה.
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה
ח וַ ּי ֶ
ית ְך וַ ֲאנִ י ֲא ַצ ֶ ּוה ָעלָ יִ ְך .ט וַ ּת ֶ
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה לְ כִ י לְ ֵב ֵ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶא ָ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך ָעלַ י ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶה ָעוֹן וְ ַע ֵ ּ
ל-בית ָא ִבי וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ כִ ְסאוֹ
ַה ְּתקוֹ ִעית ֶא ַ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ְמ ַד ֵ ּבר ֵאלַ יִ ְך וַ ֲה ֵבאתוֹ ֵאלַ י וְ ל ֹא-י ִֹסיף עוֹ ד לָ גַ ַעת
נָ ִקי .י וַ ּי ֶ
ֹאמר יִ זְ ָּכר-נָ א ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת-יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
(מ ַה ְר ַ ּבת) גּ ֵֹאל
ָ ּב ְך .יא וַ ּת ֶ
יך מהרבית ֵ
ַהדָּ ם לְ ׁ ַש ֵחת וְ ל ֹא יַ ׁ ְש ִמיד ּו ֶא ְ ּ
ש ֲע ַרת ְ ּבנֵ ְך
ֹאמר ַחי-יְ הוָ ה ִאם-יִ ּפֹל ִמ ּ ַ ׂ
ת-בנִ י וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ְּת ַד ֶ ּבר-נָ א ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך ֶא ֲ
ָא ְר ָצה .יב וַ ּת ֶ
ל-אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ ָבר וַ ּי ֶ
ל-עם ֱאל ִֹהים ו ִּמדַּ ֵ ּבר ַה ּ ֶמלֶ ְך
דַּ ֵ ּב ִרי .יג וַ ּת ֶ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה וְ לָ ּ ָמה ָח ׁ ַש ְב ָּתה ָּכזֹאת ַע ַ
ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ְּכ ָא ׁ ֵשם לְ ִבלְ ִּתי ָה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת-נִ דְּ חוֹ  .יד ִּכי-מוֹ ת נָ מוּת וְ כַ ּ ַמיִ ם
שא ֱאל ִֹהים נֶ ֶפ ׁש וְ ָח ׁ ַשב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת לְ ִבלְ ִּתי
ַה ִ ּנ ָ ּג ִרים ַא ְר ָצה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יֵ ָא ֵספ ּו וְ ל ֹא-יִ ּ ָ ׂ
יִ דַּ ח ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ דָּ ח .טו וְ ַע ָּתה ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה
אתי לְ ַד ֵ ּבר ֶא ַ
ר-ב ִ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך ֲאדֹנִ י ֶא ַ
ֹאמר ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך ֲא ַד ְ ּב ָר ָ ּ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך אוּלַ י יַ ֲע ֶשׂ ה ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת-
ה-נא ֶא ַ
ִּכי יֵ ְר ֻאנִ י ָה ָעם וַ ּת ֶ
ת-א ָמתוֹ ִמ ַּכף ָה ִא ׁיש לְ ַה ׁ ְש ִמיד א ִֹתי
דְּ ַבר ֲא ָמתוֹ  .טז ִּכי יִ ׁ ְש ַמע ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ַהצִּ יל ֶא ֲ
ֹאמר ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך יִ ְהיֶ ָ ּ
וְ ֶא ְ ּ
ר-אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך
ה-נא דְּ ַב ֲ
ת-בנִ י יַ ַחד ִמ ַ ּנ ֲחלַ ת ֱאל ִֹהים .יז וַ ּת ֶ
לִ ְמנֻ ָחה ִּכי ְּכ ַמלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים ֵּכן ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ ׁ ְשמ ַֹע ַה ּטוֹ ב וְ ָה ָרע וַ יהוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך
יְ ִהי ִע ּ ָמ ְך.
ל-ה ִא ׁ ּ ָשה ַאל-נָ א ְתכַ ֲח ִדי ִמ ּ ֶמ ִ ּני דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י
ֹאמר ֶא ָ
יח וַ ַ ּי ַען ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲהיַ ד יוֹ ָאב
ׁש ֵֹאל א ָֹת ְך וַ ּת ֶ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה יְ ַד ֶ ּבר-נָ א ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .יט וַ ּי ֶ
ם-א ׁש לְ ֵה ִמין
ִא ָּת ְך ְ ּבכָ ל-זֹאת וַ ַּת ַען ָה ִא ׁ ּ ָשה וַ ּת ֶ
ֹאמר ֵחי-נַ ְפ ׁ ְש ָך ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ִא ִ
י-ע ְבדְּ ָך יוֹ ָאב הוּא ִצ ָ ּונִ י וְ הוּא ָשׂ ם ְ ּב ִפי
וּלְ ַה ְשׂ ִמיל ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר-דִּ ֶ ּבר ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּכ ַ
ת-פנֵ י ַהדָּ ָבר ָע ָשׂ ה ַע ְבדְּ ָך
ׁ ִש ְפ ָח ְת ָך ֵאת ָּכ ַ
ל-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה .כ לְ ַב ֲעבוּר ַס ֵ ּבב ֶא ּ ְ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וַ אדֹנִ י ָחכָ ם ְּכ ָחכְ ַמת ַמלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים לָ ַד ַעת ֶא ָּ
ת-כל-
יוֹ ָאב ֶא ַ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וְ לֵ ְך
ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ .כא וַ ּי ֶ
יתי ֶא ַ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאל-יוֹ ָאב ִה ֵ ּנה-נָ א ָע ִשׂ ִ
ל-פנָ יו ַא ְר ָצה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו וַ יְ ָב ֶרךְ
ת-ה ַ ּנ ַער ֶא ַ
ָה ׁ ֵשב ֶא ַ
ת-א ְב ׁ ָשלוֹ ם .כב וַ ִ ּי ּפֹל יוֹ ָאב ֶא ּ ָ
אתי ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָ
ָ
יך ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ךְ
ֶא ַ
י-מ ָצ ִ
ֹאמר יוֹ ָאב ַה ּיוֹ ם יָ ַדע ַע ְבדְּ ך ִּכ ָ
ת-ה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ָ
ְ
ְ
(ע ְבדֶּ ך) .כג וַ ָ ּי ָקם יוֹ ָאב וַ ֵ ּילֶ ך ְ ּג ׁשו ָּרה וַ ָ ּי ֵבא
ֲא ׁ ֶש ָ
ר-ע ָשׂ ה ַה ּ ֶמלֶ ך ֶאת-דְּ ַבר עבדו ַ
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ל-ביתוֹ ו ָּפנַ י ל ֹא יִ ְר ֶאה וַ ִ ּי ּסֹב
ת-א ְב ׁ ָשלוֹ ם יְ רו ׁ ָּש ִָלם .כד וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ ו ְּפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ל ֹא ָר ָאה.

איך משכנעים אדם לעשות מעשה אז ועכשיו? אילו רצה יואב לשכנע
את דוד להשיב אליו את אבשלום בימינו ,הוא היה מבקש להיפגש עם
המלך .הם היו שוקלים את היתרונות והחסרונות שבדבר .אם המלך
היה פתוח ויואב היה מסוגל להקשיב ,הוא היה שומע כמה המלך
מתגעגע לבנו .הוא אומנם עדיין כועס על אבשלום על כך שרצח את
אחיו אבל הוא כבר היה רוצה לסלוח לאבשלום משום שבכל זאת
עברו שלוש שנים .דוד היה מספר ליואב כמה קשה לו משום שמצד
אחד הוא אוהב את אבשלום אבל מצד אחר בנו אינו אלא רוצח אחיו.
ואולם מאחר שאנו דנים בחברה מסורתית ,גם של פעם וגם של ימינו
אנו ,רשימת היתרונות והחסרונות וכן שיתוף ברגשות והתלבטות
פנימית לא יהיו הבחירה השכיחה .במקום זאת ,יואב מזדהה עם המלך
ומרגיש אותו כפי שידעו בני העת העתיקה לחוש את האחר .כעת
הוא יחשוב בשביל המלך ויעשה בשבילו את מה שהמלך אינו מסוגל
לעשות בשביל עצמו .האם זה עשוי להזכיר לבן החברה המודרנית
קשר בין הורה לילד קטן מאוד? התשובה חיובית.
יואב ישכנע את דוד על ידי משל .אנו מזדהים עם משל ובאמצעות
פתרונו – הנמשל – נפתור בעיה אחרת שדומה לו .זו צורה אחרת של
חשיבה – לא חשיבה קוגניטיבית של יתרונות וחסרונות ואף לא בירור
רגשי נוקב שניתן לקבל עליו אחריות .במשל ובנמשל אנו מופעלים
למעשה מבחוץ על ידי מודל חיקוי ומוותרים על חשיבה עצמאית.
יואב מוצא אישה חכמה שתספר לדוד סיפור על שני בנים שלה
שהאחד הכה והרג את האחר .והנה בני משפחתה רוצים לנקום את
דמו ולהרוג את הבן שנותר .וכך לא יישאר זכר לבעלה .זה לא סתם
סיפור ,זו הצגה דרמטית שבה האישה מתבקשת ללבוש בגדי אבל
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ולהתנהג כמישהי השרויה באבל .האדם המודרני עשוי "להתפקע
מצחוק" וללעוג לאופן ההצגה הילדותי של הדברים .אך לא כן בעת
העתיקה .המלך נחפז לעזור לה ומבטיח שהוא יסדר את העניינים
ואיש לא ייגע בבנה הנותר .זה כמובן לא הצדק של ימינו – על רצח יש
עונש של מספר שנות מאסר הקבוע בחוק .במקרה זה יש התחשבות
ב"נסיבות מקלות" שיכולות לפטור מעונש :רחמים של המלך על האם
והבנה כמה חשוב המשכו של האדם .זוהי חברה של נימוקים רגשיים
– הרגש הוא השולט אפוא ולא הקוגניציה .אם כן ,בן העת העתיקה
מחפש דמיון אסוציאטיבי בין מקרים ולא סדר ועקיבות.
האישה החכמה רומזת למלך מהו הנמשל – מדובר בו .אבל המלך
כבר סיפק את הפתרון – אסור לפגוע באח הרוצח משום שאח אחד
כבר נרצח ולא צריך לרצוח עוד אחד .אכן ,מקרה זה דומה לסיפור
אבשלום שרצח את אמנון וכעת המלך דוד לא רוצה לאבד גם את
אבשלום .בימינו מייד היינו אומרים" ,זה לא בדיוק אותו דבר" ,והיינו
מפעילים שיקולים רציונליים כדי לסתור את מסקנת הנמשל .אבל בעת
העתיקה ,באותו רגע שהמלך התחייב לפתרון והצהיר עליו לפני כולם
שוב אין נסיגה ממקרה אחר שנראה זהה .כך נראה עולם ללא כלים
קוגניטיביים .כך ניתן לשכנע ילדים .אכן ,חברות מסורתיות דומות
לעיתים בהתנהלותן לעולם הילדות שלנו ואין זה בהכרח לשלילה .כך
למשל הורים בני חברה מסורתית יאמרו לילד שמתנהג שלא כשורה
"תביט איך אחיך מתנהג ותלמד ממנו" ,וזה עשוי לעבוד .לעומת זאת
בחברה מודרנית אמירה כזאת עלולה להעליב משום שכל אחד חש
את עצמו שונה ומיוחד ואינו רוצה שישוו אותו לאיש .באופן דומה
הורים בני החברה המסורתית לעיתים קרובות אינם מספקים הסבר
מעמיק מה לא בסדר בהתנהגות אלא מספרים סיפור ,לא אמפתיה
אלא הזדהות כפי שמתרחשת במשלים.
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האישה אינה מדברת באופן ברור .לא רק השפה התנ"כית מקשה
עלינו את ההבנה .האישה מדברת בשפה של רמזים .ככלל ,שפת העת
העתיקה נוטה באופן מובהק להיות שפה של רמזים המבוססת על
כישורים חברתיים .נמצא פחות "כן" ו"לא" מוחלטים וברורים שהם
הבסיס לחשיבה אנליטית .יאסר ערפאת ,ראש הרשות הפלסטינית,
היה נוהג להשיב על שאלות רבות ב"כן" ו"לא" באופן שבלבל את
שומעיו .משה דיין סיפר על אופיים של הבדואים .הבדואי לעולם לא
יגיד "ודאי" ,תמיד יגיד "אולי" ",ייתכן" או "אינשאללה" (אם ירצה
אלוהים) .בעולם מסורתי לא מתחייבים משום ששום דבר לא באמת
תלוי בי .הכול תלוי בסביבה .על כן ,אין "כן" ו"לא" ברורים והחיים
נראים כמו משא ומתן מתמשך בין האדם לסביבתו .ברגע שהאדם
נפרד מהקבוצה נוצרה אמת מוחלטת שאינה תלויה בסביבה .פתאום
יש לאדם רצון ברור משלו שאינו תלוי באחר .מעבר לכך ,כדי שהמלך
יוכל לעבור תהליך אסוציאטיבי האישה החכמה אינה יכולה להיות
מפורשת מדי .היא חייבת להשאיר מקום לאסוציאציות של המלך .אם
היא נותנת רמז ,הוא משלים את הסיפור בעצמו וכך המסקנה היא שלו
ולא שלה ומכאן שהיא משכנעת יותר מבחינתו.
יואב ,כפי שאמרנו ,מרגיש את המלך ,מזדהה איתו ,חושב בשבילו
ופותר לו את הבעיה .בחברה מודרנית היינו מצפים שכל איש ,גם דוד
המלך ,יגלה חשיבה עצמאית .בסוף הסיפור המלך אינו כועס על כך
שיואב מתערב בעניינים לא לו או "נכנס לו לנשמה" – דבר שיכול
היה לומר כל אדם מודרני שהפרו את פרטיותו .המלך מודה ליואב
ומקבל את עצתו להחזיר את אבשלום .בתמורה יואב משיב למלך:
"היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך" .הצורך למצוא חן בעיני האחר
ולומר זאת כדי לבסס תחושה זו בלב שניהם חוזר שוב ושוב .בימינו
לא היינו אוהבים חנופה כזאת .היינו מסתפקים ב"תודה רבה" ואפילו
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"יפה מצדך" או "אני מעריך זאת" .כל אלה הן אמירות השומרות על
נפרדות האדם.
מדוע חשוב כל כך לאדם שיהיה לו המשך? זו אינה חברה של
מימוש עצמי .ההמשך הוא המימוש העצמי בעיניהם של בני העת
העתיקה .כשהאדם הוא חלק מקבוצה ובשפת התנ"ך הוא "נאסף אל
אבותיו" ,ילדיו הם המשכו כך שבחווייתו הוא נצחי .כנראה כולנו
זקוקים לתחושה זו של נגיעה בנצח כנגד תחושת החידלון ,האפסיות
והחוסר המשמעות שאנשים מרגישים לעיתים קרובות .בחברה
המודרנית אנשים עשויים לראות בילדיהם את התגשמות שאיפותיהם
הלא ממומשות כנחמה על מה שהם לא השיגו .לחלופין ,יצירה בעת
החדשה מספקת לאדם שוב תחושה של קיום אין-סופי .כך ,כשאלוהים
מבטיח לאברהם שירבה את זרעו כחול אשר על שפת הים הוא מעניק
לאברהם בעת העתיקה את מה שכולנו היינו רוצים היום – מימוש
עצמי.
אדם מודרני :יואב ,בהתחלה אתה הופך להיות דוד המלך יותר מאשר
המלך עצמו ,אתה מדבר בשבילו ובשמו כאילו הוא לא יכול לדבר
בעצמו ,ולבסוף אתה עוד אומר למלך בסיפוק שמצאת חן בעיניו .אם
היית מתנהג כך איתי זה לא היה מוצא חן בעיני.
יואב :מה לא היית רוצה? כל אחד רוצה שכך ישרתו אותו.
אדם מודרני :יכולת למשל להסביר למלך את עמדתך ולאחר מכן
להקשיב לדעתו.
יואב :אפשר לספר משל או לשכנע אבל להסביר למלך את דעתי
ולשמוע את דעתו? זה כאילו לא אכפת לי מהמלך.
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אבשלום מצית את שדה יואב – היכן ההיגיון?
פרק יד :ח וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ִ ּבירו ׁ ָּש ִַלם ׁ ְשנָ ַתיִ ם יָ ִמים ו ְּפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ל ֹא ָר ָאה .כט וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך וְ ל ֹא ָא ָבה לָ בוֹ א ֵאלָ יו וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח עוֹ ד
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶאל-יוֹ ָאב לִ ׁ ְשל ַֹח אֹתוֹ ֶא ַ
שםל-ע ָב ָדיו ְרא ּו ֶחלְ ַקת יוֹ ָאב ֶאל-יָ ִדי וְ לוֹ ׁ ָ
ֹאמר ֶא ֲ
ׁ ֵשנִ ית וְ ל ֹא ָא ָבה לָ בוֹ א .ל וַ ּי ֶ
ת-ה ֶחלְ ָקה ָ ּב ֵא ׁש.
ְשׂ ע ִֹרים לְ כ ּו והוצתיה (וְ ַהצִּ יתו ָּה) ָב ֵא ׁש וַ ַ ּיצִּ ת ּו ַע ְב ֵדי ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ַ
ֹאמר ֵאלָ יו לָ ּ ָמה ִהצִּ ית ּו ֲע ָב ֶדיךָ
ל-א ְב ׁ ָשלוֹ ם ַה ָ ּביְ ָתה וַ ּי ֶ
לא וַ ָ ּי ָקם יוֹ ָאב וַ ָ ּיבֹא ֶא ַ
ֹאמר ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶאל-יוֹ ָאב ִה ֵ ּנה ׁ ָשלַ ְח ִּתי ֵאלֶ יךָ
ת-ה ֶחלְ ָקה ֲא ׁ ֶשר-לִ י ָ ּב ֵא ׁש .לב וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ָ
ְ
אתי ִמ ְ ּג ׁשוּר טוֹ ב לִ י
לֵ אמֹר בּ ֹא ֵה ָ ּנה וְ ֶא ׁ ְשלְ ָחה א ְֹתך ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך לֵ אמֹר לָ ּ ָמה ָ ּב ִ
ְ
י-שם וְ ַע ָּתה ֶא ְר ֶאה ּ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ך וְ ִאם-יֶ ׁש ִ ּ
בי ָעוֹן וֶ ֱה ִמ ָתנִ י .לג וַ ָ ּיבֹא יוֹ ָאבעֹד ֲאנִ ׁ ָ
ְ
ְ
ל-א ּ ָפיו
ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך וַ ַ ּי ֶ ּגד-לוֹ וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ַ
ל-א ְב ׁ ָשלוֹ ם וַ ָ ּיבֹא ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו לוֹ ַע ַ
ְ
ְ
ּ
ַא ְר ָצה לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ך וַ ִי ׁ ּ ַשק ַה ּ ֶמלֶ ך לְ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם.

יואב מחזיר את אבשלום הביתה .אבל המלך דוד אינו רוצה לפגוש
אותו במשך שנתיים משום שהוא רצח את אמנון בנו .אבשלום מזמין
את יואב אליו פעמיים כדי לבקש שילך וידבר בעבורו אצל המלך
שיאות לראות את פניו .ואולם יואב ,שמזדהה עם מצוקת המלך ,לא
נלהב לבוא אליו .עתה אבשלום מוצא שיטה "מעניינת" להביא אליו
את יואב .הוא מצית את שדהו .בימינו ,בחברה מודרנית ,ודאי האדם
ששדהו הוצת לא היה בא לדבר עם המצית .הוא לא היה מסכים
שינסו לשנות את דעתו באופן כה אלים .בעיניו היה משפיל להיכנע
כך לאלימות .סביר להניח שהיה תובע את המצית בבית המשפט והיה
מסרב לדבר איתו בכלל .אבל בעת ההיא שיטות אלה עבדו :יואב
בא אליו ,אנו לא שומעים אפילו שכעס עליו .אנו כן שומעים שכעת
הוא מוכן ללכת ולדבר עם המלך בעבורו .דוד המלך אכן נפגש עם
אבשלום ונושק לו .ייתכן פיוס.
האם יואב לא חש מושפל? האם יואב שר הצבא החזק נותן שיכפו
עליו דברים באופן כזה? "אם אני לא בא סימן שאני לא רוצה לבוא",
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היה משיב לו יואב המודרני ,ו"תפסיק להטריד אותי" .ייתכן שיואב
המודרני היה מציב תנאים שונים למפגש כזה .כל זה לא קרה כאן.
למה? אחד החוקים הלא כתובים בחברות של ימי קדם היה שאם
מישהו הערים עליך אין לבוא אליו בטענות .אתה יכול לבוא בטענות
רק לעצמך שלא נשמרת .כבר ראינו זאת במקומות רבים .תפקיד
האדם אינו בהכרח להיות הוגן ולומר את האמת ,אלא לדעת להסתדר
בקבוצה וכל אחד חייב לשמור על עצמו שלא יערימו עליו .יואב לא
רצה לבוא לאבשלום משום שייתכן שחש שהמלך דוד עדיין אינו מוכן
למפגש כזה ואולי גם היו לו סיבות אישיות משלו .אבל ברגע שאבשלום
הכריח אותו להגיע אין לו אלא להלין על עצמו – אבשלום היה חכם
ממנו .הוא שינה את אופי יחסיהם מנתק לקשר באופן מניפולטיבי.
עכשיו הם כבר מדברים ביניהם ,זו עובדה ,ויש לקבל את העובדה ולא
ניתן לחזור לאחור ולשאול איך אבשלום השיג זאת .בימי קדם ,בהיעדר
חשיבה ביקורתית ,לא ניתן היה לחזור לאחור ולנתח את השתלשלות
האירועים לפרטיה .העבר מת ורק ההווה מעצב את העתיד .ייתכן גם
שיואב חש אשם (מה שהיה מקובל פחות בעת העתיקה) על כך שהוא
זה שיזם את הבאתו של אבשלום מגשור וכעת אינו נענה להזמנתו.
ייתכן שאבשלום מעורר ביואב רגשי אשמה כשהוא מוסיף ואומר לו
שבעצם היה לו טוב בגשור ומנסה לעורר גם את רחמיו כשהוא אומר
שאם הם חושבים שחטא מוטב שיהרגו אותו .סביר להניח שאבשלום
חשב שבסך הכול עשה את מה שמקובל – רצח על רקע כבוד אחותו.
רגשי אשמה לא נשמע שיש לו ,תחת זאת הוא מאשים.
הכלל הזה חשוב למפגשים בין-תרבותיים רבים גם בימינו – בן
החברה המסורתית מצפה מבן שיחו שידאג לעצמו והוא לא יניח לו
להערים עליו ולא יניח שמצופה ממנו להיות ישר והגון .ברגע שהעבר
מת והמניפולציה מנצחת נוצרת חברה ללא רגשות אשמה .אכן,
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בחברות מסורתיות מותר להפעיל את האחר על ידי מניפולציות משום
שאנשים אינם מסתמכים על החלטתם ,רצונותיהם ומחשבותיהם .זה
לא עולם שבו הפרט מפעיל חשיבה לוגית .זה עולם של מפעילים
ומופעלים ובהיעדר הנעה פנימית ברורה אנשים מקבלים את דרך
החיים הזאת.
אדם מודרני :אתה לא כועס שהוא הצית את השדה שלך באש?
יואב :אולי טוב שהוא הצית את השדה והכריח אותי לבוא אליו ,אחרת
לא הייתי עושה את זה.

ההכנות למרד – איך מתחנפים?
פרק טו :וַ יְ ִהי ֵמ ַא ֲח ֵרי כֵ ן וַ ַ ּי ַעשׂ לוֹ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶמ ְר ָּכ ָבה וְ ֻס ִסים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ִא ׁיש
ל-ה ִא ׁיש
ָר ִצים לְ ָפנָ יו .ב וְ ִה ׁ ְש ִּכים ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם וְ ָע ַמד ַעל-יַ ד דֶּ ֶר ְך ַה ׁ ּ ָש ַער וַ יְ ִהי ָּכ ָ
ֹאמר ֵאי-
ֲא ׁ ֶשר-יִ ְהיֶ ה-לּ וֹ ִ-ריב לָ בוֹ א ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך לַ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט וַ ִ ּי ְק ָרא ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֵאלָ יו וַ ּי ֶ
ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם
ֹאמר ֵמ ַא ַחד ׁ ִש ְב ֵטי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְבדֶּ ך .ג וַ ּי ֶ
ִמ ֶ ּזה ִעיר ַא ָּתה וַ ּי ֶ
ָ
ְר ֵאה ְד ָב ֶר ָ
ְ
ֹאמר ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם
יך טוֹ ִבים וּנְ כ ִֹחים וְ ׁש ֵֹמ ַע ֵאין-לְ ך ֵמ ֵאת ַה ּ ֶמלֶ ך .ד וַ ּי ֶ
ל-א ׁיש ֲא ׁ ֶשר-יִ ְהיֶ ה-לּ וֹ ִ-ריב ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
ִמי-יְ ִשׂ ֵמנִ י ׁש ֵֹפט ָ ּב ָא ֶרץ וְ ָעלַ י יָ בוֹ א ָּכ ִ
ב-א ׁיש לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹת לוֹ וְ ׁ ָשלַ ח ֶאת-יָ דוֹ וְ ֶה ֱחזִ יק לוֹ וְ נָ ׁ ַשק
וְ ִה ְצדַּ ְק ִּתיו .ה וְ ָהיָ ה ִ ּב ְק ָר ִ
ל-ה ּ ֶמלֶ ךְ
לוֹ  .ו וַ ַ ּי ַעשׂ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה לְ כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר-יָ בֹא ּו לַ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶא ַ
וַ יְ גַ ֵ ּנב ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶאת-לֵ ב ַאנְ ׁ ֵשי יִ ְשׂ ָר ֵאל.

בעת החדשה איננו אוהבים חנופה משום שזו דרך להפעיל אותנו
מבלי שנשים לב לכך .אנו מאמינים שכל אדם צריך להיות עצמאי
במחשבתו ובדעותיו ולא להיות מופעל על ידי האחר .אבל גם בחברה
מודרנית ניתן די בקלות להתחנף לאנשים משום שכל אחד רוצה לקבל
מחמאות ולזכות באישור שהוא צודק .קשה לפרט לעמוד בפני הפיתוי
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הזה ולחשוב שהדברים הנעימים אינם אמת אלא מניפולציה של
חנופה .בכל זאת ,בחברה מודרנית קשה להתחנף כפי שנהג אבשלום
וקרוב לוודאי שאנשים לא היו מתחנפים באופן בוטה כל כך מתוך
חשש שהצד האחר יבחין בחנופה והיא לא תמצא חן בעיניו .מעבר
לכך ,הפרט המודרני חש שהחנופה איננה מכבדת אותו .עצם הענקת
כבוד המקובלת בחברות מסורתיות יכולה להיחשב לסוג של חנופה.
אבשלום אומר לאנשים את מה שהם רוצים לשמוע – שהם צודקים.
בן המלך מנשק את ידם ובכך הוא מעניק להם חשיבות נוספת .בעיני
הקורא המודרני ההתנהגות הזאת נראית ילדותית ושקופה למדי וייתכן
שלא היה נופל בפח .ואולם הסופר התנ"כי מספר לנו שאבשלום "גנב"
את לב אנשי ישראל .כלומר ,בני אותה העת לא היו מודעים לכך
שמתחנפים אליהם או שהיו מודעים לכך אבל עדיין קוד ההתנהגות
הזה מצא חן בעיניהם ואף הם נהגו להתחנף בשלל אופנים .כך למשל,
כל מי שדיבר עם המלך היה צריך להשמיע שוב ושוב מילות כבוד
כלפי המלך ולהצטנע כשהוא מתייחס לעצמו במילים כמו "עבדך",
"שפחתך הנאמנה" וכדומה .בחברה מודרנית מי שנפגש עם ראש
ממשלה ,נשיא או אדם חשוב ודאי לא ידבר כך .ואולם בעולם של
מעמדות ותפקידים הנגזרים ממעמדות אלה כבוד וחנופה אינם אלא
דרך חיים הכרחית .מעבר לכך ,בעולם הקדום חשוב מה שהפרט אומר
ולא מה שהוא חש באמת .כך אבשלום צובר לו אוהדים ומתכנן את
ההפיכה.
אדם מודרני :איש ישראל ,תגיד ,אתה לא שם לב שאבשלום מתחנף
אליך?
איש ישראל :מה לא בסדר בזה?
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אבשלום שוכב עם נשי דוד בפרהסיה – למה?
ל-א ִחית ֶֹפל ָהב ּו לָ כֶ ם ֵע ָצה ַמ ַ ּ
ֹאמר
ה-נ ֲע ֶשׂ ה .כא וַ ּי ֶ
ֹאמר ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ֲ
פרק טז :כ וַ ּי ֶ
ָ
יח לִ ׁ ְשמוֹ ר ַה ָ ּביִ ת וְ ׁ ָש ַמע
ֲא ִחית ֶֹפל ֶא ַ
ל-פלַ גְ ׁ ֵשי ָא ִביך ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּנ ַ
ל-א ְב ׁ ָשל ֹם בּ וֹ א ֶא ּ ִ
ְ
ָ
ל-א ׁ ֶשר ִא ָּתך .כב וַ ַ ּי ּט ּו לְ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם
ת-א ִביך וְ ָחזְ ק ּו יְ ֵדי ָּכ ֲ
ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי-נִ ְב ַא ׁ ְש ָּת ֶא ָ
ל-פלַ גְ ׁ ֵשי ָא ִביו לְ ֵעינֵ י ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל .כג וַ ֲע ַצת
ָהא ֶֹהל ַע ַ
ל-ה ָ ּגג וַ ָ ּיבֹא ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ּ ִ
(א ׁיש) ִ ּב ְד ַבר ָה ֱאל ִֹהים ֵּכן ָּכל-
ֲא ִחית ֶֹפל ֲא ׁ ֶשר יָ ַעץ ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַאלִ    -
ֲע ַצת ֲא ִחית ֶֹפל ַ ּגם-לְ ָדוִ ד ַ ּגם לְ ַא ְב ׁ ָשל ֹם.

הרקע לסיפור זה הוא מרד אבשלום .דוד בורח מאבשלום .הוא הולך
מדוכא ,יחף ,אבל ,חפוי ראש ובוכה .הוא והעם אשר איתו .בימינו
מנהיגים היו מסתירים את חולשתם ומציגים בטלוויזיה חזות של
ביטחון עצמי גם ברגעים קשים .ואילו דוד המלך ,פעמים הוא מלך
חזק ומעורר אימה ופעמים משתף את כולם בחולשתו .כך הוא עולם
שבו הרגש שולט ולא העקיבות הלוגית.
אחיתופל הוא יועץ שכולם מאמינים שדבר אלוהים בפיו .היכולת
לחשוב שכל אדם יכול לטעות דורשת מיקוד שליטה פנימי – ההבנה
שאיש מאיתנו אינו יודע הכול ואיש אינו מושלם .גם בימינו אנו נוטים
להשליך יהבנו בכל פעם על מנהיג אחר בתקווה שיציל אותנו וקשה
לנו לדמיין את עצמנו בלעדיו .כך ממשיך הטבע האנושי לחפש לו
מושיעים ,היום כמו בימים עברו .אחיתופל מציע לאבשלום לשכב
עם נשות אביו לעיני כל ישראל – האקט הזה יבהיר שהנתק ביניהם
הוא סופי וישמש סמל לכך שהוא הכניע את אביו ועל כן יבסס את
שלטונו .בתרבות שבה הכול מתרחש מחוץ לאדם ולא בתוכו חייבים
כל ישראל לצפות באבשלום שוכב עם נשות אביו .בכך ההשפלה של
המלך תהיה שלמה .באופן טבעי מלך מושפל אינו יכול למלוך משום
שהכבוד הוא מהות העניין .בעבר ראובן שכב עם פילגשו של יעקב
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והאב כעס על כך עד אחרית ימיו .יש כאן התגרות בוטה באב ומרד
גלוי במנהיגותו עד כדי רציחתו .בשונה מאדיפוס המיתולוגי ,מעשהו
של אבשלום הוא מעשה מתוכנן לפרטיו .איך מגיע ילד למצב שהוא
רוצה לרצוח את אביו?
בחברות העבר הפחד הוא שמנע מהאדם לעשות מעשים כאלה
ולא המצפון ,המבוסס על הפנמות .הפחד מסמכות האב שהוטמעה
באדם מגיל צעיר .בחברה המודרנית בן שלא יחשוש מאביו עשוי
להמרות את פיו וללכת בדרך שלא חונך על פיה וכדומה ,אולם סביר
להניח שלא ינסה לשכב עם אימו (גם אם היא רק אשת אביו) ולא ינסה
להרוג את אביו משום שבתהליך התפתחותו הוא רכש והפנים ערכים.
בהיעדר הפנמות בעת העתיקה ,הפחד שימש חסם בפני מעשים כאלה
ועל כך נאמר במשלי "אשרי אדם מפחד תמיד" .אבל כשדמות האב
לא עוררה יראת כבוד באותם ימים – כפי שראינו כך היה במקרה של
דוד – היצרים הראשוניים הם השולטים .בהחלט ייתכן שבחלומות
של רבים מאיתנו נמצא התנהגויות הדומות לזו של אבשלום – רצון
לחסל את אחד ההורים או לקיים יחסי מין עם ההורה השני .אם כן,
ההדחקות של בני החברה המודרנית הן שעיצבו את מציאות חייהם
של בני העת העתיקה .ייתכן שאילו נהג דוד בבנו אבשלום ביתר
קשיחות (למשל ,במקרה אמנון) ,הוא לא היה מעז לעשות את מה
שעשה .על כן בעשרת הדיברות נכתב" ,כבד את אביך ואת אימך",
ובמקומות אחרים בתורה נגזר עונש מוות על מי שאינו מכבד את
הוריו .צמד המילים "יראת כבוד" מתאר יפה את תפקידו של הכבוד
המהול בפחד .ללא יראת כבוד כלפי ההורים הילד של העת העתיקה
עלול לעשות ככל העולה על רוחו.
אדם מודרני :אבשלום ,אתה לא מפחד לשכב עם נשי אביך?
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אבשלום :מה הוא כבר יעשה לי? רצחתי את אמנון והוא לא עשה
כלום.

מהי עצת אחיתופל הרלוונטית גם לימינו?
ים-ע ָשׂ ר ֶאלֶ ף ִא ׁיש
ָ
ל-א ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ְב ֲח ָרה ָ ּנא ׁ ְשנֵ
ֹאמר ֲא ִחית ֶֹפל ֶא ַ
פרק יז :א וַ ּי ֶ
י-דוִ ד ַה ָּליְ לָ ה .ב וְ ָאבוֹ א ָעלָ יו וְ הוּא יָ גֵ ַע ו ְּר ֵפה יָ ַדיִ ם
וְ ָאקו ָּמה וְ ֶא ְרדְּ ָפה ַא ֲח ֵר ָ
ת-ה ּ ֶמלֶ ְך לְ ַבדּ וֹ  .ג וְ ָא ׁ ִש ָיבה
יתי ֶא ַ
ר-א ּתוֹ וְ ִה ֵּכ ִ
ל-ה ָעם ֲא ׁ ֶש ִ
וְ ַה ֲח ַר ְד ִּתי אֹתוֹ וְ נָ ס ָּכ ָ
ל-ה ָעם ֵאלֶ ָ
ל-ה ָעם יִ ְהיֶ ה
יך ְּכ ׁשוּב ַהכּ ֹל ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ְמ ַב ֵּק ׁש ָּכ ָ
כָ ָ
ֹאמר
ישר ַהדָּ ָבר ְ ּב ֵעינֵ י ַא ְב ׁ ָשל ֹם ו ְּב ֵעינֵ י ָּכל-זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל .ה וַ ּי ֶ
ׁ ָשלוֹ ם .ד וַ ִ ּי ׁ ַ
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְק ָרא נָ א ַ ּגם לְ חו ׁ ַּשי ָה ַא ְר ִּכי וְ נִ ׁ ְש ְמ ָעה ַמ ְ ּ
ה-ב ִפיו ַ ּגם-הוּא .ו וַ ָ ּיבֹא חו ׁ ַּשי
ֹאמר ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ֵאלָ יו לֵ אמֹר ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה דִּ ֶ ּבר ֲא ִחית ֶֹפל ֲהנַ ֲע ֶשׂ ה
ל-א ְב ׁ ָשלוֹ ם וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ל-א ְב ׁ ָשלוֹ ם ל ֹא-טוֹ ָבה ָה ֵע ָצה
ֹאמר חו ׁ ַּשי ֶא ַ
ם-איִ ן ַא ָּתה ַד ֵ ּבר .ז וַ ּי ֶ
ֶאת-דְּ ָברוֹ ִא ַ
ת-א ִב ָ
יך
ֹאמר חו ׁ ַּשי ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶא ָ
ֲא ׁ ֶשר-יָ ַעץ ֲא ִחית ֶֹפל ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ּזֹאת .ח וַ ּי ֶ
ָ
ש ֶדה וְ ָא ִביך ִא ׁיש
ת-אנָ ׁ ָשיו ִּכי גִ בּ ִֹרים ֵה ּ ָמה ו ָּמ ֵרי נֶ ֶפ ׁש ֵה ּ ָמה ְּכדֹב ׁ ַשכּ וּל ַ ּב ּ ָ ׂ
וְ ֶא ֲ
ת-ה ָעם .ט ִה ֵ ּנה ַע ָּתה הוּא-נֶ ְח ָ ּבא ְ ּב ַא ַחת ַה ּ ְפ ָח ִתים אוֹ
ִמלְ ָח ָמה וְ ל ֹא יָ לִ ין ֶא ָ
ְ ּב ַא ַחד ַה ּ ְמקוֹ מֹת וְ ָהיָ ה ִּכנְ פֹל ָ ּב ֶהם ַ ּב ְּת ִח ָּלה וְ ׁ ָש ַמע ַה ׁ ּש ֵֹמ ַע וְ ָא ַמר ָהיְ ָתה ַמ ֵ ּג ָפה
ָ ּב ָעם ֲא ׁ ֶשר ַא ֲח ֵרי ַא ְב ׁ ָשל ֹם .י וְ הוּא גַ ֶ ּ
ן-חיִ ל ֲא ׁ ֶשר לִ בּ וֹ ְּכלֵ ב ָה ַא ְריֵ ה ִה ּ ֵמס
ם-ב ַ
יִ ּ ָמס ִּכי-י ֵֹד ַע ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי-גִ בּ וֹ ר ָא ִב ָ
י-חיִ ל ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ  .יא ִּכי יָ ַע ְצ ִּתי
יך ו ְּבנֵ ַ
ֵה ָאסֹף יֵ ָא ֵסף ָעלֶ ָ
יך כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמדָּ ן וְ ַע ְ ּ
ל-ה ָ ּים לָ רֹב
ר-ע ַ
ד-ב ֵאר ׁ ֶש ַבע ַּכחוֹ ל ֲא ׁ ֶש ַ
ו ָּפנֶ ָ
יך הֹלְ כִ ים ַ ּב ְק ָרב .יב ו ָּבאנ ּו ֵאלָ יו באחת ְ ּ
(ב ַא ַחד) ַה ּ ְמקוֹ מֹת ֲא ׁ ֶשר נִ ְמ ָצא
ל-ה ֲאנָ ׁ ִשים
ל-ה ֲא ָד ָמה וְ ל ֹא-נוֹ ַתר בּ וֹ ו ְּבכָ ָ
ׁ ָשם וְ נַ ְחנ ּו ָעלָ יו ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ּפֹל ַה ַּטל ַע ָ
ל-ה ִעיר
ל-עיר יֵ ָא ֵסף וְ ִה ּ ִ ׂ
שיא ּו כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָ
ם-א ִ
ם-א ָחד .יג וְ ִא ֶ
ר-א ּתוֹ ַ ּג ֶ
ֲא ׁ ֶש ִ
ם-צרוֹ ר.
ד-ה ַ ּנ ַחל ַעד ֲא ׁ ֶשר-ל ֹא-נִ ְמ ָצא ׁ ָשם ַ ּג ְ
ַה ִהיא ֲח ָבלִ ים וְ ָס ַח ְבנ ּו אֹתוֹ ַע ַ
ל-א ׁיש יִ ְשׂ ָר ֵאל טוֹ ָבה ֲע ַצת חו ׁ ַּשי ָה ַא ְר ִּכי ֵמ ֲע ַצת ֲא ִחית ֶֹפל.
ֹאמר ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם וְ כָ ִ
יד וַ ּי ֶ

עצת אחיתופל ,הנאמן לאבשלום ,היתה העצה הטובה ועצתו של חושי
הארכי ,שהיה סוכן שתול של דוד ,נועדה לצוד את אוזנם של אבשלום
והעם ולקסום להם .יש בה לא מעט אלמנטים פסיכולוגיים ,ובעצם
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היא הייתה עצה טיפשית ורעה שנועדה להכשיל ולהרוס אותם.
חושי יודע איך לפנות אל אבשלום ,הוא יודע כמה חשובים לו כבודו,
הופעתו ומעמדו .לכן הוא מתחנף אליו וזה עובד .הוא גם יודע שחשוב
לאבשלום להופיע במלוא הדרו ולעמוד בראש הצבא ולא לשלוח את
אחיתופל בראש הכוח.
אחיתופל מתאר מה עליהם לעשות באופן מוחשי למדי ואילו חושי
הארכי משתמש בדימויים יפים ועל כן הוא משכנע יותר .בימינו,
בחברה מודרנית ,היינו מבקשים מחושי הארכי לדבר יותר לעניין,
לא על דוב שכול בשדה וגם לא על לב אריה .היינו אומרים שהוא
פתטי ולא היינו אוהבים סגנון דיבור כזה המאפיין נואמים המדברים
בפאתוס .אבל אנשים באותה תקופה ציפו שמישהו ישכנע אותם,
ילהיב אותם .הדיבור העובדתי של אחיתופל אינו מדבר אליהם.
אכן ,אם מישהו רוצה לפנות לבני חברות מסורתיות ,גם בימינו ,עליו
להתאים את דיבורו לצורכיהם – כלומר להיות דרמטי ומלהיב יותר
ופחות יבש ,עובדתי ומפורט .מנחם בגין ,ראש ממשלת ישראל בשנים
 ,1983–1977היטיב לעשות זאת כשפנה לעדות המזרח בישראל.
מעניין שוב לציין שאחיתופל מציע להרוג רק את דוד המלך ולא
את כל העם אשר איתו .זוהי תזכורת נוספת כמה חשוב במלחמה עם
חברה מסורתית להכות את "המלך" או המנהיג ואין צורך לחסל את
כל העם .דומה שבעת החדשה שכחנו חוכמה זו המאפיינת ,כפי שצוין,
גם את משחק השחמט שמקורו במזרח.
אדם מודרני :אבשלום ,למה בחרת להילחם על פי עצתו של חושי
הארכי?
אבשלום :הוא דיבר במילים יותר יפות והיה משכנע יותר.
אדם מודרני :אני הייתי רוצה שיסבירו לי בהיגיון למה דרך אחת טובה
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מהשנייה ולא שישכנעו אותי.
אבשלום :מי שמסביר בהיגיון משאיר אותך לבד .מי שאכפת לו ממך
מנסה לשכנע אותך.

דוד רוצה למות במקום אבשלום – הורות נורמלית או פתולוגית?
ל-עלִ ַ ּית ַה ׁ ּ ַש ַער וַ ֵ ּי ְב ְּך וְ כֹה ָא ַמר ְ ּבלֶ כְ ּתוֹ ְ ּבנִ י
פרק יט :א וַ ִ ּי ְר ַ ּגז ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ַ ּי ַעל ַע ֲ
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבנִ י ְבנִ י ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ִמי-יִ ֵּתן מו ִּתי ֲאנִ י ַת ְח ֶּת ָ
יך ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבנִ י ְבנִ י .ב וַ ֻ ּי ַ ּגד
ל-א ְב ׁ ָשלוֹ ם .ג וַ ְּת ִהי ַה ְּת ׁ ֻש ָעה ַ ּב ּיוֹ ם
לְ יוֹ ָאב ִה ֵ ּנה ַה ּ ֶמלֶ ְך בּ ֹכֶ ה וַ ִ ּי ְת ַא ֵ ּבל ַע ַ
י-ש ַמע ָה ָעם ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא לֵ אמֹר נֶ ֱע ַצב ַה ּ ֶמלֶ ְך ַעל-
ל-ה ָעם ִּכ ׁ ָ
ַההוּא לְ ֵא ֶבל לְ כָ ָ
ְ ּבנוֹ  .ד וַ ִ ּי ְת ַ ּג ֵ ּנב ָה ָעם ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא לָ בוֹ א ָה ִעיר ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְת ַ ּג ֵ ּנב ָה ָעם ַה ִ ּנכְ לָ ִמים
ת-פנָ יו וַ ִ ּיזְ ַעק ַה ּ ֶמלֶ ְך קוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ְ ּבנִ י
ְ ּבנו ָּסם ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה .ה וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך לָ ַאט ֶא ּ ָ
ֹאמר ה ַֹב ׁ ְש ָּת ַה ּיוֹ ם
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבנִ י ְבנִ י .ו וַ ָ ּיבֹא יוֹ ָאב ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָ ּביִ ת וַ ּי ֶ
ָ
ָ
ל-ע ָב ֶד ָ
יך ַה ְמ ַמ ְּל ִטים ֶאת-נַ ְפ ׁ ְש ָך ַה ּיוֹ ם וְ ֵאת נֶ ֶפ ׁש ָ ּבנֶ יך ו ְּבנ ֶֹתיך וְ נֶ ֶפ ׁש
ת-פנֵ י כָ ֲ
ֶא ּ ְ
נָ ׁ ֶש ָ
ָ
ָ
ָ
יך וְ נֶ ֶפ ׁש ּ ִפלַ גְ ׁ ֶשיך .ז לְ ַא ֲה ָבה ֶאת-שׂ ֹנְ ֶאיך וְ לִ ְשׂ נֹא ֶאת-א ֲֹה ֶביך ִּכי ִה ַ ּג ְד ָּת ַה ּיוֹ ם
ִּכי ֵאין לְ ָך ָשׂ ִרים וַ ֲע ָב ִדים ִּכי יָ ַד ְע ִּתי ַה ּיוֹ ם ִּכי לא (לוּא) ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ַחי וְ כֻ ָּלנ ּו ַה ּיוֹ ם
יך .ח וְ ַע ָּתה קוּם ֵצא וְ ַד ֵ ּבר ַעל-לֵ ב ֲע ָב ֶד ָ
י-אז יָ ׁ ָשר ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ִּכי ַביהוָ ה
ֵמ ִתים ִּכ ָ
ָ
ָ
ָ
ל-ה ָר ָעה
י-אינְ ך יוֹ ֵצא ִאם-יָ לִ ין ִא ׁיש ִא ְּתך ַה ַּליְ לָ ה וְ ָר ָעה לְ ך זֹאת ִמ ָּכ ָ
נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ִּכ ֵ
ָ
ָ
ְ
ֲא ׁ ֶש ָ ּ
ל-ה ָעם
ר-ב ָאה ָעלֶ יך ִמ ְ ּנ ֻע ֶריך ַע ָ
ד-ע ָּתה .ט וַ ָ ּי ָקם ַה ּ ֶמלֶ ך וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַ ּב ׁ ּ ָש ַער וּלְ כָ ָ
ְ
ְ
ל-ה ָעם לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ך וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ס
ִה ִ ּגיד ּו לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה ַה ּ ֶמלֶ ך יוֹ ׁ ֵשב ַ ּב ׁ ּ ַש ַער וַ ָ ּיבֹא כָ ָ
ִא ׁיש לְ א ָֹהלָ יו.

דוד ,כפי שראינו ,קשור מאוד לילדיו וכעת הוא ממאן להיפרד
מאבשלום שמרד בו .הוא שרוי בדיכאון ומעדיף למות במקומו .האם
זה נורמלי? דומה שהתנהגות כזאת היא פתולוגית בכל תרבות :בנך
מנסה להרוג אותך ואתה מזדהה איתו עד כדי רצון למות במקומו.
עתה ברור לגמרי למה המלך דוד לא היה יכול לפתח בבניו יראת כבוד
לסמכותו .ומה עם העם שניצח במלחמה? הוא חשוב לדוד פחות.
התוצאה היא שהעם ,שמזדהה כידוע עם המלך ,חש מבויש אף על פי
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שניצח במלחמה .בימינו ,בחברה מודרנית ,קשה למצוא חוסר נפרדות
וגם חוסר הוגנות ברמה דומה .לאחדים מהשרים היו בעבר בנים
ששירתו ביחידות קרביות .קשה לדמיין מצב לחץ שבו הם יתייחסו
רק לבנם ולא יתנהגו באופן ממלכתי (אף על פי שמדובר במקרה של
נאמנות ולא של מרד) .דומה שבעת העתיקה אנשים קיבלו התנהגות
זאת של המנהיג באופן טבעי יותר .זכותו של המלך להתנהג באופן
אגוצנטרי על פי הרגשתו ,הם ודאי יגידו .בקרב בני החברה המסורתית
בימינו יהיו שיאמרו שלמנהיג מותר לעבור על החוק במגוון אופנים
(גניבה ,אונס וכדומה) משום שהוא המנהיג.
במקרה זה יואב מוחה על כך .הוא מאיים על דוד ,וזה מבין את
חומרת מעשהו ומתקנו .אכן ,חייו האישיים של המנהיג בעת החדשה
מסקרנים תמיד את כולנו ,משום ששם אנו רואים בן אדם ולא אוסף
של הצהרות .בעבר ,כשלא היו הצהרות ,היה קל יותר לראות את
האדם ולהזדהות איתו.
אדם מודרני :בני ישראל ,איך אתם מרגישים כשאתם רואים את המלך
בוכה על אבשלום?
בני ישראל :אנחנו מתביישים במה שעשינו .בגללנו הוא בוכה.

מה גורל הפילגשים ששכב איתן אבשלום?
פרק כ :ג וַ ָ ּיבֹא ָדוִ ד ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ יְ רו ׁ ָּש ִַלם וַ ִ ּי ַּקח ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵאת ֶע ֶשׂ ר-נָ ׁ ִשים ּ ִפלַ גְ ׁ ִשים
ֹא-בא
ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּנ ַ
יהם ל ָ
ית-מ ׁ ְש ֶמ ֶרת וַ יְ כַ לְ ְּכלֵ ם וַ ֲאלֵ ֶ
יח לִ ׁ ְשמֹר ַה ַ ּביִ ת וַ ִ ּי ְּתנֵ ם ֵ ּב ִ
וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ְצ ֻררוֹ ת ַעד-יוֹ ם ֻמ ָתן ַאלְ ְמנוּת ַח ּיוּת.

מה חטאן של הנשים שעליהן להישאר אלמנות עד יום מותן ואולי
גם ללא ילדים? מה הן עשו? שוב ,הנשים הן חפץ בידי הגברים .כיוון
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שאבשלום שכב איתן הן טמאות .אבל דוד יכול היה לשכב עם בת
שבע כשהיתה אשת איש ולאחר מכן להתחתן איתה .דומה שהסמלים
באותם ימים היו חזקים מההיגיון של האנשים .לנשים אלה לא היה
קיום בפני עצמן אלא באמצעות מה שהן סימלו – במקרה זה את
השפלתו של המלך .כיסוי נשים בחברות מסורתיות בעת החדשה
מזכיר את הצבת צורכי הגבר במקום הראשון ואת כניעתן של הנשים
לצרכים הללו.
אדם מודרני :דוד ,לא כואב לך הלב על פילגשיך מן העבר?
דוד :אולי ,אבל מה יגידו כולם אם אשיב אותן למעמדן?

מרד שבע בן בכרי – איך מסיימים מלחמה?
ל-ה ִעיר
פרק כ :טו וַ ָ ּיבֹא ּו וַ ָ ּי ֻצר ּו ָעלָ יו ְ ּב ָא ֵבלָ ה ֵ ּבית ַה ּ ַמ ֲעכָ ה וַ ִ ּי ׁ ְש ּ ְפכ ּו סֹלְ לָ ה ֶא ָ
יתם לְ ַה ּ ִפיל ַהחוֹ ָמה .טז וַ ִּת ְק ָרא
ל-ה ָעם ֲא ׁ ֶשר ֶאת-יוֹ ָאב ַמ ׁ ְש ִח ִ
וַ ַּת ֲעמֹד ַ ּב ֵחל וְ כָ ָ
ד-ה ָ ּנה וַ ֲא ַד ְ ּב ָרה
ן-ה ִעיר ׁ ִש ְמע ּו ׁ ִש ְמע ּו ִא ְמרוּ-נָ א ֶאל-יוֹ ָאב ְק ַרב ַע ֵ
ִא ׁ ּ ָשה ֲחכָ ָמה ִמ ָ
ֵאלֶ ָ
ֹאמר לוֹ ׁ ְש ַמע
ֹאמר ָאנִ י וַ ּת ֶ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ַא ָּתה יוֹ ָאב וַ ּי ֶ
יה וַ ּת ֶ
יך .יז וַ ִ ּי ְק ַרב ֵאלֶ ָ
אשֹנָ ה לֵ אמֹר
ֹאמר לֵ אמֹר דַּ ֵ ּבר יְ ַד ְ ּבר ּו ָב ִר ׁ
ֹאמר ׁש ֵֹמ ַע ָאנֹכִ י .יח וַ ּת ֶ
דִּ ְב ֵרי ֲא ָמ ֶת ָך וַ ּי ֶ
ׁ ָשאוֹ ל יְ ׁ ָש ֲאל ּו ְ ּב ָא ֵבל וְ כֵ ן ֵה ַת ּמוּ .יט ָאנֹכִ י ׁ ְשלֻ ֵמי ֱאמוּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ָּתה ְמ ַב ֵּק ׁש
לְ ָה ִמית ִעיר וְ ֵאם ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל לָ ּ ָמה ְת ַב ַּלע נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה.
ם-א ׁ ְש ִחית .כא ל ֹא-כֵ ן
ם-א ַב ַּלע וְ ִא ַ
ֹאמר ָחלִ ילָ ה ָחלִ ילָ ה לִ י ִא ֲ
כ וַ ַ ּי ַען יוֹ ָאב וַ ּי ַ
ְ
ַהדָּ ָבר ִּכי ִא ׁיש ֵמ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ׁ ֶש ַבע ֶ ּב ִ ּ
ן-בכְ ִרי ׁ ְשמוֹ נָ ָשׂ א יָ דוֹ ַ ּב ּ ֶמלֶ ך ְ ּב ָדוִ ד ְּתנוּ-אֹתוֹ
ָ
ְ
ֹאשוֹ ֻמ ׁ ְשלָ ך ֵאלֶ יך ְ ּב ַעד
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶאל-יוֹ ָאב ִה ֵ ּנה ר ׁ
לְ ַבדּ וֹ וְ ֵאלְ כָ ה ֵמ ַעל ָה ִעיר וַ ּת ֶ
ַהחוֹ ָמה .כב וַ ָּתבוֹ א ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ָּ
ֹאש ׁ ֶש ַבע ֶ ּבן-
ל-ה ָעם ְ ּב ָחכְ ָמ ָת ּה וַ ִ ּיכְ ְרת ּו ֶאת-ר ׁ
ל-כ ָ
ל-ה ִעיר ִא ׁיש לְ א ָֹהלָ יו וְ יוֹ ָאב
ִ ּבכְ ִרי וַ ַ ּי ׁ ְשלִ כ ּו ֶאל-יוֹ ָאב וַ ִ ּי ְת ַקע ַ ּב ׁ ּש ָֹפר וַ ָ ּי ֻפצ ּו ֵמ ַע ָ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך.
ׁ ָשב יְ רו ׁ ָּש ִַלם ֶא ַ

כפי שכבר אמרנו ,באותם הימים די היה בהריגת המלך או המנהיג
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לסיום המלחמה ולא היה צורך להילחם בנאמניו ולהרוג אותם.
ההזדהות עם המנהיג חזקה מאוד בחברות המסורתיות של פעם וגם
באלה של ימינו .החברה בנויה כפירמידה עם קודקוד כך שלפרט אין
חשיבה עצמאית והמערכת כולה מנוהלת על פי רוב על ידי אדם אחד.
על כן פגיעה בו פירושה ניצחון .בחברה דמוקרטית מודרנית ,לעומת
זאת ,ניתן להתנקש בחיי המנהיג והשלטון יישאר יציב (רצח ג'ון
קנדי ורצח יצחק רבין) משום שזו חברה של אינדיבידואלים שבה כל
אחד חש את עצמו כסמכות כלשהי ואין הזדהות טוטלית עם סמכות
מרכזית אחת .לבני החברה המסורתית קשה לתפוס לעיתים שהמנהיג
יכול למות או להירצח משום שלדידם הוא חצי אלוהים .זכורה לי
בחורה פלסטינית אחת שהשתתפה בשיחה שבה עלתה האפשרות
שערפאת יירצח – היא החלה לרעוד .מות האב הגדול היה בלתי נתפס
בעיניה .מאחר שבחברות מסורתיות האדם לא חווה את עצמו עצמאי
ונפרד ,כשדמות הסמכות מחוסלת הפרט מוצא עצמו מבולבל למדי
ועשוי להצטרף לדמות סמכות אחרת בעלת אג'נדה אחרת .כך למשל
אותם מפגינים שתמכו בסדאם חוסיין הפגינו נגדו למחרת היום כאשר
הכוחות האמריקניים פלשו והפילו אותו.
בימינו ,כפי שאמרנו ,מנהיגים דמוקרטים נמנעים על פי רוב מלפגוע
במנהיגים של חברות מסורתיות מתוך הנחה דמוקרטית שבעצם העם
עומד מאחוריהם ומבלי להבין שאיש לא בחר בהם באמת וגם אם
כן נבחרו באופן דמוקרטי ,זו עדיין לא דמוקרטיה הדורשת מוכנות
התפתחותית-נפשית של הפרט (בעיקר אינדיבידואציה ונפרדות) .אם
אכן המנהיג נבחר באופן דמוקרטי הרי זו הבעיה של העם אבל אם
הוא שולט באמצעות כוחו אין שום סיבה שלא לפגוע בו ולחסוך בכך
חיי בני אדם רבים שייפגעו במקרה של מלחמה.
האישה החכמה שוב פועלת .בפעם הראשונה שלח יואב אישה
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חכמה אל דוד כדי לשכנעו להחזיר את בנו אבשלום .הפעם אישה
חכמה אחרת מונעת השמדת עיר שלמה .אם כן ,מעמד האישה בעת
העתיקה היה מורכב .בדרך כלל היא היתה קורבן של התנהגות גברית
שרירותית והתייחסו אליה כאל חפץ .כך למשל הפך דוד את עשר
פילגשיו לאלמנות לכל חייהן משום שאבשלום שכב איתן .אבל נשים
היו יכולות גם להיות אלה שמושכות בחוטים בבית ,כמו שרה ורבקה
בשעתו .כעת הן מובילות בחוכמתן החלטות חשובות .אכן ,בעת
העתיקה לא הכול היה מקשה אחת והיחס לנשים היה מורכב ויכול
היה להשתנות בהתאם לזמן ולמקום .ככלל ,היחס לבני אדם בעת
העתיקה לא היה רציונלי ואף לא עקיב .עקיבות דורשת חשיבה לוגית
מסודרת ולא חשיבה אסוציאטיבית המבוססת על רגשות.
אדם מודרני :אישה חכמה ,לא חששת לקחת תפקיד שהיה צריך
לעשות מנהיג גבר?
אישה חכמה :אני אמא שלהם ואני חייבת להציל אותם.

יש רעב – מי משלם את המחיר?
ימי ָדוִ ד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ׁ ָשנָ ה ַא ֲח ֵרי ׁ ָשנָ ה וַ יְ ַב ֵּק ׁש דָּ וִ ד
פרק כא :א וַ יְ ִהי ָר ָעב ִ ּב ֵ
ל-שאוּל וְ ֶא ֵ ּ
ר-ה ִמית ֶאת-
ל-א ׁ ֶש ֵ
ל-בית ַהדָּ ִמים ַע ֲ
ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ׁ ָ
ת-פנֵ י יְ הוָ ה וַ ּי ֶ
ֶא ּ ְ
ְ
יהם וְ ַה ִ ּג ְבעֹנִ ים ל ֹא ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
ַה ִ ּג ְבעֹנִ ים .ב וַ ִ ּי ְק ָרא ַה ּ ֶמלֶ ך לַ ִ ּג ְבעֹנִ ים וַ ּי ֶ
ם-מ ֶ ּי ֶתר ָה ֱאמ ִֹרי ו ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו לָ ֶהם וַ יְ ַב ֵּק ׁש ׁ ָשאוּל לְ ַהכּ ָֹתם
ֵה ּ ָמה ִּכי ִא ִ
ל-ה ִ ּג ְבעֹנִ ים ָמה ֶא ֱע ֶשׂ ה לָ כֶ ם
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ַ
ְ ּב ַקנּ ֹאתוֹ לִ ְבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ יהו ָּדה .ג וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו לוֹ ַה ִ ּג ְבעֹנִ ים ֵאין-לי (לָ נוּ) ֶּכ ֶסף
ו ַּב ּ ָמה ֲאכַ ּ ֵפר ו ָּב ְרכ ּו ֶאת-נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה .ד וַ ּי ְ
ם-שאוּל וְ ִע ֵ ּ
ה-א ֶּתם
ֹאמר ָמ ַ
ם-ביתוֹ וְ ֵאין-לָ נ ּו ִא ׁיש לְ ָה ִמית ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ּי ֶ
וְ זָ ָהב ִע ׁ ָ
ְ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּלנ ּו וַ ֲא ׁ ֶשר דִּ ּ ָמה-לָ נ ּו
ֹאמר ּו ֶא ַ
א ְֹמ ִרים ֶא ֱע ֶשׂ ה לָ כֶ ם .ה וַ ּי ְ
נִ ׁ ְש ַמ ְדנ ּו ֵמ ִה ְתיַ צֵּ ב ְ ּבכָ ְ ּ
ל-ג ֻבל יִ ְשׂ ָר ֵאל .ו ינתן( -יֻ ַּתן) לָ נ ּו ׁ ִש ְב ָעה ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ָ ּבנָ יו
וְ הוֹ ַק ֲענוּם לַ יהוָ ה ְ ּבגִ ְב ַעת ׁ ָשאוּל ְ ּב ִחיר יְ הוָ ה
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וַ ּי ֶ
ל-מ ִפיב ׁ ֶֹשת ֶ ּבן-יְ הוֹ נָ ָתן ֶ ּב ׁ ָ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲאנִ י ֶא ֵּתן .ז וַ ַ ּי ְחמֹל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַע ְ
ן-שאוּל .ח וַ ִ ּי ַּקח ַה ּ ֶמלֶ ְך
ל-ש ֻב ַעת יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶשר ֵ ּבינ ָֹתם ֵ ּבין דָּ וִ ד ו ֵּבין יְ הוֹ נָ ָתן ֶ ּב ׁ ָ
ַע ׁ ְ
ת-מ ִפב ׁ ֶֹשת
ֶא ׁ ְ
ת-שנֵ י ְ ּבנֵ י ִר ְצ ּ ָפה ַב ַ
ת-א ְרמֹנִ י וְ ֶא ְ
ת-א ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ ׁ ָשאוּל ֶא ַ
יאל ֶ ּב ַ ּ
ן-ב ְרזִ ַּלי ַה ּ ְמחֹלָ ִתי .ט
ת-שאוּל ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ ַע ְד ִר ֵ
ת-ח ֵמ ׁ ֶשת ְ ּבנֵ י ִמיכַ ל ַ ּב ׁ ָ
וְ ֶא ֲ
(ש ַב ְע ָּתם) יָ ַחד
וַ ִ ּי ְּתנֵ ם ְ ּביַ ד ַה ִ ּג ְבעֹנִ ים וַ ּי ִֹק ֻ
יעם ָ ּב ָהר לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ ִ ּי ּ ְפל ּו שבעתים ׁ ְ
אשֹנִ ים תחלת ִ ּ
(ב ְת ִח ַּלת) ְק ִציר ְשׂ ע ִֹרים.
ימי ָק ִציר ָ ּב ִר ׁ
והם (וְ ֵה ּ ָמה) ֻה ְמת ּו ִ ּב ֵ

דוד או הסופר התנ"כי מייחסים את הרעב לפגיעתו של שאול
בגבעונים .חייבת להיות סיבה לסבל שלנו ,הם אומרים .הרי בני אותה
תקופה לא יעלו בדעתם שרעב יתחולל מסיבות אקלימיות עולמיות.
עולם הסיבה והתוצאה הוא אסוציאטיבי :כל דבר יכול להיות קשור
לכל דבר ,כמו בחלום .בחברה מודרנית אנו נשתמש במחקר מבוקר
כדי להסיק ששני אירועים מקיימים ביניהם קשר של סיבה ותוצאה.
אבל באותם ימים ,באין מדע ובאין חשיבה מסודרת ,הרי חוקי השימור
של שכר ועונש הקיימים בנפש האדם פועלים .לא ייתכן שאני סובל
(רעב) מבלי שנעשה משהו שלא כשורה .כך חש ילד שמקבל עונש
מאביו שאינו אומר לו במה חטא .כעת עליו לגלות היכן שגה .החשיבה
שאין סיבה מסוימת לאירוע (אקראיות) או שהסיבה אינה תלויה בי
(איתני הטבע) דורשת כושר הפשטה שלא היה לאנשים באותם
ימים .גם בימינו ,בחברה המודרנית ,כשאנשים מקבלים מכה קשה
הם עלולים לנסות ולחפש הקשרים וסיבות שאינם קיימים באמת .כך
למשל אנשים שלוקים במחלות חשוכות מרפא ינסו כל מיני מתכונים
ותרופות עממיות שאין להם שחר או שיפנו לאלוהים ,מה שלא עשו
בעבר ,יבקשו ממנו בקשות ,יבטיחו הבטחות וכמובן יחפשו היכן
חטאו .ברגעים ובמצבים האלה האדם המודרני מצוי ברגרסיה והוא
שב לחשיבה שהיתה מנת חלקנו בעברנו התרבותי ומנת חלקו בעברו
האישי.
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הגבעונים רוצים נקמה .לא פיצויים כספיים ,פשוט נקמה .מדוע?
אכן ,יש משהו בטבע האנושי שהאדם המודרני כבר הספיק לעיתים
לשכוח – נקמה יכולה להיות מתוקה .יש בנקמה מרכיב אבולוציוני
הגורם לאדם להיזהר מלפגוע ברעהו כדי שלא ינקום בו .לאחר הנקמה
האדם נרגע .אולי משום שהחזיר לעצמו משהו מכוח ההרתעה המקורי
שאבד .בחברה מודרנית אנו מתביישים להודות בהתעוררות של רצון
לנקמה ,משום שהנקמה ממוקדת באחר ולא בעצמי .בן התרבות
המודרנית עשוי לומר לעצמו – איזו תועלת תצמח לי מנקמה? האחר
אומנם יסבול אבל אני לא ארוויח מכך דבר .במשפטי רצח בחברה
המודרנית אנו נותנים לרוצח עונש משום שאנו רוצים ליצור הרתעה
ממעשים כאלה .אנו רוצים גם לחנך את הרוצח בכלא ולשקם את
התנהגותו .אבל בן החברה המודרנית יסתיר על פי רוב את מרכיב
הנקמה הכלול בעונש ולא ימהר להודות בו אף על פי שללא ספק הוא
קיים עמוק בטבע האנושי של כולנו.
הגבעונים רוצים נקמת דם .אין צורך לרצוח את מי שפגע בהם –
שאול – שכבר אינו בין החיים .די להרוג אחדים מבני משפחתו .זוהי
אחריות קולקטיבית במיטבה .מצב עניינים זה מדרבן את האנשים
להיות אחראים זה על זה משום שכל אחד מהם יכול לגרום לכך
שהאחר ייפגע .בחברה מודרנית לא יעלה על הדעת שמישהו ישלם
בעבור משהו שמישהו מבני משפחתו עשה( .בצבא ,המזכיר במבנהו
חברה סמכותית קולקטיבית ,עדיין מקובלת ענישה קולקטיבית].
הבחירה של דוד מי יחיה ומי ימות היא רגשית ,פשוטה ומצמררת.
איננו שומעים על לבטים קשים – כך נראו חיי אדם באותם ימים.
האדם לא היה אינדיבידואל העומד בזכות עצמו ולחייו לא היה ערך
עליון .הוא היה חלק ממערכת גדולה יותר הקובעת את גורלו .באין
מערכת לוגית ,רציונלית המחייבת עקיבות ,תחושותיו של דוד גורמות
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לו לעיתים להיות חנון ורחום (כך סלח דוד לשמעי בן גרא שקילל
אותו כשהוא ברח מאבשלום) ולעיתים אכזר מאין כמוהו כמו בסיפור
זה .מה באמת מניע את דוד? האם דבר אלוהים אינו אלא תירוץ
לחיסול חשבונות עם משפחת שאול? צדק הדורש סדר לא היה הדבר
החזק בהתנהגותם של בני העת העתיקה .אומנם כתבי הקודש הטיפו
לצדק עקיב ומסודר אולם התרבות וחיי היום-יום ודאי היו שונים.
מצב רוחו של השליט קבע גורלות וחוכמת החיים של הסובבים אותו
אפשרה להם למצוא חן בעיניו ולשרוד.
עוד פרט מעניין הוא שדוד בוחר לתת את העונש לילדים על מעשי
הוריהם (במקרה זה הסב שאול הוא החוטא) .דבר זה עשוי להזכיר
הקרבת ילדים לאלים בעת העתיקה .המסר הוא שהילד הוא רכושו
של ההורה וניתן לנקום בהורה באמצעות פגיעה בילד או להשתמש בו
לפיוס האל .ודאי שתפיסה זו הפוכה לגמרי מן התפיסה בעת החדשה
הגורסת שההורה אחראי על התנהגות ילדו משום שהוא זה שגידל
אותו .בעת העתיקה אם הילד סרח (בן סורר ומורה) ,תפקיד ההורה
היה להסגיר אותו לזקני עירו כדי שיסקלו אותו באבנים (דברים כא,
יח–כא) .אנו מתרשמים כמה היכולת לקבל אחריות היתה מוגבלת
בעת העתיקה.
אדם מודרני :דוד ,אני יכול להסביר לך למה יש בצורת .זה קורה אחת
לכמה שנים עקב מחזור הטבע שאינו תלוי בחטאי שאול.
דוד :אתה רוצה להגיד לי ששום אדם לא אחראי לזה?!
אדם מודרני :דוד ,על תיתמם ,רצית לחסל את שושלת שאול ולצורך
כך השתמשת בבצורת.
דוד :מי אמר לך?
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דוד כמעט נהרג – האם המפקד צריך ללכת בראש?
פרק כא :טו וַ ְּת ִהי-עוֹ ד ִמלְ ָח ָמה לַ ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ֵ ּי ֶרד דָּ וִ ד וַ ֲע ָב ָדיו ִע ּמוֹ
ת-פלִ ׁ ְש ִּתים וַ ָ ּי ַעף דָּ וִ ד .טז וישבו (וְ יִ ׁ ְש ִ ּבי) ְ ּבנֹב ֲא ׁ ֶשר ִ ּבילִ ֵידי ָה ָר ָפה
וַ ִ ּי ָּל ֲחמ ּו ֶא ּ ְ
ֹאמר לְ ַהכּ וֹ ת ֶאת-
ו ִּמ ׁ ְש ַקל ֵקינוֹ ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ִמ ׁ ְש ַקל נְ ח ׁ ֶֹשת וְ הוּא ָחגוּר ֲח ָד ׁ ָשה וַ ּי ֶ
ת-ה ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתי וַ יְ ִמ ֵתה ּו ָאז נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו ַאנְ ׁ ֵשי-
ישי ֶ ּב ְ
דָּ וִ ד .יז וַ ַ ּי ֲעזָ ר-לוֹ ֲא ִב ׁ ַ
ן-צרוּיָ ה וַ ַ ּי ְך ֶא ַ
ֹא-ת ֵצא עוֹ ד ִא ָּתנ ּו לַ ּ ִמלְ ָח ָמה וְ ל ֹא ְתכַ ֶ ּבה ֶאת-נֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָדוִ ד לוֹ לֵ אמֹר ל ֵ

האם על המלך לצאת בראש חייליו? בעת העתיקה דומה שבקרבות
מכריעים המלך נלחם עם חייליו .כך נפלו שאול ויהונתן במערכה מול
הפלישתים ,וכך מסופר שוב ושוב כיצד נלכדו המלכים שנלחמו בהם
בני ישראל .המלך שנלחם עם חייליו או עמד בראשם שימש בחברות
המסורתיות ,שבהן החשיבה העצמאית מועטה והחיקוי גדול ,דמות
הזדהות וודאי הפיח כוח בלוחמים בעידן שהתקשורת היחידה היתה
הראייה .והנה מסופר שאנשי דוד החליטו שהמלך לא יצא איתם עוד
למלחמה משום שאם ייפגע תהיה בכך משום פגיעה ב"נר ישראל"
שעלול לכבות .אנו רואים שוב את המשמעות העצומה של הזדהות
עם המנהיג בעת העתיקה ואת ההתלבטות כיצד לנצל הזדהות זאת
– האם לסכן אותו בשדה הקרב לטובת הכוחות הלוחמים או דווקא
לשמור עליו מאחור שלא ייפגע? בימינו ,בכל צבא שמכבד את עצמו
המפקדים צריכים לעמוד בראש הכוחות .במלחמה מודרנית חיילים
ששרויים בלחץ נוטים להתנהג כקבוצה מלוכדת מן העת העתיקה.
על כן ,אין שואלים חייל מסתער מה הוא מרגיש ונאמנותו לחבריו
ולמפקד היא הדוחפת אותו קדימה .כך בעת סכנה כולנו חווים תהליכי
רגרסיה שבהם אנו מזדהים עם הקבוצה והסמכות .בכמה מצבאות ערב
החיילים נשלחו להילחם בעבר לפני מפקדיהם מה שהכשיל אותם,
ואילו בצה"ל הקריאה המפורסמת של המפקדים – "אחרי!" – הובילה

296

ד"ר עפר גרוזברד

את הכוחות .עם זאת ,אין היגיון כמובן בכך שהמפקד העליון של צבא
מודרני יהיה בזירה ,לא משום שרוצים לשמור על חייו היקרים יותר
ועל מה שהוא מסמל ,אלא משום שעליו לפקד על כל המערכה.
אדם מודרני :דוד ,מה אתה חושב על מקומו של המפקד בקרב?
דוד :אנשי אמרו שאני צריך להישאר מאחור.

אלוהים דורש מדוד לבחור את העונש שיקבל העם – האם זו
שיטת התעללות?
[אלוהים גורם לדוד לספור את העם ומעניש אותו על כך]
ְ
פרק כד :יא ו ְּד ַבר-יְ הוָ ה ָהיָ ה ֶא ָ ּ
ל-גד ַה ָ ּנ ִביא חֹזֵ ה ָדוִ ד לֵ אמֹר .יב ָהלוֹ ך וְ ִד ַ ּב ְר ָּת
ָ
ָ
ת-מ ֶהם וְ ֶא ֱע ֶשׂ ה-
ֶאל-דָּ וִ ד כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ׁ ָשל ֹׁש ָאנֹכִ י נוֹ ֵטל ָעלֶ יך ְ ּב ַחר-לְ ך ַא ַח ֵ
ֹאמר לוֹ ֲה ָתבוֹ א לְ ָך ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ָר ָעב ְ ּב ַא ְר ֶצךָ
ָּל ְך .יג וַ ָ ּיבֹא-גָ ד ֶאל-דָּ וִ ד וַ ַ ּי ֶ ּגד-לוֹ וַ ּי ֶ
י-צ ֶר ָ
ם-היוֹ ת ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים דֶּ ֶבר
יך וְ הוּא ר ְֹד ֶפ ָך וְ ִא ֱ
ם-של ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים נֻ ְס ָך לִ ְפנֵ ָ
ִא ׁ ְ
ָ
ֹאמר דָּ וִ ד ֶא ָ ּ
ל-גד ַצר-לִ י
ה-א ׁ ִשיב ׁשֹלְ ִחי דָּ ָבר .יד וַ ּי ֶ
ְ ּב ַא ְר ֶצך ַע ָּתה דַּ ע ו ְּר ֵאה ָמ ָ
ְמאֹד נִ ּ ְפלָ ָ ּ
ל-א ּפֹלָ ה .טו וַ ִ ּי ֵּתן יְ הוָ ה
ד-א ָדם ַא ֶ
י-ר ִ ּבים ַר ֲח ָמו ו ְּביַ ָ
ה-נא ְביַ ד-יְ הוָ ה ִּכ ַ
ן-ה ָעם ִמדָּ ן וְ ַע ְ ּ
ד-ב ֵאר ׁ ֶש ַבע
דֶּ ֶבר ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַהבּ ֶֹקר וְ ַע ֵ
ד-עת מוֹ ֵעד וַ ָ ּי ָמת ִמ ָ
ׁ ִש ְב ִעים ֶאלֶ ף ִא ׁיש.

אלוהים נותן לדוד לבחור איזה עונש הוא רוצה מתוך מגוון עונשים
חמורים – זוהי התנהגות סדיסטית ללא ספק .לבן החברה המודרנית
קשה לחשוב על הורה שנוהג כך בילדיו .אלוהים מבקש לראות את
דוד מתייסר ובוחר את עונשו בעצמו .עצם הפעולה הזאת מונעת
באופן לא מודע מהאדם להאשים את הסמכות בעונש שהוא קיבל –
הרי הוא בחר את העונש בעצמו .כך נוהגים לא אחת הורים וסמכויות
בחברות מסורתיות .הם מענישים את האדם באופן שיגרום לו לכעוס
על עצמו וימנע ממנו למרוד בסמכות .אם מהחברה המסורתית עשויה
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לומר לבנה" :למה אתה מכריח אותי להעניש אותך?!" כך אמר
החמאס בזמנו" :הציונים האלה הם כל כך מטומטמים ,הם מכריחים
אותנו לירות בהם" .אם הסמכות מענישה הרי היא מזמינה כעס עליה.
אבל אם האדם בחר – אף שהסמכות הכריחה אותו לבחור – בעומק
התודעה הדבר עשוי להיתפס כמשהו שהאדם עולל לעצמו וזו בדיוק
כוונת הסמכות .לעיתים הסמכות נותנת עונש ואינה מסבירה מה חטאו
של האדם (כך נתפסת השואה על ידי מקצת יהודים הדתיים; בסיפור
פילגש בגבעה והמלחמה בבני בנימין אלוהים שולח את בני ישראל
להילחם והם מפסידים במערכה ללא הסבר) .גם אז קשה לכעוס על
הסמכות משום שהפרט עלול לחוש שהוא עשה מעשה נורא ואיום
והוא אפילו לא מודע לו .במקרים אחרים ראינו שאלוהים מקשיח
את לב האדם כדי להעניש אותו בעונש גדול יותר (מקרה פרעה).
בפועל דמות הסמכות יכולה להתגרות בכפוף לה כדי שיגיב והיא
תוכל להכביד את עונשו (שמואל מאחר במתכוון כששאול מחכה לו
במתח רב לפני הקרב) .אלה משחקי שליטה שמחזקים את שליטתו
של השליט בכפוף לו .ישנם מקרים שהפרט לא עשה דבר וכל מטרת
השליט היא שאחרים יראו וייראו .כך מעלילים על אנשים בחברות
מסורתיות שריגלו לטובת האויב למשל אף שלא עשו דבר .כך הרג
אלוהים את עוזה ,שאחז בארון האלוהים כדי למנוע את נפילת הארון
(שמואל ב ו) .באופן זה השליט צובר כוח והשפעה .בחברה מודרנית
על פי רוב לא נעז לחשוב במונחים כאלה שמכונסים כולם בכותרת
של התעללות ,אולם באותם זמנים זו היתה התנהגותו הלגיטימית של
השליט.
המעניין הוא שבסופו של דבר אלוהים מצטייר בעיני דוד כרחמן
ולא כמתעלל .אכן ,הטריק של אלוהים עבד.
אדם מודרני :אלוהים ,לשם מה המשחקים האכזריים האלה?
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אלוהים :איזה משחק? מה ,אתה רוצה שלא אתן לדוד לבחור?
אדם מודרני :לדעתי אתה מתעלל.
אלוהים :למה אתה אומר "לדעתי"? כאילו אתה נורא חשוב .אפילו אני
לא אומר "לדעתי".

מלכים א
אבישג השונמית – איך נראו חייו האינטימיים של המלך הזקן?
ֹאמר ּו לוֹ
פרק א :א וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד זָ ֵקן ָ ּבא ַ ּב ָ ּי ִמים וַ יְ כַ ֻּסה ּו ַ ּב ְ ּבגָ ִדים וְ ל ֹא יִ ַחם לוֹ  .ב וַ ּי ְ
ֲע ָב ָדיו יְ ַב ְק ׁש ּו לַ אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך נַ ֲע ָרה ְבתוּלָ ה וְ ָע ְמ ָדה לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ו ְּת ִהי-לוֹ סֹכֶ נֶ ת
יק ָך וְ ַחם לַ אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .ג וַ יְ ַב ְק ׁש ּו נַ ֲע ָרה יָ ָפה ְ ּבכֹל ְ ּגבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ׁ ָשכְ ָבה ְב ֵח ֶ
ְ
ד-מאֹד
ת-א ִב ׁ ַ
וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ֶא ֲ
ישג ַה ׁ ּשוּנַ ּ ִמית וַ ָ ּי ִבא ּו א ָֹת ּה לַ ּ ֶמלֶ ך .ד וְ ַה ַ ּנ ֲע ָרה יָ ָפה ַע ְ
ְ
וַ ְּת ִהי לַ ּ ֶמלֶ ְך סֹכֶ נֶ ת וַ ְּת ׁ ָש ְר ֵתה ּו וְ ַה ּ ֶמלֶ ך ל ֹא יְ ָד ָע ּה.

בחברות מודרניות מקובל לשמור על פרטיותו של האדם .כלומר ,יש
הפרדה ברורה בין פנים לחוץ ,בין מה שחושפים לציבור ומה שאין
חושפים .אבל בחברות מסורתיות ,שהן על פי רוב גם קולקטיביות ובהן
הפרט חי בהתמזגות עם קבוצה ,הגבולות בין פנים לחוץ מטושטשים,
לפחות יחסית לחברה מודרנית .כך קורה שחלקים ניכרים ממה
שבחברה מודרנית מקובל להסתיר גלויים לעיני כול .הסופר התנ"כי
מספר שלדוד קר וקשה לחמם את גופו .סביר להניח שרופאיו של
ראש ממשלה או נשיא בימינו לא היו משתפים את הציבור בפרט
זה ,ובוודאי לא היו משתפים את הציבור בפיסת המידע שהמלך כבר
אינו מסוגל לקיים יחסי מין .משה דיין ,שר הביטחון לשעבר ,סיפר
על מפגש עם ראש ממשלת הודו .במפגש סיפר לו ראש הממשלה על
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הרגליו המיניים ומשה דיין נותר המום .הוא לא חשב שזה מן הדברים
שדיפלומטים עשויים לשתף בו איש את רעהו .אבל יש לזכור שהודו,
ודאי באותם ימים ,היתה מדינה בעלת נטיות מסורתיות -קולקטיביות
מובהקות.
מאחר שבעת העתיקה האדם התקשה לקבל אחריות אישית ,גם
יצריו – יהיו אלה היצר המיני או יצר התוקפנות – התקבלו ביתר
הבנה .כך ניתן לסלוח על רציחות (ערי מקלט ,דוד ואוריה ובימינו
סולחה על נקמת דם) ולהתפייס ,לקחת כמה נשים ,בין היתר כדי
לספק את צרכיו המיניים של הגבר ללא התחשבות ברגשות האישה,
ולהביא למלך הזקן בחורה צעירה יפה כדי שתחמם אותו .מאחר
שבימי קדם אנשים חונכו לשרת ,ייתכן שאבישג השונמית ראתה
בתפקיד זה כבוד רב .כרגיל ,לא נדע מה נשים חשו וחשבו משום
שעל פי רוב לרצונותיהן לא היה מקום .כך ,מצד אחד עולם גברי יצרי
ללא כל קבלת אחריות ומצד אחר עולם רגשי נשי מחוק – שני מצבים
רגשיים חסרי נפרדות ואינדיבידואציה.
אדם מודרני :עבדי דוד ,שמיכה חמה לא עדיף?
עבדי דוד :אישה צעירה יפה מחממת לא רק את הגוף ,אלא גם את
הנפש.

הקרב על המלוכה א – איך אדם נעשה מלך?
ן-ח ִ ּגית ִמ ְתנַ ּ ֵ ׂ
שא לֵ אמֹר ֲאנִ י ֶא ְמל ְֹך וַ ַ ּי ַעשׂ לוֹ ֶרכֶ ב ו ָּפ ָר ׁ ִשים
פרק א :ה וַ ֲאדֹנִ ָ ּיה ֶב ַ
ית
וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ִא ׁיש ָר ִצים לְ ָפנָ יו .ו וְ ל ֲ
ֹא-ע ָצבוֹ ָא ִביו ִמ ָ ּי ָמיו לֵ אמֹר ַמדּ ו ַּע ָּככָ ה ָע ִשׂ ָ
ב-ת ַֹאר ְמאֹד וְ אֹתוֹ יָ לְ ָדה ַא ֲח ֵרי ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם .ז וַ ִ ּי ְהי ּו ְד ָב ָריו ִעם יוֹ ָאב
וְ גַ ם-הוּא טוֹ ּ
ּ
ּ
כּ
כּ
ן-צרוּיָ ה וְ ִעם ֶא ְביָ ָתר ַה ֵֹהן וַ ַי ְעזְ ר ּו ַא ֲח ֵרי ֲאדֹנִ ָיה .ח וְ ָצדוֹ ק ַה ֵֹהן ו ְּבנָ יָ ה ּו
ֶ ּב ְ
ֶבן-יְ הוֹ יָ ָדע וְ נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא וְ ׁ ִש ְמ ִעי וְ ֵר ִעי וְ ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים ֲא ׁ ֶשר לְ ָדוִ ד ל ֹא ָהי ּו ִעם-
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ֲאדֹנִ ָ ּיהוּ .ט וַ ִ ּיזְ ַ ּבח ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו צֹאן ו ָּב ָקר ו ְּמ ִריא ִעם ֶא ֶבן ַה ּז ֶֹחלֶ ת ֲא ׁ ֶש ֵ
רֹגֵ ל וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ָּ
ל-אנְ ׁ ֵשי יְ הו ָּדה ַע ְב ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ְך .י וְ ֶאת-
ת-כ ֶ
ל-א ָחיו ְ ּבנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וּלְ כָ ַ
ֹאמר נָ ָתן
ת-שלֹמֹה ָא ִחיו ל ֹא ָק ָרא .יא וַ ּי ֶ
ת-ה ִ ּגבּ וֹ ִרים וְ ֶא ׁ ְ
נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא ו ְּבנָ יָ ה ּו וְ ֶא ַ
ֶא ַ ּ
ן-ח ִ ּגית
ת-ש ַבע ֵא ׁ ְ
ל-ב ׁ ֶ
ם-שלֹמֹה לֵ אמֹר ֲהלוֹ א ׁ ָש ַמ ַע ְּת ִּכי ָמלַ ְך ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו ֶב ַ
יע ֵצ ְך נָ א ֵע ָצה ו ַּמ ְּל ִטי ֶאת-נַ ְפ ׁ ֵש ְך וְ ֶאת-
וַ ֲאדֹנֵ ינ ּו ָדוִ ד ל ֹא יָ ָדע .יב וְ ַע ָּתה לְ כִ י ִא ָ
ֹא-א ָּתה ֲאדֹנִ י
נֶ ֶפ ׁש ְ ּבנֵ ְך ׁ ְשלֹמֹה .יג לְ כִ י ּוב ִֹאי ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד וְ ָא ַמ ְר ְּת ֵאלָ יו ֲהל ַ
י-שלֹמֹה ְבנֵ ְך יִ ְמל ְֹך ַא ֲח ַרי וְ הוּא יֵ ׁ ֵשב ַעל-
ַה ּ ֶמלֶ ְך נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת לַ ֲא ָמ ְת ָך לֵ אמֹר ִּכ ׁ ְ
ם-ה ּ ֶמלֶ ְך וַ ֲאנִ י ָאבוֹ א
ִּכ ְס ִאי ו ַּמדּ ו ַּע ָמלַ ְך ֲאדֹנִ ָ ּיהוּ .יד ִה ֵ ּנה עוֹ ָד ְך ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ׁ ָשם ִע ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ַח ְד ָרה וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך
ת-ש ַבע ֶא ַ
אתי ֶאת-דְּ ָב ָריִ ְך .טו וַ ָּתבֹא ַב ׁ ֶ
ַא ֲח ַריִ ְך ו ִּמ ֵּל ִ
ת-ש ַבע וַ ִּת ׁ ְש ַּתח ּו
זָ ֵקן ְמאֹד וַ ֲא ִב ׁ ַ
ישג ַה ׁ ּשוּנַ ּ ִמית ְמ ׁ ָש ַרת ֶא ַ
ת-ה ּ ֶמלֶ ְך .טז וַ ִּת ּקֹד ַ ּב ׁ ֶ
ֹאמר לוֹ ֲאדֹנִ י ַא ָּתה נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת ַ ּביהוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך
לַ ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ה-ל ְך .יז וַ ּת ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמ ָּ
י-שלֹמֹה ְבנֵ ְך יִ ְמל ְֹך ַא ֲח ָרי וְ הוּא יֵ ׁ ֵשב ַע ִּ
ל-כ ְס ִאי .יח וְ ַע ָּתה ִה ֵ ּנה
לַ ֲא ָמ ֶת ָך ִּכ ׁ ְ
ֲאדֹנִ ָ ּיה ָמלָ ְך וְ ַע ָּתה ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ל ֹא יָ ָד ְע ָּת .יט וַ ִ ּיזְ ַ ּבח ׁשוֹ ר ו ְּמ ִריא-וְ צֹאן לָ רֹב
וַ ִ ּי ְק ָרא לְ כָ ְ ּ
ל-בנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וּלְ ֶא ְביָ ָתר ַהכּ ֵֹהן וּלְ י ָֹאב ַשׂ ר ַהצָּ ָבא וְ לִ ׁ ְשלֹמֹה ַע ְבדְּ ָך ל ֹא
ָק ָרא .כ וְ ַא ָּתה ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵעינֵ י כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ָעלֶ ָ
יך לְ ַה ִ ּגיד לָ ֶהם ִמי יֵ ׁ ֵשב ַע ִּ
ל-כ ֵּסא
יתי ֲאנִ י ו ְּבנִ י
ֲאדֹנִ ַ
י-ה ּ ֶמלֶ ְך ַא ֲח ָריו  .כא וְ ָהיָ ה ִּכ ׁ ְשכַ ב ֲאדֹנִ ַ
ם-אב ָֹתיו וְ ָהיִ ִ
י-ה ּ ֶמלֶ ְך ִע ֲ
ם-ה ּ ֶמלֶ ְך וְ נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא ָ ּבא .כג וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו
ׁ ְשלֹמֹה ַח ָּט ִאים .כב וְ ִה ֵ ּנה עוֹ ֶד ָ ּנה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ִע ַ
ל-א ּ ָפיו
לַ ּ ֶמלֶ ְך לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא וַ ָ ּיבֹא לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך ַע ַ
ֹאמר נָ ָתן ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו יִ ְמל ְֹך ַא ֲח ָרי וְ הוּא
ָא ְר ָצה .כד וַ ּי ֶ
יֵ ׁ ֵשב ַע ִּ
ל-כ ְס ִאי .כה ִּכי יָ ַרד ַה ּיוֹ ם וַ ִ ּיזְ ַ ּבח ׁשוֹ ר ו ְּמ ִריא-וְ צֹאן לָ רֹב וַ ִ ּי ְק ָרא לְ כָ ְ ּ
ל-בנֵ י
ֹאמר ּו יְ ִחי
ַה ּ ֶמלֶ ְך וּלְ ָשׂ ֵרי ַהצָּ ָבא וּלְ ֶא ְביָ ָתר ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ָ ּנם אֹכְ לִ ים וְ ׁש ִֹתים לְ ָפנָ יו וַ ּי ְ
י-ע ְבדֶּ ָך וּלְ ָצדֹק ַהכּ ֵֹהן וְ לִ ְבנָ יָ ה ּו ֶבן-יְ הוֹ יָ ָדע וְ לִ ׁ ְשלֹמֹה
ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲאדֹנִ ָ ּיהוּ .כו וְ לִ י ֲאנִ ַ
ַע ְבדְּ ָך ל ֹא ָק ָרא .כז ִאם ֵמ ֵאת ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך נִ ְהיָ ה ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וְ ל ֹא הוֹ ַד ְע ָּת ֶאת-
(ע ְבדְּ ָך) ִמי יֵ ׁ ֵשב ַע ִּ
י-ה ּ ֶמלֶ ְך ַא ֲח ָריו .כח וַ ַ ּי ַען ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד
עבדיך ַ
ל-כ ֵּסא ֲאדֹנִ ַ
ְ
ְ
ת-ש ַבע וַ ָּתבֹא לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ך וַ ַּת ֲעמֹד לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ך .כט וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע
ֹאמר ִק ְראוּ-לִ י לְ ַב ׁ ָ
וַ ּי ֶ
ל-צ ָרה .ל ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי
ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ַ
ר-פ ָדה ֶאת-נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ָּכ ָ
ֹאמר ַחי-יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶש ּ ָ
י-שלֹמֹה ְבנֵ ְך יִ ְמל ְֹך ַא ֲח ַרי וְ הוּא יֵ ׁ ֵשב ַע ִּ
ל-כ ְס ִאי
לָ ְך ַ ּביהוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר ִּכ ׁ ְ
ת-ש ַבע ַא ּ ַפיִ ם ֶא ֶרץ וַ ִּת ׁ ְש ַּתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך
ַּת ְח ָּתי ִּכי ֵּכן ֶא ֱע ֶשׂ ה ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה .לא וַ ִּת ּקֹד ַ ּב ׁ ֶ
ֹאמר יְ ִחי ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד לְ עֹלָ ם.
וַ ּת ֶ
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בימי קדם המרחק בין הרגש למציאות היה קטן יותר וחסר גבולות
ברורים .כך יכול היה אדוניה להצהיר שהוא מלך ובאמת להיהפך
למלך .מי שמתנבא ייתכן שהוא נביא וגם מי שחש אשם כנראה באמת
אשם .זהו עולם שבו הרגשות עשויים לעצב את המציאות בקלות
יחסית .יש פחות צורך בעובדות ובהוכחות.
המטלה ההתפתחותית של הילד בימי קדם וכן בחברות מסורתיות
בימינו היא אינטגרציה בקבוצה ,בניגוד לחברה מודרנית ,שבה המטלה
ההתפתחותית של הילד הגדל היא פיתוח חשיבה עצמאית .מאחר
שעל בן החברה המסורתית להשתלב בקבוצה אסור לו להתנשא
מעל חבריו .ואולם לעיתים קרובות בן החברה המסורתית יחוש שבן
החברה המודרנית הוא מתנשא .כך חמינאי אומר על האמריקאים
שהם מתנשאים .לדידו של בן החברה המסורתית אדם שמתחיל
פעמים רבות משפט במילה "אני" ,כפי שמקובל במערב המודרני,
וכותב "אני" באות גדולה כפי שמקובל באנגלית ,ומשתמש במילה
זו לעיתים תכופות ומדבר שוב ושוב על עצמו ומרשה לעצמו לומר
כל דבר שעולה בדעתו הוא מתנשא .בן החברה המודרנית לא יבין
על מה ולמה הוא מואשם בהתנשאות או באגוצנטריות ,הרי התנהג
כרגיל .אכן ,הכול יחסי .בערבית יש פתגם שאומר" ,אלוהים ,שמור
אותי מלהשתמש יתר על המידה במילה אני" ,משום שמילה זו מקפלת
בתוכה התנשאות .בני החברה המסורתית מתורגלים היטב בלהיות
חלק מהקבוצה ולא להוציא עצמם ממנה .הם נזהרים מאוד שלא להיות
שונים מסביבתם כדי שלא לעורר קנאה .כך הורים ומורים בחברות
אלה ייזהרו שלא להרבות בשבחו של ילד אחד כדי שלא לעורר את
קנאתם של האחרים .זו אינה חברה אינדיבידואלית שבה כל אחד
חוגג את שונותו ומצפה שיעריכו אותו כמו שהוא .ואולם התנשאותו
של אדוניה שונה מאוד מה"התנשאות" הנרקיסיסטית המודרנית .בן
החברה המסורתית מנסה בהתנשאותו לשלוט על אחרים ועל כן הוא
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בלתי נפרד מהם ,ואילו בן החברה המודרנית "התנשאותו" (כפי שהיא
נתפסת על ידי בן החברה המסורתית) מטרתה מימוש עצמי המעיד
על נפרדות.
לילדיו של דוד ,מספר לנו הסופר התנ"כי ,לא היתה יראת כבוד
כלפי אביהם משום שהוא מעולם לא הפעיל עליהם את סמכותו ("לא
עיצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית") .יראת כבוד היתה תנאי
הכרחי לגדילה תקינה באותם ימים והיא המקבילה להורה המציב
גבולות מיטיבים בחברה מודרנית .כבר ראינו שדוד התקשה להטיל
את מרותו על ילדיו בעניינים כמו אונס תמר ,רצח אמנון ,מרד אבשלום
ושכיבתו עם פילגשי אביו וכעת מרד אדוניה .הוא אף רצה למות
במקום בנו אבשלום המורד בו – עד כדי כך הזדהה דוד עם ילדיו
באופן שלא אפשר לו למשמע אותם כלל .גם בחברה מודרנית ישנם
הורים שמזדהים עם ילדיהם הזדהות יתרה ,מוכנים להקריב עצמם
למען ילדיהם ואינם מציבים להם גבולות .בימינו ,אנו לא זקוקים
ליראת כבוד ואין ציפייה שהילד יפחד מההורה .ואולם יש ציפייה
לתקיפות מצד ההורה ,שהוא יוכל לומר לילד ברגעים המתאימים
"לא" בקול ברור וחזק .הילד יפנים איסורים אלה בהמשך .ואולם
בעולם העתיק העכבות האנושיות היו מבוססות על פחד ולא על
הפנמת ערכים .כאשר ההורה הזדהה עם ילדיו הזדהות יתרה התוצאה
היתה ילדים חסרי רסן ואף מסוכנים .על כך נאמר במשלי "אשרי אדם
מפחד תמיד".
אדוניה עושה "מסיבה" שבה ממליכים אותו ואינו מזמין את אויביו.
כעת כל רגע חשוב .זהו קרב תודעתי – למי שמומלך ראשון יש יתרון
משום שהוא מתקבע בתודעת בני ישראל כמלך .לאחר מכן יהיה קשה
יותר להפיל אותו .התקשורת באותם ימים לא אפשרה לדוד לדעת על
כך .ואולם נתן הנביא ,שער למה שמתרחש ,בונה את הדרמה באופן
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שישכנע את דוד לתמוך בשלמה .תחילה תיכנס בת שבע אם שלמה
ולאחר מכן נתן הנביא .נתן שואל את דוד" :אתה אמרת אדוניה ימלוך
אחרי והוא ישב על כיסאי?" זוהי כמובן שאלה רטורית שמזמינה את
דוד המלך לכעוס משום שברור לנתן שדוד אינו יודע דבר .נתן לא
אומר לדוד "הרי הבטחת "...וכדומה .לכאורה הוא שואל ומשאיר
לדוד את הבחירה .כך אין הוא יוצר התנגדות אצל דוד .אלה כישורים
חברתיים בסיסיים של בן החברה המסורתית .הוא לא בא בשם האמת
– דוד הבטיח לשלמה – שהיא חשובה פחות .הוא מפעיל את דוד בכך
שהוא מספר לו שמוליכים אותו שולל.
בת שבע מזכירה לדוד באופן טבעי את השבועה שלו שבנה שלמה
ימלוך .למה שבועה ולא הבטחה? בהבטחה האדם סומך על עצמו –
מילה שלו היא מילה .אבל בעולם שבו אדם אינו יכול לסמוך על עצמו
ועל מילתו וגם אחרים לא יסמכו עליה ,צריך כוח חיצון לתת לדברים
תוקף .מכאן השבועה.
אדם מודרני :דוד ,אם היה חשוב לך באמת ששלמה ימלוך אחריך ,כבר
היית דואג לזה קודם לכן.
דוד :אין לי כוח להתעסק בזה אבל בת שבע ונתן הנביא שכנעו אותי.
אדם מודרני :אני לא הייתי רוצה שישכנעו אותי .הייתי רוצה להתייעץ
ולבסוף להחליט בעצמי.
דוד :אתה כל הזמן אומר "אני" .מי אתה חושב שאתה?!

הקרב על המלוכה ב – האם לילד מותר לעלות על אביו?
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד ִק ְראוּ-לִ י לְ ָצדוֹ ק ַהכּ ֵֹהן וּלְ נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא וְ לִ ְבנָ יָ ה ּו
פרק א :ב וַ ּי ֶ
ת-ע ְב ֵדי
ֶ ּבן-יְ הוֹ יָ ָדע וַ ָ ּיבֹא ּו לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .לג וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לָ ֶהם ְקח ּו ִע ּ ָמכֶ ם ֶא ַ
ל-ה ּ ִפ ְרדָּ ה ֲא ׁ ֶשר-לִ י וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם אֹתוֹ
ת-שלֹמֹה ְבנִ י ַע ַ
ֲאדֹנֵ יכֶ ם וְ ִה ְר ַּכ ְב ֶּתם ֶא ׁ ְ
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ל-גחוֹ ן .לד ו ָּמ ׁ ַשח אֹתוֹ ׁ ָשם ָצדוֹ ק ַהכּ ֵֹהן וְ נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא לְ ֶמלֶ ְך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל
יתם ַא ֲח ָריו ו ָּבא וְ יָ ׁ ַשב
ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַ ּב ׁ ּשוֹ ָפר וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם יְ ִחי ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה .לה וַ ֲעלִ ֶ
ַע ִּ
יתי לִ ְהיוֹ ת נָ גִ יד ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל-
ל-כ ְס ִאי וְ הוּא יִ ְמל ְֹך ַּת ְח ָּתי וְ אֹתוֹ ִצ ִ ּו ִ
ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי
יְ הו ָּדה .לו וַ ַ ּי ַען ְ ּבנָ יָ ה ּו ֶבן-יְ הוֹ יָ ָדע ֶא ַ
ֹאמר ָא ֵמן ֵּכן י ַ
ת-ה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ם-שלֹמֹה
ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .לז ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה יְ הוָ ה ִע ֲ
ם-אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵּכן יהי (יִ ְהיֶ ה) ִע ׁ ְ
וִ יגַ דֵּ ל ֶא ִּ
ת-כ ְסאוֹ ִמ ִּכ ֵּסא ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד .לח וַ ֵ ּי ֶרד ָצדוֹ ק ַהכּ ֵֹהן וְ נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא
ל-פ ְרדַּ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד
ו ְּבנָ יָ ה ּו ֶבן-יְ הוֹ יָ ָדע וְ ַה ְּכ ֵר ִתי וְ ַה ּ ְפלֵ ִתי וַ ַ ּי ְר ִּכב ּו ֶא ׁ ְ
ת-שלֹמֹה ַע ּ ִ
וַ ּיֹלִ כ ּו אֹתוֹ ַע ִ ּ
ן-הא ֶֹהל וַ ִ ּי ְמ ׁ ַשח
ת-ק ֶרן ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ִמ ָ
ל-גחוֹ ן .לט וַ ִ ּי ַּקח ָצדוֹ ק ַהכּ ֵֹהן ֶא ֶ
ל-ה ָעם יְ ִחי ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה .מ וַ ַ ּי ֲעל ּו כָ ל-
ֶא ׁ ְ
ֹאמר ּו ָּכ ָ
ת-שלֹמֹה וַ ִ ּי ְת ְקע ּו ַ ּב ׁ ּשוֹ ָפר וַ ּי ְ
ָה ָעם ַא ֲח ָריו וְ ָה ָעם ְמ ַח ְּללִ ים ַ ּב ֲחלִ לִ ים ו ְּשׂ ֵמ ִחים ִשׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה וַ ִּת ָ ּב ַקע ָה ָא ֶרץ
ל-ה ְּק ֻר ִאים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ וְ ֵהם ִּכלּ ּו לֶ ֱאכֹל וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע
ְ ּבקוֹ לָ ם .מא וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו וְ כָ ַ
ל-ה ִּק ְריָ ה הוֹ ָמה .מב עוֹ ֶדנּ ּו ְמ ַד ֵ ּבר
ֹאמר ַמדּ ו ַּע קוֹ ַ
יוֹ ָאב ֶאת-קוֹ ל ַה ׁ ּשוֹ ָפר וַ ּי ֶ
ֹאמר ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו בּ ֹא ִּכי ִא ׁיש ַחיִ ל ַא ָּתה וְ טוֹ ב
ן-א ְביָ ָתר ַהכּ ֵֹהן ָ ּבא וַ ּי ֶ
וְ ִה ֵ ּנה יוֹ נָ ָתן ֶ ּב ֶ
ֹאמר לַ ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו ֲא ָבל ֲאדֹנֵ ינ ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך-דָּ וִ ד ִה ְמלִ ְ
ְּת ַב ּ ֵ ׂ
יך ֶאת-
שר .מג וַ ַ ּי ַען יוֹ נָ ָתן וַ ּי ֶ
ת-צדוֹ ק ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת-נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא ו ְּבנָ יָ ה ּו ֶ ּבן-
ׁ ְשלֹמֹה .מד וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ִא ּתוֹ ַ
ה ּ ֶמלֶ ְך ֶא ָיְ הוֹ יָ ָדע וְ ַה ְּכ ֵר ִתי וְ ַה ּ ְפלֵ ִתי וַ ַ ּי ְר ִּכב ּו אֹתוֹ ַעל ּ ִפ ְרדַּ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך .מה וַ ִ ּי ְמ ׁ ְשח ּו אֹתוֹ ָצדוֹ ק
ַהכּ ֵֹהן וְ נָ ָתן ַה ָ ּנ ִביא לְ ֶמלֶ ְך ְ ּבגִ חוֹ ן וַ ַ ּי ֲעל ּו ִמ ׁ ּ ָשם ְשׂ ֵמ ִחים וַ ֵּתהֹם ַה ִּק ְריָ ה הוּא ַה ּקוֹ ל
ֲא ׁ ֶשר ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם .מו וְ גַ ם יָ ׁ ַשב ׁ ְשלֹמֹה ַעל ִּכ ֵּסא ַה ּ ְמלוּכָ ה .מז וְ גַ ָ ּ
ם-בא ּו ַע ְב ֵדי
ת-שם
ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ָב ֵר ְך ֶא ֲ
(אל ִֹהים) ֶא ׁ ֵ
יטב אלהיך ֱ
ת-אדֹנֵ ינ ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד לֵ אמֹר יֵ ֵ
ׁ ְשלֹמֹה ִמ ׁ ּ ְש ֶמ ָך וִ יגַ דֵּ ל ֶא ִּ
ל-ה ּ ִמ ׁ ְש ָּכב .מח וְ גַ ם-
ת-כ ְסאוֹ ִמ ִּכ ְס ֶא ָך וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך ַע ַ
ָּככָ ה ָא ַמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ָ ּברו ְּך יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ַה ּיוֹ ם י ׁ ֵֹשב ַע ִּ
ל-כ ְס ִאי וְ ֵעינַ י
ל-ה ְּק ֻר ִאים ֲא ׁ ֶשר לַ ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו וַ ֵ ּילְ כ ּו ִא ׁיש לְ ַד ְרכּ וֹ  .נ
רֹאוֹ ת .מט וַ ֶ ּי ֶח ְרד ּו וַ ָ ּי ֻקמ ּו ָּכ ַ
ְ
וַ ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו יָ ֵרא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ְשלֹמֹה וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ך וַ ַ ּי ֲחזֵ ק ְ ּב ַק ְרנוֹ ת ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח .נא וַ ֻ ּי ַ ּגד לִ ׁ ְשלֹמֹה
ת-ה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה וְ ִה ֵ ּנה ָא ַחז ְ ּב ַק ְרנוֹ ת ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח לֵ אמֹר
לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו יָ ֵרא ֶא ַ
ֹאמר ׁ ְשלֹמֹה ִאם
ת-ע ְבדּ וֹ ֶ ּב ָח ֶרב .נב וַ ּי ֶ
יִ ׁ ּ ָש ַבע-לִ י כַ ּיוֹ ם ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה ִאם-יָ ִמית ֶא ַ
ן-חיִ ל ל ֹא-יִ ּפֹל ִמ ּ ַ ׂ
ם-ר ָעה ִת ּ ָמ ֵצא-בוֹ וָ ֵמת .נג וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
ש ֲע ָרתוֹ ָא ְר ָצה וְ ִא ָ
יִ ְהיֶ ה לְ ֶב ַ
ְ
ֹאמר-לוֹ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה וַ ּיוֹ ִר ֻדה ּו ֵמ ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וַ ָ ּיבֹא וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ך ׁ ְשלֹמֹה וַ ּי ֶ
ית ָך.
ׁ ְשלֹמֹה לֵ ְך לְ ֵב ֶ

אנשיו של דוד באים לברך את המלך ומאחלים לו שמלכותו של שלמה
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תגדל ממלכותו שלו .אחד הקריטריונים למודרניות של אדם וחברה
הוא שההורים רוצים שילדם יעלה עליהם – כלומר ,הילד במרכז.
בחברות מסורתיות שבהן מקובל לכבד את ההורים והנורמה היא שבן
סורר ומורה יש לסקול אין עוררין על דמות הסמכות של האב במשך
כל חייו .כלומר ,האב החושש שבנו ימרוד בו לעולם לא יניח לו לעלות
עליו .כך ראינו בסיפור מגדל בבל .סאדאת סיפר שמטעמי כבוד הוא
מעולם לא עישן מקטרת ליד אביו .היכולת הסובלימטיבית של ההורה
המודרני לרצות שילדו יעלה עליו במקום לנסות ולפגוע בילד כפי
שעשה אלוהים בסיפור המבול היא מיסודות החברה המודרנית.
אבל מתברר שגם בימי קדם היו אבות כדוד .דוד היה מוכן למות
למען בנו (אבשלום) ,וכעת הוא רוצה שבן אחר (שלמה) יעלה עליו.
הסובלימציה הזאת רחוקה מלהיות מובנת מאליה בנפש האנושית
והיא הישג התפתחותי כביר .מובן שאין בכך כדי לסתור ביסוס יחסים
של יראת כבוד בעת העתיקה ,דבר שדוד כנראה לא השכיל לעשות.
יונתן בן אביתר הכוהן מגיע ,ואדוניה מדושן העונג בטוח שבפיו
בשורות טובות .האופטימיות היתרה הזאת או חטא היוהרה הם דווקא
טעות נפוצה יותר בחברות מודרניות ,שבהן האדם מאמין שהשמיים
הם הגבול .בני חברות מסורתיות ,שערים יותר למגבלותיהם משום
היותם חלק מקבוצה ,לעיתים קרובות מצליחים להיות מאופקים יותר
ואינם קופצים וצוהלים כפי שניתן להתרשם לא אחת מהתנהגותם של
בני החברה המודרנית בנסיבות שונות( .כשמנהיג כמו סדאם חוסיין
מצהיר שיוכל לגבור על ארצות-הברית מדובר בהימנעות מהשפלה
וברצון להשיג כבוד ולא ב יוהרה המערבית ,שבה הפרט באמת מאמין
ביכולותיו) .הנטייה הכללית בחברות מסורתיות ביחס למודרניות
היא יתר פסימיות ופסיביות .בני החברה המסורתית על פי רוב אינם
חוטאים בנרקיסיסטיות יתרה ואינם חווים עצמם נפרדים ועצמאיים,
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אלא תלויים יותר בסביבתם .ייתכן שהאופטימיות היתרה של אדוניה
אכן הכשילה אותו והוא לא חשב שמתנגדיו ימהרו להמליך את שלמה.
מדוע מי שרוצה להינצל מרצח נאחז בקרנות המזבח? זוהי כוחה של
האסוציאציה :האדם לא רוצה לראות דם נשפך במקום שנראה לו
קדוש .מובן שבעולם רציונלי מודרני אסוציאציות כאלה לא יעבדו.
ועדיין יש עבריינים שיגיעו לבית המשפט כשהם חבושי כיפה.
אדם מודרני :אדוניה ,משהו בהתנהלות המבוהלת והמפוחדת שלך
ושל אנשיך נראה כמו גן ילדים.
אדוניה :חשבתי ששלמה ונאמניו הם אלה שיפחדו.
אדם מודרני :מעניין שלא תכננת תוכנית רצינית יותר כיצד לתפוס
את השלטון.
אדוניה :מה זה מעניין? את מי מעניין? לאן אתה חותר? תגיד כבר את
מה שאתה רוצה להגיד.

צוואת דוד לשלמה – הבטחתי ,אבל לא הבטחתי לקיים...
ת-שלֹמֹה ְבנוֹ לֵ אמֹר .ב ָאנֹכִ י הֹלֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך
י-דוִ ד לָ מוּת וַ יְ ַצו ֶא ׁ ְ
פרק ב :א וַ ִ ּי ְק ְרב ּו יְ ֵמ ָ
ָ
ת-מ ׁ ְש ֶמ ֶרת יְ הוָ ה ֱאל ֶֹהיך לָ לֶ כֶ ת
ית לְ ִא ׁיש .ג וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּת ֶא ִ
ל-ה ָא ֶרץ וְ ָחזַ ְק ָּת וְ ָהיִ ָ
ָּכ ָ
ִ ּב ְד ָרכָ יו לִ ׁ ְשמֹר ֻח ּק ָֹתיו ִמ ְצו ָֹתיו ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָטיו וְ ֵע ְדו ָֹתיו ַּכ ָּכתוּב ְ ּבתוֹ ַרת מ ׁ ֶֹשה לְ ַמ ַען
ל-א ׁ ֶשר ִּת ְפנֶ ה ׁ ָשם .ד לְ ַמ ַען יָ ִקים יְ הוָ ה
ל-א ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶשׂ ה וְ ֵאת ָּכ ֲ
ַּת ְשׂ ִּכיל ֵאת ָּכ ֲ
ָ
ֶאת-דְּ ָברוֹ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ָעלַ י לֵ אמֹר ִאם-יִ ׁ ְש ְמר ּו ָבנֶ יך ֶאת-דַּ ְר ָּכם לָ לֶ כֶ ת לְ ָפנַ י ֶ ּב ֱא ֶמת
ְ ּבכָ ל-לְ ָב ָבם ו ְּבכָ ל-נַ ְפ ׁ ָשם לֵ אמֹר ל ֹא-יִ ָּכ ֵרת לְ ָך ִא ׁיש ֵמ ַעל ִּכ ֵּסא יִ ְשׂ ָר ֵאל .ה וְ גַ ם
י-שׂ ֵרי ִצ ְבאוֹ ת
ן-צרוּיָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה לִ ׁ ְשנֵ ָ
ר-ע ָשׂ ה לִ י יוֹ ָאב ֶ ּב ְ
ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
י-מלְ ָח ָמה ְ ּב ׁ ָשל ֹם
יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַא ְבנֵ ר ֶ ּבן-נֵ ר וְ לַ ֲע ָמ ָשׂ א ֶבן-יֶ ֶתר וַ ַ ּי ַה ְרגֵ ם וַ ָ ּי ֶשׂ ם דְּ ֵמ ִ
ית
וַ ִ ּי ֵּתן דְּ ֵמי ִמלְ ָח ָמה ַ ּב ֲחג ָֹרתוֹ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָמ ְתנָ יו ו ְּבנַ ֲעלוֹ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַרגְ לָ יו .ו וְ ָע ִשׂ ָ
ה-ח ֶסד
ְּכ ָחכְ ָמ ֶת ָך וְ ל ֹא-תוֹ ֵרד ֵשׂ ָיבתוֹ ְ ּב ׁ ָשל ֹם ׁ ְשאֹל .ז וְ לִ ְבנֵ י ַב ְרזִ ַּלי ַה ִ ּגלְ ָע ִדי ַּת ֲע ֶשׂ ֶ
וְ ָהי ּו ְ ּבאֹכְ לֵ י ׁ ֻשלְ ָחנֶ ָך ִּכי-כֵ ן ָק ְרב ּו ֵאלַ י ְ ּב ָב ְר ִחי ִמ ּ ְפנֵ י ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ָא ִח ָ
יך .ח וְ ִה ֵ ּנה
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ִע ּ ְמ ָך ׁ ִש ְמ ִעי ֶב ֵ ּ
ן-היְ ִמינִ י ִמ ַ ּב ֻח ִרים וְ הוּא ִקלְ לַ נִ י ְקלָ לָ ה נִ ְמ ֶר ֶצת ְ ּביוֹ ם
ן-ג ָרא ֶב ַ
ית ָך
לֶ כְ ִּתי ַמ ֲחנָ יִ ם וְ הוּא-יָ ַרד לִ ְק ָר ִ
ם-א ִמ ְ
אתי ַה ַ ּי ְרדֵּ ן וָ ֶא ׁ ּ ָש ַבע לוֹ ַביהוָ ה לֵ אמֹר ִא ֲ
ל-תנַ ֵּקה ּו ִּכי ִא ׁיש ָחכָ ם ָא ָּתה וְ יָ ַד ְע ָּת ֵאת ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶשׂ ה-לּ וֹ
ֶ ּב ָח ֶרב .ט וְ ַע ָּתה ַא ְּ
ם-אב ָֹתיו וַ ִ ּי ָּק ֵבר ְ ּב ִעיר דָּ וִ ד.
וְ הוֹ ַר ְד ָּת ֶא ֵ
ת-שׂ ָיבתוֹ ְ ּב ָדם ׁ ְשאוֹ ל .י וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב דָּ וִ ד ִע ֲ

דוד אומר לשלמה" :וחזקת והיית לאיש" .במילים אחרות – אל תהיה
רחמן ,היה אמיץ ואכזר ותחסל את מי שעומד בדרכך .אכן ,כפי שכבר
ראינו ,באותם ימים מלך היה חייב להטיל את מוראו שאם לא כן לא
יכול היה לשלוט .להבדיל ,גם בימינו עיסוק בפוליטיקה דורש "עור
של פיל" וכישורים חברתיים ניכרים או יכולת מניפולטיבית גבוהה.
נקמה וגם היפוכה – הגמול על מעשה טוב  -נטועים כנראה שניהם
עמוק בטבע האנושי .דוד מצווה על שלמה טרם מותו לסגור את
חשבונותיו .שמעי בן גרא קילל את דוד וזה נשבע לו שלא יפגע
בו אבל לשלמה מותר לפגוע בו .כך משחקים במילים במי קדם –
הבטחתי ,אבל לא הבטחתי לקיים ,משום שהמילים הן חיצוניות ,הן
נשמעות וצריך לציית להן במדויק .הכוונה היא כבר עניין עמוק ופנימי
יותר .העולם הקדום היה עולם של התנהגות ,ההתרחשויות קרו מחוץ
לאנשים וביניהם ולא בתוכם .כלומר ,רק מה שרואים ושומעים קיים.
מכאן המשקל הגדול של שבועה שאותה שמעו אחרים .עכשיו יצטרך
שלמה רק למצוא תירוץ כדי לחסל את שמעי .והוא אכן מצא.
אדם מודרני :שלמה ,למה אתה מקבל הוראות מאביך? מה עם שיקול
דעתך?
שלמה :מה ההבדל ביני לבין אבי?
אדם מודרני :נדמה לי ששמך שלמה ולא דוד.
שלמה :מה זה "נדמה לי"?
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היחסים בין שלמה לבת שבע – מה קרה לאכזריות ולנדיבות
בעת החדשה?
פרק ב :יב ו ׁ ְּשלֹמֹה יָ ׁ ַשב ַע ִּ
ל-כ ֵּסא דָּ וִ ד ָא ִביו וַ ִּתכּ ֹן ַמלְ כֻ תוֹ ְמאֹד .יג וַ ָ ּיבֹא
ָ
ּ
ן-ח ִ ּגית ֶא ַ ּ
ֹאמר
ֹאמר ֲה ׁ ָשלוֹ ם בּ ֶֹאך וַ י ֶ
ם-שלֹמֹה וַ ּת ֶ
ת-ש ַבע ֵא ׁ ְ
ל-ב ׁ ֶ
ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו ֶב ַ
ֹאמר ַא ְּת יָ ַד ַע ְּת ִּכי-לִ י ָהיְ ָתה
ֹאמר דַּ ֵ ּבר .טו וַ ּי ֶ
ֹאמר דָּ ָבר לִ י ֵאלָ יִ ְך וַ ּת ֶ
ׁ ָשלוֹ ם .יד וַ ּי ֶ
יהם לִ ְמל ְֹך וַ ִּת ּסֹב ַה ּ ְמלוּכָ ה וַ ְּת ִהי לְ ָא ִחי ִּכי
ַה ּ ְמלוּכָ ה וְ ָעלַ י ָשׂ מ ּו כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ּ ְפנֵ ֶ
ת-פנָ י
ֵמיְ הוָ ה ָהיְ ָתה לּ וֹ  .טז וְ ַע ָּתה ׁ ְש ֵאלָ ה ַא ַחת ָאנֹכִ י ׁש ֵֹאל ֵמ ִא ָּת ְך ַא ָּ
ל-ת ׁ ִש ִבי ֶא ּ ָ
ת-פנָ יִ ְך
ֹאמר ֵאלָ יו דַּ ֵ ּבר .יז וַ ּי ֶ
וַ ּת ֶ
ֹאמר ִא ְמ ִרי-נָ א לִ ׁ ְשלֹמֹה ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּכי ל ֹא-יָ ׁ ִשיב ֶא ּ ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ת-ש ַבע טוֹ ב ָאנֹכִ י ֲא ַד ֵבר
ת-א ִב ׁ ַ
וְ יִ ֶּתן-לִ י ֶא ֲ
ֹאמר ַב ׁ ֶ
ישג ַה ׁשוּנַ ּ ִמית לְ ִא ׁ ָשה .יח וַ ּת ֶ
ָעלֶ ָ
ְ
ְ
ּ
ּ
ל-אדֹנִ ָיה ּו
יך ֶא ַ
ת-ש ַבע ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך .יט וַ ָּתבֹא ַב ׁ ֶ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך ׁ ְשלֹמֹה לְ ַד ֶבר-לוֹ ַע ֲ
את ּה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו לָ ּה וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַע ִּ
ל-כ ְסאוֹ וַ ָ ּי ֶשׂ ם ִּכ ֵּסא לְ ֵאם ַה ּ ֶמלֶ ְך
וַ ָ ּי ָקם ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ ְק ָר ָ
ל-ת ׁ ֶשב ֶאת-
ֹאמר ׁ ְש ֵאלָ ה ַא ַחת ְק ַט ָ ּנה ָאנֹכִ י ׁש ֶֹאלֶ ת ֵמ ִא ָּת ְך ַא ָּ
ימינוֹ  .כ וַ ּת ֶ
וַ ֵּת ׁ ֶשב לִ ִ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
מ
ה
ה
ֹאמר יֻ ַּתן ֶאת-
ּ ָפנָ י וַ ּי ֶ
ֹאמר-לָ ּ ַ ֶ לֶ ך ׁ ַש ֲאלִ י ִא ִמי ִכי ל ָ
ת-פנָ יִ ך .כא וַ ּת ֶ
ֹא-א ׁ ִשיב ֶא ָ
ישג ַה ׁ ּ ֻשנַ ּ ִמית לַ ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו ָא ִח ָ
ֹאמר לְ ִא ּמוֹ
ֲא ִב ׁ ַ
יך לְ ִא ׁ ּ ָשה .כב וַ ַ ּי ַען ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה וַ ּי ֶ
ת-ה ּ ְמלוּכָ ה ִּכי
ת-א ִב ׁ ַ
וְ לָ ָמה ַא ְּת ׁש ֶֹאלֶ ת ֶא ֲ
ישג ַה ׁ ּ ֻשנַ ּ ִמית לַ ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו וְ ׁ ַש ֲאלִ י-לוֹ ֶא ַ
ן-צרוּיָ ה.
הוּא ָא ִחי ַה ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ֶמ ִ ּני וְ לוֹ וּלְ ֶא ְביָ ָתר ַהכּ ֵֹהן וּלְ יוֹ ָאב ֶ ּב ְ
ה-לי ֱאל ִֹהים וְ כֹה יוֹ ִסיף ִּכי
כג וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה ַ ּביהוָ ה לֵ אמֹר כּ ֹה יַ ֲע ֶשׂ ִּ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .כד וְ ַע ָּתה ַחי-יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶשר ֱהכִ ינַ נִ י ויושיביני
ְבנַ ְפ ׁשוֹ דִּ ֶ ּבר ֲאדֹנִ ָ ּיה ּו ֶא ַ
(וַ ּיוֹ ׁ ִש ַיבנִ י) ַע ִּ
ל-כ ֵּסא דָּ וִ ד ָא ִבי וַ ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה-לִ י ַ ּביִ ת ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֵ ּבר ִּכי ַה ּיוֹ ם יו ַּמת
ֲאדֹנִ ָ ּיהוּ .כה וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה ְ ּביַ ד ְ ּבנָ יָ ה ּו ֶבן-יְ הוֹ יָ ָדע וַ ִ ּי ְפ ַ ּגע-בּ וֹ וַ ָ ּימֹת.

אדוניה ,שחפץ להמליך את עצמו במקום שלמה ,בא אל בת שבע אם
שלמה .הדבר הראשון שבת שבע שואלת אותו הוא" :השלום בואך?"
כלומר ,האם יש לך כוונות טובות? בחברה מודרנית איש לא היה
שואל שאלה כזאת ,גם לא את אויבו .האדם המודרני היה מקשיב
תחילה ואחר כך בוחן ,שואל וכדומה .הוא סומך על עצמו .ואולם
בחברות מסורתיות ,כשהמבט מכוון החוצה לבדוק את האחר ,שאלה
כמו "השלום בואך?" מתבקשת כדי לתהות על כוונת האחר לפני
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שיבלבל אותנו בהסתרות ובמניפולציות .אדוניה "מתבכיין" וטוען
שבעצם הוא היה ראוי למלוכה .ניכר שהוא טרם השלים עם המצב.
על כן הוא רוצה לבקש ממנה בקשה קטנה וגם מבקש שלא תשיב את
פניו ריקם .בחברה מודרנית איש לא יבקש שלא יסרבו לו לפני שביקש
את בקשתו .ואולם בחברה מסורתית ניתן לבקש הבטחה למילוי
המשאלה לפני הבקשה .ה"טריק" הידוע הזה עובד על הרצון לרצות
את המבקש ומטרתו להשיג הבטחה למילוי הבקשה בטרם הושמעה.
אדוניה מעמיד פני תמים ומבקש לשאת לאישה את אשתו/פילגשו של
דוד המלך ,אבישג השונמית ,לא פחות ולא יותר! לשכב עם אשתו
או פילגשו של המלך פירושו להיות מלך – זה ברור למדי .הוא לא
ער לכך ששלמה מחכה להזדמנות לחסלו .בזמנו גם לקה באופוריה
כשהמליך את עצמו ללא צעדי הזהירות המתבקשים .בת שבע ,שאינה
מבינה כנראה את משמעות הבקשה ,מבקשת משלמה – כפי שאדוניה
ביקש ממנה – שייענה לבקשתה טרם השמיעה אותה .שלמה ,הבן
הטוב ,משתחווה לאימו ומעניק לה כבוד רב .אנו מתרשמים שמקומה
של האישה ,האם ,יכול להיות מכובד מאוד .שלמה גם מבטיח לה
שימלא את בקשתה טרם שמע אותה .זהו שוב מעשה שבן החברה
המודרנית על פי רוב לא היה עושה ,משום שהוא לא היה מוכן לוותר
על שיקול דעתו אפילו לרגע ,ודאי לא כדי לרצות .כאשר שלמה שומע
את המשאלה של אדוניה הוא מבין שאחיו עדיין לא ויתר על כס
המלוכה .שלמה אינו מהסס ומחסל את אדוניה .הוא אומנם מכבד את
אימו אבל יודע למשול ואינו מתרגש מכך שהוא מפר את הבטחתו.
הוא עוד מוסיף בציניות ,שאינה נשמעת בתנ"ך לעיתים קרובות ,טוב,
אז בואו ניתן לו את המלוכה ,הרי הוא הבכור .ציניות היא מנגנון הגנה
לוגי ,הומוריסטי ,מפותח המשתמש בפרדוקס לשם בניית מציאות
שונה .אין פלא שחשיבה יצירתית זו המתבטאת בציניות אינה שכיחה
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בחברות מסורתיות .אכן ,לשלמה היתה יכולת כזאת.
במדינה מודרנית דמוקרטית לא יעלה על הדעת לחסל את מתנגדי
המשטר אולם בחברות מסורתיות רבות זוהי מציאות יום-יומית.
שלמה הורג את אדוניה בגלל בקשה ,לא בגלל מעשה .בימינו אנו,
בחברה מודרנית ,שבה מותר לבני אדם לומר באופן חופשי כל מה
שעולה בדעתם ,היה נשמע הזוי להרוג אדם בגלל בקשה ,ותהיה לא
לגיטימית ככל שתהיה .אבל באותם ימים הגבול בין דיבור למעשה –
שהוא כל כך חשוב במקומותינו – היה מטושטש הרבה יותר .בדומה
לעולמם של ילדים ,בעת העתיקה קללות למשל נחשבו לדבר חמור
ביותר .כך גם הסתה – משום שבהיעדר עצמי מגובש השפעתה היתה
רבה .בעת החדשה ,כשהאדם נפרד מהקבוצה ,החשיבה והדיבור
הפכו חופשיים והשתחררו מהלחץ הקבוצתי .כעת מותר לאדם לשחק
במחשבתו ולומר כל דבר העולה על דעתו .הפער בין פנים לחוץ
התגבש .ואולם בחיי הקבוצה הלוחצת ,למילים יש לעיתים קרובות
משקל דומה להתנהגות.
בני החברה המודרנית אינם נוטים לאכזריות ואף לא לנדיבות כפי
שנוהגים בני החברה המסורתית (כך דוד מצווה על שלמה עם מי
לנהוג בנדיבות ועם מי באכזריות) .הם מפעילים שיקול דעת רציונלי
כדי להשיג יתרון אבל את התרגיל הזה הם עושים עם עצמם והאחר
אינו נכנס למשוואה .בימינו חברות מערביות אינן משתמשות בנדיבות
ובאכזריות ככלים בקשר עם חברות מסורתיות המכוונות להתנהלות
שכזאת ומושפעות ממנה.
אדם מודרני :אדוניה ,השתגעת?! אפילו אני מבין שזו שאלה חצופה.
אדוניה :האמנתי ששלמה ירחם עלי.
אדם מודרני :אני חושב שאתה תמים מאוד.
אדוניה :מה זה "אני חושב"? אתה טוען שאני תמים?
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שלמה מחסל את יואב – הוא ביקש ,מה יכולתי לעשות?!
פרק ב :כח וְ ַה ׁ ּ ְש ֻמ ָעה ָ ּב ָאה ַעד-יוֹ ָאב ִּכי יוֹ ָאב נָ ָטה ַא ֲח ֵרי ֲאדֹנִ ָ ּיה וְ ַא ֲח ֵרי
ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ל ֹא נָ ָטה וַ ָ ּינָ ס יוֹ ָאב ֶאל-א ֶֹהל יְ הוָ ה וַ ַ ּי ֲחזֵ ק ְ ּב ַק ְרנוֹ ת ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח .כט וַ ֻ ּי ַ ּגד
לַ ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה ִּכי נָ ס יוֹ ָאב ֶאל-א ֶֹהל יְ הוָ ה וְ ִה ֵ ּנה ֵא ֶצל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ׁ ְשלֹמֹה
ֶא ְ ּ
ֹאמר
ת-בנָ יָ ה ּו ֶבן-יְ הוֹ יָ ָדע לֵ אמֹר לֵ ְך ּ ְפגַ ע-בּ וֹ  .ל וַ ָ ּיבֹא ְבנָ יָ ה ּו ֶאל-א ֶֹהל יְ הוָ ה וַ ּי ֶ
ְ
ְ
ת-ה ּ ֶמלֶ ך דָּ ָבר
ֵאלָ יו כּ ָ
ֹה-א ַמר ַה ּ ֶמלֶ ך ֵצא וַ ּי ֶ
ֹאמר ל ֹא ִּכי פֹה ָאמוּת וַ ָ ּי ׁ ֶשב ְ ּבנָ יָ ה ּו ֶא ַ
ְ
ֹאמר לוֹ ַה ּ ֶמלֶ ך ֲע ֵשׂ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ו ְּפגַ ע-בּ וֹ
ֹה-ד ֶ ּבר יוֹ ָאב וְ כֹה ָענָ נִ י .לא וַ ּי ֶ
לֵ אמֹר כּ ִ
ְ
ו ְּק ַב ְר ּתוֹ וַ ֲה ִסיר ָֹת דְּ ֵמי ִח ָ ּנם ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַפך יוֹ ָאב ֵמ ָעלַ י ו ֵּמ ַעל ֵ ּבית ָא ִבי .לב וְ ֵה ׁ ִשיב
יְ הוָ ה ֶאת-דָּ מוֹ ַעל-ר ׁ
י-אנָ ׁ ִשים ַצדִּ ִקים וְ ט ִֹבים ִמ ּ ֶמנּ ּו וַ ַ ּי ַה ְרגֵ ם
ֹאשוֹ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפגַ ע ִ ּב ׁ ְשנֵ ֲ
ת-ע ָמ ָשׂ א ֶבן-
ר-צ ָבא יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶא ֲ
ת-א ְבנֵ ר ֶ ּבן-נֵ ר ַשׂ ְ
ַ ּב ֶח ֶרב וְ ָא ִבי ָדוִ ד ל ֹא יָ ָדע ֶא ַ
ֹאש זַ ְרעוֹ לְ עֹלָ ם וּלְ ָדוִ ד
ֹאש יוֹ ָאב ו ְּבר ׁ
יהם ְ ּבר ׁ
ר-צ ָבא יְ הו ָּדה .לג וְ ׁ ָשב ּו ְד ֵמ ֶ
יֶ ֶתר ַשׂ ְ
וּלְ זַ ְרעוֹ וּלְ ֵביתוֹ וּלְ כִ ְסאוֹ יִ ְהיֶ ה ׁ ָשלוֹ ם ַעד-עוֹ לָ ם ֵמ ִעם יְ הוָ ה .לד וַ ַ ּי ַעל ְ ּבנָ יָ ה ּו ֶ ּבן-
יְ הוֹ יָ ָדע וַ ִ ּי ְפ ַ ּגע-בּ וֹ וַ יְ ִמ ֵתה ּו וַ ִ ּי ָּק ֵבר ְ ּב ֵביתוֹ ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר .לה וַ ִ ּי ֵּתן ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶא ְ ּ
ת-בנָ יָ ה ּו ֶבן-
ת-צדוֹ ק ַהכּ ֵֹהן נָ ַתן ַה ּ ֶמלֶ ְך ַּת ַחת ֶא ְביָ ָתר .לו וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
ל-הצָּ ָבא וְ ֶא ָ
יְ הוֹ יָ ָדע ַּת ְח ָּתיו ַע ַ
ָ
ֹא-ת ֵצא
ֹאמר לוֹ ְ ּבנֵ ה-לְ ך ַביִ ת ִ ּבירו ׁ ָּש ִַלם וְ יָ ׁ ַש ְב ָּת ׁ ָשם וְ ל ֵ
ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ִ ּי ְק ָרא לְ ׁ ִש ְמ ִעי וַ ּי ֶ
את ָך וְ ָע ַב ְר ָּת ֶאת-נַ ַחל ִק ְדרוֹ ן יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ִּכי
ִמ ׁ ּ ָשם ָאנֶ ה וָ ָאנָ ה .לז וְ ָהיָ ה ְ ּביוֹ ם ֵצ ְ
ְ
ֹאמר ׁ ִש ְמ ִעי לַ ּ ֶמלֶ ך טוֹ ב ַהדָּ ָבר ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ֹאש ָך .לח וַ ּי ֶ
מוֹ ת ָּתמוּת דָּ ְמ ָך יִ ְהיֶ ה ְבר ׁ ֶ
דִּ ֶ ּבר ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵּכן יַ ֲע ֶשׂ ה ַע ְבדֶּ ָך וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ׁ ִש ְמ ִעי ִ ּבירו ׁ ָּש ִַלם יָ ִמים ַר ִ ּבים .לט וַ יְ ִהי
ן-מ ֲעכָ ה ֶמלֶ ְך ַ ּגת
ל-אכִ ׁיש ֶ ּב ַ
י-ע ָב ִדים לְ ׁ ִש ְמ ִעי ֶא ָ
ִמ ֵּקץ ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וַ ִ ּי ְב ְרח ּו ׁ ְשנֵ ֲ
ָ
ת-חמֹרוֹ וַ ֵ ּילֶ ךְ
ּ
וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לְ ׁ ִש ְמ ִעי לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה ֲע ָב ֶדיך ְ ּבגַ ת .מ וַ ָי ָקם ׁ ִש ְמ ִעי וַ ַ ּי ֲחב ֹׁש ֶא ֲ
ת-ע ָב ָדיו ִמ ַ ּגת .מא וַ ֻ ּי ַ ּגד
ל-אכִ ׁיש לְ ַב ֵּק ׁש ֶא ֲ
ַ ּג ָתה ֶא ָ
ת-ע ָב ָדיו וַ ֵ ּילֶ ְך ׁ ִש ְמ ִעי וַ ָ ּי ֵבא ֶא ֲ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
י-הלַ ך ׁ ִש ְמ ִעי ִמירו ׁ ָּש ִַלם ַ ּגת וַ ָי ׁשֹב .מב וַ ִי ׁ ְשלַ ח ַה ּ ֶמלֶ ך וַ ִי ְק ָרא לְ ׁ ִש ְמ ִעי
לִ ׁ ְשלֹמֹה ִּכ ָ
ָ
ָ
ָ
אתך וְ ָהלַ כְ ָּת ָאנֶ ה
ֹאמר ֵאלָ יו ֲהלוֹ א ִה ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתיך ַביהוָ ה וָ ָא ִעד ְ ּבך לֵ אמֹר ְ ּביוֹ ם ֵצ ְ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלַ י טוֹ ב ַהדָּ ָבר ׁ ָש ָמ ְע ִּתי .מג ו ַּמדּ ו ַּע ל ֹא
וָ ָאנָ ה יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ִּכי מוֹ ת ָּתמוּת וַ ּת ֶ
ָ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ךְ
ּ
ׁ ָש ַמ ְר ָּת ֵאת ׁ ְש ֻב ַעת יְ הוָ ה וְ ֶא ַ
יתי ָעלֶ יך .מד וַ י ֶ
ר-צ ִ ּו ִ
ת-ה ּ ִמ ְצוָ ה ֲא ׁ ֶש ִ
ָ
ית לְ ָדוִ ד ָא ִבי
ל-ה ָר ָעה ֲא ׁ ֶשר יָ ַדע לְ ָב ְבך ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ָ
ל-ש ְמ ִעי ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֵאת ָּכ ָ
ֶא ׁ ִ
ָ
ָ
ְ
ְ
ֹאשך .מה וְ ַה ּ ֶמלֶ ך ׁ ְשלֹמֹה ָ ּברוּך וְ כִ ֵּסא ָדוִ ד יִ ְהיֶ ה נָ כוֹ ן
ת-ר ָע ְתך ְ ּבר ׁ ֶ
וְ ֵה ׁ ִשיב יְ הוָ ה ֶא ָ
ְ
ּ
ּ
לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ַעד-עוֹ לָ ם .מו וַ יְ ַצו ַה ּ ֶמלֶ ך ֶא ְ ּ
ת-בנָ יָ ה ּו ֶ ּבן-יְ הוֹ יָ ָדע וַ ֵי ֵצא וַ ִי ְפ ַ ּגע-בּ וֹ
ד-שלֹמֹה.
וַ ָ ּימֹת וְ ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה נָ כוֹ נָ ה ְ ּביַ ׁ ְ
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פסקה זו מזמינה את הקורא לשים לב לדקויות החושפות את אופנות
החשיבה של אותם ימים .כשבניהו בן יהוידע בא להרוג את יואב
ומבקש ממנו שיעזוב את המזבח יואב מסרב ואומר" ,לא ,כי פה
אמות" .שלמה משיב לבניהו – "עשה כאשר דיבר" .הוא אינו אומר
לו" :תהרוג אותו אף על פי שהוא אוחז בקרנות המזבח" .הוא אומר
לבניהו" :תעשה מה שהוא אמר לך לעשות" .כעת לא ניתן לבוא
בטענות לשלמה על שהרגו משום שזה מה שיואב ביקש .יואב סבר
כנראה שאולי אם יאחז במזבח לא יהרגו אותו אבל שלמה ,שהוא
הגיוני ולא רגשי ,אינו נבהל מענייני קדושה ומנצל כביכול את בקשתו
של יואב .אם יישאל לימים למה הרג את יואב האוחז בקרנות המזבח
יוכל להגיד שזה מה שיואב ביקש .ציניות ומניפולטיביות? – ודאי .לא
הוא הרג אדם האוחז בקרנות המזבח ,אלא האדם פשוט ביקש זאת.
כמעט מתבקש להוסיף :אז איך ניתן לסרב . !?...גם במקרה זה אנו
מתרשמים שהמילים מפורשות קונקרטית כמו אצל ילדים וניתן להן
כוח מאגי .הכוונה שמאחורי המילים חשובה פחות .מעבר לכך ,שלמה
מבקש להיראות צדיק והעובדה שהקורבן ביקש את עונשו עוזרת לו
בכך .שלמה מוסיף" ,והשיב ה' את דמו על ראשו" .כלומר ,אלוהים
עשה זאת ואני רק השליח המבצע .אנו רואים – כרגיל בעת העתיקה
– כיצד החזק מנכס את אלוהים ויוצא גם הצודק.
שלמה המלך רוצה להתנקם גם בשמעי בן גרא על פי צוואת דוד
אביו משום שקילל את דוד כשזה ברח מאבשלום .באותו הזמן נשבע
לו דוד שלא יפגע בו .אבל שלמה אינו רוצה להיראות מלך נוקם ונוטר.
הוא קורא לשמעי ואומר לו שמותר לו לחיות בירושלים וברגע שיצא
מגבולותיה ויעבור את נחל קדרון הוא בן מוות .לאחר שלוש שנים
שמעי יוצא מגבולות ירושלים שלא במתכוון .שלמה אינו הורג אותו
מייד ,הרי זו חברה מסורתית-קולקטיבית ותמיד יש צופים ורכילות.
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שלמה רוצה להיראות מלך הגיוני וצודק .הוא קורא לשמעי ומזכיר לו
את ההסכם שלהם וגם איך הוא פגע באביו דוד .כעת כולם מבינים
בדיוק ,לא רק שמעי ,למה מגיע לו עונש מוות – הוא הפר את ההסכם.
העובדה שכל ההסכם הזה הוא מניפולציה אחת גדולה וששלמה חיכה
להזדמנות לחסל אותו – זה ברור אבל המלך אינו מופיע כנוקם ונוטר
אלא כאיש צדק .כך נראה הצדק באותם ימים – צדק של ילדים שבו
הנראות חשובה מהמהות .אילו הרג שלמה את שמעי בעת הכתרתו
למלך זה לא היה נראה טוב משום שדוד בחר שלא להרוג אותו .אבל
אם שמעי אינו עומד בהסכם הרי זה כבר דבר אחר .בסיום ,שלמה
משתמש שוב באלוהים .שמעי ,הוא אומר ,לא שמר את שבועת ה'
("מדוע לא שמרת את שבועת ה'?") ועל כן העונש הוא מה' ("והשיב
ה' את רעתך בראשך") .התרשמות הצופים בהצגה של אותם ימים היא
ששלמה לא רצח ,אלא שמעי הזמין את העונש וזה בא מידי אלוהים.
אדם מודרני :שלמה ,אתה באמת חכם .הורג שני אנשים ונותן לעם
להבין שהם ביקשו זאת או שזה מאלוהים.
שלמה[ :מחייך].

חלום שלמה – מהי התכונה החשובה ביותר למנהיג ,גם בימים
ההם וגם היום?
ֹאמר ֱאל ִֹהים ׁ ְש ַאל
ל-שלֹמֹה ַ ּב ֲחלוֹ ם ַה ָּליְ לָ ה וַ ּי ֶ
פרק ג :ה ְ ּבגִ ְבעוֹ ן נִ ְר ָאה יְ הוָ ה ֶא ׁ ְ
ם-ע ְבדְּ ָך ָדוִ ד ָא ִבי ֶח ֶסד ָ ּגדוֹ ל ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ית ִע ַ
ֹאמר ׁ ְשלֹמֹה ַא ָּתה ָע ִשׂ ָ
ָמה ֶא ֶּתן-לָ ְך .ו וַ ּי ֶ
ָהלַ ְך לְ ָפנֶ ָ
ת-ה ֶח ֶסד ַה ָ ּגדוֹ ל
יך ֶ ּב ֱא ֶמת ו ִּב ְצ ָד ָקה ו ְּביִ ׁ ְש ַרת לֵ ָבב ִע ּ ָמ ְך וַ ִּת ׁ ְש ָמר-לוֹ ֶא ַ
ַה ֶ ּזה וַ ִּת ֶּתן-לוֹ ֵבן י ׁ ֵֹשב ַע ִּ
ל-כ ְסאוֹ ַּכ ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה .ז וְ ַע ָּתה יְ הוָ ה ֱאל ָֹהי ַא ָּתה ִה ְמלַ כְ ָּת
ת-ע ְבדְּ ָך ַּת ַחת דָּ וִ ד ָא ִבי וְ ָאנֹכִ י נַ ַער ָקטֹן ל ֹא ֵא ַדע ֵצאת וָ בֹא .ח וְ ַע ְבדְּ ָך ְ ּבתוֹ ְך
ֶא ַ
ם-רב ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-יִ ּ ָמנֶ ה וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר ֵמרֹב .ט וְ נָ ַת ָּת לְ ַע ְבדְּ ָך
ַע ּ ְמ ָך ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָח ְר ָּת ַע ָ
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ת-ע ּ ְמ ָך
לֵ ב ׁש ֵֹמ ַע לִ ׁ ְש ּפֹט ֶא ַ
ת-ע ּ ְמ ָך לְ ָה ִבין ֵ ּבין-טוֹ ב לְ ָרע ִּכי ִמי יוּכַ ל לִ ׁ ְש ּפֹט ֶא ַ
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .יא
יטב ַהדָּ ָבר ְ ּב ֵעינֵ י ֲאדֹנָ י ִּכי ׁ ָש ַאל ׁ ְשלֹמֹה ֶא ַ
ַה ָּכ ֵבד ַה ֶ ּזה .י וַ ִ ּי ַ
ֹא-ש ַאלְ ָּת ְּל ָך יָ ִמים
ת-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וְ ל ׁ ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֵאלָ יו יַ ַען ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַאלְ ָּת ֶא ַ
וַ ּי ֶ
ֹא-ש ַאלְ ָּת ְּל ָך ע ׁ ֶֹשר וְ ל ֹא ׁ ָש ַאלְ ָּת נֶ ֶפ ׁש אֹיְ ֶב ָ
יך וְ ׁ ָש ַאלְ ָּת ְּל ָך ָה ִבין לִ ׁ ְשמ ַֹע
ַר ִ ּבים וְ ל ׁ ָ
יתי ִּכ ְד ָב ֶר ָ
יך ִה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי לְ ָך לֵ ב ָחכָ ם וְ נָ בוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָּכמוֹ ָך ל ֹא-
ִמ ׁ ְש ּ ָפט .יב ִה ֵ ּנה ָע ִשׂ ִ
יך וְ ַא ֲח ֶר ָ
ָהיָ ה לְ ָפנֶ ָ
ֹא-ש ַאלְ ָּת נָ ַת ִּתי לָ ְך ַ ּגם-ע ׁ ֶֹשר
יך ל ֹא-יָ קוּם ָּכמוֹ ָך .יג וְ גַ ם ֲא ׁ ֶשר ל ׁ ָ
ֹא-היָ ה כָ מוֹ ָך ִא ׁיש ַ ּב ּ ְמלָ כִ ים ָּכל-יָ ֶמ ָ
ַ ּג ָּ
יך .יד וְ ִאם ֵּתלֵ ְך ִ ּב ְד ָרכַ י
ם-כבוֹ ד ֲא ׁ ֶשר ל ָ
יך וְ ַה ֲא ַרכְ ִּתי ֶאת-יָ ֶמ ָ
לִ ׁ ְשמֹר ֻח ַּקי ו ִּמ ְצ ו ַֹתי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהלַ ְך דָּ וִ יד ָא ִב ָ
יך .טו וַ ִ ּי ַקץ
ׁ ְשלֹמֹה וְ ִה ֵ ּנה ֲחלוֹ ם.

ההנחיה של הסופר התנ"כי – כנראה ברוח אותם ימים – היתה שעל
המלך להיות צנוע ולא לרדוף אחר כבוד ועושר .כך משח שמואל את
שאול ואת דוד למלכים משום שהיו צנועים .אלוהים אמר ליהושע
"אל תערוץ ואל תיחת" ,ונתן הנביא מגביל את כוחו של דוד ומעניש
אותו על מעלליו .גם בספר דברים) יז ,יד–כ) המנהיג מוזהר "לבלתי
רום לבבו מאחיו" .כעת אנו מתרשמים מיכולת האיפוק של שלמה,
שלא היתה מביישת שום מנהיג מודרני בימינו .בקשותיו הצנועות,
המשרתות את העם ולא רק אותו ,הן הבסיס למשטר דמוקרטי שבו
השליט הוא משרתו של האזרח ונבחר על ידו .בחברות מסורתיות של
העבר וההווה כוחו של השליט מוגבל הרבה פחות מאשר בחברות
מודרניות .הקושי בהגבלת כוחו של המנהיג בחברות מסורתיות נובע
מהקושי של המנהיג לומר ,כפי שאמר שלמה ,אני לא יודע ("ואנוכי
נער קטן לא אדע צאת ובוא") .היכולת של המנהיג להכיר במגבלותיו
קשורה באופן טבעי לרגשות אשמה וליכולת לקבל אחריות ,שאינן
מפותחות בחברות מסורתיות של העבר וההווה .האמירה "אני לא
יודע" דורשת מיקוד שליטה פנימי ,שאם לא כן אי הידיעה מוסתרת
או מושלכת .אם כן ,אנו ערים לכך שהשחר הדמוקרטי החל באירועים
אלה הרבה לפני העת החדשה ,שבה פרחה הדמוקרטיה הלכה למעשה.
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ואולם גם בימינו היושר אינו הצד החזק של מנהיגים מודרניים
רבים ,מה שמשפיע עמוקות על התנהלות האזרחים ועל אופייה של
המדינה .הסופר התנ"כי מזכיר לנו שהיושר של המנהיג חשוב לחייו
של עם לא פחות מכישורים אחרים שלו ובכלל זה היכולת לנצח את
האויבים.
אדם מודרני :שלמה ,אתה לא מבין שהחלום הזה מייצג למעשה
התלבטות בינך לבין עצמך או את הלא מודע שלך בנוגע לשאלה איזו
תכונה הכי חשובה למלך?
שלמה :אני מדבר עם אלוהים .מה ,אני משוגע שמתלבט עם עצמו?!

משפט שלמה – מהי החוכמה שנשכחה?
ֹאמר
פרק ג :טז ָאז ָּתבֹאנָ ה ׁ ְש ַּתיִ ם נָ ׁ ִשים זֹנוֹ ת ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך וַ ַּת ֲעמ ְֹדנָ ה לְ ָפנָ יו .יז וַ ּת ֶ
ָה ִא ׁ ּ ָשה ָה ַא ַחת ִ ּבי ֲאדֹנִ י ֲאנִ י וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּזֹאת י ׁ ְֹשבֹת ְ ּב ַביִ ת ֶא ָחד וָ ֵאלֵ ד ִע ּ ָמ ּה
ם-ה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּזֹאת וַ ֲאנַ ְחנ ּו יַ ְחדָּ ו
ישי לְ לִ ְד ִּתי וַ ֵּתלֶ ד ַ ּג ָ
ַ ּב ָ ּביִ ת .יח וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ן-ה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּזֹאת
ֵאין-זָ ר ִא ָּתנ ּו ַ ּב ַ ּביִ ת זוּלָ ִתי ׁ ְש ַּתיִ ֲ
ם-אנַ ְחנ ּו ַ ּב ָ ּביִ ת .יט וַ ָ ּי ָמת ֶ ּב ָ
ת-בנִ י ֵמ ֶא ְצלִ י וַ ֲא ָמ ְתךָ
ְ
לָ יְ לָ ה ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשכְ ָבה ָעלָ יו .כ וַ ָּת ָקם ְ ּבתוֹ ך ַה ַּליְ לָ ה וַ ִּת ַּקח ֶא ְ ּ
יק ּה וְ ֶא ְ ּ
יקי .כא וָ ָא ֻקם ַ ּבבּ ֶֹקר
יְ ׁ ֵשנָ ה וַ ַּת ׁ ְש ִּכ ֵיבה ּו ְ ּב ֵח ָ
ת-בנָ ּה ַה ּ ֵמת ִה ׁ ְש ִּכ ָיבה ְב ֵח ִ
לְ ֵהינִ יק ֶא ְ ּ
ֹא-היָ ה ְבנִ י ֲא ׁ ֶשר
ה-מת וָ ֶא ְתבּ וֹ נֵ ן ֵאלָ יו ַ ּבבּ ֶֹקר וְ ִה ֵ ּנה ל ָ
ת-בנִ י וְ ִה ֵ ּנ ֵ
ְ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ָה ַא ֶח ֶרת ל ֹא כִ י ְ ּבנִ י ַה ַחי ו ְּבנֵ ך ַה ּ ֵמת וְ זֹאת א ֶֹמ ֶרת ל ֹא
יָ לָ ְד ִּתי .כב וַ ּת ֶ
ְ
ְ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ך זֹאת א ֶֹמ ֶרת זֶ ה-
כִ י ְ ּבנֵ ְך ַה ּ ֵמת ו ְּבנִ י ֶה ָחי וַ ְּת ַד ֵ ּב ְרנָ ה לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ך .כג וַ ּי ֶ
ְ ּבנִ י ַה ַחי ו ְּבנֵ ְך ַה ּ ֵמת וְ זֹאת א ֶֹמ ֶרת ל ֹא כִ י ְ ּבנֵ ְך ַה ּ ֵמת ו ְּבנִ י ֶה ָחי.
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ִ ּגזְ ר ּו
כד וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ְקח ּו לִ ָ
י-ח ֶרב וַ ָ ּי ִבא ּו ַה ֶח ֶרב לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .כה וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֶא ַ
ת-ה ֲח ִצי לְ ֶא ָחת .כו וַ ּת ֶ
ת-ה ֲח ִצי לְ ַא ַחת וְ ֶא ַ
ת-ה ֶ ּילֶ ד ַה ַחי לִ ׁ ְשנָ יִ ם ו ְּתנ ּו ֶא ַ
ְ
ָה ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶש ְ ּ
יה ַע ְ ּ
ֹאמר ִ ּבי
ר-בנָ ּה ַה ַחי ֶא ַ
ל-בנָ ּה וַ ּת ֶ
ל-ה ּ ֶמלֶ ך ִּכי-נִ כְ ְמר ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יתה ּו וְ זֹאת א ֶֹמ ֶרת ַ ּגם-לִ י גַ ם-
ֲאדֹנִ י ְּתנוּ-לָ ּה ֶא ַ
ל-ת ִמ ֻ
ת-ה ָ ּילוּד ַה ַחי וְ ָה ֵמת ַא ְּ
ְ
ת-ה ָ ּילוּד ַה ַחי וְ ָה ֵמת ל ֹא
ֹאמר ְּתנוּ-לָ ּה ֶא ַ
לָ ְך ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְ ּגזֹרוּ .כז וַ ַ ּי ַען ַה ּ ֶמלֶ ך וַ ּי ֶ
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ת-ה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַפט ַה ּ ֶמלֶ ְך
ְת ִמ ֻ
יתה ּו ִהיא ִא ּמוֹ  .כח וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
י-חכְ ַמת ֱאל ִֹהים ְ ּב ִק ְרבּ וֹ לַ ֲעשׂ וֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט.
וַ ִ ּי ְרא ּו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּכי ָרא ּו ִּכ ָ

זוהי בדיוק החוכמה שנשכחה במערב המודרני אולם בני חברות
מסורתיות מצטיינים בה .מה בעצם עושה שלמה המלך? הוא
עושה מניפולציה שמפעילה את שתי הנשים באופן שתחלץ מהן
את האינפורמציה הנחוצה לו לחקר האמת .האדם המודרני השקוע
בעצמו ,לעומת זאת ,חושב אנליטית ולא מניפולטיבית ביחס לאחר.
כשהאדם נפרד מהקבוצה בעת החדשה לפני כחמש-מאות שנה הפכו
הכישורים החברתיים בהדרגה ליכולת אנליטית שהאדם עושה אותה
עם עצמו .שלמה עשה מניפולציה סדיסטית :האם שהילד היה שלה
ודאי הזדעזעה עמוקות מהאיום לגזור את ילדה .וברגע הזה היתה
מוכנה לוותר עליו ובלבד שיחיה .לאם השנייה לא היה אכפת .שלמה
שיחק ברגשותיהן של שתי הנשים כדי לרדת לחקר האמת .שום
שופט מודרני לא היה מעז לעשות זאת .הוא היה מבקש הוכחות,
עדים ,בימינו גם בדיקות ד.נ.א וכדומה .אבל שלמה מחלץ את האמת
מהנשים בזכות יכולתו להפעיל אותן .הוא מכוון אליהן ומבין את
רגשותיהן ,ולכן הוא יכול להשתמש בהבנות שלו בחוכמה .אבל בן
החברה המודרנית המכוון לעצמו אינו יכול להפעיל את האחר באופן
הזה .המיומנות הזאת נשכחה ממנו בחמש-מאות השנים האחרונות
של העת החדשה.
להלן סיפור של אחד מתלמידי שבא מרקע מסורתי .אב אחד מצא
בבוקר את הכבש שלו מת כשהוא קשור בחבל לגדר .הוא שם לב
שהכבש נחנק משום שהחבל היה קשור חזק מדי סביב צווארו .כיצד
יגלה מי עשה זאת? הוא שאל את בניו אם הם יודעים היכן הכבש
משום שהוא ברח .אחד הבנים אמר" ,איך יכול להיות שהוא ברח? אני
קשרתי אותו חזק שלא יברח" .אילו שאל האב" ,מי קשר את הכבש
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חזק? הוא מת!" ,ייתכן שאיש מהבנים לא היה מודה .כפי שבחברה
מערבית מודרנית לא ניתן לבוא בטענות למי שיש לו יכולת אנליטית
גבוהה יותר ולכן צבר יתרון ,כך בחברה מסורתית לא ניתן לבוא
בטענות למי שיש לו כישורים חברתיים טובים יותר והוא משתמש
בהם – בכלל זה שימוש במניפולציות ובשקרים שהם חלק מהכישורים
החברתיים.
אדם מודרני :שלמה ,בימינו אסור להפחיד כך כל אדם .זה סדיסטי.
שלמה :מותר לי להתעלל בך כדי לעזור לך .בסוף אתה תודה לי.

איש תחת גפנו ותחת תאנתו – האם זה אושר?
פרק ה :ה וַ ֵ ּי ׁ ֶשב יְ הו ָּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לָ ֶב ַטח ִא ׁיש ַּת ַחת ַ ּג ְפנוֹ וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תוֹ ִמדָּ ן וְ ַעד-
ְ ּב ֵאר ׁ ָש ַבע כּ ֹל יְ ֵמי ׁ ְשלֹמֹה.

זו המקבילה המסורתית של האושר בחברה המודרנית .האושר הוא
חוויה נרקיסיסטית שבה האדם מרוכז בעצמו ובתחושותיו הטובות.
בחברות מסורתיות מסתפקים בכך שלאדם טוב .כלומר ,אין איום
חיצוני ומכאן איש תחת גפנו ותחת תאנתו .האושר הוא פטנט מערבי
של תחושת "היי" – האדם מתאהב למשל בסרטים ההוליוודיים .אבל
בחברות מסורתיות שבהן הפרט תלוי בסביבתו ההתמכרות לתחושת
האושר ,כאילו אינך זקוק לאיש ,היא מסוכנת .בחברות אלה הפרט
יכול לכל היותר לחוש שטוב לו .כך נאמר בתהילים (קלג ,א)" ,הנה
מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" .על כן בחברות מסורתיות וכן
בתנ"ך לא נמצא התפעלות של איש מרעהו ("כל הכבוד לך"" ,אתה
גדול!" וכדומה) .הורה לא יגיד על ילדו שהוא מבריק או מוכשר או
גאון ,אלא שהוא ילד טוב .הכוונה היא כמובן טוב לסביבתו לעומת
318

ד"ר עפר גרוזברד

יתר התיאורים המכוונים לעצמי .נרקיסיסטיות כזאת של התפעלות
אין רואים אפילו בסיפור הבריאה ,שבו אלוהים אומר על פי רוב על
מעשי ידיו "כי טוב" ,לעומת החברה המודרנית שבה הורים מתפעלים
מילדיהם דרך קבע וכך הם גורמים לילדים להתפעל מעצמם.
אדם מודרני :איש ישראל ,תגיד ,לא כיף לך בחיים?
איש ישראל :טוב לי בעזרת ה'.

מלכת שבא בוחנת את שלמה – איך?
ת-ש ַמע ׁ ְשלֹמֹה לְ ׁ ֵשם יְ הוָ ה וַ ָּתבֹא לְ נַ ּסֹתוֹ
ת-ש ָבא ׁש ַֹמ ַעת ֶא ׁ ֵ
פרק י :א ו ַּמלְ ַּכ ׁ ְ
ְ ּב ִחידוֹ ת.

מלכת שבא לא נתנה לשלמה לפתור תרגילים במתמטיקה הדורשים
חשיבה לוגית ,אלא חדה לו חידות הדורשות כישורים חברתיים .בימינו
ייתכן שהיינו קוראים לחלק מהעולם העשיר של כישורים חברתיים
"אינטליגנציה רגשית" .ברור גם שרובנו היינו נכשלים ביכולות אלה
ביחס לבני העת העתיקה .כישורים אנליטיים יכולים להתפתח רק בין
האדם לעצמו ועל כן תנאי מוקדם להתפתחותם בעת החדשה היתה
היפרדות האדם מהקבוצה והפיכתו לאינדיבידואל .כעת הוא יכול
לעסוק בתרגילים לוגיים המשקפים את האמת הפנימית שלו .בעבר,
כשהיה חלק מהקבוצה ,מעייניו היו מכוונים החוצה ולא פנימה .כך
הפכו הכישורים החברתיים בעת החדשה לחשיבה אנליטית ,במקביל
להפיכת הקונפליקט הבין-אישי לתוך-אישי ולהיפרדות האדם
מהקבוצה.
אדם מודרני :מלכת שבא ,שלמה הוא מבריק ,גאון.
מלכת שבא :הוא החכם באדם .יודע לשפוט את עמו ולפתור חידות.
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רחבעם מאבד את המלוכה – לאיים או להתחנף?
פרק יב :א וַ ֵ ּילֶ ְך ְר ַח ְב ָעם ׁ ְשכֶ ם ִּכי ׁ ְשכֶ ם ָ ּבא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַה ְמלִ ְ
יך אֹתוֹ  .ב וַ יְ ִהי
ִּכ ׁ ְשמ ַֹע יָ ָר ְב ָעם ֶ ּבן-נְ ָבט וְ הוּא עוֹ ֶדנּ ּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַרח ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה
ל-ק ַהל
וַ ֵ ּי ׁ ֶשב יָ ָר ְב ָעם ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם .ג וַ ִ ּי ׁ ְשלְ ח ּו וַ ִ ּי ְק ְראוּ-לוֹ ויבאו (וַ ָ ּיבֹא) יָ ָר ְב ָעם וְ כָ ְ
ל-ר ַח ְב ָעם לֵ אמֹר .ד ָא ִב ָ
ת-ע ֵּלנ ּו וְ ַא ָּתה ַע ָּתה
יך ִה ְק ׁ ָשה ֶא ֻ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יְ ַד ְ ּבר ּו ֶא ְ
ָה ֵקל ֵמ ֲעב ַֹדת ָא ִב ָ
ָ
ֹאמר
יך ַה ָּק ׁ ָשה ו ֵּמ ֻעלּ וֹ ַה ָּכ ֵבד ֲא ׁ ֶשר-נָ ַתן ָעלֵ ינ ּו וְ נַ ַע ְב ֶדּך .ה וַ ּי ֶ
יהם לְ כוּ-עֹד ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים וְ ׁשוּב ּו ֵאלָ י וַ ֵ ּילְ כ ּו ָה ָעם .ו וַ ִ ּי ָ ּו ַעץ ַה ּ ֶמלֶ ְך ְר ַח ְב ָעם
ֲאלֵ ֶ
ת-פנֵ י ׁ ְשלֹמֹה ָא ִביו ִ ּב ְהיֹתוֹ ַחי לֵ אמֹר ֵאיךְ
ת-ה ְ ּז ֵקנִ ים ֲא ׁ ֶש ָ
ֶא ַ
ר-הי ּו ע ְֹמ ִדים ֶא ּ ְ
ם-ה ֶ ּזה דָּ ָבר .ז וידבר (וַ יְ ַד ְ ּברוּ) ֵאלָ יו לֵ אמֹר
ת-ה ָע ַ
ַא ֶּתם נוֹ ָע ִצים לְ ָה ׁ ִשיב ֶא ָ
יהם דְּ ָב ִרים
יתם וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ֲאלֵ ֶ
ה-ע ֶבד לָ ָעם ַה ֶ ּזה וַ ֲע ַב ְד ָּתם וַ ֲענִ ָ
ם-ה ּיוֹ ם ִּת ְהיֶ ֶ
ִא ַ
ָ
ת-ע ַצת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ֲא ׁ ֶשר יְ ָע ֻצה ּו
טוֹ ִבים וְ ָהי ּו לְ ך ֲע ָב ִדים ָּכ ַ
ל-ה ָ ּי ִמים .ח וַ ַ ּי ֲעזֹב ֶא ֲ
יהם
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
ת-היְ לָ ִדים ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְדל ּו ִא ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָהע ְֹמ ִדים לְ ָפנָ יו .ט וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ָ ּו ַעץ ֶא ַ
ת-ה ָעם ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר דִּ ְ ּבר ּו ֵאלַ י לֵ אמֹר ָה ֵקל ִמן-
ָמה ַא ֶּתם נוֹ ָע ִצים וְ נָ ׁ ִשיב דָּ ָבר ֶא ָ
ָהעֹל ֲא ׁ ֶשר-נָ ַתן ָא ִב ָ
יך ָעלֵ ינוּ .י וַ יְ ַד ְ ּבר ּו ֵאלָ יו ַהיְ לָ ִדים ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְדל ּו ִא ּתוֹ לֵ אמֹר
יך לֵ אמֹר ָא ִב ָ
ֹאמר לָ ָעם ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר דִּ ְ ּבר ּו ֵאלֶ ָ
ת-ע ֵּלנ ּו וְ ַא ָּתה
יך ִהכְ ִ ּביד ֶא ֻ
כּ ֹה-ת ַ
יהם ָק ָט ִ ּני ָע ָבה ִמ ּ ָמ ְתנֵ י ָא ִבי .יא וְ ַע ָּתה ָא ִבי ֶה ְע ִמיס
ָה ֵקל ֵמ ָעלֵ ינ ּו כּ ֹה ְּת ַד ֵ ּבר ֲאלֵ ֶ
ל-ע ְּלכֶ ם ָא ִבי יִ ַּסר ֶא ְתכֶ ם ַ ּב ׁ ּשוֹ ִטים וַ ֲאנִ י ֲאיַ ֵּסר
ֲעלֵ יכֶ ם עֹל ָּכ ֵבד וַ ֲאנִ י אוֹ ִסיף ַע ֻ
ישי ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ל-ר ַח ְב ָעם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ל-ה ָעם ֶא ְ
ֶא ְתכֶ ם ָ ּב ַע ְק ַר ִ ּבים .יב וַ ָ ּיבוֹ יָ ָר ְב ָעם וְ כָ ָ
ְ
ת-ה ָעם ָק ׁ ָשה
דִּ ֶ ּבר ַה ּ ֶמלֶ ְך לֵ אמֹר ׁשוּב ּו ֵאלַ י ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ישי .יג וַ ַ ּי ַען ַה ּ ֶמלֶ ך ֶא ָ
יהם ַּכ ֲע ַצת ַהיְ לָ ִדים לֵ אמֹר
ת-ע ַצת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ֲא ׁ ֶשר יְ ָע ֻצהוּ .יד וַ יְ ַד ֵ ּבר ֲאלֵ ֶ
וַ ַ ּי ֲעזֹב ֶא ֲ
ל-ע ְּלכֶ ם ָא ִבי יִ ַּסר ֶא ְתכֶ ם ַ ּב ׁ ּשוֹ ִטים וַ ֲאנִ י
ת-ע ְּלכֶ ם וַ ֲאנִ י א ִֹסיף ַע ֻ
ָא ִבי ִהכְ ִ ּביד ֶא ֻ
ְ
י-היְ ָתה ִס ָ ּבה ֵמ ִעם
ֲאיַ ֵּסר ֶא ְתכֶ ם ָ ּב ַע ְק ַר ִ ּבים .טו וְ ל ׁ ָ
ל-ה ָעם ִּכ ָ
ֹא-ש ַמע ַה ּ ֶמלֶ ך ֶא ָ
יְ הוָ ה לְ ַמ ַען ָה ִקים ֶאת-דְּ ָברוֹ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר יְ הוָ ה ְ ּביַ ד ֲא ִח ָ ּיה ַה ׁ ּ ִשיל ֹנִ י ֶאל-יָ ָר ְב ָעם ֶ ּבן-
ת-ה ּ ֶמלֶ ְך
נְ ָבט .טז וַ ַ ּי ְרא ָּכל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ל ׁ ָ
ֹא-ש ַמע ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲאלֵ ֶהם וַ ָ ּי ׁ ִשב ּו ָה ָעם ֶא ַ
ָ
ה-לנ ּו ֵחלֶ ק ְ ּב ָדוִ ד וְ ל ֹא-נַ ֲחלָ ה ְ ּב ֶבן-יִ ׁ ַשי לְ א ָֹהלֶ יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ָּתה ְר ֵאה
דָּ ָבר לֵ אמֹר ַמ ָּ
ית ָך דָּ וִ ד וַ ֵ ּילֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ א ָֹהלָ יו .יז ו ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ּי ׁ ְֹש ִבים ְ ּב ָע ֵרי יְ הו ָּדה וַ ִ ּי ְמל ֹךְ
ֵב ְ
יהם ְר ַח ְב ָעם.
ֲעלֵ ֶ
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העם מבקש מרחבעם שיקל בעול המיסים שהטיל עליו אביו ,שלמה
המלך .רחבעם מבקש שלושה ימים לשקול את הבקשה .היכולת
להשהות תגובה ולא להיסחף ולתת תשובה פזיזה ללא שיקול דעת
היא יכולת חכמה ונכונה בכל תרבות .אבל רחבעם מקשיב לצעירים
ש"מתנפחים" ומציעים לו לאיים על בני ישראל ולומר להם שהוא יהיה
הרבה יותר קשוח מאביו .לנגד עיניהם של צעירים אלה עומדת כנראה
המחשבה שמנהיג צריך להיות אכזר ,כפי שראינו ,כדי שיפחדו ממנו
ואל לו לגלות כל סימן לגמישות שיתפרש כחולשה .בניגוד לצעירים,
שהכוח עומד מול עיניהם ,ניצבים היועצים הזקנים של אביו שלמה
ומציעים לו להתחנף אל העם ,להיות היום עבד לעם כדי שהעם יהיה
עבד שלו בעתיד .במקרה זה הזקנים העריכו כנראה את המצב נכון
יותר .הם הבינו שלרחבעם אין כוח לכפות את מרותו על העם ואם
לא יקבל את דרישותיו העם פשוט ינטוש אותו .דרישות אלה הוא
יוכל לשנות בעתיד .רחבעם ,כמסופר ,בחר בעצת הצעירים ואיבד
את העם למעט שבט יהודה .בחברה מודרנית מנהיגים פוליטיים אכן
מבטיחים בתקופת בחירות הרבה הבטחות שהציבור רוצה לקבל
ולאחר מכן אינם מקיימם אותן .בכך העת החדשה אינה שונה באופן
מהותי מהעת העתיקה .אבל מה שמעניין יותר הוא שני הפתרונות
בעלי מיקוד השליטה החיצוני שמציעים הזקנים והצעירים :להתחנף
או לאיים .האופציה המודרנית – בירור פרטי הטענות לגופו של עניין
ופירוק הבעיה לגורמים בגישה אנליטית וניסיון למצוא פתרון לכל
בעיה בנפרד – לא היתה מקובלת באותם ימים .הפתרון הקדום צריך
להיות הוליסטי ורגשי (חנופה או איום) ולא אנליטי ,קר ומרוחק גם
אם מדויק .בחברה מודרנית ,למשל ,נדבר על פתרון שבו שני הצדדים
מרוויחים ( )win-win solutionמשום שכל צד ויתר על מה שחשוב
לו פחות כדי לקבל את מה שחשוב לו יותר .פתרון כזה ניתן להשיג רק
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בחשיבה אנליטית .מובן שבן החברה המודרנית יראה באופן שלילי
אימוץ התנהלות של חנופה או איומים הפוגעת בנפרדות.
אדם מודרני :רחבעם ,יש לי בשבילך עוד הצעה שבה שני הצדדים
יהיו מרוצים – תבדקו יחד את המטלות שהעם רוצה להשתחרר מהן,
אחת-אחת ,ותחליטו בנוגע לכל אחת מהן בנפרד על פי ההיגיון.
רחבעם :איך שני הצדדים יהיו מרוצים? צד אחד תמיד מנצח והשני
מפסיד.

אליהו מחיה המתים – איך עושים רע ויוצאים טוב?
[אלוהים שולח את אליהו לגור בבית אישה אלמנה בצרפתה]
ן-ה ִא ׁ ּ ָשה ַ ּב ֲעלַ ת ַה ָ ּביִ ת וַ יְ ִהי ָחלְ יוֹ
פרק יז :ז וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָחלָ ה ֶ ּב ָ
ה-לי וָ לָ ךְ
ֹאמר ֶא ֵ
ָחזָ ק ְמאֹד ַעד ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-נוֹ ְת ָרה-בּ וֹ נְ ׁ ָש ָמה .יח וַ ּת ֶ
ל-אלִ ָ ּיה ּו ַמ ִּ
ת-עוֹנִ י וּלְ ָה ִמית ֶא ְ ּ
יה
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ת-בנִ י .יט וַ ּי ֶ
את ֵאלַ י לְ ַהזְ ִּכיר ֶא ֲ
ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים ָ ּב ָ
ְּתנִ י-לִ י ֶא ְ ּ
ל-ה ֲעלִ ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר-הוּא י ׁ ֵֹשב ׁ ָשם
ת-בנֵ ְך וַ ִ ּי ָּק ֵחה ּו ֵמ ֵח ָ
יק ּה וַ ַ ּי ֲעלֵ ה ּו ֶא ָ
ל-ה ַאלְ ָמנָ ה
וַ ַ ּי ׁ ְש ִּכ ֵבה ּו ַע ִ
ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ָֹהי ֲהגַ ם ַע ָ
ל-מ ָּטתוֹ  .כ וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאל-יְ הוָ ה וַ ּי ַ
ר-אנִ י ִמ ְתגּ וֹ ֵרר ִע ּ ָמ ּה ֲה ֵרעוֹ ָת לְ ָה ִמית ֶא ְ ּ
ל-ה ֶ ּילֶ ד ׁ ָשל ֹׁש
ֲא ׁ ֶש ֲ
ת-בנָ ּה .כא וַ ִ ּי ְתמ ֵֹדד ַע ַ
ה ֶ ּילֶ ד ַה ֶ ּזה ַעל-ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ָֹהי ָּת ׁ ָשב נָ א נֶ ֶפ ׁש ַ
ּ ְפ ָע ִמים וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאל-יְ הוָ ה וַ ּי ַ
ל-ק ְרבּ וֹ וַ ֶ ּי ִחי .כג וַ ִ ּי ַּקח
ִק ְרבּ וֹ  .כב וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע יְ הוָ ה ְ ּבקוֹ ל ֵאלִ ָ ּיה ּו וַ ָּת ׁ ָשב נֶ ֶפ ׁש ַ
ה ֶ ּילֶ ד ַע ִֹאמר ֵאלִ ָ ּיה ּו ְר ִאי
ֵאלִ ָ ּיה ּו ֶא ַ
ת-ה ֶ ּילֶ ד וַ ּי ִֹר ֵדה ּו ִמ ָ
ן-ה ֲעלִ ָ ּיה ַה ַ ּביְ ָתה וַ ִ ּי ְּתנֵ ה ּו לְ ִא ּמוֹ וַ ּי ֶ
ל-אלִ ָ ּיה ּו ַע ָּתה זֶ ה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִא ׁיש ֱאל ִֹהים ָא ָּתה
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ֶא ֵ
ַחי ְ ּבנֵ ְך .כד וַ ּת ֶ
ו ְּד ַבר-יְ הוָ ה ְ ּב ִפ ָ
יך ֱא ֶמת.

אלוהים משחק משחקים כדי להאדיר את שמו – כך נהגה דמות
הסמכות באותם ימים .קודם הוא ממית את בן האישה הענייה .זו
באה בטענות לאליהו הנביא משום שהוא גר בביתה והוא לדעתה
הגורם למות הילד .אליהו בא בטענות לאלוהים שהמית את הילד .ואז
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אלוהים מחיה את הילד .בתודעת כולם לא נשארת ההרגשה שאלוהים
חולל את הבעיה ,אלא שהוא פתר אותה (ראו למשל סיפורה של
חנה) .ואכן ,האישה אומרת לבסוף שכעת היא יודעת שאליהו הוא
איש אלוהים ודבר אלוהים בפיו .כך יכול הורה בעל אופי סדיסטי
דומה לספר לילד משהו מפחיד רק כדי שהילד ירוץ אליו לקבל חיבוק
והגנה .בתודעת הילד תיחרת פעולת ההצלה גם אם הילד יגלה לאחר
מכן שלא היה כל דבר מפחיד .במניפולציה זו משתמשים גם מנהיגים
של מדינות דיקטטוריות – הם מפחידים את אזרחיהם "מהמפלצת"
שבחוץ (מדינות אויב) רק כדי ללכד את האזרחים סביבם ולהעניק
להם תחושה שהם מצילים אותם מאותה מפלצת .כך הם יצרו גם
את הבעיה וגם את הפתרון – אבל רק הפתרון יישאר חקוק בתודעת
האזרחים.
אדם מודרני :אלוהים ,אתה סדיסט.
אלוהים[ :מחייך].
אדם מודרני :אתה נורא תלותי וחושש כל הזמן שיעזבו אותך.
אלוהים :אני לא תלותי ,אחרים תלויים בי ואלוהים לא חושש מכלום.
אדם מודרני :אלוהים ,אתה לא יודע שהאנשים התלותיים ביותר הם
אלה שכולם תלויים בהם? הם יוצרים מעגלי תלות סביבם.
אלוהים :אתה היית מוכן שהילד שלך ילך לאבא אחר?!

אלוהים עוזר לאחאב לנצח את ארם – מדוע?
ֹה-א ַמר יְ הוָ ה
ֹאמר כּ ָ
ל-מלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶא ֶ
פרק כ :כח וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים וַ ּי ֶ
ֹא-אל ֵֹהי ֲע ָמ ִקים הוּא וְ נָ ַת ִּתי ֶא ָּ
ת-כל-
יַ ַען ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ֲא ָרם ֱאל ֵֹהי ָה ִרים יְ הוָ ה וְ ל ֱ
י-אנִ י יְ הוָ ה.
ֶה ָהמוֹ ן ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶ ּזה ְ ּביָ ֶד ָך וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכ ֲ
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אלוהים עוזר לאחאב ,שאינו שומע בקולו ,לנצח במלחמה רק משום
שהאויב אמר שאלוהי ישראל יודע להילחם בהרים ולא בעמקים.
אלוהים רוצה להראות לאויב שהוא יודע להילחם בכל מקום .אכן,
הרושם החיצוני והכבוד של דמות הסמכות בחברה המסורתית הם
חזות הכול .קשה היה לבני העת העתיקה לדמיין אלוהים "מודרני"
שהוא בטוח בעצמו מספיק ולא יטריד את עצמו במה שאומרים עליו.
אדם מודרני :אלוהים ,בתקופה שלנו היו אומרים עליך שאתה עסוק
יותר מדי בלעשות רושם.
אלוהים :אז מה אני צריך לעשות?

אחאב רך הלבב – האם משל מדמה חלום?
פרק כ[ :אחאב ניצח את בן הדד מלך ארם שתקף את ישראל ,אבל הוא לא
הרג אותו ,אלא כיבד אותו וכרת איתו ברית שלום .הדבר חרה לאלוהים].
ל-ר ֵעה ּו ִ ּב ְד ַבר יְ הוָ ה ַה ֵּכינִ י נָ א וַ יְ ָמ ֵאן ָה ִא ׁיש
יאים ָא ַמר ֶא ֵ
לה וְ ִא ׁיש ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנ ִב ִ
ֹא-ש ַמ ְע ָּת ְ ּבקוֹ ל יְ הוָ ה ִה ְ ּנ ָך הוֹ לֵ ְך ֵמ ִא ִּתי וְ ִה ְּכךָ
ֹאמר לוֹ יַ ַען ֲא ׁ ֶשר ל ׁ ָ
לְ ַהכּ ֹתוֹ  .לו וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ֵּכינִ י
ָה ַא ְריֵ ה וַ ֵ ּילֶ ְך ֵמ ֶא ְצלוֹ וַ ִ ּי ְמ ָצ ֵאה ּו ָה ַא ְריֵ ה וַ ַ ּי ֵּכהוּ .לז וַ ִ ּי ְמ ָצא ִא ׁיש ַא ֵחר וַ ּי ֶ
ל-הדָּ ֶר ְך וַ ִ ּי ְת ַח ּ ֵפשׂ
נָ א וַ ַ ּי ֵּכה ּו ָה ִא ׁיש ַה ֵּכה ו ָּפצ ַֹע .לח וַ ֵ ּילֶ ְך ַה ָ ּנ ִביא וַ ַ ּי ֲעמֹד לַ ּ ֶמלֶ ְך ַע ַ
ֹאמר ַע ְבדְּ ָך
ָ ּב ֲא ֵפר ַע ֵ
ל-עינָ יו .לט וַ יְ ִהי ַה ּ ֶמלֶ ְך ע ֵֹבר וְ הוּא ָצ ַעק ֶא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ת-ה ִא ׁיש
יָ ָצא ְב ֶק ֶר ַ
ב-ה ּ ִמלְ ָח ָמה וְ ִה ֵ ּנ ִ
ֹאמר ׁ ְשמֹר ֶא ָ
ה-א ׁיש ָסר וַ ָ ּי ֵבא ֵאלַ י ִא ׁיש וַ ּי ֶ
ָ
ם-ה ּ ָפ ֵקד יִ ּ ָפ ֵקד וְ ָהיְ ָתה נַ ְפ ׁ ְשך ַּת ַחת נַ ְפ ׁשוֹ אוֹ כִ ַּכ ֶּ
ר-כ ֶסף ִּת ׁ ְשקוֹ ל .מ וַ יְ ִהי
ַה ֶ ּזה ִא ִ
ְ
ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ֶמלֶ ך-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵּכן ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶטך ַא ָּתה
ַע ְבדְּ ָך ע ֵֹשׂ ה ֵה ָ ּנה וָ ֵה ָ ּנה וְ הוּא ֵאינֶ נּ ּו וַ ּי ֶ
(מ ֲעלֵ י) ֵעינָ יו וַ ַ ּי ֵּכר אֹתוֹ ֶמלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת-ה ֲא ֵפר מעל ֵ
ָח ָר ְצ ָּת .מא וַ יְ ַמ ֵהר וַ ָ ּי ַסר ֶא ָ
ח ְר ִמית-א ׁיש ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה יַ ַען ׁ ִש ַּל ְח ָּת ֶא ִ
יאים הוּא .מב וַ ּי ֶ
ִּכי ֵמ ַה ְ ּנ ִב ִ
ְ
ְ
ָ
ָ
ִמ ָ ּיד וְ ָהיְ ָתה נַ ְפ ׁ ְשך ַּת ַחת נַ ְפ ׁשוֹ וְ ַע ּ ְמך ַּת ַחת ַע ּמוֹ  .מג וַ ֵ ּילֶ ך ֶמלֶ ך-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-
ֵ ּביתוֹ ַסר וְ זָ ֵעף וַ ָ ּיבֹא ׁש ְֹמרוֹ נָ ה.
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המשל הזה הוא דמוי חלום .הנביא מתחפש לאיש ששב פצוע
מהמלחמה .הוא מספר למלך אחאב שנתנו לו לשמור על איש אחד
(ממחנה האויב כנראה) והזהירו אותו שאם יברח הנביא ישלם בעבור
בריחתו .האיש אכן ברח .המלך אחאב פסק מייד שהאיש שסיפר את
הסיפור הוא חייב כפי שהתחייב .ואז הסיר הנביא את תחפושתו ואמר
לאחאב שמפני שלא הרג את בן הדד ייקח אלוהים את נפשו של אחאב
תמורת נפשו של בן הדד וכן את עמו של אחאב תמורת עמו של בן
הדד .בהחלט ניתן לחשוב על חלום כזה של המלך אחאב שפירושו
שאלוהים הפקיד את בן הדד בידיו של אחאב והוא במקום להרוג אותו
הניח לו להימלט .הנמשל אינו אלא פירוש החלום – לאחר שאחאב
פתר את "החלום" והבין שהוא מדבר על עצמו על מי ילין? כך ידעו
בני קדם לספר משלים שמזכירים תובנות לא מודעות של חלום .כעת,
כשכל חלקי הפאזל במקומם ,קשה מאוד להתווכח עם ההארה.
אדם מודרני :אחאב ,מי אמר שהמקרה שסיפר לך עליו הנביא דומה
בכלל למקרה שלך עם מלך ארם?
אחאב :אתה לא רואה שאני סר וזעף?!

כרם נבות היזרעאלי – מי יעצור את חמדנות השליט?
פרק כא :א וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶּכ ֶרם ָהיָ ה לְ נָ בוֹ ת ַה ִ ּיזְ ְר ֵעאלִ י ֲא ׁ ֶשר
ְ ּביִ זְ ְר ֶעאל ֵא ֶצל ֵהיכַ ל ַא ְח ָאב ֶמלֶ ְך ׁש ְֹמרוֹ ן .ב וַ יְ ַד ֵ ּבר ַא ְח ָאב ֶאל-נָ בוֹ ת לֵ אמֹר
ה-לי ֶא ַּ
יתי וְ ֶא ְּתנָ ה לְ ָך ַּת ְח ָּתיו
יהי-לִ י לְ גַ ן-יָ ָרק ִּכי הוּא ָקרוֹ ב ֵא ֶצל ֵ ּב ִ
ת-כ ְר ְמ ָך וִ ִ
ְּתנָ ִּ
ֶּכ ֶרם טוֹ ב ִמ ּ ֶמנּ ּו ִאם טוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָ
ֹאמר נָ בוֹ ת ֶאל-
יך ֶא ְּתנָ ה-לְ ָך כֶ ֶסף ְמ ִחיר זֶ ה .ג וַ ּי ֶ
ַא ְח ָאב ָחלִ ילָ ה ִּלי ֵמיְ הוָ ה ִמ ִּת ִּתי ֶאת-נַ ֲחלַ ת ֲאב ַֹתי לָ ְך .ד וַ ָ ּיבֹא ַא ְח ָאב ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ
ֹא-א ֵּתן לְ ָך ֶאת-
ַסר וְ זָ ֵעף ַע ַ
ֹאמר ל ֶ
ל-הדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר-דִּ ֶ ּבר ֵאלָ יו נָ בוֹ ת ַה ִ ּיזְ ְר ֵעאלִ י וַ ּי ֶ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
י
ֹא-אכַ ל לָ ֶחם .ה וַ ָּתבֹא ֵאלָ יו
נַ ֲחלַ ת ֲאבוֹ ָתי וַ ִ ׁ ְש ַכב ַע ִ
ת-פנָ יו וְ ל ָ
ל-מ ָטתוֹ וַ ַי ֵסב ֶא ָ
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האבולוציה של החשיבה
יה
ִאיזֶ ֶבל ִא ׁ ְש ּתוֹ וַ ְּת ַד ֵ ּבר ֵאלָ יו ַמהּ ֶ -זה רו ֲּח ָך ָס ָרה וְ ֵאינְ ָך אֹכֵ ל לָ ֶחם .ו וַ יְ ַד ֵ ּבר ֵאלֶ ָ
ה-לי ֶא ַּ
ם-ח ֵפץ
ִּכ ֲ
ת-כ ְר ְמ ָך ְ ּבכֶ ֶסף אוֹ ִא ָ
י-א ַד ֵ ּבר ֶאל-נָ בוֹ ת ַה ִ ּיזְ ְר ֵעאלִ י וָ א ַֹמר לוֹ ְּתנָ ִּ
ֹא-א ֵּתן לְ ָך ֶא ַּ
ֹאמר ֵאלָ יו
ת-כ ְר ִמי .ז וַ ּת ֶ
ֹאמר ל ֶ
ַא ָּתה ֶא ְּתנָ ה-לְ ָך כֶ ֶרם ַּת ְח ָּתיו וַ ּי ֶ
ִאיזֶ ֶבל ִא ׁ ְש ּתוֹ ַא ָּתה ַע ָּתה ַּת ֲע ֶשׂ ה ְמלוּכָ ה ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל קוּם ֱאכָ ל-לֶ ֶחם וְ יִ ַטב לִ ֶ ּב ָך
ֲאנִ י ֶא ֵּתן לְ ָך ֶא ֶּ
ת-כ ֶרם נָ בוֹ ת ַה ִ ּיזְ ְר ֵעאלִ י .ח וַ ִּתכְ ּתֹב ְס ָפ ִרים ְ ּב ׁ ֵשם ַא ְח ָאב וַ ַּת ְח ּתֹם
ל-הח ִֹרים ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִעירוֹ
ל-ה ְ ּז ֵקנִ ים וְ ֶא ַ
(ס ָפ ִרים) ֶא ַ
ְ ּבח ָֹתמוֹ וַ ִּת ׁ ְשלַ ח הספרים ְ
ַה ּי ׁ ְֹש ִבים ֶאת-נָ בוֹ ת .ט וַ ִּתכְ ּתֹב ַ ּב ְּס ָפ ִרים לֵ אמֹר ִק ְראוּ-צוֹ ם וְ ה ׁ ִֹשיב ּו ֶאת-נָ בוֹ ת
ְ ּבר ׁ
יע ֻדה ּו לֵ אמֹר ֵ ּב ַרכְ ָּת
ֹאש ָה ָעם .י וְ הוֹ ׁ ִשיב ּו ׁ ְשנַ יִ ם ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּבנֵ ְ
י-בלִ ַ ּי ַעל נֶ גְ דּ וֹ וִ ִ
יאה ּו וְ ִס ְקלֻ ה ּו וְ יָ מֹת .יא וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ִעירוֹ ַה ְ ּז ֵקנִ ים וְ ַהח ִֹרים
ֱאל ִֹהים וָ ֶמלֶ ְך וְ הוֹ ִצ ֻ
יהם ִאיזָ ֶבל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכתוּב ַ ּב ְּס ָפ ִרים ֲא ׁ ֶשר
ֲא ׁ ֶשר ַה ּי ׁ ְֹש ִבים ְ ּב ִעירוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשלְ ָחה ֲאלֵ ֶ
יהם .יב ָק ְרא ּו צוֹ ם וְ ה ׁ ִֹשיב ּו ֶאת-נָ בוֹ ת ְ ּבר ׁ
ֹאש ָה ָעם .יג וַ ָ ּיבֹא ּו ׁ ְשנֵ י
ׁ ָשלְ ָחה ֲאלֵ ֶ
י-בלִ ַ ּי ַעל וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו נֶ גְ דּ וֹ וַ יְ ִע ֻדה ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל ֶאת-נָ בוֹ ת נֶ גֶ ד ָה ָעם
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּבנֵ ְ
לֵ אמֹר ֵ ּב ַר ְך נָ בוֹ ת ֱאל ִֹהים וָ ֶמלֶ ְך וַ ּי ִֹצ ֻאה ּו ִמחוּץ לָ ִעיר וַ ִ ּי ְס ְקלֻ ה ּו ָב ֲא ָבנִ ים וַ ָ ּימֹת .יד
י-ס ַּקל
וַ ִ ּי ׁ ְשלְ ח ּו ֶא ִ
ל-איזֶ ֶבל לֵ אמֹר ֻס ַּקל נָ בוֹ ת וַ ָ ּימֹת .טו וַ יְ ִהי ִּכ ׁ ְשמ ַֹע ִאיזֶ ֶבל ִּכ ֻ
ל-א ְח ָאב קוּם ֵר ׁש ֶא ֶּ
ת-כ ֶרם נָ בוֹ ת ַה ִ ּיזְ ְר ֵעאלִ י ֲא ׁ ֶשר
ֹאמר ִאיזֶ ֶבל ֶא ַ
נָ בוֹ ת וַ ָ ּימֹת וַ ּת ֶ
י-מת .טז וַ יְ ִהי ִּכ ׁ ְשמ ַֹע ַא ְח ָאב ִּכי ֵמת נָ בוֹ ת
ֵמ ֵאן לָ ֶתת-לְ ָך ְבכֶ ֶסף ִּכי ֵאין נָ בוֹ ת ַחי ִּכ ֵ
וַ ָ ּי ָקם ַא ְח ָאב לָ ֶר ֶדת ֶא ֶּ
ל-כ ֶרם נָ בוֹ ת ַה ִ ּיזְ ְר ֵעאלִ י לְ ִר ׁ ְש ּתוֹ .
ל-אלִ ָ ּיה ּו ַה ִּת ׁ ְש ִ ּבי לֵ אמֹר .יח קוּם ֵרד לִ ְק ַראת ַא ְח ָאב ֶמלֶ ְך-
יז וַ יְ ִהי דְּ ַבר-יְ הוָ ה ֶא ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁש ְֹמרוֹ ן ִה ֵ ּנה ְ ּבכֶ ֶרם נָ בוֹ ת ֲא ׁ ֶשר-יָ ַרד ׁ ָשם לְ ִר ׁ ְש ּתוֹ  .יט וְ ִד ַ ּב ְר ָּת
ֵאלָ יו לֵ אמֹר כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ֲה ָר ַצ ְח ָּת וְ גַ ם-יָ ָר ׁ ְש ָּת וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ֵאלָ יו לֵ אמֹר כּ ֹה ָא ַמר
יְ הוָ ה ִ ּב ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר לָ ְקק ּו ַה ְּכלָ ִבים ֶאת-דַּ ם נָ בוֹ ת יָ ל ֹּק ּו ַה ְּכלָ ִבים ֶאת-דָּ ְמ ָך
אתי יַ ַען
ֹאמר ַא ְח ָאב ֶא ֵ
ם-א ָּתה .כ וַ ּי ֶ
ַ ּג ָ
ֹאמר ָמ ָצ ִ
אתנִ י אֹיְ ִבי וַ ּי ֶ
ל-אלִ ָ ּיה ּו ַה ְמ ָצ ַ
יך ָר ָעה ו ִּב ַע ְר ִּתי ַא ֲח ֶר ָ
ִה ְת ַמ ֶּכ ְר ָך לַ ֲעשׂ וֹ ת ָה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה .כא ִהנְ נִ י ֵמ ִבי ֵאלֶ ָ
יך
וְ ִהכְ ַר ִּתי לְ ַא ְח ָאב ַמ ׁ ְש ִּתין ְ ּב ִקיר וְ ָעצוּר וְ ָעזוּב ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .כב וְ נָ ַת ִּתי ֶא ֵ ּ
ית ָך
ת-ב ְ
ל-ה ַּכ ַעס ֲא ׁ ֶשר ִהכְ ַע ְס ָּת
ְּכ ֵבית יָ ָר ְב ָעם ֶ ּבן-נְ ָבט וּכְ ֵבית ַ ּב ְע ׁ ָשא ֶב ֲ
ן-א ִח ָ ּיה ֶא ַ
וַ ַּת ֲח ִטא ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל .כג וְ גַ ם-לְ ִאיזֶ ֶבל דִּ ֶ ּבר יְ הוָ ה לֵ אמֹר ַה ְּכלָ ִבים יֹאכְ ל ּו
ת-איזֶ ֶבל ְ ּב ֵחל יִ זְ ְר ֶעאל .כד ַה ּ ֵמת לְ ַא ְח ָאב ָ ּב ִעיר יֹאכְ ל ּו ַה ְּכלָ ִבים וְ ַה ּ ֵמת
ֶא ִ
ֹא-היָ ה כְ ַא ְח ָאב ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַמ ֵּכר לַ ֲעשׂ וֹ ת
ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה יֹאכְ ל ּו עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם .כה ַרק ל ָ
ר-ה ַס ָּתה אֹתוֹ ִאיזֶ ֶבל ִא ׁ ְש ּתוֹ  .כו וַ ַ ּי ְת ֵעב ְמאֹד לָ לֶ כֶ ת
ָה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶש ֵ
ַא ֲח ֵרי ַה ִ ּג ֻּללִ ים ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִר ׁיש יְ הוָ ה ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.
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ם-שׂ ק ַע ְ ּ
ל-ב ָשׂ רוֹ
כז וַ יְ ִהי כִ ׁ ְשמ ַֹע ַא ְח ָאב ֶא ַ
ת-הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ִ ּי ְק ַרע ְ ּבגָ ָדיו וַ ָ ּי ֶשׂ ַ
שק וַ יְ ַה ֵּל ְך ַאט.
וַ ָ ּיצוֹ ם וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ַ ּב ּ ָ ׂ
ית ִּכי-נִ כְ נַ ע ַא ְח ָאב
כח וַ יְ ִהי דְּ ַבר-יְ הוָ ה ֶא ֵ
ל-אלִ ָ ּיה ּו ַה ִּת ׁ ְש ִ ּבי לֵ אמֹר .כט ֲה ָר ִא ָ
ימי ְבנוֹ ָא ִביא ָה ָר ָעה ַעל-
ֹא-א ִבי ָה ָר ָעה ְ ּביָ ָמיו ִ ּב ֵ
ִמ ְּל ָפנָ י יַ ַען ִּכי-נִ כְ נַ ע ִמ ּ ָפנַ י ל ָ
ֵ ּביתוֹ .

אחאב מבקש מנבות שימכור לו את כרמו .נבות מסרב ומתרץ את
("חלִ ילָ ה ּלִ י
סירובו ,כרבים מבני תקופתו ,בחששו פן אלוהים יכעס ָ
ֵמיְ הוָ ה ִמ ִּת ִּתי ֶאת-נַ ֲחלַ ת ֲאב ַֹתי לָ ך") .אחאב שב לביתו ,שוכב על מיטתו,
מסב פניו אל הקיר ואינו אוכל – מופע דרמה ,אולי כדי שאשתו תראה.
סביר להניח שבן החברה המודרנית היה מספר לאשתו על קשייו באופן
מילולי יותר .תגובותיהם של אחאב ואשתו איזבל לאכזבה הפוכות זו
מזו :אחאב נכנס לדיכאון ואילו היא ,איזבל ,מפגינה תוקפנות .איזבל
אומרת לאחאב בציניות" :אתה ,עתה תעשה מלוכה על ישראל?!"
במילים אחרות ,מלך חייב להיות אכזר ,ואכן ,היא נוהגת בתוקפנות
בשם אחאב .אנו שוב מתרשמים שמעמד האישה בבית בעת העתיקה
לא היה שונה בהרבה ממעמדה בעת החדשה ,לעיתים היא שלטה
בבעלה .איזבל מתכננת מזימה לחיסול נבות שלא היתה מביישת
משטרים טוטליטריים בימינו .נבות מואשם שקילל את מי שאסור
לקלל – אלוהים ומלך .זה היה כוחן של המילים בעת העתיקה .עד
כדי כך שאין אומרים "קילל" ,אלא "בירך".
אחאב רואה את אליהו ואומר מייד" :המצאתני אויבי?" הוא לא
ימתין כאינדיבידואל לשמוע מה יש לאחר לומר .הוא לא יעניק לאחר
את החופש לומר את דברו וגם לא ייקח לעצמו את החופש להקשיב.
אליהו לא נבהל ומשיב" ,מצאתי ."...כלומר ,אליהו ואחאב שוללים זה
מזה את זכות הדיבור משום שכל אחד מהם משוכנע שהוא יודע מה
השני עומד לומר לו .בימינו ,בחברה מודרנית ,ודאי מקובל לשמוע

327

האבולוציה של החשיבה

בכל מצב ,כמו בבית המשפט ,מה יש לצד השני לומר לפני ששופטים
אותו .לא כן בחברות מסורתיות ,שאינן חשות צורך להעניק לאדם את
זכות הדיבור וההסבר – האדם עצמו לא יקבע מי הוא.
מעניין ההיבט המוסרי של אותם ימים שסופר התנ"ך מספר לנו
עליו – המלך אינו רשאי לעשות הכול .דומה שהתנ"ך הציג סטנדרטים
גבוהים שעל פי רוב לא קוימו בעת העתיקה .סופרי התנ"ך ניסו
להשריש כנראה כללי מוסר שהיו בכתובים אך לא יושמו במלואם
במציאות או שהיו קיימים יותר בדת מאשר בתרבות .קשה להאמין
שכללי מוסר אלה יכלו להתקיים כשאלוהים עצמו לא קיים אותם
והתנהג בצורה קפריזית למדי .המצב דומה לאב שכופה על ילדיו שלא
לנהוג באלימות ,אך עושה זאת בדרך של מכות ואלימות .כולנו יודעים
כמה קריטית הדוגמה האישית .אלוהים של סופרי התנ"ך לא הצליח
להעניק למאמיניו דוגמה אישית ,כך שקשה לדרוש מבני האדם לקיים
את מה שדמות הסמכות באותם ימים לא קיימה .מובן שהסיפור הפוך,
אלוהים מתנהג כפי שהתנהגו בני האדם שיצרו אותו בצלמם.
אחאב מצטער על מה שעשה ומתאבל שוב בצורה דרמטית
למדי – הוא קורע את בגדיו ,לובש שק וישן בו ומתהלך לאט – כך
שכולם יראו .אלוהים ,כך נראה ,מתגאה בפני אליהו שאחאב נכנע
לפניו – "הראית ,כי נכנע אחאב מלפני ." ...הוא ,אלוהים ,ניצח .על
כן הוא מחליט שלא להעניש את אחאב אלא את בנו .סביר להניח
שזהו הפירוש שכותבי התנ"ך נתנו למאורעות לאחר שאלה הסתיימו
כדי להתאימם למציאות .הענשת הבן בגלל חטאי האב ,כפי שאמרנו,
משקפת את החשיבה הקולקטיבית במיטבה.
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אדם מודרני :אלוהים ,למה אתה מתגאה בכך שאחאב נכנע לפניך?
אלוהים :כדי שכולם יראו.
אדם מודרני :מעולם לא ראיתי אותך מהרהר או מתלבט או לא יודע
או אפילו חושב.
אלוהים :אלוהים תמיד יודע ופועל.
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מלכים ב
בני הנביאים – מי הם?
בכל מיני מקומות אנו פוגשים בני נביאים (למשל במלכים ב ,פרקים
ב ,ד ,ו) – קבוצות של אנשים המחשיבים עצמם נביאים .ניכר שהסופר
התנ"כי מתייחס אליהם בחיוב .דומה שהם נביאים מתלמדים המקווים
להפוך לנביאים של ממש .מה קרה באותם ימים שעורר בקרב קבוצות
גדולות של אנשים רצון להיות נביאים או מחשבה שהם יכולים
להיות נביאים? ייתכן שהדבר דומה לאנשים המכנים עצמם בימינו
ְמ ַתקשרים או אסטרולוגים או קוראים בקפה או נומרולוגים וכדומה.
נראה שהדבר הקשה ביותר לאותם אנשים בעבר ובהווה הוא להיות
ככולנו – לא יודעים .ייתכן שהנביאים חוו הארה כפי שיכול לקרות
לרבים מאיתנו .ברגע כלשהו הם חשו שהם מבינים דברים שלא הבינו
קודם .אבל בחברה המכוונת החוצה ולא פנימה הנביא התקשה לומר
לעצמו שבעצם אלה המחשבות שלו שפתאום התארגנו מחדש בעוצמה
ובבהירות רבה .הגילוי נחווה כאילו בא מבחוץ ,הושתל בראשו ,ומי
יכול לעשות זאת אם לא אלוהים?! בנוסף ,אנשים אלה זכו להכרה
ולהערכה גדולה מיתר העם כך שאין פלא שנוצרו קבוצות גדולות של
נביאים .אין זה שונה מהחלומות שגם הם נתפסו כמסר הבא מבחוץ,
מאלוהים .בחברה שבה אנשים אינם מדברים על מחשבותיהם ועל
רגשותיהם המופנמים טבעי שתחושות אלה ייחוו כבאות מבחוץ .כך
למשל בני אותה תקופה כעסו יותר מאשר דיברו על הכעס שלהם,
בכו יותר מאשר דיברו על העצב שלהם – ובעיקר התנהגו יותר מאשר
קיבלו אחריות על רגשותיהם.
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אדם מודרני :בן נביא ,מה שאתה שומע זהו קול פנימי שלך ,תובנה
מסוימת שעלתה בדעתך ולא קולו של אלוהים .לפעמים הקול הזה
יכול להיחוות כהארה אבל הוא שלך.
בן נביא :מי אם לא אלוהים אחראי לקול הפנימי ששמעתי או להארה
שחוויתי?!

אלישע והילדים – מה קרה לילדּות ולשובבּות?
ית-אל וְ הוּא עֹלֶ ה ַבדֶּ ֶר ְך וּנְ ָע ִרים ְק ַט ִ ּנים יָ ְצא ּו ִמן-
פרק ב :כג וַ ַ ּי ַעל ִמ ׁ ּ ָשם ֵ ּב ֵ
ֹאמר ּו לוֹ ֲעלֵ ה ֵק ֵר ַח ֲעלֵ ה ֵק ֵר ַח .כד וַ ִ ּי ֶפן ַא ֲח ָריו וַ ִ ּי ְר ֵאם
ָה ִעיר וַ ִ ּי ְת ַק ְּלסוּ-בוֹ וַ ּי ְ
ן-ה ַ ּי ַער וַ ְּת ַב ַּק ְענָ ה ֵמ ֶהם ַא ְר ָ ּב ִעים
וַ יְ ַקלְ לֵ ם ְ ּב ׁ ֵשם יְ הוָ ה וַ ֵּת ֶצאנָ ה ׁ ְש ַּתיִ ם דֻּ ִ ּבים ִמ ַ
ל-הר ַה ַּכ ְר ֶמל ו ִּמ ׁ ּ ָשם ׁ ָשב ׁש ְֹמרוֹ ן.
ו ׁ ְּשנֵ י יְ לָ ִדים .כה וַ ֵ ּילֶ ְך ִמ ׁ ּ ָשם ֶא ַ

מה היינו אומרים היום על מקרה כזה? קבוצה של ילדים מקללים
מבוגר או לועגים לו והוא מחסל אותם .מה חשב על כך הסופר
התנ"כי? אותו סופר חי בעולם שבו לא היתה ילדות .ילדים הולבשו
מגיל צעיר כמבוגרים ולא הלכו לבית הספר .הם יצאו לעבוד בגיל
צעיר כדי לעזור להוריהם בשדה ובכל עבודה .הם חותנו בגיל צעיר
וגם את מקצועם על פי רוב לא הם קבעו .לא היה גיל התבגרות
מערבי מתמשך שבו הנערים מורדים בהוריהם כדי לגבש זהות
עצמאית ונפרדת ,ובמהלכו הם בוחרים בן זוג ומקצוע .בעולם ההוא
נוהגים בילדים בחומרה ומצפים מהם מגיל צעיר להיות מבוגרים .גם
הילדים כבר מצפים להיות מבוגרים משום שאז יהיו להם יותר זכויות
והם יהיו תלויים פחות בשרירות ליבם של הוריהם .שובבות נתפסת
בחברה מסורתית לעיתים קרובות כמשהו שלילי בעוד שבחברה
מודרנית היא עשויה להיתפס כחיובית .ההורה המודרני יכול לחייך
ואף להיות מרוצה מגילויי עצמאות ומרדנות אלה של ילדו .על כן ,אין
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פלא שהתגובה של אלישע ואלוהים ללעגם של הילדים לנביא – איש
האלוהים – היא כה חמורה .ככלל ,באותם ימים צחוק או לעג למישהו
היה מעשה חמור למדי משום שכבודו של אדם הגדיר את מהותו.
בהיעדר יכולת אינטרוספקטיבית ואפשרות למימוש עצמי הסביבה
קבעה מי האדם ועל כן עלבון או לעג היו לעיתים קשים מנשוא.
הסופר התנ"כי מדבר על "נערים קטנים" ולא על ילדים ,על משקל
"מבוגרים קטנים" כפי שהיו הילדים באותם ימים .גם קוהלת כותב:
"כי הילדות והשחרות הבל" (יא ,י) .לא מקרה הוא שמשחקי ילדים
אינם מוזכרים בתנ"ך אף על פי שוודאי היו כאלה מאחר שהם חלק
מכל התפתחות תקינה .לא מקרה הוא שכל עולם הילדות העשיר אינו
זוכה לכל התייחסות .האם אנשי העולם העתיק צחקו פחות? האם
ילדים חייכו פחות? סביר להניח שכן .אבל קרחות היו אז והיום.
אדם מודרני :אלישע ,אתה באמת קירח ,לא?!
אלישע :מפני שצחקת על הקרחת שלי תקוללו אתה וביתך עד עולם.
אדם מודרני :אלישע ,הם ילדים! אתה לא היית שובב כשהיית בגילם?
אלישע :לא .שובבות היא מרדנות ודינה מוות.
אדם מודרני :ומה עם קצת הומור עצמי? אתה אף פעם לא צוחק על
עצמך?
אלישע :למה ,אתה צוחק על עצמך?

נס השמן – עבדות או אפליה מתקנת?
ישע לֵ אמֹר ַע ְבדְּ ָך
ל-אלִ ׁ ָ
יאים ָצ ֲע ָקה ֶא ֱ
י-ה ְ ּנ ִב ִ
פרק ד :א וְ ִא ׁ ּ ָשה ַא ַחת ִמ ְ ּנ ׁ ֵשי ְבנֵ ַ
ת-שנֵ י
ישי ֵמת וְ ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִּכי ַע ְבדְּ ָך ָהיָ ה יָ ֵרא ֶאת-יְ הוָ ה וְ ַהנּ ׁ ֶֹשה ָ ּבא לָ ַק ַחת ֶא ׁ ְ
ִא ׁ ִ
ְ
ה-לך ַה ִ ּג ִידי לִ י ַמהּ ֶ -י ׁש-
ישע ָמה ֶא ֱע ֶשׂ ָּ
יה ֱאלִ ׁ ָ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
יְ לָ ַדי לוֹ לַ ֲע ָב ִדים .ב וַ ּי ֶ
ְ
ָ
ֹאמר
ם-אסוּך ׁ ָש ֶמן .ג וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאין לְ ׁ ִש ְפ ָח ְתך כֹל ַ ּב ַ ּביִ ת ִּכי ִא ָ
לכי (לָ ְך) ַ ּב ָ ּביִ ת וַ ּת ֶ
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(שכֵ נָ יִ ְך) ֵּכלִ ים ֵר ִקים ַאל-
ן-החוּץ ֵמ ֵאת ָּכל-שכנכי ׁ ְ
לְ כִ י ׁ ַש ֲאלִ י-לָ ְך ֵּכלִ ים ִמ ַ
יטי .ד ו ָּבאת וְ ָסגַ ְר ְּת ַהדֶּ לֶ ת ַ ּב ֲע ֵד ְך ו ְּב ַע ָ ּ
ל-ה ֵּכלִ ים
ד-בנַ יִ ְך וְ יָ ַצ ְק ְּת ַעל ָּכ ַ
ַּת ְמ ִע ִ
יה ֵהם
יעי .ה וַ ֵּתלֶ ְך ֵמ ִא ּתוֹ וַ ִּת ְסגּ ֹר ַהדֶּ לֶ ת ַ ּב ֲע ָד ּה ו ְּב ַעד ָ ּבנֶ ָ
ָה ֵא ֶּלה וְ ַה ּ ָמלֵ א ַּת ִּס ִ
ֹאמר ֶא ְ ּ
ל-בנָ ּה
יה וְ ִהיא מיצקת (מוֹ ָצ ֶקת) .ו וַ יְ ִהי ִּכ ְמל ֹאת ַה ֵּכלִ ים וַ ּת ֶ
ישים ֵאלֶ ָ
ַמ ִ ּג ׁ ִ
יה ֵאין עוֹ ד ֶּכלִ י וַ ַ ּי ֲעמֹד ַה ׁ ּ ָש ֶמן .ז וַ ָּתבֹא וַ ַּת ֵ ּגד
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ישה ֵאלַ י עוֹ ד ֶּכלִ י וַ ּי ֶ
ַה ִ ּג ׁ ָ
ת-ה ׁ ּ ֶש ֶמן וְ ׁ ַש ְּל ִמי ֶאת-נשיכי (נִ ׁ ְשיֵ ְך) וְ ַא ְּת
ֹאמר לְ כִ י ִמכְ ִרי ֶא ַ
לְ ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים וַ ּי ֶ
בניכי (ו ָּבנַ יִ ְך) ִּת ְחיִ י ַ ּבנּ וֹ ָתר.

אלמנה ללא בעל מפרנס צריכה למכור את שני ילדיה לעבדים כדי
לשלם את חובותיה .הילדים צריכים לשלם את חובם של ההורים
ולהימכר לעבדים .בחברה מודרנית מעשה זה לא היה מתקבל על
הדעת לא רק מפני שאין עבדות ואי אפשר לקנות את האדם ואת רוחו
החופשית ,אלא גם משום שברור שאיש אינו צריך לשלם על מעשי
האחר גם אם הוא בן משפחתו .חברה מודרנית פעמים רבות תנסה
לעשות את הפעולה ההפוכה – אפליה מתקנת .דווקא מי שחסר לו
נעזור לו להתקדם .אכן ,חברות מסורתיות מעודדות גישה פטליסטית
ופסיבית של ילד שנמכר לעבדות וחש שהוא אינו אחראי לגורלו ואינו
יכול לשנותו .האדם המודרני זכה להשתחרר מכל קבוצה שתקבע את
גורלו .עתה הוא בלבד אחראי על עצמו והכול תלוי בו .אין ספק שזהו
מנוף להשקעה ולשינוי .מכאן שאם אנו רוצים לעודד קבוצות טעונות
טיפוח באוכלוסייה עלינו להעניק להן את החוויה שהכול תלוי בהן
ולא במוצאן או בכל דבר אחר.
אדם מודרני :אלישע ,איך אתה עושה ניסים? קשה לי להאמין בזה.
אלישע :לא אני עושה ,אלוהים עושה.
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אלישע מחיה את הילד – האם "אלוהים" הוא המנשים הראשון
מפה לפה?
ל-שוּנֵ ם וְ ׁ ָשם ִא ׁ ּ ָשה גְ דוֹ לָ ה וַ ַּת ֲחזֶ ק-בּ וֹ
ישע ֶא ׁ
פרק ד :ח וַ יְ ִהי ַה ּיוֹ ם וַ ַ ּי ֲעבֹר ֱאלִ ׁ ָ
יש ּה ִה ֵ ּנה-
ל-א ׁ ָ
ֹאמר ֶא ִ
לֶ ֱאכָ ל-לָ ֶחם וַ יְ ִהי ִמדֵּ י ָע ְברוֹ יָ ֻסר ׁ ָש ּ ָמה לֶ ֱאכָ ל-לָ ֶחם .ט וַ ּת ֶ
נָ א יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִא ׁיש ֱאל ִֹהים ָקדוֹ ׁש הוּא ע ֵֹבר ָעלֵ ינ ּו ָּת ִמיד .י נַ ֲע ֶשׂ ָ ּ
ה-נא ֲעלִ ַ ּית-
ִקיר ְק ַט ָ ּנה וְ נָ ִשׂ ים לוֹ ׁ ָשם ִמ ָּטה וְ ׁ ֻשלְ ָחן וְ כִ ֵּסא ו ְּמנוֹ ָרה וְ ָהיָ ה ְ ּבבֹאוֹ ֵאלֵ ינ ּו יָ סוּר
ֹאמר ֶאל-
ׁ ָש ּ ָמה .יא וַ יְ ִהי ַה ּיוֹ ם וַ ָ ּיבֹא ׁ ָש ּ ָמה וַ ָ ּי ַסר ֶא ָ
ל-ה ֲעלִ ָ ּיה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכ ׁ ָ
ב-ש ּ ָמה .יב וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ ֱא ָמר-
ֵ ּג ֲ
יחזִ י נַ ֲערוֹ ְק ָרא לַ ׁ ּשוּנַ ּ ִמית ַה ּזֹאת וַ ִ ּי ְק ָרא-לָ ּה וַ ַּת ֲעמֹד לְ ָפנָ יו .יג וַ ּי ֶ
יה ִה ֵ ּנה ָח ַר ְד ְּת ֵאלֵ ינ ּו ֶא ָּ
ל-ה ֲח ָר ָדה ַה ּזֹאת ֶמה לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ ְך ֲהיֵ ׁש לְ ַד ֶ ּבר-
ת-כ ַ
נָ א ֵאלֶ ָ
ֹאמר
לָ ְך ֶא ַ
ל-שׂ ר ַהצָּ ָבא וַ ּת ֶ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך אוֹ ֶא ַ
ֹאמר ְ ּבתוֹ ְך ַע ּ ִמי ָאנֹכִ י י ׁ ָֹש ֶבת .יד וַ ּי ֶ
ֹאמר ְק ָרא-
יש ּה זָ ֵקן .טו וַ ּי ֶ
יחזִ י ֲא ָבל ֵ ּבן ֵאין-לָ ּה וְ ִא ׁ ָ
ֹאמר ֵ ּג ֲ
ו ֶּמה לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ ּה וַ ּי ֶ
(א ְּת)
לָ ּה וַ ִ ּי ְק ָרא-לָ ּה וַ ַּת ֲעמֹד ַ ּב ּ ָפ ַתח .טז וַ ּי ֶ
ֹאמר לַ ּמוֹ ֵעד ַה ֶ ּזה ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה אתי ַ
ָ
ל-תכַ ֵ ּזב ְ ּב ׁ ִש ְפ ָח ֶתך .יז וַ ַּת ַהר
ל-אדֹנִ י ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים ַא ְּ
ֹאמר ַא ֲ
ח ֶֹב ֶקת ֵ ּבן וַ ּת ֶ
ישע .יח וַ ִ ּיגְ דַּ ל
יה ֱאלִ ׁ ָ
ָה ִא ׁ ּ ָשה וַ ֵּתלֶ ד ֵ ּבן לַ ּמוֹ ֵעד ַה ֶ ּזה ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר-דִּ ֶ ּבר ֵאלֶ ָ
ֹאשי
ל-א ִביו ר ׁ ִ
ֹאמר ֶא ָ
ל-ה ּק ְֹצ ִרים .יט וַ ּי ֶ
ל-א ִביו ֶא ַ
ַה ָ ּילֶ ד וַ יְ ִהי ַה ּיוֹ ם וַ ֵ ּי ֵצא ֶא ָ
ל-א ּמוֹ  .כ וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ל-א ּמוֹ וַ ֵ ּי ׁ ֶשב
ל-ה ַ ּנ ַער ָשׂ ֵאה ּו ֶא ִ
ֹאמר ֶא ַ
ֹאשי וַ ּי ֶ
ר ִׁ
יאה ּו ֶא ִ
ש ֵאה ּו וַ יְ ִב ֵ
ַע ִ ּ
ל-מ ַּטת ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים
יה ַע ַ
ל-ב ְר ֶּכ ָ
ד-הצָּ ֳה ַריִ ם וַ ָ ּימֹת .כא וַ ַּת ַעל וַ ַּת ׁ ְש ִּכ ֵבה ּו ַע ִ
ֹאמר ׁ ִשלְ ָחה נָ א לִ י ֶא ָחד ִמן-
יש ּה וַ ּת ֶ
ל-א ׁ ָ
וַ ִּת ְסגּ ֹר ַ ּב ֲעדוֹ וַ ֵּת ֵצא .כב וַ ִּת ְק ָרא ֶא ִ
ֹאמר
ד-א ׁיש ָה ֱאל ִֹהים וְ ָא ׁשו ָּבה .כג וַ ּי ֶ
ַה ְ ּנ ָע ִרים וְ ַא ַחת ָה ֲאתֹנוֹ ת וְ ָארו ָּצה ַע ִ
ֹאמר
(א ְּת) הלכתי (הֹלֶ כֶ ת) ֵאלָ יו ַה ּיוֹ ם ל ֹא-ח ֶֹד ׁש וְ ל ֹא ׁ ַש ָ ּבת וַ ּת ֶ
ַמדּ ו ַּע אתי ַ
ל-ת ֲע ָצר-לִ י לִ ְרכּ ֹב ִּכי
ֹאמר ֶאל-נַ ֲע ָר ּה נְ ַהג וָ לֵ ְך ַא ַּ
ׁ ָשלוֹ ם .כד וַ ַּת ֲחב ֹׁש ָה ָאתוֹ ן וַ ּת ֶ
ל-הר ַה ַּכ ְר ֶמל וַ יְ ִהי ִּכ ְראוֹ ת
ל-א ׁיש ָה ֱאל ִֹהים ֶא ַ
ם-א ַמ ְר ִּתי לָ ְך .כה וַ ֵּתלֶ ְך וַ ָּתבֹא ֶא ִ
ִא ָ
ֹאמר ֶא ֵ ּ
יחזִ י נַ ֲערוֹ ִה ֵ ּנה ַה ׁ ּשוּנַ ּ ִמית ַה ָּלז .כו ַע ָּתה
ל-ג ֲ
ה ֱאל ִֹהים א ָֹת ּה ִמ ֶ ּנגֶ ד וַ ּי ִֶא ׁיש ָ
ֹאמר
את ּה וֶ ֱא ָמר-לָ ּה ֲה ׁ ָשלוֹ ם לָ ְך ֲה ׁ ָשלוֹ ם לְ ִא ׁ ֵ
רוּץ-נָ א לִ ְק ָר ָ
יש ְך ֲה ׁ ָשלוֹ ם לַ ָ ּילֶ ד וַ ּת ֶ
יחזִ י לְ ָה ְד ָפ ּה
ל-א ׁיש ָה ֱאל ִֹהים ֶא ָ
ׁ ָשלוֹ ם .כז וַ ָּתבֹא ֶא ִ
ל-ה ָהר וַ ַּת ֲחזֵ ק ְ ּב ַרגְ לָ יו וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵ ּג ֲ
ֹאמר ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים ַה ְר ּ ֵפה-לָ ּה ִּכי-נַ ְפ ׁ ָש ּה ָמ ָרה-לָ ּה וַ יהוָ ה ֶה ְעלִ ים ִמ ּ ֶמ ִ ּני וְ ל ֹא
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֲה ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֵבן ֵמ ֵאת ֲאדֹנִ י ֲהל ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ל ֹא ַת ׁ ְשלֶ ה א ִֹתי .כט
ִה ִ ּגיד לִ י .כח וַ ּת ֶ
יחזִ י ֲחגֹר ָמ ְתנֶ ָ
י-ת ְמ ָצא ִא ׁיש ל ֹא ְת ָב ְרכֶ נּ ּו
יך וְ ַקח ִמ ׁ ְש ַענְ ִּתי ְביָ ְד ָך וָ לֵ ְך ִּכ ִ
ֹאמר לְ גֵ ֲ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאם ַה ַ ּנ ַער
ל-פנֵ י ַה ָ ּנ ַער .ל וַ ּת ֶ
וְ כִ י-יְ ָב ֶרכְ ָך ִא ׁיש ל ֹא ַת ֲענֶ נּ ּו וְ ַשׂ ְמ ָּת ִמ ׁ ְש ַענְ ִּתי ַע ּ ְ
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יהם
ַחי-יְ הוָ ה וְ ֵחי-נַ ְפ ׁ ְש ָך ִא ֶ
יה .לא וְ גֵ ֲחזִ י ָע ַבר לִ ְפנֵ ֶ
ם-א ֶעזְ ֶב ָּך וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ְך ַא ֲח ֶר ָ
ל-פנֵ י ַה ַ ּנ ַער וְ ֵאין קוֹ ל וְ ֵאין ָק ׁ ֶשב וַ ָ ּי ׁ ָשב לִ ְק ָראתוֹ וַ ַ ּי ֶ ּגד-לוֹ
וַ ָ ּי ֶשׂ ם ֶא ַ
ת-ה ּ ִמ ׁ ְש ֶענֶ ת ַע ּ ְ
ישע ַה ָ ּביְ ָתה וְ ִה ֵ ּנה ַה ַ ּנ ַער ֵמת ֻמ ׁ ְש ָּכב ַעל-
לֵ אמֹר ל ֹא ֵה ִקיץ ַה ָ ּנ ַער .לב וַ ָ ּיבֹא ֱאלִ ׁ ָ
יהם וַ ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאל-יְ הוָ ה .לד וַ ַ ּי ַעל וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב
ִמ ָּטתוֹ  .לג וַ ָ ּיבֹא וַ ִ ּי ְסגּ ֹר ַהדֶּ לֶ ת ְ ּב ַעד ׁ ְשנֵ ֶ
ל-עינָ יו וְ כַ ּ ָפיו ַע ַּ
ל-כ ּ ָפו וַ ִ ּיגְ ַהר ָעלָ יו וַ ָ ּי ָחם
ַע ַ
ל-פיו וְ ֵעינָ יו ַע ֵ
ל-ה ֶ ּילֶ ד וַ ָ ּי ֶשׂ ם ּ ִפיו ַע ּ ִ
ְ ּב ַשׂ ר ַה ָ ּילֶ ד .לה וַ ָ ּי ׁ ָשב וַ ֵ ּילֶ ְך ַ ּב ַ ּביִ ת ַא ַחת ֵה ָ ּנה וְ ַא ַחת ֵה ָ ּנה וַ ַ ּי ַעל וַ ִ ּיגְ ַהר ָעלָ יו וַ יְ זוֹ ֵרר
ת-עינָ יו .לו וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ֵ ּ
ֹאמר
ַה ַ ּנ ַער ַע ׁ ֶ
ד-ש ַבע ּ ְפ ָע ִמים וַ ִ ּי ְפ ַקח ַה ַ ּנ ַער ֶא ֵ
יחזִ י וַ ּי ֶ
ל-ג ֲ
ֹאמר ְשׂ ִאי ְבנֵ ְך .לז וַ ָּתבֹא וַ ִּת ּפֹל
ְק ָרא ֶא ַ
ל-ה ׁ ּ ֻשנַ ּ ִמית ַה ּזֹאת וַ ִ ּי ְק ָר ֶא ָה וַ ָּתבֹא ֵאלָ יו וַ ּי ֶ
שא ֶא ְ ּ
ת-בנָ ּה וַ ֵּת ֵצא.
ל-רגְ לָ יו וַ ִּת ׁ ְש ַּתח ּו ָא ְר ָצה וַ ִּת ּ ָ ׂ
ַע ַ

הסופר התנ"כי מספר לנו איך נראה חדר באותם ימים – לא שונה
באופן עקרוני מהיום :מיטה ,שולחן ,כיסא ומנורה שהיתה קרוב
לוודאי מנורת שמן.
אלישע מבטיח לאישה בן ,והיא אומרת לו" ,אל תכזב בשפחתך".
בחברות מסורתיות אנשים ערים למניפולציות הקשורות לטיפוח
תקוות שווא הרבה יותר מאשר בחברה המודרנית .זו חברה פסימית
יותר שבה השמיים אינם הגבול ויש להיזהר מאנשים המפעילים
אותך באמצעות תקוות שווא .כך יוכל בן החברה הערבית לומר
"אינשאללה" (אם ירצה אלוהים) על משהו שאין לו כל כוונה לקיים.
האישה בסיפור נזהרת מלטפח תקוות שווא כאלה שהאדם המודרני,
הנושא עיניו לעתיד ,לאופטימיות ושינוי ,נוטה לטפח .כך שהרבה
יותר קל לאדם המודרני לשגות באופטימיות יתרה.
אלישע ,כך נראה ,הנשים את הילד .מה ידעו באותם ימים על
הנשמה מפה לפה? כנראה לא ידעו שיש אוויר אבל כן ידעו שיש רוח.
האוויר אינו מוזכר בתנ"ך ,הרוח דווקא כן .הנשימה ,הבאה משורש
נש"מ ,התבטאה ברוח שיצאה מהפה .אלוהים ,למשל ,יצר את האדם
באמצעות הרוח" :וייפח באפיו נשמת חיים" .כך שהרוח נתפסה כמקור
החיים .ייתכן שבני האדם בעת העתיקה יישמו ,בדומה לאלישע ,את
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פעולת ההנשמה מפה לפה שבה פרט אחד נופח נשמה באחר ובכך
הוא מעניק לו חיים.
טענת האישה כלפי אלישע לאחר שבנה מת מעניינת :היא אומרת
לו ,הרי לא ביקשתי ממך בן .ביקשתי שלא תשלה אותי .אישה מודרנית
לא היתה מאשימה למשל את הרופא שהעניק לה בן אם כעת הוא אינו
יכול לרפא אותו .אבל אם הכול תלוי באלוהים ,צודקת האישה כשהיא
מטילה עליו את האחריות .זהו עולם של מיקוד שליטה חיצוני שבו
תמיד יש את מי להאשים .בעת החדשה ,בעולם של מיקוד שליטה
פנימי שבו אין אלוהים ,האדם חייב לקבל יותר אחריות .מה שהוא לא
יעשה לא יהיה .ואם קרה אסון – איש לא עשה זאת בכוונה .ההבנה
שאין מה לעשות גם היא סוג של קבלת אחריות על חוסר האונים .כך
שבאותם ימים ,כמו בחברות מסורתיות בימינו ,יש קושי יסודי ועמוק
לקבל אחריות והאשם תמיד יימצא בחוץ .התבוננות קצרה בפוליטיקה
העולמית תגלה כמה בני חברות מסורתיות מתקשים לקבל אחריות,
ואילו בני חברות מודרניות לעיתים נוטים אפילו להאשים את עצמם
יתר על המידה – במיוחד אלה הנמצאים בצד שמאל של המפה
הפוליטית.
אדם מודרני :אלישע ,מי לימד אותך לעשות את מה שאנו מכנים היום
"הנשמה מפה לפה"?
אלישע :אדם חי נכנסת ויוצאת לו רוח מהפה .אז הכנסתי לילד רוח
כדי שזו גם תצא .אבל ללא עזרת אלוהים דבר לא היה קורה.

אלישע ,נעמן והצרעת – איך יוצרים רושם?
א ָרם ָהיָ ה ִא ׁיש ָ ּגדוֹ ל לִ ְפנֵ י ֲאדֹנָ יו וּנְ ֻשׂ א ָפנִ יםר-צ ָבא ֶמלֶ ְך ֲ
פרק ה :א וְ נַ ֲע ָמן ַשׂ ְ
ִּכי-בוֹ נָ ַתן-יְ הוָ ה ְּת ׁשו ָּעה לַ ֲא ָרם וְ ָה ִא ׁיש ָהיָ ה ִ ּגבּ וֹ ר ַחיִ ל ְמצ ָֹרע .ב וַ ֲא ָרם יָ ְצא ּו
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ֹאמר ֶאל-
גְ דו ִּדים וַ ִ ּי ׁ ְשבּ ּו ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל נַ ֲע ָרה ְק ַט ָ ּנה וַ ְּת ִהי לִ ְפנֵ י ֵא ׁ ֶשת נַ ֲע ָמן .ג וַ ּת ֶ
ְ ּג ִב ְר ָּת ּה ַא ֲחלֵ י ֲאדֹנִ י לִ ְפנֵ י ַה ָ ּנ ִביא ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁש ְֹמרוֹ ן ָאז יֶ ֱאסֹף אֹתוֹ ִמצָּ ַר ְע ּתוֹ  .ד וַ ָ ּיבֹא
ֹאמר
וַ ַ ּי ֵ ּגד לַ אדֹנָ יו לֵ אמֹר ָּכזֹאת וְ כָ זֹאת דִּ ְ ּב ָרה ַה ַ ּנ ֲע ָרה ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .ה וַ ּי ֶ
ל-מלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ֵ ּילֶ ְך וַ ִ ּי ַּקח ְ ּביָ דוֹ ֶע ֶשׂ ר
א ָרם לֶ ְך-בּ ֹא וְ ֶא ׁ ְשלְ ָחה ֵס ֶפר ֶא ֶֶמלֶ ְך ֲ
ל-מלֶ ְך
ִּכ ְּכ ֵרי-כֶ ֶסף וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים זָ ָהב וְ ֶע ֶשׂ ר ֲחלִ יפוֹ ת ְ ּבגָ ִדים .ו וַ ָ ּי ֵבא ַה ֵּס ֶפר ֶא ֶ
יך ִה ֵ ּנה ׁ ָשלַ ְח ִּתי ֵאלֶ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר וְ ַע ָּתה ְּכבוֹ א ַה ֵּס ֶפר ַה ֶ ּזה ֵאלֶ ָ
יך ֶאת-נַ ֲע ָמן
ת-ה ֵּס ֶפר וַ ִ ּי ְק ַרע ְ ּבגָ ָדיו
ַע ְבדִּ י וַ ֲא ַס ְפ ּתוֹ ִמצָּ ַר ְע ּתוֹ  .ז וַ יְ ִהי ִּכ ְקרֹא ֶמלֶ ְך-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
ֹאמר ַה ֱאל ִֹהים ָאנִ י לְ ָה ִמית וּלְ ַה ֲחיוֹ ת ִּכי-זֶ ה ׁשֹלֵ ַח ֵאלַ י לֶ ֱאסֹף ִא ׁיש ִמצָּ ַר ְע ּתוֹ ִּכי
וַ ּי ֶ
ה ֱאל ִֹהיםישע ִא ׁיש ָ
י-מ ְת ַא ֶ ּנה הוּא לִ י .ח וַ יְ ִהי ִּכ ׁ ְשמ ַֹע ֱאלִ ׁ ָ
ַא ְך-דְּ עוּ-נָ א ו ְּרא ּו ִּכ ִ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך לֵ אמֹר לָ ּ ָמה ָק ַר ְע ָּת ְ ּבגָ ֶד ָ
י-ק ַרע ֶמלֶ ְך-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְ ּ
יך
ִּכ ָ
ת-בגָ ָדיו וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ֶא ַ
יָ בֹא-נָ א ֵאלַ י וְ יֵ ַדע ִּכי יֵ ׁש נָ ִביא ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל .ט וַ ָ ּיבֹא נַ ֲע ָמן ְ ּבסו ָּסו ו ְּב ִרכְ בּ וֹ וַ ַ ּי ֲעמֹד
ישע ַמלְ ָא ְך לֵ אמֹר ָהלוֹ ְך וְ ָר ַח ְצ ָּת
ח-ה ַ ּביִ ת לֶ ֱאלִ ׁ ָ
ּ ֶפ ַת ַ
ישע .י וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ֵאלָ יו ֱאלִ ׁ ָ
ֹאמר ִה ֵ ּנה
ׁ ֶש ַב ּ ְ
ע-פ ָע ִמים ַ ּב ַ ּי ְרדֵּ ן וְ יָ ׁשֹב ְ ּב ָשׂ ְר ָך לְ ָך ו ְּט ָהר .יא וַ ִ ּי ְקצֹף נַ ֲע ָמן וַ ֵ ּילַ ְך וַ ּי ֶ
ל-ה ּ ָמקוֹ ם
ָא ַמ ְר ִּתי ֵאלַ י יֵ ֵצא יָ צוֹ א וְ ָע ַמד וְ ָק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם-יְ הוָ ה ֱאל ָֹהיו וְ ֵהנִ יף יָ דוֹ ֶא ַ
ימי
וְ ָא ַסף ַה ּ ְמצ ָֹרע .יב ֲהל ֹא טוֹ ב אבנה ֲ
(א ָמנָ ה) ו ַּפ ְר ּ ַפר נַ ֲהרוֹ ת דַּ ּ ֶמ ֶשׂ ק ִמכּ ֹל ֵמ ֵ
ֹא-א ְר ַחץ ָ ּב ֶהם וְ ָט ָה ְר ִּתי וַ ִ ּי ֶפן וַ ֵ ּילֶ ְך ְ ּב ֵח ָמה .יג וַ ִ ּי ְ ּג ׁש ּו ֲע ָב ָדיו וַ יְ ַד ְ ּבר ּו
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהל ֶ
י-א ַמר ֵאלֶ ָ
ֹאמר ּו ָא ִבי דָּ ָבר ָ ּגדוֹ ל ַה ָ ּנ ִביא דִּ ֶ ּבר ֵאלֶ ָ
יך
יך ֲהלוֹ א ַת ֲע ֶשׂ ה וְ ַאף ִּכ ָ
ֵאלָ יו וַ ּי ְ
ְר ַחץ ו ְּט ָהר .יד וַ ֵ ּי ֶרד וַ ִ ּי ְטבּ ֹל ַ ּב ַ ּי ְרדֵּ ן ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ִּכ ְד ַבר ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים וַ ָ ּי ׁ ָשב
ל-מ ֲחנֵ ה ּו
ל-א ׁיש ָה ֱאל ִֹהים הוּא וְ כָ ַ
ְ ּב ָשׂ רוֹ ִּכ ְב ַשׂ ר נַ ַער ָקטֹן וַ ִ ּי ְט ָהר .טו וַ ָ ּי ׁ ָשב ֶא ִ
ל-ה ָא ֶרץ ִּכי ִאם-
ֹאמר ִה ֵ ּנה-נָ א יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵאין ֱאל ִֹהים ְ ּבכָ ָ
וַ ָ ּיבֹא וַ ַ ּי ֲעמֹד לְ ָפנָ יו וַ ּי ֶ
ר-ע ַמ ְד ִּתי
ֹאמר ַחי-יְ הוָ ה ֲא ׁ ֶש ָ
ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ָּתה ַקח-נָ א ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת ַע ְבדֶּ ָך .טז וַ ּי ֶ
ֹאמר נַ ֲע ָמן וָ ל ֹא יֻ ַּתן-נָ א לְ ַע ְבדְּ ָך
לְ ָפנָ יו ִא ֶ
ם-א ָּקח וַ ִ ּי ְפ ַצר-בּ וֹ לָ ַק ַחת וַ יְ ָמ ֵאן .יז וַ ּי ֶ
ַמ ּ ָ ׂ
ד-פ ָר ִדים ֲא ָד ָמה ִּכי לוֹ א-יַ ֲע ֶשׂ ה עוֹ ד ַע ְבדְּ ָך עֹלָ ה וָ זֶ ַבח לֵ אל ִֹהים
שא ֶצ ֶמ ּ ְ
ית-ר ּמוֹ ן
ֲא ֵח ִרים ִּכי ִאם-לַ יהוָ ה .יח לַ דָּ ָבר ַה ֶ ּזה יִ ְסלַ ח יְ הוָ ה לְ ַע ְבדֶּ ָך ְ ּבבוֹ א ֲאדֹנִ י ֵב ִ
יתי ֵ ּבית ִר ּמֹן ְ ּב ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ יָ ִתי ֵ ּבית
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹת ׁ ָש ּ ָמה וְ הוּא נִ ׁ ְש ָען ַעל-יָ ִדי וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֵ ִ
ֹאמר לוֹ לֵ ְך לְ ׁ ָשלוֹ ם וַ ֵ ּילֶ ְך ֵמ ִא ּתוֹ
ִר ּמֹן יִ ְסלַ ח-נא יְ הוָ ה לְ ַע ְבדְּ ָך ַ ּבדָּ ָבר ַה ֶ ּזה .יט וַ ּי ֶ
ה ֱאל ִֹהים ִה ֵ ּנה ָח ַשׂ ְך ֲאדֹנִ י ֶאת-ישע ִא ׁיש ָ
יחזִ י נַ ַער ֱאלִ ׁ ָ
ֹאמר ֵ ּג ֲ
ת-א ֶרץ .כ וַ ּי ֶ
ִּכ ְב ַר ָ
ם-ר ְצ ִּתי ַא ֲח ָריו
י-א ַ
ר-ה ִביא ַחי-יְ הוָ ה ִּכ ִ
נַ ֲע ָמן ָה ֲא ַר ּ ִמי ַה ֶ ּזה ִמ ַּק ַחת ִמ ָ ּידוֹ ֵאת ֲא ׁ ֶש ֵ
יחזִ י ַא ֲח ֵרי נַ ֲע ָמן וַ ִ ּי ְר ֶאה נַ ֲע ָמן ָרץ ַא ֲח ָריו
וְ לָ ַק ְח ִּתי ֵמ ִא ּתוֹ ְמאו ָּמה .כא וַ ִ ּי ְרדּ ֹף ֵ ּג ֲ
ֹאמר ׁ ָשלוֹ ם ֲאדֹנִ י ׁ ְשלָ ַחנִ י
ֹאמר ֲה ׁ ָשלוֹ ם .כב וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ּפֹל ֵמ ַעל ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה לִ ְק ָראתוֹ וַ ּי ֶ
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יאים ְּתנָ ה-
לֵ אמֹר ִה ֵ ּנה ַע ָּתה זֶ ה ָ ּבא ּו ֵאלַ י ׁ ְשנֵ י-נְ ָע ִרים ֵמ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנ ִב ִ
ָ ּנא לָ ֶהם ִּכ ַּכ ֶּ
ֹאמר נַ ֲע ָמן הוֹ ֵאל ַקח ִּכ ָּכ ָריִ ם
ר-כ ֶסף ו ׁ ְּש ֵּתי ֲחלִ פוֹ ת ְ ּבגָ ִדים .כג וַ ּי ֶ
ל-שנֵ י
וַ ִ ּי ְפ ָרץ-בּ וֹ וַ ָ ּי ַצר ִּכ ְּכ ַריִ ם ֶּכ ֶסף ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֲח ִר ִטים ו ׁ ְּש ֵּתי ֲחלִ פוֹ ת ְ ּבגָ ִדים וַ ִ ּי ֵּתן ֶא ׁ ְ
ל-הע ֶֹפל וַ ִ ּי ַּקח ִמ ָ ּי ָדם וַ ִ ּי ְפקֹד ַ ּב ָ ּביִ ת וַ יְ ׁ ַש ַּלח
נְ ָע ָריו וַ ִ ּי ְשׂ א ּו לְ ָפנָ יו .כד וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ
ישע מאן
ֶא ָ
ת-ה ֲאנָ ׁ ִשים וַ ֵ ּילֵ כוּ .כה וְ הו ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ֱאלִ ׁ ָ
ל-אדֹנָ יו וַ ּי ֶ
ּא-בא וַ ַ ּי ֲעמֹד ֶא ֲ
ֹאמר ֵאלָ יו ל ֹא-לִ ִ ּבי ָהלַ ְך
ֹא-הלַ ְך ַע ְבדְּ ָך ָאנֶ ה וָ ָאנָ ה .כו וַ ּי ֶ
ֹאמר ל ָ
(מ ַאיִ ן) ֵ ּג ֲחזִ י וַ ּי ֶ
ֵ
ת-ה ֶּכ ֶסף וְ לָ ַק ַחת
את ָך ַה ֵעת לָ ַק ַחת ֶא ַ
א ׁיש ֵמ ַעל ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ לִ ְק ָר ֶַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַפ ְך ִ
יתים וּכְ ָר ִמים וְ צֹאן ו ָּב ָקר וַ ֲע ָב ִדים ו ׁ ְּש ָפחוֹ ת .כז וְ ָצ ַר ַעת נַ ֲע ָמן ִּת ְד ַ ּבק-
ְ ּבגָ ִדים וְ זֵ ִ
ְ ּב ָך ו ְּבזַ ְר ֲע ָך לְ עוֹ לָ ם וַ ֵ ּי ֵצא ִמ ְּל ָפנָ יו ְמצ ָֹרע ַּכ ׁ ּ ָשלֶ ג.

מלך ארם מבקש ממלך ישראל שירפא את נעמן ,שר הצבא שלו,
מצרעתו .מלך ישראל ,שאינו מסוגל לעשות זאת ,חושד מייד שמדובר
בתואנה כדי לבוא אליו בטענות ולהילחם בו .מדוע מלך ישראל
חושב בצורה שהיום היתה נראית פרנואידית? הרי אילו רצה מלך
ארם ,היה יוצא למלחמה נגדו .למה הוא צריך תואנות? ההנחה הזאת
נכונה בעולם המודרני .אבל בעולם שבו הפרט חי בתלות הדדית
עם סביבתו ואינו מסוגל לגבש עמדה רציונלית ,בלתי תלויה באחר,
ולהסביר אותה הפרט זקוק לתואנה כדי לצאת למלחמה :למשל,
לגרום לצד השני שלא להיענות לבקשתך ולא לכבד אותך .על כן
מלך ישראל אינו פרנואיד ,אלא משקף את אופן החשיבה שהיה
מקובל באותם ימים ובחברות מסורתיות אף היום .כך למשל ייחסו
הפלסטינים לישראל התנהגות כזאת .הם טענו שישראל שולחת את
סוכניה לבית ג'אלה כדי שיירו על ירושלים וכך ישראל תוכל לתקוף
אותם .באופן דומה מוסלמים רבים בעולם (לפי אומדנים כחמישים
אחוז מהם) האמינו שאסון מגדלי התאומים ב 11-בספטמבר  2001הוא
מעשה שהאמריקאים עשו לעצמם כדי להאשים את המוסלמים .כך
שחיפוש תואנות מקובל בחברות אלה .מה שהיה קשה לבני החברות
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המסורתיות האלה להבין הוא שישראל והאמריקאים רוצים נפרדות
ואינם רוצים כלל להתעסק עם הצד השני.
אלישע משתמש בכישורים חברתיים כדי להגדיל את עוצמתו.
ראשית ,הוא אינו יוצא אל נעמן ,שר הצבא החשוב ,אלא שולח
שליח שיאמר לו לטבול שבע פעמים בירדן .אין פלא שנעמן נעלב.
לאחר שריפא את נעמן אלישע הנביא שב ומגדיל את עוצמתו בכך
שאינו מתפתה לקחת ממנו את המתנות שהציע לו .כך נשאר שר
הצבא חייב לאלישע ,ועוצמתו של אלישע גדלה שכן הוא אינו נזקק
לאיש .קשה דווקא לדמיין את בן החברה המודרנית ,החושב באופן
מעשי יותר ורגשי פחות ,שייאות לוותר על מתנות כאלה .העונש
לנערו של אלישע ,שלוקח את המתנות ,הוא גדול .מהיכן האכזריות
הזאת המתבטאת בהעברת הצרעת של שר הצבא אל הנער? בחברה
מודרנית אין מקום לעונשים כאלה או דומים להם משום שזריעת פחד
אינו כלי חינוכי מומלץ ,עדיפים רגשי אשמה .אבל בחברות העבר,
ללא פחד מדמות הסמכות לא היה שום סיכוי לציות.
אדם מודרני :אלישע ,אני מכיר את בני תקופתך ,הם אוהבים לנפח
סיפורים ואלה מתנפחים עוד כשמעבירים את הסיפורים מאב לבן.
תישבע שכל הניסים האלה באמת קרו.
אלישע :חלילה לי מלערב את אלוהים .אבל אתה יכול לשאול את מי
שהיה שם.

המלחמה בארם א – קניבליזם למה?
א ָרם ֶא ָּל-מ ֲחנֵ ה ּו וַ ַ ּי ַעל וַ ָ ּי ַצר
ת-כ ַ
ן-ה ַדד ֶמלֶ ְך ֲ
פרק ו :כד וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי-כֵ ן וַ ִ ּי ְקבּ ֹץ ֶ ּב ֲ
ֹאש-
יה ַעד ֱהיוֹ ת ר ׁ
ַע ׁ
ל-ש ְֹמרוֹ ן .כה וַ יְ ִהי ָר ָעב ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ׁש ְֹמרוֹ ן וְ ִה ֵ ּנה ָצ ִרים ָעלֶ ָ
ֲחמוֹ ר ִ ּב ׁ ְשמֹנִ ים ֶּכ ֶסף וְ ר ַֹבע ַה ַּקב חרי (דִּ ב )-יוֹ נִ ים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה-כָ ֶסף .כו וַ יְ ִהי ֶמלֶ ךְ
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יעה ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .כז
ל-הח ָֹמה וְ ִא ׁ ּ ָשה ָצ ֲע ָקה ֵאלָ יו לֵ אמֹר הוֹ ׁ ִש ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ֵֹבר ַע ַ
ֹאמר-לָ ּה
ן-הגּ ֶֹרן אוֹ ִמ ַ
יע ְך ֲה ִמ ַ
ֹאמר ַאל-יוֹ ׁ ִש ֵע ְך יְ הוָ ה ֵמ ַאיִ ן אוֹ ׁ ִש ֵ
וַ ּי ֶ
ן-ה ָ ּי ֶקב .כח וַ ּי ֶ
ֹאמר ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּזֹאת ָא ְמ ָרה ֵאלַ י ְּתנִ י ֶא ְ ּ
ת-בנֵ ְך וְ נֹאכְ לֶ נּ ּו ַה ּיוֹ ם
ה-ל ְך וַ ּת ֶ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמ ָּ
ת-בנִ י נֹאכַ ל ָמ ָחר .כט וַ ְ ּנ ַב ׁ ּ ֵשל ֶא ְ ּ
וְ ֶא ְ ּ
יה ַ ּב ּיוֹ ם ָה ַא ֵחר
ת-בנִ י וַ נּ ֹאכְ לֵ ה ּו וָ א ַֹמר ֵאלֶ ָ
ת-בנֵ ְך וְ נֹאכְ לֶ נּ ּו וַ ַּת ְח ִ ּבא ֶא ְ ּ
ְּתנִ י ֶא ְ ּ
ת-בנָ ּה .ל וַ יְ ִהי כִ ׁ ְשמ ַֹע ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת-דִּ ְב ֵרי ָה ִא ׁ ּ ָשה
וַ ִ ּי ְק ַרע ֶא ְ ּ
שק ַע ְ ּ
ל-ב ָשׂ רוֹ ִמ ָ ּביִ ת.
ל-הח ָֹמה וַ ַ ּי ְרא ָה ָעם וְ ִה ֵ ּנה ַה ּ ַ ׂ
ת-בגָ ָדיו וְ הוּא ע ֵֹבר ַע ַ

המצור על שומרון הביא את ההורים לאכול את ילדיהם .במרבית
החברות יש לאורך ההיסטוריה טאבו חמור על קניבליזם .ואולם
בהחלט ייתכן שבעיתות מצוקה קיצוניות יקרו מקרים כאלה ,בייחוד
בחברות שמקריבות את ילדיהן לאלים .התחושה העמוקה שהילד
שלך הוא חלק ממך ומותר לך לעשות בו כטוב בעיניך מזכירה לנו את
הסובלימציה שעברנו ביחס לילדינו לאורך השנים .לאב הקדמון היו
אפוא הרבה פחות מעצורים בכל הקשור לפגיעה בילדיו כפי שראינו
בסיפור המבול.
אדם מודרני :אם הילד ,לא עדיף למות מאשר לאכול את ילדך?
אם הילד :אם אני אמות ברעב גם הוא ימות .אם כך ,עדיף שהוא ימות
ואני אולי אחיה.

המלחמה בארם ב – מלחמה פסיכולוגית
ת-מ ֲחנֵ ה ֲא ָרם קוֹ ל ֶרכֶ ב קוֹ ל סוּס קוֹ ל ַחיִ ל ָ ּגדוֹ ל
יע ֶא ַ
פרק ז :ו וַ אדֹנָ י ִה ׁ ְש ִמ ַ
ְ
ת-מלְ כֵ י ַה ִח ִּתים וְ ֶאת-
ר-עלֵ ינ ּו ֶמלֶ ך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
ל-א ִחיו ִה ֵ ּנה ָשׂ כַ ָ
ֹאמר ּו ִא ׁיש ֶא ָ
וַ ּי ְ
יהם וְ ֶאת-
ת-א ֳהלֵ ֶ
ַמלְ כֵ י ִמ ְצ ַריִ ם לָ בוֹ א ָעלֵ ינוּ .ז וַ ָ ּיקוּמ ּו וַ ָ ּינוּס ּו ַב ֶ ּנ ׁ ֶשף וַ ַ ּי ַעזְ ב ּו ֶא ָ
ר-היא וַ ָ ּינֻ ס ּו ֶאל-נַ ְפ ׁ ָשם.
ת-חמ ֵֹר ֶ
יהם וְ ֶא ֲ
סו ֵּס ֶ
יהם ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶש ִ

למה ברח צבא ארם? מסיבות פסיכולוגיות של בהלה לא מוצדקת.
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רכילות ,שמועות והפחדות נפוצות מאוד בתוך הקבוצה הקולקטיבית.
מסרים כאלה עוברים במהירות ,האנשים מפחידים זה את זה והפאניקה
נוצרת בקלות .זו אינה חברה מודרנית שבה כל אחד מנסה לפחות
לשקול את המציאות על פי הגיונו .במקרה זה רעש של צבא גדול
הפחיד את צבא ארם .ניסיונות למלחמה פסיכולוגית ניכרים בחברות
מסורתיות יותר מאשר בחברות מודרניות .כך נסראללה מנסה כבר
שנים להפחיד את ישראל .איראן מנסה להפחיד את המערב .חברה
מודרנית בדרך כלל תיטה להתעלם ממסרים כאלה ואף לא תנסה
להפחיד את הצד השני .בני החברה המערבית אינם מכוונים לסוג
זה של לוחמה – לטוב ולרע .מצד אחד הם רציונלים יותר ומבוהלים
פחות ,ומצד אחר הם עשויים להיות מנותקים יותר מסביבתם ולא
לפרש נכון את התנהגות החברה מסורתית שהם נאבקים איתה .אכן,
קל יחסית להפחיד את בני החברה המסורתית ,אך מתברר שבני
החברה המודרנית ,השקועים בעצמם ,לא למדו לנצל יתרון פסיכולוגי
זה לטובתם.
אדם מודרני :אלוהים ,איזה גדול אתה!
אלוהים :מה ,לא ידעת?!
אדם מודרני :אלוהים ,אני רואה שאתה לא מבין ציניות.
אלוהים :אלוהים מבין כל דבר.
אדם מודרני :חייל בצבא ארם ,ממה נבהלת כל כך?
חייל בצבא ארם :כולם נבהלו אז גם אני.

מות איזבל – האם ניתן להעמיד פנים עד הרגע האחרון?
ן-א ְח ָאב ָמלַ ְך ֲא ַחזְ יָ ה ַעל-
פרק ט :כט ו ִּב ׁ ְשנַ ת ַא ַחת ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה לְ יוֹ ָרם ֶ ּב ַ
יטב
יה וַ ֵּת ֶ
יְ הו ָּדה .ל וַ ָ ּיבוֹ א יֵ הוּא יִ זְ ְר ֶעאלָ ה וְ ִאיזֶ ֶבל ׁ ָש ְמ ָעה וַ ָּת ֶשׂ ם ַ ּב ּפו ְּך ֵעינֶ ָ
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ֹאמר ֲה ׁ ָשלוֹ ם זִ ְמ ִרי
ֹאש ּה וַ ַּת ׁ ְש ֵקף ְ ּב ַעד ַה ַחלּ וֹ ן .לא וְ יֵ הוּא ָ ּבא ַב ׁ ּ ָש ַער וַ ּת ֶ
ֶאת-ר ׁ ָ
ה ֵֹרג ֲאדֹנָ יו .לב וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ֹאמר ִמי ִא ִּתי ִמי וַ ַ ּי ׁ ְש ִקיפ ּו ֵאלָ יו ׁ ְשנַ יִ ם
ל-ה ַחלּ וֹ ן וַ ּי ֶ
שא ָפנָ יו ֶא ַ
ל-ה ִּקיר
ֹאמר שמטהו ׁ ִ
יסים .לג וַ ּי ֶ
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָס ִר ִ
(ש ְמטו ָּה) וַ ִ ּי ׁ ְש ְמטו ָּה וַ ִ ּיז ִמדָּ ָמ ּה ֶא ַ
ת-ה ֲארו ָּרה
וְ ֶא ַ
ל-ה ּסו ִּסים וַ ִ ּי ְר ְמ ֶס ָ ּנה .לד וַ ָ ּיבֹא וַ ּיֹאכַ ל וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת וַ ּי ֶ
ֹאמר ּ ִפ ְקדוּ-נָ א ֶא ָ
ֹא-מ ְצא ּו ָב ּה ִּכי ִאם-
ַה ּזֹאת וְ ִק ְברו ָּה ִּכי ַב ֶ
ת-מלֶ ְך ִהיא .לה וַ ֵ ּילְ כ ּו לְ ָק ְב ָר ּה וְ ל ָ
ֹאמר דְּ ַבר-יְ הוָ ה הוּא
ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם וְ כַ ּפוֹ ת ַה ָ ּי ָדיִ ם .לו וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לוֹ וַ ּי ֶ
ד-ע ְבדּ וֹ ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ִּת ׁ ְש ִ ּבי לֵ אמֹר ְ ּב ֵחלֶ ק יִ זְ ְר ֶעאל יֹאכְ ל ּו ַה ְּכלָ ִבים
ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ְ ּביַ ַ
ֶא ְ ּ
ש ֶדה ְ ּב ֵחלֶ ק
ל-פנֵ י ַה ּ ָ ׂ
ת-ב ַשׂ ר ִאיזָ ֶבל .לז והית (וְ ָהיְ ָתה) נִ ְבלַ ת ִאיזֶ ֶבל ְּכד ֶֹמן ַע ּ ְ
ֹאמר ּו זֹאת ִאיזָ ֶבל.
יִ זְ ְר ֶעאל ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-י ְ

איזבל משחקת עד הרגע האחרון את החזקה והיפה .היא מתאפרת
ואינה חוששת לומר ליהוא שבא להרגה שהוא בעצם בוגד כמו זמרי,
שהרג את המלך ֵאלָ ה בעת שהיה שיכור .דומה שחלק מסגנון הסמכות
בעת העתיקה היה להעמיד פני חזק עד הרגע האחרון ,גם כשאין לכך
שום כיסוי .כך קילל סדאם חוסיין את מי שהוציאו להורג שניות לפני
התלייה כשזה הזכיר לו את האנשים הרבים שרצח .איזבל לא תיראה
שהיא עצובה ומפחדת ,ודאי לא מתחרטת .כך הסמכות בחברות
מסורתיות מעמידה פנים שהיא חזקה בכל עת כדי שלא תיתפס
בחולשתה ותסכן את שלטונה.
משרתיה של איזבל (הסריסים) מחליפים את נאמנותם כהרף עין.
הם בוגדים בה ומשליכים אותה מהחלון ומיד מצטרפים לחזקים.
כך בחברות מסורתיות המציאות החיצונית והאיום הם שקובעים
את ההתנהגות יותר מהפנמת ערכים של נאמנות .על כן בני חברות
מסורתיות נוטים ביתר קלות לשתף פעולה עם האויב ,משום שאין
להם עצמי מגובש שיוכלו להסתמך עליו בשעת לחץ והם מורגלים
להתאים את עצמם לסביבתם.

342

ד"ר עפר גרוזברד

אדם מודרני :איזבל ,למה התאפרת כשידעת שעומדים להוציא אותך
להורג ועוד התגרית ביהוא?
איזבל :מלכה צריכה להיות יפה ולא להראות שום פחד עד הרגע
האחרון.
אדם מודרני :סריסים ,איך בן רגע בגדתם במלכתכם?
סריסים :לא בגדנו ,הצטרפנו לחזקים .איזבל אשמה שהיא נעשתה
חלשה.

יהוא ונביאי הבעל – האם למען השם מותר לרמות?
פרק י :ח וַ ִ ּי ְקבּ ֹץ יֵ הוּא ֶא ָּ
ת-ה ַ ּב ַעל ְמ ָעט
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ַא ְח ָאב ָע ַבד ֶא ַ
ל-ה ָעם וַ ּי ֶ
ת-כ ָ
יאי ַה ַ ּב ַעל ָּכל-ע ְֹב ָדיו וְ כָ ל-כּ ֲֹהנָ יו ִק ְרא ּו
יֵ הוּא יַ ַע ְב ֶדנּ ּו ַה ְר ֵ ּבה .יט וְ ַע ָּתה כָ ל-נְ ִב ֵ
ֵאלַ י ִא ׁיש ַאל-יִ ּ ָפ ֵקד ִּכי זֶ ַבח ָ ּגדוֹ ל לִ י לַ ַ ּב ַעל כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר-יִ ּ ָפ ֵקד ל ֹא יִ ְחיֶ ה וְ יֵ הוּא ָע ָשׂ ה
ֹאמר יֵ הוּא ַקדְּ ׁש ּו ֲע ָצ ָרה לַ ַ ּב ַעל
ְב ָע ְק ָ ּבה לְ ַמ ַען ַה ֲא ִביד ֶאת-ע ְֹב ֵדי ַה ָ ּב ַעל .כ וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ְק ָראוּ .כא וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח יֵ הוּא ְ ּבכָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ָ ּיבֹא ּו ָּכל-ע ְֹב ֵדי ַה ַ ּב ַעל וְ ל ֹא-נִ ׁ ְש ַאר ִא ׁיש
ֹאמר לַ ֲא ׁ ֶשר
ֲא ׁ ֶשר ל ָ
ֹא-בא וַ ָ ּיבֹא ּו ֵ ּבית ַה ַ ּב ַעל וַ ִ ּי ּ ָמלֵ א ֵב ַ
ית-ה ַ ּב ַעל ּ ֶפה לָ ֶפה .כב וַ ּי ֶ
ל-ה ּ ֶמלְ ָּת ָחה הוֹ ֵצא לְ בו ּׁש לְ כֹל ע ְֹב ֵדי ַה ָ ּב ַעל וַ ּי ֵֹצא לָ ֶהם ַה ּ ַמלְ בּ ו ּׁש .כג וַ ָ ּיבֹא
ַע ַ
ֹאמר לְ ע ְֹב ֵדי ַה ַ ּב ַעל ַח ּ ְפשׂ ּו ו ְּרא ּו ּ ֶפן-
ן-רכָ ב ֵ ּבית ַה ָ ּב ַעל וַ ּי ֶ
יֵ הוּא וִ יהוֹ נָ ָדב ֶ ּב ֵ
יֶ ׁש ּ
פֹה ִע ּ ָמכֶ ם ֵמ ַע ְב ֵדי יְ הוָ ה ִּכי ִאם-ע ְֹב ֵדי ַה ַ ּב ַעל לְ ַבדָּ ם .כד וַ ָ ּיבֹא ּו לַ ֲעשׂ וֹ תֹאמר ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-יִ ּ ָמלֵ ט
זְ ָב ִחים וְ עֹלוֹ ת וְ יֵ הוּא ָשׂ ם-לוֹ ַבחוּץ ׁ ְשמֹנִ ים ִא ׁיש וַ ּי ֶ
ן-ה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ֵמ ִביא ַעל-יְ ֵדיכֶ ם נַ ְפ ׁשוֹ ַּת ַחת נַ ְפ ׁשוֹ  .כה וַ יְ ִהי ְּככַ לּ ֹתוֹ
ִמ ָ
ֹאמר יֵ הוּא לָ ָר ִצים וְ לַ ׁ ּ ָשלִ ׁ ִשים בּ ֹא ּו ַהכּ וּם ִא ׁיש ַאל-יֵ ֵצא וַ ַ ּיכּ וּם
לַ ֲעשׂ וֹ ת ָהעֹלָ ה וַ ּי ֶ
ית-ה ָ ּב ַעל .כו וַ ּי ִֹצא ּו
לְ ִפ ָ
ד-עיר ֵ ּב ַ
י-ח ֶרב וַ ַ ּי ׁ ְשלִ כ ּו ָה ָר ִצים וְ ַה ׁ ּ ָשלִ ׁ ִשים וַ ֵ ּילְ כ ּו ַע ִ
ית-ה ַ ּב ַעל וַ ִ ּי ְשׂ ְרפו ָּה .כז וַ ִ ּי ְּתצ ּו ֵאת ַמצְּ ַבת ַה ָ ּב ַעל וַ ִ ּי ְּתצ ּו ֶא ֵ ּ
ת-בית
ת-מצְּ בוֹ ת ֵ ּב ַ
ֶא ַ
ת-ה ַ ּב ַעל
ַה ַ ּב ַעל וַ יְ ִשׂ ֻמה ּו למחראות (לְ מוֹ ָצאוֹ ת) ַע ַ
ד-ה ּיוֹ ם  .כח וַ ַ ּי ׁ ְש ֵמד יֵ הוּא ֶא ַ
ֹא-סר
ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל .כט ַרק ֲח ָט ֵאי יָ ָר ְב ָעם ֶ ּבן-נְ ָבט ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱח ִטיא ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ָ
ית-אל וַ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָדן.
יהם ֶעגְ לֵ י ַה ָ ּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ֵ ּב ֵ
יֵ הוּא ֵמ ַא ֲח ֵר ֶ
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מותר לשקר ולרמות ומי שלא נזהר זאת בעיה שלו .כלל זה כבר ראינו
לא מעט פעמים .יהוא אוסף את כל נביאי הבעל ומספר להם שהוא
נאמן לבעל ורוצה לעבדו .הם מתכנסים והוא מחסל אותם .דומה שבן
החברה המודרנית אפילו לא היה חושב על אפשרות כזאת .לדידו,
לשקר כך זהו מעשה לא מוסרי .הוא יילחם ללא תחבולות כאלה
שלדידו יש בהן חוסר הוגנות .למשל ,הוא לא יזמין את ראשי מדינות
האויב למשא ומתן כדי לחסלם .הפער בין חברות מודרניות למסורתיות
בכל הקשור לאמירת האמת הוא עצום .דומה שבני החברה המודרנית
אינם מבינים כלל שמה שאסור ושלילי אצלם מותר וחיובי בחברות
מסורתיות משום שזוהי חוכמת החיים שבני החברה המסורתית סיגלו
לעצמם לאורך ההיסטוריה בהיעדר אופציה לחשיבה אנליטית .בסיום,
אנו רואים שאחת הדרכים להשפיל קבוצה בעת העתיקה היא להפוך
את מה שמסמל אותה לשירותים ציבוריים .בימינו נחזה לא אחת בבני
חברות מסורתיות שדורכים למשל על דגלי אויביהם או יורקים עליהם.
אדם מודרני :יהוא ,מה יוצא לך מזה שהפכת את בית הבעל לשירותים
ציבוריים?
יהוא :מה ,אתה לא מבין?! האם ייתכן אל ללא כבוד?!

ד"ר עפר גרוזברד
פ ָע ִמים וַ ַ ּי ֲעמֹד .יט וַ ִ ּי ְקצֹףֹאמר לְ ֶמלֶ ְך-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְך ַ
וַ ִ ּי ָּקח וַ ּי ֶ
א ְר ָצה וַ ַ ּי ְך ׁ ָשל ֹׁש ּ ְת-א ָרם
ֹאמר לְ ַהכּ וֹ ת ָח ֵמ ׁש אוֹ ׁ ֵ
ָעלָ יו ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים וַ ּי ֶ
ית ֶא ֲ
ש ׁש ּ ְפ ָע ִמים ָאז ִה ִּכ ַָע ַּ
ת-א ָרם.
ד-כ ֵּלה וְ ַע ָּתה ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ַּת ֶּכה ֶא ֲ

כוחה של החשיבה הסימבולית נשכח בתרבות המודרנית ונדחק
אל החלומות .אילו הבטיח אלישע ליואש שיכה את ארם לא היתה
להבטחתו השפעה עמוקה כל כך כפי שהיתה במעשה זה .עצם הפעולה
של יואש ,יריית החץ ,האסוציאציה בין יריית החץ לניצחון המקופלת
בביטוי "חץ תשועה" מספרים על שפה סימבולית שהשפעתה על
הפרט הרבה יותר חזקה מכל הבטחה מילולית מודרנית גרידא.
בהמשך אנו רואים כיצד השרירותיות של הסמכות מאדירה את כוחה.
אלישע לא אמר למלך יואש כמה חיצים לירות ארצה .אבל הוא כעס
עליו על שירה רק שלושה חיצים ולא חמישה או שישה חיצים .הדבר
מזכיר הורה שנותן לילדו עונש על משהו שלילד לא היתה כל שליטה
עליו .זו הדרך הבטוחה ביותר ליצור סמכות מאיימת ,מפחידה ולא
צפויה .אכן ,טרם מותו עדיין חשוב לאלישע לשמר את יראתו כלפי
סביבתו גם אל מול מלך המעניק לו כבוד.
אדם מודרני :יואש ,אתה לא שם לב שאלישע עושה ממך צחוק?
יואש :הייתי צריך להבין שהוא רוצה שאירה יותר חיצים.

מות אלישע – שרירותיות למה?
ת-חלְ יוֹ ֲא ׁ ֶשר יָ מוּת בּ וֹ וַ ֵ ּי ֶרד ֵאלָ יו יוֹ ָא ׁש ֶמלֶ ְך-
ישע ָחלָ ה ֶא ָ
פרק יג :יד וֶ ֱאלִ ׁ ָ
ֹאמר לוֹ
ל-פנָ יו וַ ּי ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ֵ ּי ְב ְּך ַע ּ ָ
ֹאמר ָא ִבי ָא ִבי ֶרכֶ ב יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ָּפ ָר ׁ ָשיו .טו וַ ּי ֶ
ֹאמר לְ ֶמלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֱאלִ ׁ ָ
ישע ַקח ֶק ׁ ֶשת וְ ִחצִּ ים וַ ִ ּי ַּקח ֵאלָ יו ֶק ׁ ֶשת וְ ִחצִּ ים .טז וַ ּי ֶ
ָ
ְ
ֹאמר
ַה ְר ֵּכב יָ ְדך ַע ַ
ל-ה ֶּק ׁ ֶשת וַ ַ ּי ְר ֵּכב יָ דוֹ וַ ָ ּי ֶשׂ ם ֱאלִ ׁ ָ
ישע יָ ָדיו ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ך .יז וַ ּי ֶ
ץ-ת ׁשו ָּעה לַ יהוָ ה
ֹאמר ֵח ְּ
ישע יְ ֵרה וַ ּיוֹ ר וַ ּי ֶ
ֹאמר ֱאלִ ׁ ָ
ּ ְפ ַתח ַה ַחלּ וֹ ן ֵק ְד ָמה וַ ִ ּי ְפ ָּתח וַ ּי ֶ
ת-א ָרם ַ ּב ֲא ֵפק ַע ַּ
ֹאמר ַקח ַה ִחצִּ ים
ד-כ ֵּלה .יח וַ ּי ֶ
ית ֶא ֲ
וְ ֵחץ ְּת ׁשו ָּעה ַב ֲא ָרם וְ ִה ִּכ ָ
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אמציהו מחסל חשבונות – עם מי?
פרק יד :א ִ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ְש ַּתיִ ם לְ יוֹ ָא ׁש ֶ ּבן-יוֹ ָא ָחז ֶמלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמלַ ְך ֲא ַמ ְציָ ה ּו ֶבן-
ן-ע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה ְב ָמלְ כוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים וָ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנָ ה
יוֹ ָא ׁש ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה .ב ֶ ּב ֶ
ָמלַ ְך ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם וְ ׁ ֵשם ִא ּמוֹ יהועדין (יְ הוֹ ַעדָּ ן) ִמן-יְ רו ׁ ָּש ִָלם .ג וַ ַ ּי ַעשׂ ַה ָ ּי ׁ ָשר ְ ּב ֵעינֵ י
ר-ע ָשׂ ה יוֹ ָא ׁש ָא ִביו ָע ָשׂ ה .ד ַרק ַה ָ ּבמוֹ ת ל ֹא-
יְ הוָ ה ַרק ל ֹא ְּכ ָדוִ ד ָא ִביו ְּככֹל ֲא ׁ ֶש ָ

345

האבולוציה של החשיבה
ָסר ּו עוֹ ד ָה ָעם ְמזַ ְ ּב ִחים ו ְּמ ַק ְּט ִרים ַ ּב ָ ּבמוֹ ת .ה וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָחזְ ָקה ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ְ ּביָ דוֹ
ת-ה ּ ֶמלֶ ְך ָא ִביו .ו וְ ֶא ְ ּ
ת-בנֵ י ַה ּ ַמ ִּכים ל ֹא ֵה ִמית ַּכ ָּכתוּב
וַ ַ ּי ְך ֶא ֲ
ת-ע ָב ָדיו ַה ּ ַמ ִּכים ֶא ַ
ר-צ ָ ּוה יְ הוָ ה לֵ אמֹר ל ֹא-יו ְּמת ּו ָאבוֹ ת ַע ָ ּ
ל-בנִ ים ו ָּבנִ ים
ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ַרת-מ ׁ ֶֹשה ֲא ׁ ֶש ִ
ם-א ׁיש ְ ּב ֶח ְטאוֹ ימות (יו ָּמת).
ל-אבוֹ ת ִּכי ִא ִ
ל ֹא-יו ְּמת ּו ַע ָ

אכן ,זוהי תחילתה של הנפרדות שצוינה קודם לכן במקרא ורק עתה
היא מגיעה לידי בשלות ומימוש בחיי היום-יום .כלומר ,הדת מתקדמת
יותר מהתרבות – אולי משום שקל יותר לצוות מאשר לעשות .עד עתה
היו מחסלים במאבקי שלטון על פי רוב לא רק את האויב ,אלא גם את
משפחתו המורחבת ,משום שהניחו שמשפחתו של האויב מזדהה איתו
לגמרי .זו אינה חברה שבה כל אחד מבני המשפחה יכול להחזיק בדעה
מגובשת שונה משל האחרים .כך למשל בחברות מסורתיות בנות
ימינו על פי רוב כל בני המשפחה מצביעים לאותו מועמד בבחירות.
בישראל מקובל להרוס את בית המחבל שנאשם ברצח ישראלים.
בתרבויות מסורתיות העונש הקולקטיבי הזה מרתיע משום שהפרט
חש אחראי לבני משפחתו לעיתים יותר מאשר לעצמו .כזו היא נקמת
דם – רוצחים מישהו ממשפחת הרוצח ולאו דווקא את הרוצח עצמו.
אבל חברות דמוקרטיות מתקשות לתת עונשים קולקטיביים בעימות
עם חברות מסורתיות אף שהתנהלות כזאת מובנת לבני החברה
המסורתית יותר מאשר עונש אישי למבצע העבירה.

ד"ר עפר גרוזברד

איך עינו בימי קדם?
[צדקיהו מורד בנבוכדנצר מלך בבל וזה נוקם בו].
פרק כה :ז וְ ֶא ְ ּ
ת-עינֵ י ִצ ְד ִק ָ ּיה ּו ִע ֵ ּור וַ ַ ּי ַא ְס ֵרה ּו
ת-בנֵ י ִצ ְד ִק ָ ּיה ּו ׁ ָש ֲחט ּו לְ ֵעינָ יו וְ ֶא ֵ
ַבנְ ֻח ׁ ְש ַּתיִ ם וַ יְ ִב ֵאה ּו ָ ּב ֶבל.

היכולת של בני אותם ימים להזדהות עם האחר ועם סבלו הביאה
אותם לשחוט את בניו של צדקיהו לעיניו ואחר כך לנקר את עיניו.
כך תישאר תמונה זו ,התמונה האחרונה שצפה בה ,חרותה בזיכרונו.
היום יש כמובן דרכים רבות לענות בני אדם ולגרום להם כאב וסבל.
אפשר להרעיב אותם ולמנוע מהם שינה ולהכותם וכדומה .אבל אלו
בחירות שאינן דורשות הזדהות עמוקה עם תחושות הקורבן ומשחק
כזה ברגשותיו.
אדם מודרני :נבוכדנצר ,מהיכן האכזריות הזאת?
נבוכדנצר :מלך מוכרח שיפחדו ממנו.
אדם מודרני :צדקיהו ,אתה מצטער שמרדת?
צדקיהו :אני אשם במה שקרה לי.
אדם מודרני :בני צדקיהו ,עומדים לשחוט אתכם .על מה אתם חושבים?
בני צדקיהו :על הסבל של אבא.

אדם מודרני :אמציה ,מהי הקדמה הזאת שקפצה עליך?
אמציה :עשיתי רק מה שכתוב בתורה.

346

347

ד"ר עפר גרוזברד

האבולוציה של החשיבה

האם ייתכן עולם ללא תוקפנות?

ישעיהו
האם אנו הכי טובים?
ן-אמוֹ ץ ַעל-יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָּש ִָלם .ב וְ ָהיָ ה
פרק ב :א ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ָחזָ ה יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ֶ ּב ָ
שא ִמ ְ ּג ָבעוֹ ת וְ נָ ֲהר ּו
ֹאש ֶה ָה ִרים וְ נִ ּ ָ ׂ
ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים נָ כוֹ ן יִ ְהיֶ ה ַהר ֵ ּבית-יְ הוָ ה ְ ּבר ׁ
ל-הר-יְ הוָ ה ֶא ֵ ּ
ל-בית
ֵאלָ יו ָּכ ַ
ל-הגּ וֹ יִ ם .ג וְ ָהלְ כ ּו ַע ּ ִמים ַר ִ ּבים וְ ָא ְמר ּו לְ כ ּו וְ נַ ֲעלֶ ה ֶא ַ
ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב וְ י ֵֹרנ ּו ִמדְּ ָרכָ יו וְ נֵ לְ כָ ה ְ ּבא ְֹרח ָֹתיו ִּכי ִמצִּ ּיוֹ ן ֵּת ֵצא תוֹ ָרה ו ְּד ַבר-יְ הוָ ה
ִמירו ׁ ָּש ִָלם.

הפסקה היפה מתארת תחושת גרנדיוזיות – האלוהים שלנו הוא הכי
טוב וכולם יבואו ללמוד ממנו .לשיגעון הגדלות הזה של עם כמה
פנים .מצד אחד ,כפי שאנו יודעים ,שיגעון גדלות קשור קשר הדוק
לנטיות פרנואידיות – אם אני גדול כל כך ודאי אחרים מקנאים בי
ורוצים לפגוע בי .שיגעון גדלות קשור לעיתים קרובות גם לרגשי
נחיתות סמויים ובא לפצות עליהם .כך בכל אירוע שבו הפרט איננו
כה גדול הוא עלול לחוש רגשי נחיתות .ואולם רגשי עליונות אלה הם
פעמים רבות הכוח המניע מאחורי יצירות גדולות של המין האנושי
בכל התחומים .קשה ליצור משהו חדש ובעל משמעות בלי תחושת
שליחות והרגשה שאכן יש לפרט משהו חשוב לומר שטרם נאמר.
אדם מודרני :ישעיהו ,מהו פרץ שיגעון הגדלות הזה?
ישעיהו :זה לא שיגעון ,זה מה שיקרה.
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[ישעיהו ממשיך את נבואתו].
יח לְ ַע ּ ִמים ַר ִ ּבים וְ כִ ְּתת ּו ַח ְרבוֹ ָתם לְ ִא ִּתים
פרק ב :ד וְ ׁ ָש ַפט ֵ ּבין ַהגּ וֹ יִ ם וְ הוֹ כִ ַ
שא גוֹ י ֶאל-גּ וֹ י ֶח ֶרב וְ ל ֹא-יִ לְ ְמד ּו עוֹ ד ִמלְ ָח ָמה.
יהם לְ ַמזְ ֵמרוֹ ת ל ֹא-יִ ּ ָ ׂ
וַ ֲחנִ יתוֹ ֵת ֶ
ם-כ ֶבשׂ וְ נָ ֵמר ִע ְ ּ
פרק יא :ו וְ גָ ר זְ ֵאב ִע ֶּ
ם-ג ִדי יִ ְר ָ ּבץ וְ ֵעגֶ ל וּכְ ִפיר ו ְּמ ִריא יַ ְחדָּ ו
יהן וְ ַא ְריֵ ה ַּכ ָ ּב ָקר
וְ נַ ַער ָקטֹן נ ֵֹהג ָ ּבם .ז ו ָּפ ָרה וָ דֹב ִּת ְר ֶעינָ ה יַ ְחדָּ ו יִ ְר ְ ּבצ ּו יַ לְ ֵד ֶ
ל-חר ּ ָפ ֶתן וְ ַעל ְמאו ַּרת ִצ ְפעוֹ נִ י ָ ּגמוּל יָ דוֹ ָה ָדה .ט
ל-ת ֶבן .ח וְ ׁ ִש ֲע ׁ ַשע יוֹ נֵ ק ַע ֻ
יֹאכַ ֶּ
י-מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ֶאת-יְ הוָ ה ַּכ ּ ַמיִ ם
ל-הר ָק ְד ׁ ִשי ִּכ ָ
ל ֹא-יָ ֵרע ּו וְ ל ֹא-יַ ׁ ְש ִחית ּו ְ ּבכָ ַ
לַ ָ ּים ְמכַ ִּסים.

ישעיהו מתגעגע לעולם נעדר תוקפנות .בעת העתיקה התוקפנות
היתה ראשונית וגולמית יותר ולא נעטפה בנימוקים רציונליים .דומה
שהיתה יתר השלמה עם תוקפנות על סמך ההנחה שהחזק הוא גם
הצודק ובאמת הוא זכאי ליותר .כך שבאותם ימים היה די בתירוץ כדי
לתקוף אדם או מדינה שכנה ולא הזדקקו לאוסף "נימוקים רציונליים"
של ימינו שאינם אלא רציונליזציה .עוד הבדל משמעותי בין העת
העתיקה לעת החדשה הוא הדחקת התוקפנות בעת החדשה המגיעה
לשיאה בחוגי שמאל מסוימים הנוטים להאשים את עצמם בעניינים
רבים .זוהי תופעה שקשה למצוא בחברות מסורתיות של העבר
וההווה .אם כן ,התוקפנות עשתה פניית פרסה בעת החדשה אצל
רבים וכעת היא מכוונת לעצמי.
לצד שינוי זה התרבו מקרי הדיכאון ,תחושות האשמה ,הריקנות,
חוסר הערך ,הבדידות ועוד תחושות של האדם המודרני הממוקדות
בעצמי .כעת האדם מתקיף את עצמו .חוקי הג'ונגל קיימים ללא ספק
גם בחברה המודרנית .יש הערכה רבה אבל סמויה יותר לאנשים בעלי
כוח – הון ושלטון .התוקפנות אומנם פחות פיזית אבל ניצול האחר
מתקיים במגוון אופנים שהם גלויים פחות מבעבר .ישעיהו מתגעגע
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לעולם שבו לכוח לא תהיה משמעות .אבל למה בעצם שהזאב והנמר
יוותרו על כוחם? הרי זה מנוגד לטבעם.
אדם מודרני :ישעיהו ,איך אלוהים ,שנקט אלימות כלפי בני האדם כל
כך הרבה פעמים ,ילמד אותם סובלנות?
ישעיהו :אלוהים הוא אבא של כולנו ומותר לו.
אדם מודרני :אלוהים ,אתה באמת אלוהי השלום?!
אלוהים :מה ,לא ברור לך?

ירמיהו
למה צריך מקוננות בהלוויה?
פרק ט :טז כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת ִה ְתבּ וֹ נְ נ ּו וְ ִק ְרא ּו לַ ְמקוֹ נְ נוֹ ת ו ְּתבוֹ ֶאינָ ה...

חברה מודרנית מתאבלת ללא מקוננות .על פי רוב האבל הוא עצב
מופנם .אבל בחברות מסורתיות חייבים לראות ולשמוע את העצב .על
כן צריך לשכור נשים מיוחדות שתפקידן ליילל בעוצמה .ישנן חברות
מסורתיות שבהן צובטים את המשתתפים בהלוויה כדי שיבכו.
אדם מודרני :מקוננת ,את באמת עצובה?
מקוננת :הקהל צריך לראות שאני עצובה.

איך נראית הזדהות?
י-מדֵּ י ַד ְ ּב ִרי בּ וֹ זָ כֹר
פרק לא :יט ֲה ֵבן יַ ִּקיר לִ י ֶא ְפ ַריִ ם ִאם יֶ לֶ ד ׁ ַש ֲע ׁ ֻש ִעים ִּכ ִ
ֶאזְ ְּכ ֶרנּ ּו עוֹ ד ַע ֵּ
ל-כן ָהמ ּו ֵמ ַעי לוֹ ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶמנּ ּו נְ ֻאם-יְ הוָ ה.

זהו תיאור יפה של הזדהות .ההורה – אלוהים – מרגיש את הילד
בגופו ,במעיו ,ומרחם עליו .רחמים ,כפי שאמרנו ,הם רגש הזדהות
רווח במיוחד בחברות מסורתיות שבהן הפרט חש את כאבו של האחר
כאילו היה שלו .בחברה המודרנית הורים מזדהים בדרך כלל עם
תינוקותיהם ועל כן הם יודעים למה התינוק בוכה :אם קר לו או
שהוא רעב או שקיבל מכה .הזדהות קיימת אפוא בכל חברה אם כי
היא נפוצה יותר בחברות מסורתיות ,על משקל "ואהבת לרעך כמוך".
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חברות מודרניות החליפו חלק מההזדהות באמפתיה .כעת אפשר
להבין את כאבו של האחר אבל לא חייבים לראות את העולם מבעד
לעיניו ולהסכים איתו לגמרי .גם בציווי על האחר יש הזדהות וציפייה
שהאחר ימלא לגמרי את רצונותיך ויהיה חלק ממך .בפסקה הזאת
אלוהים ובני ישראל (אפרים) הם אחד .ההזדהות הזאת אינה מאפשרת
כמובן חשיבה עצמאית.
אדם מודרני :אלוהים ,אצלנו לא מלמדים הורים לרחם על ילדיהם
אלא להיות אמפתיים אליהם .רחמים מחלישים את הילד ובעתיד הוא
ירחם על עצמו.
אלוהים :רחמים הם הרגש הנעלה ביותר .אלוהים הוא אל רחום וחנון.

איך נראים צעדים ראשונים באינדיבידואציה?
ֹאמר ּו עוֹ ד ָאבוֹ ת ָאכְ ל ּו ב ֶֹסר וְ ׁ ִש ֵ ּני ָבנִ ים ִּת ְק ֶהינָ ה.
פרק לא :כח ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ל ֹא-י ְ
ל-ה ָא ָדם ָהאֹכֵ ל ַהבּ ֶֹסר ִּת ְק ֶהינָ ה ׁ ִש ָ ּניו.
ם-א ׁיש ַ ּב ֲעוֹנוֹ יָ מוּת ָּכ ָ
כט ִּכי ִא ִ

זוהי תחילתה של הנפרדות .הטקסט הדתי מקדים את התרבות .קל
יותר לצוות מאשר לעשות .ירמיהו מדבר בפסוק הזה על אחריות
אישית ואינדיבידואציה – התקדמות משמעותית מאוד ביחס למה
שהיה מקובל באותם ימים .אינדיבידואציה זו של הטבע האנושי עברה
דרך ארוכה מאז אותם ימים ואנו עדיין בעיצומו של המסע.
אדם מודרני :ירמיהו ,איך פתאום הבנת דבר כל כך חשוב להתפתחות
המין האנושי?
ירמיהו :פתאום זה התבהר לי אבל ההארה הזאת באה אלי מאלוהים
כמובן.
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מיכה
למה להיות צנוע?
פרק ו :ח ִה ִ ּגיד לְ ָך ָא ָדם ַמ ּ
ם-עשׂ וֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט
ה-טוֹ ב ו ָּמה-יְ הוָ ה דּ וֹ ֵר ׁש ִמ ּ ְמ ָך ִּכי ִא ֲ
ם-אל ֶֹה ָ
יך.
וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד וְ ַה ְצנֵ ַע לֶ כֶ ת ִע ֱ

בעת העתיקה החיים בקבוצה חייבו את האדם להיות צנוע יותר.
כשהאדם נפרד מהקבוצה סביבתו כבר נפגעה פחות כאשר הוא לא
נהג בצניעות .תמיד יהיה לא נעים להיות בחברתו של אדם שאינו
צנוע אבל לא יתלווה לזה אפקט ההשפלה שיכול להיחוות בחברה
קולקטיבית שבה ההיבט ההשוואתי הוא דומיננטי .על כן הנביא
מצווה על בני האדם להיות צנועים .בחברות מסורתיות הורים מחנכים
את ילדיהם לצניעות כדי שלא יקנאו בהם ("עין הרע") וכדי לאפשר
להם להשתלב בחיי הקבוצה .כך ניתן להתרשם כיצד במפגשים בין-
תרבותיים בן החברה המודרנית ידבר על עצמו ועל הישגיו ,ואילו בן
החברה המסורתית יגלה יתר איפוק וצניעות .פער זה – אם לא נלמד
– עלול להכשיל משא ומתן ולמנוע יחסי קרבה בין הצדדים .כך קורה
לא אחת שבתום המפגש בן החברה המודרנית מגלה שאין לו מושג
מה חושב בן החברה המסורתית משום שרק הוא דיבר.
אדם מודרני :קשה לך להיות צנוע?
בן אותה העת :ודאי ,אני כמו כולם רוצה להתפאר ולזכות לכבוד.
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מה אמור להיות טיב היחסים בין כלה לחמותה?
י-בן ְמנַ ֵ ּבל ָאב ַ ּבת ָק ָמה ְב ִא ּ ָמ ּה ַּכ ָּלה ַ ּב ֲחמ ָֹת ּה אֹיְ ֵבי ִא ׁיש ַאנְ ׁ ֵשי ֵביתוֹ .
פרק ז :ו ִּכ ֵ

מיכה הנביא מתאר מעשים לא מוסריים שבאותם ימים לא יעלו על
הדעת .בן אינו אמור למרוד באביו ובת אינה אמורה למרוד באמה.
בעת העתיקה גם כלה לא היתה אמורה למרוד בחמותה .היא הסתפחה
למשפחת בעלה והיתה צריכה להתאים עצמה למשפחה החדשה
ולציית לחמותה .בעת החדשה ,לעומת זאת ,הבדיחות על יחסי כלה
וחמות הן מן הידועות .מקובל שהן מתקשות להסתדר זו עם זו ואינן
מחבבות זו את זו.
סטודנטית שלי בת החברה המסורתית סיפרה את סיפורה של
אימה שהתעתדה להתחתן עם אביה שגר במקום רחוק ועל כן היה
עליה להסתפח למשפחתו ולהיפרד ממשפחתה לשנים רבות .אימה
של האם (סבתה של הסטודנטית) נתנה לאם עם פרידתן עצה לחיים.
היא אמרה לה" :אם חמותך תצביע על כוס לבנה ותגיד שהיא שחורה,
הגידי הן!" אכן ,החנופה והכבוד בעת העתיקה ובחברות מסורתיות
היו והנן דרכים מקובלות להסתדר עם הסמכות.
אדם מודרני :מה עושים אם החמות משגעת אותך?
בת אותה העת :מכבדים אותה.

זכריה
איך נראתה הילדות בימי קדם?
פרק ח :ד כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹ ת עֹד יֵ ׁ ְשב ּו זְ ֵקנִ ים וּזְ ֵקנוֹ ת ִ ּב ְרחֹבוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ִָלם
וְ ִא ׁיש ִמ ׁ ְש ַענְ ּתוֹ ְ ּביָ דוֹ ֵמרֹב יָ ִמים .ה ו ְּרחֹבוֹ ת ָה ִעיר יִ ּ ָמלְ א ּו יְ לָ ִדים וִ ילָ דוֹ ת
יה.
ְמ ַשׂ ֲח ִקים ִ ּב ְרחֹב ֶֹת ָ

זהו התיאור היחיד בתנ"ך של ילדים משחקים .באילו משחקים בדיוק
שיחקו? איך התנהלו חייהם ומה העסיק אותם? אלה דברים שלא
עניינו כל כך את בני העת העתיקה .על הילד היה לגדול מהר ככל
האפשר ולהשתלב בחברת המבוגרים .זהו עולם ללא בית ספר וללא
גיל התבגרות – את בני הזוג ואת המקצוע בחרו על פי רוב הוריו של
הילד בשבילו .זהו עולם שבו אין מורדים בהורה אלא מכבדים אותו
והעונשים על משובות ילדות יכולים להיות מפחידים וחמורים במיוחד
(ראו דינו של בן סורר ומורה בספר דברים כא ,יח ומעשה אלישע
והילדים שלעגו לקרחתו במלכים ב ב ,כג) .סביר להניח שגם הילדים
רצו לגדול מהר ככל האפשר כדי לזכות ביתר זכויות ותסמונת פיטר
פן – ילד שמסרב להתבגר ,לא היתה מוכרת.
אדם מודרני :ילד ,אבא שלך משחק איתך?
ילד[ :מגחך].
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האם באמת כל כך נורא לשקר?
ת-ר ֵעה ּו ֱא ֶמת ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפט
פרק ח :טז ֵא ֶּלה ַהדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעשׂ ּו דַּ ְ ּבר ּו ֱא ֶמת ִא ׁיש ֶא ֵ
ל-ת ְח ׁ ְשב ּו ִ ּבלְ ַב ְבכֶ ם ו ׁ ְּש ֻב ַעת
ת-ר ַעת ֵר ֵעה ּו ַא ַּ
ׁ ָשלוֹ ם ׁ ִש ְפט ּו ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵריכֶ ם .יז וְ ִא ׁיש ֶא ָ
ל-ת ֱא ָהב ּו ִּכי ֶא ָּ
אתי נְ ֻאם-יְ הוָ ה.
ל-א ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָשׂ נֵ ִ
ת-כ ֵ
ׁ ֶש ֶקר ַא ֶּ

בחברות מסורתיות אנשים משקרים לרוב .לעיתים קרובות הם יטענו
שהשקר אינו אלא ניסיון להתאים את עצמם לאחר ולמנוע עימות.
לדידם ,הם יוסיפו ויגידו ,הקשר עם האחר הוא בעל ערך עליון .למשל
המשפט "לא אמרתי לאבי את האמת משום שלא רציתי לפגוע בו"
שכיח בחברות אלה .באוזני בן החברה המודרנית שקרים נשמעים
רע מאוד .כך גם באוזני הנביאים ,שציוו את האנשים שוב ושוב לומר
את האמת .אבל בהיעדר יכולת למיקוד שליטה פנימי ,אמירת האמת,
שלא אחת היא כואבת ודורשת יכולת לקבל אחריות ,אינה פשוטה
כלל .לעומת זאת בני החברה המסורתית עשויים לחוות את בני
החברה המודרנית כאגוצנטרים במיוחד משום שהם אינם מתחשבים
בסביבתם או כאמיצים במיוחד משום שהם אומרים את מה שהם
חושבים ,מה שלא יעלה על הדעת במקומותיהם.
הנביא זכריה מטיף בפסקה הזאת לומר את האמת .אולם כפי
שאמרנו כמה פעמים ,הדת מקדימה את התרבות .קל לצוות לומר
את האמת אבל כדי לקיים את המצווה על האדם להשיג תחילה
יכולת לאינדיבידואציה ונפרדות שאינה מובנת מאליה .לדידם של בני
החברה המסורתית יצירת קשר חם וקרוב חשובה פעמים רבות יותר
מאשר אמירת האמת .כשבן החברה המודרנית שואל לא אחת את בן
החברה המסורתית "מה אתה באמת חושב "...על עניין מסוים הוא
מניח שאכן לבן החברה המסורתית יש אמת פנימית שהוא מסתיר.
אבל בן החברה המודרנית מתקשה להבין שלבן החברה המסורתית
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לא אחת אין אמת פנימית ברורה ומגובשת באותו עניין כפי שיש לו,
לבן החברה המודרנית .בן החברה המסורתית יכול להתאים את דעתו
לדעתם של אחרים משום שהאמת שלו אינה כה חשובה בעיניו .כך
למשל בשאר אל-אסד טען שישראל והמערב מתארים את השואה
בהגזמה ניכרת .אילו יכולנו לשאול אזרח סורי ממוצע מה הוא חושב
באמת על השואה ועל מה שהתרחש שם ,הוא היה אומר לנו ש"באמת"
זו מילה שלנו ולא שלו .לו לא כל כך חשוב מה קרה באמת .הרבה
יותר חשוב לו לקבל את דברי המנהיג .על כן השקר ,שנתפס באופן
שלילי כל כך בחברה מודרנית ,מתפרש לעיתים כיכולת הסתגלות
טובה בחברות מסורתיות.
זכריה גם מנסה לעשות את הבלתי אפשרי מבחינה פסיכולוגית
– להורות לאנשים על מה לחשוב ועל מה לא לחשוב .הרי גם לפרט
אין שליטה על האסוציאציות שלו ולא על חלומותיו .כך הדת מנסה
לשלוט במחשבותינו (מחשבות כפירה אסורות) וכמו בסיפור גן עדן
היא משאירה אותנו אשמים לנצח.
אדם מודרני :למה אתם נשבעים כל הזמן?
בן אותה העת :איך אתה רוצה שיאמינו לנו?
אדם מודרני :אצלנו אין שום איסור על חשיבה .מותר לך לחשוב על
מה שבא לך.
זכריה :גם מחשבות כפירה?
אדם מודרני :אצלנו אנשים אומרים לעיתים קרובות כל מה שעובר
להם בראש.
בן אותה העת :אז בטח שונאים אותם משום שהם נורא מתנשאים.
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דברי הימים א
למה אסור לספור אנשים?
פרק כא :א וַ ַ ּי ֲעמֹד ָשׂ ָטן ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ָ ּי ֶסת ֶאת-דָּ וִ יד לִ ְמנוֹ ת ֶאת-
ל-שׂ ֵרי ָה ָעם לְ כ ּו ִס ְפר ּו ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְ ּב ֵאר
ֹאמר דָּ וִ יד ֶאל-יוֹ ָאב וְ ֶא ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .ב וַ ּי ֶ
ֹאמר יוֹ ָאב יוֹ ֵסף יְ הוָ ה ַעל-
ׁ ֶש ַבע וְ ַעד-דָּ ן וְ ָה ִביא ּו ֵאלַ י וְ ֵא ְד ָעה ֶא ִ
ת-מ ְס ּ ָפ ָרם .ג וַ ּי ֶ
ְ
ּ
ּ
ּ
ַע ּמוֹ ָּכ ֵהם ֵמ ָאה ְפ ָע ִמים ֲהל ֹא ֲאדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ך ֻכ ָלם לַ אדֹנִ י לַ ֲע ָב ִדים לָ ּ ָמה יְ ַב ֵק ׁש
ר-ה ּ ֶמלֶ ְך ָחזַ ק ַעל-יוֹ ָאב וַ ֵ ּי ֵצא
זֹאת ֲאדֹנִ י לָ ּ ָמה יִ ְהיֶ ה לְ ַא ׁ ְש ָמה לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל .ד ו ְּד ַב ַ
ּ
ד-ה ָעם
יוֹ ָאב וַ ִ ּי ְת ַה ֵּל ְך ְ ּבכָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ָ ּיבֹא יְ רו ׁ ָּש ִָלם .ה וַ ִ ּי ֵּתן יוֹ ָאב ֶא ִ
ת-מ ְס ַפר ִמ ְפ ַק ָ
ֶאל-דָּ וִ יד וַ יְ ִהי כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאלֶ ף ֲאלָ ִפים ו ֵּמ ָאה ֶאלֶ ף ִא ׁיש ׁשֹלֵ ף ֶח ֶרב וִ יהו ָּדה
ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת וְ ׁ ִש ְב ִעים ֶאלֶ ף ִא ׁיש ׁשֹלֵ ף ָח ֶרב .ו וְ לֵ וִ י ו ִּבנְ יָ ִמן ל ֹא ָפ ַקד ְ ּבתוֹ כָ ם ִּכי-
ל-הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה וַ ַ ּי ְך ֶאת-
נִ ְת ַעב דְּ ַב ַ
ר-ה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת-יוֹ ָאב .ז וַ ֵ ּי ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ָה ֱאל ִֹהים ַע ַ
ת-הדָּ ָבר
יתי ֶא ַ
אתי ְמאֹד ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ִ
ל-ה ֱאל ִֹהים ָח ָט ִ
ֹאמר דָּ וִ יד ֶא ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .ח וַ ּי ֶ
ת-עווֹ ן ַע ְבדְּ ָך ִּכי נִ ְס ַּכלְ ִּתי ְמאֹד.
ַה ֶ ּזה וְ ַע ָּתה ַה ֲע ֶבר-נָ א ֶא ֲ

רבות .אולי גם המובחנות של כל מספר מיתר המספרים סמלה נפרדות
ובדידות בלתי נסבלת מהקבוצה .על כן הם התקשו לקבל זאת ומכאן
התפתח האיסור על התנהלות שכזאת.
אדם מודרני :מה אכפת לך שיספרו אותך?
בן אותה העת :למה שיספרו אותי ויעניקו לי מספר בודד כשאני חלק
ממשפחה גדולה?!

בעיני כל פרט התחושה שהוא רק מספר ,אחד מיני רבים ,היא חוויה
לא נעימה .דווקא בחברה המודרנית שבה אנשים חווים את עצמם
כמיוחדים היה אפשר לצפות לקושי גדול יותר .ואולם בני החברה
המודרנית התרגלו שסופרים אותם בתעודת הזהות ,בכיתה ובמקומות
רבים ושונים .מה שעוזר להם להתגבר על התחושה המודחקת הלא
נעימה כשהם נספרים היא החשיבה הרציונלית שהספירה נחוצה.
בעת העתיקה ,לעומת זאת ,התגובה של האנשים היתה חווייתית
אסוציאטיבית יותר ופחות לוגית .התחושה שאני מספר אחד מסוים
נתפסה באופן קונקרטי כמחיקת הזהות שכנראה גררה אמונות תפלות
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תהילים
מדוע אסור לצחוק קצת עם החבר'ה?
פרק א :א ַא ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָהלַ ְך ַ ּב ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ו ְּב ֶד ֶר ְך ַח ָּט ִאים ל ֹא ָע ָמד
ו ְּבמוֹ ׁ ַשב לֵ ִצים ל ֹא יָ ׁ ָשב.

אדם מודרני :מה רע בצחוק מתגלגל?
בן אותה העת :על מי?
אדם מודרני :אפילו על עצמך.
בן אותה העת :השתגעת?
אדם מודרני :אלוהים ,אף פעם לא ראיתי אותך צוחק על עצמך או על
אחרים .אין לך חוש הומור?
אלוהים :להיות אבא של כולם זה עניין רציני מאוד.

מהו כבוד פנימי?
דומה שבני החברה המסורתית לא יראו בעין יפה ישיבה בפאב
כדי לשתות כוס בירה ולצחוק עם החבר'ה .הצחוק המשוחרר הזה
מאיים .ראשית ,האדם מתנהג ללא כל פחד – כאילו אין לו אלוהים
בעולם שבו לכל אחד חייב להיות אלוהים .נוסף לכך ניתן לצחוק
בטעות על האחר ולפגוע בכבודו מה שעלול לגרום בעיות רבות.
הנרקיסיסטיות הזאת המלווה את הצחוק המשוחרר היא שהביאה את
שליטי איראן ,כפי שהזכרנו ,לחוקק חוק שאוסר לצחוק ברחוב .דומה
שכל שלטון דיקטטורי יתנגד לאזרחים הצוחקים ללא עכבות ועלולים
כמובן לצחוק גם על השלטון .בהקשר זה אנשי העת העתיקה היו
מאופקים ומחושבים יותר .הצחוק המשוחרר הזה אפשרי רק כשאתה
אינדיבידואל שניתק מאימת הקבוצה ומכבליה ומציב את עצמו במרכז.
כך ,לדידם של בני החברה המסורתית בני החברה המודרנית מרשים
לעצמם לעיתים להתנהג ככל העולה על רוחם כאילו היו אלוהים.
למען האמת ,אלוהים או אותו אב קדמון לעולם אינו צוחק בתנ"ך
משום שהיה בעל אישיות תלותית ובלתי נפרד מסביבתו ועל כן לא
הרשה לעצמו את החופש הזה שמרשה לעצמו כל אדם מודרני .הוא
תמיד טרוד בסוגיה מה יחשבו עליו בני ישראל וכיצד יתנהגו כלפיו.
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פרק מה :יד ָּכ ְּ
ימה.
ל-כבוּדָּ ה ַב ֶ
ת-מלֶ ְך ּ ְפנִ ָ

בהרבה מהחברות המסורתיות מצפים מנשים שהן תהיינה צנועות
יותר מהגברים .ואולם במשפט הזה קיימת סתירה מובנית – משום
שהכבוד הוא במהותו נראה וחיצוני ולא נסתר ופנימי .דומה שיש
כאן ניסיון למצוא את המקבילה הנשית לכבוד שהגברים בחברות
מסורתיות זקוקים לו מאוד .בימינו חוגים דתיים משתמשים בפסוק
הזה כדי להגביל נשים במגוון אופנים .למשל ,לא לאפשר לנשים לשיר
בציבור .הפסוק הזה מאפשר להם שלא להיראות כמי שמפלים נשים
לרעה – הרי להן יש כבוד מסוג אחר ,פנימי.
אדם מודרני :את מרגישה שמפלים אותך לרעה לעומת הגברים?
בת אותה העת :אישה היא לא גבר.

361

ד"ר עפר גרוזברד

האבולוציה של החשיבה

האם חשוב מה שאחרים אומרים?
ת-ש ַיבת ִצ ּיוֹ ן ָהיִ ינ ּו ְּכחֹלְ ִמים .ב ָאז
פרק קכו :א ׁ ִשיר ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ְ ּב ׁשוּב יְ הוָ ה ֶא ׁ ִ
ם-א ֶּלה.
ֹאמר ּו ַבגּ וֹ יִ ם ִהגְ דִּ יל יְ הוָ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ֵ
יִ ּ ָמלֵ א ְשׂ חוֹ ק ּ ִפינ ּו וּלְ ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָ ּנה ָאז י ְ
ג ִהגְ דִּ יל יְ הוָ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ּ ָמנ ּו ָהיִ ינ ּו ְשׂ ֵמ ִחים.

משורר ספר תהילים חווה את שמחתו גם מבעד לעיני האחרים ולא רק
מבעד לעיניו שלו או לעיני עמו .במילים אחרות ,אם האחרים אומרים
שטוב לי כנראה באמת טוב לי .זהו מיקוד שליטה חיצוני במיטבו .אכן,
בחברות מסורתיות לעיתים הפרט חש שבני משפחתו למשל מיטיבים
לדעת ממנו מה שטוב בשבילו.
אדם מודרני :מה יותר חשוב ,שאני מרגיש שטוב לי או שאחרים
אומרים שטוב לי?
בן אותה העת :אם אחרים אומרים שטוב לך תאמין להם.

איוב
מה מכובד יותר להיות ,צעיר או זקן?
ֹאמר ָצ ִעיר ֲאנִ י לְ יָ ִמים וְ ַא ֶּתם
פרק לב :ו  וַ ַ ּי ַען ֱאלִ יהוּא ֶבן ַ ּב ַרכְ ֵאל ַהבּ וּזִ י וַ ּי ַ
ישים ַע ֵּ
ל-כן זָ ַחלְ ִּתי וָ ִא ָירא ֵמ ַח ֹ ּות דֵּ ִעי ֶא ְתכֶ ם .ז ָא ַמ ְר ִּתי יָ ִמים יְ ַד ֵ ּבר ּו וְ רֹב
יְ ׁ ִש ׁ ִ
ּ
ֹא-ר ִבים
היא ֶב ֱאנוֹ ׁש וְ נִ ׁ ְש ַמת ׁ ַשדַּ י ְּת ִבינֵ ם .ט ל ַׁ ָשנִ ים י ִֹדיע ּו ָחכְ ָמה .ח ָאכֵ ן רו ַּח ִ
יֶ ְח ָּכמ ּו וּזְ ֵקנִ ים יָ ִבינ ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט.

בחברה מודרנית העתיד שייך לצעירים והם פעמים רבות נותנים את
הטון בשלל עניינים .ואולם בחברה המסורתית הזקנים הם החשובים
והמובילים .כלומר ,חברה מודרנית מעצם טבעה פונה לעתיד בניסיון
לשנותו ולעצבו ,ואילו חברה מסורתית מנסה להחיות את העבר
במסעה אל העתיד .אם נאמר לבן החברה המסורתית שהוא צעיר
ומבטיח – זה עלול לפגוע בו משום שבאמירה הזאת מקופלים חוסר
ידע וחוסר ניסיון .להבדיל ,אם נאמר לבן החברה המודרנית שהוא
צעיר פירושו שכל החיים לפניו ויש לו זמן לממש את עצמו כפי
שירצה .המאה העשרים ,כפי שאמרנו ,נקראת במערב המאה של הילד
משום שהילד הפך למרכז המשפחה במקום ההורה הסמכותי שהחזיק
בתפקיד זה במשך כל ההיסטוריה האנושית .חוקי הגנת הילד החליפו
את הכבוד להורים ואת האיסור להמרות את פיהם.
אדם מודרני :אתה בחור צעיר וכל החיים לפניך.
בן אותה העת :אני לא פגעתי בך ,למה אתה פוגע בי?!
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משלי

של היעדר תכנון היא חוסר יעילות ,ומי שאינו מתכנן שייך אפוא
על פי רוב למעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר .בחברה המודרנית,
לעומת זאת ,אנשים למדו לתכנן שנים רבות קדימה – לומדים מקצוע,
חוסכים לפנסיה ,דואגים לבריאות וכדומה .כנראה הסופר של ספר
משלי מאיץ באנשים ללמוד מהנמלה ולתכנן את עתידם.

ממי יש ללמוד את רזי תכנון העתיד ולמה?
יה וַ ֲחכָ ם .ז ֲא ׁ ֶשר ֵאין-לָ ּה ָק ִצין ׁש ֵֹטר
אל-נְ ָמלָ ה ָע ֵצל ְר ֵאה ְד ָרכֶ ָפרק ו :ו לֵ ְך ֶ
ּומ ׁ ֵֹשל .ח ָּתכִ ין ַ ּב ַּקיִ ץ לַ ְח ָמ ּה ָאגְ ָרה ַב ָּק ִציר ַמ ֲאכָ לָ ּה.

הנמלה כידוע אוגרת בקינה את מזונה בקיץ כדי שבחורף הקר והגשום
יהיה לה מה לאכול .היא משמשת דוגמה יפה למה שלא היה מובן
מאליו בעת העתיקה – תכנון העתיד .שאלה שפסיכולוגים אוהבים
לשאול ילדים קטנים היא" ,מה אתה מעדיף ,סוכרייה אחת עכשיו או
שתיים אחר כך?" הילדים הקטנים יותר בדרך כלל יבחרו בסוכרייה
אחת עכשיו ,ואילו הגדולים יותר שיכולים לתכנן ולהתאפק יגידו
שתיים אחר כך .בעולם שבו הזמן הוא מעגלי ולא אורכי ,עולם של
מחזוריות יום ולילה ועונות השנה המעביר תחושה שאין התפתחות
רציפה ,קשה יותר לתכנן לטווח ארוך .לאנשים בעת העתיקה לא היה
לוח שנה מדויק והם לא יכלו לקבוע מפגש לעוד שלושה חודשים
בתאריך כלשהו .ודאי שלא היתה מערכת חברתית שתומכת בתכנון
העתיד כמו לימודים ארוכי טווח וחיסכון כספי .בעולם כזה התכנון
קדימה הוא הישג לא מבוטל .גם היום בחברות מסורתיות המכוונות
באופן טבעי להנצחת העבר יותר מאשר לעיצוב ושינוי העתיד נמצא
קושי רב יותר לתכנן את העתיד .גם העמדה הפטליסטית של רבים
בחברות אלה המניחה שאין לפרט אפשרות לעצב את גורלו מקשה
את התכנון – למשל לגשת לבדיקות תקופתיות אצל הרופא .התוצאה
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אדם מודרני :סופר ספר משלי ,מה אתה רוצה ,שהעצלנים יהיו חרוצים
כמו נמלים?
סופר ספר משלי :לחקות כולם יודעים.

מהו ההבדל בין גבר לאישה?
ח-אב ו ֵּבן ְּכ ִסיל ּתוּגַ ת ִא ּמוֹ .
פרק י :א ִמ ׁ ְשלֵ י ׁ ְשלֹמֹה ֵ ּבן ָחכָ ם יְ ַשׂ ּ ַמ ָ

בן חכם ,אומר סופר ספר משלי ,ישמח באופן טבעי את אביו אבל
בן טיפש יבייש באותו האופן בעיקר את אימו .למה? מהיכן האפליה
הזאת? דומה שסופר משלי אומר לנו משהו על הבדלי האישיות בין
הגבר לאישה באותה תקופה .הגבר התקשה להתחבר לכאב ולעצב,
הוא היה זקוק לכבוד ולניצחונות .האישה ,לעומת זאת ,היתה עם
שתי רגליים על הקרקע ויכלה להכיל גם את הכאב .היא תטפל בילד
הבעייתי ולא תזנח אותו .בחברה המודרנית נרצה שגם לגבר וגם
לאישה יהיו שני הצדדים .הם מצופים להיות מסוגלים לשמוח בילד
שלהם וליהנות מהישגיו – יהיו אשר יהיו .אבל מצופה מהם גם להיות
מסוגלים להכיל את הכאב והתסכול על מה שלא מצליח כפי שהיו
רוצים שיקרה .דומה שמה שפעם הזוג הכיל כיחידה אחת אנו מצפים
שהאדם הנפרד יכיל בימינו.
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אדם מודרני :מהיכן ההפליה הזאת?
בן אותה העת :זאת לא הפליה ,זה טבעם של הגבר והאישה.

ד"ר עפר גרוזברד

אדם מודרני :למה אתה לא יכול להסביר לבן שלך שמה שהוא עשה
אינו כשורה?
אב :איך זה יעזור?

למה מוטב לחנך על ידי פחד ומכות?
יח וּכְ ָאב ֶא ֵ ּ
ת-בן יִ ְר ֶצה.
פרק ג :יב ִּכי ֶאת ֲא ׁ ֶשר יֶ ֱא ַהב יְ הוָ ה יוֹ כִ ַ
פרק יג :כד חוֹ ֵשׂ ְך ׁ ִש ְבטוֹ שׂ וֹ נֵ א ְבנוֹ .
פרק כח :יד ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ְמ ַפ ֵחד ָּת ִמיד.

מי שאוהב את בנו חייב להוכיחו – כלומר לנזוף בו .במילים אחרות,
הנזיפה בבן היא סימן לאהבה .בהמשך הפסוק אנו שומעים גם על
רצון האב לרצות את בנו .הנזיפה בימי קדם היא המקבילה להצבת
גבולות בימינו .הריצוי יוחלף בעת החדשה בעמדה אמפתית כלפי
הילד .הן ההוכחה והן הריצוי באים מעולם נעדר נפרדות שבו הילד
נשלט מבחוץ" .חושך שבטו שונא בנו" היתה הדרך המקובלת להציב
גבולות בחברה העתיקה והיא תקפה אף בחברות מסורתיות בנות ימינו.
כלומר ,מי שאוהב את בנו חייב להכותו .אין זו חברה שבה מסבירים
לילד מה הוא עשה שאינו כשורה מתוך תקווה שיפנים את המסר .זו
חברה שבה הילד חייב לפחד כדי שלא יעשה מעשים אסורים .זוהי
ללא ספק עמדה רגרסיבית יותר – הילד יימנע מעשיית מעשה אסור
בגלל הפחד מעונש ולא מתוך הפנמה והבנה של האיסור .בחברות
מסורתיות הורה שאינו מכה את ילדו בעצם אינו מחנכו ואינו עוזר לו
להשתלב בחברה שהוא חי בה .הפסוק השלישי – "אשרי אדם מפחד
תמיד" – מסביר מהו התנאי לחיים טובים בחברות מסורתיות .האדם
חייב תמיד לפחד .בחברה המודרנית לא נרצה לגדל ילד באמצעות
פחד ולא נרצה שהילד יהיה מונע מפחד ,ואילו בחברות מסורתיות
הפחד הוא לחם חוקו של האדם ,שאם לא כן מי יודע מה הוא עלול
לעולל.
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מהו חטא היוהרה?
י-ש ֶבר ָ ּגאוֹ ן וְ לִ ְפנֵ י כִ ׁ ּ ָשלוֹ ן גּ ַֹב ּה רו ַּח.
פרק טז :יח לִ ְפנֵ ׁ ֶ

האדם המצוי באופוריה – מאמין בעצמו ומרוצה מעצמו עד בלי די,
אינו ער למגבלותיו ועל כן אינו נזהר מסכנות .סביר מאוד להניח אפוא
שלפני השבר האדם היה מלא חשיבות עצמית ולא ציפה לשבר ולפני
כישלונו רוחו היתה גבוהה ועל כן לא צפה את העתיד להתרחש .סופר
ספר משלי חוזר ומייעץ לאדם לכל אורך הספר לשמור על צניעות
ועל פרופיל נמוך כל חייו .הוא ער לנטייתו של האדם לאופטימיות
יתרה ,אז בימי קדם וגם היום .הדוגמה הטובה ביותר לנטייה זו היא
הדחקת המוות .אנשים חיים לעיתים קרובות בתחושה שלעולם לא
ימותו .מחקרים מראים שתפיסת המציאות של הדיכאוניים טובה משל
אנשים רגילים .כך שרובנו חיים באופוריה מסוימת .ההבדל היחיד בין
האדם המסורתי למודרני בנוגע לחטא היוהרה הוא שכנראה בימי קדם
הגאון וגבהות הרוח התבטאו במסר לסביבה ,ואילו בעת החדשה חלק
מהמסר הוא נרקיסיסטי – כלומר ,האדם בטוח בעצמו באופן מוגזם
ללא תלות בסביבתו.
אדם מודרני :אצלכם מציעים לאנשים להיות צנועים ואצלנו מחנכים
אותם להתרכז בעצמם ולא באחרים.
בן אותה העת :איך אדם יכול להתרכז בעצמו?!

367

האבולוציה של החשיבה

מדוע השתיקה משווה לנו מראה של חכמים?
פרק יז :כח ַ ּגם ֱאוִ יל ַמ ֲח ִר ׁיש ָחכָ ם יֵ ָח ׁ ֵשב א ֵֹטם ְשׂ ָפ ָתיו נָ בוֹ ן.

למה? כולנו נוטים להרגיש מאוימים במידה כלשהי מאי ודאות.
כשפרט מסוים שותק ,איננו יודעים מה עובר בראשו ויש נטייה לייחס
לו יכולות גבוהות יותר ,כנראה מתוך התגוננות אנושית בפני הלא
נודע .הדבר נכון גם בימינו ,בחברה המודרנית ,אבל הוא נכון אף
יותר בחברות מסורתיות ,שבהן הקשר עם האחר הוא במרכז .בחברות
האלה שתיקה תהיה בולטת ומאיימת יותר ,ועל כן בני אותם חברות
עשויים לייחס לשתיקה חוכמה שאין בה.
אדם מודרני :אולי מי ששותק פשוט לא יודע.
בן אותה העת :אצלנו לא אומרים "אני לא יודע" .או שאתה שותק או
שאתה יודע.

מדוע אסור לשמוח כשהאויב נופל?
ל-ת ְשׂ ָמח ו ִּב ָּכ ׁ ְשלוֹ ַאל-יָ גֵ ל לִ ֶ ּב ָך .יח ּ ֶפן-
פרק כד :יז ִ ּבנְ פֹל אויביך (אוֹ יִ ְב ָך) ַא ִּ
יִ ְר ֶאה יְ הוָ ה וְ ַרע ְ ּב ֵעינָ יו וְ ֵה ׁ ִשיב ֵמ ָעלָ יו ַא ּפוֹ .

למה בעצם לא לשמוח כשהאויב נכשל או נפגע? בני העת העתיקה
שמו לב לתופעה מעניינת – שכשאתה שמח יתר על המידה על נפילתו
של אויבך הרבה פעמים זה נגמר לא טוב .אתה הוא שנפגע לבסוף
או משהו במצבו של אויבך משתפר .מדוע? משום שכשאנו באופוריה
אנו עלולים להחמיץ דברים רבים ,במיוחד סכנות שאורבות לנו .זהו
חטא היוהרה המפורסם .לאחר מלחמת ששת הימים ישראל היתה
שרויה באופוריה בגלל הניצחון המזהיר ועל כן נתפסה לא מוכנה
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במלחמת יום כיפור .מחבר ספר משלי מייחס את "חיסול החשבונות"
הזה לאלוהים ,שלדעתו אינו אוהב אנשים שמחים מדי .למה דמות
הסמכות אינה אוהבת שהפרט שמח מדי? משום שאז הוא עשוי לחוש
עצמאי ולא זקוק לאיש.
אדם מודרני :למה להסתיר את השמחה?
בן אותה העת :מה אתה חושב שאחרים חשים כשאתה שמח? מקנאים
בך או מרחמים על אויביך.
אדם מודרני :נדמה לי שאצלכם מסוכן לשמוח.
בן אותה העת :כדאי לך להסתיר את העובדה שטוב לך.

מדוע עם זקוק לחזון?
פרק כט :יח ְ ּב ֵאין ָחזוֹ ן יִ ּ ָפ ַרע ָעם.

עם זקוק לרעיון מלכד .הדבר נכון בכל תרבות ובכל זמן ומכאן
ההמנונים והדגלים .ואולם תרבויות מסורתיות זקוקות למנהיג מסוג
אחר – כריזמטי יותר .במדינות בעלות אופי מסורתי וגם במפלגות
ימניות יש נטייה ברורה להדגיש את קבוצת השייכות .במדינות אלה
נמצא על פי רוב מנהיגים דרמטיים יותר מאשר במדינות דמוקרטיות
בעלות נטייה לשמאל .מאחר שבני החברה המסורתית מכוונים בעיקר
החוצה ,דרמטיות ופאתוס ידברו אליהם .מנהיגיהם ידברו על לכידות,
כוח ,דת ועבר מפואר ויאחדו את העם בהתנגדות לאויבים שבחוץ,
בעוד בני החברה המודרנית ,המכוונים פנימה ,יעדיפו מנהיגים
שיעבירו את מסריהם באופן רומנטי יותר .אלה ידברו על זכויות
הפרט ,שוויון בין האזרחים ,מימוש עצמי וכדומה .אבל כל מנהיג ,בכל
זמן ובכל תרבות ,חייב ללכד את עמו סביב חזון.
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אדם מודרני :אני באופן אישי לא יכול לסבול מנהיגים שמדברים
בפתוס .זה ממש מעליב אותי – כאילו אני מטומטם.
בן אותה העת :אותנו זה מרומם.

מדוע כדאי להיות צנועים?
פרק כט :כג ַ ּג ֲאוַ ת ָא ָדם ַּת ׁ ְש ּ ִפילֶ נּ ּו ו ׁ ְּש ַפל-רו ַּח יִ ְתמ ְֹך ָּכבוֹ ד.

חוכמת העת העתיקה היתה התבוננות פשוטה באדם .בני הזמן שמו
לב כנראה שמי ש"מתנפח" "מתפוצץ" לאחר מכן וחש מושפל .בכל
החברות ,מסורתיות ומודרניות כאחד ,לעיתים קרובות האדם שמתנשא
מזמין השפלה מהסובבים אותו כדי לשקם את עלבונם ולהחזיר אותו
למקומו "הראוי" .לעומת זאת ,מי שצנוע יוערך יותר על פי רוב בכל
חברה משום שהוא אינו מאיים על סביבתו .בחברה מודרנית הגוון
של תיאור זה עשוי להיות נרקיסיסטי יותר ומכוון פנימה .למשל
האדם יהיה לאו דווקא גאוותן המנסה להרשים אחרים (אם כי גם
זה אפשרי) ,אלא נפוח מחשיבות עצמית ובעל תחושות גרנדיוזיות.
באופן דומה במקום השפלה שמקורה חיצוני בן החברה המודרנית
יחוש תחושת חוסר ערך פנימי ודכדוך .כך יובילו רגשי עליונות של
הפרט לחשיפת רגשי הנחיתות שלו .באופן דומה שפל רוח המתאר
אינטראקציה עם הסביבה יכול להיראות בחברה מודרנית כמי שמכיר
ביכולתו ואינו מפריז בה ,והכבוד הבא מבחוץ יוחלף בחברה מודרנית
בהערכה עצמית ובמימוש עצמי שהפרט מספק לעצמו .כך ,בתרגום
מלא ל"שפה מודרנית" ,רגשי עליונות וגרנדיוזיות של הפרט יחשפו
במוקדם או במאוחר את רגשי הנחיתות שלו ,ואילו אדם המכיר בערך
עצמו יוכל לממש את עצמו .אנו מתרשמים כיצד בחמש-מאות השנים
האחרונות של העת החדשה הפך הקונפליקט הבין-אישי לתוך-אישי
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ומיקוד השליטה של האדם נע מהחוץ אל הפנים.
אדם מודרני :למה אני צריך להיות שפל רוח כדי לזכות בכבוד? למה
בכלל צריך להיות אכפת לי מה חושבים עלי?
בן אותה העת :אתה לא משוגע?

למה לעבד יש נטייה למלוך?
פרק ל :כא ַּת ַחת ׁ ָשלוֹ ׁש ָרגְ זָ ה ֶא ֶרץ וְ ַת ַחת ַא ְר ַ ּבע ל ֹא-תוּכַ ל ְשׂ ֵאת .כב ַּת ַחת
ֶע ֶבד ִּכי יִ ְמלוֹ ְך.

הסופר התנ"כי מתאר את חוסר השקט המתעורר כתוצאה מצפייה
בתופעת "עבד כי ימלוך" .נטייתו של העבד בעת העתיקה או מי
שבאישיותו הוא חש מושפל בימינו היא להשתלט על אחרים ולהניח
להם לחוש כמוהו .לעיתים אנו רואים כיצד אנשים שחשים קטנים
ולא נחשבים מוציאים את זעמם על האחר ומשתלטים עליו כשאך
ניתן להם .כך גבר שהבוס שלו ממרר את חייו בעבודה יבוא הביתה
ויוציא את זעמו על אשתו וילדיו .ההנחה היא שבכל עת מי שחש
משועבד ירצה לנקום ולשלוט גם יחד כשאך תינתן לו ההזדמנות.
אישיות האדם השתנתה אפוא כשהוא נפרד מהקבוצה בעת החדשה
אבל צרכיו הנפשיים נשארו כשהיו.
אדם מודרני :בימינו אין עבדים אבל הרגשות נותרו כשהיו.
בן אותה העת :אם אין אצלכם עבדים איך אדם יכול לחוש שהוא עבד?
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איך היו יחסי המין בתקופת התנ"ך?

מיהי האישה שכדאי להתחתן איתה?

פרק ל :כא ַּת ַחת ׁ ָשלוֹ ׁש ָרגְ זָ ה ֶא ֶרץ וְ ַת ַחת ַא ְר ַ ּבע ל ֹא-תוּכַ ל ְשׂ ֵאת ...כג ַּת ַחת
ְשׂ נו ָּאה ִּכי ִת ָ ּב ֵעל וְ ׁ ִש ְפ ָחה ִּכי ִת ַיר ׁש ְ ּג ִב ְר ָּת ּה.

ָּ
יא  ב ַטח ָ ּב ּה לֵ ב ַ ּב ְעלָ ּה
ת-חיִ ל ִמי יִ ְמ ָצא וְ ָרחֹק ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמכְ ָר ּה.
פרק לא :י ֵא ׁ ֶש ַ
ְּ
וְ ׁ ָשלָ ל ל ֹא יֶ ְח ָסר.
יה .יג דָּ ְר ׁ ָשה ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים
יב  ג ָמלַ ְתה ּו טוֹ ב וְ ל ָ
ֹא-רע כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יה .יד ָהיְ ָתה ָּכ ֳאנִ ּיוֹ ת סוֹ ֵחר ִמ ּ ֶמ ְר ָחק ָּת ִביא לַ ְח ָמ ּה .טו וַ ָּת ָקם
וַ ַּת ַעשׂ ְ ּב ֵח ֶפץ ַּכ ּ ֶפ ָ
יה .טז זָ ְמ ָמה ָשׂ ֶדה וַ ִּת ָּק ֵחה ּו ִמ ּ ְפ ִרי
ית ּה וְ חֹק לְ נַ ֲער ֶֹת ָ
ְ ּבעוֹ ד לַ יְ לָ ה וַ ִּת ֵּתן ֶט ֶרף לְ ֵב ָ
יה .יח ָט ֲע ָמה ִּכי-
יה נטע (נָ ְט ָעה) ָּכ ֶרם .יז ָחגְ ָרה ְבעוֹ ז ָמ ְתנֶ ָ
כַ ּ ֶפ ָ
יה וַ ְּת ַא ּ ֵמץ זְ רוֹ ע ֶֹת ָ
יה ָּת ְמכ ּו
(ב ַּליְ לָ ה) נֵ ָר ּה .יט יָ ֶד ָ
טוֹ ב ַס ְח ָר ּה ל ֹא-יִ כְ ֶ ּבה בליל ַ
יה ׁ ִש ְּל ָחה ַב ִּכ ׁישוֹ ר וְ כַ ּ ֶפ ָ
ית ּה ִמ ׁ ּ ָשלֶ ג ִּכי
ֹא-ת ָירא לְ ֵב ָ
יה ׁ ִש ְּל ָחה לָ ֶא ְביוֹ ן .כא ל ִ
ָפלֶ ְך .כ ַּכ ּ ָפ ּה ּ ָפ ְר ָשׂ ה לֶ ָענִ י וְ יָ ֶד ָ
כָ ֵ ּ
ה-ל ּה ׁ ֵש ׁש וְ ַא ְר ָ ּג ָמן לְ בו ׁ ָּש ּה .כג נוֹ ָדע
ית ּה לָ ֻב ׁש ׁ ָשנִ ים .כב ַמ ְר ַבדִּ ים ָע ְשׂ ָת ָּ
ל-ב ָ
י-א ֶרץ .כד ָס ִדין ָע ְשׂ ָתה וַ ִּת ְמכּ ֹר וַ ֲחגוֹ ר נָ ְתנָ ה
ַ ּב ׁ ּ ְש ָע ִרים ַ ּב ְעלָ ּה ְ ּב ׁ ִש ְב ּתוֹ ִעם-זִ ְקנֵ ָ
יה ּ ָפ ְת ָחה ְב ָחכְ ָמה
לַ ְּכנַ ֲענִ י .כה עֹז-וְ ָה ָדר לְ בו ׁ ָּש ּה    וַ ִּת ְשׂ ַחק לְ יוֹ ם ַא ֲחרוֹ ן .כו ּ ִפ ָ
ית ּה וְ לֶ ֶחם ַע ְצלוּת
(הלִ יכוֹ ת) ֵ ּב ָ
וְ תוֹ ַרת ֶח ֶסד ַעל-לְ ׁשוֹ נָ ּה .כז צוֹ ִפ ָ ּיה הילכות ֲ
יה וַ יְ ַא ׁ ּ ְשרו ָּה ַ ּב ְעלָ ּה וַ יְ ַהלְ לָ ּה .כט ַרבּ וֹ ת ָ ּבנוֹ ת ָעשׂ ּו
ל ֹא תֹאכֵ ל .כח ָקמ ּו ָבנֶ ָ
ָחיִ ל וְ ַא ְּת ָעלִ ית ַע ֻּ
ל-כ ָּלנָ ה .ל ׁ ֶש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַה ּי ִֹפי ִא ׁ ּ ָשה יִ ְר ַאת-יְ הוָ ה ִהיא
יה.
יהלְ לו ָּה ַב ׁ ּ ְש ָע ִרים ַמ ֲע ֶשׂ ָ
יה וִ ַ
ִת ְת ַה ָּלל .לא ְּתנוּ-לָ ּה ִמ ּ ְפ ִרי יָ ֶד ָ

ניתן להתרשם שהציפייה בימי קדם היתה שהמין יבוא מתוך אהבה
ולא מתוך עמדה של ניצול או אונס .על אף חלוקת התפקידים הברורה
באותם ימים ,דומה שעל פי רוב יחסי אהבה היו הבחירה המועדפת.
כך גם כותב קוהלת" :ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי
הבלך" (ט ,ט) .באופן זה הגבר משחזר את יחסיו עם אימו והאישה
עם אביה .התנ"ך לא דן בהנאה הגופנית הנרקיסיסטית של יחסי המין
והאורגזמה .דומה שבני אותה העת התקשו לתת לעצמם ליהנות
מעצמם באופן הזה .כלומר ,הם נהנו כפי שאנו נהנים היום אולם הדיון
בתחושות אלה מתוך התמקדות בעצמי היה קשה להם .לדידם ,העיקר
היה הקשר ועל כן קשה לגבר לשכב עם מי שאינו אוהב רק לשם
סיפוק מיני .ודאי שמעשי אונס וזנות מתוארים לא מעט בתנ"ך אולם
דומה שסופר ספר משלי מספר לנו על הנורמה הרווחת באותם ימים.
באופן דומה התקשו בני העת העתיקה לקבל שינוי במעמד
החברתי של הפרט שעל פי רוב היה גזרת גורל לכל החיים .כך שפחה
לא יכולה לתפוס את מקום גברתה .מעשה זה מעורר בצופה חוסר
נחת.
אדם מודרני :מה רע ליהנות מיחסי מין עם מי שאתה שונא?
בן אותה העת :אתה יכול ליהנות מטיול עם מי שאתה שונא?
אדם מודרני :ביחסי מין אני יכול להיות מרוכז בעצמי אבל בטיול אני
רוצה חברים.
בן אותה העת :איך אתה מתרכז בעצמך?
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מחבר ספר משלי מתאר לנו מהי אישה טובה בעת העתיקה ,כזאת
שכדאי לגבר להתחתן איתה .זו אינה אישה שיחסי המין איתה פורחים.
היא גם אינה בהכרח יפה ("שקר החן והבל היופי") ,אינטליגנטית
ובעלת חוש הומור ,משום שהפרט וסיפוקיו הנרקיסיסטיים אינם
במרכז .בעת העתיקה הפרט היה צריך לתפקד ולשרוד וכבודו בקבוצה
הוא שהיה חשוב .על כן מחבר הספר מדבר על אישה מעשית וחרוצה
עם שתי רגליים על הקרקע שיודעת לדאוג לבעלה ולמשפחתה ומגלה
נדיבות כלפי סביבתה .אין מדובר בהתאהבות נוסח הוליווד שבה
הפרט חש התעלות ואושר האופייניים למערב האינדיבידואלי .אלה
בדרך כלל תחושות קצרות ימים .מחבר ספר משלי מעשי מאוד –
הגבר תלוי מאוד באשתו ורוחש לה כבוד רב .הוא גם מקבל בזכותה
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כבוד מסביבתו .דומה שצעירים בימינו – גברים ונשים – יוכלו ללמוד
משהו אם יוותרו מעט על הסיפוקים הנרקיסיסטיים לטובת מציאת
בן זוג (איש חיל או אשת חיל) איכותי לטווח ארוך ויעמידו את הקשר
והתפקוד במרכז ולא רק את האיכויות הנרקיסיסטיות המופיעות
במדורי השידוכים לרוב.
אני נזכר בסבי עליו השלום ,שהיה אדם דתי .כשהוא שמע שאני
עומד להתחתן שאל אותי אם אשתי לעתיד היא "בלבוסטה" ,ביידיש
– בעלת בית .הוא התכוון כנראה לאשת חיל .אבל כנראה גם בעת
העתיקה לא היה קל למצוא נשים כאלה משום שכבר בפסוק הראשון
נאמר "אשת חיל מי ימצא".
אדם מודרני :התאהבתי.
בן אותה העת :תיזהר.
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רות
רות בוחרת שלא לעזוב את נעמי – האם נאמנות מוחלטת היא
טובה או רעה?
[לנעמי היו בעל ושני בנים .היה רעב בארץ יהודה ועל כן הם עברו לגור
בשדה מואב .שם התחתנו הבנים עם שתי נשים מואביות .בעלה של נעמי
ושני בניה מתו .היא נותרה לבדה עם שתי כלותיה .הן שמעו שתם הרעב
ביהודה ורצו כולן לשוב לשם .ואולם נעמי הפצירה בכלות לשוב לבית
הוריהן ולעמן ,משום שהן ודאי ירצו להתחתן בשנית והיא לא תוכל לעזור
להן בעניין זה .אחת הכלות נענתה להפצרות ושבה לביתה ואילו הכלה
השנייה ,רות ,סירבה להיפרד מנעמי ולשוב לעמה אף שלא היתה עברייה].
ל-א ׁ ֶשר
י-בי לְ ָעזְ ֵב ְך לָ ׁשוּב ֵמ ַא ֲח ָריִ ְך ִּכי ֶא ֲ
ל-ת ְפ ְ ּג ִע ִ
ֹאמר רוּת ַא ִּ
פרק א :טז וַ ּת ֶ
ְ
ְ
ֵּתלְ כִ י ֵאלֵ ְך ו ַּב ֲא ׁ ֶשר ָּתלִ ינִ י ָאלִ ין ַע ּ ֵמך ַע ּ ִמי וֵ אל ַֹהיִ ך ֱאל ָֹהי .יז ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָּתמו ִּתי ָאמוּת
וְ ׁ ָשם ֶא ָּק ֵבר כּ ֹה יַ ֲע ֶשׂ ה יְ הוָ ה לִ י וְ כֹה יוֹ ִסיף ִּכי ַה ּ ָמוֶ ת יַ ְפ ִריד ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֵ ְך.

בן החברה המודרנית היה מתבייש לדבר כך – בביטול מוחלט של קיום
עצמי נפרד וחשיבה עצמאית .ואולם בן החברה המסורתית האמון על
יחסים נעדרי נפרדות עשוי לראות קשר סימביוטי זה באור חיובי.
אדם מודרני :רות ,אין לך חיים משלך?!
רות :לא .אני קשורה מאוד לנעמי.
אדם מודרני :נעמי ,את רוצה שרות תהיה תלויה בך כל כך?
נעמי :היא טובה אלי ואני אהיה טובה אליה.
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רות ובועז – איך מתחילים עם גבר?
[נעמי מסבירה לרות איך "להתחיל" עם בועז ,שהיה קרוב משפחתם .באותם
ימים היה מקובל שאחד מקרובי המשפחה יישא לאישה את האלמנה כדי
להנציח את בעלה המנוח].
ְ
ְ
(שׂ ְמל ַֹתיִ ך) ָעלַ יִ ך וירדתי (וְ יָ ַר ְד ְּת) ַהגּ ֶֹרן
פרק ג :ג וְ ָר ַח ְצ ְּת וָ ַסכְ ְּת וְ ַשׂ ְמ ְּת שמלתך ִ
ת-ה ּ ָמקוֹ ם
יהי ְב ׁ ָשכְ בוֹ וְ יָ ַד ַע ְּת ֶא ַ
ל-ת ָ ּו ְד ִעי לָ ִא ׁיש ַעד ַּכלּ ֹתוֹ לֶ ֱאכֹל וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת .ד וִ ִ
ַא ִּ
ְ
ב-שם ו ָּבאת וְ גִ ִּלית ַמ ְר ְ ּגל ָֹתיו ושכבתי (וְ ׁ ָשכָ ְב ְּת) וְ הוּא יַ ִ ּגיד לָ ך ֵאת
ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכ ׁ ָ
(אלַ י) ֶא ֱע ֶשׂ ה .ו וַ ֵּת ֶרד ַהגּ ֶֹרן
ֹאמ ִרי ֵ
ר-ת ְ
יה כּ ֹל ֲא ׁ ֶש ּ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ִשׂ ין .ה וַ ּת ֶ
יטב לִ בּ וֹ וַ ָ ּיבֹא לִ ׁ ְש ַּכב
וַ ַּת ַעשׂ ְּככֹל ֲא ׁ ֶש ִ
ר-צ ַ ּו ָּתה ֲחמוֹ ָת ּה .ז וַ ּיֹאכַ ל בּ ַֹעז וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת וַ ִ ּי ַ
ִ ּב ְק ֵצה ָה ֲע ֵר ָמה וַ ָּתבֹא ַב ָּלט וַ ְּתגַ ל ַמ ְר ְ ּגל ָֹתיו וַ ִּת ׁ ְש ָּכב .ח וַ יְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַּליְ לָ ה וַ ֶ ּי ֱח ַרד
ֹאמר ָאנֹכִ י רוּת
י-א ְּת וַ ּת ֶ
ֹאמר ִמ ָ
ָה ִא ׁיש וַ ִ ּי ָּל ֵפת וְ ִה ֵ ּנה ִא ׁ ּ ָשה ׁשֹכֶ ֶבת ַמ ְר ְ ּגל ָֹתיו .ט וַ ּי ֶ
ֹאמר ְ ּברוּכָ ה ַא ְּת לַ יהוָ ה ִ ּב ִּתי
ל-א ָמ ְת ָך ִּכי ג ֵֹאל ָא ָּתה .י וַ ּי ֶ
ֲא ָמ ֶת ָך ו ָּפ ַר ְשׂ ָּת כְ נָ ֶפ ָך ַע ֲ
אשוֹ ן לְ ִבלְ ִּתי-לֶ כֶ ת ַא ֲח ֵרי ַה ַ ּבחו ִּרים ִאם-דַּ ל וְ ִאם-
ן-ה ִר ׁ
יט ְב ְּת ַח ְסדֵּ ְך ָה ַא ֲחרוֹ ן ִמ ָ
ֵה ַ
ְ
ל-ש ַער
ה-לך ִּכי יוֹ ֵד ַע ָּכ ׁ ַ
ֹאמ ִרי ֶא ֱע ֶשׂ ָּ
ר-ת ְ
ל-ת ְיר ִאי כּ ֹל ֲא ׁ ֶש ּ
ָע ׁ ִשיר .יא וְ ַע ָּתה ִ ּב ִּתי ַא ִּ
ַע ּ ִמי ִּכי ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל ָא ְּת.

בעצת נעמי רות מתרחצת ,מתלבשת והולכת לשון למרגלות בועז
מבלי שהוא ירגיש .כשהוא מתעורר בלילה היא אומרת לו בצניעות
שהיא אמתו ושהוא הגואל .בשם הסדר הקבוצתי והנוהג המקובל
באותם ימים היא מבקשת ממנו ללא בושה את חסותו .היא פונה לחלק
המיטיב שלו ,לרחמיו ולרצונו לעשות מצווה .היא לא מתביישת לאמץ
עמדה כנועה .היא אינה חוששת שהוא ינצל את המצב .היא יודעת
להפעיל את רצונו של בועז כדי שיחוש שהוא אדם טוב .קשה לחשוב
על מישהו שמבקש כך עזרה בחברה מודרנית .בקשת חסות ודאי
תעורר מבוכה ובושה .בחברה מודרנית איש לא יוותר על עצמיותו
עד כדי כך ,והאחר אף לא יקבל ויתור כזה .בועז קורא לה "בתי" ומגן
עליה כאב אף על פי שהיא קרבה אליו כאישה אל גבר והוא נושא
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אותה לאישה .שוב אנו מתרשמים שמודל היחסים בין גבר לאישה
שאב את כוחו מיחסי הורים וילדיהם.
זהו אחד המקרים היחידים בתנ"ך שהגיבורות הן נשים וסיפור
חייהן מוביל את העלילה – סיפור מרגש על קרבה בין נשים .בחברה
מודרנית כשכל אחד כותב באפליקציית היכרויות שיש לו חוש הומור
והוא אינטליגנטי ומספר בראיון קבלה לעבודה על כישרונותיו ועל
יכולותיו ,גישה צנועה כזאת ,מתבטלת לכאורה ,מזכירה שאפשר גם
אחרת .ייתכן שבני החברה המודרנית שכחו במידת מה את כוחה של
הצניעות וכיצד היא מזמינה את האחר לרומם את הצנוע .אנו גם
מתרשמים שאישה יכלה "להתחיל" עם גבר בתקופת התנ"ך :רות לא
"עשתה לבועז עיניים" אבל היא ביקשה חסות .לסיום ,בועז אינו מנצל
את חולשתה .להפך ,הוא מעריך באופן עמוק את נאמנותה ומוסיף
שכולם מעריכים זאת .זוהי החברה המסורתית-הקולקטיבית בשעתה
היפה .בועז אומר לה בשפתו :את עשית הכול למען חמותך ואני
אעשה הכול בשבילך.
אדם מודרני :בועז ,בחורה נכנסת למיטה שלך באמצע הלילה .לי היה
בא לשכב איתה.
בועז :אז מה יגידו עלי?
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למידה עצמאית ואין נפרדות ממשפחת המקור .כך נסגר המעגל בעולם
הפונה לעבר ולא לעתיד ולשינוי .בעולם כזה המשיכה המינית לבן

שיר השירים
מה ההבדל בין יחסי מין בעבר ליחסי המין היום?
פרק ד :יב ַ ּגן נָ עוּל ֲאח ִֹתי כַ ָּלה ַ ּגל נָ עוּל ַמ ְעיָ ן ָחתוּם.
פרק ה :ו ּ ָפ ַת ְח ִּתי ֲאנִ י לְ דוֹ ִדי וְ דוֹ ִדי ָח ַמק ָע ָבר נַ ְפ ׁ ִשי יָ ְצ ָאה ְב ַד ְ ּברוֹ ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתיה ּו
אתיו וְ ל ֹא ָענָ נִ י.
אתיה ּו ְק ָר ִ
וְ ל ֹא ְמ ָצ ִ
פרק ח :א ִמי יִ ֶּתנְ ָך ְּכ ָאח לִ י יוֹ נֵ ק ׁ ְש ֵדי ִא ּ ִמי ֶא ְמ ָצ ֲא ָך ַבחוּץ ֶא ׁ ּ ָש ְק ָך ַ ּגם ל ֹא-יָ ֻבז ּו לִ י.
יא ָך ֶא ֵ ּ
ל-בית ִא ּ ִמי ְּתלַ ּ ְמ ֵדנִ י ַא ׁ ְש ְק ָך ִמ ַ ּייִ ן ָה ֶר ַקח ֵמ ֲע ִסיס
פרק ח :ב ֶאנְ ָהגְ ָך ֲא ִב ֲ
ימינוֹ ְּת ַח ְ ּב ֵקנִ י.
ֹאשי וִ ִ
ִר ּמֹנִ י .ג ְשׂ מֹאלוֹ ַּת ַחת ר ׁ ִ

מחבר שיר השירים קורא לאהובתו "אחותי" ולא "אשתי" או "חברתי".
אהובתו קוראת לו "דודי" או "אחי" ולא "בעלי" או "חברי" .בחברות
מסורתיות היחסים עם בן הזוג הופכים במהרה ליחסים משפחתיים
המשחזרים את הקשר עם ההורים והאחים .בחברה מודרנית ,לעומת
זאת ,המטלה ההתפתחותית של הצעיר או הצעירה הם להיפרד
ממשפחת המקור ולבנות לעצמם משפחה חדשה .גם הם משחזרים
ומחיים באופן לא מודע את קשריהם המשפחתיים מן העבר עם
בני הזוג .אבל הם יתקשו ,ובעיקר לא ירצו ,להתייחס לבן הזוג כאל
הורה ,אח או אחות .הם רוצים קשר חדש ,אהבה וסקס ולא שחזור של
משפחת המקור .בחברות מסורתיות ,לעומת זאת ,לא רק שבני הזוג
מסתפחים לעיתים קרובות למשפחת המקור בפועל ,אלא הבחורה
נוטה לראות את הבחור במונחים של אב או אח ,והבחור נוטה לחוות
את הבחורה כאחותו או כאימו .מעבר לכך ,על פי הכתוב ,הבת מביאה
פיזית את הבחור לאמה כדי שתלמד אותה איך להתנהג איתו .אין
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הזוג מוסווית יותר משום האיסור על יחסי מין עם ההורים או האחים
שאותם מזכירים בני הזוג .אכן ,בחברות מסורתיות יחסי המין מכוונים
פחות להנאה הנרקיסיסטית – למימוש חוויית האורגזמה ולהעצמתה
ככל שניתן .הדחף המיני של הפרט מכוון לקשר ולא לעצמי ומכאן
שיש לו מטרות קבוצתיות של הגדלת המשפחה ,מילוי החובה לספק
את האחר וכדומה .הגבר חווה את אהובתו כגן נעול או כמעיין חתום
– תיאורים המונעים מהפרט ביקור בגן או שתייה ממימי המעיין .כך
מתואר בספר בראשית שהאדם "ידע" את חווה אשתו כביטוי ליחסי
מין .דומה שנערים בנים שטרם התנסו ביחסי מין חווים חוויה זו
במלוא עוצמתה .אנחנו גם שומעים שלא היה מקובל לנשק את בן הזוג
ברחוב ,כנראה כדי שלא לעורר קנאה .גם בימינו בחברות מסורתיות
בני זוג ייטו שלא להפגין גילויי אהבה בפומבי .ודאי שתעשיית הפורנו
המיועדת לסיפוק נרקיסיסטי ומתרכזת בחוויית האורגזמה תתקשה
לפרוח בתרבויות מסורתיות .ההבדל בין זנות ,שפורחת בכל חברה אם
כי סביר להניח שבתרבויות מסורתיות המגבילות את מימוש הדחפים
היא משגשגת אף יותר ,לפורנו ,הפורח בעיקר בחברה מודרנית ,היא
שבזנות האדם זקוק לאחר כדי להגיע לסיפוק ואילו בפורנו האדם
זקוק רק לעצמו – שוב מיקוד שליטה חיצוני ופנימי בהתאמה.
אדם מודרני :בוא תראה איתי סרט פורנו?
בן אותה העת :זה נראה כמו אוננות הדדית ולא קשר נישואין.
אדם מודרני :אתה מאונן לעיתים?
בן אותה העת :לספק רק את עצמי זה לא מספק.
אדם מודרני :את מגיעה לעיתים לסיפוק בעת יחסי מין?
בת אותה העת :אם בעלי רוצה.
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במה דומות אהבה וקנאה?
י-ע ָ ּזה כַ ּ ָמוֶ ת ַא ֲה ָבה ָק ׁ ָשה כִ ׁ ְשאוֹ ל ִקנְ ָאה.
פרק ח :ו ִּכ ַ

מחבר שיר השירים משווה שני סוגי רגשות בעלי מיקוד שליטה
חיצוני – אהבה וקנאה .בחברה מודרנית אנשים מתביישים להודות
על פי רוב שהם מקנאים ,משום שקנאה היא רגש הממוקד באחר ולא
בעצמי .ההנחה המודרנית היא שעליך להביט בצלחת שלך ולהתעסק
בעניינים שלך במקום לבדוק מה יש לאחר ולקנא .כך שלהודות בקנאה
עוצמתית קל יותר לבני החברה המסורתית .באותו האופן יקשה על בן
החברה המודרנית להודות שהוא התאהב עד כלות .בעצם הפך לתלוי
ואיבד את עצמו .זו ודאי אינה מחמאה למי שמצפה מעצמו להיות
אינדיבידואל נפרד ועצמאי .הוא מוכן ורוצה להתאהב אבל לא עד
כדי אובדן עצמיותו כפי שמתאר הפסוק .ואולם בן החברה המסורתית
יכול להודות ביתר קלות בעוצמות המחברות אותו לאחר מבלי לחוש
שערכו העצמי נפגע עקב כך.
אדם מודרני :אנחנו אוהבים ומקנאים בפחות עוצמה מכם.
בן אותה העת :אז אתם נשארים עם עצמכם.

קוהלת
במה שונה תפיסת הזמן בעת העתיקה מתפיסת הזמן בימינו?
ל-ח ָד ׁש
פרק א :ט ַמ ׁ ּ ֶ
ה-ש ָהיָ ה הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ו ַּמ ׁ ּ ֶ
ה-ש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה הוּא ׁ ֶש ֵ ּי ָע ֶשׂ ה וְ ֵאין ָּכ ָ
ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש.

קוהלת מספר לנו על עולם בעל תפיסת זמן מעגלית המבוססת על
הטבע הסובב אותנו (יום ולילה ,עונות השנה וכו') שאין בה שינוי
אלא חזרתיות ,לעומת תפיסת זמן אורכית המבוססת על התפתחות
בלתי נפסקת .העולם המודרני מכוון לעתיד ולשינוי .ואולם חברות
מסורתיות שואפות "להחזיר עטרה ליושנה" ובמסען על פני ציר הזמן
הן שואפות לשחזר ולהחיות את העבר .ללא ספק תפיסה קדומה
כזאת מעודדת פסיביות ופסימיות משום ש"מה שהיה הוא שיהיה".
האופטימיות והאקטיביות החבויות במשפט "השמיים הם הגבול"
מעניקות לאדם חוויה אלוהית של כול-יכול שלא היתה אפשרית
בחיים הקבוצתיים של אותם ימים .אין פלא שבתרבויות מסורתיות
ההעתקה ,החיקוי וההכתבה פורחים – כולם בעלי מיקוד שליטה
חיצוני לעומת התרבות המודרנית המושתתת על יצירתיות וחדשנות.
אדם מודרני :אתה לא רוצה לשנות את העולם ולעשות אותו טוב יותר?
בן אותה העת :מה ,אני אלוהים?!
אדם מודרני :ואת עצמך אתה רוצה לשנות?
בן אותה העת :תשאל את בני משפחתי.
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מה פירוש הרעיון שלכל דבר יש הזמן שלו?
פרק ג:
ל-ח ֶפץ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם.
א לַ כּ ֹל זְ ָמן וְ ֵעת לְ כָ ֵ
וְ ֵעת לָ מוּת
ב ֵעת לָ לֶ ֶדת
וְ ֵעת לַ ֲעקוֹ ר נָ טו ַּע.
ֵעת לָ ַט ַעת
וְ ֵעת לִ ְר ּפוֹ א
ג ֵעת לַ ֲהרוֹ ג
וְ ֵעת לִ ְבנוֹ ת.
ֵעת לִ ְפרוֹ ץ
וְ ֵעת לִ ְשׂ חוֹ ק
ד ֵעת לִ ְבכּ וֹ ת
וְ ֵעת ְרקוֹ ד.
ֵעת ְספוֹ ד
ְ
ה ֵעת לְ ַה ׁ ְשלִ יך ֲא ָבנִ ים וְ ֵעת ְּכנוֹ ס ֲא ָבנִ ים
וְ ֵעת לִ ְרחֹק ֵמ ַח ֵ ּבק.
ֵעת לַ ֲחבוֹ ק
וְ ֵעת לְ ַא ֵ ּבד
ו ֵעת לְ ַב ֵּק ׁש
וְ ֵעת לְ ַה ׁ ְשלִ יךְ.
ֵעת לִ ׁ ְשמוֹ ר
וְ ֵעת לִ ְת ּפוֹ ר
ז ֵעת לִ ְקרוֹ ַע
וְ ֵעת לְ ַד ֵ ּבר.
ֵעת לַ ֲח ׁשוֹ ת
וְ ֵעת לִ ְשׂ נֹא
ח ֵעת לֶ ֱאהֹב
וְ ֵעת ׁ ָשלוֹ ם.
ֵעת ִמלְ ָח ָמה

קוהלת ממשיך בגישתו המדוכדכת והמדכדכת וטוען שלכל דבר יש
זמן .כלומר ,אין לאדם השפעה על מהלך העניינים .אם העת הזאת
היא עת למלחמה מי אני שאשנה זאת .במילים אחרות ,מה שקרה
היה צריך לקרות .זוהי תמצית הגישה הפטאליסטית המונעת את
האדם מלקבל אחריות ולאמץ גישה פסיבית ואף פסימית משום שאין
בידו לעצב את המציאות שהוא חפץ בה .בעת החדשה ,כשתוחלת
החיים למשל מתארכת בשלושה חודשים בכל ארבע שנים ,קשה לומר
ש"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים" .האדם המודרני חש אפוא
שאם יקבל אחריות הוא יכול לעצב את חייו ואת עולמו במו ידיו.
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אדם מודרני :אצלכם כשקורה אסון אף אחד לא אחראי משום שזה
היה צריך לקרות.
בן אותה העת :מה אתה רוצה ,שנאשים זה את זה כאילו זה תלוי בנו?

מהו חוק ההיפוך של הנפש?
פרק ז :ג טוֹ ב ַּכ ַעס ִמ ּ ְ ׂ
יטב לֵ ב.
שחוֹ ק ִּכ ְ
י-בר ַֹע ּ ָפנִ ים יִ ַ

זוהי חוכמת החיים של העת העתיקה :אותו היפוך שקיים בין מודע
ללא מודע ,בין חומר גלוי למודחק ,מצטייר בשפת התנ"ך באופן
המתואר .כך מי שאינו מרשה לעצמו לכעוס ונראה תמיד נחמד או
נחמד מדי כנראה יש לו אגרסיה מודחקת שתתפרץ ברגע כלשהו,
משום שאין שום אדם שהוא נחמד כל הזמן .כך גם לגבי רוע פנים .מי
שנראה זעוף על פי רוב ,ייתכן בהחלט שיש לו לב טוב דווקא מפני
שהוא מרשה לעצמו להתנהג בחופשיות ,להיות לא נחמד ולהוציא
אגרסיה .האזהרה המוכרת – להיזהר מאנשים נחמדים מדי – מודגשת
כאן .קוהלת בעצם אומר לנו שאין ניסים .כמו שרגשי עליונות נובעים
מרגשי נחיתות ודווקא אנשים צנועים מפגינים לעיתים ביטחון עצמי
ניכר ,כך אין אנשים שהם רק טובים ואין אנשים שהם רק רעים .לנפש
יש חוקי שימור המתבטאים באיזון בין פנים לחוץ ובין מודע ללא
מודע .בעניינים אלה המין האנושי לא השתנה מאז ועד היום.
אדם מודרני :אתם בכלל לא טיפשים.
בן אותה העת :הכול מניסיון .אתה לא מכיר אנשים שכועסים עליך
משום שאכפת להם ממך ובשעת מבחן הם טובי לב ויעזרו לך?
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מדוע מוטב שלא להיות צדיק גדול ואף לא רשע גדול?

האם יש אנשים מושלמים?

ימי ֶה ְבלִ י יֵ ׁש ַצדִּ יק א ֵֹבד ְ ּב ִצ ְדקוֹ וְ יֵ ׁש ָר ׁ ָשע ַמ ֲא ִר ְ
יך
יתי ִ ּב ֵ
ת-הכּ ֹל ָר ִא ִ
פרק ז :טו ֶא ַ
ל-ת ְת ַח ַּכם יוֹ ֵתר לָ ּ ָמה ִּת ׁ ּשוֹ ֵמם .יז ַאל-
ל-ת ִהי ַצדִּ יק ַה ְר ֵ ּבה וְ ַא ִּ
ְ ּב ָר ָעתוֹ  .טז ַא ְּ
ל-ת ִהי ָסכָ ל לָ ּ ָמה ָתמוּת ְ ּבל ֹא ִע ֶּתךָ.
ִּת ְר ׁ ַשע ַה ְר ֵ ּבה וְ ַא ְּ

פרק ז :כ ִּכי ָא ָדם ֵאין ַצדִּ יק ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ּ
ה-טוֹ ב וְ ל ֹא יֶ ֱח ָטא.

קוהלת אומר לנו במילותיו שאין בחיים שכר ועונש ושלא נצפה למשהו
מסוג זה .אדם יכול להיות צדיק ולסבול ואדם אף יכול להיות רשע
ולהצליח .האם בדבריו אלה יש משום כפירה בקיומו של אלוהים?
ייתכן ,או לפחות הוא טוען שהעולם אינו מתנהל כפי שהיינו מצפים.
בהמשך קוהלת אומר ,אל תהיו אנשי הקצוות – אל תהיו צדיקים
גדולים ואף לא רשעים גדולים .בחשיבה פסיכולוגית מודרנית נסביר
את האבחנה היפה של בני העת העתיקה שבקצוות ניתן לזהות את
הפתולוגיה האנושית .כך למשל אדם שהוא צדיק גדול ייתכן שהוא
מעמיד פנים מתוך חשש להתנהג כפי שהוא מרגיש באמת או לחלופין
מתוך רגשות אשמה מוגזמים שבגללם הוא מקריב את עצמו למען
הזולת .באותו האופן ניתן להבין התנהגות רעה במיוחד – הפעם
זו פתולוגיה של תוקפנות המעידה על תסכול פנימי עמוק .במילים
פשוטות ,קוהלת אומר לנו שאדם בריא בנפשו אינו איש הקצוות אלא
אדם מאוזן.
אדם מודרני :בעיני כל ההבדל בין צדיק לרשע הוא שהצדיק מדחיק
את תוקפנותו והרשע משחררה ללא עכבות.
בן אותה העת :אתה לא רואה שלצדיק אכפת מהסובבים אותו ולרשע
לא?
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בימינו נגיד שאף אחד אינו מושלם .בעת החדשה ,כשלכל כך הרבה
אנשים קשה לקבל את מגבלותיהם והם מנסים לשווא להיות מושלמים
וסובלים בשל כך ,קוהלת מציע לנו להכיר במגבלותינו .זוהי יכולת לא
מבוטלת של בני העת העתיקה להבין שכולנו – ובכלל זה המנהיג
והנביא – בני אדם ותו לא.
אדם מודרני :לעיתים יש לי הרגשה שאני מושלם.
בן אותה העת :אל תגיד את זה.
אדם מודרני :לפעמים נדמה לי שאתם פסיביים ופסימיים ביחס אלינו.
בן אותה העת :ואתם אקטיבים ואופטימים באופן שנגמר לא טוב.

מדוע לא כדאי לאדם לדעת כל דבר?
ֹא-ת ׁ ְש ַמע ֶאת-
ל-ת ֵּתן לִ ֶ ּב ָך ֲא ׁ ֶשר ל ִ
ל-הדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ּו ַא ִּ
פרק ז :כא ַ ּגם לְ כָ ַ
ָ
(א ָּתה) ִק ַּללְ ָּת
ם-פ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת יָ ַדע לִ ֶ ּבך ֲא ׁ ֶשר ַ ּגם-את ַ
ַע ְבדְּ ָך ְמ ַקלְ לֶ ָך .כב ִּכי ַ ּג ּ ְ
ֲא ֵח ִרים.

קוהלת מציע לאדם לעיתים לא לשמוע מה שאחרים אומרים עליו או
לפחות לא להתייחס לדבריהם .העבד שלך ודאי מקלל אותך בליבו,
למה לך לדעת זאת?! הוא גם מזכיר לאדם כמה פעמים הוא מקלל
אחרים והם אינם יודעים על כך – האחרים ודאי לא שונים ממך במידה
ניכרת .על כן ,לדברי קוהלת ,לא כדאי לנו להיות מסוגלים לקרוא את
מחשבות האחרים עלינו .אילו יכולנו לעשות זאת היינו חשים הרבה
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יותר בודדים ,משום שהאחרים על פי רוב לא עוסקים בנו בכלל .גם
היינו נפגעים יותר משום שהאחרים מסתירים מאיתנו את המחשבות
שלהם עלינו שיכולות לפגוע בנו .אכן ,האופי האנושי לא השתנה
במרוצת השנים ולא כל דבר כדאי לדעת.
אדם מודרני :אשתי אמרה לי שאם אני בוגד בה שלא אספר לה.
בן אותה העת :היא אישה חכמה ,לא רוצה לסבול.

מה בכל זאת חשוב בחיים?
ר-א ַה ְב ָּת ָּכל-יְ ֵמי ַח ֵ ּיי ֶה ְבלֶ ָך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן-לְ ָך
ם-א ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶש ָ
פרק ט :ט ְר ֵאה ַח ִ ּיים ִע ִ
ר-א ָּתה ָע ֵמל
ַּת ַחת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש כּ ֹל יְ ֵמי ֶה ְבלֶ ָך ִּכי הוּא ֶחלְ ְק ָך ַ ּב ַח ִ ּיים ו ַּב ֲע ָמלְ ָך ֲא ׁ ֶש ַ
ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש.

פרויד אמר שלאדם הבריא בנפשו יש עבודה ואהבה .קוהלת מדגיש
את האהבה משום שבעת העתיקה העבודה בשדה או במרעה היתה
כנראה מובנת מאליה ומי שרצה לעבוד היתה לו עבודה .קוהלת בעצם
מציע לאדם להסתפק במועט ,לבקש את הדבר הבסיסי ביותר – קשר
אנושי עם בן זוג וודאי משפחה שנגזרת מכך .קוהלת מחזיר אותנו
אפוא להנאות הבסיסיות של החיים.
אדם מודרני :בשביל מה לי להתחתן ,להקים משפחה ולדאוג לילדים?
אני רוצה להשקיע בעצמי.
בן אותה העת :כשאתה אוהב אתה משקיע גם בעצמך.
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אסתר
ושתי מסרבת לאחשוורוש – למה זה מסוכן?
ִימי ֲא ַחשְׁוֵ רוֹשׁ הוּא ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַה ּמֹלֵ ְך ֵמהֹדּ ּו וְ ַעד-כּ ו ּׁש ׁ ֶש ַבע
פרק א :א וַ יְ ִהי בּ ֵ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָ ה .ב ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ְּכ ׁ ֶש ֶבת ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַעל ִּכ ֵּסא
ַמלְ כוּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה .ג ִ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ָשלוֹ ׁש לְ ָמלְ כוֹ ָע ָשׂ ה ִמ ׁ ְש ֶּתה לְ כָ ל-
ָשׂ ָריו וַ ֲע ָב ָדיו ֵחיל ּ ָפ ַרס ו ָּמ ַדי ַה ּ ַפ ְר ְּת ִמים וְ ָשׂ ֵרי ַה ּ ְמ ִדינוֹ ת לְ ָפנָ יו .ד ְ ּב ַה ְראֹתוֹ
ֶאת-ע ׁ ֶֹשר ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ וְ ֶאת-יְ ָקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ְ ּגדו ָּּלתוֹ יָ ִמים ַר ִ ּבים ׁ ְשמוֹ נִ ים ו ְּמ ַאת
ל-ה ָעם ַה ִ ּנ ְמ ְצ ִאים ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן
יוֹ ם .ה ו ִּב ְמלוֹ את ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ָע ָשׂ ה ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ כָ ָ
יתן ַה ּ ֶמלֶ ְך .ו חוּר
ד-ק ָטן ִמ ׁ ְש ֶּתה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַ ּב ֲח ַצר ִ ּג ַ ּנת ִ ּב ַ
ַה ִ ּב ָירה לְ ִמ ָ ּגדוֹ ל וְ ַע ָ
ַּכ ְר ּ ַפס ו ְּתכֵ לֶ ת ָאחוּז ְ ּב ַח ְבלֵ י-בוּץ וְ ַא ְר ָ ּג ָמן ַע ְ ּ
ל-גלִ ילֵ י כֶ ֶסף וְ ַע ּמו ֵּדי ׁ ֵש ׁש ִמ ּטוֹ ת
זָ ָהב וָ כֶ ֶסף ַעל ִר ְצ ַפת ַ ּב ַהט-וָ ׁ ֵש ׁש וְ ַדר וְ ס ָֹח ֶרת .ז וְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ִ ּבכְ לֵ י זָ ָהב וְ כֵ לִ ים
ִמ ֵּכלִ ים ׁשוֹ נִ ים וְ יֵ ין ַמלְ כוּת ָרב ְּכיַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך .ח וְ ַה ׁ ּ ְש ִת ָ ּיה כַ דָּ ת ֵאין אֹנֵ ס ִּכי-כֵ ן יִ ַּסד
ל-רב ֵ ּביתוֹ לַ ֲעשׂ וֹ ת ִּכ ְרצוֹ ן ִא ׁיש-וָ ִא ׁיש .ט ַ ּגם וַ ׁ ְש ִּתי ַה ּ ַמלְ ָּכה ָע ְשׂ ָתה
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַעל ָּכ ַ
יעי ְּכטוֹ ב לֵ ב-
ִמ ׁ ְש ֵּתה נָ ׁ ִשים ֵ ּבית ַה ּ ַמלְ כוּת ֲא ׁ ֶשר לַ ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש .י ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַ ּב ָ ּייִ ן ָא ַמר לִ ְמהו ָּמן ִ ּב ְ ּז ָתא ַח ְרבוֹ נָ א ִ ּבגְ ָתא וַ ֲא ַבגְ ָתא זֵ ַתר וְ כַ ְר ַּכס ׁ ִש ְב ַעת
ת-פנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש .יא לְ ָה ִביא ֶאת-וַ ׁ ְש ִּתי ַה ּ ַמלְ ָּכה
ַה ָּס ִר ִ
יסים ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶא ּ ְ
ְ
ש ִרים ֶאת-יָ ְפיָ ּה ִּכי-טוֹ ַבת ַמ ְר ֶאה
לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ך ְ ּבכֶ ֶתר ַמלְ כוּת לְ ַה ְראוֹ ת ָה ַע ּ ִמים וְ ַה ּ ָ ׂ
ְ
יסים וַ ִ ּי ְקצֹף
ִהיא .יב וַ ְּת ָמ ֵאן ַה ּ ַמלְ ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי לָ בוֹ א ִ ּב ְד ַבר ַה ּ ֶמלֶ ך ֲא ׁ ֶשר ְ ּביַ ד ַה ָּס ִר ִ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לַ ֲחכָ ִמים י ְֹד ֵעי ָה ִע ִּתים ִּכי-כֵ ן דְּ ַבר
ַה ּ ֶמלֶ ְך ְמאֹד וַ ֲח ָמתוֹ ָ ּב ֲע ָרה בוֹ  .יג וַ ּי ֶ
ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ ְפנֵ י ָּכל-י ְֹד ֵעי דָּ ת וָ ִדין .יד וְ ַה ָּקרֹב ֵאלָ יו ַּכ ְר ׁ ְשנָ א ׁ ֵש ָתר ַא ְד ָמ ָתא ַת ְר ׁ ִש ׁיש
אשֹנָ ה
ֶמ ֶרס ַמ ְר ְסנָ א ְממוּכָ ן ׁ ִש ְב ַעת ָשׂ ֵרי ּ ָפ ַרס ו ָּמ ַדי ר ֵֹאי ּ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּי ׁ ְֹש ִבים ִר ׁ
ת-מ ֲא ַמר
ַ ּב ּ ַמלְ כוּת .טו ְּכ ָדת ַמ ַּ
ֹא-ע ְשׂ ָתה ֶא ַ
ה-ל ֲעשׂ וֹ ת ַ ּב ּ ַמלְ ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי ַעל ֲא ׁ ֶשר ל ָ
(ממוּכָ ן) לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ךְ
ֹאמר מומכן ְ
יסים .טז וַ ּי ֶ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ְ ּביַ ד ַה ָּס ִר ִ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך לְ ַבדּ וֹ ָעוְ ָתה וַ ׁ ְש ִּתי ַה ּ ַמלְ ָּכה ִּכי ַע ָּ
וְ ַה ּ ָ ׂ
ש ִרים וְ ַעל-
ל-ה ּ ָ ׂ
ש ִרים ל ֹא ַע ַ
ל-כ ַ
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ר-ה ּ ַמלְ ָּכה ַעל-
ָּכ ָ
ל-ה ַע ּ ִמים ֲא ׁ ֶשר ְ ּבכָ ְ
ל-מ ִדינוֹ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש .יז ִּכי-יֵ ֵצא ְד ַב ַ
יהן ְ ּב ָא ְמ ָרם ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ָא ַמר לְ ָה ִביא
יהן ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ל-ה ָ ּנ ׁ ִשים לְ ַה ְבזוֹ ת ַ ּב ְעלֵ ֶ
ָּכ ַ
ֹאמ ְרנָ ה ָשׂ רוֹ ת ּ ָפ ַרס-ו ָּמ ַדי
ֹא-ב ָאה .יח וְ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ּת ַ
ֶאת-וַ ׁ ְש ִּתי ַה ּ ַמלְ ָּכה לְ ָפנָ יו וְ ל ָ
ם-על-
ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמע ּו ֶאת-דְּ ַבר ַה ּ ַמלְ ָּכה לְ כֹל ָשׂ ֵרי ַה ּ ֶמלֶ ְך וּכְ ַדי ִ ּב ָ ּזיוֹ ן וָ ָק ֶצף .יט ִא ַ
ר-מלְ כוּת ִמ ְּל ָפנָ יו וְ יִ ָּכ ֵתב ְ ּב ָד ֵתי ָפ ַרס-ו ָּמ ַדי וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר ֲא ׁ ֶשר
ַה ּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב יֵ ֵצא ְד ַב ַ
ֹא-תבוֹ א וַ ׁ ְש ִּתי לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ו ַּמלְ כו ָּת ּה יִ ֵּתן ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ ְרעו ָּת ּה ַה ּטוֹ ָבה
ל ָ
ל-מלְ כוּתוֹ ִּכי ַר ָ ּבה ִהיא וְ כָ ל-
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה .כ וְ נִ ׁ ְש ַמע ּ ִפ ְתגָ ם ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר-יַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּבכָ ַ
יטב ַהדָּ ָבר ְ ּב ֵעינֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך
יהן לְ ִמ ָ ּגדוֹ ל וְ ַע ָ
ַה ָ ּנ ׁ ִשים יִ ְּתנ ּו יְ ָקר לְ ַב ְעלֵ ֶ
ד-ק ָטן .כא וַ ִ ּי ַ
ש ִרים וַ ַ ּי ַעשׂ ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּכ ְד ַבר ְממוּכָ ן .כב וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְס ָפ ִרים ֶא ָּ
וְ ַה ּ ָ ׂ
ל-מ ִדינוֹ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך
ל-כ ְ
ל-א ׁיש שׂ ֵֹרר ְ ּב ֵביתוֹ
ל-עם וָ ָעם ִּכלְ ׁשוֹ נוֹ לִ ְהיוֹ ת ָּכ ִ
ל-מ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה ִּככְ ָת ָב ּה וְ ֶא ַ
ֶא ְ
ו ְּמ ַד ֵ ּבר ִּכלְ ׁשוֹ ן ַע ּמוֹ .

זו הפעם הראשונה שאנו פוגשים הפרדה בין נשים לגברים באירוע
חברתי בימי קדם .דומה שהפרדה זו שימשה בעיקר להגן על הגברים
מפני משיכתם לנשים כפי שמקובל היום בחברות מסורתיות .המלך
אחשוורוש שולח את סריסיו (כנראה היו אלה גברים מסורסים
שתפקידם היה לשמור על הנשים) להביא את ושתי כדי להציג את
יופייה לפני הגברים .ושתי מסרבת .ומכאן עולה שהנשים כנראה
חונכו לצניעות .ואולם מסקנת המלך אחשוורוש ועוזריו היא שכאשר
ישמעו הנשים בממלכה על המעשה רבות מהן יעזו כעת שלא לציית
לבעליהן .כבר ראינו במקומות רבים שלעיתים קרובות הנשים
הן ששלטו בבית .אבל כלפי חוץ לפחות היה עליהן לציית לגבר.
ההזדהות עם התנהגות השליט היתה חזקה יותר באותם ימים מאשר
בחברה מודרנית בת זמננו .כך בימינו נאמר שאם ראש הממשלה
מושחת הדבר בהחלט יכול להשפיע על התנהגות הציבור ,משום שגם
בימינו ראש הממשלה משמש דמות הזדהות .אבל הנטייה הזאת היתה
חזקה יותר בעת העתיקה וגם בחברות מסורתיות בנות ימינו שבהן
הפרט מזדהה עמוקות עם הסמכות ומנסה לחקותה .מכאן ניתן להבין
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שכשעננה של שחיתות רובצת מעל ראשו של מנהיג בכל חברה הוא
אינו יכול להמשיך ולהנהיג גם אם יתברר אחר כך שהוא לא חטא,
משום שהוא משמש סמל ,דמות לחיקוי והזדהות בעבור הציבור .ברגע
שהמנהיג מפסיק להיות סמל חיובי הוא אינו יכול להמשיך בתפקידו.
על כן ,לצד זכויות היתר באות חובות יתר ודינו של המנהיג לא יכול
להיות כדין אחד העם.
אדם מודרני :ושתי ,לא חששת לסרב למלך?
ושתי :חששתי אבל הוא היה שיכור ורצה להשפיל אותי לפני קהל של
גברים שיכורים.
אדם מודרני :בימינו יש תחרות של מלכות יופי והן גאות בעצמן (מראה
לה תמונות).
ושתי :ככה לעמוד עירומות על הבמה?!
אדם מודרני :אתה חושש שאשתך תלמד מוושתי להמרות את פיך?
בן אותה העת :ודאי ,כל הנשים מחקות את ושתי.

אסתר מעזה להתקרב לאחשוורוש –
איך מוצאים חן בעיני מלך?
[המלך אחשוורוש הורה ,בעידודו של המן ,להשמיד את כל היהודים
ומרדכי מבקש מאסתר המלכה להצילם .אסתר לוקחת סיכון ומתקרבת אל
המלך אף על פי שאסור לעשות זאת ללא הזמנתו].
ית-ה ּ ֶמלֶ ְך
ישי וַ ִּתלְ ַ ּב ׁש ֶא ְס ֵּתר ַמלְ כוּת וַ ַּת ֲעמֹד ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּב ַ
פרק ה :א וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ְ
ימית נֹכַ ח ֵ ּבית ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ַה ּ ֶמלֶ ך יוֹ ׁ ֵשב ַע ִּ
ל-כ ֵּסא ַמלְ כוּתוֹ ְ ּב ֵבית ַה ּ ַמלְ כוּת נֹכַ ח
ַה ּ ְפנִ ִ
ְ
ת-א ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה ע ֶֹמ ֶדת ֶ ּב ָח ֵצר נָ ְשׂ ָאה ֵחן
ּ ֶפ ַתח ַה ָ ּביִ ת .ב וַ יְ ִהי כִ ְראוֹ ת ַה ּ ֶמלֶ ך ֶא ֶ
ת-ש ְר ִביט ַה ָ ּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ דוֹ וַ ִּת ְק ַרב ֶא ְס ֵּתר וַ ִּת ַ ּגע
ְ ּב ֵעינָ יו וַ ּיוֹ ׁ ֶשט ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ֶא ׁ ַ
ה-ל ְך ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה ו ַּמ ַ ּ
ְ ּבר ׁ
ה-ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך
ֹאש ַה ׁ ּ ַש ְר ִביט .ג וַ ּי ֶ
ֹאמר לָ ּה ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמ ָּ
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ל-ה ּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב יָ בוֹ א ַה ּ ֶמלֶ ְך
ַע ֲ
ם-ע ַ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר ִא ַ
ד-ח ִצי ַה ּ ַמלְ כוּת וְ יִ ָ ּנ ֵתן לָ ְך .ד וַ ּת ֶ
ת-ה ָמן
וְ ָה ָמן ַה ּיוֹ ם ֶא ַ
יתי לוֹ  .ה וַ ּי ֶ
ר-ע ִשׂ ִ
ל-ה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמ ֲהר ּו ֶא ָ
ר-ע ְשׂ ָתה ֶא ְס ֵּתר .ו
לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת-דְּ ַבר ֶא ְס ֵּתר וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן ֶא ַ
ל-ה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ה-ש ֵאלָ ֵת ְך וְ יִ ָ ּנ ֵתן לָ ְך ו ַּמ ַ ּ
ה-ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך
וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ְ ּב ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַ ּייִ ן ַמ ׁ ּ ְ
ֹאמר ׁ ְש ֵאלָ ִתי ו ַּב ָּק ׁ ָש ִתי .ח ִאם-
ַע ֲ
ד-ח ִצי ַה ּ ַמלְ כוּת וְ ֵת ָעשׂ  .ז וַ ַּת ַען ֶא ְס ֵּתר וַ ּת ַ
ת-ש ֵאלָ ִתי וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת
ָמ ָצ ִ
ם-ע ַ
אתי ֵחן ְ ּב ֵעינֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ִא ַ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב לָ ֵתת ֶא ׁ ְ
ֶא ַ ּ
ל-ה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶשר ֶא ֱע ֶשׂ ה לָ ֶהם ו ָּמ ָחר ֶא ֱע ֶשׂ ה
ת-ב ָּק ׁ ָש ִתי יָ בוֹ א ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן ֶא ַ
ת-מ ְרדֳּ כַ י
ִּכ ְד ַבר ַה ּ ֶמלֶ ְך .ט וַ ֵ ּי ֵצא ָה ָמן ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ָשׂ ֵמ ַח וְ טוֹ ב לֵ ב וְ כִ ְראוֹ ת ָה ָמן ֶא ָ
ל-מ ְרדֳּ כַ י ֵח ָמה .י וַ ִ ּי ְת ַא ּ ַפק
ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ל ָ
ֹא-קם וְ ל ֹא-זָ ע ִמ ּ ֶמנּ ּו וַ ִ ּי ּ ָמלֵ א ָה ָמן ַע ָ
ָה ָמן וַ ָ ּיבוֹ א ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח וַ ָ ּי ֵבא ֶאת-א ֲֹה ָביו וְ ֶאת-זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ  .יא וַ יְ ַס ּ ֵפר לָ ֶהם
ָה ָמן ֶא ְּ
שאוֹ
ל-א ׁ ֶשר ִ ּגדְּ לוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר נִ ּ ְ ׂ
ת-כבוֹ ד ָע ׁ ְשרוֹ וְ רֹב ָ ּבנָ יו וְ ֵאת ָּכ ֲ
ל-ה ּ ָ ׂ
יאה ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה ִעם-
ַע ַ
ֹא-ה ִב ָ
ֹאמר ָה ָמן ַאף ל ֵ
ש ִרים וְ ַע ְב ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ְך .יב וַ ּי ֶ
ר-ע ָשׂ ָתה ִּכי ִאם-אוֹ ִתי וְ גַ ם-לְ ָמ ָחר ֲאנִ י ָקרוּא-לָ ּה ִעם-
ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶא ַ
ל-ה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ת-מ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּיהו ִּדי
ל-עת ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ר ֶֹאה ֶא ָ
ַה ּ ֶמלֶ ְך .יג וְ כָ ל-זֶ ה ֵאינֶ נּ ּו ׁשֹוֶ ה לִ י ְ ּבכָ ֵ
ּ-עץ ָ ּגב ַֹּה
ֹאמר לוֹ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ כָ ל-א ֲֹה ָביו יַ ֲעשׂ ו ֵ
יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך .יד וַ ּת ֶ
ם-ה ּ ֶמלֶ ְך ֶאל-
ֹא-ע ַ
ת-מ ְרדֳּ כַ י ָעלָ יו ּוב ִ
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה ו ַּבבּ ֶֹקר ֱאמֹר לַ ּ ֶמלֶ ְך וְ יִ ְתל ּו ֶא ָ
יטב ַהדָּ ָבר לִ ְפנֵ י ָה ָמן וַ ַ ּי ַעשׂ ָה ֵעץ.
ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ָשׂ ֵמ ַח וַ ִ ּי ַ

אסתר מתלבשת יפה .היא חייבת למצוא חן בעיני המלך משום שהיא
מתקרבת אליו בצורה אסורה – זהו סיכון גדול .בחברה מסורתית
אנשים לומדים לקרוא את מצבי הרוח של האחר ולהתאים את עצמם
אליו .למשל ,תלמידים בכיתה מסורתית ישיבו לשאלת המורה או
יבקשו ממנו דברים באופן שיתאים לציפיותיו של המורה מהם וכך
יגדילו את סיכוייהם להיענות בחיוב .הם פחות ינסו להסביר לו את
ההיגיון שבבקשתם .ילד יבקש בקשות מהוריו אך ורק כשמצב רוחם
טוב.
לאסתר כישורים חברתיים ניכרים .היא אינה מספרת למלך מייד
מה רצונה .היא מזמינה אותו לעוד משתה כדי למתוח אותו .כך
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הסיטואציה הופכת לדרמטית יותר .כשהיא תגיד לו את רצונה לאחר
שהמלך חיכה הרושם יהיה ללא ספק חזק יותר .המן מצידו "מתנפח"
באופן שעל פי רוב בני חברות מסורתיות נזהרים ממנו וחוטא בחטא
היוהרה .הוא בטוח שהמלך רוצה לרומם אותו .אבל מרדכי מזכיר לו
את קטנותו ואת זה הוא אינו מסוגל לסבול.
אדם מודרני :אסתר ,לא פחדת להתקרב כך אל המלך?
אסתר :חשבתי על משפחתי ועל עמי.
אדם מודרני :מרדכי ,אתה לא מפחד להימנע מלקום לכבוד המן?
מרדכי :המן שונא אותי ולקום לכבודו זו השפלה .עדיף למות על
שתיים מאשר לחיות על ארבע.

מהפך גורלות – איך מעניקים כבוד?
ת-ס ֶפר ַה ִ ּזכְ רֹנוֹ ת
ֹאמר לְ ָה ִביא ֶא ֵ
פרק ו :א ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ֶ
דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים וַ ִ ּי ְהי ּו נִ ְק ָר ִאים לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .ב וַ ִ ּי ּ ָמ ֵצא כָ תוּב ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגיד ָמ ְרדֳּ כַ י ַעל-
יסי ַה ּ ֶמלֶ ְך ִמ ׁ ּש ְֹמ ֵרי ַה ַּסף ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְק ׁש ּו לִ ׁ ְשל ַֹח יָ ד ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך
ִ ּבגְ ָתנָ א וָ ֶת ֶר ׁש ׁ ְשנֵ י ָס ִר ֵ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמ ַ ּ
ֹאמר ּו
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש .ג וַ ּי ֶ
ה-נ ֲע ָשׂ ה יְ ָקר וּגְ דו ָּּלה לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ַעל-זֶ ה וַ ּי ְ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ִמי ֶב ָח ֵצר וְ ָה ָמן
נַ ֲע ֵרי ַה ּ ֶמלֶ ְך ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ל ֹא-נַ ֲע ָשׂ ה ִע ּמוֹ דָּ ָבר .ד וַ ּי ֶ
ל-ה ֵעץ
ָ ּבא לַ ֲח ַצר ֵ ּב ַ
ת-מ ְרדֳּ כַ י ַע ָ
ית-ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ִחיצוֹ נָ ה לֵ אמֹר לַ ּ ֶמלֶ ְך לִ ְתלוֹ ת ֶא ָ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך
ר-הכִ ין לוֹ  .ה וַ ּי ְ
ֲא ׁ ֶש ֵ
ֹאמר ּו נַ ֲע ֵרי ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵאלָ יו ִה ֵ ּנה ָה ָמן ע ֵֹמד ֶ ּב ָח ֵצר וַ ּי ֶ
יקרוֹ
יָ בוֹ א .ו וַ ָ ּיבוֹ א ָה ָמן וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמ ַּ
ה-ל ֲעשׂ וֹ ת ָ ּב ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ֶמלֶ ְך ָח ֵפץ ִ ּב ָ
ֹאמר ָה ָמן ֶאל-
וַ ּי ֶ
ֹאמר ָה ָמן ְ ּבלִ בּ וֹ לְ ִמי יַ ְח ּפֹץ ַה ּ ֶמלֶ ְך לַ ֲעשׂ וֹ ת יְ ָקר יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמ ִ ּני .ז וַ ּי ֶ
יקרוֹ  .ח יָ ִביא ּו לְ בו ּׁש ַמלְ כוּת ֲא ׁ ֶשר לָ ַב ׁש-בּ וֹ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ֶמלֶ ְך ָח ֵפץ ִ ּב ָ
ֹאשוֹ  .ט וְ נָ תוֹ ן
ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ סוּס ֲא ׁ ֶשר ָרכַ ב ָעלָ יו ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ֲא ׁ ֶשר נִ ַּתן ֶּכ ֶתר ַמלְ כוּת ְ ּבר ׁ
ד-א ׁיש ִמ ּ ָ ׂ
ת-ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר
ַה ְּלבו ּׁש וְ ַה ּסוּס ַעל-יַ ִ
ש ֵרי ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ַפ ְר ְּת ִמים וְ ִהלְ ִ ּב ׁיש ּו ֶא ָ
ל-ה ּסוּס ִ ּב ְרחוֹ ב ָה ִעיר וְ ָק ְרא ּו לְ ָפנָ יו ָּככָ ה יֵ ָע ֶשׂ ה
יקרוֹ וְ ִה ְר ִּכ ֻיבה ּו ַע ַ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ָח ֵפץ ִ ּב ָ
ת-ה ְּלבו ּׁש
יקרוֹ  .י וַ ּי ֶ
לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ֶמלֶ ְך ָח ֵפץ ִ ּב ָ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ָה ָמן ַמ ֵהר ַקח ֶא ַ
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ת-ה ּסוּס ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ָּת וַ ֲע ֵשׂ ה-כֵ ן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ּיוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך ַאל-
וְ ֶא ַ
ת-ה ּסוּס וַ ַ ּילְ ֵ ּב ׁש ֶאת-
ת-ה ְּלבו ּׁש וְ ֶא ַ
ַּת ּ ֵפל דָּ ָבר ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ָּת .יא וַ ִ ּי ַּקח ָה ָמן ֶא ַ
ָמ ְרדֳּ כָ י וַ ַ ּי ְר ִּכ ֵיבה ּו ִ ּב ְרחוֹ ב ָה ִעיר וַ ִ ּי ְק ָרא לְ ָפנָ יו ָּככָ ה יֵ ָע ֶשׂ ה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ֶמלֶ ְך
ל-ש ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן נִ ְד ַחף ֶא ֵ ּ
ל-ביתוֹ ָא ֵבל וַ ֲחפוּי
ָח ֵפץ ִ ּב ָ
יקרוֹ  .יב וַ ָ ּי ׁ ָשב ָמ ְרדֳּ כַ י ֶא ׁ ַ
ר ׁ
ֹאמר ּו לוֹ
ל-א ׁ ֶשר ָק ָרה ּו וַ ּי ְ
ֹאש .יג וַ יְ ַס ּ ֵפר ָה ָמן לְ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ וּלְ כָ ל-א ֲֹה ָביו ֵאת ָּכ ֲ
ֲחכָ ָמיו וְ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ ִאם ִמ ֶ ּז ַרע ַה ְ ּיהו ִּדים ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר ַה ִחלּ וֹ ָת לִ נְ ּפֹל לְ ָפנָ יו ל ֹא-
יסי ַה ּ ֶמלֶ ְך ִה ִ ּגיע ּו
תוּכַ ל לוֹ ִּכי-נָ פוֹ ל ִּת ּפוֹ ל לְ ָפנָ יו .יד עוֹ ָדם ְמ ַד ְ ּב ִרים ִע ּמוֹ וְ ָס ִר ֵ
ר-ע ְשׂ ָתה ֶא ְס ֵּתר.
ת-ה ָמן ֶא ַ
וַ ַ ּי ְב ִהל ּו לְ ָה ִביא ֶא ָ
ל-ה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ

המלך אחשוורוש אינו תמים וגם לו כישורים חברתיים ניכרים .הוא
שואל את המן "מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו?" הוא אינו
מספר להמן שמדובר במרדכי .ייתכן שחש שהמן אולי יבין שמדובר
במרדכי ורצה להתל בו .ואולי הוא סומך על המן בענייני כבוד ויודע
שהמן מיטיב לדעת מכולם איך ניתן לזכות בכבוד מהמלך .ייתכן
שנערי המלך אף הם אינם תמימים ורוצים להתנקם בהמן .הם יודעים
שהמן הציב עץ כדי לתלות את מרדכי וכעת הרי אמרו למלך שמרדכי
לא קיבל שום תגמול מאת המלך על כך שהצילו .והנה הם מוסיפים
ומציינים שהמן בחצר כך שאפשר לקרוא לו ...איך עושים כבוד
למרדכי? מלבישים אותו בבגדי המלך ,מרכיבים אותו על סוס של
המלך כשכתר לראשו וקוראים" :ככה ייעשה "...אכן ,זהו כבוד ששום
בן חברה מודרנית לא היה מוכן לקבל .הוא היה רואה בזה בדיחה אם
לא השפלה.
בחברות מסורתיות אם משפילים מישהו כולם עשויים להתייחס
אליו כאדם מושפל וכך גם בנוגע לכבוד .זוהי הסכמה חברתית אכזרית
למדי בעיניו של בן החברה המודרנית .מלקות ,למשל ,המקובלות
כעונש פומבי בכמה ממדינות ערב מטרתן השפלה לא פחות מגרימת
כאב .ההנחה הלא מודעת היא שאם האדם סובל כל כך כנראה הוא
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ראוי לזה .בליבם של הצופים – בני תרבות כלשהי – תתעורר שמחה
לאיד כלשהי המגינה עליהם ,כאילו אמרו" :לי זה לא מגיע ולכן זה
לא יקרה לי" .מנגנון זה שלעיתים מכונה "הזדהות עם התוקפן" גורם
לרבים לומר שמי שעברה אונס ואף מי שנרצח כנראה קיבלו את
שלהם .קשה יותר לבני האדם לחשוב שייתכן שהקורבן לא היה ראוי
לעונש וזה יכול לקרות גם להם.
זרש ,אשתו של המן ,מצטרפת תמיד ל"מנצחים" ובדרך זו היא
"מזדהה עם התוקפן" .היא אומרת להמן שאם הוא החל ליפול לפני
מרדכי גורלו נחרץ והוא ימשיך ליפול לפניו .מעניין לזכור שכשהמן
סיפר לאשתו על הכבוד הרב שאחשוורוש רוחש לו היא הזדהתה איתו
ועם תוקפנותו כלפי מרדכי והציעה לו לתלות את מרדכי .כך היא
אינה מסוגלת לעודד את בעלה אלא לשקף לו בגישה פטאליסטית את
מה שנראה ברגע זה כגורלו המר .מה שקורה לאדם משקף אפוא אמת
נסתרת שהתגלתה ולא ניתן להילחם בה ולשנותה.
אדם מודרני :האם יחסך למרדכי השתנה בזכות הכבוד שהרעיף עליו
המלך?
בן אותה העת :היחס של כולם השתנה וכעת הם מכבדים מאוד את
מרדכי.
אדם מודרני :זרש ,המן צריך שתעודדי אותו ולא שתצטרפי לאויביו.
זרש :מה אני יכולה לעשות? לא אני קובעת את הגורל.

סוף טוב – מדוע חטא היוהרה מסוכן כל כך?
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך
פרק ז :א וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִע ֶ
ם-א ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה .ב וַ ּי ֶ
ה-ש ֵאלָ ֵת ְך ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה וְ ִת ָ ּנ ֵתן
לְ ֶא ְס ֵּתר ַ ּגם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ְ ּב ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַ ּייִ ן ַמ ׁ ּ ְ
לָ ְך ו ַּמ ַ ּ
ֹאמר
ה-ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך ַע ֲ
ד-ח ִצי ַה ּ ַמלְ כוּת וְ ֵת ָעשׂ  .ג וַ ַּת ַען ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה וַ ּת ַ
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אתי ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב ִּת ָ ּנ ֶתן-לִ י נַ ְפ ׁ ִשי ִ ּב ׁ ְש ֵאלָ ִתי
ם-מ ָצ ִ
ִא ָ
ם-ע ַ
יך ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ִא ַ
וְ ַע ּ ִמי ְ ּב ַב ָּק ׁ ָש ִתי .ד ִּכי נִ ְמ ַּכ ְרנ ּו ֲאנִ י וְ ַע ּ ִמי לְ ַה ׁ ְש ִמיד לַ ֲהרוֹ ג וּלְ ַא ֵ ּבד וְ ִאלּ ּו לַ ֲע ָב ִדים
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך
וְ לִ ׁ ְש ָפחוֹ ת נִ ְמ ַּכ ְרנ ּו ֶה ֱח ַר ׁ ְש ִּתי ִּכי ֵאין ַהצָּ ר ׁשֹוֶ ה ְ ּבנֵ זֶ ק ַה ּ ֶמלֶ ְך .ה וַ ּי ֶ
ר-מלָ אוֹ לִ בּ וֹ
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וַ ּי ֶ
ֹאמר לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה ִמי הוּא זֶ ה וְ ֵאי-זֶ ה הוּא ֲא ׁ ֶש ְ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר ִא ׁיש ַצר וְ אוֹ יֵ ב ָה ָמן ָה ָרע ַה ֶ ּזה וְ ָה ָמן נִ ְב ַעת ִמ ִּל ְפנֵ י
לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן .ו וַ ּת ֶ
ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ַה ּ ַמלְ ָּכה .ז וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך ָקם ַ ּב ֲח ָמתוֹ ִמ ּ ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַ ּייִ ן ֶא ִ ּ
יתן וְ ָה ָמן
ל-ג ַ ּנת ַה ִ ּב ָ
ָע ַמד לְ ַב ֵּק ׁש ַעל-נַ ְפ ׁשוֹ ֵמ ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה ִּכי ָר ָאה ִּכי-כָ לְ ָתה ֵאלָ יו ָה ָר ָעה ֵמ ֵאת
יתן ֶא ֵ ּ
ל-ה ּ ִמ ָּטה
ַה ּ ֶמלֶ ְך .ח וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָשב ִמ ִ ּג ַ ּנת ַה ִ ּב ָ
ל-בית ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַ ּייִ ן וְ ָה ָמן נ ֵֹפל ַע ַ
ת-ה ּ ַמלְ ָּכה ִע ּ ִמי ַ ּב ָ ּביִ ת ַהדָּ ָבר
יה וַ ּי ֶ
ֲא ׁ ֶשר ֶא ְס ֵּתר ָעלֶ ָ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲהגַ ם לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶא ַ
יסים לִ ְפנֵ י
ֹאמר ַח ְרבוֹ נָ ה ֶא ָחד ִמ ַ
יָ ָצא ִמ ּ ִפי ַה ּ ֶמלֶ ְך ו ְּפנֵ י ָה ָמן ָחפוּ .ט וַ ּי ֶ
ן-ה ָּס ִר ִ
ל-ה ּ ֶמלֶ ְך ע ֵֹמד
ר-ע ָשׂ ה ָה ָמן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר-טוֹ ב ַע ַ
ה-ה ֵעץ ֲא ׁ ֶש ָ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַ ּגם ִה ֵ ּנ ָ
ת-ה ָמן ַעל-
ְ ּב ֵבית ָה ָמן ָ ּגב ַֹּה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ְּתלֻ ה ּו ָעלָ יו .י וַ ִ ּי ְתל ּו ֶא ָ
ר-הכִ ין לְ ָמ ְרדֳּ כָ י וַ ֲח ַמת ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָשכָ כָ ה.
ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶש ֵ

ברגע האמת ,כשהדרמה בשיאה ,אסתר מאשימה את המן בפני
אחשוורוש על רצונו להשמיד את עמה .היא עושה זאת באופן מעורר
רחמים כשהיא מציינת שאם רק לעבדים ושפחות היהודים היו
נמכרים היא לא היתה עושה מזה עניין .הצניעות הזאת מאפשרת
למלך לעשות מעשה באופן טבעי ולהיראות טוב .המלך כועס על מי
שניסה לפגוע באשתו ובעמה .המן מתחנן על נפשו אבל שוב אינו
נזהר ונופל על המיטה שאסתר נמצאת עליה ...ולבסוף ברגע המתאים
חרבונה מתנקם בהמן כשהוא אומר למלך שהמן רוצה לתלות את
מרדכי ,שדיבר טוב על המלך .המן נכשל לאורך כל הדרך משום שהוא
חוטא בחטא היוהרה שלא רק מקהה את חוש הזהירות שלו ,אלא
גם מעורר את קנאתם של האחרים :הוא אינו יכול לסבול שמרדכי
אינו משתחווה לו ,הוא רוצה לזכות בכבוד הגדול ביותר מכל עוזרי
המלך ובכך כנראה הוא מעורר את קנאתם ,והוא רוצה לשכנע את
המלך להשמיד את כל היהודים ומזמין הפעם את שנאתם .בעולם
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הקדמון חטא זה של יוהרה וזחיחות גדול יותר מאשר בעולם המודרני,
משום שהפרט שייך לקבוצה וזחיחותו עלולה לעורר על נקלה קנאה
ושנאה .כמו כן ראינו שאין גבול לכישורים החברתיים הדרושים כדי
לשרוד בחצר המלכות של אותם ימים .ואולם כך נראו החיים בחברות
מסורתיות אז וגם היום.
אדם מודרני :המן ,למה אתה לא מסביר למלך בהיגיון שנפלת על
המיטה משום שרצית לדבר עם אסתר ולא משום סיבה אחרת?
המן :איך היית מדבר עם המלך בהיגיון?
אדם מודרני :הייתי אומר לו את האמת.
המן :תגיד לי מה אני צריך להגיד לו.
אדם מודרני :אסתר ,את באמת מוכנה שימכרו את בני עמך לעבדים
ולשפחות?
אסתר :מה רע בלהתחנף קצת למלך?
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נחמיה
מה ניתן ללמוד ממראה פנים?
שא
יסן ׁ ְשנַ ת ֶע ְשׂ ִרים לְ ַא ְר ַּת ְח ׁ ַש ְס ְּתא ַה ּ ֶמלֶ ְך יַ יִ ן לְ ָפנָ יו וָ ֶא ּ ָ ׂ
פרק ב :א וַ יְ ִהי ְ ּבח ֶֹד ׁש נִ ָ
ֹאמר לִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ַמדּ ו ַּע ּ ָפנֶ יךָ
ֶא ַ
יתי ַרע לְ ָפנָ יו .ב וַ ּי ֶ
ֹא-היִ ִ
ת-ה ַ ּייִ ן וָ ֶא ְּתנָ ה לַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ל ָ
ָ
י-אם ר ַֹע לֵ ב וָ ִא ָירא ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד .ג וָ א ַֹמר
ָר ִעים וְ ַא ָּתה ֵאינְ ך חוֹ לֶ ה ֵאין זֶ ה ִּכ ִ
ית-ק ְברוֹ ת ֲאב ַֹתי
לַ ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ עוֹ לָ ם יִ ְחיֶ ה ַמדּ ו ַּע ל ֹא-יֵ ְרע ּו ָפנַ י ֲא ׁ ֶשר ָה ִעיר ֵ ּב ִ
יה ֻא ְּכל ּו ָב ֵא ׁש.
ֲח ֵר ָבה ו ׁ ְּש ָע ֶר ָ

מלך פרס ארתחשסתא אומר לנחמיה :אם מראה פניך רע סימן שאתה
אדם רע .זו חשיבה אסוציאטיבית דמוית חלום שנדרשו לבן החברה
המודרנית כמה אלפי שנים להיחלץ ממנה .ילדים נוטים לייחס רוע
לאדם מכוער או נכה .אבל אם מישהו נראה עצוב או מוטרד או כועס,
יאמר בן החברה המודרנית ,מדוע לייחס זאת בהכרח לאישיותו? אולי
עובר עליו משהו .זוהי חשיבה רציונלית המסוגלת לעשות הפרדות
כאלה .כך הורים ומורים בחברה מודרנית נוהגים לומר לילד שעשה
מעשה רע שהתנהגותו אינה טובה אבל לא אישיותו .באופן זה אנו
מאפשרים לו להשתנות ולהשתפר משום שאת האישיות לא ניתן
לשנות .ואולם בעת העתיקה המראה העיד על המהות ,בייחוד למלך
שמתקשה לדמיין חשיבה עצמאית של משרתיו שאינה תלויה בו.
לאחר שנחמיה הסביר למלך מדוע פניו רעים המלך נרגע ואישר לו
לעלות לירושלים ולבנות אותה.
אדם מודרני :אדם מכוער הוא גם רע?
בן אותה העת :מהניסיון שלי כן ,ואדם יפה הוא גם טוב.
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אחרית דבר – השפה שנשכחה
האם גיבורי התנ"ך חושבים אחרת מאיתנו ,בני החברה המודרנית?
נדמה לי שכולנו נסכים שכן .ואולם אם נשאל איך בדיוק הם חושבים
אחרת על אף שסקרנו דוגמאות רבות יהיה לנו קשה יותר לנסח זאת.
כשאנו אומרים שאופי החשיבה האנושית השתנה בשלושת-אלפים
השנים האחרונות – מתקופת התנ"ך עד לימינו – האמירה נשארת
מופשטת למדי ואף לא מובנת .איך אפשר לתאר לאדם אופנות חשיבה
אחרת? הרי כולנו מכירים באופן אינטימי רק את אופן חשיבתנו ובכך
אנו משולים לדג החושב שיש רק מים מסביב .אכן ,תרבות מעצם
טבעה היא נרקיסיסטית ובני תרבות מסוימת נוטים לדבר אל בני
תרבות אחרת כפי שהם מדברים אל עצמם או אל בני תרבותם .גם
לאחר שנים רבות במחיצת בני תרבות אחרת עדיין יתקשו בני אותה
תרבות לדבר ב"שפה התרבותית" של האחר .לעיתים הדבר היחיד
שבני תרבות מסוימת יוכלו לומר על תרבות שכנה ,גם לאחר היכרות
ממושכת ,הוא שאכן בני התרבות השכנה חושבים אחרת .אבל הם
יתקשו להסביר איך בדיוק הם חושבים ומה הם עתידים לומר במצבים
שונים .אכן ,ספר זה אינו מתיימר להעניק לקורא יכולת "לדבר" בשפה
התרבותית המסורתית המאפיינת את בני העת העתיקה ואת התרבויות
המסורתיות בנות ימינו .גם כותב שורות אלה מתוודה שלאחר עשרות
שנות עבודה עם בני התרבות המסורתית הוא בעיקר פיתח סבלנות
ואמפתיה לחשיבה שונה משלו .אם אכן ספר זה יעזור לקורא לקבל
ביתר סובלנות את האחר זו תהיה הצלחה גדולה .לדבר או להתנהג
כמוהו אנו לא צריכים .בעצם כך הדבר גם באשר לבני זוגנו גם לאחר
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שנים רבות של היכרות .אנו מצופים להבין זה את זה אבל לא להיות
מסוגלים לחשוב או להתנהג כמו בן הזוג.
בואו נשחק לרגע עם גיבורי התנ"ך .מה אברהם אבינו היה אומר
עלינו ,בני העת החדשה ,אילו רק יכול להתנסח באופן המודרני הזה?
הוא היה מתבונן ולעניות דעתי היה פוסק מייד שאנו אגוצנטרים חסרי
תקנה ,מתנשאים ,מרוכזים בעצמנו ועסוקים בעצמנו באופן שאינו
מוכר לו .ודאי השימוש התדיר שלנו במילה "אני" היה מושך את
תשומת ליבו .הוא היה מוסיף ואומר שאנו גם אמיצים מאוד – אומרים
את מה שאנו חושבים ואילו הוא תמיד מתאים את התנהגותו לנסיבות.
הוא היה אומר – אילו יכול – שהוא אינו אלוהים הרשאי להצהיר את
מה הוא חושב ומרגיש .אנו מצידנו היינו משיבים לאברהם שהוא אדם
תלותי מאוד – עסוק בחנופה ובכבוד ומתאים את עצמו לאחר אבל
הוא גם אדם חם מאוד ומכניס אורחים .כך שכל צד אם רק ירצה יוכל
להחמיא לבן התרבות השנייה על התנהגותו ואף לבקר אותה.
אנו מדברים על שתי פרדיגמות חשיבה הנגזרות מחוויה פנימית
עמוקה ביותר – התמקדות בעצמי או באחר .מהתמקדות שונה זאת
נגזרים שני עולמות קוגניטיביים ורגשיים עשירים ומלאים מאין כמוהם.
אלו שתי אופנויות חשיבה שונות הנוגעות כמעט בכל אסוציאציה או
מחשבה כך שמי ששייך לפרדיגמת חשיבה אחת יתקשה להבין את
בעל פרדיגמת החשיבה האחרת.
במונחים תיאורטיים נוכל לומר שבני העת החדשה עברו בחמש-
מאות השנים האחרונות של עידן האורות תהליך של אינדיבידואציה
שגרם להם להיפרד מהקבוצה שהשתייכו אליה במשך כל ההיסטוריה
האנושית .הנפרדות הזאת הניעה את מיקוד השליטה החיצוני ,שהיה
נחלתו של האדם מאז ומתמיד ,לראשונה לעבור פנימה אל תוכו של
הפרט .מעתה האדם חש שהכוח המניע שלו הוא בתוכו ולא מחוצה

398

ד"ר עפר גרוזברד

לו – האדם הפך מתלותי לעצמאי .הוא יכול לקבל אחריות ולשנות
את עצמו ואת סביבתו ,הוא יכול להפנים רגשות וערכים ועתה הם
שלו והוא אינו זקוק עוד לסביבתו כדי לחוש אותם או ליישמם .למשל,
במקום ציות לכללים מתוך פחד התפתח באדם רגש האשמה – כעת
האדם יעניש את עצמו אם לא יעמוד בציפיותיו שלו מעצמו .עצמאות
כזאת והיעדר תלות בסביבה ייחסו בני העת העתיקה לאלוהים .ואכן,
בתנ"ך אלוהים הוא הדמות היחידה שלעיתים נוקטת את כינוי הגוף
"אני" ("אני אדוני אלוהיך .)"...ניתן גם לכנות את שפת העת העתיקה
"שפת האנחנו" לעומת "שפת האני" של העת החדשה .אכן" ,אני" היא
המילה הנפוצה ביותר בשיח של בני התרבות המודרנית .האדם בעת
העתיקה וכן בחברות מסורתיות בנות ימינו מכוון כל הזמן החוצה.
ואילו בעת החדשה התפנה האדם מהלחץ הקבוצתי והחל להתבונן
פנימה אל תוכו ,החלו אינטרוספקציה וכל מה שנגזר ממנה.
אם נדמיין מפגש של בן העת החדשה עם בן העת העתיקה המפגש
יהיה לא מוצלח .האדם המודרני יהיה מכוון לעצמו ואילו בן החברה
המסורתית יהיה מכוון לזה שמכוון לעצמו .מצב לא סימטרי זה מזמין
פיצוץ – אם לא נלמד זה את אופנות החשיבה של זה יהיה קשה
ליצור קשר .במפגש קרוב לוודאי שבן העת החדשה יפתח בדברים,
יציב עצמו במרכז ויספר על עצמו ועל רצונותיו ,ואילו בן החברה
המסורתית יתאים עצמו אליו .אלא שבסיום המפגש בן החברה
המודרנית לא ידע בכלל מה רצה ממנו בן החברה המסורתית משום
שחברו התאים עצמו אליו ולא אמר את שלו .לחלופין ,בן החברה
המסורתית עלול לחוות את בן החברה המודרנית כמי ששקוע עד בלי
די בעצמו ובחשיבותו ואינו רואה איש זולתו .הבחנה זו נכונה כמובן
גם למפגשים בין-תרבותיים בימינו – הצד היוזם אל מול הצד המגיב.
בחמש-מאות השנים האחרונות של העת החדשה במערב,
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כשהאדם נפרד מהקבוצה ,הקונפליקט הבין-אישי הפך לתוך-אישי.
למשל ,חלק מהבושה של העת העתיקה הפך לאשמה בעת החדשה.
כעת אין לאדם צורך שמישהו יראה אותו עושה מעשה שאינו כשורה
כדי לחוש שלא בנוח .הוא עושה לעצמו באמצעות תחושות האשמה
את מה שבעבר הקבוצה עשתה לו באמצעות הבושה .באופן דומה
הכבוד שבא מבחוץ והוא ממוקד באחר הפך למימוש עצמי – כבוד
שהאדם נותן לעצמו – בשעה שהאדם נפרד מהקבוצה והקונפליקט
הבין-אישי הפך לתוך אישי .ההזדהות עם האחר הפכה לאמפתיה
– כעת אני לא צריך להיות כמו האחר .די שאבין אותו .הקונפליקט
הבין-אישי הפך לתוך-אישי גם כשסמכותיות הפכה לתקיפות – כעת
אני כבר לא יכול לצוות על האחר אבל אני כן יכול לעמוד על שלי
("אני עומד על כך .)"...ואכן ,לילד בן החברה המודרנית נדרש זמן
לא מועט ללמוד להיות אמפתי ותקיף .אלה הישגים התפתחותיים
הדורשים יכולת לאינדיבידואציה ולנפרדות כתנאי מוקדם לקיומם,
משום שהתפתחותו הרגשית של הילד בן החברה המודרנית מחקה את
התפתחותה התרבותית של החברה המודרנית בעת החדשה .באופן
דומה הכישורים החברתיים או המניפולציות (בקונוטציה שלילית
יותר) המפותחים כל כך בחברות מסורתיות הפכו ,לצד הפיכת
הקונפליקט הבין-אישי לתוך-אישי ,ליכולת לחשיבה אנליטית .כעת
האדם עושה את התרגילים האלה לבדו עם עצמו .אכן ,בעת החדשה
האדם המודרני שכח את הכישורים החברתיים שהיו מנת חלקו בעברו
התרבותי והאישי ויעיד על כך אוסף הכישורים החברתיים העשיר
הקיים בתנ"ך.
פרדיגמת החשיבה המסורתית מזכירה ללא ספק את אופן חשיבתם
של ילדים .די להתבונן בכיתה של תלמידים שיש בה לא אחת מלך
ומלכה או מקובלים יותר ומקובלים פחות .המניפולציות והרכילויות
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בין הילדים – מי אמר למי מה – פורחות .הם מזכירים לכולנו את עברנו
התרבותי והאישי וכן את הצבע ,העושר האסוציאטיבי והדרמטי שהיה
מנת חלקנו בעבר ומוצג באופן מרשים כל כך בתנ"ך.
אחת התוצאות המשמעותיות ביותר של אותו תהליך שבו הפרט
נפרד מהקבוצה בעת החדשה היתה ההתפתחות של היצירתיות,
המדע והדמוקרטיה .קשה להגדיר יצירתיות אולם היא ההפך מחיקוי,
העתקה והכתבה .יצירתיות מתבטאת בכך שהפרט פונה לעצמו
ושולה מעצמו תכנים שלאחר מכן ידברו אל האחר .על כן בחברות
המסורתיות על פי רוב שולט החיקוי ולא היצירה המקורית ,הדורשת
יכולת אינטרוספקטיבית .המדע אינו אלא היכולת של הפרט לסמוך
על עצמו .כשכוחה של הדת ירד בעת החדשה עלה באופן ישיר כוחו
של המדע – דת מעצם הגדרתה היא בעלת מיקוד שליטה חיצוני
ואילו מדע מעצם הגדרתו הוא בעל מיקוד שליטה פנימי .כך הפך
האדם לסמכות במקום האלוהים .היום כל מורה יאמר לתלמיד
בכיתתו" ,סמוך על עצמך בבואך לפתור תרגיל" .התלמיד יתנתק
מסביבתו ויצלול אל תוך עצמו כדי להתמודד עם הבעיה ,מה שלא
היה אפשרי בעבר .אכן ,כשגלילאו הגיע למסקנה שכדור הארץ סובב
את השמש ולא להפך ושאנו לא מרכז היקום כפי שסברה הכנסייה
נעלבה הכנסייה מאוד והשיבה לו" ,מי אתה שתסמוך על עצמך?!"
הדמוקרטיה התפתחה אף היא בעת החדשה .האדם השתחרר מאחיזת
הסמכות כשנפרד מהקבוצה .מעתה האזרח בוחר את השליט שהוא
משרתו ולא להפך ,כפי שהיה מקובל במשך כל ההיסטוריה האנושית.
בקיצור ,כל אדם הוא מלך.
כשאנו מתבוננים בגיבורי התנ"ך שלנו קל להבחין שאין להם רגשי
אשמה .הם חשים אשמים כשדוחקים אותם אל הקיר ,כשמוכיחים
אותם ומאיימים עליהם .אז הם מודים באשמתם וגם זאת עד חלוף
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זעם .אין באמת הפנמה של אחריות ועל פי רוב הם נוטים להאשים את
האחר .ניכר שהם חיים בעולם פרנואידי של הישרדות ואיום חיצוני
של הקבוצה ולא בעולם שמאפשר להם לצלול אל תוכם ולבחון מה
באמת הם חושבים על סוגיה כלשהי .חסר להם בתוכם מה שאנו
מכנים לעיתים "אזור נטול קונפליקטים" שבו הפרט יכול לשחק
בחופשיות וללא איום .אזור זה מתפתח בתוכנו רק לאחר שנפרדנו
מהקבוצה ועברנו אינדיבידואציה הן בעברנו התרבותי והן בעברנו
האישי .אז אנו יכולים להתלבט ולהרהר ,להתבונן פנימה ולא לדעת
– כל מה שגיבורי התנ"ך לא עושים .הם בעיקר פועלים על המציאות
בדרמטיות ומכאן הניסוח "ויאמר אברהם" ולא "אברהם אמר" ,משום
שלא חווייתו של אברהם במרכז אלא פעולתו.
באופן דומה אצל גיבורי התנ"ך לא התפתחה חשיבה אנליטית.
מניפולציות חברתיות קיימות לרוב אבל לא חשיבה שמתאימה
למתמטיקה למשל ולמדעים .הכישורים החברתיים מכוונים לאחר
ואילו את החשיבה הלוגית ,האנליטית והמופשטת האדם עושה עם
עצמו .כך גיבורי התנ"ך לא יתגוננו בשלל נימוקים רציונליים כעורכי
דין מנוסים .לעומת זאת ,הם ישתמשו בכישוריהם החברתיים כדי
להיחלץ מהמצוקה.
לגיבורי התנ"ך אין "עצמי" מפותח על כל המשתמע מכך .אבל
יש להם יכולת התבוננות עמוקה באחר שחסרה לנו .הם חווים את
עצמם כחלק ממנו ומתנהלים ביחס אליו ולא ביחס לעצמם .אנו
כבר שכחנו שבעברנו האישי – בילדותנו – גם אנו היינו פעם באותו
מקום .בילדות ההתנהגות היתה במרכז ולא העולם הפנימי – הרגשי
והקוגניטיבי – המניע אותה .דומה שאם רצונו של בן החברה המודרנית
להצליח במגעיו עם בן החברה המסורתית עליו לדמיין שהוא קרוב
משפחתו ,משום שעם קרובי משפחתנו אנו מקיימים קשרים פחות

402

ד"ר עפר גרוזברד

נפרדים .לחלופין ,הוא יכול לדמיין שהוא נמצא בקרב קבוצה צפופה
של אנשים באופן שפרטיותו מופרת בכל רגע .כך עשויים להיראות
החיים במסגרת המשפחה המורחבת בחברה מסורתית .מבן החברה
המסורתית נבקש לדמיין שהוא נמצא על אי שבו אנשים חיים בבתים
מרוחקים זה מזה .כך אולי יוכל לחוש משהו מחוויית האינדיבידואציה
– הבדידות הנרקיסיסטית – של העת החדשה.
בני התרבויות הללו נבדלים אלה מאלה בטווח הרגשות
וההתנהגויות שלהם .כלומר ,כל אדם יכול להרגיש כמובן כל רגש
אולם באופן סטטיסטי אנו יכולים לומר משהו על נטייתם של בני
התרבויות האלה .ניתן להתרשם שבמערב המודרני רווחות תחושות
של בדידות ,ריקנות ,שעמום ,דיכאון ,חוסר ערך ,אשמה וייאוש לצד
תקווה ואופטימיות ,התפעלות ,יכולת אמפתית ,מימוש עצמי וכדומה
המכוונות כולן פנימה .בקרב בני החברה המסורתית נמצא תחושות
של כבוד ,בושה ,פחד ,כוח ,נקמה ,שנאה ,קנאה ,התחננות והתחנפות
לצד הזדהות ,רחמים ,שייכות ,כישורים חברתיים וכדומה המכוונים
לאחר .ניתן גם להשוות את בני החברה המסורתית לבני החברה
המודרנית במידת הפסיביות לעומת מידת האקטיביות ,פסימיות
לעומת אופטימיות ,עיסוק בעבר לעומת עיסוק בעתיד ונטייה
להגיב לעומת נטייה ליזום .פערים אלה נובעים מהאמונה של בני
החברה המודרנית ביכולתם לשנות את עצמם ואת סביבתם ,הנובעת
ממיקוד השליטה הפנימי שלהם המעניק להם את התחושה שהכול
תלוי בהם – על כן הם אקטיביים ואופטימיים יותר ,יוזמים ומכוונים
לשינוי ולעתיד ,לעומת בני החברה המסורתית החווים עצמם תלויים
בסביבתם ועל כן ייטו לפסיביות ולפסימיות משום שלהרגשתם אין
ביכולתם להשפיע על חייהם ועל גורלם .מאותה סיבה הם גם לא ייטו
ליזום ויהיו מכוונים להנצחת העבר במסעם אל העתיד.
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ההתפעלות ,שמקובלת בקרב בני החברה המודרנית ,אינה מופיעה
כלל בתנ"ך – איש אינו אומר לחברו "אתה גדול!"" ,כשאתה רוצה
אתה יכול" או "השמיים הם הגבול" .אבל הורים בני החברה המודרנית
יתפעלו מילדם והילד יפנים את ההתפעלות ואחר כך יתפעל מעצמו.
במרוצת השנים הילד יאמין בכוחו ואף יהיה אדם יצירתי .זכור לי
תלמיד בדואי שלי שהבעתי את התפעלותי מעבודתו לפני כל הכיתה.
בהפסקה הוא פנה אלי וביקש שלא אביך אותו שוב כך לפני הכיתה.
הוא חש ,למיטב הבנתי ,שבכך שהפכתי אותו למיוחד הוצאתי אותו
מהקבוצה וייתכן שעוררתי את קנאתם של האחרים .כך הורים בני
החברה המסורתית יגידו שהם אינם רוצים להתפעל מילדם משום
שהם אינם רוצים לגרום לו בעיות.
חשוב להזכיר לעצמנו שבבואנו לדון בחברות מסורתיות ומודרניות
בנות ימינו החלוקה הדיכוטומית המוצגת כאן נעשתה לצרכים
דידקטיים בלבד .כלומר ,כולנו נמצאים היכן שהוא על הרצף בין
"שפת האני" ל"שפת האנחנו" או בין מיקוד שליטה פנימי לחיצוני.
תרבויות ימוקמו על הציר הזה על פי הממוצע של בני התרבות ,וכל
אחד מאיתנו באופן אישי יכול לגלות ברגעים ובמצבים שונים הן נטייה
להתנהגות נפרדת והן נטייה תלותית בסביבתו בהתאם לנסיבות.
אחד ההבדלים הבולטים בין בני החברה המסורתית לבני החברה
מודרנית הוא ההתייחסות למושג האמת .במערב המודרני האמת היא
כמעט בית מקדש .כלומר ,היא הבסיס למדע וליושרו של האדם.
מצפים מהאדם לומר את האמת גם אם קשה לו ,ו"שקרן" היא
בהחלט מילת גנאי .אבל כדי שהפרט יוכל לזהות את האמת שלו
הוא זקוק כתנאי מקדים לביסוס יכולת לנפרדות ולאינטרוספקציה.
כשהאדם חווה עצמו חלק מקבוצה ,האמת שלו או מה שהוא חושב
על משהו באמת אינם חשובים לו כל כך .הרבה יותר חשוב לו הקשר
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עם סביבתו וכדי לרצותה ולהתאים עצמו אליה הוא מוכן לוותר על
האמת הפנימית שלו ,אם הוא בכלל מזהה אותה .כך כשבן החברה
המודרנית שואל את בן החברה המסורתית "מה אתה באמת חושב
על ,"?...אילו יכול בן החברה המסורתית להשיב לו בשפתו הוא היה
אומר לו ש"אמת" היא מילה שלו ,של בן החברה המודרנית .לו עצמו
לא כל כך חשובה האמת שלו או שהוא אפילו אינו יודע מה היא .כך בן
החברה המסורתית יכול לומר ,כפי שציינו" ,לא אמרתי לאבא שלי את
האמת משום שלא רציתי לפגוע בו" .אכן ,הוא העדיף את הקשר על
האמת .לדידו קשר הוא ערך חשוב לא פחות ,וכנראה יותר ,מן האמת.
ואולם לבני החברה המודרנית קשה מאוד לקבל התנהלות כזאת והם
עלולים לחסום את המשך פיתוח היחסים עם בן החברה המסורתית
אם יאשימו אותו בחוסר יושר .עליהם לזכור שבחברה מסורתית קיימת
סלחנות הרבה יותר גדולה למי שאינו אומר את האמת מתוך רצון
לרצות ,להתחנף ,לכבד את האחר ולהתאים עצמו לקבוצה .כך בחברה
הסינית המסורתית גיבור הוא מי שמוותר על דעתו כדי להתאימה
לדעת הקבוצה .לכן חשוב פחות אם היתה או שלא היתה שואה או מה
בדיוק קרה ב 11-בספטמבר (כחמישים אחוז מבני העולם המוסלמי
מאמינים בתיאוריית קונספירציה כלשהי בהקשר זה) .חשוב יותר מה
אומרים המנהיג והקבוצה .אין ספק שמדובר באתגר של קבלה לבן
החברה המודרנית כשהוא נתקל במה שהוא מכנה "שקרים" של בן
החברה המסורתית .באופן מקביל האתגר של בני החברה המסורתית
הוא שלא לראות את בני החברה המודרנית כמתנשאים רק משום
שהם ממוקדים בעצמם ,משתמשים תכופות במילה "אני" ואומרים את
דעתם בחופשיות.
הומור עצמי (היכולת לצחוק על עצמי) ,פורנו ותחרותיות הם
אלמנטים המכוונים פנימה ומרוכזים בפרט באופן נרקיסיסטי ועל כן
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בעיקרון אינם קיימים בתנ"ך .ניסוי יפה שנעשה באפריקה ימחיש
את עניין התחרות בחברות מסורתיות .המשתתפים בניסוי היו קבוצה
של ילדים .הניחו סוכריות מתחת לעץ רחוק ונאמר לילדים שהראשון
שיגיע אל הסוכריות יזכה בהן .הילדים שילבו ידיים זה עם זה ורצו
יחד אל עבר הסוכריות .אחר כך הסבירו שהם אינם יכולים לשמוח
כשחברם עצוב .ההזדהות עם החבר מנעה את התחרות .אכן ,המטלה
ההתפתחותית של ילד בחברה מסורתית קלאסית היא ההשתלבות
בקבוצה ,ואילו בחברה מודרנית המטלה ההתפתחותית היא חשיבה
עצמאית .ילד בחברה המסורתית לא ימרוד בגיל ההתבגרות ,לא יגלה
את עצמו בשיחות נפש עם חבריו ולא יתלבט באשר לבחירת מקצוע
ובחירת בן זוג משום שהוריו יקבעו את כל אלה בעבורו .ילדותו תהיה
על פי רוב המתנה ממושכת לבגרות שבה יקבל זכויות רבות יותר,
משום שבתרבויות אלה הסמכות היא במרכז ולא הילד.
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