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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

אדם מודרני :אלוהים ,למה נטעת את שני העצים בגן עדן? הרי ידעת
שהפרי יגרה את אדם וחווה.

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.

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.
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ֹ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

למכות ומה עשה לא כשורה כדי למנוע את הישנותן .אבל אם האב
אינו צודק ,אם הוא סדיסט חסר תקנה שיכול להתעלל בילד כאוות

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

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.
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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.

לאלוהים" .בורא עולם" אינו מתנצל על חוסר ההגינות שלו .תחת זאת
הוא משחק בכאבו של קין .ראשית כרגיל הוא שואל אותו" :למה חרה

אלוהים :זאת הדרך המושלמת למנוע מהם למרוד בי .אתה לא מבין?!

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

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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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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