
האבולוציה של החשיבה 

מתקופת התנ"ך ועד לעת החדשה

ד"ר עפר גרוזברד

!""
"#$%! &#'% ()" *+,%! -)#.%

.#"'/#+ #,$

"+0" (/)#/+–(" 12)3#")0/4 !* 5)#,36 147/6



האבולוציה של החשיבה 

מתקופת התנ"ך ועד לעת החדשה

ד"ר עפר גרוזברד

The Evolution of Thinking
From Biblical to Modern Times

Dr. Ofer Grosbard

עריכת לשון: איילת בר טל

© כל הזכויות שמורות לד"ר עפר גרוזברד – 2021

אין להעתיק, לצלם, לסרוק, להקליט לפרסם או להפיץ ספר זה או 

חלקים ממנו, בשום צורה ואופן, אמצעי אלקטרוני כלשהו, אינטרנט 

או כל מדיה אחרת – ללא קבלת רשות בכתב מהמחבר.

ISBN: 978-9659282920

תוכן

הקדמה                                                                          5

בראשית                                                                         7

שמות                                                                            139

ויקרא                                                                            147

במדבר                                                                           154

דברים                                                                            162

יהושע                                                                            170

שופטים                                                                         178

שמואל א                                                                        204

שמואל ב                                                                        255

מלכים א                                                                        299

מלכים ב                                                                        330

ישעיהו                                                                          348

ירמיהו                                                                           351

מיכה                                                                             353

זכריה                                                                            355

דברי הימים א                                                                 358

תהילים                                                                          360

איוב                                                                              363



ד"ר עפר גרוזברד

5

הקדמה

אנו  שבו  נפשי  במצב  נמצאים  רובנו  התנ"ך,  את  קוראים  כשאנחנו 

הן  התנ"ך,  בלימודי  מאליו.  כמובן  אלוהים  של  קיומו  את  מקבלים 

במסגרות דתיות והן בחילוניות, דנים בהתנהגותם של גיבורי התנ"ך, 

כך  אלוהים.  לא את  אבל   – אותם  ומבקרים  מוסריותם  שופטים את 

שנים  אלפי  במשך  שולל  אותנו  מוליכים  לדורותיהם  התנ"ך  מחברי 

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. 

הדרך  נסללת  כעת  בצלמו.  אלוהים  את  יצר  האדם  אחרות,  במילים 

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 

אין  אבל  זאת.  המאשש  היסטורי  ממצא  שום  שאין  ולטעון  בהם 

התנהגויותיהן  בתנ"ך,  המופיעות  הדמויות  בין  שהיחסים  מחלוקת 

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 

משלי                                                                             364
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קוהלת                                                                           381

אסתר                                                                            387

נחמיה                                                                            396
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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 

כולנו  נדירה להתפתחות התרבותית שעברנו  לנו הצצה  הוא מעניק 

בינינו  החיים  המסורתית  החברה  בני  את  יותר  טוב  להבין  ומאפשר 

ושומרים במידה מסוימת על אופנות חשיבה זו. 

הקלינית,  הפסיכולוגיה  האחת,  דיסציפלינות.  שתי  מאחד  הספר 

המופיעות  הדמויות  של  הרגשי  עולמן  ואת  התנהגותן  את  הבוחנת 

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. 

יותר  ארוכה  דבר  באחרית  ומסיים  קצרה  בהקדמה  פותח  הספר 

שכותרתה "השפה שנשכחה". הסיבה לכך היא שהספר מבקש ללמד 

כל  לפני  בה  ולהתנסות  למים  לקפוץ  יש  כן  ועל  תרבותית"  "שפה 

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 

יינתן רק בסוף  יותר על השפה שנשכחה  ממקור ראשון. מבט כולל 

הספר, לאחר שהקורא יחוש אותה וצליליה יהיו מוכרים לו. 

בראשית

בריאת העולם – האם באמת יצירה כפי שחשבנו?

ָהְיָתה  ָהָאֶרץ. ב ְוָהָאֶרץ  ְוֵאת  ַמִים  ַהָשּׁ ֵאת  ֱאלִֹהים  ָרא  ָבּ ית  ֵראִשׁ א ְבּ א:  פרק 

ִים. ג ַויֹּאֶמר  ֵני ַהָמּ ֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל-ְפּ ְך ַעל-ְפּ ֹתהּו ָוֹבהּו ְוחֶֹשׁ

ין  ל ֱאלִֹהים ֵבּ ְבֵדּ י-טֹוב ַוַיּ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהאֹור ִכּ ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי-אֹור. ד ַוַיּ

ַוְיִהי-ֶעֶרב  ָלְיָלה  ָקָרא  ְך  ְוַלחֶֹשׁ יֹום  ָלאֹור  ֱאלִֹהים  ְקָרא  ְך. ה ַוִיּ ַהחֶֹשׁ ּוֵבין  ָהאֹור 

ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ֶאָחד.  

ַעׂש  ָלָמִים. ז ַוַיּ ַמִים  ין  ֵבּ יל  ַמְבִדּ ִויִהי  ִים  ַהָמּ תֹוְך  ְבּ ָרִקיַע  ְיִהי  ֱאלִֹהים  ו ַויֹּאֶמר 

ר ֵמַעל  ִים ֲאֶשׁ ַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַמּ ר ִמַתּ ִים ֲאֶשׁ ין ַהַמּ ל ֵבּ ְבֵדּ ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָרִקיַע ַוַיּ

ִני.   ָמִים ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ֵשׁ ְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע ָשׁ ָלָרִקיַע ַוְיִהי-ֵכן. ח ַוִיּ

ה  ָשׁ ָבּ ַהַיּ ַמִים ֶאל-ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה  ַחת ַהָשּׁ ִים ִמַתּ וּו ַהַמּ ִיָקּ ט ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים 

ְרא ֱאלִֹהים  ים ַוַיּ ִים ָקָרא ַיִמּ ה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַמּ ָשׁ ָבּ ְקָרא ֱאלִֹהים ַלַיּ ַוְיִהי-ֵכן. י ַוִיּ

ה  ִרי עֶֹשׂ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפּ א ֵעֶשׂ ֶשׁ א ָהָאֶרץ ֶדּ ְדֵשׁ י-טֹוב. יא ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ַתּ ִכּ

ב  ֵעֶשׂ א  ֶשׁ ֶדּ ָהָאֶרץ  ַוְיִהי-ֵכן. יב ַוּתֹוֵצא  ַעל-ָהָאֶרץ  ַזְרעֹו-בֹו  ר  ֲאֶשׁ ְלִמינֹו  ִרי  ְפּ

י- ִכּ ֱאלִֹהים  ְרא  ַוַיּ ְלִמיֵנהּו  ַזְרעֹו-בֹו  ר  ֲאֶשׁ ִרי  ה-ְפּ עֶֹשׂ ְוֵעץ  ְלִמיֵנהּו  ֶזַרע  ַמְזִריַע 

י.   ִליִשׁ טֹוב. יג ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ְשׁ

ְיָלה  ַהָלּ ּוֵבין  ַהּיֹום  ין  ֵבּ יל  ְלַהְבִדּ ַמִים  ַהָשּׁ ְרִקיַע  ִבּ ְמאֹֹרת  ְיִהי  ֱאלִֹהים  יד ַויֹּאֶמר 

ַמִים  ַהָשּׁ ְרִקיַע  ִבּ ִלְמאֹוֹרת  ִנים. טו ְוָהיּו  ְוָשׁ ּוְלָיִמים  ּוְלמֹוֲעִדים  ְלאֹֹתת  ְוָהיּו 

ֹדִלים ֶאת- ַהְגּ אֹֹרת  ַהְמּ ֵני  ֶאת-ְשׁ ֱאלִֹהים  ַעׂש  ַוְיִהי-ֵכן. טז ַוַיּ ַעל-ָהָאֶרץ  ְלָהִאיר 

ְוֵאת  ְיָלה  ַהַלּ ֶלת  ְלֶמְמֶשׁ ֹטן  ַהָקּ אֹור  ְוֶאת-ַהָמּ ַהּיֹום  ֶלת  ְלֶמְמֶשׁ ֹדל  ַהָגּ אֹור  ַהָמּ

ל  ָמִים ְלָהִאיר ַעל-ָהָאֶרץ. יח ְוִלְמשֹׁ ְרִקיַע ַהָשּׁ ן אָֹתם ֱאלִֹהים ִבּ ֵתּ ַהּכֹוָכִבים. יז ַוִיּ

י-טֹוב. יט ַוְיִהי- ִכּ ְרא ֱאלִֹהים  ַוַיּ ְך  ּוֵבין ַהחֶֹשׁ ין ָהאֹור  ֵבּ יל  ּוְלַהְבִדּ ְיָלה  ּוַבַלּ ּיֹום  ַבּ

ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ְרִביִעי.  

ֵני  ה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל-ָהָאֶרץ ַעל-ְפּ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיּ ִים ֶשׁ ְרצּו ַהַמּ כ ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ִיְשׁ

ה  ַהַחָיּ ל-ֶנֶפׁש  ָכּ ְוֵאת  ֹדִלים  ַהְגּ יִנם  ִנּ ֶאת-ַהַתּ ֱאלִֹהים  ְבָרא  ָמִים. כא ַוִיּ ַהָשּׁ ְרִקיַע 
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י- ְרא ֱאלִֹהים ִכּ ָנף ְלִמיֵנהּו ַוַיּ ל-עֹוף ָכּ ִים ְלִמיֵנֶהם ְוֵאת ָכּ ְרצּו ַהַמּ ר ָשׁ ת ֲאֶשׁ ָהרֶֹמֶשׂ

ים ְוָהעֹוף  ִמּ ַיּ ִים ַבּ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ַהַמּ טֹוב. כב ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ֵלאֹמר ְפּ

י.   ָאֶרץ. כג ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ֲחִמיִשׁ ִיֶרב ָבּ

ְוַחְיתֹו-ֶאֶרץ  ָוֶרֶמׂש  ֵהָמה  ְבּ ְלִמיָנּה  ה  ַחָיּ ֶנֶפׁש  ָהָאֶרץ  ּתֹוֵצא  ֱאלִֹהים  כד ַויֹּאֶמר 

ֵהָמה ְלִמיָנּה  ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת-ַחַיּת ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת-ַהְבּ ְלִמיָנּה ַוְיִהי-ֵכן. כה ַוַיּ

ה  י-טֹוב. כו ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעֶשׂ ְרא ֱאלִֹהים ִכּ ל-ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ַוַיּ ְוֵאת ָכּ

ֵהָמה ּוְבָכל-ָהָאֶרץ  ַמִים ּוַבְבּ ם ּוְבעֹוף ַהָשּׁ ְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָיּ ַצְלֵמנּו ִכּ ָאָדם ְבּ

ֶצֶלם  ְבּ ַצְלמֹו  ְבּ ֶאת-ָהָאָדם  ֱאלִֹהים  ְבָרא  ַעל-ָהָאֶרץ. כז ַוִיּ ָהרֵֹמׂש  ּוְבָכל-ָהֶרֶמׂש 

ָרא אָֹתם. כח ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ַויֹּאֶמר ָלֶהם  ָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבּ ֱאלִֹהים ָבּ

ַמִים  ַהָשּׁ ּוְבעֹוף  ם  ַהָיּ ְדַגת  ִבּ ּוְרדּו  ָה  ְוִכְבֻשׁ ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ  ּוְרבּו  רּו  ְפּ ֱאלִֹהים 

ל- ֶאת-ָכּ ָלֶכם  י  ָנַתִתּ ה  ִהֵנּ ֱאלִֹהים  ַעל-ָהָאֶרץ. כט ַויֹּאֶמר  ת  ָהרֶֹמֶשׂ ה  ּוְבָכל-ַחָיּ

זֵֹרַע  ר-ּבֹו ְפִרי-ֵעץ  ל-ָהֵעץ ֲאֶשׁ ֵני ָכל-ָהָאֶרץ ְוֶאת-ָכּ ר ַעל-ְפּ זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶשׁ ב  ֵעֶשׂ

ּוְלֹכל רֹוֵמׂש  ַמִים  ַהָשּׁ ּוְלָכל-עֹוף  ָהָאֶרץ  ת  ְלָאְכָלה. ל ּוְלָכל-ַחַיּ ִיְהֶיה  ָלֶכם  ָזַרע  

ְרא  ַוְיִהי-ֵכן. לא ַוַיּ ְלָאְכָלה  ב  ֵעֶשׂ ל-ֶיֶרק  ֶאת-ָכּ ה  ַחָיּ ֶנֶפׁש  ר-ּבֹו  ֲאֶשׁ ַעל-ָהָאֶרץ 

י.   ִשּׁ ה-טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר יֹום ַהִשּׁ ה ְוִהֵנּ ר ָעָשׂ ל-ֲאֶשׁ ֱאלִֹהים ֶאת-ָכּ

היוצר הגדול מתבונן סביבו, מניף את שרביטו כקוסם והעולם נוצר. 

בעולם  המתבוננים  שש  עד  שנתיים  בני  ילדים  אחת  לא  חשים  כך 

בסקרנות, מצווים עליו ציוויים בתקווה שיתגשמו – מאמינים לעיתים 

היא  האומניפוטנטית  החוויה  להתגשם.  ביכולתן  מילים,  של  בכוחן 

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 

טוב"  "כי  רוב  פי  על  אומר  הוא  ממעשיו.  מתפעל  ממש  לא  שהוא 

ובמקרה אחד אפילו "טוב מאוד" אבל אין התפעלות אמיתית ותחושות 

גם אינו מהרהר,  יצירה משמעותי. אלוהים  אופוריה המלוות תהליך 

יצירה  תהליך  לכל  שחיוני  מה  פתרונות,  מחפש  ואינו  מתלבט  אינו 

מתייאש  אינו  או מתאכזב,  סובל  אינו  ומתקן,  מנסה  אינו  הוא  גדול. 

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. 

הקבוצתי  מהלחץ  להתפנות  יכול  היה  לא  האדם  ימים  באותם 

מעצמו  להתפעל  בעצמו,  להתמקד  כדי  הסמכות  מדמות  ומהפחד 

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? 

ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ֱאלִֹהים  ְוָכל-ְצָבָאם. ב ַוְיַכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ א ַוְיֻכּלּו  ב:  פרק 

ה. ג ַוְיָבֶרְך  ר ָעׂשָ ל-ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

ָרא  ר-ּבָ ֲאׁשֶ ל-ְמַלאְכּתֹו  ִמּכָ ַבת  ׁשָ בֹו  י  ֹאתֹו ּכִ ׁש  ַוְיַקּדֵ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ֶאת-יֹום  ֱאלִֹהים 

ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות.  

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" 

בני  שגם  רוצה  ואני  עושה  שאני  מה  את  מברך  תמיד  אני  אלוהים: 

האדם יעשו כמוני. 

סיפור גן עדן א – איך יוצרים תחושת קונספירציה?

ַמת  יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ יֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ָהֲאָדָמה ַוּיִ פרק ב: ז ַוּיִ

ם  ׂשֶ ַוּיָ ֶדם  ִמּקֶ ֵעֶדן  ן-ּבְ ּגַ ֱאלִֹהים  ְיהָוה  ע  ּטַ ח ַוּיִ ה.  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ים  ַחּיִ

ֶנְחָמד  ל-ֵעץ  ּכָ ִמן-ָהֲאָדָמה  ֱאלִֹהים  ְיהָוה  ְצַמח  ט ַוּיַ ָיָצר.  ר  ֲאׁשֶ ֶאת-ָהָאָדם  ם  ׁשָ

ַעת טֹוב ָוָרע. י ְוָנָהר יֵֹצא  ן ְוֵעץ ַהּדַ תֹוְך ַהּגָ ים ּבְ ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחּיִ

ָהֶאָחד  ם  ים. יא ׁשֵ ָראׁשִ ָעה  ְלַאְרּבָ ְוָהָיה  ֵרד  ִיּפָ ם  ָ ּוִמּשׁ ן  ֶאת-ַהּגָ קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן 

ָהָאֶרץ  ּוְזַהב  ָהב. יב  ַהּזָ ם  ר-ׁשָ ֲאׁשֶ ַהֲחִויָלה  ל-ֶאֶרץ  ּכָ ֵאת  ַהּסֵֹבב  הּוא  יׁשֹון  ּפִ

ַהּסֹוֵבב  יחֹון הּוא  ּגִ ִני  ֵ ַהּשׁ ָהר  ם-ַהּנָ ַֹהם. יג ְוׁשֵ ַהּשׁ ְוֶאֶבן  ֹדַלח  ַהּבְ ם  ׁשָ ַהִהוא טֹוב 

ּור  ַאּשׁ ִקְדַמת  ַההֵֹלְך  הּוא  ֶקל  ִחּדֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָהר  ַהּנָ ם  ּכּוׁש. יד ְוׁשֵ ל-ֶאֶרץ  ּכָ ֵאת 

ְבַגן-ֵעֶדן  ֵחהּו  ּנִ ַוּיַ ח ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם  ּקַ ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת. טו ַוּיִ ָהר  ְוַהּנָ

ָאֹכל  ן  ְיהָוה ֱאלִֹהים ַעל-ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמּכֹל ֵעץ-ַהּגָ ְמָרּה. טז ַוְיַצו  ּוְלׁשָ ְלָעְבָדּה 

מֹות  ּנּו  ִמּמֶ ֲאָכְלָך  יֹום  ּבְ י  ּנּו ּכִ ִמּמֶ תֹאַכל  לֹא  ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ּתֹאֵכל. יז ּוֵמֵעץ 

ֵעֶזר  ה-ּלֹו  ֶאֱעׂשֶ ְלַבּדֹו  ָהָאָדם  ֱהיֹות  לֹא-טֹוב  ֱאלִֹהים  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר  מּות. יח  ּתָ

ַמִים  ָ ל-עֹוף ַהּשׁ ֶדה ְוֵאת ּכָ ת ַהּשָׂ ל-ַחּיַ ֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן-ָהֲאָדָמה ּכָ ֶנְגּדֹו. יט ַוּיִ ּכְ

ה הּוא  ר ִיְקָרא-לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ ְקָרא-לֹו ְוֹכל ֲאׁשֶ ֵבא ֶאל-ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה-ּיִ ַוּיָ

ֶדה  ַהּשָׂ ת  ַחּיַ ּוְלכֹל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוְלעֹוף  ֵהָמה  ְלָכל-ַהּבְ מֹות  ׁשֵ ָהָאָדם  ְקָרא  מֹו. כ ַוּיִ ׁשְ

ן  יׁשָ ָמה ַעל-ָהָאָדם ַוּיִ ְרּדֵ ל ְיהָוה ֱאלִֹהים ּתַ ּפֵ ֶנְגּדֹו. כא ַוּיַ ּוְלָאָדם לֹא-ָמָצא ֵעֶזר ּכְ

ָלע  ֶאת-ַהּצֵ ֱאלִֹהים  ְיהָוה  ֶבן  ה. כב ַוּיִ ּנָ ְחּתֶ ּתַ ר  ׂשָ ּבָ ְסּגֹר  ַוּיִ ְלעָֹתיו  ִמּצַ ַאַחת  ח  ּקַ ַוּיִ

ַעם  ה ַוְיִבֶאָה ֶאל-ָהָאָדם. כג ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ֹזאת ַהּפַ ָ ר-ָלַקח ִמן-ָהָאָדם ְלִאּשׁ ֲאׁשֶ

י ֵמִאיׁש ֻלְקָחה-ּזֹאת. כד ַעל- ה ּכִ ָ ֵרא ִאּשׁ ִרי ְלֹזאת ִיּקָ ׂשָ ר ִמּבְ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבׂשָ

ְהיּו  כה ַוּיִ ֶאָחד.  ר  ְלָבׂשָ ְוָהיּו  ּתֹו  ִאׁשְ ּבְ ְוָדַבק  ְוֶאת-ִאּמֹו  ֶאת-ָאִביו  ַיֲעָזב-ִאיׁש  ן  ּכֵ

ׁשּו.  ּתֹו ְולֹא ִיְתּבֹׁשָ ים ָהָאָדם ְוִאׁשְ ֵניֶהם ֲערּוּמִ ׁשְ

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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הוא  למה  כן,  אם  ימות.  אחרת  הדעת,  מעץ  לאכול  שלא  האדם  על 

הוא  בילדיו.  מוחלטת  שליטה  רצה  הקדמון  האב  בגן?!  אותו  נטע 

להיות  רוצים  הם  אותו:  ליישב  דרך  להם  קונפליקט שאין  להם  יצר 

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 

"אני"  אין לכל אחד מהם  "בשר אחד". כאילו  הוא אומר להם שהם 

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. 

ההווה,  של  והן  העבר  של  הן  מסורתיות,  שבחברות  פלא  אין 

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 

זה  יהיה  יותר מצד הסמכות,  והם חשים כמריונטות. לשקיפות רבה 

עד  שנים  אלפי  כמה  עוד  להמתין  האדם  יצטרך  שליט,  או  הורה 

להתפתחותה של החברה המודרנית בעת החדשה. בחברה זו ייעלמו 

מרבית תיאוריות הקונספירציה. 

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?!

אלוהים  מניפולציה  איזו  רואים  לא  אתם  וחווה,  אדם  מודרני:  אדם 

עושה לכם?

אדם וחווה: אלוהים הוא טוב. 

סיפור גן עדן ב – איך יוצרים חטא קדמון?

ה ְיהָוה ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר  ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ת ַהּשָׂ ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ פרק ג: א ְוַהּנָ

ה  ָ ָהִאּשׁ ן. ב ַוּתֹאֶמר  ַהּגָ ֵעץ  ִמּכֹל  תֹאְכלּו  לֹא  ֱאלִֹהים  י-ָאַמר  ּכִ ַאף  ה  ָ ֶאל-ָהִאּשׁ

ֱאלִֹהים  ָאַמר  ן  תֹוְך-ַהּגָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ִרי  ג ּוִמּפְ נֹאֵכל.  ן  ֵעץ-ַהּגָ ִרי  ָחׁש ִמּפְ ֶאל-ַהּנָ

ה לֹא- ָ ֶאל-ָהִאּשׁ ָחׁש  ַהּנָ ֻמתּון. ד ַוּיֹאֶמר  ן-ּתְ ּבֹו ּפֶ עּו  ִתּגְ ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ תֹאְכלּו  לֹא 

ּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י יֵֹדַע ֱאלִֹהים ּכִ ֻמתּון. ה ּכִ מֹות ּתְ

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה-הּוא  ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ אלִֹהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע. ו ַוּתֵ ּכֵ

ּה  ִעּמָ ּה  ם-ְלִאיׁשָ ּגַ ן  ּתֵ ַוּתִ ַוּתֹאַכל  ְריֹו  ִמּפִ ח  ּקַ ַוּתִ יל  ּכִ ְלַהׂשְ ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד  ָלֵעיַנִים 

ֲעׂשּו  רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוּיַ ְתּפְ ם ֵהם ַוּיִ י ֵעיֻרּמִ ְדעּו ּכִ ֵניֶהם ַוּיֵ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ַוּיֹאַכל. ז ַוּתִ

א  ְתַחּבֵ ן ְלרּוַח ַהּיֹום ַוּיִ ּגָ ְך ּבַ ְמעּו ֶאת-קֹול ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמְתַהּלֵ ׁשְ ָלֶהם ֲחגֹֹרת. ח ַוּיִ

ְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל- ן. ט ַוּיִ ַהּגָ תֹוְך ֵעץ  ּבְ ֵני ְיהָוה ֱאלִֹהים  ּתֹו ִמּפְ ְוִאׁשְ ָהָאָדם 

ָאנִֹכי  י-ֵעיֹרם  ּכִ ָוִאיָרא  ן  ּגָ ּבַ י  ַמְעּתִ ׁשָ ה. י ַוּיֹאֶמר ֶאת-ֹקְלָך  ּכָ ַאּיֶ ַוּיֹאֶמר לֹו  ָהָאָדם 

י  יִתיָך ְלִבְלּתִ ר ִצּוִ ה ֲהִמן-ָהֵעץ ֲאׁשֶ י ֵעיֹרם ָאּתָ יד ְלָך ּכִ ָוֵאָחֵבא. יא ַוּיֹאֶמר ִמי ִהּגִ

י  ִדי ִהוא ָנְתָנה-ּלִ ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ . יב ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם  ָהִאּשׁ ּנּו ָאָכְלּתָ ֲאָכל-ִמּמֶ

ה  ָ ית ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ ה ַמה-ּזֹאת ָעׂשִ ָ ִמן-ָהֵעץ ָואֵֹכל. יג ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ָלִאּשׁ

יָת ּזֹאת ָארּור  י ָעׂשִ ָחׁש ּכִ יַאִני ָואֵֹכל. יד ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל-ַהּנָ ִ ָחׁש ִהּשׁ ַהּנָ

ל-ְיֵמי  ּכָ ּתֹאַכל  ְוָעָפר  ֵתֵלְך  חְֹנָך  ַעל-ּגְ ֶדה  ַהּשָׂ ת  ַחּיַ ּוִמּכֹל  ֵהָמה  ל-ַהּבְ ִמּכָ ה  ַאּתָ

ה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש  ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאּשׁ ית ּבֵ יָך. טו ְוֵאיָבה ָאׁשִ ַחּיֶ
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ֶעֶצב  בֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ּבְ ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר ַהְרּבָ ָ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. טז ֶאל-ָהִאּשׁ ה ּתְ ְוַאּתָ

ַמְעּתָ  י-ׁשָ ּכִ ָאַמר  ְך. יז ּוְלָאָדם  ל-ּבָ ִיְמׁשָ ְוהּוא  ׁשּוָקֵתְך  ּתְ ְך  ְוֶאל-ִאיׁשֵ ָבִנים  ְלִדי  ּתֵ

ֲארּוָרה  ּנּו  ִמּמֶ תֹאַכל  לֹא  ֵלאֹמר  יִתיָך  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ִמן-ָהֵעץ  ַוּתֹאַכל  ָך  ּתֶ ִאׁשְ ְלקֹול 

ְצִמיַח ָלְך  ּתַ ר  ְוַדְרּדַ יָך. יח ְוקֹוץ  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ה  בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ּבְ ֲעבּוֶרָך  ּבַ ָהֲאָדָמה 

ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל-ָהֲאָדָמה  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת  ֶדה. יט ּבְ ַהּשָׂ ב  ְוָאַכְלּתָ ֶאת-ֵעׂשֶ

ּתֹו  ִאׁשְ ם  ׁשֵ ָהָאָדם  ְקָרא  כ ַוּיִ ׁשּוב.  ּתָ ְוֶאל-ָעָפר  ה  ַאּתָ י-ָעָפר  ְחּתָ ּכִ ֻלּקָ ה  ּנָ ִמּמֶ י  ּכִ

ְתנֹות  ּתֹו ּכָ ַעׂש ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ ל-ָחי. כא ַוּיַ י ִהוא ָהְיָתה ֵאם ּכָ ה ּכִ ַחּוָ

ּנּו ָלַדַעת טֹוב  ַאַחד ִמּמֶ ם. כב ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ ׁשֵ ְלּבִ עֹור ַוּיַ

ֵחהּו  ּלְ ים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם. כג ַוְיׁשַ ם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ן-ִיׁשְ ה ּפֶ ָוָרע ְוַעּתָ

ֶאת- ַוְיָגֶרׁש  ם. כד  ָ ִמּשׁ ח  ֻלּקַ ר  ֲאׁשֶ ֶאת-ָהֲאָדָמה  ַלֲעֹבד  ן-ֵעֶדן  ִמּגַ ֱאלִֹהים  ְיהָוה 

מֹר  ֶכת ִלׁשְ ְתַהּפֶ ֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ֶדם ְלַגן-ֵעֶדן ֶאת-ַהּכְ ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ָהָאָדם ַוּיַ

ים.   ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ ֶאת-ּדֶ

המניפולטיבי  העולם  את  לנו  תגלה  בטקסט  וקפדנית  זהירה  קריאה 

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 

הדעת.  מעץ  לאכול  עליו  אוסר  הוא  כן  ועל  לשליטתו  נתון  ובעיקר 

הנחש גם מוסיף ומגלה לאישה את סודו של אלוהים, שאינו מתכוון 

באמת להרוג את מי שיאכל מעץ הדעת פשוט משום שלאחר שהאדם 

מבין  כך  כמוהו.  וחזק  כאלוהים  פיקח  יהיה  הוא  הדעת  מעץ  יאכל 

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. 

הם  ואז  הנחש  של  בעצתו  הדעת  מעץ  אוכלים  והאישה  האיש 

מבינים שהם עירומים. הם כבר לא כמו בעלי החיים או כמו ילדים 

קולו של  את  עירומים. הם שומעים  לכך שהם  ערים  קטנים שאינם 

אלוהים ומתחבאים. 

האדם  את  שואל  הוא  שלו.  במניפולציות  ממשיך  הקדמון  האב 

"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 

הראשי.  האחראי  הוא  המסית  לכן  מסוכנת.  היא  הסתה  כל  ונפרדת 

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 

שבני  דומה  המסורתית  החברה  בני  עם  המודרנית  החברה  בני  של 

החברה המודרנית אינם מבינים את תופעת היעדר האחריות האישית 

הרווחת בחברות מסורתיות רבות. הם סומכים על התחייבות אישית 

או  – אצל המנהיג  ואינם מבינים שמקור הסמכות הוא מחוץ לפרט 

הקבוצה – ולא בתוכו. 

האישה  בין  סכסוך  יצירת  הוא  הקדמון  האב  של  מהעונש  חלק 

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 

עבד  האדם  הלידה,  בשעת  עזים  כאבים  היו  לאישה  גחונו,  על  הלך 

כך  העפר.  אל  ושבו  דבר  של  בסופו  מתו  וכולם  האדמה  את  קשה 

שבאותם ימים אם מישהו סבל הניחו שכנראה הגיע לו עונש. בימינו 

המסורתיות.  מהחברות  ובחלק  ילדים  אצל  שכיחה  הזאת  התפיסה 

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 

זהו  אבל   – כפול  עונש  לו  נותנת  לנפגע  כזאת  אכזרית  שהתייחסות 

אין ברבים מאיתנו בני החברה  טבע האדם, ההפך מאמפתיה. האם 

והקשיים  שהכאבים  חש  שהאדם  אלה,  מסממנים  משהו  המודרנית 

אינם אלא עונש על מעללים? כך למשל חברות  או של האחר  שלו 

מודרניות צריכות לעמול קשה כדי לעזור לאזרחים מן השורה לקבל 

אנשים בעלי מוגבלויות אל מול דחף – לא מודע בחלקו – של דחייה. 

ויהיו  החיים  גם מעץ  יאכלו  עתה האב הקדמון מפחד שצאצאיו 

כמוהו בני אלמוות, ועל כן הוא מגרש אותם מגן עדן. 

לעיתים קרובות ילד מוכה יתקשה להטיל את האחריות על אביו 

ועל  האב  של  הפתולוגיה  סביב  נבנתה  אישיותו  שכל  משום  המכה, 

ולכן  מכיר  שהוא  היחיד  היחס  היא  האלימות  אותו.  מצדיק  הוא  כן 

לא יוכל לוותר עליה. מבחינת הילד, גרוע אלף מונים להישאר ללא 

כל התייחסות של האב. יתרה מזו, אם הוא ראוי למכות שהוא מקבל 

ראוי  הוא  למה  להבין  צריך  רק  הוא  בעולם.  והיגיון  סדר  שיש  הרי 

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 

ודאי  אלוהים  בדיוק עשו.  ומה  למה  יודעים  אינם  רק  מאלוהים, הם 

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 

יודעים  אינם  וחווה  שאדם  הוא  המעניין  מבוטל.  היה  ודאי  חייהם 

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?

ֶלד ֶאת-ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ה ִאׁשְ פרק ד: א ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת-ַחּוָ

ֶאת-ְיהָוה .ב ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת-ָאִחיו ֶאת-ָהֶבל ַוְיִהי-ֶהֶבל רֵֹעה ֹצאן ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד 

ִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליהָוה. ד ְוֶהֶבל ֵהִביא  ֵבא ַקִין ִמּפְ ץ ָיִמים ַוּיָ ֲאָדָמה. ג ַוְיִהי ִמּקֵ

ע ְיהָוה ֶאל-ֶהֶבל ְוֶאל-ִמְנָחתֹו. ה ְוֶאל-ַקִין  ׁשַ ֹכרֹות ֹצאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוּיִ ַגם-הּוא ִמּבְ

ה  ָניו. ו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ָקִין ָלּמָ לּו ּפָ ּפְ ַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוּיִ ָעה ַוּיִ ְוֶאל-ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ

ַתח  ַלּפֶ ֵתיִטיב  לֹא  ְוִאם  ֵאת  ׂשְ יִטיב  ִאם-ּתֵ ָפֶניָך. ז ֲהלֹוא  ָנְפלּו  ה  ְוָלּמָ ָלְך  ָחָרה 

ָאִחיו  ֶאל-ֶהֶבל  ַקִין  ל-ּבֹו. ח ַוּיֹאֶמר  ְמׁשָ ּתִ ה  ְוַאּתָ ׁשּוָקתֹו  ּתְ ְוֵאֶליָך  רֵֹבץ  את  ַחּטָ

ַהְרֵגהּו. ט ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַקִין  ָקם ַקִין ֶאל-ֶהֶבל ָאִחיו ַוּיַ ֶדה ַוּיָ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ַוְיִהי ּבִ

ֵמי  יָת קֹול ּדְ י ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי. י ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעׂשִ ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעּתִ

ְצָתה  ר ּפָ ה ִמן-ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ה ָארּור ָאּתָ ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן-ָהֲאָדָמה. יא ְוַעּתָ

ת- י ַתֲעֹבד ֶאת-ָהֲאָדָמה לֹא-תֵֹסף ּתֵ ֶדָך. יב ּכִ ֵמי ָאִחיָך ִמּיָ יָה ָלַקַחת ֶאת-ּדְ ֶאת-ּפִ

ׂשֹא. יד ֵהן  דֹול ֲעו ִֹני ִמּנְ ְהֶיה ָבָאֶרץ. יג ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל-ְיהָוה ּגָ ּכָֹחּה ָלְך ָנע ָוָנד ּתִ

ָאֶרץ ְוָהָיה  ֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ֶניָך ֶאּסָ ֵני ָהֲאָדָמה ּוִמּפָ ּתָ אִֹתי ַהּיֹום ֵמַעל ּפְ ַרׁשְ ּגֵ

ם  ׂשֶ ַוּיָ ם  ֻיּקָ ְבָעַתִים  ׁשִ ַקִין  ל-הֵֹרג  ּכָ ָלֵכן  ְיהָוה  לֹו  טו ַוּיֹאֶמר  ַיַהְרֵגִני.  ָכל-ֹמְצִאי 

ל-מְֹצאֹו.  י ַהּכֹות-ֹאתֹו ּכָ ְיהָוה ְלַקִין אֹות ְלִבְלּתִ

ההורה הוא אלוהים של התינוק והוא אמור לספק לו את כל מחסורו. 

כך כנראה חווה התינוק את ההורה ועל כן בבגרותנו המצאנו לנו את 

אחרת  ילדותנו.  של  התומך  להורה  המשך  אחר  בחיפושנו  האלוהים 

קשה להבין את הכמיהה החזקה כל כך של מיליונים לאלוהים. אבל 

המנחה  את  ולקבל  ילדיו  בין  לסכסך  בוחר  עולם"  "בורא  בסיפורנו 

של הבל ולא של קין. כך הוא שולט בהם, נגדו הם יתקשו להתאחד 

קרבתו  על  בהבל  ומקנא  מאוד  נפגע  שקין  פלא  אין  ולהתקומם. 

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 

ייגמר טוב. לאחר שקין  זה לא  שעליו לשאת את כאבו שאם לא כן 

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 

ניתן  לא  שלאלוהים  ההרגשה  את  לקין  להעניק  ואף  השקר  על  וגם 

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 

הנחקר  אם  יגלו  רק  לא  זו  בדרך  עליהן.  התשובה  את  יודעים  שהם 

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 

למשל,  הזאת.  בטכניקה  להשתמש  עשויים  מסורתיות,  בחברות  רוב 

הילדה  בגן.  אכלה  היא  אם  מהגן  שחזרה  הילדה  את  ישאל  ההורה 

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 

ההורה  באחריות  הכרה  לשם  ההורה.  את  ולהאשים  כוחות  לאחד 
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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 

 – שוויון  לחפש  אינו  המפתח  יריבות.  לא  אם  תחרות  בכך  ומעודד 

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 

ואומר שבאין מקום של קבע אנשים  עזרתו של אלוהים  מבקש את 

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 

אלוהים  את  מחקה  כנראה  קין  אבל  שעשה.  במה  ולהודות  האמת 

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 

שמעשים  ולהאמין  אופטימיים  להיות  קשה  צער  והבעת  אחריות 

כאלה לא יישנו. אכן, גיבורי התנ"ך על פי רוב אינם מקבלים אחריות 

נענשו.  או  שנתפסו  לאחר  רק  שעשו  במה  מודים  הם  מעשיהם.  על 

שייתכן  חיצוני  מאיום  נובעות  שאינן  אדם  של  עצמאיות  מחשבות 

שלא נהג כשורה, אינן שכיחות, אם בכלל, והאנושות תצטרך להמתין 

לרגשי אשמה אלה עוד כמה אלפי שנים. 

אדם מודרני: אלוהים, למה אתה שואל את קין איפה אחיו הבל? הרי 

אתה יודע היכן הוא!

לא  שלי  שידע  כדי  בשקר  אותו  לתפוס  רוצה  פשוט  אני  אלוהים: 

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?

בֹת ִלּבֹו ַרק ַרע  ָאֶרץ ְוָכל-ֵיֶצר ַמְחׁשְ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ ְרא ְיהָוה ּכִ פרק ו: ה ַוּיַ

ב ֶאל-ִלּבֹו. ז ַוּיֹאֶמר  ְתַעּצֵ ָאֶרץ ַוּיִ ה ֶאת-ָהָאָדם ּבָ י-ָעׂשָ ֶחם ְיהָוה ּכִ ּנָ ל-ַהּיֹום. ו ַוּיִ ּכָ

ֵהָמה ַעד- ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד-ּבְ ָראִתי ֵמַעל ּפְ ר-ּבָ ְיהָוה ֶאְמֶחה ֶאת-ָהָאָדם ֲאׁשֶ

ֵעיֵני ְיהָוה.   יִתם. ח ְונַֹח ָמָצא ֵחן ּבְ י ֲעׂשִ י ּכִ י ִנַחְמּתִ ָמִים ּכִ ָ ֶרֶמׂש ְוַעד-עֹוף ַהּשׁ

ֵניֶהם  י-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ ּכִ א ְלָפַני  ר ּבָ ׂשָ ל-ּבָ יג ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנַֹח ֵקץ ּכָ

ֶאת- ה  ֲעׂשֶ ּתַ ים  ִקּנִ ֲעֵצי-גֶֹפר  ַבת  ּתֵ ְלָך  ה  יד ֲעׂשֵ ֶאת-ָהָאֶרץ.  ִחיָתם  ַמׁשְ ְוִהְנִני 

ּבּול ַמִים  ּכֶֹפר. יז ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת-ַהּמַ ִית ּוִמחּוץ ּבַ ָבה ְוָכַפְרּתָ אָֹתּה ִמּבַ ַהּתֵ

ָאֶרץ  ר-ּבָ ָמִים ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ַחת ַהּשׁ ים ִמּתַ ר-ּבֹו רּוַח ַחּיִ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ל-ּבָ ֵחת ּכָ ַעל-ָהָאֶרץ ְלׁשַ

י- ָך ּוְנׁשֵ ּתְ ה ּוָבֶניָך ְוִאׁשְ ָבה ַאּתָ ְך ּוָבאָת ֶאל-ַהּתֵ ִריִתי ִאּתָ ִיְגָוע. יח ַוֲהִקמִֹתי ֶאת-ּבְ

ְלַהֲחֹית  ָבה  ֶאל-ַהּתֵ ִביא  ּתָ ִמּכֹל  ַנִים  ׁשְ ר  ׂשָ ל-ּבָ ִמּכָ ל-ָהַחי  ְך. יט ּוִמּכָ ִאּתָ ָבֶניָך 

ְך ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו. ִאּתָ

ּוְבָכל- ה  ּוַבַחּיָ ֵהָמה  ּוַבּבְ עֹוף  ּבָ ַעל-ָהָאֶרץ  ָהרֵֹמׂש  ר  ׂשָ ל-ּבָ ּכָ ְגַוע  ז: כא ַוּיִ פרק 

יו  ַאּפָ ּבְ ים  ַחּיִ ַמת-רּוַח  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם. כב ּכֹל  ְוֹכל  ַעל-ָהָאֶרץ  ֵֹרץ  ַהּשׁ ֶרץ  ֶ ַהּשׁ

ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם  ר ַעל-ּפְ ל-ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַמח ֶאת-ּכָ ָחָרָבה ֵמתּו. כג ַוּיִ ר ּבֶ ִמּכֹל ֲאׁשֶ

ר  ֶאר ַאְך-נַֹח ַוֲאׁשֶ ָ ּשׁ חּו ִמן-ָהָאֶרץ ַוּיִ ּמָ ַמִים ַוּיִ ָ ֵהָמה ַעד-ֶרֶמׂש ְוַעד-עֹוף ַהּשׁ ַעד-ּבְ

ים ּוְמַאת יֹום. ִ ִים ַעל-ָהָאֶרץ ֲחִמּשׁ רּו ַהּמַ ְגּבְ ָבה. כד ַוּיִ ּתֵ ִאּתֹו ּבַ


