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הקשת בענן
מנגנון שליטה בחרון

יאיר לורברבוים

א
אחד מן התארים הבולטים שמייחס המקרא, ובמיוחד התורה, לאל היא קנאה )“כי 
ה‘  )“כי  משמותיו  אחד  אף  הוא  “קנא“  ד(.  כ,  שמות  קנא“,  אל  אלהיך  ה‘  אנכי 
ממהות  משהו  כידוע  מציין  במקרא  שם  יד(;1  לד,  שם  הוא“,  קנא  אל  שמו  קנא 
מושאו.2 שוב ושוב באות במקרא הזהרות שלא לעורר את קצף האל, ומתוארות בו 
עלילות ששיאן הוא חרון אפו, ואחר כך ניסיון נואש לפייסו.3 אין זה מקרה שקנאת 

ראו עוד למשל: “לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה‘ אלהיך אל קנא“ )שמות כ, ד(,   1
וכמוהם הרבה. התורה מתארת לכאורה את ה‘ כ“אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד“ )שמות 
תכונותיו  תיאור  אינם  הם  כי  בבירור  פסוקים אלה מעלה  קרובה של  קריאה  ואולם  ו(,  לד, 
של האל אלא תפילה )בעלת אופי כעין מאגי־מניפולטיבי( שתכליתה להפיג את זעם האל 
ולהרגיעו בעת רתחה. עמדו על כך כבר חז“ל )בבלי, ראש השנה יז ע“ב(. על פרשה זו ראו, י‘ 
מופס, “בין רחמים לדין: תפילתם של נביאים“, תורה נדרשת, חיבורים בשאלות יסוד בעולמו 
במקרא  ודת  לשון  חוק  ושמחה,  אהבה  ]=הנ“ל,   87-39 עמ‘   ,1984 אביב  תל  המקרא,  של 
ובספרות חז“ל, תרגם א‘ מלצר, ירושלים תשס“ד, עמ‘ 41-9, במיוחד עמ‘ 19-17, ההפניות 

להלן ל“אהבה ושמחה“[.
כך למשל גם בתהלים קיא, ט: “פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו“. השוו   2
ישעיה ז, טו: “כי כה אמר רם ונִשא ׁשֹכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון“, וראו גם שמות 
טו, ג: “ה‘ איש מלחמה ה‘ שמו“ )וכמוהו עמוס ה, ח; ט, ו; ירמיה לג, ב(, ומשמעותו, כדברי 
אברהם אבן עזרא )שמות שם(: “עתה יודע שמו“. עם זאת, גם צירוף זה קשור לקנאת האל 
ולנקמתו באויביו במלחמה, וכמוהו הצירוף: “ה‘ צבאות שמו“, המופיע הרבה אצל הנביאים, 

ראו למשל: ישעיה מז, ד; מח, ב; ירמיה י, טז; לא, לד; לב, יח; מו, יח.
מקורות בולטים לעניין התפרצות זעם האל בתורה הם: אברהם וסדום )בראשית יח-יט(, פרשת   3
מות בני אהרון )ויקרא י(, עניין ההגבלה בהר סיני )“פן יפרץ בם“, שמות יט(, פרשת חטא העגל 
)שמות לב-לד(, פרשת קברות התאווה )במדבר יא(, פרשת המרגלים )במדבר יד(, פרשת קורח 
)מדבר טז-יז(, עניין קנאת פנחס )במדבר כה(, ולעיין האזהרות ראו למשל עניין עיר הנידחת 
בדברים )יג, יח(, פרשת הקללות )דברים כח; כט, ט-כח( ובשירת האזינו )דברים לב, טז-לה(, 
שהיא שילוב של עלילה ואזהרה. שאר חלקי המקרא מלאים במוטיב הזה. כך למשל מוטיב 

חרון אף האל הוא מרכזי בספר שופטים; ראו למשל הסיכום ה“מבני“ בשופטים ב, ואכמ“ל. 
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נקמה  גערה,  זעם,  שנאה,  קצף,  כעס,  חרון,  רבים:  לכינויים  בכתובים  זוכה  האל 
ועוד.4 לקנאת האל במקרא צדדים הרבה, וגם ההתמודדות עמה — של נביאיו, של 
עמו וראש לכול של האל עצמו — לובשת צורות רבות. את המקרא, ובמיוחד את 

התורה, ניתן אכן לקרוא כתולדות “הזעם הקדוש“ ואופני ריסונו.5 
עלילת  שבסוף  בענן,  הקשת  היא  הברית“,  “אות  בפרשת  מתמקד  זה  מאמר 
יוצר  כמנגנון שהאל  לקרוא  מציע  אני  פרשת הקשת  את  בראשית.  בספר  המבול 
לעצמו כדי לשלוט בקנאתו המתפרצת בשל ההשחתה של בני האדם. לפי הצעתי, 
 anger management( הקשת היא אפוא כעין כלי בידי האל לריסון כעסו וחרונו 
הבריאה  סיפור  מתפרש  שבו  יותר,  רחב  מחיבור  פרק  הוא  זה  מאמר   .)device
עמל,  בדי  האל,  לומד  שבמוקדה  כעלילה  ו-ט(,  א-ב,  פרקים  )בראשית,  והמבול 

להשתלט ולרסן את זעמו המתפרץ.6
מופיעות  אינן  הרבה,  במקרא  כאמור  השכיחות  וכיו“ב,  חרון  קנאה,  הלשונות 
בסיפור הבריאה והמבול. ברם, עוד בישעיה, במה שנראה כפרשנות פנים מקראית, 

על כינויים אלה, ראו TDOT, 13 (2004), pp. 53-58 ,”קנא .E. Rueter, “s.v, והספרות שאליה   4
הוא מפנה. על קנאות במקרא, ראו י‘ קנוהל, אמונות במקרא, ירושלים תשס“ז, עמ‘ 54. בשל 
שכיחותם הרבה של הלשונות האלה מייחד להם הרמב“ם דיון במורה הנבוכים, חלק א, לו 

)עמ‘ ע-עג(, ראו גם חלק א, נד, וראו להלן. 
אהבת  יסוד  על  לבריותיו.  מאהבתו  נמשכת  היא  לעצמה,  עומדת  אינה  במקרא  האל  קנאת   5
אבות  במשנת  המפורסם  במאמרו  עקיבא  ר‘  עמד  המקראית  לעלילה  המוצא  כנקודת  האל 
)ג, י(: “חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם ]...[“. חיבתו של האל 
לבני האדם נמשכת מחיבתו לעצמו; ראו י‘ לורברבוים, צלם אלהים: הלכה ואגדה, תל אביב 
וירושלים תשס“ד, עמ‘ 13-12; וראו י‘ ליבס, “אהבת האל וקנאתו“, דימוי, 7 )תשנ“ד(, עמ‘ 
36-30; הנ“ל, “‘De Natura Dei’: על המיתוס היהודי וגלגולו“, בתוך מ‘ אורון וע‘ גולדרייך 
)עורכים(, משואות: מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ‘ 

אפרים גוטליב, תל אביב תשנ“ד, עמ‘ 297-243.
היא  בראשית  ספר  של  הראשונים  בפרקים  המיתי“  “הזמן  עלילת  כי  מציע  אני  זה  בחיבור   6
כעין “רומן חניכה“ )Bildungsroman(, סיפור התבגרות ובשלות, לא של בני האדם אלא של 
האל. תוצאתו של התהליך הפסיכו־דינמי הזה הוא יצירת כלים לשליטה עצמית — לריסון 
הקנאה והזעם האלוהיים שמחשבים תמיד להתפרץ בשל היסוד המושחת שבבני האדם. סיפור 
הבריאה והמבול בספר בראשית מתאר תהליך “פנים־אלוהי“: ראשיתו היא תודעה )מדומה( 
של שלמות עצמית, שביעות רצון ואופוריה, שמקורם באשליה כי הבריות כולן, ובעיקר האדם, 
נזר הבריאה שהאל ברא בצלמו, מתוקנים ושלמים; המשכו באכזבה עמוקה בשל ההשחתה, 
המשרה על האל עיצבון לב )ובלשוננו: דיכאון(, המתחלף עד מהרה לזעם אלים, בלתי מידתי, 
המחשב להרוס את הכול ולהשיב את העולם לתוהו ובוהו; וסופו בקבלה ו“נשיאה“ של האל 
את צלמיו האלימים והפגומים. במובן עמוק יותר, סיפור הבריאה־המבול מגלם תהליך שבו 
מתמודד האל עם האלימות והפגמים החבויים בו בעצמו. “קבלה“ או “נשיאה“ )“הכלה“( אלו 
גלומות בסדר נורמטיבי חדש שקובע האל לבני האדם ובמנגנון “טבעי“ )פיזיקלי(־פסיכולוגי 

שהאל בורא עבור עצמו, ושניהם כדי לרסן את קנאתו ואת זעמו. 
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מתואר הלך הרוח של האל בפרשת המבול כקצף וכעס )נד, ט(: “כי מי נח זאת לי 
אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך וגער בך“.7 ואכן, 
הקשת,  בפרשת  המגולמת  האלוהית  האמוציה  של  הדינמיקה  להלן,  כפי שאראה 
הגם שיש לה מאפיינים ייחודיים, דומה להפליא לדינמיקה של קנאת האל, החוזרת 

ונשנית בפרקים אחרים בתורה.8
יהודים  המודרני,  בעידן  החוקרים  מהם  ויותר  הקלסיים,  הפרשנים  מן  רבים 
ונוצרים, נמנעו מלראות בקנאה תכונת “אישיות“ של האל המקראי. נטייה זו היא 
חלק מן המגמה הכללית אצלם “לשלול“ מן האל )המקראי( “פרסונליות“ גדושה, 
מנטלי־ באנתרופומורפיזם  לוקה  כזו  גישה  ידוע.  לכך  הטעם  ודינמית.  מורכבת 
את  הולם  אינו  שכזה  אנתרופופאתיזם  גופנית.  מהגשמה  אף  הגרוע  פסיכולוגי, 
)או מוטב: הטיותיהם( התאולוגיות של הפרשנים והחוקרים לחוגיהם  אמונותיהם 

ולאסכולותיהם.9
רחמים  “בין  מופס,  יוחנן  של  הדרך  פורצת  מסתו  היא  זה  למחקר  ההשראה 
לדין: תפילתם של הנביאים“.10 מפתיע בעיני כי מחקר מעמיק וחדשני זה כמעט 
שלא הותיר רושם על חוקרי המקרא, גם לא בקרב חוקרי תולדות דת ישראל בעת 
העתיקה ובעת העתיקה המאוחרת.11 דומה כי העכבות וההטיות התאולוגיות אצל 
חוקרי דת ישראל בכלל ואצל חוקרי מקרא בפרט שנזכרו למעלה )שמופס עצמו 
מעיר עליהם( הביאו לכך שדבריו “יקדימו את זמנם“.12 חוקר נוסף שפנה במחקריו 

על אודות המקרא וספרות חז“ל לכיוון דומה הוא יהודה ליבס.13

 M. Fishbane, :על הזיקה בין דברי ישעיה לבין עניין המבול, לרבות עניין הקנאה והכעס, ראו  7
Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford 1985, p. 374; וראו להלן.

ראו מאמרו של מופס, לעיל הערה 1.  8
ראו לורברבוים )לעיל הערה 5(, עמ‘ 27־82.  9

 Y. Muffs, The Personhood of God, Biblical Theology, ראו מופס )לעיל הערה 1(; וראו גם  10
Human Faith and the Divine Image, Woodstock VT 2005 )=י‘ מופס, אישיותו של אלוהים: 

תיאולוגיה מקראית, אמונה אנושית ודמות האל, תרגם א‘ שרף, ירושלים תשס“ח(. 
מאכזב במיוחד הוא חיבורו של ג‘ק מיילס, אלוהים: ביוגרפיה, תרגם ר‘ כהן, תל אביב תשנ“ח.   11
51־56. ככלל, מיילס מתאר את האל במקור  זה השוו שם, עמ‘  לעניינים הנידונים במאמר 

הכוהני כמחושב ורציונלי, דומה כי הוא לא הכיר כלל את מחקריו של מופס.
על חיבורו של מופס, ראו רשימת הביקורת של מ‘ גרובר, “‘תפילתם של נביאים‘“, תרביץ, סד   12
)תשנ“ה(, עמ‘ 309־311, המעיר כי מסתו של מופס השפיעה על מחקריהם של גרינברג וטיגיי. 
מי שאולי הושפע ממופס והולך בכיוון שהוא התווה, גם אם בצעדים מהוססים ונסוגים, היה 
אביב  זהר, תל  נ‘  ברית, תרגם  חידושה של  לציון:  חיבורו: מסיני  ראו, למשל,  דוד הרטמן. 

תשנ“ג, עמ‘ 41־42. 
ראו במיוחד: י‘ ליבס, “אהבת האל וקנאתו“, דימוי, 7 )תשנ“ד(, עמ‘ 30־36; ליבס, אהבת האל   13
)לעיל הערה 5(. משום מה במאמרים אלה ליבס אינו מזכיר את מחקריו של מופס. ספר נוסף 
 H. Bloom, The Book of J, D. Rosenberg :שכדאי להזכיר בהקשר הוא ספרו של הרולד בלום
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את הקריאה של סיפור הבריאה והמבול בבראשית אציע להלן על סמך ההנחה 
הרווחת בקרב חוקרי המקרא הביקורתיים כי פרקים א-יא )ולעניינינו פרקים א־ב, 
P )להלן ספר  ה, ו־ט( מורכבים משתי תעודות שונות — המקור הכוהני, המכונה 
כהונה או ס“כ(, ומקור לא כוהני המכונה ברגיל J )להלן ס“ה(. הגם שחוקרי מקרא 
מקורם  האם  האלה,  הפרקים  בתוך  ביטויים  או  פסוקים  חלקי  כמה  לגבי  חלוקים 
בס“כ או שמא בס“ה, הרי שוררת הסכמה כי יחידת הפרקים הראשונה של התורה 
כאמור  תעמוד  להלן  הדברים  במוקד  היטב.14  מובחנים  מקורות  משני  מורכבת 
פרשת הקשת )בראשית ט, ח-יז( השייכת לס“כ. את הפרשה הזו אעמיד אל מול 

קריאה חדשה שאציע לפרק החותם את עלילת המבול בס“ה )שם, ח, כ-כב(. 

)שמעוררים  והיסודות הספקולטיביים שבו  הרבים  פגמיו  למרות   .(trans.), New York 1991
רושם כי גם המחבר אינו מתייחס אליהם ברצינות(, יש בחיבור זה תובנות חדשניות, מעוררות 
ומגרות. בלום מאפיין את האל במקור J כאישיות ניטשיאנית, כוויטאליות חסרת מעצורים 
בס“ה(  )לרבות  דמות האל במקרא  להלן,  וכפי שנראה  מופס  כפי שמראה  ואולם,  וגבולות. 
עצמית.  לשליטה  גם  כך  ובתוך  האדם  בני  עם  לקשר  כמיהה  בה  יש  יותר,  הרבה  מורכבת 
עמ‘ במיוחד   ,2005 אביב  תל  לאיוב,  תשובה  יונג,  ק“ג  של  ספרו  את  גם  אציין  זה   בהקשר 

.32-29
 C. Westermann, Genesis 1-11: A ראו  י־יא,  פרקים  לאורך  המקורות  שני  בין  להפרדה   14
Continental Commentary, J.J. Scullion (trans.), Minneapolis 1992, p. 18, ולאורך פירושו 
המפורט, וכן בכל פירוש ביקורתי לבראשית. על ההפרדה בין ס“ה וס“כ בסיפור המבול, ראו 
שם, עמ‘ 398-395, וראו גם ש“א ליונשטאם, “המבול“, ספר נ“ה טור סיני, ירושלים תש“ך, 
24. מאמצע המאה התשע עשרה ועד אמצע שנות השבעים של המאה העשרים רווחה  עמ‘ 
הסכמה בקרב חוקרי המקרא הביקורתיים על עיקריה של היפותזת התעודות. חוקרים אמנם 
ולאופני ההתהוות של המקורות השונים,  התווכחו לגבי שאלות הנוגעות, למשל, לתיארוך 
בכתב או בעל פה. ואולם, עיקריה של התזה הזו שימשו נקודת מוצא לכל מחקר של התורה ושל 
ראשית תולדות דת ישראל. מאמצע שנות השבעים של המאה העשרים הותקפו יסודות התזה 
הזו מכיוונים שונים, עד שלקראת סוף המאה חדל הקונצנזוס הזה להתקיים. מחקר המקרא, 
שנחשב היה לאורך עשרות שנים כמיוסד על יסודות מוצקים ומוסכמים, נקלע למשבר, ראו 
 E. Nicholson, The Pentateuch in the Twentieth Century: The Legacy of Julius Wellhausen,
Oxford 1998. לעניינינו, למרות השבר הזה שוררת עדיין בקרב מרבית חוקרי המקרא הסכמה 
כי הפרקים הראשונים של ספר בראשית )א-יא( מורכבים משני מקורות — האחד כוהני והאחר 
לא כוהני. לשם הנוחות אני ממשיך לכנות את המקור הלא־כוהני בשמו הרווח לפנים ובמידה 
רבה גם היום — ס“ה. אין בכך כדי לנקוט עמדה בוויכוח הניטש היום לגבי זמנו ודרך התהוותו 
לאחדותם  וטענו  הזו  ההפרדה  על  שערערו  חוקרים  היו  זה.  מקור  של  קיומו(  עצם  אף  )או 
 B.W. Anderson, “From Analysis to הספרותית של פרקים ו-ט בספר בראשית, ראו למשל
Synthesis: The Interpretation of Genesis 1-11”, JBL, 97 (1978), pp. 23-39 ומחקרים אחרים 
 G.J. Wenham, Genesis 1-15 (World Biblical Commentary), Waco 1987, p. שאליהם מפנה
 The JPS Torah Commentary, Genesis, Commentay by N.M. Sarna, New גם:  וראו   ,148

York 1989
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ב
קווי המתאר של העלילה מוכרים: ראשיתה בסיפור הבריאה שבמרכזו בריאת האדם, 
והחי שהביא אתו בתיבה,  ומשפחתו  נח  ניצלו  ובמבול שממנו  המשכה בהשחתה 
הארץ“.  לשחת  מבול  עוד  יהיה  “לא  כי  האל  של  בהבטחה־שבועה־ברית  וסופה 
המסגרת העלילתית הזו משותפת לשני המקורות, לס“ה ולס“כ.15 מה שקושר את 
חלקי העלילה, הן במקור הכוהני הן בס“ה, הם “ספרי התולדות“ )הגנאולוגיות(, 
המתווכים בין סיפור הבריאה לבין סיפור המבול )מאדם עד נח(16 ובינו לבין סאגת 
באמצעות  בהדרגה,  מתחלף  )המעגלי(  המיתי“  ה“זמן  אברהם(.  עד  )מנח  האבות 

השושלות, ל“זמן היסטורי“ )לינארי(.17 
נקודת המוצא לקריאה שתוצע להלן היא ההבטחה שבפי האל )בס“ה( והברית 
שהקים עם נח )בס“כ( כי לא יוסיף “עוד להכות את כל חי“ )ס“ה( ו“לא יהיה עוד 
לאחר  מיד  אלוהים  של  זו  מותנית  בלתי  התחייבות  )ס“כ(.  הארץ“  לשחת  מבול 
לא  אף  באדם,  שהתחולל  בשינוי  נעוצה  אינה  ולס“כ,  לס“ה  המשותפת  המבול, 
בהתחייבות כלשהי מצדו. להפך, שני המקורות מטעימים, האחד במפורש האחר 
בשל(  אף  )ושמא  למרות  לאדם  ניתנת  מבול  להביא  שלא  ההבטחה  כי  במובלע, 
יסודו המושחת והאלים, ואף על פי שאין כל ציפייה שיתחולל בו שינוי. ס“ה מספר 
כי בסמוך לתום המבול מתחוור לה‘ כי “יצר לב האדם רע מנעוריו“ ואילו בס“כ 
קובע אלוהים “סדר חדש“ המושתת על ההכרה בדבר טבעם האלים של בני האדם. 
מסוים,  במובן  הוא,  האדם  בני  על  מבול  להמטיר  אלוהים  מחליט  שבגינו  הטעם 

הטעם שביסוד הבטחתו־בריתו כי לא יביא עוד מבול לשחת הארץ.
הכרת האל כי האדם הוא “רע מנעוריו“ והתחייבותו בברית חד־צדדית מעוררות 
חל  לא  אם  כולה:  הבריאה־המבול  לעלילת  הנוגעות  ותמיהות,  שאלות  כמה 
ועוד, מדוע  עוד מבול על הארץ?  שינוי באדם, מדוע מתחייב האל שלא להביא 
הביא אלוהים את המבול מלכתחילה — האם לא ידע על טבעה הרע והאלים של 

האנושות? ולאחר המבול — כיצד נודע לו? 
שאלות אלה נוגעות לטיבה של הכרת האל את האדם )ולאופי היחסים שביניהם(. 
ואולם, התפנית המפתיעה שבסוף עלילת המבול מעוררת שאלות גם ביחס לאל 
בני  כי  ברור  הרי  בו,  מובנית  והאלימות  מנעוריו“  רע  האדם  לב  “יצר  אם  עצמו: 

חוקרים הראו כי לעלילת המבול הערוכה )המורכבת מס“כ וס“ה( מבנה כיאסטי, ראו אנדרסן   15
)לעיל הערה קודמת(; וראו גם ונהאם )לעיל הערה קודמת(, עמ‘ 157-156, וספרות נוספת שם. 

ואולם, אין בכך כדי לערער את הטענה כי פרקים א-יא בבראשית נוצרו מתעודות שונות. 
פרק ד הוא הגנאולוגיה של ס“ה )שמשולב בו סיפור קין והבל( ופרק ה הוא הגנאולוגיה של   16

ס“כ. 
פרק ט, יח ואילך. על הגנאולוגיות בפרקים הראשונים של ספר בראשית ועל מקומן ותפקידן   17

בעלילת הזמן המיתי, ראו דיונו הנרחב של וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 19-6, 362-345.
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האדם ישובו להשחית, ושוב יתעורר עליהם זעם האל. או־אז כיצד יוכל אלוהים 
לעמוד בהבטחתו ולא להפר את בריתו? מה יעצור בעדו מלהתפרץ שוב ולהשחית 

את הארץ במבול נוסף? האם השבועה או הברית חזקים דיים כדי לעצור בעדו?
התאולוגי־ במישור  מצוי  אינו  פתרונן  כי  דומה  בזו.  זו  כרוכות  אלו  שאלות 
במישור  לחפש  צריך  “התשובות“  את  המוסרי.  השיח  בתחום  או  הרציונלי 
ניתוח ההיבט הרגשי־האמוציונלי של האל ומעשיו. מי  ה“פסיכולוגי“, באמצעות 
שסבור שהאל המקראי הוא גרסה של אלוהי הפילוסופים — נטול דמות ובמיוחד 
הוא  הכבוד“  “מפני  הסף.  על  אותן  ידחה   — רגש  מכל  נעלה  ולכן  אישיות,  ללא 
אלה  מתבקשות  שאלות  עלו  לא  הזו  ההטיה  בשל  אכן,  העלתן.  עצם  את  ישלול 
אצל רוב הפרשנים הקלסיים ואף לא אצל מרבית החוקרים המודרניים. ברם, למי 
שמשוחרר מן הכבלים התאולוגיים־הרציונליסטיים, תמיהות אלה עשויות לשמש 

נקודת מוצא פורייה לעיון באישיות האל המקראי ובנפתוליה.
כדי לענות על מכלול השאלות האלה שומה עלינו לחזור לתחילתו של הסיפור, 
הן  בס“כ  הן  סופו,  שכן  הדברים,  השתלשלות  אחר  ולעקוב  בראשית,  למעשה 
ידי היסודות שהונחו בראשיתו. את הדיון־הניתוח  בס“ה, מוכתב במידה רבה על 
)ההשוואתי( הזה אני מקווה להציע בחיבור אחר. להלן אתמקד בשאלה האחרונה, 
שהיא אולי המטרידה ביותר: כשההשחתה תישנה — ובשל טבעו הפגום של האדם 
ולכלות  שוב  מלהתפרץ  האל  חרון  את  יעצור  מה   — נמנעת  בלתי  כאמור,  היא, 
את הכול? השאלה הזו מצויה ברקע פרשת הקשת )=“אות ברית“(, שהיא החוליה 
המקבילה,  בחוליה  אדון  אליה  שאפנה  קודם  הכוהני.18  המבול  בסיפור  האחרונה 

האחרונה, של סיפור המבול שבס“ה. 

ג
לפי ס“ה, לאחר המבול, מש“חרבו פני האדמה“ )בראשית ח, יג( יוצא נח מן התיבה, 
בונה מזבח לה‘ ומעלה עליו עולות “מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור“ )ח, 
כ(. ס“ה אינו מסביר את מניעי ההקרבה. יש המפרשים שנח חושש כי זעם האל 
לא שכך לגמרי והוא רוצה לפייסו, ויש המפרשים שתכלית הקרבנות כפרה, כדי 
להסיר כליל את קללת המבול. סביר בעיניי יותר שיש כאן בפשטות הכרת תודה 

על ההצלה.19 וס“ה ממשיך: 

זו עומדת גם ברקע “הסדר המוסרי החדש“ שהאל מניח מיד לאחר המבול. סדר זה  שאלה   18
וזיקתו לקנאת האל יידונו במקום אחר. 

 H. Gunkel, Genesis, M.E. Biddle( גונקל  ידי  על  מוצעת  והשנייה  הראשונה  האפשרות   19
 A. Skinner, Critical and( סקינר  ידי  על  במקצת  שונה  ובאופן   ,)[trans.], Georgia 1997
 G.( ופון ראד )Exegetical Commentary on Genesis, ICC, second edition, Edinburgh 1930
 von Rad, Genesis, A Commentary, Revised Edition, J.H. Marks and J. Bowden [trans.],
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ויַָרח יהוה את ריח הניחֹח 
ויאמר יהוה אל לבו 

לא אִֹסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם 
כי יצר לב האדם רע מנעֻריו 

ולא אִֹסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. 
עֹד כל ימי הארץ זרע וקציר וקֹר וחֹם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישּבֹתו.20 

ותכליתה.  שיאה  והם  בס“ה,  המבול  עלילת  של  סופה  כאמור,  הם,  אלה  פסוקים 
לשונם גבוהה ופיוטית ויש בהם הכרזה כעין מטפיזית על מהות האדם ועל דרכו של 
עולם. פסוקים אלה סוגרים מעגל. הם חוזרים במדויק למוטיבים, למבנה וללשון 
של הפסוקים הפותחים את העלילה בס“ה )בראשית ו, ה-ז(.21 האנתרופומורפיזם 
לס“ה.  אופייני  לבו“(  אל  ה‘  “ויאמר  ה‘“,  )“וירח  מוסתר  הבלתי  והמנטלי  הגופני 
ובעליו  הקרבן  כי  במקרא,  רבים  במקומות  כמו  כאן,  מציין  ניחֹח“  “ריח  הצירוף 
הם לרצון לפני ה‘.22 “ריח ניחח“ היא לשון הנופלת )במכוון( על השם “נח“ והיא 
הלשון  ז(.23  )ו,  ה‘“  בעיני  חן  מצא  “ונח  העלילה  שבתחילת  להטעמה  מקבילה 
“ויאמר ה‘ אל לבו“, המקדימה את ההבטחה לא להוסיף “לקלל עוד את האדמה“, 
הקבלה  מנעריו“.  רע  האדם  לב  יצר  “כי  הפסוק:  שבהמשך  הלשון  את  מטרימה 
זו בין האל לאדם מהדהדת הקבלה זהה בפסוקים הפותחים את עלילת ההשחתה 
והמבול בס“ה: “וירא ה‘ כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע 
כל היום, וינחם ה‘ כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו“ )ו, ה-ו(. רוצה לומר: 
ראשיתו של הסיפור הוא בעצבון או בשברון לבו של האל על “יצר מחשבות לבו“ 

London 1972(; וראו גם יובלים ו, א-ב: “באחד לחודש השלישי יצא מן התבה ויבן מזבח על 
ההר ההוא. ויקח גדי עיזים ויכפר בדמו על כל חטאת הארץ כי נמחה כל אשר בה ]...[“. ההצעה 
האחרונה היא של מ“ד קאסוטו, פירוש על ספר בראשית, מהדורה חמישית, כרך א: מאדם 
עד נח, ירושלים תשכ“ט, עמ‘ 81-80. אפשרויות אלה אינן מוציאות זו את זו. לסיכום הדעות 

והפניות ביבליוגרפיות, ראו וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 453-452. 
בראשית ח, כא-כח.  20

חזרה זו היא חלק מן המבנה הכיאסטי של עלילת המבול כולה, ראו מאמרו של אנדרסון, לעיל   21
הערה 14.

ראו למשל: שמות כט, יח, מא; ויקרא א, ט. כחלק ממגמת הרחקת ההגשמה טוענים פרשנים   22
)קאסוטו ]לעיל הערה 19[, עמ‘ 81; וסטרמן ]לעיל הערה 14[, עמ‘ 454; ורבים אחרים( כי הצירוף 
“ריח ניחח“ הוא פורמולה המציינת כי הקרבן הוא לרצון האל. אפשר כי כך הוא בויקרא, ברם 
לא בבראשית. צירוף זה משתלב כאן עם מכלול רחב של ייחוסים אנתרופומורפיים שאינם 

פורמולות כלל.
ראו פון ראד )לעיל הערה 19(, עמ‘ 122; ונהאם )לעיל הערה 14(, עמ‘ 189.  23



יאיר לורברבוים / הקשת בענן 12

הרע של האדם, וסופו בהשלמה עם כך ש“יצר לב האדם רע מנעריו“. השלמה זו 
מולידה התחייבות,24 המסייעת מצדה להתפייסות ולרגיעה. 

אין זו רק הבטחה. כפי שהעירו כבר חז“ל, הכפילות “לא אוסף לקלל ]...[ ולא 
]...[“ היא לשון שבועה.25 כך מתפרשת הלשון בפסוק מישעיה  אוסף עוד להכות 
)נד, ט( שנזכר לעיל: “כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ“. 
אפשר כי חיזוק לכך היא התיבה “עוד“,26 החוזרת בדברי ה‘ שלוש פעמים, )“לא 
אוסיף לקלל עוד ]...[ לא אוסיף עוד להכות ]...[ עוד כל ימי הארץ“(.27 ההתחייבות 
הכפולה להימנע מקטסטרופה נוספת מקבילה לאזכור כפול של העונש בפסוקים 
]...[ מאדם עד בהמה  ז: “אמחה את האדם אשר בראתי  )ו,  הפותחים את העלילה 
]...[“(, ומטעימה את החזרה ממנו. המונח קללה, שלא נזכר קודם בסיפור המבול, 
מציין לא רק השחתה והכאה )כלשון התקבולת בפסוק( אלא גם ביזוי והשפלה.28 
הוא מגביר את ממדי הפגיעה של המבול רק כדי להעצים את ההתחייבות להימנע 

ה‘ מדבר “אל לבו“ ונשבע לאחר שהוא מריח את ריח הניחֹח. ואולם לא ריח הבשר לבדו גורם   24
לו להפיכת הלב. הקרבן וניחוחו נועדו לייצר אווירת פיוס ואינטימיות, הם אינם סיבה מספיקה 
להבטחה, השוו ונהאם )לעיל הערה 14(, עמ‘ 190-189, הטוען, בעקבות אחרים, כי בפסוק זה 
מונח היסוד לקרבן כאמצעי כפרה וככלי לריצוי האל, עניין המודגש בהרחבה בספר ויקרא 
)ראו למשל יז, יא(. דומה בעיניי כי זו קריאה חזקה מדי של הפסוק. ראשית, לפי קריאה זו 
נקבע כאן, בחטף, עיקרון ריטואלי, לא פחות חשוב משבועת האל שלא להביא יותר מבול. אם 
נוליך קריאה זו אד אבסורדום הרי אם היה נח מקריב עולות מוקדם יותר הוא יכול היה למנוע 

את המבול, מה שרחוק מלהתקבל על הדעת.
ראו רש“י על אתר, בעקבות בבלי, שבועות לז ע“א. על המונח “לקלל“ ויחסו ללשון “להכות“,   25

ראו וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 456-455.
ראו אבן עזרא על אתר, ד“ה: “ולא אוסיף עוד“.  26

ראו אבן עזרא, שם. קאסוטו )לעיל הערה 19(, עמ‘ 83-82, מעיר על ההבדל בין “לא אוסיף   27
לקלל עוד את האדמה“, שעניינה התחייבות לא להוסיף על הקללה שכבר נתקללה )בראשית 
חי“, שעניינו  “ולא אסיף עוד להכות את כל  יותר את מצבו של האדם, לבין  ולהרע  יז(  ג, 

התחייבות שלא לחזור על הפורענות הכללית שהייתה בימי נח.
פרשנים העירו כי מוטיב קללת האדמה כאן )ח, ה( חוזר לקללת האדמה בפרק ג, יז, שם אומר   28
טענה  חייך“.  ימי  כל  בעצבון תאכלנה  בעבורך  “ארורה האדמה  פיו:  את  לאדם שהמרה  ה‘ 
זו נכונה. ואולם, כפי שראינו לעיל, ההתייחסות המרכזית של בראשית ח, כא, הן מבחינה 
עניינית הן מבחינה לשונית־צורנית, הוא בראש ובראשונה לפרק ו, ה ולעונש המבול שנגזר 
בו. הקללה כאן היא קללת המבול, לא קללת האדמה בשל החטא בגן עדן. עם זאת אפשר 
שה‘ מבליע כאן חרטה על העונש הראשון, השוו וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 456-455, 
והספרות שאליה הוא מפנה. ואולם גם אם נייחס את לשון “קלל“ בפרק ח, כא גם לקללה 
שבפרק ג יז, הרי ה‘ אינו מסיר כאן את קללת האדמה אלא רק מתחייב שלא להוסיף עליה 
יז,  ג,  יא-יב(. בשונה מן האמור בפרק  ד,  והבל, ראו שם  קין  וקללה בעניין  )כשם שהוסיף 
המונח “אדמה“ כאן איננו מציין סובסטנציה נפרדת אלא את כל מה שהוא “על פני האדמה“, 

כלשון המקבילה בפרק ו, ה.
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ממנו בעתיד. בין אם לפנינו לשון שבועה בין אם לאו, ברור כי ה‘ מחשק את עצמו 
באמצעות הבטחה, שלא בנקל יכול הוא לחזור בו ממנה. 

הגם שהמבנה של הפסוקים וצורתם מלמדים על “דין שהתחלף לרחמים“,29 בא 
זו השלמה חמוצת פנים, מתחמקת. אין כאן הצהרה על תקווה  תוכנם ומלמד כי 
יצר  “כי  וחידלון  ייאוש  מבליעים  עצמו(  )אל  האל  דברי  להפך,  חדש“.  ל“אופק 
לב האדם רע מנעריו“; “מנעוריו“, כלומר מיסודו, מעצם בריאתו.30 כפי שהערתי 
לעיל, זוהי המסקנה הגדולה של ה‘ מעלילת המבול, וכך )“בעקיפין“( היא נמסרת 

גם לקורא. 
אסייג קמעה את הקביעה למעלה — מה שהיה לפני המבול כעין ניסיון אמפירי־
קונטינגנטי )“וירא ה‘ כי רבה רעת האדם בארץ ]...[“( הופך אחריו להכרה עקרונית, 
כעין “מטפיזית“ )“כי יצר לב האדם רע מנעריו“(. השינוי ׳הקל׳ הזה מאפשר את 
המהפך — הרוע שב“ניסיון“ הוא הטעם למבול, בעוד הרוע ה“עקרוני“ הוא הטעם 

להימנע ממנו. ואולם, כפי שנראה להלן, ההיפוך הזה אינו שלם.
לבו“.31  “אל  רק  אומר  הוא  הזה“(,  בדור  )“הצדיק  נח  אל  מבט  מישיר  אינו  ה‘ 
התחייבותו־שבועתו  על  יודעים  אינם  אחריהם,  וצאצאיהם  ובניו,  נח  ס“ה,  לפי 
שלא להכות ולקלל עוד את הארץ. אפשר כי בשל אכזבתו העמוקה ה‘ אינו מסוגל 
להישיר מבטו אל האדם, שהוא עתה בעיניו מושחת מן היסוד; אפשר שהאל מדבר 
רק אל עצמו מפני שהוא מעוניין לשמר אצלו את היראה מפני מבול עתידי. כך או 
כך, בני האדם לאחר המבול נותרים בערפל לגבי כוונות ה‘ בעתיד. המבול ממשיך 
לאיים אליהם. מנקודת מבטם, אם הם ישובו להשחית ה‘ יכה בהם שוב ובמלוא 
העוצמה. הפרט הזה של עלילת המבול בס“ה לא מלמד רק על החרדה שבה נתון 
ואופן התנהלותו עם הבריות.  גם על אישיותו של האל  ואילך אלא  האדם מכאן 
גם אם, בסופו של דבר, המספר הכול יודע של ס“ה )=ה‘, המדבר על עצמו בגוף 
)=ההתחייבות־ עצמו  לבין  האל  בין  שמתרחש  מה  את  לקורא  מודיע  שלישי?( 
השבועה(, אין בכך כדי לשנות את העובדה כי הוא בחר שלא לגלות את החלטתו 

ראו מופס )לעיל הערה 1(, עמ‘ 29, בעקבות לשונות של פרשנים ימי ביניימים.  29
כך רש“י על אתר, ד“ה “מנעריו“: “מנעריו כתיב, משננער לצאת ממעי אמו נתן בו יצר הרע“.   30
את הצירוף “יצר לב“ מפרש אבן עזרא על אתר: “תולדה אשר נוצרה לו“, כלומר תולדת לב 
האדם היא רעה מראשיתו; השוו לפירושו של הרמב“ן על אתר, ראו גם וסטרמן )לעיל הערה 

14(, עמ‘ 456. 
ראו פירוש הרמב“ן על אתר: “לא גילה לנביא בזמן ההוא, רק ביום צוותו את משה בכתיבת   31
התורה גילה לו כי אשר הקריב נח עלה לרצון וגזר שלא יוסיף להכות את כל חי“, וכך גם 
קאסוטו )לעיל הערה 19(, עמ‘ 82 ופרשנים רבים; השוו אבן עזרא, ד“ה: “אל לבו“: “כמו עם 

לבו, ואחרי כן גילה סודו לנח כי נביא היה“.
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בתוקף  פוגם  לבו“  “אל  האל  הדיבור של  כי  דומה  כן,  על  יתר  לאדם.  הדרמטית 
התחייבותו, שכן בהעדר נמען ההבטחה היא בלתי־פורמלית ולכן גם לא שלמה. 

אינו מושתת על  עוד מבול  מותנית בס“ה שלא להביא  טעם ההבטחה הבלתי 
נעוץ לכאורה ברצון להימנע  ופגמיו. הטעם  השלמה מפויסת עם חולשות האדם 
מפגיעה ב“חפים מפשע“: “לא אִֹסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם ]...[ ולא 
אִֹסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי“. ההנמקה להתחייבות שבפסוקים אלה 
“כי  ההכרה  כאמור,  עומדת,  במוקדה  ראשון.  במבט  שנדמה  ממה  יותר  מורכבת 
יצר לב האדם רע מנעוריו“ — הוא אינו יכול אחרת; אפילו מבול לא ישנה אותו.32 
“תועלתו“ היחידה של המבול היא אפוא פגיעה מיותרת ובלתי מוצדקת באדמה 
ובבעלי החיים. נראה כי פסוקים אלה מבליעים את הלך המחשבה הבא — ה‘ אומר 
לעצמו: אם היה המבול מתקן את דרכי האדם, ניחא; הייתה בכך הצדקה לפגיעה 
הבלתי נמנעת בארץ ובחי. ואולם מאחר שהאדם הוא “רע מנעוריו“, שום מבול לא 
ישנה את טבעו ודרכיו. לפיכך, אין כל הצדקה למבול נוסף, שרק יפגע, כך סתם, 

ב“עוברי אורח תמימים“.33 
מן הנימוק הזה אף לא עולה התחייבות מפורשת שלא לפגוע באדם על השחתה 
כולו  ביקום  שתכה  קולוסלית  קטסטרופה  להביא  שלא  הבטחה  רק  אלא  עתידית 
ותשבש את תנועתו־מחזוריותו. אפשר כי בצירוף “כל חי“ נרמז כי גם את האדם 

הוא לא יכה עוד מכה קשה, ואולם אמירה מפורשת אין כאן.
את הטעם הזה קשה לקבל כפשוטו. יותר משיש כאן מהות יש כאן רטוריקה. 
ההיתלות בחי ובאדמה תמוהה, והרי לפי ס“ה בעלי החיים נוצרו בטעות — בריאתם 
מסיפור  יח-כד(;  ב,  )בראשית  כנגדו“  “עזר  לאדם  למצוא  כושל  ניסיון  הייתה 
התהוות בעלי החיים עולה כי המשך קיומם הוא מיותר. ועוד, יש אירוניה מסוימת 
בכך שדאגת ה‘ לבעלי החיים מוטעמת מיד לאחר שהוא מתענג על ניחוח בשרם. 
לפי סיפור הבריאה בס“ה ולאורכה של התעודה הזו כולה, האדם הוא במרכז, והוא 

השוו גונקל )לעיל הערה 19(, עמ‘ 66  32
השוו קאסוטו )לעיל הערה 19(, עמ‘ 82. פון ראד )לעיל הערה 19(, עמ‘ 123-122, מפרש כאן   33
“כי“ = אף על פי ש־ )“לא אסיף עוד לקלל ]...[ אע“פ ש־יצר לב האדם ]...[“(, והוא מוסיף: 
במקרא“.  ביותר  המרשימות  התיאלוגיות  ההצהרות  מן  אחת  בו  שיש  פרדוכסלי  פסוק  “זהו 
)שם(. ספק רב אם  לדידו, האפילוג של המבול משקף את “החסד של ההשגחה האלוהית“ 
למילית “כי“ מובן שכזה בלשון המקרא, הדוגמה היחידה המובאת לו היא: “וסלחת לעוני כי 
רב הוא“ )תהלים כה, יא(, א‘ אבן שושן, המילון החדש, ג, ירושלים תשכ“ז, עמ‘ 1045, ואולם 
פסוק זה סובל פירוש אחר. ואכן, פרשנים ומילונאים חלוקים לגבי קיומה של ההוראה הזו של 
“כי“ במקרא, ראו י‘ ברויאר, “כי משמש בארבע לשונות“, תרביץ, עב )תשס“ג(, עמ‘ 507-
508, ושם, הערה 11, ובהפניותיו. כך או כך, פירושו של פון ראד ללשון “כי“ בבראשית ח, כא 
רחוק מפשוטו של מקרא, והוא מגלם קריאה פרוטסטנטית של סיפור המבול, וכמוהו פרשנים 

רבים.
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לבדו מושא ההתייחסות של האל. האומנם בס“ה נודע לפתע לאדמה ולחי מעמד 
שבשלו “יינצל“ העולם? 

ההתחייבות־השבועה  ועוצמת  הנחֹח“(  )“ריח  הפיוס  אווירת  בין  אי־הלימה  יש 
)שלא להביא מבול( מצד אחד, לבין דלות הטעם שהאל מספק לה מצד שני. דומה 
בזו  גם  התרצה,  בכל  וכמו  )=רציונליזציה(,  התרצה  כאן  יש  מהצדקה,  יותר  כי 
קטבים.  שני  בין  כאן  שרויה  האלוהית  האמוציה  העצמית.  ההונאה  מן  משהו  יש 
מצד אחד, האל אינו מצליח )ואולי אף אינו רוצה( להתגבר על האכזבה העמוקה 
מהשחתת האדם, מן הרע המובנה בו )“מנעוריו“(. ומצד שני הוא נבהל מעוצמת 
ומן ההרס שזרע. האל חש כי תגובתו הייתה מוטעית, שאלימותו מוגזמת,  כעסו 
זו  והנמקה  הצדקה  משזו  יותר  חדשה.  דרך  על  מחליט  הוא  מוסרית  ובאצטלה 

אמתלה צדקנית לחישוק עצמי.
האל סולח כאן לשליש ולרביע. כפי שהראה מופס בהקשרים מקראיים אחרים, 
האל אינו מוכן )ושמא אף אינו מסוגל( ללכת לקראת האדם החוטא את “כל הדרך“. 
כך למשל, לאחר חטא העגל מבקש ה‘ בחרונו לכלות את העם ולהתחיל הכול מן 
ההתחלה עם משה )שמות לב, ז-י(. לאחר מאמצים מרובים מצליח משה לרסן את 
קצף האל.34 ואולם, הריסון הוא חלקי. המרב שהאל מוכן לו הוא לדחות את מועד 
הענישה, וגם זאת במחיר התנתקות מן העם: “הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי 
ופקדתי עלהם חטאתם“ )לב, לד(, ובהמשך: “וחנותי את אשר אחון וריחמתי את 
כ“שלש  הידוע  בקטע  מופיע  הזו  לגישה  המובהק  הביטוי  יט(;  )לג,  ארחם“  אשר 
עשרה מידות“: “ה‘ ה‘ אל רחום וחנון ]..[“, ברם, “ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות 

על בנים ]...[“ )לד, ו-ז(.
בהקשר זה מציע מופס את מה שהוא מכנה “תורת ‘ביום פקדי ופקדתי‘“ )שמות 
לב, לד(. לפי “תורה“ זו, האל המקנא והקוצף אמנם מוותר עתה לחוטא )“סליחה“ 
הוא מונח שאינו הולם את מצב העניינים האמוציונלי הזה(, ואולם הוא גובה את 
העונש מצאצאיו )ראו גם שם, לד, ו-ז(.35 לפי מופס, זוהי “מידת הרחמים שבדין“, 
כ“שלב שני  רואה  הוא  הזו  וריסון הכעס“. את התפיסה  החימה  באיפוק  ש“כוחה 
בתפיסת המוסר בישראל“, שלב ביניים, בין התפיסה בשלב הראשון, שלפיה לחטא 
יש אופי אובייקטיבי — הוא כעין מחלה גופנית, והעונש בא דרך הטבע )אין דרך 

על ההשוואה בין חטא האדם לאחר הבריאה שהביא למבול לבין חטא העגל שבא מיד לאחר   34
 R.W.L. Moberly, At the Mountain :מעמד הר סיני, ראו ונהאם )לעיל הערה 14(, עמ‘ 191, וכן

of God (JSOTSS, 22), Sheffield 1983, pp. 92-93
באירוע חטא העגל האל כנראה גם אינו מסוגל לוויתור מלא בהקשר המידי, שהרי אחרי שהוא   35
ה‘ את העם על אשר עשו את העגל“  “ויגף  ופקדתי“, הכתוב מספר:  “וביום פקדי  מצהיר: 
)שמות לב, לה(, כאילו לומר, ואף על פי כן, מבחינת האמוציה האלוהית, פטור בלא כלום אי 

אפשר.
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לבטלו או לדחותו( — לבין התפיסה בשלב השלישי, שבו לחטא אופי סובייקטיבי 
המונחים  כי  דומה  ואולם,  החוטא.36  בתשובת  הנרפית  נפש,  מחלת  כעין  והוא 
לפי  שהרי  הזה,  האמצעי(  )השני,  השלב  את  הולמים  אינם  “תפיסה“  או  “תורה“ 
מונחיו של מופס עצמו, אין כאן אלא איזון אמוציונלי, בלתי רפלקטיבי, בין הקנאה 
ושאיפת הנקם, לבין היענות האל לתחינת הנביא, המצליח להביאו רק כדי מודעות 
חלקית לאלימותו המתפרצת, הפוגעת באינטרסים שלו־עצמו. האיזון הרגשי הזה 
אינו “תפיסה מוסרית“ או “דוקטרינה תאולוגית“, וספק אם ראוי לכנותה “מידה 
במקרא  החוזר  האל,  של  הזה  האמוציונלי  המבנה  של  הפנימי  הגרעין  מוסרית“. 
ובהצלחה חלקית  והולכת“, שבדי עמל  “מתעצמת  קנאה  הוא  )בגלגולים שונים(, 

כובש אותה האל ומרסנה. 
נחזור לפסוקי ההשלמה שאחרי המבול. הפרשנים )הרבים( שראו בפסוקים אלה 
)בראשית ח, כא-כב( פיוס של האל עם האדם לא לחלוטין טעו. לפי פשוטם, דברי 
האל אינם מבטאים, כאמור, קבלה מלאה; ואולם, ככלות הכול, הם מכוונים לאדם 
שהפרשנים  מה  חדשה“.  ל“התחלה  רצון  מתפתלת,  ובלשון  בעקיפין  ומבליעים, 
של  )והיכולת(  הרצון  חוסר  את  המגלם  החמוץ,  החלקי,  הפיוס  את  הוא  החמיצו 
האל להישיר מבט אל האדם ול“שאת“ אותו על פגמיו וחולשותיו. בעודו מתכוון 
לאדם, ה‘ מסיט את נימוקי ההבטחה ל“אדמה“ ול“חי“. ההבדל בין השלמה מלאה 
ואילו  לעתיד  ביטחון  מעניקה  מלאה  השלמה  עמוק.  הוא  שלמה  בלתי  להשלמה 
בהשלמה חמוצה טמונים זרעי ההתפרצות הבאה )שבעקבות ההשחתה העתידית, 
הבלתי נמנעת, לא תאחר לבוא(. על רקע הסוף הזה של עלילת המבול בס“ה אפנה 

לבחון את הפרק המקביל, הוא פרק הסיום, של עלילת המבול במקור הכוהני.

ד
הפרק האחרון בעלילת המבול שבס“כ, “שלב ההשלמה“ )בראשית ט, א-יז(, הוא 
רחב הרבה יותר מן הפרק המקביל בס“ה, ומורכב ממנו. הוא כולל: ברכת פרייה 
ורבייה ומסירה מחודשת לנח ולצאצאיו את השלטון על הבריאה והבריות )ט: א-ב, 
על  איסור  ולצדו  חיים,  היתר לאכילת בשר בעלי  מוסרי חדש“, הכולל  “סדר  ז(; 
אכילת דמם ואיסור כל רצח )הן על בני אדם הן על בעלי חיים(, המלווה בעונש 
יהיה עוד מבול לשחת  ג-ו(; הקמת ברית “שלא  )שם,  מוות חובה לשופכי דמים 

הארץ“ )שם, ח-יא(, וכינון אות־הברית, היא הקשת בענן )שם, יב-יז(.
האדם  כי  מצהיר  לא  ס“כ  מבליע.  הכוהני  המקור  במפורש  קובע  שס“ה  מה 
ואולם ההכרה בפגמיו מקופלת בבירור בתוכנה של “החוקה  הוא “רע מנעוריו“, 

21-14. לדיון בשלבים השונים של “תולדת התחושה המוסרית  1(, עמ‘  מופס )לעיל הערה   36
הישראלית‘, ראו שם, עמ‘ 16-15.
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הוא  הזו  החדשה“ שאלוהים מכונן עם היציאה מן התיבה. כל עצמה של החוקה 
זו מוצגת בפירוש כסטייה  נטייתו של האדם לאלימות. חקיקה חדשה  פשרה עם 
מ“חזון הצמחונות והשלום“ האידילי של היום השישי לבריאה: “כל רמש ]..[ יהיה 
לכם לאכלה, כירק עשב נתתי לכם את כל“. בניגוד לדרכו של ה‘ בס“ה, שם הוא 
מדבר רק “אל לבו“, אלוהים בס“כ פונה במישרין )ויותר מפעם אחת, ראו להלן( 
אל נח ואל בניו. אפשר כי בשל כך הוא רק מבליע את הכרתו כי האדם הוא אלים 
מיסודו ולא מנסח אותה במפורש. ככלות הכול, אלוהים מבקש לפתוח “דף חדש“, 
והוא מעוניין לשדר פיוס ותקווה. ההתחייבות של האל מגולמת, כאמור, בברית, 

שהאל מקים עם נח ובניו: 

ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר.  )ח( 
ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם.  )ט( 

ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל  )י( 
יֹצאי התבה לכל חית הארץ. 

והִקמֹתי את בריתי אתכם ולא יִּכֵָרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה  )יא( 
עוד מבול לשחת הארץ )בראשית ט, ח-יא(.

גם כאן, כמו בס“ה, מתחייב האל שלא להביא מבול על הארץ. אם בס“ה ה‘ מחשק 
באמצעות  עצמו  את  מגביל  אלוהים  כאן  הרי  לשון שבועה,  באמצעות  עצמו  את 
חד־צדדית,  היא  הברית  יותר(.37  אף  )וכנראה  פחות  לא  מחייב  שתוקפה  ברית, 
מצד  מפורשת,  לא  לפחות  התחייבות,  כל  אין  לבדו;  האל  של  היא  ההתחייבות 
האדם.38 הברית לא יכולה שלא להיות חד־צדדית שכן ההתחייבות של אלוהים היא 

כלפי “כל נפש חיה, בעוף בבהמה“ וכו‘, וכלפי הארץ.39 

לפני המבול, לאחר שהאל מורה לנח לבנות תיבה ומודיע לו “ואני הנני מביא מבול“, הוא   37
מוסיף: “והקימותי את בריתי אתך“ )ו, יח(. פרשנים וחוקרים תמימי דעים כי אין זו הברית 
שהוא כורת עם נח ועם בניו אחרי המבול, אלא ברית להצלה מפני המבול הקרב, כך למשל 
אבן עזרא, הרמב“ן ורש“י, וכך וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 423-422; השוו קאסוטו )לעיל 

הערה 19(, עמ‘ 47-46.
בריתות  על   .47 עמ‘   ,)19 הערה  )לעיל  קאסוטו   ;134 עמ‘   ,)19 הערה  )לעיל  ראד  פון  ראו   38
 M. Weinfeld, “The Covenant of Grant in the OT חד־צדדיות במקרא ובמזרח הקדמון, ראו
and in the Ancient Near East”, JAOS, 90 (1970), pp. 184-203 , וראו וסטרמן )לעיל הערה 
14(, עמ‘ 471-470. על ברית חד־צדדית דומה, עם פנחס, ראו במדבר כה, יב. השוו סקינר 
 F.M. Cross, “The Priestly Work”, in: idem, Canaanite Myth and ;לעיל הערה 19(, על אתר(
Hebrew Epic, Cambridge, Mass. 1973, p. 273 ; י‘ קנוהל, מקדש הדממה: עיון ברובדי היצירה 

הכוהנית שבתורה, ירושלים תשנ“ג, עמ‘ 135; וכן מיילס )לעיל הערה 11(, עמ‘ 56-55.
החד־צדדיות של הברית עם נח היא אחת הסיבות לכך שחוקרים דחו את תיזת ארבע הבריתות   39
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החד־צדדיות של הברית מוטעמת בכך שהיא באה בדיבור חדש של האל לנח 
ולבניו, המופרד מן הדיבור הראשון, שבסופו, כאמור, מערך חוקים )איסור לאכול 
דם, איסור על רצח וכו‘(. כאילו לומר: אין זיקה בין הדיבורים — ציות לציוויים 
שבדיבור הראשון אינו תנאי למילוי ההתחייבות שבדיבור שני.40 אין צריך לומר 
כי חד־צדדיותה של הברית מבליעה אף היא את הכרת האל בפגמיו היסודיים של 

האדם )שהוא “רע מנעוריו“(. 
של  האחרון  הפסוק  בין  במיוחד  הדיבורים,  שני  בין  קושר  הכתוב  זאת,  עם 
הדיבור הראשון: “ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה“, לבין הלשון שבתחילת 
לפרות  מומרצים  אתם  לומר:  כאילו  בריתי“,  את  מקים  הנני  “ואני  השני:  דיבורו 
ולרבות, ואם תתמהו: הרי המבול מאיים עלינו? מצהיר האל: אני מתחייב )בברית 
זה  יהיה עוד מבול לשחת הארץ“.41 הלשון הכפולה שבקטע  “כי לא  חד־צדדית( 
]יא[; “ולא  )“ואני הנני מקים את בריתי אתכם ]ט[“, “והקימותי את בריתי אתכם“ 
שהיא  ]שם[(,  הארץ“  לשחת  מבול  עוד  יהיה  “ולא  המבול“,  ממי  בשר  כל  יכרת 
כעין חזרה טקסית, נועדה להעניק לברית משנה תוקף — פסוקים ט-י מכריזים על 

הקמת הברית, והכפילות שבפסוק יא מטעימה את תוכנה.42 
“עוד מבול לשחת הארץ“,  אל הברית החד־צדדית שהאל מקים, שלא להביא 

הוא מסמיך “אות ברית“, היא הקשת:

ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נֹתן ביני וביניכם ובין כל נפש  )יב( 
חיה אשר אתכם לדֹֹרת עולם. 

את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ.  )יג( 
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן.  )יד( 

וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה  )טו( 
עוד המים למבול לשחת כל בשר. 

ובין כל נפש  וראיתיה לזּכֹר ברית עולם בין אלהים  והיתה הקשת בענן  )טז( 
חיה בכל בשר אשר על הארץ. 

של וולהאוזן. ראו סיכום הדיון בעניין זה אצל וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 471-470. 
השוו ספר היובלים ט, י-יח. לפי היובלים, וכנגד פשוטו של מקרא, מדובר בברית דו־צדדית:   40
נח ובניו מתחייבים בשבועה שלא לאכול דם והאל מתחייב שלא להביא מבול. לפי היובלים, 
שבועת נח והברית הן הטרמה של הברית בסיני, ראו כ‘ ורמן, “עיצוב מאורעות דור המבול 

בספר היובלים“, תרביץ, סד )תשנ“ה(, עמ‘ 202-183.
ראו רש“י ורד“ק על אתר. לשון האלוהים כאן: “ואני הנני מקים את בריתי ]...[“ היא גם היפוך   41

דבריו לנח טרם המבול: “ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ ]...[“ )ו, יז(.
הכפילות שבפסוק יא )“ולא יכרת ]...[ ולא יהיה עוד מבול ]...[“( מקבילה לכפילות דומה בס“ה   42

— לעיל ח, כא. ראו וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 471.
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בשר  כל  ובין  ביני  הִקמֹתי  הברית אשר  אות  זאת  נח  אל  אלהים  ויאמר  )יז( 
אשר על הארץ )בראשית ט, יב-יז(.

כמו הפסקה שקדמה בעניין הברית, גם פסקת אות הברית מכילה כפילויות, ואף 
ביתר שאת )פס‘ יב ו־יז “זאת אות הברית“ וכו‘; יג-טז; טו-טז(.43 ואולם גם כאן, 
לבד מן החזרה הטקסית והחגיגית, ההבדלים בין הלשונות הכפולים נושאים, כפי 
שנראה להלן, משמעות עניינית ותיאולוגית.44 כ“אות ברית“ “לדורות עולם“ בינו 
לבין “כל נפש חיה בכל בשר“ נותן אלוהים את הקשת בענן. לא מדובר בתליית 
משמעות חדשה לעצם שכבר נברא בששת ימי המעשה. תליית הקשת בענן היא 
בריאה חדשה של האל לאחר המבול.45 מן הבחינה הזו חידוש הקשת היא המקבילה 
וכו‘(  דם  לאכול  האיסור  בשר,  לאכול  )ההיתר  הנורמטיבי  לחידוש  הפיזיקלית 

בפסוקים שקדמו.
מייעד  הוא  תפקיד  איזה  המבול?  לאחר  מיד  הקשת  את  האל  בורא  מה  לשם 
אם  גם  גדוש.  סמל  היא  ומאיים  קודר  ענן  חשרת  רקע  על  הבוהקת  הקשת  לה? 

כך למשל “הצדדים“ לברית נזכרים בפי האל חמש פעמים, כמעט בכל פסוק )!(, ובהבדלים   43
מסוימים: “)יב( ]...[ ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדֹֹרת עולם. )יג( ]...[ ביני ובין 
הארץ. )טו( ]...[ ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ]...[. )טז( ]...[ בין אלהים ובין כל נפש 
חיה בכל בשר אשר על הארץ. )יז( ]...[ ביני ובין כל בשר אשר על הארץ ]...[“. תליית הקשת 
את  “)יג(  מסוימים:  בהבדלים  ושוב  פעמיים,  )לפחות(  כאן  נזכרים  וזכירתה,  ראייתה  בענן, 
קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ. )יד( והיה בענני ענן על הארץ ונראתה 
הקשת בענן. )טו( וזכרתי את בריתי ]...[. )טז( והיתה הקשת בענן וראיתיה לזּכֹר ברית עולם 

]...[“. על החזרות האלו, ראו בהערה הבאה וראו להלן.
גרסאות  שתי  שולבו  זה  בקטע  כי  134-133, שסבור  עמ‘   ,)19 הערה  )לעיל  ראד  פון  השוו   44
472-471(, לא  14[, עמ‘  )]לעיל הערה  נפרדות שהיו לפני ס“כ, ואולם כפי שמעיר וסטרמן 
ניתן להפריד את הכפילויות כאן לשתי שכבות טקסט שונות. ההבדלים ביניהן מלמדים כי 
בעיצוב הקטע הייתה לס“כ מטרה תאולוגית. כפי שאנסה להראות להלן, וסטרמן צודק ואולם 

מטעמים אחרים, וראו גם ונהאם )לעיל הערה 14(, עמ‘ 195.
השוו פירושו של רב סעדיה גאון: “]את קשתי[ נתתי“ וכו‘, כי כבר נתתיה בענן ]מששת ימי   45
ד“ה:  אתר,  על  הרמב“ן  ובעקבותיו  ברית“.  לאות  י“ל[  ]מעתה,  תהיה  כן  אם  י“ל[  בראשית, 
להבין  נקל  “נתתי“  הלשון  את   .94 עמ‘   ,)19 הערה  )לעיל  קאסוטו  גם  וכך  קשתי“.  “את 
כהווה מתמשך, כמו בבראשית כג, יג: “נתתי כסף השדה קח ממני“. חשוב להעיר כי קשיים 
“חיצוניים“ לטקסט, מתחום הפיזיקה או התאולוגיה הרציונליסטית, שהטרידו את פרשני ימי 
הביניים, אינם עניין לטקסט המקראי המיתי־האטיולוגי. צודק אפוא אברהם אבן עזרא, הכותב: 
“‘את קשתי‘ הנה נתתי עתה קשת בענן, ואין פירושו כאשר אמר הגאון כי בתחילה הייתה“. גם 
אבן עזרא מנסה ליישב את ההסבר הנטורלי של חכמי יוון לתופעת הקשת עם ראיית הקשת 
יון, שמלהט השמש  היינו מאמינים בדברי חכמי  כאות ברית שנבראה אחרי המבול: “אילו 
תולד הקשת, יש לומר שה‘ חיזק אור השמש אחר המבול והיא דרך נכונה למבין“, ובעקבותיו 

רד“ק; השוו לדברי הרמב“ן, שם.



יאיר לורברבוים / הקשת בענן 20

נסלק ממנה כמה משמעויות שתלו בה לאורך הדורות, ברור כי לפי מובנו המקורי 
ומרהיב, המסמל  חגיגי  כחיזיון  יש לקשת תפקיד טקסי,  בס“כ  סיפור המבול  של 
הטקסט  של  קרובה  קריאה  ואולם  לתחתונים.  עליונים  בין  ופיוס  עולמי  שלום 
המקראי מגלה כי לבד מן המשמעויות האלה מייעד הבורא לקשתו תפקיד מעשי, 
אופרטיבי. עוד קודם לכינונה כסימבול רווי משמעויות נועדה הקשת לשמש לאל 
היא  הקשת  )אנכרוניסטית(,  אחרת  לשון  עברה.  ביום  בזעמו  לשליטה  כלי  כעין 
כן,  על  יתר  כעסו.  ל“ניהול“  ככלי  בראה  האל   ,anger management של  מנגנון 
מובנה הסימבולי, הטעון כפי שנראה במסרים לכאורה סותרים, נגזר מייעודה אצל 

האל כאמצעי לריסון עצמי. 
נחזור לכתובים. מיד לאחר שהוא מודיע לנח ולבניו על הקמת בריתו )ט, ט(, 
לדרת   ]...[ וביניכם  ביני  נתן  אני  אשר  הברית  אות  “זאת  ומכריז:  אלוהים  מוסיף 
עולם“. “זאת“ היא כנראה לשון הצבעה, והאות היא: “את קשתי נתתי בענן ]והייתה 
פרטים  שני  בענן.46  אותה  וקובע  קשת,  כאמור,  בורא,  האל  )יג(.  ברית[“  לאות 
בפסוק יג לוכדים את העין. ראשית, לא “את הקשת נתתי“ אלא “את קשתי“, שלי. 
אפשר שכינוי השייכות )מדבר( היא הד לקשתו של האל, שבה ירה חצים וברקים 
אליו(,  מכוונת  )ירכה  הפוכה  בענן,  אותה  תולה  הוא  עתה  והנה  המבול,  בסערת 
קודם לפעולת  נוגע  מיד, הדגש על “קשתי“  כפי שנראה  ואולם,  כאות לשלום.47 
הקשת על האל מכאן ולהבא. שנית, הקשת לא ניתנת בשמים; הקשת בפרשה זו 
בענן,  נתן  הוא  קשתו  את  כי  ושוב  שוב  מטעים  עצמו  האל  “בענן“.  לעולם  היא 
צירוף החוזר בדבריו שלוש פעמים )“את קשתי נתתי בענן“ ]יג[, “ונראתה הקשת 

בענן“ ]יד[, “והיתה הקשת בענן“ ]טז[(.48 
שני הפרטים האלה — קשתי־שלי והקשת בענן — מונהרים בפסוקים העוקבים: 

הרמב“ן )ד“ה: “את קשתי נתתי“( לומד מלשון “קשתי“ — “שהיתה לו הקשת תחילה“, מיום   46
הבריאה, ואולם צודק אבן עזרא שמעיר )ד“ה: “את קשתי“(: “הנה נתתי עתה קשת“.

ראו קאסוטו )לעיל הערה 19(, עמ‘ 94-93, שסבור כי לשון “קשתי“ כאן היא הד קלוש למוטיב   47
הקדום,  הישראלי  ובאפוס  )ואחרים(  מסופוטמיים  במיתוסים  שרווח  בקשתו  הלוחם  האל 
שבתורה נטשטש ונצטמצם, עד שלא נשאר ממנו כאן אלא הד קלוש. על מוטיב זה במקרא, 
ראו למשל חבקוק ג, ט-יא; תהלים לח, ג; ובתורה למשל: במדבר כד, ח; דברים לב, כג ו־מב; 
וכמוהם במקרא הרבה, וראו פירוש הרמב“ן על אתר, ד“ה: “זאת אות הברית“; גונקל )לעיל 
150. פרשנים, בעיקר נוצרים, יצאו נגד ייחוס זה. הם סבורים כי כל כולה  33(, עמ‘  הערה 
של הקשת הוא חסד ורחמים אלוהיים, ואין לקשור אותה כלל לדימויים מלחמתיים ואלימים, 
בוודאי לא לדימוי האל הלוחם בקשתו, ראו וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 473, בעקבות בנו 

יעקב ודליטש.
אפשר שיש כאן אטיולוגיה, אחרי הכול הקשת, כפי שהיא מוכרת לנו, מופיעה בדרך כלל   48
בענן, ואולם ראו קאסוטו )לעיל הערה 19(, עמ‘ 95-94, המעיר כי אין הקשת נראית תמיד 

בענן ולעתים היא נראית על רקע השמש או תכלת השמים; השוו יחזקאל, א, כח. 
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“והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם 
]...[ ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר“ )ט, יד-טו(. הלשון “והיה בענני 
ענן על הארץ“ אינה מכוונת לגשמי ברכה היורדים כדרך הטבע, אלא כדברי רש“י: 
“כשתעלה במחשבה לפני להביא חשך ואבדון לעולם“.49 במילים אחרות, הקשת 
התרחיש  מקופל  זו  בלשון  הארץ.  את  להשחית  מאיים  נוסף  מבול  כאשר  תופיע 
הבא: כשבני האדם ישובו )במהרה( להשחית את דרכם, קנאת האל תלך ותתעצם, 
ותחשב להתפרץ במבול נוסף שישחית את הארץ, או־אז — “ונראתה הקשת בענן“. 
וביניכם“,  ביני  “בריתי אשר  לי את  הופעת “הקשת בענן“, אומר אלוהים, תזכיר 
זיכרון הברית ירסן אותי, ובעוד מועד אעצור את השיטפון המשחית. הלשון “ולא 
יהיה עוד המים למבול“ שבפסוק העוקב )טו( מלמדת בבירור כי בפסוק יד מענין 
האל ענני מבול. הקשת היא אפוא כעין תריס בין האל לבין קנאתו )חרון אפי( והיא 

ערובה לכך ש“לא יהיה עוד מבול לשחת כל בשר“. 
הלשון הסבילה “ונראתה הקשת“ מטעימה כי היא מופיעה מעצמה, לא כפעולה 
יזומה של האל “הרחום“.50 הכתובים מנגידים את הפעילות שהאל מייחס לעצמו 
)“בענני ענן“( לסבילותו ביחס להופעת הקשת )“ונראתה“(. ניגוד דומה שורר בין 
העצמאית  היראותה  לבין  הברית(  הקמת  )בעת  עתה  האל  ידי  על  הקשת  נתינת 
ענני  להתגברות  פיזיקלי־טבעי  מסובב  כעין  אפוא  היא  הקשת  הופעת  בעתיד. 
המבול. כל תפקידה הוא לאותת לאל שיעצור. שני המוטיבים האלה — נפרדותה 
 — ראייתה  אחרי  פעיל  ברם  הופעתה  לגבי  שסביל  כמי  האל  ותיאור  הקשת  של 
נכפלים ומודגשים בפסוק העוקב )טז(: “והיתה הקשת בענן“, שוב, מעצמה — אם 
בפסוק יד הקשת נראית מעצמה הרי כאן היא אף מתהווה מעצמה; או־אז “וראיתיה 
לזכור ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה“ — אם בפסוק טו הקשת נראית 
כדי  בו,  רק  וממוקד  לאל  מיוחס  הראייה  מעשה  כאן  הרי  נזכר,  ואלוהים  )לכול( 
“לזכור ברית עולם“.51 שוב ושוב, מטעים אפוא הכתוב כי היווצרות הקשת בענן 

כתולדה טבעית גורמת לאל לראות כדי “לזכור“, ובתוך כך לעצור.
הדגש החוזר ונשנה על “הקשת בענן“ )“את קשתי נתתי בענן“, “ונראתה הקשת 
בענן“, “והיתה הקשת בענן“( — ולא קשת, סתם — נועד לשניים. ראשית, להטעים 
כי הופעת הקשת היא תגובה )סיבתית־טבעית( למבול מתרגש )=“ענן“(. שנית, אם 

השוו לדברי הרמב“ן )ד“ה: “והיה בענני ענן על הארץ“(: “שלא יאר ה‘ פניו אליה בחטאות   49
יושביה, ונראתה מידת הדין שלי בענן, ואזכור את הברית בזכר הרחמים, ואחמול על הטף 

אשר בארץ“.
ראו גונקל )לעיל הערה 33(, עמ‘ 150.   50

כדאי לשים לב לעיצוב הפואטי: השורש רא“ה, שהטייתו סבילה ביחס לאל בפס‘ יד: “ונראתה   51
הפעילה  הלשון  ואילו  “וראיתיה“,  אליו:  ביחס  פעילה  ללשון  טז  בפס‘  מתחלף  הקשת“ 

המיוחסת לאל בפס‘ טו “וזכרתי“ מתחלפת בפס‘ טז ללשון ניטרלית “לזכור“. 
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“הענן“ מגלם־מסמל את קנאת האל, הרי “הקשת בענן“ מגלמת־מסמלת את הגורם 
המרסן ש“בתוכה“. 

ראשון:  בגוף  הפעלים  בהטיות  אלה  בפסוקים  ונשנה  החוזר  השימוש  מן 
ובראשונה  בראש  קשת  את  מייעד  שהאל  בבירור  עולה  “וראיתיה“  “וזכרתי“, 
מקים  “הנני  ראשון:  בגוף  שייכות  בהטיית  עצם  שמות  מצטרפים  לאלה  לעצמו. 
לומר:  כאילו  קשתי“,52  “את  “ברית“(,  )לא  בריתי“  את  “והקימותי  בריתי“,  את 
בריתי־שלי, היינו עבורי )גם “עם עצמי“(; “קשתי“ — למעני. אין בפסוקים אלה 
קביעה מפורשת שהאדם יראה בעתיד את הקשת. ראייתה על ידי בני האדם נאמרת 
)לא “וראיתם“,  “ונראתה“, “לזכור“  בלשון מרומזת ועקיפה, באמצעות הלשונות 
“וזכרתם“, וכיו“ב(. דומה כי העיצוב הסגנוני־הלשוני הזה של הפסוקים לא נועד 
בראש  כי  להטעים  רק  אלא  הארץ  הבריות שעל  מן  הקשת  מראה  את  “להסתיר“ 

ובראשונה מועיד אותה האל לעצמו “לזכור ברית עולם“.53 
נתעכב לרגע על מוטיב ההיזכרות המוטעם כאן )“וזכרתי את בריתי“, “לזכור 
להזכיר  כדי  בענן  קשת  נותן  אלוהים  אם  לעיל,  נרמז  שכבר  כפי  עולם“(.  ברית 
זו  יודע( כי היא תישכח ממנו. “שכחה“  לו את בריתו הוא כנראה חושש )או אף 
הברית  “את  ממנו  המעלימים  האדם,  בני  לחטאי  הקנאה  בסערת  כאמור,  נעוצה, 
ואת החסד“.54 חשש זה איננו ערטילאי, הוא נעוץ, בין השאר, ב“שכחה“, שכנראה 
אירעה בעיצומו של המבול הנוכחי )שמוטיב ההיזכרות בפרשת הקשת קשור בה(. 
לאחר תיאור התעצמות המבול )במשך מאה וחמישים יום!( ותוצאותיו ההרסניות 
)ז, יח-כא: “ויגוע כל בשר הרומש על הארץ ]...[ וכל האדם“(, מספר הכתוב: “ויזּכֹר 
אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויַעֲבֵר אלהים רוח על 
הארץ וּיָׁשֹּכּו המים. ויסכרו מעינות תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן הארץ“ 
)ח, א-ב(. היזכרות זו מעוררת תמיהה מסוימת. היה מקום לצפות כי במהלך המבול 
יהיה נח מצוי במחשבת האל כל העת. אחרי ככלות הכול, הצלתו היא עצם מעצמה 
זה  כיצד  יח(.  ו,  )בראשית  ברית  האל  עמו  מקים  אף  ולשמה  המבול,  תכנית  של 

מצד הסגנון להטיות אלה מצטרפים גם: “ואני הנני“, “את קשתי נתתי“, “בענני“, המדגישים   52
כי האל מתייחס לעצמו.

מנקודת המבט הזו ההשוואה בין פרשת הקשת לבין פרשת הציצית היא מאירת עיניים. בעניין   53
]...[ וראיתם  הציצית מצווה ה‘ את בני ישראל: “ועשו להם ציִצת על כנפי בגדיהם לדֹֹרתם 
אֹתו וזכרתם את כל ִמְצוֹת ה‘ ועשיתם אֹתם ולא ָתתֻרּו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם 
זֹנים אחריהם: )מ( למען תזכרו ועשיתם את כל ִמְצֹוָתי והייתם קדֹשים לאלהיכם“ )במדבר טו, 
לז-מ(. כמו הקשת, גם הציצית היא כעין מנגנון לשליטה עצמית. ראיית הציצית מזכירה את 
החובה ומשמשת תריס בפני היצר. גם כאן מטעים הכתוב את הראייה והזכירה. ואולם, בעוד 
פרשת הציצית מדברת רק על ראייתם וזכירתם של ישראל, הרי פרשת הקשת מדברת רק על 

ראייתו וזכירתו של האל; השוו קאסוטו )לעיל הערה 19(, עמ‘ 95.
על הזיקה ביניהן, ראו דברים יז, יב.  54
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שבמשך המבול נשכח נח מן האלוהים עד שהוא צריך להיזכר בו?55 דומה בעיניי כי 
גם כאן הדינמיקה של האמוציה האלוהית גורמת. ככל שמתגברים המים מתעצם 
חרון האף; תמונת המבול ההולך ומתגבר היא כעין ראי של המתרחש אצל האל 
פנימה.56 הכעס משתלט עליו וממלא אותו עד שאפילו נח, בחירו, והברית שכרת 
עמו — ובעצם: תכניתו להמשיך ולקיים את בני האדם על הארץ — נעלמים מאופק 
תודעתו.57 כדי “להציל“ את נח, או מוטב: כדי “לחזור“ לתכניתו המקורית, נדרשת 
היזכרות.58 דומה כי אחרי המבול לומד האל גם מן הניסיון הטרי הזה. הוא מכין לו 
את ה“קשת בענן“, כדי שבעתיד, עם בוא החרון, היא תזכיר לו “ברית עולם“, “ולא 

יהיה עוד מבול“.
פרשת  הרווחת של  לקריאה  כאן  המוצעת  הקריאה  בין  ההבדל  את  לחדד  כדי 
הברית והקשת )ובתוך כך של פרשת המבול כולה( אביא קטע קצר מפירושו של 
קאסוטו, שדרכו בביאור הפרשה היא טיפוסית לפרשנים בני ברית ובעיקר לשאינם 

בני ברית. כותב קאסוטו: 

הואיל ויראה אלהים תמיד את הקשת בענן, הוא יזכור תמיד את הבטחתו, 
ולא יעלה על ליבו להביא מבול לעולם. ויותר מאשר לו תשמש האות לעתיד. 

והציעו  המבול  של  בעיצומו  ה“זכרון“  היקרות  של  מובנה  לגבי  התלבטו  ופרשנים  חוקרים   55
לה פירושים שונים. המשותף לכולם הוא המאמץ לסלק מ“ויזכור אלהים“ את יסוד השכחה, 
)לעיל הערה  כי אף לא אחד מהם הולם את פשוטו של מקרא. כך, למשל, קאסוטו  ודומה 
19(, עמ‘ 69-68. וסטרמן )]לעיל הערה 14[, עמ‘ 441(, סבור כי הזכירה כאן מציינת מחשבה 
אצלו.  המצוינת  הנרחבת  הביבליוגרפיה  וראו  שכחה,  לאחר  היזכרות  לא  לפועל(,  )היוצאת 
 H. Eising, Theological Dictionary of the Old על זכירה במקרא, ראו גם הערך “זכר“ אצל
נרחב,  הוא  במקרא  זיכרון  המונח  של  הסמנטי  השדה  אכן,   .Testament, vol. 4, pp. 64-82
ייחוס חשיבות או נטיית חסד )ראו למשל בראשית יט, כט; ל,  לעתים מובנו מחשבה על־, 
כב; יונה ד, יא(. על כל פנים, בבראשית פרק ט, בעניין הקשת — ובתוך כך גם בבראשית 
ח, א )“ויזכור אלהים את נח“( הקשור אליו — הזכירה היא לאחר שכחה. כך אכן הבינו חז“ל 

בתפילת זיכרונות במוסף ראש השנה, ראו להלן הערה 59.
בתיאור המבול בס“כ חוזר הצירוף “ויגברו המים“ שוב ושוב: “ויגברו המים וירבו מאוד ]...[   56
והמים גברו מאוד מאוד ]...[ ויגברו המים על הארץ חמישים ומאת יום“ )בראשית ז, יח-כד(. 
ְבַאִּפי  ָקדְָחה  ֵאׁש  “ּכִי  )דברים לב, כב(:  יפה בשירת האזינו  האמוציה האלוהית הזו מתוארת   57
וִַּתיַקד ַעד ׁשְאֹול ַּתְחּתִית וַּתֹאכַל ֶאֶרץ וִיבָֻלּה וְַּתַלֵהט מֹוְסדֵי ָהִרים“. הלהט הרגשי מכלה אצל 
האל כל רגש ותודעה אחרים. יש כאן הקבלה מפורשת בין האמוציה האלוהית לבין ההרס 

החיצוני. 
כך התפרש זיכרון נח בפרק הזיכרונות שבתפילת מוסף של ראש השנה, שחוברה כנראה בימי   58
התנאים, ראו משנה, ראש השנה ד, ה-ו )ואולי אף בימי הבית, ראו מחלוקת בית שמאי ובית 
הלל בתוספתא, ברכות ג, יג(, וראו י‘ היינמן, “מלכויות זכרונות ושופרות“, בתוך: הנ“ל, עיוני 

תפילה, קיבץ וערך א‘ שנאן, ירושלים תשמ“א, עמ‘ 71-54, במיוחד עמ‘ 59.
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אם  לעתיד:  ולבניו  לנח  בטחון  לתת  היא  זה  שלישי  דיבור  של  מטרתו  כל 
שההודעה  אומרת  זאת  האות,  את  להם  אלהים  שהודיע  הכתוב  כאן  מספר 
חשובה דווקא להם. הם יראו תמיד את הקשת בענן, וראייה מתמדת זו תהיה 

להם אות וסימן להבטחת אלהים זוכר הברית.59

פרט  בכל  כמעט  קאסוטו  של  מקריאתו  שונה  והקשת  המבול  פרשת  את  קריאתי 
ועניין. ראשית, בניגוד לדבריו, אלוהים לא “תמיד“ רואה את הקשת. הקשת נראית 

רק “בענן“, כלומר בענני מבול שהאל מביא בקנאו לחטאי בני האדם. 
ההשחתה,  כשמתגברת  להפך,  הבטחתו“;  את  תמיד  “יזכור  לא  האל  שנית, 
מתעצם חרון אפו, והברית משתכחת ממנו. לכן, גם לא נכון הוא ש“לא יעלה על 
ליבו להביא עוד מבול לעולם“; להפך, קנאתו מניעה אותו “להביא לעולם חושך 

ואבדון“ )כלשון רש“י(.
שלישית, לא נכון הוא ש“יותר מאשר לו ]=לאלוהים[ תשמש האות לעתיד ]...[ 
להזכיר  ובראשונה  בראש  נועדה  להפך, הקשת  ולבניו בעתיד“.  לנח  לתת בטחון 
לאל את בריתו ובכך לבלום את קנאתו המחשבת להתפרץ. רק באופן עקיף ומשני 
מודיעה הקשת לבני האדם את “חסדי האל“, שהתגבר על עצמו ולא כילה אותם 
בקנאתו. קאסוטו, כמו פרשנים רבים אחרים, חש כי לפי לשון המקרא מייעד האל 
את הקשת בראש ובראשונה לעצמו )“קשתי“, “וזכרתי“, “וראיתיה“(, ואולם בשל 

הטיה תאולוגית )אופיינית( הוא הופך אותה לאות וסימן )מן האל( לבני האדם.60 
ולבסוף, אף שהקשת היא אות גם לבני האדם, אין היא רק סימן מרגיע. להפך, 
וחרדה,  דאגה  הקשת  הופעת  מעוררת  שופע,  אלוהי  חסד  מסמלת  משהיא  יותר 
שהרי רק כפסע היה בין העולם לבין הרס קולוסאלי, ואלמלא מנגנון הקשת, שהוא 
אפוא  אינה  הקשת  ובוהו.  לתוהו  העולם  את  מחזירה  קנאתו  הייתה  לאל,  חיצוני 

קאסוטו )לעיל הערה 19(, עמ‘ 95 )ד“ה: “וזכרתי“(, הדגש במקור. הגם שיש הבדלים בפרטים   59
בין קאסוטו לבין פרשנים אחרים, הם אינם נוגעים לנקודות שיידונו כאן, שהכול מסכימים 
שהן עיקרה של פרשת הקשת. לעניין זה, העובדה שקאסוטו דוחה את תיזת התעודות בכלל 
)לעיל  ראד  פון  ראו  זה,  פרשני  לכיוון  מורידה.  ואינה  מעלה  אינה  בפרט  המבול  ובפרשת 
הערה 19(, עמ‘ 134-133; ונהאם )לעיל הערה 14(, עמ‘ 196; וסטרמן )לעיל הערה 14(, עמ‘ 
474-473; מיילס )לעיל הערה 11(, עמ‘ 56-55. בין הפרשנים הקלאסיים, ראו רב סעדיה גאון 
)ד“ה: “וראיתיה“: “והראתיה, מזכרת לביטחון לעולם מאת ה‘ לכל נפש חיה“(; אבן עזרא; 
ובעקבותיהם רד“ק )ד“ה: “את קשתי נתתי“: “וכשיראוה בני אדם יזכרו שהיא אות ברית שנתן 

האל להם, ולא יפחדו מן המבול“(.
מזכירה את  גונקל שם לב שלפי הלשון הקשת   .150 עמ‘   ,)33 )לעיל הערה  גונקל  גם  ראו   60
הברית לאל, לא לבני האדם, מה שלא מתאים, לדעתו, למקור הכוהני, ולכן הוא מסיק שמדובר 
במסורת קדומה שס“כ אימץ ושינה. בהקשר זה אציין כי הקריאה הזו של פרשת הקשת מצויה 

בספר היובלים )ו, טו-יח(. 
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סימן לחסד האל בהווה, אלא לחסדו בעבר הרחוק, שמונע ממנו לממש את כעסו 
כאן ועכשיו.

אלוהים־אדם.  שביחסי  והשניות  המורכבות  על  אפוא  מלמדת  הקשת  הופעת 
הברית מן העבר מרסנת את הכעס ומנסה לעורר את רחמי האל בהווה. במונחיהם 
ומידת  הדין  מידת  של  מורכב  מיזוג  זהו  הביניים,  ימי  מקובלי  ושל  חז“ל  של 
הרחמים. השניות הזו מאפיינת את הקשת גם במישור הסמבולי — היא צבעונית 
זכר  גם  ואופטימיות אבל היא  וקודר, היא מקרינה תום  ובוהקת אבל רקעה אפל 

לכלי נשק אלים ומשחית.
אלוהים קובע אפוא את הקשת כעין מנגנון לשליטה עצמית. פרשת הקשת, כמו 
הברית החד־צדדית שממנה היא נמשכת, מבליעה את ההכרה )המתפתחת לאורך 
עלילת המבול כולה( בדבר טבעו הפגום של האדם. בהכירו כי ההשחתה היא בלתי 
ובשעת  הבטחתו,  את  ממנו  תשכיח  היא  תתגבר,  שקנאתו  אלוהים  יודע  נמנעת, 
המבול  כשחרון  הברית,  הקמת  בעת  עתה,  עצמו.  את  לרסן  יוכל  לא  הוא  רתחה 
שכח והוא שקול ומפוכח — ובעיקר קרוב אצל עצמו — בורא לו אלוהים מנגנון, 
שיעצור בעדו ויבלום את כעסו. זהו ייעודה הראשוני של הקשת, המופיעה “בענן“ 
כל אימת שבני האדם חוטאים ומבול מתרגש לבוא. הופעתה המרהיבה תזכיר לאל 

את בריתו; הוא יסיג את עצמו ובתוך כך את ענני המבול.
חשוב להדגיש, כי עוד לפני בריאת המנגנון ה“טבעי“ של הקשת מצוי אצל האל 
הקנא יסוד מרסן ושקול. אלמלא היסוד הזה ההשחתה הייתה גורמת לו להתפרץ, 
מבלי לחשוב כלל על המציאות שאחרי המבול. או־אז אלוהים לא היה פונה לנח 
שיבנה תיבה )שאותה תכנן עבורו בפירוט ובקפידה, בראשית ו, יג-טז(, ויביא אליה 
מכל החי, כדי שינצלו ויפתחו דף חדש. הוא היה מחזיר את העולם לתוהו ובוהו 
ומתחיל )אם בכלל( הכול מ“בראשית“. האל חש בקנאתו ההולכת ומתגברת, הוא 
לו  זו מאפשרת  יעמוד בדרכה. רפלקסיה  יודע שלכשתשתלט עליו שום דבר לא 
להתכונן להתפרצותו בעוד מועד, ולתכנן את העולם שייבנה על חורבותיה. הניגוד 
הרפלקטיבי,  היסוד  ולבין  הבחנה,  ללא  כביכול  שמתפרץ  האף,  חרון  שבין  הזה 
שמתכונן לבואו ומודע לעוצמתו, ומתכנן את “היום שאחרי“, אופיינית לאישיותו 
של הקנא. את היסוד הרציונלי־הרפלקטיבי הזה האל מנסה לחזק באמצעות הקשת. 
אפשר שהוא חושש שאחרי ההשחתה הבאה קנאתו תתגבר והוא לא יצליח לתכנן 
את “העולם שאחרי“, ואפשר שהוא מבין עכשיו, אחרי המבול, שברעיון “ההתחלה 
החדשה“ — או למצער, ב“התחלה חדשה“ נוספת — אין טעם. הוא צריך ללמוד 
לחיות עם מה שיש. הקשת לא יוצרת אצל האל יסוד מרסן יש מאין. אלוהים מחזק 
ומעצים באמצעותה יסוד שכבר קיים אצלו, שהתגלם בתכניתו להציל את נח לפני 

פרוץ המבול. 
דוגמה מקראית נוספת למתח האישיותי־הפסיכולוגי הזה מגולמת בדברי האל 



יאיר לורברבוים / הקשת בענן 26

למשה בהר סיני, משנודע לו על חטא העגל: “וידבר ה‘ אל משה לך רד כי ׁשִֵחת 
עגל  להם  עשו  צִויתם  אשר  הדרך  מן  מהר  סרו  מצרים:  מארץ  העלית  אשר  עמך 
מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים“ 
)שמות לב, ז-ט(. לאחר שהוא מספר למשה על החטא פונה אליו אלוהים במילים 
ועתה  הוא.  עֹרף  קשה  עם  והנה  הזה  העם  את  ראיתי  משה  אל  ה‘  “ויאמר  אלה: 
ַהניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול“ )שם לב, י(. ההקבלות בין 
פרשת חטא העגל לפרשת המבול גלויות לעין. עלילת שתיהן מגלמת ניגוד דרמטי 
בין טובו של האל )בריאה; מתן תורה(, לבין הרוע וכפיות הטובה של בני האדם 
)השחתה; בגידה ועבודה זרה, המכונה גם היא השחתה(. בשתיהן תגובת האל היא 
חריפה וטוטלית. הוא רוצה לכלות את הכול )כל בני האדם ו“כל חי“; עם ישראל(, 

ולהתחיל הכול מן ההתחלה עם אישיות נבחרת )נח; משה(. 
האל  קנאת  למשה.  האל  שבפניית  האמוציונלית  המורכבות  מעניינת  אותנו 
הנבגד הולכת ומתעצמת, הוא יודע שההתפרצות בוא תבוא וכשהיא תתממש דבר 
לא יעמוד בפרץ. ואולם, הוא עדיין מצוי בשליטה. כשהוא פונה אל משה בלשון: 
“ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם“, הוא מבקש את רשותו להתיר את הרסן 
מעל חרון אפו כדי שיכלה את ישראל. בלשון זו יש כעין החפצה )אובייקטיביזציה( 
)זו רק תחבולה  של “חרון האף“, שהוא כביכול נפרד מן האל. ברם, אין לטעות 
ויחר  לי  )=“הניחה  ורצונו  רטורית(, הקנאה המכלה היא עצם מעצמו, מאישיותו 
אפי“(. דומה שיותר משיש כאן נטילת רשות רומז אלוהים למשה שיפעל לריסון 
לא  עדיין  משה  והרי  רשות,  לבקש  מדוע  כן,  לא  שאם  ומתגבר.  ההולך  חרונו, 
התחיל להתפלל? למה האל לא מניח לקנאתו להתעצם ולהתפרץ?61 הרמיזה “עצור 
אותי“ היא חלק מן “ההיגיון האמוציונלי“ של “בקשת הרשות“ במצבים שכאלה. 
פניית  הכליה.  את  ומונע  הזעם  את  בולם  הוא  משותף“62  ו“במאמץ  נחלץ  משה 
האל למשה היא דוגמה מובהקת לחרון אף שנשלט עדיין על ידי רצון רפלקטיבי 
)“מסדר שני“(, ומבקש עזרה “מבחוץ“. ההתפרצות מתחוללת כשהקנאה מתגברת, 

ואין גורם חיצוני מרסן )במבול הקשת וכאן משה(.63 

ראו רש“י על שמות לב, י, ד“ה “הניחה לי“: “עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא   61
אומר: ‘הניחה לי‘? אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא 

יכלם“, וכמוהו פרשנים אחרים, ואכמ“ל. 
הגם שהדבר לא נאמר בפרשת חטא העגל במפורש, ברור כי לצד מאמציו של משה גם האל   62
נדרש למאמץ של התגברות עצמית. התעצומות הפנימיות של האל מוזכרות במפורש בפרשת 
המרגלים בבמדבר יד, יז-כ, שזיקתה ההדוקה לפרשת חטא העגל גלויה לעין: “ועתה יגדל נא 

כח אדני כאשר דברת לאמר. ה‘ ארך אפים ורב חסד נֹשא עֹון ]...[ ויאמר ה‘ סלחתי כדברך“.
השוו ללשון תהלים )עח, לח(: “והוא רחום יכפר עֹון ולא ישחית וִהרבה להשיב אפו ולא יעיר   63

כל חמתו“.
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עֹשק  עשקו  הארץ  “עם  יחזקאל:  הנביא  מדבר  הנביא  של  המרסן  תפקידו  על 
וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט. ואבקש מהם איש גֹדר גָדר 
ועֹמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי. ואשּפֹך עליהם זעמי באש 
עֶברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נֻאם אדני ה‘“ )יחזקאל כב, כט-לא(. האל עצמו 
אותי  לרסן  הארץ“,  בעד  לפני  “בפרץ  לעמוד  הוא  הנביא  של  תפקידו  כי  מצהיר 
פעולתו  את  תהלים  משורר  מתאר  ממש  אלה  במונחים  ואכן,  שחתה“.64  “לבלתי 
חמתו  להשיב  לפניו  בפרץ  עמד  בחירו  משה  לולא  להשמידם  “ויאמר  משה:  של 
נביאים  של  פועלם  גם  במקרא  מתואר  דומה  באופן  כג(.  קו,  )תהלים  מהשחית“ 
אחרים.65 הזעם האלוהי יתפרץ כאשר האל לא ימצא נביא שיגדור גדר ויסייע לאל 
להכיל את כעסו. הקשת, בשונה מן הנביא, היא מנגנון טבעי שהאל בורא לו. כמו 
הנביא, גם הקשת מזהירה את בני האדם, הופעתה היא סימן לזעמו )המרוסן( של 

האל בשל השחתתם;66 גם הקשת וגם הנביא הם גם צורך גבוה — לעמוד בפרץ. 

*

לכך.  סימן  כל  אין  במקרא  בעדו?  עצר  הקשת  ומנגנון  שוב  איים  המבול  האם 
ואולם, כידוע, לפי העלילה המקראית, לאחר המבול )לפי ס“כ( ופרשת מגדל בבל 
והתפרדות האומות “על פני כל הארץ“ )לפי ס“ה( חדל האל מלהתעניין באנושות 
חלציו.  וביוצאי  באברהם  בעיקר  עתה  מתמקדים  וקנאתו  האל  אהבת  כולה; 
עם  האל  יחסי  במסגרת  לא  מעתה  לבחון  צריך  ריסונה  ודרכי  הקנאה  שאלת  את 
האנושות אלא במסגרת יחסיו עם בני ישראל. אכן, חרון האל לאחר עידן בראשית 
אינו מופנה כלפי השחתת כלל בני האדם אלא כלפי חטאי ישראל. קווי המתאר 
של סיפור המבול והאמוציה האלוהית המשוקעת בו מופיעים בהמשך, שוב ושוב, 
לכלותו,  מחשב  בזעמו  האל  ומשחית,  חוטא  ישראל   — ועמו  האל  יחסי  במסגרת 
ומבקש להתחיל הכול מחדש. כך, כפי שראינו לעיל, בחטא העגל ובחטא המרגלים 
שהראה  כפי  נח.  את  ל“החליף“  נועד  משה  שבהם  י(,  יז,  במדבר  ט;  לב,  )שמות 
לענייננו,  חרונו.  לריסון  אמצעים  האל  מכונן  אלה  בפרשות  גם  מופס,  כאמור 

ראו מופס )לעיל הערה 1(, עמ‘ 28-26, המעיר שם בצדק: “כל הנביאים נבאו אך רק יחזקאל   64
העלה לכלל תודעה את תהליך ההתמודדות הנבואית עם האמוציה האלוהית“.

ראו למשל ירמיהו ז, טז: “ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל   65
תפגע בי כי אינני שמע אתך“, ראו מופס, שם, עמ‘ 26-23.

אפשר שבנקודה זו יש הבדל. באופן טיפוסי הנביא בא לבני האדם לפני שהחרון מתגבר. הוא   66
ניתן  יהיה  מנסה לשכנע אותם לשנות ממנהגם כדי למנוע את התעצמותו, לפני שכבר לא 
לרסן  נועדה  והיא  התעצמה,  לקנאה שכבר  סימן  היא  הקשת  הופעת  ואילו  עליו.  להשתלט 

אותה.
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בניגוד לעלילת המבול, בכל האירועים האלה מתגבר האל )על נטייתו להתפרץ( 
ונמנע מלכלות את ישראל. ניתן לתלות את השינוי הזה באישיותו של משה )ושל 
יחזקאל עולה  )כזכור, מדברי  נחלץ לרסן את האל  שאר הנביאים(, שבניגוד לנח 
גם  ואולי  אותם(,  לנביאיו כשהוא ממנה  מייעד  מן התפקידים שהאל  זה אחד  כי 
בחיבה היתרה של האל לעמו. ברם דומה כי גם האל הוא צד בשינוי הזה. ברקע 
ואכן,  כולל.  אסון  עוד  להמיט  שלא  וההבטחה  המבול  ניסיון  עומד  “התגברותו“ 
היחסי שנוקט האל כלפי עמו  לבין הריסון  בין “השבועה“ שאחרי המבול  הזיקה 
עולה מן המקרא עצמו, מדברי ישעיה שכבר הובאו למעלה: “כי מי נח זאת לי אשר 

נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך וגער בך“ )נד, ט(.67

ה
מצד סיפור המסגרת יש דמיון בין השלב האחרון בעלילת המבול בס“כ לבין השלב 
המקביל בס“ה. בשניהם, לאחר שנח ובניו יוצאים מן התיבה מבטיח האל לא להביא 
שוב מבול. בשניהם ההבטחה היא תוצאה של תהליכי עומק אמוציונליים, שנרמזים 
בכתובים. ואולם, כפי שראינו, קריאה קרובה של חוליית העלילה האחרונה בשני 
המקורות מעלה גם הבדלים עמוקים ביניהם. בס“ה ה‘ אינו מדבר אל בני האדם 
אחרי המבול; את ההבטחה הוא נותן רק בינו לבינו. נח ובניו אינם יודעים עליה, 
ולדורות שאחריהם היא נודעת )אם בכלל( רק בעקיפין. ההבטחה־השבועה שאחרי 
המבול בס“ה אמנם משקפת תפנית מסוימת בדרכו של האל עם הבריות — עד כה 
ושואף  כאיום  אותם  תופס  הוא  האדם;  בני  עם  ובתחרות  בעימות  ה‘  מצוי  בס“ה 

להגבילם — ואולם מן ההנמקה שהוא מסמיך לה עולה חמיצות והעדר השלמה. 
לא כן בשלב האחרון של העלילה לפי ס“כ. כאן האל פונה במישרין לנח והוא 
חוזר על דבריו לאדם )הראשון( עם היבראו: הוא שב להעניק לנח שלטון על החי 
בני  כי  לו  מודיע(68  אף  )או  מזכיר  והוא  ורבייה  בפרייה  מברכו  הוא  הארץ,  ועל 
האדם עשויים בצלמו. ההשלמה של האל עם הפגמים שבאדם בס“כ היא שלמה. 
לא זו בלבד שהאל פונה לנח — מבלי שהוא מטיח בו במפורש את טיבו הפגום — 
אלא הוא מכונן מנגנונים שימנעו אסון קולוסלי דומה בעתיד. האמצעי הראשון 
להבא  האדם  של  גמורה  השחתה  למנוע  שנועד  חדש,  מוסרי־נורמטיבי  סדר  הוא 
שהוא  בענן,  הקשת   — השני  והאמצעי  האל(,  של  זעמו  התפרצות  את  )ובעקיפין 
כעין מנגנון לשליטה בחרון. ס“כ מבליע אפוא תהליך “אישיותי“־פנימי המתרחש 
אצל האל, למן הבריאה ועד לאחר המבול, שיש בו התפכחות והכרה לא רק לגבי 
האדם אלא גם ביחס לאל עצמו. הכרה עצמית זו מאפשרת את יצירת המנגנונים 

ראו לעיל הערה 7.  67
כך ר‘ עקיבא במשנת אבות ג, י.   68



29יאיר לורברבוים / הקשת בענן

דומים,  למנגנונים  זכר  כל  אין  בס“ה  עברה.  ביום  עצמית  שליטה  שיבטיחו 
התהליכים “הפנים־אלוהיים“ נושאים אופי אחר. ההכרה העצמית של האל נעדרת 

ממנו או, למצער, היא חלקית בלבד.
חלק ניכר מן ההבדלים בין הפרק האחרון בעלילת המבול בס“כ לבין זה שבס“ה 
נעוץ בפער העמוק שביניהם בראשיתה, בסיפור הבריאה. ההבדל העיקרי בין שני 
“מעשי בראשית“ אלה — שמכתיב במידה רבה את המשך העלילה בשני המקורות 
— הוא בתיאור בריאת האדם. ס“כ מתאר את האדם כמי שהאל בורא בצלמו; ס“ה 
מספק לבריאתו אפיונים מנוגדים. על ההבדלים האלה ועל זיקתם העמוקה לסיפור 
המבול ובמיוחד לסופו, בס“כ מכאן ובס“ה מכאן, אני מקווה להרחיב במקום אחר. 





)2009( 1

הולדת התאוקרטיה מתוך האסון:
שלוש תבניות של אלימות אלוהית במקרא

עדי אופיר

א
דמות אלוהים המתוארת בתורה אינה דמות של אל כול יכול. הוא גם אינו יודע 
כול ומידת טובו אינה ברורה. עוצמת כוחו וידיעתו גדולה כמובן לאין שיעור מזו 
ניתן  איננו  בתורה  המתואר  לאל  האדם  בין  הרדיקלי  ההבדל  אך  האדם,  בני  של 
לביטוי במונחים של פער בין המושלם לפגום, שבין הכול־יכול לחלש. עוד מאות 
לכלל  להביא  מסוגל  היה  שאלוהים  היחידה  היכולת  הבריאה,  אחרי  רבות  שנים 
שלמות הייתה היכולת להרוס. האמנות שבה הצטיין באמת הייתה אמנות החורבן. 
הוא החריב את היקום כולו באמצעות מבול ואת סדום ועמורה באש וגופרית, הוא 
הרס עיר ומגדל שראשו בשמים, הטביע בים צבא של ממלכה גדולה והפליא בה 
את מכותיו, שילח מגפות רבות שחיסלו עשרות אלפים ופער באדמה לוע שבלע 
מאשר  טוב  יותר  הרבה  להחריב  ידע  הוא  הבריאה  פרשת  שנסתיימה  מאז  מאות. 
בציפיות  עמדו  ולא  תכניותיו  את  שיבשו  בו,  בגדו  תמיד  היצורים שברא  לבנות. 
שלו, והוא לא הצליח לגרום להם לתקן את מה שהשחיתו. דומה שלא היה דבר־מה 
שהוא לא היה מסוגל להרוס, בצורות רבות ומגוונות, בלי להתיר לו זכר, ובלוויית 
שובל רחב של נזק סביבתי שעליו לא נתן מעולם דין וחשבון. דפוס זה לא השתנה 
גם כשהחל למשול בעמו שלו, בגוי שייסד בזרוע נטויה ובִשְפִָטים גדולים. גרימת 

חיבור זה הוא פרק מספר בכתובים על אלוהים, שלטון ואסון. גרסאות מוקדמות של החיבור   *
הוצגה  יותר  מאוחרת  גרסה  פרדס.  ואילנה  פיש  מנחם  נפתלי,  בן  מיכל  ידי  על  נקראו  הזה 
של  להערותיהם  וזכתה  קליפורניה,  ברקלי,  באוניברסיטת  התיכון  המזרח  ללימודי  במרכז 
גרסאות  רוזן־צבי טרחו על שתי  וישי  ינון  דרור  לורברבוים,  יאיר  וג‘ודית בטלר.  הנדל  רון 

מפותחות יותר של החיבור וחסכו ממני שגיאות רבות. לכל אלה אני חייב תודה עמוקה.  
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האסון, אותה צורה מיוחדת של אלימות שייחדה את פעולתו, הייתה במשך זמן רב 
האמצעי היחיד שעמד לרשותו כדי לשלוט ולמשול.1

ההיגיון  מן  חלק  הייתה  שלו  ההשמדה  עוצמת  של  הראווה  הצגת  במצרים 
יכול היה להרשים את פרעה כבר  לּו רצה,  נספח שלו.  המפעיל את הסיפור, לא 
היה מתחיל מסע  לבו של המלך  ושוב את  הכביד שוב  במכה הראשונה. אלמלא 
החילוץ של ישראל ממצרים מיד אחרי מכת הדם ומסתיים במהירות. הרבה ימים 
נוראים היו נחסכים אז מן המצרים, אבל גם מבני ישראל, שהוסיפו להתענות עוד 
זמן רב תחת שבט נוגסיהם, עד שהשלים את סדרת מופעי האימה שלו. במצרים 
נעשתה האלימות שלו גם פוליטית במלוא מובן המילה — כלומר פעילות העוסקת 
בשלטון בפרט וביחסי כוח בכלל באופן פומבי ובלי להניח אותם )את סדריהם או 
את הצדקתם( כמובנים מאליהם. האלימות שלו כוונה לשחרור של עם אחד מעולו 
של עם אחר, אך עד מהרה הפכה לשבט המייסר את העם המשוחרר. מעתה הייתה 
קהילה שלמה נמענת ישירה של התפרצויות הזעם שלו, שנועדו להנהיג, לא רק 

לחסל; לחנך ולהדריך, לא רק להעניש. 
המסע  כל  לאורך  והתקיימה  במצרים  שהופיעה  האלוהית,  האלימות  תפיסת 
האלימות  את  “לאחור“  לקרוא  מאפשרת  מפורש,  ופוליטי  שלטוני  ככלי  במדבר 
של  מתאר  קווי  לגבש  קדומים  ניסיונות  בה  ולראות  בראשית  בסיפורי  המופיעה 
שלטון אלוהי מתוך תוהו של התפרצויות אלימות. אף שאפשר לייחס את הסיפורים 
המוקדמים )המבול, סדום ועמורה, מגדל בבל( למעין מצב טבע בראשיתי המודחק 
בסיפור, האלימות חסרת הרסן והחוק המתוארת בסיפורי בראשית איננה מצב של 
אנושיים;  על  כוחות  בין  מאבק  אפיון של  לא  וגם  אלים,2  בין  בכול  כול  מלחמת 
האלימות היא תמיד ביטוי למאבק לא סימטרי בין אל רב עוצמה, הנתפס כאחד 

אני מניח כאן את ההבחנה של פוקו בין פעולת השליטה של שלטון ריבוני הפועל באמצעות   1
והשגחה(  הדרכה  כהנהגה,  במשמעותה   ,’gouverner‘( המשילה  פעולות  לבין  וחוק  אלימות 
שיש להן מקורות מגוונים ומרובים, והן אינן צריכות להיות מיוחסות לשלטון ריבוני דווקא. 
האל נתפס לפי מקורות שונים במקרא גם כשליט עליון וגם כמושל הדואג לרווחת עמו ומכיר 

את כל בניו.
עקבות למלחמתו של אלוהים באלים אחרים פזורים במקומות רבים במקרא )למשל בראשית   2
א, ב; א, ו-ז; ישעיה כז, א; סא, ט-י; איוב ז, יב; תהלים עד, יג-טו; פט, י-יא(. אסמן טוען 
באופן כללי יותר כי התביעה לעבודת אלוהים לבדו, מבין אלים רבים )monolatry(, שאתם 
הוא נאבק על נאמנותם של יחידים ושל העם כולו, קדמה להופעתו כאחד ויחיד ולהצגת כל 
יש  אם  רק  מושג בעל משמעות  היא  “נאמנות  )מונותאיזם(.  כדימויי שווא  האלים האחרים 
אלים אחרים“, והתביעה לנאמנות, שצדה האחר הוא קנאה, מאפיינת כידוע תיאורים רבים של 
 J. Assman, “Monotheism and its Political Consequences”, in: B. Giesen and( האל המקראי
 D. Šuber [eds.], Religion and Politics: Cultural Perspectives, Leiden and Boston 2005, pp.

.)148-149
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למרות ריבוי שמותיו וכינוייו, לבין בני אדם מרובים ונחותים בכוחם. במובן זה, 
אבקש לטעון כאן, אלימות אלוהית מופיעה מן ההתחלה כביטוי של שלטון אלוהי, 

או של יומרה או תשוקה לשלטון כזה. 
רבים עסקו באופי הברית בין הריבון לעמו ובמה שמתחייב ממנה לגבי היחסים 
הפוליטיים בין שני הצדדים; מעטים עסקו במישרין בריבונות האלוהית עצמה 
ובאופי השליטה שמגלמת אותה. ומעטים עוד יותר שאלו על תפקיד האלימות 
זאת,  ובכל  הזאת.  השלטונית  הצורה  במסגרת  לחוק  אלימות  בין  הזיקה  ועל 
הפוליטי  הדמיון  את  שהזין  פוליטי  לשלטון  מודל  היוותה  האלוהית  הריבונות 
בכל התרבויות שבהן זכה התנ“ך לקנוניזציה. לכן ראוי לנסות להתחקות אחרי 
צורת השלטון הזו ולבאר את מקומה של האלימות בכלכלת הכוח האלוהי. הנחת 
היסוד של הניתוח הזה תהיה כי גם את תכלית האלימות וגם את הצדקתה צריך 
כמימד  אותן  להפוך  ובלי  בכללותה,  האלימות  בכלכלת  תפקידן  פי  על  להבין 
הצגת  זאת  במסגרת  שלה.  לפענוח  מבט  כנקודת  או  הזאת  האלימות  להערכת 
מן  נופלת  אינה  שחשיבותו  האלוהית  האלימות  של  כרכיב  תיתפס  הראווה 
להבנת  כמפתח  כאן  תיתפס  האלימות  שלה.  המפורשות  ההצדקה  או  התכלית 
השלטון האלוהי ואילו אלוהות השלטון, כלומר העובדה שמדובר כאן בשלטון 
האלימות  את  לתרץ  או  להסביר  כדי  מספיק  כנימוק  תשמש  לא  עצמו,  האל 

האלוהית.
מאמר זה יציע פנומנולוגיה של כלכלת האלימות האלוהית כפי שהיא מופיעה 
לתעודות  המיוחסים  טקסטים  התורה,  של  כלל  בדרך  מובחנים  רבדים  בשלושה 
 )H( הקדושה  לאסכולת  המיוחסים  טקסטים   ,)E( ואלוהיסטיות   )J( יהוויסטיות 
את  גם  שכוללים  יותר  מקיפים  וניתוח  פירוש  מניח  המאמר   .)D( דברים  וספר 
לאסכולת  המיוחסת  ההיסטוריוגרפיה  ואת  כוהנים  לתורת  המיוחסים  המקורות 
ובהתאם תבניות שונות  אלוהי,  מובחנות של שלטון  צורות  ומציגים כמה  דברים 
של שימוש באלימות אלוהית. כאן אוכל להציג רק את המסגרת התאורטית של 
בו,  שמוצגות  האלימות  הפעלת  ותבניות  השלטון  מצורות  ושתיים  הזה  הפירוש 
אלה שההבדל ביניהן הוא המובהק ביותר: זו שמבטאות התעודות המוקדמות וזו 

המצויה בספר דברים ובאסכולת הקדושה. 

ב. פנומנולוגיה של שלטון )אלוהי( 
האלימות האלוהית תפורש כאן בהקשר שלטוני־פוליטי. שני פירושים מוכרים של 
האלימות האלוהית יידחו על הסף כבלתי מספקים. הפירוש האחד הוא “רליגיוזי“ 
זה  פירוש  לפי  הקדושה.  על  אוטו  רודלוף  של  בעבודתו  נמצא  המובהק  וביטויו 
האלימות האלוהית מזוהה עם מימד לא־רציונלי של האלוהות, מימד בלתי נתפס 
המאמינים  יראת  את  שמעורר  המוכרת,  המציאות  מן  וחורג  מסתורי  בתבונה, 
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מוסברת  האלוהית  האלימות  ולפיו  פסיכולוגיסטי  הוא  השני  הפירוש  וחרדתם.3 
כמאפיין אישיותי של האל. יוחנן מופס מתאר את האישיות הזאת כגורם שעשוי 
להכתיב את אופן התערבותו של האל בעולם ואת יחסי השליטה שלו עם ברואיו, 

אבל הוא מתקיים בזכות עצמו קודם ליחסים האלה ובמידה רבה קובע אותם.4
שני הפירושים האלה נדמים כמנוגדים: התכונות האישיותיות של האל, ובכלל 
זה נטייתו להתפרצויות אלימות, הן רק אמצעי סימבולי לבטא את המימד הלא־
של  קונקרטי  אבל  המורכב  התיאור  אוטו;  לפי  כך   — האלוהית  בקדושה  רציונלי 
האישיות האלוהית והמודעות להתפתחותה של האישיות הזאת לאורך זמן מהווים 
חלק מן התוכן הממשי של הקדושה — כך לפי מופס. אלא שלשתי נקודות המבט 
המנוגדות האלה אותו כתם עיוור ביחס לאלימות. גם מופס וגם אוטו מצניעים את 
התוצאות הקונקרטיות של האלימות האלוהית: מופס מצמצם אותה לנטייתו של 
האל להתפרץ בזעם; אוטו מצמצם את הנטייה הזאת לסמל של מימד לא־רציונלי 
האלימות  של  הקונקרטיות  התוצאות  המקרים  שבשני  אף  האלוהית.  בממשות 
האלוהית הן צורת ההופעה של האלוהי, גם אוטו וגם מופס עוברים במהירות מן 
המסמן למסומן, ובשני המקרים המשמעות הפוליטית של הזעם האלוהי היא לכל 

היותר השתמעות נגזרת של רכיב בסיסי יותר בחוויית האלוהות. 
כאן  יתפרשו  האל  של  האלימות  ההתפרצויות  הפוכה.  שלי  היסוד  הנחת 
עולם  על  השתלטות  שבמרכזה  מורכבת,  יחסים  מערכת  של  מכוננים  כמומנטים 
לייסד  וניסיונות  משליטה,  שיצאו  מוגדרות  אדם  בני  קבוצות  ועל  שלם  אנושי 
שלטון יציב כמסגרת היחסים בין האל לבין קבוצה אחת כזאת. לתכונות האישיות 
לקיימה  ובמאמצים  הזאת  המסגרת  במיסוד  חשוב  תפקיד  להיות  עשוי  האל  של 

אוטו מזהיר מפני תפיסה אנתרופומורפית של הקדושה וכל היבטיה. מונחים כ‘כעס‘ ו‘רגש‘ יש   3
לפרש באופן פיגורטיבי ולא מילולי, כתכונות טבעיות, כדי לא להחמיץ את האופי הנומינוזי 
של התכונות האלה, ואת תפקידן “לרמוז בעזרת סמלים רגשיים על משהו לא־רציונלי, וזאת 
על דרך האנלוגיה“. ראו ר‘ אוטו, הקדושה: על הלא־רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי, 

תל אביב 1999, פרק 12; הציטוט מעמ‘ 87.
יוחנן מופס על אישיותו  דוגמה מובהקת לכיוון הפרשני הפסיכולוגיסטי נמצאת בספרו של   4
של אלוהים )אישיותו של אלוהים: תיאולוגיה מקראית, אמונה אנושית ודמות האל, ירושלים 
2007(. מופס רואה בהתפתחות האישיות האלוהית שלב מתקדם בהתפתחות האלוהות כתופעה 
תרבותית־דתית, ואת העניין המורכב שמגלה אלוהים המקראי בעם ישראל הוא מפרש כביטוי 
לצורך של האישיות המתפתחת ביחסים בין אישיים )שם, עמ‘ 42-34(. הזעם האלוהי )המחולל 
את מה שאני מכנה כאן אלימות ואסון( מתפרש כתוצאה מובנת ובלתי נמנעת לכאורה של 
רק  האלוהי.  השותף  של  בציפיות  האנושי  השותף  של  אי־עמידה  היחסים,  במערכת  שיבוש 
אחרי המבול הוא לומד להכיר בחולשותיו של האדם ומתאים מחדש את “דרישותיו האוטופיות 
למציאות הבלתי מושלמת של טבע האדם“ ומתפתח להיות “ריאליסט אידיאליסטי“ )שם, עמ‘ 

.)90-89
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לאורך זמן, אך התפקיד הזה אינו חורג ממשקלה של האישיות בכל משטר פוליטי 
אחר. משקלה של האישיות הפוליטית נקבע ומוגבל לפי סוג העמדה שהאישיות 
הזאת תופסת במערך יחסי השליטה. כך גם ביחס לחוויה הנומינוזית של האל — 
מן  חלק  להיות  עשויה  היא  מסוימת,  משטרית  במסגרת  תפקיד  להיות  עשוי  לזו 
לחוויה  ומקצה  קודמת,  המשטרית  המסגרת  כאן  גם  אבל  השלטת,  האידאולוגיה 
ביחס  וחומר  קל  משמעותה.5  ואת  מקומה  את  האלוהי  הריבון  של  המיוחדת 
של  משמעותה  את  קובע  האלוהי(  השלטון  )צורת  התאוקרטי  המשטר  לאלימות: 
האלימות האלוהית, וזו מצידה היא אחת מצורות ההופעה העיקריות של המשטר. 
בשונה מאוטו או ממופס אני מבקש להתעכב על המסמן, להתבונן באלימות עצמה, 
המסתמנת  הצורה  שמתירה  ממה  יותר   — המשטר  צורת   — במסומן  לראות  ולא 

מתוך החזרות והסדירות של המופעים האלימים.
פנומנולוגיה של האלימות מחייבת אפוכה — התאפקות משיפוט — ביחס למקור 
האלימות, למטרותיה ולהצדקותיה. המאמץ להציג את האלימות כנובעת ממקור 
תכליתה  או  מקורה  בזכות  וכמוצדקת  מסוימת  למטרה  אמצעי  כמשמשת  מסוים, 
שהתיאור  שלה,  האפקטים  כאחד  עצמו,  האלימות  ממופע  כחלק  להיתפס  צריך 
הפנומנולוגי צריך לכלול בלי שיפוט.6 תיאור האלימות צריך להתמקד באלימות 
ארטיקולציה  מתרחשת  שבה  וזירה  כאירוע  האלימות  ובהופעת  שלטוני  כאמצעי 
את  לנתח  יש  כאמצעי  האלימות  את  להבין  כדי  בכללותו.  השלטוני  הסדר  של 
האפקטים הנראים והמוחשיים שלה ואת היחסים בינה לבין אמצעי שליטה אחרים. 
יש להבין, למשל, את הפוטנציאליות של הרס וחורבן המוניים, ואת היכולת לפגוע 
פגיעות ממוקדות ביחידים נבחרים או לחסל אוכלוסייה שלמה, וכן את היחס של 
המרובות  ברעות  גם  אתעניין  ולגאולה.  לחוק  והדתי,  המשפטי  לשיח  הזה  ההרס 
ייצר והפיץ, בלוויית הצדקה מפורשת או בלעדיה, שכן  והשונות שהכוח העליון 
אני מניח ששלטון ניכר בסדר רעות אופייני שהוא אחראי לו, וכי לשחזור הסדר 
הזה תפקיד מפתח בהבנת השלטון ובביקורת עליו.7 במילים אחרות, אנסה לשחזר 
כמה אלמנטים בתוך מה שפוקו כינה מערך )dispositive( — מערך של כוח אלוהי 

לכן הפירוש שאציע יכלול פה ושם רכיבים מוכרים מן הפירוש האישיותי, ובמידה פחותה מן   5
הפירוש הנומינוזי, אבל יציג אותם תמיד בהקשרם הפוליטי.

אפוכה מעין זה מציג ולטר בנימין ב“ביקורת האלימות“ )ו‘ בנימין, לביקורת הכוח, ד‘ דותן   6
]תרגמה[, תל אביב 2006 (. הוא מוציא את “ממלכת התכליות“ מתחום הדיון, ואילו את “שאלת 
קנה המידה של הצודק“, כלומר את שיח ההצדקה של האלימות, הוא הופך לחלק מ“ממלכת 
זה משנה אם מדובר  אין  זה  דיון  נכבד. במסגרת  האמצעים“, שהאלימות תופסת בה מקום 

באלימות אנושית או אלוהית.
על סדר הרעות, ראו ע‘ אופיר, לשון לרע: פרקים באונטולוגיה של המוסר, תל אביב 2000,   7

פרק שביעי.
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המסע  סוף  ועד  הראשונים  בראשית  מימי  שלו  הטרנספורמציה8  אחר  ולעקוב   —
במדבר. 

לצד  אלוהי.  כוח  של  מערכים  כמה  בין  להבחין  מאפשר  הפנומנולוגי  התיאור 
התבנית התאוקרטית המוקדמת, המופיעה בטקסטים המוכרים במחקר הפילולוגי 
במובהק:  ממנה  השונות  אחרות  תבניות  שתי  בתורה  מופיעות   9,Eו־  J כמקורות 
אותה  ומגבילה  הקדושה  של  טריטוריאלית  תפיסה  על  המבוססת  כוהנית  תבנית 
 )temporality( למרחב מקודש; תבנית המבוססת על שינוי רדיקלי בתפיסת הזמניות
של הנוכחות האלוהית, המופיעה בשתי ואריאציות דומות, בפרקים המזוהים עם 
אסכולת הקדושה ובספר דברים. בהיסטוריוגרפיה המיוחסת לאסכולת דברים יופיע 
עירוב ייחודי של שלוש התבניות האלה, שאי אפשר יהיה להתירו גם אם מפרקים 
כאן  המקרא.  של  הביקורתי  במחקר  המקובל  פי  על  השונים  לרבדיו  הטקסט  את 
אדון, כאמור, בשתי התבניות שההבדל ביניהן הוא החריף ביותר: התבנית הקדומה 
)JE(, שבה התפרצות האלימות האלוהית נחווית בסדרה של אירועים היסטוריים 
האלימות  שבה  הדויטרונומיסטית  התבנית  בפועל;  כהתנסות  ומתוארת  ממשיים 
לזכור,  יש  שאותם  הרחוק  העבר  מן  קטסטרופליים  לאירועים  מורחקת  האלוהית 

ולעתיד מאיים ולא בטוח שממנו צריך להישמר באמצעות ציות לחוק. 
בתורת  כאן  עושה  שאני  המסויג  השימוש  את  בקצרה  להבהיר  ראוי  תחילה 
התעודות. ההבחנה בין תבניות הכוח השונות תואמת בקווים כלליים את ההבחנה 
את  המרכיבים  המקורות  קובצי  בין  עזה(  במחלוקת  שנויים  )שפרטיה  המוכרת 
תלויה  איננה  כאן  שתוצע  האלוהית  האלימות  של  הפנומנולוגיה  אבל  המקרא. 
בדרך כלל בקבלת עמדה כזו או אחרת בשאלות זיהוי הפסוקים השונים השנויות 
שאני  התבנית  זיהוי  המקרא.  ביקורת  על  האמונים  הפילולוגים  בין  במחלוקת 
הפסוקים  לכל  בהכרח  מתייחס  ואינו  טיפוס,  אידאל  של  זיהוי  ג‘נרי,  הוא  מציע 
 P,( והביטויים שמהם תחולץ התבנית. אל הפסוקים הנחשבים כתוספות מאוחרות
D או פסוקים המיוחסים לאחת משכבות העריכה המאוחרות( משתלבים בתבנית 
מתייחס  אני  חלופה,  לה  מציעים  אינם  אך  משמעותה,  את  ומרחיבים  הקדומה 
כמבטאים את התבנית שבה הם משתלבים.10 במקרים כאלה אני מניח כי התוספות 

את המונח ‘טרנספורמציה‘ יש להבין כאן במשמעותו הסטרוקטורליסטית ולא ההתפתחותית   8
היסטורית.

 E אלימות אלוהית מופיעה ב־E רק בסיפור יציאת מצרים. לפני כן קושרים הטקסטים של   9
את אלוהים לאסון רק בסיפור יוסף ובאופן הפוך לזה שבו הוא מופיע בדרך כלל: האל מסייע 
אותו  ולנהל  ובא  קרב  טבע  לאסון  להתכונן  האזור,  ועמי  מצרים  לכל  ובאמצעותו  ליוסף, 

בתבונה כשהוא מתרחש. 
זה אמור במיוחד במקור P של סיפור יציאת מצרים.  10
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ומעשה העריכה רק מדגישים או מצניעים מאפיינים מסוימים של התבנית הקדומה 
יותר, או שהם מבליטים עניינים אחרים בלי להתערב בתבנית עצמה.11 

שלטון  צורת  לשחזור  בסיס  מספקת  המקרא  בספרי  אלוהים  שהופעת  הטענה 
היא  כלל.  מקורית  אינה  הריבון  או  המלך  השליט,  תפקיד  את  ממלא  האל  שבה 
מובלעת במקרא עצמו, בדברי גדעון לאיש ישראל )שופטים ח, כב-כג( או בדברי 
אלוהים לשמואל ערב הכתרת שאול )שמואל א ח, ז-ח(. היא מופיעה במפורש אצל 
ובקריאות  הנוצרים  היהודיים המסורתיים, אצל התאולוגים  חז“ל, אצל הפרשנים 
וליאו  בובר  ועד  ושפינוזה  הובס  דרך  מהרמב“ם,  המקרא,  של  הפילוסופיות 
שטראוס. אם יש חידוש בדבריי הוא יהיה ניסיון להבחין בין כמה צורות של שלטון 
אלוהי במקרא ולאפיין את הצורות האלה מנקודת המבט של האלימות האלוהית. 
שחזור הצורות האלה לא יוגבל לפי הופעתם של מושגים שלטוניים מפורשים כמו 
“מלך“ או “שופט“; מה שידריך את הקריאה כאן הוא תיאורי מופעים של התנהגות 

שלטונית של האל, אֹלהים או יהוה.
שהופעת  לקוראים  ברור  פוליטי  טקסט  כאל  לתנ“ך  המתייחסות  במסורות 
אלוהים בספרי המקרא מספקת בסיס לשחזור מודל שלטוני מסודר שבו האל ממלא 
את תפקיד המלך או הריבון. המודל השלטוני שמייחסים לטקסט שונה כמובן בין 
הפרשנים והפילוסופים, אבל עצם הטענה שהסיפורים המקראיים מציגים את האל 
כסוג של שליט אינה מוטלת בספק. במסגרת התפיסה הזאת של האל כשליט אני 
מציע להתעקש על שני עניינים: מבחינה מתודית, אני מציע לשאול היכן ובאילו 
אופנים מופיע השלטון האלוהי; מבחינה תמטית, אני מציע לעקוב אחרי אלימות 
האל, בהנחה שאלימות היא ביטוי קבוע לפעולתו השלטונית. או באופן חד יותר: 
האלימות  המקראי  הסיפור  שבמסגרת  הנחה  מתוך  האל  אלימות  אחרי  אעקוב 
הזאת היא אופן נוכחותו העיקרי של השלטון האלוהי בעולם הנשלט, או של האל 

כשלטון וגם צורת הפעולה המועדפת שלו.12 

ראו למשל התוספת הארוכה המזוהה עם P בסיפור המבול )בראשית ו, י-כב(, הפסוק הבודד   11
שנוסף לסיפור סדום ועמורה )בראשית יט, כט(, שזירת המקורות בסיפור חציית ים סוף )שמות 
יד(, שילוב קטעים מתורת כוהנים בסיפור יציאת מצרים, או תיאור עמוד האש והענן )במדבר 
ט, טו-כג(. באף אחד מהמקרים האלה הפסוקים המזוהים ככוהניים אינם מרמזים על הדגם 
 J שאותו אזהה ככוהני, אלא להפך, הם מוסיפים נופך ועוצמה לתבנית האלימות הקדומה של
ושל E. באופן כללי יותר, כך התייחסתי לכל הציטוטים שהופיעו עד כה ואינם מזוהים עם J או 
 R.( בדרך כלל נשענתי על זיהוי המקורות הנוח לשימוש במהדורה של ריצ‘רד פרידמן .E עם
E. Friedman, The Bible with Sources Revealed, San Fransciso 2003(. לדיון בספר קדושה 
נשענתי על ספרו של ישראל קנוהל, מקדש הדממה )י‘ קנוהל, מקדש הדממה: עיון ברובדי 

היצירה הכוהנית שבתורה, ירושלים תשנ“ג(.
האלוהית,  לאלימות  התייחסות  על  מראש  המוותרות  מקריאות  לקבל  שאפשר  הסיוע  לכן   12

מצניעות אותה או מתחמקות ממנה בצורה כזו או אחרת יהיה מוגבל. 
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הרמב“ם, שפינוזה, הובס או בובר נטו להימנע מקביעות חיוביות על טיבו של 
המבט  מנקודת  המקראית  התאוקרטיה  את  לשחזר  ביקשו  הם  זאת  במקום  האל. 
של הסובייקטים שדיברו עליה, והתייחסו אליה כמאמינים המכירים את אלוהיהם. 
התאוקרטיה הזו משוחזרת כחלק מן ההתנסות של הסובייקטים האלה, המתועדת 
בסיפורי המקרא, בדברי שופטים ונביאים.13 אני מבקש לנקוט כאן בגישה הפוכה. 
את עיקר תשומת הלב אייחד לריבון עצמו. מתוך הסיפורים הפזורים במקרא אחלץ 
אבקש  האלה  העדויות  מן  ומעשיו.  דבריו  על  ומושל,  כשליט  האל  על  עדויות 
אנשים  של  הדתית  החוויה  על  ולא  בעולם  אלוהי  שלטון  של  אופיו  על  ללמוד 
ונשים שהאמינו בו ודיברו אליו ועליו. בניגוד לצמצום שנוקט בו בובר — המציע 
לוותר על תיאור התאוקרטיה במקרא כ“מערך משטרי“ ולהסתפק ב“ְרצֹון משטר“, 
והישירה  התמימה  בצורה  לדעתו  המובעת  כזה,  משטר  לכונן  בכמיהה  כלומר 
ביותר בדברי גדעון לעם )שופטים ח, כב-כג( — אני מתעקש לחלץ מן הכתובים 
בשאלת  עמדה  לנקוט  בלי  אך  שלם,14  משטרי  כמערך  תאוקרטיה  של  תיאור 
הקיום ההיסטורי של המערך הזה. בניגוד לדבריו הנחרצים של שפינוזה ב“מאמר 
הנעלה  ממעשה  כלומר  הנס,  מן  להכיר  בידינו  “אין  כי  האומר  תאולוגי־מדיני“ 
דבר על אלוהים  ובכלל שום  ולא את מציאותו  מהשגתנו, לא את מהות אלוהים 
והטבע“,15 הכלל שידריך אותי הוא כי הנסים והנפלאות המסופרים על אלוהים הם 
השלטון האלוהי.16 כלל  על  לנו ללמוד ממנה  וכשרה לגמרי הנתונה  יחידה  דרך 
זה מכל שלטון אחר,  אינו שונה במובן  זה מבוסס על ההנחה שהשלטון האלוהי 
שעליו לֵמדים מן הסיפורים והתארים המיוחסים לו וממה שהוא מספר על עצמו. 
חשיבות מודל התאוקרטיה המקראי לתאוריה הפוליטית, ולא רק להיסטוריה של 
הדת, יכולה להתברר רק כאשר מתייחסים אל האלימות האלוהית באותה רצינות 
 — שתוארה  כפי  אותה  ובוחנים  אחרת  שלטונית  אלימות  לכל  מתייחסים  שבה 
מרכיב מרכזי של השלטון התאוקרטי שאין לראות בו רק אפקט של חוויה אנושית 
רדוקציה  באמצעות  קיומו  את  להכחיש  ואין  מסוים  מסוג  אנושית  לחוויה  ועדות 

היסטוריציסטית או נטורליסטית.

הנה דוגמה אחת מני רבות: “אמנם מה שמצוי הרבה בכתבי הקודש כי אלוהים עשה נפלאות   13
למען ייוודע לבני אדם, כגון בשמות י, ב, שאלוהים התעלל במצרים ונתן את אותותיו למען 
ידעו ישראל כי הוא אלוהים, אין זה מחייב שהנסים מלמדים באמת את הדבר הזה, כי אם אך 
)ב‘  זאת הוא מחייב, שהיהודים היו להם השקפות כאלו, שניתן לשכנעם על הנסים הללו“ 

שפינוזה, מאמר תיאולוגי מדיני, ירושלים תשכ“ב, עמ‘ 70(. 
מ‘ בובר, מלכות שמים: עיונים בספר שופטים ושמואל, ירושלים 1965, עמ‘ 56-54.  14

שפינוזה )לעיל הערה 13(, עמ‘ 68-67.  15
אם יש באל עצמו פחות או יותר ממה שמבטא השלטון האלוהי, שפינוזה צודק כמובן, אבל   16

האל עצמו לא יעסיק אותי כאן כלל.
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שאירעו  אלה  הקטסטרופות,  בעניין  כי  עוד  אוסיף  שפינוזה  של  דבריו  ברוח 
בדרך הטבע ואלה שאירעו על דרך הנס, אין צורך לקבוע שום דבר אלא אם אפשר 
אחר  מקור  שום  בידינו  אין  הקודש“,17 שכן  בכתבי  שניגלו  היסודות  מן  “להסיקו 
סיפורי התנ“ך.18 כל מה שנדע בעניין  להעיד על פעולתו האלימה בעולם מלבד 
הטקסט  לטקסט;  להאמין  יש  עצמו.19  הטקסט  מתוך  רק  יבוא  האלוהי  השלטון 
בורא עולם. יש לשחזר את העולם הזה, את הדמיון הפוליטי המתבטא בו ולחלץ 
מתוכו את המודל התאוקרטי. עזרה ממקורות זרים תתקבל רק כדי להרחיב את מה 

שממילא הותיר עקבות בטקסט.
זאת, התאוריה הפוליטית המבקשת אחר צורת האלימות האלוהית צריכה  עם 
הצורה  של  המדויקת  ולגנאלוגיה  ההיסטורי  לקיום  ביחס  השיפוט  את  להשעות 
שאותה היא מבקשת להציג ולנתח.20 עבור התאוריה הפוליטית אין חשיבות רבה 
שקובע  מה  בפועל.  שהתקיימה  שלטון  צורת  הייתה  התאוקרטיה  האם  לשאלה 
מבחינת התאוריה הפוליטית היא העובדה שמודלים שונים של שלטון אלוהי ושל 
ריבונות אלוהית על כלל באי עולם ועל אומה אחת הוצגו ונוסחו. העובדה הקובעת 
— וזאת עובדה טקסטואלית־היסטורית — היא שטקסטים שמתארים שלטון אלוהי 
ונפוצו. אנשים תיארו לעצמם אנשים שחיו  נכתבו  הנשען על אלימות קולוסלית 
או שעודם חיים תחת שלטון אלוהי, שאסונות רחבי היקף הם מופעים מובהקים 
שלו ושגורים למדי; אנשים תיארו לעצמם שלטון המנהיג אנשים באמצעות גרימת 
אין  קבוצה אחת של תעודות —  )או במסגרת  הסיפור  אסונות. בשלב מסוים של 
זה משנה לענייננו( הנוהג הָאלים של האל לפקוד את עולמו ואת עמו באמצעות 
אסונות בעלי אופי נִסי המשבשים סדרי עולם מהווה את צורת ההופעה העיקרית 

של השלטון התאוקרטי; הקטסטרופות נדמות כאמצעי שלטוני עיקרי של האל.

שם, עמ‘ 75.  17
כדי להבין את מבנה השלטון בעיר האידאלית שאפלטון מתאר בפוליטיאה או מור באוטופיה   18
כדי  אופן,  כפי שהם מופיעים באותם טקסטים. באותו  יש להתמקד בתיאורי הערים האלה 
להבין את אלימותו של האל המקראי ואת מקומה במבנה הכללי של שלטונו יש לבחון את 

תיאורי השלטון הזה והאלימות שמגלמת אותו כפי שהם נמסרים במקרא.
עיקרון זה חוזר פעמים רבות ב“מאמר התיאולוגי מדיני“ ועומד במרכז הוויכוח של שפינוזה   19

עם הרמב“ם בסוף פרק שביעי )שפינוזה ]לעיל הערה 13[, עמ‘ 94-91(.
מאז שפינוזה, רבים מן העוסקים באופן ביקורתי בשאלת מלכות אלוהים לא ויתרו על השאלה   20
 ,]13 הערה  ]לעיל  )שפינוזה  כזאת  מלכות  התקיימה  מובן  ובאיזה  מתי  האם,   — ההיסטורית 
ההתנסות  את  אלוהים  מלכות  של  האובייקטיבי  הקיום  במקום  הציב  בובר   .)221-173 עמ‘ 
הסובייקטיבית באל כמלך, אבל להתנסות עצמה ייחס קיום היסטורי אובייקטיבי )בובר ]לעיל 
הערה 14[, עמ‘ 104-87(. חוקרי מקרא במחצית השנייה של המאה העשרים הולכים בעקבות 
זיכרון  של  או  ומוסדות  דוקטרינות  של  ההיסטורית  הממשות  על  עומדים  שהם  בכך  בובר 

תרבותי שביטאו וגילמו בתקופות שונות את רעיון מלכות אלוהים.
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מדובר אם כן בשלטון האלוהי כפי שתיארו ודמיינו אותו הסופרים המקראיים 
המצטבר  התוצר  אלא  אינו  שלטון  אבל  מספרים.  אלה  שעליהם  האנשים  או 
ומשתכפל של מה שמתארים ומדמיינים שליחי השלטון, הנשלטים והמתבוננים מן 
הצד כשהם מפרשים את הכוחות הפועלים. מה שקובע את פעולת החייל, השוטר, 
גובה המסים או השופט כמופע והתגלמות של השלטון הוא אקט הייחוס המדומיין 
המייחס את הפעולה הזאת לשלטון אחד, לאותו שלטון. בעניין זה, אני מניח, אין 
הבדל עקרוני בין הכרת השלטון האלוהי להכרת כל שלטון אחר — שניכר באופני 
הופעתו ומחייב תמיד ייחוס מדומיין ולפעמים “קפיצת אמונה“ ממש כדי להסביר 
באמצעותה את מהות הכוח הפועל, את התמדתו ואת כל סגולותיו שאינן נלמדות 
מאופי התגלותו במרחב ובזמן. ייחוס מדומיין וקפיצת אמונה נחוצים מפני ששום 
שלטון אינו מופיע כאחד, בזמן ובמרחב, אלא כריבוי של פעולות ש“מחבריהן“ או 
אחרים מייחסים להן יומרות להיות הפעלות כוח מוסמכות; את הסמכות להסמיך 
ונמשך בזמן,  את מפעילי הכוח מייחסים למקור אחד שאמור להיות זהה לעצמו 

אחד למרֹות ריבוי מופעיו ובן קיימא למרות הופעותיו המקוטעות. 
אנשים אינם רואים את השלטון )האלוהי( או את הכוחות הנסתרים שלו אלא 
רק את הכוחות שמיוצגים על ידי המתיימרים לייצג את השלטון, ועל ידי אחרים, 
הכוחות  את  לייחס  פירושו  להישלט  נשלטים.  ולא  נשלטים  ומתנגדים,  תומכים 
מה  את  להבין  לבקש  או  ולהבין  לשלטון,  בך  לפגוע  מאיימים  או  בך  שפוגעים 
שהשלטון מצפה ממך כדי שתוכל לְַרצות אותו או להתאים את עצמך לדרישותיו 
או להיערך לתגובה שלו כשתמרוד, תשתמט או תערוק. כדי להבין כיצד שלטון 
פועל )מתקיים( אין צורך לדעת את האמת על האנשים או על האל)ים( השולטים. 
תכונות  על  ולא  תכונות  של  )קולקטיבי(  ייחוס  של  ההצלחה  על  מבוסס  שלטון 
קיימות באמת. התכונות המיוחסות האלה הן מה שגורם לאנשים לציית לסמכות, 
להאמין בה, לסמוך עליה, לפנות אליה או למרוד בה, ולכן יש לראות בהן כוחות 
כדי  פעולתן.  של  והמטיבות  המזיקות  התוצאות  את  לזהות  שאפשר  ממשיים, 
שיתקיים שלטון אלוהי די בכך שרבים ייחסו לאל אישיות, עוצמה ונטייה לשלוט 
באמצעות הפעלת אלימות רחבת היקף, יפרשו אירועים בעולם כתוצאת פעולותיו 
ויחלצו מהם תביעות הנוגעות לפעולות שלהם. הייחוס הזה קובע את אפשרויותיו 

ומגבלותיו של השלטון האלוהי. 
צריך לדייק — השלטון אינו מבוסס על ייחוס קולקטיבי של תכונות סתם אלא 
על ההצלחה של הייחוס הזה. לפעמים ההצלחה קשורה בהתאמה שבין התכונות 
המיוחסות לתכונות הקיימות, לפעמים היא מתקיימת למרות חוסר התאמה בולט, 
כדי  במבחן.  הועמדו  לא  התכונות  או  שהסמכות  העובדה  תוצאת  היא  ולפעמים 
להבין את אופי היחסים בין שלטון לנשלטים, מה שקובע הוא איך מייצגים את מה 
שקורה או אמור לקרות, איך הייצוג הזה פועל בקרב הכפופים לשלטון והשותפים 
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אנשים  הייצוג.  פעולת  אלא  החוויה  איננו  העניין  שלו.  האפקטיביות  ומהי  בו, 
באמונה שלמה  מאמינים  אינם  אם  גם  הרווח  הייצוג  לאופן  עצמם  את  מתאימים 
באמיתות המיוצג. הם פועלים כפי שפועלים אנשים שמאמינים בייצוג הזה, אבל 
ההתאמה הזאת אינה מלמדת על החוויה הפנימית שלהם וגם לא על הדבר המיוצג 

אלא על האפקטיביות של הייצוג.21
קפיצת אמונה, או סימולציה שלה, נדרשת כדי להפוך את מה שהשלטון אמור 
להיות לְמה שהשלטון הנו. אני מניח שההבדלים בין האמונה בשלטון האל לאמונה 
ברציפות המלוכה האנושית או בהתמדת המדינה כסובייקט על־אישי הם מקומיים 
הייחוס  באופי  המופעים השלטוניים,  בצפיפות  ומתבטאים למשל  עקרוניים,  ולא 
הנוגעות  האמונות  במערך  כעדויות  השתרגותם  ובאופי  עצמו“  ל“שלטון  שלהם 
לשלטון. מי שאינו מאמין כלל בממשותו של השלטון )או בקיומו של האל(, ומי 
)או של  השלטון  האמיתית של  מהותו  את  גמורה  בידיעה  יודע  שמשוכנע שהוא 
למי  תיוודע  לא  ולעולם  בחושים  נגלית  איננה  שזו  וטוען  שפינוזה(,  כמו  האל, 
שנסמך עליהם, נמצאים באותו מצב ביחס לשלטון )האלוהי( — הם אינם מפרשים 
אדישים  הם  ולכן  העולם,  את  מנהיג  אלוהים  שבו  לאופן  כביטוי  המציאות  את 
לתביעותיו כפי שאלה עולות לכאורה מן הצורה הגלויה של הנהגת העולם. לפי 
שפינוזה, אנחנו נשלטים על ידי האל כמו שהתודעה נשלטת על ידי חוקי הטבע, 
 )determination( באופן שאינו ידוע לה. אבל זה איננו שלטון פוליטי אלא היקבעות
ואשר  ציות,  התובעת  חיצונית  סמכות  של  קיומה  הנחת  מחייב  שלטון  הכרחית. 
אפשר לציית לה ואפשר שלא. אנשים שאינם מאמינים בשלטון/באל או מאמינים 
באל/בשלטון בנוסח שפינוזה לא ייחסו לשלטון )האלוהי( שום תוקף. אך לעומתם, 
האנשים שעליהם מסופרים סיפורי המקרא כן האמינו )על פי הסיפור( באל כסמכות 
חיצונית התובעת ציות, שאפשר לציית לה ואפשר שלא. האמונה שלהם אחראית 

לקיום השלטון האלוהי בעולם או להופעתו של אלוהים כשלטון. 
מלכותו  “דימוי  בובר:  שאומר  ממה  יותר  לומר  אפשר  אי  היסטורית,  מבחינה 
של אלוהים הוא עובדת ראשית בדת הישראלית“, ואצל הנתינים הנאמנים מתגלה 

הנה דוגמה שעשויה להבהיר את העניין. כשחיילים פושטים על כפר או נשלחים להגן עליו,   21
כשגובה המסים מופיע, כשפקח רושם דוח, כשמגיע בדואר צ‘ק מן הביטוח הלאומי, האנשים 
המעורבים רואים בזה בדרך כלל מופע של השלטון. אבל בכל המקרים האלה אפשר להעלות 
על הדעת שמדובר במתחזים. כדי שיתקיים שלטון צריך לדחות את הספק הזה, או לפחות 
לפעול כאילו הוא נדחה. השלטון מתבטא באופן שבו אנשים מגיבים למה שנראה כהפעלת 
כוח מטעמה של סמכות והוא מתקיים רק לפי האופן הזה. הצורה הקדומה של השלטון האלוהי 
מתפוגגת ברגע שבו הספק ביחס למקור האסון הפוקד את הארץ גובר על הנטייה לייחס את 

האסון לאלוהים. 
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של  שאיפה  הייתה  זו  אבל  מציאותי“.22  ארצי  אלוהים  לשלטון  פעילה  “שאיפה 
מעטים ומנקודת מבט זאת אפשר לומר כי השלטון האלוהי במקרא מתואר כרצף 
למרות  ושוב  שוב  החוק  את  הפרו  לציית  אמורים  שהיו  האנשים  כישלונות:  של 
השימוש באלימות ונענשו בעונשים נוראיים; חלקם לא למדו לייחס את הכוחות 
שפגעו בהם לאלוהים ורובם לא הפנימו את מה שהוא תבע מהם, ואילו הוא מצדו 
אבל האנשים  לו.  לציית  להם  יותר שיגרמו  כוחות אפקטיביים  להפעיל  למד  לא 
כמאמינים  אותם  שהציג  באופן  זאת  עשו  האלה  הכישלונות  סיפור  את  שִספרו 
בייחוס האלימות לאל ובמשך הזמן הם הצליחו להפוך את שומעי הסיפור או את 
קוראיו לנתינים נאמנים של השלטון האלוהי. הסיפור המקראי הפך את הכישלון 
וכרכיב  וקבע את השלטון האלוהי כעובדה תרבותית  הסדרתי להצלחה מסחררת 

בדמיון הפוליטי של רוב הקוראים שקידשו את הטקסט הזה.

ג. היבדלות ואסון
ההופעות הראשונות של האלימות האלוהית בתעודות JE הן הופעות של כוח נוקם, 
מעניש או מתקן שאין לו שום יומרה לחנך )את דור המבול, את בני סדום ועמורה(, 
ואשר את סמכותו השלטונית הגדרתי קודם כפרה־פוליטית, ובכל זאת יש לזכור 
שמדובר כאן בסמכות שלטונית. ההנחה שמדובר בסמכות כזו מובלעת בכל סיפורי 
האסון המוקדמים, בפעולות האזהרה, האיום והענישה שנוקט האל, והיא מקבלת 
ביטוי מפורש בהכרזה החד־צדדית של האל המבטיח שלא לחולל עוד קטסטרופה 
בהיקף דומה למבול )בראשית ח, כא-כב(.23 ביטוי מפורש עוד יותר מצוי בדברי 
יעשה  לא  הארץ  כל  “השופט  לחורבן:  המועדות  הערים  מול  לאלוהים  אברהם 
ייבצר מהם  לא  )“ועתה  ביטחון  וחסר  זה שלטון חששן  כה(.24  יח,  )שם  משפט?“ 

בובר )לעיל הערה 14(, עמ‘ 47, 48.   22
המקור הכוהני של סיפור המבול מדגיש את הממד השלטוני המובלע בסיפור ההבטחה המופיע   23
ב־J אחרי הקורבן שמעלה נוח )בראשית ח, כ-כב(, ומשנה באופן משמעותי את מנגנון ריסון 
האלימות האלוהית, אבל לא את העיקרון של האלימות הזאת עצמה: התפרצות חסרת רסן 
שריסונה בא תמיד לאחר מעשה, כשלחורבן כבר אין תקנה. גם החוק הכללי שניתן באותו 
)ט, א-ח( אינו מופיע כתנאי לריסון האלימות האלוהית  ואכילת דם  ואוסר על רצח  הקשר 
המובטח בברית )ט, ט-יז(. על מנגנון הריסון של האלימות האלוהית במקור הכוהני של פרשת 

נוח, ראו מאמרו של יאיר לורברבוים, “‘הקשת בענן‘: מנגנון שליטה בחרון“, בכרך זה. 
אמנם אברהם אינו תופס את השלטון האלוהי כמובן מאליו, אבל הפרובלמטיזציה של השלטון   24
אין לראות בקריאת התגר של אברהם מעשה פוליטי במלוא מובן  הזה איננה פומבית לכן 
המילה. עם זאת, אין ספק שאת האל הוא תופס כשליט עליון. ראוי לזכור כי שיפוט בעולם 
הקדום היה פעולה ראשונה במעלה של המלך ומבחן מובהק לשלטון ראוי. למשל: יתרו מציע 
יח(; כשדוד מבסס את ממלכתו לראשונה  למשה מודל שלטוני המבוסס על שיפוט )שמות 
הוא מתואר כעושה משפט וצדקה לכל עמו ומיד אחר כך מופיעה רשימה של ראשי השלטון 
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ו[(, נוטה להתפרצות ולחרטה, עסוק בהשתלטות  יא,  ]שם  יזמו לעשות“  כל אשר 
יותר מאשר בהסדרה של חיים תקינים בממלכתו, ומעל לכל זה שלטון המנהל את 
פוליטי  שליט  הופך  כשהקוסמוקרטור  מחולל.  שהוא  האסונות  באמצעות  ענייניו 
יציאת  בסיפורי  אחת,  אומה  של  לאל־מלך  נעשה  כשהוא  המילה,  מובן  במלוא 
והמסע במדבר, מופיעה האלימות המתפרצת כאסון כאחד מקווי המתאר  מצרים 
הפוליטיים הברורים של שלטונו. חזרת ההתפרצויות האלימות מרשימה יותר מן 
ההבדלים ביניהן, ועם כל חזרה מתברר מחדש הכישלון האימננטי הטבוע במודל 
כל  אבל  לקטסטרופה,  מבעד  רק  כמעט  להתגלות  בוחר  הריבון  הזה.  השלטוני 
התפרצות קטסטרופלית היא עדות לכישלון שלטונו: סימן לחטאים שהתרבו וגדשו 
את הסאה, לאיום שלא הרתיע, למסר שלא הופנם. אפילו באירוע הדרמטי מכולם, 
ביציאת מצרים, שני הצדדים לא למדו לקח ממחזה הראווה של הזוועה. האדונים 
היו מוכנים לקום מאבלם ולרדוף אחרי העבדים להשיבם מיד אחרי שאלה יצאו 
לחופשי; העבדים היו מוכנים לשוב למצרים ברגע שהתעוררו הצרות הראשונות 
ועל הים לא הייתה אלא הקדמה להתגלות  במסע. סדרת מופעי האימה במצרים 
החשובה מכולן, ההתגלות בסיני. שום אסון אינו מתחולל בעת ההתגלות עצמה, 
אבל דמות האסון הייתה חלק בלתי נפרד מהצגת עליונות האל וכינון שלטונו על 
העם הנבחר. משה עולה להר, האל קורא לו מן ההר ומציע את תנאי ההתקשרות, 
משה מעביר את ההצעה לעם, וזה מסכים מיד. הרבה פרשנים, עתיקים ומודרניים, 
ראו בהצעה הזו כריתת אמנה מדינית, והתעקשו לזהות את רגע הבחירה של העם 
ולתלות בו את בסיס החיוב ביחסים שבין העם לריבון. אבל האיום המרומז ברמז 
עבה בפסוקי הפתיחה )“אתם ראיתם, אשר עשיתי למצרים“ וגו‘; שמות יט, ד-ה( 
והזיכרון הטרי מסדרת מופעי האימים שלו במצרים ועל הים מותירים לעם מרחב 
בחירה מצומצם מאוד. האם הייתה כאן בכלל בחירה או רק כניעה לאיום? “ויבֹא 
משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל־הדברים האלה אשר צוהו יהוה. ויענו 
כל־העם יחָדו ויאמרו כל אשר־ִדבר יהוה נעשה“ )שם יט, ח-ט(. הדברים מּוׂשִָמים 
לפני העם כמו אקדח המונח על השולחן, והאקדח הזה הוא נשק להשמדה המונית. 
ההתקשרות בין האל לעם נוצרה בצלו של אסון. האם זה מפתיע שבכל הזדמנות, 
כשזכר האיום מתעמעם, רבים כל כך פועלים כאילו מעולם לא הסכימו לתנאים 
שהוצגו להם בסיני? כשאלימות היא צורת נוכחותו העיקרית של הכוח, השלטון 

מופנם ביחס ישיר לזיכרון החי שלה. 
בדברי הפתיחה לסיפור הברית, בפסוקים שאפשר לפרשם כמתארים את תנאיה 

שתחתיו )שמואל ב ח, טו-יח(; שלמה מבקש מהאל “לב שֹמע לשפֹט את עמך להבין בין טוב 
לרע“ )מלכים א ג, ט( ובקשה זו זוכה לשבח האל — או המספר )שם, יא-יג( — וליחס של 

ייראה מצד העם )שם, כח(. 
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קטסטרופלי  עבר  האלוהי:  השלטון  של  הזמן  ממדי  שלושת  נקבעים  המקדימים, 
)“ואביא  נשלטת  כקהילה  העם  היבדלות  את  שמחולל  למצרים“(  עשיתי  )“אשר 
על  הניתן  ועתיד  הארץ“(;  כל  לי  )“כי  מוחלטת  שליטה  של  הווה  אלי“(;  אתכם 
תנאי, שצדו האחד קדושה )“ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש“ וצדו האחר 
אזהרה לא מפורשת )“אם שמוע תשמעו בקולי...“(. לא דפוס השליטה עצמו מוצג 
כאן, אלא היומרה לסמכות )מוחלטת(; לא אופי הָרשות — אלא אופי ההרשאה: זה 
שלו,  הנבחרת־הנשלטת  הקהילה  ועל  עצמו  על  מכריז  עצמו,  את  המכונן  שלטון 
וקובע בעצמו את תנאיו, מציג את טווח שלטונו במרחב )כל הארץ( ובזמן )בין עבר 

מוגדר לעתיד לא מוגדר( ואת המקור שלו: תשועת ישראל וכל מכות מצרים. 
עמו  לבין  בינו  הברית  פורענות.  של  זרע  טמון  האלה  הממדים  שלושת  בכל 
מתכוננת במרחב שנקבע בין זיכרון של אסון לבין צפייה לאסון. הברית היא סיפור 
אסון  באמצעות  מצרים(  )שעבוד  מאסון  גאולה  אחרי  הבא  תורה(  )מתן  חסד  של 
הברית  יתרחש(.  אכן  מעט  )שעוד  אסון  עוד  להיות  עלול  שסופו  מצרים(,  )מכות 
נחתמת בהתגלות הנושקת לאסון. תחילה נמנע האסון בזכותה של אזהרה מפורשת. 
אלוהים מכריז על ההר כשטח סגור, אזור מועד לאסון, שכל האירוע יתנהל על ספו 
)שמות יט, יב(. על פי ההוראות האלה, משה יורד מן ההר ומקדש את העם. ביום 
השלישי, בעיצומה של דרמת ההר העשן, אחרי שנשמע “קול השופר הולך וחזק 
מאוד“ )שם, יח-יט( ורגע לפני שהאל עצמו מדבר, משה נקרא שוב אל ההר, על 
מנת שיחזור אל העם ויעשה שוב את מה שעשה כבר: “רד העד בהם פן יהרסו אל 
ה‘ ]...[ פן יפרוץ בהם יהוה“ )שם, כא-כב(. נדמה כי משה אינו מבין מה עוד נדרש 
“ויאמר משה  וכל ההכנות הושלמו:  ריטואל ההתקדשות כבר התרחש  הרי  ממנו. 
אל ה‘, לא יכול העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדותה בנו לאמר הגבל את ההר 
וקדשתו“ )שם, כג(. האל אינו משתכנע, מבקש לקרוא לאהרון ולכוהנים וחוזר על 
אזהרתו בפעם השלישית: “אל יהרסו לעלות אל ה‘ פן יפרץ בם“ )שם, כד(. כמו 
וגם מאיים על אותה קהילה מבוהלת,  גם מגן  הוא  בריון הצועק “תחזיקו אותי“, 
מפגין את נוכחותו ההרסנית, מגלה את אימת האסון כצדה האחורי של מתנת החוק.
זה  להתאפק  הצדדים  שני  למדו  כמו  להר,  סביב  שהושהתה  הקטסטרופה 
בנוכחותו הקרובה של זה, מתפרצת בתגובה למעשה העגל. כשמשה בושש לרדת 
או  שליחו  את  או  שנעלם  האל  את  לעצמו  להשיב  ביקש  החרד  העם  ההר,  מן 
להמציא לו תחליף — הכול לפי פירוש מעשה העגל25 — וחוטא בחטא נורא. לא 

ראו הדיון של ְּפרֹוּפ בפרשה, שמסתיים בקביעה מפורשת שאי אפשר להכריע בין הפרשנויות   25
 W.H.C. Propp, Exodus, 19-40 (Anchor Bible), New York 2006, pp. 550-553,( השונות 
580-583(, וכן את הפירוש החדשני של ישראל קנוהל )י‘ קנוהל, מאין באנו: הצופן הגנטי של 

התנ“ך, תל אביב 2008, פרק תשיעי(.
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ברור אם חטאו ביודעין )וגם זה תלוי בפירוש מעשה העגל(, אבל תגובת האל אינה 
מביאה בחשבון אפשרות של שגגה. סיפור ההתגלות נחתם באסון, באלימות של 
שלוחי מצווה, בני לוי הטובחים בפקודת משה שלושת אלפים איש, רעים וקרובים 
במגיפה שמספר  כמעט,  תמיד  כמו  אלוהית, המתפרצת,  ובאלימות  כו-כט(,  )לב, 

חלליה לא נודע )שם, לה(. 
דור  אנשי  שבברואיו,  למּוקצים  מכוון  האסון  היה  באסון,  כן  לפני  כשהתגלה 
המבול, סדום ועמורה. מאז יציאת מצרים מרחף האסון מעל העם הנבחר, מבדיל 
אותו מאחרים, ומבחין בתוכו בין המּוקצים לשורדים. מדוע בעצם היה זקוק לעם 
נבחר? ראינו כבר שהיה זקוק לנמען, שיהיה עֵד למופעי האימה שלו ויֵדע לקרוא 
את מה שנרשם באסון — אבל אין בכך כדי להסביר את הצורך בנמען אחד מיוחד 
וקבוע. הסיפור אינו מספק שום הסבר, אבל ברור שיש כאן דפוס החוזר על עצמו 
בגן  הבדלה.  מעשי  באמצעות  בעולם  חותמו  מטביע  האל  בראשית:  מעשה  מאז 
עדן הצמיח שני עצים שהבדילם מכל עצי הגן, ואחרי כמה דורות הבדיל את נח 
לו  וציווה  האנשים,  משאר  שנבדל  אחד  לאיש  התגלה  כך  אחר  דורו.  בני  משאר 
ארץ אחת שנבדלה משאר הארצות.26 אך טבעי הוא שאחרי כל אלה הופיע גם עם 
אחד, שנבדל מכל העמים. הוא, מבדיל ההבדלות, אמנם מתיימר להיות בורא כל 
הארץ, קונה שמים וארץ )בראשית יד, יט, כב( אשר לו כל הארץ )שמות יט, ה(, 
בהכרה  לזכות  הצליח  לא  מעולם  כו(,  יח,  )בראשית  הארץ  כל  שופט  שהוא  ואף 
אוניברסלית. מעשה הבריאה עצמו, ואחר כך סדרת ההתערבויות בעולם האנושי 
— האזהרות, האסונות, ההתגלויות האקראיות ליחידי סגולה — אלה לא הצליחו 
לכונן אותו כשליט מוכר, בוודאי לא כשליט יחיד. הוא זקוק לנתינים שיכירו בו. 
באי  כל  יכפה את הכרתו על  כך, מדוע שלא  כך ברא את האדם. אם  אולי לשם 
בבבל  שהניסיון  מפני  אולי  המבול,  בדור  נכשל  הזה  שהניסיון  מפני  אולי  תבל? 
לימד אותו מהי הסכנה האורבת לו מהתאגדות כלל בני האדם בעיר אחת, לגוף 
פוליטי אחד. אם יכירו בו ואחר כך יפנו לו עורף יהיה עליו לשוב ולחסל את מין 
האדם, להתחיל הכול מבראשית, כמו אחרי המבול. אבל אחרי המבול נשבע שלא 
ישחת עוד את הארץ. מכיוון שכוח שלטונו היה נעוץ קודם כול בכוח ההרס שלו 
— הבריאה עצמה לא הבטיחה שלטון, ובתחילה הרי חשב בכלל להפקיד בידי אדם 
את השלטון על כל הברואים — הוא מצא דרך להבטיח לעצמו הכרה ולהגביל את 

כך לפי המקור היהוויסטי. פרק א בבראשית, טקסט כוהני, הופך את ההבדלה לעיקרון הבריאה   26
עצמה ובכך ממשיך היגיון המצוי במקור הקדום יותר. ליאו שטראוס הציע ניתוח מבריק של 
מכל  הטקסט  את  )המנתק  הבריאה  לסיפור  הכוהני  המקור  של  הקוסמיות  ההבדלות  סדרת 
 L. Strauss, “On the Interpretation of Genesis”, in: L. Strauss, Jewish הקשר פוליטי(. ראו
 Philosophy and the Crisis of Modernity, K. H. Green (ed. with an introduction), New York

1997, pp. 359-376
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כוח ההרס שלו על ידי הבדלה, ריבוי ובחירה.27 מעתה, אם ישחית, יפגע בעם אחד 
מבין כל הגויים, או בעדה אחת מתוך העם, או בקהל רב מתוכה. והם יהיו עדיו 
באסונם  ובסבלותם,  באמונתם  ומעידים  מחולל  שהוא  ולנסים  לאסונות  עדים   —

ובישועתם, בפני כל הארץ, על שמו, על גבורתו ועל תפארתו. 
מן ההתחלה הוכתמה היבדלותם באסונם, מן ההתחלה היה אסונם חתום בחותם 
היבדלותם. באזור האסון עצמו כל ההבדלים נמחקים, עיר פורחת הופכת לשממה, 
היטב.  תחום  האסון  אזור  אבל  כמתים.  נחשבים  החיים  לעבדים,  הופכים  אדונים 
הוא, המבדיל, מוחק הבדלים באמצעות האסון אבל גם כותבם מחדש, כי האסון 
מבדיל: בין עדת הקרבנות לכלל העם, בין העם שנחרב לשאר אומות העולם. זאת 
ועוד, האסון כאירוע הוא מעשה ההשתלטות של האל, המוצג תמיד כהשתלטות 
מעשה  הוא  ועדות  כזיכרון  האסון  מורדים;  לחבורת  שהיה  נבחר  עם  על  מחדש, 
ודימויי  בהם  שנחרט  האסון  זכר  באמצעות  בהם,  שולט  הוא  כך  עצמו.  השלטון 
הצפויים,  ואלה  שהיו  אלה  האסונות,  של  התכוף  באזכור  נכונו.  שעוד  האסונות 
מלמד הכתוב על ספק )של האל עצמו? של המחבר?( שהעם יקבל עליו את עול 
מלכותו בלי ההיזקקות לאסון כאיום וכזיכרון, קרוב או רחוק. מתוך האיסור לדמות 
את האל ולייצגו, להגות את שמו המפורש או לשאתו לשווא עולה דמות האסון 
כקירוב ראשון, מוחשי וצורב, לכל מה שאפשר יהיה לומר עליו אחר כך. נורא הוד, 
גיבור, נוקם, אל צבאות, חנון ורחום ומציל מרע — את אלה אפשר יהיה לומר רק 

)או לפחות — טוב יותר( מתוך האסון.
בעקבותיה,  שבא  מהגן  הגירוש  ואסון  עדן  בגן  העצים  שני  בין  ההבדלה  מאז 
הצדיק  נח,  בצלו:  התקיימה  או  באסון  איכשהו  מלּווה  הייתה  הבדלה  כל  כמעט 
בבני דורו, ואחריו המבול; לוט, הזר, ואחריו הפיכת סדום ועמורה; רעב כבד אחרי 
ההתגלות הראשונה לאברם, שבה הפריד יהוה את בחירו ממשפחתו והבטיח להפוך 
אותו לגוי גדול, ו“נגעים גדולים“ שהמיט יהוה על פרעה החושק באשתו; הבטחת 
המצרים  מן  ישראל  הבדלת  הבתרים;  בין  בברית  שעבוד  של  שנה  מאות  ארבע 
מתחולל  האסון  במדבר.  שנה  ארבעים  לאורך  הלאה,  וכן  המכות,  עשר  בלוויית 
כדי לבטל את מה שמאיים על ההיבדלות או כדי לקיימה בפועל. אבל למעשה, 
האסון הוא המצע לביטוי ההבדל. לא די בעצם ההבדלה. ואמנם כיצד הייתה יכולה 

מה היו מכות מצרים אם לא מפגן ראווה לצורך השגת הכרה? מה היה הטעם להכביד כך את   27
לב פרעה? “למען תדע כי אני ה‘ בקרב הארץ“ )שמות ח, יח(; “בעבור הראותך את כוחי ולמען 
ספר שמי בכל הארץ“ )שם ט, יז(. כשהפך את סדום ועמורה הכירו בו רק מעטים יחידי סגולה: 
לוט, בקושי, ואברהם כמובן. במצרים הוא מופיע לפני עמים שלמים, כפי שמעיד עליו יתרו 
)שמות יח, י-יא(. אך רק דרך יחסו המיוחד לעם ישראל הוא מוכר כאל עליון. המקום הבולט 
ביותר שבו הוא מופיע כך הוא מעמד הר סיני )שמות יט, ד-ו(: “אתם ראיתם אשר עשיתי 

למצרים ]...[ כי לי כל־הארץ ]...[“.
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מעשה  אלמלא  הנבדלת  הזהות  את  לכונן  היה  אפשר  כיצד  להופיע,  ההיבדלות 
אלימות שמאפשר בבת אחת את הארטיקולציה של ההבדל ואת כינון הזהה במרחב 
האנושי? כל מעשה הבדלה אלוהי נרשם באמצעות אסון, נזקק לאלימות הקודמת 
להבדל, ומרגע שכּונן הנבדל וזוהה בנבדלותו, הופכת האלימות לאסון של הנבדל 

המזוהה בנבדלותו.
היבדלותו של העם הייתה אסונית מראשיתה. במצרים היא התקיימה באמצעות 
הכוח  יחסי  יציבה,  איננה  כוח  יחסי  על  רק  הנשענת  היבדלות  אבל  השעבוד. 
יחסי כוח לבדם אינם  עשויים להתהפך, העבדים עלולים להתבולל או להישמד. 
את  לייצב  נועדה  כולו  לעם  שההתגלות  דומה  עם.  של  יציבה  להיבדלות  ערובה 
שממנו  לאסון  השעבוד  את  הופכת  ההבדלות  כל  מבדיל  של  התערבותו  ההבדל. 
נגאלים, את תהליך השחרור לסדרת התגלויות, שאינה אלא אסון סדרתי הפוקד 
בין  מפלה  כשהוא  לשיאו  מגיע  זה  תהליך  הסגולה.28  עם  נבדל  שממנו  הגוי  את 
)יב,  בכורות  במכת  ישראל  בתי  על  בפוסחו  ז(,  יא,  )שמות  ישראל  ובין  מצרים 
וחיוניותו של הגוי הרודף הן  כג(. פרעה מתעשת גם מן המכה הזאת — עוצמתו 
רכיב הכרחי בסיפור — והיוצרות כמעט מתהפכות, עד שברגע האחרון ממש הוא 
מתערב שוב, מחולל נס שכל מהותו היא מעשה הבדלה, הבדלה גואלת והרת אסון 
לובשת  ההיבדלות  סוף  בים  הרודפים.  את  ומחסלת  ישראל  את  שמצילה  כאחד, 
צורה גשמית עד שתבנית המציאות הגשמית עצמה היא תבנית של הבדלה, כמו 
בשעת מעשה בראשית )שמות יד, כ, כג(. ישראל ניצָלים בזכות ההפרש שבין מים 
למים, והמצרים טובעים מפני שהתפתו ללכת אחרי ההבדל הזה, שלא היה מיועד 
להם אלא כדי להיסגר עליהם. ההבדל בין הרודף לנרדף מתייצב כהבדל שבין ים 
ליבשה, מרכבות פרעה וחילו יורדים למצולות ים, וישראל מוסיפים ללכת בחרבה 

עד שהם שבים ונבלעים בלב המדבר. 
ומעניקים  הפנימית  התפתחותם  מתוך  מצטלבים  כאן,  נפגשים  עקרונות  שני 
כוח  ההיבדלות.  וחוק  אסון  מתוך  ההתגלות  שלו:  הייחודי  המבנה  את  לסיפור 
ההרס, המחולל אסונות, הוא כוח שאמור להבדיל; ההבדלה היא העיקרון השלטוני 
העליון שלו, והאסון הוא צורת התגשמותה. ההבדלה מתחוללת באסון ואחר כך 
מיוסדת על איום באסון ועל זיכרון של אסון. ההבדלה מזכירה אסון ומזמינה או 
הנבדלות,  אותה. האסון משמר את  ומחולל  אסון; האסון מהדהד הבדלה  מנבאת 
הנבדלות ממחזרת את האסון. כשהעם הנבחר הופך לגוף הקולקטיבי הנושא את 
משא האסון ניתן לצירוף של שני העקרונות הללו, אסון ונבדלות, שם המסתיר את 
אופיו הקטסטרופלי: “ברית“. ברית זו בין אסון התגלותו לבין עוצמת ההיבדלות 

“הגדה של פסח: מקרא מפורק“, בתוך: עבודת  אופיר,  )ע‘  זה במקום אחר  בעניין  הרחבתי   28
ההווה: מסות ומאמרים על תרבות ישראלית בעת הזאת, תל אביב 2001(.
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בין  ואכזבות  ציפיות  ובגידות,  נאמנויות  של  כסבך  מוצגת  ותובע  מחולל  שהוא 
על  להגנה  תמיד,  מושהית  הבטחה,  יש  זה  בסבך  הזוטר.  לשותף  הבכיר  השותף 
השותף הזוטר, הנבחר, השוהה, כאן ועכשיו, ולמעשה מאז ועד עולם, בעולם רווי 
סבל ומצוקה, ולצִדה אכזבה ידועה מראש שלו ושל שליחיו )שמציגים עצמם כאילו 
הופתעו בכל פעם מחדש( מאי־יכולתו של הזוטר לעמוד בתנאי ההתקשרות. כאילו 
לא היה החטא מלכתחילה צדו האחד של האסון, וההבטחה לא הייתה חלק מובנה 

של מעשה ההבדלה.

ד. אלימות וחוק
מאז שהחלו התלאות במצרים העם חי בתחושה של אסון קרב. יש לכך עדות עוד 
בהתנגשות הראשונה בין ההנהגה המקומית הוותיקה — השוטרים המשגיחים על 
שגרמו  בכך  מואשמים  השניים  ואהרן.  משה  החדשה,  ההנהגה  לבין   — העבודה 
ורבו למרות  פרו  ישראל  )הרי  נסבל  היה  עוד  כה  להכבדת משטר העבודה, שעד 
בעיני  ריחנו  את  “הבאשתם  קיומם:  עצם  את  מסכן  הוא  ועכשיו  הפרך(,  עבודת 
נראו  וחילו  כא(. כשפרעה  ה,  )שם  להרגנו“  בידם  חרב  לתת  עבדיו  ובעיני  פרעה 
קברים  אין  “המבלי  מתמיד:  קרוב  הסוף  נדמה  במדבר,  עליהם  קמים  מרחוק, 
במצרים לקחתנו למות במדבר“ )יד, יא(. גם אחרי חציית הים נדמית כל מצוקה 
וכך עד  נוודים(.  והתקפות  )רעב, צמא  כולו  נורא שנועד לכלות את העם  כאסון 
למרגלות הר סיני. אחרי ההתגלות בסיני, שהייתה נשגבת )כד, י( אבל קצרת מועד, 
לסוג אחר  זכו  סגולה  יחידי  רק  רק מבעד לאסון.  גדול  לציבור  והתגלה  הוא שב 
רק האסון.  נותר  או במראה. להמון  לילה, בקול  או בחלום  בחיזיון  של התגלות, 
התגובה האופיינית שלו לחטאי העם הייתה משולחת רסן. יותר מפעם אחת ביטא 
רצון מפורש להשמיד את העם כולו ולייסד לעצמו ממלכה אחרת או ברית חדשה 
י(. בכל אותן שנים שבהן ליווה  יז,  יד, יא-יב;  עם אחרים )שמות לב, ט; במדבר 
את עמו במדבר לא חדל מלהיות מה שוולטר בנימין כינה “בעל אופי הרסני“.29 
נימוקיו תמיד היו עִמו, אבל לא תמיד הוצגו בטרם מעשה. אילו חלק את נקודת 
מבטו עם הכפופים לו ודאי היו מבינים טוב יותר את הסיכונים שנטלו על עצמם 
כשהתלוננו, התחרטו על יציאתם למסע, ביקרו את מנהיגיהם, הימרו את פיו ועבדו 
מסוגלים  היו  שלא  שוחררו,  עתה  שזה  עבדים  של  קבוצה  היו  הם  אבל  אלילים. 
לא  הוא  מהם.  מצפים  עבדו  ומשה  הוא  ולְמה  עליהם  מצּווה  מה  בקלות  לתפוס 
הצטיין כמחנך ובוודאי שלא כמושל יעיל. פעם אחר פעם גרמו זעמו וקוצר רוחו 
את  לימדו  לא  ונשנים  החוזרים  שהאסונות  דומה  אבל  מגיפה  של  להתפרצותה 

 Benjamin, “The Destructive Character”, in: Selected Writings, M. Bullock and M.W.  29
Jennings (eds.), E. Jephcott (trans.), vol. 2: 1927-1934, Cambridge MA 1999, pp. 541-542
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העם שום לקח כפי שמעידה שבועתו אחרי המבול )בראשית ח, כא-כב(.30 בסיני, 
אחרי חטא העגל, הוא נחרד כנראה מעוצמת התפרצותו והודיע על ממלא מקום: 
לא הוא אלא מלאך ינהיג את העם בדרך לארץ המובטחת )שמות לג, ב-ה(. אבל 
את  לא שינה  נוספים,  אסונות  מנע  לא  גמורה,  מנע השמדה  הזה, שאולי  השינוי 
אופי השליטה או את הזיקה המדויקת בין החטא לעונשו, בין אי־ציות, מרי וחורבן, 
שמנקודת מבטם של העבדים המשוחררים לפחות, עוד זמן רב נותרה שרירותית, 

בלתי ניתנת לחיזוי ועל כן חסרת תועלת.
הם נוהגים כמי שלא הבינו מה נדרש מהם וגם לא למה עליהם לצפות. מכאן 
כנראה התלונות הרבות וקטנּות האמונה שמציתות שוב ושוב את הכעס האלוהי. 
ולהביא  העם  עם  יחסיו  את  לכייל  כלל,  מנסה  אינו  ואולי  מצליח,  אינו  אלוהים 
אותם לידי שיווי משקל. הוא משגיח, דואג ומושיע באמצעות הנסים שהוא מחולל 
והענן  האש  עמוד  באמצעות  נכונה  הדרכה  מדריך  ושלווים(,  מן  הסלע,  מן  )מים 
יותר מדי, דורש מהעם  ההולכים לפני המחנה, אבל תמיד מותח את החבל קצת 
סיבולת  המן(,  של  החד־מנתי  התפריט  למשה,  )ההמתנה  לו  שאין  יתרה  סבלנות 
לנוכח התלאות )הרעב, הצמא, רדיפת המצרים(, התגברות על חרדה בתנאי מצוקה 
)רדיפת המצרים(, ואמונה בתנאים של משבר. נדמה שכמו שהכביד את לב פרעה, 
האל מקצר את סבלנות העם. וכשהעם נכשל הוא מגיב בהתפרצויות זעם, שאין 
להן חוק או מידה. הוא פועל כשליט דספוטי שהיה רוצה להגן על עמו ולהתחבב 
עליו, אבל מוצא את עצמו שוב ושוב בעמדת המעניש הקפדן. דומה שהוא שולט 
להשגיח,  יותר  ומרוככים  מתונים  לו אמצעים  מפני שאין  והאסון  הנס  באמצעות 
)משה  מבחוץ  מקרית  התערבות  רק   — ולהעניש  להתריע  לכוון  להציל,  לטפל, 
נוח...  את  אלוהים  )“ויזכור  פחות  לא  מקרית  היזכרות,  או  הקטורת(  ריח  ואהרן, 

]בראשית ח, א[(, יכולות לשכך את חמתו. 
השלטון  התמסדות  הפולחן,  הסדרי  שנקבעו  אחרי  גם  החוק,  שניתן  אחרי  גם 
האלוהי נתקלת בקשיים בלתי פוסקים. אפשר כמובן להאשים את העם. העם מואס 
באל, העם קצר סבלנות, מתלונן, תאוותן. אבל איך אפשר לבוא בטענות לציבור 
הפכה  שלהם,  הראייה  אופק  את  צמצמה  העבדות  האלה?  המשוחררים  העבדים 
אותם לתלותיים וחסרי יוזמה, המדבר מפחיד אותם, הארץ המובטחת היא לדידם 
סיפור מההפטרה שאינו מסייע להליכה הקשה במדבר. יותר משהמשברים התכופים 
מעידים על חולשתו של העם הם מעידים על קוצר רוחו של האל, שמגיב כאב רגזן 
על  מכותיו  את  בהם  להפליא  ילדיו,  על  רגשותיו  את  להשליך  ושוב  שוב  הנוטה 
שחטאו חטאים צפויים מראש, שהוא רואה ולא טורח למנוע, רק כדי שיוכל לפרוק 

לאור המשך הסיפור ברור שהדגש צריך להיות על הפסוק “ולא אוסיף עוד להכות את כל חי   30
כאשר עשיתי“ )בראשית ח, כא(. רק ההשמדה הגמורה מוצאת כאן מכלל חשבון.
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עליהם את זעמו. ובכל פעם חוזר אותו טעם חמוץ, מוכר, של כישלון ותסכול, של 
אב המתבייש באבהותו ושל ילדים שאינם מצליחים לרצות את אביהם.

כל הדברים האלה שייכים, כאמור, לסיפור הרגיל. בתקופה הממושכת של מצב 
הטריטוריאלית,  הפוליטית  הקהילה  ייסוד  ולפני  השעבוד  סיום  אחרי  הביניים, 
לא  כאירועים  העם  את  מלווים  האסון,  וכמוהו  הנס,  הנוודות,  חיי  בתקופת 
שגרתיים, אבל לא באמת יוצאים מן הכלל. בסיפור, לפחות, נחווים מעשי הנסים 
כחלק מוכר מסדר הדברים. הם מפתיעים אולי ברגע התרחשותם אבל לא בלתי 
צפויים, לא מערערים סדרי עולם, לא מחוללים שום תמורה, תודעתית או פוליטית. 
ואם נחשוב את הענן המכסה את המשכן, ומראהו כמראה אש בלילה )במדבר ט, 
טו-כג(, כתופעה על טבעית, הרי הנס הוא מעשה יום ביומו ממש.31 הנס והאסון 
לנוכח  בעתה  או  תדהמה  השתוממות,  מציין  אינו  הטקסט  זה.  אחר  בזה  נרשמים 
האירוע החריג. מה עוד יכול להפתיע אנשים שחזו בעשר מכות מצרים, שעברו ים 

שנבקע לשניים ואחר כך שב ושטף את כל צבא מצרים? 
רגילּות הנס והאסון והחזרה שלהם למרות חוסר האפקטיביות הברור חשובות 
משתי בחינות. ראשית, הן ביטוי לדפוס שלטוני, לעובדה שמדובר בצורת שליטה 
שבה האמצעים נבחרים מתוך ארסנל קיים ומוגבל ואינן סדרת התפרצויות חסרות 
היגיון; שנית, האפקט המצטבר שלהן מדגיש את העובדה שלא די במחזות הראווה 
הראשונה  בפעם  כזכור  פג  )שרישומה  האמונה  את  לצקת  כדי  האלה  האלימים 
בסיני(,  ההתגלות  אחרי  מיד  שוב  כך  ואחר  ממצרים,  החפוזה  היציאה  אחרי  מיד 
ואין בהם כדי להבטיח אותה תחושת אשמה פרימורדיאלית הקודמת לכל מעשה 
על  תמיד  שרוי  שהאדם  התפיסה  את  ולהנחיל  ציות  להבטיח  כדי  אותו,  ומלווה 
סף חטא שממנו הוא מחויב להימנע. תחושת אשמה כזאת היא תנאי מוקדם לכל 
נמען־של־תביעה  בעמדת  היחיד  את  מציבה  היא  והמשפטים.  החוקים  הדיברות, 
לכישלון  כמּועד  ניצב  הוא  שלפניו  לפניו,  שם  היה  שתמיד־כבר  לחוק  לציות 
ובלעדיו לא תובטח הדריכות הנחוצה כדי להבחין בעבירה ולדעת להימנע ממנה. 
אלימות הראווה מבטאת אמנם עוצמת שלטון שאין לעמוד בפניו אבל אין בה די 
להבטיח את הזיכרון ואת ההפנמה הגמורה של יחסי השליטה שתחזיק מעמד גם 
כשרושם האירוע הכביר יתעמעם, ובקיצור, לא די באלימות הראווה כדי לכונן את 

היחיד כנתין־סובייקט צייתן.
לחטא  האל  תגובת  את  כשהסביר  היטב  לכך  מודע  היה  היהוויסטי  הסופר 
האותות אשר  בכל  בי  יאמינו  לא  אנה  ועד  הזה  ינאצני העם  אנה  “עד  המרגלים: 
עשיתי בקרבו“ )במדבר יד, יא(, ואחר כך את עונש המיתה במדבר: “כי כל האנשים 

זהו טקסט המיוחס לרובד העריכה של תורת כוהנים, אבל העיקרון שהוא מבטא מופיע גם   31
בקטעי J ו־E בספר שמות.
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הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אותי זה עשר 
פעמים ולא שמעו בקולי ]...[“ )שם, כב-כג(. הכישלון החוזר ונשנה של אלימותו 
להבטיח אמונה יציבה ומתמידה, נאמנות וציות נראה כחלק מהגיון האלימות שלו, 
שכן )להוציא את מקרה בבל, אולי( חטאים היו התירוץ היחיד כמעט להתפרצותה 
במרחב המשותף, ולכן היו אחראים כמעט לבדם לנוכחות כוחו ולהופעת שלטונו. 
השלטון  בכפייה,  ספק  בהסכם,  ספק  במתנה,  ספק  לבסוף,  ניתן  כשהחוק  גם 
עדיין לא התנהל באמצעות המשפט אלא בעיקר, וקודם כול, שלא כדרך הטבע, 
את שלטונו  לייסד  ניסה(  לא  אף  )ואולי  הצליח  לא  האל  והאסון.  הנס  באמצעות 
כשלטון חוק.32 כשפעל כריבון והכריז על החוק הוא לא השתמש באלימות שלו כדי 
לכפות אותו, וכשהשתמש באלימות הוא העניש על מעשים שלא היו בגדר הפרות 
חוק ברורות.33 גם ספירה פוליטית של ממש לא מוסדה. מעת לעת, ובעיקר בכל 
פעם שבה איים בהשמדה המונית, התקיים משא ומתן קצר על גבולות השימוש 
בכוח )אם כי לא על עקרונותיו(: אחרי מעשה העגל )שמות לב, יא-יד(, אחרי חטא 
המרגלים )במדבר יד, יג-יט(, ובפרשת דתן ואבירם34 )במדבר טז, כב(. המשא ומתן 
נפרש  למצרים, שלטונו  חזרה  את משה  העובדה שמהרגע ששלח  את  חושף  הזה 
על פני מערכת יחסים מרובת משתתפים )משה, אהרן ובניו, יהושע, הלווים, ראשי 
השבטים, הזקנים(, אבל פוליטיקה של ממש הופיעה לרגע רק לנוכח סכנה ואסון, 
נעלמה במהירות ולא היה בה כדי להבטיח את אכיפת החוק או את ריסון אלימותו 

של האל. 
לייסד  נועדה  לא  הקדום  התאוקרטי  במודל  המתוארת  האלוהית  האלימות 
חוק או לאכוף את החוק ולשמרו; היא לא הייתה המשך של הפוליטיקה בדרכים 
אחרות וגם לא כוח שהרחקתו או השעייתו מאפשרת את היחסים הפוליטיים. ברגע 
התפרצותה, היחס המדויק שלה לחוק היה אדישות; הפונקציה המידית שלה הייתה 
לבטל את החטא או לכפר עליו.35 משמעות ביטולו של החטא לא הייתה מוגבלת 
לחיסול החוטא; היא התבטאה במוות של המון חסרי שם, שנראה כצדו השני של 

ֶהסדר רב משמעות שאותו יש להבחין כמובן מאקט הכרזת החוק או נתינתו.   32
החוק שניתן בסיני לא אסר על תאווה )קברות התאווה(, על חרדה )חטא המרגלים(, או על   33
תלונה פומבית כנגד הנהגת משה )דתן ואבירם( וספק אם אסר על הקמת העגל )ראו לעיל עמ‘ 

11 בנוסח זה, פסקה המתחילה הקטסטרופה שהושהתה סביב להר והערה 25(.
בהנחה שחלק מפסוקים א-ב המספרים על דתן ואבירם וכן פסוקים יב-יד, כה-לד )להוציא   34
חלקו הראשון של פסוק כז וחלקו האחרון של פסוק לב( מיוחסים למקור J )ראו פרידמן, 2003 

]לעיל הערה 11[, עמ‘ 270-268(.
 W. Benjamin, “Critique ראו  חוק,  משמרת  לאלימות  חוק  מייסדת  אלימות  בין  להבחנה   35
 of Violence”, in: Selected Writings, M. Bullock and M.W. Jennings (eds.), E. Jephcott
vol.1: 1913-1926, Cambridge MA1996, pp.241-244 ,(.trans). לתפיסת האלימות האלוהית 

כחורגת מן ההבחנה המוציאה הזאת וכמכפרת, ראו שם, עמ‘ 250-249.
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האלימות  הופעלה  שבגינו  והחטא  האסון  פעלה,  האלוהית  כשהאלימות  החטא. 
נדמו לשני צדיו של דף נייר חסר עובי, האסון מקפל את פני השטח של הניסיון 
ִדְמיּון פרשני אל מישור  החושי ונקבע בו כמסמן בעוד החטא מושלך באקט של 
המסומנים.36 הכתיבה עצמה, הקריאה או הפרשנות הן הקובעות את האסון כמסמן 
שהחטא הוא המסומן שלו, והן האחראיות להופעת החטא מבעד לחורבן שמותיר 
קצף   — הטבע  מסדרי  החורגת  זו  ובעיקר  המתפרצת,  האלימות  ההמוני.  האסון 
קצפת  “הן־אתה  מעשה:  לאחר  החטא  של  הופעתו  אופן  היא   — רבה  ומכה  נגף 
כך,  אחר  ורק  האלוהי(  )הקצף  האלימות  מופיעה  קודם  ד(.  סד,  )ישעיהו  ונחטא“ 
במבט לאחור, מתגלה החטא )ואולי — פירוש נועז יותר — רק אז הוא נוצר בכלל(. 
מופיע  החטא  שבו  הרגע  החטא.  של  ביטולו  צורת  גם  זו  אחת  ובעונה  בעת  אך 
הזאת  המבטלת  וההופעה  ומתבטל,  מכופר  הוא  שבו  הרגע  גם  הוא  לאסון  מבעד 
היא מובנה של האלימות האלוהית. האלימות הייתה מסמן שכילה את עצמו יחד 
עם המסומן שלו. ואם זו אכן משמעות הצדק האלוהי, כי אז יש להבין את החוק 

במשטר התאוקרטי הזה כתוסף של הצדק.37
אלא  האלוהית  לאלימות  עודף  סרח  איננו  החוק  כי  מגלה  הקרובה  הקריאה 
תחליף לה ולצדק, ומבססת את חיוניותו להצגת הצדק האלוהי. בתור תוסף לצדק 
האלוהי החוק היה גם מה שהגיע אחרי הצדק, ואפילו אחרי שהופיע הוא לא נעשה 
לחלק ממערך השליטה האלוהי. החוק היה מתנה, לא מכשיר שליטה, והוא ניתן 
שניתנה  התורה  אותו.  לאכוף  כדי  הנחוצים  הכלים  לרשותו  שיעמדו  בלי  לעם 
האלוהית  האלימות  אבל  אנושית,  אלימות  ולהגביל  לרסן  גם  השאר  בין  נועדה 
השתמש  לא  האלוהי  הריבון  למעשה.  הלכה  התורה  ביישום  מעורבת  הייתה  לא 
בדיברות ובמשפטים כדי לשלוט; אלה נועדו לכוון את ההתנהגות האנושית, לא 
את דרכי האל. מתן תורה נחתם בספר שמות בהבטחה מותנית. אם ימלאו ישראל 
את תנאי הברית מבטיח האל להפנות את עוצמת החורבן שלו נגד אויביהם ואף 
כז-ל(. כוח ההרס  מכריז כי ישתמש בה באופן מדוד ומחושב )למשל, שמות כג, 
האלוהי מגויס למבצע ההתנחלות ושמירת החוק היא התנאי שיאפשר את השימוש 
בו. החוק איננו מוצג כחלק ממערך השליטה של הריבון בעמו אלא כחלק מברית 
אסטרטגית שנועדה לאפשר לעם לנחול את ארצם של אחרים ולשלוט בהם. אבל 
בהבטחה המותנית מקופלת אזהרה עמומה: “הנה אנכי שֹלח מלאְך לפניך לשמרך 

)החומרי,  בין המסמן  כך את הקשר  דה־סוסיר שביקש להמחיש  בדימוי המפורסם של  כמו   36
הנראה או המוחש( למסומן )המיוצג בתודעה, הלא־מוחש( שמתקיים בכל סימן.

תוסף — supplément — בז‘רגון של הדקונסטרוקציה הוא רכיב של השיח הנׂשרך אחרי מה   37
שנדמה כעניין מרכזי בטקסט, סרח עודף שלו, המתגלה בקריאה קרובה יותר כתחליף לאותו 
עניין, שעצם קיומו חיוני למארג הטקסטואלי ולאפשרות הצגתו של העניין כמה שהנו או כמה 

J. Derrida, Of Grammatology, Baltimore 1976, part 2, ch. 2 שהוא מתיימר להיות. ראו
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בדרך ולהביאך אל־המקום אשר הכִנֹתי. ִהשמר מפניו ושמע בקֹלו אל־תֵמר בו כי 
לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו“ )שמות כג, כ-כא(. המלאך השומר הוא המלאך 
המחסל. להשגחה האלוהית פני יאנוס, היא סוג של פרמאקון, סם חיים וסם מוות, 
החוק הוא אקסטנציה שלה, אבל הוא נותר כולו בממד הפרסקריפטיבי. החוק לא 
האיום  המלאך,  עושים   — השלטון  עבודת   — העבודה  את  עבודה“;  שום  “עושה 
וכוח ההרס. ואף פעם אי אפשר יהיה לדעת איזו צורה של אלימות מופיעה תמורת 
הפרה או שמירה של איזה חוק. האלימות האלוהית התבטאה במופגן, ברוב הוד 
תכנית  ללא  התפרצה  פגום,  שליטה  כאמצעי  פעלה  בקושי,  ַמשְלה  אבל  והדר, 
מוגדרת או ביצעה במחיר עצום תכנית שנהגתה מראש וסופה שנכשלה, נזנחה או 
שונתה באופן רדיקלי. המחברים מאסכולת דברים או תורת כוהנים, שחילצו את 
את  להציב  היוצרות:  את  להפוך  ביקשו  הקדומה,  במסורת  השולי  ממקומו  החוק 
החוק במרכז ולהציג את הצדק )ואת האלימות( כתוסף, כפי שאכן הם מופיעים מאז 

בתפיסות שונות של שלטון החוק.38

ה. ספר דברים
הוא  אלוהים  לעין:  גלויים  הקדומה  התאוקרטי  השלטון  תבנית  שיוצרת  הקשיים 
שליט קפריזי שאלימותו בלתי צפויה, חסרת רסן, מכלה כול, מאיימת שוב ושוב 
בחיסול גמור של הקהילה הפוליטית, אם לא של האנושות כולה, ולא ברור כיצד 
יש לנהוג כדי למנוע אותה או לשכך אותה כשהיא מתפרצת. לאור הקשיים האלה 
ביקשו  המקראי  הטקסט  עשוי  שמהן  יותר  מאוחרות  שמסורות  מפתיע  זה  אין 
בהן תבניות  והתגבשו  לשנות את מקומה של האלימות במערך השלטון האלוהי 
זו שמופיעה בשתי גרסאות דומות  תאוקרטיות חדשות. שתי החשובות שבהן הן 
גם  הכוהנית.  בספרות  שנוצרה  וזו  הקדושה,  ובאסכולת  דברים  באסכולת  מאוד 
בתבניות אלה לא נותק הקשר המהותי בין שלטון לאסון, אבל האלימות האלוהית 
נענתה לחוקיות חדשה. אלה היו שתי צורות שלטון מתחרות )עובדה שאינה תלויה 
בסדר הכרונולוגי של הופעתם, שבו לא אעסוק(, שלמרות ההבדלים המשמעותיים 
ביניהם היה ביניהם מכנה משותף חשוב שהבדילם מצורת השלטון הקדומה יותר: 
בשתיהן נעשה מאמץ לריסון האלימות האלוהית על ידי קוד התנהגות ידוע מראש, 
וההתפרצויות האלימות נקשרות להפרתו. מסגרת החיבור הזה מאפשרת להציג כאן 
רק את התבנית הראשונה, ורק כפי שהיא מופיעה בספר דברים. בחרתי להתמקד 

בזו מפני שההבדל בינה לבין התבנית הקדומה הוא המובהק ביותר.
נזכיר קודם כול כי ספר דברים מציע נוסחה מרוככת של סיפורי המרי במדבר, 
ושאר מעשי המרי של  סיפור העגל, קברות התאווה  בלי עקבות אלימות.  כמעט 

ראו ז‘ דרידה, בתוקף החוק, תל אביב 2006, חלק ראשון.  38
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“האף  “הקצף“,  רק  נכרכו,  שבהם  האסונות  פירוט  בלי  מוזכרים  במדבר  ישראל 
והֵחמה“ נותרו כעקבות כלליים לאימה )דברים ט, יט-כד(. סיפור המרגלים מופיע 
בלי אזכור מפורש של המגיפה שחיסלה את עשרת המרגלים שהוציאו את דיבת 
חינוכי  מסע  היא  שנה  ארבעים  במדבר  ההליכה  טו-טז(;  ב,  )דברים  רעה  הארץ 
והעמדה בניסיון, לא עונש )ח, ב-ג, יז-יח(. דומה שמעבד הסיפורים מבקש לומר 
מוסדרת  הפוליטית,  האנושית,  האלימות  האל.  של  עניינו  אינו  במרי  הטיפול  כי 
באמצעות החוק. היא מופעלת בראש וראשונה כלפי מסיתים לעבודה זרה, נביאי 
יח,  א-יג;  יז,  )יב;  והסיתה  קהילה שלמה שהוסתה  ונגד  וידעונים,  קוסמים  שקר, 
ט-כב(. האלימות יכולה להיות מוסדרת באמצעות שלטון פוליטי ממוסד, משטר 
היא  יד-כ(.  )יז,  אלוהים  ירא  ישראל  בן  הוא  ובלבד שהמלך  הגויים,  ככל  מלוכה 
הסדרת  י-כ(.  )כ,  מצווה  מלחמת  שאיננה  במלחמה  גם  מופעלת  להיות  יכולה 
האלימות היא עניין פוליטי־ארצי, היא נוגעת גם לפגיעות אלימות בין אדם לחברו 
נקמת  ממעגל  בשגגה  רוצח  הוצאת  באמצעות  הניתן  ככל  אותה  לצמצם  ונועדה 
הדם )יט, א-יג(. למעורבותו הישירה של האל במעשי האלימות נותרו רק עקבות 
בהדרכת הכוהן ערב היציאה למלחמה )כ, ב-ה( ובציווי ההשמדה והחרם נגד עמי 

הארץ )שם, יד-יח(.
רק באזכור הדאוטרונומיסטי של סיפור דתן ואבירם זוכה האלימות להבלטה, 
אך ההקשר שונה. הירידה שאולה, כשהאדמה פצתה את פיה ובלעה חיים קהילה 
שלמה, “את בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל“ 
אשר  הגדל  יהוה  מעשה  כל  את  הרואות  עיניכם  כי  ראווה:  מחזה  הייתה  ו(  )יא, 
עשה“ )יא, ז(. האירוע הזה מצטרף לאזכור מחזות הראווה של האלימות האלוהית 
במצרים )י, כא; יא, ב-ד( ולסדרה כולה יש תפקיד חינוכי, להיות למופת ולמורא. 
ולנוראות  העבר  לנפלאות  זיכרון  כאות  בטקסט  מופיעים  הדרמטיים  האירועים 
ולזיקה  ההיסטורי  להווה  שייכים  לא  הם  באלוהיו.  שיבגוד  לעם  הצפוי  העתיד 
השלטונית הישירה בין האל לבין העם. כדי לעמוד על עניין זה ביתר פירוט נבחן 
וההכנות לטקס הברית  מקרוב את תיאור טקסט הברית המשוחזר בערבות מואב 

בהרי עיבל וגריזים )פרקים כז-ל(.
ישראל  בין  הברית  טקס  של  הווה  בזמן  הנמסר  תיאור  האלה  הפרקים  במרכז 
לאלוהים בערבות מואב, ערב מעבר הירדן וכניסת העם לארץ. “אתם נִצבים היום 
ישראל  איש  כל  וׁשֹטריכם  זקניכם  שבטיכם  אלהיכם ראשיכם  יהוה  לפני  ּכֻלכם 
טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחֹטב עציך עד ׁשֹאב מימיך. לעברך בברית 
יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך ּכֹרת עמך היום“ )כט, ט-יא(. משה מתאר 
ההסכם  יחדיו,  מופיעות  והקללה  הברית  נמצא.  הוא  שבה  הסיטואציה  את  לעם 
הפוליטי והאסון הצפוי אם יופר ההסכם. ומיד מתברר שזה הסכם שנחתם בהווה 
אבל משתרע למרחוק: “ולא אתכם לבדכם אנכי ּכֹרת את־הברית הזאת ואת־האלה 
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איננו  אשר  ואת  אלהינו  יהוה  לפני  היום  עֹמד  עמנו  פה  ישנו  את־אשר  הזאת. כי 
איננו במרחב;  הזה, מתברר מתוך ההקשר,  יג-יד(. המרחק  )שם,  היום“  פה עמנו 
זהו מרחק בזמן, אל עבר הדורות הבאים )שם, כא(. מעמד הברית הזה מחייב גם 
את אלה שלא נטלו בו חלק באופן ממשי. לא מפני שהעדה בערבות מואב מייצגת 
את העם לדורותיו אלא מפני שהעם לדורותיו מיוצג כבר בחזון הנבואי של משה, 
מוכל כבר בדברי האיום והקללה המוצגים כאן.39 הברית כוללת, כמובן, גם ברכה 
לשומרי הברית, אבל בנוסח שפותח את פרשת ניצבים זו אינה נזכרת כלל. נזכרים 
רק האיום, תיאור האל כקנא ואזכור קצר של קללות ואיומים מפורטים המופיעים 
שוב  שיוזכרו  בכך  ודי  הטקס,  של  החתימה  שלב  זהו  יט-כ(.  )שם,  אחר  במקום 
האיומים הנוראים ביותר שאפשר להעלות על הדעת — מהפכת סדום ועמורה )שם, 
כג( ואובדן הארץ )שם, כז(. ובתווך, בין זכרון השמדתה של סדום לאיום הגלות 
את־כל־הקללה  עליה  להביא  הִהוא  בארץ  יהוה  “ויִחר־אף  הסיכום:  שוב  נמצא 

הכתובה בספר הזה“ )שם, כו(. 
מהו הספר הזה שבו כתובה הקללה? אולי זה ספר דברים כולו, ואולי זה ספר 
)כז,  כז, בתיאור הטקס הצפוי עם מעבר הירדן  הברית שכמו נפתח מחדש בפרק 
א-ג(, שנראה כמעט כמו תרגול הטקס הצפוי עם כיבוש הארץ, בין הר עיבל להר 
קללות:  רשימת  כולל  והוא  לטקס  פרולוג  מעין  הוא  כז  פרק  יב(.40  )שם,  גריזים 
רשימה  זו  טו-כו(. ואולם,  )שם,  וגו‘“   ]...[ ומסכה  פסל  יעשה  אשר  האיש  “ארור 
ואינה  החטאים  אל  פרפורמטיבית  דיבור  כפעולת  מכוונת  היא  מאוד.  מקוצרת 
מלאה,  קללות  רשימת  הארור.  שקולל,  מי  של  בגורלו  שיעלה  מה  את  מתארת 
הרבה  מותירה  ואינה  עצמן  הצרות  את  ובחושנית  במוחשיות  מפורטת, שמתארת 

מקום לדמיון מופיעה בסמוך, בפרק כח. נתבונן בה מקרוב. 
צבאית  עליונות  להם  המבטיחים  הברית  לשומרי  קצרים  ברכה  דברי  אחרי 
א-יד(,  )כח,  כלכלי  ושגשוג  פורחת  חקלאות  שסביבם,  הגויים  כל  על  ופוליטית 
בסוף  חתימה  ופסוק  בפתיחה,  איום  פסוקי  להוציא  )טו-סט(.  הקללות  מובאות 
הקטע, כל הטקסט כולו קללות. בסך הכול 53 פסוקים ולפחות פי שניים קללות. 
שחפת,  דבר,  מגערת,  מהומה,  מארה,  הזאת:  הרשימה  על  לרגע  להתענג  כדאי 
קדחת, דלקת, חרחּור, חרב, שידפון, ירקון, שמי נחושת וארץ ברזל, מטר כאבק 
שחין  השמים,  לעוף  מאכל  הופכות  הנופלים  גויות  הקרב,  בשדה  תבוסה  ועפר, 
מצרים, עפלים, גרב, חרס, שיגעון, עיוורון ואובדן דרך, תימהון לבב, עושק, גזל, 

כך גם באזכור הברית בחורב: “לא את־אבתינו, כרת יהוה את־הברית הזאת. כי אתנו, אנחנו   39
אלה פה היום כלנו חיים“ )דברים ה, ג(.

 M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic אולי צורפו כאן שתי מסורות שונות )ראו  40
school, Oxford 1972, pp. 146–149(, אבל האפקט של כל אחת מהן על זמניות הברית זהה.
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נבצר, מקנה  ולא  כרם שניטע  נושב,  ולא  בית שנבנה  ישגל,  אחר  ארוׂשה שאיש 
שנטבח או נגזל על ידי אחרים, בנים ובנות הניתנים לעם אחר, חוסר ישע )“עיניך 
)“תשתגע  האסון  דעת מחמת  טרוף  הימים“(,  כל  ורצוץ  עשוק   ]...[ וכלות  רואות 
מרפא,  חשוכות  מחלות  השוקיים,  ועל  הברכיים  על  רע  שחין  עיניך“(,  ממראה 
גלות, השפלה )“היית למשל ולשנינה“(, ארבה שיחסל את תבואת השדה, תולעת 
שתחסל את הכרמים, נשל בזיתים, בנים ובנות שילכו שבי, צלצל שיירש את כל 
כלכלית  מבחינה  האזרחים  מעל  המתנשאים  נחותים  גֵרים  החקלאית,  התוצרת 

ופוליטית.
גופניים,  ופגעים  מחלות  כלכליות,  מכות  לסוגיהן:  הקללות  את  למיין  אפשר 
“מכות  בכלל,  מכות  סתם,  ומכות  אחר,  לעם  ושעבוד  מפלה  נפשי,  וסבל  אובדן 
גדולות ונאמנות וֳָחלָיִם רעים ונאמנים“ )שם, נט(. אבל סופן של כל הקללות הוא 
שְמד: “ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד ִהשָמדָך“ )שם, נו(. מהו 
שמד? בשלב זה מדובר בחיסול הקיום המדיני. דומה שהמחבר המקראי אינו מעלה 
כאן על דעתו מצב נורא יותר לעם ישראל מהשתעבדות וגלות: “ועבדת את אויביך 
]...[ נתן עול ברזל על צווארך עד השמידו אותך“.  ]...[ ברעב ובצמא ובחוסר כל 
מט-נז(:  )שם,  זוועתיותו  ססגוניות  בכל  המתואר  מצור,  של  תוצאה  הוא  שמד 
ואובדן  אדם, התפוררות חברתית  אכילת  כדי  עד  קיצוני  האויב, מחסור  אכזריות 
האנושיות )“האיש הרך בך והענוג מאוד תרע עינו באחיו“ )שם, נד(. אחר כך שוב 
]...[“ )שם,  מופיעה אזהרה־תזכורת: “אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה 
נח(, ואחריה חזרה מסכמת: איום בכל החליים והצרות, “כל מדוֵה מצרים“ )שם, ס(, 
בהשמדה, בגלות, בשעבוד ובחיים מאוסים, “תלֻאים ]...[ מנגד ]...[ בּבֹקר תאמר מי 
יתן ערב ובערב תאמר מי יתן ּבֹקר, מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר 

תראה“ )שם, סו-סז(. 
נפרד.  אסון  בבחינת  היא  מכה  כל  מצרים.  מכות  כמו  כסדרה,  באות  הקללות 
אין משמעות להנחתת כל המכות במקום אחד, בזמן אחד, כעונש אחד על מצב 
כדי  הידועות  הצרות  כל  את  למנות  ניסיון  מעין  היא  הקללות  רשימת  החטא. 
לכסות מראש את כל סוגי האסונות האפשריים. אפילו למצוקה הנפשית הנוראה 
יש תיאור מדויק: “בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות וכלות אליהם כל 
]...[ והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה“ )שם, לד-לה(.  היום ואין לאל ידך 
כדי לא להשאיר מקום לספק כוללת הרשימה גם את מה שלא כלול ברשימה: גם 
כל־ֳחלי וכל־מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יַעְלֵם יהוה עליך עד ִהשמדך 
)כח, סא(. כמו בטבלה האבסורדית שמצטט פוקו מן האינציקלופדיה הסינית של 
בורחס, המשבצת האחרונה בטבלת האסונות נותרת ריקה, כדי שתוכל לאכלס את 
כל האסונות שלא נמנו ומוינו בטבלה עצמה. כדי להבטיח את שלמות הרשימה 
נזכרים  שאינם  הפריטים  כל  את  הכולל  פריט  בה  שיש  כקבוצה  מנוסחת  היא 
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כפריטים של הקבוצה.41 מעתה לא יהיה שום אסון שלא נחזה ברשימת הקללות 
הכתובה בספר הברית הזה. 

הטקסט בפרק כח מונה את כל סוגי הצרות האפשריים, כולל אלה שעדיין לא 
נקראו בשם, כמו מבקש שלא להיות מופתע ממה שבא תמיד במפתיע, לתת בו שם, 
להטביע בו מראש מובן תאולוגי. כיוון שלכל צרה יש שם, וכל אסון נמנה ונזכר 
מראש, אפשר יהיה לזהות מעתה כל אסון כעונש מוכר לחטא, ביטוי להתערבותו 
זה  וכל  התגלות.  של  צורה  ובעצם  בעולם,  התערבותו  עקבות  האל,  של  הנזעמת 
נתון במסגרת נרטיבית, המעניקה מראש לכל אסון את המשמעות המצָדקת אותו: 
הקללות  רשימת  מה-מו(.  טו;  )שם,  המצוות  אי־קיום  של  תוצאה  היא  הקללה 
מוצגת כחלק מן הברית, התחייבות, אזהרה ותזכורת. עַד לתשובה: “והיה כי יבוא 
עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל 
 ]...[ “ונתן  לגויים:  העם  מן  הקללות  עוברות  התשובה  אחרי  א(.  )ל,   “]...[ הגויים 
נודדת, פעם פה  ז(. הקללה  ועל שונאיך“ )שם,  את כל האלות האלה על אויביך 
פעם שם. בכל פעם שהיא מתגשמת מדובר במעין התגלות. בכל אסון צריך לחפש 
אות וסימן: אם האסון פוקד את ישראל — עוד לא עשינו תשובה; אם האסון פוקד 
גויים -הוא עדיין לא נטש את עמו. כך או כך, הקטסטרופה, כל קטסטרופה, היא 
המשך של ההתגלות בחורב, ואילו הוא, השוכן במרומיו ויורד לארץ להכות מכות 
נאמנות, הוא צורת המשמוע המידית ובעצם היחידה שבאפשר של הקטסטרופה. 
אם קורה אסון, הוא אחראי. אם לא קורה אסון — גם לזה הוא אחראי. אל אלוהי 
הקטסטרופה, זו שבאה וזו שלא, זו שניחתה וזו שנמנעה, אך תמיד תישאר תלויה 
ומרחפת. כאירוע אקטואלי, היא נבואה לעתיד לבוא; בתור פוטנציאל מאיים, היא 

ההווה הנמשך שלנו, מאז ועד היום.
בספר שמות, בפרק יט המזוהה כעירוב של גרסאות J ו־E, מתוארת ההתגלות 
נעוץ  המטלטלת  מעוצמתו  שחלק  מדהים  ראווה  מחזה  רושם,  רב  כאירוע  בסיני 
בעובדה שכל העת מרחף מעליו אסון נורא ולא ברור )יב-טז, כא-כד; וראו הדיון 
בעמוד XX לעיל(. אסון כבד אכן התממש עוד בטרם הסתיים תהליך מתן התורה, 
אחרי חטא העגל: שלושת אלפים איש נופלים מחרב בני לוי ועוד מספר לא ידוע 
ספר  בסוף  מחדש  מסופר  הברית  כשסיפור  העם.  את  אלוהים  שנוגף  בנגף  מתים 
דברים הוא טבוע לגמרי בחותמו של זיכרון הקטסטרופה — אבל שום אסון אינו 
מתרחש. התרחשות הקטסטרופה מוצגת כמימוש אפשרי של הברית, תזכורת שלה, 
הטבעתה, העוברת מדור לדור, בגוף העם )“והפליא ה‘ את מּכֹתך ואת מכות זרעך, 
כאן  שחדש  מה  נט[(.  כח,  ]דברים  ונאמנים“  רעים  וחלָיִם  ונאמנות  גדֹלות  מכות 

 M. Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, New York  41
1994, pp. xv–xvii
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איננו עצם הטבעת הברית בגוף — הרי זו תמציתו של טקס המילה, הטבעת “אות 
ברית“ בבשר הנימול )בראשית יז, יא( — אלא הפיכת הגוף המרוסק לזירת התגלות 
המייסדת מחדש את הקשר שניתק. אם במילה, הפגיעה בגוף הבן סמלית ונעשית 
מתוך בחירת האב, הרי באסון הנחזה בספר דברים, מחסור ומצוקה בשעת מצור 
מביאים הורים לאכול את בניהם. אבל הזוועה הזאת היא איום לעתיד לבוא, “אם 

לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הכתבים בספר הזה ]...[“ )שם, נח(. 
האיום הוא הצבעה על עתיד פתוח. אפשר שיתרחש ואפשר שלא. הכול תלוי, 
מודגש מאוד  חופש הבחירה  בבחירה שלהם.  בני אדם,  נדמה, במעשיהם של  כך 
בקטע החותם את טקס הברית כולו, בפרק ל: “העִדֹתי בכם היום את־השמים ואת־
הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה 
וזרעך“ )ל, יט(. ההשבעה בלשון העדות )“העידותי בכם“( משחזרת שוב את רגע 
והארץ הנוכחים  זה, השמים  זה מול  נוכחים  והמושבעים לברית  ההווה, המשביע 
שם  הנוכחים  האנשים  לפני  נפתח  והעתיד  הזה,  הנוכחות  לרגע  עדים  הם  תמיד 
ולפני אלה שיבואו אחריהם, לבחור בין קיום הברית להפרתה, בין חיים למוות, בין 

ציות לשלטון האלוהי לבין כיליון באסון האלוהי. 
היחס הזמני הנפרש כאן בין אירוע הברית לאירועים שטקס הברית מנבא הוא 
כביכול לינארי ופשוט. הוא נתפס כך רק במחיר של ניתוק הקטע מהקשרו. ככל 
שמרחיבים את ההקשר הדברים מסתבכים והזמניות של הברית מקבלת מבנה לא 

רגיל ומשמעות מפתיעה. 
שחזור סיפור הברית בערבות מואב תופס, למעשה, את ספר דברים כולו.42 פרק 
וגריזים,  עיבל  בהרי  ההשבעה  לטקס  ההכנה  מן  חלק  הוא  אותו  החותם  הקללות 
שהוא טקס נוסף של שחזור הברית האמור להתרחש אחרי מעבר הירדן, והתרחשותו 
אכן מדווחת אחר כך בספר יהושע כד. משה מכין את שחזור טקס הברית שייערך 
אחרי מותו. הטקס חותם מסע רצוף אסונות שבו ישראל נעשו לעם ונכנסו, בעל 
כורחם פחות או יותר, אל הברית, והוא מהווה גשר בהווה בין הברית ההיסטורית, 
ההתגלות בסיני, שאותה יש לזכור יחד עם כל המסות, האותות והמופתים שקדמו 
לה וליוו אותה,43 לבין הברית העתידית שלקראתה יש להתכונן. בטקס עצמו אין 
התגלות חדשה. הטקס הוא הנכחה־מחדש )רה־פרזנטציה( של ההתגלות שהייתה 
בסיני, והנכחה־למפרע של הברית שתהיה בארץ ישראל, בין הר עיבל להר גריזים, 

וגם של התגלות באסון שתהיה אם וכאשר תופר הברית. 
כידוע, מקובל להניח שעיקר ספר דברים, או לפחות ספר החוקים בפרקים יב-
כו, כבר היה קיים בתקופת יאשיהו או נתחבר אז )לפי הסיפור המופיע במלכים ב 

השוו דברים א, א-ה; כח, סט; כט, ט-יא.   42
ראו במיוחד דברים ד, לב-לט.  43
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כב-כג(. אם כן, רוב החוקרים מסכימים כי עיקר הספר חובר או לפחות נערך אחרי 
חורבן  אחרי  מחדש  ונערך  נכתב  ומקצתו  לפסה“נ(   722( ישראל  ממלכת  חורבן 
)586 לפסה“נ(, בגלות בבל או במצרים.44 אם מביאים זאת בחשבון המצב  יהודה 
מלכות  חורבן  אחרי  היותר  לכל  שנה  מאה  או  כשישים־שמונים  כזה:  בערך  הוא 
או  הברית  סיפור  את  מחדש  דברים  אסכולת  של  המחבר  כותב  בשומרון  ישראל 
משכתב סיפור קיים. הוא מדמיין לעצמו נקודת הווה מן העבר — ישראל בערבות 
מואב, ומשחזר את העבר ואת העתיד של אותו הווה־עֲבָרי. הוא זוכר, זיכרון קרוב 
יחסית, את החורבן והגלות של ממלכת ישראל ואינו יכול להוציא מכלל חשבון 
יותר בטקסט  או משכתב מאוחר  עורך  יהודה. אם התערב  דומה לממלכת  חורבן 
הזה ייתכן שהוא נושא אתו גם את זיכרון החורבן השני.45 אבל המחבר או העורך 
הזה איננו מספר את החורבן מפני שהוא ממקם את עצמו בעבר וכותב את העבר 
הזה כהווה. הוא גם איננו מנבא אותו. החורבן בשלב הזה הוא אפשרות פתוחה, 
והיא מתוארת בדיוק כך, כאפשרות, במאמץ למצות את מלוא מובנה ככזו. המחבר 
של אסכולת דברים כותב לאחור גם היסטוריה של הזיכרון וגם את ההיסטוריה של 

העתיד.46 
אך לפני שהוא מרחיק אל העבר או אל העתיד, מחבר הטקסט הזה מותח את 
המקור  של  מוקדמת  סימולציה  בעצם  הוא  מואב  בערבות  שמתרחש  מה  הווה. 

ופרקי הברכה והקללה שבהם עסקנו  חוקרים אחדים מייחסים את סיפור הברית המחודשת   44
)כז-ל( לרובד המאוחר יותר של הטקסט )Dt2(. פרידמן מייחס לעריכה מאוחרת רק את פרק 
כח, סג-סח; כט, כא-כו; ל, א-י, טו-כ. על תיארוך ספר דברים, ראו ר“א פרידמן, מי כתב את 
 R.E. Friedman, “From ;129-128 ‘התנ“ך, תל אביב 1995, פרקים חמישי-שביעי, ובעיקר עמ
 Egypt to Egypt: Dtr1 and Dtr2”, in: J.D. Levenson and B. Halpern (eds.), Traditions in
Transformation: Turning Points in Biblical Faith, Winona Lake In 1981 על ייחוס אפשרי 
 R.E. Friedman, The Exile and ראו  של הרובד הדויטרונומיסטי המאוחר לגולים במצרים, 
 Biblical Narrative: The Formation of the Deuteronomistic and Priestly Works (Harvard

Semitic Monographs, 22), Chico CA 1981, pp. 34-37
ואולי זה אותו אדם עצמו, כפי שסבור פרידמן, שאף טוען שהוא מסוגל לזהות אותו: הנביא   45

ירמיהו )פרידמן, 1995 ]לעיל הערה קודמת[, עמ‘ 133-129(. 
ואזהרה  ציווי  ז(;  לב,  כז;  ז,  ט,  יח;  )ז,  פעמים  ארבע  דברים,  בספר  רק  מופיע  זְכֹר  הציווי   46
מפני שכחה )“אל תשכח“, “פן תשכח“, “אם שכוח תשכח“( מופיעים בתנ“ך כתריסר פעמים, 
מחציתם בספר דברים; תיאורים מפורטים של העתיד המצפה ליחיד ולציבור שישמרו אמונים 
לאל ולחוקיו ולאלה שיסורו מדרכו גודשים את הספר כולו. למרות הסיבוך של צורות הזמן 
בלשון המקראית והעדר צורת עתיד פשוטה וברורה אין ספק שמדובר בלשון עתיד. אני מסיק 
זאת מן ההתניה המפורשת שממסגרת את כל פרשת הקללות: “והיה אם־שמוע תשמע בקול 
יהוה אלהיך ]...[ ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל־גויי הארץ. ובאו עליך כל־הברכות האלה 
]...[ והיה אם־לא תשמע בקול יהוה אלהיך ]...[ ובאו עליך כל־הקללות האלה והשיגוך“ )כח, 

א-ב; טז(.



עדי אופיר / הולדת התאוקרטיה מתוך האסון 60

שיופיע רק שנים אחר כך, אחרי שישראל יחצו את הירדן ויכבשו את רוב הארץ. 
הצגת הטקס הזאת היא הרגע שבו מודיע משה לישראל שהם נעשו לעם: “וידבר 
משה והכהנים הלוים, אל כל־ישראל לאמר: הסכת ושמע, ישראל, היום הזה נהיית 
או  מואב  בערבות  לטקס  מתייחס  הכינון  רגע  האם  ט(.  )כז,  אלהיך“  ליהוה  לעם, 
לטקס בין הר עיבל להר גריזים? כראוי לרגע סימולטיבי, אי אפשר להכריע. אל 
רגע ההווה, שנמתח בין העבר  לשון ההווה המדויקת מתלווה טשטוש מכוון של 
הרחוק בערבות מואב, לעבר הרחוק קצת פחות בהר העיבל להווה של הדור הקורא 
בספר הזה, שכולל אותו מראש: “ולא אתכם לבדכם אנכי ּכֹרת את־הברית הזאת 
ואת  אלהינו  יהוה  לפני  היום  עֹמד  עמנו  פה  ישנו  את־אשר  הזאת. כי  ואת־האלה 
אשר איננו פה עמנו היום“ )כט, יג-יד(. ההווה הנייד הזה מתאים לכל דור, שיכול 
כזיכרון  הזיכרון,  את  גם  לעצמו  לאמץ  בברית,  להתחדש  כעם,  מחדש  להתכונן 

שלו, וגם את העתיד הצפוי, המאיים, כעתיד שלו.
ואל  אחד  מצד  מצרים  יציאת  אל  הזיכרון  נמתח  מואב  בערבות  ההווה  מרגע 
במפורש,  הנזכרים  מצרים,  שעבוד  ועמורה,  סדום  שני:  מצד  העבר  אסונות  כל 
הקללות  של  הפלסטי  התיאור  באמצעות  שנרמזת  והגלות,  החורבן  וקטסטרופת 
האיומות שמאיימות על מפרי הברית. הסופר של ימי יאשיהו זוכר רק חורבן אחד 
קרוב, ואולי חרד מפני חורבן נוסף; הסופר המאוחר יותר, אם אמנם היה כזה, זוכר 
גם את חורבן יהודה.47 החוקרים מייחסים לסופר מאוחר כזה גם את חזון התשובה 
והשיבה )דברים ל, א-יא(.48 התוספות האלה אינן משנות את המבנה הזמני היסודי 
יש משבצת  הזאת. לכל האירועים הקטסטרופליים  סיפור הברית המשוחזרת  של 
אירוע  שום  יותר,  וחשוב  בעתיד.  מדובר  אם  ובין  בעבר  מדובר  אם  בין  מוכנה, 
שלטון  כינון  של  ברית,  של  הווה  הוא  ההווה  בהווה.  מתרחש  אינו  קטסטרופלי 
פוליטי, של כינון העם והכפפתו כעם לשלטון האלוהי. בהווה העבר הקטסטרופלי 
נוכח כזיכרון חי והעתיד הקטסטרופלי נוכח כאיום מוחשי ומזוויע, אבל הוא עצמו 
פנוי מנוכחות אלוהית. בסיני היה כל העם עד להתגלות ולברית. משה מעיד שמים 
וארץ ומזכיר איך אלוהים הופיע ואיך עוד יופיע, אבל בהווה ההיסטורי אלוהים, 

אשר לו כל הנסתרות, נסתר בעצמו. 
זאת ועוד, הסתרת הפנים, ולא התערבות נסית ישירה, היא הסיבה הישירה לכל 
האסונות המיועדים. אסונות העבר — בסדום, במצרים, בפרשת דתן ואבירם — היו 

פרידמן,  ראו  סג-סח(  לו-לז;  כח,  )דברים  ולגלות  הממלכה  לחורבן  המיוחסת  התוספת  על   47
חורבן  של  אזכור  שכל  מניח  פרידמן   .23-22 עמ‘  במיוחד   ,)44 הערה  )לעיל   1981 נרטיב, 
די  היה  לא  יהודה. אבל האם  חורבן ממלכת  נכתב אחרי  כך שהטקסט  על  והגליה מעידים 
בזיכרון הקרוב של חורבן ממלכת ישראל כדי להמחיש את הסכנה לממלכת יהודה ולהפוך 

את הגלות לאפשרות קרובה?
שם, עמ‘ 19.   48
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אירועים שלא כדרך הטבע; כל האסונות המצפים לעם שיזנח את אלוהיו וישכח 
את תורתו הם בגדר אירועים טבעיים )מחלות, אסונות חקלאיים( ומעשי ידי אדם 
)מלחמה, מצור, חורבן וגלות(. נוכחות האל היא התנסות השייכת לתחום הזיכרון. 
הפן  ומקוללות.  מבורכות  פנים,  שתי  לה  יש  בהווה.  המצב  היא  האל  הסתתרות 
נסתרת, מרוחקת, של האל המתבטאת בהצלחה  המבורך הוא תוצאה של נוכחות 
כלכלית, צבאית ופוליטית )כח, א-טו(, מעין נסיגה המאפשרת פריחה; הפן המקולל 
זו  הסתלקות  הנבחר.  העם  על  חסותו  מפריׂשת  האל  הסתלקות  של  תוצאה  הוא 
ועזבתים  ביום־ההוא  בו  אפי  “וחרה  וחורבן:  הרס  לכוחות של  הפקרה  משמעותה 
והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצֻאהו רעות רבות וצרות ]...[ ואנכי הסתר אסתיר 
פני ביום ההוא על כל־הרעה אשר עשה כי פנה אל־אלהים אחרים )לא, יז-יח(. ומה 
שמפריד בין צורת הסתתרות אחת, זו המעניקה חיים ומיטיבה עם החיים, לצורה 
האחרת, הזורעת מוות וממררת את החיים )כט, יד( הוא “ספר התורה הזה“ )שם, י(, 

“הִמצוָה הזאת“ )שם, יא(, המצוות, החוקים והמשפטים )שם, טז(. 
להסתר  פריחה  המאפשרת  שבנסיגה  הסתתרות  בין  בתווך  כן  אם  מצוי  החוק 
פנים מפקיר ומחולל הרס. זה המבנה שיהפוך בסופו של דבר את החוק החוצץ בין 
ברכה לקללה, בין פריחה לאסון, לצורת ההתגלות האלוהית היחידה שבאפשר. בלי 
לשנות את המבנה הבסיסי של המודל התאוקרטי המבוסס על זיקה אימננטית בין 
ואסון, שינתה אסכולת דברים מן היסוד  נוכחות אלוהית, קרבה אלוהית, קדושה 
את הזמניות של תבנית השלטון הזאת והגדירה מחדש את טווח המשמעות שלה. 
בכך היא סללה דרך לפירושים מאוחרים — יהודים ונוצרים — שלא השלימו עם 
החל  א�תה  הנחווה.  ההיסטורי  ההווה  מן  חלק  אלוהים  במלכות  שראתה  התפיסה 
מופשט,  לרעיון  מוחשית  מנוכחות  האל  יהפוך  שבו  ועקבי  ממושך  חילון  תהליך 
מעוצמה פועלת ליש נעלם, מדובר קרוב למסתורין טרנסצנדנטי, עד שיום אחד 

ייעלם לגמרי.
והקצף,  הנגף  דברים  אסכולת  של  האלוהי  השלטון  בדגם  נעלמים  בינתיים 
השחתת הארץ והפיכתה. אלוהים אינו מתואר עוד כמי שמפעיל או עתיד להפעיל 
הוא  “שילוחית“;  היא  שלו  האלימות  מעתה  ונתיניו.  ברואיו  על  ישירה  אלימות 
הטבע.  כוחות  ובאמצעות  אחרים  אדם  בני  באמצעות  אדם  בני  על  לפעול  אמור 
מצד אחד מימוש המשפט האלוהי אינו מחייב עוד התגלות אלוהית ישירה; מצד 
שני, מעכשיו אפשר לייחס כל שינוי בסדר הדברים, לרעה או לטובה, להתערבות 
האל, הפועל מרחוק. אלוהים חדל להיות אחד הכוחות הפועלים בקרב בני אדם על 
ידי שיבוש סדרי עולם, והוא הופך לסיבה הפועלת האחרונה שמאחורי כל הסיבות 
הפועלות. השלטון שלו נעשה מוחלט יותר, אבל גם כללי יותר, עקרוני ומופשט 
ואת  הטובות  את  מפרשים  שבו  באופן  מקודם  יותר  עוד  תלוי  נעשה  הוא  יותר. 

הרעות, את פרטי הפרטים של המצב האנושי. 
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סיפור הקללות מכין מעין מטריצה כללית לפירוש כזה. המטריצה הזאת איננה 
הנחה הכרחית של מרחב  קיים אלא מרחב של אפשרויות.  עניינים  מתארת מצב 
איום  לשון  למעשה  הוא  הנבואי  הדיבור  פתוח.  שהעתיד  היא  כזה  אפשרויות 
ואזהרה. מדובר בכריתת ברית שבה כל צד בחוזה מתנה את הסכמתו במילוי של 
תנאים וקובע סנקציות למקרה של אי־מילוי התנאים. בברית עם אלוהים יש כידוע 
רק צד אחד שמסוגל לקבוע תנאים וסנקציות. הצד השני מוזמן לקבל או לדחות, 
להתכופף בהכנעה או למרוד, “נעשה ונשמע“ או “הבה נעשה לנו אלוהים אחרים“. 
את  נוראה.  איומים  ושרשרת  מפוארת  הבטחה  כמו  נראה  העתיד  הברית  בשעת 
העתיד  האיום שהתגשם, של  מנקודת המבט של  לתאר  אי אפשר  הברית  כריתת 
לאחור,  מסופרת  כשהיא  גם  העתיד.  את  לפתוח  מחייבת  הברית  לעבר.  שנעשה 
ברית.  של  מהותה  זו  כי  פתוח.  לעתיד  זקוקה  היא  דברים,  בספר  כמו  משוחזרת, 
הברית  כריתת  בזמן  הדדית.  והתניה  הדדית  הבטחה  הדדית,  התחייבות  שהיא 
אין נבואה, לפחות לא במובנה המצומצם כניבוי העתיד, כי הנבואה מבטלת את 
משמעות ההתחייבות. במקום נבואת נחמה יש הבטחות; במקום נבואת חורבן יש 

רק איומים. 
דגם   לחלץ  אפשר  הברית  של  לפרספקטיבה  מבעד  רק  פוליטיים.  יחסים  אלה 
פוליטי מתוך ההיסטוריוגרפיה של אסכולת דברים בכלל, ושל ספר דברים בפרט. 
ועל  זיכרון  על  מצדם  שנשענים  והבטחות,  איומים  על  שמבוסס  פוליטי  דגם  זה 
דמיון, על הרחקת הנוכחות האלוהית, על דמוקרטיזציה של הקדושה ועל עמעום 
משמעותה. הסופרים של אסכולת דברים קיבלו אלמנט אחד בתבנית התאוקרטית 
שהציעו המסורות המוקדמות המזוהות במחקר כ־J ו־E: לשלטון האלוהי יש נטייה 
ברורה לקטסטרופליות; הוא נשען במידה רבה על גרימת אסונות, ובמילים אחרות, 
גרימת אסונות קולוסליים היא חלק בלתי נפרד מן הכלכלה של השלטון האלוהי. 
הסופרים האלה קיבלו אלמנט אחד גם מתוך הדגם התאוקרטי שהציעה המסורת 
של  המשמעויות  מערך  את  מחדש  שמארגן  מוסף  ערך  היא  הקדושה  הכוהנית: 
האלימות האלוהית. אבל כשייחסו קדושה לעם כולו הם סימנו מחדש את גבולות 
והציבו את מכלול החוקים והמשפטים, לא רק את דיני הטומאה  מרחב הקדושה 
והטהרה, כעניין של קדושה, ולכן גם כעניין של סכנה והגנה. מאחר שהפכו את 
העדה,  בני  של  החיים  זמן  כל  את  ואופפת  מקום  בכל  שרויה  לנפוצה,  הקדושה 
היה עליהם לפתח הבנה שונה של הסכנות שהקדושה מציבה ושל הדרכים למצוא 
האסונות  ותפקידם של  נוכחותם  את  מאוד  העצימו  הם  אחד  מצד  מחסה.  מפניה 
לאחור,  העכשווית,  המציאות  מן  הרחק  אותם  דחקו  הם  שני  ומצד  האלוהיים, 
של  ונשנה  החוזר  האזכור  מכאן  מוגדר.  בלתי  עתיד  אל  וקדימה,  רחוק,  עבר  אל 
הקטסטרופה במצרים, מצד אחד, ורשימת הקללות המופלאה הממתינה לחוטאים, 
ששיאה באיום לשוב לשעבוד במצרים, מצד שני: “והשיבך יהוה מצרים באניות 
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לאֹיביך לעבדים  והתמכרתם שם  עוד לראֹתה  בדרך אשר אמרתי לך לא־תֹסיף 
ולשפחות ואין קֹנה“ )דברים כח, סח(. זו כנראה תוספת של רובד העריכה המאוחר, 
שאחרי החורבן, ואולי היא מתייחסת במפורש לגלות מצרים.49 אבל חשוב לראות 
היא  שהתממשותו  לבוא  לעתיד  כאיום  ההיסטורית  העובדה  את  הוסיף  שהעורך 
שאירעו  הפורענויות  כל  לאלוהיו.  העם  בנאמנות  כולה  תלויה  פתוחה,  שאלה 
בשנות המדבר הארוכות מסופרות מחדש, אבל הן מאוזנות על ידי סיפור מפורט 
על הנהגתו הטובה של אלוהים לאורך המסע, ועל האופן שבו הוא הוליך את העם 
אל תוך כל המלחמות שנקרו בדרכו וגם חילץ אותו מתוכן.50 יתר על כן, גם הנסים 
הזיכרון,  לתחום  במפורש  מעתה  שייכים  הנוראות  הקטסטרופות  וגם  והנפלאות 

הדמיון, עבודת הזיכרון והציפייה לעתיד לבוא. 
ווינפלד הראה בעקבות אחרים כי הברית של ספר דברים ערוכה על פי המתכונת 
)בעיקר  הקדום  במזרח  מלכים  של  וסלים  בהן  שחויבו  האמונים  שבועות  של 
הן  מתגלה  הברור  הדמיון  הספירה.51  לפני  הראשון  באלף  וחת(  אשור  ממלכות 
בתבנית הצורנית של הברית, והן בביטויים האופייניים לה. החוקרים הראו באופן 
משכנע כי הטקסט בדברים כולל סדרה של פרפרזות ולפעמים אף ציטוטים ישירים 
מכתבי הברית בין מלכי האזור לווסלים שלהם. אין כנראה שום דבר עברי מיוחד 
המצפה  נורא  גורל  לעצמו  לתאר  אמור  הכפוף  הנתין  הזה, שבו  הפוליטי  בדמיון 
מצפות  ברשימה  המפורטות  הפורענויות  מן  וכמה  איזו  שידע  בלי  הברית,  למפר 
לו. למרות קווי הדמיון הברורים בין הנוסח העברי לנוסחי הברית בממלכות האזור 
ראוי להדגיש את ההבדל הגלוי בין הטקסטים: המקרא מייחס את הזוועות הנוראות 
שהקללות מבטיחות לריבון האלוהי שבאמת יכול לחולל כל אחת מהן ואת כולן 
כאחת, ואילו המלך האשורי או החיתי היה אמור להיעזר באלים אחרים שיסייעו 
לו במימוש הקללה. אולי כדי לסמן את ההבדל הזה נחתמים דברי הברית עצמם 
המופיעים אחרי רשימת הקללות בפרק כט בתזכורת של אסון אלוהי ובתיאור קצר 
ואפקטיבי שלו. אסון זה איננו הקטסטרופה שפקדה את מצרים — שהייתה אחרי 
הכול קטסטרופה חלקית — אלא ההשמדה הגמורה של סדום ועמורה )דברים כט, 
כב(. אלוהים איים כמו כל מלך אחר באזור אבל פעל כמלך מלכי המלכים שאין 
גבול לעוצמתו. הוא לא היה מלך המסתייע באלים אחרים אלא אל שביקש להכריז 
על עצמו כמלך.לברית הדאוטרונומיסטית היו כנראה שני מקורות השראה נפרדים 
מפורשות  הבטחות  היסטורי,  פרולוג  שכולל  החיתי,  הדפוס  יחד:  צירפה  שהיא 

השוו מלכים ב כה, כו; ירמיהו מג, ד-ז; וראו פרידמן, נרטיב, 1981 )לעיל הערה 44(, עמ‘ 23,   49
 .36-35

במיוחד דברים א, לא-לד; ב; ג, א-כב.  50
וינפלד )לעיל הערה 40(, פרק 2, והמקורות המצוטטים שם.  51
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לווסל שומר הברית ותיאור הארץ הנמסרת לו, אך חסר את פירוט הקללות; הדפוס 
האשורי שמצטיין בפירוט את הקללות אך חסר את ההבטחות, ואשר לא נשמר בו 
הייתה  הפחדה שיטתית  הברית.52  מן  חלק  היה  אם  ברור  ולא  ההיסטורי  הפרולוג 
חביבה במיוחד על ראשי האימפריה, והיא לא לוותה בהבטחה לתגמול הולם, אולי 
מפני שהשליט האשורי ראה עצמו כמלך העולם שאינו חייב כלום לכפופים לו. 
שכרתו  הקדומות  הפוליטיות  לבריתות  בדברים  הברית  בין  ההבדל  ווינפלד,  לפי 
מלכי המזרח עם הווסלים שלהם איננו נעוץ בהבדלי נוסח דווקא או בטקס העדות 
עצמו אלא בעובדה שתביעת הנאמנות לאל שהברית תובעת היא תביעת נאמנות 
ומבטיחה  תובעת  הברית  הקדום  המזרח  בממלכות  אלוהי.  חוק  של  מפורט  לקוד 
הצמדה  חוקי.  לקודקס  מוצמדת  אינה  היא  אבל  וציות,  כפיפות  אישית,  נאמנות 

כזאת היא החידוש העיקרי של הברית הישראלית.
של  הקטסטרופלי  הפן  לבין  ההיסטורי  בהווה  העם  נוכחות  בין  שמפריד  מה 
כאמור  נמתחת  הקללות  רשימת  עצמה.  התורה  כאמור  הוא  האלוהית  הנוכחות 
פעמיים,  האחרונה, שמדומיינת  לקטסטרופה  במצרים  המייסדת  הקטסטרופה  בין 
באמצעות  שנייה  ופעם  סח(  )כח,  הקללות  ברשימת  מראה,  כבתמונת  אחת  פעם 
תזכורת להשמדה הגמורה של סדום ועמורה )כט, כב(. הפורענויות שייכות לעבר 
בין פורענויות העבר לבין השעבוד  ידוע מראש.  רחוק או לעתיד בלתי צפוי אך 
או החיסול הגמור המאיים בעתיד, בהווה הנמשך של העם הקדוש, הניחו מחברי 
)בניגוד  ישראל  כלל  על  החלים  והמשפטים  החוקים  מערכת  כל  את  דברים  ספר 
לקוד הכוהני של דיני הקורבן וטקסי ההיטהרות(. כל התורה כולה שניתנה בסיני 
נתפסת  נעשתה עתה למנגנון עיקרי לריסון האלימות האלוהית. האלימות הזאת 
עכשיו כאלימות שילוחית אבל עודנה מדומיינת כסדרת אירועים קטסטרופליים. 
גם במסגרת שמציב ספר דברים השימוש בה כמכשיר ענישה או ממשל נותר כללי 
ולא מדויק, והיא אינה נתפסת כמכשיר לאכיפת החוק אלא להפך: שמירת החוק 
נתפסת כדרך להשעות את התפרצותה ואולי אף להרתיע אותו מפני התפרצויות 

חסרות רסן, שלמרות הכול, בלי קשר למה שתירץ אותן, נותרו בלתי צפויות. 
אם נעקוב אחרי הגיון המסורת הדאוטרונומית עלינו לסכם בהבחנה זו: אלוהים 
אוהב את עמו ולכן מקרב אותו אליו )ז, ז-ח( וכך חושף אותו לסכנות נוראות )ח, 
נצטוו  ולא  התורה  את  קיבלו  אחרים שלא  עמים  על  מאיים  אינו  אלוהים  יט-כ(. 
מוצג כצדה השני של  וחורבן,  גלות  סוג,  בפורענויות מכל  האיום  אותה.  לשמור 
המתנה שניתנה בסיני: “כי מי־גוי גדול אשר־לו אלהים קֹרבים אליו כיהוה אלהינו 
בכל־קראנו אליו. ומי גוי גדול אשר־לו ֻחקים ומשפטים צדיִקם ככל התורה הזאת 
אשר אנכי נֹתן לפניכם היום. רק השמר לך ושמֹר נפשך מאד פן־תשכח את־הדברים 

שם, עמ‘ 67-65.  52
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)ד,  בניך“  ולבני  לבניך  והודעתם  חייך  ימי  כל  ופן־יסורו מלבבך  עיניך  אשר־ראו 
ז-ט(. 

האם בין שני צדי המטבע של החוק האלוהי — הגנה וסכנה — יש סדר סיבתי 
וכרונולוגי? ואם כן, מהו הסדר הנכון? לספר דברים ולאסכולת הקדושה יש תשובה 
ברורה. התורה לא ניתנה כדי לקדש את העם אלא כדי להגן על ישראל מפני הוד 
קבלת  של  האפקט  ולא  החוק,53  של  המצווה  הכוח  מקור  היא  הקדושה  קדושתו. 
החוק. את ההכרזה “אתם תהיו־לי ממלכת כהנים וגוי קדוש“ )שמות יט, ו( מפרש 
מחבר ספר דברים כקביעת עובדה שאחריה באים התנאים או תוצאה של עמידה 
עוד  כי  היטב  זוכר  ה[(. הוא  ]שם,   “]...[ תשמעו  אם־שמוע  )“עתה  הברית  בתנאי 
בטרם ניתנה התורה כבר נצטוו להתקדש וכבר היה קולו של האל מצווה ומאיים 
כאחד — מי שלא יישַמע, מסתכן בנפשו )שם, יב-יג(. על כן הוא משבץ את סיפור 
הברית בחורב )דברים ד( בסדרה של איומים )שם, ג-ט( וחותם אותה בהכרזה חד־

משמעית: “כי יהוה אלהיך אש אֹכלה הוא אל קנא“ )ד, כד(.
אז הקדושה, לפי  כי  הוא צדה האחר של האלימות האלוהית,  אם צדק אלוהי 
אסכולת דברים ואסכולת הקדושה, היא צדו האחר של החוק. אתם קדושים ולכן 
עליכם לציית; אתם מצייתים לחוק ולכן תינצלו מאימת קדושתכם. החוק הוא בעת 
לו עוצמה  פרמקון אמיתי.54 אלא שאין  חיים,  ומתת  ובעונה אחת מתנה קטלנית 
משלו והוא נקשר באלימות האלוהית רק על דרך הזיכרון וההבטחה לעתיד לבוא. 
המבנה הבסיסי של המודל התאוקרטי הראשוני נשמר; אבל המבנה ינוהל עכשיו 
נוכחותו  מורגשת.  בלתי  כמעט  נוחה,  יציאה  דרך  לאל  שמאפשר  באופן  מחדש 
כנוכחות  נתפס  עדיין  הוא  להווה.  שייכת  אינה  כבר  הגואלת  או  הקטסטרופלית 
שייך  הזה  המרחב  אבל  לה,  השמור  הקדושה  במרחב  הבדל  כל  המעכלת  עצמה, 
מעכשיו לזיכרון ולציפייה, שעוד מעט תיקרא אסכטולוגית. בלי לשנות את המבנה 
נוכחות אלוהית,  בין  זיקה אימננטית  הבסיסי של המודל התאוקרטי המבוסס על 
ואסון, שינתה אסכולת דברים מן היסוד את הזמניות של  קרבה אלוהית, קדושה 
הדגם הזה והגדירה מחדש את טווח המשמעות שלו. בכך היא סללה דרך לפירושים 
במלכות  שראתה  התפיסה  עם  השלימו  שלא   — ונוצריים  יהודיים   — מאוחרים 

אלוהים חלק מן ההווה ההיסטורי הנחווה.

שם, עמ‘ 228.  53
השוו ז‘ דרידה, בית המרקחת של אפלטון, תל אביב 2002.  54
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עזה כמוות אהבה:
מוות על קידוש השם כקנאות 

נחמה ורבין

במאמר זה אראה שבמוקד הפעילות הקנאית, בין אם של האל ובין אם של המאמין, 
והמחויבות, או להכיר  נעוץ הקושי לשאת את תחושת הנפרדות ממושא האהבה 

בה. אעסוק בכמה ממאפייניו של קושי זה דרך עיון במוות על קידוש השם. 
מוות  של  שונים  סוגים  בחמישה  אעסוק  הראשון  בחלקו  חלקים.  שני  למאמר 
כשהוא  גסיסתו  כאבי  את  חש  אינו  אשר  המאמין  בין  אבחין  השם.  קידוש  על 
מוצא להורג על אמונתו, לבין המאמין אשר חש אותם אולם אינו מייחס להם כל 
חשיבות, לבין זה המתענג על כאבי גסיסתו, מייחס להם חשיבות אך חווה אותם 
בשני  אתמקד  אלה,  מאמינים  של  אמונתם  ממאפייני  כמה  שאבחן  לאחר  כעונג. 
טיפוסים אחרים של מאמינים המתים על קידוש ה': המאמין המתייסר בגינם של 
ייסורי גסיסתו אך רואה בהם קורבן רצוי המבטא את גודלה של מסירותו ואהבתו, 
ייסורי גסיסתו, אינו רואה  ונטישה בגינם של  ייאוש  והמאמין אשר מת בתחושת 
בהם קורבן של אהבה לאל, אולם אוהב את האל. בחלקו השני של המאמר אעסוק 
של  לאל  לאהבתו  שבניגוד  אטען  הקנאי.  לבין  אלה  ממאמינים  כמה  בין  ביחס 
המאמין אשר מת בתחושת ייאוש ונטישה, אהבתו של המאמין הרואה את ייסורי 
ניתן  זאת, אטען שלא  ביטוי לקנאות דתית. עם  היא  גסיסתו כקורבן אהבה לאל 
ומחויבות לאל אם סבורים אנו  לראות באהבתו את המימוש המוחלט של אהבה 

שהמושגים "אהבה" ו"ויתור" קשורים באופן פנימי זה לזה. 

א
ב“משהו על תולדות המרטיריון בישראל“ מבחין בויארין בין מוכנותו של יהודי 
ולעבוד  התורה  מצוות  על  לעבור  לא  כדי  או  ישראל  תורת  על  להגן  כדי  למות 

תודתי נתונה לעדיאל שרמר ששלח אותי להתמודד עם פרשנויות שונות ומגוונות לטקסטים   *
שהבאתי כאן. אף שהמעטתי באזכורם, ההתמודדות אתם סייעה לי רבות. אבקש להודות מקרב 
לב גם לדרור ינון שקרא את מאמרי במסירות ובחדות פילוסופית, וסייע לי לחשוב טוב יותר 

ולדייק יותר ברבות מההבחנות והטענות המופיעות במאמר זה.
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עבודה זרה, לבין התפיסה שלפיה הדרך היחידה לעבוד את ה‘ במלוא מובן המילה 
היא למסור את הנפש עבורו. הוא מבחין בין מוכנותו של אדם לסבול ולמות מיראת 
ה‘ לבין השתוקקותו למות למען קידוש השם מאהבת ה‘. לדבריו, במרטירולוגיה 
שלפניה,  השם  קידוש  על  המתים  לסיפורי  בניגוד  הנצרות,  תקופת  של  החדשה 
הנהרג  בין  אירוטי  ייחוד  “מעין  אהבה,  כמעשה של  נתפס  קידוש השם  על  מוות 
לבין האל“.1 באמצעות הבחנות אלה ואחרות מבקש בויארין לטעון “שהמרטיריון 

בא לעולם בשלהי העת העתיקה“.2 
כוונתי אינה  ולכן  זה אינו היסטורי או פילולוגי אלא מושגי,  עיסוקי במאמר 
אלא  בויארין  של  טענותיו  של  הפילולוגי  או  ההיסטורי  הדיוק  מידת  את  לברר 
המובן  זה  השם,  קידוש  על  מוות  של  ספציפי  סוג  של  המושגיים  מאפייניו  את 
מאפייניו,  את  אבחן  האל.  ואהבת  האל  עבודת  של  והעליון  המוחלט  כמימושה 
הפעילות  בתוך  מקומו  ואת  השם  קידוש  על  מוות  של  אחרים  לסוגים  יחסו  את 

הקנאית. 
מוות על קידוש השם המובן כמימושו המוחלט והאחרון של הציווי “ואהבת את 
ה‘ אלוהיך בכל נפשך“ קשור באופן פנימי למושג “ייסורים של אהבה“. בתלמוד 

הבבלי, במסכת ברכות ה, אנו מוצאים את הדיון הזה: 

אמר רבא ואיתמא רב חסדא: אם רואה אדם שיסורין באין עליו — יפשפש 
במעשיו, שנאמר “נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה‘“. פשפש ולא מצא 
ומתורתך  יה  תיסרנו  אשר  הגבר  “אשרי  שנאמר:  תורה,  בביטול  יתלה   —
תלמדנו“. ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר: “כי את 
אשר יאהב ה‘ יוכיח“. אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא: כל שהקדוש 
ברוך הוא חפץ בו — מדכאו ביסורין, שנאמר: “וה‘ חפץ דכאו החולי“. יכול 
אפילו לא קבלם מאהבה — תלמוד לומר “אם תשים אשם נפשו“, מה אשם 

לדעת — אף יסורין לדעת. )בבלי, ברכות ה ע“א(.

דיון זה מציע למתייסר להתנהל עם ייסוריו בדרך מוגדרת: המתייסר נקרא תחילה 
בייסוריו  לראות  יכול  ואינו  מחטא  חף  עצמו  מוצא  הלה  אם  מעשיו.  את  לבחון 
קריאה לתיקון דרכיו המוסריות, הוא נקרא לתלות את ייסוריו בביטול תורה. אם 
מתבקש  הוא  תורתו,  של  יותר  שלם  ללימוד  קריאה  בייסוריו  לראות  יכול  אינו 

)עורכים(, עטרה  ואחרים  בויארין  ד‘  בישראל“,  המרטיריון  תולדות  על  “משהו  בויארין,  ד‘   1
דימיטרובסקי,  זלמן  חיים  פרופסור  לכבוד  והרבנית  התלמודית  בספרות  מחקרים  לחיים: 

ירושלים, תש“ס, עמ‘ 12.
שם, עמ‘ 11.  2
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להסיק שאלה הם “ייסורים של אהבה“, ייסורים שמקורם באהבתו של האל, משום 
ש“כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו — מדכאו בייסורין“. הטקסט מדגיש ש“ייסורים 
של אהבה“ מניחים לא רק את אהבתו של המייסר אלא אף את קבלתם האוהבת של 

הייסורים על ידי המתייסר. 
דומה שעצם הצבת הייסורים בהקשר של יחסי אהבה חופשיים פוטרת מאשמה 
הן את המתייסר הן את המייסר. “ייסורים של אהבה“ מבטאים, כביכול, את האופן 
שבו שני סובייקטים בוחרים להביע את אהבתם זה לזה. האחד, האל, על ידי גרימת 
והמייסר.  ידי קבלתם האוהבת של הייסורים  וייסורים, והאחר, המאמין, על  כאב 
כשהמתייסר רואה בייסוריו ביטוי לאהבתו של האל ומתמסר להם באהבה, מתפוגג, 
כביכול, האיום שהייסורים עשויים להציב על מערכת יחסיו עם האל. בכך מוצג, 

כביכול, פתרון לבעיית “צדיק ורע לו“. 
כמו  הפיכות  ובלתי  חמורות  פגיעות  לסבול  להסכים  אדם  של  יכולתו  אולם, 
גם מעמדן המוסרי של פגיעות חמורות ובלתי הפיכות שהקורבן, כביכול, הסכים 
להן, אינם ברורים מאליהם. יתר על כן, “ייסורים של אהבה“ מציגים מודל בעייתי 
של אהבה ושל המופעים הפרדיגמטיים שלה, שממנו משתמע שככל שהייסורים 
למתייסר  המייסר  בין  האהבה  כך  יותר  חמורות  שתוצאותיהם  וככל  יותר  קשים 
רבה יותר. על פי מודל זה, המשכם הלוגי של “ייסורים של אהבה“ הוא התמסרות 
השם  קידוש  על  עקיבא  רבי  של  מותו  למוות.  המובילים  תופת  לייסורי  אוהבת 

מבטא זאת: 

רבי עקיבא הוה קיים מתדון קומי טונוסטרופוס הרשע. רחתת ענתה דקרית 
שמע. שרי קרי קרית שמע וגחך אמר ליה סבא אי חרש את אי מבעט ביסורין 
את. אמר ליה תיפח רוחיה דההוא גברא. לא חרש אנא ולא מבעט ביסורין 
אנא. אלא כל יומי קריתי פסוק זה והייתי מצטער ואומר אימתי יבואו שלשתן 
לידי. ואהבת את ה‘ אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. רחמתיה 
בכל לבי ורחמתיה בכל ממוני. ובכל נפשי לא הוה בדיק לי וכדון דמטת בכל 
נפשי והגיעה זמן קרית שמע ולא אפלגא דעתי. לפוס כן אנא קרי וגחך לא 

הספיק לומר עד שפרחה נשמתו )ירושלמי, ברכות ט, ה ]יד, ע“ב[(.

גם בתלמוד הבבלי מתואר רבי עקיבא כמייחל לאפשרות לאהוב את האל עד מוות:

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים 
את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו 
בכל  זה  פסוק  על  הייתי מצטער  ימי  כל  להם  כאן אמר  עד  רבינו  תלמידיו 
נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא 
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לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד )בבלי, ברכות 
סא ע“ב(.

הייסורים  כאב, שבמהלכה  של  ארוטיזציה  מתארים  אלה  מקורות  בויארין,  לדברי 
בנימין המתארות את האופן שבו  ובג‘סיקה  ברות שטיין  נעזר  הוא  כעונג.  נחווים 
ליצור  עשויים  מובן  ובלתי  עוצמה  רב  באחר  ותלות  ייאוש  השפלה,  התעללות, 
אישיות מאזוכיסטית, וטוען שהמאפיינים הללו מצויים בדיון התלמודי ב“ייסורים 

של אהבה“: 

We discover this element here at the psychosocial level, where God 
has apparently sent suffering without cause, that is we find here such a no־
exit dependency on an opaque Other, and the response is – as in clinical 
masochism – eroticisation of the pain itself.3

הנשי“  “התפקיד  עם  מזדהה  המתייסר  המאמין  לעונג.  הופך  לדבריו,  הכאב, 
ומשתוקק לכאב: 

[There is] an acting out of “female” demand for recognition from the 
male Other, God, [...] through an acceptance of, even a desire for, pain.4 

בויארין רואה גם במוות על קידוש השם המשך לתהליך זה, שבו ישנה ארוטיזציה 
של כאב ושל מוות: 

One might, indeed [...] refer to the discourse of martyrdom as an 
eroticisation of pain and death.5

אם ברצוננו לייחס חשיבות דתית למותו של רבי עקיבא על קידוש השם, כפי שהוא 
ולמסירות  לאהבה  מופת  במותו  לראות  ברצוננו  ואם  שלעיל,  במקורות  מתואר 
דתית, לא נוכל להבינו כפי שמציע בויארין. כדי שמוכנותו של אדם לשאת כאב 
או ייסורים תבטא אהבה או מחויבות מיוחדת, עליו לשנוא את ייסוריו. מוכנותו 

 D. Boyarin, Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the  3
Jewish Man, Berkeley, Los Angeles and London 1997, p. 114

שם, עמ‘ 115.  4
 G. Deleuze, “Are Sade and Masoch שם. על ההבדל בין המאזוכיסט לבין הקורבן הסאדי ראו  5

Complementary?”, Masochism: Coldness and Cruelty, New York 1991, pp. 37-46
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של המאזוכיסט לשאת כאב אינה יכולה להיחשב כהישג המעיד על עוצמתה של 
מסירותו או אהבתו. במילים אחרות, יש להבחין בין התשוקה לחוש כאב כדי לחוש 

כאב, לבין התשוקה לשאת כאב למען מישהו או משהו. 
לכן, אם ברצוננו לייחס חשיבות דתית לאופן שבו פגש רבי עקיבא את מותו 
מאזוכיסט  של  כחיוכו  להורג,  שהוצא  לפני  חיוכו  את  להבין  נוכל  לא  המתקרב 
השמח לקראת הכאב שהוא עומד לחוש. כמו כן, לא נוכל להבין את חיוכו כחיוך 
סוקרטי או רמבמיסטי של אדם החש את הייסורים אך נמנע מלייחס להם חשיבות, 

ולראות בהם פגיעה ממשית באושרו.
בגורגיאס, סוקרטס מגדיר את האושר באמצעות הסגולה הטובה: “הנאה וטוב 
הוא מאושר, אם איש ואם אישה, ואילו המעוול והרשע מסכן הוא“.6 עבור סוקרטס, 
בכינונו של האושר, למוסרי ישנה קדימות על החוץ מוסרי. לכן, אף שאדם עשוי 
להיפגע פגיעה ממשית מסובייקט אחר, אותו סובייקט הפוגע בו תמיד יהיה אומלל 
עוול:  לעשות  מאשר  עוול  לסבול  מוטב  לכן  עוול.  בגדר  היא  פגיעתו  אם  ממנו 
“עושה העוול לעולם הוא מסכן מסובל העוול, ושאינו נותן את הדין — מזה הנותן 

את הדין“.7 
שהפגיעה  מכיוון  ומייסרו.  המתייסר  יחסי  את  פיהם  על  הופכת  זו  תפיסה 
באופן  ניתן,  המייסר,  של  פגיעתו  אלא  המתייסר,  של  פגיעתו  איננה  המהותית 
פרדוקסלי, לצפות מהקורבן המתייסר — ולא ממייסרו — לבקש סליחה ומחילה, 

משום שדרכו המייסר הפך לעושה עוול, וככזה, לבלתי מאושר. 
אימה  להרגיש  נוכל  “לא  לומר:  וייל  סימון  את  מביאה  זו  מעין  פרספקטיבה 
מעשיית רע לזולת אלא אם הגענו למקום שבו הזולת אינו יכול עוד לעשות לנו כל 
רע“.8 מתוך כך, היא קוראת לעצמה לנסות ולאמץ עמדה אוהבת כלפי זה הפוגע 
בה: “לא להיות מושפלת כשפוגעים בי. עלי לשאוף לכך מתוך אהבה לזה שפוגע, 

כדי שהדבר שעשה לא יהיה באמת הרע“.9 
דומה שלדעתה של וייל, מתייסר שאינו חש מושפל מפגיעתו ומתמסר באהבה 
לתוקפו יכול, באמצעות אהבתו לתוקפו, לחולל טרנספורמציה שבמהלכה היסוד 
טהור  יצור  עם  “במגע  בלבד:  כסבל  נותר  והעוול  אובד,  שבעוול  מוסרי  הבלתי 

אפלטון, “גורגיאס“, כתבי אפלטון, י“ג ליבס )תרגם(, ירושלים ותל אביב תשנ“ח, כרך ראשון,   6
ס‘ 471-470 )עמ‘ 312(.

שם, ס‘ 480-479 )עמ‘ 327(.  7
ס‘ וייל, הכובד והחסד, ירושלים 1994, עמ‘ 110.  8

שם, עמ‘ 106. יש להדגיש שהעמדה הסוקרטית בנוגע לאושר אינה חייבת להוביל לעמדתה   9
את  לאיין  שניתן  סבור  אינו  עצמו  סוקרטס  האהבה.  של  הגואל  כוחה  אודות  על  וייל  של 

ממשותו הבלתי מוסרית של העוול כעוול באמצעות אהבה לעושה העוול.
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בתכלית מתחוללת תמורה והחטא הופך לסבל“.10 התמורה היא דו־כיוונית, לדעתה 
של וייל: “האל הכוזב הופך סבל לאלימות. האל האמיתי הופך אלימות לסבל“.11 

בדומה לסוקרטס, גם הרמב“ם מפריד בין מושג האושר לבין העדר כאב או הנאה. 
עבורו, האושר האמיתי הוא הכרת האל. מחאה נגד ייסורים, לפיכך, מבטאת טעות. 
אכן איוב, לדבריו, סבר בטעות, “שמיני האושר המדומים האלה, כגון בריאות, עושר 
וילדים, הם התכלית“.12 לכן ראה עצמו כקורבן לעוול ומחה נגדו. אולם, “כאשר 
ידע את האל בידיעה וודאית, הודה שהאושר האמיתי, שהוא הכרת האלוה, מובטח 
לכל מי שמכיר אותו, ושום פגע מן הפגעים האלה כולם לא יעכיר לאדם את האושר 
הזה“.13 לדברי הרמב“ם, איוב לא תואר כבעל ידיעה, כחכם או כמשכיל אלא תואר 

כמעולה במידותיו בלבד, מכיוון ש“אילו היה חכם, לא היה קשה לו מצבו ]...[“.14 
במקום טרוניה וזעקה נגד הפגיעות, עמדותיהם של סוקרטס והרמב“ם מבקשות 
התבוננות  עמדת  באימוץ  הכרוך  קונטמפלטיבי,  פנימי,  תהליך  במתייסר  לחולל 
הנרטיב  את  שוללת  זו  חדשה  התבוננות  עמדת  שנפגע.  הפגיעות  כלפי  שונה 
הקורבני, המזהה את הפגיעות עם רע מהותי ולא מוצדק, ומבקשת להשתמש בהן 
ובעקבותיה, לקבלת המציאות  יותר של הממשות,  על מנת לזכות בהבנה בהירה 
הביטוי  הרמב“ם,  של  לדעתו  היא,  ולקבלה  להבנה  לזכות  היכולת  שהיא.  כמות 

המובהק של ההשגחה האלוהית, ההופכת אותנו לבני חורין בעולם קונטינגנטי.
אם כן, אילו היה מחזיק רבי עקיבא בתפיסה סוקרטית או רמבמיסטית על אודות 
האושר, הוא לא היה מייחס חשיבות לייסוריו. אילו היו הייסורים חסרי חשיבות 
עבורו, אילו לא היה רואה אותם כמכוננים פגיעה מהותית באושרו, מוכנותו לשאת 
דופן  יוצאות  יכולה הייתה להיחשב כקורבן המבטא אהבה או מסירות  אותם לא 
מותו  את  עקיבא  רבי  קידם  שבו  האופן  את  להציב  ברצוננו  אם  לכן,  האל.  כלפי 
המתקרב כפרדיגמה לאהבה ולמחויבות דתית יוצאת דופן, לא נוכל לראות ברבי 
עקיבא מאזוכיסט הנהנה מייסוריו, ולא נוכל להבינו כבעל תפיסת אושר סוקרטית 
או רמבמיסטית, אשר לא מייחסת לייסורים כל חשיבות. גם לחייו צריך היה רבי 
עקיבא לייחס חשיבות. אילו היה סבור רבי עקיבא שחייו חסרי ערך, גם מותו היה 
הופך חסר ערך ולא ניתן היה לראות בו קורבן המבטא את העוצמה של אהבתו ושל 

מסירותו.15

שם, עמ‘ 105.  10
שם. אילו היה מאמץ סוקרטס את עמדתה של וייל בנוגע לאפשרות לאיין את העוול באמצעות   11

אהבה, הוא היה מתאר את העוול שהקורבן חש ככאב אך לא כסבל.
מורה נבוכים לרמב“ם, חלק ג, פרק כג )מ‘ שוורץ ]תרגם[, תל אביב 2002, עמ‘ 500(.   12

שם.  13
שם, חלק ג, פרק כב )עמ‘ 495(.   14

הם  החיים  ואובדן  שהייסורים  מניח  אהבה“  של  “ייסורים  על  בדיון  הבא  בעולם  העיסוק   15
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כמו כן, לא נוכל לראות ברבי עקיבא אדם המשוחרר מהיכולת לחוש את ייסורי 
גסיסתו. במגילת אמרפל, תיאר המקובל רבי אברהם הלוי את המאמין הגומר בלבו 

למות על קידוש השם כמשוחרר מהיכולת לחוש ייסורים: 

הלא זה מסורת בידי החכמים שהאיש הגומר בלבו להתמסר על דבר כבוד 
לא  הלז  הגבר  הנה  שיעבור  מה  עליו  ויעבור  שיהיה  מה  יהיה  הנכבד  שמו 
זה בכל  גמרו  ירגיש כאב המכות ההם המכאיבות לשאר האנשים אשר לא 
לבם. והאיש ההוא בהוציאם אותו החוצה לייסרו ולענותו ולייסרו בייסורין 

קשים ]...[ לא ירגיש כאב המכות והעינויים ולא ירעידהו המוות ]...[.16 

חשיבותו של מוות מחוסר כאב על קידוש השם, כמתואר על ידי רבי אברהם הלוי, 
אינה ברגע המיתה אלא ברגע ההכרעה למות על קידוש השם. ההכרעה מבטאת את 
מערכת ערכיו של המאמין, המחשיב את התמסרותו לאל יותר מאשר את השלמות 
הפיזית של גופו ואת חייו. שחרורו של המאמין מכאב הייסורים מעיד על טבעה 
של הכרעתו למות על קידוש השם ועל טבעה של אמונתו. שיאו של סיפור מותו 
הוא ברגע המיתה עצמו,  הלוי,  רבי אברהם  בניגוד לתיאורו של  רבי עקיבא,  של 
בשעה שקרא קריאת שמע. בניגוד לתיאורו של רבי אברהם הלוי, הטקסט בתלמוד 
הירושלמי מדגיש שרבי עקיבא אינו מכשף אשר יכול להימנע מלחוש את ייסוריו. 
לפיכך, יחסו של המאמין לעינויי גסיסתו על קידוש השם יכול לשמש כגורם 
מבחין בין סוגים שונים של “מוות על קידוש השם“. עבור המאמין אשר אינו חש 
יכולים להיחשב  ואינם  את כאב עינוייו, העינויים, כעינויים, הנם חסרי חשיבות 
מאזוכיסט אינם  גודלה של מסירותו.17 גם עינוייו של מאמין  כקורבן המעיד על 
עינוייו  לאושרו.  תורמים  שהללו  משום  מסירותו  של  גודלה  על  להעיד  יכולים 
ייסוריו אך הנמנע מלייחס להם חשיבות, בניגוד  הרמבמיסט, החש את כאב  של 
למאזוכיסט, אינם תורמים לאושרו. אף שאינם תורמים לאושרו, גם ייסורי גסיסתו 

בגדר אובדן ממשי שיש לפצות עליו. הפיצוי אמור להתרחש בעולם הבא. בניגוד לדיון זה, 
להניח שרבי  אותנו  מחייבים  מותו  את  מקדם  עקיבא  רבי  שבו  האופן  אודות  על  הטקסטים 
עקיבא ייחס חשיבות לחייו, אולם הם לא מחייבים אותנו להניח שהוא ייחס חשיבות לייסוריו. 
לראות את הדרך שבה רבי עקיבא מקבל את ייסורי גסיסתו כקורבן אהבה לאל, המבטא את 
מחויבותו, פירושו להבין את רבי עקיבא כאדם המייחס חשיבות לא רק לחיים עצמם אלא אף 

לחיים מחוסרי כאב.
ר‘ אברהם בן אליעזר הלוי, “מגילת אמרפל“, קרית ספר, 7 )תרצ“א(, עמ‘ 153.  16

אף שהאופן שבו מאמין זה נושא את עינוייו לא יכול, כלשעצמו, להיחשב כקורבן המעיד על   17
גודל מסירותו, קיים קשר פנימי בין שחרורו מכאב ובין מידת אמונתו. שחרורו מכאב הוא 
אספקט של אמונתו של מאמין זה. ניתן, אם כן, להבחין בין מאמין זה ובין מאמין אשר זוכה 

לתרופה מיוחדת או לסם מיוחד לפני מותו אשר מסוגלים לשחררו מכאב ומחרדת המוות. 
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אהבה  על  או  מסירות  על  המעיד  כקורבן  להיחשב  יכולים  אינם  הרמבמיסט  של 
מופתיות. עם זאת, יחסו השליו של הרמבמיסט לייסורי גסיסתו מעיד על מקומו 
המרכזי של האל בכינון אושרו. לעומת המאזוכיסט, הרמבמיסט והמאמין שאינו 
פגיעה  בהם  הרואה  גסיסתו,  בעינויי  המתייסר  מאמין  גסיסתו,  עינויי  את  חש 
מהותית באושרו, אך מקדמם בברכה מפאת אהבתו, מציב דמות אחרת של מאמין 
המת על קידוש השם, אשר ייסורי גסיסתו ומותו יכולים להיחשב כקורבן המבטא 

אהבה ומסירות מופתיות לאל. אכנה מאמין זה “אוהב מופתי“.18
אף שארבעת סוגי המרטירים שהזכרתי לעיל: המאזוכיסט, הרמבמיסט, האוהב 
בהסכמה  ייסוריהם  את  מקבלים  עינוייו,  כאב  את  חש  שאינו  והמרטיר  המופתי 
בעלת  והיא  אהבתם  מושא  עם  שונים  ִקרבה  יחסי  מכוננת  הסכמתם  ובברכה, 
כוויתור  נתפסת  ככל שההסכמה  ה“אני“ שלהם.  לתחושת  בנוגע  שונות  השלכות 
גדול יותר על ערך או ערכים שהמאמין רואה כמרכזיים עבורו, כך תחושת ה“אני“ 
שלו נפגעת יותר. לכן, בעוד ייסוריו של המאזוכיסט מחזקים את תחושת ה“אני“ 
של  עינוייהם  ובעוד  אשמה,  מתחושת  הקלה  או  ארוטי  עונג  לו  בהעניקם  שלו, 
הרמבמיסט ושל המאמין שאינו חש את כאב המכות אינם משפיעים על תחושת 
ה“אני“ שלהם, ייסוריו של ה“אוהב המופתי“ בהיותם, מעצם הגדרתם, קורבן בעל 

חשיבות, פוגעים בתחושת ה“אני“ שלו.19 
מערכת יחסים מתמשכת וחד־צדדית של ויתורים וקורבנות עלולה לחולל דה־
“אוהב מופתי“, שבמהלכה פוחתת חשיבותם  קונסטרוקציה בתחושת ה“אני“ של 
של  מתמשכת  יחסים  במערכת  מצוי  כשהאוהב  וגדלים.  ההולכים  קורבנותיו  של 
הצמצום  שתהליך  ככל  עצמו.  את  מצמצם  הוא  חד־צדדיים  וקורבנות  ויתורים 
חשיבותו  יותר.  קלים  הופכים  והוויתורים  הקורבנות  יותר,  נרחב  הופך  העצמי 
של קורבן הניתן בקלות פחותה מחשיבותו של קורבן הניתן בקושי. לכן, באופן 
פרדוקסלי, ככל שהאוהב מקריב יותר, כך הוא מקריב פחות. ככל שמושא האהבה 
מצליח יותר לבצע דה־קונסטרוקציה בתחושת ה“אני“ של אוהבו, וככל שהאוהב 

כמוות  מותו,  ערכית.  מבחינה  טרגיים  הם  שהחיים  העובדה  את  מדגים  המופתי“  ה“אוהב   18
ניתנים  שלא  ערכים  הם  וחיים  מכאב  שחירות  מניח  דופן,  יוצאות  ואהבה  מסירות  המבטא 
לרדוקציה לערך האהבה או ההתמסרות לאל. לכן, מותו הוא בגדר פגיעה ממשית בערכים 
אלה. במילים אחרות, האוהב המופתי מדגים את העובדה שישנם ערכים הניתנים למימוש 
יכול לממש את  שלם רק דרך פגיעה חמורה בערכים אחרים. האוהב המופתי מגלה שהוא 
אהבתו לאל בצורה השלמה ביותר רק דרך פגיעתו באספקטים אחרים של חייו שאותם הוא 
רואה כבעלי ערך. אלמלא היה רואה אותם כבעלי ערך, לא היה הוויתור עליהם בגדר ויתור.

על האופן שבו תחושת ה“אני“ של המאזוכיסט עשויה להתחזק כתוצאה ממימוש הפנטזיה   19
 T. Reik, Masochism in Modern Man, M.H. Beigel and G.M. Kurth ראו  המאזוכיסטית, 

(Trans.), New York 1949
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הופך להיות כנוע יותר, כך מתנת ה“אני“ שלו וקורבנותיו הופכים חשובים פחות. 
לאבד  עלולות  הן  דיאלקטי,  איזון  על  שומרות  אינן  זה  מסוג  יחסים  כשמערכות 
את עצמן לדעת בדרישתן לקורבנות הולכים וגוברים. דומה שמוכנותו של האוהב 
עם  מוחלטת  כהתאחדות  הנחווה  התהליך,  קץ  היא  אהובו  עבור  חייו  את  למסור 

מושא האהבה דרך הרס ה“אני“.20 
האדם  את  הרואות  האדם,  אודות  על  דואליסטיות  בתפיסות  מחזיקים  אנו  אם 
כמורכב מגוף ונפש, או מחומר ורוח, והמייחסות חשיבות רבה יותר ליסוד הנפשי 
או הרוחני שבו, לא נוכל לראות במותו של ה“אוהב המופתי“ על קידוש השם את 
הקצה הלוגי של “ייסורים של אהבה“, את פסגת ההקרבה האוהבת למען האל או 
את מימושו המוחלט של האיחוד ביניהם. עלינו לראות בהרס הגוף והרוח למען 
האל את הפסגה הלוגית של האהבה, אשר גדולה ממנה לא ניתן להעלות על הדעת.
ייסורי תופת  ייסורי תופת.  וייסורים רגילים לבין  וייל מבחינה בין סבל  סימון 
הם ייסורים בעלי מימד פיזי, נפשי וחברתי גם יחד. הם כוללים כאב קשה מנשוא, 
ייאוש, בדידות, השפלה וביזוי חברתי. שלא כייסורים רגילים, ייסורי תופת הורסים 
הן את הגוף הן את הנפש. הם גוזלים מהאדם את צלם האנוש שבו והופכים אותו 
לחפץ.21 עבור המאמין, ייסורי תופת כוללים תחושת ריחוק ונטישה מהאל. לדעתה 
ייסורי התופת באותו חלק זעום מתוך  וייל, כשהמתייסר מקבל בהסכמה את  של 
מסוגל  הוא  האל,  ידי  על  ננטש  חש  שהוא  בשעה  להסכמה,  כשיר  שנותר  עצמו 
לאהבה הגדולה ביותר שבאפשר. לכן, הצליבה, לדעתה של וייל, מגלמת את ייסורי 
התופת ואת האהבה השלמה ביותר גם יחד. בהיותה גילום של ייסורים פיזיים, של 
ייאוש, השפלה וביזוי, ושל תחושת נטישה מידי האל — היא מגלמת ייסורי תופת. 
ישו  ביותר שבאפשר, מן האל.  ייסורים אלה מכוננים את תחושת המרחק הגדול 
הצלוב, המפנה את מבטו אל האל, האוהב את האל על אף המרחק, מגשר באהבתו 
על המרחק, לדעת וייל. לכן, וייל סבורה שנטישתו על ידי האל היא תנאי הכרחי 
ל“תהום האהבה“ ביניהם. לכן אומרת וייל: “הנטישה ברגע העילאי של הצליבה, 
ההוכחה  כאן  עזבתני?‘  למה  אלי  “‘אלי  וכן:  הצדדים!“22  איזו תהום אהבה משני 

האמיתית שהנצרות היא דבר־מה אלוהי“.23
וייל עבורנו דגם חמישי של “מרטיר“. להבדיל מה“אוהב המופתי“  כך מתווה 
אשר מת איתן ברוחו אף כי שבור בגופו, אשר מקריב את גופו וחווה את ההקרבה 

ניתן להבין גם את המיסטיקאי, המאבד עצמו לחלוטין בתוך האיחוד המיסטי עם האל, כמאמין   20
ה“מת על קידוש השם“. על חשיבותו של מות ה“אני“, ראו להלן.

 S. Weil, “The Love of God and Affliction“, in: Waiting on God, London 1951, pp. 66, ראו  21
 69

וייל, הכובד והחסד )לעיל הערה 8(, עמ‘ 119.  22
שם.   23
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רואה  אינו  ונטישה,  ייאוש  בתחושת  המת  המאמין  עבורו,  וכמנחה  לאל  כקרבה 
שאהבתו  סבורה  וייל  האל.  ובין  בינו  עמוקה  ִקרבה  המכונן  אהבה  קורבן  במותו 
של מאמין זה עולה על אהבתו של “האוהב המופתי“. לכן סבורה וייל, שאהבתו 
יותר ממות  לאין־ערוך  הוא  וש“הצלב  על אהבתם של המרטירים,  עולה  ישו  של 

קדושים“:

נוכל לרצות בכל דרגה של סיגוף או גבורה, אבל לא בצלב, שפירושו סבל 
אותה  מרוקנים  שבה,  הקורבן  מצד  רק  הצליבה  את  הרואים  אלה  עונשין. 
זה מעט  מהמסתורין המבורכים ומהמרירות המבורכת. לבקש מות קדושים 
בטהרתו,  המר  הסבל  זה  ממות־קדושים.  יותר  לאין־ערוך  הוא  הצלב  מדי. 

סבל־העונשין, בתורת ערובה לאותנטיות.24 

בסיכה  המוצמד  “כפרפר  חש  הצלב“,  “על  ובביזוי,  בייאוש  מת  אשר  המאמין 
האהבה  לאהבתו,  מאפשרים  חווה  שהוא  התופת  ייסורי  חי“.25  בעודו  לאלבום 

הגדולה ביותר שבאפשר לדעת וייל, להתממש:

ביחסים בין אלוהים והאדם, לאהבה המקום הגדול ביותר. גודלה הוא כגודל 
המרחק שצריך לחצות. כדי שהאהבה תהיה הגדולה ביותר שבאפשר, המרחק 
הוא הגדול ביותר שבאפשר. זו הסיבה שהרע יכול להגיע עד הגבול הרחוק 
ביותר, שמעבר לו נעלמת עצם אפשרות הטוב. יש לו ההיתר לגעת בגבול 
ממה  ההפך  בדיוק  זה  אחד,  במובן  אותו.  חוצה  שהוא  נדמה  פעמים  הזה. 
שחשב ליבניץ. זה בוודאי עולה טוב יותר בקנה אחד עם גדולתו של אלוהים. 
שיכולתו  הדבר  פירוש  האפשריים,  בעולמות  הטוב  את  ברא  הוא  אם  כי 

מוגבלת מאוד.26 

ייסורי תופת אינם מכוננים בעיה הזועקת לפתרון, עבור וייל. נהפוך הוא, ייסורי 
את  מכוננים  הם  והאל.  האדם  בין  המרחק  לבעיית  הפתרון  את  מכוננים  תופת 
המרחק הגדול ביותר, ובאמצעות זאת את אפשרות ההתגברות על מרחק זה, את 
אפשרות הגאולה. הם משמידים את הרוח והגוף, מאפשרים לאדם להפנות מבטו 
אל האל, ובאמצעות זאת, מאפשרים לאהבתו של האל לעבור דרך האדם בדרכה 

חזרה אל האל: 

שם, עמ‘ 120.  24
וייל, אהבת אלוהים )לעיל הערה 21(, עמ‘ 77.  25

וייל, הכובד והחסד )לעיל הערה 8(, עמ‘ 122-121.  26
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Affliction is a marvel of divine technique. It is a simple and ingenious 
device, which introduces into the soul of a finite creature the immensity 
of force, blind, brutal and cold. The infinite distance, which separates God 
from the creature, is entirely concentrated into one point to pierce the soul 
in its center. The man to whom such a thing happens has no part in the 
operation. He struggles like a butterfly, which is pinned alive into an album. 
But through all the horror he can continue to want to love. There is nothing 
impossible in that, no obstacle, one might almost say no difficulty. For 
the greatest suffering, so long as it does not cause fainting, does not touch 
the part of the soul which consents to a right direction [...] He whose soul 
remains ever turned in the direction of God while the nail pierces it, finds 
himself nailed on to the very center of the universe. It is the true center, it is 
not the middle, it is beyond space and time, it is God [...] In this marvelous 
dimension, the soul without leaving the place and the instant where the body 
to which it is united is situated, can cross the totality of space and time and 
come into the very presence of God.27

המאמין המת בייאוש ובביזוי, אשר אינו רואה במותו מנחה, ואשר אינו חווה אותו 
כקרבה לאל, מסוגל לאהבה שבה גופו ונפשו נצרפים באש הייסורים, עד החידלון 
פנימי של  ניתנת להבנה כמצב  אינה  זה  המוחלט של שניהם. אהבתו של מאמין 

הנפש. לדברי וייל, “אהבה היא כיוון“, כיוון המגולם בהפניית המבט.28
על  להתגבר  תשוקתו  את  מבטא  המופתי“  “האוהב  שמקריב  הקורבן  לסיכום, 
למרחק  ביותר  המוחשי  הביטוי  אופן  על  התגברות  דרך  האל,  ובין  בינו  המרחק 
מספקת.  אינה  הגוף  מות  דרך  המרחק  על  ההתגברות  וייל,  עבור  החי.  הגוף  זה, 
איחוד מוחלט אפשרי רק עם הריסתו של ה“אני“, אשר אינו זהה לגוף, ואשר הופך 
את המאמין לסובייקט. הרס הגוף הוא שלב הכרחי בתהליך זה, אולם הוא איננו 
לנטוש  המאמין  חייב  יתרחש,  המוחלט  שהאיחוד  כדי  פרדוקסלי,  באופן  מספיק. 
המרחק  של  מלאותו  ואת  אהבתו,  מושא  נטישת  את  לחוות  לאיחוד,  תקוותו  את 

וייל, אהבת אלוהים )לעיל הערה 21(, עמ‘ 78-77.   27
77. שגיא גלאור, בעבודת המוסמך שלו “ואהבת את ה‘ אלוהיך בכל לבבך ובכל  שם, עמ‘   28
נפשך ובכל מאודיך“ )תל אביב, 2008( מנהיר את המטפורה הויילית במונחים של “קשב“. 
גלאור מבחין בין “קשב“ לבין “ריכוז“, ומאפיין את הקשב, בניגוד לריכוז, כפתיחות חסרת 
פניות לקונקרטי. לדברי גלאור, האהבה כהפניה קשובה של המבט מאפשרת למרטיר הויילי, 

המת בתחושת ייאוש ונטישה, לשוב אל האל ולהפוך לערוץ לאהבתו. 
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המפריד ביניהם. תהליך זה אינו תהליך אקטיבי שבו המאמין ממלא תפקיד פעיל. 
נהפוך הוא. המאמין סביל לחלוטין וסובל. מתוך התהליך ומתוך ההרס אשר בא 
חדווה  כל  ואין  איחוד  תודעת  כל  אין  אולם  האיחוד,  להתרחש  עשוי  בעקבותיו 
באיחוד מסוג זה. המאמין מת בתחושת נטישה ואובדן. החסד המגולם באפשרות 

האיחוד אינו נושא עמו כל נחמה.
המופתי“  ה“אוהב  של  אהבתו   — בהן  שהתמקדתי  האל  לאהבת  הדוגמאות 
וה“מאמין הויילי“ — מניחות שקיים קשר פנימי בין המושגים “אהבה“ ו“ויתור“ או 
“אובדן“. אולם, אם “אהבה“ קשורה באופן פנימי בראש ובראשונה ל“נתינה“, ואם 
אהבה  יחסי  המאפיינת  הנתינה  אזי  באובדן,  או  בוויתור  מאופיינת  נתינה  כל  לא 
הנה נתינה אשר באופן פרדיגמטי מחוללת שפע הדדי בנותן ובמושא הנתינה גם 
יחד, ולא אובדן או איון עצמי בנותן. במילים אחרות, אם “אהבה“ קשורה בראש 
או  המופתי  האוהב  ביחסי  לראות  אין  אזי  ל“ויתור“  ולא  ל“נתינה“  ובראשונה 
המרטיר הויילי עם האל פרדיגמות לאהבה, אלא תקלות מצערות ומקריות אשר 
אין לגזור מהן מסקנות כלשהן על אודות טבעה של האהבה ועל אודות ביטוייה 

המובהקים. 
אף שאינני סבורה שהלוגיקה של ה“אהבה“ קשורה בראש ובראשונה ל“ויתור“ 
המאפיינים  בחינת  לצורך  הבא,  בחלק  להניח  ואוסיף  הנחתי,  ל“אובדן“,  או 
המושגיים של “מרטיריות“ והיחס בינה ובין “קנאות“, שקיים קשר פנימי ביניהם. 
הנחה זו, ללא ספק, עיצבה ועדיין מעצבת את דמיונם הרומנטי והדתי של רבים 
בעולם היהודי והנוצרי. תוך הישענות על הנחה זו, אבחן, בחלק הבא, את היחס 
לבין  ונטישה,  ייאוש  בתחושת  המת  הויילי“,  וה“מאמין  המופתי“  ה“אוהב  בין 

הקנאי.

ב
שני ניגודים קורעים את האהבה האנושית, לדברי וייל: “הרצון לאהוב את האהוב 
של  חשיבותה  את  מדגישה  וייל  מחדש“.29  אותו  לברוא  והרצון  לעצמו,  כשהוא 
של  חשיבותה  ואת  אחרותו,  במלוא  לעצמו,  כשהוא  האהוב  את  לאהוב  היכולת 
להעריץ  למרחק,  להסכים  פירושו  טהורה,  אהבה  “לאהוב  באהבה:  המרחק  הכרת 

את המרחק בינינו לבין מה שאנו אוהבים“.30 
ברצוני להציב את הקנאי כאנטיתזה לאוהב ש“אהבתו טהורה“, המסכים ומעריץ 
את המרחק בינו ובין מושא אהבתו. אבקש לאפיין את הקנאי כמי, שבניגוד לאוהב 
ש“אהבתו טהורה“, מתקשה להכיר או לשאת את ריחוקו ונפרדותו ממושא אהבתו, 

וייל, הכובד והחסד )לעיל הערה 8(, עמ‘ 97.  29
שם, עמ‘ 98.  30
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כהיקרעות  האהבה  בגוף  כתוב  לקנאות  הפיתוי  המרחק.  את  לבטל  שמבקש  כמי 
הגדול  המרחק  על  לגשר  והרצון  גיסא,  מחד  מוחלט  באופן  להתאחד  הרצון  בין 
ביותר שבאפשר מאידך גיסא. מימושה של תשוקה קרועה זו איננו אפשרי לדברי 
וייל מצביעה על כך  וייל: “התשוקה איננה אפשרית; היא הורסת את מושאה“.31 
יוכל להיות שניים“.32 הפתרון של  ונרקיס לא  יוכלו להיות אחד  ש“האוהבים לא 
וייל הוא הפרדת התשוקה ממושאה: “מכיוון שאי אפשר להשתוקק למשהו, עלינו 
השתוקקות  הריק“,34  בחלל  ל“השתוקקות  קוראת  וייל  ללא־כלום“.33  להשתוקק 
שניתקת ממושאה, “השתוקקות בלי לצפות לדבר“,35 כולל לטוב.36 הקנאי, בניגוד 
מתקשה  והוא  למושאה,  תשוקתו  בין  מנתק  אינו  הריק,  בחלל  המשתוקק  לאוהב 

להכיר או לשאת את נפרדותו ממושא אהבתו. 
הקנאים הפרדיגמטים אשר המקרא מציב בפנינו: פינחס, אליהו, ובעיקר האל 
הקנא, הם סובייקטים המקנאים. פינחס מתואר כמי שמקנא את קנאת האל )במדבר 
והאל מתאר   )14  ,10 יט,  א  )מלכים  לה‘  11(. אליהו מעיד על עצמו שקינא  כה, 
עצמו כמקנא )במדבר כה, 11; יחזקאל טז, 42(. לכן, לפני שאעסוק בדמויות אלה 
אהבתם,  ממושא  המרחק  את  לשאת  או  להכיר  הקושי  אותם,  המאפיין  ובקושי 

אעסוק בקצרה בכמה ממאפייניה המושגיים של הקנאה.
 )envy( קנאה  בין  מבחינים  הקנאה  של  המושגי  במבנה  העוסקים  פילוסופים 
קנאת העני  כמו  אותן חסר המקנא,  יריב אשר  או תכונות של  טובין  הנסובה על 
בעשיר על ביתו המרווח, ובין קנאה )jealousy( הקשורה לפחד הסובייקט המקנא 
לאבד, לטובת יריבו, משהו ה“שייך לו“, אשר הוא מחשיב כבעל ערך, כקנאתו של 
איש באחר על אהבתה של אשתו. להלן אתמקד בקנאה הנסובה על פחד מאובדן, 

 .jealousyקנאה כ־
קנאה אינה תחושה פיזית גרידא, כמו כאב או עקצוץ, אלא היא רגש, וכשאר 
הרגשות, היא בעלת תוכן קוגניטיבי: היא קשורה במחשבות מסוימות או באמונות 

מסוימות. כפי שציינתי, המחשבות המכוננות אותה קשורות לאובדן. 
אהבה  או  חיבה  אובדן  מפני  פחד  ידי  על  מכוננת  שקנאה  סבור  נוי  ג‘רום 
זה,  יסודותיו של פחד  חידלון.  ידי המקנא כפחד מפני  על  הנחווה  לאחר, פחד 

שם, עמ‘ 126.  31
שם.  32
שם.  33

שם, עמ‘ 51.  34
שם.  35

הניתקת ממושאה בעבודת  גלאור, המדגיש את חשיבותה של תשוקה  נתונה לשגיא  תודתי   36
המוסמך שלו )לעיל הערה 28(.
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לדבריו, טמונים בשנות חיינו הראשונות.37 נוי סבור שקנאה מניחה אהבה. ליילה 
טוב־רוח חולקת עליו וטוענת שהפחד המכונן קנאה הוא הפחד מאובדן תשומת 
אספקטים  המכוננת  לב  תשומת  יריב,  לטובת   )focused attention( מרוכזת  לב 
תחושת  על  מאיים  אובדנם  ואשר  כסובייקט,  עבורו  כמרכזיים  רואה  שהמקנא 

ערכו העצמית.38 
האובדן, מחשבות האובדן או הפחד מהאובדן המייסרים את המקנא מעוררים 
אצלו ספק עצמי, לדבריה של טוב־רוח. ספק זה מערער את תחושת הזהות שלו 
אשר  היריב,  וכו‘.  פופולרי  משעשע,  נחשק,  מסוימים:  מאפיינים  בעל  כסובייקט 
תשומת הלב מוסטת אליו, מעורר עוינות אצל המקנא המעידה על תחושת ההשפלה 
שהוא חווה. כמו נוי, גם טוב־רוח רואה את יסודותיה של הקנאה ואת עוצמתו של 
הלב  תשומת  אובדן  שבהן  הראשונות,  לשנותינו  כקשורים  מעוררת  שהיא  הפחד 

עלול היה לאיים באופן ממשי על עצם קיומינו.
טוב־רוח סבורה שקנאה לא בהכרח מניחה אהבה: אנו עשויים לקנא ביריב על 
תשומת הלב שהוא זוכה לה מאדם שאיננו קשורים אליו ביחסי אהבה. קנאה מינית, 
לדוגמה, אינה מניחה בהכרח יחסי אהבה אף שפעמים רבות היא מתלווה אליהם. 
מקורו של הבלבול הוא בכך שתשומת לב מרוכזת נוטה לאפיין את יחסי האהבה 

שלנו, אולם היא אינה מאפיין בלעדי שלהם.
להבדיל מ“קנאה ב־“, אשר מושאה הוא היריב ותשומת הלב שאותה הוא עלול 
לקבל או מקבל בפועל, אבקש לטעון שמושאה של הקנאות אינו היריב אלא מושא 
האהבה או הִקרבה שאליו קשור המקנא, המקור לתשומת הלב הממוקדת שאותה 
הוא חושש לאבד. הקנאי, כקנאי, “מקנא ל־“. הוא מתקשה להכיר או לקבל את 

המרחק בינו ובין מושא אהבתו. 
ישנו קשר פנימי בין “קנאה ב־“ )במובנה כ־jealousy( ובין “קנאה ל־“. האופן 
שבו קשור אדם למושא אהבתו, הדרך שבה הוא מבין את אופייה ומאפייניה של 
הקירבה, יכולתו או אי־יכולתו להכיר ולקבל את המרחק בינו ובין מושא אהבתו, 
באופן  קשורים  אלה  כל   — אהבתו  ממושא  נפרדותו  את  לקבל  קשייו  או  יכולתו 
לזהותם,  כאחד,  והדמיוניים  הממשיים  ליריביו,  אדם  מתייחס  שבו  לאופן  פנימי 
להכיר  מתקשה  אינו  אשר  סובייקט  עליו.  שלהם  האיום  ולחומרת  למאפייניהם 
בנפרדותו ממושא אהבתו, ה“מסכים למרחק“, הוא סובייקט אשר האיום של יריב 
נמוך.  יהיה  יכולותיו  ועל  העצמית  זהותו  על  שלו,  העצמית  הערך  תחושת  על 

 J. Neu, “Jealous Thoughts”, A. Oksenberg Rorty (ed.), Explaining Emotions, Berkeley,  37
 Los Angeles and London 1980, chap, 18; J. Neu, “Jealous Afterthoughts”, A Tear is an

Intellectual Thing: The Meanings of Emotion, Oxford 2002, pp. 68-80
 L. Tov Ruach, “Jealousy, Attention and Loss”, A. Oksenberg Rorty (ed.), Explaining  38

Emotions, Berkeley, Los Angeles and London 1980, pp. 465-488
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כיריב  זר  או  ידיד  מכר,  כל  לזהות  עשוי  למרחק“  “מסכים  אינו  אשר  סובייקט 
 )jealousy( וקנאה )zealotry( המתחרה בו והמאיים על עצם קיומו. אם כן, קנאות

קשורות זו לזו באופן פנימי. 
הקרבה,  או  האהבה  ממושא  נפרדותו  את  לשאת  או  להכיר  הקנאי  של  הקושי 
המקור לתשומת הלב המרוכזת )הממשית או המדומיינת(, מתבטא באופנים שונים:

הקנאי המתקשה להכיר בנפרדותו ממושא אהבתו נוטה לפעול בשמו. המאמין  א( 
הקנאי המתקשה להכיר בנפרדותו מהאל נוטה להגיב ולפעול כאילו היה הוא 
האל עצמו. רגשותיו: חרון אפו וקנאתו הם העתק של חרון אפו וקנאתו של 

האל. פעולותיו האלימות הן העתק של פעולותיו האלימות של האל. 
הקנאי המתקשה לשאת את נפרדותו ממושא אהבתו מבקש לבטל את נפרדותו  ב( 
הן  מתגלים  הם  ומגוונים.  שונים  זה  קושי  של  מופעיו  עליה.  להתגבר  או 
באלימות המופנית כלפי חוץ, כלפי מושא האהבה או הקרבה, כשהלה מממש 
את האוטונומיות שלו באופנים שאינם רצויים לקנאי, והן באלימות המופנית 
כמכשול  נפרדותו  את  חווה  כשהקנאי  בעקיפין,  או  במישרין  פנים,  כלפי 

לאיחוד המיוחל עם מושא האהבה או הקירבה, ולפיכך מבקש לבטלה. 

מכיוון שחוזקה או חולשתה של הגדרה למושג או לתופעה, כמו גם של הניסיון 
להצביע על מאפייניה המרכזיים של תופעה, טמונים באפשרותנו לכלול ולהנהיר 
מפורסמים  קנאים  בכמה  בקצרה  אעסוק  לה,  השייכים  המובהקים  המקרים  את 
שהמקרא מתאר. לאחר מכן אפנה לבחינת מקומה וטבעה של הקנאות ביחסו של 
המאמין המת על קידוש השם אל האל, ואבחן את ה“אוהב המופתי“ והמאמין המת 

בתחושה של נטישה וייאוש, אך האוהב את האל. 

א. קנאים המתקשים להכיר בנפרדותם ממושא אהבתם 
פעילותם  מאחורי  עומדים  עמו  היתרה  וההזדהות  מהאל  בנפרדות  להכיר  הקושי 

הקנאית של פינחס ואליהו. המקרא מתאר את מעשהו של פינחס כך:

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל־אחיו את־המדינית לעיני משה ולעיני 
בן־אלעזר  פִינחס  מועד. וירא  אהל  פתח  בֹכים  והמה  בני־ישראל  כל־עדת 
איש־ישראל  אחר  ויבֹא  בידו.  ֹרמח  ויקח  העדה  מתוך  ויקם  הכהן  בן־אהרן 
וֵתעָצר  ואת־האשה אל־ֳקבָָתּה  ישראל  וידקֹר את־שניהם את איש  אל־הֻּקּבָה 
ועשרים אלף. וידבר  ישראל. ויהיו המתים במגפה ארבעה  בני  המגפה מעל 
יהוה אל־משה לאמר. פִינחס בן־אלעזר בן־אהרן הכהן השיב את־חמתי מעל 



נחמה ורבין / עזה כמוות אהבה 82

בני־ישראל בקנאו את־קנאתי בתוכם ולא־כליתי את־בני־ישראל בקנאתי. לכן 
אמֹר: הנני נֹתן לו את־בריתי שלום. והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כְֻהנת עולם 

תחת אשר ִקנא לאלהיו, ויכפר על־בני ישראל )במדבר כה, 13-6(. 

ידי האל עצמו כמי שמתקשה לתפוס את נפרדותו ממנו. הוא  פינחס מתואר על 
את  להשמיד  ורצונו  חמתו  את  ולפיכך,  האל,  של  קנאתו  את  שחש  כמי  מתואר 
בני ישראל כאילו היו הם קנאתו, חמתו ורצונו שלו. במילים אחרות, משום שהוא 

מקנא לאל, הוא מקנא כמו האל לבני ישראל.
ניתן לראות את הסיפוק והשלווה שפעולתו של פינחס מחוללת באל כקשורים 
האיחוד  לשבירת  האלוהיים,  ולזעם  לקנאה  הסיבה  להשמדת  א(  גורמים:  לכמה 
המגונה בין ישראל והמדייניֹות אשר עורר אותם. לאחר שהאקט המתריס שעורר 
את הקנאה נמחה על ידי רצח אלה שלקחו בו חלק, חמתו של האל שוככת. ב( למתן 
הפורקן לרגשות האל. משום שהאל עצמו, בטקסט זה, הוא אל קנא, המתקשה גם 
שהאל  משום  ומישראל,  מפינחס  אהבתו,  ממושא  בנפרדותו  ולהכיר  לתפוס  הוא 
מפעולותיו  כתוצאה  הקלה  חש  הוא   — יתרה  הזדהות  פינחס  עם  מזדהה  עצמו 
של פינחס. פינחס המקנא את קנאתו, ומכלה את כיליונו, נותן פורקן לרגשותיו, 
שלום.  בברית  לפינחס  גומל  נרגע  זעמו  אשר  האל  לשכוך.  אפו  לחרון  ומאפשר 
ג( הסיפוק והשלווה שפעולתו של פינחס מחוללת קשורים גם כן לעצם הזדהותו 
של פינחס, כבן ישראל, עם האל, הזדהות שהאל השתוקק לה. באמצעות הזדהותו 
במילים אחרות,  לאלוהיו.  ישראל  בין  האיחוד השבור  כביכול, מתקן את  פינחס, 
בפעולתו פינחס מתקן את תחושת המרחק בין ישראל והאל שאותה מתקשה האל 
לשאת — תחושה שהועצמה כתוצאה מהאיחוד עם המדיניות. כך משמשות עבור 
האל קנאותו, מסירותו, הזדהותו ותשומת לבו של פינחס כמעין תחליף או תיקון 

למסירותם הפגומה של ישראל אליו. 
לפיכך, סיפורו של פינחס מציב בפנינו שני קנאים המתקשים להכיר או לשאת 
את נפרדותם ממושא אהבתם: פינחס, המתקשה להכיר בנפרדותו מהאל והרואה 
את הפגיעה באל כפגיעה בו עצמו, והאל המתקשה להכיר הן בנפרדותו מישראל 
בני  של  נפרדותם  את  לשאת  מתקשה  האל  גיסא,  מחד  מפינחס.  בנפרדותו  הן 
מושא  את  לבחור  הרשאים  וחופשיים  אוטונומיים  סובייקטים  היותם  את  ישראל, 
אהבתם ומסירותם כרצונם. כשהללו אינם נוהגים על פי רצונו, הוא מכלם במגפה. 
מאידך גיסא, האל מתקשה להכיר בנפרדותו מפינחס. טשטוש גבולות זה מאפשר 
לפעולתו האלימה של פינחס להשיב את חמתו של האל ולהעניק פורקן לרגשות 

הקנאה והזעם שלו. 
או  זאת, הקושי להכיר  כפי שניסחתי  או  היתר המאפיינת את הקנאי,  הזדהות 
לשאת את תחושת הנפרדות ממושא האהבה או הִקרבה, מתגלה ביתר שאת בסיפור 
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קנאותו של אליהו. ההבדל בין התגובה האלוהית לקנאותו של פינחס לבין התגובה 
האלוהית לקנאותו של אליהו מדגיש זאת. 

של  פנייתם  עלבון  את  לתבוע  ביקש  אליהו  האל,  עם  היתרה  הזדהותו  בשל 
ישראל מהאל והליכתם אחר הבעל והאשרה. הוא ביקש לתבוע את עלבון הבגידה 
וההתכחשות לאלוהי ישראל, להילחם את מלחמתו ולהוכיח ש“ה‘ הוא האלוהים“. 
אליהו ביקש מאחאב לקבץ ארבע מאות וחמישים נביאי בעל וארבע מאות “אוכלי 
שולחן איזבל“ )מלכים א יט, 19( כדי לבחון איזה אל עונה באש. התוצאה מתוארת כך:

וִּתּפֹל אש־יהוה ותאכל את־העֹלה ואת־העצים ואת־האבנים ואת־העפר; ואת־
יהוה  ויאמרו:  על־פניהם;  ויפלו  כל־העם,  וירא  לִֵחכָה.  אשר־בתעלה  המים 

הוא האלהים, יהוה הוא האלהים )מלכים א יח, 39-38(.

עם  יתרה  הזדהות  שהזדהה  משום  מהאל,  נפרדותו  את  לתפוס  שהתקשה  משום 
הפגיעה שהבגידה באל ובכבודו חוללה, ביקש אליהו להשיב את כבודו של האל 
במושא  פוגע  או  משפיל  מאיים,  ראותו  מנקודת  אשר  היריב,  השמדת  ידי  על 
אהבתו. לאחר נס האש, הרג אליהו את ארבע מאות וחמישים נביאי הבעל בנחל 

הקישון. 
מדרש רבה לשיר השירים מצביע על הקשר בין קנאותו של אליהו לבין הקושי 

של אליהו לתפוס את נפרדותו מהאל: 

כתיב באליהו שנאמר )מלכים א יט( “ויאמר קנא קנאתי לה‘ אלוהי ישראל 
“ואת  בריתך?  שמא  בריתי,  הקב“ה:  לו  אמר  ישראל“.  בני  בריתך  עזבו  כי 
מזבחותיך הרסו“ — אמר לו: מזבחותי, שמא מזבחותיך? “ואת נביאך הרגו 

בחרב“ — אמר לו: נביאי, ואת מה אכפת לך?! )א, לח(.

אליהו מתקשה לתפוס את ההבחנה בין פגיעה באל לפגיעה בו עצמו, ורואה את 
עזיבת הברית והריסת המזבחות כפגיעה בו עצמו. אחריתם של פעולותיו הקנאיות 
של אליהו מדגימה את הבעייתיות הטמונה בקושי זה. למרות ניצחונו המפואר על 
נביאי הבעל, נאלץ אליהו לברוח מפניהם של אחאב ואיזבל והוא נתפס לייאוש. 

אליהו מבטא את פועלו וייאושו כך:

את־מזבחֹתיך  ישראל  בני  בריתך  כי־עזבו  צבאות  אלהי  ליהוה  קנאתי  קנא 
לקחתה  את־נפשי  ויבקשו  לבדי  אני  וִאוָתר  בחרב  הרגו  ואת־נביאיך  הרסו 

)מלכים א יט, 10(.
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ניצחונו של אליהו על נביאי הבעל מתגלה כניצחון לכאורה. הייאוש שהוא נקלע 
אליו מעיד על כך, ואליהו מגלה את מגבלותיה וגבולותיה של הזדהותו וקנאותו. 
של  לקנאותו  האלוהית  לתגובה  בניגוד  ולקנאותו,  להזדהותו  האלוהית  התגובה 

פינחס, מדגימה זאת גם כן. תחילה עונה לו האל במילים אלה:

וחזק מפרק  גדולה  ורוח  עֹבר  יהוה  והנה  יהוה  ועמדת בהר לפני  ויאמר צא 
הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש 
יהוה. ואחר הרעש אש לא באש יהוה ואחר האש קול דממה דקה. ויהי כשמֹע 

אליהו, וילט פניו באדרתו )מלכים א יט, 14-11(. 

בהמשך פונה אליו האל:

את־חזֵאל  ומשחת  ובאת  דמשק;  מדברה  לדרכך  שוב  לך  אליו  יהוה  ויאמר 
ואת־אלישע  על־ישראל;  למלך  בן־נמשי תמשח  יהוא  ואת  על־ארם.  למלך 

בן־שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך )מלכים א יט, 16-15(. 

הקנאית  הפעילות  את  רואה  הוא  קנא.  אל  אינו  יט  א  במלכים  המתגלה  האל 
כמוגבלת, מעצם טבעה, ביכולתה להשיג את יעדיה, והוא מצביע על מגבלותיהם 
המרחק  של  חשיבותו  על  מצביע  הטקסט  משתמשת.  היא  שבהם  האמצעים  של 
בין האוהב ומושא אהבתו ועל מגבלות הכוח ככלי להתמודדות עם המרחק. הוא 
מצביע על כך שאהבה, נאמנות ואמונה מחייבות מרחב ריק מנוכחות ומכוח, או 
במילים אחרות, “קול דממה דקה“. הוא מבקש להראות שאף שניתן להשמיד את 
ביטוייה החיצוניים של בגידה, לא ניתן להשמיד את עצם הבגידה עצמה ולא ניתן 

לחולל אהבה, מסירות או אמונה באמצעות החרב. 
כך מוצב האל הנגלה לאליהו במלכים יט כנגד האל המדבר אל משה בבמדבר 
כה. האל המדבר אל משה בבמדבר כה מתאר עצמו כאל קנא, אשר בדומה לפינחס, 
מתקשה לתפוס את המרחק בינו ובין מושא אהבתו וחש לפיכך סיפוק מפעולתו 
לאליהו  הנגלה  האל  אליו,  בניגוד  בשמו;  נוקט  הוא  שאותה  פינחס  של  הקנאית 
להראות  מבקש  הוא  אליהו.  של  הקנאית  מפעולתו  סיפוק  חש  אינו  יט  במלכים 
ה‘“. בניגוד לבמדבר כה,  ]...[ לא באש  ה‘  ]...[ לא ברעש  ה‘  לאליהו ש“לא ברוח 
בשם  הפועל  הקנאי  זוכה  שלו  השכר  ואת  הקנאי  המעשה  הצלחת  את  המדגיש 
האל, מלכים א יט מדגיש את כישלון המעשה הקנאי: לאחר שנואש האל מיכולתו 
כך  כנביא.  מתפקידו  מדיחו  הוא  ללמדו,  שביקש  השיעור  את  ללמוד  אליהו  של 
מדגימות התגובות השונות למעשי הבגידה של ישראל והתגובות השונות לפעולתו 
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וליתר דיוק, לחוסר היכולת  של הקנאי את טבעה של הקנאות כקשורה ליכולת, 
להכיר ולקבל את המרחק ממושא האהבה. 

ב. הקנאי המתקשה לשאת את נפרדותו ממושא אהבתו
הקנאי  האל  אהבתם,  ממושא  בנפרדותם  להכיר  המתקשים  ופינחס  כאליהו  שלא 
מחויב.39  הוא  שלו  הקרבה  או  האהבה  ממושא  נפרדותו  את  לשאת  מתקשה 
האוטונומיות שירושלים תובעת לעצמה, לאהוב כרצונה, להתמסר כרצונה, וללכת 

אחרי לבה, מתקבלת בזעם: 

וִתגלֶה  נחשתך  ִהשפך  יען  יהוה  אדני  דבר־יהוה. כה־אמר  שמעי  זונה  לכן 
אשר  בניך  וכדמי  תועבותיך  כל־גלולי  ועל  על־מאהביך  בתזנותיִך  ערותך 
נתת להם. לכן הנני מקבץ את־כל־מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל־אשר 
וגליתי ערותך אלהם  אֹתם עליך מסביב  וִקבצתי  אהבת על כל־אשר שנאת 
וׁשֹפְכֹת דם ונתתיך דם חמה  נֹאפות  וראו את־כל־ערותך. ושפטתיך משפטי 
בגדיך  אותך  והפשיטו  רמֹתיִך  ונתצו  גבך  והרסו  בידם  אֹתך  וקנאה. ונתתי 
אותך  ורגמו  קהל  עליך  ועריה. והעלו  עיֹרם  והניחוך  תפארתך  כלי  ולקחו 
נשים  לעיני  שפטים  ועשו־בך  באש  בתיך  בחְרבותם. ושרפו  ובתקוך  באבן 
רבות וִהשּבַתיך מזונה וגם־אתנן לא תתני־עוד. והנחֹתי חמתי בך וסרה קנאתי 

ממך ושקטתי ולא אכעס עוד )יחזקאל טז, 42-35(.

בגדיך  אותך  “והפשיטו  הבוגדני:  אהבתו  מושא  את  להשפיל  מבקש  הנבגד  האל 
ולקחו כלי תפארתך והניחוך עיֹרם ועריה“. הענישה המשפילה מצביעה על טבעה 
של הפגיעה. היא מעידה על כך שהאל חש מושפל ממעשה הבגידה ולפיכך מבקש, 
באמצעות הענישה המשפילה, להשיב לעצמו את כבודו העצמי, את תחושת ערכו 
העצמי שנפגעה כתוצאה ממעשה הבגידה. אולם הענישה האלוהית אינה מתמצה 
בהשפלה בלבד. הקנאה והזעם האלוהיים שוככים רק עם רגימתה, ביתוקה ושרפתה 

של הבוגדת, כלומר רק עם הריסתה המוחלטת. 
הבגידה פוגמת בתחושת האיחוד. היא מדגישה את נפרדותו של מושא האהבה 
מתקשה  שאותן  שלה,  האוטונומיות  את  ירושלים,  של  נפרדותה  את  האלוהי, 
האל לשאת. האל הקנאי אינו מסתפק בצמצום גבולות פעילותה הבוגדנית. הוא 

מרוכזת  לב  תשומת  אלא  אהבה  מניחה  בהכרח  לא  טוב־רוח,  שמראה  כפי  שקנאה,  משום   39
)ממשית או מדומיינת(, אין צורך להבין את יחסו של האל אל ירושלים, המתוארת כתינוקת 
נטושה, ואת קנאתו האלימה, כמיוסדים באהבתו לה. תחושות הקרבה וההזדהות עמה, לבדן, 
מספיקות כדי לבסס את קנאתו וקנאותו. כדי לפשט את הדיון, ומטעם זה בלבד, אתאר את 
יחסו של האל אל ירושלים האסופית ואת הקושי לשאת את המרחק ממנה במונחים של אהבה. 
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נאמנותה  זכה לקבל את  כבודו העצמי. משלא  ובהשבת  אינו מסתפק בהשפלתה 
המוחלטת, הוא מבקש להשמידה כסובייקט נפרד. הוא מבקש לאלפה “למען תזכרי 

ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה“ )יחזקאל טז, 63(. 
האל הקנאי מבקש להתגבר על הקושי לשאת את נפרדותו של מושא אהבתו 
על ידי הרס מוחלט של מושא אהבתו, המבטל את האוטונומיות של מושא אהבתו 
מושא  הרס  חפץ.  למה שהוא  או  למי  ולהתמסר  לאהוב  לרצות,  היכול  כסובייקט 
האהבה ממילא מבטל את נפרדותו של מושא האהבה כסובייקט אוטונומי האוהב, 
מתמסר ומתחייב כרצונו. על ידי כך הוא ממתן את הקושי לשאת את המרחק, ואת 

הזעם שהכרת המרחק מעוררת אצל האל הקנאי. לכן, לאחר ההשפלה:

באש  בתיך  בחרבותם. ושרפו  ובתקוך  באבן  אותך  ורגמו  קהל  עליך  והעלו 
תתני־ לא  וגם־אתנן  מזונה  וִהשּבַתיך  רבות  נשים  לעיני  שפטים  ועשו־בך 
)יחזקאל  ולא אכעס עוד  וסרה קנאתי ממך ושקטתי  עוד. והנחֹתי חמתי בך 

טז, 42-40(.

הלקח מסיפור קנאותו של אליהו המראה שאף שניתן לבטל את ביטוייו של המרחק 
בכוח  או מסירות  ולחולל קרבה  ניתן לבטל את עצם המרחק  לא  כוח,  באמצעות 

הזרוע, אינו מיושם בטקסט זה.
אף שקנאותו של האל באה לידי ביטוי באלימות המופנית כלפי מושא אהבתו, 
האל  של  לקנאותו  נפרד,  כסובייקט  אהבתו  מושא  את  להרוס  המבקשת  אלימות 
ביטויים אחרים גם כן. האל הקנאי, המתקשה לשאת את נפרדותו של המאמין, את 
ותשוקות שאינן  בעל משאלות  ערכים משלו,  בעל מערכת  נפרד  סובייקט  היותו 
מרוכזות אך ורק בו, הוא האל המעמיד את המאמין בניסיון ותובע ממנו מחויבות 

מוחלטת. ניסיונו של אברהם מצביע על כך: 

קח־נא  ויאמר  הנני.  ויאמר  אברהם  אליו  ויאמר  את־אברהם;  נסה  והאלהים 
והעלהו  המֹריה  אל־ארץ  ולך־לך  את־יצחק  אשר־אהבת  את־יחידך  את־בנך 

שם לעֹלה על אחד ההרים אשר אֹמר אליך )בראשית כב, 2-1(. 

האל הקנאי, שניסה את אברהם, חולל אט אט דה־קונסטרוקציה בתחושת ה“אני“ 
שלו בתובעו ממנו לוותר למענו על היקר לו. תחילה קרא לו לוותר על ארצו, על 
מותירה  אינה  אשר  מוחלטת  התמסרות  ביקש  בהמשך,  הוריו.  בית  ועל  מולדתו 

מקום אף לאהבתו ליצחק. 
יחידך  את  בנך  את  נא  “קח  בציווי  מודגשת  אשר  ליצחק,  אברהם  של  אהבתו 
בעל  נפרד,  סובייקט  להיותו  אברהם,  של  לאוטונומיות  ביטוי  היא  אהבת“,  אשר 
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משאלות, אהבות ומערכות יחסים משלו. בשל עוצמתה היא נתפסת על ידי האל 
ביניהם. האל המתקשה לשאת את המרחק  ביותר למרחק  כביטוי המובהק  הקנא 

מבקש את הריגתו הסימבולית של המרחק המגולם ביצחק. 
מוכנותו של אברהם לוותר על בנו למען האל היא אקט של צמצום או ביטול 
עצמי. דרך אובדנו או צמצומו כסובייקט, דרך צמצום ה“אני“, מצטמצמת נפרדותו 
מהאל שאליו הוא מתמסר. תחושת המרחק מצטמצמת, ומצטמצם הקושי של האל 
לציווי האלוהי מביאה לפיכך לשלווה:  היענותו של אברהם  הקנא לשאת אותה. 
“עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני“ )בראשית 

כב, 12(. 
במסכת שמחות רבי עקיבא מאפיין את אברהם כ“שותק“: 

רבי עקיבא אומר: ארבעה בנים למלך; אחד לוקה ושותק, ואחד לוקה ומבעט, 
ושותק,  לוקה  אברהם  הלקיני.  לאביו:  אומר  ואחד  ומתחנן,  לוקה  ואחד 
שנאמר: “קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו לעולה“. 
היה לו לומר: אתמול אמרת לי: “כי ביצחק יקרא לך זרע“ ושתק, שנאמר: 
אל  אלוה  אל  “אומר  ומבעט, שנאמר:  לוקה  איוב  בבוקר“.  “וישכם אברהם 
תרשיעני הודיעני על מה תריבני“. חזקיה לוקה ומתחנן, שנאמר: “ויתפלל 
מעוני  כבסני  “הרב  הלקיני, שנאמר:  לאביו:  אמר  ודוד   ]...[ ה‘“  אל  חזקיהו 

ומחטאותי תטהריני“ )מסכת שמחות ח, יא(.

גיבור העקדה, מתואר בשמחות פרק ח באופן קולע. אכן, שלא  דומני שאברהם, 
לוקה  בנו  את  לעקוד  נצטווה  אשר  אברהם  סדום,  צדיקי  למען  הנאבק  כאברהם 
ושותק. הוא מציית לציווי האלוהי להקריב את יצחק בשלל פעולות, אך ללא אומר 
ודברים, ללא קול. הוא מאבד את קולו. אובדן קולו ביחסיו עם האל המצווה עליו 
להקריב את יצחק הוא אובדנו כסובייקט הניצב מול האל. עם אובדנו כסובייקט 

הניצב מול האל הופך אביר האמונה, אביר הוויתור האינסופי, למרטיר הראשון. 
מדוע לא מחה אברהם בפני הציווי האלוהי? מדוע לא זעק? מדוע ציית? המקרא 
וזוכות  ספק  מביעות  זועקות,  מוחות,  אשר  דתיות,  של  אחרות  פרדיגמות  מציב 
להערכה. איוב, ה“מבעט“, המסרב לראות בייסוריו, באובדן רכושו, באובדן ילדיו 
ייסוריו  ובריאותו קורבן אהבה לאל, איוב המוחה, המטיל ספק ומסרב לקבל את 
באהבה הוא דוגמה לכך. הטקסט המקראי עצמו נותן הכשר לתגובתו דרך פנייתו 

של האל אל רעי איוב: 

ויאמר יהוה אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי 
נכונה כעבדי איוב. ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי 
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אשא  פניו  אם  עליכם כי  יתפלל  עבדי  ואיוב  בעדכם  עולה  והעליתם  איוב 
לבלתי עשות עמכם נְבָלָה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב )איוב מב, 

 .)8-7

איוב, כאביר המחאה, מכונן דגם אחר של יחסים עם האל. בניגוד לאיוב, המכיר 
המתקשה  האל  המנסה,  האל  של  שותפו  בגבורה,  אותו  והנושא  מהאל  בריחוקו 
לשאת את נפרדותו של מושא אהבתו, והמבקש הוכחות הולכות וגוברות לאהבתו 
ומסירותו, הוא המאמין המתקשה לשאת את נפרדותו מהאל, והמוכן או המשתוקק 
לוותר על היקר לו למען האל. במילים אחרות, המאמין הנענה לאל המנסה אותו, 
המאמין המקבל את ייסורי האל באהבה, כ“ייסורים של אהבה“, המאמין המשתוקק 
ולממש,  המרחק  את  לצמצם  כדי  וגדלים  הולכים  קורבנות  האל  למען  להקריב 
לכאורה, את האהבה הגדולה ביותר שבאפשר, המאמין המשתוקק למות על קידוש 
השם, המפרש את הציווי “בכל נפשך“ כ“אפילו נוטל את נפשך“ והרואה בכך את 

המימוש העליון של אהבתו אל האל — הוא שותפו ובן זוגו של האל הקנא.
ממנו,  השונה  נפרד  כסובייקט  אהבתו  מושא  את  ההורס  הקנא  לאל  בניגוד 
שלו  לאובדנו  משתוקק  השם  קידוש  על  למות  המשתוקק  המופתי“,  ה“אוהב 
חוץ;  כלפי  מופנית  הקנאי  האל  של  אלימותו  עצמו.  נגד  ופונה  נפרד  כסובייקט 
של  השונים  ביטוייה  למרות  פנים.  כלפי  מופנית  המופתי“  ה“אוהב  של  אלימותו 

הפעילות האלימה, מקורותיה דומים. הללו מאפיינים את הקנאי באשר הוא.
משום שהגוף מתפקד כביטוי הוויזואלי המובהק ביותר לנבדלותם של האוהבים 
זה מזה בכלל, ולנבדלותו של האדם מאלוהיו בפרט, הוא מהווה מוקד לפעילותו 
הקנאית של האל והאדם כאחד. עבור האל הקנאי, המקנא למושא אהבתו הסורר, 
גם  אהבתו.  מושא  של  לנפרדותו  ביותר  המוחשי  הביטוי  הרס  הוא  הגוף  הרס 
עבור ה“אוהב המופתי“, הרס הגוף, צרכיו ורצונותיו נתפס כתנאי הכרחי לאיחוד 
לראות  אף שאין  לכן,  הנשגבת.  האהבה  לזירת  הופכים  הגסיסה  וייסורי  המיוחל, 
באיחוד ה“אוהב המופתי“ עם האל ברגע המוות איחוד המתמיר את כאבי הגסיסה 
לעונג מאזוכיסטי, ניתן לראותו כאיחוד המבקש להתגבר על המרחק ההכרחי בין 

שניים כשניים, אשר אינו מסתיים בהיפרדות אל נבדלות.
היטב  מומחש  קנאות  לבין  מוחלטת  להתאחדות  ככמיהה  אהבה  בין  היחס 

במגילת אמרפל: 

כל  כי  דודה  על  מתרפקת  המדבר  מן  עולה  זאת  מי  בחכמתו  החכם  אמר 
אמרת אלוה צרופה והיא מתרפקת ונופלת איברים איברים וחתיכות חתיכות 
והצדיקים היושבים בהיכל מלך פנימה שהשמחה במעונו הם אומרים על נפש 
הקדוש הזה ומי זאת עולה מן העולם התחתון הדומה למדבר אשר אין בו כי 
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פרקים  פרקים  נופלת  גוויתה  דודה  ולאהבת  וצמאון  ועקרב  שרף  נחש  אם 
מרוב המשפטים הנעשים בה כי במלקחיים מלובנות חתכו בשרה או בחרב 
סובלת  היא  לאהבתו  אשר  שלו  שהשלום  והמלך  חתיכות  חתיכות  יעשוהו 
זאת  נשמתו  על הצדיק אשר  אומר  והוא  כל אלה ממכון שבתו השגיח  את 
העולה היא אליו: הנה אתה זך וישר אני היום ילדתיך ותחת התפוח עוררתיך 
בשדה התפוחים ונשמתך הקדושה ברה היא ליולדתה ומכסא כבודי חוצבה 
כעדר הקצובות משם אשר הכסא ההוא אם כל הנפשות שמה חבלתך אמך 
שמה חבלה ילדתך. והצדיק משיב לקונו שימני כחותם על לבך כחותם על 
זרועך ולא תשכחני נצח ותזכור האהבה אשר אהבתיך כי ימיתוני על אהבתך 
לא אחוש כי עזה כמות אהבה וגם כי יקברוני בחיים חייתי הכל כאין נגדי 
כי קשה כשאול קנאה שקנאתי על דבר כבוד שמך וגם אם ישרפוני ויתנוני 
בוערת  והיא  אלי  נפלאת אהבתך  כי  נגד אהבתך  זה הבל  גם  בתוך הכבשן 

בקרבי כמראה הלפידים רשפיה רשפי אש שלהבת יה.40

האל,  עם  כאיחוד  מותו  את  החווה  לאל,  במותו,  עצמו,  המוסר  למרטיר  בניגוד 
המפרידה  האחרונה  המחיצה  על  מתגבר  הוא  שבמותו  והסבור  לו,  כרצוי  וככזה, 
ופירוד  כנטישה  מותו  והחווה את  ייאוש,  האל, המאמין המת בתחושת  ובין  בינו 

מהאל אינו יכול להיות מתואר כקנאי על פי מערכת המאפיינים שהצעתי. 
בניגוד למרטיר הרואה במותו קורבן אהבה לאל, המאמין החש מנותק מאלוהים, 
את  לשאת  מתקשה  שאינו  משום  בנפרדותו.  מכיר  ונטישה,  ייאוש  בתחושת  המת 
אלא  למוות  משתוקק  אינו  הוא  לבטלה.  מבקש  אינו  הוא  אהבתו,  ממושא  נפרדותו 
לחיים המממשים את ריבוי הערכים שלהם הוא מחויב, ערכים כגון קרבה לאל, אך גם 
העדר כאב, כבוד או עושר. איוב, לדוגמה, הקושר בין אהבה לבין האפשרות לממש 
את ריבוי ערכיו, מבקש להשיב את העבר אל ההווה ולהיות מאושר כפי שהיה לפנים:

אלך  לאורו  ראשי  עלי  נרו  בִהלו  ישמרני.  אלוה  כימי  כירחי־קדם  מי־יתנני 
עמדי  שַדי  בעוד  אהלי.  עלי  אלוה  בסוד  חרפִי  בימי  הייתי  כאשר  חשך. 
סביבותי נערי. בִרחֹץ הליכַי בֵחמה וצור יצוק עמדי פלגי־שמן. בצאתי שער 
עמדו.  קמו  וישישים  ונחבאו  נערים  ראוני  מושבי.  אכין  ברחוב  עלי־קרת 
לִחכם  ולשונם  נחבאו  קול־נגידים  לפיהם.  ישימו  וכף  במלים  עצרו  שרים 

דבקה. כי אֹזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני )איוב כט, 11-2(.

עבור וייל, זה אשר אינו משתוקק לאסון, כאיוב, יכול לחוות אותו במלוא מרירותו. 

ר‘ אברהם בן אליעזר הלוי )לעיל הערה 16(, עמ‘ 154.  40
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יהיה  בנו  שייפגע  שהאסון  כדי  מהאסון,  להימנע  מאמץ  כל  לעשות  “צריך  לכן, 
טהור בתכלית ומר בתכלית“.41 מתוך אלימות האסון אשר “קורעת את הנפש“ יכול 

להיכנס הנצח: “מבעד לקרע נכנס הנצח“.42 
שלא כקנאי המשתוקק לאבד את עצמו, ולפיכך אינו יכול לאבד את עצמו, איוב 
היה מסוגל לאובדן עצמי מוחלט. לכן, מנקודת מבט ויילית, בניגוד לרבי עקיבא 
והמרטירים, מתוך מצולות ייאושו הייתה שמורה האפשרות לאיוב דווקא, בדומה 

לישו, לזכות לאיחוד האוהב השלם ביותר עם האל. 
במילים אחרות, דווקא מאמין כאיוב, אשר אינו קושר בין מושג האהבה ומושג 
הקורבן, אשר מתנגד בכל מאודו לייסוריו, אשר מוחה, מסרב לוותר על כל אשר 
על  לוותר  מסרב  אשר  לאל,  אהבה  קורבן  לו  אשר  כל  באובדן  לראות  מסרב  לו, 
כאיוב, המבקש  דווקא מאמין  מותו,  אל  בדרך  מחייך  אינו  חייו, אשר  ועל  עצמו 
לשמר את נפרדותו ממושא אהבתו, מסוגל להשיג את האיחוד האוהב השלם ביותר 
עמו, איחוד הנחווה כנטישה מרה. למותר לציין שאין זה איחוד שאליו השתוקק 
איוב. ייתכן שמשום כך אומרת וייל, בחושבה על יחסיה שלה עם האל: “אני צריכה 

שאלוהים ייקח אותי בכוח“.43 

וייל, הכובד והחסד )לעיל הערה 8(, עמ‘ 113.  41
שם, עמ‘ 114.  42
שם, עמ‘ 92.  43
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 ״אבד תאבדון את כל המקומות״
הפולמוס על חובת השמדת עבודה זרה 

בספרות התנאית

ישי רוזן־צבי

א. מבוא
נכונות  בחוסר  ובראשונה  בראש  מתבטאת  וקנאותו  קנא,1  אל  הוא  המקראי  האל 
לסבול את נוכחותם של אלים אחרים וצלמיהם,2 וכן בדרישה, המופיעה במקומות 
שונים במקרא, לקנאות את קנאתו ולהעביר גילולים מן הארץ.3 משנת עבודה זרה 
מומרת  זרה  עבודה  חובת השמדת  לגמרי, שבה  שונה  תמונה  מציגה  זאת  לעומת 
שורשי  על  לעמוד  ביקשו  שונים  חוקרים  ממנה.  הנאה  ובאיסור  הרחקה  בחובת 
יש  והתנאי:  השני(4  הבית  בימי  גם  )הנמשך  המקראי  האתוס  בין  העמוק  הפער 
שעניינו  מהלך כלכלי,  או  גרידא,5  פוליטית  מחולשה  הנובע  ויתור  בכך  הרואים 

מונולטריה(  )או  מונותיאיזם  בין  מניח  שהוא  והקשר  במקרא,  לעמו  האל  קנאת  מוטיב  על   1
 T. Frymer-Kensky, In the Wake of the Goddesses: Women, Culture and ראו  למונוגמיה, 
 the Biblical Transformation of Pagan Myth, New York 1992, pp.146-147; J. Galambush,

Jerusalem in the Book of Ezekiel, Atlanta 1992, pp. 20-23
זה תמצית המהלך של הדיבר השני )על פי אחת החלוקות בחז“ל, הגורסת ש“אנוכי“ הוא דיבר   2
בפני עצמו, ראו מ‘ ברויאר, “חלוקת עשרת הדיברות לפסוקים ולדיברות“, ב“צ סגל ]עורך[, 
עשרת הדברות בראי הדורות, ירושלים תשמ“ו, עמ‘ 254-223(: “לא יהיה לך אלהים אחרים“, 
“לא תעשה לך פסל וכל תמונה“, “כי אנכי ה‘ אלהיך אל קנא“ )שמות כ, ג-ה; דברים ה, ז-ט(. 
על הקשר שבין איסור אלוהים אחרים, וקנאותו של האל שבבסיסה, לבין איסור עשיית כל 
פסל ותמונה )אף של האל עצמו(, ראו מ‘ ויינפלד, עשרת הדברות וקריאת שמע, תל אביב 

W. Propp, Exodus 19-40, Doubleday 2006, pp. 167-170 ;46-41 ‘2001, עמ
 M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic בייחוד באסכולה הדויטרונומיסטית, ראו  3
School, Oxford 1972, pp. 320-324 במהלך המאמר אשתמש חליפות במילים איבוד, כילוי 
והשמדה, כפי שהן משמשות במקרא )ראו למשל דברים ז, כב-כד: “לא תוכל כלותם מהר ]...[ 
והאבדת את שמם ]...[ עד השמידך אותם“(. בספרות חז“ל משמשות רק המילים כילוי ואיבוד 

)בתוספת פעלים פרטניים יותר כגון שריפה, כריתה, נתיצה(. 
ראו להלן הערות 46-42.  4

 S. Schwartz, “Gamliel in Aphrodite’s Bath”, in P. Schaefer (ed.), The Talmud ראו   5
Yerushalmi and Graeco Roman Culture, Tubingen 1998, pp. 203-217 תפיסתו זו השתלבה 
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לאפשר חיי מסחר תקינים,6 ואילו אחרים רואים בכך מהלך אידאולוגי עמוק יותר 
שנועד לאפשר “קיום־ביחד עם האויב“,7 ואף הכרה תאולוגית בכך שאין כל טעם 

בהשמדה שאינה מלווה בשינוי תודעתי של העובדים עצמם.8 
במתכונתה  זרה,  עבודה  ואיבוד  כילוי  חובת  כי  להראות  אבקש  זה  במאמר 
המקראית, לא נעלמה לחלוטין מן המשנה, אלא מציצה שם מבין השיטין. מתוך 
דקדוק ברמזים אלו אבקש לשחזר פולמוס רחב בשאלת חובת ההשמדה, ששורשיו 
במדרשי התנאים וענפיו במשנה עצמה. חשיפת פולמוס זה תסייע בידי לזהות באופן 
מדויק יותר את טיבו של המהלך המתבצע במשנה, ולהאיר מחדש את אופייה של 
האלטרנטיבה לקנאות המקראית המוצגת בה. מעבר לשאלת המוטיבציה לשינוי, 
אשר נידונה במחקר לא מעט, יש צורך לעמוד על טיבה המדויק של האלטרנטיבה 
החז“לית למודל המקראי, ועל המהלכים הפרשניים שאפשרו להמיר את הקנאות 
חשיפת  בעזרת  להאיר  אבקש  אלו  הקשרים  שני  את  והרחקה.  באיסור  המקראית 

הפולמוס התנאי וגילוייו במשנה.
הטיעון מפותח בשני שלבים: בחלקו הראשון של המאמר אבקש לחשוף מחלוקת 
עקרונית בין דבי ר‘ עקיבה ודבי ר‘ ישמעאל ביחס לחובת השמדת עבודה זרה, כפי 
על  תאבדון“(.  )“אבד  א-ג  יב,  לדברים  ומכילתא  הספרי  בדרשות  מתגלה  שהיא 
פסוקים אלו נשתמרו קטעי גניזה מן המכילתא לדברים, ועיון בהם מגלה תפיסה 
שונה באופן עקרוני מזו העולה מדרשות הספרי. בחלקו השני של המאמר אבחן 
את היחס להשמדת עבודה זרה במשנת עבודה זרה, פרקים ג-ד )“כל הצלמים“(. 
לאור החלק הראשון אטען כי המשנה אינה מתעלמת מחובת השמדת עבודה זרה 
ואף מפעילה טכניקות פרשניות שונות כדי לצמצם אותה  אלא מתפלמסת עמה, 
ולהגבילה. את הפרקים הללו במשנה אציע לקרוא כפולמוס עם השיטות, דבי ר‘ 

ישמעאל, שאותן נראה בחלק הראשון. 

 Imperialism and Jewish Society 200 BCE to 640 CE, Princeton :במהלך רחב יותר בספרו
 2001, pp. 165-174

השניה  במאה  וההיסטורית  הארכאולוגית  והמציאות  זרה  עבודה  “הלכות  אורבך,  א“א  ראו   6
ובמאה השלישית“, מעולמם של חכמים, ירושלים תשמ“ז, עמ‘ 178-125. 

 M. Halbertal, “Coexisting with the Enemy: Jews and Pagans in the Mishna”, G. Stanton  7
 and G. Strounsa (eds.), Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity,
 )neutral space( הלברטל מדבר שם על יצירת מרחב ניטרלי .Cambridge 1988, pp. 158-172
יכולים  ותרבויות שונות  ידי הזהויות הפרטיקולריות, ושבו אנשים מדתות  שאינו נקבע על 
לדור בכפיפה אחת: “רעיון הנייטרליות, המהותי כל כך לתפיסת הנאורות את הסובלנות, היה 
נוכח, לדעתי, כבר במשנה“ )עמ‘ 163(. הלברטל מוצא רעיון זה באופן הברור ביותר במעשה 

רבן גמליאל במרחץ )עמ‘ 166(.
נ‘ זהר, “עבודה זרה וביטולה“, סידרא, יז )תשס“א-תשס“ב(, עמ‘ 77-63. ניתוח וביקורת של   8

גישה זו ראו במאמרו של י‘ פורסטנברג בקובץ זה.
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החלק השני מתמקד בייחוד בפסוקים השונים הנדרשים במשנה )אשר לא זכו 
לתשומת לב במחקר כלל(. טענתי היא כי הדרשות המפוזרות לאורך מסכת עבודה 
זרה שותפות בדרכים שונות בפולמוס, בין השאר על ידי פירוש מחדש של המונח 
אלו  עיונים  מתוך  הטוטלי.  הכילוי  חובת  את  מסמן  המקראי  שבמקורו  “חרם“, 
אבקש לקרוא את משנת עבודה זרה כניסיון להציב אלטרנטיבה שיטתית לחובת 

השמדת עבודה זרה, אשר התפרשה כפשוטה בבית מדרשו של ר‘ ישמעאל.9 

ב. “אבד תאבדון“: ספרי מול מכילתא לדברים
בדברים יב, ב-ג מופיעה החובה החריפה והמפורטת ביותר של השמדת עבודה זרה: 
“אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים, אשר אתם ירשים אותם, את 
אלהיהם, על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת על עץ רענן. ונתצתם את מזבחתם 
ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסלי אלהיהם תגדעון, ואבדתם את 
שמם מן המקום ההוא“. בניגוד לפסוקים אחרים, כאן אין מדובר באיסור עשייה 
ועבודה, אלא בחובת כליה ואיבוד, ואף לא רק ביחס לפסלים ותמונות אלא ל“כל 
ס-סא  בספרי  מופיע  אלו  פסוקים  על  בכלל.  הגוים“,  שם  עבדו  אשר  המקומות 
ברובן לקטעים במשנתנו  126-125( מספר מצומצם של דרשות המקבילות  )עמ‘ 
קטע  גם  בידינו  ישנו  אלו  פסוקים  על  אמנם,  עליהן(.  נסמכות  הנראה  )וככל 
יותר,  הרבה  רחבות  דרשות  ובו  ישמעאל,10  ר‘  דבי  לדברים,  המכילתא  מן  גניזה 
השונות באופיין, ומופלגות הרבה יותר, מן המצוי בספרי. נבחן כמה מן הדרשות 

שבמכילתא ונשווה אותן למופיע בספרי ובמשנה: 

לשון “מכילתא“ ו“ספרי“ בסתם להלן מתייחסים למכילתא והספרי לדברים. הפניות סתמיות   9
למשנה, תוספתא, בבלי וירושלמי מכוונות למסכת עבודה זרה. הציטוטים הם על פי הנוסח 
צוין  זה  “מאגרים“ של האקדמיה ללשון העברית. במקום שסטיתי מנוסח  המופיע בתוכנת 

הדבר בהערות. 
הקטע פורסם לראשונה ע“י ש“ז שכטר, הופיע במהדורת “מדרש תנאים“ של ד“צ הופמן, עמ‘   10
62-58, ופורסם מחדש אצל מ“י כהנא, קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, ירושלים תשס“ה, 
)על פיו הציטוטים להלן(. קטעים אלו הם המקור המובהק היחיד להשוואה   348-347 עמ‘ 
גניזה  קטעי  אין  ד-ה  כ,  על שמות  זרה.  עבודה  לאיסור  בתי המדרש  שני  הדרשות של  בין 
משוחזרות   )148-147 )עמ‘  אפשטיין־מלמד  במהדורת  והדרשות  דרשב“י,  המכילתא  של 
ממדרש הגדול )להלן הערה 35(; על שמות לד, יג-יד אין מכילתא דר“י כלל )ביחס לדרשות 
 M. Kahana, “The Halakhic Midrashim”, המשוחזרות במכילתא דרשב“י, שם ]עמ‘ 222[, ראו
 S. Safrai et al. [eds.], The Literature of the Sages, Part 2 (CRINT IV), Assen 2006, pp.
esp. p. 75 ,3-105, ועל דברים ד, טז-יח; ז, ה אין ספרי וככל הנראה גם לא הייתה מכילתא 

)וזו אכן אינה משוחזרת אצל הופמן, ראו כהנא, שם, עמ‘ 100(.
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א. משנה ג, ה מבחינה בין איתני הטבע עצמם, ההרים והגבעות, שאינם נאסרים 
על ידי עבודה, לבין “מה שעליהן“ שנאסר. מתוך כך שואלת המשנה: “מפני מה 
אשירה אסורה?“ ומשיבה: “מפני שיש בה תפיסת יד אדם וכל שיש בו תפיסת יד 
אדם אסור“. שאלת המשנה מתבהרת מתוך השוואתה למכילתא לדברים יב, ב:11 
“ותחת כל עץ רענן — לא )תחת(12 כל עץ רענן. תלמוד לומר: ‘ואת אשריו תכרתון‘ 
)שמות לד, יג( — מכל מקום“. לאמור, כשם שדרשנו “על ההרים“, “על הגבעות“ 
דווקא, ואילו ההרים והגבעות עצמם אינם נאסרים, כך היה ראוי לדרוש גם “תחת 
כל עץ“, ולא העץ עצמו.13 בתשובה מוצגת במשנה הבחנה בין הר, שמקורו טבעי, 
יד אדם  בו תפיסת  וכל שיש  יד אדם  נטעו: “מפני שיש בה תפיסת  לעץ, שאדם 
אסור“.14 כעין שאלת המשנה מופיע גם בספרי ס, אלא ששם הומרה לשון ‘אסור‘ 

ב‘פסול‘.15 במכילתא לדברים, לעומת זאת, נמצא ניסוח שונה לגמרי: 

אף  הימים  אף  הגבעות  אף  ההרים  אף   — ב(  יב,  )דברים  תאבדום“  “אבד 
הנהרות אף המדברות במשמע, תלמוד לומר “ונתצתם וג‘“ )שם, ג( — אלו 
ויצאו, מוצא מן הכלל ללמד על הכלל: מה אלו מיוחדין שיש  היום בכלל 
בהן תפיסת יד עבודה זרה הרי הן בכלל כלֵה ואבֵד, אף כל שיש בו תפיסת יד 

עבודה זרה כלה ואבד.

יד“, אלא שיש  “תפיסת  הוא  הן במכילתא הקריטריון הקובע  ובספרי  הן במשנה 
ביניהם בכל זאת שני הבדלים משמעותיים. הראשון נוגע לטיב הלימוד: במשנה 

בבבלי מה ע“ב בשם ר‘ יוסי בר‘ יהודה.   11
אשגרא בקטע הגניזה, והופמן מחקו במהדורתו )עמ‘ 59( וכן אינו במקבילה שבבבלי.   12

השוו למחלוקת במשנה ג, ז: “אי זו היא אשירה? כל שתחתיה עבודה זרה. ר‘ שמעון אומר: כל   13
שעבדין אותה“, וברי שתנא קמא נסמך על הפסוק שלנו. אמנם המחלוקת כאן היא רק בהגדרת 

אשירה, אך לכולי עלמא גם האשירה עצמה אסורה. 
נראה כי גם את דרשת ר‘ עקיבה המופיעה כאן במשנה יש לקרוא כתשובה לשאלה זו, שכן   14
הוא מפרש את המילים “תחת כל עץ רענן“ באופן שאינו מפקיע את העץ עצמו מאיסור, אלא 
רק קובע כי “כל מקום שאת מוצא הר גבוה וגבעה נשאת ועץ רענן דע שיש שם עבודה זרה“. 
ספק בעיני אם זהו מובנה המקורי של הדרשה )שכן היא אינה מבחינה בין עץ לבין הר וגבעה(, 
אך נראה שלשם כך הובאה במשנתנו, וכן עולה מעיצוב הדרשה בספרי ס, שם היא מופיעה 
מיד לאחר השאלה “מפני מה“, בלא שתשובת המשנה חוצצת ביניהן. הקשר זה הופך מפורש 
בבבלי מה ע“ב, שם הקדימו לדרשת ר‘ עקיבה את השאלה: “ואלא ‘תחת כל עץ רענן‘ למה 
לי?“ )השוו גם לנוסח כ“י רומי בספרי שם ]בכתב אחר![: “בכל מקום שאתה מוצא עץ רענן דע 

שיש שם עבודה זרה“, אך אפשר שזהו תיקון בהשפעת הבבלי(. 
השוו לחילוף דומה ביחס למונחים ההופכיים: “זה היה מעשה והכשירו“ )משנה ד, יא(, ואילו   15
ירושלים  ומבוא,  ביקורתית  מהדורה  זרה:  עבודה  משנה  רוזנטל,  )ד‘  “והתירו“  בבל  בנוסח 

תשמ“א, עמ‘ 159(. 
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ובספרי דרשות דיוק מן המילה “על“, ואילו בדבי ר‘ ישמעאל מידה האופיינית לבית 
הקריטריון  ובספרי  במשנה  בעוד  יותר:  עוד  השני משמעותי  ההבדל  זה.16  מדרש 
קובע לעניין איסור עבודה זרה, במכילתא זהו קריטריון לכילוי ואיבוד. לשון אחר, 
במשנה ובספרי מתורגמת חובת הכילוי שבפסוקים לאיסור ופסול, ואילו במכילתא 

היא נותרת כפשוטה: “כלה ואבד“. 

לאשירה,  ביחס  גם  נמצא  המכילתא  לבין  והמשנה  הספרי  בין  דומה  הבדל  ב. 
שעליה נאמר במפורש “ואשריהם תשרפון באש“ )דברים יב, ג(. וכך שנינו בספרי 
שנאמר  אסור,  זה  הרי  זרה  עבודה  לשם  מתחילה  שנטעו  “אילן   :)126 )עמ‘  סא 
ואשריהם תשרפון באש“. גם כאן, כמו לעיל, ממירה הדרשה את הכילוי שבפסוק 
אלא  זו  דרשה  אין  למעשה  במשנה.  לפסיקת  בהתאם  וזאת  באיסור,  )“תשרפון“( 
לשון המשנה )ג, ז(, בתוספת ראייה מן הפסוק. במכילתא לעומת זאת נדרש פסוק 
ויניחם?  ‘ושברתם את מצבותם‘ — שומעני ישברם   ]...[“ זה כחובת כילוי טוטלי: 
תלמוד לומר ‘ואשירהם תשרפון באש‘“. דרשה זו, כפי שנראה להלן, מפרשת את 
חובת הכילוי האמורה כאן על כל עבודה זרה שהיא, ולאו דווקא על אשירה. על 
המחייב  יב,  בדברים  שהפסוק  לב  לשים  יש  זה  קיצוני  פרשני  מהלך  לבאר  מנת 
אשירה בשרפה, סותר פסוקים אחרים המדברים דווקא על כריתת אשירות )שמות 
לד, יג; דברים ז, ה(. במקום אחד אכן קובע הספרי שיש לכרות את האשירה: “ר‘ 
אליעזר אומר מנין לקוצץ את האשרה שחייב לשורשה, תלמוד לומר ואבדתם את 
שמם“.17 גם במכילתא מובאים הפסוקים הדורשים כריתת אשירה כראיה לכך שיש 
לאבד את העץ עצמו ולא רק את מה שתחתיו: ““ותחת כל עץ רענן — לא כל עץ 
רענן? תלמוד לומר ‘ואת אשריו תכרתון‘ — מכל מקום“.18 בשני המדרשים אם כן 
מתפרשים הפסוקים הדורשים כריתת אשרות כפשוטם, ואילו הפסוק בדברים יב, 
הסותר אותם, נעקר מפשוטו ומתפרש מחדש; אלא שבספרי הפסוק מתפרש מחדש 
זה  הבדל  בכלל.  זרה  עבודה  על  החלה  שריפה  כחובת  במכילתא  ואילו  כאיסור, 

משקף שוב את דרישות הכילוי המחמירות הרבה יותר במכילתא. 

זוהי המידה השמינית במניין שלוש עשרה מידות )ברייתא דר‘ ישמעאל, א, ספרא מהדורת   16
פינקלשטיין ]ניו יורק תשמ“ג[, כרך ב, עמ‘ 4(. במכילתא באה דרשת ר‘ יוסי הגלילי בהמשך 
בנפרד, ואילו דרשת “עליהן“ מופיעה ביחס לעובד “בהמה טהורה ועוף טהור“ שאינם נאסרים. 

שם, עמ‘ 127. השוו בבלי מה ע“ב.   17
“ואשריהם תשרפון באש“, אך במכילתא  ז:  מובא הפסוק הסמוך בדברים  במקבילה בבבלי   18
חובת איבוד האשרה נדרשת מן הפסוק בשמות — שם מדובר בכריתה המתאימה דווקא לעץ — 
ולא מן הפסוק בדברים, המדבר על שריפה, המתאימה )ואכן נדרשת( לכל עבודה זרה שהיא. 

כך נפתרת במכילתא הסתירה בין הפסוקים.
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ג. על המילים “ונתצתם את מזבחותם“ נדרש במכילתא יב, ג: 

שומעני  מצבותם“.  את  “ושברתם  לומר  תלמוד  ויניחם,  יתצם  אני  שומע 
ויניחם, תלמוד לומר ‘“ואשריהם תשרפון באש“. שומע אני ישרפם  ישברם 
ויניחם,  יגדעם  אני  שומע  תגדעון“.  אלהיהן  “ופסילי  לומר  תלמוד  ויניחם, 
כלה  כלאה,  אבידת   — ההוא“  המקום  מן  את שמם  “ואבדתם  לומר  תלמוד 

והשחת ושרוף ואבד והעבירן מן העולם.

דרשה זו קוראת את הפעלים השונים שבפסוק, התובעים כילוי לסוגים שונים של 
עבודה זרה, כרצף הוראות אחד החל על אותו אובייקט עצמו. כל עבודה זרה דורשת 
את כל סוגי הכילוי שבפסוק.19 בספרי אין דרשה דומה לזו, ובמקום זה מופיעה שם 
הנח לו,  דרשה המקבילה להוא אמינא )“שומע אני“( שכאן: “נתצתה את המזבח 
על  מתבססת  הספרי  דרשת   .)]127 ]עמ‘  סא  )ספרי  לה“  הנח  המצבה  את  שברת 
קריאת כל פועל כמתייחס לאובייקט אחר, כפשוטו של מקרא.20 אמנם, לשון “הנח 
המופלגת  הדרשה  פי  על  מתבארת  והיא  פולמוסית,  כאמירה  נראית  בספרי  לה“ 
מדרשת  אובייקט.  לאותו  כמתייחסים  כולם  הפעלים  את  הדורשת  במכילתא, 
הספרי ברור כי ההוא אמינא בדרשת המכילתא אינה סתמית, וכי משתקף כאן אכן 
פולמוס בין שתי מגמות, מקילה ומחמירה.21 המכילתא אינה מסתפקת באקט חלקי 
של שבירה, כבספרי,22 אלא דורשת כילוי טוטלי: “והעבירם מן העולם“, ממש.23 
אכן בסופה של הפסקה נדרשות המילים החותמת את הפסוק: “ואבדתם את שמם“ 
כ“אבידת כלאה“,24 כלומר כילוי מוחלט, וכדי להדגיש זאת מוסיפה שורת פעלים 

המבטאים כילוי טוטלי זה.25 

כיוון שלכל פועל בפסוק מושא אחר )נתיצה למזבח, שבירה למצבה, שריפה לאשירה וגידוע   19
לפסלים(, ברי כי הדרשה אינה מכוונת למצבות דווקא, אלא לכל עבודה זרה שהיא. 

השוו תוספתא ד, ד: “את שדרכו לישפך ישפך, לישרף ישרף, לקבר יקבר“.   20
התופעה של הוא־אמינא מדרשית המשקפת דעות קיימות, שעמן מתפלמס המדרש, מודגמת   21

במקומות שונים בספרו של מ‘ הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן, ירושלים תשנ“ז. 
השוו תוספתא ו, ח )עמ‘ 469(: “מזבח שנפגם כולו אסור עד שינתץ“.   22

המשנה מתייחסת ל“שברי צלמים“ )ג, ב( ואף כאלו ש“כיוצא בהן נעבד“ )שם(, ואם כן ברור   23
שאין כאן כילוי מוחלט. 

אפשר שדרשו “ואבדתם את שמם“ מלשון להׁשים ׁשממה )תודה לידידי עזן ידין על הצעה זו(.   24
כנגד חמשת הפעלים  והעבירן(  )כלה, השחת, שרוף, אבד  בנוסח המכילתא חמישה פעלים   25
המקראיים. שניים )שרוף ואבד( לקוחים מן הרשימה המקראית, ואילו שני הראשונים מופיעים 
במקומות אחרים במקרא בהקשרים אלו )כילוי: דברים ז, כב; השחתה: הן כחטא — דברים 
ד, כה, והן כעונשו — שם, לא(. נראה כי הרשימה נטלה את הפעלים הכלליים, המתאימים 
לסוגים שונים של ע“ז: שריפה ואיבוד, ואילו את הספציפיים )ניתוץ, שבירה וגדיעה( המירה 
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דרשה דומה מופיעה בשם ר‘ נתן, תלמיד ר‘ ישמעאל, במכילתא דר“י, פסחא 
‘שפטים‘26  ‘שופטי‘  ‘שפוט‘  יב(  יב,  )שמות  ‘שפטים‘  אומר  נתן  “ר‘   :)24 )עמ‘  ז 
עצמו  לאל  אמנם  מיוחסים  הדברים  כאן  נשרפים“.27  נגדעים  נבקקים  נרקבים   —
העושה שפטים “בכל אלהי מצרים“, אך נראה שאין זה אלא תרגום תאולוגי של 
הלכות איבוד עבודה זרה על פי שיטת ר‘ ישמעאל, המפעילה צורות כילוי שונות 

על אותו אובייקט עצמו: “כלה והשחת ושרוף ואבד והעבירן מן העולם“.28 
בהמשך הדברים מצוטטת במכילתא לדברים הלכה: “מיכן אמרו הראוי לשריפה 
שרוף ואת שאינו ראוי לשריפה שוחק וזורה לרוח או מיטיל לים או שף בארץ עד 
ישמעאל,  ר‘  משנת  שזוהי  ואפשר  במשנתנו,29  מופיעה  אינה  זו  הלכה  שתכלה“. 
ולפיה “שוחק וזורה לרוח או מטיל לים“ אינו מיוחד רק לכלים, כבמשנתנו )ג, ג(, 

אלא לעבודה זרה בכלל.30

בפעלים כלליים יותר, המאפשרים לייחס אותם לכל ע“ז שהיא. אכן, הפועל האחרון )“העבירן 
מן העולם“( אינו משמש באופן זה במקרא כלל, והוא מיועד להציג את הכילוי הטוטלי, כנגד 
“ואבדתם את שמם“ המקראי. דרשה דומה מופיעה גם בכ“י רומי לספרי סא )עמ‘ 126(, וראו 
פינקלשטיין על אתר שהיא לקוחה ככל הנראה מן המכילתא. אמנם בנוסח שבכ“י רומי הותאמו 
כבר הפעלים לנוסח המקרא, ולפיכך לאחר הכילוי )הלקוח מן הדרשה “אבידת כלאה“( מופיע 
שם “שרוף שבור גדוע“. נוסח המכילתא מחוזק מן המקבילה בדרשה אחרת מדבי ר‘ ישמעאל, 
במכילתא דעריות )ספרא, אחרי מות ח, ג, על פי כ“י ותיקן 66(: “אמר הכתוב השחת שרוף 
וכלי והעבירן מן העולם“. אף שזהו נוסח קצר יותר מזה המופיע במכילתא לדברים, הרי שגם 
בו מופיעים שני הפעלים שאינם בפסוק — השחתה והעברה — החסרים בכ“י רומי בספרי. על 
שיוכה של פרשה זו בספרא לדבי ר‘ ישמעאל, ראו י“נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, 

ירושלים תשי“ז, עמ‘ 640. 
על טכניקה מדרשית זו המפרקת מילים לרכיביהן הלשוניים, ראו ש‘ נאה, ״אומנות הזיכרון,   26
מבנים של זיכרון ותבניות של טקסט בספרות חז“ל״, מחקרי תלמוד, ג, ירושלים תשס“ה, עמ‘ 

 .576
השוו גם לדרשה המובאת בשם ר‘ נתן )בשתי המכילתות!( ביחס למכת בכורות: “מכיון שהיה   27
בכור מת לאחד מהן היה עושה לו איקונין שלו ומעמידה בתוך ביתו, ואותו הלילה נשחקת 
ונדקת וניזרת“ )מכילתא דר“י פסחא יג ]עמ‘ 44[, וכיוצא בו מכילתא דרשב“י יב, ל ]עמ‘ 29[(. 
סתמית:  דרשה  דר“י  במכילתא  מופיעה  נתן  ר‘  דרשת  לפני   .)15 )עמ‘  ה  פרשה  שם  השוו   28
“שפטים — משונים זה מזה, של אבן היתה נמסת, של עץ היתה מרקבת, של מתכת נעשת 
חלודה“. דרשה דומה מופיעה במכילתא דרשב“י יב, יב )עמ‘ 15(, והיא אכן נראית כשיטת 
“נתצתה  אחר:  לאובייקט  כמתייחס  איבוד  כל  הקוראת  לעיל,  שראינוה  כפי  עקיבה  ר‘  דבי 
את המזבח הנח לו, שברת את המצבה הנח לה“ )ספרי סא ]עמ‘ 127[(, לעומת שיטת דבי ר‘ 

ישמעאל המחילה את פעלי האיבוד השונים על אותו אובייקט עצמו.
במשנתנו  מופיעה  אחת  רק  כאן,  לדברים  המכילתא  אמרו“ שבפסקת  ה“מיכן  ארבעת  מבין   29
)“מיכן אמרו שלשה בתים הן, שלשה אבנים הן, שלוש אשרות הן“ ]משנה ג, ז[(. על יחס “מיכן 
אמרו“ בדבי ר‘ ישמעאל בכלל למשנת רבי, ראו י“נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים 

תש“ח, עמ‘ 739-733; כהנא )לעיל הערה 10(, עמ‘ 57-56.
אמנם, אין ההלכה שב“מיכן אמרו“ זהה לדרשה שלפניה, שכן לפי ה“מיכן אמרו“ אין צורך   30
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ד. על המילים “אבד תאבדון“ נדרש במכילתא לדברים עוד: 

“אבד  לומר  תלמוד  הרבה,  פעמים  יאבדם  אחת  פעם  אבדם  אפילו  ומניין 
יאבדום מכל  תאבדון“ כדברי ר‘ עקיבה. ומניין אפילו אבדום ממקום אחת 
המקומות תלמוד לומר “אבד תאבדון“. ר‘ ישמעאל אומר: “כל הימים אשר 

אתם חיים על האדמה אבד תאבדון“. 

מסכימים  החכמים  שני  בלבד.31  פרשנית  אלא  הלכתית  מחלוקת  כאן  נראה שאין 
עקיבה  שר‘  אלא  ונבנתה,  חזרה  אם  הרבה  פעמים  זרה  עבודה  אותה  לאבד  שיש 
ר‘ ישמעאל קורא את  ואילו  דורש את הריבוי מלשון הכפילות שבפסוק, כדרכו, 
הכפילות כלשון בני אדם, ואת הריבוי הוא לומד מקריאה רצופה של הפסוק עם 
קודמו )“כל הימים“(. החשוב לענייננו הוא שבמכילתא מוצג הלימוד לכולי עלמא 
כנוגע לחובת איבוד ע“ז. בספרי, לעומת זאת, מופיעה על המילים “אבד תאבדון“ 
דרשה שונה: “מנין אתה אומר שאם קיצץ אשירה והחליפה אפילו י‘ פעמים שחייב 
לשוב  הצורך  את  לומדים  זו  בדרשה  גם  תאבד‘“.  ‘אבד  לומר  תלמוד  לקוצצה, 
ולפעול אם האיסור חוזר, והדרשה מקבילה על כן לדברי ר‘ עקיבה במכילתא הן 
בטכניקה המדרשית )כפילות( הן בלשון )“אפילו י‘ פעמים“, “פעמים הרבה“(. אלא 
שתוכן הדרשות שונה מאוד, שכן בספרי אין מדובר בכילוי עבודה זרה, אלא אך 
ורק בקיצוץ הענפים החדשים שיצאו מאז שהעץ הוקדש כאשירה, כמפורש במשנה 
ג, ז )“נוטל מה שהחליף“(. כיוון שהתפיסה המיוחסת לר‘ עקיבה במכילתא אינה 
מופיעה בשום מקום במשנה ובספרי, ובספרי אף מופיעה דרשה שונה על פסוק זה, 
עולה האפשרות, לכל הפחות בדרך שמא, שהמכילתא עיצבה את שיטת ר‘ עקיבה, 

לעשות את כל הכיליונות באותו האובייקט, אלא רק “שאינו ראוי לשריפה שוחק“. בפסקה 
בו  “כל שיש  לבין ה“מיכן אמרו“ שאחריהן:  בין דרשות המכילתא  אי התאמות  וכמה  כמה 
תפיסת יד עבדה זרה כלה ואבד. מיכן אמרו העובד ]...[ זרעים אילנות וירקות חייב סקילה 
והן אסורין בהנייה“. כילוי ואיבוד מול איסור הנאה; “אשר עבדו שם הגוים — אינם אסורין 
עד שישתמש בהן. מיכן אמרו עבודה זרה שלנכרי אסורה מיד ושלישראל משתעבד דברי ר‘ 
ישמעאל, ר‘ עקיבא אומר של ישראל מיד ושלנכרי משתעבד“. ה“מיכן אמרו“ מתאים דווקא 
לשיטת ר‘ עקיבה )היא שיטת ר‘ ישמעאל בברייתא בבבלי נא ע“ב(; “ופסילי אלהיהן תגדעון 
— זו שהיתה נטועה ועבדה. מיכן אמרו: שלושה בתים הן, שלשה אבנים הן, שלש אשרות 
שהיו  כאלה  לבין  זרה  לעבודה  מראש  שנעשו  ואשרות  מצבות  בין  שבדרשה  ההבחנה  הן“. 
קיימים ואז נעבדו )השוו בבלי מה ע“א( אינה מתאימה להבחנה שבמשנה המצוטטת כאן )ג, 
ז(. אי התאמה בין הדרשות ובין ה“מיכן אמרו“ שאחריהם רגילה מאוד במדרשי ר‘ ישמעאל, 

ראו אפשטיין )הערה קודמת(, עמ‘ 751-747.
 A. Yadin, Scripture as Logos: Rabbi Ishamel and the Origins of  על סוג מחלוקות אלו, ראו  31

 Midrash, Philadelphia 2004, pp. 2-3
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טוטלית,  השמדה  חובת  שישנה  לדרכה,  בהתאם  כולה,  המחלוקת  את  ולמעשה 
וכרגיל במדרשי התנאים, המציגים גם את השיטה ההפוכה בלשונם ובדרכם.32

“אבד  לפסוקי  מעבר  נוספות,  דרשות  גם  להסביר  עשויה  האסכולות  מחלוקת 
תאבדון“. כך למשל אפשר שמחלוקת זו היא הרקע לדרשת המכילתא דר“י, בחדש 
ו )עמ‘ 225( על איסור עשיית דמות: “ואשר במים מתחת לארץ )שמות כ, ד( — כל 
כך רדף הכתוב אחר יצר הרע שלא ליתן מקום למצוא לו אמתלת היתר“.33 אורבך 
]...[ באים להוציא מכלל דרשותיהם של תנאים אחרים“.34  מציע כי “דברים אלה 
הנתפסת  עקיבה,  ר‘  דבי  גישת  כנגד  ישמעאל  ר‘  דבי  פולמוס  שזהו  בעיני  דומה 
עולה מהשוואת דרשות שונות בשתי  אכן  זה  פולמוס מעין  היתר.  כאן כאמתלת 

המכילתות לשמות ביחס לאיסור עשיית פסל ותמונה.35 

ראו כהנא )לעיל הערה 10(, עמ‘ 36-35.  32
דרשה זו מופיעה בסוף מהלך מדרשי ארוך ומפורט )עמ‘ 225-224( הכורך יחד את הפסוקים   33
השונים על איסור עשיית דמויות ופסלים בתורה )שמות כ, כג; ויקרא יט, ד; כו, א; דברים 
ד, טז-יט; טז, כא( על מנת להציג זאת כאיסור מוחלט, הן ביחס לחומרים האסורים הן ביחס 
לדמויות האסורות. גיבושם יחד של הפסוקים השונים במתכונת רטורית קבועה של “יכול לא 
יעשה X אבל יעשה Y? תלמוד לומר“, מציג אותם כרכיבים באיסור רחב אחד. אף אם נוכל 
להצביע על יוצאים מכלל האיסור )כטענת י‘ בלידשטיין, “מחקרים במסכת עבודה זרה פרק 
א וביחס חז“ל ליצירת צורות“, עבודת דוקטור, ישיבה־אוניברסיטה, ניו יורק 1968, עמ‘ 214-
215(, המדרש עצמו אינו עושה זאת, אלא אדרבה, מציג זאת כאיסור מוחלט שאין ממנו מנוס. 
עניין זה מתבהר בסופו של המהלך, כאשר המדרש קובע כי הפירוט הרב שבכתוב מכוון נגד 
“אמתלת ההיתר“ של יצר הרע, המנצל כל פרצה אפשרית בחוק. על דמותו זו של היצר והרקע 
לה, ראו מאמרי, “‘דברה תורה כנגד היצר‘: דבי ר‘ ישמעאל ומקורו של יצר הרע“, תרביץ עו 

)תשס"ז(, עמ׳ 79-41.
אורבך )לעיל הערה 6(, עמ‘ 154. לדעת אורבך השיטה המקילה שעמה נאבקת דרשה זו היא   34
דרשת ר‘ ישמעאל במכילתא בחדש י )עמ‘ 239(, האוסרת עשיית דמויות שמימיות דווקא, אך 

ראו כנגד זאת בהערה הבאה. 
על הפסוק בשמות כ, ד מובאות במכילתא דרשב“י )מהדורת אפשטיין־מלמד, עמ‘ 147( שתי   35
דרשות, המשוחזרות על פי מדרשי תימן. הראשונה על פי ספר מאור האפלה )מהדורת קאפח, 
לדרשת  קרובה  הראשונה  הדרשה  תד-תה(.  )עמ‘  הגדול  מדרש  פי  על  והשנייה  תעב(  עמ‘ 
אותה“,  ואעבוד  צורה  אעשה  תאמר  “שמא  בראשיתה:  שנוסף  אלא  דלעיל  דר“י  המכילתא 
בלידשטיין  הצעת  ראו  לבדה.  עשייה  על  ולא  בפועל  עבודה  על  רק  הוא  שהאיסור  כלומר 
)לעיל הערה 33(: “שמא חסרון משפט זה במכילתא דר“י ונוכחותו במכדרשב“י אינו מקרה, 
ואין האחד מפרש מה שסתום בחברו, אלא חולקים המקורות דוקא בנקודה זו“ )שם, עמ‘ 216(. 
ניתן לחזק הצעה זו מן הדרשות על פסוק כ: “לא תעשון אתי אלהי כסף וגו‘“. במכילתא דר“י, 
בחדש י )עמ‘ 239( לומדים ר‘ ישמעאל ור‘ נתן מן הפסוק את איסור עשיית דמויות )“דמות 
שמשמשין לפני במרום“ או “הריני עושה כמין דמות“(, ואילו ר‘ עקיבה דורש זאת לעניין אחר 
לגמרי, שאינו קשור לאיסור צלם כלל )“הבאתי עליכם את הייסורין תנו הודייה“(. בסופן של 
דרשות המכילתא דר“י על פסוק זה )עמ‘ 241( מופיע גם איסור עשיית צלם לנוי )להלן הערה 
78(, ואילו במכילתא דרשב“י אין על פסוק זה כל דרשה )אף שנשתמרו בגניזה דרשות על 
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הדרשות המופלגות מדבי ר‘ ישמעאל על “אבד תאבדון“ מתאימות לגישת אסכולה 
לדבר  “רגלים  בספרו:  השל  א“י  שניסחה  כפי  יותר,  רחב  באופן  זרה  לעבודה  זו 
 ]...[ שבניגוד לדעה האומרת שבתקופת הבית השני יצא דעבודה זרה מת בקרבם 
“לדעתו  בישראל“,  מרקד  עדיין  זה  שיצר  ישמעאל  רבי  של  מדרשו  בבית  סברו 
דבר   ]...[ למקום  אדם  שבין  מצוות  וכמה  לכמה  אב  בניין  אלילים  עבודת  איסור 
זה הרמיז לנו ר‘ ישמעאל בהרבה מקומות“.36 השל מתבסס בראש ובראשונה על 
ישמעאל37  ר‘  דבי  במדרשים  כב-לא(  טו,  )במדבר  השגגות  פרשת  של  פירושה 
“עבודה  כגון:  המופיעות שם,  המופלגות  ולדרשות  דווקא,  זרה  בעבודה  כעוסקת 
בעשר  כופר  זרה  בעבודה  המודה  “כל  וכן  שבתורה“38  המצוות  ככל  שקולה  זרה 
מצוות“.39 ר‘ ישמעאל מפרש שם אף את דין הכרת על חטא שבמזיד )“והנפש אשר 
תעשה ביד רמה“( כמתייחסת לעבודה זרה דווקא,40 וזאת בניגוד לפירושי התנאים 
האחרים שם )“זה צדוקי“, “זה אפיקורס“ וכולי(. אמנם לדרשה זו מקבילה מסופקת 

גם בדבי ר‘ עקיבה,41 והדברים זוקקים עיון נפרד. 

הפסוקים שלפני ושאחרי ]ראו מהדורת אפשטיין־מלמד, עמ‘ 155, שורה 31[(. אמנם, נושאים 
אלו זוקקים ליבון רחב יותר ממה שניתן להציע כאן. ענייני במאמר זה הוא בעיקר במחלוקת 
הבתים ביחס לצלמים של גויים )“אבד תאבדון“(, ולא לאיסור עשייתם על ידי יהודי )“לא 
תעשה פסל“(, שחלותו, במכילתא דר“י לפחות, רחבה הרבה יותר. על יחס המקורות התנאיים 
לאיסור עשיית הצורות ראו בלידשטיין, שם, עמ‘ 275-202; י‘ שטרן, “אמנות הדמות בהלכה 

בתקופת המשנה והתלמוד“, ציון, סא )תשנ“ו(, עמ‘ 413-403, והדברים דורשים עיון נפרד. 
א“י השל, תורה מן השמיים באספקלריה של הדורות, ח“א, לונדון תשכ“ב, עמ‘ 34-33. השל   36
מערב כדרכו מדרשים דבי ר‘ ישמעאל יחד עם מקורות המיוחסים לר‘ ישמעאל בכל רחבי 
ספרות חז“ל. לטענתו הראשון שהבין את עומק המשמעות של מהלכו של ר‘ ישמעאל הוא 

הרמב“ם, שהעמיד את העבודה הזרה כבסיס למצוות כולם. 
ספרי במדבר קיא-קיב )עמ‘ 122-116(; מכילתא דר“י, פסחא ה )עמ‘ 15(.  37

מכילתא דר“י, שם )השוו בבלי, הוריות ח ע“א(. ההקשר במכילתא הוא הקדמת לקיחת הפסח   38
לשחיטתו ארבעה ימים: “לפי שהיו ישראל שטופין בעבודה זרה במצרים“. 

ספרי במדבר קיא )עמ‘ 116(. השוו ספרי דברים נד )עמ‘ 122(: “כל המודה בעבודה זרה כופר   39
בכל התורה כולה“.

ספרי במדבר קיב )עמ‘ 121(: “ר‘ ישמעאל אומר בעבודה זרה הכתוב מדבר שנאמר: ‘כי דבר   40
ייי בזה‘ — שביזה על דיבור הראשון שנאמר למשה מפי הקב‘ה, שנאמר: ‘אנכי ייי אל‘יך‘, ‘לא 
יהיה לך‘“. השוו גם לדרשות בבבלי הוריות ח ע“א-ע“ב: “דבי ר‘ ישמעאל תנא: ‘את כל אשר 
צוה יי‘י אליכם ביד משה‘ — אי־זו היא מצוה שהיא בדבורו של מקום וצואה על ידי משה, הוי 
אומר זו עבודה זרה. דבי ר‘ ישמעאל תנא: ‘למן היום אשר צוה יי‘י והלאה לדורותיכם‘ — אי־זו 
היא מצוה שהיא תחלה הוי אומר זו עבודה זרה“. על דרשות אלו, ותפיסת דבי ר‘ ישמעאל את 
“אנוכי“ ו“לא יהיה לך“ כדיבור אחד, פותח, שעניינו עבודה זרה, ראו ב‘ שוורץ, “אנוכי ולא 
יהיה לך מפי הגבורה שמענום“, ש‘ יפת )עורכת(, המקרא בראי מפרשיו: ספר הזכרון לשרה 

קמין, ירושלים תשנ“ד, עמ‘ 197-170. 
287; משוחזר על פי מדרש הגדול על אתר, עמ‘ רמד(:  )עמ‘  טו, לא  זוטא  ראו סתם ספרי   41
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לאיסור  הפירושים  מן  כעולה   — המחלוקת  את  להרחיב  נבקש  אם  בין  אמנם, 
עשיית צלם וכדעת השל — ובין אם לאו, הרי לכל הפחות ביחס לחובת השמדת 
עבודה זרה ניכר הבדל ברור ושיטתי בין שני בתי המדרש. אכן, ככל שידי משגת 
אין למצוא כלל בדבי ר‘ עקיבה דרישה ל“אבידת כלאה“ של עבודה זרה, מעין זו 

שבדבי ר‘ ישמעאל. 
יותר  קרובה  זרה  עבודה  להשמדת  ביחס  ישמעאל  ר‘  בדבי  המתגלה  העמדה 
לעמדות המסורתיות,42 לא רק כפי שהן מופיעות במקרא, אלא גם במציאות של 
ימי הבית השני ואחריו. כפי שציינו רבים, במקורות שונים מתגלה יחס חריף ולא 
מתפשר כלפי עבודה זרה,43 וחובת ההשמדה אף יושמה בפועל כאשר היה הדבר 
אצל  המקדש,45  במגילת  גם  מתגלה  זרה  עבודה  כלפי  כמו־מקראי  יחס  אפשרי.44 

“עבודה זרה קודם לכל הכריתות“, והשוו ספרא חובה א, ז )עמ‘ 120(. ראו גם הצעתו של א‘ 
94, שר‘ ישמעאל  שמש, עונשים וחטאים: מן המקרא לספרות חז“ל, ירושלים תשס“ג, עמ‘ 

אינו מתייחס בדבריו לפרשה כולה אלא למילים “כי דבר ה‘ בזה“ בלבד.
רק קרובה יותר, שכן גם העמדות הרדיקליות יותר בחז“ל אינן מגיעות לכדי הקיצוניות של   42
על  למשל  מתוארים  שהדברים  )כפי  ראליים  שיקולים  אף  נשללים  לפיה  הראשונה  המאה 
 ידי יוספוס, ראו הערה הבאה(, ויש למסור את הנפש על השמדת עבודה זרה. ראו על כך: 
 G. Blidstein, “Nullification of Idolatry in Rabbinic Law”, PAAJR XLI-XLII (1973-1974),

p. 10
ניצחון לאמפיתאטרון  יוספוס את ההתמרמרות היהודים על הכנסת אותות  ראו תיאורו של   43
בירושלים על ידי הורדוס )קדמוניות טו, 279-275(, וכן, מאוחר יותר, את נכונותם למות ולא 
59-55; מלחמת ב,  לאפשר לחיילים הרומאים להיכנס עם נסיהם לירושלים )קדמוניות יח, 
174-169; השוו לתיאור של מעשה דומה, הכנסת מגיני זהב לארמון, אצל פילון, המשלחת 
לגאיוס, 305-299; על היחס בין שני סיפורים אלו, ראו ד‘ שוורץ, “יוסף בן מתתיהו ופילון 
האלכסנדרוני על פונטיוס פילטוס“, א‘ רפפורט ]עורך[, יוסף בן מתתיהו: הסטוריון של ארץ 
ישראל, ירושלים תשמ“ג, עמ‘ 236-217(. השוו גם למעשה המרטיריון של יהודה בן צפורי 
ומתתיה בן מרגלות, אשר ניתצו את הנשר שהציב הורדוס מעל שערי המקדש, המסופר אצל 
יוספוס מתוך הזדהות גמורה )קדמוניות יז, 167-149, מלחמת א, 655-648(. ראו גם תיאורו 
את שליחותו להרוס את ארמונו של הורדוס אנטיפס, אשר היה מקושט בצורות של חיות )חיי 

יוסף, 65(. 
כך במלחמות המקבים )מקבים א ה, סח, ראו א‘ רפפורט, ספר מקבים א, ירושלים תשס“ד,   44
עמ‘ 186, 306(, וכן במרד התפוצות )על החרבת מקדשים במצרים בזמן המרד, ראו ג‘ אלון, 
עמ‘  א,  חלק  תשי“ט,  אביב  תל  והתלמוד,  המשנה  בתקופת  ישראל  בארץ  היהודים  תולדות 
240-239; א‘ צ‘ריקובר, היהודים במצרים בתקופה ההלניסטית־הרומית לאור הפאפירולוגיה, 
ירושלים תשכ“ג, עמ‘ 177; ש‘ אפלבאום, יהודים ויוונים בקיריני הקדומה, ירושלים תשכ“ט, 

עמ‘ 237-235(. 
 L. Schifman, “Laws Concerning Idolatry in the Temple Scroll”, L.M. Hopfe (ed.), ראו   45
 Uncovering Ancient Stones; Essays in Memory of H. Neil Richardson, Winona Lake 1994,

 pp. 159-175



ישי רוזן־צבי / ״אבד תאבדון את כל המקומות״ 102

יוספוס46 ובמקומות נוספים מימי הבית.47 ברי אם כן כי הדרשות מדבי ר‘ עקיבה 
מבטאות שינוי מן המסורת המקובלת, הן הפרשנית הן המעשית. בסעיף הבא אבחן 

את עומקו של שינוי זה כמתבטא בפרקים העוסקים ביחס לצלמים במשנה. 

ג. “כל הצלמים“: משנת עבודה זרה פרקים ג-ד
לאור הפולמוס בין האסכולות אני מבקש לקרוא מחדש את הלכות הצלמים בפרקים 
המהפך  כי  הלברטל  משה  טען  זרה,  עבודה  משנת  על  במאמרו  במשנה.48  ג-ד 
הבסיסי המתגלה במשנה ביחס למודל המקראי מצוי בראש ובראשונה בהתעלמות 
הגורפת מחובת השמדת עבודה זרה במשנה.49 אמנם, מבט על הדרשות המופיעות 
במשנה מציג תמונה שונה במקצת. בשתי משניות סמוכות בפרק ד נדרשת במשנה 
המילה “אלוהיהן“. במשנה ד נדרש “‘אלהיהן‘ )דברים ז, כה; יב, ג(50 — את שהוא 
נוהג משם אלוה — אסור“, ואילו במשנה ה: “‘אלהיהם על ההרים‘ )דברים יב, ב( — 

על חומרת איסור עבודה זרה אצל יוספוס, ראו קדמוניות ח, 195; נגד אפיון ב, 75; וראו דברי   46
 “the evidence of both Philo and Josephus indicates that there were zealous :לואיס פלדמן
 Jews [...] who were fierce in their iconoclasm; and Josephus’ statements in his own person
 about images erected by Solomon and Herod show that he, in theory at least, sympathized
 with the stricter group” (L. Feldman, Josephus and Modern Scholarship [1937-1980],
Berlin 1984, p. 514). יחס פשרני ניתן למצוא אצל יוספוס רק בסוגיה אחת: האיסור לבזות 
לא תקלל“   )theous( “אלים  כז:  כב,  פי האמור בתרגום השבעים לשמות  על  אלים אחרים, 
)קדמוניות ד, 207; נגד אפיון, ב 237; השוו פילון, על חיי משה, ב, 205; על החוקים א, 53; 

וראו על כך א‘ כשר, נגד אפיון, ירושלים תשנ“ז, כרך ב, עמ‘ 523-522(.
שמא יש לקשור את הגישה הר‘ ישמעאלית לקרבתו למסורות כוהניות מימי הבית. ראו על   47
כך: מ‘ הירשמן, תורה לכל באי העולם, תל אביב 1999, עמ‘ 118, הערה 212, 123, הערה 223, 
 A. Yadin, “4QMMT, Rabbi Ishmael, and the Origins of Legal Midrash”, Dead Sea ;172

Discoveries 10 (2003), pp. 130-149
הקשר בין המשנה והמדרשים דלעיל ניכר בייחוד משתי דרשות המופיעות במשניות ג, ד;   48
ג, ה )“אלוהיהם“(, ומתבססות על הפסוקים בדברים יב, ב-ג הנדרשים גם בספרי ובמכילתא 

דלעיל. ראו על כך להלן הערה 50. 
הלברטל )לעיל הערה 7(, עמ‘ 163.   49

במשנה גרסו רק “אלהיהן“, אך במקבילה בתוספתא ו, ו: “ת“ל ‘פסילי אליהם‘ )כך כ“י וינה   50
וערפורט, ורק בדפוס נוסף ‘תשרפון באש‘(, את שנהג בו מנהג אלוה אסור“. לשון זו מתאימה 
הן לדברים ז, כה “פסילי אלהיהם תשרפון באש“, והן שם יב, ג “ופסילי אלהיהם תגדעון“, 
וקשה לראות פסוק אחר המתאים לדרשה זו אף במשנה. אכן, חובת הכילוי בפסוק זה מקבילה 
לחובת ה“חרם“ בפסוק המצוטט על ידי פרקלוס, שבתשובה לשאלתו הוא מובא )ראו להלן 
ליד הערה 70(. לגופה של הדרשה יש להעיר כי בעוד שבתוספתא ברור כי הדרשה מתייחסת 
לעובד )“שנהג בו“(, הרי במשנה אפשר שמדובר בפסל עצמו, אשר “נוהג“ )כלומר מתפקד( 

כאלוה. 
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ולא ההרים אלהיהם“.51 הדרשה הראשונה באה להגביל את איסור ההנאה מפסלים 
בין  להבחין  השנייה  ואילו  ממרחץ(,  )להבדיל  מכובד  במקום  העומדים  לאלו  רק 
חפצים שעל ההרים, הנאסרים בעבודה, להרים עצמם, שאינם נאסרים. דרשות אלו 
ראויות לעיון לגופן ועוד אשוב אליהן להלן, אך בהקשר זה ראוי לשים לב למהלך 
פרשני מכריע, הנעשה בשתי הדרשות כמעט בחשאי. בשתיהן מתפרשים פסוקים, 
כיוון שפסוקים אלו  זרה, כאיסור בלבד.  העוסקים במקורם בחובת איבוד עבודה 
התפרשו בדברי ר‘ ישמעאל כחובת כילוי כפשוטה, ניתן לראות בדרשות שבמשנה 

פולמוס עם מגמות אלו, בדומה למה שראינו לעיל בדבי ר‘ עקיבה. 
בפסוקים  העוסקות  במשנה,  נוספות  דרשות  מניתוח  עולה  זו  לקריאה  חיזוק 
המקראי  המונח  של  משמעו  זרה.52  לעבודה  ביחס  ה“חרם“  חובת  את  המתארים 
“חרם“ הוא דבר המוקדש לאל,53 ולפיכך אסור במגע ושימוש אנושי רגיל. איסור 
זה גורר, בהקשרים מסוימים, חובת שרפה והשמדה כליל.54 בספר דברים מופיעה 
לפולחני  ביחס  כו  פסוק  ז  בפרק   — זרה  לעבודה  בהקשר  פעמיים  “חרם“  המילה 
כנען, ובפרק יג פסוק יח ביחס לעיר הנידחת55 — ובשניהם המילה מתארת השמדה 

טוטלית של האויב ורכושו. 
ספציפי  באופן  נובעת  החרם  כילוי  חובת  תאבדון“,  “אבד  להוראה  בניגוד 

דרשה זו מובאת בשם ר‘ יוסי הגלילי ולפניה דרשה נוספת: “שנאמר ‘לא תחמוד כסף וזהב   51
עליהן ולקחת לך‘ )דברים ז,כה(“. שתי הדרשות לומדות מן המלה “על“ שמה שנאסר הוא רק 
הדברים הנמצאים על ההרים והגבעות, ולא הם עצמם. אמנם, הפסוק בדברים ז אינו עוסק 
בהרים וגבעות אלא בפסילים, אך ניתן ללמוד ממנו שהאיסור חל רק על מה שניתן לקחת 
)“תפיסת יד אדם“(. אפשר שהדרשה קשורה גם לנאמר בפסוק הבא “ולא תביא תועבה אל 

ביתך והיית חרם כמוהו“, שאיסור החרם קשור למה שניתן להביא לבית, לטלטל, דווקא.
חשיבות המילה “חרם“ בדרשות המשנה טושטשה בדפוסים שציטטו רק את ראש הפסוקים,   52

אך בכתבי היד הא“י מצוטטים הפסוקים במלואם. 
ויקרא כז, כח; במדבר יח, יד. ראו גם דיוני המשנה על “חרם“ כלשון נדר: נדרים ב, ד; ה, ד.   53

חובה המבוטאת בציווי “הֲחרם“ )דברים יג, טז( שתוצאותיו הם “הֵחרם“ )שם, יח(. ראו ש“א   54
ליונשטם, “חרם“, אנציקלופדיה מקראית, ירושלים תשכ“ד, כרך ג, עמ‘ 292-290. 

אף שהפרשה כולה עוסקת בעיר הנידחת דווקא, וכך היא אכן נדרשת במקומות שונים )ראו   55
משנה סנהדרין י, ה; ספרי דברים צד-צו )עמ‘ 157-155(; מכילתא לדברים יג, טז ]כהנא, קטעי 
גניזה, עמ‘ 353-352[(, הרי פסוק יח — “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם“ — נדרש על איסור 
עבודה זרה בכלל, הן במשנתנו )ג, ג-ד( הן במדרשי התנאים )ספרי צו ]עמ‘ 157[ ]להלן הערה 
61[; מכילתא לדברים שם ]עמ‘ 353[ ]“ולא ידבק בידך מאומה וג‘ להביא שכר נכסי עבודה זרה 
שיהו אסורין בהנייה“[(, כנראה משום דמיונו לפסוק המקביל )דברים ז, כו( העוסק ב“פסילי 
ור‘ ישמעאל בשאלה האם “הכה תכה“ בעיר  אלהיהם“. לא אכנס כאן למחלוקת ר‘ עקיבה 
הנידחת היא חובה או רשות )מכילתא לדברים שם ]עמ‘ 352[(, שכן זו מחלוקת כללית בפירוש 
לשונות בתורה. ראו על כך אפשטיין )לעיל הערה 25(, עמ‘ 534; צ“א יהודה, “המכילתות על 

עבד עברי“, עבודת דוקטור, ישיבה־אוניברסיטה, ניו יורק 1974, עמ‘ 60. 
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מהאיסור שבו, אשר עשוי לדבוק גם בישראל, כמפורש הן ביחס לפולחני כנען: 
הן ביחס לעיר הנידחת: “החרם  והיית חרם כמהו“,  “ולא תביא תועבה אל ביתך 
אפוא  תמה  אין  החרם“.  מן  מאומה  בידך  ידבק  ולא   ]...[ בה  אשר  כל  ואת  אותה 
שפסוקים אלו נדרשים במקומות שונים במשנה, שכן דווקא הם עשויים להתפרש 
כמתייחסים לאיסור הנאה מע“ז, כשיטת המשנה. אף על פי כן, אבקש להראות כי 
גם הדרשות על פסוקים אלו משמרות את ֵהָדיו של הפולמוס על השמדת עבודה 

זרה, אשר נחשף במלוא חריפותו בדרשות התנאים על “אבד תאבדון“.
בפ“ג מ“ג, בתוך העיסוק בדין כלים עם צורות פולחניות, מובא הפסוק מדברים 
יג, יח כראיה לאיסור הנאה כלשהי מהם, כולל מן הזבל )“לא ידבק בידך מאומה 

מן החרם“(, ולפיכך לחובת כילוי טוטלי: 

יוליכם  הדרקון,56  צורת  הלבנה,  צורת  החמה,  צורת  ועליהם  כלים  המוציא 
לים־המלח. 

רבן שמעון בן גמליאל אומר: על המכובדין אסורין ועל הנבזין מותרין.57 
נעשה  הוא  אף  לו:  אמרו  לים.58  מטיל  או  לרוח  וזורה  אומר: שחק  יוסה  ר‘ 

זבל.59 שנאמר: “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם“.

 M. Schluter, Derāqôn und Götzendienst: :על ההקשר הפולחני המדויק של צורות אלו, ראו  56
 Studien zur antiken jüdischen Religionsgeschichte, ausgehend von einem griechischen

Lehnwort in mAZ III 3, Frankfurt 1982
)בייחוד שתייה(, כמפורש בתוספתא, ראו ש‘ ליברמן,  כלומר כלי קישוט מול כלי תשמיש   57

יוונית ויוונות בארץ ישראל, ירושלים תשמ“ד, עמ‘ 131. 
לשון “מטיל“, בניגוד ל“זורה“, אינה מתאימה לאבק שנשחק מן הצורה, אלא רק לכלי כולו   58
)השוו לשון הברייתא בבבלי, פסחים כח ע“א, המתקנת אכן: “שוחק וזורה לים“(. על כן יש 
לפרש את דברי ר‘ יוסי: שוחק וזורה )את הׁשחקים( לרוח או )אם אינו יכול לשחוק( מטיל )את 
הכלי כולו( לים )לאו דווקא ים המלח כברישא, ראו דברי המאירי על אתר: “רצונו לומר לים 
הגדול שאין צורך עוד לשחיקה“(. חכמים, החולקים על ר‘ יוסי, מתפלמסים ודאי עם הרישא 
הזבל. הבבלי  מן  להיות הנאה  לרוח עשויה  זריה  זה של  רק בהקשר  דבריו בלבד, שכן  של 
וזורה  )פסחים שם( משווה אמנם בין משנתנו למשנת פסחים ב,א: “וחכמים אומרים מפרר 
לרוח או מטיל לים“, ודן בשני המקרים האם “מטיל לים בעיניה“ או לאחר פירור דווקא. אלא 
שבפשוטה של משנה יש להבחין בין “מפורר“ בחמץ, המתייחס לאובייקט כולו, לבין “שוחק“ 
בין  ג, המבחינה  יב,  המכילתא  עולה מלשון  אכן  כך  בלבד.  לצורה  המתייחס  זרה,  בעבודה 
“שוחק וזורה לרוח“ לבין “שף בארץ עד שתכלה“, והראשון אם כן אינו מתייחס, על כורחך, 
לכלי כולו. אמנם מלשון התוספתא )ד, ד(: “עבודה זרה עצמה שוחק וזורה לרוח או מטיל 
63( שאין כאן  לים“ אפשר היה להסיק ש“שוחק“ מתייחס לכל הכלי, אך ראו להלן )הערה 
עיסוק בשאלת שחיקת מקצת הכלי או כולו, אלא פולמוס עם הגישה האומרת שאין צורך כלל 

לפגוע בכלי אלא לכלות את דמיו בלבד.
זה  טעון  ששם  אלא  נושרים,  לעלים  ביחס  כך  גורס  עצמו  יוסי  שר‘  ח,  ג,  למשנה  השוו   59
 C. Hayes, Between the  ;7-6 עמ‘   ,)42 הערה  )לעיל  בלידשטיין  כך  על  ראו  מסתבר.  אכן 
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החרם  של  הפשוטה  הקריאה  את  מאמצת  המשנה  של  בסופה  המובאת  הדרשה 
המוחלט,  הכילוי  דרישת  דווקא.  המלח“,  לים  “יוליכם  כן  שעל  ממש,  כאיבוד 
ר‘  של  הפשוטה  ההצעה  את  לדחות  החכמים  את  מביאה  המקראי,  החרם  כדרך 
כוכבא(.60  בר  במערות  בכלים שנמצאו  אכן  )כמופיע  הצורה  את  רק  יוסי לשחוק 
יש להבחין בין “יוליכם לים המלח“ שבמשנה זו, לבין “יוליך הנאה לים המלח“ 
בשיטת ר‘ אליעזר במשנה ט.61 שם מדובר בהולכת דמי הע“ז לים המלח, כלומר 
בפדיון,62 ולפיכך חכמים דוחים הצעה זו בטענה ש“אין פדיון לעבדה זרה“, ואילו 

כאן מדובר בהולכת האיסור עצמו לים המלח, כלומר בכילויו.63
עניין זה הופך מפורש יותר בברייתא המובאת בתוספתא ובתלמודים,64 שם מביא 
ר‘ יוסי תקדימים מקראיים שונים לתמיכה בשיטתו שדי בשחיקה ואין צורך בכילוי 
מלא,65 אך אלו נדחים על ידי החכמים בנימוקים שונים. פולמוס זה מלמד גם הוא 

כי ההקשר המקראי של כילוי עבודה זרה הוא הוא העומד כאן ברקע המחלוקת.

Babylonian and Palestinian Talmuds, Oxford 1997, p. 113
ראו י‘ ידין, הממצאים מימי בר־כוכבא במערת האיגרות, ירושלים תשכ“ג, עמ‘ 46.  60

היא   ,)157 )עמ‘  צו  דברים  בספרי  ורק  לחרם,  במשנה  נקשרת  אינה  אכן  אליעזר  ר‘  שיטת   61
מופיעה כ“מיכן אמרו“ על הפסוק “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם“ )סתם ספרי שם הוא 
בשיטת ר“א ואילו דעת חכמים אינה מוזכרת שם כלל(. אמנם, נראה שדווקא שיטת חכמים 
במשנה, המתנגדת לפדיון ע“ז, מתבססת על דרשת “חרם“. דרשה מעין זו מופיעה אכן ביחס 
לאיסור חליפי ע“ז בשני התלמודים: “והיית חרם כמוהו — כל שאת יכול לקיימו ממנו הרי 
זה כמוהו“ )ירושלמי ה, א ]מד ע“ד[; בבלי נד ע“ב ]בלשון שונה[; ומקבילות(. השוו גם ביחס 
למיתות בית דין: “חייבי מיתות בית דין אין להן פדיון. שנ‘ ‘כל חרם אשר יחרם מן האדם לא 

יפדה‘ )ויקרא כז, כט(“ )מכילתא דר“י, נזיקין י ]עמ‘ 285[(.
השוו תוספתא ד, ד: “המוכר עבדו לירוד של גוים דמיו אסורין ויוליך לים המלח“; וכן שם ז,   62

ב: “המוכר ביתו לע“ז דמיו אסורין ויוליך הנייה לים המלח“. 
הבחנה זו מפורשת בתוספתא ד, ד: “מעות וכלי מתכות יוליך הנאה לים המלח ]...[ ר‘ יוסה   63
אומר ע“ז עצמה שוחק וזורה לרוח או מטיל לים“. ההבדל בין מעשים אלו מבואר במעשה 
בירושלמי, דמאי ו, י )כה ע“ד(. המשנה שם קובעת כי “גר וגוי שירשו את אביהם גוי — יכול 
ואני מעות“, אך הירושלמי מספר כי עקילס הגר בחר  הוא לומר לו: טול אתה עבודה־זרה 
להחמיר על עצמו במקרה זה “והוליך הנייה לים המלח“. מעשהו מתפרש שם על ידי שלושה 
לים  הוליך  חלקו שלע“ז  דמי  אמר  וחרנא  המלח,  לים  הוליך  ע“ז  דמי  אמר  “חד  אמוראים: 
המלח, וחרנה אמר ע“ז עצמה הוליך לים המלח, אלא בשביל לעקור ע“ז מבית אבא“. הדעה 
זוכה להנמקה מיוחדת. עקילס לא הסתפק בפדיון הע“ז )מעשה שגם הוא עצמו  השלישית 
חומרא ביחס להלכת המשנה( אלא הוליך “ע“ז עצמה“, שכן עניינו לא היה רק להימנע מהנאה 

מע“ז, אלא “לעקור ע“ז מבית אבא“, ולשם כך יש לכלות את הדבר עצמו. 
תוספתא ד, ד; ירושלמי ג, ג )מב ע“ד(; בבלי מד ע“א.  64

עניין השחיקה מופיע בברייתא בפסוקים המצוטטים משמות לב, כ )“ויטחן עד אשר דק“(,   65
דברי הימים ב טו, טז )“וידק וישרף בנחל קידרון“( ומלכים ב יח, ד )“וכתת נחש נחשת“(. רק 
בפסוק אחד, שמואל ב ה, כא, אין כל כילוי אלא לקיחה בלבד: “ויעזבו שם את עצביהם וישאם 
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שבמשנה  גמליאל  רבן  במעשה  פרקלוס,  של  בפיו  מושם  עצמו  פסוק  אותו 
רוחץ  שהיה  בעכו  גמליאל  רבן  את  פלסלוס  בן  פרקלוס  “שאל  ד(:  )ג,  הסמוכה 
במרחץ שלאפרודיטי. אמר לו כתוב בתורתכם ‘ולא ידבק בידך מאומה מן החרם‘, 
בפירוש  נשתברו  רבים  קולמוסים  שלאפרודיטי?“.  במרחץ  רוחץ  אתה  מה  מפני 
מעשה זה,66 אך גם כאן ניתוח הדרשות המובאות תוך כדי המשא ומתן חושף תמונה 
שונה מן המקובל. החוקרים רובם ככולם התמקדו בתשובתו של רבן גמליאל, ועל 
כן לא הושם לב לכך שכבר בשאלתו של פרקלוס, הבנויה גם היא כדרשה,67 מתפרש 
הפסוק אחרת מאשר במשנה הקודמת. הפסוק אינו מוצג אצלו כראיה לחובה לכלות 
את העבודה זרה, כבמשנה ג, אלא לנתק עמה מגע בלבד,68 שעל כן השאלה היא 
“מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי“, ולא: מפני מה אין אתה מסיר אותה או 
פוגע בה.69 בעוד במשנה הקודמת האיסור “ולא ידבק בידך מאומה“ נקרא בהקשר 

החכמים  תשובות  הוא“(.  דאיבדורי  לישנא   — “וישאם  ע“א:  מד  הבבלי  )וראו  ואנשיו“  דוד 
)או  הפסוקים  שבכל  כך  על  מתבססים  שהם  נראה  אך  תמיד  ברורות  אינן  ראיה?“(  )“משם 
מקבילותיהם( מופיע, מעבר לשחיקה, כילוי נוסף, ובייחוד שרפה. כך ביחס לשמואל ב ה, כא, 
ש“מתוקן“ על ידי המקבילה בדברי הימים א יד, יב )“וישרפו באש“, ובשני התלמודים דנו 
בסתירה בין הפסוקים(, וכן נראה ביחס לדברי הימים ב טו, טז )בפסוק זה מופיע הן שחיקה והן 
שרפה, אך נראה יותר שחכמים מצטטים את הפסוק המקביל במלכים א טו, יג, שם מופיעה רק 
שרפה(. כיוצא בזה ביחס לשמות לב, כ, שם מפרשים חכמים את הפסוק כבדיקת סוטה )דהיינו 
השקיית האפר, כילוי מלא(, וגם שם נראה שהם נסמכים על הכילוי הכפול והמכופל המופיע 
]...[ וישק“. רק ביחס לנחש הנחושת לא מופיע בפסוק  ]...[ ויזר  ]...[ ויטחן  בפסוק: “וישרוף 
מדובר  היא שלא  ולכן תשובת חכמים שם  “כתת“,  נוסף מלבד  כילוי  כל  ד(  יח,  ב  )מלכים 
)כלשון התוספתא שם: “עד שבא חזקיהו  ואין לפיכך צורך בכילוי כלל  זרה כלל,  בעבודה 

וגנזו“(. 
פרידהיים,  ע‘   ;)5 הערה  )לעיל  שוורץ   ;284-280 עמ‘   )33 הערה  )לעיל  בלידשטיין  ראו   66
קתדרה,  ארץ־ישראלית“,  בראליה  עיון  בעכו:  אפרודיטי  של  במרחץ  גמליאל  רבן  “מעשה 
ציון,  נאוקראטיס“,  אייש  ופרקלוס  גמליאל  “רבן  וסרשטיין,  א‘   ;32-7 עמ‘  )תשס“ג(,   105
 M. Jacobs, “Romische Thermenkultur in Spiegel des Talmud ;267-257 ‘מה )תש“ם(, עמ
 Yerushalmi”, Schafer (sup. n. 5), pp. 219-311; A. Yadin, “Rabban Gamliel, Aphrodite’s
Bath, and the Question of Pagan Monotheism”, JQR, 96 (2006), pp. 149-179. ענייני כאן 

אינו במעשה עצמו, אמיתותו ההיסטורית או הראליה שמאחוריו, אלא בשימוש בו במשנה. 
הדיון בין פרקלוס לרבן גמליאל מעוצב כמשא ומתן הלכתי, דרשה מול דרשה. פטר שפר   67
 P. Schafer, :מבקש להסיק מכך על הניתוק הבסיסי של משנת עבודה זרה ממציאות זמנה )ראו
Jews and Gentiles in Yerushalmi Avodah Zarah”, Schafer [sup. n. 5], p. 346“(, אך ספק אם 
המעשה תומך בכך שהרי כפי שציינו רבים, רבן גמליאל מדבר אל פרקלוס לשיטתו )“אין 

אומרים“, “אם נותנים לך“(. ראו על כך עוד להלן הערה 81.
משם  ולטנפו,  לנוולו  אפילו  הבימוס  לראש  אדן  יעלה  “לא  י:  ז,  בתוספתא  לדרשה  השוו   68

שנאמר: ‘ולא ידבק בידך מאומה וגו‘“. גם כאן החרם הוא מקור להרחקה. 
השוו למעשה בזקינים ברומי שם נשאלו החכמים “מפני מה אינו מבטלה“, המכוון לכילוי   69
ואיבוד, כמפורש בתשובה “יאבד עולמו מפני השוטים?“. ראו על כך זהר )לעיל הערה 8(, עמ‘ 70. 
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אשר  כל  ואת  אותה  )“החרם  ואיבוד  כילוי  הדורשת  כולה,  המקראית  הפרשה  של 
כלשהו,  מגע  לאסור  עצמאי,  כציווי  נקראת  היא  כאן  הרי  באש“(,  ושרפת   ]...[ בה 
רבן  בתשובת  הן  פרקלוס  בשאלת  הן  מעתה,  אמור  זרה.  העבודה  עם  “מאומה“,70 
כילוי עבודה  )“דבר אחר“( מובאות דרשות על פסוקים העוסקים בחובת  גמליאל 
ג( בתשובה —  יב,  כה;  ז,  )שם  ו“אלוהיהן“  יח( בשאלה  יג,  )דברים  זרה — “חרם“ 
ושתיהן מתפרשות מחדש כאיסור בלבד. העובדה ששני הפסוקים גם יחד מתפרשים 
במקומות אחרים כפשוטם — ובמקרה הראשון הדבר אמור במשנה הסמוכה ממש — 

מושכת לראיית פירושים אלו כאלטרנטיבה מכוונת לפרשנות המחמירה.
ג ו-ד,71 אך ראוי לשים לב  יש שביקשו לזהות מחלוקת בין ההלכה במשניות 
להבדל בנושא הנידון בהן: משנה ג עוסקת בחפצים פרטיים, שביד האדם )ודוק, 
ואילו  השוק(,72  בדוכני  או  אחר  ביד  הנמצאים  כלים  ולא  דווקא,  כלים“  “המוצא 
מומרת  זה  ובהקשר  מרחץ(,73  )בית  הציבורי  במרחב  בפסלים  עוסקת  ד  משנה 
חובת האיבוד באיסור והרחקה. צירופן של שתי המשניות מלמד כי חובת האיבוד 
ואילו בהקשרים האחרים  כפשוטה מוגבלת במשנה לחפצים שבידי האדם בלבד, 
חובת  את  המצמצמת  במשנה,  יותר  רחבה  מגמה  משקף  זה  מהלך  נשללת.  היא 
האיבוד )המיוצגת במונח המקראי “חרם“( לכלים שהגיעו ליד האדם בלבד, ואילו 
ראינו  הקודם  בסעיף  ובטומאה.  הנאה  באיסור  אותה  ממירה  אחרים  בהקשרים 
שאיסור הנאה מופיע בספרי ובמשנה בדיוק מקום שבו מופיע הציווי “כלה ואבד“ 
במכילתא )“כל שיש בו תפיסת יד“(, וניתן על כן לראות בכך מעין אלטרנטיבה: 

במקום להעביר את הפסל מן העולם, יש להרחיק עצמך ממנו. 
הלכת  מרחיקת  בהבחנה  מתמקדים  החוקרים  בעוד  כי  מגלה  כזו  קריאה 
המשמעותי  המהלך  הרי  אסורים,74  ושאינם  אסורים  פסלים  בין  גמליאל  רבן  של 
ביותר מצוי כבר בשאלתו של פרקלוס, אשר מתעלם מחובת האיבוד שב“חרם“, 
ועוד,  זאת  בלבד.75  הנאה  באיסור  ועוסק  הקודמת,  במשנה  כפשוטה  המופיעה 

השוו לדרשה במשנת שבת ט, ו, שחייבים על הוצאת ע“ז בשבת ב“כל שהוא“, שנאמר “ולא   70
ידבק בידך מאומה“.

כך גורס בלידשטיין )לעיל הערה 42(, עמ‘ 15, 27-25.  71
הגוי“  מן  גרוטאות  “הלוקח  וכן  ובגד שנתערבו,  לפת  ביחס  ט,  במשנה  דומה  להלכה  השוו   72
)תוספתא ו, ג; בבלי נג ע“א( שחייב להשליך העבודה זרה מתוכם )בבבלי “יוליך לים המלך“, 
כבמשנתנו(. בכל המקרים הללו מדובר דווקא בחפצים פרטיים, שבידי האדם. זוהי הבחנה 
שונה מזו שמציג אורבך )לעיל הערה 6(, שלפיה מקור ההיתרים הוא ההקשר הכלכלי־מסחרי 

של החפצים. ביקורת על הבחנה זו של אורבך, ראו אצל הייז )לעיל הערה 59( עמ‘ 62-61.
במשנה א, ז בתי המרחץ הציבוריים נקראים “דימוסיות“, כלומר מה ששייך לדֵמוס.   73

 Y. Z. Eliav, “Viewing the Sculptural Environment”, Schafer (sup. ראו סיכום השיטות אצל  74
n. 5), p. 420, n. 38

שוורץ )לעיל הערה 5(, עמ‘ 212, לא ראה זאת, כיוון שהוא אפיין את החרם, בעקבות דרשות   75
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עיון במסכת בכללה מלמד כי פרקלוס אינו מייצג כאן עמדה דחויה מכול וכול. 
מעבודה  הרחקה  חובת  על  “חרם“  המילה  מן  הלומדות  זו,  כעין  דרשות  למעשה 
באיסור  העיסוק  במסגרת  מ“ח  בפ“א  מקומות.  שני  בעוד  במשנה  מופיעות  זרה, 
כו כראיה לכך שאסור להכניס  ז,  לגוי, מובא הפסוק מדברים  בית־דירה  השכרת 
ע“ז לבית מושכר )“ולא תביא תועבה אל ביתך“(. בפ“ג מ“ו נדרש הפסוק מדברים 
ז, כז כראיה לטומאת עבודה זרה )“שקץ תשקצנו“ = טומאת שקץ(.76 כיוצא בזה 
מובא במשנה ג, ה הפסוק הקודם שם )דברים ז, כה: “לא תחמוד כסף וזהב עליהם 
ולקחת לך“( כראיה לכך שההרים והגבעות עצמם אינם נאסרים בעבודה. העוקץ 
כחובת  כפשוטה,  “חרם“  המילה  לדרשת  השוואתן  לאור  מתגלה  אלו  בדרשות 
איבוד וכילוי, במשנה ג, ג. לאור אפשרות פרשנית זו, דרשות הקוראות את החרם 
כאיסור הנאה וכטומאה בלבד, משמשות כאלטרנטיבה ממתנת.77 זאת ועוד, לאור 
דרשות המכילתא שנידונו לעיל, ניתן לזהות את הגישה שהמשנה מתפלמסת עמה, 
הגורסת כליה ממש גם לפסלים וגם במרחב הציבורי, כמאפיינת את שיטת דבי ר‘ 

ישמעאל.
צעד  מבטאת  בהם,  והשימוש  פסלים  סוגי  בין  המבחינה  גמליאל,  רבן  תשובת 
נוסף, נועז יותר. בעוד המשנה בראשית הפרק מבחינה רק בין סוגי פסלים, נעבדים 
ושאינם נעבדים,78 רבן גמליאל מבחין באותו סוג פסל עצמו )של האלה אפרודיטי(, 

הספרי, כחובת הרחקה בלבד. אכן, חוקרים שונים קבעו כי חז“ל המירו את חובת ההשמדה 
באיסור הנאה, בלא להבחין בין אסכולות וגישות שונות. ראו למשל שטרן )לעיל הערה 35(, 
עמ‘ 404; מ‘ הרן, האסופה המקראית, חלק א, ירושלים תשנ“ו, עמ‘ 280-279; צ‘ גרוסמרק, 
בימי המשנה  ונכרים בארץ־ישראל  יהודים  ליחסי  כבבואה  זרה בתכשיטים  עבודה  “הלכות 
והתלמוד“, א‘ אופנהיימר ואחרים )עורכים(, יהודים ונכרים בארץ־ישראל בימי הבית השני, 

המשנה והתלמוד, ירושלים תשס“ג, עמ‘ 2. 
ר‘  יותר. דרשת  ר‘ עקיבה שהטומאה היא כנידה, כלומר בדרגה חמורה  וזאת בניגוד לדעת   76
עקיבה מופיעה גם במשנה שבת ח, ז, וראו ביחס אליה נ‘ זהר, “אמר רבי עקיבא: עיון לדוגמא 

במשמעות שילובו של קובץ זר בעריכת המשנה“, תרביץ, ע )תשס“א(, עמ‘ 366-353. 
החרם מתפרש כחובת הרחקה בדרשה נוספת בתוספתא ז, י: “לא יעלה אדן לראש הבימוס   77

אפילו לנוולו ולטנפו, משם שנאמר ‘ולא ידבק בידך מאומה וגו‘‘“. 
על מחלוקת ר‘ מאיר, חכמים ורשב“ג במשנה ג, א ביחס לסוג הצלמים האסורים, ראו פירושיהם   78
של אורבך )לעיל הערה 6( עמ‘ 149, 157; בלידשטיין )לעיל הערה 33(, עמ‘ 338-335; אליאב 
)לעיל הערה 74(, עמ‘ 423-422. אליאב מעיר אל נכון שקשה לראות בדברי ר‘ מאיר במשנה 
ג, א: “כל הצלמים אסורין מפני שהן נעבדים אחת בשנה“, תיאור פשוט של מציאות, שכן 
בני הזמן, יהודים ולא־יהודים כאחד, ידעו היטב על מציאותם של פסלים נעדרי כל הקשר 
פולחני. כך אכן מפורש במכילתא דר“י, בחדש י )עמ‘ 241(: “שלא תאמר הרי אני עושה לנו 
למכילתא  מלמד  של  המסופק  השחזור  )השוו  במדינות“  עושים  שאחרים  כדרך  ]=לנֹוי[  אי 
דרשב“י לד, יב )עמ‘ 222(: “לא תעשה לך: ואפילו לנואי“(. הדברים יתיישבו היטב עם נפרש 
את ר‘ מאיר כאומר שכל סוג של פסל עשוי להיות נעבד )ואף, בהקשרים מסוימים, דמויות 
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בין מיקומים והקשרים שונים. כפי שכבר צוין במחקר, הבחנה קרובה לזו מיוחסת 
לבנו,79 רבן שמעון בן גמליאל, במשנה הקודמת.80 בניגוד לדברי החכמים הקובעים 
כי צורות המופיעות “על  יוליכם לים המלח“, קובע רשב“ג   ]...[ ש“המוצא כלים 
]כלים[ המכובדין אסורין, ועל הנבזין מותרין“ )ג, ג(. ההבחנה של רשב“ג בין סוגי 
לטיעון  קרובה  נבזה,  מול  מכובד  של  הקריטריון  והכנסת  תפקידם,  פי  על  כלים 
השני המיוחס לרבן גמליאל )“דבר אחר“( שפסל אפרודיטי אינו אוסר את המרחץ 
כיוון ש“כל העם משתינין בפניה“. מכיוון אחר מחדדים דברי רשב“ג את החזית 
ה“חרם“  חובת  של  פירושה  מול  אל  לפרקלוס,  גמליאל  רבן  שבין  המשותפת 
כפשוטה. לצד ההבחנה בין סוגי כלים, מכובדים ומבוזים, בדומה להבחנה של רבן 
)“יוליכם  החכמים  בדברי  המופיעה  האיבוד  חובת  את  ממיר  גם  רשב“ג  גמליאל, 

לים המלח“( באיסור )“על המכובדין אסורין“(, בדומה לדרשת פרקלוס.
אמנם, יחס המשנה לשתי שיטות ִמצרניות אלו שונה עד מאוד. את שיטת רבן 
גמליאל המקילה מעמידה המשנה מול פרקלוס, הגוי,81 וחותמת כמותה, ואילו את 

טופס  שכל  דווקא  לאו  אך   ,)335 עמ‘  שם,  בלידשטיין,  ראו  חשובים,  ואנשים  אזרחים  של 
וטופס נעבד )כדברי הירושלמי “מכיון שנאסרו במקום אחד נאסר מינן בכל מקום“ ]ג, א )מב 
ע“ב([, השוו לשון המשנה הבאה: “מפני שכיוצא בהן נעבד“(. פירוש שונה הוצע על ידי שטרן 
)לעיל הערה 33(, עמ‘ 405: “משנה זו עוסקת כנראה בצלמים שנמצאו ולא נודע אם הם של 
עבודה זרה )כמו בשתי המשניות שלאחריה(“. אמנם זוהי אוקימתא רחוקה שאינה מתאימה 
ללשון המשנה. הראיה שהביא שטרן מן המשניות הסמוכות היא ראיה לסתור, שכן שם מפורש 
“המוצא שברי צלמים/כלים“ ואילו כאן “כל הצלמים“. נראה על כן שמשנה זו מדברת על 
סוגי צלמים, ורק רבן גמליאל מחדש את היחס לפסל הספציפי, במיקומו המסוים, וממילא 
כמובן  מיוחדת  הספציפי  והטופס  המין  בין  זו  הבחנה  יותר.  ומקיף  רחב  להיתר  פתח  פותח 
לפסלים בלבד, הנתפסים כייצוגים שונים של אותה ישות )ראו אורבך, שם, עמ‘ 142(. באשירה 
ח(. ז,  תוספתא  ז;  ג,  )משנה  בעצמה  אותה“  “שעבדין  באותה  אלא  איסור  אין  זאת  לעומת 
)ראו  דיבנה  רוב החוקרים מייחסים את המעשה לרבן גמליאל  אין ראיות מכריעות,  כי  אף   79
דברי  והשוו   ;9 הערה   ,261-260 עמ‘   ,]66 הערה  ]לעיל  וסרשטיין  אצל  המופיעה  הרשימה 
הירשמן ]לעיל הערה 47[, עמ‘ 158: “רוב העדויות הספרותיות לדו שיח ]בין חכמים לגויים[ 
בקבצים התנאיים נקשרו לבית הנשיא בכלל ולדמותו של רבן גמליאל דיבנה בפרט“(. ראו 
יהודה  רבי  של  בנו  גמליאל  ברבן  זה  במעשה  )שם( שהמדובר  וסרשטיין  של  הצעתו  אמנם 
הנשיא, אך נימוקו, שאין זה סביר שרבן גמליאל דיבנה ישב במרחץ בעכו וישוחח עם גוי בדור 
שאחרי החורבן, רחוק מלשכנע. על מידת הקשר של חכמי דור יבנה, ובייחוד רבן גמליאל, עם 

התרבות ההלנית, ראו ליברמן )לעיל הערה 59(, עמ‘ 16-13. 
ראו בלידשטיין )לעיל הערה 33(, עמ‘ 280, והתלבטותו האם יש לראות בדברי רבן גמליאל   80

את היסוד לדברי רשב“ג. 
ודוק, שימת השיטה המחמירה בפיו של גוי אינה מותירה ספק בכך שמעשה זה מזדהה עם   81
הגישה המקילה יותר של רבן גמליאל, אך גם לגישתו של פרקלוס הדים במקומות אחרים 
במשנה. הצגת מו“מ הלכתי בין הגוי ורבן גמליאל משיגה על כן תוצאה כפולה: מחד גיסא 
נדחית הדעה המיוצגת על ידי הגוי, ומאידך גיסא מוצגים גבולות הדיון שאין עליהם עוררים, 
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שיטת רשב“ג היא מעמידה מול חכמים, וחותמת כמותם. המשנה אם כן מחמירה 
בכלים שביד האדם, ומקילה בצלמים, בספירה הציבורית.82

גישתו של רבן גמליאל מקבלת ביטוי במקומות שונים במשנה. מעבר להמרת 
איבוד הפסלים באיסור הנאה מהם, מפותחות במשנה טכניקות הלכתיות נוספות, 
היא  שבהם  והנועזת  הראשונה  המקראית:  האיבוד  לחובת  אלטרנטיבה  המהוות 
כמובן הלכת הביטול.83 אמנם, לצד הביטול, המתייחס במשנה לאשירות ופסלים 
של  ההשתלטות  יכולת  הגבלת  של  יותר  רחבה  מגמה  במשנה  מופיעה  דווקא, 
המציאות הפגאנית על המרחב. זהו מאמץ הלכתי של עיצוב מחדש של המציאות 
)בין אם פטיש של  ידי פטיש ואזמל  ידי גדרים והגדרות, במקום עיצובה על  על 
ולגדוע  הפסל  את  להסיר  רצון(  )או  אפשרות  כשאין  אף  ביטול(.  של  ובין  איבוד 
את העץ, עדיין יש ביד החכמים לגדור עד כמה קובעים חפצים אלו את אופיו של 
המרחב שסביבם. עד כמה נקבע אופיו של הר מכוח העץ שעליו, ושל בית מרחץ 

על ידי הפסל שבתוכו. 
הגבלת המרחב נעשית על ידי הבחנה חריפה בין מה שמוגדר על ידי העבודה 
הזרה ומה שלא. להבחנה זו פנים שונים, ותשובת רבן גמליאל היא רק אחד מהם. 
הן  מוגדרים:  ושוב לתחומים  הפגאניזציה של המרחב שוב  מוגבלת  ג-ד  בפרקים 
בהקשר של המרחב הטבעי: ההבחנה בין “הגוים העובדים את ההרים“ )ג, ה( לבין 
מאשירה  האיסור  הפקעת  האורבני:  במרחב  והן  אדם“,  יד  “תפיסת  בו  שיש  מה 
ש“גוזלת את הרבים“ )ג, ח(. כמו כן, המשנה מבחינה בין סוגים שונים של “בתין“ 
רק את מה  ואוסרת  ז(,86  )ג,  ו“אשרות“  )ל“בומס“, מזבח(85  “אבנים“  )מקדשים(,84 

וכולם )יהודים כגויים( מכירים בהם. ראו הצעתו של ע‘ ידין )לעיל הערה 66(, עמ‘ 167-166, 
ברומי  בחכמים  המעשה  כדוגמת  החכמים,  את  המקניט  כפגאני  כאן  מופיע  אינו  שפרקלוס 

בפ“ד מ“ז, אלא כנוקט עמדה המתנגדת לייצוג האלים על ידי צלמים.
שבתוך  פרטיים,  פסלים  במקדש.  או  ברחוב  נמצאים  אלו  בפרקים  הנידונים  הצלמים  ודוק,   82
הבתים, אינם עניינה של המשנה. על סוגים שונים של פסלים, בספירה הפרטית והציבורית, 

D.E. Kleiner, Roman Sculpture, New Haven 1992, pp. 7-9 ראו
י ביחס לאשרה, ובמשנה ד, ד-ו ביחס לפסלים )בשניהם: “כיצד  ג,  הביטול מופיע במשנה   83

מבטלה?“(. על הלכה זו ראו בלידשטיין )לעיל הערה 42( וזהר )לעיל הערה 8(.
 M. Jacobs, “Pagane Tempel in Palastina rabbinische על מקדשים פגאניים באזור זה, ראו  84
 Asssagen in Vergleich mit archaologischen Funden“, P. Schafer and C. Heszer (eds.), The

159-Roman Culture, II, Tübingen 2000, pp. 139־Talmud Yerushalmi and Graeco
ראו בבלי נג ע“ב: “בימוס — אבן אחת, מזבח — אבנים הרבה“; ערוך השלם, ערך “במס“.   85

איני רואה סיבה להניח שהדיון ההלכתי באשירה מבוסס על פרשנות מקרא בלבד, ולא על   86
ראליה )כדברי שפר ]לעיל הערה 67[, עמ‘ 347(. אדרבה, דברי הברייתא שאשירה היא דווקא 
ז, ח; בבלי מח ע“א(  זו ש“הגוים עובדין ומשמרין אותה ואין טועמין מפירותיה“ )תוספתא 
אינה יונקת מן הפסוקים אלא, ככל הנראה, ממראה עיניים. על הפופולריות של עצים ומטעים 
 R.L. Fox, ראו:  הרומית,  במציאות  כוהניו,  ידי  על  ומטופלים  למקדש,  השייכים  קדושים 
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להקשר  שייך  אף  או  לצד  שנמצא  מה  כל  לא  זרה.  עבודה  לשם  עשייתו  שעיקר 
הפגאני מוגדר אוטומטית על פיו. כך מי שהיה לו קיר משותף עם מקדש פגאני 
הלכות  כדין  למחצה“,  מחצה  “ידון  המשותף  והקיר  ובונה“,  שלו  לתוך  “כונס 
שכנים.87 כיוצא בזה מותר להשתמש בגנה ובמרחץ של מקדש, ובלבד שלא יעלו 

לו שכר )ד, ג(.88
גם במקרה זה ההקשר הדרשני במשנה מאיר את המהלך האידאולוגי המתבצע 
בה. כשם שהפולמוס עם גישת ההשמדה מופיע במשנה בראש ובראשונה בדרשות 
על המונח “חרם“, כך ביחס להשתלטות על המרחב, מצוי המפתח הפרשני במילה 
“אלהיהם“. מילה זו נדרשת, כפי שראינו לעיל, פעמיים בפרק ג, ובשתיהן כמקור 
בשתי  אלו  דרשות  הבאת  המרחב.  על  זרה  העבודה  של  ההשתלטות  להגבלת 
משניות סמוכות, בראשונה בהקשר לבית המרחץ ובשנייה בהקשר להרים וגבעות, 
האורבני  המרחבים:  שני  של  החלתו  על  הן  שבמהלך  השיטתיות  על  הן  מלמדת 
הסובב,  המרחב  על  האלילות  השתלטות  בהגבלת  הוא  העניין  בשתיהן  והטבעי. 

ובשתיהן משמשת לכך קריאה מצמצמת של המילה “אלהיהם“. 
הבחנות  של  עיבוד  אלא  המדרש,  של בית  מאין  יש  יצירה  אינן  אלו  הבחנות 
ע“ז  ביטול  הלכות  כי  במחקר  נטען  כך  עצמה.  ההלניסטית  בתרבות  שנעשו 
מתבססות על הפרקטיקה הרומית של השחתת צלמם של קיסרים לא פופולריים,89 
בתרבות  מקובלת  במשנה  נעבדים  ושאינם  נעבדים  צלמים  בין  ההבחנה  כי  וכן 
לחז“ל  כי  ידוע  והיטב  שונים,  חוקרים  ידי  על  הוצעו  נוספות  הקבלות  הרומית.90 
היכרות מעמיקה עם המציאות הפגאנית וכלליה.91 אף על פי כן, ברי כי אין כאן אך 
שיקוף של הבחנות אלו אלא עיבוד וגיבוש ייחודי שלהן, וזאת כחלק ממהלך רחב 

יותר של הגבלת המרחב שמוגדר על ידי הפגאניות.92 

Pagans and Christians, New York 1989, pp. 43-45
משנה, בבא בתרא א, א: “אם נפל הכתל המקום והאבנים של שניהם“.   87

ושאינן  “מעוטרות  חנויות  בין  מקדש,  שבתוכה  לעיר  ביחס  המשנה  מבחינה  א  בפרק  כבר   88
מעוטרות“ לעניין קנייה בהן )א, ד(. על משמעה המדויק של הבחנה זו, ראו בלידשטיין )לעיל 

הערה 33(, עמ‘ 101 ואילך. 
סוגיה זו נידונה באריכות במאמרו של יאיר פורסטנברג בכרך זה.   89

אליאב )לעיל הערה 74(, עמ‘ 433-427.   90
ראו למשל מאמריו של ע‘ פרידהיים, “הקדשת קרדום לעבודה זרה: מנהג אלילי אנטולי/סורי   91
בפיו של ר‘ עקיבא“, קתדרה, 95 )תש“ס(, עמ‘ 36-25; “למשמעותו הריאלית־היסטורית של 

הביטוי ‘דמות מניקה וסרפס‘: עיון מחודש“,  סידרא, טו )תשנ“ט(, עמ‘ 159-139. 
הן שוורץ )לעיל הערה 5, עמ‘ 215( והן פרידהיים )לעיל הערה 66, עמ‘ 31( טוענים כי האפיון   92
שרבן גמליאל נותן לתפקידו של הפסל במרחץ של אפרודיטי )“נוי למרחץ“( רחוק מלשקף 
את התפיסות הפגאניות המקובלות, שבהן גם לפסל כזה יש משמעות דתית )כאלה הפטרונית 
של המרחץ( ופולחנית )כחלק מפלחן המים(. ראו גם סיכומו של בלידשטיין )לעיל הערה 33, 
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שני המעשים, בסופי החטיבות, מבהירים זאת היטב שכן הם מעוצבים כעימות 
החידוש  את  מחדד  ובכך  זרה,  עבודה  דיני  של  ההקלות  על  המערער  הגוי  עם 
שבהם.93 הערעור הוא בעל שני פנים. במעשה השני זהו ערעור הגותי־תאולוגי )ועל 
כן מתאים כחתימה בדבר אגדה(: החכמים הרומים94 אינם מבינים מדוע האל אינו 
משמיד95 בעצמו את העבודה הזרה. במעשה הראשון לעומת זאת זהו ערעור פנים 
הלכתי: פרקלוס אינו מבין כיצד מותר לרבן גמליאל להיכנס למרחץ בעכו. שני 
הערעורים יחד מחדדים את החידושים שבמשנה — המרת ההשמדה באיסור מחד 
גיסא וההבחנה בין סוגי פסלים והקשריהם מאידך גיסא — ואת העובדה שאין הם 
חיקוי פשוט של הנהגים הקיימים בחברה הרומית. זאת ועוד, הופעת שני המעשים 
ביטול  הלכות  ובסוף  ד(96  )ג,  צלמים  הלכות  בחתימת  החטיבות —  בסופי  הבאים 
ז(97 — מאפשרת לקרוא אותם כחשיפת ההיגיון שביסוד הלכות אלו במשנה.  )ד, 
המעשה ברבן גמליאל עוסק בהגבלת ההשתלטות על המרחב האורבני )השוו “היא 
באת בגבולי“ שבמשנה ד, ל“היתה גוזלת את הרבים“ שבמשנה ח(, ואילו המעשה 

בזקנים ברומי בהגבלת ההשתלטות על המרחב הטבעי )חמה, לבנה וכוכבים(.98 
הבחנות אלו מסבירות היטב את המבנה הכללי של פרקים ג-ד במשנה. פרק 
מכן  לאחר  )ג(.99  הכלים  שעל  וצורות  )ב(  ושבריהם  )א(  פסלים  באיסור  פותח  ג 
עובר לאיסור הרים )ה(,100 בתים )ו-ז, ובעקבות “שלושה בתין“, גם “שלוש אבנים“ 
ומרחץ  גינה  ולבסוף  א-ב(,  ד,  )פרק  אבנים  )ז-י(,  אשירות  אשירות“(,  ו“שלש 
למרחב  וכלים,  פסלים  ומתוחמת:  מוגדרת  זרה  מעבודה  לפיכך  הוא  המהלך  )ג(. 
זה מתבהר לאור המאמץ להגביל, באופן  הסובב אותם: הרים, בתים, עצים. סדר 

עמ‘ 285(: “למיטב ידיעותיי הנכרים עצמם לא ניסחו בצורה כה חותכת אבחנה זו“. גם ביחס 
לטענות הספציפיות על הגבלת המרחב, כגון ביחס לאשרה )ג, ז-ט(, או למקדש )ד, ג(, לא 

נמצאו עוד הקבלות ספציפיות, ואלו אכן נראים כיצירה מקורית של בית המדרש. 
הגוי המערער על ההקלות שבהלכות עבודה זרה )כלומר הלכות גויים( מקביל מבחינת תפקידו   93
הרטורי לאישה המערערת על ההקלות שבהלכות כתמים, במשנה, נידה ח, ג. על קריאה מעין 

C. Fonrobert, Menstrual Purity, Stanford 2000, pp. 112-115 :זו, ראו
במשנה לא נאמר מי שאל “את הזקינים ברומי“, אך בתוספתא ז, ז ובברייתא שבבבלי נד ע“א   94
נוסף ז“פילוסופין“. נושא השאלה הוא אכן פילוסופי, בניגוד לשאלתו ההלכתית של פרקלוס. 
הנוסח “פרקלוס בן פלוספוס“ מתועד רק בעדים בבליים של המשנה, וקשה להעדיפו )בניגוד 

לוסרשטיין ]לעיל הערה 66[, עמ‘ 258(. 
לעיל הערה 69.  95

לאחר מכן עוברת המשנה להרים ובתים.  96
שהם סוף הלכות ע“ז בכלל, ואחר כך באות הלכות יין נסך.  97

הסבר שונה למקומם של מעשים אלו במשנה מופיע אצל זהר )לעיל הערה 48(, עמ‘ 75-73.  98
בהמשך מובא מעשה העוסק באותו פסוק הנדרש ביחס לכלים: “ולא ידבק בידך...“.  99
הלכה זו מבוססת על דרשה מאותה מילה שנדרשה במעשה שקודם לכן “אלוהיהם“.  100
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דיסקורסיבי, את השליטה של העבודה הזרה על המרחב כולו. אין זה מפתיע ששני 
פרקים אלו נחתמים בדיני ביטול )ד, ה-ז(, המתפקדים כאמור כאלטרנטיבה לחובת 

הכילוי הנדחית במשנה. 
סדר התוספתא אף הוא מאיר עיניים בהקשר זה: לאחר הלכות צלמים )ו, א-ג, 
ד-ו(,  ד,  למשנה  המקביל  ג-י,  )ו,  ביטול  הלכות  באות  א-ג(  ג,  למשנה  המקביל 
ולאחריהן הלכות שונות על בית עבודה זרה ועניינים הקשורים לכך )גינה, מזרקות, 
חנויות ועוד(.101 לאחר מכן מובא הסיפור על הזקנים ברומי )ז, ז, המקביל למשנה 
יב-יד,  )ז,  ומרקוליס  ז-י(  ג,  למשנה  המקביל  ח-ט,  )ז,  אשירה  הלכות  ואז  ז(  ד, 
יותר לסדר המשנה  המקביל למשנה ד, א-ג(.102 סדר התוספתא מתאים פחות או 
לאחר  מיד  הוקדמו  הביטול  הלכות  בולטים:  הבדלים  בשני  רבות(,  תוספות  )עם 
הלכות  לפני  הוקדמה  הזקנים  על  והאגדה  עניינם(,  עיקר  )שהוא  צלמים  הלכות 
אשירה ומרקוליס. כך נוצרו שתי חטיבות נפרדות: ההקשר האורבני מכאן וזה של 
הטבע מכאן,103 המופרדים על ידי האגדה על הזקנים ברומי.104 שני הקשרים אלו 
ג  בפרק  המופיעות  “אלוהיהם“  דרשות  בצורת שתי  גם במשנה,  כאמור  מופיעים 

ושני המעשים הבאים בסופי החטיבות.

הצלמים  לסוג  ביחס  הן  זרה:  לעבודה  שונות  גישות  מוצגות  במשנה  לסיכום: 
ד(,  )ג,  למיקומו  ג(,  )ג,  לטיבו  הצלם,  של  הספציפי  לטופס  א(,  )ג,  האסורים 
לאפשרות ביטולו )ד, ה(, ועוד. אמנם, בניגוד למחלוקות השונות, אשר נידונו רבות 
במחקר, לא הוכר המהלך הבסיסי, המשותף לכל העמדות השונות במשנה: שלילת 
הפרשנות הפשוטה של “חרם“ כאיבוד עבודה זרה. הכילוי והאיבוד כפשוטו מוגבל 
במשנה )ג, ג( לכלים שביד האדם בלבד. ודוק, העובדה שבמשנה זו אכן מופיעה 
כאלטרנטיבה  האחרות  הקריאות  את  מציגה  החרם,  חובת  של  פשוטה  קריאה 
מכוונת. מבחינה זו, הוויכוח בין פרקלוס לרבן גמליאל מסמן לא רק את העדפת 
השיטה המקילה, המבחינה בין מיקומם ותפקידם של פסלים שונים, אלא גם את 
מלא  איסור  דורשת  יותר  המחמירה  העמדה  במשנה.  הדיון  של  גבולותיו  עצם 
הצלמים  נמצאים  שבהם  שונים  הקשרים  בין  מבחינה  המקילה  ואילו  )“מאומה“( 

)“נוי למרחץ“, “משתין בפניה“(, אך אף אחת לא דורשת את הכרתתם מן הארץ.

המשותף להלכות אלו הוא ההקשר האורבני, ורק למיעוטן )ז, ב-ג( מקבילות במשנה )ג, ו(.   101
ז מבוסס על הפסוק  בין לבין מובאות שתי דרשות הרחקה מע“ז. הסיום האגדי בסוף פרק   102
במשלי כו, ח, אשר נדרש כעוסק במרקוליס )“כצרור אבן“(. על סיום זה, ראו רוזן־צבי )לעיל 

הערה 33(, עמ' 65-64. 
על הקשר של מרקוליס לשדות ולעוברי דרכים דווקא, ראו ע‘ פינטל־גינסברג, “הזורק אבן   103

למרקוליס“, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כא )תשס“ז(, עמ‘ 468-455. 
האגדה על רבן גמליאל במרחץ אינה מופיעה בתוספתא.   104
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חוקרים שונים זיהו במעשה ברבן גמליאל ביטוי למגמת הקלה במאה השנייה, 
והנגידו אותה לעמדות מחמירות בתקופות קדומות יותר, שבהן יהודים מסרו נפשם 
העלה  דלעיל  הניתוח  אמנם,  גרפיים.105  ייצוגים  מכל  נמנעו  ואף  זרה,  עבודה  על 
יותר המתנהל בפרקים אלו במשנה,  שסיפור זה הוא אך חלק ממהלך רחב הרבה 
גישות  עם  פנימה,  החכמים  של  בעולמם  לראות  יש  הפולמוסי  הקשרו  ושאת 

מחמירות כגון זו של דבי ר‘ ישמעאל, שהד להן נמצא בדרשות שבמשנה עצמה. 
קריאת המשנה לאור הפולמוס התנאי מציגה תמונה חדשה ושונה מן המקובל 
במחקר, הן בחשיפת השיתוף הבסיסי שמאחורי הגישות השונות בה, והן בהצגת 
שהציגו  ממה  יותר  ומהותי  כעמוק  שמתגלה  המשנאית,  שבאידאולוגיה  החידוש 
רב  הבדל  יש  אם  ספק  הפוליטיות.  הן  הכלכליות  הן  הפרגמטיות,  הפרשנויות 
גם  שכן   — שעמה106  והמשנה  עקיבה  ר‘  של  וזו  ישמעאל  ר‘  גישת  בין  למעשה 
בזמנם.  ע“ז  להשמיד  היכולת  הפוליטיות של  במגבלות  מכירים  ישמעאל  ר‘  דבי 
בין דרשות המכילתא אף מובא פתגם של רבן יוחנן בן זכאי המציג מגבלות אלו 
גוים שלא  יוחנן בן זכאי אומר אל תבהל לסתור במות  במפורש: “מיכן היה רבן 
תבנה בידך, שלא תסתור של לבינים ויאמרו לך עשם של אבנים, של אבנים ויאמרו 

לך עשם של עץ. וכן הוא אומר ‘לכן בזאת יכפר עון יעקב וג‘ )ישעיהו כז, ט(‘“. 
המרחב  תפיסת  ועל  עצמה  השאיפה  על  כן  על  היא  העיקרית  המחלוקת 
לשיבת  לציפייה  רמז  כל  למכילתא,  בניגוד  ובספרי,  במשנה  אין  שמאחוריה. 
זה מחייב אופן  ויתור  יד ישראל תהיה שוב תקיפה.107  ההשמדה כפשוטה, כאשר 

ראו החוקרים הרבים המצוטטים אצל פלדמן )לעיל הערה 46(, עמ‘ 515-512.  105
כוונתי להבחנה בין שתי השיטות העקרוניות, וברי כי אין זה אומר כי יש לזהות את שיטת   106

המשנה עם הספרי לפרטיהן.
ושמא יש בהבחנה זו כדי להסביר הבדל נוסף בין המכילתא והספרי. לפני דברי ריב“ז, מובאת   107
במכילתא הדרשה: “אבד תאבדון — אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר“. ביתר פירוט מופיעים 
הדברים בהמשך המכילתא: “‘את כל המקומות אשר עבדו שם וג‘ — שומע אני אף מחוץ לארץ 
יורשים אותם אתם רשיין  גוים שאתם  יורשים אותם‘ —  ‘אשר אתם  במשמע, תלמוד לומר 
6, מציע לראות בדרשות  3, הערה  42(, עמ‘  )לעיל הערה  לאבד את אלהיהם“. בלידשטיין 
המגבילות רדיפת ע“ז לארץ דווקא פולמוס עם תופעות של הריסת פסלים במרד התפוצות 
)ראו לעיל הערה 44(. דרשה דומה לזו מופיעה בספרי סא, אך בלשון שונה מעט: “יכול את 
‘ואבדתם את שמם מן המקום ההוא‘ —  מצווה לרדוף אחריהם בחוצה לארץ, תלמוד לומר 
בארץ ישראל אתה מצוה לרדוף אחריהם ואין את מצווה לרדוף אחריהם בחוצה לארץ“. שתי 
הדרשות בנויות על מתח בין ראשו של הפסוק, המחייב השמדה של “את כל המקומות אשר 
עבדו שם הגויים“ להמשכו המגביל את החובה דווקא לגויים “אשר אותם יורשים אותם“. אך 
בעוד שבספרי הרדיפה מוגבלת לארץ ישראל, באופן קטגורי, הרי במכילתא מוצגת ההבחנה 
דווקא.  אותם“,  יורשים  שאתם  ל“גויים  היא  ההגבלה  ולפיכך  פוליטית,  יכולת  של  כעניין 
ודוק, ישנה מחלוקת רחבה בין דבי ר‘ ישמעאל ודבי ר‘ עקיבה בשאלה האם נתחייבו ישראל 
במצוות שונות מיד עם כניסתם לארץ או רק לאחר “ירושה וישיבה“. על דרכי המדרש השונות 
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בכילוי  שמעוניין  מי  הרי  לא  החכמים.  את  המקיפה  למציאות  שונה  התייחסות 
ואיבוד, אך משהה אותם מסיבות פרקטיות, כהרי מי שמוותר עליהם כליל. דווקא 
גישה שנייה זו היא המעודדת גיבוש צורות התמודדות אלטרנטיביות עם המרחב 

המלא וגדוש בנוכחות פגאנית.108 
את  בחנו  ראשית,  שונים.  במקומות  במשנה  אכן  ראינו  זו  מעין  התמודדות 
האופנים הספציפיים שבהם נעשה המהלך במשנה, על ידי המרת השאיפה לעיצוב 
נצבע  שנאסר,  מה  בין  )הבחנה  מכאן  שלו  סימבולי  בעיצוב  המרחב,  של  ממשי 
)איסור  מכאן  כלפיו  הראויה  ההתנהגות  ועיצוב  שלא(,  ומה  הע“ז,  של  בצבעיה 
במשנה:  אלו  המרות  שאפשרו  הפרשניים  המהלכים  על  עמדנו  שנית,  וטומאה(. 
)הגבלת  “אלוהיהם“  לדרשות  הן  לאיסור(  )מכילוי  המקראי  ל“חרם“  ביחס  הן 
ההשתלטות על המרחב(. התוצאה היא כינונה של האפשרות לחיות, לאורך זמן, 
בתוככי הציוויליזציה הפגאנית עצמה, באותה עיר )משנה א, ד(, עם אותם מבני 

ציבור )א, ז; ג, ד( ואף בשכנות ממש )ג, ו(.

העומדות מאחורי מחלוקת זו כבר עמדו חוקרים )אפשטיין ]לעיל הערה 29[, עמ‘ 541-539; 
מ‘ כהנא, אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר, ירושלים תשמ“ב, עמ‘ 311-305(, אולם 
משמעה המעשי נותר מוקשה. כך שואל כהנא: “לכאורה צריך עיון מה ראו חכמים להתעמק 
כל כך בשאלה ‘ההיסטורית‘ ממתי בדיוק החלו ישראל לקיים כל מצוה ומצוה“, ואף מציע 
אפשר   .)311 עמ‘  )שם,  בזמנם“  אקטואליות  לשאלות  גם  קשורים  “שהדברים  שמא  בדרך 
שבנידון דידן ניתן לראות אכן נפקא מינא אקטואלית שכזו, שכן הירושה המופיעה בדרשה 
אחת כטענה היסטורית גרידא, שבה ומופיעה לאחר מכן כהוראה למעשה “גוים שאתם יורשין 

אותם אתם רשיין לאבד את אלהיהם“.
שכן לפי הגישה הראשונה ניתן להמתין לשעת כושר, כדוגמת המרידות במחצית הראשונה   108

של המאה השנייה )לעיל הערה 44(.
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ביטול עבודה זרה:
 הדיאלוג של החכמים עם האלילות 

תחת הקיסרות הרומית 

יאיר פורסטנברג

א. פתיחה: בין מקרא למשנה
הדרישה המקראית למאבק בעבודה זרה נושאת אופי קנאי מובהק, פעילות אלימה 
שנועדה למגר כל אלטרנטיבה לעבודת אלוהי ישראל. מאבק זה, הנגזר מייחודו 
בדברים  ביטוי  לידי  הבאה  וחריפה,  תקיפה  לפעילות  במקרא  מתורגם  האל,  של 
יב, ב-ג, “אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם יורשים 
אותם את אלהיהם, על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. ונתצתם את 
מזבחותם ושברתם את מצבותם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון. 
זאת, העוסקת  זרה, לעומת  מן המקום ההוא“. במשנת עבודה  ואבדתם את שמם 
בקנאות.  זרה  עבודה  נגד  לפעול  חובה  מופיעה  לא  זרה,  עבודה  עם  בהתמודדות 
אין  אך  לים המלח,  ולהעבירם  זרה,  עבודה  להרחיק חפצי  דרישה  מופיעה  אמנם 
בכך תקיפה של העבודה הזרה או השמדת זכרה. הרחקה זו נועדה למנוע מישראל 

לעשות בחפץ זה שימוש משני.1
שני,2  מבית  קנאיות  מסורות  נלוות  שאליו  במקרא,  הדרישה  בין  הניכר  הפער 

כפי שנפרט להלן, פרק ג עוסק אך ורק באיסור ובהיתר של עבודה זרה ולא בחיוב ההשמדה.   1
כך גם יש לקרוא את משנה ג, ג, “המוצא כלים ועליהם צורת חמה צורת לבנה צורת דרקון 
נועדה כדי להסיר מכשול מאיסור הנאה  יוליכם לים המלח“. להבנתי, ההולכה לים המלח 
גם שחיקת הצורה שעל הכלי המוצעת  חובת ההשמדה.  בה מימוש של  ואין  זרה,  מעבודה 
בהמשך המשנה נועדה למטרה זו בלבד. החכמים, הדוחים פתרון זה בטענה “אף הוא נעשה 
זבל“. חוששים שמא שחיקת הצורה לא תפתור את הבעיה, וגם בשחק ייעשה שימוש משני 
ואסור. קריאה אחרת של משנה זו, וחידוד הפולמוס הפנים תנאי בעניין השמדת עבודה זרה, 
מצויים במאמרו של י‘ רוזן־צבי,“‘אבד תאבדון את כל המקומות‘: הפולמוס על חובת השמדת 

עבודה זרה בספרות התנאית“, בקובץ זה.
כאשר  גם   .68 ה,  א  במקבים  שמופיע  כפי  זרה,  מעבודה  הארץ  בטיהור  עסקו  החשמונאים   2
נפוצה השמועה על מותו של הורדוס, התארגנה היוזמה להריסת נשר הזהב בשער המקדש 
דומה בהריסת  נעשה מעשה  גם בהתארגנות למרד הגדול   .)659-648 א,  )יוספוס, מלחמת, 
65(. יש לשים לב  יוסף,  )יוספוס, חיי  הארמון של הורדוס אנטיפס בשל צורות החיות שבו 



יאיר פורסטנברג / ביטול עבודה זרה  118

ומספר  החוקרים,  של  מגוונות  להתייחסויות  זכה  במשנה  ממנה  ההימנעות  ובין 
הנחות הוצעו לביאור התופעה. האחת נוגעת לתחושת הביטחון של היהודים וחוסר 
זרה.3 השנייה מצביעה על המצב ההיסטורי, תחת  החשש מהשפעתה של עבודה 
שלטון רומי, שבו לא התאפשר מאבק פעיל להסרת העבודה הזרה.4 בהתאם למצב 
היסטורי זה הוסט מוקד הפעילות מן המאבק הפעיל אל הגנת המרחב הפרטי מפני 
שימוש בעבודה זרה. בין כך ובין כך, גישות אלה מניחות כי שקלול מערך הכוחות 
בין היהודים ובין סביבתם הוא אשר עמד במוקד עיצוב יחסם של החכמים כלפי 

המאבק בעבודה הזרה. 
במאמר זה אני מבקש לבחון מחדש את שאלת הפער בין המקרא ובין המשנה 
היווני־רומי  בעולם  התאולוגי־פוליטי  השיח  על  יותר  רחבה  התבוננות  מתוך 
שבמסגרתו פעלו החכמים. מכיוון שקנאות מבקשת לפעול — בתוך תמונת המצב 
הפוליטית — על יסוד הנחות תאולוגיות מסוימות, לא ניתן לעקוב אחר היווצרותו 
של הבדל נורמטיבי בתחום זה מבלי לשבצו בהקשרו הרחב: הפגאניות היוונית־
רומית. שינוי בתמונת העולם התאולוגית הפגאנית, והשפעתה על דרכי כינון הכוח 
הפוליטי באותה תקופה, עשויים לעצב מחדש את דרך ההתמודדות עם פולחן זה. 
המשנה  של  התמודדותה  ודרך  התנאית  התקופה  בסוף  שעוצבה  ההלכה  ואמנם, 
עם העבודה הזרה תואמות מאפיינים מן הפגאניות היוונית רומית, שאותה הכירה 

ולצדה נוצרה. 
לאור זאת, שני חידושים מרכזיים המופיעים במשנת עבודה זרה ושורשם נעוץ 
בשיח הדתי בן התקופה יעמדו במוקד העיון הנוכחי. חידוש אחד ברמה ההלכתית: 
זרה“,  עבודה  “ביטול  דין  מופיע  הנכרים  פסילי  את  היהודית  ההשמדה  במקום 

שמימושן של פעולות אלה התאפשר רק בתנאים מדיניים נוחים. 
עמדה זו מיוצגת במפורט על ידי א“א אורבך, “הלכות עבודה זרה והמציאות הארכיאולוגית   3
וההיסטורית במאה השנייה ובמאה השלישית“, בתוך: מעולמם של חכמים: קובץ מחקרים, 
ירושלים תשמ“ח, עמ‘ 178-125. ראו גם ש‘ ליברמן, יוונית ויוונות בארץ ישראל, ירושלים 
244-236 )“פולמוסי החכמים נגד עבודה זרה“(. עמדה מנוגדת מפורטת אצל  תשכ“ג, עמ‘ 
ע‘ פרידהיים, “פגאניות ופולחנים פגאניים בספרות התלמודית: היבטים היסטוריים“, עבודת 
דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תש“ס, בעיקר בפרק השני. וכן הנ“ל, “יהודים עובדי עבודה 
זרה בארץ־ישראל בתקופת המשנה והתלמוד“, דברי הקונגרס העולמי השנים־עשר למדעי 

היהדות, חטיבה ב )תש“ס(, עמ‘ 44-21.
מצב זה משתמע מדבריו של רבן יוחנן בן זכאי המובאים במדרש תנאים )מהדורת הופמן, עמ‘   4
58( “אל תבהל לסתור במות גוים שלא תבנה בידך, שלא תסתור של לבינים ויאמרו לך עשם 
של אבנים, של אבנים ויאמרו לך עשם של עץ. וכן הוא אומר לכן בזאת יכפר עון יעקב“. זוהי 
 M. Halbertal, “Coexisting with the Enemy: Jews :גם ההנחה המובלעת במהלכו של הלברטל
 and Pagans in the Mishna”, G. Stanton and G. Stroumsa (eds.), Tolerance and Intolerance

in Early Judaism and Christianity, Cambridge 1988, pp. 159-172
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המפקיע את מעמדו של פסל בעקבות פגיעה סמלית בו מצד הגוי שעובדו. חידוש 
שני הוא שילובן של שיחות בין חכמים ונכרים העוסקות במישרין בהגדרת מעמדו 
של האל. שני עניינים אלה קשורים זה לזה; הנורמה מוכרת מן העולם היווני־רומי, 
והשלכותיה על הגדרת מעמדם של האלים נידונו בדיאלוגים בין פגאנים ונוצרים 
האלים  טבע  על  השיח  מסגרת  בתוך  להראות,  שאבקש  כפי  התקופה.  בספרות 
וחכמים  המקראית,  לקנאות  מקום  היה  לא  לספירה,  והשלישית  השנייה  במאות 
התאולוגיות־ המסגרת  לשינוי  בהתאם  התמודדות,  בדרכי  אותה  המירו  במשנה 

פוליטית. 

ב. ביטול עבודה זרה ומקומה במשנה5
העבודה  עם  היהודי  של  הישיר  במגעו  עוסקים  זרה  עבודה  במשנת  ג-ד  פרקים 
הזרה. מגע זה נבחן בעקביות במסגרת שאלת איסור והיתר: אילו חפצים מותרים 
בהנאה ואלו חפצים אסורים, וכך ממופה המרחב: מן הצלמים עצמם )ג, א-ג(, דרך 
מקומות פולחן שסביבם )ג, ד-י(, ועד למרחב המקיף מקומות אלה )ד, א-ג(. מהלך 
על השפעתה של  מצביע  אותו,  המקיף  המרחב  כלפי  עצמו  הצלם  מן  הפונה  זה, 
העבודה הזרה על סביבתה. נוכחותה אוסרת מעגלים נוספים, וכך מאיים האיסור 
להתפשט כמעט ללא גבול. בעקבות האיום של העבודה הזרה האוסרת את סביבתה 
נוצר צורך לקיים מנגנון שיצמצם את האיסור, וכך מוצג בסוף פרק ג במקרה של 

אשירה6:

נטל ממנה עצים אסורין בהנייה 
הסיק בהן את התנור אם חדש יותץ ואם ישן יצן 

אפה בו את הפת אסורה בהנייה 
ניתערבה באחירות כולן אסורות בהנייה 

רבי אליעזר אומר יוליך הנייה לים המלח אמרו לו אין פידיון לעבודה זרה
נטל ממנה כרכר אסור בהנייה 

ארג בו את הבגד הבגד אסור בהנייה 
ניתערב באחרים7 כולן אסורין בהנאה 

סקירה מקיפה של המקורות התלמודיים העוסקים בביטול עבודה זרה, תוך תיאור התפתחות   5
 G. Blidstein, “Nullification of Idolatry in Rabbinic ידי  על  מובאת  ועיבודן,  אלה  הלכות 

 Law”, PAAJR, 41-42 (1973-1974), pp. 1-44
המשניות מצוטטות על פי כתב יד קאופמן, הערות על פי עדי נוסח אחרים מובאים בהערות.   6
מהדורה  זרה:  עבודה  “משנה  רוזנטל,  ד‘  אצל  מצויה  הנוסח  שינויי  של  מלאה  סקירה 

ביקורתית, בצירוף מבוא“, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ“א. 
בעדי הנוסח הבבליים )רוזנטל, שם, עמ‘ 54( נוסף לשם הדגשה “ואחרים באחרים“.   7
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רבי אליעזר אומר יוליך הנייה לים המלח אמרו לו אין פידיון לעבודה זרה8: 
כיצד מבטלה? 

קירסם וזירד נטל ממנה מקל או שרביט אפילו עלה הרי זו בטילה 
שפייה לצורכה אסורה ושלא לצורכה מותרת: 

ומתפשט,  ההולך  האיסור  היקף  סביב  מתח  המשנה  יוצרת  מודגש  רטורי  במהלך 
ופתרונו מגיע בסופה של המשנה באמצעות הביטול. קלות הביטול, נטילת מקל, 
ידי  על  זרה  עבודה  ביטול  האיסור.  להיקף  חריף  בניגוד  עומדת  עלה,  או  שרביט 
ועל  זרה  עבודה  על  המרחף  האיסור  להפקעת  קל  פתרון  אפוא  מהווה  הנכרי 
בחלקה  זרה  עבודה  ביטול  מוצג  מגמה  אותה  ומתוך  מסגרת  באותה  משמשיה. 
מה  כל  נאסר  שבהם  מקרים  מוצגים  תחילה  ד.  פרק  בראש  היחידה,  של  האחרון 
שסביב העבודה הזרה, כלומר משמשי עבודה זרה, ולאחר מכן מסכמת המשנה את 
ההלכה  ובהן  הנכרי,  ידי  על  זרה  עבודה  בביטול  הדנות  משניות  במספר  היחידה 
הקובעת ש“ביטל עבודה זרה ביטל משמשיה“ )ד, ד-ז(. כפי שמשמשי העבודה זרה 

נאסרים בעקבות שייכותם לעבודה זרה, כך הם גם מתבטלים בעקבותיה. 
המשנה מציגה בפנינו יחידה ערוכה המציגה את האיסור הנוצר בעקבות נוכחות 
עבודה זרה, ואת פתרונה של בעיה זו בדרך של “ביטול עבודה זרה“. כאן המקום 
הזרה  העבודה  מן  ליהנות  ליהודי  המתיר  זה,  מחודש  דין  של  יסודו  מהו  לשאול 
בעקבות פעולתו של הגוי? מספר הסברים הוצעו לביאור דין “ביטול עבודה זרה“, 

שבהם שוחזר יחסו של הנכרי כלפי פולחנו.

1. הפקעת ממשות העבודה הזרה בתאולוגיה הרבנית 
זהר  נעם  מצביע  זרה“  עבודה  ו“ביטול  זרה“  “עבודה  לביטויים  במאמר שמוקדש 

ר‘ אליעזר סבור שניתן להתיר את התערובת על ידי הוצאת האיסור מתוכה. זאת באמצעות   8
פדיון האיסור בכסף שיספח אליו את האיסור, והולכת הכסף לים המלח. פתרון ההולכה לים 
המלח מתקבל בתחילת הפרק אך נדחה על ידי חכמים כאן. כאמור )לעיל הערה 1(, במשנה ג 
מופיעה מחלוקת על האפשרות לשחוק ולזרות לרוח או לזרוק לים, ואפשרות זו נדחית לטובת 
הולכה לים המלח. בסוף הפרק, בעניין אשירה, מובא מצב קיצוני יותר שבו אפילו הולכה לים 
המלח אינה מונעת את האיסור. הרי האשרה כבר השפיעה על סביבתה ואסרה את הפת, ואין 
אפשרות מעשית להוליך אותה עצמה לים המלח )כמו כן, בניגוד לרווח ממסחר עם עבודה 
זרה שאותו ניתן להוליך לים המלח ]תוספתא ג, יט; ו, ב[, לא ניתן להמיר לממון את האיסור 
שבכיכרות(. ביטוי נוסף לחשש הקיצוני במצב זה עולה גם מן הדיון בירושלמי על המשנה )ג, 
טו ]מג ע“ד[(. התלמוד בוחן מדוע אין למכור לנכרי את הכול חוץ מדמי האיסור, כפי שמוכר 
במקרה של יין נסך. ר‘ חגי מסביר שפתרון זה אינו מתאים במקרים שבהם הסחורה עלולה 
לשוב אל היהודי. אם כן, החשש לאיסור הוא ללא גבול, וגם העברתו לנכרי אינה מוציאתו 

מחוץ לתחום.
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על דרכם של החכמים לערער על ממשותה של העבודה זרה באמצעות הביטויים 
הלשוניים המשמשים לתיאורה.9 על יסוד תאולוגיה רבנית, שאינה מכירה בקיומו 
 — אחרים“  “אלוהים  המקראי  התואר  הוחלף  ישראל,  אלוהי  מלבד  אל  שום  של 
המלמד על נוכחות של אלים נוספים — במינוח הניטראלי “עבודה זרה“, המתאר 
את  התוחמת  זו,  גישה  פי  על  אותו.  העובדים  של  יחסם  באמצעות  הנעבד  את 
העובדים  של  בתודעתם  שינוי  ולטעותם,  עובדיה  של  לתפיסתם  הזרה  העבודה 
מפקיעה מאליה את מעמדו של הדבר הנעבד, שהרי אין לו כל קיום מחוץ לתודעה 
זו. לפי טענת זהר, התאולוגיה של החכמים תוחמת את קיומה של העבודה הזרה 
לתודעת עובדיה בלבד, ומתוך כך נגזרות הלכות “ביטול עבודה זרה“ המקלות. על 
פי הלכה זו ניתן להתיר את הצלם ואת משמשיו על סמך פעולה סמלית של הגוי 
בלבד, השובר חלק מן הצלם, מאחר שבכך הוא מצהיר על דחיית הפסל כפולחן, 
ומתוך כך, בעיני החכמים, הופקע מעמדה של העבודה הזרה, שהוסרה מתודעתו 

של העובד אותה. 
לכאורה ניתוחו של זהר מספק הסבר סדור לשינוי הקיצוני שחל ביחס לעבודה 
זרה, מן הדרישה המקראית לפגוע באלוהים האחרים המאיימים על ייחוד ה‘, עד 
הגוי,  של  למעשהו  האחרים  האלים  נגד  המאבק  את  התוחמת  התנאית  לעמדה 
הנדרש רק להצהיר שאינו מקבל על עצמו את העבודה הזרה. הסבר זה מבוסס על 
הטענה כי שינוי בתאולוגיה היהודית, מן המקרא לחז“ל, גרר גם שינוי התייחסות 
של  בתאולוגיה  הרואה  זה,  הסבר  זאת,  עם  הזרה.  העבודה  כלפי  למעשה  הלכה 
החכמים את נקודת המוצא לעיצוב ההלכה, מתעלם מן הנקודה הייחודית להלכות 

“ביטול עבודה זרה“. 
נשים לב למקרה הבא: נכרי עומד למסור פסל לידי יהודי, והלה מבקש ממנו 
לפגום בפסל )למשל, להוריד את ראש אזנו( כדי שהיהודי יוכל להשתמש בפסל 
זה. מבחינתו של היהודי לפסל אין כל ערך מעבר למה שהנכרי מייחס לו, ולפיכך 
די לו בפעולת הביזוי שהגוי עושה. עם זאת, פעולה זו בהכרח תלויה במשמעות 
שמייחס לה הנכרי שמבצע אותה. האם עבורו יש מובן כלשהו לפעולה זו שהוגדרה 
מעמדו  את  המפקיע  מעשה  בכך  רואה  עצמו  הוא  האם  היהודית?  בהלכה  עבורו 
הדתי של הצלם? לפי הסברו של זהר נוצר כאן מצב פרדוקסלי. על יסוד תאולוגיה 
נוצרה האפשרות להפקיע את מעמדו של הצלם באמצעות פעולת ביטול,  רבנית 
אך פעולה זו תלויה בשינוי בתודעתו של הגוי, כפי שמייחס לו היהודי. במילים 
סבור  הוא  שבו  ובאופן  הנכרי  של  עולמו  בתמונת  תלוי  בהכרח  הביטול  אחרות, 
הנכרי  של  עולמו  תמונת  בהכרח  האם  האל.  של  קיומו  על  משפיעה  שפעולתו 

נ‘ זהר, “עבודה זרה וביטולה“, סידרא, יז )תשס“א-תשס“ב(, עמ‘ 77-63.   9
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עולה בקנה אחד עם התאולוגיה הרבנית, המגדירה את מעמדו של הפסל בהתאם 
לתודעתו של מי שעובד אותה? 

זרה מעוצבת הלכה  ביטול עבודה  והנכרי במסגרת  היהודי  בין  הנוצר  במפגש 
הנגזרת מתודעתו המשוערת של הנכרי. האם ניתן להציע הסבר המבוסס על תמונת 

עולמו הממשית? 

2. זלזול פגאני באלילות 
אכן, כיוון אחר להסבר הלכות “ביטול עבודה זרה“ מבוסס על תמונת העולם הפגאנית 
הממשית בת הזמן, ועל מעמדה ההיסטורי של הפגאניות בקרב החברה הנכרית. זוהי 
הגישה העומדת במידה רבה בתשתית מאמרו הגדול של אורבך, “הלכות עבודה זרה 
בנוסף  השלישית“.  ובמאה  השנייה  במאה  וההיסטורית  הארכיאולוגית  והמציאות 
זרה  לעבודה  הקשורים  ובאומנות  במסחר  לעסוק  יהודים  שהוביל  הכלכלי  לצורך 
העבודה  כלפי  עצמם  הנכרים  של  המזלזל  היחס  את  אורבך  משלב  ולמשמשיה,10 
הזרה כנימוק מרכזי להקלות בתחום זה. בניגוד לספרות בית שני, “הכירו אחרוני 
התנאים בסוף המאה השנייה וכן האמוראים של המאה השלישית נכרים שפקפקו 
בידיהם‘,  אבותיהם  ‘מנהג  שכן  לעבדם  שהמשיכו  מהם  הפסילים.  של  בממשותם 
ומהם שקלטו משהו מהלך רוחם של פילוסופים ]...[ לדבריהם, אין עבודת הפסילים 
הגויים  שאף  זו,  “ידיעה  לכך  בהתאם  מסמלות“.  שהן  למה  אלא  לצורות  מכוונת 
היו סבורים שאין כוח וכושר לפסילים, שימשה בידי האומנים היהודים טענת יסוד 
בלימוד זכות על התעסקותם ומקצועם“.11 גם האפשרות לבטל עבודה זרה מבוססת, 
לדעת אורבך, על היענות לצורך הכלכלי לצד הכרת העמדה הנכרית. “בתוך המחנה 
תש כוחו של היצר הרע של עבודה זרה, וגם בעולמה של הסביבה הנכרית נתרופפה 
בהרבה השפעתה. עובדה היא שנכרים רבים השתמשו בפסיליהם וצורותיהם לנוי 

בלבד, ומוכנים היו לבטלם בשעת הצורך“.12 
“ביטול  להלכות  יסוד  מהווה  לנוי  בפסילים  עשו  ההנחה שהשימוש שהנכרים 

ניתוחו של אורבך ממוקד ברובו בחשיפת ההקשר הכלכלי המנהיר, לדעתו, את החידושים   10
מפרטי  ישירות  ההיסטורית־חברתית  התמונה  את  גוזרת  גישתו  זה.  בתחום  ההלכתיים 
מעדיף   ,27 עמ‘   ,)5 הערה  )לעיל  בלידשטיין  זו.  הסתייגו ממתודה  אחרים  חוקרים  ההלכה. 
תיאור התפתחות מושגית פנימית, ובדרך זו צועדת גם הייז המנתחת את הדיונים התלמודיים 
ומוצאת שההתייחסות למצבים שונים של מסחר הם תוצר של הדיאלקטיקה התלמודית ולא 
 C.E. Hayes, Between the Babylonian and Palestinian Talmuds: של המצב ההיסטורי. ראו
 Accounting for Halakhic Difference in Selected Sugyot from Tractate Avoda Zara, New

York 1997, pp. 57-63
אורבך )לעיל הערה 3(, עמ‘ 143.  11

שם, עמ‘ 155.  12
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עבודה זרה“, הפכה לנקודת מפתח בהסברה של כריסטין הייז.13 לדעתה, במסגרת 
במידה  שימשו  והם  דתי,  מעמד  כל  היה  לא  ולצלמים  לפסלים  שבה  התרבותית 
החכמים  של  מסקנתם  ולפיכך  באלילות,  להילחם  טעם  היה  לא  כקישוט,  רבה 
שניתן להתיר פסלים שבוטלו היא מתבקשת. לדבריה, הלכה זו היא יישום סביר 
של הדרישה המקראית במציאות שבה הפסלים משוללים כל מעמד דתי. אם כן, 
שעובדי  החכמים  של  התרשמותם  בעקבות  נוצרה  זרה  עבודה  בהלכות  ההקלה 
בהם14  סוחרים  והם  לאליליהם,  ברצינות  מתייחסים  אינם  עצמם  הזרה  העבודה 
ומשתמשים בהם כקישוט. בהלך חשיבה זה של הנכרים בני התקופה אין כל טעם 

להיאבק וניתן להקל במקרה שהם ביטלו את העבודה הזרה. 
בין  ישיר  קו  למתוח  ניכר  קושי  קיים  בעקבותיו,  והייז  אורבך,  דברי  למרות 
זרה. מצד אחד,  ביטול עבודה  ובין הלכות  היחס המזלזל של הנכרים באליליהם 
האפשרות לביטול עבודה זרה על פי ההלכה התנאית אינה מוגבלת לסוג מסוים של 
חפצים המשמשים לנוי. גם דברים ששימשו לעבודה זרה גמורה עשויים לשנות את 
מעמדם, אם הם בוטלו. לפיכך ההקשר הקישוטי כלל אינו משחק תפקיד במהלך 
עתה  עד  ששימש  הפסל,  מן  המעמד  להפקעת  נימוק  להוות  יכול  אינו  והוא  זה, 
אינם  כקישוט15  הפסל  ראיית  על  מצביעים  המקורות שאמנם  שני,  מצד  לפולחן. 
עוסקים בביטול. השאלה אפוא נותרת בעינה: מניין נובעת התפיסה ששינוי ביחסו 

של הנכרי כלפי מה ששימש כפולחן מפקיעו ממעמדו?

ג. “ביטול צלמים“ — פרקטיקה מוכרת בעולם הרומי
את מגמתם של החכמים בהקלותיהם בהלכות עבודה זרה אכן ניתן לקשור להלכי 
רוח רווחים מן העולם היווני־רומי, אך כדי לזהותם יש לעמוד על ההקשר הראלי 

הייז, )לעיל הע' 10(, עמ‘ 62.  13
נגד הזלזול של עובדי העבודה הזרה באלוהיהם, המתבטאות בעיקר  טענות חריפות ביותר   14
 Tertullian, Apology, 13 [R. Arbesmann בשימושם המסחרי, מופיעות אצל טרטוליאנוס, )ראו
 et al. (trans.), Tertullian – Apologetical Works and Minicius Felix – Octavius, Washington
pp. 43-45 ,1950[(. בדבריו הוא מתייחס הן לפסילים הביתיים )lares( הן לאלים הציבוריים 

המשולבים במסגרת מכרזים לגביית מסי שוק.
הבבלי בדף מא ע“א מביא את דברי רבה המבחין בין צלמים של כרכים וצלמים של כפרים   15
ומפרש את ההבחנה על יסוד ההבדל בין נוי ובין פולחן. קטגוריה זו אינה מופיעה בירושלמי 
המקביל המבחין בין פסלים שונים של הקיסר )שעליו מדובר במשנה ג, א(, ונראה שהשימוש 
זו מבוסס על משנת המרחץ של אפרודיטי יותר מאשר על האופן שבו התייחסו  בקטגוריה 
בארץ ישראל לפסלים אלה. הסתייגות מעצם השימוש במושג של “נוי“ להבחנה בין סוגים 
 Y. Z. Eliav, “Viewing the Sculptural Environment: Shaping שונים של צלמים מוצגת אצל
 the Second Commandment”, in: P. Schäfer (ed.), The Talmud Yerushalmi and the Graeco

Roman Culture, vol. 3 (TSAJ, 93), Tübingen 2002, pp. 411-434
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מאפיינים  על  לעמוד  ניתן  הזרה“ שמתוכו  העבודה  “ביטול  מעשה  של  הספציפי 
מרכזיים של התפיסה הפגאנית הרווחת. בניגוד להסברים הקודמים, נקודת המוצא 
להבנת הלכה זו אינה נעוצה בהשוואה כללית של הלכי הרוח ולא בניסיון לשחזר 
הראלי  האירוע  על  בהצבעה  אלא  יהודית,  מבט  מנקודת  הנכרי  של  תודעתו  את 

המשקף נורמה זו, ושמשמעותו הציבורית ידועה וקבועה. 
המשנה )ד, ה( מגדירה את ביטול העבודה הזרה באופן זה: 

כיצד מבטלה? 
חיסרה  שלא  פי  על  אף  פחסה  אצבעה  ראש  חוטמה  ראש  אזנה  ראש  קטע 

בטלה. 
רקק בפניה הישתין בפניה גררה זרק בה את הצואה הרי זו אינה בטילה

מכרה או מישכנה, רבי אומר ביטל וחכמים אומרים לא ביטל.

הצלם.16  וביזוי  הצלם  פני  של  פגימה  פעולות:  סוגי  שני  בין  מבחינה  המשנה 
אותו.  מבטלת  בצלם  פגיעה  של  ישירה  פעולה  רק  הדין,  ומעיקר  עקרוני  באופן 
אמנם בשלב הבא דנים תנאים אחרונים האם גם מכירה או משכון נכנסים לגדר 
ביטול, אך מן ההשוואה לתוספתא עולה שהפעולה הבסיסית שנידונה בדור שלפני 
רבי התייחסה לפגיעה הפיזית והדרכים השונות לבצעה. “כיצד מבטלה? ר‘ מאיר 
אומר עד שיכה בקורנס ויחבל. ר‘ שמעון אומר אפילו דחאה וסטרה ונפלה הרי זו 
ובהפלה.  בקורנס  הפסל,  פני  את  לפגום  הדרכים  בשתי  דנים  התנאים  בטילה“.17 

דרכים אחרות לביטול נתוספו בשלב מאוחר יותר.18 
הגדרת “ביטול“ הממוקדת בפגיעה באיברי הפנים חופפת במישרין פרקטיקה 
רווחת מן העולם הרומי הקרויה בספרות המחקר )אך לא נקראה כך בעת העתיקה(: 

הבחנה זו אינה עולה בקנה אחד עם גישתו של זהר המנתח הלכה זו על רקע התפיסה שגילוי   16
דעתו של הנכרי מפקיעה את מעמדו והיא מתמקדת בביטויי הכוונה של הפועל. קשה להצדיק, 

לפי שיטה זו, את ההבדל בין פגימה ובין ביטויים חמורים לא פחות של זלזול ופגיעה.
נוסח התוספתא מופיע כאן על פי כתב יד ערפורט, הנהיר שבין עדי הנוסח בעניין זה, למעט   17
תיקון המילה “ויאכל“ ל“ויחבל“ )שהוא שיבוש גרפי ברור( בהתאמה לכתב יד וינה, המשובש 
בשאר חלקי המשפט: “כיצד מבטלה ר‘ מאיר או‘ עד שזכה בקורנה ויחבל ר‘ שמעון או‘ אפי‘ 

רואה סטרה ונפלה הרי זו בטילה“. 
בלידשטיין )לעיל הערה 5(, עמ‘ 15-11 מצביע על תהליך ההרחבה של הגדרת הביטול. יש   18
לשים לב שהעובדה שהדיון סביב המכירה מופיע רק בשלב שני של התפתחות הלכה זו מקשה 
על טענתו של אורבך )לעיל הערה 3(, עמ‘ 151, שלפיה “האפשרות של ביטול עבודה זרה על 
ידי גוי היה בה משום פתיחת פתח להקלות מרובות בחיי הכלכלה והמשא ומתן עם הנכרים. 
יש להניח שהשגתה של מטרה זו היתה טבועה ביסודה של ההלכה המקלה“. על ההרחבה של 

התנאים מפגימה למכירה ראו להלן הערה 65.
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damnatio memoriae.19 הליך זה נועד לבטל את זכרו של קיסר שנוא לאחר מותו, 
כאשר פגעו בראשי איבריו או שהחליפו את ראשו בראשו של קיסר אחר.20 הפגיעה 
הסמלית בפסל נתפסה כהשמדה של הייצוג שלו והסופרים הרומים אף מייחסים 
כאב, דם והרג לדמויות המיוצגות בצלמים. מהלך זה נעשה לא רק כתגובה עממית 
ספונטנית אלא אף עוגן כמדיניות פוליטית מאורגנת במסגרת החלטת הסנאט, שגם 
הסיר את שמו מכתובות ומסמכים רשמיים.21 הדמויות הפגומות הוחלפו, אוחסנו 
או ששימשו כחומר ריצוף. דוגמאות ראשונות ל־damnatio memoriae מוכרות לנו 

מן המאה הראשונה, בדמויותיהם הראוותניות של קליגולה,22 נירון ודומיטיאנוס. 

כך למשל מתאר סווטוניוס את שהתרחש לאחר מות דומיטיאנוס:

את השמועה בדבר הירצחו קיבל העם בשוויון נפש והצבא במרירות, וביקש 
מיד להכריזו כ“אלוהי“, והיה מוכן אפילו לנקום את דמו, אלמלא חסרו לו 

 E. R. אצל  מצויה  והארכיאולוגיים  ההיסטוריים  היבטיה  על  התופעה  של  מפורטת  סקירה   19
 Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial
 “The sensory organs comprising the :)3 ‘כפי שורנר מדגיש )עמ .Portraiture, Brill 2004

eyes, nose, mouth and ears were specific targets of the attacks on sculpted portraits”.
הפגיעה בראש אפשרה שימוש בשאר הגוף, תוך החלפת הראש ותיקונו בלבד. על מדיניות   20
 D. E. E. Kleiner, Roman Sculpture, New ראו  החדשים,  לקיסרים  הפסלים  של  ההתאמה 
Haven 1992, pp. 13-14. מעבר לכך, החלפת הראש בלבד שימשה לא רק מטרה פרקטית 
אלא גם תפקיד בסימול עליונותו של המנהיג הטוב. כך עולה מדברי היירונימוס בפירושו 
לחבקוק ג, Patrologia Latinae, vol. 25, p. 1329( 14(. ורנר )לעיל הערה 19(, עמ‘ 5-4, סוקר 
הקיסרים  בראשי  משני  לשימוש  הנוגע  בכל  והשלישית  השנייה  במאות  המגמה  שינויי  את 
מחדש  לעצב  מיעטו  אלה  במאות  לדבריו  החדשים.  הקיסרים  ראשי  פיסול  לשם  המודחים 
עם  הפסל  ראש  של  מחדש  פיסול  על  המבוסס  )משל  פגועים  הוסרו  רק  והם  אלה,  ראשים 

התחלפות הקיסר מצוי בויקרא רבה כג, יב ]מהדורת מרגליות, עמ‘ תקמז[(.
 H. I. Flower, The לסקירת תפקידה הפוליטי של ההשכחה בתרבות השלטונית הרומית, ראו  21

Art of Forgetting: Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture, Chapel Hill 2006
 Dio’s Roman History, ](trans.) E. כלפי זכרו השנוא של גאיוס קליגולה מדווח קאסיוס דיו  22
Cary, LCL, London and New York 1961, vol. 8] LX, 4.5-6), שקלאודיוס מנע את קבלתה 
שמו  את  ומחק  לילה,  בן  פסליו  כל  את  העלים  הוא  אך  בסנאט,  נגדו  רשמית  החלטה  של 
 ,740 נשים, עמ‘  ירושלים תשנ“ג, סדר  ליברמן, תוספתא כפשוטה2,  מרשימת הקיסרים. ש‘ 
זיהה את ה־damnatio memoriae נגד גאיוס בספרות התנאית. בסוטה יג, ו )עמ‘ 232( שנינו 
“שמעון הצדיק שמע דבר מבית קדש הקדשים בטילת עבידתא די אמר סנאה לאיתאה להיכלא 
ונהרג גסקלגס“. על פי הסכוליון למגילת תענית )כב שבט( שבו נכתב, “מיד נטל את הצלמים 
ונתנם לישראל וגררום“, הציע ליברמן שהפולחן בוטל לאחר שזכרו של גאיוס אבד על ידי 
גרירתו. עם זאת, כבר הראתה ו‘ נעם, מגילת תענית, ירושלים תשס“ד, עמ‘ 290 שתיאור זה 

בסכוליון הוא תוצר של עיבוד, ואינו משקף את האירוע ההיסטורי. 
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שמיהרו  כך  כל  גדולה  שמחה  נתמלא  זאת  לעומת  הסינאט  לכך.  מנהיגים 
למלא את הקוריה ושם לא התאפקו מלגדף את המת בקריאות בוז מלאות 
ולהוריד לעיניהם את מגיניו  ולא עוד אלא שציוו להביא סולמות  מרירות, 
ופסליו ולנפצם בו במקום. לבסוף החליטו למחוק את שמו מן הכתובות בכל 

מקום ולמחות כל זכר לו.23

תיאור חי של דרך הפגיעה בפסליו של דומיטיאנוס מצוי אצל פליניוס הצעיר “היה 
ולתקוף  בחרב  בהם  להכות  לרצפה,  הגאים  הדיוקנאות  את  להשליך  התענוג  לנו 
ללא  היתה  שמחתנו  מכה.  בכל  להתעורר  עשויים  וצער  דם  כאילו  בגרזן,  אותם 
מעצורים, כולם חיפשו דרך לנקום בצפייה בגופות המושחתות, איברים מבוקעים 

לחתיכות, ולבסוף הדיוקן המפחיד נזרק לאש ונמס“.24
מרקוס  של  מותו  לאחר  השנייה,  המאה  של  מסופה  השלטון,  התערערות  עם 
בזכרם  הפגיעה  הסוורית,  והשושלת  הקיסרות  משבר  לתקופת  והמעבר  אורליוס 
מן  למדים  אנו  זו  תופעה  על  קבועה.  לתופעה  הפכה  המודחים  הקיסרים  של 
לאחר  התגובה  מעוצמת  להתרשם  ניתן  כך  התקופה.  בת  ההיסטורית  הספרות 
מותו של קומודוס, “יימחק זכרו של הרוצח והגלדיאטור! יוסרו פסליו של הרוצח 
והגלדיאטור!“ ואכן, פסליו נהרסו והוסרו ושמו נמחק מן הכתובות.25 גם הממצא 
הארכיאולוגי חושף את היקפה של התופעה כלפי כל אחד מן הקיסרים בדמותם 
של הצלמים הפגומים. על פי סקירתו של ורנר,26 נוהג זה שהתקיים לאורך המאות 
זו אנו עדים לעיקר הממצא  הראשונות, הגיע לשיאו בתקופה הסוורית ומתקופה 

הארכיאולוגי. 
אם כן, כאשר הציגו החכמים לקראת סוף התקופה התנאית את האפשרות לבטל 
הם  אלא  הנכרים  על  חדשה שהוחלה  הלכתית  נורמה  עיצבו  לא  הם  זרה,  עבודה 
החכמים  הקיסרים.27  צלמי  כלפי  סביבם  נפוצה  שהייתה  הפרקטיקה  על  הצביעו 

סויטוניוס, חיי דומיטיאנוס, סע‘ 23 )סויטוניוס, חיי שנים עשר הקיסרים ]תרגם מרומית א‘   23
שור[, תל אביב תשי“ט, עמ‘ 274(.

 Plinius Secundus, Panegyricus 52.4–5 (B. Radice, [trans.] LCL, London and Cambridge  24
vol. 2 ,1969). בשבח לטריאנוס הוא מבדיל בין דרכיהם של שני הקיסרים להתייחס למעמד 
האלוהי. דומיטיאנוס ייחס אלוהות לעצמו )כמו גאיוס לפניו( ודחה את שאר האלים מפניו 

ואילו טריאנוס נזהר מערעור מעמדם של שאר האלים. 
 Scriptores Historia Augustae, Commodus 19.1-20.5, (D. Magie ]trans.], LCL, Cambridge  25
and London 1924, vol. 1). ישנו דמיון רב בין קומודוס ובין קודמיו, קליגולה ודומיטיאנוס, 

שדרישתם לכבוד אלים הביאה עליהם את חורבנם. 
ורנר )לעיל הערה 19(, עמ‘ 156 ואילך.  26

עניין ההשתנה לפני פסל הקיסר מדגים את התלות בנוהג הממשי כלפי פסלי הקיסר. השתנה   27
 Scriptores Historia Augustae, Caracalla( ליד פסל קיסר נחשבה למעשה חמור שעונשו מיתה
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הכירו את הנוהג לפגוע בכל מה שנושא את זכר הקיסר תוך העדפת שליט אחר 
תחתיו והגדירו זאת כ“ביטול עבודה זרה“. על פי המשנה, הפגיעה בפסל הקיסר 
משמעות  בעלת  כפעולה  נתפסת  היא  אלא  פוליטי,  בהקשר  רק  מתפרשת  אינה 
דתית — מעמדו של הקיסר כאל פוקע. במסגרת פולחני הקיסר, שהיו מוכרים היטב 
לתנאים, מוצגת האפשרות לבטל את מעמדו הקודם של מי שנחשב לאל. לפיכך, 
הנוהג המוכר כלפי הקיסרים, שפוגמים בראשי איבריהם, מיושם במשנה גם כלפי 
לפרקטיקה  אנלוגיה  יסוד  על  רק  מענפיה.  ענף  ששוברים  אשרה,  של  המקרה 
המפתיעה  ההלכה  של  יצירתה  את  להסביר  ניתן  הקיסר,  פולחן  מתחום  המוכרת 

שבה נחשבת שבירת ענף כביטול הפולחן כולו.28 
מרכזיות פולחן הקיסר בעיצוב הלכות “ביטול עבודה זרה“ עולה גם מן ההלכה 
החותמת את אוסף הלכות הביטול )ד, ד-ו(: “בומסיות של מלכים הרי אילו מותרים 
מפני שמעמידין אותו בשעת שהמלכים עוברין“. המזבחות )bwm/ oj( שהוצבו עבור 
פולחן הקיסרים הם תופעה מוכרת ונפוצה.29 מזבחות אלה שימשו להקרבת קרבנות 
זו,  תהלוכה  העיר.  בני  כל  בהשתתפות  תהלוכה  שהתקיימה  בזמן  הקיסר  לכבוד 
שעוצבה בדיוק כמו טקסים דתיים לכבוד האלים, הונחתה על ידי הכוהנים שנשאו 
מיוחדים  מזבחות  להכין  העיר  אנשי  נדרשו  זו  במסגרת  הקיסר.30  דמויות  את 
הבומסיות  שלפיה  לפרשנות  בניגוד  זו.31  מטרה  לשם  ועוצבו  לקיסר  שהוקדשו 
שימשו לפולחן אל אחר בזמן התהלוכה, יש לפרש משנה זה כמתייחסת ישירות 

5.7(. עם זאת, אין בפעולה זו כל אלמנט המבטל את זיכרון הקיסר. רק טשטוש דמותו, כמו 
גם שמו מן הכתובות, מוביל למטרה זו.

שהיו  באילן  בצידן  “מעשה  ז:  )ג,  עצמה  המשנה  שמעידה  כפי  לפולחן  שימשו  אכן  עצים   28
 R. L. Fox, Pagans and ראו  בפגניות,  מלחמה  של  מימד  היה  ובעקירתם  אותו“(,  עובדין 
Christians, New York 1987, pp. 43-45. עם זאת, התיאור במשנה אינו מובן אלא כיצירה 

הלכתית תאורטית המיישמת את העקרונות המוכרים מביטול הפולחן. 
S. R. F. Price, Rituals and Power, Cambridge 1984, pp. 109-112 תופעה זו תוארה על ידי  29

יש להרהר בלשון “בשעת שהמלכים עוברים“. לכאורה, מדובר כאן במקום שבו הקיסר עצמו   30
עובר ולכבודו מוקמות המזבחות, אך שמא נאמר שלא מדובר במלכים עצמם אלא דמויות 

המלכים, שהיו חלק קבוע מטקסים אלה?
של  לבומסיות  ביחס  מחמירה  עמדה  המציגה  הלכה  מופיעה  שבתוספתא  הביטול  בהלכות   31
מלכים. “במסיות שהעמידו מלכין בשעת השמד אע‘פ שעבר השמד הרי אילו אסורות“ )ה, ו, 
ע“פ כת“י וינה ודפו“ר(. החמרה זו יכולה להתבאר על רקע מגמתו של אדריאנוס שבתקופת 
העולם  את  לאחד  מגמה  מתוך  זאוס  פולחן  עם  זהות  לכדי  הקיסר  פולחן  את  פיתח  השמד 
 A. ראו  כך,  על  לכבודו.  ביותר  רבים  מזבחות  הוקמו  מכך  כתוצאה  זה.  פולחן  תחת  היווני 
 S. Benjamin, “The Alters of Hadrian in Athens and Hadrian’s Panhellenic Program”,

Hesperia, 32 (1963), pp. 57-86
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לפולחן הקיסר, והיא מלמדת כי מזבחות פרטיים אלו, שלא היה להם שימוש קבוע 
לפולחן, מותרים.32 

הלכות  ברקע  רק  מצוי  לא  הקיסר  פולחן  במחקר,  צוין  שכבר  כפי  למעשה, 
הנידונים  הפולחן  של  נוספים  בהיבטים  משוקע  הוא  אלא  זרה,  עבודה  ביטול 
מזו,  יתרה  לקיסר.  הקשורים  בחגים  מתמקדת  המסכת  בראש  המשנה  במסכת. 
לכבוד  שנבנו  למזבחות  בהתייחסות  ומסתיימת  הצלם  באיסור  העוסקת  היחידה 
הקיסר גם פותחת בדיון המתפרש ככל הנראה ביחס לצלמי הקיסר ומאפייניהם )ג, 
א(.33 פולחן הקיסר מהווה אפוא מסגרת לכל היחידה, הפותחת בצלמים ומסיימת 
בפולחנו. אם כן, למרות מרכזיותו של פולחן זה, מנגנון מוכר יצר את האפשרות 
ביחס  חלות  אינן  ההקלות  שכל  אורבך,  לטענת  מנוגדת  זו  מציאות  לביטולו. 
ראו חכמים להחמיר,  זה  בעניין  ראש. להבנתו,  לא הקלו  הקיסרים, שבו  לפולחן 
שהרי לגבי פולחן הקיסר, “לא יכלו ולא רצו לטעון את הטענה שאין בהם ממש, 
או להסתייע באמתלה של ביטול“.34 אך מסתבר שהמשנה ששילבה את האיסורים 
על הנאה מפולחן הקיסר לא הבדילה בין פולחן זה ובין פולחן האלים המסורתיים 

הבימוס  על  “בימוסיאות“ מפרש שהמלך מעמיד  ד“ה  ע“ב,  נג  זרה  עבודה  בבלי,  על  רש“י   32
עבודה זרה. בהקשר זה מעניינת פרשנותו של הרמב“ם שפירש את המשנה בניגוד לבבלי. לפי 
פרשנותו, כל פעם שהתחלף )“עבר“( הקיסר, התחלף הבימוס שהוא העמיד לו, ולכן הם בטלו 
ממעמדם כעבודה זרה. ואף שפירוש הרמב“ם אינו קולע לפשוטה של משנה הוא מציב נכונה 

את החלפת הקיסר כהיבט המכונן של דין ביטול עבודה זרה.
כבר אמוראים ראשונים הסבירו את הייצוגים השונים המופיעים במשנה, מקל ציפור או כדור,   33
כמתייחסים ל“אנדרטאות של מלכים“, ראו אורבך )לעיל הערה 3(, עמ‘ 158-157. עצם הצורך 
להגדיר מה הופך פסל של קיסר לפולחן משקף את המציאות המוכרת בסביבה הרומית שבה 
קיים טווח רחב של שימושים לפסלי הקיסר, ומעמדם נקבע בהתאם למגוון פרמטרים: מקומם, 
גודלם, לבושם והייצוגים שיוחסו להם )ראו להלן הערה 40(. אמנם גם פסלים פגאניים של 
אלים מקומיים החזיקו בידם סמלים דומים, אך אין בכך כדי להפריך את ההנחה שהמשנה 
 M. Hadas-Lebel, “La paganisme à עוסקת בהגדרת מגוון צלמי הקיסר במשנה. זו גם עמדת
 travers lse sources rabbiniques des IIe et IIIe siècles. Contribution à l‘étude du syncrétisme
dans l‘empire romain“, ANRW, II 19.2 (1979), pp. 422-426. אמנם אליאב )לעיל הערה 15(, 
עמ‘ 423 הערה 47, )וכן ראו עמ‘ 429( סבור שפרמרטים להבחנה בין סוגים שונים של צלמים 
התקיימו גם ביחס לדמויות האלים הקלאסיים, אך הטקסט מקיקרו שהוא מביא אינו מוכיח 
דבריו, באשר הוא רק מציין שניתן להבדיל בין אלים שונים, כפי שמבחינים בין אנשים — על 

פי מראם, גילם ולבושם.
אורבך )לעיל הערה 3(, עמ‘ 159. ההבחנה בין שאר האלילים ובין פולחן הקיסר מופיעה אצל   34
 H. Blaufuss, Götter, Bilder und Symbole nach den Trakteten über fremden אורבך בעקבות
Dienst, Nürenberg 1910, pp. 12. בלאופוס מצביע על ההבדל המפתיע בין האלילים שבהם 
מצוין שימוש משני ובין פסלי הקיסר שלא מצינו בהם שימוש משני. בלאופוס מייחס הבדל 
מחשש  היהודי  עבור  הקיסר  בכבוד  לפגוע  מוכן  היה  לא  נכרי  שאף  לעובדה  זה  מציאותי 

.)maiestas( להאשמה בבגידה
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לעניין ביטול האיסור. יתרה מזו, הפתרון של “ביטול עבודה זרה“ משתלב בראש 
ובראשונה במסגרת פולחן הקיסר וממנו הוא הורחב לפולחנים נוספים.35 

ד. תפיסת האלילות לאור פולחן הקיסר
עם  אחד  בקנה  עולה  הקיסר,  בצלמי  לפגיעה  במשנה  הניתנת  הפרשנות  האם 
קיסר  הורדת  בין  להשוואה  מקום  יש  אמנם  האם  הפגאנית?  בסביבה  מה שמצוי 
ממעמדו ובין הפקעת מעמדו של אל מסורתי, על ידי פגיעה בצלמו? לשון אחר, 
האם אין מקום לפרש כי הפגיעה בצלמי האלים נועדה רק לנתק את הזיקה בינם 
הפוליטי  המודל  פי  על  ממעמדו  האל  הורדת  בכך  לראות  ואין  האלוהות,  ובין 

הקיסרי? 
בפולחן  ורואה  המשנה,  מתוך  העולה  התפיסה  כי  להראות  נבקש  זה  בסעיף 
הקיסר נקודת מוצא לבירור היחס כלפי כלל האלים, שנויה בכתיבתם של סופרים 
שאותם  הללו,  המקורות  כל  הנוצרית.  האפולוגטית  בספרות  ומשולשת  פגאניים 
של  האלוהי  במעמדו  השינויים  עקיבה שלפיה  לתמונה  מצטרפים  בסמוך,  נסקור 
מעמדם  שבה  כללית  עולם  תמונת  משקפים  למטה,  וכלפי  מעלה  כלפי  הקיסר, 
של האלים מעוצב מחדש בהתאם ליחסם של בני האדם. אך כבר בתחום הספרות 
דר‘  מוכר המופיע במכילתא  זו. משל  קרוב לתפיסה  ביטוי  אנו מוצאים  התנאית 
ישמעאל, הקושר בין איסור רצח ובין הדיבר הראשון “אני ה‘ אלהיך“ מציג ישירות 

:damnatioאת הפרקטיקה של ה־

מלמד שכל מי ששופך דם מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך. 
משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים 
וטבעו לו מטבעות; לאחר זמן כפו לו איקונותיו שברו לו צלמיו ובטלו לו 
מעלה  דמים,  שופך  שהוא  מי  כל  כך  מלך;  של  בדמותו  ומיעטו  מטבעותיו 
עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך, שנ‘ שופך דם האדם וגו‘ כי בצלם 

אלהים עשה את האדם.36

לכאורה מקור זה מייחס למעשה משמעות מרוככת. הוא אינו רואה בכך “ביטול“ 

על פי טענתו של י‘ ידין, הממצאים מימי בר כוכבא במערת האגרות, ירושלים תשכ“ג, עמ‘   35
46, ישנה עדות ארכיאולוגית ליישום דין ביטול עבודה זרה בכלים שנמצאו במערות ונשאו 
את דמויות האלים. הפרצופים על כלים אלה נמחקו או נישופו, ולעתים ניכר כי שאר התבליט 
הממצא  שהרי  מפוקפק,  שחזורו  אך  נכרים,  ידי  על  בוטלו  שהדמויות  מניח  ידין  ניזוק.  לא 
הארכיאולוגי תואם הרבה יותר את המשנה העוסקת בצורות שעל גבי הצלמים )ג, ג(, ואינו 

עניין לביטול עבודה זרה. 
מכילתא דר‘ ישמעאל, בחודש ח )מהדורת הורוויץ, עמ‘ 233(.   36
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אלא רק “מיעוט דמותו“ של הקיסר. עם זאת, כפי שהראה יאיר לורברבוים, המשל 
מבוסס לא רק על היכרות עם פולחן הקיסר אלא על התפיסה שהיבט מסוים של 
האלוהי תלוי בייצוגו בצלמים. המדרש משווה בין צלמי הקיסר ובין האדם שהוא 
צלם האל. כלפי שניהם, פגיעה בייצוג פוגעת בהם עצמם ודמותם מתמעטת. אם 
כן, חז“ל מנצלים את הזיקה המוכרת בין פולחן הקיסר המותנה בנוכחות צלמיו 
ובין היחס לאלים אחרים, אך אנו עומדים על מלוא המשמעות של זיקה זו מתוך 

הספרות הפגאנית והנוצרית.37 
פעולת ה־damnatio, שבה מאבדים את זכרו של הקיסר, היא הפעולה המנוגדת 
ל־consecratio,38 משמע, הקדשתו של הקיסר למעמד אל. ברומא, פולחן הקיסר 
החל רק לאחר מותו של הקיסר, והחלטת הסנאט הכריעה את גורלו לכאן או לכאן. 
במזרח היווני, בעקבות מסורת פולחן המלכים, הקיסר זכה במעמדו האלוהי עוד 
הקיסר  של  מעמדו  בביטול  לפיכך,  הדתית.  השפה  לתוך  במישרין  ושולב  בחייו 
לאחר מותו תוך העדפה של יריב פוליטי, היה משום סילוק מן המעמד שהוא כבר 

זכה לו כאל.39 
פוליטי־ כמעשה  והיוונים  הרומאים  בעיני  נתפסה  לא  לאל  הקיסר  הפיכת 
חיצוני בלבד, הנפרד מן התודעה הדתית, ושסממניו הפולחניים רק נועדו לעטר 
בתודעה  מכונן  למעמד  זכתה  הקיסר  אלוהותו של  להפך,  הקיסר.  זכרו של  את 
הדתית, והיא אשר מילאה את היחס לאלים האחרים בתוכן מוגדר.40 כך למשל 
ניתן לראות בדבריו של פליניוס הזקן.41 לאחר שהוא דוחה את ייחוס האלוהות 
להיות  משמעו  לאדם  “לסייע  בפשטות  מגדיר  הוא  ומושגים,  גופים  לאינספור 

י‘ לורברבוים, צלם אלוהים, ירושלים ותל אביב תשס“ד, עמ‘ 304-301.   37
 G. MacCormack, Art and Ceremony in Late Antiquity,  ;6 עמ‘   )19 הערה  )לעיל  ורנר   38
 Berkeley 1981, pp. 96-98; I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 2002,

 p. 287
 S. R. F. Price, “God and ראו  הקיסר,  פולחן  באימוץ  המזרח  ובין  רומא  בין  ההבדלים  על   39
Emperors: The Greek Language of the Roman Imperial Cult”, JHS, 104 (1984), pp. 79-95
כמובן שהתמונה הראלית של הפולחן, מעבר לקווים היסודיים המשותפים בין קיסרים ואלים,   40
 .)29 לעיל הערה  )ריטואלים,  בחיבורו המפורט  פרייס  כפי שמעמידנו  ביותר,  מורכבת  היא 
פרייס מצביע על השתלבותו של פולחן הקיסר בכל הרמות של החיים הדתיים. עם זאת, הוא 
מדגיש את הרציפות הקיימת בין ההיבטים היום יומיים והפולחניים שניתן להבחין ביניהם רק 
על ידי מיפוי מדויק. ההבדלים בין סוגים שונים של פסלים מהווים דוגמה לעניין זה )שם, עמ‘ 
176 ואילך(. ישנם כינויים נפרדים לפסלי פולחן ולפסלי כבוד )ייתכן שהבחנה דומה מצויה 
בירושלמי בתחילת פרק שלישי בין צלמים של מלכים וצלמים של שלטנות(, ויש הבדל בין 
פסלים המצויים בתוך המקדש ומחוצה לו, ויש להבחין בין בגדים שונים שבהם לבוש הפסל. 
עבור פרייס, רציפות זו היא מהותית להבנת האופן שבו שולבה דמותו של הקיסר אל תוך 

מבנה המחשבה הדתי.
Plinius, Naturalis Historiae, 2.7.18 (C. Mayhoff [ed.], Lipsiae 1933, vol. 1, p. 133)  41
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בעבר,  רומאיים  אצילים  צעדו  הדרך שבה  זוהי  עולם.  לתהילת  הדרך  זוהי  אל. 
אספסיינוס,  תקופתנו,  של  ביותר  הגדול  השליט  כעת  צועד  שבה  הדרך  וזוהי 
זה אשר בא להקל על האימפריה המותשת, הוא ובניו. זוהי הדרך לגמול לאלה 
הראויים לכך, לראותם כאלים. הרי שמות כל האלים, ובתוכם הכוכבים, נגזרים 
מן השירות שהם עשו לבני האדם“. תיאור דומה מופיע גם בפיו של קיקרו,42 אך 
הלה שחי לפני תקופת הקיסר לא מיקד את התופעה באופן ברור כל כך סביב 

דמותו של הקיסר. 
חסד  שעשו  שמלכים  מן האפשרות  לאלוהות  היחס  את  גוזר  אחר  ניסוח 
אוהמרוס  של  בתורתו  מיוצגת  זו  תפיסה  נצחי.  במעמד  יזכו  האנושות  עם 
)Euhemerus( בן המאה השלישית לפני הספירה, שתיאר באופן זה את האלהתם 
של האלים האולימפיים. בתקופתו שימשה התאוריה שלו לחיזוק פולחן המלכים 
לפני  הראשונה  המאה  מן  ברומא  לפופולריות  זכתה  היא  אך  ההלניסטיים,43 
הספירה, בתקופתו של יוליוס קיסר, כפי שעולה מכתיבתם של דיודורוס סיקולוס 
ווארו.44 תפיסה זו — ואחרות שכמותה — המפורטות בספרו של קיקרו, על טבע 
האלים, סייעו לגזור את מעמדו של האל ממידותיו הטובות המשתקפות בחסדים 
ניקולאוס  של  בהערכתו  מוצאים  אנו  לכך  אופייני  ביטוי  האדם.  בני  עם  שעשה 
בו, באוגוסטוס, דמות אלהית  זמנו: “מאחר שבני האדם ראו  בן  כלפי אוגוסטוס 
באיים  וקרבנות  מקדשים  באמצעות  לו  סגדו  הם  כבודו,  את  להערכתם  בהתאם 
ובארצות, מאורגנים בערים ובמדינות, בהתאם לגודל מידתו הטובה ומתוך גמול 

לטובותיו כלפיהם“.45
גאיוס  נגד  הכותב  פילון  הוא  זו  תורה  המציג  הראשונה  המאה  בן  נוסף  כותב 

קליגולה, שאימץ סמלים של אל וביקש להציב את פסלו במקדש:

אכן למה היה לך גאיוס ליטול את האותות שנהגו לקשט את פסלי האלים 
היו  ]...[ כל אלה  האמורים לעיל? היה לך לחקות את מידותיהם המצוינות 
ועודם נערצים בגין המעשים הטובים שיזמו, ולכן ראויים הם שיסגדו להם 
ויוקירום בכיבודים הנעלים ביותר. אמור לנו בעצמך: מה מעשה דומה עשית 
]...[ אפילו נדמית כאחד האלים  שאתה משתבח בו ומתנפח כל כך מגאווה 

קיקרו, על טבע האלים, ספר שני, XXIII, סע‘ 62 )תרגמה מרומית א‘ קציר, רמת גן תשנ“ב,   42
עמ‘ 109(.

תפיסה זו מופיעה בין השאר באיגרת אריסטיאס, סע‘ קלה )הספרים החיצונים, בעריכת א‘   43
כהנא, תל אביב תשט“ז, כרך שני, עמ‘ מו(. 

על אימוצו הנרחב של דיודורוס את התיאוריה של אוהמרוס והפיכתה לעיקרון היסטורי מכונן,   44
K. S. Sacks, Diodorus Siculus and the First Century, Princeton 2000, pp. 70-79 ראו

F. Jacoby, FGH 90, f. 125 vol. II, prt. 1, p. 391  45
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מידות  אם  שכן  הרעים,  מעשיך  בשל  תמותה  לבן  מקרה  בכל  נהפך  היית 
טובות מעניקות אל מוות, פשעים ממיטים חורבן כולל 46

פילון משלים את התמונה ומשרטט את השלכותיה של התפיסה המזהה את פולחן 
הקיסר עם האפשרות לאלהתם של בני אנוש. מאחר שהסגידה נגזרת מן ההערכה 
הוא הפיך  זה  בני האדם כלפי מידותיה הטובות של הדמות הנערצת, מעמד  של 
בהתאם להערכת מידותיו של האל. לפיכך האפשרות לאבד את מעמד האל אינה 

זרה כלל לטיעוניו של פילון.
השימוש בפולחן הקיסר כייצוג של כלל הפולחן הפגאני מאפיין מאוד את הספרות 
האפולוגטית הנוצרית, בעיקר מתחילת המאה השלישית. לצד טענות נוצריות בדבר 
העדפת הקיסרים על פני האלים,47 מופיעה טענה אלטרנטיבית המפריכה את תמונת 
העולם הפגאנית בשל האפשרות להפוך אדם לאל. תוך הסתמכות מרובה על דרכו 
של אוהמרוס, מצאו הכותבים הנוצרים בתפיסה זו הזדמנות לניגוח הפגאניות.48 בין 

שאר הכותבים, טרטוליאנוס מציג בבהירות את השתמעויותיה של תפיסה זו:

“אך   ]...[ קיימים  אינם  שהם  שגילינו  משעה  אלוהיכם  את  מלעבוד  חדלנו 
לנו הם אכן קיימים“, אתם אומרים. אך אנו מתנגדים ואנו עותרים מכם אל 
מצפונכם, ומצפונכם ישפוט אותנו אם אתם יכולים להכחיש שכל אליליכם 
היו רק בני אדם ]...[ לפי דרככם, אם מלכתחילה התקיים היקום עם חוקים 
שאותם  מאחר  האלוהות,  לשורות  אדם  בני  להכניס  הטעם  בטל  קבועים, 
תפקידים וכוחות שאתם מייחסים להם היו קיימים כבר מלכתחילה ]...[ אך 
אך   ]...[ הטובים  שירותיהם  על  כמתת  אלוהות  להם  שיוחסה  משיבים  אתם 
למרומים  בהעלאתם  לא  אותם  מזכים  אלו  של  מעשיהם  אין  האם  נא  ראו 
אלא בהשלכתם לשאול, כמאסר על עזות פנים, זנות פיתוי אונס רצח שוד 
לאלים,  הפכו  להאמין שהם  לא  נוספת  סיבה  מהווים  אלה  ורמייה. מעשים 

הרי אתם בעצמכם שופטים על אותם מעשים.49

ס‘  בעריכת  כרכים,  בחמישה  האלכסנדרוני  פילון  )כתבי   78 סע‘  לגאיוס,  המשלחת  פילון,   46
דניאל־נטף, כרך ראשון, ירושלים תשמ“ו, עמ‘ 80-76( 

פרייס )ריטואלים, לעיל הערה 29( עמ‘ 202, מציין כותבים נוצרים שטענו שהפגאנים מייחסים   47
יותר חשיבות לפולחן הקיסר מאשר לאלים האחרים. לדבריו, אף פגאני לא היה מקבל טענה שכזו.
תפקידו של אוהמרוס התבסס רק בכתביהם של האפולוגטים הנוצרים, מאחר שרק בעיניים   48
נוצריות יש למקור היווצרותם של האלים חשיבות לעניין סמכותם. למעשה, פולחן השליטים 
גרם  לא  אל  ובין  אדם  בין  הטשטוש  אבל  בתוכה,  והשתלב  הפולחנית  המסגרת  את  העתיק 

לזילות במעמדם של האלים הקלסיים.
טרטוליאנוס )לעיל הערה 14(, אפולוגיה, סע‘ 13-10. טענות מקבילות מופיעות אצל מניקיוס   49
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טענתו של טרטוליאנוס מבוססת על אלמנטים הלקוחים מתוך המורשת הפגאנית 
הם  האלים  משלימות.  נקודות  שתי  כוללת  וזו  האלים,  מעמד  אודות  על  עצמה 
במהלך  האלוהי.  את  מגדירה  הטובה  והמידה  הטובה,  מידתם  את  שהוכיחו  מי 
זה דורש טרטוליאנוס מבני האדם לשפוט את האלים שאינם ראויים ולהשליכם 
לשאול. פעולה זו כנראה לא בוצעה הלכה למעשה נגד האלים המסורתיים,50 אך 
השיח  במסגרת  לפחות  מעמד  לה  הקנתה  הקיסר  כלפי  נעשתה  שהיא  העובדה 
המאה  סוף  על  להצביע  אף  ניתן  בוורסוק  בעקבות  התקופה.  אותה  של  הדתי 
לבעייתיות  יוונים,  כותבים  אצל  גם  המודעות,  התחזקה  שבה  כנקודה  השנייה 
בפולחן הקיסר המנוצל לרעה בידי רודפי גדולה ואינו משקף את הזיהוי היסודי 
כן, בד בבד עם ערעור היציבות  ובין המידה הטובה.51 אם  בין תכונות אלוהיות 
נראה שגם המשנה  השלטונית התרחב העיסוק בהגדרות אלה. בסעיפים הבאים 

משתלבת באותו שיח. 

ה. ביטול עבודה זרה: הזדמנות לדיאלוג עם הפגאנים על טבע האלים
ההתייחסות  אופן  על  המשליכה   ,damnatio memoriaeה־ תופעת  של  עומקה 
“ביטול  דיני  בתוך  המשלבת  במשנה  גם  משתקפת  ולמעמדם,  האלים  למכלול 
עבודה זרה“ שיחות עם נכרים, ובהן מוצגים מאפיינים מרכזיים של תמונת העולם 
הפגאנית בת הזמן. עיון חוזר ביחידה התנאית העוסקת בביטול עבודה זרה חושף 

את מרכזיותן של שתי השיחות של החכמים עם הנכרים בניתוח יחידה זו. 
כאמור, היחידה העוסקת באיסור עבודה זרה מחולקת לשלושה חלקים בהתאם 
ד, א-ו(. המעגל השני העוסק במקום העבודה  ה-י;  ג,  )ג, א-ד;  למעגלי האיסור 
הזרה, והמעגל השלישי העוסק במשמשי העבודה הזרה מסתיימים שניהם בפתרון: 
ביטול עבודה זרה על ידי נכרי. לאור זאת, מתבלטת העובדה שבמעבר בין המעגל 
הראשון העוסק בצלמים ובין המעגל השני העוסק במקום, מופיעה משנה המביאה 
לבעיית  פתרון  מציעה  היא  שגם  ד(,  )ג,  גמליאל  ורבן  פרוקלוס  של  שיחתם  את 

פליקס )שם(, אוקטביוס 21.
גריידל )לעיל הערה 38( עמ‘ 369, אמנם סבור שגם האלים המסורתיים נענשו כאשר נמנעו   50
מלהיטיב, וכך פקע החוזה. כדוגמה הוא מביא את הכעס הרב שפרץ עם מותו של גרמניקוס 
לעיל  ]סויטוניוס,   5 סע‘  קליגולה,  )סויטוניוס,  הבית  אילי  ולהטלת  מקדשים  להרס  שהביא 

הערה 23, עמ‘ 133[(.
 G.W. Bowersock, “Greek Intellectuals and the Imperial Cult in the Second Century A.D.”,  51
 W. den Boer (ed.), Le Culte des Souverains dans l‘Empire Romain, Vandcouvres-Geneve
המאה  בתחילת  דורו  ובני  פלוטרכוס  בין  ההבדל  על  מצביע  הכותב   .1972, pp. 177-206
הזיקה  הקיסר במסגרת  בפולחן  בעיה  ראו שום  לא  אך  כאל,  הקיסר  זיהו את  השנייה שלא 
המובנת מאליה בין האלוהי ובין המידה הטובה. לעומת זאת, אצל קסיוס דיו בתחילת המאה 

השלישית ישנה ממש הסתייגות מפולחן הקיסר, הנובעת מדרכם של קומודוס ואלגבלוס. 
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האיסור המתפשט.52 משנה זו אמנם אינה מתייחסת מפורשות לעניין ביטול עבודה 
זרה, ולכאורה היא מציגה אסטרטגיות אחרות להתמודדות עם האיסור. עם זאת, 

כפי שנראה להלן, שורש הפתרון הוא משותף. 
במקביל, לאחר שהמשנה מפרטת את הלכות ביטול עבודה זרה בחלקה השלישי 
של היחידה, היא מסכמת את היחידה כולה במעשה על החכמים ברומי שנדרשים 
לשאלה “אם אין רצונו בעבודה זרה מפני מה אינו מבטלה?“ )ד, ז(. משנה זו, לצד 
המשנה על המרחץ של אפרודיטה, משובצות בנקודות מפתח במבנה היחידה, וכך 
שתי השיחות מציעות מסגרת לדין ביטול עבודה זרה. יתרה מזו, עצם ההיזקקות 
לשיחה עם הנכרים מלמדת כי המשנה קושרת את דין ביטול עבודה זרה בנקודת 
המבט של הגויים, כפי שעולה מן השיחות שניהלו איתם החכמים. כאמור, אצל 
ובתוכם הקיסרים, שימש נקודת מוצא  טרטוליאנוס מעמדם המותנה של האלים, 
לדיאלוג עם העולם הפגאני על אליליהם. גם המשנה מספקת תופעה דומה. כפי 
במשנה  השיחות  מתוך  העולים  הפגאניים  העקרונות  הבאים,  בסעיפים  שנראה 
ברובד  נוגע  האחד   ,damnatio memoriaeה־ נוהג  מרכזי של  יסוד  מאותו  נגזרים 

התאולוגי והאחד ברובד הפוליטי. 

ו. במרחץ של אפרודיטי — “את שהוא נוהג משם אלוה אסור“
כך אנו שונים במשנת עבודה זרה ג, ד:

במרחץ  רוחץ  שהיה  בעכו  גמליאל  רבן  את  פלסלוס53  בן  פרקלוס  שאל 
שלאפרודיטי 

פרוקלוס,  של  בשאלתו  המופיעה  החרם“,  מן  מאומה  בידך  ידבק  “ולא  הפסוק  על  הדרשה   52
קושרת משנה זו למשנה שלפניה. הטכניקה של שרשור נקודתי במשנה המרכיבה את אבני 
וולפיש, “שיטת  א‘  יותר מתוארת במספר מקומות אצל  הבניין של מבנה ספרותי משוכלל 
העריכה הספרותית במשנה על פי מסכת ראש השנה“, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, תשס“א. ראו לדוגמה בפרק השני ובעמ‘ 105-102.
א‘ וסרשטיין, “רבן גמליאל ופרוקלוס איש נאוקרטיס“, ציון מה, ד )תש“ם(, עמ‘ 267-257,   53
מזהה את פרוקלוס כפילוסוף מאמצע המאה השלישית. בהתאם לכך הוא דוחה את הייחוס 
יהודה הנשיא.  ר‘  בנו של  וסובר שמדובר כאן ברבן גמליאל  דיבנה  המקובל לרבן גמליאל 
לראות  וסרשטיין  של  ניסיונו  את  לדחות  יש  המדובר,  הנשיא  של  ייחוסו  משאלת  בנפרד 
בפרוקלוס הנכרי פילוסוף, מאחר שהוא מבוסס על נוסח משנת בבל של המשנה “פרוקלוס בן 
פלוסופוס“ )רוזנטל ]לעיל הערה 6[, עמ‘ 41(. אין מקום להעדיף נוסח זה על פני מה שמופיע 
בעדי הנוסח של ענף ארץ ישראל של המשנה “פלסלוס“. לאחרונה הוצע לראות בדיון כאן 
 A. Yadin, “Rabban ראו  המשנה.  של  המפוקפק  הנוסח  בחירת  מתוך  ושוב  פילוסופי,  דיון 
 Gamliel, Aphrodite‘s Bath and the Question of Pagan Monotheism”, JQR, 96, 2 (2006),
pp. 149-179. ידין סבור שהמשנה מציגה כאן ביקורת פילוסופית נגד הפגאניות. אמנם מוכרת 
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אמר לו כתוב בתורתכם “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם“ מפני מה אתה 
רוחץ במרחץ שלאפרודיטי? 
אמר לו: אין משיבין במרחץ 

וכשיצא אמר לו: אני לא באתי בגבולה היא באת בגבולי. 
אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי אלא נעשת היא אפרודיטי נוי למרחץ.

 דבר אחר 
קרי  ובעל  ערום  שלך  זרה  לעבודה  נכנס  אתה  הרבה  ממון  לך  נותנין  אם 

ומשתין בפניה? 
וזו עומדת על הביב וכל העם משתינין בפניה.54 

נוהג  שאינו  ואת  אסור  אלוה  משם  נוהג  שהוא  את  אלהיהן  אלא  נאמר  לא 
משם אלוה מותר.

כפי שהשיחה מופיעה לפנינו במשנה, תשובת רבן גמליאל מורכבת משני חלקים 
יסוד  על  זרה  עבודה  כמקום  המרחץ  הגדרת  נדחית  הראשון  בחלקה  מנוגדים. 
שיקולים פנים־יהודיים. רבן גמליאל פותח בכך שהוא אינו מוכן להשיב במרחץ, 
ככל הנראה כדי לייחס לרבן גמליאל תפקיד בהגדרת המרחב, כמרחץ שבו אסורה 
השיחה בדברי תורה. מגמה זו מוצגת מפורשות בתשובתו של רבן גמליאל “אני לא 
באתי בגבולה היא באת בגבולי“.55 רבן גמליאל מסתייג מן האפשרות שהעבודה 

דוגמה של שיחה ספרותית בין רבן גמליאל ובין פילוסוף שבה הרקע הפילוסופי של הנכרי 
הכרחי לניתוח השיחה )מכילתא דר‘ ישמעאל, בחודש ו, עמ‘ 226(. עם זאת, המשנה שלפנינו 
אינה מציגה את הנכרי כפילוסוף ואין בדבריו יסוד פילוסופי המצביע על דחייתו את העולם 

הפגאני. 
מעבר לעיבודה במסגרת ביטול עבודה זרה יש מקום לראות במשנה זו השתקפות של מעשה   54
צלניק־אברמוביץ,  ור‘  שימרון  ב‘  ]תרגמו   172 ב,  ספר  )היסטוריה,  הרודוטוס  אצל  המופיע 
באמאסיס  המצרים  זלזלו  “בתחילה  צורה:  בשינויי  והתגלגל   )]172 עמ‘  תשנ“ח,  אביב  תל 
ולא גילו כלפיו יראת כבוד, מכיוון שהיה מקודם אדם נחות דרגה ]...[ היו לו אוצרות רבים 
וביניהם אמבט זהב שבו נהגו הוא ואורחי המשתאות שלו לרחוץ את רגליהם. את האמבט 
הזה שבר, עשה ממנו פסל של אל והציב אותו במקום המתאים ביותר בעיר. המצרים נהגו 
לבוא אל הפסל וכיבדו אותו מאוד. כשנודע לאמאסיס על מעשי בני העיר, כינס את המצרים 
ירקו לתוכו, השתינו לתוכו ורחצו  וגילה להם, שהפסל נעשה מן האמבט, שמקודם המרים 
את רגליהם, ואילו עתה מכבדים הם אותו מאוד. כגורל האמבט, כך אמר, היה גם גורלו. גם 
אם קודם היה אחד העם, הרי שעתה הוא מלכם ועליהם לכבדו ולירוא ממנו“ ליברמן, ]לעיל 
הערה 3[, עמ‘ 244-241, דן בסיפור זה ובהדיו בספרות המדרש ובספרות הנוצרית, אך הוא 

אינו קושר אותו למשנתנו )תודה לדבורה גרא על ההפניה הקולעת(.
ידין )לעיל הערה 53(, עמ‘ 162, רואה בתשובה הראשונה “אני לא באתי בגבולה“ את הגרעין   55
המקורי של המעשה. בניגוד לרש“י המפרש שהמרחץ פשוט קדם כרונולוגית להצבת הפסל, 
ידין מציע לקשור את דברי רבן גמליאל לביקורת של פלוטינוס נגד האלילים. לפי דבריו, 
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הזרה תשתלט על המרחב ותגדיר אותו, וקובע זכות ראשונים על גבולות מחייתו. 
הארץ,  גבול  עובר  שדרכה  העיר  בעכו,  זו  שיחה  מתרחשת  במקרה  שלא  נראה 

שעליה מנסה רבן גמליאל לשמור.56
הנימוק השני שמובא בפי רבן גמליאל בלשון “דבר אחר“57 מבסס את ההיתר 
של  מעמדה  הפקעת  הנכרי.  של  מבטו  נקודת  מנוגדת,  מבט  נקודת  על  לרחוץ 
הצגת  מתוך  אלא  היהודי  השיקול  יסוד  על  נעשית  לא  זרה  כעבודה  אפרודיטי 
אינה  תפיסתו של הנכרי עצמו. פרוקלוס צריך להודות שגם לשיטתו אפרודיטה 
נחשבת לעבודה זרה. הרי הוא מכיר בכך שמנהגו כלפיה אינו המנהג הראוי לעבודה 
זרה ומתוך כך פקע מעמדה גם בעיני עצמו. פנייה לאורחותיו של הנכרי בתשובה 
האחרונה במשנה יוצרת סימטריה בין השאלה של פרוקלוס ובין התירוץ המושם 
בפי רבן גמליאל. כפי שפרוקלוס מקשה על רבן גמליאל על יסוד מקורותיו, המשנה 
יסוד תמונת העולם שלו עצמו.58  הנכרי על  ישירה כלפי  פנייה  יסוד  משיבה על 
והנה, במבט ראשון נדמה שתשובת רבן גמליאל היא פרדוקסלית. פרוקלוס מניח 
בשאלתו שאפרודיטי נחשבת לעבודה זרה, וכיצד יכול רבן גמליאל לטעון כנגדו 

ראוי שהאלילים יבואו אליו ואין סיבה שהוא ילך אליהם להקריב, אך קישור זה נראה רופף 
ותואם בקושי את דברי רבן גמליאל. לפי גישתו של הלברטל )לעיל הערה 4( המשנה מפתחת 
אסטרטגיה המונחית מן הניסיון ליצור מרחבים ניטרליים. מתוך כך, רבן גמליאל מגדיר את 
המרחב כמרחב ניטרלי שאינו מזוהה עם עבודה זרה, ומרחב זה הוא “גבולו“ של רבן גמליאל. 
להגדיר  לנכרים  לאפשר  אין  טיעון:  אותו  מוצא  הלברטל  ברומי  החכמים  על  במשנה  גם 
זרה, ובכך להפקיע את השימוש בו, הרי מתוך כך “יאבד עולמו מפני  את העולם כעבודה 
השוטים“. עם זאת, גישת הלברטל אינה עומדת על הפערים בין ההסברים השונים הניתנים 

בפי רבן גמליאל, והיא אף מתעלמת מחציה השני של השיחה ברומי )ראו להלן(. 
הפרשנות המוצעת כאן מנתקת בין המשפט “היא באה בגבולי“ ובין המשפט שלאחריו “אין   56
אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי“. משפט זה נראה בעיניי כתוספת פרשנית התלויה בין שני 
החלקים העיקריים המיוחסים לרבן גמליאל. פרשנות אחרת ליחס בין תשובות רבן גמליאל 
 S. Schwartz, Imperialism and Jewish Society 200 B.C.E. to 604 C.E, Princeton מצויה אצל
 “doctrine of 2000. על פי דרכו של שוורץ, יש לצרף את שתי התשובות לכלל, pp. 167-174

”mere decoration )ראו עוד להלן, הערה 59(.
מורכבות הטיעונים במשנה ולשון “דבר אחר“ מונעות מאיתנו לייחס את מכלול הטיעונים   57
רבן גמליאל  5( שלדעת  )לעיל הערה  ידי בלידשטיין  לרבן גמליאל עצמו. אמנם הוצע על 
בנו  ידי  על  פותחה  זו  וגישה  זרה,  לעבודה  נחשבות  אינן  ידי השתנה(  )על  צורות המבוזות 
רשב“ג המתיר צורות על גבי כלים המבוזים. עם זאת, מאחר שיש לנתק את לשון “דבר אחר“ 
מגוף דברי רבן גמליאל, ייתכן שיש להפוך את היחס בין המשניות ולאחר את הטיעון השני 
כלפי פרוקלוס. אפשרות זו עולה בקנה אחד עם העובדה שהלכות ביטול עבודה זרה, שטענה 

זו משתלבת בתוכן, אינן קודמות לדור אושא.
ונסמכת דרשה, אינו חלק מן הפנייה לנכרי.  יודגש שהמשפט האחרון, שבו מצוטט הפסוק   58
בעוד בראשית הנימוק הפנייה לפרוקלוס היא ישירה, לאחר ציטוט הפסוק היא הופכת לגוף 

שלישי, “הוא“. 
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חזרה, “אתה עצמך לא סבור שזוהי עבודה זרה, כפי שמוכח מהתנהגותך“? האם 
המשנה יכולה להתעלם מתפיסתו המפורשת של הנכרי ולהגדיר עבורו מה נחשב 

כעבודה זרה?59
כלפי  הנכרי  של  עולמו  תמונת  את  לייצג  המתיימרת  המשנה,  שגישת  אלא 
אליליו, מבוססת על היכרות עם אותה תפיסה פגאנית שעומדת ברקע דין “ביטול 
עבודה זרה“. הזיקה ההדוקה בין תשובת רבן גמליאל ובין דין “ביטול עבודה זרה“ 
מדרש  אותו  על  זרה  עבודה  ביטול  את  המבססת  ו(  )ה,  התוספתא  מן  עולה  אכן 
יכול תהא אסורה? ת“ל  גוי  זרה שביטלה  המושם בפי רבן גמליאל: “וכל עבודה 
אלוה  משם  בו  נוהג  שאינו  את  אסור  אלוה  מנהג  בו  שנהג  את  אליהם‘  ‘פסילי 
מותר“. ניתן אפוא להניח שרבן גמליאל מצביע על אותו מאפיין של הפגאניות בת 
הזמן, המתבטא גם בפגימה בפסלי הקיסר. התשובה שניתנה לפרוקלוס, וההלכה 
בדבר ביטול עבודה זרה, המשחזרת את תודעתו של הנכרי כלפי הפסל, היו מובנות 

בעיני הנכרים, והן תאמו את האופן שבו נתפסה הפגאניות.60 

עיון  בעכו:  אפרודיטי  במרחץ של  גמליאל  רבן  “מעשה  פרידהיים,  ע‘  העלה  זו  מעין  בעיה   59
בריאליה ארץ ישראלית“, קתדרה, 105 )תשס“ג(, עמ‘ 32-7. במאמר הוא פורש את הממצא 
לדעתו,  פולחני.  ומושא  המרחץ  כאלת  אפרודיטי  של  מרכזיותה  על  המצביע  הארכיאולוגי 
זה הופך את התעלמותו של רבן גמליאל מן המעמד הפולחני של אפרודיטי לבלתי  ממצא 
הולמת את ההקשר ההיסטורי ראלי. כנגד פרידהיים, מציע אליאב תמונה מורכבת יותר של 
 Y. Z. Eliav, “The Roman Bath as a Jewish Institution:( מעמד בית המרחץ והצלמים שבתוכו
 Another Look at the Encounter between Judaism and the Greco-Roman Culture”, JSJ,
pp. 416-454 ,(2000) 31(. בפירושו למשנה טוען אליאב )עמ‘ 433-432(, כי המחלוקת בין 
פרוקלוס ורבן גמליאל משקפת את היחס המורכב לצלמים שלא הועמדו במקום פולחן ולא 
י“צ  ראו  זו  מחלוקת  על  )עוד  מזדמן  באופן  פולחני  למעמד  זכו  אך  רשמי,  באופן  הוקדשו 
אליאב, “על עבודה זרה בבית המרחץ הרומי: שתי הערות“, קתדרה, 105 ]תשס“ד[, עמ‘ 173-

עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  גמליאל  רבן  דברי  כי  סבור   )56 הערה  )לעיל  שוורץ  גם   .)180
אופייה של הפגאניות בת הזמן ושאף נוכרי לא היה עשוי להשתכנע מדבריו. לפי דעת שוורץ, 
חכמים יצרו פרשנות מוטעית של הפגאניות שסביבם, כאילו האלילות כוללת רק פולחן ישיר 

של דמויות, כדי להסתגל למציאות העירונית ומתוך רצון לפעול בתוכה. 
רומית  יוונית  לדמות  חכם  בין  מפגש  המתארת  התנאית  הספרותית  הסוגה  של  מאפייניה   60
לדוגמה,  הסובב.  האינטלקטואלי  מן השיח  עם מושגים  ההיכרות  עומק  לבחון את  מעודדת 
כפי שהוצג כבר במחקר, ניתן לזהות את היסודות הסטואיים בשיחותיו של אנטונינוס עם רבי, 
במיוחד בנוגע לדיון על הנשמה המשתבץ ישירות בוויכוח שמנהל טרטוליאנוס בחיבורו “על 
 L. Wallach, “The Colloquy of Marcus Aurelius with the Patriarch Judah I”, הנשמה“. ראו
JQR, 31, 3 (1941), pp. 259-286   . במקביל, דיונו של רבן גמליאל עם הפילוסוף במכילתא 
דר‘ ישמעאל )בחודש ו, עמ‘ 226( חושף היכרות ישירה עם נוהג פילוסופי. כאשר רבן גמליאל 
ובכך  נשאל על תואר האל במקרא כ“קנא“ הוא משיב בדרך משל על שבועה בשם הכלב, 
97-95(. ההיכרות עם  3[, עמ‘  ]לעיל הערה  )ראו ליברמן  נוהג פילוסופי  רומז להיכרות עם 
יסוד לדיון. זאת בנוסף להיכרות עם הלשון היוונית, שהרי “קנא“  הידע הפילוסופי מהווה 
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חסר  קוסמית,  עולם  תמונת  חסרה  הרומי  בפולחן  ולהדגיש,  לשוב  כפי שראוי 
מערך תאולוגי מסודר.61 במסגרת זו, ייחוס מעמד אלוהי לתכונה, לכוח או לדמות 
מסוימים מהווה הצהרה על קיומם של יחסי מחויבות המבוססים על עשיית טוב 
הכבוד  את  ביטא  הפולחן  מזה.62   )gratitutio( תודה  והכרת  מזה,   )benefactio(
כלפי מי שמסייע בטובו ובתכונותיו. בהתאם לכך, לא נקבעו קריטריונים קבועים 
ברמה  והאנושי.  האלוהי  בין  רצף  והתקיים  האלוהי,  של  טבעו  את  המגדירים 
זכה  הציבורית  וברמה  לפולחן,  מושא  היה  המשפחה  אב  של  הגניוס  הביתית, 
הקיסר למעמד זה. תמונת עולם זו התבססה על כך שהיחס כלפי האל הוא אשר 
אפוא  נגזרים  גמליאל  רבן  דברי  מטה.  כלפי  או  מעלה  כלפי  מעמדו,63  את  קבע 
מעיקרון זה, שהביטוי המובהק שלו מצוי בתהליכים שעברו על פולחן הקיסרים. 
משום  בו  נוהג  אתה  שאין  ואת  אסור  אלוה  משום  בו  נוהג  שאתה  “את  העיקרון 
מעמד  את  התולה  הפגאנית,  העולם  בתמונת  מכונן  עיקרון  מהווה  מותר“,  אלוה 
כמו  גמליאל,  רבן  יכול  לפיכך  כלפיו.64  העובד  של  וביחסו  הטובה  בהכרת  האל 

ביוונית משמעו כלב )kynē(. עוד על היכרות עם מושגים פילוסופיים בסוגת השיחות עם חכמי 
 Z. W. Harvey, “Rabbinic Attitudes towards Philosophy”, in: H.G. אומות העולם, ראו אצל
 Blumberg et al. (eds), Open Thou Mine Eyes: Essays on Aggadah and Judaica Presented

to Rabbi William G. Braude on his Eightieth Birthday, Hoboken 1992, pp. 83-101
על פי R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, Blackwell 1996, pp. 22-27 עובדה זו   61
האיצה את חדירת הפולחנים המזרחיים שבהם יוחסו תופעות ספציפיות לאלים שונים. ניסיון 
 R. MacMullen, Paganism in the למפות את האופן שבו דימו את העולם העליון מצוי אצל

Roman Empire, New Haven 1981, pp. 73-94
 Lucian, Apology, 13 ]K. Kilburn ]trans.], LCL, 6, London( כלשונו החריפה של לוקיאנוס  62
[and Cambridge 1960, pp. 208-209(: “יתרה מזו אני אומר לך שאף אחד אינו עושה דבר 
ללא שכר, אפילו לא אלה העומדים בראש, ואפילו הקיסר עצמו אינו חסר־שכר. אינני מתכוון 
למתנות ומיסים שבאים כל שנה מן הנתינים. הלא השכר החשוב ביותר של הקיסר הוא שבח, 
תהילת עולם, פולחן על מעשיו הטובים, פסלים היכלות ומקדשים, שאותם נושאים הנתינים. 
כל אלה הם תשלום עבור המחשבה והדאגה שאנשים אלה מגלים בהשגחתם המתמדת על 

הציבור ושיפורו“.
36-28, מנסח את התפיסה העממית הפולחנית ברומא כלפי  38(, עמ‘  גריידל )לעיל הערה   63
 “His ]Jupiter’s] divine status was thus relative to the body honoring him, and it כל אל: 
 was ‘constructed’ by the honors it accorded him. Jupiter‘s nature, the aspect of absolute
 divinity, hardly mattered in this connection; it was irrelevant to the relative status system

constructed in cultic rites”
התוספתא )ה, ג־ד( והירושלמי )ד, ד ]מג ע“ד[( קושרים בין האפשרות לבטל עבודה זרה ובין   64
השאלה מאימתי נאסר הפסל )משנה ד, ד; ומחלוקת ר‘ ישמעאל ור‘ עקיבא: מדרש תנאים, 
מהדורת הופמן, עמ‘ 59; בבלי, נא ע“ב(. הרי אם הפסל תלוי ביחסו של הנכרי מסתבר שהוא 
גם יכול להפקיע את מעמדו על ידי ביטול )ראו בלידשטיין ]לעיל הערה 5[, עמ‘ 18-14(. אך 
הקושי בהתאמת הדעות מלמדת שהמחלוקת בין ר‘ עקיבא ור‘ ישמעאל מאימתי נאסר הפסל 
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טרטוליאנוס, לנצל עיקרון זה לתקיפת הפגאנים שאינם פועלים לפי עקרונותיהם 
שלהם. מעשיהם מעידים עליהם שהם אינם מחשיבים את אליליהם לאלים.65

ז. החכמים ברומי — יחסי אדם־אל, ריבון־נתין 
טשטוש ההבדל בין אדם ואל, ושילובו של הקיסר במרכז תמונה זו, מוסיפים עוד 
אלים לספירה האלוהית. אך לתופעה זו השלכות ברובד נוסף, שבו נקשר המערך 
התאולוגי לכינון יחסי הכוח הפוליטיים. רובד זה של פולחן הקיסר, המגדיר את 
יחסי הכוח שהנתין מצוי בהם, מאיר את ההקשר הדתי והפוליטי שבתוכו התקבל 
הפולחנים  לצד  הקיסר  פולחן  של  ההשתלבות  אכן,  היווני.  במזרח  זה  פולחן 
המסורתיים נתפסה באופן טבעי ביותר במזרח היווני של האימפריה הרומית, שם 
היה לשילוב פולחן הקיסר לצד האלים המסורתיים תפקיד מכונן בגיבוש תמונת 
העולם הדתית תחת השלטון הרומי.66 וכך מסוכמת תמונת עולם זו על ידי פרייס 

בספרו:67

Using their traditional symbolic system they represented the 
emperor to themselves in the familiar terms of divine power. 
The imperial cult, like the cult of the traditional gods, created a 
relationship of power between subject and ruler […]. The imperial 
cult stabilized the religious order of the world. The system of ritual 
was carefully structured; the symbolism evoked a picture of the 
relationship between the emperor and the gods.

של הנכרי לא נוצרה בהקשר לדין ביטול עבודה זרה. לעצם הדיון, ראו מניקיוס פליקס )לעיל 
הערה 14(, 22.5, הסבור שהפסל נהפך לאל רק משעה שנעבד. 

14( טרטוליאנוס מוכיח את הפגאנים שאינם מכבדים את צלמיהם  13 )לעיל הערה  בסעיף   65
כאלים ולפיכך מוכרים אותם. מתקפה זו באה כתוספת על הטיעון העקרוני בעקבות הצגת 
תמונת העולם התאולוגית שמעמד האלים הפגאנים מותנה מעיקרו. מהלך זה מקביל להרחבת 
למעשי  בצלם  ופגימה  זרה  עבודה  ביטול  של  מובהקים  ממעשים  זרה,  עבודה  ביטול  דיני 

מכירה, כפי שנידונו על ידי רבי ובני דורו )משנה ד, ה(. 
דת  יחסי  ומלוכה:  כהונה  הרומית“,  הקיסרות  של  כאידיאולוגיה  השליט  “פולחן  גייגר,  י‘   66
ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמ“ז, עמ‘ 60-51, מחדד את העובדה שפולחן הקיסר 
הצורך  בהכרת  מאוחדים  היו  כולם  האימפריה.  תושבי  כל  היחיד של  המכנה המשותף  היה 
בהמשך קיומו של משטר שהיה הטוב ביותר האפשרי והפולחן קבע את הדרך הפשוטה ביותר 
נזקק  שגייגר  השאלה  את  מעוררת  וכסמל  פוליטי  כאמצעי  הפולחן  הצגת  זו.  הכרה  לסמל 
אליה, האם אכן האנשים הפרטיים חשו רגשות דתיים כלפי הקיסר? נגד גישה זו מוצגים דברי 

פרייס, הנמנע מן חיפוש אחר הרגש כאמצעי לשקילת ערכה של הדתיות.
פרייס )ריטואלים, לעיל הערה 29(, עמ‘ 248.   67
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לדברי פרייס, לשילובו של הקיסר במערך האלים היה תפקיד מרכזי בארגון תמונת 
ויצירת מחויבות ריטואלית כלפי מי שריכז את  ידי ארגון יחסי הכוח  העולם על 
הכוח בידו,68 כלומר הקיסר עצמו. מתוך כך, עם התגברות הריכוזיות השלטונית 
במהלך המאה השלישית מתגברים כינויי האל כלפי הקיסרים. אין בכך עניין של 
סגנון בלבד אלא ייצוג דתי של יחסי הכוח בין הקיסר ונתיניו. במקביל, במסגרת 
באמצעות  הריבון  של  המחודשת  בהגדרה  חלק  נוטל  העם  החדש,  השלטון  כינון 
פגיעה מידית בדמותו האלוהית של הריבון הקודם. בחירתם של החכמים לשלב 
של  דחייה  כי  תפיסתם  על  מצביעה  זרה  עבודה  הלכות  תוך  אל  זו  פרקטיקה 

האלילות בנויה בתבנית ההפיכה הפוליטית. 
הכוח  יחסי  כינון  במסגרת  הזרה  העבודה  ביטול  תופעת  של  שורשה  זיהוי 
נגזר מפגיעה  הקיסר, שביטולו  פולחן  הפוליטי של  וההקשר  ונתיניו,  ריבון  שבין 

בשלטונו, מאירים באור חדש את המשנה המסיימת את קובץ ביטול עבודה זרה.

שאלו את הזקינים ברומי: אם אין רצונו בעבודה זרה מפני מה אינו מבטלה?
אמרו להן: אילו לדבר שאין צורך העולם בו היו עובדין היה מבטלו, 

הרי אלו עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים. יאבד עולמו מפני השוטין? 
אמרו להם: אם כן יאבד דבר שאין צורך העולם בו ויקיים דבר שצורך העולם 

בו. 
אמרו להן: אף אנו מחזקין ידי עובדיהם שלאילו ויאמרו תדעו שהן אלוהות 

שהרי אילו לא בטלו. 

בטענה  זרה  עבודה  להשמדת  הדרישה  את  הדוחה  המשנה,  של  הראשון  חלקה 
“יאבד עולמו מפני השוטין?“, מופיע במקבילות מספר.69 לעומת זאת, שלב הדיון 
השני מופיע רק במשנה, והוא מדגיש את העובדה שאין כל אפשרות, אפילו מצדו 
של האל, להילחם בעבודה זרה באמצעות פעולה פיזית. כל פעולה פיזית שתיעשה 
תחזק את ממשותה של העבודה הזרה בתודעת עובדיה. המציאות שבה האל פועל 
בכוח תתפרש על ידיהם כהוכחה לאלוהותם של אלה שלא בטלו. משנה זו נידונה 
העבודה  האם  קובעת  בלבד  היא  הגוי  תודעת  כי  טענתו  במסגרת  זהר70  ידי  על 
הזרה מתקיימת. לדבריו, הוספה של שלב דיון זה דווקא במסגרת המשנה, כסיום 
ליחידה ההלכתית בדבר “ביטול עבודה זרה“, מעמיד אותנו על מלוא משמעותו 

פרייס במאמרו )אלים וקיסרים, לעיל הערה 39(, עמ‘ 95, מסכם תפיסה זו בפתגם היווני: “מהו   68
אל? שלטון. מהו מלך? שווה אל“. 

תוספתא ו, ז )עמ‘ 470-469(; מכילתא דר‘ ישמעאל, בחודש ו )עמ‘ 226(; בבלי נד ע“ב.   69
זהר, עבודה זרה וביטולה )לעיל הערה 9(, עמ‘ 72-70.  70
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הפועל  חוקרים,71  ציינו  שכבר  כפי  בטלו“.  לא  אלו  “שהרי  המסכם,  הביטוי  של 
“בטל“ אינו משמש במובן של השמדה פיזית. משמעותו הקבועה של פועל זה, הוא 
הפקעת מעמד, ובמקרה זה הפקעת מעמדה של העבודה הזרה. לאור זאת, מדגיש 
לשוני.  הקשר  באותו  משתלבת  ברומי  החכמים  של  הסופית  תשובתם  גם  זהר, 
עובדי העבודה הזרה ממשיכים לפרש את המציאות שסביבם כהוכחה לקיומם של 
אלוהיהם. העבודה הזרה לא בטלה מתודעתם. לפיכך, כל עוד לא מתרחש שינוי 
תודעתי אין כל תועלת במאבק פיזי, שאינו מכוון כלל כלפי שורשה של התופעה. 

בסוג כזה של מאבק לפיכך גם האל אינו מסוגל לנצח.72
רצונו  אין  “אם  שבראשה,  השאלה  מן  להתחיל  יש  המשנה  ניתוח  את  בעיניי, 
בעבודה זרה מפני מה אינו מבטלה“. גם זהר, כמו שאר הפרשנים, מניח כי השאלה 
מכוונת כלפי הציפייה שהאל ישמיד את האלילים.73 קריאה זו של השאלה מעוררת 
יחידאי, בפועל  רגיל, כמעט  לא  מניח שימוש  זה  פירוש  כפי שצוין,  כפול.  קושי 
“בטל“ במובן אבדון והשמדה.74 יתרה מזו, לפי פירוש זה המשנה שמה בפי הנכרים 
שאלה התואמת את תמונת העולם המקראית, שבה שלטון האל כולל השמדה של 
שאר האלילים.75 שאלה מעין זו ראויה הייתה להישאל על ידי יהודי, ומדוע היא 

מוצגת מתוך נקודת מבט נכרית? 

דיון מפורט מופיע אצל ש“י פרידמן, תוספתא עתיקתא: מסכת פסח ראשון, מקבילות המשנה   71
והתוספתא ופירושן בתוספת מבוא כללי, רמת גן תשס“ג, עמ‘ 350-348 )נספח ביטול וביעור(. 
פרידמן מראה שמשמעות הפועל “בטל“ בארמית היא “גרימה שדבר מה ייפסק, לא יהא קיים, 
יעבור מן העולם“. כנגד אפשטיין ואלבק הוא טוען שאין לקשור זאת למשמע הפעיל, השחתה 

בידיים ואיבוד, המבוסס רק על פרשנותם את דין “ביטול עבודה זרה“. 
טענה מעין זו המצדיקה סובלנות דתית מובאת אצל הלברטל )לעיל הערה 4(, עמ‘ 162, על   72
פי לוק. לפי דרכו, כפייה בעניין דתי נושאת סתירה פנימית מאחר שכל ערכה של הפעולה 

הדתית טמון בהיותה נעשית מרצון ושכנוע פנימי. 
זהר )לעיל הערה 9( עמ‘ 70, “כוונת השואלים לא היתה אלא להרס האלילים, האמור במקרא   73

בלשון איבוד )כגון ‘אבד תאבדון‘( שהיא גם הלשון המתאימה לכך בלשון החכמים“. 
זהר סבור שרק בשל ההקשר של קובץ “ביטול עבודה זרה“ נבחר הפועל “בטל“ גם במשנה   74
הברייתא  את  מביא  הוא  לדבריו  כראיה  הנוכחית.  לשאלה  אי־התאמתו  למרות  הנוכחית, 
המקבילה בבבלי, שמחוץ להקשר על “ביטול עבודה זרה“ בוחרת בפועל המתאים “יאבדנה 
מן העולם“. עם זאת, בכל המקורות התנאיים ובהקשרים שונים, ובכלל זה התוספתא )ו, ז( 

והמכילתא דר‘ ישמעאל, בחודש ו )עמ‘ 226(, מופיע הפועל “אבד“ בהצגתה של שאלה זו. 
המגמה המקראית להשמדה גמורה של האלילים תואמת את האופן שבו נתפסה דמות האלים   75
נוכח באופן ממשי בתוך הצלם לאחר שהוא  זו, האל  בספרות המסופוטמית. על פי תפיסה 
נולד בדמות זו בטקס mis pi. תפיסה זו מכונה “הנזילות של הדמות האלהית“ על ידי זומר, 
האל   .B. Sommer, The Fluidity of Divine Embodiment and Selfhood (forthcoming) ראו 
המסופוטמי והכנעני נוכח באופן ממשי בו זמנית בגופים שונים ודמותו משתנה בין דמויות 
אלה. להריסת הפסל ישנה השלכה ישירה על דמות האל, שאמנם אינו נעלם כליל, אך נפגע 
מכך ישירות. הפסל בעולם היווני־רומי הוא בעל תפקיד ייצוגי המנכיח את האל, אך הוא עצמו 
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של  המוכרת  למסגרת  בהתאם  ברומי  הנכרים  שאלת  את  לפרש  אפוא  נראה 
ביטול, תוך שימוש באותו מובן של הפועל ובתוך אותה מסגרת פוליטית ודתית 
שבתוכה הוא התממש. על פי הנוהג המוכר בעולם הרומי, קיסר שעולה לשלטון 
ואת  זכרו  את  מבטל  שושלתו,  המשכת  מתוך  ולא  הקודם,  בקיסר  מאבק  מתוך 
מעמדו של הקיסר הקודם בהליך של damnatio memoriae, שעליו מוכרז בסנאט. 
במבנה הפוליטי של חילופי שלטון קיסריים נפגשים הריבון החדש והעם במגמה 
משותפת להחליף את השלטון הקודם, ולבטל את זכרו. בהתאם להליך זה מנסחים 
מן האל, שהוא הריבון המוחלט, להכריז על  ברומי את שאלתם. מצופה  הנכרים 
את  מבצעים  הנתינים  מדוע  השאלה  אכן,  מעמדו.  את  ולממש  ביטול  של  הליך 
חכמים  כך משיבים  על  היא מתבקשת.  הריבון  מצד  פעולה  שיתוף  ללא  הביטול 

באמצעות הצבעה על מגבלות כוחו של האל, שמעמדו תלוי בנתיניו.
משנה זו מלמדת עד כמה יסודי ההקשר הפוליטי־שלטוני הרומי להבנת תופעת 
כפעולה  רק  מתפרש  זרה  עבודה  שביטול  זמן  כל  הרי  הזרה“.  העבודה  “ביטול 
אישית של עובד האלילים כלפי אלוהיו, שבה הוא מצהיר על דחיית פולחנו, אין 
מקום לייחס אותה פעולה לאל עצמו, והפועל “בטל“ לא יכול לשמש באותו מובן. 
זרה,  עבודה  ביטול  עניין  מבוסס  שעליו  הפוליטי  המודל  את  שמזהים  בזמן  אך 
מתברר שבמסגרת זו לעולם כרוך ביטול השלטון הקודם בקידומו של ריבון אחר, 
ופעולותיהם של השליט והנשלט חוברות יחדיו. שניהם מבטלים את מעמדו של 

השליט הקודם.76

ח. מן הציווי המקראי לעולם היווני־רומי של התנאים
במהלך העמודים האחרונים הוצגו השלכותיה של פרקטיקת הביטול כלפי צלמי 
זרה“,  עבודה  “ביטול  על  להלכה  יסוד  אחד,  מצד  היוותה,  זו  פרקטיקה  הקיסר. 
נידונו  שבהם  פגאנים,  עם  לדיאלוגים  מוצא  נקודת  שימשה  היא  שני,  ומצד 
מאפיינים מרכזיים של תמונת העולם הפגאנית והקשריה התאולוגיים־פוליטיים. 

נעדר ממנו. על פי ניסוחו של זומר, בדרכו של אליאדה, הצלמים “נגועים בקדושה“ )שם, עמ‘ 
31(. אין בפגיעה בפסל אפוא כל פגיעה באל, ומטרת הפגימה להפקיע את הייצוג. לניתוח 
 D.T. Steiner, Images in תפיסת הפסלים בעולם היווני כמשכנם הממשי של האלים, ראו אצל
 Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought, Princeton 2001, pp.

106-120
האם ההלכה שיהודי אינו יכול לבטל עבודה זרה של נכרי, בעוד נכרי מבטל גם את העבודה   76
זרה של אחר, משרטטת את גבולותיה של אותה שייכות פוליטית? או שמא לחלופין, הבדל 
זה רק מניח הבדל בתפיסה הדתית בין יהודי לנכרי. כמובן ששאלה זו תלויה במחלוקת בין 
שני נוסחאות המשנה, האם ישראל מבטל את העבודה הזרה של עצמו או שמא עבודה זרה של 
ישראל אינה בטלה כלל. על ההסברים השונים להבדל בין הנוסחאות, ראו הייז )לעיל הערה 

10(, עמ‘ 42-35.
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ההיבטים השונים המצטלבים בפרקטיקה זו מאפשרים לנו לשרטט את השיח הבין־
דתי שבתוכו נוצרה המשנה ולעמוד על דרך התמודדותה עם העבודה הזרה, שהיא 

בגדר אלטרנטיבה מלאה לעמדה המקראית. 
מהותיים  רכיבים  שני  העלה  ברומא  החכמים  של  בדיאלוג  האחרון  העיון 
עומדת  אך  הרומית  הפוליטית  לתרבות  האופיינית  זרים,  אלים  עם  להתמודדות 
המקראית  השפה  הביטול.  של  הפיזי  אופיו  הוא  הראשון  הרכיב  למקרא.  בניגוד 
הדתית  הפוליטית  במסגרת  אך  האחרים,  האלים  של  גמורה  השמדה  דורשת 
הרומית לא היה מקום להשמדה גמורה. מוקדו של הליך ביטול זה כלל לא היה 
בהשמדה הפיזית אלא בהפקעת המעמד של הקיסר הקודם דרך איבוד זכרו וביטול 
פולחנו. מעשה זה עשוי להיות אלים, אך מוקדו בהפגנת הכוח יותר מאשר בהרס. 
לפיכך, השימוש המשני בפסלים )כגון לריצוף77( הוא דבר שבשגרה לאחר החזרה 
למסלול. זוהי גם מגמתה של ההלכה במשנה, המתירה את השימוש לאחר הפגיעה 

הראשונית. 
הרכיב השני של ביטול עבודה זרה הוא מהותי יותר בהבנת התפנית מן המקרא 
למשנה. המשנה קובעת כי ביטול עבודה זרה מצוי אך ורק בסמכותו של הנכרי, 
והיהודי אינו יכול לעשות זאת. זאת בניגוד לחובת ההשמדה במקרא הפונה כלפי 
היהודי. יתרה מזו, גם האל אינו יכול לקחת חלק בהשמדה זו ללא שיתוף פעולה 
של עובדי האלילים. תפיסה זו אינה מבוססת רק על הניסיון לשחזר — או לחלופין 
להגדיר באופן מלאכותי — את רחשי לבו של הגוי שעושה את המעשה, אלא היא 
לכך  ובהתאם  הקיסר,  מעמד  נקבע  שבתוכו  הפוליטי  המודל  מן  ישירות  נגזרת 
מעמד האל. הסמכות לייחס מעמד לשליט, או לשלול אותה ממנו, נתונה בידיהם 
זוהי פעולה שמכוננת  וקבועות.  ידועות  של הנתינים בלבד, בהתאם לפרקטיקות 
מחוץ  העומדים  של  בידיהם  כלל  נתונה  אינה  והיא  והנתינים  השליט  יחסי  את 
זו. בהתאם לכך, במסגרת הפקעת מעמדו האלוהי של הריבון,  למסגרת פוליטית 
אין משמעות לפעילות זו מצד מי שאינו נוטל חלק במסגרת שלטונית זו. לפיכך, 
שפסלים  בעולם  יעילה  אינה  היהודים  מצד  האלילים  פסילי  שהשמדת  רק  לא 
ודמויות מקיפים אותך מכל עבר, אלא שאין לה שום מובן במרחב הפוליטי הרומי.
בניגוד  העומד  התקופה,  בן  היווני־רומי  המודל  של  הספיגה  היקף  כי  נראה 
למודל המקראי, עולה גם מן הדיאלוגים שעליהם מעידה המשנה. כאמור, נקודת 
השלטון,  תנודות  רקע  על  האלילים,  עובד  הנכרי  החזיק  התאולוגית שבה  המבט 

470( ובמעשה שבבבלי נ  שימוש משני לריצוף מוזכר כלפי מרקוליס בתוספתא ו, יד )עמ‘   77
על  חשש.  וללא  בגלוי  הנעשית  מוכרת  ציבורית  נורמה  שזוהי  משמע  אלה  ממקורות  ע“ב. 
 S. Lieberman, “Palestine in the Third and Fourth ההקשר ההיסטורי של מעשים אלו, ראו

Centuries”, JQR, 36, 4 (1946), pp. 270–329



יאיר פורסטנברג / ביטול עבודה זרה  144

הניחה שאין מושא קבוע של פולחן. מעבר לכך, התהליכים שעברו על הקיסרות 
לנסח  עודדו את הצורך  נוצל לרעה המעמד האלוהי של הקיסר,  הרומית, שבהם 
זה היה מקום  את היחס בין רכיבי האלוהות: מידה טובה, כוח ואלמוות.78 במצב 
לדיון ולבדיקה מי ראוי להיחשב לאל. הצבתה הגלויה של שאלה זו, המצויה ברקע 
משותף  לבירור  הזדמנות  יצרה  טרטוליאנוס,  של  מסגנונו  האפולוגטית  הספרות 
למסגרת  אותנו  חושפת  זרה  עבודה  משנת  האלים.  אודות  על   — ונכרי  יהודי   —
מרחבי  שיש  רק  לא  ושבתוכה  המקראי,  בעולם  כמותה  מצאנו  שלא  תרבותית, 
מחיה משותפים ליהודים ולנכרים אלא שבין היהודים ובין הנכרים מתנהל לבו של 
הדיון על אודות מהותה של העבודה הזרה והיקף קיומה.79 עובדה זו היא אחד מן 
המאפיינים של העולם הפגאני באותה תקופה, ופולחן הקיסר משמש ציר שסביבו 
נארג הדיון. צלמי הקיסר השתלבו בעולם הדתי במזרח הקיסרות; הם הפכו להיות 

חלק מן הפולחן וסביבם נוצר השיח בין יוונים, נוצרים ויהודים.80

 K. Scott, היחס בין מושגים אלה מצוי במוקד ההתייחסות של פלוטרכוס לפולחן הקיסר. ראו  78
 “Plutarch and the Ruler Cult”, Transactions and Proceedings of the American Philological

 Association, 60 (1929), p. 135
יודגש שמהלך זה אינו אופייני לכל הרבדים של המשנה, וההבדל ניכר בין שני חלקי הטענה   79
המיוחסים לרבן גמליאל. בעוד בחלק הראשון הוא ממוקד בצרכיו כיהודי, בחלק השני הוא 

משתתף עם הנכרי בדיון המהותי. 
פרייס )ריטואלים, לעיל הערה 29(, עמ‘ 205.  80
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מחיצות סביב מרחב ציבורי משותף:
היחס לגויים ולצלמיהם על פי משנת עבודה זרה

נעם זהר

א. היחס לאלילים ולעובדיהם — מן המקרא למשנה
מטרתי במאמר זה היא להתחקות על גישתם של התנאים ליחסי ישראל עם הנכרים, 
בעיקר כפי שזו מתבטאת במסכת עבודה זרה שבמשנה. בדברי התנאים, סתם “גוי“ 
או “נכרי“ הוא עובד עבודה זרה, שהרי באותו הזמן לא השתייכו הנכרים בכללותם 
נוסף בתוספתא בחתימת המסכת(.1  )דיון מיוחד ב“בני נח“  למעגל המונותאיסטי 
בעיקרי  משתקפים  שהם  כפי  המסכת,  של  המרכזיים  מסריה  על  לעמוד  אבקש 

הלכותיה ובעיצובה הספרותי.
כדי להבין מה שלפנינו בדברי חכמים יש לתת את הדעת תחילה לרקע המקראי. 
התורה לפי פשוטה מצווה על “חרם“ — יחס אכזרי ללא סייג לאלילים ולעובדיהם 
המצויים בארץ. ישראל נצטוו להשמידם כליל: על שבעת עמי כנען נאמר, “החרם 
תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תחנם“ )דברים ז, ב(; ועל אליליהם, “פסילי 
אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך ]...[ שקץ תשקצנו 
חרם הוא“ )שם, כה-כו(. אבל במציאות הפוליטית והחברתית  ותעב תתעבנו, כי 
המשתקפת במשנה אין “החרמה“ כזאת יכולה לעלות על הדעת: התרבות האלילית 
היא מציאות קיימת ועובדיה הם שכנים של קבע ליהודי ארץ ישראל. במציאות זו, 
משימתו של השיח ההלכתי היא לקבוע את אופני ההתייחסות לנוכחות הקבע של 

האלילות בסביבת החיים היהודית.
במאמר מאלף בנושא זה התווה משה הלברטל את עיקרי המהלכים ההלכתיים 
בין  מציין,  הוא  זרה.2  עבודה  ועובדי  יהודים  של  דו־קיום  שאפשרו  התנאים,  של 

לא אעסוק כאן בנושא של עבודת אלילים, במובן של החטא החמור מכול בתוך תחומה של   1
העדה הישראלית. נושא זה נידון במסכת סנהדרין, בתוך שאר העבירות שעונשן מיתת בית 

דין; ראו לעניין זה גם הערות 4 ו־18 להלן. 
 M. Halbertal, “Coexisting with the Enemy: Jews and Pagans in the Mishnah”, in  2
 G. N. Stanton and G. Stroumsa (eds.), Tolerance and Intolerance in Early Judaism and
Christianity, Cambridge 1998, pp. 159-172. לדיון במקצת הפרטים מתוך גישה דומה, ראו 
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דמויות  בין  ההבחנה  יצירת  ואת  ניטרלי  ציבורי  מרחב  של  הגדרתו  את  היתר, 
הפרטים  מן  ניכר  חלק  על  ממש.  פולחן  מושאי  המשמשים  לעצמים  אסתטיות 
את  תלה  אורבך  בעוד  אך  אורבך;3  אלימלך  אפרים  לפניו  עמד  כבר  ההלכתיים 
פעולתה  את  משכנע  באופן  הראה  הלברטל  כלכליים,  באילוצים  הפשרה  מהלכי 

העצמאית של שאיפה לדו־קיום חברתי ותרבותי.
מאמריהם של אורבך ושל הלברטל כתובים שניהם מנקודת מבט של ההיסטוריה 
של ההלכה, אף כי יש הבדל ניכר בין גישותיהם. אורבך מטעים במידה רבה את 
ההיבט הארכיאולוגי ואת ההיסטוריה המדינית והחברתית, ונוטה לראות בנסיבות 
גורם מבאר לתמורות הלכתיות.  ובעיקר הכלכליות —  החיצוניות — הפוליטיות 
רב  עצמאי  גורם  חברתיים־תרבותיים  בכוחות  רואה  לעומתו,  הלברטל,  כי  נראה 
והנורמטיביות  המושגיות  התמורות  על  להתחקות  מבקש  הוא  ובעיקר  השפעה; 
אחרי  ולהתחקות  להמשיך  אבקש  זה  במאמרי  ההלכתי.  השינוי  את  שאפשרו 
אי אפשר,  זרה כמכלול ספרותי.  עבודה  דגש על מסכת  תוך מתן  אלו,  מהלכים 
כמובן, לפרש את המשנה כטקסט בלי לתת את הדעת על הקשרה הראשוני, שהוא 
הרקע המקראי. אולם עיקר מגמתי אינה בירור תולדות ההלכה אלא חקירת המסר 
היסטורית  ולא  ספרותית־רעיונית  ביסודה  היא  זו  חקירה  במשנה.4  זו  מסכת  של 
של  והדתית  הרעיונית  ההיסטוריה  להתוויית  השלכות  כמובן  לה  יש  כי  אם   —

היהדות.

ביסודה של מסכת עבודה זרה שלושה איסורים, הנידונים בשלושת ארגיה:5 איסור 
)או הגבלה( של משא־ומתן עם הגויים )פרקים א-ב(; איסור הנאה מצלמי עבודה 

 R. Sandberg, “‘You Shall Not Make Any Sculptured Image’: Restriction and Freedom גם
 in the Rabbinic Development of the Second Commandment”, in R. Mintz Geffen and
 M. B. Edelman (eds.), Freedom and Responsibility: Exploring the Challenges of Jewish

Continuity, Hoboken, New Jersey 1998, pp. 65-76
א“א אורבך, “הלכות עבודה זרה והמציאות הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השנייה ובמאה   3
השלישית“, ארץ ישראל, ה )1958(, עמ‘ 205-189 )נדפס שנית בתוך א“א אורבך, מעולמם 

של חכמים, ירושלים תשמ“ח, עמ‘ 178-125(.
משום כך איני נכנס כאן גם לבירור טענתו של עמנואל פרידהיים בדבר מציאות היסטורית   4
משמעותית של יהודים שעבדו עבודה זרה בתקופת חז“ל — טענה הצריכה עיון כשלעצמה, 
נגיעה למסכת עבודה זרה שבמשנה. ראו ע‘ פרידהיים, “יהודים עובדי  אבל אין לה כמעט 
עבודה־זרה בארץ־ישראל בתקופת המשנה והתלמוד“, דברי הקונגרס, יב, ב )תש“ס(, עמ‘ 21-

.44
בחרתי במונח “ארג“ לציון חלק של מסכת הגדול מן הפרק הבודד; מונח הנטול מאותו תחום־  5
דימויים כמו המונח “מסכת“ עצמו, כדבר האמור בשמשון “ויסע את היתד הארג ואת המסכת“ 

)שופטים טז, יד(.
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גויים )שאר פרק  יין שנגעו בו  ג ומחצית פרק ד(; איסור  )פרק  והכרוך בהם  זרה 
ד ופרק ה(. אסקור תחילה כל אחד מאלו בקצרה, ואחרי כן אפנה לניתוח מפורט 

שיוליך לתמונה כוללת.
הנעבד,6  האליל  את  מציין  פעולה(  כשם  צורתו  )חרף  זרה“  “עבודה  המונח 
ובאמצעיתה של המסכת ניצב איסורם של העצמים האליליים: הפסל גופו ואביזרי 
בהעלאת  שעסוק  במי  מדבר  עליהם“  וזהב  כסף  תחמוד  “לא  התורה  צו  פולחנו. 
חכמים  אך  ערך.  בעל  משהו  השריפה  מן  לעצמו  להציל  ומבקש  באש  הפסלים 
המשיכו מכאן ואמרו שגם כשאין לאל ידם של ישראל לאבד את האלילים, מצווים 
הם לתעבם, תיעוב שהשלכתו הנורמטיבית היתרגמה הן לטומאה7 וכן הן לאיסור 
הנאה חמור: “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם“ )דברים יג, יח; עבודה זרה ג, ג-ד(. 
אולם, חידושן הניכר של הלכות עבודה זרה שבמשנה אינו בקביעת איסור זה 
האלילים  עובדי  שמפאת  לחשש  נרחב  ביטוי  נותנת  המשנה  בסיוגו.  דווקא  אלא 
ואת  ההרים  את  “עובדים  הם  שהרי  ומלואו,  העולם  ישראל(  )על  להיאסר  עלול 
הגבעות“ )ג, ה( או “עובדים לחמה וללבנה ולכוכבים“ )ד, ז(. סביב סיפור מעשה 
על רבן גמליאל ש“רחץ במרחץ של אפרודיטי“ נמסרות הבחנות עקרוניות שיש 
אליליים  חפצים  אפילו  מסוימות,  בנסיבות  האיסור,  מתחום  להפקיע  כדי  בהן 
מובהקים. מלבד זאת, ניכר מאמץ מובהק לתחם היטב את העצמים האסורים, כגון 
במעשה שבו הורה ר‘ שמעון: “הואיל ולצורה הם עובדים, נתיר להם את האילן“ 

)ג, ז(. 
והנה בעוד ה“חרם“ המקראי הנוגע לאלילים היתרגם לאיסור הנאה חמור )אם 
גם ממוקד היטב(, לא נגזרה חומרה דומה ביחס לעובדי האלילים. אף כי חכמים 
לא  הם  שלמות,8  מקבוצות  ואפילו  אדם,  מבני  הנאה  איסור  של  מושג  מכירים 
בלי  כמעט  מניחה,  המשנה  זרה(.  עבודה  )=עובדי  הגויים  מן  הנאה  איסור  קבעו 
וקשרי  אינטימיות  של  במישור  הגויים  מן  ישראל  של  גמור  בידול  לפרש,  צורך 
חיתון.9 אולם במישור הכלכלי לא נאסר ממונם של הגויים בהנאה, חרף העובדה 
הרכוש  כל  על  נאמר  החרם“  מן  מאומה  בידך  ידבק  “ולא  המקרא  של  שפשוטו 
שב“עיר הנידחת“ ולא רק על אליליה )ראו דברים יג, טז-יח(. שני פרקי המסכת 
משותפת  כלכלית  מערכת  של  היומיומי  קיומה  את  למעשה  מניחים  הראשונים 

ראו בפרוטרוט במאמרי, נ‘ זהר, “עבודה זרה וביטולה“, סידרא, יז )תשס“ב(, עמ‘ 77-63.  6
לעניין הטומאה ויחסה לאיסור ההנאה, ראו בהרחבה במאמרי, נ‘ זהר, “‘אמר רבי עקיבא‘: עיון   7
‘זר‘ בעריכת המשנה“, תרביץ, ע, ג-ד )תשס“א(, עמ‘  לדוגמא במשמעות שילובו של קובץ 

366-353 בעמודים 360-359.
ראו משנה נדרים ג, ז ואילך )עד סוף פרק ה(.  8

המשנה בקדושין )ג, יב( מניחה כדבר ידוע שאין קדושין לשפחה ולנכרית; ובמשנת סנהדרין   9
)ט, ו( נאמר ש“הבועל ארמית קנאים פוגעים בו“.
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רק  נאסר  מסוימים(  בחפצים  מאשר  )חוץ  עמם  משא־ומתן  ולגויים.  לישראל 
מומחש  זה  דבר  האלילי.  בפולחן  הממוקדות  ומקום,  זמן  של  מסוימות  בנסיבות 
היטב בפרק א משנה ד: “עיר שיש בה עבודה זרה, חוצה לה מותר; היה חוצה לה 
חנויות מעוטרות  בה  והיו  זרה  בה עבודה  עיר שיש   ]...[ זרה, תוכה מותר  עבודה 
ושאינן מעוטרות — זה היה מעשה בבית שאן, ואמרו חכמים: המעוטרות אסורות, 
ושאינן מעוטרות מותרות“. הבחנות אלו מקבילות במידת־מה להבחנות שנאמרו 

בעצמים השייכים לתרבות האלילית. 
היקפם של איסורי עבודה זרה — מורשת ה“חרם המקראי“ — הוגבל אפוא הן 
כלפי החפצים הן כלפי בני האדם, וצומצם לתחום אלילי מובהק. היחס המותווה 
עוינות  אחד  מצד  קטבים:  שני  בין  במתח  מיסודו  נתון  הלא־יהודית  לחברה  כאן 
עמוקה כלפי הגרעין האלילי, ומצד שני יחס של שלום ושכנות תקינה כלפי כל מה 
שאינו מזוהה עם גרעין זה. להלן נראה כיצד יחס דו־ערכי זה מתבטא בפרוטרוט 

בשני חלקיה הראשונים של המסכת )מראשה ועד אמצע הפרק הרביעי(.
של  ההיבטים  שני  בין  ההבחנה  כביכול  נעלמת  המסכת  של  השלישי  בחלקה 
הנכרים, והם מדומים כמי שמשתוקקים כולם, בכל רגע ורגע, “לנסך“ את יינם של 
ישראל לעבודה זרה אם רק תינתן להם ההזדמנות. דימוי זה אומר דרשני, קודם 
רקע ההבחנה המודגשת שבחלקי המסכת הראשונים.  וביותר על  כול כשלעצמו, 
מתוך עיון בחלק זה אציע הסבר לפשרו, ולבסוף אציע ביאור לתמונה המשולבת 

העולה מן המסכת כמכלול.

ב. הארג המרכזי )ג, א — ד, ז(: מאיסור הצלמים למרחץ של אפרודיטי
הארג השני של מסכת עבודה זרה, הניצב במרכזה, נפתח בהכרזה: “כל הצלמים 
אסורים“. איסור זה של עבודה זרה מיוחד בין שאר כל איסורי ההנאה בכך שנלווית 
לו גם טומאה, כפי שהזכרתי. בהמשך הפרק נקבעת לאיסור זה גם דרגת חומרה 
מיוחדת, הכרוכה בהוראה התקיפה להיפטר מן החפץ האלילי על ידי “הולכתו לים 

המלח“, כלומר השלכתו לים )ג, ג(:

המוצא כלים ועליהם צורת חמה צורת לבנה צורת דרקון יוליכם לים המלח 
 ]...[

רבי יוסי אומר: שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. 
אמרו לו: אף הוא נעשה זבל, שנאמר “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם“.

זו מצוי בהוראות השונות שניתנו במשנה לסילוקם של דברים  הרקע להתדיינות 
האסורים בהנאה. בסוף מסכת תמורה )ז, ד-ה( נמנו “אלו הם הנקברים“ ואחריהם 
וכל  יקברו  לא  הנשרפים  “כל  ט(:  )ז,  שם  שנינו  ולבסוף  הנשרפים“,  הם  “אלו 
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זרה,  נזכרו שם איסורי עבודה  הנקברים לא ישרפו“. בולטת לעין העובדה, שלא 
אף כי התורה מצווה בפירוש: “פסילי אלוהיהם תשרפון באש“ )דברים ז, כה(; אלו 
ר‘  בשם  שנמסרה  ההבחנה  מפני  הנראה  כפי  כאן,  במשנתנו  עצמם  בפני  נידונים 
)ירושלמי,  זרה“  יוחנן: “כל הנשרפין אפרן מותר, חוץ מאפר הבא מחמת עבודה 
ערלה ג, ג ]סג ע“א[(.10 לפי זה, מה שהשיבו לר‘ יוסי, “אף הוא נעשה זבל“, מכוון 
לא רק לנשחק אלא גם לנשרף: כשם שאבק השחיקה אסור לזרותו לרוח, כך גם 
אפר השריפה, שאסור לזבל בו, אלא יש להוליך הכול לים דווקא.11 כפי שנמסר 
ר‘  וכן בשני התלמודים(, הביא   ,]465 עמ‘  צוקרמנדל,  ]מהדורת  יט  )ג,  בתוספתא 
בעליל  ניכר  ובשריפה;  האלילים בשחיקה  מן המקרא להאבדת  רבות  ראיות  יוסי 
שעמדת חכמים משקפת חומרה יתרה על האמור במקרא. חומרה זו, כמו הטומאה 

שנגזרה על חפצי עבודה זרה, מבטאת תיעוב עמוק וקיצוני.
כיוצא בזה נאמרה חומרה מיוחדת בתערובת עבודה זרה. לגבי אשרה שנינו )ג, ט(:

נטל ממנה עצים — אסורין בהנאה. הסיק בהן את התנור — אם חדש, יותץ; 
ואם ישן, יוצן. 

אפה בו את הפת — אסורה בהנאה; נתערבה באחרות — כולן אסורות בהנאה. 
רבי אליעזר אומר: יוליך הנאה לים המלח. אמרו לו: אין פדיון לעבודה זרה. 

שאפשר  אליעזר,  לר‘  מודים  הם  אחרים  הנאה  שבאיסורי  משמע,  חכמים  מדברי 
הדבר  מן  כלשהו  רווח  יהא  שלא  המבטיח  פדיון,  ידי  על  התערובת  את  להתיר 
האסור. אולם באיסור עבודה זרה — ולא רק בעצי אשרה עצמם, אלא אפילו בפת 
שנאפתה בתנור שהוסק בהם — אין די בכך: האפשרות של הנאה מן העצם האלילי 

היא בלתי נסבלת.
אולם, חומרת האיסור בעבודה זרה היא רק צד אחד של המסר בארג זה. חרף 
רב  מקום  כאן  ניתן  אסורים“,  הצלמים  “כל  הפתיחה  במילות  הרטורית  ההדגשה 
דווקא להתוויית הבחנות רבות משמעות שנאמרו באיסור זה, המצמצמות במידה 
רבה את תחולתו. לעומת האיסור הכולל על “כל הצלמים“ שהוא דברי ר‘ מאיר, 

דומה לזה ההבדל במי שעבר ומכר את הדבר האסור בהנאה, שבשאר כל האיסורים אין הדמים   10
נתפסים באיסור, אבל באיסורי הנאה של עבודה זרה הדמים נתפסים; ראו משנה, קדושין ב, 

ט; ותוספתא, שם ד, ח )מהדורת ליברמן, עמ‘ 291-290(.
)הלכות  המלח“  לים  ומטיל  שורף  או  לרוח  וזורה  “שוחק  הרמב“ם, שכתב  כנראה  הבין  כך   11
עבודה זרה ח, ו( — אם כן אף שפסק )על פי הגמרא( כר‘ יוסי שאין חוששים לאיסור הנאה במה 
שנזרה לרוח, יש להוליך את אפר השריפה לים המלח. והשוו מדרש תנאים לדברים )מהדורת 
הופמן, עמ‘ 60(: “]...[ שומע אני ישרפם ויניחם? ]...[ ת“ל ואבדתם את שמם מן המקום ההוא, 

אבדת כלאה ]=כילוי[: כלה והשחת ושרוף ואבד והעבירן מן העולם“ וכו‘.
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מוצגים דברי חכמים: “אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל, או ציפור, או כדור“. 
אליליים,  אובייקטים  בעליל  שהם  אלו,  מסוימים  צלמים  בין  מבחינים  חכמים 
לפסלים סתם, שאין ידוע בבירור כי הם נעבדים. ביטוי דרמתי ועקרוני לסיוגו של 

איסור הצלמים ניתן במעשה הנמסר במשנה ד:

של  במרחץ  רוחץ  שהיה  בעכו,  גמליאל  רבן  את  פלסלוס  בן  פרקלוס  שאל 
אפרודיטי; אמר לו: כתוב בתורתכם, “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם“ — 
לו: אין משיבין במרחץ.  מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי? אמר 
אומרים  אין  בגבולי!  באה  היא  בגבולה,  באתי  לא  אני  לו:  אמר  וכשיצא 

“נעשה מרחץ לאפרודיטי“, אלא נעשית היא אפרודיטי נוי למרחץ.
ערום  שלך  זרה  לעבודה  נכנס  אתה  הרבה,  ממון  לך  נותנין  אם  אחר,  דבר 
ובעל קרי ומשתין בפניה?! וזו עומדת על הביב וכל העם משתינין בפניה. 
לא נאמר אלא “אלהיהם“ — את שהוא נוהג משם אלוה, אסור; ואת שאינו 

נוהג משם אלוה, מותר.

של  ה“מרחץ  נקרא  זה  שמרחץ  לכול,  הידוע  את  מכחיש  אינו  גמליאל  רבן 
יש  אבל  אפרודיטי.  בצלם  שמדובר  הפשוטה,  העובדה  את  לא  וגם  אפרודיטי“; 
אפוא  מוצגות  והן  אחר“  “דבר  הקידומת  מפרידה  שביניהן  תשובות,  שתי  בפיו 
ייתכן  לא  כי  הוא  הראשונה  טענתו  עיקר  עצמה.  בפני  אחת  כל  שעומדות  כמי 
שהמרחץ, שנועד לשימוש הכלל, ייאסר מפאת נוכחות אלילית כזאת: “היא באה 
בגבולי“. כלומר, יש כאן נוכחות אלילית, אך אין זה מן הדין ש“פלישתה“ תאסור 
את המרחץ, השייך לו ולשאר האזרחים בתור חלק מן המרחב הציבורי של העיר. 
האמירה ש“אפרודיטי נעשית נוי למרחץ“ לא באה אלא להוכיח טענה זו: מדובר 
אשר  עירוני,  מרחץ  כול  קודם  שהוא  באתר  אלא  לאפרודיטי  המיועד  באתר  לא 
אפרודיטי היא אביזר נלווה אליו. הקביעה ש“אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי“ 
אינה תלויה בבירור היסטורי, מה אמרו או לא אמרו מקימי המרחץ בהיווסדו, אלא 
היא קביעה אנליטית: הבאים לבנות מרחץ לא יאמרו כך, מפני שמרחץ אינו נועד 
לשירותה של אפרודיטי, אלא היא משמשת לקישוטו. עניין ה“נוי“ לא בא לגרוע 
מזיהויו של הפסל כייצוג האלה אפרודיטי, אלא לאושש את הקביעה שהיא כאן 

טפל והמרחץ הוא העיקר, ולכן “היא באה בגבולי“.12

בנקודה זו לא דק הלברטל )לעיל הערה 2, עמ‘ 167-166(, שתרגם על פי נוסח הדפוסים “נעשה   12
מרחץ לאפרודיטי נוי“, וסבר לראות כאן גם טיעון לגבי טיבו של הפסל שהוא לנוי. אמנם בעיקר 
דבריו שם היטיב לבאר את עמדת רבן גמליאל כמי שבא להגדיר מרחב ציבורי משותף, ודבריי בזה 
הולכים בעקבותיו. לשאלת ההקשר הראלי של סיפור זה, ראו ע‘ פרידהיים, “מעשה רבן גמליאל 
במרחץ של אפרודיטי בעכו — עיון בראליה ארץ־ישראלית“, קתדרה, 105 )תשס“ג(, עמ‘ 37-32.
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ישראל  רגלי  את  וידיר  מדי  יותר  יתפשט  פן  האיסור,  הגבלת  של  זה  שיקול 
שונים  טעמים  מוצעים  שבה  הבאה,  במשנה  גם  ניכר  המשותף,  המחייה  ממרחב 
לכך שההרים והגבעות אינם נאסרים גם אם נעשו מושאיו של פולחן אלילי; וכעין 
מה שנאמר במשנה החותמת את הארג כולו )ד, ז(: “הרי הן עובדין לחמה וללבנה 
בפירוש  אמור  וכן  השוטין?!“.  מפני  עולמו  יאבד  ולגבעות,  ולהרים  ולכוכבים 
בפרקנו בעניין האשרה: “לא ישב בצלה, ואם ישב — טהור; ולא יעבור תחתיה, ואם 
עבר — טמא. היתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה — טהור“ )ג, ח(. נראה ששיקול 
ולצמצם את האיסור  ביסוד המאמץ לבודד את הרכיב האלילי  גם  זה מונח  מעין 

אליו בלבד )שם(:

שלשה בתים הן: בית שבנוי מתחלה לעבודה זרה, הרי זה אסור. 
סיידו וכיירו לעבודה זרה וחידש — נוטל מה שחידש. 

הכניס לתוכה עבודה זרה והוציאה — הרי זה מותר.

לפי פשוטם של דברים, בניין שהוקם מתחילתו לשם מקדש אלילי אסור בהנאה 
לעולם, גם אם יוסב לשימוש אחר. משמעות האיסור היא, למשל, שחומרי הבניין 
גופם אסורים ואף טמאים, כמשתמע במשנה הקודמת: “אבניו עציו ועפרו מטמאין 
כשרץ“ וכו‘. אולם איסור חמור כזה זה לא הוחל על בית שהוסב למקדש אלילי; 
בזה ממשיכה המשנה  כיוצא  חוזר הבית להיתרו.  סילוק האליל  כזה, עם  במקרה 
ואומרת: “שלש אבנים הן ]...[ שלש אשרות הן: אילן שנטעו מתחלה לשם עבודה 

זרה, הרי זה אסור וכו‘... העמיד תחתיו עבודה זרה וביטלה — הרי זה מותר“.
מרחיקת לכת יותר בעניין זה היא עמדתו של ר‘ שמעון:

זרה. רבי שמעון אומר: כל שעובדין  איזו היא אשרה? כל שתחתיה עבודה 
אותה.

רבי  להן  אמר  גל.  תחתיו  ומצאו  אותו  עובדין  שהיו  באילן  בציידן  ומעשה 
הואיל  להן:  אמר  צורה.  בו  ומצאו  ובדקוהו  הזה,  הגל  את  בדקו  שמעון: 

ולצורה הן עובדין, נתיר להן את האילן.

האילן  יחדל  הצלם  יסולק  אם  קמא,  תנא  לפי  שגם  משמע  הקודמת  המשנה  מן 
ר‘  של  חידושו  אבל  זו(.  לתכלית  מתחילה  ניטע  כן  אם  )אלא  אשרה  מלהיחשב 
שמעון הוא נכונותו להתיר את האילן גם ללא סילוקו של מושא הפולחן האלילי. 
עובדין  ]...[ באילן שהיו  אף כי בתחילה נראה היה שהאילן עצמו נעבד )“מעשה 
בגל  כ“צורה“ הטמונה  הובחן מושא הפולחן  ר‘ שמעון  ]![(, בהדרכתו של  אותו“ 
שהוא  ניכר  האילן“(  את  להן  )“נתיר  ומלשונו  זו  מעצתו  בלבד;  האילן  שתחת 
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מתאמץ למצוא דרך להימנע מן האיסור, גם שעה שהפולחן נמשך והולך )“לצורה 
הן עובדין“(. יש כאן קו מקביל לנימוקו הראשון של רבן גמליאל: כשם שנוכחותה 
של אפרודיטי אינה צריכה לאסור את המרחץ, כך גם נוכחותה של הצורה אינה 

צריכה לאסור את האילן.
המרחב הטבעי )“ההרים והגבעות“(, המרחב הציבורי, הבתים והאילנות — כולם 
גורעת מחומרתו  וזיקתו של הפולחן האלילי. המשנה אינה  מצויים בתחום מגעו 
של האיסור, אך מתאמצת לתחמו ולהגבילו לצלמי האלילים בלבד ולהקפיד על 
לישראל  המשותפת  והמחיה  הקיום  סביבת  מלוא  על  יחולו  לא  שהאיסורים  כך 

ולנכרים.
בין  הבחנה  היוצרת  גמליאל,  רבן  השנייה של  טענתו  היא  יותר  לכת  מרחיקת 
הצלמים עצמם, לא לפי צורתם )כמו בדברי חכמים במשנה א, “כל שיש בידו מקל“ 
המתבטא   — הפסל  של  תפקידו  החברתית־תרבותית.  משמעותם  לפי  אלא  וכו‘( 
ביחסם ובהתנהגותם של הגויים — הוא הקובע אם אכן מדובר בחפץ אלילי הטעון 
שהוא,  כל  איסור  ללא  במגע  עמו  לבוא  שאפשר  ניטרלי  בחפץ  או  גמור,  תיעוב 
אם “אינו נוהג משם אלוה“.13 לפי זה, אין צורך לטענת “היא באה בגבולי“, שכן 
הנאה.  איסור  בה  ואין  כלל  “אלוה“  בגדר  אינה  הביב  על  העומדת  זו  אפרודיטי 
הבחנה עקרונית זו מאפשרת גם שינוי במעמדו של צלם מאיסור להיתר, באמצעות 
פעולה הנקראת “ביטול“,14 הנזכרת בסוף פרק ג ונידונה בהרחבה בסוף הארג )ד, 
בשעת  מותרת;   — שלום  בשעת  עובדיה  שהניחוה  זרה  “עבודה  למשל,  כך  ד-ז(. 
ואילו  ברירה,  בדלית  נעשית  מלחמה  בשעת  הנטישה  ו(:  )ד,  אסורה“   — מלחמה 

נטישה בשעת שלום אינה עולה בקנה אחד עם יחס לאלוה.
ה“ביטול“  של  התאולוגית  המשמעות  על  הדיבור  את  הרחבתי  אחר  במקום 
המשנה  מן  בייחוד   — הקרוב  ההקשר  מן  הן  העולה  משמעות  אלו,  שבהלכות 
ז(, “שאלו את הזקנים ברומי: אם אין רצונו בעבודה זרה,  החותמת את הארג )ד, 
זרה“  “עבודה  מונחי המפתח  והן מניתוח סמנטי של  אינו מבטלה?“ —  מפני מה 
הגלומה  סגולה  מאיזו  נובע  איסורם  אין  ממש,  באלילים  שאין  כיוון  ו“ביטול“. 

במרבית עדי הנוסח הגרסה היא “את שהוא נוהג בו משום אלוה“, כלומר יש לאבד )כלשון   13
הכתוב שממנו מצוטטת המילה הנדרשת: “אבד תאבדון ]...[ את אלוהיהם“ ]דברים יב, ב[( רק 
פסל שהנוכרי מתייחס אליו בתור אלוה. אבל נוסחת כ“י קויפמן, כפי שהועתקה למעלה, היא 
“את שנוהג משם אלוה“ )וכן פעם אחת בתוספתא, עבודה זרה ה, ו ]מהדורת צוקרמנדל, עמ‘ 
המַתְפקד  “פסל  הדברים:  ושיעור  הפסל,  על  מוסב  לפרש ש“נוהג“  ונראה   ,)]28 468, שורה 

בתור אלוה אסור“.
בהערה  שצוינה  בתוספתא,  מופיעה  הביטול  לאפשרות  כיסוד  “אלוהיהם“  של  זו  דרשה   14

הקודמת.
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גופם אלא רק מיחסם של אלו הסוגדים להם.15 הכרה  כביכול בעצמים הנעבדים 
באיסורם לצלמים ש“בטלו“  העומדים  בין צלמים  היא המצדיקה את ההבחנה  זו 
זו אשר ביסוד דין ה“ביטול“ היא אותה  והותרו. לענייננו חשוב לראות שהבחנה 
)בטעמו השני(, המגבילה את האיסור לחפצים  גמליאל  רבן  הבחנה עקרונית של 

מסוימים בלבד מתוך התרבות החומרית האלילית.
המהלכים  שני  את  משקף  גמליאל  רבן  בפי  הטעמים  שני  של  יחד  צירופם 
זה לזה, המונחים ביסודו של הארג המרכזי במסכת. הטעם העקרוני,  המשלימים 
הממקד את האיסור באלילים הנעבדים בלבד, מצטרף לשיקול הפרגמטי של שימור 
ולגויים.  להם  המשותף  והציבורי,  הטבעי  במרחב  להשתמש  ישראל  של  זכותם 
בתוך תחומו הצר והממוקד, נשאר האיסור על כנו במלוא חומרתו; ודברי הפתיחה 
“כל הצלמים  כביכול:  גורף  לאיסור  רטורית  א( מבטאים מחווה  )ג,  בראש הארג 
היתרים  של  הפוכה  מגמה  משקפים  זה  בארג  העיקריים  המהלכים  אך  אסורים“. 
לאלילים,  ישירה  מזיקה  המופקע  ניטרלי,  במרחב  דו־קיום  המאפשרים  חיוניים 

מושאי התיעוב העמוק.
עיקרו של הארג השני הוא אפוא משניות סדורות המפתחות היתרים נרחבים. 
אך דבר זה נעשה תוך שמירה על גרעין של איסור חמור, המקבל ביטוי במעטפת 
הראשון,  בארג  גם  דומה  מהלך  מופיע  כיצד  נראה,  עתה  המחמירה.  הרטורית 

שעניינו לא היחס לחפצים האליליים אלא היחס לגויים עצמם.

ג. ארג הפתיחה )פרקים א-ב(: איסור והיתר במשא־ומתן
כדי לעמוד על עיצובם של שני הפרקים הראשונים, נתבונן תחילה במבנה הפרק 
השני, המאורגן בעיקרו במתכונת )הרווחת במשנה( של קבוצת רשימות מדורגת: 
“אלו דברים של גויים אסורים, ואיסורן איסור הנאה: היין והחומץ ]וכו‘[“ )ב, ג(; 
“ואלו דברים של גויים אסורים, ואין איסורם איסור הנאה: חלב ]...[ והפת והשמן 
]וכו‘[“ )ב, ו(; “אלו מותרים באכילה ]וכו‘[“ )ב, ז(. לעומת רשימות אלו, המודיעות 
האחר  צדו  את  השני(  )בחציו  א  פרק  תחילה  מציג  הגויים,  מן  לקנות  אסור  מה 
]וכו‘[“  שוח  ובנות  אצטרובלין  לגויים:  למכור  אסורים  דברים  “אלו  המטבע:  של 
)א, ה ואילך(. מגבלות אלו המוטלות על המשא־ומתן מניחות למעשה את קיומה 
היומיומי של מערכת כלכלית משותפת לישראל ולגויים. חציו הראשון של פרק א 
מקדים לכך איסור גמור של משא ומתן בזמנים ובמקומות מיוחדים, שבהם טיבם 
של הגויים כעובדי עבודה זרה בולט ומובהק, ותחילתו: “לפני אידיהם של גויים 
]וכו‘[“ )א, א(. פתיחה זו יוצרת רושם  אסור לשאת ולתת עמהם  שלושה ימים — 
רטורי של ריחוק וניתוק, אבל המסר של שני הפרקים בכללותם הוא למעשה הפוך: 

זהר, תשס“ב )לעיל הערה 6(.  15
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ברוב ימות השנה ובמרבית החפצים והשירותים, מתנהל בין ישראל לגויים משא־
ומתן רחב היקף.

בארג המרכזי הושג צמצומו של האיסור, כפי שראינו, על ידי הבחנה בין חפצים 
שונים  אך  בצורתם  לזה  זה  הדומים  חפצים  זה  ובכלל  מותרים,  לחפצים  אסורים 
אינו  כבר  עתה  אך  אליל  בתחילה  חפץ שהיה  אפילו  )או  ובמשמעותם  בתפקידם 
כזה מפני שעבר “ביטול“(. כאן, לעומת זאת, מדובר לא באיסור הנאה מן הצלמים 
אלא באיסור על קשר עם עובדיהם, וההבחנה היא בין מצבים או היבטים שונים של 
אותם בני אדם עצמם. התחום הניטרלי, שבו מתקיים המגע היומיומי עם הנכרים, 
והתחום הממוקד של התיעוב הגמור — אינם מתייחסים לקבוצות מובחנות, אלא 

מיוחסים שניהם )באופן שיש בו מן הפרדוקס( לגויים בכללותם. 
הביטוי החריף ביותר לתיעוב כלפי הנכרים מצוי בין מחציתו השנייה של פרק 
א — המונה את הדברים שאסור למכור לגויים — לרשימות של הדברים שאסור 
לקנות מהם בפרק ב. בראש פרק ב משובצות שתי משניות המציגות את הגויים 

באור שלילי ביותר:

אין מעמידין בהמה בפונדקאות של גויים מפני שחשודין על הרביעה 
ולא תתיחד אשה עמהן מפני שחשודין על העריות 

ולא יתיחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכת דמים.
בת ישראל לא תילד את הנוכרית מפני שמילדת בן לעבודה זרה אבל הנוכרית 
מילדת בת ישראל. בת ישראל לא תניק בנה של נוכרית אבל נוכרית מניקה 

בנה של ישראלית ברשותה )ב, א(. 

מתרפאין מהן רפוי ממון אבל לא רפוי נפשות ואין מסתפרין מהן בכל מקום 
דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו )ב, 

ב(. 

סימטרית.  אינה  כי  אף  דו־צדדית  שהיא  קשה,  אלימות  משתקפת  אלו  במשניות 
ביטוי  לידי  זאת  מביאים  אולם  הנכרים,  של  בקיומם  חפצים  אינם  הישראלים 
חפצים  הגויים  ואילו  לעולם.16  לבוא  לילדיהם  לסייע  אין  פסיבית:  בהתנגדות 

במותם של הישראלים, ועלולים להורגם אם רק תינתן להם הזדמנות.

בהפקדתה של אכזריות זו בידי המיילדת, ביחסה לאשה הכורעת ללדת וליילוד, יש חריפות   16
על  פרעה  לגזירת  אסוציאציה  בבירור  מעלה  הדבר  הרטורי.  ההיבט  מן  לפחות  מיוחדת, 
המיילדות העבריות, “אם בן הוא והמיתן אותו“ )שמות א, טז(, אף כי אינו דומה הסירוב לבוא 

לעזרה — להמתת הילד.
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אלימותם של הגויים אינה מתוארת כאן בפירוש כמכוונת כלפי ישראל דווקא. 
ומדומים   — בהמה  משכב  ועל  אונס  על  וכן  דמים“,  שפיכות  על  “חשודים  הם 
אפוא לכאורה כפראים משולחי כל רסן, מעין שילוב של אנשי סדום האונסים את 
אורחיהם ושל אנשי דור המבול אשר “השחיתו את דרכם“ במשכב בהמה. אולם, 
באמת אי אפשר לדמות חברה אנושית, שבה המעצור היחיד בפני שפיכות דמים 
זה  תיאור  בוודאי שאין  היסטורית,  ומבחינה  נוספים;  אדם  בני  נוכחותם של  הוא 
ההלניסטים־הפגאנים  תושביה  את  או  בכלל  הרומית  האימפריה  אזרחי  את  הולם 
שבו  הראשון,  בפריט  בייחוד  בולטת  הגוזמה  המשנה.  בתקופת  ישראל  ארץ  של 
מתוארים הגויים כמי שנכספים לרבוע כל בהמה המוצבת ברשותם. אם יש גרעין 
שתי  בין  החריפה  הפוליטית־עממית  למתיחות  לשייכו  יש  אלו,  בתיאורים  ראלי 
אוכלוסיות יריבות בארץ ישראל של המאה השנייה )מתיחות זו משתקפת גם בסוף 
פרק א, באיסורים על מכירה והשכרה של בתים ושדות(. אך גם אם יש שמץ של 
יסוד ראלי לדברים, תיאורי הסכנה החריפים והגורפים שבמשניות א-ב מבטאים 
בעליל דמוניזציה מופלגת של עובדי עבודה זרה. היחס הבסיסי כלפיהם הוא עוין 
בתכלית, עד כדי שלילת קיומם — אין לסייע בבואו לעולם של “בן לעבודה זרה“; 
כפראים  זרה  עבודה  עובדי  של  הדמוני  בתיאור  ניתנת  זה  עוין  ליחס  וההצדקה 

מסוכנים.
עם  אך  האלילים,  לעובדי  המקראי  היחס  של  המשכו  היא  זו  בסיסית  עוינות 
הן  העוינות  של  בביטויה  הן   — כפולה  משמעותית  תמורה  בתוכה  מקפלת  זאת 
מעבר  הרבה  תובעת  שהתורה  הזכרנו  כבר   — העוינות  לביטוי  אשר  בהנמקתה. 
להתנגדות פסיבית לקיומם של עובדי אלילים: היא מצווה על השמדתם )“החרם 
תחרימם“(, לפחות בתחומה של ארץ ישראל. אך בעולמם של חכמי המשנה, בני 
ישראל אינם עוד צבאות ה‘, כובשים גיבורי ניצחון, אלא אחד מן העמים הכפופים 
ברית  “יכרתו  פן  אינו החשש  בעבורם  על הפרק  הרומית. מה שעומד  לאימפריה 
ליושבי הארץ“ במקום לציית לצו האיום של החרם, אלא המאמץ לשרוד אל נוכח 
עתה  אפוא  מתבטאת  האלילים  עובדי  כלפי  העוינות  והאיבה.  הדיכוי  הכיבוש, 
בהתנגדות פסיבית בלבד.17 ואשר להנמקה — במקום שהתורה מצווה על השמדת 
לישראל  האורבת  הדתית  בסכנה  זאת  תולה  היא  הארץ,  יושבי  האליליים  העמים 

לאפיון דומה של הפרק הראשון במסכת עבודה זרה, ראו ע‘ ביגמן, “מ‘החרם תחרימם‘ ל‘אין   17
מוכרין‘ — מלחמה זעירה באלילות: מבוא לפרק ראשון במסכת עבודה זרה“, פיתוחי חותם, 
ב )תשס“ו(, עמ‘ 95-65. מאמר זה כתוב בעיקרו מתוך גישה תלמודית והלכתית א־היסטורית 
ההיסטורית  בתמורה  חשובה  הכרה  גם  בו  יש  אך  שקדמוהו(,  למחקרים  התייחסות  )וללא 
שבמדרשי התורה שבעל־פה; ראו למשל בעמ‘ 87, לעניין דרשות “לא תחנם“: “דרשה זו של 
חז“ל משמשת דוגמא נפלאה להפיכת מצוות הכיבוש האקטיביות למעשים פסיביים ההולמים 

את המציאות הגלותית“.
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מהמשך קיומם של עובדי אלילים ביניהם: “פן יחטיאו אותך לי“ )שמות כג, לג(. 
המשנה מסיטה את ההנמקה מן התחום הדתי כשלעצמו18 לתחום המוסרי־החברתי. 

הדמוניזציה של עובדי עבודה זרה מצדיקה את שלילת קיומם.19
שאינם  נכרים  כלפי  חשובה:  מסקנה  להשתמע  עשויה  זו  שנייה  מתמורה 
אינה  זו  מסקנה  כזאת.  לעוינות  מקום  אין  שלפנינו,  הדמוני  לתיאור  מתאימים 
מפורשת כאן,20 אך נוכחותה הסמויה עשויה להסביר את היחס המורכב בין שתי 
תוחמים,  אלו  פרקים  הן משובצות. שכן שני  לפרקים שבאמצעיתם  אלו  משניות 
כאמור, את חובת הריחוק בין ישראל לעובדי עבודה זרה בתוך גבולות צרים של 
זמן ומקום, בעודם מתירים קשרים רחבי היקף בחיי היומיום. החששות המופלגים 
מפגיעת ידם של עובדי האלילים, בשל האופי המחריד המיוחס להם, נותנים צידוק 
לעוינות כלפיהם; אך בה בעת, הידיעה שלמעשה אין מדובר בפראים משולחי רסן 
מצדיקה את תיחומה של העוינות למוקדים מוגדרים בלבד. ההסתייגות הקיצונית 
מן הנכרים מכוונת מעל לכול להתרחקות מרשות היחיד שלהם, והיא מותירה את 
רשות הרבים כמרחב משותף לחיי היומיום. משא־ומתן עם הגויים נאסר כליל רק 
בשעה )או במקום( שהם מצויים בזיקה מודגשת לפולחנם האלילי. בשאר הנסיבות, 
נאסר למכור להם רק דברים הכרוכים בפולחן זה, או “דבר שיש בו נזק לרבים“ 
)א, ז(. הדברים שאסור לקנות מהם נחלקים, כפי שראינו, לשני סוגים. יש דברים 
האסורים באכילה בלבד )“ואין איסורן איסור הנאה“( וזאת בעיקר משום שיקולי 
כשרות, כגון “חלב שחלבו נוכרי ואין ישראל רואהו“. ואילו הדברים האסורים אף 

בהנאה הם אביזרי הפולחן האלילי, ובכלל זה דברים שיש בהם יין נסך.21
בדומה למה שראינו בארג המרכזי, המעטפת הרטורית של הארג הראשון היא 
עוינת; בראשי שני הפרקים שנינו: “אין נושאים ונותנים עמהם ]...[ אין מעמידים 
מן הפרקים כמכלול תמונה  כאן מצטיירת  גם  מפני שחשודים“. אבל   ]...[ בהמה 
ומנומק  מפורש  ביטוי  זרה.  עבודה  עובדי  עם  תקינה  שכנות  יחסי  של  אחרת, 
שיש  קובעת  ט(  ה,  )גיטין  המשנה  אחר.  במקום  התנאים  בדברי  ניתן  זו  לתמונה 

באגדה שבתלמוד הבבלי, המיוחסת לאמוראי הדור הראשון )רב או ר‘ יוחנן(, מסופר על סילוק   18
יצר הרע של עבודה זרה בראשית הבית השני )יומא סט ע“ב(. כן מצינו בבבלי )יומא ט ע“ב( 
שבבית שני — בניגוד לבית ראשון — לא נכשלו ישראל בעבודה זרה; ואכן במסכת עבודה זרה 

אין ביטוי לחשש שישראל יתפתו לעבוד עבודה זרה.
באמת גם במקרא מודגשים מעשי התועבה של הכנענים — בייחוד בענייני עריות — כהצדקה   19
למשפט האלוהי, שגזר להורישם מפני בני ישראל )ויקרא פרק יח; אך השוו דברים יח, ט-יב(. 
אך מעין זה נתפרש בתוספתא כאן )ראש פרק ג( לגבי “כותים“, שאינם ישראלים אבל אינם   20

חשודים על דברים אלו.
על איסורים אלו של מאכלי הגויים לדרגותיהם, ראו להלן בראש הדיון על הארג השלישי.  21
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לשאול בשלומם של הגויים מפני דרכי שלום, והתוספתא מרחיבה ואומרת )גיטין 
ג, יג-יד ]מהדורת ליברמן, עמ‘ 259[(: 

עיר שיש בה ישראל וגוים, הפרנסין גובין מישראל ומגוים מפני דרכי שלום;
מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. 

מספידין וקוברין מיתי גוים מפני דרכי שלום; מנחמין אבילי גוים מפני דרכי 
שלום.22

בימי אידיהם — שעה שצביונם האלילי מובהק  הגויים  ליחסים עם  בנוגע  אפילו 
ותובע ריחוק — מופיע בתוספתא כאן )עבודה זרה א, ב-ג ]מהדורת צוקרמנדל, עמ‘ 

460[( השיקול הנגדי של “דרכי שלום“: 

לא ישא אדם ויתן עם הגוי ביום אידו, ולא יקל עמו את ראשו 
בשלומו  שואל   — דרכו  לפי  מצאו  שמתחשב;  במקום  בשלומו  ישאל  ולא 

בכובד ראש. 
שואלין בשלום הגוים באידיהן מפני דרכי שלום.

ובכן ביום אידו של הנכרי יש לנהוג כלפיו בנימוס מסויג. זוהי מעין פשרה שבה 
מופיעות יחדיו מגמות הריחוק והקירוב, השליטות בהלכות אלו בכללותן: ריחוק 
מן הנכרים בימי אידיהם מול ִקרבה ודו־קיום בשלום בימים רגילים; רתיעה עזה 
הרבים  ברשות  מחיצות  נטולת  אינטראקציה  מול  הנכרי,  של  לרשותו  מכניסה 

המשותפת.
אגדה:  בדברי  נחתם  הראשונים(  הארגים   2=( המסכת  של  הראשון  חלקה 
מבטלה?“  אינו  מה  מפני  זרה,  בעבודה  רצונו  אין  אם  ברומי:  הזקנים  את  “שאלו 
)ד, ז(. הזכרתי לעיל את התשובה העיקרית שמוסרת המשנה לשאלה זו, בהטעימה 
עולמו  )“יאבד  העולם  על  הרס  תמיט  הנעבדים  הדברים  בכל  חרמה  שמלחמת 
מפני השוטים?!“(. על תשובה זו — המופיעה גם במסורות המקבילות — מוסיפה 
משנתנו דיון ייחודי: “אמרו להם: אם כן יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, ויניח דבר 
שצורך העולם בו! אמרו להם: אף אנו מחזיקין ידי עובדיהם של אלו, שאומרים: 
תדעו שהן אלוהות — שהרי אלו לא בטלו!“. השיקול המכריע הוא אפוא ההכרה 

בלקט,  גויים  עניי  ביד  ממחין  “אין  ח(:  ה,  )גיטין  הקודמת  למשנה  גם  היא  התוספתא  זיקת   22
בשכחה ובפאה, מפני דרכי שלום“. מתן טעם להלכות כמי שנאמרו “מפני דרכי שלום“ או 
“מפני תיקון העולם“ שייך לרובד מאוחר יחסית במשנה, שהרי בקובץ המוקדש להלכות אלו 
)גיטין פרקים ד-ה( נשנו כמה וכמה הלכות האמורות במקום אחר בלי טעמן זה. לא ייפלא 
אפוא שברובד זה — ובהמשכו בתוספתא — ניתן ביטוי מפורש למגמה הניכרת מבין השיטין 

של משניות עבודה זרה.
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בגבולות הכוח — ואפילו כוחו של הקדוש ברוך הוא — מול התמדתה של האמונה 
האלילית.23

התרבות  שעה  שלפי  בה  מבואר  שכן  לפניה,  שבא  מה  לכל  היא  נאה  זו  חתימה 
אשר   — בדו־קיום  עמה  לחיות  יהא  ישראל  ועל  מכונה,  על  תישאר  האלילית 
עקרונותיו וגבולותיו הותוו במסכת עד כאן. אולם יש לשים לב לתופעה הספרותית 
החריגה, שחתימה זו באה באמצע הפרק, ולאחריה המשנה עוברת לארג השלישי 
והאחרון, המוקדש לנושא של “יין נסך“. עניינו ומגמתו של ארג זה נבדלים בבירור 
ממהלכם של שני קודמיו, אולם עריכת המסכת מדגישה את זיקתו אליהם, שהרי 
יחדיו עם חתימת הארג המרכזי בתוך פרק ד. אחרי שנעמוד על  ראשיתו חוברה 
המסר העיקרי של הארג המסיים יתברר כיצד הוא מצטרף לקודמיו ומשלים את 

הוראותיה של המשנה לדרכי קיומם של ישראל בצד הנכרים.

ד. הארג השלישי: השמירה על יין ישראל
זרה הוא איסור היין. לעיל בפרק ב במסכת  נושא הארג השלישי במסכת עבודה 
נמנו כמה מיני מאכל בסיסיים, שנאסרו לישראל אם מקורם מן הנכרים: פת ושמן, 
גבינה וחלב ויין. לכאורה מה שלפנינו כאן אינו אלא דיון מפורט באיסור יין נכרים, 
שהוא חמור משאר איסורי המאכלים בהיותו אסור גם בהנאה. אולם כפי שנראה, 
מדובר גם באיסור נוסף, שהיקפו רחב בהרבה ועניינו אינו רק ביין הנכרים אלא גם 

בשמירה מיוחדת על יינם של ישראל מפני מגעו ה“מטמא“ של הנכרי.
נכלל  איסורם  המשנה.  של  זמנה  לפני  הרבה  לישראל  נאסרו  הגויים  מאכלי 
בגזרות “שמונה עשר דבר“ שנקבעו ביום שרבו בית שמאי על בית הלל )שבת א, 
ד(, אבל השמן, היין והפת של גויים היו אסורים עוד קודם לכן.24 ספרות המחקר 
בעניין גזרות ואיסורים אלו רבה וענפה; אביא כאן רק את תמצית הדברים הנחוצים 
לעניין איסור היין, כפי שסיכמם וביארם שלמה נאה במאמר יסודי בסוגיה זו, אשר 
התמקד במשנת המפתח שבפרק ב )משנה ה(.25 נאה היטיב להראות שבאותה משנה 

בעניין זה הרחבתי במאמרי על “עבודה זרה וביטולה“ )לעיל הערה 6(, ובו ניתחתי בפרוטרוט   23
את טיבו של המונח “ביטול“ ואת זיקתה הספרותית של משנה זו למשניות שלפניה. הפירוש 
שעלה מניתוח ספרותי זה שונה מזה שהציע הלברטל )לעיל הערה 2, עמ‘ 170(, ועליו נסמכים 

דבריי כאן.
ראו ג‘ אלון, מחקרים בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד, א, תל אביב   24
תשכ“ז, עמ‘ 128-127; וראו עוד אצל נאה )המצוין בהערה הבאה(, עמ‘ 427-422, ובייחוד 

עמ‘ 423, הערה 38.
ש‘ נאה, “‘טובים דודיך מיין‘: מבט חדש על משנת עבודה זרה ב, ה“, בתוך משה בר־אשר,   25
לתרצה  זכרון  ספר  ובמדרש:  בתלמוד  מחקרים  )עורכים(,  ליפשיץ  ברכיהו  לוינסון,  יהושע 

ליפשיץ, ירושלים 2005, עמ‘ 434-411.
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מוצג דיון בטעמו ובמעמדו של האיסור על גבינות של גויים בהקשר הרחב יותר 
של איסור מאכליהם, ובפרט היין והשמן. הוא כותב:

במשנה )עבודה זרה ב: ג-ד, ו( מנויים הדברים ]של גויים[ האסורים בהניה או 
באכילה. את הרשימה הארוכה אפשר לחלק לשתי קבוצות:

א. דברים שיש בהם איסור הלכתי מסוים )או חשש מסתבר לאיסור כזה( —   
איסור תקרובת עבודה זרה )האוסר אותם בהניה(, כגון ]...[ בשר היוצא מבית 
עבודה זרה )משנה ג(, או איסור נבלות וטריפות )האוסרם באכילה בלבד( ]...[.
ב. דברים שאין בהם איסור הלכתי מסוים אלא הם אסורים רק מחמת היותם   
“דברים שלגויים“ ]...[ כאלה הם השמן והפת )משנה ו( האסורים, ככל הנראה, 

בגזרה קדומה של הרחקה מן הגויים וממאכליהם.
יש ברשימות אלה פרטים ששייכותם לקבוצה זו או אחרת מחוורת וברורה 
הראשון  הפרט   ]...[ עמום  איסורם  ששורש  פרטים  גם  בהן  יש  אבל   ]...[
רבים  של  אביהם  הוא  היין.  הוא  בה,  ביותר  והחשוב  שבמשנה,  ברשימה 
ביותר  נרחב  דיון  לעצמו  מייחד  והוא   ]...[ ]האסורים[.  שלגויים  הדברים  מן 
בהמשך המסכת ]...[ אבל ]...[ קשה לקבוע מה הקטגוריה ההלכתית שבשלה 
 ]...[ עם  יחד  היין  היין שלגויים. מצד אחד, הצבתו של  אוסרת המשנה את 
אסור משום  להבנה שהיין שלגויים  מובילה  זרה  עבודה  מבית  היוצא  בשר 
שנעבדה בו עבודה זרה. מצד שני, מפשטן של המשניות והשמועות עולה כי 

]...[ יינו של הגוי אסור אף אם לא נתנסך ממש לעבודה זרה.26

נאה מצביע על העובדה שמבין כל מאכלי הגויים האסורים, רק היין נאסר בהנאה, 
ומשער שהצורך להסביר חומרה יתרה זו גרם לתלות את איסור היין בחשש שהוא 
שימש בפולחן האלילי, גם בהעדר בסיס מוצק לחשש כזה.27 גישה זאת משתקפת 
בכינוי הרווח בדברי התנאים ליין האסור, “יין נסך“ — ביטוי שאמנם אינו מופיע 
)ד, ח( ואחר כך כמה  במסכתנו בארג הראשון, אבל מופיע בראש הארג השלישי 

פעמים בפרק ה.
אולם מעיון בארג זה עולה, שבעוד חלקו הראשון אכן מוקדש ליינם של גויים, 
חלקו השני עוסק בשמירת יינם של ישראל מפגיעתם הרעה של הנכרים. בדיקת 

ההלכות שבשני החלקים מצביעה על מכנה משותף מאלף.
טיב האיסור של יין הגויים מתבאר יפה על ידי השוואה לדין החלב. בעיקרון, 
חשש שמא  יש  כשרות  דיני  מצד  אבל  מבהמתו,  הנכרי  שחולב  בחלב  איסור  אין 

שם, עמ‘ 424-422.  26
שם, עמ‘ 426.  27
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לא  כך  משום  טמאה.  מבהמה  קצתו(  או  )כולו  בא  למכירה  מציע  שהנכרי  החלב 
נאסר אלא “חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו“ )ב, ז(. ביין לעומת זאת אין שום 
בעיה של ייצור ממקור אסור; ענבי הנכרים, ואפילו התירוש שהופק מהם בדריכה 
המוצר  נכנס  שבה  ההפקה,  בתהליך  הנקודה  בהגיע  אולם,  לגמרי.  מותרים  בגת, 
לקטגוריה של “יין“, והוא עדיין ברשותו של הנכרי — מיד הוא נאסר, אף שלא חל 

כל שינוי בחומר, שהרי מדובר באותו נוזל עצמו:

לוקחין גת בעוטה מן הנוכרי, אף על פי שהוא נוטל בידו ונותן לתפוח; 
ואינו נעשה יין נסך עד שירד לבור. ירד לבור — מה שבבור אסור, והשאר 

מותר )ד, ח(

בור זה הוא המקום שהתירוש נקווה אליו לאחר שהופק מן הענבים בדריכה בגת. 
רשות הנכרי אינה אוסרת את התירוש כל עוד לא הגיע לבור; בהגיעו לשם הוא 

נחשב “יין“ ונאסר מיד.
האחרונות  המשניות  שתי  של  בלשונן  מוטעם  האיסור  של  הלא־חומרי  אופיו 
המבקש  היהודי  מלהיאסר.  הגוי  יין  את  למנוע  באפשרות  הדנות  )יא-יב(,  בפרק 
לעשות כן מכונה “המטהר יינו של נוכרי“, אף כי השאלה ההלכתית אינה אם היין 
כאן  “המטהר“  נסך“.  “יין  איסור  עליו  חל  הרגיל, אלא אם  במובן  או טהור  טמא 
משמעו: הבא לשמור על יין הגוי במעמד של “טהרה“, כלומר של היתר מחמת “יין 
נסך“.28 יש להדגיש שהיתר זה אינו תלוי בבעלות על היין: מדובר ב“יינו של גוי“ 
לא רק מבחינת מקורו אלא גם מבחינת הבעלות עליו; והוא גם נמצא ברשותו של 
הגוי — ועם כל זה, היין מותר בתנאי שהוא נתון תחת פיקוח ושליטה של ישראל.29
תמונה מקבילה מופיעה בפרק הבא בעניין יינו של ישראל, במקום שיש לנכרי 
גישה אליו )ה, ג-ה; והשוו גם ד, י30(. כדי שהיין יישאר מותר חייב להתקיים רצף 
של שליטה בו ופיקוח עליו על ידי ישראל. אם ניתנת לגוי גישה חופשית ליין )ללא 
פיקוח ישיר או עקיף(, ולו גם לזמן קצר — הרי הוא נאסר, אף על פי שהוא ללא 

אפשר שיש כאן הד לזיקה שבין איסור ההנאה מעבודה זרה לטומאה שנגזרה עליה. ראו לעיל   28
סעיף א. 

במשנה יב ההיתר מיוסד על רכישת היין בידי ישראל, אבל אין זו אלא דרך אחת להשיג פיקוח   29
)על ידי הרתעה מחמת החשש להפסד כספי(, שהיא תחליף לנוכחותם של יהודים בסביבה או 

לשומר מיוחד, כפי שתוארו במשנה יא, שבה לא נעשתה רכישה כזאת.
עניינה של משנה זו )ד, י( מוכיח שמדובר ביינו של ישראל, ועל כן יש מקום לשאול מפני מה   30
לא נשנתה להלן בפרק ה. נראה לי שהמשנה כדרכה עוקבת כאן אחרי סדר הפעולות בראליה 
החקלאית, ועל כן הצמידה הלכה זו האמורה בבור להלכות הקודמות שנאמרו בגת ובבור; 

מכאן ואילך מדובר כבר ביין הנמצא בבית ובעיר.
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ספק יינו של ישראל מתחילה ועד סוף. אמרתי לעיל שיש כאן איסור רחב היקף, 
הנוסף על איסור יין הגוי — איסור על יין ישראל שלא נשמר כדבעי מפני הגויים. 
ליתר דיוק ראוי להדגיש שגם יין הגוי לא בהכרח נאסר, שהרי אפשר “לטהר“ אותו 
על ידי פיקוח הולם. המכנה המשותף לדינים הללו הוא אפוא שהכול הולך אחרי 
הפיקוח והשליטה. יין הגויים אסור בדרך כלל מפני שברגיל הם שולטים בו, אבל 
אפשר “לטהרו“ אם הוא מיוצר בהשגחה יהודית; ויין ישראל נאסר בשעה שהנכרי 

משיג עליו שליטה לזמן מה.
טעמו של הדבר, שהיין נאסר אם נחשף לשליטת הנכרי, משתמע מגוף ההלכות:

נכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, אם היה בחזקת משתמר 
— מותר; ואם הודיעו שהוא מפליג — כדי שישתום ויסתום ויגֵב. רבן שמעון 

בן גמליאל אומר: כדי שיפתח ויגוף ותיגב )ה, ג(. 

פירוש: אם היהודי לא הודיע שהוא מתרחק )“מפליג“(, היין הוא “בחזקת משתמר“, 
שהנכרי חושש לנגוע בו. אבל אם הודיעו שהוא מפליג אינו חושש, ולכן היין נאסר 
אם זמן ההיעדרות הספיק כדי שהנכרי יפתח את הכד החתום וישוב לסוגרו בלי 
בטיט  סביב  החתומה  חרס(  של  )חרוט  במגופה  סגור  מחרס,  העשוי  הכד,  היכר. 
שהתייבש. החשש הוא שהנכרי הספיק לנקב )“לשתום“( או לפתוח את הכד ואחר 

כך לסוגרו בטיט, שיספיק להתייבש )“יגַב“( כך שלא תישאר עדות למעשהו.
עיקרון זה חוזר גם בשאר ההלכות שברצף זה. יין ישראל מוגן על ידי רתיעתו 
הגנה  אין  ישירה,  ליין שאינו שלו; בהעדר השגחה  בגישתו  ייתפס  פן  הנכרי  של 

אלא על ידי המגופה החתומה, וזאת לשיעור זמן מוגבל:

היה אוכל עימו על השלחן והניח לפניו לגין על השלחן ולגין על הדלפקי, 
והניחו ויצא — מה שעל השלחן אסור ומה שעל הדלפקי מותר. 

ואם אמר לו “הוי מוזג ושותה“ — אף שעל הדלפקי אסור.
חביות פתוחות אסורות; סתומות — כדי שיפתח ויגוף ותיגב )ה, ה(. 

ולאוסרו.  ביין  לעשות  עלול  פעולה שהנכרי  אותה  היא  מה  נתבאר  לא  אלו  בכל 
אבל הדבר התפרש במידת־מה במשנה הבאה, העוסקת ב“בלשת“ — קבוצת חיילים 

— שנכנסה לעיר:

וסתומות  אסורות  פתוחות  חביות   — שלום  בשעת  לעיר,  שנכנסה  בלשת 
מותרות; בשעת מלחמה — אלו ואלו מותרות, לפי שאין פנאי לנסך )ה, ו(.
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נראה  שלפנינו,  התיאורים  לפי  “ניסוך“.  אפוא  קרויה  היין  את  האוסרת  הפעולה 
ש“ניסוך“ זה עלול להתרחש בכל מגע של הנכרי ביין, ולא נתבאר אם הוא נעשה 
ממילא אגב שתייה או מגע, או שמדובר במחווה או בהתכוונות ריטואלית כלשהי 
הנלווית אליהם. נראה לי שעמימות זו אינה מקרית: דעתם של התנאים אינה על 
פעולה מסוימת שהנכרי צפוי לעשות ביין. לא מצאתי במחקר שחזור ברור בעניין 
טיבו של ה“ניסוך“ האמור, וגם קשה לשער שייתכן שחזור כזה, שהרי דרכי הפולחן 
האלילי היו רבות ומגוונות, ורק במקצתן נודע מעמד טקסי מיוחד ליין דווקא. אין 
כל בסיס להניח פעולה טקסית אחת אוניברסלית, שכל הגויים חפצו לעשותה ביין 

)של אחרים!( ברגע שהדבר יהא לאל ידם.
מבחינת ההגדרה ההלכתית, אין אנו צריכים לדעת מה בדיוק עשה )אולי( הנכרי 
ביין שנחשף למגעו: עצם החשיפה — העדר פיקוח רצוף של ישראל על יינו — היא 
הקובעת את האיסור. ה“ניסוך“ אינו אלא קונסטרוקציה: סתם יינו של גוי, או יינו 
מוגדר כמי  וניתן לשליטתו של הגוי לשעה קלה,  של ישראל שלא נשמר כדבעי 

שנעשה בו “ניסוך“ ועל כן חל עליו איסור “יין נסך“.
מכיוון שאין בסיס ראלי לחשש שכל נכרי חותר “לנסך“ את יין ישראל, נראה 
בחברה  היין  של  הטקסי  ממעמדו  השלכה  פרי  היא  זה  בעניין  שהקונסטרוקציה 
היהודית, שכן דווקא כאן יש לו מעמד ייחודי. ניסוך יין היה רכיב קבוע בעבודת 
המקדש, ובהלכה הבתר־מקדשית הטקסים המרכזיים מתבצעים על כוס יין: קידוש 
והבדלה, ברכת המזון, ליל הסדר, סדר אירוסין ונישואין, ברית מילה ועוד. מאחר 
שהיין הוא החומר הריטואלי המרכזי בדת היהודית, כשרותו דורשת הגנה ושמירה 

מתמדת ממגעם של עובדי עבודה זרה.
ארגי המסכת  ומכללא בשני  בפירוש  הפעילות הכלכלית המשותפת, שהותרה 
מצמצמים  הראשונים  הארגים  השלישי.31  בארג  גם  היטב  משתקפת  הראשונים, 
זה  ממוקד  ההרחקה  אלילית;  נוכחות  של  ממוקד  בתחום  והתיעוב  הרתיעה  את 
מאפשרת דו־קיום במרחב הניטרלי המשותף. עניינו של הארג השלישי הוא בהגנה 
על תחום ממוקד בתוך רשותם של ישראל ממגעם של אלו שיש להם זיקה לעבודה 
זרה; הרחקה זו נחוצה גם היא כדי לאפשר דו־קיום במרחב הניטרלי המשותף, תוך 

שמירה על טהרתו של התחום הריטואלי היהודי־הפנימי.
נראה שהעיצוב הספרותי, המחבר את הארג השלישי לקודמיו באמצע הפרק, 
בא לבטא מודעות לסימטריה שבין שתי הרחקות אלו. ישראל מקפידים על ריחוק 

 “Attention may be called to the interesting examples of social אלמסלי:  כבר  העיר  וכן   31
 and commercial interaction between Jews and heathen, which are afforded by this
 chapter. Certainly the antipathy on both sides cannot have been so deep as has often been
 supposed.” (W. A. L. Elmslie, The Mishna on Idolatry: Aboda Zara, Cambridge 1911, p.

.note S. V ,79 בחזקת המשתמר)
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הנכרים,  את  להרחיק  ומקפידים  האלילי,  הפולחן  מוקד   — ועבודתם  הצלמים  מן 
מתקיימים  אלו  מחיצות  בין  היהודי.  הפולחן  מוקד   — היין  מן  האלילים,  עובדי 
שיתוף פעולה כלכלי ומגע חברתי של יומיום במסגרת דרכי שלום, אף כי נלווה 
להם מתח מתמיד של שמירת הריחוק כלפי הגויים עובדי עבודה זרה, שפולחנם 
משוקץ, המדומינים כחשודים במעשי תועבה ואלימות בסתר, והעלולים “לנסך“ 

את יין ישראל אם תיפסק שמירתו ולו גם לשעה קלה.

ה. נכרים בני תרבות
זרה באה לשרטט מתווה לדו־קיום  ולומר שהמשנה במסכת עבודה  אפשר לסכם 
בין ישראל לגויים עובדי האלילים. דו־קיום זה הוא רחב היקף אף כי ברקע נלווה 
אליו מתח מתמיד. המעטפת הרטורית מדגישה את התיעוב והריחוק, בעוד תוכן 

הפרקים וההלכות מצביע על מיקודם של אלו בתחומים צרים בלבד.
סיכום זה הוא רב חשיבות לאפיון יחסם של חכמים לגויים בני זמנם. אך לא 
המאוחרים  הדורות  בני  הנכרים  לגבי  המתבקשת  המסקנה  היא  חשובה  פחות 
יותר. מגמתה העיקרית של המשנה היא התוויית מסגרת לדו־קיום, בצל איסוריה 
שמדובר  משעה  אולם,  עובדיה.  של  הדמוני  ודימויים  זרה  עבודה  של  החמורים 
ומתבקש  כולו,  הדיון  אותו צל אפל מעל  סר  ובני־תרבות,  מונותאיסטים  בנכרים 
דו־קיום ידידותי של שלום גמור. גישה כזאת נוסחה, כידוע, בבהירות ובשיטתיות 
במאה השלוש עשרה בידי ר‘ מנחם המאירי.32 עיוננו במסכת עבודה זרה מוכיח, 
ששיטת המאירי אינה בגדר חידוש רדיקלי או סטייה ביחס למורשת חז“ל, אלא 
אדרבה נובעת ומתבקשת מיישומה העקיב. אם חז“ל הורו על “דרכי שלום“ והתוו 
נתיבים של דו־קיום אפילו עם עובדי עבודה זרה, ולא הוסיפו הסתייגות אלא מפני 
בגויים  שמדובר  בשעה  מעיקרה  בטלה  ההסתייגות  הרי  בהם,  הכרוכה  האלילות 
“הגדורים בדרכי הדתות“, שאינם עובדים עוד לצלמים ושאין עוד מקום לתארם 
ומחויב המציאות של מורשת  יישום ראוי  כ“חשודים“. שיטת המאירי אינה אלא 

התנאים במסכת עבודה זרה.

שיטתו של המאירי הייתה עניין לדיון ובמידת־מה למחלוקת בין יעקב כץ לאפרים אלימלך   32
אורבך, וזכתה לאחרונה לבירור מקיף ויסודי על ידי משה הלברטל בספרו, בין תורה לחכמה: 
רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס, ירושלים 2000 )ושם נסקרו גם דברי 

החוקרים הקודמים(.
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אחים אחרים
עדיאל שרמר

לא תתעב אדומי — מפני מה? כי אחיך הוא, 
וגדולה אחוה.

)ספרי לדברים, רנב(

שארות.1  קשרי  של  במונחים  מסוימים  חברתיים  יחסים  מסומלים  רבות  בשפות 
את  לבטא  נועד  אלה  חברתיים  יחסים  של  לציונם  שארות  במונחי  השימוש 
שאליה  בקהילה  סתמי  חבר  איננו  עליו  הוחל  השארות  שמונח  מי  חשיבותם: 
משתייך הדובר, אלא אדם שעמו מתקיימת מערכת יחסים מיוחדת ומחייבת.2 מן 
כלשהם  חברתיים  יחסיים  של  סימולם  לשם  במונחי שארות  השימוש  הזו  הסיבה 

הוא מוגבל, ולעולם איננו פתוח וחופשי.
בשפות  גם  כמו  רבדיה(,  )לכל  בעברית   — הרווחים  השארות  ממונחי  אחד 
אחרות — לסימונה של קרבה לא־ביולוגית, שממנה נגזרת תחושה של אכפתיות 
ואחריות הדדית, הוא הכינוי “אח“.3 השימוש הזה רווח מאוד במקרא,4 והוא מצוי 

M. Shell, Children of the Earth: Literature, Politics, and Nationhood, Oxford 1993 ראו  1
ראו ח‘ חזן, השיח האנתרופולוגי, תל אביב 1992, עמ‘ 48-47.  2

 P.A. Harland, “Familial Dimensions of Group Identity: ‘Brothers’ in Associations of ראו  3
the Greek East”, JBL, 124 (2005), pp. 491-513

 H. ;193-189 ראו א“ח פריימן, “אח ואחות“, אנציקלופדיה מקראית, א, ירושלים תש“י, טורים  4
 Ringgren, “ach; ‘achoth’, Theological Dictionary of the Old Testament, G.J. Botteraweck

and H. Ringgren (eds.), Grand Rapids 1974, vol. 1, pp. 188-193
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התנאים  ואולם,  התנאים.6  ובספרות  השני5  הבית  יהודיים שמימי  במקורות  גם 
צעדו צעד נוסף ועשו בו שימוש הלכתי: הם ראו במילה המקראית “אחיך“ מונח 
שתכליתו לקבוע את גבולות תחולתן של מצוות שונות. כפי שנראה להלן, כבר 
בלשונה של התורה עצמה מצויים ניצנים של המהלך הזה, שכן התורה מנגידה 
בכמה הקשרים את “אחיך“ ל“נכרי“ בצורה המלמדת ש“אחיך“ משמש לעתים 
כמונח המסמן את היהודי בלבד. אבל חז“ל הלכו בעקבות המהלך המקראי הזה 
זו  רחבה  החלה  מתבקש.  הוא  ואין  הכרחי  הוא  שאין  במקום  גם  אותו  והחילו 
איננה דבר של מה בכך: יש בה הענקת משמעות לאומית למושג האחווה, דבר 

שעשויה להיות לו השלכה מרחיקת לכת על יחס היהודי כלפי הנכרי.
במאמר הזה אני מבקש לעקוב אחרי מהלך הלכתי זה במקרה של מצוות השבת 
זו, שבה  גופה. חתירה  ולהצביע על חתירה תחתיו בתוך ספרות התנאים  אבידה, 
הוחלה מצוות השבת אבידה גם על אבידתו של מי שאיננו בן העם היהודי, נעשתה 
השארות  במונח  בהשתמשה  התורה,  שלפיה  מרחיבה,  פרשנית  טענה  באמצעות 
“אחיך“ בהקשר של השבת אבידה, לא התכוונה לקבוע את גבולות תחולתה של 

המצווה, אלא להביע את המסר, שגם אל הגוי ראוי להתייחס כאל “אח“.

 H.F. von Soden, Theological Dictionary of the New Testament, G. Kittel and ראו   5
 G.W. Bromiley (eds.), Grand Rapids 1964, vol. 1, pp. 144-146; A.I. Baumgarten, The
Flourishing of Jewish Sects in the Maccabean Era, Leiden 1997, pp. 61-62. כפי שציין 
דניאל שוורץ, “אחים“ הוא מונח פנייה רווח באיגרות ארמיות בין יהודים שנכתבו במהלך ימי 
הבית השני. ראו ד‘ שוורץ, ספר מקבים ב: מבוא, תרגום, פירוש, ירושלים תשס“ד, עמ‘ 73. 
וראו M. Sokoloff, A Dictionary of Judean Aramaic, Ramat Gan 2003, p. 30. כך היא גם 
לשונו של שמעון בן כוסבא באיגרתו לאנשי עין גדי )פפירוס ידין 49(: “אתן יושב]י[ן אכלין 
 Y. Yadin, J.C. Greenfield, A. :ושתין מן נכסי בית ישראל ולא דאגין לאחיכן לכל דבר“. ראו
 Yardeni, and B.A. Levine (eds.), The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave

of Letters: Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic Papyri, Jerusalem 2002, p. 282
עיינו, למשל משנה, ביכורים ג, ג; תענית ב, א; סוטה ז, ח; מכות ג, טו. לעניינו של מאמר   6
זה יש חשיבות לעובדה, שברבים מן המקומות בספרות התנאים שבהם מופיע הכינוי “אחים“ 
הוא מציין בבירור את הציבור היהודי. עיינו, למשל, במדרש שבמשנה, סוטה ח, א: “‘אתם 
קריבים היום למלחמה על איביכם‘, על אויביכם ולא על אחיכם“ )והשוו לספרי לדברים, קצב 
]מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 233[(; מכילתא דרבי ישמעאל, ויהי בשלח, ג )מהדורת הורוויץ־
רבין, עמ‘ 99(: “אחים אלה ישראל, שנאמר: ‘למען אחי ורעי‘“; ספרי במדבר, קסא )מהדורת 
הורוויץ, עמ‘ 222(, ותוספתא, כיפורים א, יב )מהדורת ליברמן, עמ‘ 224(: “שמעוני אחינו בית 
ישראל“; ספרי לדברים, טו )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 24(: “בני אדם שנקראו אחים ורעים 
כרם חמדה צאן מרעית וכל לשון חיבה“; ספרי לדברים, קנז )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 209(: 
 :)424 )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘  ועיינו גם בספרי לדברים, שנו  ועמי“.  “הוא קוראן אחיי 
“בשעת טובתן של ישראל אומות העולם מכחשין להן ועושין אותן כאילו הם אחים“. רבים מן 

המקורות התנאיים האלה קדומים.
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א
כינוי השארות “אח“, עם כינוי השייכות החבור לנוכח )“אחיך“(, מונגד בלשונם 
דברים  שבספר  השמיטה  בפרשת  למשל,  כך,  לנכרי.  בתורה  אחדים  כתובים  של 
מוחלת חובת שמיטת כספים במפורש על “אחיך“ בלבד, ולא על הגוי: “את הנכרי 
בפרשת  בכך  כיוצא  ג(.  טו,  )דברים  ידך“  תשמט  אחיך  את  לך  יהיה  ואשר  תגש 
לא  אשר  נכרי  איש  עליך  לתת  תוכל  לא  מלך  עליך  תשים  אחיך  “מקרב  המלך: 
מקרב אחיך הוא“ )דברים יז, טו(. כך אנו מוצאים גם באיסור נטילת נשך: “לנכרי 
עבדים  בפרשת  גם  מצויה  זו  הנגדה  כא(.  כג,  )דברים  תשיך“  לא  ולאחיך  תשיך 
שבויקרא כה, לט. לגבי “אחיך“ קובעת התורה שם: “וכי ימוך אחיך עמך ונמכר 
לך לא תעבד בו עבדת עבד“, והנימוק לכך הוא: “כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם 
היא  גויים  לגבי  זאת,  לעומת  מב(.  )שם,  עבד“  ממכרת  ימכרו  לא  מצרים  מארץ 
יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם  ואמתך אשר  “ועבדך  קובעת בהמשך: 
תקנו עבד ואמה ]...[ לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה 
בו בפרך“. הנגדה זו מורה שהמילה “אחיך“ משמשת לעתים קרובות בלשון הכתוב 

כקטגוריה המסמנת את בן העם הישראלי, להוציא את הגוי.7
“אח“  השארות  בכינוי  התורה  משתמשת  שבהם  המקומות  בכל  לא  ואולם, 
נעשית הנגדה שכזו, וההנחה שאף במקומות אלה תכלית השימוש בו היא לצמצם 
איננה מתחייבת מלשון  ורק לבני העם הישראלי  את תחולת המצווה הנדונה אך 
הכתוב גופו. כך, למשל, לשון הכתוב בפרשת עדים זוממים, “ועשיתם לו כאשר 
כי  לקבוע  כמכוונת  להתפרש  חייבת  איננה  יז(,  יט,  )דברים  לאחיו“  לעשות  זמם 
תחום חלותה של המצווה מוגבל ליהודים בלבד. כיוצא בזה, שימושה של התורה 
בכינוי “אחיך“ בפרשת גאולת קרקעות )“כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו 
הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו“ ]ויקרא כה, כה[( — אין הכרח בהנחה שתכליתו 
לקבוע את גבולות תחולתה של המצווה, שהרי אפשר שהשימוש בו נועד לעורר 

תחושת סולידריות ואכפתיות חברתית.8

דומה שבאופן הזה מתפקדת המילה “אחיך“ גם בדברים יח, טו: “נביא מקרבך מאחיך יקים לך   7
ה‘ אלהיך“ )כפי שניתן ללמוד מן ההדגשה שבמילה “מקרבך“, בדומה ללשון הכתוב בפרשת 
המלך, “מקרב אחיך“, שבה ברור לחלוטין ש“אחיך“ מונגד ל“נכרי“(. גם בויקרא כה, מז )“וכי 
תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך“ וכו‘( נראה די בבירור ש“אחיך“ 
מסמן את הישראלי דווקא, שהרי הוא מונגד ל“גר“ ול“תושב“. בדברים כד, יד )“לא תעשוק 
שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך“(, קשה להכריע אם “אחיך“ מונגד 

ל“גרך“ )ומכאן שהוא הישראלי בלבד(, אם לאו.
יושם לב: אינני טוען כי הפרשה איננה מדברת בבני העם הישראלי דווקא, וכי גם הגוי כלול   8
אלא  זו(,  אפשרות  שוללת  הנחלה  למושג  התורה  של  התייחסותה  הכול,  ככלות  )אחרי  בה 
רק שהמילה “אחיך“ בפרשה זו אינה משמשת לסימון הקבוצה שעליה חלים הדברים, אלא 
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במונח  התורה  של  שימושה  כי  להניח  הכרח  יש  מקום  בכל  שלא  פי  על  אף 
השארות “אח“ נועד לקבוע את גבולות תחולתה של המצווה הנזכרת, מכל מקום 
כך,  גם במקומות אלה.9  נתפרשה לשון הכתוב במדרשי ההלכה של התנאים  כך 
למשל, לשון הכתוב בפרשת עדים זוממים, “לעשות לאחיו“, נתפרשה בספרי זוטא 
]ב[אח דבר הכתוב לא דבר  לדברים כבאה למעט את הגוי: “תל“ לומר אחי)ם(]ו[, 
בגוי“.10 באופן דומה נתפרשה בספרי לדברים המילה “מאחיך“, שבכתוב האוסר 
הלנת שכר שכיר )“לא תעשק שכר עני ואביון מאחיך“ ]דברים כד, יד[(: “מאחיך 
רווח ביותר במדרשי ההלכה של  ו“אחרים“ הוא כינוי  ולא מאחרים“.11 הואיל   —
רק על  היא שהאיסור על הלנת שכר חל  ברור שכוונת הספרי  לגויים,12  התנאים 

שכיר יהודי, לא על שכיר גוי.
השבת  בפרשת  התנאים  של  ההלכה  מדרשי  של  בבסיסם  גם  עומדת  זו  הבנת 
אבידה,  השבת  מצוות  נזכרת  שבהם  א-ג,  כב,  דברים  בספר  הכתובים  אבידה. 

מציינים בהדגשה מרובה כי האבידה היא “אבידת אחיך“:

תשיבם  השב  מהם  והתעלמת  נדחים  שיו  את  או  אחיך  שור  את  תראה  לא 
והיה  ביתך  תוך  ואספתו אל  ידעתו  ולא  אליך  קרוב אחיך  לא  ואם  לאחיך. 
עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו. וכן תעשו לחמרו וכן תעשה לשמלתו 

וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם.

 J. Milgrom, Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and למטרה אחרת. וראו
Commentary, New York 2000, p. 1646. מילגרום אמנם מודע לכך שהמונח “אחיך“ בפרשה 
זו מציין את הישראלי )ראו בפירושו לויקרא כה, כה, שם, עמ‘ 2193(, אבל מטעים ששימושה 

של התורה במונח זה הוא מוטיווציוני )להזכיר לאדם שמדובר ב“אחיך“(, ולא סימוני.
ואין צריך לומר שכך נתפרשה לשון הכתוב במקומות שבהם פירוש זה מתבקש. עיינו, למשל,   9
)עמ‘  221(; שם, רעח  )עמ‘  208(; שם, קעה  פינקלשטיין, עמ‘  )מהדורת  קנז  ספרי לדברים, 

296(; מדרש תנאים לדברים יז, טו; שם, יח, טו.
עיינו ספרי זוטא לדברים יט, יז )מהדורת מ‘ כהנא, ספרי זוטא דברים: מובאות ממדרש תנאי   10

חדש, ירושלים תשס“ג, עמ‘ 279(. תיקוני הנוסח שעשיתי הם בעקבות כהנא, שם, עמ‘ 280.
ספרי לדברים, רעח )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 296(; מדרש תנאים לדברים כד, יד )מהדורת   11

הופמן, עמ‘ 159(. ועיינו בבלי, בבא מציעא קיא ע“ב.
ראו י“נ אפשטיין וע“צ מלמד )מהדירים(, מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי, ירושלים תשכ“ד,2   12
מפתחות, עמ‘ 264-263. ראו גם ש‘ ליברמן, תוספתא כפשוטה, ג )שבת-עירובין(, ניו יורק 
 ,121 עמ‘  )בבא קמא-בבא מציעא(,  ט  35, שם(; שם,  )והפניותיו בהערה   294 עמ‘  תשכ“ב, 
 S.D. Fraade, “Navigating the Anomalous: Non-Jews at the Intersection of Early  ;49 ש‘ 
 Rabbinic Law and Narrative”, in: The Other in Jewish Thought and History: Constructions
 of Jewish Culture and Identity, L.J. Silberstein and R.L. Cohn (eds.), New York and

London 1994, p. 162, n. 15
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מי הוא “אחיך“ שבו מדברת התורה בפסוקים אלה? על פי קריאה אחת, השימוש 
ונשנה במילה “אחיך“ בפסוקים אלה הוא רטורי, ותכליתו היא ליצור את  החוזר 
מצוות  את  לקיים  האדם  את  לגייס  כדי  הנדרשות  והאינטימיות  הִקרבה  תחושת 
כך  קראו  לא  התנאים  מן  רבים  כי  מורות  רבות  דרשות  ואולם,  אבידה.13  השבת 
את לשון הכתובים, אלא ראו במילה “אחיך“ קטגוריה המסמנת את העם היהודי, 

והסיקו מלשון התורה שאין מצווה זו חלה על אבידת הגוי.
האבודה  במכילתא  הנראה  ככל  ומקורה  הגדול,  במדרש  שנשתמרה  בדרשה 
לספר דברים, הבנה זו מוצגת בצורה מפורשת: “לכל אבדת אחיך — להוציא את 
הגוי“.14 פירוש זה אמור גם בספרי זוטא לדברים, המצוטט בידי ישועה בן יהודה 
]...[ לכל אבדת  “‘כי תראה שור אחיך  ירושלים בן המאה העשירית:  הקראי איש 
אחיך‘ )דברים כב, א-ד( — באח דבר הכתוב, לא דבר בגוי“.15 בבבלי, בבא קמא 
קיג ע“ב מובאת דרשה זו בשם רב: “אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: מנין לאבדת 
אלה  דרשות  הגוי“.  אבדת  ולא  אחיך‘,  אבדת  ‘לכל  שנאמר  מותרת?  שהיא  הגוי 
מושתתות על ההנחה שתכליתה של המילה “אחיך“ בפסוקים אלה היא לסמן את 
גבולות תחולתה של המצווה, והן קובעות שהיא חלה אך ורק על אבידתו של יהודי 

)שהוא בלבד נכלל במונח “אחיך“(, ולא על אבידתו של גוי.16

באותו האופן ניתן להבין את שימושה של התורה במילה “אחיך“ בויקרא כה, לה-לו: “וכי   13
ימוך אחיך ]...[ וחי אחיך עמך“. גם כאן כוונת לשון הכתוב היא שראוי לתמוך ולסייע לעני 
ונועד לעורר את תחושת האינטימיות הדרושה  ולמך, והשימוש בלשון “אחיך“ הוא רטורי 
יהיה  “כי  ז-יא:  טו,  בדברים  גם  כך  התורה.  מצווה  שעליו  האחריות,  רגש  של  קיומו  לשם 
בך אביון מאחד אחיך ]...[ ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון ]...[ השמר לך ]...[ ורעה עינך 
ולאבינך בארצך“ — המילה “אחיך“  ידך לאחיך לעניך  ]...[ פתח תפתח את  באחיך האביון 
בכתובים אלה איננה מכוונת לקבוע את גבולות תחולתה של המצווה, אלא לעורר תחושה 
 S.R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on של אחריות הדדית ואכפתיות. וראו

Deuteronomy, Edinburgh 1996, p. 250
מדרש תנאים לדברים כב, ד )מהדורת הופמן, עמ‘ 134(; מדרש הגדול לדברים כב, ד )מהדורת   14
פיש, עמ‘ תפו(. וראו מ‘ כהנא, “דפים מן המכילתא לדברים פרשות האזינו וזאת הברכה“, 
תרביץ, נז )תשמ“ח(, עמ‘ 184, הערה 97. גם הפסוק הבא נתפרש באותו האופן: “חמור אחיך 
]עמ‘ תפז[(. אלא שסגנונו העברי של  — פרט לגוי“ )מדרש תנאים, שם; מדרש הגדול, שם 
המשפט בשלמותו — “אחיך פרט לגוי ואם היה המשא שלישראל ואין הגוי מחמר אחר בהמתו 
הרי זה חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל“ — מעורר חשד שאין הוא מדרש הלכה תנאי, 
אלא מבוסס על דברי הרמב“ם )הלכות רוצח יג, ט(, כדרכו של בעל מדרש הגדול במקומות 

הרבה.
ראו כהנא, ספרי זוטא דברים )לעיל הערה 10(, עמ‘ 327.  15

דבר זה נאמר בצורה מפורשת בירושלמי, בבא מציעא ב, ה )ח ע“ג( )מהדורת רוזנטל וליברמן,   16
ואפי‘  ר‘:  גוזלון בשם רב: התיבון קומי  ר‘ ביבי בר  48(: “א“ר חונה  ירושלים תשמ"ד, עמ‘ 
כמן דמר גזילו של גוי אסור לית כל עמה מודיי שאבדתו מותרת?“ ]תרגום: אמר רבי חונה: 
רבי ביבי בשם רב ]אמר[: הקשו לפני רבי: ואפילו כמי שאומר שגזילו של גוי אסור, כלום אין 
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אחרים,  קרבה  מונחי  לגבי  גם  התנאים  של  ההלכה  במדרשי  רווחת  זו  קריאה 
הברורה  כקריאה  במפורש  מוצגת  היא  “אחיך“  לגבי  אבל  ו“עמית“,17  “רע“  כגון 
והפשוטה, הידועה לכול: “‘מאחיו מב‘ יש]ראל[‘ )דברים כד, ז( — ר‘ ישמעאל אומ‘: 
מאליו  הדבר  מובן  ישמעאל,  רבי  לדעת  וכו‘.18  ישראל“  בן  שאחיו  בידוע  והלא 
המצווה  של  תחולתה  את  מסמן  “אחיו“  השארות  בכינוי  התורה  של  ששימושה 
לו  שנראה  ישראל“,  מבני  “מאחיו  הצירוף  על  תמה  הוא  ולפיכך  בלבד,  ליהודים 
כעודף ונטול צורך. ואכן, על רבי ישמעאל עצמו מסופר שלשון הכתוב בדברים א, 
טז, “שמע בין אחיכם“, שימשה לו בסיס להעדפתו את היהודי על פני הגוי, במקרה 
כשהיו  ישמעאל:  רבי  מדתו של  היתה  “כך  בפניו:  להידון  באים  היו  וגוי  שיהודי 
את  מזכה  היה  ישראל  בדיני  אם  גוי,  ואחד  ישראל  אחד  לפניו,  לדין  אצלו  באים 

הכל מודים שאבדתו מותרת?[. ובדומה לכך במכילתא לדברים לג, ג )כפי שנשתמרה בקטג־
גניזה(: “מלמד שחלק הקב“ה חיבה לישראל יתר מכל האומות כידתני ]...[ גזילו שלישראל 
אסור ואבדתו שלגוי מותרת“. ראו מ‘ כהנא, “דפים מן המכילתא לדברים", עמ‘ 196; הנ“ל, 
לדברים,  בספרי  הטקסט  של  במקבילותיו  אמנם   .356 עמ‘  הגניזה,  מן  הלכה  מדרשי  קטעי 
שמד )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 401(, ובירושלמי, בבא קמא ד, ג )ד ע“ב( )מהדורת רוזנטל 
וליברמן, עמ‘ 12(, לשון המשפט שונה בתכלית: “גזילו של נוכרי מותר ושל ישראל אסור“, 
ועניין אבידתו של הגוי, שהיא “מותרת“, לא נזכר כלל ועיקר. ולדעת א“ש רוזנטל, הסיום 
“‘ואבידתו של גוי מותרת‘, אינו אלא ‘שיפוצו‘ )interpolatio( של ר‘ דוד העדני, הלכה למעשה, 
]כך![ א“ר שמעון  גוזלא  ‘א“ר ביבי בר  נוסח כ“י המבורג(:  )לפי  ב  על־פי הבבלי ב“ק קי“ג 
חסידא: גזלו ]של גוי[ אסור, אבדתו מותרת‘. וכהכרעתו של רמב“ם, הל‘ גזילה ואבידה ]...[ י“א 
ג: ‘אבידת הגוי מותרת‘“. ראו הנ“ל, “‘שני דברים‘“, י‘ זקוביץ וא‘ רופא )עורכים(, ספר יצחק 
אריה זליגמן: מאמרים במקרא ובעולם העתיק, ירושלים תשמ“ג, עמ‘ 471. ואולם, כפי שציין 
כהנא, העובדה שהנוסח המצוי במדרש הגדול מתועד בקטע הגניזה של המכילתא, שאותו הוא 
גילה, מלמדת שאין הנוסח במדרש הגדול פרי עיבודו של ר‘ דוד העדני, בעל מדרש הגדול, 
כהנא,  ראו  כדרכו“.  לדברים,  המכילתא  על  מדרשו  את  העדני  דוד  ר‘  ביסס  כאן  “גם  אלא 

“דפים“, עמ‘ 184, הערה 98.
כך, למשל, המילה “רעהו“ שבשמות כא, יד נתפרשה במכילתא דרבי ישמעאל כבאה להוציא   17
]מהדורת הורוויץ־ נזיקין ד  את הגוי: “רעהו להוציא את אחרים“ )מכילתא דרבי ישמעאל, 
“‘רעהו‘   )290 )עמ‘  יב  נזיקין  263(. בדומה לכך נאמר במכילתא דרבי ישמעאל,  רבין, עמ‘ 
— להוציא שור של נכרי, שור של כותי, שור של גר תושב“. המכילתא דרבי ישמעאל היא 
תנאים  שבמדרש  בדרשה  גם  )ועיינו  ישמעאל“  רבי  “דבי  של  האסכולה  את  המייצג  חיבור 
לדברים כד, י ]מהדורת הופמן, עמ‘ 158[, הלקוחה ככל הנראה מן המכילתא לדברים, שאף היא 
נמנית על אותה אסכולה: “‘כי תשה ברעך‘ — פרט לגוי“(, אבל באופן דומה נתפרשה המילה 
“רע“ גם בחיבורים הנמנים על האסכולה של “דבי רבי עקיבה“: המכילתא דרשב“י לשמות, 
הספרא והספרי לדברים. עיינו, למשל, מכילתא דרשב“י, כא, יד )מהדורת אפשטיין־מלמד, 
עמ‘ 171(; שם, כא, יח )עמ‘ 173(; שם, כב, ח )עמ‘ 204(; שם, כב, ט )עמ‘ 204(; שם, כב, יג 
)עמ‘ 206(; ספרא, חובה כב, א )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 211(; ספרי לדברים, קיב )מהדורת 

פינקלשטיין, עמ‘ 173(; שם, קפא )עמ‘ 224(; שם, רסו )עמ‘ 286(; שם, רסז )עמ‘ 287(.
מדרש תנאים לדברים כד, ז )מהדורת הופמן, עמ‘ 157-156(.  18
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ישראל ואם בדיני אומות העולם היה מזכה את ישראל. אמר: מה איכפת לי? לא כך 
אמרה תורה, ‘שמע בין אחיכם!‘“.19 מובן היה לו, מאליו, לרבי ישמעאל, שציוויה 
של התורה לקיים משפט צדק חל אך ורק על מי שהם בני העם היהודי, ולא על 

גויים, וכל זאת בשל לשונה של התורה: “שמע בין אחיכם“.
כל המקורות האלה מורים שהמילה “אחיך“ הובנה על ידי התנאים כקטגוריה 

המסמנת את בני העם היהודי וממעטת את הגוי.20

ב
ההנחה הפרשנית שהמילה “אחיך“ מסמנת קטגוריה ברורה )שעליה נמנים בני העם 
הישראלי בלבד, להוציא את הגוי(, וששימושה של התורה במילה זו נועד לקבוע 
את גבולות תחולתה של המצווה, הייתה אפוא הנחה רווחת ביותר בבית המדרש 
של התנאים. הנחה זו ניצבת גם ביסוד דרשתו של הספרי לדברים בעניין השבת 

אבידה:

לומר:  תלמוד  מנין?  אויבך  שור  אחיך.  שור  אלא  לי  אין   — אחיך“  “שור 
“אויבך“ )שמות כג, ד(, מכל מקום.21

מסוימת,  קבוצה  מסמן  “אחיך“  ההנחה שהמושג  היא  המדרש  של  המוצא  נקודת 
זו היא  שרק עליה החילה התורה בפסוקים אלה את מצוות השבת אבידה. הנחה 
המחייבת את השאלה: מה הוא המקור לחיוב — שהספרי מניח אותו כידוע וכמובן 
מאליו — להשיב אבידה גם למי שאיננו בגדר “אחיך“, אלא “אויבך“, וככזה איננו 

נמנה על הקבוצה.

העמדה  הירשמן,  מנחם  שציין  כפי   .)26 עמ‘  פינקלשטיין,  )מהדורת  טז  לדברים,  ספרי   19
המיוחסת כאן לרבי ישמעאל נוגדת את עמדת “דבי ר‘ ישמעאל“, כפי שזו באה לידי ביטוי 
במקורות אחרים. ראו מ‘ הירשמן, תורה לכל באי העולם: זרם אוניברסלי בספרות התנאים 

ויחסו לחכמת העמים, תל אביב 1999, עמ‘ 125.
הבנת המונח “אחיך“ כקטגוריה שמסמנת את העם הישראלי הייתה כה מובנת מאליה בעולמם   20
של התנאים עד שבמקום אחד הם מוצאים צורך מפורש לדחות את האפשרות הזאת, ולהבהיר 
המעגל  על  שנמנה  למי  כלומר  ביולוגית,  ל“אחווה“  ורק  אך  היא  הנדון(  )בפסוק  שהכוונה 
המשפחתי הקרוב, ולא ל“אחווה“ לאומית. עיינו ספרי במדבר, קטז )מהדורת הורוויץ, עמ‘ 
131(: “‘וגם את אחיך‘ — שומע אני אף ישראל במשמע? ת“ל ‘מטה לוי‘. שומע אני אף הנשים 
במשמע? ת“ל ‘את אחיך‘, להוציא את הנשים“. הבנתו של המונח “אחיך“ כמסמן את העם 
היהודי היא גם זו העומדת ביסוד הפירוש המדרשי ללשון הכתוב בתהלים נ, כ )“תשב באחיך 
תדבר, בבן אמך תתן דופי“(, שמבין אותה כמדברת על “בן אומתך“. עיינו דברים רבה, כי תצא 

ט )מהדורת ליברמן, עמ‘ 105(; תנחומא, פקודי, ז.
ספרי לדברים, רכב )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 255(.  21
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מי נמנה על הקבוצה המסומנת, על פי הבנתו של הספרי, במילה “אחיך“? ומה 
“אויבך“?  במילה  הספרי,  של  הבנתו  פי  על  המסומנת,  הקבוצה  של  זהותה  היא 
הספרי עצמו איננו טורח להבהיר את זהותן של שתי הקבוצות האלה. ואולם, לאור 
העובדה שבמקומות אחרים בספר דברים לשון הכתובים מורה בבירור ש“אחיך“ 
היא קטגוריה המסמנת את בן העם הישראלי, בניגוד לנכרי, ולאור העובדה שכך 
נתפרש שימושה של התורה במונח זה בפסוקי פרשת השבת אבידה ברבים ממדרשי 
לגבי  גם  כך  הספרי.  פעל  ההבנה שעמה  גם  היא  שזו  להניח  יהיה  סביר  ההלכה, 
המונח “אויבך“, שאותו מנגיד הספרי ל“אחיך“: מאחר שמונח זה נושא בכתובים 
אחדים שבתורה משמעות ברורה של האויב הלאומי של העם הישראלי,22 דומה כי 

ההנחה שזו היא משמעות המונח שעמה פעל הספרי מסתברת מאליה.
ההבנה  ניצבת  באופן מפורש שבתשתיתה  איננה מצהירה  הספרי  דרשת  אמנם 
ש“אחיך“ היא קטגוריה המסמנת את היהודי, להוציא את הגוי, ואין היא אומרת 
דבר באשר לזהותו של “אויבך“. ועובדה זו יכולה לתת מקום לאפשרות שביסוד 
הדרשה שבספרי מונחת הבנה שונה של המונחים “אחיך“ ו“אויבך“: לא כמסמנים 
את בן העם הישראלי, בניגוד לגוי, אלא כמסמנים את קרובו ואוהבו, האישי, של 
אדם, בניגוד לאויבו )האישי(. הבנה כזאת איננה בלתי אפשרית, כמובן, אך בוודאי 
כי  דומה  אדרבה,  האחרת.  ההבנה  פני  על  יתרון  כל  לה  ואין  הכרחית  היא  שאין 

כרוכים בה קשיים פרשניים בלתי מבוטלים, ויש לדחותה.
תחילה, על פי הבנה זו, הדגש הרב ששמה התורה על היות האבידה אבידתו של 
“אחיך“ איננו מובן. שהרי כל כולה של מצוות השבת אבידה לא באה אלא לכונן 
אינם קיימים באופן טבעי! ואם “אחיך“  יחס של קרבה ואכפתיות במקום שאלה 
לו  להשיב  השומע  את  ולהמריץ  לעודד  הצורך  מה  אדם,  של  האישי  אוהבו  הוא 
את אבידתו? ההנחה שכך הבין הספרי את הצו המקראי נמצאת אפוא טופלת על 
הספרי הבנה משונה ודחוקה של מצוות התורה. זאת, ועוד אחרת: התורה עצמה 
דווקא  איננו  ומכאן ש“אחיך“  קרוב אחיך אליך“,  לא  “ואם  מעלה את האפשרות 

האוהב הקרוב.
גם ניתוח מבני של דרשת הספרי מקשה על ההנחה ש“אחיך“ ו“אויבך“ הובנו 
 ,X“ — על ידי הספרי במובן האישי. כי המהלך המדרשי בדרשות מן הסוג שלפנינו
אין לי אלא Y ;X מניין?“ )כש־X הוא ציטוט מלשון הכתוב( — מחייב ש־X ו־Y הן 
שתי קטגוריות ברורות ומובחנות לחלוטין, ושהאחת איננה כוללת בשום פנים את 
השנייה. שאם לא כן יינטל הבסיס לטענה המדרשית: אם Y איננו מצוי לחלוטין 

על  מחנה  תצא  “כי  י:  כג,  בדברים  וכך  אויבך“,  על  למלחמה  תצא  “כי  י:  כא,  בדברים  כך   22
אויבך“. עיינו גם דברים כח, נג; כח, נה; כח, נז. ועיינו משנה, סוטה ח, א: “‘אתם קריבים היום 

למלחמה על איביכם‘, על אויביכם ולא על אחיכם“.
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Y, ואין אפוא  X, כוללת למעשה גם את  מחוץ ל־X, הרי אפשר שלשון הכתוב, 
כל צורך לשאול “Y מניין?“.23 במקרה שלפנינו, אם “אויבך“ איננו מסמן קבוצה 
המצויה לחלוטין מחוץ לזו המסומנת ב“אחיך“, אלא “אחיך“ הוא היהודי הקרוב לך 
בעוד ש“אויבך“ הוא היהודי שאתה שונאו, אובד הבסיס למהלך המדרשי. נזכור, 
שהנחה זו קשה גם לאור העובדה שהתורה עצמה מעלה את האפשרות ש“אחיך“ 

איננו “קרוב אליך ולא ידעתו“.
קשיים אלה מורים, לדעתי, כי יש להעדיף את הפירוש הראשון, המניח כי ביסוד 
דרשת הספרי ניצבת ההנחה הרווחת גם במדרשי ההלכה האחרים שאותם ראינו, 
בדיוק  הזאת  ההנחה  את  להלן,  שנראה  כפי  דווקא.  היהודי  את  מסמן  ש“אחיך“ 

מבקשת דרשת הספרי לערער.

ג
שראינו,  כפי  ל“אויבך“?  “אחיך“  בין  הספרי  שעשה  ההנגדה  מקור  הוא  מה 
הקטגוריות “אחיך“ ו“אויבך“ מצויות בלשון התורה במקומות אחדים בספר דברים, 
התורה  לשון  את  “מחקה“  שהספרי  למחשבה  להביא  הייתה  יכולה  זו  ועובדה 
ומשתמש במונח השגור בה לסימון אויביו הלאומיים של העם הישראלי. ואולם, 
הספרי מבסס את טענתו, שמצווה להשיב אבידה גם ל“אויבך“ )“אין לי אלא אחיך, 
אויבך מנין“(, על לשונו המפורשת של פסוק, שעל פי הבנתו של הספרי מצווה כן: 
“תלמוד לומר ‘אויבך‘“. מכאן ששימושו של הספרי במונח “אויבך“ איננו בחינת 
“חיקוי“ גרידא של לשון התורה בספר דברים, אלא יונק במישרין מלשונו של אותו 
פסוק ולמעשה “מפנה“ אליו. זה הוא הכתוב בשמות כג, ד: “כי תפגע שור איבך 
או חמרו תעה השב תשיבנו לו“, והספרי מבינו כמרחיב את מצוות השבת אבידה 

ומחיל אותה גם על האויב, לא רק על האח.
בעוד הספרי איננו מצהיר מפורשות על הבנתו את המונח “אויבך“ )כשם שאין 
הוא מגלה לנו את הבנתו את המונח “אחיך“(, במכילתא דרבי ישמעאל לשמות כג, 

ד, מזוהה “אויבך“ במפורש כלא־יהודי:

על המהלך הדרשני בדרשות מסוג “אין לי אלא Y ,X מניין?“, ראו ל‘ אליאס בר־לבב, מכילתא   23
האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  יצירתית,  לעריכה  ערוכה  יצירה  בין  נזיקין:  פרשת  דרשב“י 
העברית בירושלים, תשס“ז, עמ‘ 63-62. דרשות רבות מן הסוג הזה נדונו על ידי ח‘ ספראי 
וא‘ קמבל הוכשטיין, בספרן נשים בחוץ – נשים בפנים: מקומן של נשים במדרש, תל אביב 
2008, עמ‘ 150-42. אמנם ספראי וקמבל הוכשטיין מתמקדות דווקא בדרשות שעניינן מגדרי 
)וברבות מהן הלשון הקבועה היא: “אין לי אלא איש, אשה מנין“(, אבל המבנה הדרשני הנדון 
קיים כמובן גם בעניינים שאין להם כל זיקה למגדר. בכל המקרים X מוצג על ידי הדרשן 
אחרות  מילים  או  אחר,  כתוב  הדרשן  ולכן מחפש  בו,  כלול  איננו   Yברור, ש־ תוכן  כמביע 

.Y בכתוב המתפרש, שבהם ניתן, לדעתו, לתלות את



עדיאל שרמר / אחים אחרים 174

וכן  הגוי.  זה  “אויבך“  אומר:  יאשיה  רבי   — ד(  כג,  )שמות  אויבך“  “שור 
מחנה  תצא  “כי  שנאמר:  מקום.  בכל  לישראל  אויבים  קרוין  מצינו שהגוים 
על אויבך“ )דברים כג, י(; “כי תצא למלחמה על אויבך“ )דברים כא, י(. רבי 
יצחק אומר: בישראל  רבי  אליעזר אומר: בגר שחזר לסאורו הכתוב מדבר. 
ומה  מדבר.  הכתוב  עצמו  בישראל  אומר  יונתן  רבי  מדבר.  הכתוב  משומד 
תלמוד לומר “אויבך“? אלא אם הכה את בנו או שעשה עימו מריבה נמצא 

אויבו לשעה.24

הכתוב,  שבלשון  “אויבך“  למונח  שונים  פירושים  ארבעה  מציגה  המכילתא 
“אויבך“ מסמן את מי שנמצא מחוץ  כי המונח  שמשותפת להם ההבנה היסודית 
במפורש  הדברים  את  אומר  יאשיה  רבי  של  פירושו  היהודי.  הקולקטיב  לגבולות 
ובלשון חד־משמעית: “אויבך זה הגוי“, והוא אף מבסס את דבריו בטענה נחרצת: 
בכל מקום“. אבל גם פירושו של רבי  “וכן מצינו שהגוים קרוין אויבים לישראל 
אליעזר, ש“אויבך“ הוא גר שחזר להתנהג כגוי, ופירושו של רבי יצחק, ש“אויבך“ 
הוא יהודי שיצא מן המחנה ועבר למחנה האחר )“ביהודי משומד הכתוב מדבר“(,25 
מחוץ  שנמצא  מי  את  המסמן  מונח  הוא  ש“אויבך“  היסודית  להבנה  שותפים 
לגבולות הקולקטיב היהודי. מנקודת המבט הזאת פירושו של רבי יונתן, ש“אויבך“ 
הוא יהודי שעמו יש לך סכסוך, הוא בוודאי יוצא דופן.26 ואולם, דרך התנסחותו 

מכילתא דרבי ישמעאל, כספא כ )מהדורת הורוויץ־רבין, עמ‘ 324(, על פי נוסח כתבי היד   24
קטעי  כהנא,  )ראו   239 אנטונין  קטג־גניזה  של  בנוסחו  למקום(.  הנוסחאות  בשינויי  )עיינו 

מדרשי הלכה מן הגניזה ]לעיל הערה 16[, עמ‘ 139( אין שינויים משמעותיים לענייננו.
והשוו לדרשת המכילתא דרשב“י לשמות יב, מג )עמ‘ 35(, המצוטטת על ידי הרמב“ם בספר   25
המצוות, לא תעשה, קכח: “האזהרה שהוזהרנו מלהאכיל הפסח לישראל שנשתמד, והוא אמרו 
‘כל בן נכר לא יאכל בו‘, אמר המבאר את הקבלה: כל בר ישראל דישתמד. ולשון  יתעלה 
המכילתא: ‘כל בן נכר, זה ישראל משומד שעבד עבודה זרה‘“. על פי האמור כאן, משומד 
נחשב ל“בן נכר“! ואילו בבבלי, עבודה זרה כו ע“א-ע“ב )בנוסח כתב יד ניו יורק ]אברמסון[( 
נאמר: “תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן: הגוים והרועים בהמה דקה לא מעלין לא מורידין, 
אבידת  ‘לכל  שונה  אני  ליה:  אמר  מעלין.  ולא  מורידין  והמשומדין  והמסורות  המינין  אבל 
אחיך – לרבות את המשומד‘, ואת אמרת מורידין! סמי מכאן משומד!“. ממקורות אלה נראה 
ששאלת מעמדו של המשומד ומידת הכללתו במעגל השייכות היהודי הייתה שנויה במחלוקת 

בתקופת התנאים והאמוראים.
הנפקות ההלכתית של הפרשנות  הזאת, כי מנקודת המבט של  אני מדגיש: מנקודת המבט   26
ברור שהפירוש היוצא דופן הוא דווקא זה של רבי יאשיה: לדעת כל החכמים האחרים מצוות 
השבת אבידה חלה אך ורק על אבידתו של “ישראל“ – אמנם, עם מתיחה מרבית של המושג 
בכך  והפך  נתגייר  אך  גוי  היה  שבהולדתו  למי  עד  ואפילו  שנשתמד  ליהודי  עד  “ישראל“ 
– ואילו לדעת רבי יאשיה המצווה  לישראל ועתה הוא חוזר לגויותו )“גר שחזר לסיאורו“( 
על  שבירושלמי,  בסיפור  ביטוי  לידי  שבאה  היא  זו  דעה  גוי.  של  אבידתו  על  אפילו  חלה 
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של רבי יונתן עצמו בהמשך דבריו — “ומה תלמוד לומר ‘אויבך‘? אלא אם הכה את 
בנו או שעשה עימו מריבה נמצא אויבו לשעה“ — מעידה כמאה עדים שאף רבי 
יונתן בעצמו חש בקושי שיש בפירושו, מפני שההבנה הפשוטה והאינטואיטיבית 
לגבולות  מחוץ  שעומד  מי  את  שמסמן  מושג  הוא  ש“אויב“  הייתה  התנאים  של 
הקהילה. אכן, עצם לשון פירושו של רבי יונתן — “נמצא אויבו לשעה“ — מקפלת 
בתוכה הודאה בחצי־פה שיהודי איננו באמת יכול להיחשב “אויבך“, אלא אך לרגע 
קט, לבטח מפני שאף רבי יונתן שותף היה להבנה היסודית שברגיל המונח “אויב“ 

מסמן את מי שנמצא מחוץ לגבולות הקולקטיב היהודי.27
הבנה זו באה לידי ביטוי גם בדרך התנסחותה של דרשת הספרי זוטא לדברים, 

כפי שהיא מצוטטת בדבריו של ישועה בן יהודה הקראי בפירושו לדברים כב, א:

]“כי תפגע שור אויבך“ )שמות כג, ד([ — יכול שהוא מדבר בגוי? אמר להלן: 
“לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים“ )דברים כב, א(, באח דבר לא 
דבר בגוי. האמא ]= הא מה[ אני מקיים “אויבך“? אלא זה רשע שאינו מקיים 

את התורה.28

היא  דבר  של  לאמתו  דברים,  לספר  הלכה  במדרש  הובאה  זו  שדרשה  פי  על  אף 
מוסבת על הכתוב בשמות כג, ד.29 כפי שציין מנחם כהנא בפירושו לדרשה זו, “כך 

“אבא הושעיה איש טירייה“ שהשיב אבידה לנכריה בנימוק ש“התורה גזרה שנחזיר“. עיינו: 
48(. אפשר שעמדה זו  ירושלמי, בבא מציעא ב, ה )ח ע“ג( )מהדורת רוזנטל וליברמן, עמ‘ 
באה לידי ביטוי גם בסיפור המובא בהמשך הסוגיה בירושלמי, על רבי שמואל בר סוסרטי, 
שהשיב אבידה למלכה הרומית דווקא בשל “יראת אלוהים“ )“דחלתיה דרחמנא“(, אבל אינני 
בטוח שיש להבין את הביטוי הזה כמכוון דווקא למצווה שבתורה, כשם שאין כל הכרח להחיל 
הבנה שכזו על המוטיבציה של שמעון בן שטח בהחזירו אבידה לגוי, שעליה מסופר לעיל, 
בירושלמי, שם )ובמקבילתו העברית והמאוחרת שבדברים רבה, עקב ג ]מהדורת ליברמן, עמ‘ 

.)]85
ניתוח זה מעורר, כמובן, את השאלה: מדוע אפוא פרשו שלושת החכמים את הפסוק בשמות   27
באופן שיחול אך ורק על אבידתו של יהודי? אני משער שההנחה שמצוות השבת אבידה חלה 
על אבידתו של יהודי נובעת מן ההבנה השלטת בעולמו של בית המדרש של התנאים באשר 
ללשונה של התורה בפרשת השבת אבידה שבספר דברים, הקובעת בהדגשה מרובה שהמצווה 
המכילתא  שאין  העובדה  הנכרי.  את  ומוציאה  לישראל  כמכוונת  אחיך“,  ב“אבידת  מדברת 
מציגה את פרשנותם של שלושת החכמים ללשון הכתוב שבספר שמות כמסתמכת במפורש 
הפרשנות  את  להצדיק  מעוניינת  איננה  שהמכילתא  מלמדת,  דברים  שבספר  הכתובים  על 

שלהם, לבטח מפני שהיא מעדיפה את קריאתו של רבי יאשיה.
ראו כהנא, ספרי זוטא דברים )לעיל הערה 10(, עמ‘ 327.  28

תופעה זו, שמדרש על הכתוב האחד מובא במדרש הלכה בהקשרו של הכתוב האחר, נמצאת   29
גם במכילתא דרשב“י, כפי שנראה להלן, והיא אכן תופעה תמוהה שזוקקת עיון.
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עולה משאלתה בשו‘ 3 ‘האמא אני מקיים אויבך‘ שבפסוק זה, וכן משימושה בשו‘ 
2 במונח ‘להלן‘ בנוגע לפסוק המקביל בדב‘ כב, א“. לנימוקים אלה ניתן להוסיף 
עוד כמה שיקולים: שאלת הדרשן, “יכול שהוא מדבר בגוי“, המניחה את האפשרות 
שהמצווה חלה גם על אבידת הגוי )אם כי היא מבקשת לדחותה(, אי אפשר שתהא 
מוסבת על פרשת השבת אבידה שבדברים, כי בפרשה זו אין כל יתד שניתן היה 
לתלות בו פרשנות שכזו )ולו לשם דחייתה(. ועוד: הראיה שהדרשן מביא היא מן 
הכתוב בדברים, ועובדה זו מורה שהשאלה לא הייתה מוסבת על הפסוק הזה גופו. 
גם ממסקנתה של הדרשה — “באח דבר, לא דבר בגוי“ — ניתן ללמוד שאין היא 
מוסבת על הפסוק בדברים, שהרי בפסוק זה נאמר במפורש “אחיך“, ופסוק זה לא 
היה זוקק דרשה כדי להגיע למסקנה “באח דבר ]הכתוב[“. על כורחנו אפוא משפט 
זה מוסב על כתוב אחר, שבו לא נאמר "אח", והפסוק בדברים הובא כדי להאיר את 
הכתוב ההוא. ואיזה זה? הווה אומר הכתוב בשמות כג, ד, שבו נאמר “שור אויבך“. 
השלמתו של כהנא את הכתוב הזה, כדיבור המתחיל לדרשה, היא מוצדקת אפוא 

לחלוטין.
לקבל  שאין  ותשובתו   — בגוי?“  מדבר  שהוא  “יכול   — הדרשן  של  שאלתו 
אפשרות פרשנית זו, מלמדים שההנחה הטבעית והפשוטה, לדידו, הייתה ש“אויבך“ 
הוא הגוי. אמנם הדרשן דוחה את ההבנה הזאת בשל לשונו של הכתוב בדברים כב, 
א, “שור אחיך“, שאותו הוא מבין כמדבר באבידתו של יהודי בלבד, ושלדידו הוא 
הפסוק הבסיסי והחשוב יותר בקביעת אופייה של המצווה. ואולם, דרך התנסחותם 
של הדברים חושפת בפנינו בצורה חד־משמעית את ההבנה הבסיסית המוכרת לו 
באשר למשמעותו של המונח “אויבך“ כמסמן את מי שמצוי מחוץ לגבולות העם 
זוטא  בספרי  הדרשן  ממשיג  במכילתא,  יונתן  לרבי  בדומה  הגוי.  כלומר  היהודי, 
לדברים מחדש את המונח “אויבך“ באופן שחותר תחת ההבנה הרווחת הזאת, ותחת 
זיהויו עם הגוי הוא מציע את האפשרות שהמונח “אויבך“ בהקשרים מסוימים יובן 
וכנקודת  דרשתו  בבסיס  אבל  שלילי.30  יחס  כלפיו  שקיים  יהודי,  של  סוג  כמסמן 

אמנם הפירוש הספציפי שמציע הספרי זוטא — ש“אויבך“ הוא יהודי שאיננו שומר מצוות —   30
קרוב דווקא לפירושו של רבי יצחק במכילתא, שאף הוא מפרש את “אויבך“ שבשמות כג, 
ד כישראל משומד, שהרי מונח זה כרוך גם )אף כי לא רק( בנטישת התורה והמצוות. ראו 
ח‘ מיליקובסקי, “גיהנום ופושעי ישראל על פי ‘סדר עולם‘“, תרביץ, נה )תשמ“ו(, עמ‘ 332; 
 D. Hartman, The Boundaries of Judaism, London and New York 2007, pp. ובאחרונה: 
36-43. ואולם, מנקודת המבט של המהלך הפרשני שאותו הוא מבצע הרי הוא קרוב לרבי 
יונתן. הואיל והנקודה הארכימדית בעבורו היא לשון הכתוב בדברים, שקובעת את תחולתה 
של מצוות השבת אבידה אך ורק ל“אחיך“, הרי שהמהלך שלו מערער על ההנחה ש“אויבך“ 
מסמן את מי שהוא מחוץ למעגל המוגדר במונח “אחיך“. כנגד ההבנה הראשונית הזאת מציע 
הדרשן בספרי זוטא לדברים להמשיג מחדש את המושג “אויבך“, ולהבין שהוא יכול להתייחס 
גם למי שנמצא בתוך המעגל של “אחיך“. וכפי שראינו לעיל, את המהלך הזה עושה אך ורק 
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מוצא לה מונחת ההבנה הרווחת, ש“אויבך“ הוא מונח המסמן את מי שמצוי מחוץ 
לגבולות הקולקטיב, דהיינו הגוי.

הן מחלוקת התנאים שבמכילתא, הן הדרשה שבספרי זוטא לדברים, מורות אפוא 
שהמונח “אויבך“ הובן ברגיל על ידי התנאים כמסמן את הגוי.31 עובדה זו מוסיפה 
ותומכת בהנחה שגם הספרי, בהנגידו ל“אחיך“ את “אויבך“, השתמש בקטגוריות 
האלה כמסמנות את העם היהודי, להוציא את הגוי. אמנם, כפי שציינו לעיל, אין 
הספרי אומר דברים אלה מפורשות, ולכן יש מקום לבעל דין לערער על הנחה זו, 
אבל לאור כל השיקולים שהעלנו דומה כי ההנחה הזאת היא ההנחה המסתברת, וכי 
רשאים אנו לטעון שאילו ביקש הספרי לעבוד עם ההמשגה ה“חדשה“ — זו שבפי 
רבי יונתן, וזו שמציע הדרשן האנונימי שבספרי זוטא לדברים — הוא היה מן הסתם 

נדרש לעניין זה ולא היה מניחו כדבר פשוט שאינו זוקק אקספליקציה והצדקה.
על  הגדול  במדרש  המצויה  בדרשה  למצוא  ניתן  זו  עקרונית  לטענה  תימוכין 
במכילתא  הנראה  ככל  שמקורה  אויבך“,  שור  תפגע  “כי  ד,  כג,  בשמות  הכתוב 

דרשב“י, ובה מתרחש דבר זה בדיוק:

“כי תפגע“ — אין לי אלא מצות עשה, מצות לא תעשה מנין? ת“ל “לא תראה 
את שור אחיך“ )דברים כב, א(. אין לי אלא אחיך, אויבך מנין? תלמוד לומר: 
תלמוד  כן?  שלאחרים  אף  יכול  מקום.  מכל  ד(,  כג,  )שמות  אויבך“  “שור 
לומר: “אחיך“. מה אחיך שהוא עמות עמך, כך כל אדם שהוא עמות עמך 

]יצאו אחרים שאינם עמות עמך[.32

אף על פי שתחילתה של הדרשה מוסבת על הכתוב בשמות כג, ד )“כי תפגע“(, 
ניכר שעיקרה הוא על הכתוב בדברים כב, א.33 על המילה “אחיך“ שבאותו כתוב 
אומרת הדרשה: “אין לי אלא אחיך, אויבך מנין? תלמוד לומר ‘שור אויבך‘, מכל 
מקום“ — בדיוק כדרשת הספרי לדברים לאותו הכתוב. ואולם, בשונה מן הספרי, 

רבי יונתן )במכילתא(, בעוד החכמים האחרים מחזיקים בתפיסה ש“אויבך“ הוא מי שמחוץ 
למעגל.

הבנה זו באה לידי ביטוי גם בלשונה של המשנה, סוטה ח, א, שהוזכרה לעיל: “‘אתם קריבים   31
היום למלחמה על איביכם‘, על אויביכם ולא על אחיכם“.

215 ]על פי מדרש הגדול[(.  מכילתא דרשב“י לשמות כג, ד )מהדורת אפשטיין־מלמד, עמ‘   32
המשפט האחרון שהוספתי בסוגריים רבועים הוא מסברא )ואפשר שנשמט מחמת הדומות(, 

והוספתיו כדי להקל על קריאת הדרשה והבנתה.
כפי שראינו, תופעה דומה מצויה בספרי זוטא לדברים: דרשה על הכתוב בשמות מצויה בו   33
בהקשרו של הפסוק בדברים )ראו לעיל, הערה 29(. אינני יודע כיצד להסביר את הישנותה של 

התופעה דווקא בהקשר של מצוות השבת אבידה.
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כאן נוסף שלב פרשני, שבו, בעקבות המסקנה שמצוות השבת אבידה חלה גם על 
“אויבך“ )כלשון הכתוב בשמות כג, ד(, מעורר הדרשן את השאלה שמא המצווה 
הזאת  האפשרות  את  כן?“.34  שלאחרים  אף  “יכול  גוי:  של  אבידתו  על  גם  חלה 
הדרשן אמנם דוחה — “תלמוד לומר: ‘אחיך‘; מה אחיך שהוא עמות עמך, כך כל 
היזקקותו  עצם  אך   — עמך[“  עמות  אחרים שאינם  ]יצאו  עמך,  עמות  אדם שהוא 
שבה  שההבנה  מורה  “אויבך“  המונח  של  משמעותו  הבהרת  של  מפורש  למהלך 
הוא מבקש להחזיק )“אויבך“ = שונאך האישי( לא יכולה הייתה להיאמר במובלע, 
אלא חייבה טיעון גלוי, לבטח מפני שהיא נוגדת את ההבנה שהייתה רווחת בבתי 

המדרש של התנאים, ש“אויבך“ הוא הגוי.

ד
מכלול השיקולים שהעלנו עד כה תומך אפוא בהנחה הפרשנית, שהספרי השתמש 
התנאיים  המקורות  בכל  הרווחת  לקונוונציה  בהתאם  ו“אויבך“  “אחיך“  במונחים 
האחרים — דהיינו: ש“אחיך“ מסמן את היהודי ו“אויבך“ מסמן את הגוי. ואולם, 
הבה  גופה.  הזאת  הבסיסית  ההבנה  תחת  שחותר  מפתיע,  בכיוון  ממשיך  הספרי 

נשוב ונעיין בדרשתו:

מנין?  אויבך  שור  אחיך;  שור  אלא  לי  אין   — א(  כב,  )דברים  אחיך“  “שור 
תלמוד לומר: “אויבך“ )שמות כג, ד(, מכל מקום. אם כן למה נאמר “אחיך“? 

אלא מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר.35

דרשה זו בנויה משני שלבים. בשלב הראשון מברר הספרי את גבולות תחולתה של 
המצווה וקובע, שמן האמור בשמות כג, ד יש להסיק שהיא חלה גם על אבידתו 
על  שואל  הוא  שבו  השני,  לשלב  הספרי  עובר  זו  מסקנה  בעקבות  “אויבך“.  של 
‘אחיך‘?“. אם חובת השבת אבידה  לשונו של הכתוב: “אם כן למה נאמר  אודות 
זו חלה על אבדתו של  “אויבך“, מובן מאליו הדבר שמצווה  גם על אבידת  חלה 
נועד  “אחיך“  במונח  התורה  של  ששימושה  להניח  אפשרות  אפוא  ואין  “אחיך“, 
לסמן את גבולות תחולתה של המצווה. אם כך, לשם מה השתמשה התורה במונח 

זה? תשובתו של הספרי היא שהתורה “לא דברה אלא כנגד היצר“.
מה פשרה של תשובה זו? הטענה שהתורה “דברה כנגד היצר“ מופיעה במקומות 
לב  נטיית  מסמן  ש“היצר“  ברור  ומהם  התנאים,36  של  ההלכה  במדרשי  נוספים 

כאמור )לעיל, הערה 12(, “אחרים“ בלשונם של התנאים הוא כינוי לגויים.  34
ספרי לדברים, רכב )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 255(.  35

עיינו בספרא, קדושים ג, ט )על פי כ“י וטיקן 66 ]דפוס צילום, מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ תד[(;   36
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ביקשה  המדרשי,  המחשבה  הלוך  פי  על  שכנגדה,  האדם,  של  )ומובנת(  טבעית 
התורה לפעול. כך, למשל, לשון הכתוב בויקרא יט, כה, “ובשנה החמישית תאכלו 
את פריו להוסיף לכם תבואתו“, בסופה של פרשה המצווה להימנע מלאכול את 
פירות האילן במשך ארבע השנים הראשונות לנטיעתו )איסור “ערלה“(, נתפרשה 

בספרא כמכוונת “נגד היצר“:

“ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו“ )ויקרא יט, כה( ]...[ 
ר‘ עקיבה אומר: דיברה התורה כנגד היצר, שלא יהא אדם או‘: “הרי ארבע 

שנים אני מיצטער בו חינם“, לכך נא‘ “להוסיף לכם תבואתו“.37

השאלה הפרשנית שעליה מבקש רבי עקיבה לענות היא: מה תכליתן של המילים 
לתת  כנימוק, שתכליתו  אלה  מילים  להבין  יש  לדעתו,  תבואתו“?  לכם  “להוסיף 
אומר“(  אדם  יהא  )“שלא  להביע  החקלאי  שצפוי  והמובן,  הטבעי  לספק,  מענה 
של  פירושו  פי  על  התורה,  היגיון.  חסר  ונראה  רב  בהפסד  הכרוך  האיסור,  כלפי 
בהגיונה  ספק  להטיל  אותו  יביא  אדם  של  שיצרו  לאפשרות  מודעת  עקיבה,  רבי 
“כנגד היצר“ היא  ולכן  בו חינם!“(,  )“הרי ארבע שנים אני מיצטער  של המצווה 
“להוסיף  מיטיבה:  תכלית  לה  יש  אלא  שרירותית,  איננה  ערלה  שמצוות  מציינת 

לכם תבואתו“.38
באופן דומה נתפרשה לשון הכתוב בשמות לד, כד, “כי אוריש גוים מפניך ולא 

יחמד איש את ארצך“, בדרשה שמקורה ככל הנראה במכילתא דרשב“י:

“כי אוריש גוים מפניך ולא יחמד איש את ארצך“ )שמות לד, כד( — דברה 
ובתינו  ארצינו  מניחין  אנו  היאך  ישראל  יאמרו  שלא  היצר.  כנגד  תורה 
במקומותינו!  וישבו  אחרים  יבואו  שמא  לרגל,  ועולין  וכרמינו  ושדותינו 

לפיכך ערב להן הקב“ה: “ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות“.39

מכילתא דרשב“י לשמות לד, כד )מהדורת אפשטיין־מלמד, עמ‘ 223 ]על פי מדרש הגדול[(; 
מדרש תנאים לדברים כא, יא )מהדורת הופמן, עמ‘ 127 ]על פי מדרש הגדול[(. וראו י‘ רוזן־צבי, 
“‘דברה תורה כנגד היצר‘: דבי ר‘ ישמעאל ומקורו של יצר הרע“, תרביץ, עו )תשס“ז(, עמ‘ 47-42.

ספרא, קדושים, שם.  37
ורואה בה את עיקר פועלו של היצר, שאליו מתייחסת  פירושי מדגיש את המילה “אומר“,   38
הדרשה. טענת רבי עקיבה איננה שהיצר מסית את האדם שלא לקיים את המצווה, ושהתורה 
הייתה צריכה להתמודד עם הימנעות מקיום המצווה, אלא עם ספקות שהאדם עלול להביע. 

השוו לקריאתו של רוזן־צבי )לעיל הערה 36(, עמ‘ 42.
בהערותיו  מלמד,  שמעלה  האפשרות   .)36 הערה  )לעיל,  כד  לד,  לשמות  דרשב“י  מכילתא   39
למקום, שמא אין זה מקור תנאי אותנטי, אלא דרשה מפרי עטו של רבי דוד העדני, בעל מדרש 
הגדול, איננה משכנעת, לדעתי, שהרי דרשה דומה מצויה גם בספרי לדברים, נב )מהדורת 
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בדומה לדרשת הספרא גם דרשה זו מבקשת להשיב על השאלה בדבר התכלית של 
פעמים בשנה  “שלש  הציווי  בעקבות  הבא  ארצך“(,  את  איש  יחמד  )“ולא  משפט 
זה  היא שמשפט  הדרשן  טענת  ישראל“.  אלהי  ה‘  האדן  פני  את  זכורך  כל  יראה 
מהווה מענה לתמיהה על הגיונה של המצווה, שיצרו של אדם עלול לעורר: “היאך 
אנו מניחין ארצינו ובתינו ושדותינו וכרמינו ועולין לרגל, שמא יבואו אחרים וישבו 
במקומותינו!“. טענתו של היצר היא שהמצווה לעלות לרגל נראית בלתי מתקבלת 
על הדעת, כי לא ייתכן שאוכלוסייה שלמה תעזוב כליל את בתיה כאילו הם הפקר 
כל  יראה  בשנה  פעמים  “שלש  התורה:  של  מציוויה  לכאורה  כפי שעולה  לזרים, 
זכורך את פני האדן ה‘ אלהי ישראל“. טענתו של הדרשן היא שכמענה לטענתו 
המובנת והסבירה של היצר מבטיחה התורה: “ולא יחמד איש את ארצך“, ולשם כך 

נכתב משפט זה.
ממקורות אלה עולה כי הביטוי “דברה תורה כנגד היצר“ מבקש להעניק הסבר 
ביצועי  פרט  להוסיף  בא  הנדון  הכתוב  אין  לאמור:  הכתוב,  לשון  של  לתכליתה 
כלשהו לפרטי המצווה הנדונה, אלא תכליתו להיות מענה למחשבות ולרגשות של 
פקפוק, שעלולים להתעורר אצל האדם המצווה, בשל מה שעלול להיראות בעיניו 

כחסר היגיון במצווה האמורה.40
השבת  חובת  של  בהקשרה  לדברים  הספרי  טענת  את  להבין  עלינו  זאת  לאור 
אבדה גם לאויב. הספרי טוען שלשונה של התורה )“אחיך“( איננה מיועדת להוסיף 
מעורר  היצר  היצר.  למחשבות  מענה  להוות  ורק  אך  אלא  המצווה,  מפרטי  פרט 
פקפוק באשר להגיונה של המצווה, מפני שהדרישה להשיב אבידה ל“אויב“ נראית 

פינקלשטיין, עמ‘ 119(: “שמא יאמרו ישראל הרי אנו עולים להשתחוות, מי משמר לנו את 
ארצנו? אמר להם המקום: עלו, ושלכם אני שומר, שנאמר ‘ולא יחמד איש את ארצך בעלותך 

ליראות‘“.
יכולה להיות תרומה מסוימת לדיונו של רוזן־צבי באופיו של “היצר“  לפירוש המוצע כאן   40
ישמעאל“  רבי  מ“דבי  במקורות  “היצר“  של  טענותיו  רוזן־צבי,  לדעת  התנאיים.  במקורות 
הן בעלות אופי אנטינומי, בעוד שבמקורות מ“דבי רבי עקיבה“ הן מבטאות את נטיות הלב 
הטבעיות והמובנות של האדם. לאור הבירור שנעשה כאן אפשר שטיב טענותיו של היצר, כפי 
שהן מוצגות במקורות מ“דבי רבי עקיבה“, שונה אך במעט מטיב טענותיו כפי שהן מוצגות 
היצר  של  טענותיו  עקיבה“  רבי  מ“דבי  במקורות  גם  שכן  ישמעאל“,  רבי  מ“דבי  במקורות 
מערערות על תקפותן של המצוות, על ידי הצגת פקפוק בהגיונן. העמדות השונות נמצאות 
אפוא עומדות על רצף, ולאו דווקא בשני צדיו של מתרס. בכך יש גם כדי להסביר את העובדה 
שהמונח “יצר הרע“, שלדברי רוזן־צבי מאפיין דווקא את האסכולה של “דבי רבי ישמעאל“, 
69-61(, שהם  36[, עמ‘  ]לעיל הערה  רוזן־צבי  )ראו  נוכח במשנה, ומפותח מאוד בתוספתא 
חיבורים שמקובל לראותם כבעלי זיקה לאסכולה של “דבי רבי עקיבה“, כמו גם את העובדה 
להיות  לבסוף  הפכה  ישמעאל“,  רבי  “דבי  את  דווקא  מאפיינת  רוזן־צבי  שלדעת  שהגישה, 

הגישה הדומיננטית בספרות חז“ל.



181עדיאל שרמר / אחים אחרים

במבט ראשון בלתי מתקבלת על הדעת. כדי להתמודד עם פקפוק זה טורחת התורה 
ולכן המצווה  “אח“  בגדר  הוא  הכול,  ככלות  ה“אויב“, אחרי  להזכיר לאדם שאף 

להשיב לו את אבידתו איננה בלתי הגיונית.41

ה
של  גבולותיו  את  קבעה  התנאים  של  מדרשם  בבית  שרווחה  העקרונית  העמדה 
של  ביסודה  יהודי.  שאיננו  מי  את  ממנו  והוציאה  הישראלי  בעם  האחווה  מעגל 
עמדה זו ניצבת הכרעה ערכית יסודית, שנודעו לה השלכות מרחיקות לכת. ואולם, 
הוא  זה  ומהלך  זו,  עמדה  תחת  לחתירה  הדים  למצוא  ניתן  התנאים  של  בעולמם 
ביטוי  לידי  שבאה  זו,  חתירה  תרבותית.  מבחינה  פחותה  שאיננה  במידה  דרמטי 
בדרשת הספרי )כפי שהצענו לפרשה לעיל(, גלומה למעשה כבר בעמדתו של רבי 
יאשיה במכילתא דרבי ישמעאל, המחיל את מצוות השבת אבידה גם על אבידתו 
של גוי, בכך שהוא מזהה את “אויבך“, שעל השבת אבידתו מצווה התורה בשמות 
כג, ד, עם הגוי. שהרי עצם המעשה של השבת אבידה למי שנחשב אויב יש בו כדי 
לערער את ראייתו ככזה ולפתוח פתח להרחבת מעגל האחווה. ואולם, בדברי רבי 
יאשיה אין מהלך זה אמור בצורה מפורשת, ואפילו דרשת הספרי, שבה מתפרש 
שימושה של התורה במונח “אחיך“ כקביעה הצהרתית, שיש להתייחס אל האויב 
הנכרי.  הוא  מדברת  היא  שבו  שהאויב  במפורש  להודיענו  טורחת  איננה  כ“אח“, 
הטענה שביקשתי להציע במאמר זה היא שהשימוש של הספרי במונחים “אחיך“ 
ו“אויבך“ איננו תמים, אלא שואב את משמעותו מן האופן שבו הובנו מונחים אלה 
הזה  באופן  להבין את טענת הספרי  יש  לפיכך,  בית המדרש של התנאים.  בשיח 
מחוץ  שנמצא  מי  את  כמסמן  התנאים  של  בשיח  נתפס  ש“אויבך“  מאחר  דווקא: 
את  בדיוק  לערער  באה  הספרי  של  טענתו  הגוי,  דהיינו  ישראל,  עם  של  למעגל 

העמדה הזאת ולהכריז שגם אל הגוי ראוי להתייחס כאל אח.
השם  “קידוש  על  במאמרו  זה?  למהלך  ההיסטורי־תרבותי  ההקשר  הוא  מה 
השנייה  המאה  במהלך  כי  הר,  דוד  משה  ציין  הדריאנוס“  בימי  השמד  וגזירות 

כעין פירושו של בעל רבי אברהם גומבינר, בעל “זית רענן“, בפירושו לילקוט שמעוני, על   41
אתר: “כנגד היצר — שיאמר אויבך הוא, אל תשב לו, לכן כתבה התורה: מ“מ ]מכל מקום[ 
אחיך הוא“. נשים לב: הספרי איננו שואל מדוע התורה מצווה להשיב אבידה ל“אחיך“ )דבר זה 
נראה לספרי, כאמור לעיל, מובן מאליו משיקול של “קל וחומר“: אם ל“אויב“ מצווה להשיב 
ורק מדוע  וחומר שחובתו של אדם להשיב אבידה למי שאינו אויבו(, אלא אך  אבידה, קל 
השתמשה התורה בלשון “אחיך“. לשון אחר: השאלה איננה מופנית כלפי גוף המצווה, אלא 
כלפי שימוש הלשון של התורה. טענתו של הספרי היא שבהשתמשה במונח “אחיך“ הביעה 
התורה את דעתה, שאותו אחד שעלינו להשיב לו אבידה הרי הוא בגדר “אח“, ואפילו אם הוא 
“אויב“! השוו לפירושו של רוזן־צבי )לעיל הערה 36(, עמ‘ 44; וראו להלן, בנספח למאמר זה.
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רעיונות של “אחוות המין האנושי“ הלכו וכבשו להם מקום מרכזי בשיח הפוליטי 
בתרבות הרומית.42 רעיונות אלה ִאתגרו את חז“ל והם התמודדו עמם והגיבו להם 
בדרכים שונות.43 כך, למשל, הספרי לדברים נותן פתחון פה לתרעומתם של יהודי 
התקופה באומרו: “בשעת טובתם של ישראל אומות העולם מכחישים להם ועושים 
עצמם כאילו הם אחים“, בעוד ש“בשעת צרתם של ישראל אומות העולם מנכרים 
אותם ועושים עצמם כאילו אין מכירים אותם מעולם“.44 טענתו של הדרשן היא 
איננה אמתית, אלא משמשת  “אחוות המין האנושי“  שהאידאולוגיה הרומית של 

את הרומיים אך ורק מן השפה ולחוץ.
אופן אחר של דחיית הקריאה הרומית לאחווה בין יהודים לנכרים ניתן למצוא 
והצטרפו  “בואו  לישראל  הגויים  של  הצעתם  שבה  המפורסמת,  התנאית  בדרשה 

עמנו“ ו“נלכה עמכם“, נדחית מכול וכול:

שכך  מדוד“  דודך  “מה  להם:  ואומרים  ישראל  את  שואלים  העולם  אומות 
אתם מומתים עליו? — כענין שנאמר: “על כן עלמות אהבוך“, ואומר: “כי 
עליך הורגנו כל היום“ — כולכם נאים כולכם גיבורים! בואו ונתערבה יחד! 
צח  “דודי  אותו:  מכירים  ואתם  שבחו  מקצת  לכם  נאמר  אומרים:  וישראל 
כערוגת  “לחייו  מים“,  אפיקי  על  כיונים  “עיניו  פז“,  כתם  “ראשו  ואדום“, 
וכולו  ממתקים  “חכו  שש“,  עמודי  “שוקיו  זהב“,  גלילי  “ידיו  הבשם“, 
ממתקים“. כיון ששמעו אומות העולם נאותו ושבחו של הקדוש ברוך הוא 
אמרו להם: נבא עמכם! שנאמר: “אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך 
ונבקשנו עמך“. מה ישראל אומרים להם? אין להם חלק בו, “אני לדודי ודודי 

לי הרועה בשושנים“.45

 M.D. Herr, “Persecutions and Martyrdom in Hadrian’s Days”, Scripta Hierosolymitana, ראו  42
23 (1972), pp. 85–125

לדעת הר, שם, האידאולוגיה של קידוש השם היא סוג של תגובה לשיח הרומי. אני מקווה   43
לעסוק בנושא זה במקום אחר.

ספרי לדברים, שכב )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 371(.  44
ספרי לדברים, שמג )מהדורת פינקלשטיין, עמ‘ 399(. דרשה כמעט זהה מצויה במכילתא דרבי   45
ישמעאל, שירתא ג )מהדורת הורוויץ־רבין, עמ‘ 127(, שם היא ממוקמת בצמוד לפירושן של 
המילים “זה אלי ואנוהו“ שבשירת הים, המוצע על ידי רבי עקיבה. צימוד זה הביא חוקרים 
רבים להניח, כדבר המובן מאליו, שדרשתנו היא המשך דברי רבי עקיבה ולייחסה לו. ואולם, 
במכילתא דרשתנו קוטעת רצף של פירושים שונים למילה “ואנוהו“ )לפניה — פירושו של 
רבי עקיבה, ואחריה — פירושם של “חכמים“(, שאף לא אחד מהם זוכה לפיתוח או להרחבה 
עקיבה אלא תחיבה מעשה  רבי  לראות בדרשה חלק מדברי  מורה שאין  זו  עובדה  כלשהם. 
ידי עורך בלבד. העובדה שבספרי אין היא מיוחסת לרבי עקיבה מאשרת ניתוח זה. וראו ד‘ 
בויארין, “משהו לתולדות המרטיריון בישראל“, ד‘ בויארין ואחרים )עורכים(, עטרה לחיים: 
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כפי שראה היטב סטיבן פראד, הסירוב להצעת “אומות העולם“ נובע מחשש מפני 
אובדן הזהות היהודית הייחודית.46 כלומר: המדרש הזה מציג בפנינו את הפיתוי 
וגם  בו,  נגדו. הדרשן טוען: אנחנו עמו של הקב“ה, לגוים אין חלק  ואת המאבק 

אנחנו אפוא לעולם לא נהיה חלק מן הגוים.
הטענה  יהודים  בפי  מושמת  מגוונים  תלמודיים  בסיפורים  זאת,  לעומת 
שהפלייתם על ידי השלטונות הרומיים איננה ראויה דווקא משום שיהודים ונכרים 
הם “בני אב אחד“ ו“בני אם אחת“, כלומר “אחים“.47 סיפורים תלמודיים אחדים אף 
יהודי לשאינו  בין  היהודית המסורתית, המבחינה  נגד העמדה  ביקורת  משמיעים 
יהודי, ובכך נראים כמאמצים את האידאולוגיה הרומית.48 העובדה שסיפורים אלה 
ליהודי  נדרש  וכי  בהתפתחות,  שמדובר  מורה  אמוראיים49  במקורות  באים  כולם 
זמן כדי להפנים את העמדה התרבותית הרומית, שדגלה ברעיון כי  ארץ ישראל 
כל בני האדם הם כ“אחים“. ואולם, אם הניתוח שהוצע לעיל למקורות התנאיים 
שיש  להציע  נוכל  כי  דומה  נכון,  אבידה  השבת  מצוות  של  בגבולותיה  העוסקים 
כבר  האלה  האמוראיים  במקורות  רואים  שאנו  המהפכה  של  שורשיה  את  לאתר 

בדרשה התנאית שבספרי לדברים.

מחקרים בספרות התלמודית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי, ירושלים תש“ס, עמ‘ 
 D. Boyarin, Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, ;24
Stanford 1999, p. 111. ראו גם את המקבילה בשיר השירים רבה ז, ב )מהדורת דונסקי, עמ‘ 

.)152
 S.D. Fraade, From Tradition to Commentary: Torah and Its Interpretation in the ראו   46

Midrash Sifre to Deuteronomy, Albany 1991, p. 43
מגילת  נעם,  ו‘  וראו  באדר.  כח  תענית,  למגילת  סכוליון  ע“א;  יט  השנה  ראש  בבלי,  עיינו   47
תענית: הנוסחים, פשרם, תולדותיהם, בצירוף מהדורה ביקורתית, ירושלים תשס“ד, עמ‘ 312.
עיינו, למשל, בסיפור שבאבות דרבי נתן, נו“א, פרק טז )מהדורת שכטר, לב ע“א(, על רבי   48
בעקבות  ללילה.  לו  שניתנו  רומיות  נשים  עם שתי  מין  יחסי  לקיים  ברומא, שסירב  עקיבה 
עלבונן של הנשים מטיח הפקיד הרומי רם המעלה בפני החכם היהודי, שהתנהגותו היא בלתי 
מוסרית בעליל, מפני שהיא נובעת מסירוב להכיר בכך שכל בני האדם שווים: “לא בנות אדם 
כמוך הן? מי שברא אותך לא ברא אותן?“. העוקץ שבביקורת זו הוא בכך שדווקא רבי עקיבה 
הוא החכם שהכריז “חביב אדם שנברא בצלם“ )משנה, אבות ג, יד(! בסיפור יפהפה שנמצא 
בקהלת רבה יא, א מנוסחת הטענה הזאת בצורה מפורשת בזיקה למושג האחווה: רומאי שניצל 
מטביעה בים מבקש את עזרתם של יהודים, ומשנענע בסירוב הוא מטיח בהם: “לאו בר עשיו 
אחוכון אנא?“ ]כלום אין אני בן עשו אחיכם?[. אין ספק שהסיפורים האלה מזדהים עם הטענה 

הזאת ומקבלים אותה, ועל כן יש לראותם כביקורת פנימית.
על הדגשתה של עובדה זו אני חב תודה לשלמה נאה.  49
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נספח )להערה 41(
ישי רוזן־צבי, במאמרו העוסק במושג “יצר הרע“ בספרות התנאים, נדרש לדרשת 
פי  “על  לפרשה  והציע  הנוכחי,  המאמר  של  במוקדו  שעמדה  לדברים,  הספרי 
יצרך לעשות שונאך  ‘אם כפפת את  יוחאי:  המקבילה במכילתא דרבי שמעון בר 
אוהבך מבטיחך אני שאני עושה שונאך אוהבך‘“.50 משפט זה בא במכילתא דרשב“י 
השבת  שמצוות  המכילתא,  קבעה  ובה   )171 )עמ‘  לעיל  שצוטטה  לדרשה  תכוף 
אבידה חלה אך ורק על “אדם שהוא עמות עמך“, ולא על אבידת הגוי. לדעת רוזן־
זה קובעת דרשת הספרי שמצווה אכן לסייע גם לאויב, ולשון  צבי, “לפי פירוש 

‘אחיך‘ באה ללמד שעליך לנהוג אפילו באויב כאח“.51
הצעתו של רוזן־צבי מעוררת קושי משני היבטים. תחילה, לא ברור, אחרי ככלות 
הכול, כיצד הוא מבין את קביעת הספרי “לא דברה תורה אלא כנגד היצר“. כי אם, 
כדבריו, “לשון ‘אחיך‘ באה ללמד שעליך לנהוג אפילו באויב כאח“, דהיינו להשיב 
לו את אבידתו, את החיוב הזה הביע הספרי כבר בחלקה הראשון של הדרשה: “אין 
לי אלא אחיך, אויבך מנין? תלמוד לומר ‘אויבך‘“. מה הוסיפה אפוא פרשת השבת 
לאויב?  אבידה  להשיב  שמצווה  שמות,  בספר  האמור  על  דברים  שבספר  אבידה 
לעשות  יצרך  את  כפפת  )“אם  יוחאי  בר  שמעון  דרבי  במכילתא  האמור  המשפט 
אוהבך“( אכן מלמד שעל האדם  אני שאני עושה שונאך  אוהבך מבטיחך  שונאך 
לכוף את יצרו ולהשיב אבידה לשונאו, אבל, כאמור, בספרי מובעת דרישה זו כבר 
בחלקה הראשון של הדרשה, ולכן אין להבין את חלקה השני באותו האופן. ועוד: 
זוקק עיון: הואיל והוא בא בצמוד  המשפט הזה מן המכילתא דרשב“י, הוא גופו 
למהלך הפרשני שבו הדרשן מתאמץ להגדיר את “אחיך“ כמסמן את המעגל של 
העם היהודי, וכמוציא את הגוי — “יכול אף שלאחרים כן? תלמוד לומר: ‘אחיך‘. 
]יצאו אחרים שאינם  כל אדם שהוא עמות עמך  כך  מה אחיך שהוא עמות עמך, 
עמות עמך[. אם כפפת את יצרך לעשות שונאך אוהבך מבטיחך אני שאני עושה 

שונאך אוהבך“52 — לא ברור כלל כיצד מתקשר המשפט הזה לאמור לפניו.
כפי שציין רוזן־צבי )בעקבות מהדיריה של המכילתא דרשב“י, על אתר(, לואיס 
כי  ציין  ישמעאל,  דרבי  המכילתא  של  הנוסח  מסורת  על  במאמרו  פינקלשטיין, 
המאור“,  “מנורת  אלנקווה,  ר“י  של  בספרו  מצוטט  דרשב“י  במכילתא  זה  משפט 
בשם “מכילתא“.53 ואולם, פינקלשטיין באותו המאמר לא העתיק את נוסח הדרשה 
כפי שהיא מופיעה ב“מנורת המאור“, אלא רק ציין את דבר ציטוטה שם, ולפיכך 

ראו רוזן־צבי )לעיל הערה 36(, עמ‘ 44.  50
שם.  51

ראו לעיל הערה 32.  52
L. Finkelstein, “The Mekilta and Its Text”, PAAJR, 5 (1933-1934), p. 27, n. 13b ראו  53
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ברם,  לפירושה.  או  נוסחה  לבירור  תרומה  כל  כשלעצמה,  לדבריו,  בהפניה  אין 
בו  שיש  הדרשה,  בנוסח  חשוב  הבדל  מעלה  המאור“  שב“מנורת  הציטט  בדיקת 
ר“י  כותב  וכך  לדברים.  בספרי  האמור  לבין  בינה  היחס  על שאלת  להשפיע  כדי 

אלנקווה:

וגרסי‘ במכילתא: “כי תראה חמור שונאך“ וגו‘, אם כפפת את יצרך לעשות 
ה‘  “ברצות  דכתי‘  אהובך]![,  שונאך  שאעשה  אני  מבטיחך  אהובך]![  שונאך 

דרכי איש גם אויביו ישלים אתו“.54

“כי  המילים:  הן  הזה,  הנוסח  פי  על  הדרשה  מוסבת  שעליו  המתחיל“,  ה“דיבור 
“כי  הפסוק  איננו  זה  פסוק  ה.  כג,  בשמות  הכתוב  דהיינו  שונאך“,  חמור  תראה 
תפגע שור אויבך“, שעליו באה דרשת המכילתא דרשב“י המבחינה בין “אויבך“ 
ל“אחיך“, אלא הפסוק שאחריו! מכאן שמשפט הסיום בדרשת המכילתא דרשב“י 
אוהבך  שונאך  לעשות  יצרך  את  כפפת  )“אם  הגדול  במדרש  המועתק  בנוסחה 
מבטיחך אני שאני עושה שונאך אוהבך“( איננו המשך לאמור לפניו, אלא מקורו 
במדרש על הפסוק הבא. אכן, מתוך לשונו של משפט זה גופו — “אם עשית שונאך 
אוהבך“ וכו‘ — ניכר שמקורו בדרשה על הכתוב הבא )שבו מדובר במפורש ב“חמור 

שונאך“(, ולא בדרשה העוסקת ב“שור אויבך“.
נוסח  לפניו;  הנדון לאמור  אי־התחברותו של המשפט  נתונים אלה —  שלושה 
זה  גופו — מורים שאין משפט  הציטוט שב“מנורת המאור“; ולשונו של המשפט 
חלק מן הדרשה על המילים “שור אויבך“. משום כך יש להיזהר מלהזקיק משפט 

זה לאמור בדרשה שבספרי לדברים ולפרש את הספרי על פי המכילתא דרשב“י.

ראו ישראל בן יוסף אלנקווה, מנורת המאור )מהדורת ה“ג ענעלאו, ניו יורק תר“ץ(, חלק ד,   54
עמ‘ 304. בדפוס הצילום של חיבור זה, שיצא לאור בהוצאת מקור, בירושלים בשנת תשל“ב, 

הקטע מצוי בכרך ה, עמ‘ 304.
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 מעמד הנכרי במדינת ישראל 
בפסיקת רבני הציונות הדתית

אריאל פיקאר

א. מבוא
והיחס אליו מעסיקה את המסורת היהודית מן המקרא1  שאלת מעמדו של הנכרי 
ומעשיים  פוליטיים  פילוסופיים,  היבטים  בעלת  והיא  אנו  לימינו  ועד  חז“ל2  דרך 
בתחומים רבים. מאמר זה יעסוק בעמדותיהם של רבנים השייכים למחנה הציונות 
שהן  כפי  ישראל  במדינת  הלא־יהודיים  האזרחים  של  מעמדם  אודות  על  הדתית 
עם  חדש  מימד  קיבל  הנכרי  של  במעמדו  העיסוק  ההלכתית.  בכתיבה  משתקפות 
להקים  האפשרות  נוצרה  רבים  דורות  זה  לראשונה  ישראל,  מדינת  של  הקמתה 
מדינה יהודית ריבונית. ברור היה לכול שמדינה זו עתידה להיות מדינה דמוקרטית 
מערבית המבוססת על ערכים מודרניים של חירות ושוויון אזרחיים לכלל תושביה 
שבין  היחס  עם  והגותית  הלכתית  התמודדות  דרש  זה  מצב  לא־יהודים.  גם  ובהם 
כי  היה  הדתית  הציונות  אנשי  של  חלומם  דתיים.  ורעיונות  דמוקרטיות  תפיסות 
מדינה זו תתנהל לפי ההלכה היהודית, ואחת מן השאלות שהעסיקה רבנים מקרב 
התייחסו  רבים  אנשי הלכה  היהודית.  הנכרי במדינה  הייתה מעמדו של  זה  ציבור 
לנושא זה, והוא לא ירד מסדר היום הרבני עד ימינו. במאמר זה אני מבקש לעקוב 
אחר השיח ההלכתי בנושא ולעמוד על הזיקה שבין המציאות המדינית והביטחונית 
והשקפת העולם האידאולוגית ובין הדיון ההלכתי. הטענה המרכזית שאני מבקש 

בני  להיכנס  עתידים  שאליה  הארץ  יושבי  לנכרים  דברים,  ספר  ובעיקר  המקרא,  של  יחסו   1
נוקשה וחסר פשרות. המקרא חוזר ומדגיש את המאבק העיקש אותו יש לנהל  ישראל הוא 
אתרי  את  להשמיד  יש  לפיכך  ט(.  יח,  )דברים  תועבות  כעושי  אותם  מתאר  המקרא  עמם. 
הפולחן שלהם ואסור לקשור אתם קשרים חברתיים )דברים ז, ב; ה(. בהמשך נאמר במפורש 

כי יש להשמיד את העמים הללו עצמם )דברים כ, י; טו-טז(.
מהיותם  נובע  הארץ  גויי  כלפי  הסובלנות  שחוסר  הסוברת  העמדה  נתקבלה  חז“ל  בספרות   2
עובדי עבודה זרה, אך אם הם אינם עובדי עבודה זרה הם זכאים ליחס אחר לגמרי. עמדת חז"ל 

סוכמה ע"י הרמב"ם במשנה תורה, הלכות מלכים, פרק ו.
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להציג היא כי המצב הגאופוליטי שלאחר מלחמת ששת הימים, שבו תושבים ערבים 
חיים תחת ריבונות ישראל ללא זכויות אזרח, דרש התמודדות הלכתית חדשה. 

פוסקי הלכה ציונים בני דור הקמת המדינה ניסחו מהלכים הלכתיים המאפשרים 
על  העיקרית  השאלה  מבחינתם,  המדינה.  אזרחי  לנכרים  מלא  זכויות  שוויון  מתן 
אודות מעמדם של נכרים במדינת ישראל היא דתית וקשורה בשאלת הגדרתם הדתית 
של הנכרים כעובדי עבודה זרה או כאלה שאינם עובדי עבודה זרה. בני הדור הצעיר 
אמונים  גוש  של  והאידאולוגיה  קוק  יהודה  צבי  הרב  בהשראת  עוצבה  שמחשבתם 
עוסקים בשאלת מעמדם הלאומי של הערבים בישראל ובמאבק הלאומי על הארץ, 
והם נוקטים בקו הלכתי המונע מנכרים שוויון זכויות. שינוי זה בשיח ההלכתי נועד 
להצדיק את האידאולוגיה הפוליטית של הציונות הדתית נוסח גוש אמונים הדורשת 
הימים  ששת  במלחמת  שנכבשו  האזורים  כל  על  הישראלית  הריבונות  את  להחיל 
מבלי לתת לתושבי אזורים אלו שאינם יהודים זכויות אזרח מלאות במדינת ישראל. 

ב. “נכרי שאינו עובד עבודה זרה ]...[ אין למנוע ממנו הישיבה בארץ 
ישראל“ — עמדתו של הרב יצחק הרצוג

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לארץ ישראל בעת הקמת המדינה, היה 
הראשון שעסק במעמדו של הנכרי במדינת ישראל העתידה לקום. הרב הרצוג עסק 
הוא כתב  גיבושה של החוקה  פי התורה. לשם  ישראל על  בתכנון חוקה למדינת 
ספר שמטרתו בירור העניינים ההלכתיים המרכזיים הנדרשים לכינונה של חוקה 
כזו. ברור היה לרב הרצוג שהמדינה שתקום תהיה מדינה דמוקרטית, ולפיכך ניסה 
למצוא דרך הלכתית שתוכל לתת לגיטימציה לערכים הדמוקרטיים. כך הוא כתב 

בדברי הפתיחה לספרו: 

המטרה העיקרית שלי היתה להראות שקיימת אפשרות ליצור תחוקה למדינה 
לתורתנו  בניגוד  פרט  בשום  יהא  שלא  משפטי  משטר  בה  ולכונן  היהודית 
ההכרעה  בעת  זו,  במלאכת שמים  נתרפה  ושלום,  חס  אם,  כי   ]...[ הקדושה 
הזאת, חס ושלום, שהרוב הגדול של הישוב יתייאש, חס ושלום, מן התורה, 
ויאמץ לו לבלי התחשב עם תורת קדשנו, שורש נשמתנו, איזו תחוקה גויית 

מודרנית מן המוכן ]...[ וזה כבר בעצמו יהא הרס פנימי גמור ]...[“.3 

מדובר אפוא בגישה המבקשת למצוא את הדומה בין השקפת העולם הדמוקרטית 
ובין העמדה הדתית הלכתית כך שהציבור הרחב, החילוני בעיקרו, יאות לקבל על 

עצמו חוקה יהודית.

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, תחוקה לישראל על־פי התורה, ירושלים תשמ“ט, כרך א, עמ‘ 1.  3
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“זכויות  הם:  זה  בהקשר  הרצוג  הרב  מברר  שאותם  הראשונים  הנושאים 
בפרק  כבר  בימינו“.5  נכרים  של  ציבוריים  ו“מינויים  ההלכה“,4  לפי  המיעוטים 
שהחלטת  ורהפטיג,6  זרח  שכתב  דברים  בעקבות  מסביר,  הוא  הספר  של  הראשון 
האומות המאוחדות המאפשרת את הקמתה של מדינת ישראל מחייבת מתן זכויות 
המדינה  שהקמת  לפנינו  “הנה  ורסאי:  חוזה  ברוח  ולאומיים  דתיים  למיעוטים 
אפוא,  כן  אם  ההוא.  החוזה  ברוח  ההן  הזכויות  בהבטחת  בהרבה  תלויה  היהודית 
בואו ונברר מהו המצב המשפטי והמדיני של התושב הלא יהודי“.7 נושא זה הוא 
 ]...[ המדינה  של  הדמוקרטי  האופי  עם  ביותר  הקשה  “הדבר  הרצוג  הרב  בעיני 
שהאומות המאוחדות בודאי יעמדו על זה בכל תוקף שעל כל פנים בשטח המדיני 
והאזרחי והמשפטי לא תקופחנה זכויות המיעוטים, ושיהא להם חופש גמור לקיים 
את הדתות שלהם ואת החינוך של העדות שלהם“.8 כלומר, הצורך ביצירת התאמה 
בין ההשקפה הדמוקרטית של אומות העולם שאפשרו את הקמת המדינה היהודית 

ובין ההלכה היהודית הוא הכרחי לצורך הקמתה של המדינה.
את הפרק השני של הספר, פרק העוסק בזכויות המיעוטים לפי ההלכה, פותח 
הרב הרצוג באמירה כי הדרך היחידה להתאזרחות מלאה על פי ההלכה היא הגירות, 
“כלומר, נכרי שקיבל עליו דת ישראל בבית דין של ישראל, כפי חוקי תורת ישראל, 
גירות  ישראל(.  בעם   Naturalization )נטורליזציה  התורה  עפ“י  ההתאזרחות  זוהי 
של  אחרת  תורה  הדתיים  החוקיים  במקורותינו  לנו  ואין  בגלות,  גם  קיימת  כזאת 
התאזרחות חוץ מזו“.9 אך ישנו גם מעמד ביניים — “גר תושב“. זוהי לדבריו של 
הגבוה  המעמד  זהו  חלקית“.10  התאזרחות  כאילו  בחלק,  גירות  “מעין  הרצוג  הרב 

ביותר שיכולים לזכות בו תושבי הארץ שאינם יהודים ואינם מעוניינים להתגייר. 
כללים  שקיימים  מפני  בעייתית  היא  תושב  כגר  אלו  של  הגדרתם  שגם  אלא 
זרה  עבודה  בהלכות  תושב.  גר  למעמד  אדם  של  קבלתו  בדבר  נוקשים  הלכתיים 

ניסח הרמב“ם את הדברים כך:

ונניח אותם  אין כורתין ברית לעובדי עבודה זרה כדי שנעשה עמהן שלום 
לעבדה, שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתה או יהרגו, ואסור 

שם, פרק שני.  4
שם, פרק שלישי.  5

ראו זרח ורהפטיג, “על היחסים עם המיעוטים הלא יהודיים בישראל“, שנה בשנה )תשמ“ב(,   6
עמ‘ 299-295.

הרב הרצוג )לעיל הערה 3(, עמ‘ 3.  7
שם, עמ‘ 12.   8
שם, עמ‘ 13.  9

שם, שם.  10
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לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם, לפיכך אם ראה גוי עובד עבודה זרה אובד 
או טובע בנהר לא יעלנו, ראהו לקוח למות לא יצילנו אבל לאבדו בידו או 

לדחפו לבור וכיוצא בזה אסור מפני שאינו עושה עמנו מלחמה.11 

בהמשך דן הרמב“ם במושג “דרכי שלום“ ובאבחנה שבין עובדי עבודה זרה לבין 
מי שמוגדר “גר תושב“:

מפרנסים עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, ואין ממחין בידי עניי 
ביום  ואפילו  בשלומן  ושואלין  שלום,  דרכי  מפני  ופאה  שכחה  בלקט  גוים 
אידם מפני דרכי שלום, ואין כופלין להן שלום לעולם ]...[ אין כל הדברים 
הגוים  שיד  בזמן  או  האומות  לבין  ישראל  שגלו  בזמן  אלא  אמורים  האלו 
תקיפה אבל בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם אסור לנו להניח גוי 
עובד עבודה זרה בינינו, אפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום 
לסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח 
שנאמר לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה, ואם קיבל עליו שבע מצות הרי 
זה גר תושב, ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן 

היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד.12 

עצמו  על  לקבל  עליו  בארץ,  לשבת  יכול  אינו  זרה  עבודה  העובד  נכרי  כלומר, 
מצוות בני נח ולהיות לגר תושב. אלא שמעמד זה מוענק רק בזמן שמצוות היובל 

נוהגת.13 
כלומר  הארץ“,  בישיבת  לו  משוה  “איני  וכתב:  הרמב“ם  על  השיג  הראב“ד 
לדעתו מי שקיבל עליו שבע מצוות בני נח יכול לישב בארץ ישראל ואין הדבר 
תלוי בקיומו של היובל. ר‘ יוסף קארו, בפירושו כסף משנה להלכה זו של הרמב“ם 
בזמן  גר תושב  לומר שאע“פ שאין מקבלין  “טעמו  דברי הראב“ד:  כתב בהסבר 

רמב“ם, משנה תורה )מהדורת פרנקל(, הלכות עבודה זרה י, א. דברים אלו עומדים בסתירה   11
)ראו ציטוט בהערה הבאה( שם נאמר שיש להרוג מי  י  לדברי הרמב“ם בהלכות מלכים ח, 

שאינו מקבל שבע מצוות בני נח. 
רמב“ם, משנה תורה )מהדורת פרנקל(, הלכות עבודה זרה י, ה-ו.  12

בהלכות מלכים תיאר הרמב“ם את “גיורו“ של “גר תושב“: “וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה   13
לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח, וכל מי שלא יקבל יהרג, והמקבל אותם 
הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים ]...[ כל המקבל שבע 
מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל 
אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב“ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם 
נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם אלא 

מחכמיהם“ )הלכות מלכים ח, י-יא(.
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שאין היובל נוהג אם קבל שבע מצות למה ימנעו אותו מישיבת הארץ הא ליכא 
למיחש ביה פן יחטיאו. ולדעת רבינו נראה לומר דאין הכי נמי שאם מעצמו קיבל 
עליו שבע מצות שאין מונעין אותו מישיבת הארץ ולא בא לומר אלא שאין בית 
דין מקבלין אותו“. כלומר לדעת הכסף משנה, גם הרמב“ם מסכים שנכרי שקיבל 
עליו שבע מצות יכול לישב בארץ ישראל אף שאינו זוכה למעמד של גר תושב. 

הרב הרצוג מבקש להסתמך על עמדתו של הראב“ד החולקת על דברי הרמב“ם 
ועל פרשנותו של הכסף משנה על דברי הרמב“ם. לדעתם, מותרת הישיבה בארץ 
גר תושב. הרב הרצוג מתבסס  זרה אף שאינו במעמד  לנכרי שאינו עובד עבודה 
גם על עמדתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק שקבע כי איסור “לא תחנם — לא 
תתן להם חניה בקרקע“14 אינו חל על נכרי שאינו עובד עבודה זרה אף שאינו גר 
לנכרים  יהודים  קרקעות  של  המכירה  היתר  מעמודי  אחד  היא  זו  עמדתו  תושב. 
בארץ ישראל בשנת השמיטה. הרב קוק התייחס באופן מפורש למוסלמים: “ובפרט 

אומה שלמה המוחזקת בכך ע“פ דתה“.15

על  לסמוך  ניתן  כי  סובר  הרצוג  הרב  הארץ?16  תושבי  הנוצרים  של  מעמדם  מהו 
המאמינים  נכרים  כלומר  השיתוף,17  על  נצטוו  לא  נח  בני  כי  הקובעת  הדעה 
באלוהים אך מאמינים גם בכוחות אחרים, כגון בשילוש הנוצרי, אינם עוברים על 
איסור עבודה זרה שעליו נצטוו בני נח. לפיכך ניתן להשלים עם הימצאותם של 
נוצרים בארץ ישראל ואין חובה לגרשם. הרב הרצוג מרחיק לכת אף יותר וקובע 
שמסיבה זו ניתן לאפשר, במצב הפוליטי המסובך שבו נמצאת מדינת ישראל, אף 

לנוצרים קתוליים לקיים את הפולחן שלהם.
של  “ברובו  אחרת:  טיעונים  למערכת  הרצוג  הרב  עובר  הפרק18  של  ח  בסעיף 
הפרק הקודם לא הודגש כל צרכו המצב כמו שהוא, ]...[ ועתה הגיע הזמן להסתכל 
על המצב כמו שהוא ממש ולבחון את ההלכה מתוך אותה ההסתכלות הריאלית“.19 
כלומר עד כה הובאו טיעונים הלכתיים ברמה התאורטית ומכאן יש לעבור לסוג 

רמב“ם, משנה תורה, הלכות עבודה זרה י, ד.  14
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, משפט כהן, ירושלים תשכ“ו, סימן נח.  15

בעניין מעמדם של הנוצרים בפסיקה ההלכתית, ראו: אביעד הכהן, “נצרות ונוצרים בעיניים   16
רבניות בעת החדשה: מהרב קוק ועד הרב עובדיה יוסף“, מחנים, 15 )תשס“ד(, עמ‘ 123-88; 
הרב שלמה אבינר, “יחס היהדות אל העולם הנוצרי“, תחומין, ח )תשמ“ז(, עמ‘ 370-368; דרור 
פיקסלר וגיל נדל, “האם הנוצרים בימנו עובדי עבודה זרה הם?“, תחומין, כב )תשס“ב(, עמ‘ 

.78-68
ראו הגהת הרמ“א לשולחן ערוך, אורח חיים, סימן קנו, א.  17

הרב הרצוג, )לעיל הערה 3(, עמ‘ 18.  18
שם, שם.  19
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של  הסכמתן  בזכות  מתאפשרת  ישראל  מדינת  של  הקמתה  שיקולים.  של  אחר 
האומות המאוחדות, המשך קיומה של המדינה תלוי בתמיכתן של אומות המערב 
הנוצריות. לא ניתן אפוא מבחינה מדינית לקיים במדינת ישראל משטר המפלה מי 
שאינם יהודים. אף אם ההלכה במקורה הייתה דורשת אפליה שכזו, הרי משיקולים 
הקטגוריה  תחת  ואף  איבה“  “משום  הקטגוריה  תחת  בהלכה  המנוסחים  קיומיים 

“פיקוח נפש“ אין להפלות נכרים אפילו שהם עובדי עבודה זרה ממש.
בהמשך מציע הרב הרצוג לראות את הקמתה של מדינת ישראל לא כריבונות 
יהודית מוחלטת אלא כשותפות שהוצעה לנו על ידי אומות העולם: “הרי זה כאילו 
לנו  לידי הסכמה לתת  עובדי אלילים,  נניח אפילו  גוים,  ידוע באו  תיווך  ידי  על 
להקים ממשלה משותפת באופן שתהיה לנו עליונות ידועה וששם המדינה יקרה 
על שמנו. כלום הייתה על מדינה זו תורת מלכות ישראל באותה המידה של מלכות 
החלטות  לקבל  ריבונית  אינה  ישראל  מדינת   20.“]...[ ושלמה  דוד  כימי  ישראל 
הנוגדות את האינטרסים של שותפיה הנכרים, ואם כן אין בכוחה לקיים את ההלכה 

באותם תחומים שעליהם אין את הסכמת האומות.
טיעונים.  מערכות  שתי  בין  עובר  הרצוג  הרב  הפרק;  למבנה  לב  לשים  יש 
נוקט  הרצוג  הרב  הנכרי.  של  למעמדו  ביחס  העקרוני  במישור  עוסקת  הראשונה 
בעמדה מתונה המאפשרת ללא־יהודים שאינם עובדי עבודה זרה להתגורר בארץ 
ישראל, וזאת לגבי מוסלמים ואף לגבי נוצרים. מערכת הטיעונים השנייה עוברת 
את  הרצוג  הרב  מבהיר  שבו  הפוליטי־ראלי  למישור  ההלכתי־עקרוני  המישור  מן 
בשתי  השימוש  המדיניות.  יכולותיה  ואת  ישראל  מדינת  של  הבינלאומי  מעמדה 
מערכות טיעונים מספק הגנה מרבית על העמדה שנוקט הרב. מצד אחד הוא מבקש 
פרשנות  על  נשענת  זו  שדעה  אלא  לנכרים,  היחס  בדבר  עקרונית  עמדה  להציג 
הלכתית שנויה במחלוקת. לשם כך הוא נזקק לסוג הטיעונים השני — הפוליטי־
ראלי שמהווה תשובה גם לאלו שאינם מקבלים את הפרשנות העקרונית של הרב 

הרצוג ביחס לנכרים. 
הנכרים  של  הפוליטי  למעמדם  מתייחס  הרצוג  הרב  אין  הדברים  מהלך  בכל 
בכך  ביטוי  לידי  באה  זה  מעניין  ההתעלמות  הלאומיות.  ולשאיפותיהם  בישראל 
שאין הוא דן כלל בסכסוך הישראלי־ערבי. אדרבה, היחס למוסלמים קל יותר מן 
שנראה  כפי  זרה.  עבודה  עובדי  אינם  בוודאי  שהמוסלמים  מפני  לנוצרים  היחס 
בהמשך, שאלות מסוג זה יטרידו את הדור הבא של אישי ההלכה הציונים. לדעת 
הרב הרצוג, מעמדם האזרחי של הנכרים היושבים בארץ ישראל אינו שונה משל 
של  מינוים  שאלת  הוא  הלכתי  בירור  מקדיש  הוא  שלו  היחיד  הנושא  היהודים. 
 ]...[ גרים  מקהל  מלך  מעמידים  “אין  כתב:  הרמב“ם  ציבוריים.  לתפקידים  נכרים 

שם, עמ‘ 20.  20
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יכולים  מלידה  יהודים  רק  שבישראל“.21  שררות  לכל  אלא  בלבד  למלכות  ולא 
אינו  גר צדק  והוא  נכרי שהתגייר  ואפילו  להתמנות לתפקיד של שררה בישראל 
ביותר  משמעותית  אפליה  כמובן  זוהי  ציבורית.  הנהגה  לתפקידי  להתמנות  יכול 
זה טוען הרב  שלא תיתכן במדינה דמוקרטית מודרנית. כדי להתמודד עם אתגר 
הרצוג שהאיסור למנות נכרי לתפקידים ציבוריים חל רק כאשר מדובר במינוי לכל 
החיים ולא למינוי לזמן קצוב כפי שמקובל במשטר דמוקרטי. כמו כן יש להבחין 
ובין מינוי אדם לתפקיד ציבורי על  בין “שררה“ שהיא מינוי הנכפה על הציבור 
לתפקידים  אנשים  הממנים  אלו  הם  הציבור  נבחרי  דמוקרטי.  באופן  הציבור  ידי 
כשררה.  נחשבים  ואינם  הציבור  קבלת  פי  על  הם  אלו  מינוים  ולפיכך  ציבוריים, 
בכך פותר הרב הרצוג עניין זה.22 הוא מתעלם מהלכה אחרת המופיעה ברמב“ם, 
הרמב“ם:  כותב  שעליהם  נח,  בני  מצוות  שבע  עליהם  שקיבלו  בנכרים  העוסקת 
“שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבושים תחת ידם, 
ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם“.23 בהמשך נראה שהלכה זו תידון על 

ידי הדור הבא של הפוסקים.

ג. “אין אנו בגדר יד ישראל תקפה“ — עמדתו של הרב שאול ישראלי
במאמר  ישראלית“  במדינה  הנכרי  “מעמד  בשאלת  עסק  ישראלי24  שאול  הרב 
שפורסם לראשונה בכתב העת “התורה והמדינה“.25 בפסקת ההקדמה של המאמר 
כותב הרב ישראלי: “בבואנו לברר אי אלה מהלכות אלה שיש להם משמעות מעשית 
בימינו, מחויבים אנו לזכור שהיחס החשדני לנכרי הנהו אך ורק על יסוד הדעות 
המשובשות שהוא נושא בתוכו, ולא בשום פנים לאדם באשר הוא אדם שבקרבו.“26 
בכך קובע הרב ישראלי עמדה ערכית עקרונית ביחס לנכרי, אך בעולמה של הלכה 
אין די בכך ויש להתמודד עם מקורות הלכתיים קדומים. העמדה המרכזית שאתה 
צריך להתמודד בהקשר זה, כפי שראינו בדבריו של הרב הרצוג, היא עמדתו של 
הרמב“ם הסובר שאסור לנכרי לשבת בארץ ישראל אף אם אינו עובד עבודה זרה 

רמב“ם, משנה תורה, הלכות מלכים א, ד.  21
נכרים  “מינוי  זולדן,  יהודה  הרב  ראו  נכרים,  למינוי  ביחס  הרצוג  הרב  של  עמדתו  בעניין   22

לתפקידים ציבוריים“, תחומין, כג )תשס“ג(, עמ‘ 357-348.
רמב“ם, משנה תורה, הלכות מלכים ו, ד. הציטוט השלם מופיע לעיל הערה 2.  23

הרב שאול ישראלי )1995-1909( היה רבו של כפר הרוא“ה, ייסד וערך את כתב העת “התורה   24
והמדינה“ וכיהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול וכראש ישיבת מרכז הרב.

ז-ח  והמדינה,  לאור התורה“, התורה  ישראלית  הנכרי במדינה  “מעמד  ישראלי,  הרב שאול   25
)תשט“ו-תשי“ז(, עמ‘ צו-קכ. המאמר התפרסם שוב בספרו של הרב ישראלי, עמוד הימיני, תל 
אביב תשכ“ו, סימן יב. ציוני העמודים להלן הם מתוך המהדורה השנייה שיצאה לאור בשנת 

תשנ“ב על ידי מכון ארץ חמדה, ירושלים.
הרב ישראלי, מעמד הנכרי )תשנ“ב( )הערה קודמת(, עמ‘ קכא.  26
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אלא אם הוא גר תושב. מעמד זה של גר תושב אינו קיים בימינו מפני שהרמב“ם 
בהן  לעמוד  ניתן  שלא  וכו‘(  יובל  מישראל,  שלושה  בפני  )קבלה  דרישות  מציב 
בזמן הזה. בשונה מהרב הרצוג, אין הרב ישראלי מסתפק בהסתמכות על עמדתו 
החולקת של הראב“ד,27 הסובר שאיסור הישיבה בארץ אינו תקף עבור נכרי השומר 

את מצוות בני נח אף שאינו גר תושב, אלא נוקט בקו הלכתי אחר.
הרב ישראלי קובע שהמצווה לגרש את הנכרים מארץ ישראל היא חלק ממצות 
המוטלת  מצוה  שהיא  “מכיון  ולכן  הפרט,  על  ולא  הכלל  על  המוטלת  המלחמה 
על הכלל אין חיוב זה אלא כשיש רוב ישראל בארץ“.28 בנוסף לכך, מחדש הרב 
כל עובדי עבודה זרה מארץ ישראל, ולכן: “אם  ישראלי, המצווה היא לגרש את 
אין יד ישראל תקיפה היינו שאמנם יכולים להוציא איזה מהעכו“ם אבל אין בכוחם 
זו קיימת גם כלפי אלה שיכולים להוציאם, כיון  להוציא כולם, גם אז אין מצוה 
שישארו עוד מהעכו“ם לגור בארץ מבלי אפשרות להוציאם“.29 לאחר הצבת תנאים 

אלו יכול הרב ישראלי להגיע למסקנה ביחס למדינת ישראל: 

המדינה  ביד  הכח  יש  אחר  או  זה  בודד  מקרה  שמבחינת  אף  זמננו  ולענין 
]לגרש נכרים, א“פ[, אין חיוב לעשות זאת כי אין אנו בגדר יד ישראל תקיפה, 
אם מצד החשש של סיבוך במלחמה כפי שצדדנו בהתחלה בדברי הרמב“ם, 
ואם כפי המסקנא מכיון שאין רוב ישראל בארץ ואף הארץ אינה כולה בידינו 
מהארץ,  כליל  הוצאתם  של  זה  מצוה  לקיים  ישראל  לכלל  באפשרות  ואין 

ממילא אין החיוב גם כלפי אותם מקומות שיד ישראל תקיפה.30 

נקיטת  את  ישראלי  לרב  מאפשרים  הרמב“ם  בהבנת  אלו  לכת  מרחיקי  חידושים 
במדינת  זרה,  עבודה  עובדי  הם  אפילו  נכרים,  של  ישיבתם  את  המתירה  העמדה 
ישראל. בשונה מהרב הרצוג שביסס את ההיתר על כך שהנכרים שבארץ ישראל 
אינם נחשבים עובדי עבודה זרה, הרב ישראלי בונה את ההיתר על חוסר היכולת 

בפרק ד של המאמר הרב ישראלי מפרש את מחלוקת הרמב“ם והראב“ד ביחס לגר תושב בזמן   27
הזה: “שלרמב“ם המצוות שהיו עליהם הופקעו והותרו לגמרי מצד גדר מצווה ועושה וכנ“ל. 
וממילא קבלת המצוות של בני נח היא ממש גירות חדשה. ע“כ היא מוגדרת בתנאים, ובזמן 
ז‘ המצוות לא נפקע  זו נוהגת. מה שאין כן לראב“ד חיוב של  שאין היובל נוהג אין גירות 
מעולם. וע“כ לא שייך בהם מושג גירות כלל, ולא שייך ממילא גם להגביל קבלתם רק לזמן 

היובל, שהרי תמיד מחויבים הם בהם“ )ישראלי ]לעיל הערה 25[, עמ‘ קלט(.
שם, עמ‘ קכח. הרב ישראלי משווה את מצוות המלחמה למצוות בניין בית המקדש כדברי בעל   28

ספר החינוך )מצווה צה(.
שם, שם.  29
שם, שם.  30
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הפוליטית־מעשית של המדינה. משום כך אין הוא נזקק כלל לדיון ביחס לאסלאם 
ולנצרות. 

גם הרב ישראלי, כמו הרב הרצוג, אינו עוסק בצדדים הפוליטיים של הסכסוך 
הישראלי ערבי. הוא דן31 בשאלת מעמדם האזרחי של התושבים הלא־יהודים סביב 
שתפקידי  הרצוג  לרב  בדומה  וקובע  ניהול,  לתפקידי  נכרים  של  מינוים  סוגיית 
שלטון הנתונים לבחירה דמוקרטית ואינם עוברים בירושה אינם כלולים באיסור 

השררה. 
הרב ישראלי מתעלם גם הוא מן ההלכה המפורשת ברמב“ם בדבר קבלת המס 
והעבדות של הנכרים בארץ ישראל. בהקשר זה כדאי לשים לב לדברים שכתב 
הרב  של  לדבריו  ביחס  המאמר,  בהמשך  תידון  שעמדתו  אבינר,  אלישע  הרב 

ישראלי:

שאלתי אותו על אחד מפרקי ספרו ‘עמוד הימיני‘ הדן במעמדם של הנכרים 
במדינת ישראל. נושא הדיון הוא, האם מותר למנות נכרי לתפקיד ציבורי. 
שהם  למינויים  רק  מתייחס   ]...[ שהאיסור  כתב  שאול[  רבי  ]הגאון  הגר“ש 
]...[ שאלתי את הגר“ש מדוע אין הגבלה על מינוי נכרים  בבחינת “שררה“ 
לתפקיד ציבורי מצד החובה להטיל מס ועבדות ]...[ לאחר משא ומתן הלכתי 
קצר, דחה הגר“ש את דברי על הסף, והוסיף שאין לקבלם מפני שלפי דברי, 
נוכחותם של  נוהגים כשורה בכך שאנו מאשרים את  ואיננו  חוטאים  כולנו 

נכרים בבית המחוקקים!32

הרב אבינר מספר שהופתע מהתגובה אך הבין שדרכו של הרב ישראלי היא לחפש 
בין התורה למדינה: “למדתי שהאמונה בהשגחה  דרכים בהלכה שיאפשרו לגשר 
לרדת  ומדינה‘  ‘תורה  של  בסוגיות  העוסק  את  מחייבת  המדינה  על  האלוקית 
המאפשרות  הלכתיות  הגדרות  קיימות  האם  היטב  לבחון  כדי  הלכה  לעומקה של 
לגשר בין התורה למדינה ]...[ הגר“ש ]הגאון הרב שאול ישראלי[ דרש ללמד זכות 
על המדינה גם ברמה ההלכתית“.33 פרשנות זו לעמדתו של הרב ישראלי מדגישה 
את אופייה האפולוגטי של פסיקתו ואת רצונו לחפש את הדרך למתן תוקף הלכתי 
הרב  של  מדבריו  זה  בהקשר  מצטט  אבינר  הרב  הדמוקרטית.  ישראל  למדינת 
ישראלי בהקדמה לקובץ התורה והמדינה, ה-ו: “חס לנו לנגח את המדינה בשם 

שם, פרק ה. על דבריו בעניין זה, ראו זולדן )לעיל הערה 22(, עמ‘ 354-353.  31
שריר,  בתוך:  זצ“ל“,  ישראלי  הגר“ש  של  והמדינה  התורה  משנת  “על  אבינר,  אלישע  הרב   32

אברהם ישראל )עורך(, גאון בתורה ובמידות, ירושלים תשנ“ט, עמ‘ 181-180.
שם, עמ‘ 181. כפי שנראה בהמשך, הרב אבינר עצמו לא קיבל עמדה זו.  33



אריאל פיקאר / מעמד הנכרי במדינת ישראלית 196

התורה. אדרבה עלינו לחזקה ולסמכה, לעודדה ולכוונה. כי בה במידה שנתקרב עם 
התורה אל המדינה, תתקרב גם המדינה אל התורה“.34

מוקד הדיון בדבריהם של הרב הרצוג והרב ישראלי הוא הגדרת מעמדו הדתי של 
הנכרי היושב בארץ ישראל. הסוגיות ההלכתיות העולות בדיון זה קשורות להגדרת 
עבודה זרה, לשאלה האם מוסלמים ונוצרים הם עובדי עבודה זרה, להגדרת מעמדו 
של נכרי שאינו עובד עבודה זרה בארץ ישראל וכן לבירור המושג “דרכי שלום“. 
כגון:  המדינה,  מדור  רבנים  של  שונים  במאמרים  למצוא  ניתן  אלו  בשאלות  דיון 
הרב עוזיאל,35 הרב איסר יהודה אונטרמן,36 הרב שלמה גורן,37 הרב שמואל תנחום 

הרב שאול ישראלי, “עם הקובץ“, התורה והמדינה, ה-ו )תשי“ג-תשי“ד(, עמ‘ ו.  34
בין השנים תרצ“ט- לישראל  ראשי  ורב  לציון  כראשון  כיהן  עוזיאל  חי  ציון מאיר  בן  הרב   35
תשי“ג. הוא הסכים עם עמדתו של הרב הרצוג: “הואיל ולא אנו כבשנו את הארץ, אלא נתנה 
לנו בתנאים ידועים שמכללם, להשוות את המיעוטים שבמדינה בכל זכויות האזרח“ )הרב בן 
ציון מאיר חי עוזיאל, “תגובה לספר על החוקה“, בתוך: הרצוג, הרב יצחק אייזיק הלוי, תחוקה 

לישראל על־פי התורה, ירושלים תשמ“ט, כרך א, עמ‘ 245(.
מאמר  כתב  תשט“ז-תשל“ג,  השנים  בין  לישראל  הראשי  הרב  אונטרמן,  יהודה  איסר  הרב   36
העוסק במושג דרכי שלום )הרב איסר יהודה אונטרמן, “דרכי שלום והגדרתם“, מורשה, א 
]תשל“א[, עמ‘ 10-5(. בפתיחת המאמר הוא כותב: “בשנים האחרונות נשמעו לדאבוננו מדי 
פעם דברי חתירה תחת ערכי המוסר של היהדות התורתית ובמיוחד נגד השקפת התורה על 
גוי ואדם, שכאלו אין יחס ראוי מצד ההלכה לנכרים. כאשר הראו להמבקרים שאין בדבריהם 
כל ממש והביקורת מופרכת מעיקרה ע“י הלכות מפורשות, שנצטווינו להתייחס בחבה אל כל 
אדם הנברא בצלם ולעזו לו בעניני צדקה וחסד, נאחזו המשמיצים בטענה אחת. הם אומרים כי 
הלכות אלו נקבעו מפני דרכי שלום בלבד ולא משורת הדין הם“ )שם, עמ‘ 5(. הרב אונטרמן 
מדת  בבחינת  “שאינו  ולטעון  שלום“  “דרכי  ההלכתי  למושג  אחרת  פרשנות  להציע  מבקש 
חסידות ולא כאמצעי להגן על עצמנו, אלא נובע מעצם המוסר של תורתנו הקדושה“ )שם, 
שם(. גם את התקנות שתיקנו חז“ל “משום איבה“ מפרש הרב אונטרמן כתקנות “לטפח רגשות 
שלום וידידות בין בני אדם“ )שם, עמ‘ 7(. על עמדתו של הרב אונטרמן, ראו: אביעזר רביצקי, 
“‘דרכי שלום‘ ומעמדים של גויים לפי הרמב“ם: חליפת מכתבים עם הרב ח“ד הלוי“, בתוך: 
הנ“ל, עיונים מיימוניים, תל אביב תשס“ז, עמ‘ 275-248; אליאב שוחטמן, “יחסי יהודים עם 

נכרים: ‘מפני דרכי שלום‘ ו‘משום איבה‘“, מחניים, 1 )תשנ“ב(, עמ‘ 73-52.
הרב שלמה גורן כיהן כרב הראשי לצה“ל וכרב ראשי לישראל בין השנים תשל“ג-תשמ“ג. כך   37
הוא כתב: “המיעוטים היושבים בינינו שלא עזבו את הארץ בימי המלחמה והשלימו אתנו ]...[ 
זכאים להנות מזכויות גרי תושב המבוארים בתורה ומצווים להחיותם ולהשוותם לישראל, כדי 
שלא לגרום לאיבה ומפני דרכי שלום, בין לדעת הראב“ד ובין לדעת הרמב“ם“ )הרב שלמה 
תורנית  “חוקה  גורן,  שלמה  הרב  גם  ראו   .)65 עמ‘  תשנ“ט,  ירושלים  המדינה,  משנת  גורן, 
כיצד“, הצופה, יז אדר א‘ תש“ח ]=בתוך: הרצוג, הרב יצחק אייזיק הלוי, תחוקה לישראל על־

פי התורה, ירושלים תשמ“ט, כרך א, עמ‘ 156-152[.
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רובינשטיין,38 הרב יהודה זרחיה סגל,39 הרב יהודה גרשוני,40 זרח והרפטיג41 והרב 

הרב רובינשטיין כיהן כאב בית דין בתל אביב, ובמאמרו )הרב שמואל תנחום רובינשטיין,   38
“זכויות המיעוטים לאור ההלכה“, תורה שבעל־פה, ל ]תשמ“ט[, עמ‘ יח-כו( הוא הולך בעקבות 

הרב הרצוג הן ביחס למוסלמים והן ביחס לנוצרים.
הרב סגל שכיהן כרב בשכונת קרית שלום בתל אביב כותב: “ומבואר איפוא להלכה ולמעשה   39
שאסור לנו בארצנו הקדושה העצמאית שזכינו תהילה לאל לשלטון משלנו, להרשות לנכרים 
לשבת עמנו אלא אם כן יקבלו עליהם את שבע המצוות של בני נח, שהן אבני יסוד לאנושיות 
תקינה ובריאה, וזו חובתנו על פי תורתנו הקדושה בארץ נחלת אבותינו, שהנחיל לנו אלוקינו, 
להעמידם על התנאי היסודי הזה: או נכרים הגונים, או צאו מכאן“ )הרב יהודה זרחיה סגל, 
“באיסור ישיבה בארצנו לנכרים אלא אם מקבלים עליהם שבע מצוות בני נח“, שבילין, כט-ל 
]כסלו תשל“ז[, עמ‘ קנט(. כלומר, הוא נוקט בשיטה שאפשר לקבל גר תושב בזמן הזה. בהמשך 
הוא כותב: “ואילו עשינו כן, כי אז לא היינו עומדים בפני בעיות החבלה החמורות הפנימיות 
של היושבים בארצנו תחת חסותנו, ובעית הפלשתינאים שכולה מזויפת וצבועה ופסולה מכל 

הבחינות, דתית וממלכתית ובטחונית כאחת, ועדיין ניתן הדבר לתיקון“ )שם, שם(.
“בזמן הזה שאין  יורק. הוא כותב:  בניו  וכיהן כרב  הרב גרשוני היה מתלמידי הראי“ה קוק   40
מקבלים גר תושב, המוסלמים שאינם עובדים ע“ז נחשבים כגר תושב לעניין יינם וישיבתם 
בארץ, אבל לא לענין להחיותם“ )הרב יהודה גרשוני, “המיעוטים וזכויותיהם במדינת ישראל 
לאור ההלכה“, תחומין, ב ]תשמ“א[, עמ‘ 191(. לדעתו, ישנם מקורות שמהם עולה שאפשר 
לראות אף את הנוצרים בימינו כגר תושב לעינין ישיבה בארץ, ואף אם אין לראותם כגר תושב 

עדיין חייבים מדין דרכי שלום. 
זרח ורהפטיג שימש במשך שנים רבות כשר הדתות בממשלות ישראל מטעם המפד“ל. כשר   41
המתקיימות  השונות  לדתות  הקשורות  פעילויות  של  למימונן  אחראי  ורהפטיג  היה  דתות 
ההלכתי  הטיעון  ההלכה.  פי  על  הדבר  מותר  כיצד  להסביר  עליו  היה  דתי  כיהודי  במדינה. 
הראשון הוא “דרכי שלום“, ואותו הוא מסכם כך: “נמצאנו למדים שמעולם לא היתה בהלכה 
דאגה  היתה  אדרבא,  אם  כי  שבתוכנו,  הנכריים  המיעוטים  עם  היחסים  את  להרע  מגמה 
לתקנתם, ליצור רקמת יחסים של קיום הדדי בכבוד, אף כי לא מתוך קרבה יתרה“ )ורהפטיג 
]לעיל הערה 6[, עמ‘ 296(. אך בכך לא די, מפני שמדינת ישראל תומכת באופן אקטיבי בקיומן 
של הדתות האחרות ובפולחן שלהן. האין בכך משום “מסייע בידי עובדי עבודה זרה“? על כך 
משיב ורהפטיג תשובות מספר. ראשית, אין מדובר בעובדי עבודה זרה, כך לגבי המוסלמים, 
אולם גם לגבי הנוצרים ניתן לסמוך על העמדה הקובעת כי הגויים לא נצטוו על השיתוף. כמו 
כן לא מדובר בנתינה של הממשלה לאזרחים אלא בחלוקה של כספים שנגבו מן האזרחים 
כמסים. הטיעון העיקרי של ורהפטיג מופיע בקטע השלישי של המאמר: “תחושה היסטורית 
יש לעם ישראל נגד הפליית מיעוטים בכל צורה שהיא, ובכל נושא. הציבור במדינת ישראל 
וכן גם יהודי התפוצות שותפים להרגשה, כי אין מקום במדינת ישראל להפליית מיעוטים, 
לא דרך הפלייה חוקית או הפלייה מעשית. הרגשה זו יונקת את כוחה מתוך מסורת של מאות 
ולהכרה  זכויות  לשווי  הלוחמים  מחנות  לפני  העוברים  החלוצים  היהודים  היו  שבהן  שנים 
יהודיים  מיעוטים  יש  כיום  גם  כי  לזכור,  יש  ודתיים.  לאומיים  מיעוטים  של  בזכויותיהם 
במדינות מסוימות הנאבקים על זכויותיהם — דבר זה כשלעצמו, מחייב את מדינת ישראל 
לכלכל את צעדיה בנושא המיעוטים מתוך זהירות מופתית“ )שם, עמ‘ 298(. פסקה זו מערבת 
טיעונים מוסריים של הכרה בסבלו של מיעוט נרדף עם טיעון תועלתני של דאגה ליהודים 

בתפוצות.
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חיים דוד הלוי.42
מדינת  הקמת  בעת  רבניים  בתפקידים  שכיהנו  הלכה  בפוסקי  עסקתי  כאן  עד 
ישראל ובשנותיה הראשונות.43 החלק הבא של המאמר יעסוק בדבריהם של רבנים 
דומה  הימים.  ששת  מלחמת  שלאחר  בתקופה  החלה  שפעילותם  הבא  הדור  בני 
שניתן להצביע על מעבר משמעותי מדיון בהיבט הדתי הכרוך בישיבתם של נכרים 
בארץ ישראל לדיון בהיבט הלאומי־פוליטי — ערבים ופלסטינים במדינת ישראל 
הציונית. כאמור, רבנים רבים בני דור המדינה הביעו את דעתם בנושא, ובהם כאלה 
לעסוק  מיעטו  הצעיר  הדור  בני  זאת,  לעומת  לישראל.  ראשיים  כרבנים  שכיהנו 
אלישע  הרב  של  מאמריהם  את  רק  העלתה  הרלוונטית  הספרות  סקירת  בנושא. 
אבינר והרב ישראל רוזן שידונו כאן.44 מאמרים אלו פורסמו בכתב העת תחומין 
שהוא כתב העת המרכזי העוסק בשאלות של תורה ומדינה. חשוב לציין שמאמרים 
של  הפוליטית־אידאולוגית  העמדה  את  מבטאים  והם  התנגדות,45  עוררו  לא  אלו 
מבקשת  זו  עמדה  ציונית.  הדתית  הקהילה  רוב  של  והאזרחית  הדתית  המנהיגות 
להחיל את הריבונות הישראלית על כל האזורים שנכבשו במלחמת ששת הימים, 

אך לא להעניק זכויות אזרח מלאות לתושביהם הפלסטינים.46

הרב חיים דוד הלוי כיהן כרבה הראשי של תל אביב. במאמרו הוא כותב: “כיוון שאין לגויי   42
ההלכתי  במובן  תקיפה  ישראל  יד  היתה  אילו  גם  לכן,  זרה,  עבודה  עובדי  דין  בזמננו  נכר 
והמעשי של אותם ימים, לא היינו חייבים בשום פנים לנהוג בגויי זמננו כדין עובדי עבודה 
זרה. ולכן, כל מכלול היחסים שבין ישראל לנכרים, הן בארץ והן בחו“ל, בין ביחס החברה 
כמדינה לאזרחיה הגוים, ובין ביחס היחיד לשכנו או חבירו הגוי, אין שום צורך לשמור על 
יחסים אלה מפני ‘דרכי שלום‘ בלבד, אלא משום שלפי ההגדרה ההלכתית אין הם יותר בגדר 
עובדי עבודה זרה. ולכן, פרנסתם, בקורי חוליהם, קבורת מתיהם, נחום אבליהם ועוד, הכל 
ניתן להעשות מתוך חובה אנושית מוסרית, ולא משום ‘דרכי שלום‘ דוקא“ )הרב חיים דוד 
הלוי, “דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים“, תחומין, ט ]תשמ“ח[, עמ‘ 78(. על 
עמדתו הייחודית של הרב הלוי, ראו מאמרי, אריאל פיקאר, “‘להוסיף ללכת בדרך ההלכה...‘: 
תפקידו וסמכותו של הפסוק כפרשן וכיוצר“, בתוך: צבי זוהר ואבי שגיא )עורכים(, יהדות 
של חיים: עיונים ביצירתו ההגותית־הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים תשס“ז, עמ‘ 

.254-235
חלק מן המאמרים של בני דור המדינה נכתבו ופורסמו לאחר מלחמת ששת הימים ולמרות   43
זאת הם משמרים את אותו קו עקרוני המצדיק מסיבות שונות את השוויון האזרחי של הנכרים 

בישראל.
הרב אלישע אבינר, “מעמד הישמעאלים במדינת ישראל לפי ההלכה“, תחומין, ח )תשמ“ז(,   44
עמ‘ 362-337; הרב ישראל רוזן, “נכרים במדינה יהודית: אוטונומיה או פיזור?“, תחומין, ד 

)תשמ“ג(, עמ‘ 266-259.
למעט תגובת העורך למאמרו של הרב אבינר )הערה קודמת(, שתידון להלן.  45

www.( מדיני“  והסדר  “בטחון  הסעיף  תחת  הלאומי“,  “האיחוד  מפלגת  במצע  ראו  כך,  על   46
www.( “ראו גם את תכניתו המדינית של הרב בני אלון, יו“ר תנועת “מולדת .)leumi.org.il

.)hayozma.org
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ד. “ולא ירימו ראש בישראל“ — עמדתו של הרב אלישע אבינר
לפי  ישראל  במדינת  הישמעאלים  “מעמד  אבינר,47  אלישע  הרב  של  מאמרו 
ההלכה“,48 מסמן תפנית בשיח ההלכתי ביחס למעמדם של נכרים במדינת ישראל, 
הערבים  של  במעמדם  לדון  מבקש  המחבר  מגמתו.  את  מבטאת  המאמר  וכותרת 
במעמד  עסקו  המדינה  דור  פוסקי  בעוד  העניין.  מוקד  דעתו  לפי  זהו  בישראל; 
הנכרים והבחינו בין בני הדתות השונות, לרב אבינר ברור שהשאלה המרכזית אינה 

דתית אלא לאומית.
הישמעאלים.   — האסלאם  דת  בני  של  ההלכתי  מעמדם  בבירור  פותח  המאמר 
המוסלמים אינם עובדי עבודה זרה,49 אך אין להם מעמד של גר תושב מפני שלדעת 
הרמב“ם אין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. כידוע, הרב קוק בפולמוס 
היתר המכירה בשמיטה קבע שניתן לסמוך על דעת הראב“ד בעניין זה ולהתייחס 
אל הישמעאלים כגר תושב.50 לדעתו של הרב אבינר, הרב קוק “לא מזכיר שיטה 
אך  השמיטה“,51  בשנת  קרקעות  מכירת  היתר  לענין  סניף  בתור  ורק  אך  אלא  זו 
“לרוב  כי  קובע  הוא  לסיכום  ההלכתי.  למעמדם  ביחס  עקרונית  קביעה  בכך  אין 
בגדר  אינם  זרה,  עובדי עבודה  בני דת האסלאם, למרות שאינם  הדעות, הערבים 
כלומר  התושב,  גר  של  החייאתו  את  המחייבת  המצווה  לפיכך  גרים־תושבים. 
הושטת עזרה והענקת סעד סוציאלי ורפואי, אינה מוטלת עלינו ביחס אל ערביי 

ארץ ישראל“.52
השלב הבא במאמר הוא דיון באיסור “לא ישבו בארצך“, כלומר בשאלה האם 
נכרי שאינו גר תושב אך גם אינו עובד עבודה זרה יכול לגור בארץ ישראל. כפי 
פרשני  ובמחלוקת  והראב“ד  הרמב“ם  במחלוקת  תלויה  זו  שאלה  לעיל  שראינו 
הרמב“ם ביחס לשיטתו. גם בעניין זה סמך הרב קוק על הדעה המקלה, אך הרב 

במעלה  משה  ברכת  ההסדר  בישיבת  הכולל  כראש  מכהן   ,1954 יליד  אבינר,  אלישע  הרב   47
אדומים, ורב קהילה שם.
אבינר )לעיל הערה 43(.  48

בהערת אגב מוסיף הרב אבינר בסוגרים את המשפט הבא: “מעבר לזה, צריך בירור מעמיק,   49
האם הישמעאלים אכן מקיימים את ז‘ המצוות במלואן“ )שם, עמ‘ 344(. הכוונה ככל הנראה 

היא לרמוז לכך שהמוסלמים אינם מקיימים את מצוות לא תרצח.
“ויש לומר שאומה שלמה שהיא  קוק:  15(, סימן סא. שם קבע הרב  )לעיל הערה  הרב קוק   50

מתנהגת בנימוסין כאלה יהיו חשובין לענין זה כגר תושב“.
אבינר )לעיל הערה 43(, עמ‘ 346. שם, בהערה 15, הוא מוסיף שלאור זאת הישענותו של הרב   51

הרצוג על דברי הרב קוק בעניין זה היא בעייתית.
שם, עמ‘ 346. בהערת העורך הרב איתמר ורהפטיג )שם, שם, הערה 16*( הוא מוסיף לדברי   52
הרב אבינר: “אמנם עדיין יש לדון מצד ‘דרכי שלום‘ שנוהג אף כלפי עובדי עבודה זרה“. בסוף 
המאמר מתפרסמת התכתבות בין מחבר המאמר לעורך. השוו את עמדותיהם של הרב אבינר 

והרב איתמר ורהפטיג לעמדתו של הרב חיים דוד הלוי שצוטטו לעיל הערה 42.
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“לא  לאיסור  ביחס  הדבר  וכן  הדחק“  “בשעת  רק  נאמר  זה  מדגיש שהיתר  אבינר 
תחנם“.

עד לשלב זה במאמר אין כל חריגה מדפוס השיח ההלכתי ביחס למעמדם של 
נכרים בארץ ישראל כפי שראינו במאמרי הפוסקים בני דור המדינה. אולם בסעיף 

ט של המאמר עובר הרב אבינר לדיון הלכתי בנושא שטרם נידון: 

לאחר שבחנו מזוויות שונות את זכויות הפרט של הישמעאלים ביושבים בא“י 
וכדו‘  סוציאלי  סעד  לקבלת  זכות  אדמות,  רכישת  בארץ,  הישיבה  זכות   —
הישמעאלים  של  הלאומיות־האזרחיות  הזכויות  את  לבחון  עלינו  שומה   —
בארץ. דיון זה מתבקש במיוחד לאור העובדה שהערבים מהווים מיעוט אתני 
עוין את  ומיעוטו אפילו  מיוחדת,  לזהות לאומית  טוען  מגובש, אשר חלקו 

השלטון של עם ישראל על הארץ.53

הדיון  המשך  הלאומיות־האזרחיות“?  “הזכויות  במילים  אבינר  הרב  מתכוון  למה 
ו,  פרק  מלכים  בהלכות  הרמב“ם  דברי  את  מצטט  אבינר  הרב  העניין.  את  יבהיר 

הדורש מלבד קבלת שבע מצוות בני נח גם קבלת המס והעבדות,54 ומפרשם: 

בישראל“.  ראש  ירימו  ולא  למטה  ושפלים  נבזים  “שיהיו  עבדות?  מהי 
הכוונה, כניעה מלאה. “שיהיו כבושים תחת ידינו“ — כלומר, כניעה לאומית, 
ולא עבדות רגילה. “ולא יתמנו לשום דבר שבעולם“, כלומר שלילת הזכות 
מהו  המדינה.  בתחום  בכירים  מנהליים  או  שלטוניים  לתפקידים  להתמנות 
המס? “שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם ובממונם“. הטלת מיסים כספיים 

וחובת גיוס לשירות המדינה.55 

יישום הדבר בימנו כרוך לדברי הרב אלישע אבינר בארבעה תנאים:

הריבונות  עם  השלמה  כלומר  מלאה,  כניעה  ישראל,  שלטון  קבלת  א. 
הישראלית על כל חבלי ארץ ישראל. 

השתתפות מלאה במעמסת המיסוי במדינה.  ב. 
הכלכלה  בתחום  הן  הביטחון  בתחום  הן  המדינה,  לשירות  גיוס  חובת  ג. 

והחברה. 

אבינר )לעיל הערה 43(, עמ‘ 354.  53
לציטוט המלא של דברי הרמב“ם ראו לעיל הערה 2.  54

אבינר )לעיל הערה 43(, עמ‘ 356.  55



201אריאל פיקאר / מעמד הנכרי במדינת ישראל

וההנהגה  השלטון  במערכת  ראשיים  במינויים  לזכות  הזכות  שלילת  ד. 
הציבורית.56

הרב אבינר מדגיש: “אין די במה שהם ממלאים בפועל אחר החובות השונות מחמת 
שידינו תקיפה עליהם, אלא נדרשת השלמה מלאה איתן“.57 מדובר אפוא בתודעתם 
לגור  יכול  אינו  אלו  תנאים  מקבל  שאינו  מי  בהתנהגותם.58  רק  ולא  הנכרים  של 

במדינת ישראל.
לשאינם  יהודים  בין  אפליה  יוצרים  אינם  הראשונים  התנאים  שלושת  בעוד 
יהודים, הרי התנאי הרביעי, השולל את הזכות האזרחית לקבלת תפקידים במערכת 
השלטון, הוא תנאי מפלה מיסודו. יש להזכיר, הרבנים הרצוג וישראלי דנו בשאלה 
הרב  בישראל.  שררה  לתפקידי  נכרי  בבחירת  הלכתית  בעיה  שאין  והכריעו  זו 
אבינר חולק על עמדתם. הוא מבחין בין האיסור “לא תוכל לתת עליך איש נכרי“, 
צדק  גר  גם  והכולל  א  פרק  מלכים  בהלכות  הרמב“ם  לדעת  המקור  את  המהווה 
שאסור למנותו לכל שררה, לבין תנאי העבדות והכניעה שנידונו ברמב“ם בהלכות 
מלכים פרק ו. לדעתו, הראשון עוסק במישור האיסורי ואינו חל כשישראל קיבלו 

שם, עמ‘ 357.  56
שם, שם.  57

הוא  אף  התייחס  אבינר  אלישע  הרב  דורו של  ובן  הגולן,  ישיבת  ראש  שוגרמן,  אמנון  הרב   58
לדברי הרמב“ם ביחס למס ועבדות וכתב כך: “שאלני תלמיד חכם אחד, הרי הבעיה ביחס 
תנאים להשארתם  ישנם שני  גר תושב שהרי  מדין  ביחס לקבלתם  רק  אינה  לציבור הערבי 
בינינו כמבואר ברמב“ם ]...[ יהיו למס, ועבדוך. ולכאורה הם אינם שפלים כלפינו. השיבותי 
על שאלה זו כי שני התנאים — תשלום מיסים ועבדות מתקיימים ]...[ ומה שהם אינם מסכימים 
עם שלטוננו מרצונם ויש להם שאיפות פוליטיות אחרות אין בזה לסתור את העובדה שבפועל 
הם נשלטים תחתנו וזקוקים לאישור רשויות המדינה לפעולות רבות בתחום האישי והציבורי 
]...[ לא מצאנו בשום מקום בפוסקים שישנו תנאי שחובה עליהם לאהוב אותנו ולרצות את 
“היחס  שוגרמן,  אמנון  )הרב  שלטוננו“  עם  כרחם  בעל  אף  משלימים  שהם  דיינו  שלטוננו 
265(. זוהי עמדה  למיעוטים במדינת ישראל“, ניב המדרשיה, יח-יט ]תשמ“ה-תשמ“ו[, עמ‘ 
שונה שאינה דורשת כניעה תודעתית אלא קיום בפועל של תנאי האזרחות. מאמרו של שוגרמן 
נועד למתן את העמדות הקיצוניות ביחס לערבים. כך הוא כותב בראשית המאמר שבעניין זה 
נכנסו “דעות משובשות בקרב תלמידינו ]...[ עתה נשמעים קולות, אמנם בקצה המחנה הדתי, 
אך הם מוחדרים באופן שיטתי על ידי גורמים מסוימים המשתמשים בכל במה ציבורית בכדי 
מוטעית  מחשבה  מתוך  הערבי,  לציבור  היהודי  הציבור  בין  העוינות  את  ולהגביר  להתסיס 
שדרך זו תוביל לפתרון חד של מסכת היחסים בינינו לבין ציבור זה הנמצא בארץ“ )שם, עמ‘ 
גירושם של ערביי  וכתביו שמטרתם המוצהרת היא  263(. הכוונה כנראה לחוגי הרב כהנא 
ישראל. לעמדה כזו, ראו הרב ישראל אריאל, “ישראל — גוי אחד בארץ“, צפיה, ג )תשמ“ט(, 

עמ‘ 222-135.



אריאל פיקאר / מעמד הנכרי במדינת ישראלית 202

עליהם איש נכרי או בבחירות לזמן כפי שטענו הרב הרצוג והרב ישראלי. השני 
קשור לזכויות לאומיות: 

 ]...[ זכאי לזכויות אזרחיות מלאות  קיבוץ לאומי נכרי שיושב בארצנו אינו 
הגבלה זו נכנסת תחת הכותרת “עבדות“, כלומר כניעה. ]...[ ההגבלות באות 
להבטיח שהשלטון יהיה מסור אך ורק בידי עם ישראל. ]...[ ההגבלות של מס 
שוויון בין ישראל לנכרי בכל הנוגע לתפקידים  ועבדות שוללות היווצרות 
ביחס  ורק  אך  )כמובן  ביניהם  מכוונת  הפלייה  יוצרות  וממילא  לאומיים, 
לזכויות הלאומיות(. לפיכך הגבלות אלו נכנסות תחת השם ‘עבדות‘ וגר צדק 
אינו כלול בהן. הגבלות אלו מתיחסות בעיקרן על הקיבוץ האתני, ובשל כך 

גם על פרטיו המייצגים.59

קוק  יהודה  צבי  הרב  ורבו  מורו  של  מדבריו  אבינר  הרב  מביא  זו  לעמדה  כמקור 
בהשגותיו לספרו של הרב שמעון פדרבוש “משפט המלוכה בישראל“. הרב פדרבוש 
סבר כי ניתן למנות נכרי כנשיא בישראל מפני שבחירתו מוגבלת לתקופה מסוימת 
ואינה עוברת בירושה.60 הרצ“י קוק כתב על כך: “המצווה היא מינוי מלך בישראל 
— והיא מתוך אותו שבט חלק האומה המיוחד ומיועד לכך, והיא מצוות הציבור, 
וסדור הצבוריות הוא מקרב אחיך, וכל הצטרפות אחרים היא מבחינה יחידית ולא 
פרטי  אדם  ישראל  בארץ  הדר  הנכרי  היות  בין  זוהי עמדה המבחינה  ציבורית“.61 
הזכאי לזכויות אדם לבין היותו אדם פוליטי הדורש גם זכויות אזרח הבאות לידי 
ביטוי במינוי נציגיו לתפקידי שלטון. זכות זו, לדעת הרצ“י קוק ותלמידיו, אינה 

ניתנת אלא ליהודים.62 בסיכום המאמר כותב הרב אבינר: 

אבינר )לעיל הערה 43(, עמ‘ 359-358 )ההדגשה במקור(.  59
הרב שמעון פדרבוש, משפט המלוכה בישראל, ירושלים תשל“ג, עמ‘ 64.  60

שם, עמ‘ 237. דברי הרצ“י קוק מצוטטים גם אצל הרב שלמה אבינר כאשר הוא דן בקצרה   61
ירושלים  )הרב שלמה אבינר, שאילת שלמה,  זאת  ואוסר  גויים לתפקידים ציבוריים  במינוי 
תשס“א, חלק ו, סימן קצט(. וכן במאמר כללי יותר שבו הוא מבחין בין זכויות פרטיות לזכויות 
לאומיות של הערבים: “יש להבחין בין זכויות פרטיות לבין זכויות לאומיות. ערבי שיש לו 
בעלות על בית, אינך רשאי, מבחינה מוסרית, לנשלו מביתו, כי זה רכושו הפרטי ואסור לגנוב 
גם מגויים. רבנו הרב צבי יהודה התבטא פעם: אין לנו עסק עם אחמד ומוסטפה, עלינו לדון 
רק מהאספקט הלאומי — הארץ הזו היא שלנו, ועל כך אין אפשרות לפשרה“ )שם, חלק ד, 

סימן נה(.
הרב אבינר מוכן להפקיד בידי נכרים את האחריות לבני עדתם ולכן “אין לשלול מינוי נכרים   62
]לעיל  )אבינר  ערביות(“  )מועצות  נכרים  ידי  על  מאוכלסים  באיזורים  עירוניים  לתפקידים 

הערה 43[, עמ‘ 360(.
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מצאנו שיטות רבות בראשונים ובאחרונים המקלות ביחס לזכויות הפרט של 
הנכרי — המוסלמי — היושב בארץ. כנגד זה, אין לנכרי )אפילו לגר־תושב( 
מציגה  שהיא  מפני  מאוד,  חשובה  זו  הבחנה  הלאומי.  במישור  זכות  שום 
המוסלמי  של  הפרטיות  בזכויותיו  פגיעה  האוסרת  מוצקה,  מוסרית  עמדה 
באופן  השייכות  לאומיות,  זכויות  ממנו  שוללת  היא  כי  אם  בארץ,  היושב 

בלעדי לבעלים האמתיים של הארץ: עם ישראל.63 

הגדרה  הדברים:  “בשולי  שכותרתה  ארוכה  עורך  הערת  מופיעה  המאמר  בסוף 
הרב  של  לדבריו  מתייחס  ורהפטיג,  איתמר  הרב  העורך,  מצבנו“.  של  הלכתית 
ישראל. לדעתו של העורך, דברי הרמב“ם  אבינר על מעמדם האזרחי של ערביי 
בהלכות מלכים פרק ו בדבר קבלת המס והעבדות על ידי הנכרים מתייחסים למצב 
מס,   — כניעה  תנאי  לאויב  להכתיב  יש  במלחמה  מהנצחון  “וכחלק  מלחמה  של 
עבדות וקבלת ז‘ מצוות. אך כאשר יושב נכרי בודד או אף קבוצת נכרים שאינם 
עובדי עבודה זרה בארץ, שלא בתנאי מלחמה, אין עליהם אותן הגבלות של מס 
גם  תלויה  בימינו  הנכרים  של  מעמדם  שאלת  העורך,  טוען  כן  כמו  ועבדות.“64 
כוונתו  שלום“.  ב“דרכי  לנהוג  יש  שמא  או  עליהם“  תקיפה  “ידינו  האם  בשאלה 
כנראה היא שבמצב המדיני הבינלאומי שישראל נתונה בו אין אפשרות להפלות 

בין יהודים לשאינם יהודים. 
הרב אלישע אבינר טוען כי הוא אינו מקבל את ההבחנה בין כניעה במצב מלחמה 
למצב אחר: “כל מדינה מודרנית מתוקנת אינה מחלקת ללא הגבלה אשרות כניסה 
לזרים, ואינה מעניקה תעודת אזרח לכל מאן דבעי, מתוך רצון לשמור על האופי 
התרבותי והאתני של המדינה. מה שמקובל אצל כל עם ולשון, עלה בתורה לדרגת 
הנחייה אלוקית מוחלטת לשם שמירת הצביון של עם ישראל, עם קדוש“.65 כלומר, 
שמירת אופיו התרבותי של עם ישראל מותנית באי־מתן אזרחות ללא־יהודים. זוהי 
נכרי  בין  להבחין  אין  כך  ומשום  אבינר,  הרב  של  לדעתו  מחייבת,  דתית  הנחייה 
בעל שאיפות לאומיות בדלניות או מי שאינו כזה וכן אין להבחין בין נכרי המהגר 

למדינה למי שאבותיו חיו כאן עוד לפני הקמת המדינה.
ידינו  “אין  של  במצב  שלום“  “דרכי  של  השיקול  הפעלת  בדבר  לטענה  ביחס 

תקיפה“ כותב הרב אבינר: 

לית מאן דפליג שיש להתחשב בשיקולים של “דרכי שלום“ ו“איבה“, אולם 

שם, שם.  63

שם, שם.  64
שם, עמ‘ 362.  65
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הם מציינים אילוצים שונים. חייבים אנו להפריד הפרדה מוחלטת בין הנהגה 
אנו  מחוייבים  דיעבד.  של  הנהגה  לבין  לשאוף  עלינו  אליה  לכתחילה  של 
הם  מה  להדגיש  עלינו  שומה  זה  עם  יחד  אבל  שונים  באילוצים  להתחשב 
כדי שהם לא  לבנות את החברה,  רוצים  אנו  פיהם  היסודיים על  העקרונות 

יטושטשו או ישחקו. זוהי המטרה לשמה נכתב המאמר.66

לטענה  מעבר  לעיל.  שצוטטו  הרצוג  הרב  של  לדבריו  אלו  דברים  נשווה  הבה 
בארץ  לשבת  זרה  עבודה  עובדי  שאינם  לנכרים  לאפשר  ניתן  כי  העקרונית 
בדבריו  הבינלאומיים.  הפוליטיים  השיקולים  את  הרצוג  הרב  מוסיף  ישראל, 
ישראל בעיני העולם. כך  גבוהה מאוד לשאלת הדימוי של  רגישות  הוא מבטא 
ידינו  “אין  טיעונו על השיקול הפוליטי של  עיקר  ישראלי המבסס את  גם הרב 
תקפה“. לעומת זאת, הרב אלישע אבינר מבטא ביטחון עצמי לאומי טיפוסי לבני 
הדור שלאחר מלחמת ששת הימים, ורואה לנכון שלא להביא במאמרו כל שיקול 
פוליטי כדרכי שלום וכדו‘. הערת העורך היא זו המחזירה את סוג השיקולים הזה 

לשדה השיח ההלכתי. 

ה. “יש למנוע ]...[ כל צל של מעמד אוטונומי ומינהל עצמי לנכרים 
בישראל“ — עמדתו של הרב ישראל רוזן 

מתן  רעיון  את  הלכתית  מבט  מנקודת  לבחון  מבקש  רוזן67  הרב  של  מאמרו 
האוטונומיה לפלסטינים המהווה חלק מ“הסכמי קמפ דיוויד“ שנחתמו בין ישראל 
למצרים בשנת 1978. המאמר פותח בקביעה כי המוסלמים בישראל נחשבים כגרי 
תושב “דה פאקטו“, וזאת לאור קביעותיהם של הרב הרצוג והרב ישראלי שניתן 
לאפשר לנכרים שאינם עובדי עבודה זרה לשבת בארץ ישראל. אולם, טוען הרב 

רוזן, ההלכה התייחסה לא רק לעצם ישיבתם בארץ אלא גם להיבטים נוספים.
הוא מצטט את דבריו של הרמב“ם בהלכות עבודת זרה י, ג: “אין מוכרין להם 
שלא  ובלבד  ישראל  בארץ  בתים  להם  ומשכירין   ]...[ ישראל  בארץ  ושדות  בתים 
יעשו שכונה ואין שכונה פחות משלשה“. מכאן מסיק הרב רוזן שיש לדאוג לכך 
שהנכרים בארץ ישראל לא יתקיימו כקבוצה )שכונה( אלא כבודדים בלבד. אמנם, 
בהלכה זו מדובר בעכו“ם ולא בגר תושב, אך לדעתו הדברים נכונים גם לגבי גר 
שלא  ובלבד   ]...[ בתוכנו  שישכנו  מעדיפים  אנו  בעכו“ם  “אם  וחומר  מקל  תושב 
יתארגנו ב‘שכונה‘ — על אחת כמה וכמה בגרי תושב שאין לנו לחשוש פן יחטיאו 

שם, שם.  66
הרב ישראל רוזן, יליד 1941, מייסד מכון “צומת“ לענייני הלכה וטכנולוגיה ועומד בראשו   67

והמוציא לאור של כתב העת “תחומין“.
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אותנו בעבודה זרה“.68 בטעם הדבר מצטט הרב רוזן פרשנים הסוברים שהלכה זו 
נאמרה אף בחו“ל וזאת משום שהנכרים חשודים על שפיכות דמים ויכולים להזיק 

לישראל כאשר הם מגובשים כקבוצה.69 
הרב רוזן סבור שהמקור לדינו של הרמב“ם “שלא יעשו שכונה“ הוא בדרשת 
הספרי על הפסוק “לא תסגיר עבד אל אדניו אשר יִּנָצל אליך מעם אדניו: עמך ישב 
בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תונֶנּו“ )דברים כג, טז-יז(. על 

פסוק זה אומר הספרי:

לא תסגיר עבד אל אדניו, מיכן אמרו המוכר עבדו לגוים או לחוצה לארץ 
יצא בן חורים. אשר ינצל אליך מעם אדוניו, לרבות גר תושב. עמך ישב, ולא 
בעיר עצמו. בקרבך, ולא בספר. במקום אשר יבחר, במקום שפרנסתו יוצאה. 
באחד שעריך, בשעריך ולא בירושלם כשהוא אומר באחד שעריך שלא יהא 
גולה מעיר לעיר. בטוב לו, מנוה הרע לנוה היפה. לא תוננו, זו הונית דברים 

)ספרי, דברים, רנט(.

שאסור  כאומרת  רוזן  הרב  מבין  עצמו“  בעיר  ולא   — ישב  “עמך  הדרשה  את 
לנכרים, אפילו במעמד גר תושב, לשבת בעיר בפני עצמה אלא בקרב האוכלוסייה 
היהודית:70 “הדברים אמורים בארץ ישראל ולדורות, ולא דוקא מפני קדושת הארץ 
עצמאות  שתצמיח  סופה  עצמאית  עירונית  התארגנות  כל  בטחון.  מטעמי  אלא 

נכרית על אדמת ישראל“.71
את הדרשה “בקרבך ולא בספר“, ובגרסה אחרת “ולא בכפר“, מפרש הרב רוזן כך: 

אין לאפשר להם ישיבה על הגבולות כדי שלא יתחברו עם האומות שמעבר 
לגבולותינו. ובמלים מודרניות יותר: אל לנו ליצור גרעינים לישות עצמאית 
שתוכל ליצור קשרים פדרטיביים מעבר לגבולות. אם נקבל את גירסת הספרי 
“ולא בכפר“ ]...[ שמבכרים אנו ישוב נכרי עירוני, למרות היותו בדרך כלל 
אך  ושלוים  שקטים  כפריים“  “פלחים  פני  על  ופרובלמטי,  מתסיס  אלמנט 

מושרשים היטב באדמתם ואחיזתם אחיזת קבע היא.72

רוזן )לעיל הערה 43(, עמ‘ 260.  68
נמוקי יוסף, מובא בשיטת הקדמונים למסכת עבודה זרה כא; טורי זהב לשולחן ערוך, יורה   69

דעה, סימן קנא, ס“ק ז.
זהו לדעתו המקור לדברי הרמב“ם שצוטטו לעיל “ובלבד שלא יעשו שכונה“. כך גם פירש ר‘   70

שלמה חלמא בפירושו מרכבת המשנה לרמב“ם, הלכות איסורי ביאה יד, ח.
רוזן )לעיל הערה 43(, עמ‘ 264.  71

שם, שם.  72
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על הדרשה “בשעריך ולא בירושלים“ הוא כותב שהכוונה לירושלים שבין החומות 
“ואכן, אלמלי יד ישראל תקיפה יד תורתנו היתה מנהיגה את העם היושב בציון, 
מה  לקיים  והמערבית,  המזרחית  ירושלים  בין  אוכלוסין  לחילופי  שואפים  היינו 
שנאמר )ישעיהו נב(: ‘לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא‘“.73 המשך הדרשה “באחד 
שעריך — שלא יהא גולה מעיר לעיר“ מלמד, לדעת הרב רוזן, כי יש להגביל את 
תנועתו החופשית של הנכרי מעיר לעיר, והסיבה לכך: “מן הסתם אף זה מטעמי 
בטחון על מנת למנוע התארגנות יתר של נכרים ויצירת תאים לעצמאות פנימית 
הבאה  הדרשה  לאור  כי,  אם  וצורותיה“.74  גווניה  כל  על  אוטונומיה  קרי  כלשהי, 
“בטוב לו — מנוה הרע לנוה היפה“, לומד הרב רוזן שמותר לנכרי לשפר את תנאי 
חייו ואף לעבור מקום מגורים. ולבסוף, “לא תוננו — זו אונאת דברים“ — “התגרות 
הנכרים  עם  להתהלך  אנו  מצווים  התורה.  מן  אסורה   — הנכרי[  ]של  השפלה  או 

בדרכי שלום, אפילו אינם גרי תושב“.75
מסקנת המאמר היא:

“החיים  עניני  לניהול  לנכרים  עצמאי  מינהל  מוסדות  על  לדבר  שאין 
לכל  נדאג  הישראלים,  שאנו,  היא  התורנית  המגמה  כי  דומה  האזרחיים“. 
ומדיניות  בטחוניות  התפתחויות  מפני  החשש   ]...[ יכולתנו  במלא  צרכיהם 
הקשה:  החילופית  הברירה  את  אנו  עד שמעדיפים  חמור  כה  הוא  שליליות 
ובמוסדותינו,  במפעלינו,  בערינו,  בישובינו,  ממש,  בתוכנו  נכרים  המצאות 

ובלבד שלא נפתח פתח להתארגנות אוטונומית כלשהי.76

הרב רוזן נטל מדרש הלכה שמגמתו העיקרית היא להיטיב עם העבד והגר והפך 
יש לדאוג לכך שאותו  כי  אותו לשורה של הגבלות. דרשת הספרי באה ללמדנו 
עבד או גר ימצאו את פרנסתם בצורה מכובדת ושהאחריות לכך מוטלת על בעל 
הכוח והריבונות. הרב רוזן רואה במדרש זה הנחיה כיצד לשלוט בזר ולמנוע ממנו 

עצמאות וחירות, מפני שהזר, הנכרי, הגר, הוא אויב פוטנציאלי של ישראל. 

מציג:  שהוא  בפרשנות  בבעייתיות  בעצמו  חש  רוזן  שהרב  נדמה  המאמר  בסיום 
“יודע אני כי ניתן לדון במקורות שצוטטו לכאן ולכאן. ניתן לפרש פרט זה או אחר 
בנימה שונה ולערער על הצעותי הנ“ל. ברם, דומה עלי כי הרוח הכללית הנושבת 

שם, שם.  73
שם, עמ‘ 265.  74

שם, שם.  75
שם, עמ‘ 266.  76
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צל של מעמד  כל  כבד,  ורוחני  חברתי  במחיר  ולו  למנוע,  היא שיש  ממקורותינו 
אוטונומי ומינהל עצמאי לנכרים בארץ ישראל“.77 

ו. שינוי המגמה בציונות הדתית בדור שלאחר מלחמת ששת הימים
האמירה העיקרית של מאמר זה היא שישנו מעבר משמעותי, בעיקר בקרב רבנים 
המזוהים עם הציונות הדתית, מתפיסת הנכרי כאיום דתי לתפיסתו כאיום מדיני־
פוליטי. המעבר מונע על ידי דור הרבנים שגדל לאחר מלחמת ששת הימים, כמו 
חריפים  ביטויים  רואים  אנו  החדש  בשיח  רוזן.  ישראל  והרב  אבינר  אלישע  הרב 
פי  על  נוהגת  שאינה  ישראל  מדינת  על  ביקורת  ובעיקר  לנכרים,  ביחס  ובוטים 
ההלכה, הן ביחס למעמדם האזרחי של הערבים הן ביחס למעמדם הלאומי. דור 
ומחפש  דמוקרטית  כמדינה  ישראל  למדינת  ביחס  חיובית  עמדה  מבטא  המדינה 
מבטא  הימים  ששת  מלחמת  שאחר  הדור  ההלכה,  לבין  זו  בין  ליישב  הדרך  את 
עמדה ביקורתית ביחס למדינה, המתמקדת ביחסה הדמוקרטי העקרוני של המדינה 

לאזרחיה שאינם יהודים ולתכניותיה ביחס לפלסטינים.
השינוי בשיח ההלכתי כרוך בתמורות המדיניות והפוליטיות שהתרחשו בישראל 
בעקבות מלחמת ששת הימים. מלחמה זו שינתה את המצב הדמוגרפי הישראלי. 
זכויות  משוללת  מאוד  גדולה  ערבית  באוכלוסייה  שולטת   1967 שלאחר  ישראל 
אזרח. מצב זה, המתמשך שנים רבות, אינו קביל מבחינה דמוקרטית. עם זאת, מתן 
אזרחות ישראלית לכל האוכלוסייה הכבושה אינו תואם את הגדרתה של מדינת 
ישראל כמדינה יהודית. מתח זה, כמו גם גורמים מדיניים אחרים, מוביל את ישראל 
והלאה,  ההתנתקות“  “תכנית  אוסלו“,  “הסכם  דרך  דיוויד“,  קמפ  מ“הסכמי  החל 
מדינה  של  והקמתה  הימים  ששת  במלחמת  שנכבשו  השטחים  מן  נסיגה  לקראת 
הדתית  הציונות  של  רובה  רוב  והם  כזה,  למהלך  המתנגדים  ריבונית.  פלסטינית 
הנוכחי  הכיבוש  מצב  להצדקת  נדרשים  לאומית,  הדתית  הרבנית  המנהיגות  וכל 
מבחינה דתית. שני המאמרים שנסקרו כאן מבטאים בצורה ברורה את העמדה הזו. 
לטענתם, מבחינה הלכתית יש לשלול את זכויות האזרח של הפלסטינים. רק כך 
תובטח השליטה היהודית על השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים. הרבנים בני 
דור המדינה לא נזקקו להתמודדות מסוג זה לנגד עיניהם עמדו נכרים שכבר יש 
להם זכויות אזרח על פי חוק. רבנים אלו לא ראו את עצמם כנמצאים בקונפליקט 
עם ההנהגה האזרחית של מדינת ישראל, הם הזדהו אתה באופן מלא. האידאולוגיה 
הציונית והתפיסה הדתית לאומית עלו בקנה אחד. לפיכך, הרבנים בני דור המדינה 
חיפשו את הדרך לגשר על הפערים האפשריים בין עקרונות המדינה לבין ההלכה. 
כפי שכתב הרב ישראלי, “מאמינים אנו באמונה שלמה שכל מה שהתרחש לעינינו 

שם, שם.  77
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בארץ הזאת לא במקרה התרחש, ואף לא בכדי, כי המדינה אשר קמה ותהי למציאות 
לעינינו ממנה פינה וממנה יתד לגאולה השלמה“.78 הדור הצעיר של הרבנים עומד 
בפני מדינה הפועלת )החל מ“הסכמי קמפ דיוויד“( בניגוד לתפיסה הציונית דתית, 
הרואה בכיבוש והתנחלות בארץ ישראל מצווה דתית מרכזית הגוברת על ערכים 
הם מבטאים  כך  ודת. משום  גזע  הבדל  ללא  אזרחי  כשוויון  דמוקרטים מערביים 
עמדה ביקורתית ביחס למדיניות הממשלה ומנגד הם מבקשים לעגן את תפיסתם 

האידאולוגית־פוליטית במקורות ההלכה.

ישראלי )לעיל הערה 34(, עמ‘ ו.  78
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״מה בין סיפורי לאותם שכל יד כותבת״
 על פשר ההתגלות בסיפור “גילוי אליהו“ לש“י עגנון 

ועל דרך עבודתו בעיבוד סיפורים חסידיים

צבי מרק

א. מבוא
בספרות העברית, ובמיוחד בשדה השירה, ישנו מקום של כבוד להתגלות. טבען, 
הקשרן ופשרן של ההתגלויות אינם אחידים והם משתנים מיוצר ליוצר ומיצירה 
וחוויות רליגיוזיות  ליצירה. ש“י עגנון הרבה לעסוק בחומרים חסידיים וקבליים, 
של התלהבות ודבקות מצויות תדיר ביצירתו.1 עם זאת נושא ההתגלות אינו מטופל 
בהרחבה בסיפוריו.2 על רקע זה מעניין במיוחד הסיפור “גילוי אליהו“, המוקדש 

לאחד מאופני ההתגלות היותר שכיחים במיסטיקה היהודית.
הסיפור “גילוי אליהו“ מובא כחלק מהקובץ “סיפורים נאים מר‘ ישראל בעש“ט“ 
העוסקים  שונים  חסידיים  סיפורים  על  מושתת  הסיפור  והעצים“.3  “האש  בכרך 

מאמר זה יסודו בעבודה בהנחייתו של פרופ' הלל וייס, תודתי נתונה לו.  *
כדוגמת הסיפורים “אגדת הסופר“ ו“הנדח“ )מתוך שמואל יוסף עגנון, אלו ואלו, ירושלים   1

ותל אביב תשנ“ח(. 
אם כי אינו נעדר לחלוטין. נושא ההתגלות מצוי באנתולוגיות שערך ובמיוחד באנתולוגיה   2
המונומנטלית אתם ראיתם, ירושלים תשס“ד המוקדשת למעמד הר סיני וחג השבועות. גם 
ביצירותיו הספרותיות ישנן התגלויות שונות אך בדרך כלל אינן הופכות להיות הנושא המרכזי 
שהסיפור מטפל בו. על רגעי השראה ומעין התגלויות שחווה עגנון עצמו ועל התגלויות של 
כמה מגיבוריו, ראו אלחנן שילה, משקעי קבלה ודרכי עיבודה הספרותי ביצירותיו של ש“י 
עגנון, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בר־אילן, תשס“ה, עמ‘ 69, 128 הערה 307, 147, 197-

198, 219, 267, 299, ובמקורות המצוינים שם.
עגנון המשיך לעבד ולשנות את סיפורו לאורך השנים אף לאחר פרסומו. במהלך המאמר אעזר   3
בנוסחאות הסיפור השונות. לעתים נחשף באחת מהן מה שמובלע בשנייה. בעיקר אתייחס 
לנוסחים אלה: “הארץ“ 4.4.1947, עמ‘ 10 )להלן: נוסח הארץ(; האש והעצים, ירושלים ותל 
אביב תשכ“ו, עמ‘ צג-צח. להלן: נוסח האש והעצים תשכ“ו(; נוסח מורחב שהתפרסם באותה 
שנה במאזניים, כב, ה-ו )ניסן-אייר תשכ“ו(, עמ‘ 374-371 )להלן: נוסח מאזניים(. בדרך כלל 
ההפניות הן למהדורה החדשה הזמינה לקוראים: כל סיפורי ש“י עגנון, ירושלים ותל אביב 
83-78 )להלן: נוסח האש והעצים תשנ“ח(. על הסיפור, ראו מלכה שקד, “יין  תשנ“ח, עמ‘ 
ישן בקנקן חדש“, הקמט שבעור הרקיע, ירושלים תשס“א, פרק ז: עמ‘ 197-175; נעמי טנא, 
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באירועי התגלות של אליהו הנביא לבעל־שם־טוב ולתלמידיו, ועגנון חיברם יחד 
ויצקם ליצירה קוהרנטית אחת. 

שקדמו  לסופרים  התייחס  בובר  מרטין  של  לכבודו  עגנון  ש“י  שנשא  בדברים 
לבובר “שעשו את החסידות נושא לסיפוריהם“.4 עגנון התייחס לשורה ארוכה של 
ובתוך כך  וגם מבובר עצמו לא מנע ביקורת,  והביע את הסתייגותו מהם  יוצרים 
הוסיף ואמר: “הואיל ונגעתי בסיפורי מעשיות אומר בהם דבר: כל שיש לו מקור, 
קרא את המקור וזרוק את העיבוד הספרותי. וכל שאין לו מקור אם עשהו משורר 
דינו כדין דברי שירה, עשהו סתם מחבר, סלק עינך ממנו, מבלתי יכולת המחבר 

לעשות סיפור תלה אותו בחסידים או בסיפורי עם“.5
מקור  חומרי  של  ספרותי“  “עיבוד  ניסיונות  כלפי  עגנון  של  המסויגת  עמדתו 
חסידיים מצויה במתח עם העובדה שעגנון עצמו הקדיש חלק לא מבוטל מעמלו 
דוגמת  האנתולוגיים  המפעלים  את  אמנם  חסידים.  לסיפורי  לעיבודים  הספרותי 
“ימים נוראים“ ו“אתם ראיתם“ ניתן להבין כפרויקטים שחשיבותם טמונה בהיותם 
מפעלי כינוס שמבקשים לאפשר את מימוש ההמלצה “קרא את המקור“. התמיהה 
עולה ביחס ליצירות כגון “גילוי אליהו“, שבהן החומרים החסידיים עוברים עיבוד 
ספרותי רחב, ולכאורה על עיבודים מסוג זה חלה עצתו של עגנון “קרא את המקור, 
הסיפור  מובא  שבו  והעצים“,  “האש  הכרך  בסוף  הספרותי“.  העיבוד  את  וזרוק 
“גילוי אליהו“ מוסיף עגנון “התנצלות“ שממנה משתמע שאכן חשש שהקוראים 

לא יבחינו ביחודם של סיפוריו:

אחרי סיפורי הבעל־שם־טוב באים סיפורי תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ובתוכם 
צדיקי סטסטין, כדי לחבר עניינים ונשתמשתי בכמה דברים שנרמזו בסיפריהם 
]...[ כאן אומר דבר כנגד עצמי, נסיון קשה הוא למספר שניתן לו לספר ממה 
שראו עיניו כשהוא בא לספר סיפורי מעשיות של חסידים וכן כל כיוצא. אבל 

סומך אני על היחידים שיראו מה בין סיפורי לאותם שכל יד כותבת.6

“גילוי אליהו“  בין סיפורו של עגנון  דבריי להלן מוקדשים לבדיקה מפורטת מה 
לבין סיפורי “גילוי אליהו“ המצויים למכביר בסיפורת החסידית, כהיענות לאתגר 
להבין מה בין סיפוריו של עגנון לאותם שכל יד כותבת. לכאורה, “גילוי אליהו“ 

“הצדף והחי: דרכי עבודותו של עגנון בקובץ ‘סיפורים נאים של ר‘ ישראל בעל-שם-טוב‘“, 
עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן, תשמ“ב, עמ‘ 128-116.

בובר  לכבוד מרטין  אותו,  ואינם מכירים  בובר  “לשם אלו שצריכים להכיר את  עגנון,  ש“י   4
בהגיעו לגבורות“, מעצמי אל עצמי, ירושלים ותל אביב 1976, עמ‘ 262.

שם.  5
נוסח האש והעצים תשנ“ח, עמ‘ 272.  6
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לחומר  עגנון  שעושה  מרחיב“,7  אומנותי  ספרותי  “עיבוד  של  נוסף  מקרה  הוא 
החסידי, ושבמסגרתו הוא מעדן ומשכלל את הלשון והסגנון ומרחיב ומעבה מעט 
את הנרטיב החסידי. במקרים אלו הסיפור המעובד מממש את התמטיקה החסידית 
ובהירות  הצלחה  ביתר  אף  ולעתים  והאתי,  הדתי  הטלוס  את  ומשמר  המקורית 
מאשר בסיפורי המקור.8 ואולם, עיון מדוקדק בסיפור ובמקורותיו החסידיים חושף 
מפנה  המשקפת  סיפורית  אלטרנטיבה  ובונה  המקור  תחת  החותר  ספרותי  עיבוד 

משמעותי בהשקפת העולם. 

ב. סיפורי המקור החסידיים
בסיפור “גילוי אליהו“ מצויים פרטים רבים מהווי החיים החסידיים, ומשולבים בו 
לשלד  המקור  את  אך  רבים,  חסידיים  מסיפורים  שמלוקטים  ספרותיים  מוטיבים 
שהורכבו  מסוימים  חסידיים  סיפורים  בשלושה  למצוא  ניתן  הסיפור  של  המרכזי 

ביצירתו של עגנון יחד. 
סיפור התשתית המרכזי מצוי באנתולוגיה “סיפורי הבעש“ט“ שערך עגנון.9   .1
שֵם הסיפור ב“סיפורי הבעש“ט“ זהה לשמו ב“האש והעצים“: “גילוי אליהו“,10 
ובדבר זה כשלעצמו יש כדי לעורר השוואה בין הסיפורים.11 הסיפור החסידי 
צדיקים“.13  ו“עדת  חסידים“12  “קהל  חסידיים,  לקטים  בשני  הופיע  המקורי 

ראו הלל ברזל, “מבוא“, שמואל יוסף עגנון: מבחר מאמרים על יצירתו, תל אביב תשמ“ב, עמ‘   7
116; גדליה נגאל, ש“י עגנון ומקורתיו החסידיים: עיון בארבעה מסיפוריו, רמת גן תשמ“ג, 

עמ‘ 2, 34.
ברוח זו הבינה שקד את היחס בין הסיפור ומקורותיו החסידיים )שקד ]להלן הערה 3[, ובמיוחד   8
זו של שקד בא לידי ביטוי בכותרת שנתנה לדבריה, המבהירים  5(. הבנה  178, הערה  עמ‘ 
המקור  סיפורי  בין  היחס  את  הבנתי  חדשים.  ובקנקן  בלבוש  המובא  ישן  בתוכן  שמדובר 

לסיפורו של עגנון שונה, והיא נסמכת על ההשוואה המפורטת לסיפורי המקור.
 193-192 עמ‘  תשמ“ז,  אביב  ותל  ירושלים  ומאוירת,  מהודרת  מהדורה  הבעש“ט,  סיפורי   9
)להלן: סיפורי הבעש“ט(. הסיפורים באנתולוגיה זו לא עברו עיבוד והרחבה ספרותית למעט 
תיקוני לשון אשר “גם כאשר תיקנם וגם כאשר כתב אותם מחדש, אבינו נשאר נאמן למקור 
ולא שינה את תוכנם ואת צורתם של הסיפורים, הוא תיקן במיוחד את הלשון והתחביר ותרגם 
שאינם  התבות  ראשי  רוב  את  פתח  כן  באידיש,  במקור  שנכתבו  ומשפטים  מילים  לעברית 
נהוגים היום. הסיפורים שומרים על רוחם וסגנונם המקוריים גם לאחר שינוים שלו שלא כמו 
הסיפורים החסידיים ששילב בסיפוריו שנהג בהם יד חפשית“ )אמונה ירון, “על עריכת הספר“ 

]אחרית דבר לנ“ל[, עמ‘ 244(.
סיפורי הבעש“ט, עמ‘ 192.  10

וסומנו  העורכים  ידי  על  ניתנו  בודדים ששמותיהם  למעט  עגנון  קבע  הסיפורים  שמות  את   11
באריחיים )ירון ]לעיל הערה 9[, עמ‘ 244(. 

קהל חסידים, לבוב ]חש“ד[, יא, ע“א.   12
עדת צדיקים, למברג תרכ“ד, עמ‘ כז-כח.   13
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השוואה בין סיפורי המקור ונוסח הסיפור המובא ב“סיפורי הבעש“ט“ מלמדת 
שלמעט תיקוני לשון ותרגומי מילים אין שינויים משמעותיים בין הסיפורים.

בדיקת התאריכים מעלה שאת הכותרות ואת הגימורים האחרונים ל“סיפורי   
גבי  על  כתב  הסיפורים  “את  שכן   ,1945 שנת  לאחר  עגנון  כתב  הבעש“ט“ 
ומכאן   1945 בשנת  לאור  שיצא  שלשום‘  ‘תמול  של  האחרונה  ההגהה 
שההגהות נכתבו לאחר שנה זו“.14 הסיפור שאנו עוסקים בו פורסם לראשונה 
שנתיים לאחר מכן, בעיתון “הארץ“ בשנת 1947. סמיכות הזמנים מחזקת את 
את  שימש  הבעש“ט“  שב“סיפורי  אליהו“  “גילוי  החסידי  שהסיפור  הקביעה 
ושולב לאחר  ב“הארץ“  “גילוי אליהו“, שפורסם  לסיפורו  גלם  כחומר  עגנון 

מכן ב“האש והעצים“.
בנספח א מובאת טבלת השוואה בין הנוסח של הסיפור “גילוי אליהו“ המובא   
ב“האש  אליהו“  “גילוי  בסיפור  ושילובו  עיבודו  לבין  הבעש“ט“  ב“סיפורי 

והעצים“. 
“ספר,  עגנון  של  בספרו  נמצא  אליהו“  “גילוי  לסיפור  שני  תשתית  סיפור   .2
וסיפור“ בשם “ספרו של אליהו“.15 הסיפור לקוח מתוך הספר “סיפורי  סופר 
הסיפור  ובין  קדושים  בסיפורי  המקור  בין  שינויים  שיש  מאחר  קדושים“.16 
ב“ספר, סופר וסיפור“ וישנם פרטים שבהם סיפורנו קרוב יותר למקור ב“סיפורי 
קדושים“, אביא ציטוטים משווים לסיפורנו משני המקורות. בנספח ב מובאת 

טבלת השוואה בין סיפור התשתית “ספרו של אליהו“ לבין סיפורנו.
הוא משמש  אך  הסיפור,  מודל למבנה  אינו מהווה  סיפור התשתית השלישי   .3
מקור לדרך עיצובו של אליהו ככפרי ולאפיון מידותיו של הבעש“ט. סיפור 
זה מופיע אף הוא ב“סיפורי הבעש“ט“ שליקט עגנון ונקרא “נסיון“17 )מובא 
בנספח ג(. מקורו של הסיפור בספר “מעשיות ומאמרים יקרים“, והוא מובא 

כמצוטט מהספר “רחמי אב“.18
מופיע  כפי שהוא  הסיפור  מנוסח  ציטוטים  ישנם  ד  בנספח  בטבלה המובאת   
באנתולוגיית הסיפורים שהוציא ישראל יעקב, “כל סיפורי הבעל־שם־טוב“.19 

ירון )לעיל הערה 9(, עמ‘ 244.  14
“ספרו של אליהו“, בתוך: שמואל יוסף עגנון, ספר, סופר וסיפור, ירושלים ותל אביב תשל“ח,   15

עמ‘ תח.
סיפורי קדושים )מהדורת גדליה נגאל(, ירושלים תשל“ז, עמ‘ מב-מג.  16

סיפורי הבעש“ט, עמ‘ 9.   17
“מעשיות ומאמרים יקרים“, בתוך: ישעיהו וולף ציקרניק, סיפורי חסידות צ‘רנוביל )מהדורת   18

גדליה נגאל(, ירושלים תשמ“ד, עמ‘ 30-29; וראו שם, הערה 1. 
ישראל יעקב )קופהולץ(, כל סיפורי בעל־שם־טוב, כרך א, בני ברק תשל“ד, עמ‘ ט.   19
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נוסח זה שונה במקצת דברים מנוסח הסיפור “הנסיון“, ויש בו כמה הקבלות 
לסיפורנו, שקיימות רק בו.20

בבעל־שם־טוב  ולא  אליעזר,  ר‘  הבעל־שם־טוב,  של  באביו  עוסק  הסיפור   
עצמו. אך מאחר שהסיפור מתאר במה זכה ר‘ אליעזר להיות אב לבעל־שם־
טוב, טבעי הוא להעביר את מידותיו הטובות של האב לבנו שכן מידות אלו 
הן שזיכו אותו בבנו, והן בחינת שורשים לקיומו ולעולמו של הבעל־שם־טוב.

ג. “ולא ראהו עוד“21
התמה המרכזית בסיפורי החסידים “גילוי אליהו“ ו“ספרו של אליהו“ הנה אחת: 
להם.  שיסייע  לרבם  ופונים  אליהו  לגילוי  משתוקקים  הבעל־שם־טוב  תלמידי 
הבעל־שם־טוב נאות למלא מבוקשם ומבטיח להם לעשות כן. התלמידים רואים 
את אליהו אך אינם מזהים אותו, ורק לאחר שאליהו נעלם מגלה להם רבם כי האיש 
אשר ראו היה אליהו. הדמויות שבהן מופיע אליהו והסיטואציות שבהן הוא מתגלה 

שונות זו מזו, אך המבנה והתמה משותפים ומובילים לסיום זהה. 
הסיום המשותף כולל שני רכיבים: א( חוסר היכולת לזהות את אליהו כאשר הוא 
מופיע; ב( בעת שהבעש“ט מגלה לתלמידיו שהדמות שראו היה אליהו, אליהו כבר 
נעלם ואיננו. התלמידים אינם זוכים לדבר עם אליהו כאשר הם מודעים לזהותו. 
דיים  ראויים  אינם  היא שהתלמידים  להחמצה  הסיפורים משתמע שהסיבה  משני 

לגילוי אליהו, שאליו הם כה משתוקקים.22 
זו מאפיינת קבוצה גדולה של סיפורים חסידיים העוסקת בהחמצות של  תמה 
אחרים  ואילו  ותלמידיו,  הבעש“ט  על  המוסבים  סיפורים  ישנם  אליהו.  גילויי 
קבוצת  של  קיומה  על  עמד  נגאל  גדליה  מאוחרים.  חסידיים  בצדיקים  עוסקים 
סיפורים זו והוא מביא סיפורים דומים המוסבים על ר‘ יצחק מספרין ועל החוזה 

מלובלין.23
אביא דוגמאות נוספות מקבוצת סיפורים זו שבכולם מודגשת החמצת ההזדמנות 

ייתכן שלפני ישראל יעקב )קופהולץ( היה מקור נוסף שאינו ידוע לי והיה לפני עגנון.  20
נאמר על אליהו אחרי עלותו השמימה )מלכים ב ב, יב(.   21

ב“גילוי אליהו“ מתוך סיפורי הבעש“ט מפורשים שני הרכיבים, הראשון: “למה לא הגיד לנו   22
רבנו כי אליהו הוא, אמר להם הרב, ואילו הבנתם מעצמכם והייתם שואלים אותי מי הוא הייתי 
מגלה אותו בפניכם ]...[ אבל משלא הבנתם לא היתה לי רשות לגלות“ )עמ‘ 192(. והרכיב 
השני: “לסוף פטר הרב את האדון לדרכו“ )עמ‘ 193( — ומאז אליהו נעלם. בסיפור “ספרו של 
אליהו“ )לעיל הערה 15( קיים הרכיב הראשון שכן שלוש פעמים רואים התלמידים את אליהו 
ואינם מזהים אותו. גם הרכיב השני קיים, “רצו אחריו ולא מצאוהו“ )עמ‘ תט(, אך טעמו אינו 

מפורש. 
גדליה נגאל, הסיפורת החסידית תולדותיה ונושאיה, ירושלים 1981, עמ‘ 271-268.  23
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“גילוי  יהודי  לעגלון  שהבטיח  מסופר  מפרמישלן  ר“מ  על  א(  אליהו“.  ל“גילוי 
אליהו“, העגלון חזר מאוחר יותר “והיו לו טענות על הרבי על שהבטיח לו שיראה 
את אליהו הנביא והוא לא ראה אותו, אז אמר לו הרבי, הראיתה איש קצר קומה 
היושב ליד הרבי? זה היה אליהו הנביא“.24 ב( ר‘ לייב לא הניח לעני להיכנס לר‘ 
ברוך ממזיבוז‘ שהיה שרוי באותה שעה בכעס, העני נכנס בכל אופן ולאחר שיצא 
“אמר לו הרבי ר‘ ברוך: העני הזה היה אליהו הנביא“.25 ג( על הר“י אסאד מסופר 
שכשלמד אצל הר“מ בענט ראה שרבו מקבל פני עני בשמחה מיוחדת. לאחר מכן 
“אמר הגאון אליו, הידעת מי זה האיש? הלא הוא אשר עליו נאמר ‘אשרי מי שנתן 

לו שלום והחזיר לו שלום‘“.26.
מתקיימת  ומציל  כמושיע  הנביא  אליהו  את  המתארת  הסיפורים  בקבוצת  גם 
התמה שרק למפרע, אחרי שהדמות נעלמה, רק אז מתברר שהמושיע היה אליהו. 
משיב  שאליהו  אחרי  א(  מהן:  מעט  רק  ואביא  ומוכרות  רבות  לכך  הדוגמאות 
אבדה יקרה לבעליה “שלח אנשים לחפשו בכל העיר בבתי כנסיות ובתי מדרשות 
ראהו עד  לא  ואיש  נעלם  הוא  היו לשוא,  כל החיפושים  ובשווקים, אך  ברחובות 
היום הזה“.27 ב( “]...[ האיש הזר הלבוש בגדי איכרים שלא היה אלא אליהו הנביא, 
נעלם“.28 ג( אחרי הצלה מופלאה של נער יהודי: “עם שתיית הכוס הרביעית הוא 
לטוב“.29  זכור  הנביא  אליהו  זה  היה  כי  הכל  הבינו  מיד  ונעלם,  כוסו  את  הוריק 
הדוגמה האחרונה מלמדת שההנחה הפשוטה היא שההעלמות מאפיינת את אליהו 
הנביא והיא אחד מהסימנים המסגירים את זהותו. כל עוד אליהו היה ביניהם הרי 
נעלם  ברגע שראו שהוא  אליהו,  זיהו שהוא  ולא  ידעו  ולא  חשבוהו כאחד האדם 

“מיד הבינו הכל כי היה זה אליהו הנביא“. 
שורשיה של תמה זו מצויה בדמותו המקראית של אליהו. המאפיין הבולט ביותר 
ומכל המין האנושי  נביאים, מדמויות המופת  של אליהו הנביא, המבדילו משאר 
אש.  וברכב  בסערה  השמימה  חי  עולה  אליהו  העולם.  מן  הסתלקותו  אופן  הוא 
עוד בחייו, אליהו מתואר כמי שמרצונו ושלא מרצונו נוהג להסתתר ולהיחבא מן 
הבריות, אך לאחר העלותו חי השמימה הנסתרות הופכת לרכיב מהותי בדמותו.30 

אלישע,  אותו.  מוצאים  ולא  הנעלם  אליהו  אחרי  מחפשים  רבים  במקרא  עוד 

ישראל יעקב )קופהולץ(, סיפורי אליהו הנביא, ישראל תשל“ד, חלק א, עמ‘ שטז.  24
שם, עמ‘ לא-לב.  25

שם, עמ‘ לב.  26
שם, עמ‘ רצא.  27
שם, עמ‘ רצה.  28
שם, עמ‘ שג.  29

על הקשרים האפשריים בין דמותו של אליהו לבין דמות “הצדיק הנסתר“, ראו גדליה נגאל   30
)לעיל הערה 23(, עמ‘ 279.
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תלמידו הקרוב, זועק לרבו “אבי אבי“, אך לשוא “ולא ראהו עוד“.31 עשרות אנשים 
ויבקשו  איש  חמישים  “וישלחו  ריקם  שבים  הם  אך  אליהו  אחרי  לחפש  נשלחים 

שלשה ימים ולא מצאהו“.32
היעלמותו הדרמטית של אליהו העולה חי השמימה וכן ההבטחה הנבואית על 
הנביא  אליה  את  לכם  אנוכי שולח  “הנה  אדם —  בני  לעולמם של  העתידי  שובו 
ומלאכית  אנושית  לדמות  אליהו  את  הפכו   — והנורא“33  הגדול  ה‘  יום  בוא  לפני 
כאחד, דמות ביניים, שביכולתה לקשר בין שמים וארץ. ואכן, אליהו מופיע תדיר 
שמימית  כדמות  היהודי  הסיפור  מסורת  כל  ולאורך  והמדרש  התלמוד  בסיפורי 

ופלאית, שביכולתה להגיע לכל מקום ולפעול בו ישועות ופלאות. 
חשוב לציין שגם בסיפורי החסידים המהווים את התשתית לסיפורו של עגנון 
ש“רצו  מוצאים  אנו  אליהו“  של  “ספרו  בסיפור  אליהו.  היעלמות  מוטיב  נשמר 
הבעל־שם־טוב“,  ב“סיפורי  אליהו“  “גילוי  בסיפור  גם  וכך  מצאוהו“,  ולא  אחריו 
והתלמידים מתמלאים צער על שלא הבינו שאליהו  ולא שב  אליהו הולך לדרכו 
יוכלו לראותו עוד. אפיונו של אליהו הנביא כדמות המופיעה ונעלמת  הוא, ולא 

נשמר גם במסורת הסיפור החסידי. 
בדמותו  ומהותי  חשוב  רכיב  כן  אם  הוא  הסיפור  בסיום  אליהו  של  היעלמותו 
ב“גילוי  הצורך  והתרבותית שהוא ממלא. עצם  ובפונקציה הספרותית  אליהו  של 
אליהו“ נובע מכך שאליהו הוא דמות עלומה ונסתרת, שכן אין גילוי אלא לדבר 
מופיע,  הוא  חי עמהם,  איננו  הוא  רגילים,  בני אדם  נסתר מעיני  המכוסה. אליהו 

מתגלה ונעלם.

ד. בין גילוי לגילוי
בקריאה ראשונה נראה שהסיפור “גילוי אליהו“ של עגנון הוא מימוש נוסף לתמה 
המקור  בסיפורי  המצויה  הספרותית  הקונבנציה  את  המאפיינת  לעיל  שתיארנו 
ובמקבילות הרבות שראינו להם. ואולם, מתברר שעגנון עיצב לסיפור סיום שונה 

היוצר מהפך במשמעות הסיפור ובפשר שהוא נותן למושג “גילוי אליהו“.
מרבם  ומבקשים  אליהו  לגילוי  משתוקקים  התלמידים  עגנון  של  בסיפורו  גם 
שיסייע בידם לראותו. גם בסיפורו של עגנון הרב נענה להפצרותיהם והם רואים 
את אליהו, אך אינם מזהים אותו, ורק לאחר שהוא נעלם מגלה להם הרב שהדמות 
שראו היה אליהו. אך כאן, בשלב זה, מגיע סיום שונה — אליהו אמנם נעלם, אך 

מלכים ב ב, יב.  31
שם, יז.  32

מלאכי ג, כג.  33
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הוא  שהוא  ומזהים  יודעים  כבר  שהתלמידים  אף  על  וזאת  חוזר,  הוא  מכן  לאחר 
אליהו הנביא.

מהפך תמטי זה עולה במשפט אחד קצר וקריטי המסיים את הסיפור: “בא אותו 
זקן שהיו קוראים לו אליהו וריקד עימהם“.34 אליהו שב ומתגלה לבני החבורה אף 
שהם כבר “ידעו שאותו זקן אליהו הנביא הוא“.35 בניגוד לסיפורי התשתית ובניגוד 
לקונבנציה השגורה על היעלמו של אליהו, בסיפורו של עגנון אליהו חוזר ומרקד 

עמהם כאחד מבני החבורה. 
משפט הסיום המתאר את שיבתו של אליהו והצטרפותו לבני החבורה המרקדים 
בבית המדרש סוגר מעגל שנפתח במשפט הפותח את הסיפור — “זקן אחד, עני, 

היה רגיל בבית מדרשו של הבעל־שם־טוב ]...[ והיו קוראים לו אליהו הנביא“.36
סיפורי  לבין  עגנון  של  סיפורו  בין  וחשוב  נוסף  הבדל  חושף  זה,  רגיל“  “היה 
תמיד  אליהו  הנביא,  על  הסיפורים  ובמסורת  המקור  בסיפורי  החסידיים.  המקור 
מתגלה כזר, כאדם שאין מכירים אותו, גוי פשוט או אציל, עני מזדמן או זקן לא 
מוכר. עניין זה הוא מהותי וחיוני לדמותו של אליהו מאחר שהדמויות הקונקרטיות 
אלו  האציל  הגוי,  העני,  ממשיות.  ולא  פיקטיביות  דמויות  הן  מתגלה  הוא  שבהן 

תחפושות זמניות שמאחוריהן מסתתרת דמותו המלאכית של אליהו הנביא.
בסיפור המקור לסיפור “ספרו של אליהו“, הנמצא בספר סיפורי קדושים, הזרות 
היא המאפיין המרכזי של הדמות המגלמת את אליהו — “כמעט קט היה כאן איש 
מתוארת  הדמות  וסיפור“  סופר  ב“ספר,  בעגנון  הנמצא  בנוסח  בספר“.37  ולמד  זר 
כ“עני אחד“, אך גם כאן העני אינו מזוהה ואינו מוכר. לאחר מכן שב אליהו בדמות 
נכרי שאינו מוכר לאיש, לבד מלבעל־שם־טוב היודע לזהות מבעד  איש מלחמה 

למסכת הנכרי את אליהו הנביא.
בניגוד מפתיע לסיפורים אלו, בסיפור “גילוי אליהו“ של עגנון מתגלה אליהו 
בדמות מוכרת וממשית. ה“איש זר“ וה“עני אחד“ הופכים אצל עגנון לאדם הידוע 
בשמו ובכינויו לכל תלמידי הבעש“ט, ואפילו לארבעת הר‘ דווידים וגם לר‘ דוד 
הזקן, שגם נכח שם. אליהו של עגנון הוא אדם ממשי, מוכר ורגיל, שהיה חסר לזמן 
מה ועתה הוא שב וחזר. אליהו אינו דמות עלומה ומיסתורית, לא לפני המתרחש 
בעלילה ולא בתומה. אליהו היה רגיל בבית מדרשו של הבעל־שם־טוב, הוא היה 

שם קודם להתגלותו והוא לא נוטש את בית המדרש ולא נעלם אף לאחריה.
שובו המפתיע של אליהו בסיום הסיפור נותן לסיפור גוון של “סיפור מתהפך“ 

נוסח האש והעצים תשנ“ח, עמ‘ 83.  34
שם, עמ‘ 81.  35
שם, עמ‘ 78.  36

סיפורי קדושים )לעיל הערה 16(, עמ‘ מב.  37
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“סיפור פואנטה“, שבו ההפתעה בסוף הסיפור מעלה את הצורך בקריאה  או של 
מחודשת של הסיפור כולו. כבר בשלב זה ניתן לקבוע שהסיפור “גילוי אליהו“ של 
עגנון אינו עיבוד ספרותי מרחיב לסיפורי המקור החסידיים ואינו וריאציה נוספת 
בשרשרת הסיפורים על גילוי אליהו המתגלה לרגע ונעלם, אלא הוא סיפור חדש 
בעל תמה חדשה המציעה לנו “גילוי אליהו“ שונה שעלינו לנסות לברר מעט יותר 

את טיבו. 

ה. גילוי הנגלה
דמותו של אליהו הנביא מצטיירת בסיפורת היראית והחסידית כישות פרסונלית 
עלומה, בעלת כוחות ומחוללת נסים. אליהו מופיע באופן פלאי ברגע הנכון ובזמן 
הנכון על מנת להושיע בעת צרה או לזכות את הראויים לכך בגילוי ובברכת שלום. 
לאחר השלמת משימתו אליהו חוזר ונעלם. הקווים הפלאיים שאפיינו את אליהו 
השמימה,  בסערה  ועולה  האלוקים  הוא  שה‘  ובמופתים  באש  המוכיח  המקראי, 

מאפיינים גם את דמותו בסיפורת היראית והחסידית. 
בסיפורו של עגנון, לעומת זאת, אליהו איננו ישות פרסונלית מסוימת, הוא אינו 
בעל נסים ומופת. אליהו אינו מופיע ונעלם אלא נמצא בנינו תמיד. השאלה היא 
האם האדם מסוגל לחוש בקיומו ולגלות את אליהו במאור פניו של עני או באנחת 
ישות  להיתגלות  או  לנס  זקוק  אינו  האדם  עגנון,  פי  על  מקרי.  אורח  של  צערו 
נמצא כאן  בגילוי אליהו. אליהו  לזכות  מהעולם העליון שאיננה חלק מחייו כדי 
ועכשיו והאדם צריך לפקוח עניים ולב ולגלות אותו בדמות פניהם של הסובבים 

אותו. 
המפתח  הם  אליהו“  ל“גילוי  הניתנת  ובמשמעות  אליהו  בדמותו של  זה  שינוי 
להבנת שובו הלא צפוי של אליהו, והיא גם יכולה לבאר תמיהה נוספת בסיפור. 
אליהו  לו  קוראים  שהיו  זקן  “אותו  שבא  נאמר  אליהו  של  שיבתו  בתיאור  מדוע 
הנביא“,38 והרי היה לו לומר — בא אליהו הנביא וריקד עמהם — שהרי בשלב זה 
מעיד הסיפור שכבר היו יודעים כולם שאותו זקן היה אליהו הנביא? אלא משתמע 
שאותו זקן הוא אכן אליהו הנביא, אך הוא גם אותו זקן פשוט מבית מדרשם, זקן 
שלא נעלם ולא עלה השמימה אלא הוא חי וקיים ומגיע לבית המדרש שהוא רגיל 

בו ואף מצטרף לריקוד בני החבורה.
קריאה חוזרת של הסיפור, בעקבות הסיום המפתיע, מאירה באור חדש פרטים 
לדמות  מתחפש  אינו  שאליהו  ההבנה  את  הם  אף  המאששים  בסיפור  נוספים 

כך בנוסח האש והעצים תשכ“ו. בנוסח שנדפס במהדורת תשכ“ב כתוב: “בא אותו זקן עני   38
שהיו קוראים לו אליהו“. נוסח זה מדגיש שהוא עדיין זקן ועדיין עני ולא הייתה זאת תחפושת, 

שכן מה טעם להתחפש אם כבר גילו שהוא אליהו.
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וקיים המצוי תדיר בבית מדרשו  חי  פיקטיבית שאינה קיימת, אלא מתגלה בעני 
שרוכשים  התובנה  היא  היא  זו  שהבנה  מתברר  כן,  על  יתר  הבעל־שם־טוב.  של 
התלמידים ב“מסע ההתחנכות“ שהם עוברים במהלך הסיפור.39 נתייחס עתה לשני 

רכיבים בסיפור שמתבארים מתוך הקשר זה.

ולשמחה מה זו עושה
בסיפור “גילוי אליהו“ של עגנון ובסיפורי המקור כאשר התלמידים מגלים שהם 
החמיצו את המפגש עם אליהו הרי הם מצטערים צער רב. “ראה רבם את צערם“.40 
הוא  גדול  צער  ואכן,  מהם“.41  נפשם  נשמטה  ש“כמעט  כך  כדי  עד  גדול  צערם 

להחמיץ הזדמנות חולפת וחד־פעמית לממש משאת נפש נכספת. 
מעשה“;  בשעת  ידעו  לא  כי  על  מאד  “ויתאבלו  מסופר  אליהו“  של  ב“סיפרו 
אליהו“  “גילוי  בסיפור  גם  מאד“.42  מאד  ויתאבלו  מצאהו  ולא  אחריו  ״וירדפו 
שיש  הטרוניה  ואת  אכזבתם  את  החסידים  מביעים  הבעל־שם־טוב“  מ“סיפורי 
ממנו  מבקשים  והיינו  הוא,  אליהו  כי  רבנו  לנו  הגיד  לא  “למה   — רבם  על  להם 
שילמד עימנו ונקבל ממנו איזו השגה“.43 אך בעוד בסיפורי המקור הסיפור מסתיים 
בתחושת החמצה, צער וכאב, הרי עגנון מסיים את סיפורו בתיאור השמחה הגדולה 
האוחזת את החסידים הפורצים בשירה וריקודים, וזאת עוד בטרם אליהו חוזר ועוד 

בטרם זכו לראותו ולזהותו.44
לא ניתן לתלות את עילת השמחה בכך שהתלמידים זכו לראות את אליהו בדמות 
ותחושת  כאליהו,  הכפרי  זיהוי  ללא  הייתה  כקודמותיה  זאת  ראייה  שכן  הכפרי, 
מתברר  כאשר  התלמידים  של  הראשונה  התגובה  ואכן,  עומדת.  בעינה  ההחמצה 
ואלמלא  לפרוח.  נפשם  ועמדה  “שמעו  גדול  צער  היא  אליהו  היה  שהכפרי  להם 
והצטרפותו  אליהו  של  שובו  גם  יוצאת“.45  נפשם  היתה  עזרם  הבעל־שם־טוב 
למעגל הרוקדים לאחר שהתלמידים כבר יודעים שהוא אליהו הנביא אינה העילה 
זו מתרחשת עוד לפני שובו של אליהו. אליהו מצטרף  להתפרצות השמחה, שכן 

למעגל הריקוד והשמחה שהיה קיים עוד בטרם שובו. 
מה גורם אפוא שמהלך אירועים זהה הוביל בסיפורי המקור לאבל וצער ואילו 

שקד )לעיל הערה 3( תיארה באופן בהיר את התהליך העובר על החסידים שתחילה מבקשים   39
ראייה חיצונית ולאחר מכן מבינים שעליהם לבקש הארה פנימית. 

נוסח האש והעצים תשכ“ו, עמ‘ צו.   40
נוסח האש והעצים תשנ“ח, עמ‘ 83.  41

סיפורי קדושים )לעיל הערה 16(, עמ‘ מג.  42
סיפורי הבעש“ט, עמ‘ 193.  43

“בא להם שמחה גדולה ועשו מחול“, נוסח האש והעצים תשנ“ח, עמ‘ 83.  44
שם, שם.  45
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לתורף  קשורה  זו  שנקודה  נראה  ומחול?  שמחה  להתפרצות  עגנון  של  בסיפורו 
הסיפור. שום אירוע חיצוני לא עורר את התפרצות השמחה. השמחה נבעה מתובנה 
לא  אכן  החסידים  לו  שציפו  מה  אליהו.  גילוי  בנושא  החסידים  לה  שזכו  חדשה 
התממש, ולאמירת שלום וקבלת שלום מאליהו הנביא הם לא זכו, אך עתה מתברר 
גילוי אליהו. לאחר שהבעל־שם־ ולא באלו טמון ערכו של  שלא לכך יש לייחל 
שניהל  השיחה  פשר  את  להם  ביאר  הוא  אליהו  הוא  לחסידיו שהכפרי  גילה  טוב 
עמו. לשמע דברי הבעל־שם־טוב מתעוררת השמחה, “צהלו פניהם של בני החבורה 
ושמחו שלוש שמחות. אחת שניתן להם לישראל לתקן את מעשיהם, ואחת שזכו 
בו  שיתלבש  ראוי  מישראל  אחד  שכל  ישראל  שזכאים  ואחת  אליהו,  את  לראות 

אליהו הנביא זכור לטוב, פעמים בדמות זקן עני ופעמים בדמות כפרי“.46
בהמשך אתייחס לשאלה מה בדברי הבעש“ט הוביל לתובנה החדשה, אך קודם 
החסידים.  לשמחת  המקור  היותה  ועל  החדשה  התובנה  על  הערות  כמה  אעיר 
פשוטה  היא   — מעשיהם  את  לתקן  לישראל  שניתן  כך  על   — הראשונה  השמחה 
ומובנת. השמחה השנייה על ראיית אליהו איננה מובנת מאליה, שכן ראינו שכאשר 
הראייה מתקיימת ללא מודעות היא מובילה לתחושה קשה של החמצה, אך שמחה 
זו מתבארת מתוך השמחה השלישית — השמחה בתובנה “שכל אדם מישראל אם 

עני ואם כפרי ראוי שיתלבש בו אליהו הנביא ז“ל“.47
גילוי אליהו אינו מצריך אפוא דמות כלשהי או תחפושת מיוחדת — בכל אדם 
מישראל ניתן וראוי לגלות את אליהו. כמו שראינו ביחס לדמותו של הזקן שהיה 
רגיל בבית מדרשו של הבעל־שם־טוב, גם העני והכפרי שעליהם מדובר כאן אינם 
דמויות פיקטיביות אלא יהודים רגילים, בשר ודם, שבהם כמו בכל אחד מישראל 
ראוי שאליהו יתלבש ויתגלה. תובנה זו גורמת לתפנית במצב רוחם של החסידים, 
שכן מתברר שהם לא החמיצו את האפשרות לגילוי אליהו עם הליכתם של הכפרי 

או העני, שכן בכל אדם מישראל ניתן לגלות את אליהו.
במהדורות  עילת השמחה  את  זה המתאר  עגנון במשפט  בשינויים שערך  עיון 
“הארץ“  בעיתון  בנוסח הראשון שפורסם  העניין:  הסיפור מחדד את  השונות של 
נאמר: “וצהלת ושמחת כל אדם מישראל שאין אתה יודע מי מישראל אליהו הנביא 
מתלבש בו“. כבר בנוסח זה מודגש שאליהו “מתלבש בו“, ולא שאליהו מתחפש 
לדמותו. אך עם זאת, עדיין ניתן להבין שמאחר שאליהו מחופש ואין אתה יודע 
למי, כל יהודי שאתה פוגש ייתכן שאליהו מתלבש בו. במהדורות הבאות האמירה 
ברורה יותר. במהדורת תשכ“ו הניסוח הוא: “שמחת כל אדם מישראל שכל אדם 

שם, שם.  46
נוסח מאזניים, עמ‘ 374.  47
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מישראל אם עני אם כפרי ראוי שיתלבש בו אליהו הנביא ז“ל“.48 בנוסח זה החליף 
עגנון את לשון השמא המסתייגת ש“אין אתה יודע“, ונקט לשון ודאי. אנו יודעים 
גם יודעים שכל אדם מישראל ראוי שיתלבש בו אליהו ועל כן יש בידיעה זו כדי 

לשמח “כל אחד מישראל“.
יש כאן הגדרה מחודשת ל“גילוי אליהו“. אליהו הנביא איננו עוד ישות חיצונית 
לגלות  היכולת  הוא  אליהו“  “גילוי  אדם.  בכל  הקיים  ורובד  ממד  אלא  לאדם 
זו  הבנה  אותך.  הסובבים  באנשים  אותו  ולראות  זה  רובד  של  לקיומו  ולהתוודע 
מעוררת שמחה בתלמידים שכן מתברר להם שאליהו לא חמק ועבר אלא הוא נמצא 
הנקרה  באורח  או  המזדמן  בעני  אותו  לחשוף  מוטל  החסידים  על  ובתוכם.  אתם 
לבוא, אך הוא נמצא כל העת. ידיעה והבנה זו הן שעוררו את שמחת התלמידים עד 

כדי כך שפרצו במחול. 

ר‘ דוד ור‘ דוד
לקראת סוף הסיפור, לאחר ששמענו ש“מרוב שמחתם עשו החברים מחול והתחילו 
“ודבר  לכן:  קודם  סיפר  שלא  בדברים  המספר  לפתע  נזכר  ושרים“,49  מרקדים 
שלא סיפרנו קודם נספר עכשיו ר‘ דוד ור‘ דוד ור‘ דוד ור‘ דוד, אלו ארבע ר‘ דוד 
מבני היכלו של הבעל־שם־טוב כולם באותו מעמד היו, ואף ר‘ דוד הזקן המגיד 
ורק  החבורה“,50  בני  כל  עם  רקד  שמחתו  ומרוב  השבת  לאותה  נזדמן  מקולומיי 
אז מסיים המספר את הסיפור במשפט: “בא אותו זקן עני שהיו קוראים לו אליהו 

הנביא וריקד עמהם“.51 
בנוסח הראשון שפורסם ב“הארץ“ אין זכר לחמשת הר‘ דודים. השמחה ושיבת 
בא  ומזמרים  מרקדים  והחלו  מחול  עשו  “ומרוב שמחתם  יחדיו:  מחוברים  אליהו 
אותו זקן שהיו קוראים לו אליהו הנביא וריקד עימהם“.52 ואכן, לא ברור מה מוסיף 
כאן תיאור ארבעת הר‘ דוד ואף ר‘ דוד החמישי, המגיד מקולמיי, ומדוע נזכר בו 

המחבר שורה אחת לפני סוף הסיפור. 
נראה שכל מעשה הר‘ דודים תפקידו ליצור השהיה של העלילה והפרדה בין 
המחול והשמחה הגדולה לבין שובו של “אותו זקן“ — שובו של אליהו. להשהיה 
ובכך  אליהו,  של  משובו  והריקוד  השמחה  התפרצות  את  להפריד  כפול,  תפקיד 
להדגיש שבפנינו שני מאורעות נפרדים וסדרם ברור וחשוב; קודם פורצת השמחה 

נוסח האש והעצים תשכ“ו, עמ‘ צח.  48
שם, שם.  49
שם, שם.  50
שם, שם.  51

נוסח הארץ, עמ‘ 10.  52
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של  שובו  בחשיבות  להמעיט  תפקידה  בנוסף  השיבה.  מתרחשת  מכן  לאחר  ורק 
אליהו. 

זכו  החסידים  שכן  בסיפור,  השיא  לרגע  להפוך  יכולה  הייתה  אליהו  שיבת 
בסיפורו של עגנון למה שלא זכה אף תלמיד בסיפורי המקור — לראות את אליהו 
של  ששובו  לצפות  היה  ניתן  כן  על  אליהו.  את  רואה  שהוא  לכך  מודעות  מתוך 
ויעורר צפייה למענה לשאלות מתבקשות,  יותר בסיפור  גדול  נפח  יתפוס  אליהו 
כגון מה הייתה תגובת התלמידים לשובו של אליהו, האם הם זכו בסופו של סיפור 
לתת לו שלום ולקבל ממנו שלום, ומה טיבו של ריקוד כאשר אליהו הנביא בעצמו 
הקיים בשובו  בוחר להתעלם מהפוטנציאל הדרמתי  יחד עמך. אך המספר  מרקד 
של אליהו. במקום לפתח אותו הוא נזכר לפתע לספר לנו בשובה ונחת את סיפור 
חמשת הר‘ דודים ואת הצטרפותם למחול, ולבסוף, בחטף וכדרך אגב בלבד, הוא 

מוסיף “בא אותו זקן שהיו קוראים לו אליהו הנביא ורקד עימהם“.
תמיהה זו על דרכו של המספר מובנת על פי דרכנו. לא שובו של אליהו מעורר 
התרגשות מיוחדת אף שהחבורה כבר יודעת שאותו זקן הוא אליהו, שכן אין רבותא 
בגילוי זה של אליהו שכן אליהו הרגיל בבית מדרשם אינו שונה מכל יהודי אחר, 
בין עני בין כפרי, שהוא יכול להתגלות בדמותו. ומאחר שכך, ניתן לציין את שובו 

כבדרך אגב בלבד.

ו. המפנה
נקודת המפנה בתחושת התלמידים מכאב ההחמצה לשמחה גדולה נמצאת בדברי 
הסבר שנותן הבעל־שם־טוב לשיחתו עם הכפרי. לאחר שהבעש“ט מסיים את דבריו 
“צהלו פניהם של בני החבורה ושמחו שלוש שמחות ]...[ ועשו מחול“.53 בסיפור לא 
מפורש מה בשיחת הבעל־שם־טוב הוביל את התלמידים לתובנה החדשה ולשמחה 
הבעש“ט  מגילוי  עולה  העניין  להבנת  מסוים  כיוון  בעקבותיה.  שבאה  הגדולה 
אינה  לחוץ  והמשקה שנשפך  הכלי שנפגם  בענייני  הכפרי  עם  לחסידיו ששיחתו 
שעצתו  מסביר  הוא  ישראל“.54  של  “טובתם  בנושא  לשיחה  סימלי  לבוש  אלא 
וצדקה לעניים.  ומטבע לתיקון הכלי מכוונת למתן פת לאורחים  להשתמש בפת 

נוסח האש והעצים תשכ“ט, עמ‘ צח.   53
3( עומדת על העושר האסוציאטיבי  83. טנא )לעיל הערה  נוסח האש והעצים תשנ“ח, עמ‘   54
העולה מן השיחה האלגורית בין הבעל־שם־טוב והכפרי. טנא מקשרת את השיחה לתורות 
על  עומדת  טנא  וכדומה.  אין-סוף,  לאור  כלי  והיותה  צדקה  מצוות  חשיבות  בדבר  חסידות 
הפער בין פשטות המשל, מגושמות לבושו האלגורי, לבין רובד הנמשל הארוג מאסוציאציות 
רבות העולות ממנו. אין טנא מבררת, ואין היא מתיימרת לברר, מה בשיחה זו גורם למהפך 

בסיפור, ואין הסברה לשיחה מתקשר לתמה הכללית של הסיפור.
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בתיאור מתן העצה ישנה חזרה כמעט אובססיבית על המשפט “ובלבד שהפת פת 
והמטבע מטבע“:

צריך  ואין  מטבע  והמטבע  פת  שהפת  ובלבד  ואמר,  הבעל־שם־טוב  הוסיף 
לומר אם שניהם באים כאחד ]...[ חזר הכפרי על דברי הבעל־שם־טוב ואמר, 
חזר   ]...[ כאחד  באים  כשהם  שכן  ומכל  מטבע  והמטבע  פת  שהפת  ובלבד 
הבעל־שם־טוב על הדברים ]...[ נענע לו הכפרי ראשו ]...[ הביט הבעל־שם־

טוב על הכפרי, והביט הכפרי על הבעל־שם־טוב.55 

את  ממקדים  המבטים  והחלפת  ההסכמה  נענועי  המשפט,  על  המשולשת  החזרה 
תשומת הלב למשפט שהופך להיות משפט מפתח להבנת השיחה ופשרה. הבעיה 
השפה  מן  מעשייה  אלא  הטובים  והמעשים  המצוות  ממיעוט  נבעה  לא  שנוצרה 
ולחוץ, “ונופלים ביד החיצונים“56 — אין כיסוי בלב למעשה החיצוני. הבעיה איננה 
בעיה של מעשה מסוים שנעשה כמצוות אנשים מלומדה אלא שהמצוות גופן כבר 
אינן מבטאות את תוכנן. האומן בעל הבית נתן כלים נאים ומשובחים, אך מתוך 
הכלים  העלו  ולחוץ,  השפה  מן  בהם  והשתמשו  בכלים,  קלוקל  שימוש  שנעשה 
חלודה וסופו של דבר “כל הכלים החליאו ואינם משמשים כלום“.57 הכלים אינם 

יכולים לשמר את התוכן הניצוק לתוכם והוא נוזל לחוץ ונופל בידי החיצוניים.
הבעל־שם־טוב  מציע  ולחוץ  השפה  מן  עשייה  הוא  שתורפה  לבעיה  כמענה 
עשייה של מצוות שאותן עדיין ניתן לעשות מתוך אמת וכנות ומתוך תחושה שהן 

באמת הן — הפת פת והמטבע מטבע.
להרגיש  ניתן  עדיין  כברן.  תוכן  עדיין  לעניים“  וצדקה  לאורחים  “פת  מצוות 
בין  אין במצוות  בני אדם.  לִבות  בהן את טעם המצווה. הסבל האנושי מדבר על 
אדם למקום מצווה שמשמעותה וערכה כה ברור ומוחשי ומדבר בפשטות אל לבו 
קלות  ביתר  יכולות  אלו  מצוות  לפיכך,  אנושי.  סבל  למנוע  שיעדם  המצוות  כמו 
להיעשות מתוך כנות והיזדהות ולא מן השפה ולחוץ, מצוות אלו הן עדיין “כלים“ 
שמכילים את תוכנן ושומרים על משמעותן. מצוות מעין אלו יכולות להציל בשעה 

קשה זו את בית המלאכה המתמוטט.
על  הסיפור  הוא  סיפורנו  ברקע  החסידיים שעומדים  מהסיפורים  ראינו שאחד 
הכנסת האורחים של ר‘ אליעזר, אביו של הבעל־שם־טוב. עני מגיע לעיר בעיצומה 
הבעל־שם־טוב  של  אביו  שבת  שחילל  שניכר  ואף  ובתרמילו,  במקלו  שבת  של 

נוסח האש והעצים תשכ“ו, עמ‘ צז.  55
נוסח האש והעצים תשנ“ח, עמ‘ 83.  56

שם, עמ‘ 82.  57
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מתגלה  ואליהו  זוכה  הוא  זו  לאורחים  פת  בזכות  ובכבוד.  באהבה  לביתו  מקבלו 
במקביל  ישראל.  של  עיניהם  שיאיר  בן  לו  שייוולד  לו  ומבטיח  העני  בדמות  לו 
“במקלו  השבת  צאת  עם  המגיע  הכפרי  את  מקבל  הבעל־שם־טוב  בסיפורנו  לכך 
מתברר  בסיפורנו  ואף   — לדוחפו  מתלמידיו  ומונע  יפות  פנים  בסבר  ותרמילו“ 
והפת  האורחים  הכנסת  המקרים  בשני  היה.58  הנביא  אליהו  כפרי  שאותו  לבסוף 
לעניים מתקשרות לגילוי אליהו. נראה שהסיפור קושר בין ההבנה החדשה בגילוי 

אליהו לבין ייחודן של מצות הכנסת אורחים ופת לעניים.
רבות מהמצוות מובנות כבעלות פשר סמלי. הן מרמזות משהו, מחנכות למשהו 
ואת ערכיותן מנמקים בתכליות רחוקות ומורכבות. מצוות בין אדם לחברו שונות 
זו, טעמן ומטרתן טמונים בהן עצמן. הן אינן מסמלות משהו מחוץ להן  בנקודה 
והמטבע  לאורחים  פת  היא  לאורחים  הפת  עתידי.  משהו  לקראת  מחנכות  ואינן 
לעניים היא מטבע לעניים, זה טעמן וזה תכליתן. מצוות אלו אינן זקוקות להסברים 
אינן  המצווה  של  וערכיותה  משמעותה  עצמה.  את  מצדיקה  המצווה  ולפרשנות, 
חיצוניות לה, אינן תלויות ערכית בתכלית שמחוץ למצווה, אלו הן מצוות שאינן 

תלויות בדבר.
עיקרון זה, שמשמעותם של הדברים טמונה בהם עצמם, הוא העיקרון המנחה 
את המעבר מההבנה המקובלת בגילוי אליהו להבנה החדשה המוצעת בסיפורו של 
עגנון. בעוד בתפיסה השגורה אליהו הוא דמות הבאה מחוץ לעולמו של האדם, לא 
מוכרת טרם בואה ונעלמת שוב לאחר סיום פעולתה, דמות שאיננה שייכת לעולם 
האנושי המוכר והיומיומי, הרי בתפיסה החדשה גילוי אליהו הוא גילוי של רובד 
אותו  המדרש,  בבית  הרגיל  בעני  מתגלה  אליהו  האדם.  של  עולמו  בתוך  הטמון 
עני המוכר היטב בשמו ובכינויו, שכן אליהו נמצא בכל אחד מישראל. אין אליהו 
פיקטיבית  דמות  הוא  אין  מסוימת שכן  בדמות  אותו  ונעלם אחרי שמגלים  בורח 
ובחשיפה  בגילוי  צורך  יש  אך  אדם,  בכל  שמתקיימת  דמות  אלא  תחפושת  ולא 
זה יכול להיות התרחשות פנימית משמעותית ולא  זו. רק גילוי מסוג  של עובדה 
אירוע חיצוני טפל. גם גילוי אליהו יכול להיות מהשפה ולחוץ: השאיפה לפגוש 
את אליהו כדי לקבל במתנה “איזה השגה או איזה לימוד“. זוהי שאיפה למגע עם 
אליהו כדמות חיצונית לאדם, שאיפה למתנת חינם שאינה נובעת מהאדם ואיננה 

חלק ממנו ומעולמו.
אין טעם אפוא שהחסידים ינסו לחפש אחרי אליהו מחוץ לעולמם. אליהו חיצוני 
מעצם מהותו תמיד ייעלם ותמיד יישאר מחוץ לעולמם. החיפוש אחר גילוי אליהו 
וגילוי אלוהים צריך להתרחש מתוך תפיסה שהאלוהים תמיד נמצא כאן ועכשיו 

השוואה בין סיפור המקור וגלגולו בסיפורנו מובאת בטבלה בנספח ג.  58
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בכל אחד ואחד, ועל האדם מוטל לגלות אותו. גילוי אליהו בנוי על תהליך נפשי 
והכרה פנימית, ומפגש חיצוני בלבד עם אליהו לא יחולל אותו.

על כן, כשמבינים שהפת צריכה להיות פת זוכים לראות שאליהו הוא אליהו. 
הצרות,  ושאר  והדליפה  והיין  המרזח  בית  על  ודאגה  עניין  מתוך  מדברים  כאשר 
גילוי אליהו  זו עצמה היא היא שיחה בטובתם של ישראל, ובה עצמה יש  שיחה 
ושמחת אליהו, פטרונם של ישראל. הבנה זו מבטלת את הכאב על החמצת המפגש 
ולרקוד  לשוב  יכול  אליהו  בתוכם.  מצוי  והוא  נעלם  לא  אליהו  שכן  אליהו,  עם 

עמהם כאחד מן החבורה.
האלטרנטיבה העגנונית משקפת ומעצבת תפיסה השונה באופן משמעותי מזו 
המשתקפת בסיפור היראי והחסידי. לא עוד גילוי אליהו היורד מהשמים ומתחפש 
אחד  הוא  אליהו  שגילוי  מאחר  אדם.59  בכל  הקיים  אליהו  גילוי  אלא  זר  לאדם 
לראות  ניתן  ונבואה,  הקודש  רוח  קול,  בת  כגילוי  האלוהית,  ההתגלות  ממדרגות 
בעיסוקו של עגנון בגילוי אליהו מקרה מדגים ליחסו לנושא ההתגלות בכלל. לא 
עוד חיפוש אחרי התגלות האל המצוי בגובהי מרומים אלא התגלות האל המצוי 
ואליהו  והמיואש של הבעש“ט  יחסם הביקורתי  ועכשיו.  במציאות האנושית כאן 
למצוות כפי שהוא משתקף בסיפור ייתכן שאף הוא יש בו ביטוי לאמירה חריפה 
לכלים  הפכו  המצוות  בזמנו.  מצוות  בקיום  ולטעם  למשמעות  ביחס  עגנון  של 
שבורים ומחוררים שאין בהם להחזיק רוחניות וקדושה, “כל הכלים החליאו ואינם 
וצדקה  לאורחים  “פת  דרך  ורק  אך  עוברת  לתקן  האפשרות  כלום“.60  משמשים 
לחברו  אדם  בין  מצוות  אלא  למקום  אדם  בין  ריטואליות  מצוות  שאינן  לעניים“ 
השייכות לתחום המוסר הטבעי ולאו דווקא לעולם הדתי. בעמדות אלו המיוצגות 
בסיפור על ידי הבעל־שם־טוב, ולאחר תהליך חניכה ארוך גם החסידים מאמצים 
אותן, ניתן לראות ביקורת חריפה הטוענת שאין עוד טעם בקיום מצוות ריטואליות 

הן “אינם משמשים כלום“. 
מתח בין קיום מצוות ריטואליות לבין מצוות בין אדם לחברו כהכנסת אורחים 
וצדקה עולה כבר בסיפור התשתית “נסיון“ המובא בנספח ג והמספר במה זכה ר‘ 
אליעזר להיות אביו של הבעל־שם־טוב. הניסיון שבו עמד ר‘ אליעזר ובעקבותיו 
שבת  מחלל  אורח  שמעורר  והדחייה  הרתיעה  על  התגברות  הוא  שזכה  למה  זכה 
לגרשו  היה  “מהראוי  ולכאורה  ובתרמילו,  במקלו  השבת  של  בעיצומה  המגיע 
ובשמחה  בכבוד  האורח  את  מקבל  ל“ראוי“  בניגוד  אליעזר  ר‘  שבת“.  כמחלל 

אם כי ראוי לציין שבהגות החסידית, בניגוד לסיפורת החסידית, ישנן דרשות המבארות את   59
גילוי אליהו באופן הקרוב לעולה מסיפורו של עגנון. ראו לדוגמה ר‘ מנחם נחום מטשרנוביל, 
הלוי אפשטיין,  קלונימוס קלמן  ר‘  עמ‘ פ-פא;  ויצא,  ירושלים תשנ“ט, פרשת  עינים,  מאור 

מאור ושמש, ניו יורק תשי“ח, פרשת פנחס, קפה ע“ב-קפו ע“א.
נוסח האש והעצים תשנ“ח, עמ‘ 82.  60
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ואף נזהר מלהזכיר את חילול השבת שמא יבייש את האורח. הכרעה זו, המוצגת 
כניסיון, היא שמזכה אותו להיות אביו של הבעל־שם־טוב. הסיפור מציג אפוא את 
שורש נשמתו של הבעל־שם־טוב ואת הגעתו לעולם בהעדפה המבכרת את הכנסת 
האורחים, ואת מתן היחס האנושי והמכבד לזר, אף שזר זה כל הופעתו היא ביטוי 

מתריס ובוטה לחילול שבת ולזלזול במערכת המצוות הריטואליות.
הדרך שבא בחר עגנון לעצב את האלטרנטיבה הסיפורית והדתית לגילוי אליהו 
סיפורי  מסורת  נגד  ובהתלהמות  בלעג  אינה  והיראית  החסידית  בסיפורת  השגור 
אליהו הנביא ונגד העולם הערכי והדתי שאותו הם משקפים. עגנון בחר לאמץ את 
שפת הסיפורת החסידית ואת הנרטיבים השגורים בה, ועם זאת לחולל היפוך תמטי 
חריף במשמעותם. את השקפתו של עגנון על גילוי אליהו מייצגים בסיפור דווקא 
המסורת  נגד  שיוצאות  דמויות  ולא  בדרכו  שהולכים  והחסידים  הבעל־שם־טוב 
ולכבוד  לבעל־שם־טוב  המוקנת  בסמכותיות  משתמש  עגנון  זה  באופן  החסידית. 
שהוא  הרעיוני  המהפך  את  לתקף  מנת  על  החסידיים  לסיפורים  הניתן  המסורתי 
מבקש לעשות. עגנון מנסה ליצור רצף של מסורת ספרותית ומסורת רעיונית בין 
הסיפורת החסידית והיראית ובין סיפוריו, ובכך הוא מציב את המהפך שהוא יוצר 

כחוליה נוספת במסורת היהודית. 
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נספח א: השוואה בין הסיפור “גילוי אליהו“ מתוך הספר “האש 
והעצים“ לבין הסיפור “גילוי אליהו“ המובא ב“סיפורי הבעש“ט“

״גילוי אליהו״ סיפורי הבעש״ט 
)מקור(

״גילוי אליהו״ )מתוך ״האש והעצים״ 
לעגנון(

פעמים הרבה היו תלמידי הבעש״ט 
מבקשים מהבעש״ט שיראה להם את 

אליהו הנביא ז״ל

1. יגלה עינינו לראותו וליתן לו שלום
2. היזכרו לבעש״ט את הבטחתו 

)״הארץ״(
נענה להם הבעש״ט ראשו דרך הבטחה והיה הבעש״ט מבטיח להם שיראה

ואמר להם הרי ראיתם אותו, תחזרו 
ותראו אותו )״הארץ״(

שאל הבעש״ט את האציל על תבואת 
השנה )שיחת חולין עם זר(

דוד אחד יש לנו ]...[ )שיחת חולין עם זר( 
)״הארץ״(

עמדו ונידברו בניהם )״כל סיפורי״ וכן דיבר עימו הרבה בזה
תשכ״ו(

התלמידים לא דיברו עימו אלא חזרו 
על התורה ששמעו מרבם

מה דיבר הבעש״ט עם הכפרי ומה אמר 
הכפרי, לא שמע אדם )״כל סיפורי״ 

תשכ״ו(
לסוף אמר הבעש״ט לתלמידים עתה 

נתקיימה הבטחתי, שכבר הראתי לכם 
את אליהו הנביא

)בסיפור התלמידים רואים את אליהו ולא 
יודעים את זהותו(

תמהו התלמידים ואמרו למה לא הגיד 
לנו כי אליהו הוא, והיינו מבקשים 

ממנו שילמד עמנו ונקבל ממנו איזו 
השגה

שמעו וכמעט נשמטה נפשם מהן שראו 
את אליהו ולא נתנו לו שלום

אגלה לכם מה שדיברתי איתו ]...[ 
להשפיע טובה על כל ישראל

אמר הבעש״ט מה מדברים עם אליהו 
וודאי בטובתם של ישראל )״הארץ״(
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נספח ב: נוסחי הסיפור “ספרו של אליהו“

סיפורי 
קדושים

ספרו של 
אליהו

״כל סיפורי״ ״הארץ״ 1947
תשכ״ו

מאזניים

תלמידי הרב 
הפצירו פני 

הרב הבעש״ט 
היות כי אליהו 

מצוי בכל ברית 
מילה לכן רצונם 

לראותו

אמרו לו 
תלמידיו של 

הבעש״ט 
לבעש״ט הרי 
אליהו הנביא 

רגיל אצל ברית 
מילה, בבקשה 

ממך הראהו לנו

אמרו לו הרי 
אליהו מצוי 

אצלו יגלה את 
עינינו לראות 

וליתן לו שלום

אמר לו אחד מן 
החבורה רבנו 

הרי אליהו ז״ל 
רגיל אצלו, 

יגלה את ענינו 
לראותו

אמר לו אחד מן 
החבורה רבנו 

הרי אליהו ז״ל 
רגיל אצלו, 

יגלה את ענינו 
לראותו

והבטיח להם 
הבעש״ט כי 

לעת מחר יהיה 
ברית מילה יראו 

אותו

אמר להם מחר 
ברית מילה בעיר 

ותראו אותו

נענה להם 
הבעש״ט דרך 

הבטחה

נענה להם דרך הסכמה
הבעש״ט ראשו 
ואמר להם אי״ה

ויהי ברית מילה 
]...[ )לקיחת 

הספר, הבעש״ט 
מחפשו ומוצאו 

אצל העני 
וחושדים בו 

בגנבה(

ויהי ברית מילה 
]...[ )לקיחת 

הספר, הבעש״ט 
מחפשו ומוצאו 

אצל העני 
וחושדים בו 

בגנבה(

)אליהו מתגלם 
בעני ונחשד 
בדבר שקר(

)אליהו מתגלם 
בעני ונחשד 
בדבר שקר(

)אליהו מתגלם 
בעני ונחשד 
בדבר שקר(

ויסחבהו 
לביהמ״ד ורצו 

להכות אותו.
ויסחבהו 

לביהמ״ד 
ויבקשו לשלוח 

בו יד

משכהו 
לביהמ״ד ועמדו 

להלקותו.

אלמלא זקן אתה 
מתחנו אותך על 
השולחן ומלקין 

אותך שאתה 
מדבר שקר

הפכו פניהם 
ממנו משום 

דובר שקרים לא 
יכון לנגד עיני

הפכו פניהם 
ממנו משום 

דובר שקרים לא 
יכון לנגד עיני

ולא הניח הרב 
באומרו הכרת־
פניו ענתה כי 

לא גנב הוא.
וגם עתה לא 

הניח להם הרב 
להכותו באומרו 

]...[

ולא הניחם 
הבעש״ט — 
מפניו ניכר 
שאינו גנב

ניכנס הבעש״ט 
]...[ אני ראיתי 

אותך

ניכנס הבעש״ט 
]...[ אני ראיתי 

אותך

ניכנס הבעש״ט 
]...[ אני ראיתי 

אותך

)הופעת נכרי 
שרק הבעש“ט 
מכירו ומתברר 

שהוא אליהו(

)הופעת נכרי 
שרק הבעש“ט 
מכירו ומתברר 

שהוא אליהו(

)הופעת כפרי 
שרק הבעש“ט 
מכירו ומתברר 
כי הוא אליהו(

)הופעת כפרי 
שרק הבעש“ט 
מכירו ומתברר 
כי הוא אליהו(

)הופעת כפרי 
שרק הבעש“ט 
מכירו ומתברר 
כי הוא אליהו(
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נספח ג: “נסיון“ 
גדול.  אורחים  והיה מכניס  דר בכפר  היה  ז“ל  אביו של הבעש“ט  ז“ל  ר‘ אליעזר 
הושיב שומרים בקצה הכפר, שאם יראו אורח ישלחו אותו אצלו ויאמרו לו כי טוב 
יהיה לו בביתו, שלא יהא העני דואג ויהא יודע להיכן ילך במקום שאין לו מכירין. 
וכשהיה האורח בא מיד היה נותן לו נדבה הגונה, כדי שיאכל וישתה מתוך שמחה, 
שהרי מה חפצו של העני, הלא הפרוטות שבהן הוא מביא טרף לביתו. פעם אחת 
שיבחו בשמים את הנהגתו הטובה של ר‘ אליעזר. ביקשו לנסותו. אמרו מי חלך 
לנסותו? אמר הס“ם, אני אלך. אמר אליהו הנביא זכור לטוב, לא טוב שאתה תלך, 
רק אני אלך. הלך אליהו זכור לטוב בשבת אחר חצות ובא אצלו בדמות עני במקלו 
ובתרמילו, ואמר לו, שבת טוב. ומהראוי היה לגרשו כמחלל שבת. אבל ר‘ אליעזר 
סבלן גדול היה ולא ביישו. ולא עוד אלא מיד הביא לפניו סעודה שלישית בכבוד, 
ובמוצאי שבת נתן לו לסעודת מלווה־מלכה. למחר נתן לו נדבה הגונה ולא הזכיר 
לו כלל ענין חילול שבת, כדי שלא לביישו. משראה אליהו זכור לטוב כך גילה את 
עצמו לפניו ואמר לו אני אליהו ובאתי לנסותך. ובשביל שעמדת בנסיון תזכה לבן 

שיאיר עיני ישראל. וזכה ויצא ממנו הבעש“ט.61

“מעשיות ומאמרים יקרים, רחמי אב“, בתוך: סיפורי הבעש“ט, עמ‘ 9.  61
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נספח ד: נוסחי הסיפור “נסיון“

״הארץ״ 1947נסיון ״סיפורי הבעש״ט“״כל סיפורי הבעש״ט״
הלך אליהו הנביא ז״ל 

בשבת אחר חצות
במוצאי שבת ]...[ עמד 

והבדיל על הכוס״ 
)מוצ״ש קודם הבדלה(*

ובא אצלו בדמות עני 
במקלו ובתרמילו

בא כפרי אחד במקלו 
ובתרמילו

ועמד הבעש״ט מכסאו ואמר לו שבת טוב
ונתן לו שלום

מהראוי היה לגרשו 
כמחלל שבת

ראו החברים והיו 
משתוממים שבשביל אדם 

כזה שניכר שבא מחוץ 
לתחום ואפשר חילל שבת 

עמד רבם מכסאו
תושבי הכפר ]...[ רצו 
לעשות בו שפטים על 

שחילל את השבת אולם 
ר‘ אלעזר שיצא לקראתו 

הצילו מידם

אמרו לו אלמלא זקן אתה 
מתחנו אותך על השולחן 

ומכים אותך.
שמע הבעש״ט ונכנס ]...[ 

ואמר אני ראיתי אותך

ולאחר צאת הכוכבים 
ליווה אותו עד פרשת 

דרכים

ובמוצאי־שבת נתן לו 
סעודת מלווה־מלכה

ליווהו הבעש״ט עד לחוץ

הלא זה אליהו הנביאואמר לו אני אליהו
*ב"כל סיפורי ש״י עגנון תשכ״ו" ובמאזניים 66, מופיע הנוסח ״ונכנס כפרי אחד 

"]...[
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ספרות, מציאות וטרנסצנדנציה
עיון במפעלו הפרשני של ברוך קורצווייל

רוני מירון

ביסוד יצירתו של ברוך קורצווייל עומדת השקפת עולם מטפיזית בדבר קיומה 
של ישות טרנסצנדנטית למציאות שבה חיים ופועלים בני אדם.1 קורצווייל סבר 
זו מותירה עקבות לא רק במציאות היהודית הראלית אלא גם בספרות  שישות 
החדשה  העברית  הספרות  של  זו  תפיסה  בכללותה.  היהודית  ובהוויה  העברית 
עיצבה את פרשנותו של קורצווייל והציבה אותה על נתיב ההתחקות אחר הישות 
הטרנסצנדנטית בספרות. על רקע זה פרשנותו של קורצווייל לספרות העברית 
ביותר  הרחב  במובן  היהודית  אודות המציאות  על  הבנה  לחלץ  ביקשה  החדשה 
של המילה — זו שמוצאת את ביטויה בחיים ההיסטוריים הראליים וזו המטפיזית 
שמגולמת בפרקטיקות דתיות אך מחלחלת למכלול האופנים של הקיום האנושי 
היהודי. בשונה מהפרשנות הרווחת על יצירתו של קורצווייל, אני מבקשת לטעון 
אורתודוקסית  דתית  עמדה  עם  הזדהות  של  ביטוי  אינה  המטפיזית  תפיסתו  כי 
עם  ושיח  שיג  מתוך  גיבש  אישית שהוא  עולם  אלא מבטאת השקפת  אחרת  או 
התרבות האירופית שעיצבה אותו כמלומד וכחוקר.2 מבחינה זו הפרשנות למפעלו 

מקורות מספרי ברוך קורצווייל:  *
אבסורד = בין חזון לבין האבסורדי, ירושלים ותל אביב, תשל“ג  

במאבק = במאבק על ערכי היהדות, תל אביב, 1969  
ספרותנו = ספרותנו החדשה — המשך או מהפכה? ירושלים ותל אביב, תש“ך  

עגנון = מסות על סיפורי ש“י עגנון, תל אביב 1962  
השימוש בביטוי “ישות טרנסצנדנטית“ ולא בביטוי “אלוהים“ מכוון והוא נועד לקשור את   1
הדיון לשיח הפנומנולוגי האונטולוגי הקיים סביב מושגי הישות והטרנסצנדנציה. עם זאת, יש 

בהחלט הקשרים שבהם ניתן לפרש את הישות הטרנסצנדנטית במשמעות של אלוהים. 
הספרות הקיימת על יצירתו של קורצווייל מציגה אותו כאידאולוג, לרוב של האורתודוקסיה   2
)ראו במיוחד, דן מירון, אם לא תהיה ירושלים: מסות על הספרות העברית בהקשר תרבותי־
עמ‘   ,2005 אביב  תל  נגיעה,  לצורך  הרפיה  הנ“ל,   ;125-121 עמ‘   ,1987 אביב  תל  פוליטי, 
83. בעניין פרשנותו של דן מירון, ראו משה גולצ'ין, ברוך קוצוויל כפרשן של תרבות, רמת 
העולים  בנושאים  בעיקר  הממוקדת  דיאכרונית  מזווית  יצירתו  ואת   ,129 עמ‘  תשס"ט,  גן 
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של קורצווייל המוצעת במאמר מקבלת את טענתו של קורצווייל עצמו שתפיסתו 
 3.)182 במאבק,   ;416 )אבסורד,  אורתודוקסית  עולם  מהשקפת  נובעת  אינה 
במרכזו של הדיון במאמר זה עומד בירור השקפת עולמו המטפיזית של קורצווייל 
והנהרת תפקידה בפרשנותו את הספרות העברית. במסגרת זו אציע קריאה אונטולוגית 
לבין הישות הטרנסצנדנטית,  בין הספרות העברית  היחסים  של כתביו שתבחן את 
שהייתה יסוד ודאי בהשקפת עולמו של קורצווייל.4 הפרשנות המוצעת לפרשנותו 
של קורצווייל מבקשת להתמודד עם אתגר של עיבוד טענותיו העיקריות מבחינת 
נוסף  המשמעויות המטפיזיות הגלומות בהן ומבחינת הפרשנות המוצעת ליצירתו. 
על כך, אופי כתיבתו של קורצווייל המגובש סביב יצירות או יוצרים מסוימים תוך 
תפיסותיו  של  השוואתית  בחינה  שלו  לדיון  שתתלווה  מבלי  לרוב  עמם,  הזדהות 
מכל  שלו.  בטקסט  המצויים  שונים  קולות  בין  הכרעה  מצריך  השונים,  בהקשרים 
מקום, אין באוריינטציה הפילוסופית של הדיון כדי לטעון שיצירתו של קורצווייל 
קובע  אינו  הפילוסופי  הניתוח  כן,  כמו  שיטתית.  פילוסופית  גישה  לכדי  מתגבשת 

עמדה באשר לערכה של ביקורת הספרות שמציע קורצווייל בכתביו.
הפרשנות המטפיזית־אונטולוגית המוצעת ליצירתו של קורצווייל נשענת גם על 
תפיסתו שבעומק היצירה מונח יסוד ביוגרפי מוצק שקושר בין הדמויות ביצירה 
והתפיסות המופיעות בה לבין היוצר. קורצווייל נתן לכך ביטוי הן לגבי יצירתם 
של אחרים והן לגבי יצירתו שלו. כך למשל טען כי השינויים החיצוניים המתוארים 
המשורר“  בנפש  שמתחולל  הגורלי  ״השינוי  אלא  העיקר  אינם  הסיפור  בעלילת 
מתקיימים[   ...[ דמויותיו  למעגל  מחוץ  עומד  אינו  מנדלי  ״האפיקן   ;)81 )עגנון, 

הא־פריורית  והתשתית  שלו  המחשבה  תבניות  לחקר  לרדת  מבלי  שלו,  הספרות  מביקורת 
שעיצבה את גישתו כחוקר וכפרשן. קביעה זו מתייחסת למרבית המאמרים שכונסו בתוך ספר 
ברוך קורצווייל, תל אביב 1975, וכן לגבי מאמרו של זדוף )נעם זדוף, “בערוגות הניהיליזם: 
הפולמוס בין ברוך קורצווייל וגרשם שלום על חקר השבתאות“, קבלה: כתב עת לחקר כתבי 
המיסטיקה היהודית, 16 ]תשס“ז[, עמ‘ 360-299(. יוצא מכלל מחקרו של משה גולצ‘ין המציג 
אותו כפרשן של תרבות ומחלץ אותו מהמסגרת האידאולוגית ומהתפיסה של ביקורת הספרות 
המוצעת  זו  בעוד  תרבותית  מחקרו  של  האוריינטציה  זאת,  עם  זו(.  בהערה  לעיל  )גולצ‘ין, 

במאמר זה פנומנולוגית.
בספרו האוטוביוגרפי, מדגיש יעקב כ“ץ את הביקורת ואף את הלגלוג שהיו לקורצווייל על   3
היסטוריון,  של  אוטוביוגרפיה  עיני:  במו  כ“ץ,  יעקב  ראו  האורתודוקסית,  היהודית  ההוויה 

ירושלים 1989, עמ‘ 76-75. 
קורצווייל אמנם לא הציע משנה סדורה בסוגיות אלו אלא התייחס אליהן במסגרת הפרשנות   4
דגשים  לעתים  הופיעו  השונים  בספריו  מכך,  יתרה  קונקרטיות.  ספרותיות  ליצירות  שלו 
שונים ואף התגלעו סתירות בין הקביעות שהביע בהקשרי דיון שונים. עם זאת, אני טוענת 
שאקספליקציה פילוסופית לכתביו הבוחנת אותם מזווית מבט אונטולוגית מאפשרת לחלץ 

מתוכם השקפת עולם מטפיזית ברורה שמעניקה פשר ומובן לכיד למכלול מפעלו הפרשני. 
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׳חיי שותפות‘ של המחבר עם גיבוריו“ )ספרותנו, 174(; ״המעניין ביותר הוא שאת 
שני הטיפוסים, שלהם מעניק עגנון אינדיווידואליות מלאה ושם, הוא תופס בעצם 
 .)84 ״]...[ מתוך דברי החנווני מדבר עגנון“ )עגנון,   ;)140 כחלק מעצמו“ )עגנון, 
על  קורצווייל  העיד  היוצרים  של  והאישיים  הנפשיים  ביסודות  לעיסוק  במקביל 
וכו‘ לא קראתי כדי  וייטהד  עצמו בגוף ראשון כי ״את ספריהם של לוית, פופר, 
לכתוב ספר או מסה. חשיבותם בשבילי משנית. העיקר — זוהי מחשבתי העצמית, 
ודעותי על היהדות, על הספרות, ועל מדעי היהדות אני ]...[ הוגה מעצמי“ )במאבק, 
לחלץ  המבקשת  המוצעת  לפרשנות  עקרוני  ביסוס  מעניקות  אלה  קביעות   .)159

מתוך ביקורת הספרות שלו את השקפת עולמו של קורצווייל האיש.
ואולם, ההיבט הביוגרפי אינו זוכה למעמד אוטונומי בפרשנות של קורצווייל 
האונטולוגיים  להיבטים  בוחן  אבן  משמש  הוא  אלא  החדשה,  העברית  לספרות 
שעניינם במציאות היהודית ככזו. מבחינה זו אפשר לקבוע כי משמעותו ומשקלו 
של היבט זה חורגים מגבולותיהן של היצירה הספרותית ושל פרשנותה, כמו גם 
לרתום  ביקש  קורצווייל  והפרשן.  היוצר  חיים  והעידן שבהם  התקופה  של  מאלה 
את היסוד האישי להשתוקקות אונטולוגית כללית, מה שהניע את מפעלו הפרשני 
]היהדות[ קיימת  והעניק לה ביטוי ישיר ואפילו פשטני בנסחו את השאלה: ״היא 
ניכר  הביוגרפי  ליסוד  היצירה  183-182(. המאמץ לקשור את  )במאבק,  לא?“  או 
בשילוב, המאפיין את כתיבתו של קורצווייל, בין צורת הביטוי האישי לבין החתירה 

שלו להציג עמדות כלליות בסוגיות העולות בדיון. ברוח זו כתב:

רוצה  ׳מבקר ספרותי‘ בלבד, לא משום שאני  אני מסתפק בתפקיד של  אין 
לי  נותנים  אינם  ודחיפה אכזרית  רוחני  יותר, אלא משום שאי־שקט  להיות 
מנוח ]...[ אני דואג לעתידה של היהדות ולעתידו של עם ישראל ]...[ דאגה 
סובייקטיבית של היהודי לגורלה של היהדות וממילא לגורל עמו. ]...[ עצם 
הסובייקטיביות  על  מעידה   1850 אחרי  שנכתבה  העברית  לספרות  אהבתי 
]...[ אין אובייקטיביות במחקרי. אבל העדר אובייקטיביות אין פירושו  שלי 
שרירותיות. פירושו — שמחקרי אינו יכול להעניק לי אמת ועובדה זו היא 
המחזירה שוב ושוב את תשומת לבי לדת. האמונה הדתית היא והיא בלבד 

יכולה להעניק למאמין משהו מהביטחון )במאבק, 161(.5

תפיסה עצמית זו של קורצווייל על אודות יצירתו שלו כחורגת מגבולות העניין 
האישי שלו ומתייחסת למציאות היהודית במובן כולל, חלחלה גם לתפיסתו את 

כל ההדגשות שלי, אלא אם צוין אחרת. על התפיסה של הכתיבה כעונה על צורך קיומי, ראו   5
אבי שגיא, להיות יהודי: י“ח ברנר כאקזיסטנציאליסט יהודי, תל אביב 2007, עמ‘ 54-44.
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בהניחו  כך,  יוצריהם.  לבין  עסק  שבהן  הספרותיות  היצירות  בין  המתקיים  היחס 
ש“הסיפור אינו מתאר את גורל אותו האני המספר בלבד“ )עגנון, 172(, הוא קובע 
וגם   ,)155 )ספרותנו,  המשורר“  שבנפש  ה‘קרע‘  בקביעת  להסתפק  אפשר  “אי  כי 
לפענח  ביכולתן  אין  לעולם   ]...[ פסיכולוגיות  בעובדות  להתחשב  יש  “אמנם  אם 
היתה  ועשירה  שגדולה  “משום  דווקא  אדרבה,   .)326 )אבסורד,  היצירה“  רזי  את 
אישיותו ]של ברנר[ באפשרויותיה, הסובייקטיבי שבכתביו מגיע במידה רבה לתוקף 

אובייקטיבי“ )אבסורד, 324(.6 
חריגתה של ההרמנויטיקה הקורצווייליאנית מגבולות הסובייקט כפרט, שניכרה 
ההשתוקקות  למימוש  ביותר  חיונית  הייתה  כאחד,  הפרשן  ואל  היוצר  אל  ביחסו 
האונטולוגית שלו שכוונה לחשיפתה של המציאות היהודית.7 בטקסט הקורצוויילי 
את  מציינת  היא  הראשון  ברובד  היוצר.  מה‘אני‘  חריגה  של  שונים  אופנים  ישנם 
שאיפתו לבצע הכללה של דמות היוצר באופן שיחלץ אותו מהגבולות הפרטיקולריים 
ברנר  “חיי  בלשונו:  היהודי,  הקיום  של  כארכיטיפ  ראייתו  ותתאפשר  כפרט,  שלו 
בכלל“  היהודי  שבחיי  הטראגיות  האפשרויות  לאחת  ביטוי  גם  הם  ומפעלו  האיש 
)אבסורד, 324(. מעבר לזיקה העמוקה של היהודי לאורח החיים הדתי, שקורצווייל 
נשען עליה בהקשרי דיון שונים, מודגשת בהקשר זה במיוחד הזיקה לעם היהודי, 
להיסטוריה שלו ולגורלו הייחודי, בלשונו: “קינתו המיואשת של המשורר על אבדן 
גם  מתגלה  פאיירברג  הנפשית.  ליתמותו  אישי  מביטוי  יותר  הרבה  היא  אלוקיו 
בנקודה זו כעמקן התופס את גורלו הפרטי כסימפטום לגורל עמו“ )ספרותנו, 167(; 
]של גרינברג[ קשור עם העבר הרחוק ביותר. מקורו במרחקי מרחקים  “האני השר 

נופך  להעניק  קורצווייל  מצדו של  ניסיון  אינו מבטא  אובייקטיבי“  “תוקף  בביטוי  השימוש   6
ההפך  ישראל“.  “חכמת  של  מדרשה  מבית  היהודי  ההיסטוריציזם  ברוח  לתפיסותיו,  מדעי 
הוא הנכון. לא אחת הבחין עצמו קורצווייל מגישה זו בהצהירו שהוא “אדם שאינו מאמין לא 
ב‘מדע אובייקטיבי‘ ובוודאי לא במחקר היסטורי אובייקטיבי“ )במאבק, 138(. הפולמוס של 
קורצווייל עם גרשם שלום סביב משמעותה של תופעת ההיסטוריציזם היהודי זכה למספר 
התייחסויות במחקר. ראו משה שוורץ, הגות יהודית נוכח תרבות כללית, ירושלים ותל אביב 
 David Myers, “The Scholem-Kurzweil Debate and Modern Jewish ;)224-196 ‘תשל“ו, עמ
 Historiography”, Modern Judaism, 6, 3 (1986), pp. 261-286; David Biale, “Gershom
זדוף   ;Scholem and Anarchism as Jewish Philosophy”, Judaism, 32 (1983), pp.70-76
)לעיל הערה 2(. עם זאת, לדעתי, גם בסוגיה זו עשויה הקריאה האונטולוגית, שבמאמר זה 
מופנית בעיקר לפרשנותו את הספרות, לשפוך אור חדש על פולמוס זה. ראייה זו הדגמתי 
ירושלמי לפונקנשטיין סביב “חכמת ישראל“ החולק שאלות  בין  ביחס לפולמוס שהתקיים 
משתפות עם זה שהתקיים בין שלום לקורצווייל. ראו רוני מירון, “עבר, היסטוריה ופרשנות: 

י“ח ירושלמי וע‘ פונקנשטיין על ‘חכמת ישראל‘“, אלפיים, 31 )תשס“ז(, עמ‘ 223-169.
 Gadamar, Hans גישה זו מזכירה את מעמדו של הסובייקט בהרמנויטיקה הגאדמריאנית. ראו  7

Georg, Truth and Method, London 1989, pp. 290-300
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79(; “מתוך התמסרות  והוא נושא בחובו את האירועים שבחיי אבותיו“ )אבסורד, 
בלעדית ועקשנית לאש הלוהטת שבנשמתו, נשמעת שירתו ]של גרינברג[ אך ורק 
של  המודרני  בהקשר  הנחווים   )125 )ספרותנו,  עמו“  לתולדות  האימננטית  לאמת 
את  מחריף  קורצווייל  מכך,  יתרה   .)161 )ספרותנו,  פרטי“  כ“אסון  האמונה  אבדן 
טענתו על אודות הזיקה האונטולוגית של היוצר למציאות היהודית כשהוא מתאר 
את היוצר כמי שנכפה על ידי המציאות ההיסטורית של ההוויה הקולקטיבית של 
העם והאומה, בלשונו: “אין זו אשמתו של אלתרמן. זהו גורל בני תקופתו, שאבדה 
שורשי אמונה דתית אכסטאטית ומשום כך שיג ושיח לה עם ממד של היסטוריה 
פריפרית. משהו רצוני, מעושה, פרוגרמתי, עומד לשטן בדרך לליריקה גדולה...“ 
וההיסטוריה  האמונה  לבין  העברי  היוצר  בין  הזיקה  הדגשת   .)266 )אבסורד, 
העמוקה  הזיקה  את  וחושפת  שלו  הפרטיות  מגבולות  היוצר  את  היהודית מחלצת 
שיש ליוצר וליצירתו לקולקטיב היהודי ולמציאות היהודית במובן הרחב. המהלך 
הפרשני הזה מאגד בתוכו שתי מגמות נגדיות — האחת מבצעת הכללה של היצירה 
הפרטית של היוצר, שמופיע בה כנציגו וכמגלמו של העם היהודי. השנייה מבצעת 
פרטיקולריזציה של היצירה ביחס לכלי הניתוח האוניברסליים של ביקורת הספרות. 
שמצריכה  יהודית  כיצירה  הספרותית  היצירה  של  ייחודה  מודגש  מכך,  כתוצאה 
פרספקטיביות ההולמות אותה. ואולם, שתי מגמות אלה אינן מצטרפות לכדי ניגוד, 
כיוון שתחומן של העמדה המכלילה ושל העמדה המבצעת פרטיקולריזציה חופפים, 

קרי: ההקשר שבו יש להבין את הספרות העברית המודרנית.
מטפיזי  לכיוון  פריצה  מציינת  היוצר  ה‘אני‘  מגבולות  החריגה  השני,  ברובד 
כללי יותר שמבטא התקשרות למציאות החורגת מגבולותיה של ההוויה הראלית 
קורצווייל:  של  בלשונו  המידי.  באופן  אליה  מתייחסת  הספרותית  שהיצירה 
יותר מזו  ]...[ נכתבו מתוך ראות של מציאות חדשה, רחבה ועמוקה  “הדיאלוגים 
שבשטח. מציאות זו היא על אינדיבידואלית, על זמנית. הקיום הנפשי שבה הוא 
מעבר לאישי ומעל לאישי. לדעתו של קורצווייל “חוויית הנוף האישית ביותר היא 
יחד עם זה טראנספרסונאלית מרמזת מעבר לעצמה ]...[ האני שר ומגלה את עצמו 
ומעבר לאישי“  ‘מציאות שניה‘ שהיא מעבר לזמן  ורק עם חזות  ואת הנופים אך 
)אבסורד, 78(; “אמנות הסיפור חותרת כאן למעמקי הקיום שמעבר ומתחת לשכבה 
רציונליסטית, שהיא המציאות שבשטח“ )עגנון, 309(; במקום קורצוויל מתאר את 
הטרנסצנדנטיות  של  הפתאומית  “התפרצות  של  כחוויה  זו  במציאות  ההתנסות 
]...[ אחדות שהנה על אינדיבידואלית, היא מבטלת  לתוך האימננטיות המפוצלת 
את המפריד בין אדם לאדם, בין אדם לקונו, היא היוצרת את החוויה המאושרת, 
את השמחה העלאית של ‘חטיבה אחת‘, של ‘אגודה אחת‘“ )עגנון, 280(. בהמשך 
הדברים קורצווייל מדגיש, במיוחד בפרשנותו ליצירת עגנון, את הוויתור העצמי 
היוצר  של  החריגה  את  משווה  ואף  לעצמו  התכחשותו  את  ואפילו  הסופר  של 
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מגבולות ה‘אני‘ שלו ל“כל חוויה מיסטית“ )עגנון, 280(. ככל חוויה מיסטית, גם 
זו המעורבת ביצירה הספרותית מקורה ביחיד, אולם המשמעות המוענקת לחוויה 
להוויה  הספרותית  היצירה  של  )לזיקה  האישי.  חותמו  את  נושאת  אינה  עצמה 

הטרנסצנדנטית יוקדש סעיף נפרד(.
האחת   — המתוארות  מהעצמי  החריגות  שתי  בין  היחס  מה  השאלה  נשאלת 
המכוונת כלפי הקולקטיב היהודי, והאחרת הפורצת את גבולות הראליות? על פני 
הדברים נראה כי החריגה השנייה מציינת החרפה והעמקה של החוויה הראשונה, 
החריגה  הדברים,  פני  הם  כך  אם  יותר.  גדול  מהאני  בה  המושג  שהמרחק  כיוון 
השנייה מייתרת את הראשונה, שכן הפריצה של גבולות המציאות הראלית חוצה 
גם את גבולות הקיום היהודי הפרטיקולרי בהחדירה לתוכו ממדים אוניברסליים. 
שהתנועה  מעגל  יוצרות  החריגות  שתי  קורצווייל  של  בתפיסתו  לדעתי,  ואולם, 
נקודת מוצא להתנסות בחריגה.  היחיד ששימש  על מסלולו מובילה בהכרח אל 
היינו של היוצר על עצמו, “הוא גם הוכחה  “הוויתור הזה“,  כי  קורצווייל קובע 
האמנות  של  המימד  בתוך  להתבצר  האמן  של  הדמוני,  העיקש,  הרצון  לעצמת 
לו“  שאבדה  באחדות  עמו  את  לזכות  וכדי  בשלמות  לזכות  כדי  הסקרלית, 
הקולקטיבית  ההוויה  אל  היוצר  של  שהזיקה  היא  הדבר  משמעות   .)287 )עגנון, 
טרנסצנדנטית.  לישות  הזיקה  של  כינונה  עם  לחלוטין  מתפוגגת  אינה  עמו  של 
זו  ומבחינה  טרנסצנדנטית,  ישות  בנוכחות של  חדור  היהודי  הקולקטיב  אדרבה, 
הזיקה אליו היא חלק מהזיקה אל הטרנסצנדנציה עצמה. ייחודו של היוצר, כפי 
ההוויה הטרנסצנדנטית שמכוחה  אל  הייחודית  בנגישותו  נעוץ  שנראה בהמשך, 
מוטל עליו לגלם אותה עבור בני עמו. מכל מקום, קורצווייל קובע כי ההתנסות 
של  יותר  מהימן  אמצעי  משמשת  אחרת  מציאות  אל  ה‘אני‘  מגבולות  בחריגה 
רק  עצמו,  את  חייו,  פשר  את  להבין  מסוגל  “המשורר  לעצמו:  להתחבר  היוצר 
עמו  תולדות  הפנימית של  עם המשמעות  המלאה  הנפשית  ההתייחדות  בתהליך 
לחיות  יודעים  שאנו  במידה  רק  לנו  נודעת  חשיבות  אנחנו.  רק  איננו  אנו   ]...[
עמוקה  היסטורית  תודעה  בעל  יצור  הוא  המשורר  העבר.  נטל  את  גם  ולהחיות 
ורק במידה ששירתו לפחות מרמזת על קשריה ההיסטוריים היא רוכשת לה את 
-106 )אבסורד,  וחולפת“  עוברת  תופעה  תהיה  לבל  עליה  השומר  העומק  ממד 
107(. לפיכך, גם אם היוצר מביע את הדברים בגוף ראשון על ידי הדמויות שהן 
הסימפטומים  אחד  ]הדמויות[  הן  שבהן  הסובייקטיבי־הווידויי  “כל  על  רוחו  פרי 
הפרסונאלי,  חי,  באל  האמונה  באבדן  הרואה  רוח  הלך  לאותו  ביותר  החשובים 
אסון, זעזוע אקזיסטנציאלי“ )ספרותנו, 199(. עתה מתברר שכל חריגה מגבולות 
העצמי — בתחילה אל הקולקטיב ואחר כך אל ישות טרנסצנדנטית — עשויה בה 
בעת לשמש מקור להעמקה ולהתבססות בגבולות העצמי. קורצווייל נסוג אפוא 
בכך מהאפיון המיסטי של החריגה שבה מתנסה היוצר שהוזכר לעיל ושומר בכל 
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זאת על מעמדו של האני בהתנסות זו. לדעתי, אין מדובר בסתירה בתפיסתו של 
קורצווייל את היוצר, אלא בניסיון מצדו להעצים את המשמעות האונטולוגית של 

ההתנסות בחריגה. 

א. הישות הטרנסצנדנטית 
הכרה  אווידנטי.  הוא  טרנסצנדנטית  ישות  של  קיומה  קורצווייל  של  בעולמו 
משלבה  הוא  לעתים  אולם  החדשה,  העברית  בספרות  בדיוניו  מרומזת  נותרת  זו 
נושאות אופי עקיף או מנוסחות על דרך  בהם באופן מפורש. אכן, קביעות אלה 
השלילה, ברם לדעתי אפשר לחלץ מהן את הגרעין של תפיסת הישות המפעמת 
ביצירתו של קורצווייל. תפיסה אונטולוגית זו מחלחלת למושג הסובייקט שלו — 
בין אם מדובר ביוצר, בדמויותיו או בפרשן — היינו לתפיסתו את היוצר והפרשן, 
ולהבנתו את המציאות הראלית. כתוצאה מכך, דמות הסובייקט המופיעה בתפיסתו 
מאופיינת בזיקה ואף בנגישות אל הישות הטרנסצנדנטית. המציאות הראלית לא 
נעוץ  והמשמעות שלה  הפשר  אלא שמקור  כאוטונומית  מופיעה  בלבד שאינה  זו 
ביחס המתקיים בינה לבין הישות הטרנסצנדנטית. משמעות הדבר היא שכל ניסיון 
ולמעשה  קורצווייל,  של  בתפיסתו  הראלית  המציאות  ואת  הסובייקט  את  להבין 
את המפעל הפרשני שלו בכללותו, חייב להישען על ההכרה בקיומה של מציאות 

טרנסצנדנטית. 
הוודאות של קורצווייל בדבר קיומה של ישות טרנסצנדנטית ניכרת בזיהויה עם 
האלוהים המתואר כ“הגיבור הגדול, האמיתי“ של כל ההתרחשויות וכמקור ההסבר 

עבורן )במאבק, 125(. בלשונו:

אין לחפש את הסיבה העיקרית למהות הטראגית או הַאטראגית של היציאה 
והשיבה במעשי הגיבורים או באשמתם. גורלות שונים לפנינו, סטרוקטורות 
שונות של האופי האנושי, היינו, גורמים בלתי תלויים באדם ]...[ ברור שסיבת 
הגורליות האכזרית, או זו של החסד, אין לחפשה אצל האדם אלא בספירות 
היא  והמסתתרת  מובנת  הבלתי  האלוהות   ]...[ המסתתר  או  המתגלה  האל 

מקור הסבר )עגנון, 202(. 

מקור  עוררין, המשמשת  עליה  רק מציאות שאין  מציין  אינו  אלוהים  יתרה מכך, 
זו על אודות  ופשר לכל התרחשות משמעותית. בעיני קורצווייל, עובדה  להסבר 
“אלוהים  למילים  ביחס  כתב  זו  ברוח  מאליו.  מובן  דבר  בבחינת  הנה  אלוהים 
בלבד,  אלוהים  “ברור:  גרינברג:  צבי  אורי  של  בשירו  כך“  זה  מדוע  היודע  הוא 
הישות  של  זיהויה   .)127 )ספרותנו,  הזמן“  לחידות  פתרונות  לו  תמיד,  הנוכח 
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הטרנסצנדנטית עם אלוהים מציין את הגרעין האונטולוגי היסודי ביותר בתפיסתה 
של ישות זו.8

ואולם ככל אפיון אונטולוגי גם זה המזהה את הישות הטרנסצנדנטית עם אלוהים 
נקלע לבעייתיות של מתן ביטוי לטרנסצנדנטי באמצעים לשוניים־אפיסטמיים — 
בעייתיות שיסודה בפער שבין הטרנסצנדנטי שישנו ‘שם‘ לבין אופני ההתייחסות 
התודעתיים אליו.9 בכתביו של קורצווייל, לצד קביעות המניחות בבירור את קיומה 
או להתייחס  ניסיונות לאפיין אותה  ישות טרנסצנדנטית, מופיעים מדי פעם  של 
אליה ישירות. כך למשל קורצווייל חותר להשיג אפיונים כאלו דרך ביקורתו על 
דמויות מפתח במחשבה היהודית המודרנית. ברוח זו הוא טוען כי בהגותו של אחד 
העם מושגים “כגון ‘קדושה‘ ו‘רוח הקודש‘ ]...[ אינם זוכים עוד למשקלים ולערכם 
ארציות.  פניהם  ומגמת  בארציות  מקורם  בטרנסצנדנטיות.  השתרשותם  מתוך 
אלוהי אחד העם נוצר על ידי האומה. נביאיו הם שליחים ללא שולח“ )ספרותנו, 
203(. לדעתי, התייחסויות אלה אינן פונות לעיצובה של אפיסטמולוגיה שתהלום 
קורצוויל  המקורית של  הוודאות  מונחת  ביסודן  אלא  הטרנסצנדנטית  הישות  את 

שלפיה בכוחה של ישות זו להתגלות. 
במידה רבה המאמץ להשיג אפיון אונטולוגי טהור של הישות הטרנסצנדנטית 
זאת,  לעומת  אלוהים.  ועם  הקדושה  עם  שלה  הזיהוי  עם  מימושו  לשיא  מגיע 
באפיונים נוספים שקורצווייל מעניק לה, חודר לישות זו, בעוצמות שונות, ממד 
אפיסטמי שעניינו במובן ובמשמעות שבני אדם מעניקים למציאות שבה הם חיים 

ופועלים, כפי שניתן להתרשם מהמילים הבאות:

היא  ביותר  קדומים  מדורות  רוח־האדם.  לחיי  הביטויים  אחד  היא  הספרות 
בחזקת ערך. מטיב הערך שאין הוא יכול להיות פורמאלי גרידא. הגילויים 
הפורמאליים של כל ערך מעידים על המה שהם מחזיקים. הצורה מעוררת 
המהויות.  מציאות  על  מרמז  המה  הָמה.  לטיב  הסקרנות  ואת  השאלה  את 
המהויות מוסתרות. יש שהן מתהוות, אבל התהוותן והווייתן הינן אילמות. 

ובמיוחד הקישור בין  יצירתו של קורצווייל,  ההשפעה של התאולוגיה של פאול טיליך על   8
התרבות )לרבות החילונית( לבין הדת, עומדת במרכז מחקרו של גולצ‘ין. לתפיסתו של טיליך, 
מונה  קורצווייל בעצמו   .Paul Tillich, The Protestant Era, Chicago 1957, pp. 55-65 ראו 
את טיליך עם אחד ממוריו. ראו הדרמה, 114. להשפעת טיליך על הגותו של קורצווייל, ראו 

גולצ'ין, עמ' 104-97.
בהגותו  הידע  בעיית  של  בהקשר  מצוי  זו  סוגיה  עם  להתמודדות  המרכזיים  הכיוונים  אחד   9
של הוסרל. הספרות בנושא זה היא רחבה מאוד, ואחת הדוגמאות להתמודדות כזאת מתוך 
 Damian Byers, Intentionality and Transcendence: אצל:  מצויה  מטפיזית  פרספקטיבה 
Closure and Openness in Husserl‘s Phenomenology, Seatle and Wisconsin 2002, pp. 3-6
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נראות  והבלתי  האילמות  האין־סופיות  המהויות  את  מקפיאות   ]...[ הצורות 
צורות  בלי  צורות.  אין  מהויות  בלי  כל.  לעיני  ונראית  מוגבלת  לנוכחות 

נשארות המהויות בשתיקתן האילמת )במאבק, v-vi, ההדגשות במקור(. 

הדיון במושגי הערך, המהות והצורה כרכיבי יסוד בביקורת הספרות אינו מענייננו 
כאן. הדיון עוסק בהנהרת הניסיון של קורצווייל לחלץ מהספרות העברית אפיונים 
ישות  קיימת  כי  הגורסת  המטפיזית,  עולמו  בהשקפת  שיתמכו  אונטולוגיים 
אחד  גם  היא  הספרות  קורצווייל  לדעת  אמנם  בספרות.  הנחשפת  טרנסצנדנטית 
זה יש בקושי  הביטויים לרוח האדם המבקשת לעצמה מובנות ופשר, אך להיבט 
כגורם  משמש  והוא  החדשה,  העברית  לספרות  מציע  שהוא  בפרשנות  תפקיד 
הטרנסצנדנטית.  הישות  של  טהורים  אונטולוגיים  אפיונים  השגת  על  המקשה 
הטרנסצנדנטית,  לישות  האופיינית  המתיחות  עם  להתמודדות  נתון  עניינו  מוקד 
קרי: הכפילות של גילוי או נוכחות ומוסתרות. בהקשר זה הוא קובע כי המוסתרות 
היא מיסודה של הישות הטרנסצנדנטית הנחשפת ביצירה הספרותית. במוסתרות 
 — ארצית  לישות  טרנסצנדנטית  ישות  בין  המבחינים  ההבדלים  אחד  גלום  זו 
ישות  של  קיומה  לפיכך,  בהופעה.  מגולמת  השנייה  הישות  מהראשונה,  בשונה 

טרנסצנדנטית אינו מותנה בגילוי שלה ואינו מתמצה בו.
המוסתרות  וראיית  שלה  מההופעה  הטרנסצנדנטית  הישות  של  התלות  ניתוק 
כמאפיין אונטולוגי שלה סיפקו לקורצווייל תשתית חיונית עבור פרשנותו שראתה 
שהיא  העובדה  חרף  הדתית“,  הבעיה  ספרות   ]...[ החדשה  העברית  ב“ספרות 
110(. לדעתו, למרות אופייה החילוני של  “עולה מתוך עולם חילוני“ )ספרותנו, 
אלוהים  אנושית שדמותו של  למציאות  ביטוי  הספרות העברית החדשה המעניק 
המטפיזית  המבט  נקודת  בה.10  נוכחת  הטרנסצנדנטית  הישות  ממנה,  סולקה 
ביחס  מורכבת  תפיסה  לגבש  לו  אפשרה  העברית  הספרות  אל  קורצווייל  שהפנה 
לסוגיית היחסים בין הספרות לבין החיים. כך, הוא טען לזיקה עמוקה של הספרות 
שונות  ספרותיות  ליצירות  בפרשנותו  תקופתו.  ושל  היוצר  של  הראלי  לניסיון 
טען קורצווייל שוב ושוב לנוכחותה ולהשפעתה של המציאות טרנסצנדנטית על 
בגבולות  מתמצה  אינה  הספרותית  היצירה  אחר,  לשון  עצמה.  הראלית  ההוויה 
הטרנסצנדנטית  הישות  עבורה.  ומושא  השראה  מקור  המשמשת  הראלית  ההוויה 

הנסתרת מגולמת בה באופנים שונים, ובהמשך אדון בהם. 
מאפיין נוסף של הישות הטרנסצנדנטית הרווח מאוד בדיון הקורצווייליאני, שבו 
הממדים  חשיפת  לטובת  האונטולוגית  האפיון  מסגרת  פריצת  של  העמקה  ניכרת 
האפיסטמולוגיים המעורבים בה, מזהה אותה עם העבר היהודי שבמסורת. בלשונו:

Peter Berger, The Sacred Canopy, New York 1990, pp. 110-112 ראו  10
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האור שהועבר  הם מקורות  והאם  מסיני. האב  היא המסורת  מסורת האבות 
על  כה  היא  סיני  הר  על  ההתגלות  של  הנצחית  נוכחותה  אבל   ]...[ מסיני! 
יכולה, היא ממלאת את חלל הזמן של כל הדורות. אחריה אין חידוש ]...[ אם 
סיני הוא נוכחות נצחית, לא ייתכן אחרת. אמת נצחית היא סטאטית. כל דור 
ודור הוא ‘דור סיני‘. מה שנחשבה כהתפתחות היסטורית אינה אלא השיבה 

הנצחית של אותה אמת )אבסורד, 58-57(.11

לבין  כפי שנצבר במסורת,  היהודי,  בין העבר  קושר בעצמו  אינו  קורצווייל  אכן, 
הישות הטרנסצנדנטית. ואולם, הקביעות והבלתי מותנות ביחס להוויה ההיסטורית 
לבין  בינה  הזיקה  את  יוצרות  העבר,  מסורת  את  המאפיינות  ההווה,  בת  הראלית 
הישות הטרנסצנדנטית.12 נוכחות הקבע של עבר זה, היינו של המסורת על אודות 
תכניו ומשמעותו של עבר זה בחייהם של יהודים לאורך הדורות, מקנה לו יסוד 
המאוחרת  בשבתאות  קורצווייל  של  לדעתו  שקרה  כפי  שבהעדרו,  ״לוגוס“,  של 
ובפרנקאות, מאיימים שיבוש וסכנה על ההוויה היהודית )ספרותנו, 98(. משמעות 
נושאת  היא  אלא  אונטולוגית  ממשות  רק  מגלמת  אינה  שהקביעות  היא  הדבר 
של  מתמיד  מושא  היהודי  העבר  של  בהיותו  שמקורו  אפיסטמולוגי  חותם  גם 

התייחסויותיהם של יהודים. 
מכל מקום ההכרה בקיומו של יסוד אפיסטמולוגי, החושף את הזיקה של הישות 
הטרנסצנדנטית לעולם האנושי, אינה גורעת מממשותה האונטולוגית של ישות זו 
או מאי־תלותה בהתייחסויות אנושיות אליה. אדרבה, קורצווייל עצמו מבהיר את 
ההבדל בין המושג השגור של העבר לזה המיוחס לישות הטרנסצנדנטית והמזוהה 
עם האלוהים. הסדר הכרונולוגי המוכר שמזהה את העבר עם החולף ואת ההווה עם 
מה שמוביל לעתיד מפנה את מקומו לטובת תפיסה שמאחדת את שלושת ממדי 
אל  אפילו  או  על־זמנית  ולמעשה  סטטית  שכבה  מציין  שעתה  העבר  תחת  הזמן 
זמנית. העבר אינו מציין זמן אלא ממשות ש“המחיצות בין העבר להווה“ בטלות 

לדברים אלה, המצביעים על נוכחותו של יסוד א־היסטורי בתוך המציאות ההיסטורית של   11
מענייני  שאינה  קורצווייל,  של  ההיסטוריה  תפיסת  על  חשובות  השלכות  יש  היהודי,  העם 

במאמר זה.
תפיסה זו הקושרת בין העבר, ההיסטוריה והישות מושפעת ישירות מלוית. בהקשר זה, ראו   12
 Karl Löwith, Meaning in History, Chicago and London 1949; idem, Weltgeschichte und
 Heilsgeschehen: Die Theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie, Zürich
und Wien 1953. השפעה זו מאוזכרת גם אצל אטקס, עמנואל, ״ההיסטוריון ניכר בפולמוסו“, 
בתוך: ישראל ברטל ושמואל פיינר )עורכים(, היסטוריוגרפיה במבחן: עיון מחודש במשנתו 
פעמים  כמה  לוית  את  מזכיר  עצמו  קורצווייל   .197 עמ‘  תשס“ח,  ירושלים  כ“ץ,  יעקב  של 

בכתביו, ראו למשל במאבק, 159. 
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והתרחשויות  דמויות  דורות‘,  מקדם  ׳כאילו  שקרה  ש“מה   ;13)106 )אבסורד,  בה 
שמלפני אלפי שנים ]...[ כאילו חיים בתוכנו. הם מציאות, ממשות“ )אבסורד, 35(.

מוצא  שקורצווייל  הטרנסצנדנטית,  בישות  הפנימית  הדיפרנציאציה  העדר 
אותה  מבדל  בהמשך,  ושיידונו  החדשה  העברית  בספרות  שלה  רבים  ביטויים 
מהמציאות האנושית הראלית אם כי לא מנתקה ממנה. כך, בעוד ישות זו מופיעה 
כיסוד מוצק ואחדותי, ההוויה האנושית הראלית נחווית כנתונה לשינויים, ולפיכך 
גם כנתונה לעיצוב ולהשפעה על ידי האדם או על ידי גורמים אחרים שפעולתם 
קורצווייל מסיק  כל שכן אחדותית.  יציבה, לא  להופיע  לה  אינה מאפשרת  עליה 
אותו  כי  וקובע  כאחד,  ומטפיזית  אפיסטמית  כוללת,  מסקנה  זה  יסודי  מהבדל 
יהודיים שיש  חיים  ״גילויי  מציין  אפי“  ״אובייקט  דתי“ המשמש  מסורתי  ״עולם 
להם הצדקה משלהם ויש להם צידוק פנימי בתוך המציאות ומעל לכל המציאויות“ 
)עגנון, 200(. במילים אחרות, העולם המסורתי אינו רק נושא את פשרו בגבולות 
עצמו מכוחה של הישות הטרנסצנדנטית המחוללת אותו ומגולמת בו. יתרה מכך, 
עולם זה כובש לו מעמד אונטולוגי בלתי תלוי במציאות הראלית שהוא מופיע בה 
מבלי להיטמע בתוכה. בהבדל המבחין בין הישות הטרנסצנדנטית לבין המציאות 
הראלית טמונה גם העליונות של ישות זו ביחס אליה, בלשונו: ״אלוהים הוא האמת 
משום  לטעון  ייתכן  לא  הכל  אף  ועל  האמת,  היא  המציאות  וגם  הואיל  אבל   ]...[
 14.)xiv-xiii )במאבק,  יותר ממנה“  הוא המציאות — משום שהוא  כך שהאלוהים 
היחסים בין העוצמה האונטולוגית שקורצווייל מייחס לישות הטרנסצנדנטית לבין 
הממדים האפיסטמיים שנחשפו במסגרת האפיון האונטולוגי עצמו מגיעים לכדי 
הטרנסצנדנטית  בישות  האנושית  ההתנסות  בין  ניגוד  שמתקיים  במסקנתו  מיצוי 

לבין המאמץ להעניק לה מובן ופשר. קורצווייל מציג את עצמו כמי שביקש:

יש  היוצר[  ]של  זו  והמובהק במציאות  ולטעון, שאת האפייני  לכת  להרחיק 
עבר  אחידה.  מציאות  המובנים  בכל  להיות  חדלה  שהמציאות  בכך  לראות 
ובעונה אחת מצאו את  ]...[ קמה ההכרה, שבעת  בה  ועתיד מתנגשים  הווה 

להרחבה בנושא הזמן המחודש, ראו מירצ‘ה אליאדה, המיתוס של השיבה הנצחית: ארכיטיפים   13
וחזרה, רונית ניקולסקי )ערכה(, יותם ראובני )תרגם(, ירושלים תש“ס, עמ‘ 84-50. 

האמת  היידגר.  של  המאוחרת  בהגותו  מרכזית  תמה  מהווה  האמת  לבין  הישות  בין  הזיקה   14
 )aletheia( שלה  באי־המוסתרות  או  שלה  בגילוי  הישות  את  למגלמת  זה  בהקשר  נחשבת 
והן כישות עצמה )Sein(. בהשפעת הפילוסופים הפרה־סוקרטיים, היידגר מגדיר את האמת 
 Heidegger, Martin, “On the Essence of ראו למשל  הישות.  המקורי של  וכגילוי  כחשיפה 
 Truth”, in: Basic Writings, edited, with general introduction and introductions to each
 selection by David Farrell Krell, London 1993, 115-138. Martin Heidegger, Sein und Zeit,

Tübingen; 1993, §44, §45
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מקום משכנם בנפש המשורר עולמות שסותרים זה את זה. עצם הכרה זו די 
היה בה לנמק מדוע אין התיאור הריאליסטי המקובל ]...[ נראה עוד כביטוי 

אמנותי ההולם את החוויה התודעתית החדשה“ )עגנון, 84(.15 

האנושית  להכרה  המציאות  של  המוגבלת  הנגישות  בין  אפוא  קושר  קורצווייל 
לבין ההשקפה המטפיזית שאינה בת מיצוי בגבולות הראליזם. מדברים אלה עולה 
בבירור כי היצירה הספרותית אינה מתמצה בגבולות המציאות האנושית שבה היא 
עוסקת, אם כי הדחיפה לחריגה מהם טמונה כבר בהתנסויות האנושיות בסתירה, 
במוגבלותה של ההכרה ובחוויות של אי־סיפוק.16 אכן, מגוון אפיוניה של הישות 
הטרנסצנדנטית שעלו בדיון — האלוהים, הקדושה, המהות, האמת, הלוגוס והעבר 
האווידנטית  להכרה  חוברים  אלא  לעצמם,  עומדים  אינם   — שבמסורת  היהודי 
הטענות  של  והמרומז  העקיף  האופי  זאת,  עם  טרנסצנדנטית.  ישות  של  בקיומה 
של קורצווייל לגבי המציאות הטרנסצנדנטית אינו מקרי, אלא הוא תוצאה בלתי 
נמנעת של טיבו הלא פילוסופי של הדיון. מכל מקום, בפרשנות שקורצווייל מציע 
ובכך  הטרנסצנדנטית,  הישות  של  ביטויים  מזהה  הוא  החדשה  העברית  לספרות 

מתמלאת בתוכן ודאותו הראשונה ביחס אליה.

ב. זיקתה של הספרות אל המציאות הראלית
החיבור בין הספרות לבין החיים והמציאות שבהווה הוא עבור קורצווייל מושכל 
ה“אמת  לדעתו,  כאחד.  הספרות  מבקר  ואת  הקורא  את  להנחות  שצריך  ראשון 
יצירה האמנותית אמיתית  “כל  ולפיכך   ,)68 )עגנון,  הזמן“  במרות  תלויה  האפית 
בלא  או  מדעת  רוויה  ממילא  היא  מסוימת  מציאות  של  פינומנלית  חזות  היא 
אינו  קורצווייל   .)5 )ספרותנו,  החשופה“  למציאות  האופייניות  בעיות  יודעים 
לחיים  אותה  הקושרת  הספרות,  את  האונטולוגית  לתפיסתו  תאורטי  הסבר  מציע 
הראליים ולישות הטרנסצנדנטית. אולם ברור לגמרי שהוא סבור שדווקא הספרות, 
המעוגנת ביסוד אישי ואף ביוגרפי, עשויה לאפשר חריגה של היחיד היוצר כלפי 
הממשות שהיצירה משמשת בבואה שלה.17 ברוח זו הוא קובע כי “פניה פוריה זו 

ניסיון דומה לטעון טענות אונטולוגיות ישירות על אודות ממשותה של מציאות אחרת, לצד   15
זו האנושית, בא לידי ביטוי בניתוח של קורצווייל את משמעותה של ירושלים בסיפורי עגנון, 

שבה הוא רואה “תבנית למציאות ראויה לשמה“, ראו עגנון, 304.
יסוד  מציינת  ישות  של  קיומה  בדבר  האווידנציה  לבין  באי־סיפוק  ההתנסות  בין  הזיקה   16
בנושא  להרחבה  טרנסצנדנטית.  לישות  זו  זיקה  נקשרת  יאספרס  של  בתפיסתו  הגליאני. 
 R. Miron, “Transcendence and Dissatisfaction in Jaspers’ Idea of the Self”, ראו:  זה, 

 Phaenomenologische Forschungen, NS. 10 (2005), pp. 221-241
התפיסה המייחסת ליצירת האמנות נגישות לישות ואף רואה בה גילום של הישות עצמה,   17
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פנימה, הצלילה לתוך שכבות האני, ]היא ב[בחינת אמצעי יחידי להתקרב אל היש 
שבעולם“ )אבסורד, 116(. יתרה מכך, הביטחון של קורצווייל בזיקה של הספרות 
אל המציאות החיצונית הוא כה עמוק, שהוא מאפשר לו לחלץ מתוכה את ה“חזות 
]ה[מסוימת“ באמצעות גילוי “החוקיות האימננטית“  ]ה[מציאות  הפינומנאלית של 

של היצירה עצמה )ספרותנו, 5(.18 
האנושית  המציאות  של  מהימן  תיאור  הספרותית  ביצירה  הרואה  התפיסה 
בפרשנותו  ביותר  הרחב  ביטויה  את  מוצאת  אתגריה,  ועל  קשייה  על  הראלית, 
הבאים:  מהדברים  להתרשם  שניתן  כפי  עגנון,  של  ליצירתו  קורצווייל  של 
שבמסגרת  החיוביים  הצדדים  את  עגנון  לנו  מראה  אמיתית  “באובייקטיביות 
הערכים  צורתה.  את  לחברה  הנותנת  ובראשונה,  בראש  היא,  אשר  הדתית, 
הדתיים הם הקובעים במידה רבה את מעשי האדם. הם הנותנים קצב ומידה לחיי 
המתרחשים  עגנון  בסיפורי  מוצא  קורצווייל  לכך  בדומה  והחברה“.  המשפחה 
השאיפה  לבין   ]...[ הקהילה  של  החיים  צורת  בין  “למאבק  עדות  בשיבוש 
]זה[ בין ]...[ מאבק   ליצירת חיי חברה המבוססים על חוויה אינדיבידואליסטית. 
דורות  בין  כמאבק  דבר  של  בסופו  מתגלה  חברה  חיי  של  שונות  תפיסות  שתי 
שאיפת  “בולטת  טוען,  הוא  פשוט“,  ו“סיפור  ימיה“  “בדמי  בסיפורים  שונים“; 
הקודם“  הדור  הצליח  לא  שבה  נקודה  באותה  החיים  את  להמשיך  הגיבורים 

)עגנון, 42-40(.
תפיסת הספרות כמשקפת מהימנה של המציאות הראלית מובילה את קורצווייל 
להגדיר את הסופר כמי שמציע לקוראיו “סיכום כולל של פני העולם, שעל דיוקנו 
העולם[  ]של  והממשות  האמת  גילוי  על  וכמי ש“נאבק   )164 )עגנון,  תוהה“  ]הוא[ 
זה  בהקשר   19.)161 )עגנון,  ולנו“  לו  להעניקן  ומיועד  נקרא  המשורר  הוא  שרק 
מתפקד היוצר “רק בתור מדיום שקוף“ )אבסורד, 102(, שדרכו נחשפת המציאות 
מבלי שה‘אני‘ שלו משתתף בעיצובה. התפיסה האונטולוגית של הספרות מבססת 

מקורה בתפיסתו של הגל, והיא מוצאת את המשכה ופיתוחה בהגותו של היידגר. ראו למשל: 
 G.W.F. Hegel, “Extracts from Aesthetics: Lectures on Fine Art”, in: Clive Cazeaux (ed.),
The Continental Aesthetics Reader, London and New York 2000, pp. 699-747; מרטין 
היידגר, על מקורו של מעשה האמנות, שלמה צמח )תרגם(, תל אביב תשכ“ח ]1935[, עמ‘ 

.57 ,24
הזיקה המתקיימת בין האמנות לבין הישות שקורצווייל מצביע עליה כאן מקורה בהגל, אך   18
היא זוכה לפיתוח והעמקה בתפיסה ההיידיגריאנית של האמנות, וקורצווייל ללא ספק הכיר 
 Hans Jaeger, אותה. ראו הגל )לעיל הערה 18(, היידגר )לעיל הערה 18(, עמ‘ 57. להרחבה ראו
 “Heidegger and the Work of Art”, in: Philipson Morris (ed.), Aesthetics Today, New York

1961, pp. 413-431
 M.H. Abrams, The Mirror and the :על התפיסה של הספרות כממלאת שליחות חברתית, ראו  19

lump: Romantic Theory and Critical Tradition, Oxsford 1971, pp. 14-21
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הקורא  של  הציפייה  את  דיוק  ליתר  או  קורא־טקסט,  יחסי  את  קורצווייל  לדעת 
מהיצירה הספרותית, בלשונו: “הקורא המעמיק יהיה אסיר תודה למחבר על הכנות 
187(. מעבר לתפקידה  )עגנון,  שבסיפוריו, במידה שהם משקפים את מציאותנו“ 
למציאות  הזיקה  הופכת  הקורא,  של  וציפיותיו  היוצר  תפקיד  הבנת  על  המעצב 
למעין תנאי סף לבחינת ערכה כיצירה ספרותית. בהקשר ליצירתו של מנדלי מוכר 

ספרים כותב קורצווייל: 

באילו אמצעים ניגש מנדלי אל ‘מציאותו‘ האפית, איך היא נראית בעיניו, 
עם  המחבר  של  האמנותית  המציאות  את  לזהות  אנו  רשאים  מידה  ובאיזו 
הן שאלות שונות, אף  המציאות של היהדות הגלותית. שלוש שאלות אלו 
]של שאלות אלו[ תלויה במידה  ביניהן. בבירורן  על פי שקיים קשר פנימי 
רבה ההבנה הנכונה של מנדלי האפיקן וקביעת מקומו בתולדות הבעייתיות 
של ספרותנו. שתי השאלות הראשונות מכוונות למהות הריאליזם שבכתבי 
מנדלי. בתשובה על השאלה השלישית תלויה ההערכה הסופית של עולמו 

האפי בחינת מצוי חלקי או כללי בתוך חיי היהודים“ )ספרותנו, 180(. 

השאלות  שתי  את  להגדיר  בחר  שקורצווייל  העובדה  היא  עיניים  מאירת 
השאלה  את  ודווקא  לראליזם,  כנוגעות  אסתטיות,  שאלות  הנראות  הראשונות, 
ל‘ערך  כנוגעת  להגדיר  בחר  היהודית  המציאות  אל  בקשר  שעוסקת  השלישית 
מספקת  היא  ראשית  אסתטיים.  בשיקולים  גם  עניינו  שכזה  ושבתור  הספרותי‘, 
לבין  הספרות  בין  הקושרת  תפיסתו  של  המוצעת  לפרשנות  נוסף  ביסוס 
חיונית  תשתית  קורצווייל  של  בתפיסתו  משמש  זה  קישור  הראליים;  החיים 
הראלית   — חיצונית  למציאות  הספרות  את  הקושרת  האונטולוגית  לתפיסה 
הייחודית  תפיסתו  גם  מתבררת  אלה  דברים  מתוך  בנוסף,  והטרנסצנדנטית. 
את טיבו של הסגנון הספרותי. קורצווייל קובע ככלל כי “לכל צורה ספרותית 
עולם משלה. לא מקרית היא העובדה, שתקופה מסוימת וחברה מסוימת רואות 
בצורה ספרותית זו או אחרת את ביטוין האמנותי“ )עגנון, 18(; ש“בחירת הצורה 
הספרותית מחייבת“ )אבסורד, 417(; וש“משהו מכריע בתודעת תרבות של אומה 
מסוימת הוא שמטה את התפתחות היצירה הרוחנית לכיוון חדש“ )ספרותנו, 15(. 
קורצווייל אינו מציע תפיסה מפורטת יותר של סוגי הסגנון ההולמים מציאויות 
]של  אלה  בסיפורים  לראות  “יש  כי  בטענה  כזה  לכיוון  רומז  הוא  אולם  שונות, 
עגנון[ תרומה חשובה בדרך החיפוש אחר ביטוי אמנותי חדש, ההולם את מצבנו 
]...[ הנסיגה לעולם האתמול חסומה בדרך הגיונית. הדרך הפאראדוכסלית ודרך 
בעלי התשובה פתוחות לרווחה“ )עגנון, 187(. קורצווייל דוחה אפוא את הגישה 
את  היינו  בו,  הגלומה  המציאות  כל  חזות  את  הגלוי  בטקסט  שרואה  הפרשנית 
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יחידה אוטונומית, לטובת  הגישה הניאו קריטיציסטית המתייחסת לטקסט כאל 
את  דוחה  שהוא  כשם  ממש  הטקסט.  של  הנסתרים  מעמקיו  אל  החותרת  גישה 
השקפת העולם הראליסטית המצומצמת, המבקשת לזהות את הישות עם גילוייה 
של  הביטויים  לזיהוי  פונה  הספרותי  לטקסט  שלו  הפרשנות  גם  כך  החשופים, 
הישות הטרנסצנדנטית בטקסט. קורצווייל טוען בהקשר זה שטיבה של הישות 
 — שלה  הספרותי  הביטוי  את  מכתיב  ממנו  הנסתרת  או  לסובייקט  המתגלה 
‘הגיוני‘ או ‘פרדוקסלי‘. במילים אחרות, ההבחנה בין ‘דרך ההגיונית‘ לבין ‘דרך 
להפך.  ולא  הרמנויטיות,  שהשלכותיה  אונטולוגית  הבחנה  היא  פרדוקסלית‘ 
באשר  קורצווייל  את  המנחה  בעיקרון  מצוי  המוצעת  לפרשנות  נוסף  ביסוס 
ליצירתו של עגנון, שלפיו האמן נכפה על ידי המציאות לא רק מבחינת נושאי 
העולם,  כך של  כל  עקרוני  שינוי  כך ש“תוך  סגנונה,  מבחינת  גם  אלא  היצירה 

משתנית טכניקת הסיפור גם היא“ )עגנון, 165(. קורצווייל מוסיף כי:

]עגנון מ[עצב את החומר האפי בשתי היצירות מתוך שתי תפיסות שונות של 
שתי תפיסות אלה הן שמכתיבות לאמן דרכי ביצוע המתבטאות  מציאות. 
בבחירה של צורות אפיות שונות, המקיימות בכל פעם את ההנחה שממנה 

ניגש האמן אל המציאות )עגנון, 199(.

הישות  אל  וזיקתה  האנושיים  בחיים  הספרות  של  העמוקה  המושרשות 
החשופה.  הראלית  ההוויה  בגבולות  אפוא  אותה  נועלת  אינה  הטרנסצנדנטית 
הספרותי  לניתוח  שחלחלה  טרנסצנדנטית  מציאות  של  קיומה  בדבר  הוודאות 
של קורצווייל סילקה את האפשרות שתתקיים חפיפה מלאה בין ההוויה הראלית 
המשמשת מושא התייחסות ישיר וגלוי של היצירה הספרותית לבין האונטולוגיה 
השלמה המונחת ביסוד היצירה הספרותית והמעשה הפרשני כאחד. כאמור, הזיקה 
הישות,  של  הגלויים  ההיבטים  אל  אותה  הקושרת  הראליים,  לחיים  הספרות  של 
כי  הטענה  ואולם,  הספרות.  של  האונטולוגית  בתפיסה  חשובה  תשתית  משמשת 
אל  אותה  הקושרת  היא  הטרנסצנדנטית  הישות  של  נוכחותה  נחשפת  בספרות 
גם  אלא  הטקסט  מגבולות  חורגים  רק  לא  אלה  הישות.  של  הנסתרים  ההיבטים 
מההקשרים המידיים של החיים הראליים. על רקע זה קורצווייל נוטל על עצמו את 
האתגר הפרשני של חיפוש עדות ואישור לדואליות, המורכבת ממציאות אימננטית 
זו  דואליות  דבר,  של  לאמתו  עצמה.  הספרותית  ביצירה  הנוכחת  וטרנסצנדנטית 
המאפיינת את היצירה הספרותית היא בבואה לדואליות שבחיים האנושיים, וכיוון 
זאת  בה.  גם  הדואליות  אותה  בחיים אלה מתגלה  שהיצירה הספרותית מושרשת 
שבהם,  מהנעלים  קורצווייל  ולפי  האנושיים,  האופנים  אחד  היא  הספרות  ועוד, 

להתייחס אל המציאות הטרנסצנדנטית. ברוח זו קובע קורצווייל:
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שושנה, כמו כל שאר הנשים אצל עגנון, אינה לא סמל ולא אלגוריה. היא 
לעצמו,  מעבר  המשקף  היהודי,  היופי  של  התמידית  ההתגבשות  הנוכחות, 

מעבר למציאות, טרנסצנדנטיות שהיא מכורתו )עגנון, 299(.

נושא המפתח בכתבי עגנון קשרו ]...[ אל נושא הבית. ההתרחקות מן הבית, 
גם  אבל  לחברו,  אדם  בין  קשות  הפרעות  תמיד  מסמלים  הבית,  על  האיום 
ביחסי אדם לקונו. הבעיה הדתית היא המעניקה למוטיב הבית את עומקו. 
וההכנע  ומשהו מהפחד  אנושית  על  דמות  הוא  “הבית“  בסיפור  הבית  בעל 
שבין היצור לבין קונו מורגש ביחסי המספר לבעל בית זה. בסיפור ‘מדירה 
גם  סמל,  כל  כמו  הדירה, שהיא  הטרנסצנדנטי של  מורגש המשקל  לדירה‘ 
היא עצמה, דירה קונקרטית, אבל מסמלת גם עולם מטאפיזי, שאי אפשר לו 

למספר להיפרד ממנו )עגנון, 64(. 

 — בחיים  הספרות  של  המושרשות  תפיסת  של  הדרמטיות  ההשלכות  אחת 
מושרשות הנושאת בתוכה גם את הזיקה אל הישות הטרנסצנדנטית — היא שאין 
אפשרות של ממש לראות בספרות מבדה. ממש כשם שהמציאות כופה את עצמה 
מידה  “באותה  קורצווייל,  לדעת  הספרות.  על  עצמה  כופה  היא  כך  האדם  על 
שמפעל אמנותי נהפך לביטוי ממצה וסמלי של החברה והעם שמהם הוא עולה 
 .)3 וצומח, כך הוא שם לאל כל ניסיון של התחמקות מפני בשורתו“ )אבסורד, 
יתרה מכך, עוצמתה של המציאות ביחס לספרות ממעטת את חשיבותו של הרכיב 
האסתטי ביצירה הספרותית, בלשונו: “כל חיי המשורר ]אצ“ג[, כל שורה שכתב 
במשך עשרות השנים האחרונות, יכולים כבר היום לשמש עדות היסטורית שקרה 
כאן משהו שונה לחלוטין מהתמסרות לשעשועים לאומיים־ספרותיים“. העקביות 
שבחיי המשורר ובמפעלו המכריזים על המיתוס שקם לתחייה ומצא לו באישיות 
זו  שירה  עם  בפגישתו  לבחור  הבוחן  על  כופה  סימפטומאטי  ביטוי  ובשירתו  זו 
רק בדרך אחת: הרצינית והקשה ביותר“ )אבסורד, 23(. לפיכך, קורצווייל מציג 
את השיקול האסתטי כפיגום זמני ואפילו כאשליה המוזחים לשולי תשומת הלב 
והעניין מרגע שנחשפה המציאות שהיצירה הספרותית מתפקדת כמדיום שלה, 

בלשונו:

באופן  האפוס.  לעולם  דבר  של  לאמיתו  חוזרת  כלה‘[  ]‘הכנסת  זו  יצירה 
עקבי נוצרת פה מעין אשליה כאילו אותו עולם, המאפשר ומסביר טיפוס 
זו  ]...[ אין שום ספק שאנו נפגשים ביצירה  יודיל, היה עוד קיים.  ר‘  כמו 
בתמימות אמנותית הבאה מתוך געגועים רומנטיים על האחדות הנפשית 

שאבדה.
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אבל בזה צוין גם ההבדל העקרוני שבין ‘הכנסת כלה‘ לבין האפוס היווני או 
זה של ימי הביניים ]...[ שיבה זו, כמו כל שיבה מאוחרת אינה יכולה להצליח 
היהודי,  שבעולם  ההרס  בסימני  מתנגשת  שבסיפור  התמימות  במלואה: 
ואותן הפרצות מסכנות באופן מחריד את האשליה האמנותית של שלמות 
העולם היהודי וערכו המוחלט ]...[ זאת היא אירוניה רומנטית, שיש בה כדי 
אכזרי  פחות  לא  אבל   ]...[ האשליות־המוחלט  עולם  את  עין  כהרף  להרוס 
פה   ]...[ הוא החישוף האירוני של יחסיות העולם המצטייר בעיניו כמוחלט 
מתבררת חולשת אותו עולם באי כישרונו להתגבר על המציאות ]...[ עגנון 
רוקם בעקביות קיצונית את ההשלמה הרומנטית של העולם השלם והמוחלט, 
המכיל את הנס כפתרון בדוק והכרחי. בזה הוא קרוב לאפוס יותר מסרבנטס. 
אבל הקירבה מבחינת המהות של היצירה הספרותית, היא מלאכותית. פרקי 
הספר מגלים את הסוד של האשליה ]...[ מפני שהכל רק כאילו עומד בעינו. 
ברגע שהקורא מרגיש מתוך הסיפור, שלמשורר נתברר האופי האשלייתי של 

גיבוריו, שוב אין אנו נמצאים במחיצת האפוס האמיתי“ )עגנון, 24-22(.20

יותר, של סילוק האפשרות לראות בספרות מבדה נעוץ בראייתה  פן אחר, חיובי 
לגבולותיו  מעבר  המצויה  שהתרחשה,  היסטורית  למציאות  כעדות  הספרות  של 
של היוצר כפרט. לטענה כי היצירה הספרותית משקפת מציאות ההיסטורית יש 
השלכות חשובות לגבי תפיסת ההיסטוריה של קורצווייל שאינה מענייננו במאמר 
זה. עם זאת, היא נוגעת גם לתפיסתו את הספרות העברית עצמה. קורצווייל קובע 
כי שירי אורי צבי גרינברג הם “הוכחה“ לתהליכים שקרו “בתקופה האחרונה“ לא 
היה  לא  קורצוויל  אכן,   .)40 )אבסורד,  ישראל  מדינת  של  הקמתה  מאשר  פחות 
של  ייחודה  ברם,  בספרות".  כ"מאורע  גרינברג  שירי  את  שהבין  היחיד  המבקר 
עמדתו — שנשענה על השקפתו המטאפיזית על ההיסטוריה — ניכר בכך שייחס 
הם  המשמעות.  אותה  ישראל,  מדינת  והקמת  גרינברג  שירי  המאורעות",  ל"שני 
להסבר  ניתן  שלא  ומה  בזמננו  שקרה  למה  ביותר  והמסעיר  העמוק  הסימפטום 
שכלי בלבד. ושני מאורעות אלו עדות הם לעצמת חוויית האבדן וכיסופי הגאולה“ 
חומריה  את  נוטלת  שהספרות  בלבד  זו  לא  כי  מתברר  עתה   21.)40 )אבסורד, 
מהמציאות הראלית, בלשונו: “אין אני סבור ששירה וספרות בוקעים לעולם מתוך 
איזה חלל ריק. תמיד הם ביטוי, ביודעים או בלא יודעים, למה שמתרחש, או למה 

בדברים אלה מבליע קורצווייל את ההנחה שהזיקה היסודית בין הספרות לבין המציאות חזקה   20
יותר בספרות העברית מאשר בספרות העולם. לנקודה זו, הנשענת על התפיסה הקלסית בדבר 

ייחודו של עם ישראל ותולדותיו, נשוב בהמשך. 
ראו בהקשר זה את התייחסותו של קורצווייל לפאיירברג, ספרותנו, 167.  21
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שעומד להתהוות בתוך החברה, בתוך העם שמהם הם צומחים ועולים“ )אבסורד, 
את  מגלה  ההיסטורי,  מהמחקר  יותר  הספרותית,  היצירה  לכך,  בנוסף   .)xiii-xiv

האמת הפנימית של מאורעות העבר וההיסטוריה. בלשונו:

היסטוריים  ממחקרים  יותר  הרבה  וגדולים  אמיתיים  ספרותיים  גילויים 
ומפעלו,  הגדול  הסופר  הפנימית של המשורר, של  לאמת  ומעבר  מעל   ]...[
נפתח]ת[ לעיני הקורא תמצית האמת של בני התקופה ]...[ עם כל הויתור על 
יומרה היסטורית, אפשר שספר זה ]של גרינברג[ רשאי לתבוע לעצמו להיות 
)אבסורד,  ה־20  ציון פרקים לדרך ספרותנו במאה  צנועה של  מעין תרומה 

.)xiv-xv

לשמש  ויכולתה  שבהווה  החיים  בעולם  הספרותית  היצירה  של  המושרשות 
ואין  מפלט  “אין  שבגללו  הכופה  אופייה  את  לה  מעניקים  היסטורית  אינדיקציה 
מבקש,  אדם  אם  גם  כי  קובע  קורצווייל  זו  ברוח   .)4 )אבסורד,  מפניה  מנוס“ 
“לאטום אזנו“ או לחמוק מפניה, “באה ההיסטוריה עצמה, בא גורלו המר של עמך 
וטופחים על פניך. והם מכריחים אותך לעמוד על ההתאמה המפליאה של חוקיות 
מסוימת המתגלית בהם, בין הקול המתוק והצורם כאחד של שירה שמפניה ניסית 
להתעלם“ )אבסורד, 4(. דברים אלה, ובאופן כללי יותר הדיון בזיקה בין הספרות 
אינו מסתפק  קורצווייל  אולם  גרינברג.  לשירתו של  מתייחסים  ההיסטוריה,  לבין 
שמפעל  מידה  “באותה  בלשונו:  ככזו,  הספרותית  היצירה  לגבי  כלל  וקובע  בכך 
אמנותי נהפך לביטוי ממצה וסמלי של החברה והעם שמהם הוא עולה וצומח, כך 

הוא שם לאל כל ניסיון של התחמקות מפני בשורתו“ )אבסורד, 3(.
ההבנה של היצירה הספרותית כמעניקה עדות היסטורית ממעיטה במשקלה 
המשמעות  על  עומד  קורצווייל  היוצר.  של  הסובייקטיבית  אישיותו  של 
על  היינו  הספרותית,  ביצירה  הסובייקט  של  המוגבל  מעמדו  של  ההרמנויטית 
של  הדובר  של  להבנה  נוגעת  היא  ראשית,  היצירה.  הבנת  על  שלה  ההשלכה 
היצירה, בלשונו: “עם כל חשיבותו של התהליך הנפשי והביוגרפי“, וכפי ראינו 
בראשית הדברים הוא עצמו ראה בו מקור ליצירה עצמה, “יש להיזהר מטעות, 
שמא כאן עניין אינדיבידואלי בלבד. כי שירת גרינברג מביעה בצורה אינטנסיבית 
וממצה מה שהתרחש בתודעת העם, ביודעים או בלא יודעים בתקופה האחרונה“ 
בתהליך  מתנסה  היצירה  כותב  אמנם  אם  שגם  הדבר,  פירוש   .)40 )אבסורד, 
היצירתי כיחיד, מעורבים בהתנסות זו גם ענייני הקולקטיב שאליו הוא משתייך 
היצירה  לפיכך,  עמו.  שנמנים  למי  המשותפת  החיצונית  המציאות  אל  והזיקה 
המופחת  למעמדו  לכך,  מעבר  העם.  של  העצמית  תודעתו  של  כביטוי  מובנת 
של היוצר בתהליך היצירתי יש השלכה גם הבנת הנושא של היצירה, בלשונו: 
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“לא האישיות האינדיבידואלית היא נושאה העיקרי של חזות זו, אלא גורל האני 
)אבסורד,  צורה“  ופושט  צורה  הלובש  הייצוגי,  והלוחם,  הסובל  הפרט  הגדול, 
100(. מתברר אפוא שהקולקטיב משמש בה בעת נושא של היצירה ומושא שלה. 
בהמשך לעמדתו שפיחתה במשקלו של השיקול האסתטי ביצירה, הוא מזהה בה 
ביצירה  המציאות  של  לייצוגה  למחויבות  כביטוי  מפרש  הוא  שאותה  ‘רצינות‘ 

הספרותית. בלשונו: 

שירת א.צ. גרינברג מייצגת את הניסיון הנועז בספרותנו לחדש את המיתוס 
העתיק של עמנו. מיתוס זה אינו פיקציה, הוא ממש שבממש. ]...[ להתחדשות 
המיתוס לא נועד איזה תפקיד אסתטי, או דתי־מוסרי בלבד; לאקטואליזציה 
של המיתוס יש משמעות פוליטית מובהקת ]...[ המכריע הוא שבזמנים שבהם 
איש כמעט לא התייחס ברצינות להקמת ריבונות מדינית, בישרה שירתו של 
גרינברג ]...[ את המהפכה שתבוא בעקבות תחיית המיתוס הלאומי. השאלה 
הגורלית היא אם עניין לנו עם מיתוס אמיתי, היינו דתי, או מיתוס הנהפך 
נוכחות  הוא  גרינברג  אצל  שהמיתוס  ספק  אין  לי  בלבד.  פוליטי  לאמצעי 

דתית )אבסורד, 23(.

פירושו של דבר שהמציאות ההיסטורית אינה משמשת רק מדיום אמנותי, כלומר 
רקע והשראה ליצירה שכשלעצמה אינה מחויבת למציאות זו. אדרבה, ייחודה של 

הספרות העברית מוצא את ביטויו במחויבות זו עצמה. בלשונו:

היחס של תומאס מאן למיתוס המקרא ב“סיפורי יעקב“ ושימושו במטאפורות 
של  התרבותית  השתייכותו  מתוך  וצומח  ארטיסטי  הוא  מהמקרא  ובסמלים 
לנוכחות  הדומה  משהו   ]...[ מאן  אצל  אין  אבל  הנוצרי־יהודי.  לעולם  מאן 
ולא עצם  חיה של החזות ההיסטורית המיתית, שהיא מדיום אמנותי בלבד 
אינן  המטאפורות  גרינברג.  אצל  כן  לא  הנוכחית.  ההיסטורית  הממשות 
תרבותי  מדיום  אינן  כך  ומשום  לכאן,  משם  בלבד  המילים  את  מעבירות 
נוכחות  בחינת  ההיסטורית  הסיטואציה  את  מחיות  הן  בלבד.  אסתטי  או 
תובעת ]...[ הווה אומר: יחסו של גדול משוררינו ליסודות ספרותיים הוא 

לא ספרותי )אבסורד, 92-91(. 

זו כובשת  זו בלבד שהיצירה הספרותית מבטאת מציאות היסטורית, מציאות  לא 
ההיסטורית  למציאות  יש  זו  מבחינה  לרשותה.  עצמו  שמעמיד  עצמו,  היוצר  את 
השפעה מרסנת ומסייגת על היוצר ועל היצירתיות של היוצר. אם אין היוצר נטמע 

במציאות ההיסטורית כתוצאה מהזדהות עמה הוא הופך כפוף לה.
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השירים על כל סממניהם הם בני חזות ההיסטוריה. יער המיתוס וההיסטוריה 
הקדומה ביותר הוא הממשות. מציאות פנימית נתקלת במציאות חיצונית. אין 
ביכולתה לסגת, לוותר. אמת הראות הפיוטית ואמת האמונה הדתית זהות; 
שלגבי  בעוד  הזאת,  החזות  עבדי  הם  השירה  כלי  ההיסטוריה.  נשמת  היא 
האמנותית  ההבעה  כלי  הם  והתרבויות  הדתות  יסודות  אחרים  משוררים 

ועבדיה )אבסורד, 92(. 

המחויבות למציאות ההיסטורית יוצרת רצף ברור בין ריסון וסיוג הסובייקטיביות 
לטובת אני קולקטיבי לבין המעטת משקלם של השיקולים האסתטיים והתרחקות 
ביטוי  באופן  בחירה  או  אסתטיים  שיקולים  של  ההפעלה  עצם  המבדה.  מלשון 
כיוון  אולם  הטקסט.  כלפי  הסובייקט  של  הריבונות  את  מבטאים  בסגנון  ואפילו 
והגבלה  לריסון  שנדרש  הוא  הסובייקט  העיקר,  היא  הממשות  קורצווייל  שעבור 
עצמית מול המציאות החורגת מגבולות התודעה שלו — הראלית והטרנסצנדנטית 
כאחד. זהו אחד הביטויים של התפיסה שלפיה “בחירת הצורה הספרותית מחייבת“ 
)אבסורד, 417(. הסופר אינו בן חורין לבחור לו את הצורה או הסגנון של יצירתו 
על פי נטיות לבו אלא ישנה מציאות חיצונית לו המכתיבה לו את הנתיב שבו יוליך 

את היצירה שלו.
הכרוניקה,  של  מגבולותיה  חורגת  שההיסטוריה  כשם  ממש  מקום,  מכל 
הספרותית  ביצירה  מגולמת  כך  ובארגונם,  העבר  אירועי  במניית  המתמצה 
מצד  העתיד:  ואל  ההווה  אל  הכפולה  פנייתה  ידי  על  המושגת  שכזאת  חריגה 
בעולם  הספרותית  היצירה  של  שהמושרשות  קורצווייל  מדברי  עולה  אחד, 
ההווה מאפשרת לה להבין את המגבלות שמטילים עליה הזמן והמקום. לפיכך, 
המשורר והסופר אינם יכולים “לחקות סתם קאטגוריות של העבר בלי לבדוק את 
19(. ההפנמה של מגבלות אלה חיונית במיוחד  השוני שבסיטואציה“ )אבסורד, 
כוחות מכוננים בתודעתם  והמיתוס משמשים  עבור מציאות שבה תחיית העבר 
היודע  כגרינברג  אכסטאטי  “משורר  שאפילו  מבהיר  קורצווייל  ההווה.  בני  של 
שלא  מאין כמוהו מהם החיים בקטגוריית המיתוס אינו יכול להימנע מההכרה, 
ניתן לאדם המודרני לחיות את מיתוס העבר בשלמותו. תהליך ההתפתחות הוא 
 ]...[ שהורס את האשליה להגיע לאקטואליזציה מוחלטת של המיתוס בשלמותו 
הלאומי  יונק מהעבר  המיתוס   ]...[ הכל  את  ההווה  מדלדל  העבר,  לפאר  בניגוד 
לגבי  דווקא   .)21-19 )אבסורד,  המשורר“  מנעורי  הקרוב,  ומהעבר  ההיסטורי 
עם  להתמודד  מחויב  המיתוס  חיי  את  באינטנסיביות  וחי  ההווה  עם  מי שנפגש 
“השאלה לגבי הלגיטימיות של עיצוב חיי ההווה מתוך המיתוס“ )אבסורד, 22(, 
וכלל  הגדולה  האמת  את  המשורר  על  כופה  המיתוס  של  “האקטואליזציה  שכן 

הסתירה אינו קיים עוד״ )אבסורד, 26(.



251רוני מירון / ספרות, מציאות וטרנסצנדנציה

הפניה  ההווה,  כלפי  למחויבותה  בנוסף  ניכרת,  הספרותית  ביצירה  שני,  מצד 
לעתיד הנמשך ממנו. כך, בעוד בזיקה להווה באה לידי ביטוי “מרות הזמן“ )עגנון, 
68(, בהתייצבותה אל מול פני העתיד — כמבשרת, כחוזה או כמנבאה — מגולם 
היסוד האקטיבי שבה. ברוח זו קורצווייל כותב לגבי עגנון כי “החזיונות האפיים 
הגדולים של ש“י עגנון משקפים, שלא מדעת, את הסיטואציה החדשה שלנו ]...[ 
לפני מלחמת העולם השניה בישר עגנון את אבדן הגולה. שבוש־בוצ‘ץ‘ היא מאז 
סמל לגורל עמנו. אבל גם תהליך הרלאטיביזציה של הערכים והמושגים המקובלים, 
חישופו מתוך הווידוי האפי, הוא המעניק ליצירה אפית גדולה זו ]‘אורח נטה ללון‘[ 
את עומקה הרוחני“ )אבסורד, 5(; באשר לשירת אורי צבי גרינברג, הוא קובע כי 
היהודים  בחיי  כביקורת  החדשה  בספרותנו  שהועלה  מה  כל  את   ]...[ “סיכמה  זו 
רואה  הוא  ולפיכך   ,)6 )אבסורד,  שבמציאותם“  הפיקציה  נגד  כהוכחה  השאננים, 
בה ביטוי ל“מעבר ]...[ מהפאסיביות של המקונן לאקטיביות של המבשר ]...[ חזות 
האבדן, אך בה בעת בשורת הגאולה“ )אבסורד, 8(. לדעתו שירת גרינברג מעידה 
“עדות מלאה ועמוקה“ על אבדן יהדות אירופה, על הקמת מדינת ישראל כהגשמה 
כבעלת  הספרותית  היצירה  הבנת   .)9 )אבסורד,  הגאולה  כיסופי  של  המהפכנית 
הספרותית  היצירה  של  מיסטית  ראייה  מבטאת  אינה  העתיד  את  לחזות  יכולת 
כשלעצמה. ההיבטים המיסטיים הגלומים ביצירה, שיידונו בהמשך, אינם מופיעים 
בהקשרים שקורצווייל ביקש לקשור אותה למציאות ההיסטורית. להפך, החיבור 
אל ההיסטוריה מופיע כיסוד כופה, מרסן ומגביל את הסובייקט והוא ניכר בבחירת 

נושאי היצירה, במושאה ובסגנונה.
לכאורה, מתפיסת היצירה הספרותית כמושרשת במציאות ההיסטורית המופיעה 
בה  משתקפת  זו  שמציאות  נובע  לא  שונות,  ליצירות  קורצווייל  של  בפרשנותו 
של  בהגותו  המשוקעת  המטפיזית  התשתית  רקע  על  ואולם,  ישירה.  בצורה 
קורצווייל, אני סבורה שהזיקה שמקיימת היצירה הספרותית לתהליכים היסטוריים 
הישות  אל  זיקתה  של  יוצא  פועל  הן  אליהם  ביחס  לה  שיש  החיזוי  יכולת  ואף 
אירועי  עם  המזוהה  זו  הן   — ההינתנות  של  מגבולותיה  החורגת  הטרנסצנדנטית 
העבר והן זו הגדורה בתחומו של ההווה. בנקודה זו דבריו של קורצווייל נכוחים, 
שנים  המשורר,  מנוחת  את  שהשביתה  אכזרית,  מציאות־בכוח  ״אותה  בלשונו: 
ביותר,  והממשי  כולנו בפועל, היא הדבר האמיתי  רבות לפני שנהפכה למציאות 
והדמיון  ומכל האפשרויות שבכוח השכל  הגבולות  חורגת מכל  היא  זה  עם  ויחד 
האנושי לתפוס. ואף על פי שהמשורר חזה את האסון לפני קרותו, יודע הוא יפה 
שכל שיריו הם מעין מאבק עם הבלתי אפשרי, הוא — ״ששום ביטוי, ואפילו יהיה 
נוף של  36(. “נוף הילדות היהודי,  ואין כמוה לא יבטאנו“ )אבסורד,  בעל עצמה 
ראוי  ולמענם בלבד  גדול, שהם תקוות העתיד,  או “שרידי עבר  נשמת המשורר“ 
 .)40 )אבסורד,  לעתיד“  מעבר  גשר  לו  “המשמש  הבסיס  הם  שיתקיים“  העולם 
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הביטוי  מגבלות  את  מבטאת  הספרותית  ביצירה  הגלומה  החיזוי  שיכולת  אפשר 
הלשוני או את מגבלות התודעה הקולקטיבית של בני התקופה. לשון אחר, עבור 
המשורר אלה הם “הנופים הנפשיים של העתה, פשר האירועים ההיסטוריים של 
“לא  זה  שפשר  משום  מהם  חורגים  שדבריו  אלא  בהווה,  נעוצים  כלומר  זמננו“, 
של  רבה,  במידה  האימפליציטית  ההכרה,   .)50 )אבסורד,  הדור“  בני  לעיני  נגלה 
קורצווייל באופי זה של היצירה הספרותית מאפשרת לו לטעון כי מצא בטקסטים 
שירתו  וכי   )xiii )אבסורד,  גורלנו“  של  הפנימית  החוקיות  “את  גרינברג  של 
מיצתה את “]ה[תהליך ]ה[היסטורי ]...[ לפני שנעשה בחלקו למציאות“ )אבסורד, 
ו‘חוקיות  היסטורי‘  ‘תהליך  ‘היסטוריה‘,  ביטויים  של  המטפיזית  המשמעות   .)24
היסטורית‘ בהקשר זה ברורה: היא מאגדת בתוכה הן את הישות הטרנסצנדנטית 
המציאות  בין  אפוא  קושר  קורצווייל  הגלויה.  הראלית  ההוויה  את  הן  הנסתרת 
של  הראליסטית  מההבנה  אותן  ומבחין  הטרנסצנדנטית  הישות  לבין  ההיסטורית 
מקום,  מכל  הספרותית.  מהיצירה  מידי  באופן  שעולה  ומזו  המוחשית  המציאות 
ובין  ההווה  בתודעת  החדורה  היסטורית  עדות  הספרותית משמשת  בין שהיצירה 
שהיא פורצת את גבולותיו, קורצווייל מציב את ההווה ואת העבר על רצף אחד, 
בלשונו: “מה שנראה חשוב ביותר: קיומו של ההווי היהודי הזה היה משען כפול, 
לשני כיוונים, למטה ולמעלה, כלפי הארץ וכלפי שמים, והוא שאפשר את רציפות 

התודעה ההיסטורית“ )אבסורד, 40(. 
יכולת  לה  המייחסת  הספרותית,  היצירה  תפיסת  את  המאפיינת  זו  כפילות 
ולחזות  לחרוג ממנו  לה  עוצמה המאפשרת  גם  אך  ההיסטורי  מיצוי של התהליך 
היצירה  בין  המתקיימת  הזיקה  גבולות  על  מקרוב  לעמוד  מאפשרת  העתיד,  את 
הספרותית לבין ההוויה הראלית בתפיסתו של קורצווייל. נראה, שככל שמתקיימת 
היא  לה  שהודות  זיקה  הטרנסצנדנטית,  הישות  לבין  הספרות  בין  ממשית  זיקה 
אינה  הספרותית  שהיצירה  ומתברר  הולך  לנוכחותה,  היסטורית  עדות  משמשת 

מתמצה בכך. בלשונו:

החזות  נופי  אלא  ריאליים  נופים  בעיקר  אינם  גרינברג  בשירי  הנופים 
השירית, המביאה בשורה ממהויות טרום קיומיות טראנס־פרסונאליות ופרי־
פרסונליות. נופים אלה ]...[ זהים עם נופי ההיסטוריה הקדומים, המתרוממים 
גילוי  היא  שירתו   ]...[ והאלוהי  המצוין  הזמן  שבעומק,  הזמן  למימד  מעל 
מיוחד של ראות היסטורית. בשלבה הראשון היא אנטיציפציה של הבאות. 
]אבסורד, מה[נוף הקמאי, הטראנס פרסונאלי ]...[ צומחת החזות ההיסטורית 
וזה מקור חזות האנטיציפציה של הבאות ]...[ לא ייתכן להפריד בין הליריקה 
הטהורה ובין השירה האקטואלית אצל גרינברג. מקורם אותו מקור: חזות 

פיוטית של נופים מיתיים )אבסורד, 76(.
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בעוד הבנה ראליסטית של היצירה הספרותית הייתה כולאת אותה בגבולות של 
ה‘כאן‘ וה‘עכשיו‘ הקונקרטיים של ההווה מחד גיסא, ושל אירועי העבר המובחנים 
מאידך גיסא, זו של קורצווייל מבקשת יותר מכך.לדעתו, על אף היותה של היצירה 
ההיסטורית  ולמציאות  שבהווה  האנושית  למציאות  בעבותות  קשורה  הספרותית 
בחובו  נושא   ]...[ עצמו  הוא  יהיו,  כאשר  ההווה  פני  “יהיו  כי  סובר  הוא  בכלל, 
זו היא הטרנסצנדנציה  40-39(. מציאות  ]...[ איים של מציאות אחרת“ )אבסורד, 
שקורצווייל מצביע על נוכחותה בצורה ישירה שאינה משתמעת לשני פנים, כמו 
למשל בקביעה כי: “דרך השירה היא הפותחת את אופקי העצמות, אבל עצמות זו 
היא ‘טרנסצנדנטית‘, נקודת ‘אתות ממרחקים‘“ )אבסורד, 144(. ואולם לצורך הבנה 
מקיפה, מורכבת ומבוססת יותר של השקפת עולמו המטפיזית של קורצוויל, חיונית 
החשיפה של התהליך ההדרגתי שבו — תוך כדי פרשנותו ליצירות ספציפיות — 
נבנית טענתו על אודות נוכחותה של הישות הטרנסצנדנטית בספרות. להלן אציע 

כמה שלבים:
נעוץ  העברית  בספרות  הנוכחת  הטרנסצנדנטית  הישות  של  אפיונה  ראשית 
היסטורית. הטענה שהספרות העברית מצד אחד  כבר בתפיסת הספרות כעדות 
מושרשת במציאות של ההווה ומצד שני נושאת בחובה ‘מציאות אחרת‘, מצביעה 
על קיומו של אופק טרנסצנדנטי הקיים מעבר לה ועל קיומו של יחס ביניהם. אולם 
במסגרת  הטרנסצנדנטית  הישות  של  באפיונה  משמעותית  התקדמות  כי  נראה 
בדומיננטיות  קורצווייל  בהבחנתו של  ביטוי  לידי  באה  העברית  בספרות  הדיון 
של התימות של אבדן, העדר ושלילה בספרות העברית. במישור המידי, תימות 
זו שמהתבוננות עליה קורצווייל  אלו מתארות את המציאות החשופה שבהווה, 
אין  כזה,  ובעולם  מקרי.  הוא  אלוהי,  אינו  הוא  מתוקן,  אינו  “העולם  כי  מסיק 
קורצווייל מוצא בספרות   .)181 )עגנון,  עוד ספרים“  ואין  אין מלבושים,  בתים, 
העברית החדשה ביטויים שונים למצב המשובש שבהווה. יש ביטויים הנוגעים 
ברנר  “אצל  בלשונו:  והבדידות.  הארוס  בעיית  הסבל,  כגון  היחיד,  של  לניסיון 
על  וכל,  מכל  שלילית  מציאות  של  סגורה  כמערכה  נראה  בלבד  היהודי  הקיום 
סבלה וצערה המעליבים“ )אבסורד, 276(; “]...[ עמוק עמוק בנשמותיהם יודעים 
גיבורי ברנר, כי מה שגורם לתהליך העלוב של דלדול הארוס הוא ‘ההתמוטטות 
אלים“  ללא  בורא,  ללא  אנושי  עולם  אלוהים,  ללא  יהודי  עולם  היינו  הדתית‘, 
העולם‘  מ‘כל  מנותק  כאילו  האני  קוסמית,  היא  “הבדידות   ;)299 )אבסורד, 
את  ממנו  שמנעה  המודרנית  היחידות  קללת  של  בעטיה  תיקונו  את  מצא  ולא 
ההתייחדות עם אל הרחמים והסליחות ]...[ האני הבודד לא זכה למה שנתברך בו 

כל העולם“ )עגנון, 258(. 
אולם  היחיד  של  לניסיון  הם  אף  מתייחסים  ולהעדר  לאבדן  נוספים  ביטויים 
קורצווייל  נדרש  זה  בהקשר  יותר.  רחבה  כללית  חברתית  מציאות  הם מבטאים 
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 — האלוהות  של  התוארים  וכל  הסמכויות  “כל  מועברים  שבה  החילון  לתופעת 
לשירה. ]...[ השימוש בכל מושגי הדת והמיסתורין מעביר לשירה ולמשורר את 
151(. במרכזה של תופעת החילון מתגבש  )אבסורד,  תוקף הבשורה האלוהית“ 
בלשונו:  העולמית,  ובמציאות  ביחיד  המעוגן  טרנסצנדנציה  של  חדש  מושג 
לפנינו  דווקא בשירה הפותחת  הגיע לשיאו  “תהליך החילון בספרותנו החדשה 
האני“  מעינות  לתוך  וצלילה  הפנמה  למעשה  שהיא  חדשה  טרנסצנדנטיות 
)אבסורד, 149(. ככל חוויה של חריגה, גם זו שבה מתנסה היוצר החילוני מבטאת 
השתוקקות לישות וחיפוש אחר “מיסתורי היש“ )אבסורד, 148(. ואולם קורצווייל 
המעוגנת בטרנסצנדנטיות  היינו  האני“,  מעיינות  לתוך  ב“צלילה  כי   קובע 
הוא  כי  לו  המדמה  עצמו“  עם  האני  של  מסוכנת  “הרפתקה  רק  אינה  ביחיד, 
מתרומם מעל למציאות הנתונה בעוד ש “עלייתו ]...[ בסולם היא למעשה ירידה 
מובילה  היא  דבר  של  ובסופו   )148 )אבסורד,  האני“  מעניינות  לתוך  וצלילה 
שבה  הכוזבת  האחדות  לקראת  ]ה[מוביל]ה[   ]...[ טרנסצנדנטיות  של  ל“אשליה 
האדם הנהו גשר לעצמו“ )אבסורד, 133(. יתרה מכך, עצם בקשת “השמימי בתוך 
132(. פירושו של דבר  הארציות“ מקננת ב“שכנות עם האין והאפס“ )אבסורד, 
לו  להעניק  בכוחה  ואין  וההעדר  החוסר  שולטים  ביחיד  המעוגנת  שבמציאות 

חוויה של ישות.
כחלק מדיונו בתופעת החילון נדרש קורצווייל גם לעצם ההתהוות של ספרות 
של  נאמנה  בבואה  משמשת  סקרלי  הלא  שבאופייה  העברית,  בשפה  מודרנית 
בלשונו:  ומדתו.  ממסורתו  שהתרחק  היהודי  בעם  ההווה  של  הראלית  המציאות 
“הספרות העברית החדשה היא אספקלריה נאמנה של כל הסתירות שהן אימננטיות 
לדרכם של עם ישראל והיהדות מאז חדלה היהדות להיות סמכות בלתי משתנית“ 
המציאות  לבין  הספרות  בין  המתקיימת  שהזיקה  מבהיר  קורצווייל   .)ix )במאבק, 
הראלית אינה מגולמת באמצעים האסתטיים או התמטיים המאפיינים את היצירה 
הספרותית ככזו, בלשונו: “לא ייתכן להחליף אהדה למוטיבים, לסממני מציאות 
אפית, עם דבקות אמונתית במציאות זו“ )עגנון, 329 ]ההדגשה במקור[(. אדרבה, 
העברי  המשורר  נאלץ  וכל  מכל  סאקרלית  היא  שבמהותה  שפה  עם  “במאבק 
אותה  אשר  החדשה  המשמעות  שבין  האינסופי  המרחק  את  מחדש  תמיד  לטעום 
הוא מעניק למלה העברית לבין משמעותה המקורית“ )אבסורד, 233(. פירושו של 
דבר שכל מגע בהווה עם השפה העברית ממחיש את העדר הישות טרנסצנדנטית; 
זו.  לישות  התייחסות  בה  גם  מגולמת  משמעותית,  זה  בהעדר  שההתנסות  כיוון 
הכרת  ואפילו  לשפה  הנגישות  קורצווייל,  של  מבטו  שמנקודת  אפוא  מתברר 
העומק ההיסטורי והתרבותי שלה אינן יכולות כשלעצמן לשמש בסיס להמשכיות 
היסטורית; המשכיות שבהקשר היהודי משמעה מימוש ומתן ביטוי נורמטיבי־דתי 
לזיקה אל הישות הטרנסצנדנטית. אדרבה, במקום שישנה נגישות עשוי להתגלות 
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את  דוחה  קורצווייל  אחרים  בהקשרים  גם  כמו  זה  בהקשר  יותר.22  עמוק  קרע 
לאמתו של  תודעתי.23  בסיס  על  תישען  האמונה  לעולמה של  האפשרות שהזיקה 
דבר, מדיונו של קורצווייל כאן עולה שהאמצעי המנטלי משמש דווקא אינדיקציה 

רוויית תוכן לפער ולקרע שבין ההווה לבין היסוד העברי הגלום בשפה.24
הפרשנות של קורצווייל לביטויים אלה של העדר נשענת על הקרקע הבטוחה 
“מה  בלשונו:  כולו,  הפרשני  מפעלו  את  המלווה  האווידנטית  בוודאות  שיסודה 
נמדד  היש שבערכו  הוא  וחלף  ומה שעבר  אינו,  כאילו  וישות  ערך  נטול  שישנו 
זו, לא רק שנדחית האפשרות לזהות  243(. בקביעה מרחיקת לכת  )עגנון,  הכל“ 
את הממשות עם המופעים שלה, אלא טמון גם המפתח לפרשנות של תמות אלה, 
שכבר  כפי  טרנסצנדנטית.  ישות  של  קיומה  בדבר  האווידנטית  בוודאות  שיסודו 
זו בזו מציאות ומוסתרות היא מעניינה של הישות ככזו  ראינו, השניות הכורכת 
)במאבק, v-vi(. לפיכך, הביטויים של ההעדר הופכים למדיום המתווך אל הישות 
ביטויים  מקום,  מכל  אותה.  המאשרים  לאמצעים  לחלופין  או  הטרנסצנדנטית 
אלה אינם מאפשרים לתפוס את ההווה כמציאות טוטלית. זהו בדיוק ההבדל בין 
השקפת עולם ראליסטית וזו הממוקדת במופע של הדברים, לבין השקפת העולם 

פונקנשטיין,  עמוס  ראו  פונקנשטיין.  של  מזו  רדיקלי  באופן  שונה  קורצווייל  של  זו  עמדה   22
תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית, תל אביב 1991, עמ‘ 30-13. במובן 
מסוים קורצווייל ממלא בתוכן את הקרע שירושלמי רק הכריז עליו. ראו: יוסף חיים ירושלמי, 
זכור — היסטוריה יהודית וזיכרון יהודי, תל אביב 1982, עמ‘ 118. בפרשנות של קורצווייל 
לעגנון הוא מדגים את האפשרות של קרע החדור במלאות. להרחבה על קורצוויל כפרשן של 

עגנון ראו, גולצ'ין, עמ' 187-158.
הגישה האנטי־מנטליסטית של הישות ובכלל זה של האמנות זכתה לפיתוח ושכלול בהגותו   23
ישימים  דבריו  אולם  למוזיקה,  מתייחס  אינגרדן  אמנם  אינגרדן.  רומן  של  הפנומנולוגית 
 Roman, Ingarden, Ontology of the Work of Art: The Musical Work, לאמנות בכלל. ראו: 
 the Picture, the Architectural Work, the Film, Raymond Meyer and John T. Goldthwaite
את  שראו  האמנות  של  אידאליסטיות  לתפיסות  מנוגדת  זו  גישה   .(trans.), Athens 1989
 R.G. Collingwood, The Principles of Art,  :התודעה כזירה שבה היא מתרחשת. ראו למשל

Oxford 1938
“‘פתרונות‘  בלשונו:  ההשכלה,  לספרות  בגישתו  ניכר  המנטלי  ליסוד  קורצווייל  של  יחסו   24
אינטלקטואליים של סופרי ההשכלה אינם יכולים לשמש תחליף לחברה יהודית, שבתפיסת 
כמשני  המנטלי  היסוד  של  ההבנה  כן,  כמו   .)39 )עגנון,  קיימת“  היתה  לא  ההשכלה  סופרי 
בחשיבותו בהשוואה לתהליכים המתרחשים במציאות הראלית מחלחל לפרשנותו ליצירות 
ספציפיות )ראו למשל: עגנון, 45(. המשקל שמעניק קורצווייל בהקשר זה ליסודות המנטליים 
עולה בקנה אחד עם הבנתו את הדיספוזיציה ההולמת את הסובייקט לנוכח הישות. סוגיה זו 
חורגת מגבולות הדיון במאמר זה )ראו למשל: עגנון, 329(. עמדה זו של עגנון כפי שמובעת 
בדברים אלה עומדת בסתירה גלויה לדבריו בהקשרים אחרים, שהתייחסתי אליהם בראשית 
הדברים, ובהם נבחן אופייה האוטוביוגרפי של היצירה. עם זאת, אין בכך סתירה, שכן דווקא 

העמידה בפני הישות דורשת סיוג של הסובייקט.
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את  מגלמת  אינה  האימננטית  המציאות  חזות  שבה  קורצווייל,  של  המטפיזית 
היש בכללותו. במישור המידי, ההעדר מציין אפוא את ההתנסות של הסובייקט 
פונה  יותר,  העמוק  ברובד  אולם  בפניו.  נוכחת  שאינה  טרנסצנדנטית  במציאות 
ההתנסות בהעדר אל האינטואיציה הראשונית יותר בדבר קיומה של מציאות זו, 
אינטואיציה שבלעדיה גם ההתנסות בהעדר הייתה משוללת פשר. המהלך הנועז 
שקורצווייל מבצע בהקשר זה אינו מתמצה בפן השלילי של דחיית השקפת העולם 
והנעדר  הנסתר  של  מפורשת  הגדרה  שלו:  החיובי  בפן  דווקא  אלא  הראליסטית 

במונחים של מציאות — ‘מציאות שנייה‘ או ‘מציאות אחרת‘, בלשונו:

ויש שמעבר לתנאי החיים הריאליים, שאין להתגבר עליהם ושמפגינים את 
של  גילוי  לראות  נתיבות  השירה  לה  מפלסת  המבעית,  הזמן  שלטון  מלוא 
מציאות שניה, העומדת מחוץ לשלטון עיגול הזמן הרגיל ]...[ עניין לנו עם 
הזמן ה“פנימי“, הזמן ה“אנושי“ שאינו נתון למרותו של הזמן החיצוני, הלא 

אנושי )אבסורד, 258(.

יתרה מכך, לא זו בלבד שקורצווייל מגלה ודאות בעצם קיומה של מציאות החורגת 
מגבולותיה של ההוויה הראלית, אלא הוא מזהה אותה עם הישות הטרנסצנדנטית 
המתגלה בדת ובמסורת היהודית. עתה מתחוור שקורצווייל אינו מבחין בין הישות 
של  הראלית  בהוויה  מגולם  שהוא  כפי  שלה  הדתי  התוכן  לבין  הטרנסצנדנטית 
זו בזו, כפי שניתן להתרשם מהדברים  יהודים. התבטאויותיו תמיד כורכות אותן 

הבאים: 

]...[ האני שר ומגלה את  חוויית הנוף האישית ביותר מרמזת מעבר לעצמה 
עצמו ואת הנופים אך ורק ורק עם חזות “מציאות שניה“ שהיא מעבר לזמן 
ומעבר לאישי ]...[ האני השר קשור עם העבר הרחוק ביותר. מקורו במרחקי 

מרחקים והוא נושא בחובו את האירועים שבחיי אבותיו )אבסורד, 79(.25

זו בלבד שאינה נפגעת במצב  הוודאות בדבר קיומה של ישות טרנסצנדנטית לא 
כי  אם  שבהווה,  הגלויה  המציאות  על  מאפילה  היא  אלא  נסתרת,  זו  ישות  שבו 
כאמור, אינה מבטלת אותה. כתוצאה מכך, דווקא זו האחרונה מתוארת במונחים 

ראו גם: “אותה שירה חושפת ]...[ תמונה אחרת לגמרי, חיובית מיסודה, אידיאלית, כיסופים   25
זו, הרוויה כולה אווירת הרמוניה  ]...[ לאיזה עולם שכולו היה טהור. מעניין שתמונת קסם 
ושלימות השייכת לעבר, לעבר הרחוק או הקרוב“ )אבסורד, 13(. במקומות אחרים חוזר הביטוי 
‘שתי מציאויות‘, האחת מיוחסת להווה והשניה לעבר. ראו למשל: אבסורד, 49; אבסורד, 80; 

עגנון, 178; עגנון, 253.
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של העדר ושל חוסר, בלשונו: “עולם ההווה כמו שהוא קיים מחמת מקריות בלבד, 
בעקבות איזו ‘רשלנות‘ קוסמית; הוא בעצם אינו ראוי שיתקיים אחרי מה שקרה. 
מציאות  לתוך  והנה   — ספרים  ללא  בית,  ללא  מלבושים,  ללא  עולם  שזהו  מובן 
חיצונית זו פורצת דמות, ילידת המציאות הנסתרת, הפנימית“ )עגנון, 179(. דברים 
ביטוי לחשיבותה של  קורצווייל להעניק  נוסף של  ניסיון  אלה משקפים, לדעתי, 
המציאות הטרנסצנדנטית בהשקפת עולמו, שביקשה בעת ובעונה אחת להאיר את 
זו בהוויה היהודית המודרנית ולאשר אותה דרך חשיפה של  נפקדותה של ישות 

ההתנסות במוסתרות של אותה ישות עצמה. 
על  אקספליציטיות,  של  שונות  ברמות  נשען,  בהעדר  להתנסות  פשר  חיפוש 
זו מאשרת שבדומה  אווידנציה  טרנסצנדנטית.  ישות  קיומה של  בדבר  האווידנציה 
אינו  החדשה  העברית  הספרות  אל  מפנה  שקורצווייל  זה  גם  פרשני,  תהליך  לכל 
מתנהל בחלל הריק. זאת ועוד, קורצווייל דולה מאווידנציה זו את המפתח להבנה 
בספרות  מזהה  שהוא  קונקרטיות  ספרותיות  תופעות  של  אונטולוגית־מטפיזית 
כ“קטרוג שאינו  בסבל  בחוויה השוללת שגלומה  אחרי שדן  כך,  החדשה.  העברית 
הבודד,  היחיד,  סבלו של  “הסבל,  קובע  הוא  ברנר,  בסיפורי  כתובת“  לשום  מופנה 
אינו  אמנם  קורצווייל   .)290 )אבסורד,  המציאויות“  מציאות  הוא,  אף שפלותו  אל 
מטשטש את העובדה כי האישור הישיר למציאות הטרנסצנדנטית אינו ניתן ביצירתו 
של ברנר, ואולם פרשנותו העומדת על טיבה ה“פאראדוכסלי“ של ההתנסות בשלילה 
)אבסורד, 291( והקובעת כי “הפאתוס של דתיות שלילית מרמז על מקור מחצבתו. 
קיים בשבילם“  הוא  יסלחו לאלוהים על שאין  לא  ברנר לעולם  גיבורי  כי  דומה 
המוביל  הגשר  את  מותחת  זו  פרשנותו   — במקור[(  ]ההדגשה   287-286 )אבסורד, 
של  מבטו  שמנקודת  נראה  הממשות.  של  וחיוב  הוודאות  אל  והשלילה  מההעדר 
קורצווייל עצם ההתייחסות אל הטרנסצנדנציה, גם במקרה שזו התייחסות שוללת, 
יש בה כדי לאשר את קיומה של הטרנסצנדנציה. לשון אחר, העובדה שאישור זה 
אינו מובע בצורה ישירה על ידי היוצר או גיבוריו אין בה כדי לגרוע מהוודאות שיש 
לקורצווייל בנוגע לנוכחותה של הטרנסצנדנציה בספרות העברית החדשה. גישה זו 
מוצאת את המשכה גם בפרשנות שקורצווייל מציע לבעיית הארוס, שבה ההישענות 
על מציאות הטרנסצנדנטית כמקור לפשר של ההתנסות בהעדר אף ישירה יותר. כך, 
אחרי שהוא קובע כי “מיסתורי האל מפנים את המקום למיסתורי האפס“ )אבסורד, 
287(, הוא מוסיף כי “אין הארוס יכול לשחרר את האני מעצמו ]...[ משום שלגיבורי 
ברנר חסרה האמונה במשמעות הטרנסצנדנטית של הארוס“ )אבסורד, 294(. לעומת 
טרנסצנדנטי,  במישהו  במיסתורין,  האמונה  “בלי  כי  יודע  עצמו  קורצווייל  זאת, 
לכך  בדומה   .)295 )אבסורד,  פולחן־כזב‘“  גוני‘,  ‘חד  ‘ערום‘,  משהו  הוא  ארוס  גם 
קורצווייל מעניק פשר דומה להתנסות בבדידות כשהוא מפרש אותה כמופנית אל 

מציאות חיצונית החורגת מגבולותיו של האני, בלשונו:
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הפגם תלוי ב‘אני‘. אבל במקביל להתרוקנות הפנימית מתוארת ההתרוקנות 
החיצונית ]...[ הפגם הוא פנימי. האדם הבודד רוצה להתפלל ואינו יכול ]...[ 
המציאות החיצונית היא מדומה, היא בת הזמן הפגום. היש, האמת, השתייכו 
לאיזו מציאות שזכרה רק שמור בעמקי נפשו של המשורר. היכן היא אותה 
בזמן הטוב, בתקופה המתוקנת שערכיה  המציאות? שם, במרחקי מרחקים, 

עמה, לפני הפילוג, לפני העזובה הגדולה והבדידות )עגנון, 242-241(. 

לארוס  ביחסו  בסבל,  היחיד  של  האישיות  חוויותיו  אל  קורצווייל  של  גישתו 
ובבדידותו, שהעניקה ביטוי לאופיין השולל של חוויות אלה אך בה בעת ביקשה 
להעניק להן פשר באמצעות חשיפת האופן שבו הן מתייחסות אל הטרנסצנדנציה, 
ניכרת גם בתפיסתו את החילון ואת השימוש המודרני בשפה העברית. קורצווייל 
מתבטאת  אינה  “חילוניות  בלשונו:  וכוללת,  עקרונית  עמדה  בחילון  ראה  רק  לא 
מסוימת“  תקופה  של  הרוחנית  נשימתה  אווירת  היא  אחר,  או  זה  בפרט  בעיקר 
)ספרותנו, 46(; הוא גם הבין את הפער שנוצר בין החילון לבין השקפת עולם דתית 
כמחולל מתיחות “שלמעשה אין לה פיתרון“ )אבסורד, 155(. עם זאת, הוא קבע כי 
למרות האופי החילוני של הספרות העברית במאה העשרים, “היא מודרכת ומורמת 
על ידי הידיעה העמומה של קיום הקשר הנצחי, הבלתי נפרד, הקושר את מהות 
העם בנשמת תורתו, ביעודו הרוחני“ וכי “בנקודה אחת תמימי דעים הסופרים אין 
ממנה  התעלמות  בלעדיה,  תחיה  אין  שאבדה,  האחדות  אחרי  חיפוש  בלי  תקומה 
את  מעלה  הוא  דומה  ברוח   .)283 )עגנון,  והבלימה“  האבדון  אימי  את  חושפת 
“השאלה בדבר הגבולות שהוצבו לחילון במסע כיבושיו בתוך הספירה הסקראלית. 
ושאלה זו זהה עם הדאגה ללגיטימיות של ההבעה הלשונית לבל תסתכן בהחלפת 
שככל  סבור,  קורצווייל   .)154 )אבסורד,  חיים“  אלוהים  בדברי  הלשוני  התרמיל 
שהשפה היא “אמצעי הקשור בזמן ובמקום“, לא פחות מכך היא ספוגה ב“רמזים“ 
ומבצעת “פעולת אתות“ )אבסורד, 144(. פירוש הדבר שהשפה, בדומה לחילון או 
להתנסויות האישיות של היחיד שנדונו לעיל, אינה מתמצה בגבולות עצמה אלא 
מורה על מה שמצוי מעבר לה, לאמתו של דבר על הבסיס התומך בהם מראשיתם. 
רק על רקע ההכרה בקיומה של ישות טרנסצנדנטית מתכוננת ההתנסות בתופעות 
ולפיכך ככאלה שאינן מתמצות  ושל מוסתרות,  כחוויות של העדר  לעיל  שנדונו 

בגבולות האימננטיים של עצמן. 

ג. סיכום
המעצב  כוחה  את  להראות  ביקשה  קורצווייל  של  ליצירתו  המוצעת  הפרשנות 
ואף  החדשה,  העברית  הספרות  את  תפיסתו  על  המטפיזית  עולמו  השקפת  של 
את ההתלכדות של השתיים. התפיסה היהודית הקלסית שממשות טרנסצנדנטית 
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חיצונית מעצבת את הקיום היהודי זוכה במפעלו הפרשני של קורצווייל לפירוש 
מרחיב, המייחס לה השפעה לא רק במציאות האימננטית הראלית אלא גם ביצירה 
את  הדיון  לשולי  הסיטה  זו  תפיסה  כחילונית.  עצמה  המזהה  בזו  ואף  היהודית 
ההיבטים הפרסונליים והאסתטיים המאפיינים את היצירות שבהן עסק קורצווייל, 
אונטולוגיים המאפיינים את הספרות העברית  בהיבטים  לבו  ומיקדה את תשומת 
קורצווייל  של  בפרשנות  ביטויה  את  מצאה  זו  אונטולוגית  פרספקטיבה  החדשה. 
לספרות העברית כמושרשת בחיים הראליים, ובמרכזם השבר שהתערערות העולם 
מעוגן  היה  שבו  טרנסצנדנטי  יסוד  של  הנוכחות  וזיהוי  חוללו  והחילון  המסורתי 
עולם זה. על רקע השקפת עולמו המטפיזית, מתבררות ההתייחסויות הספרותיות 
ליסוד הטרנסצנדנטי שקורצווייל מזהה בספרות העברית כעדות לקיומה של ישות 
אימננטית־ פרשנות  להם  להציע  האפשרות  וביה  מניה  ונדחית  טרנסצנדנטית, 

ראליסטית.





)2009( 1

לדעת מבלי לדעת
צחי וייס

כל חוקרי עינם אומרים שאלוהיה של עינם וכמריהם 
גברים היו, והיאך לא הרגישו שמתוך ההימנונים אנו 

שומעים כנועם שיח שירת אשה.

)עידו ועינם(

א. מבוא
ביצירה  במיוחד  פורייה  שנה   ,1950 בשנת  התפרסם  ועינם“1  “עידו  הסיפור 
העגנונית שבה ראו אור גם “המלבוש“, “תהלה“ ו“קשרי קשרים“,2 ועורר מיד עם 
פרסומו תגובה מחקרית רחבה, שהדיה לא נדמו עד היום. במרכז סיפור רב פנים 
ואניגמטי זה, עומד מסּפֵר המעתיק את דירתו לזמן קצוב אל ביתם המרוחק מעט 
של הזוג גרייפנבך, ידידיו; מרחב המתברר להיות מוקד התרחשות דרמטית וציר 
סהרורית  אישה   — גמולה  בסיפור:  המרכזיות  הדמויות  שלוש  מופיעות  שסביבו 
ומסתורית בעלת שורשים מיתיים, בעלה גבריאל גמזו — סוחר כתבי יד וספרים 
עבריים שאינו נוהג לעיין במרכולתו אלא לסחור בה בלבד, וחוקר בשם ד“ר גדעון 

גינת שחיבר ספרי דקדוק ומחקר על שפת הסתרים והשירה של גמולה ואביה.
מבנהו  בו,  הרמוזות  האלוזיות  מגוון  בסיפור,  הנפרשת  העשירה  הסימבוליקה 
האלגורי ועלילתו הלא־ראליסטית, העסיקו חוקרים רבים מאוד, ודומה כי לפנינו 

שמואל יוסף עגנון, “עידו ועינם“, עד הנה, ירושלים ותל אביב תשכ“ז, עמ‘ שמ“א-שצ“ה.   1
הציטוטים מהסיפור יצוינו להלן בגוף הטקסט במספרי העמודים בלבד.

על תקופה זו, ראו דן לאור, חיי עגנון, ירושלים ותל אביב תשנ“ח, עמ‘ 430-429.   2

לימדוני  פרשניות  מחלוקות  תוך  עמו  דיוניי  אשר  ליבס  יהודה  לפרופ‘  להודות  מבקש  אני   *
רבות. כן אני מבקש להודות לחברים בקבוצת הלימוד על עקבות העבר בהווה היהודי שבמכון 
הרטמן אשר שמעו את הרצאתי על הסיפור והעירו הערות רבות מאוד אשר הדיהם שולבו לכל 

אורכו של המאמר.
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ניצב אחד מהסיפורים העבריים הנחקרים ביותר שנכתבו במאה העשרים.3 מטרתה 
של רשימה זו אינה לנתח את היצירה בכללותה, שהרי ניתוח שכזה מצריך יריעה 
זכו  בעצמם  ואשר  ממנה,  המשתמעים  עניינים  שני  לבחון  אלא  במיוחד,  רחבה 
להתעניינות מחקרית רבה: עמדתו האישית של חוקר מדעי היהדות נוכח הטענות 
התאולוגיות שבהן הוא עוסק, ומותה של גמולה, בת דמותה של השכינה, יחד עם 
חוקרה. עוד בטרם אבהיר את טיבה המדויק של השאלה שבה אעסוק, אבקש לציין 
טוכנר,4  משולם  של  במחקרו  לראשונה  עלה  השכינה  ובין  גמולה  בין  הזיהוי  כי 
ומיכל אורון חיזקה את השערתו במקורות קבליים רבים.5 גם ההשערה כי מסיפור 
והיו  רבים,6  במאמרים  נידונה  היהדות  מדעי  מחקר  אודות  על  דיון  משתמע  זה 
שסברו כי בבסיס הסיפור עומדת דמותו של גרשם שלום, אשר ככל הנראה בביתו 

מפורסמת בעניין זה טענתו של ברוך קורצווייל כי עגנון פיתח מיתוס פרטי שאין בו הכרח   3
אמנותי: “ומכאן יש לטעון כנגד עגנון, שהוא פיתח ממש בשנים האחרונות סיסטמה שלמה 
של דרכי התחפשויות מסובכות ומפותלות ביותר, שהוא משתעשע בחידות מחידות שונות, 
משוחח  שבה  רזים  לשון  מעין  לשמה,  מטרה  נעשו  אלא  אומנותי,  הכרח  אינן  ושם  שפה 
סיפורי ש“י  קורצווייל, מסות על  )ברוך  המשורר עם עצמו בשעה שהוא מדבר עם הקהל“ 
עגנון, ירושלים ותל אביב תש“ל, עמ‘ 143-142(. קובץ מחקרים על “עידו עינם“ ערך ה‘ ויס 
במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, ראו הלל ויס, עגנון — ‘עגונות‘, ‘עידו ועינם‘: מקורות מבנים 
ומשמעות, ב, תל אביב תשל“ט, עמ‘ 358-3. עוד ראו, למשל: הלל ברזל, “עוז ועגנון ‘לדעת 
אשה‘ ‘עידו ועינם‘: עיון משווה“, עיתון 77, 220 )תשנ“ח(, עמ‘ 31-22; רומן כצמן, “מיתוס 
של יצירת המיתוס בעידו ועינם“, ביקורת ופרשנות, 36-35 )תשס“ב(, עמ‘ 243-231; ישראל 

עשהאל, “התשוקה על־פי עידו ועינם“, קשת החדשה, 14 )2005(, עמ‘ 25-7. 
משולם טוכנר, פשר עגנון, רמת גן תשכ“ח, עמ‘ 122-106.  4

מיכל אורון, “סמלים ומוטיבים קבליים בסיפור ‘עידו ועינם‘ לש“י עגנון“, בסמינר, 1 )תשל“ז(,   5
עמ‘ 172-160. הלל ברזל, לעומתם, הטיל את הזיהוי בספק ובספרו המשווה בין עגנון וקפקא, 
כתב כי לא יעלה על הדעת שעגנון סבר שהשכינה מתה: “היעלה על הדעת, כי עגנון — ולו 
גם לצורך הצגת האידיאה בקיצוניותה — יספר כי השכינה, שהיא במסורת היהודית פן אחד 
מהאלוהות בכבודה ובעצמה, נפלה מהגג ומתה?! דבר אחד הוא לצייר את היחסים בין הקדוש 
ברוך הוא לבין עמו בתבניתם של יחסים אירוטיים, דבר אחר הוא להצמיד ליחסים אלה חטא 
עמ‘  תשל“ג,  גן  רמת  משווה,  מחקר  וקפקא:  עגנון  בין  ברזל,  )הלל  האלוהות“  מצד  וכליה 
המחבר  דעתו של  על  לעלות  היה  יכול  לא  מות השכינה  רעיון  כי  ברזל  ההנחה של   .)184
אינה הכרחית, כפי שהראיתי במקום אחר )צחי וייס, “הפונומנולוגיה של החוטא וההשלכות 
התיאורגיות של החטא: קריאה בהאדונית והרוכל המלבוש ואחות מאת ש“י עגנון“, עבודת 
מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים תשס“ד(, ודומה כי דברי ברזל מרמזים על נקודת 

מוצא תאולוגית המתאימה לחוקר יותר מאשר ליצירה העגנונית.
טוכנר )לעיל הערה 4(, עמ‘ 122-106; אורון )לעיל הערה 5(; יואב אלשטיין, עיגולים ויושר:   6
על הצורה המחזורית בסיפור, תל אביב תש“ל, עמ‘ 117-98; צמח שונה משאר המבקרים של 
הסיפור באשר הוא סובר כי לפנינו שלילה של הציונות )הכנענית( ולא שלילה של עולם מחקר 
של  המאוחרים  מסיפוריו  בשניים  ההיסטוריוסופית  התפיסה  “על  צמח,  )עדי  היהדות  מדעי 

עגנון“, הספרות, 8 )1978(, עמ‘ 385-378(; ומחקרים רבים נוספים.
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כתב עגנון את היצירה.7 פרט ביוגרפי זה אינו מן הנמנע, אולם כפי שנראה בהמשך, 
היחס המורכב שנוקט הסיפור כלפי החוקר וכלפי יחסו למושא מחקרו הנו עקרוני, 
ולפיכך אין לזהותו באופן בלעדי עם חוקר כזה או אחר. מקריאת מאמרי ביקורת 
שנדרשו לעיון בבעיה האמורה, קרי היחס בין החוקר ומושא מחקרו או בשאלות 
קרובות, עולה כי עניינו של הסיפור הוא שיפוטי; באשר כמה מאמרים סברו כי 
הסיפור משבח את דמותו של החוקר המעמיק בלימודי המקורות היהודיים,8 ואילו 
אחרים ראו בסיפור ביקורת חריפה המשרטטת דמות גרוטסקית של חוקר המרוחק 
למחלוקת  מקבילות  הן  כי  נראה  האמורות  הביקורות  מקריאת  מחקרו.9  ממושא 
וגרשם שלום,11 אולי שני החוקרים  בין ברוך קורצווייל10  המפורסמת שהתקיימה 
המקורבים ביותר באופן אישי לש“י עגנון, על מעמדם ומקומם של מדעי היהדות 
בעולמה של היהדות המודרנית, וניתן לשער כי המאמרים על הסיפור נכתבו מתוך 

זיקה ישירה או עקיפה למחלוקת מפורסמת זו. 
בניגוד למגמות אלו אנסה להראות כי הסיפור אינו מלמד על יחס שיפוטי, לטוב 
מופנה  עיקרו  בפרט;  היהודי  והמיתוס  בכלל12  המיתוסים  חוקר  כלפי  למוטב,  או 
המודעים  הרבדים  בין  לתווך  המתקשה  החוקר  של  נפשו  של  מעמיקה  לבחינה 

והלא־מודעים המתגלים לו כתוצאה ממפגשו עם מושא מחקרו המיתי. 
מיתית־נשית  כדמות  גמולה  בין  היחס  את  אציג  הדברים  של  הראשון  בחלק 
המודרת מבעלה13 ובין הד“ר גינת חוקרה. טענתי היא כי הסבך המיתי המאיים וחסר 
משמעות.  לה  שתעניק  פרשנית  דמות  מחייב  גמולה  של  לדמותה  הנקשר  הפשר 

אביב  תל  )עורך(,  אברהם שפירא  ובשיח,  באומר  גרשם שלום  ומרד:  רציפות  שלום,  גרשם   7
תשנ“ה, עמ‘ 79-78.

אלשטיין )לעיל הערה 6(, עמ‘ 103 ואילך; אורון )לעיל הערה 5(, עמ‘ 172-170.   8
“עגנון אינו מניח מקום לספק בעניין דעתו השלילית על המחקר המדעי המודרני, כתרופה   9

למשבר הרוחני של היהדות“ )טוכנר ]לעיל הערה 4[, עמ‘ 108(.
שלום.  של  המחקרית  לתפיסתו  ובמיוחד  בכלל  לנושא  להתייחס  הרבה  כידוע,  קורצווייל,   10
ברוך  ראו  היהדות‘,  ערכי  על  ‘במאבק  ספרו  של  השני  בחלק  קובצו  הנושא  על  מאמריו 

קורצווייל, במאבק על ערכי היהדות, ירושלים ותל אביב תש“ל, עמ‘ 240-99. 
מאמר מפורסם במיוחד בהקשר זה הוא המאמר על חכמת ישראל: גרשם שלום, דברים בגו,   11
תל אביב תשל“ו, עמ‘ 402-385. שלום הרבה להתייחס לנושא במקומות נוספים, ראו למשל 
גרשם שלום, עוד דבר אברהם שפירא )עורך(, תל אביב תש“ן, עמ‘ 38-29, 47-43, 148-133. 
הדברים  אך  הדברים,  בהמשך  שנראה  כפי  היהדות,  מדעי  חוקר  אל  אמנם  מכוון  זה  סיפור   12
העולים מהסיפור עשויים להיות רלוונטיים לחוקריהם של מיתוסים שונים, כפי שעולה למשל 

מסיפורו התאום “עד עולם“. 
לנדה  קורין  היו  לגליא  כשהלכתי  עקיבא  רבי  “ואמר  ברכות:  בבלי  עקיבא  ר‘  שאומר  כפי   13
גלמודה מאי גלמודה גמולה דא מבעלה“ )כו ע“א, והשוו גם בבלי, סוטה מב ע“א. על מובאה 

זו, ראו ויס ]לעיל הערה 3[, עמ‘ 69(.
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מה  ואבחן   ,)anima( הנשי  מודע  כלא  גמולה  את  אציג  המאמר  השני של  בחלקו 
קורה בשעה שהחוקר מתכחש ללא מודע הנשי שעמו הוא נפגש. 

עניינו של דיון זה ביחס בין חוקר מודרני ובין מיתוסים עתיקים וחברות שכבר 
אינן קיימות, ותקוותי היא כי הוא יאיר מצדו את מקומם המורכב של עִקבות העבר 

בהווה היהודי.

ב. עלמה יפה שאין יודעים אותה: על הרקע המיתי של גמולה
עולמה של גמולה קודם שבאה לארץ ישראל מתואר כמרחב פנטסטי־מיתי נטול 
מערכת חוקים מוכרת. אביה משורטט בדמות אדם הראשון או חיה מחזון יחזקאל, 
כוחות  ולהיאבק עם  סודות הבריאה מזה  בני האדם את  ביכולתו ללמד את  אשר 
צוק  על  עומד  לראשה,  שמצנפת  קדומה  כוהנית  כדמות  לבוש  הוא  מזה.  האופל 
סלע ועשרים ושתיים עד עשרים ושבע נערות, כמספר האותיות העבריות, רוקדות 
שלל  ובו  מיתי  מיקרו־קוסמוס  להיות  מתברר  גמולה  של  מחצבתה  כור  סביבו. 
דימויים הלקוחים מספר יחזקאל, ממקורות קבליים או ממוטיבים עממיים השזורים 

זה בזה בלא סדר ברור:

אמר לי גמזו, גבריה בן גאואל חמי גבר בגוברין הוא. פניו פני אריה וכחו 
כוח שור והוא קל ברגליו כנשר בעפיפותו. רוממות אל בגרונו וחרב פיפיות 
בידו. עובר לפני התיבה ועושה כלי זין. אף הוא רופא חולים וכותב קמיעות 
ומלמד את הארוסות מחולות וריקודים ושירים של חתונה. ואינו נוטל עליהם 
כשהיה  חמי  גבריה  את  ראית  אילו   ]...[ שמים  לשם  מעשיו  כל  אלא  שכר, 
עומד על צוק סלע, מצנפת תכלת בראשו ושער ראשו וזקנו מתנופף בהדר 
מנענעת  בתו  וגמולה   ]...[ שמשות  כשני  מאירות  החומות  ועיניו  תלתליהם 
מחוללות,  בתולות  נערות  ושבע  עשרים  עד  ושתיים  ועשרים  בשיר,  קולה 
לישראל  טובים שהיו  ימים  דוגמא של  רואה  היית  ומיוחסות,  יפפיות  כולן 

שהיו בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים )שסב-שסג(.

שנישאה  בשעה  אליו  שעברה  האנושי  מהעולם  שונה  גמולה  של  ילדותה  עולם 
ברכיביו, אלא בעיקר בעומסו האלוזיוני  רק  לא  ישראל  לדור בארץ  ובאה  לגמזו 
ועוד  זאת  נורמטיבית.  תמונה  יוצר  אינו  פרטיו  כללות  באשר  הנרטיבי,  ובמבנהו 
כלשון  מתוארת  אינה  ייחודית אשר  ואביה שפה  לגמולה  כי  מוצאים  אנו  אחרת, 

נדירה, זרה או לא מוכרת, אלא כאלטרנטיבה מהותית לשפת אנוש:

אותם  מצאתי  הרבה  פעמים  ולאביה.  לגמולה  לה  היתה  אחת  לשון  עוד 
יושבים בין הערביים. גדי לבן מונח לו על ברכיה של גמולה ועוף השמים 
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מרחף על תלתליו של הזקן והם מסיחים, פעמים בנחת ופעמים במהירות, 
מבין  ואיני  שומע  ואני  אימה  של  בפנים  ופעמים  שוחקות  בפנים  פעמים 
מלה, עד שגילתה לי גמולה שלשון בדויה היא שבדו להם לשעשע את לבם 

)שסד(.

לשתי  הסיפור  במהלך  זוכה  ואביה  גמולה  שמציגים  הלשונית  האלטרנטיבה 
פרשנויות: את הראשונה ראינו זה עתה — גמזו שואל את אשתו לפשר הלשון, והיא 
עונה לו כי זו לשון בדויה שנועדה לשעשע את הלב. לעומת גמזו, גינת במפעלו 
המחקרי מפענח ומתרגם את לשון גמולה ואביה, הופך אותה ללשון בת־משמעות. 
ברם, יכולים אנו לראות כי הן גמזו הן גינת אינם מוכנים להכיר בייחודיותה של 
השפה, אשר מחד גיסא אינה לשון דיסקורסיבית, כפי שטועה לחשוב גינת, ואינן 

נטלות טעם, מאידך גיסא, כפי שטועה להאמין גמזו. 
הרבים  הדיונים  מתוך  ואביה  גמולה  של  לשונם  ייחודיות  את  להבין  ניטיב 
העוסקים במשמעותה של הלשון ככלל, אשר משובצים לאורך היצירה; בחינתם 
כך  המרכזיים.  היצירה  מצירי  אחד  הנו  השפה  של  מעמדה  כי  מעלה  אלה  של 
למשל מתואר גרייפנבך כחוקר לשונות עקר, אשר במקום ללמוד שפה חיה במקום 

:)Gesenius( מושבו, לומד עברית מתוך ספר הדקדוק המקראי של גזניוס

גרייפנבך ]...[ אף על פי שמשבח את עצמו שהוא בקי בלשון ובדקדוקה אינו 
הבניין של הלשון  יודע אלא דקדוק לשון המקרא שלמד מתוך ספר תורת 
לא  וגזניוס  בקיאה  אינה  בדקדוק  אשתו.  כח  ממנו  יפה  לגזניוס.  העברית 

למדה, אבל יודעת לדבר עברית עם גרציה העוזרת ועם הרוכלים )שנד(.

דמותו הגרוטסקית של גרייפנבך מתוארת כמי שמתעמקת במבנה השפה במקום 
בשפה עצמה. לעומתו, אשתו הלומדת שפת אנוש מתוך שיח עם הבריות מוצגת 
מוצגים  וגינת(  )גרייפנבך  הגברים  כי  עולה  יותר.  בריאה  לשונית  כאלטרנטיבה 
מוצגות  גרייפנבך(  של  אשתו  וגרדה,  )גמולה  הנשים  מולם  ואל  השפה  כלומדי 

כמשוחחות בה. 
וגינת  גרייפנבך  של  הלשוני  עיסוקם  ובין  ואביה  גמולה  בין שפת  ההבדל  את 
)אשר, כפי שנראה בהמשך, אינם אלא שתי הופעות של דמות אחת(, ניתן גם להבין 
הדיונים  סוג  ובין  ושחזורה  השפה  לתיאור  הפילולוגיים  הניסיונות  שבין  כהבדל 
גרייפנבך  מתואר  הסיפור  בראשית  יהודיות.  סוד  לתורות  האופייניים  הלשוניים 
כחובב הלומד את סוד התהוות לשון בני האדם תוך שימוש בספרי דקדוק — היינו 
חקירתו היא בעלת אופי פילולוגי באירוניה קלה מוסיף המספר כי בניסיונם לפרש 

את מהותה של השפה, קדמו חכמי הקבלה לחכמי אומות העולם: 
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גרייפנבך שהיה מתעסק להנאתו בחקר התהוות הלשונות התחיל מדבר על 
סוד הלשון ועל כל מה שנתחדש בעניין זה. ואף אני הוספתי על דבריו מעט 

ממה שקיבלתי מספרי הקבלה שקדמו בזה לחכמי אומות העולם )שמ“ח(.

מהותי  מה  בדבר  שמדובר  אלא  כרונולוגית  אינה  זו  קדימות  כי  נראה  זאת,  עם 
יותר; במקורות קבליים לשוניים ותאוסופיים אנו מוצאים חיפוש אחר סוד הלשון, 
לעומתם עוסק המחקר הבלשני הקלסי במבנה השפות ובדרך התהוותן. במקורות 
בשפה  לעיסוק  חשוב  מקום  מיוחד  ימינו  ועד  העתיקה  העת  משלהי  יהודיים 
העברית על רכיביה, ודומה כי סודות השפה העברית הופיעו במלוא עצמתם כאשר 
זו חדלה מלשמש כמרחב מסמן “שקוף“ באופיו, שכל מטרתו להצביע על מסומנים 
מסוימים, והחלה להיתפס כמרחב בעל משמעויות עצמיות אפיסטמולוגיות ואולי 
הקבלי  העיסוק  בין  הזיקה  כי  זה  בהקשר  ולציין  להוסיף  כדאי  אונטולוגיות.  אף 
בשפה ובין דיונים פילוסופיים בני זמננו זכתה בשנים האחרונות אף להתייחסות 
כגון אלו הבאים  זמננו בענייני לשון  בני  דיונים  כי  מחקרית,14 אשר ממנה עולה 
לאקאן,17  ז‘אק  ושל  דרידה16  ז‘אק  של  בנימין,15  ולטר  של  בכתביהם  ביטוי  לידי 

הושפעו באופן ישיר ועקיף גם ממקורות יהודיים שעניינם השפה. 
נוכל לומר כי בסיפור רמוזה אפשרות  ונסכם את הדברים,  אם נחזור לענייננו 
אולם,  ואביה.  גמולה  של  המשותפת  בלשונם  ביטוי  לידי  באה  אשר  לשונית 
העובדה כי גמזו מאמין לגמולה שלשונה היא שעשוע חסר טעם שנרקם בין אב 
לבתו ובחירתו של גינת לתרגם את הלשון למונחים אנושיים רגילים אינן נותנות 
את לבן לאפשרות מיתית יותר, אשר בה, כדבריו של ולטר בנימין, מתפקדת הלשון 
תקשורות  אמצעי  שהנה  ה“בורגנית“  ללשון  בניגוד  וזאת  טהורה,  כלשון־שמות 
במקום  רק  בטהרתה  עצמה  מבטאת   — הרוחנית שבה  והמהות   — “הלשון  בלבד: 

 Moshe Idel, Absorbing Perfection: Kabbalah and Interpretation, New Haven ראו למשל  14
 2002; Eliot R. Wolfson, Language, Eros, Being: Kabbalistic Hermeneutic and Poetic

Imagination, New York 2005
ראו את מכתבו לגרשם שלום המכונה: “על הלשון בכלל ועל לשונו של האדם“, הנובע ללא   15
ספק משיחותיהם על הלשון הקבלית נושא שבו ביקש שלום לעסוק בראשית דרכו המחקרית 
)ולטר בנימין, “על הלשון בכלל ועל לשונו של האדם“, מבחר כתבים: המשוטט; הרהורים, 

יורגן ניראד )ערך(, דוד זינגר )תרגם(, כרך ב, תל אביב תשנ“ו, עמ‘ 295-284(.
 Moshe Idel, “Jacques Derrida et les sources על השוואה בין דרידה ובין כתבים קבליים, ראו  16

kabbalistiques”, Judéités, 1 (2003), pp. 133-156
על תפיסות מדרשיות וקבליות בכתביו של לאקאן, ראו ז‘אק לאקאן, הסמינר ה־20 )1973-  17

האב,  שמות  על  לאקאן,  ז‘אק   ;79 עמ‘   ,2005 אביב  תל  )תרגם(,  מירון  יורם  ‘עוד‘,   :)1974
נועם ברוך )תרגם(, תל אביב 2006, עמ‘ 92-91; הפניות נוספות המצויות בכתביו של לאקאן 
למקורות יהודיים בכלל וקבליים בפרט, ראו וולפסון )לעיל הערה 14(, עמ‘ 482, הערה 119.
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את  הוא  עושה  הטהורה,  לשון־השם  את  האדם  ]...[ משנוטש  בשם  מדברת  שהיא 
הלשון לאמצעי“.18

לאיסורי  נוגע  גמולה  של  המיתי  המרחב  טיב  את  המבטא  וחשוב  נוסף  עניין 
טאבו המרחפים כעננה סביב עולם ילדותה. תיאור אפיית הּכַּוָנִים על ידי גמולה, 
מעלה בלב הקורא, בעקבות ספר ירמיהו19, חשש לעבודת אלילים, ולצדו ייתכן כי 
היחסים שבינה ובין גדי בן גאים חתנה המיועד, מרמזים לאיסורי עריות. מסופר 
כי אמו של גדי בן גאים גידלה את גמולה, היתומה מאם, מגיל ינקות כבת. לצד 
טשטוש הגבולות המשפחתיים, גם השדה הסמנטי האמור יוצר תחושה אנומלית, 

והקורא חש כי הוא נמצא בתוך קדרה פואטית שבה מתבשל “גדי בחלב אמו“:

ובכן חזר גמזו אצל גמולה. ראתה אותו גמולה ושמחה עליו כשמחת כלה 
על חתן. צלתה לו גדי ואפתה לו כוונים ושרה לו כל השירים ששיבח חכם 
גדעון, ולא שעתה לדברי גדי בן גאים שכנה שהיה אומר שגמולה מיועדת 
לו מיום שינקה עמו משדי אמו, שאמה של גמולה מתה בשעת לידתה ולקחה 

אותה אמו של גדי לה לבת )שעז(.

בעולם המיתי שבו צמחה גמולה, טרם נסדק על ידי גמזו, אמורה הייתה הגיבורה 
העוסקת באפיית כוָונים להינשא לאדם שהוא ספק אחיה וספק “גדי בחלב אמו“. 
גדי  ואכילת  עריות  גילוי  זרה,  עבודה  האיסורים האחרונים —  העובדה ששלושת 
אלא  בלבד,  סגנונית  טכניקה  בגדר  אינה  בסיפור,  מפורשים  אינם   — אמו  בחלב 
גם ממחישה את ההבדל המהותי בין העולם המיתי שבו גדלה גמולה ובין העולם 

הנורמטיבי שבו היא קמלה.
לאור  קבלית,20  בפרספקטיבה  מפתיעה  אינה  מיתיים  בעולמות  טאבו  הפרת 
הכלל הידוע כי “עריות הם שרביטו של מלך“; כוונת הִממרה היא כי ענייני עריות 
מבדילים בין העולמות העליונים והתחתונים, אך אינם אסורים לעצמם; לשון אחר 
גילוי העריות הנו חיץ הנמתח בין העולם הזה ובין העולם השמימי, והעובר עליו 
מטשטש את הגבול בין העולם האלוהי והארצי, ובכך, ולא בעצם המעשה, טמון 
עם  לשכב  המקראי  האיסור  את  מפאנו  עזריה  מנחם  ר‘  מסביר  למשל  כך  חטאו. 

בנימין )לעיל הערה 15(, עמ‘ 293-287.   18
ירמיהו ז, יח; מד, יט.  19

על גילוי עריות בעולמות המיתיים בספרות הקבלית, ראו ישעיהו תשבי ופישל לחובר, משנת   20
הזהר, ב, ירושלים תש“ט, עמ‘ תרכא-תרכד; אפרים גוטליב, הקבלה בכתבי רבנו בחיי בן אשר, 
תל אביב תש“ל, עמ‘ 76-74; משה אידל, “פירושים לסוד העריות בראשית הקבלה“, קבלה, יב 

)תשס“ד(, עמ‘ 199-89; וולפסון )לעיל הערה 14(, עמ‘ 160.
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אחות: “ארור שוכב עם אחותו שמשתמש בשרביטו של מלך“.21 ר‘ ישעיה הורוויץ 
בעל השל“ה, בסכמו מקורות קבליים שונים העוסקים בסוד העריות, מסביר כיצד 

כל אחד מהאיסורים השונים עשוי לפגוע בפן מסוים בעולמות העליונים:

כבר ידעת כי עשר ספירות נאצלות מאין סוף יתברך ויתעלה, והם קרובות 
אליו יתברך, ומשפיע בהן ומתיחד בהן. גם הודעתיך כי הפעולות של מטה 
פוגמין למעלה, והבא על אחת מן העריות הוא משתמש בשרביטו של מלך. 
הבא  כי  ואמר  ידובקו.  באחיו  איש  הקרובה  יחוד  מצוי  עליונה  במרכבה  כי 
על אמו פוגם בבינה הנקראת אם הבנים, גם בשכינה שהיא אם כל חי, ולכך 
כתיב )ויקרא יח, ז(, ערות אמך אמך היא שני פעמים, ולא ניתן להשפיע בהן 
הבא  מיתה.  חייב  מלך  של  בשרביטו  והמשתמש  יתעלה,  הכבוד  למלך  רק 
על אשת אביו פוגם ב“הוד“ בת זוגו של נצח, הנקרא אב לצדיק. והבא על 
א(,  ה,  השירים  )שיר  שנאמר  אחות  הנקראים  ישראל,  בכנסת  פוגם  אחותו 
“באתי לגני אחותי כלה“. והבן אמרו מולדת בית או מולדת חוץ, רמז לשתי 
אחיות שיש בבתי גוואי, שהם “בינה“ ו“גבורה“, ולשתי אחיות אחרות שהם 
בבתי בראי שהם “הוד“ ו“מלכות“. והבא על בת בתו פוגם ב“הוד“, שהיא בת 
ה“גבורה“. הבא על בת בנו פוגם ב“מלכות“, שהיא בת “נצח“. הבא על שתי 
הקב“ה  לו  שאמר  ע“ה  אבינו  יעקב  אמנם  ו“מלכות“.  ב“הוד“  פוגם  אחיות 

אתה אלוה בתחתונים הותר לו להשתמש בשרביטו של מלך.22

סיומה של פסקה זו, מלמד כיצד הותר ליעקב להיות נשוי לשתי אחיות בו־זמנית, 
ומרמזת כי לא רק בעולמות העליונים אלא גם בעולמות המיתיים, קרי המרחבים 
הקדומים — אלו שקדמו למתן תורה, איסורי העריות לא בהכרח נהגו. בדומה לכך 
אנו מוצאים בזוהר לפרשת אחרי מות כי על אדם הראשון וילדיו לא חלו איסורי 
העריות, נישואי אח ואחות היו בגדר חסד,23 ועל כן נאמר בספר ויקרא: “ואיש אשר 
יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד 

הוא“:24

ברוחא  ואתלבש  לאנתתיה  אדם  אתהדר  והבל  קין  דאסתלקו  בתר  תאנא 
אחרא ואוליד לשת. מכאן אתייחסו דרי דצדיקייא בעלמא. ואסגי קב“ה חסד 

“ספר מאמר הנפש“ לר‘ מנחם עזריה מפאנו, ח“א, יג )עמ‘ קנט(.  21
של“ה על ספר ויקרא, סעיף ח )עמ‘ שמו-שמז(.  22

על כך, ראו גם בבלי, סנהדרין נח ע“ב.   23
ויקרא כ, יז.  24
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דלעילא  כגוונא  עלמא  לאתישבא  עמיה  נוקבא  אתילידת  חד  ובכל  בעלמא 
יקח  אשר  ואיש  כ(  )ויקרא  דכתיב  דמתני‘  בסתימאה  חברייא  אוקמוה  והא 
את אחותו בת אביו או בת אמו וגו‘ חסד הוא. חסד הוא. ודאי ובתר דשארי 
חסד גזעין ושרשין נפקן מתחות לעילא ואתפרשן ענפין וקריב אתרחק. כדין 
ענפא אסגי ואתי לאתחברא בזווגא חד באילנא. האי בקדמיתא האי בסתימא 
דעלמא בגין דכתיב )תהלים פט( אמרתי עולם חסד יבנה. אבל מכאן ולהלאה 

בני נשא דישתכחון ביה ונכרתו לעיני בני עמם.25

ברוח  והולבש  לאשתו  אדם  חזר  והבל  קין  שהסתלקו  לאחר  שנינו  תרגום: 
אחרת והוליד את שת. מכאן התייחסו דורות הצדיקים בעולם. והרבה הקב“ה 
והרי  נקבה עמו לישוב העולם כמו למעלה,  נולדה  ובכל אחד  חסד בעולם 
העמידו החברים בסתם משנה שכתוב “ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו 
או בת אמו וגו‘ חסד הוא“ )ויקרא כ, יז(. חסד הוא ודאי ולאחר ששורה החסד 
גזעים ושורשים יוצאים מלמטה למעלה ונפרשים ענפים וקרוב מתרחק. אז 
הענפים גדלים ובא להתחבר בזיווג אחד באילן. זה בתחילה זה בסתום של 
מכאן  אבל  ג(,  פט,  )תהלים  יבנה  חסד  עולם  אמרתי  שנאמר  בגלל  העולם 

ולהבא בני אדם שימצאו בזה ונכרתו לעיני בני עמם.

באופן  להסביר  עשויה  תורה,  מתן  שלאחר  זה  ובין  המיתי  העולם  בין  ההפרדה 
 — עריות  לאיסורי  קשורות  ונוצריות  יהודיות  מיתיות  דמויות  גם  מדוע  מסוים 
החל באברהם שהיה נשוי לאחותו,26 המשך ביעקב שהיה נשוי לשתי אחיות, עבור 
ביהודה ששכב עם תמר כלתו,27 ועד לתיאור הולדתו של ישו משרשרת של איסורי 
גמולה  של  דמותה  סרטוט  כי  לומר  ניתן  לענייננו  מתי.28  פי  על  בבשורה  עריות 
כנגועה באיסורים בסיסיים כל כך אינו משייך אותה לתחומו של הסטרא אחרא, 
אלא לתחומם של עולמות מיתיים שעליהם חלים חוקים שונים, וחיץ מפריד בינם 

ובינינו. 
מהסקירה האחרונה ניתן להתרשם כי בשני תחומים מעמיד הסיפור את דמותה 
של גמולה כדמות הזקוקה לפרשנות, בלשונה הנראית כחסרת פשר ובמרחב המיתי 

המורכב מאיסורי טאבו שונים אשר בו גדלה. 

ספר הזוהר, ח“ג, עז ע“א.   25
בראשית כ, יב.   26

בראשית לח.   27
מתי א.  28
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ג. חשיבותו של הפרשן נוכח העולם המיתי
במאמרו על “עידו ועינם“ טען רומן כצמן נכונה כי לפנינו סיפור ארס־מיתופואטי. 
ב“עידו  כי  לראות  נוכל  חדש“,29  מיתוס  יוצרת  קריאה  “כל  כי  נניח  אם  לדבריו, 
ועינם“ לא זו בלבד שנוצר מיתוס מהמפגש החד־פעמי בין הקורא לטקסט, אלא 
גם שמיתוס זה עוסק ביצירתו של המיתוס על ידי גיבוריו.30 “עידו ועינם“ מעוצב 
כסיפור אשר חלקו האחד מתרחש במרחבים מיתיים וחלקו האחר מתרחש בעולם 
קוראו.  ובין  המיתי  הסיפור  בין  היחס  על  משקיף  עצמו  הוא  וככזה  הנורמטיבי, 
מולה  ואל  מיתית,  כגיבורה  מוצגת  גמולה  כיצד  לראות  ניתן  הנרטיבי,  במישור 
מוצגים גמזו וגינת כפרשנים. עם זאת, אנו מגלים כי מלאכת הפרשנות של גמזו 
לו  מעניק  אינו  כן  ועל  המיתי,  בסיפור  מתעניין  אינו  גמזו  באשר  חסרה,  וגינת 
פרשנות, ואילו גינת מתעניין במיתוס, אך עד לרגע מותו ממש — עת הוא נופל עם 
גמולה מהגג — הוא מחזיק בעמדתו כי המיתוס שייך לאנשים אחרים. בתווך שבין 
חוסר ההתעניינות של גמזו וחוסר המחויבות שמפגין גינת נותרים לשון הסתרים 
של גמולה כמו גם איסורי הטאבו האופפים את הווייתה הבראשיתית ללא פרשנות 

מזדהה, שעשויה הייתה לאפשר להם לקבל משמעות.
ההכרח בדמות פרשנית שתעניק משורשי נשמתה משמעות לגמולה מתברר גם 
מדימוי הלבנה האופף אותה לאורך היצירה, המהווה גם סמל קבלי מרכזי לשכינה, 
אין  זה של לבנה אשר  דומיננטי  דימוי  הזכר.31  מן  היא מקבלת  אותו  פרט לשפע 
לה אור משלה, אינו משמש בסיפור אך בגדר סימן מצביע, אלא מלמד על הכרח 
הרמנויטי, מאחר שללא אורו של הפרשן נותרת גמולה אפלה וחסרת פשר. במילים 
אותה  מבלעדי  הכרחית,  היא  המיתוס  גיבורי  עם  הקורא  של  הזדהותו  אחרות, 

פרשנות נותרים המעשים האנומליים של הגיבורים כאיום חסר פשר.
להתמסר  מסוגלים  אינם  וגינת  גמזו  מדוע  להבין  ניתן  אלו  אבחנות  לאור 
אינו  גמזו  באשר  גמולה,  של  המיתית  מדמותה  המתבקשת  הפרשנות  למלאכת 
מתעניין אלא בקנקן ולא במה שיש בו, וגינת אינו מוכן להאיר את גמולה באורו 
באופן  להתמסר  מוכן  שאינו  “אובייקטיבי“,  חוקר  של  חזות  ומציג  האותנטי, 
מלא למושא מחקרו. כדי להבהיר את הדברים ניתן לראות כיצד מטיל אביה של 
גמולה את התפקיד הפרשני על גמזו ערב חתונתם בשעה שהוא אומר לו: “עכשיו 
ויונקת מכח הבעל מקבלת היא שפע  שהגיעה לה עת דודים להתחבר עם בעלה 
והויה אחרת“ )שנח(. ממקור זה אנו יכולים להתרשם כי מלאכת הפרשנות )“הוויה 

כצמן )לעיל הערה 3(, עמ‘ 232.   29
שם, שם.  30

עניין זה עומד כאמור בבסיס הזיהוי של גמולה עם השכינה על ידי חוקרים כמשולם טוכנר   31
ואחרים שהלכו בעקבותיו, ועל כך ראו לעיל סעיף א.
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אחרת“( והזיווג בין הפרשן ומושאו )“להתחבר עם בעלה“( חד הם. השפע המיני 
הוא גם שפע פרשני והוא שמעניק לגמולה את אורה.

גמולה מדומה ללבנה שאין לה אור משל עצמה, והיא כולה אוסף של איסורי 
טאבו ומוטיבים מיתיים הממתינים לפרשן שייתן להם טעם. גם שפת גמולה ואביה 
ועם  שבה,  הקוהרנטיות  חוסר  מפאת  לה  יבוז  לא  אשר  נפש  עדין  למאזין  זקוקה 
מה  אולם  בלבד.  שיח  ללשון  אותה  יהפוך  ובכך  אותה  לפרש  יתפתה  ולא  זאת, 
יעשה מיתוס כאשר מצדו האחד הוא מופקד בידיו של פרשן סתום עין שאינו קורא 
להודות  מוכן  אינו  הפחות  לכל  או  להתמסר,  הפרשן  מסרב  השני  ומצדו  בספריו 

בקשר הרגשי הקיים ביניהם.32
אהובה.  על  בבירור  ומצביעה  עמדה  גמולה  נוקטת  וגינת  גמזו  שבין  בתווך 
קנקן  בעצמו  להיות  מתברר  והוא  לדבר,  מצפה  היא  אין  הגברא  כוח  חסר  מגמזו 
ריק, ולפיכך היא מחליטה לשכנע את גינת כי הוא מאוהב בה, אף שאין הוא מוכן 
להודות בכך. בהמשך הדברים נתחקה אפוא אחר דמותו של גינת וננסה להתמודד 
עם שאלת אהבתה של גמולה אליו, חוסר נכונותו להודות באהבה שהוא חש כלפיה 

ופשר מיתתם המשותפת. 

ד. לדעת מבלי לדעת?
דמויותיהם  את  לראות  אלשטיין  יואב  הציע  ועינם“  “עידו  הסיפור  על  במאמרו 
ג‘קל  ד“ר  כעין  אחת,  דמות  של  הפוכות  פנים  כשתי  גינת  ושל  גרייפנבך  של 
עלילתית  מבחינה  כי  ולציין  להוסיף  ניתן  זה,  פרשני  קו  לחיזוק  הייד.33  ומיסטר 
שני הגיבורים המתגוררים בבית אחד אינם מופיעים בו־זמנית; גינת מופיע בבית 
הזוג גרייפנבך רק לאחר יציאתם לחוץ לארץ, ובחלקו האחרון של הסיפור מתברר 
כי בעוד זה מת זה בא — גרייפנבך ואשתו נפגשים עם המספר בשעה שהוא חוזר 

מהלווייתו של גינת. 
המשוער  הביוגרפי  הרקע  את  גם  להעשיר  תוכל  כאחת  הדמויות  שתי  ראיית 
לכתיבת הסיפור, אשר לפיו, כאמור, כתב עגנון את היצירה בעודו יושב בביתו של 
גרשם שלום. המספר מתואר כאדם המתיימר להכיר את גרייפנבך ורואה בו משכיל 
גרמני המתפאר בהיכרותו עם שפות שונות, ובהן ידיעתו את העברית המתוארת 
אף  ייתכן,  זה  תיאור  בעקבות  גזניוס.  של  הדקדוק  מספר  כשאובה  אירוני  באופן 
על פי שאין בידינו עדויות של ממש היכולות לתמוך בדברים, להשוות את יחסו 

על כך, ראו דבריו של שקד: “קיים, אם־כן, משולש רומנטי, שבו פוגשת האנימה הרומנטית   32
ועינם‘  ‘עידו  “עגנון  )גרשון שקד,  האינטרוברטי“  החוקר  ואת  האימפוטנט  הביבליוגרף  את 
חיפוש אחר אינטרפרטציה“, עגנון — ‘עגונות‘ ‘עידו ועינם‘: מקורות מבנים ומשמעות, ב, תל 

אביב 1979, עמ‘ 263(.
אלשטיין )לעיל הערה 6(, עמ‘ 108-107.  33
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של המספר לדמות הכפולה של המלומד גרייפנבך־גינת אל יחסו של עגנון כלפי 
יהודי מזרח אירופי על פני בן  החוקר גרשם שלום, ולתארה כמין התנשאות של 
בינות  ממושכת  שהות  אשר  ישראל,34  מסורת  מרוח  הרחוקה  בורגנית  למשפחה 
ספריו של גרשם שלום, שניתן לתארה כמעין “ירידה לגינת אגוז“ הלמה בו. כל 
אדם הלומד בספרייתו של שלום יודע כי זו אינה רק גדושה באלפי ספרים, מהם 
חשובים ביותר, אלא שבין השיטין מצויים סימוניו ואבחנותיו הדקות של שלום, 
וקשה שלא להתרשם כי לפניך תלמיד חכם עצום, אוהב ספר המלא ראשו, רובו 
וכולו בתורת ישראל. לאור זאת, אפשר להניח כי התוודעותו של עגנון לספריית 
שלום במהלך כתיבת “עידו ועינם“ גרמה לו זעזוע מסוים והביאה לשינוי בהבנתו 
את דמותו של החוקר שלום בפרט וחוקר מקורות המיתוס היהודי בפרט. לעניות 
דעתי, רושם זה עשוי היה להיות אחד המניעים לכתיבת היצירה, אשר בה טמונה 
תמיהה גדולה )ולא גישה שיפוטית( אשר התעצבה נוכח ספרייתו של שלום, והיא: 

האם ניתן לדעת מבלי לדעת.
פותח  מזה  וזיווג  מזה  לימוד  של  כאקט  “ידיעה“  המילה  של  המשמעות  כפל 
צוהר לאבחנה לגבי מהותו של מחקר מדעי היהדות בפרט וחוקר מיתוסים בכלל 
המבקש לרדת לעומקם של נכסי צאן ברזל תרבותיים, אך טוען בה בעת לחוסר 
מעורבות רגשית עם מושא מחקרו. אין ספק כי החיתוך שבין לימוד המקורות ובין 
מעורבות אישית באשר לנאמר בהם אינו יכול להישמר בקפדנות, ברם הניסיונות 
לטעון לדיכוטומיה שכזו תוך מאמץ לשמור עליה מוכרים אף הם. כאמור, הסיפור 

“עידו ועינם“ מתבונן בחלוקה זו ובעקבותיה אני מבקש לצעוד בשורות הבאות.
כ“אנימה“,  גמולה  את  לראות  להציע  נוכל  יונגיאנית  באבחנה  נשתמש  אם 
האחר‘  ‘הפן  היא  “האנימה  הקולקטיבי:35  הלא־מודע  את הממד  כנשיות המגלמת 
]...[ היא מגלמת את המיעוט הנשי, החבוי תחת סף התודעה, במילים אחרות: את 
גמולה  של  דמותה  לגבי  כרלוונטית  יונג  של  זו  אבחנה  נקבל  אם  מודע“.36  הלא 
ב“עידו ועינם“, הרי דמותו של גינת תתברר ככזו העוסקת ביסודות ארכיטיפיים 
עדינים תוך הדרה עצמית מהתהליך; גינת חוקר את דמותה של אישה אשר רקעה 

הכיפורים  ביום  ובפרט  הנוראים,  “בימים  שלום:  כותב  ישראל  למסורת  אביו  של  יחסו  על   34
שהרוב המכריע עדיין צמים היו בו, הלך אבא לבית הדפוס ועל צום הס מלהזכיר ]...[ אבא נהג 
אחת או שתיים בשנה, לנאום בשעת ארוחת הצהרים בשבח שליחותה של היהדות, שנתמצתה 
לדבריו, בכך שהעניקו לעולם את המונותיאיזם הצרוף ומוסר שכלתני טהור“ )גרשם שלום, 
שלום  של  התקרבותו  על   .)16 עמ‘  אביב תשמ“ב,  תל  נעורים,  זכרונות  לירושלים:  מברלין 

לעולם הספרים היהודי, ראו שם, עמ‘ 44-39. 
ב‘עידו  ארכיטיפיים  “היבטים  נצר,  רות  אצל  ראו  הסיפור,  של  יונגיאני  ארכיטיפי  ניתוח   35

ועינם‘“, עלי שיח, 25 )תשמ“ח(, עמ‘ 168-163.
קרל גוסטב יונג, פסיכולוגיה ודת, יואב ספיר )תרגם(, תל אביב 2005, עמ‘ 75.  36



273צחי וייס / לדעת מבלי לדעת

ויסודות  בהירות  לא  קוהרנטית, תשוקות  ובלתי  מיוחדת  לשון  על  המיתי מצביע 
נוטל  כי הוא אינו  גישה הסוברת  זאת, כביכול, מתוך  פאגניים, ומתעקש לעשות 
דיסקורסיביים  הלא  ברבדים  מכיר  אינו  גינת  זה.  קולקטיבי  בלא־מודע  חלק 
יוכלו להסביר  ותרגום  כי ספרי דקדוק, עיון, מחקר  וסובר  שבלשונה של גמולה, 
בנשיות  הלא־מודע,  ברובד  העוסק  חוקר  אפוא  נמצא  לפנינו  הווייתה.  מלוא  את 

החבויה, ואינו מוכן להכיר בכך אף בפני עצמו. 
ההתעלמות של גינת מהממדים הנשיים שבגמולה שונה מההתעלמות של חבריו 
החוקרים, וזאת אנו למדים מדברי המספר המעיד על חבריו החוקרים של גינת כי 
דבר  על  “ברם  העינמיים:  המזמורים  מתוך  האנימה שבקע  בקול  הכירו  לא  הללו 
וכמריהם גבריים היו,  זה אני תמיה. כל חוקרי עינם אומרים שאלוהיה של עינם 
)שמה(.  אשה“  שיחת  כנועם  שומעים  אנו  ההימנונים  שמתוך  הרגישו  לא  והיאך 
גינת, בשונה מחבריו, יודע שהוא משוחח עם גמולה — הוא מכיר בלשון הנשית 
של  וברגע  שבגמולה,  הנשיות  את  לראות  מסרב  הוא  זאת  למרות  אך  שבשירים, 
גינת  של  דמותו  את  נתאר  אם  אישּה.  אחר  ללכת  עליה  כי  לה  אומר  הוא  מבחן 
במונחים ראליים, נוכל לומר כי לפנינו נמצא חוקר היושב בדד בחדרו, כתבי שירה 
בידיו ובעיני רוחו עולה הרז הנשי, הלא־מודע. אולם בשעה שהחוקר נמשך לאותה 
נשיות סוחפת ומפתה הוא לפתע עוצר וטוען באופן שכלתני כי אין לו חלק ונחלה 
בתהום תרבותית זו. אופייה הנשי־מיתי של גמולה מחלחל פנימה אל עולמו של 

גינת, והוא המנסה להתנער ממנו, מתוך הצגה של חזות אובייקטיביות מזויפת.
התנערות זו של גינת מהלא־מודע העולה לפניו אינה מהווה סוף פסוק, וזאת אנו 
למדים מהאופן שבו מגיעים חייו אל סופם. לצד מעטה חיצוני זה, התרחשו בחוקר 
דבר  של  בסופו  הביאו  אשר  אלה  והם  יותר,  שברירי  ברובד  אחרים  תהליכים  גם 
לגורלו המר, מותו. גינת לא יכול היה להתעלם מהשירה הנשית הבוקעת מעיסוקו, 
ובסיומו של הסיפור הוא רץ אחר גמולה כדי להצילה מסכנה, ומת יחד עמה. אם 
היוגניאני שבין  בציר  כי  לומר  נוכל  יונג,  למונחיו של  הדברים  את מהלך  נתרגם 
)Feeling(, מציב עצמו גינת מלכתחילה בקצהו של  )Thinking( ותחושה  מחשבה 
יותר  מאוחר  שתגרום  היא  זו  עמדה  גמולה.  של  האנימה  דמות  מול  אל  הראשון 
לצורך בקומפנסציה, שתתבטא באופן קיצוני בניסיונו לעזור לגמולה בדרך המסכנת 

גם את חייו שלו. גינת לא השכיל להתמודד עם המיתוס ועל כן “הציץ ומת“.
אנסה להראות כיצד באים הדברים לידי ביטוי בסיפור עצמו. פסגתו הדרמטית 
המתקיים  וגמולה  גינת  גמזו,  המספר,  בין  המרובע  במפגש  מתגלה  הסיפור  של 

בחדרו של גינת בשעה שהוא רושם דברים שאותם הוא לומד מגמולה: 

סדר  זוכר  שאני  עצמי  על  תמיה  ואני  מתבלבלים,  הדברים  התחילו  וכאן 
עם  עומד  אני  הם.  ארוכים  ומה  הדברים  נמשכו  קטנה  שעה  השתלשלותם. 
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לתוך  מציץ  אני  לחציה,  עד  פתוחה  החדר  ודלת  גינת  של  חדרו  לפני  גמזו 
החדר שהאיר מאור הלבנה, שצימצמה עצמה ונכנסה לחדר. ומשנכנסה לחדר 
אשה  וראיתי  שבחדר.  ומה  החדר  כל  שנראה  עד  והולכת  מרחיבה  התחילה 
עומדת בתוך החדר ואדם צעיר יושב לפני השולחן וכותב. קפץ גמזו פתאום 
ונכנס ועיקם את זרועותיו על מתני האשה. החזירה האשה ראשה ממנו וקראה 
מתוך זרועותיו, חכם. וקולה היה כקול נערה בתולה שהבשילה כל אהבתה. 
ענה הבחור ואמר לה, לכי גמולה אחר אישך. אמרה גמולה, אחר כל השנים 
שציפיתי לך אתה אומר לכי גמולה. ענה הבחור ואמר לה, אישך הוא. אמרה 
גמולה, ואתה חכם גדעון מה אתה לי? אמר הבחור, אני איני לא כלום. צחקה 
גמולה ואמרה, אתה אינך ולא כלום, אתה אדם טוב, אתה אדם נאה, אין בכל 
העולם כולו טוב ונאה שכמותך. אם אתה מניחני אצלך אשיר לך את שירת 
גרופית הציפור מה שהיא שרה פעם אחת בחייה. אמר הבחור, שירי. אמרה 
נמות  גדעון  וחכם  כשאני  גבריאל,  ונמות.  גרופית  שירת  את  אשיר  גמולה 
הניח  כן.  עושה  שאתה  לי  אתה  מבטיח  זה.  אצל  זה  קברים  שני  לנו  תכרה 
גמזו את ידו על פיה ואחז בה בכל כחו. ביקשה לנתק עצמה מתוך זרועותיו. 
החזיק בה וצעק כנגד גינת, יודע אתה מה אתה, פושע ישראל אתה, אפילו 
מעוון אשת איש אי אתה מתיירא. אמרה גמולה, חכם גדעון אל תשמע לו, אני 
איני אשת איש. שאל אותו אם ראו עיניו את בשרי. נתאנח גמזו אנחה קשה 
ומרה ואמר, אשתי את, אשתי את, אשתי את, שקידשתיך כדת משה וישראל. 
בי. אמר  אמר הבחור, לכי גמולה לכי עם אישך. אמרה גמולה, מואס אתה 
הבחור, גמולה איני מואס בך, איני אלא אומר לך את שעליך לעשות. באותה 
שעה הלך כחה ממנה. ואילולי גמזו שהחזיק בה היתה נופלת. וכשהחזיק גמזו 
בגמולה אשתו שוב לא הניח ממנה עד שלקח אותה על זרועותיו והלך עמה 

ואני וגינת רואים )שפח-שפט(.

את השיח בין גינת, גמולה וגמזו עלינו לראות בפניו הכפולות. מחד גיסא, מצטייר 
לפנינו מפגש דרמטי בין הגיבורים המרכזיים של היצירה. מאידך גיסא, אנו יכולים 
לשער כי, גם במונחיו של הסיפור, המספר על חוקר כתבים עתיקים, אין המדובר 
החוקר,  של  הקודח  מוחו  בתוך  המתקיימת  בהתרחשות  אלא  ממש  של  במפגש 
שאינו מוכן להכיר בפן הנשי הלא־מודע המזדקר לפניו מתוך המיתוסים, ומנסה 
להדירו. מתח זה בין שני הממדים האמורים חושף את מרחב המשמעות רב הפנים 
בחדרו  רושם  גינת  גינת;  מתמסר  ממשמעויותיה  לאחת  רק  אשר  ה“ידיעה“,  של 
רשימות הקשורות לגמולה, והיא, אותה נשיות חבויה, דורשת ממנו כי ידע אותה 
לא רק כלמדן אלא כמאהב. גינת מצדו טוען כלפיה, בקורקטיות מסוימת, כי עליה 
ללכת עם אישּה — גמזו. גינת, אם נדייק בדברים, אינו סולד או כועס על גמולה, 
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אלא מדבר אליה בצורה קרה והגיונית, ולעומתו טוענת גמולה כי בעלה לא ידעה, 
ובכך מרמזת כי האפשרות השנייה, ההפוכה לגינת, של אהבת התורה ללא לימודה 
לא תיתכן גם היא. גמזו שאינו קורא בספרים אינו יכול לגלות את בשרם, ואהבתו 
אינה אלא אהבה חיצונית. לשון אחר, ניתן לומר כי אף שגמזו נכון להקריב קרבנות 
של ממש עבור גמולה — הוא משורטט כאדם בעל נכות פיזית שאינו מסוגל לענות 
על צרכיה. התורה, רומז הסיפור, לא תוהו בראה — ללימוד יצרה, וככזו ללומדיה 
היא שייכת; אדם השוקד לילות כימים על לימוד תורה מגלה ממילא כי זה עולמו 

— המיתוס היהודי הוא עולמם של העוסקים בו.
אם נחזור לסיפור נוכל להבחין כי ספק בייאושה ספק בניסיון פיתוי נוסף ואחרון 
מאיימת גמולה לשיר את שירתה האחרונה, שירת גרופית הציפור, ודומה כי תקוותה 
שבכך יצא גינת משיווי משקלו ויודה בזיקתו כלפיה. גמולה מקווה כי ברגע האמת 
יסרב גינת להקריבה על מזבח התבצרותו מפניה. למרות זאת, דומה לעת עתה כי 
גמולה  של  במקומה  להודות  מוכן  ואינו  בשלו  ממשיך  החוקר  נכזבות.  תקוותיה 
בעולמו. לבסוף חושפת בפנינו גמולה את סודה: היא איננה נפרדת מיודעה. מותה, 
מן  גינת  גינת, מאחר שהתעלמותו של  מותו של  גם  יהיה  בפה מלא,  היא  מנבאת 

המיתוס וניסיונו לנתק בין שתי פניה של הידיעה יביאו לתוצאות הרות אסון.
מות הגיבורים מתרחש, כפי שמסופר בעקיפין, בשעה שעלה גינת להציל את 
נפש  שווה  עמד  לא  גינת  כי  מתברר  כך  מתוך  הגג.  על  הילכה  זו  כאשר  גמולה 
נוכח איומיה של גמולה, אלא הוא פחד מכך יותר ממה שהסכים להודות במסגרת 
ההתרחשות בחדר עבודתו. נראה כי כדי לעורר את תחושותיו החבויות של החוקר 
יהיה גם מותו,  וברמז העבה כי מותה  לא היה די באיומי ההתאבדות של גמולה 
זה  קיצוני  בשלב  רק  העיר.  גגות  על  חייה,  סיכון  תוך  להתהלך,  עליה  היה  אלא 
התמוטטה מערכת ההגנה הנפשית שבנה גינת, והוא מוכן היה להודות במחויבות 
שהוא חש כלפיה. אולם, היה זה מאוחר מדי, ושניהם צנחו אל מותם המשותף. עוד 
חשוב לשים לב גם לצדו השני של המטבע. בשעה שהודה גינת בזיקתו לגמולה 
כתביו  מותו  לאחר  התגלו  כן  ועל  כחוקר,  דמותו  את  לשאת  היה  יכול  לא  הוא 
המדעיים שרופים, ולצדם מכתב שבו הוא מבקש לחדול מלהוציא לאור את פרי 
תרתי  “לדעת“  יכול  שאינו  כמי  גינת  של  דמותו  מוצגת  זה  במקרה  גם  מחקרו. 

משמע; “ידיעת“ גמולה היא קריאה להשמדת עבודתו המדעית:

לאחר כמה ימים הלכתי אצל הגרייפנבכים להחזיר להם את המפתח. אותו 
היום באו מטעם השלטונות לבדוק את חדרו של הדוקטור גינת, ולא מצאו 
חוץ מכלי תשמישו ושני פחים מלאים אפר של ניירות שרופים. קרוב הדבר 
שאפר זה של כתביו היה ]...[ עוד זאת מצאו בחדרו של גינת, איגרת ביטול 

שבה מבטל גינת את זכותם של המו“לים על הוצאת ספריו )שצד-שצה(.
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מאחר  נגנזו,  לא  גינת  של  ספריו  כיצד  מסופר  הסיפור  של  האחרונות  בשורותיו 
דומה  זאת,  עם  מותו.  לאחר  גם  להוציאם  המשיכו  לצוואתו,  בניגוד  שהמו“לים, 
כי חל שינוי בספרים עצמם. רושם אותם ספרים לא נותר בגדר עדויות אקדמיות 

קרות, אלא שנשמתו של המחבר ואורו נגלים מהם ליודעי ח“ן:

והולכים  נדפסים  ספריו  אדרבא  המת.  צוואת  את  קיימו  לא  שנהוג  כמו 
ויופיים של ההימנונים  ובייחוד חנם  שכבר התחיל העולם מכיר את ספריו 
העינמיים. כל זמן שהחכם חי רוצים רואים את חכמתו אין רוצים אין רואים 
את חכמתו, כיון שמת נשמתו מאירה והולכת מספריו וכל שאינו סומא ויכול 

לראות ניאות לאורו )שצה(. 

עולה  גינת  החוקר  התכחש  שאליו  פן  אותו  כי  למדים  אנו  זה  דק  אירוני  ממסר 
ומאיר מתוך ספריו שלו; נפשו, דמותה של גמולה, הייתה מאירה מתוך ספריו כל 

העת אלא שהוא לא רצה להכיר בכך. 

ה. סיכום
הניתוח הקצר שהעמדתי בשורות אלו לא בא, כאמור, להציג קריאה מקפת בסיפור 
“עידו ועינם“. עיקר עניינו נוגע לטיב היחסים המתקיימים בין חוקר מיתוס ובין 
מושא מחקרו. את הסיפור ביקשתי לקרוא כסיפורה של אנימה, שהיחס אליה אינו 
מאוזן במסגרת הציר שבין המחשבה והתחושה. החוקר מרצונו או בלחץ סביבתו 
עניין  עוסק,  הוא  שבו  המיתוס  כלפי  תחושותיו  את  להעלים  מבקש  המחקרית 
אינו  הסיפור  כי  לומר  ניתן  יותר  מפורשות  במילים  אסון.  הרה  להיות  המתברר 
שופט את אופיו האובייקטיבי של מחקר מדעי היהדות, אלא מראה כי גישה כגון 
זו אינה אפשרית. החוקר, בעצם ידיעתו — יודע תרתי משמע, ועיקר מאווייו של 
הסיפור מיוחדים לשאלה מה מתרחש בשעה שאדם עוסק ברבדים העדינים ביותר 

שבנפשו ואינו מוכן להודות בכך. 
מעניין לציין, בהקשר זה, כי גרשם שלום, אולי המקור המרכזי לבחינת מעמדו 
של החוקר כפי שהיא מוצגת בסיפור, כתב דברים דומים במכתבו המפורסם לפרנץ 
מדבריו  העברית.  השפה  את  “לחלן“  מהניסיון  הנובעת  הסכנה  על  רוזנצווייג 
גמולה  לשפת  גינת  של  ליחסו  בדומה  העברית,  את  “לחלן“  הניסיון  כי  משתמע 
ואביה, לא רק שנועד לכישלון אלא שסכנה גדולה רובצת לפתחו. הסוברים שהם 
זו עוד  יודעים כי הם מהלכים על פי תהום, ותהום  “ֵמחלנים“ את העברית אינם 

עלולה להתפרץ לעומתם:

את  שהפכו  הם  סבורים  מעשיהם.  משמעות  את  יודעים  אינם  פה  האנשים 
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אבל  האפוקליפטי.  העוקץ  את  מתוכה  שחילצו  חלונית.  לשפה  העברית 
בלבד.  מליצה  בעלמא,  דיבור  אלא  אינו  חילון של השפה  איננה האמת.  זו 
במחיר  עד להתפוצץ, אלא  לרוקן את המלים המלאות  אי־אפשר, למעשה, 
תהום,  פי  על  כמו  חיים  אנו  הזאת  בשפה  הרי   ]...[ עצמה  השפה  הפקרת 
וכמעט כולנו מהלכים בבטחון, כמו עוורים. האם לא קיים החשש, שאנחנו 

או הבאים אחרינו נתדרדר לתוכה, כאשר תיפקחנה העיניים?37 

חילון המיתוס כמו חילון השפה אינם אפשריים, אלה הם אשליות שסכנה רובצת 
לפתחם. גם היום, אם נוסיף נימה אקטואלית יותר, ניתן להבחין בצמיחת פירות 
וביטוי  צורה  המקבלים  יהודיים,  מקורות  שעניינם  אקדמיים  בחוגים  באושים 
יהודיים.38  מקורות  לקריאת  החדש“  “העידן  ברוח  סינקרטיסטיות  גישות  בעידוד 
אין עיקר ענייני בהטלת ביקורת על מגמות אלו, אלא מבקש אני לטעון כי ניתן 
לראות בהן קומפנסציה למגמות אחרות שטענו ל“מדע יהודי“ בשעה שהם קיימו 

“ידיעה“, תרתי משמע. 

 Jacques Derrida, :שלום )לעיל הערה 11(, עמ‘ 59. וראו גם מאמרו של דרידה על מכתב זה  37
Acts of Religion, New York 2002, pp. 189-227

על כך, ראו את הרצאתו של יהודה ליבס, שניתנה במכון ואן ליר תחת הכותרת “רוח ורוחניות“   38
http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/ :ניתן לקרוא את ההרצאה באתר המקוון של יהודה ליבס
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גאולה מגולמת בגוף:
 עבר, עתיד ועבודת השחקן בהצגת ״הגולם״ 

של ״הבימה״

יאיר ליפשיץ

מסורת  בין  להווה,  עבר  בין  היחסים  התעצבו  שבהם  המרכזיים  האתרים  אחד 
שהובילו  התהליכים  עצמו.  הגוף  הוא  המודרנית,  העברית  בתרבות  למהפכה, 
לצמיחת התרבות העברית בראשית המאה העשרים כללו בתוכם גם ניסיון למהפכה 
גופנית, ליצירה של גוף “יהודי חדש“.1 דוד ביאל מתאר את המהפכות היהודיות 
השאר  בין   — הגופני  עם  נוחות  של  תחושה  ליצור  שניסו  ככאלו  המודרניות 
בהשראת מכתביו של מכס נורדאו, שקרא ל“יהדות של שרירים“ — שתתפוס את 
מקומו של הגוף היהודי החולה של הגלות המסורתית. “היהודי החדש“ אמור היה 
להציע גוף אחר, בריא ונינוח, אל מול הגוף המנוון של היהודי המסורתי. כך כותב 

ביאל ביחס לתרבות העברית המתחדשת:

היהודים  של  החיים  שצורת  הייתה,  הציונות  של  המרכזיות  הטענות  אחת 
בגולה הייתה כשל ישות נטולת גוף, וכי רק חיים לאומיים בריאים עשויים 
פוליטית  אידיאולוגיה  חומריות.  או  גופניות  חיונית של  מידה  להם  להשיב 
זו לא הושתתה אך ורק על תפישת הגוף כמטפורה: אלא ביקשה גם לחולל 
שינויים בגוף היהודי עצמו, ובייחוד בגוף המיני. פירושה של הציונות היה 
תקיעת שורש פיסי של “עם האוויר“ )Luftmenschen( באדמת ארץ־ישראל 
הבטיחה  הלאומית,  התחיה  של  הספרות  ברוח  לקדמותו.  הגוף  והחזרת 
הציונות מהפכה ארוטית ליהודים: יצירת גבר עברי חדש, גברי, אך בה־בעת 

סקירה  לתת  מקום  כאן  ואין  ביותר,  מפותח  כיום  הנו  אלו  לתהליכים  בנוגע  המחקר  תחום   1
 D. Boyarin, Unheroic Conduct: The Rise :ממצה שלו. אלה הם מהמחקרים המרכזיים בנושא
of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man, Berkeley 1997; ד‘ ביאל, ארוס 
והיהודים, כ‘ גיא )תרגמה(, תל אביב 1994, עמ‘ 267-231; מ‘ גלוזמן, הגוף הציוני: לאומיות, 
 S. Gillerman, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, תל אביב 2007. ראו גם את הסקירה אצל
 “More than Skin Deep: Histories of the Modern Jewish Body”, Jewish Quarterly Review,

95, 3 (2005), pp. 470-478
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דחיית אי השוויון של הנשים, המונח ביסוד היהדות המסורתית, למען שוויון 
מלא בין המינים בכל תחומי החיים.2 

אחד מגיבורי התרבות החדשים, שהצמיחה התרבות היהודית המודרנית וששימש 
סוכן לתהליכים אלו של חשיבה מחדש על הגוף, היה השחקן. שחקנים מקצועיים, 
המאה  של  השנייה  המחצית  עד  היהודית  בתרבות  כמעט  קיימים  היו  לא  כידוע, 
באירופה,  היידי  התאטרון  של  המטאורית  עלייתו  עם  אולם   — עשרה  התשע 
בארצות הברית וברוסיה )ומעט מאוחר יותר, של התאטרון העברי ברוסיה ובארץ־
שלמה  קאמינסקה,  רחל  אסתר  אדלר,  כיעקב  ושחקניות  שחקנים  הפכו  ישראל(, 
מיכואלס, חנה רובינא ואהרון מסקין לדמויות מרכזיות ובעלות נוכחות ציבורית 
בתרבות  שחקנים  של  מרכזיותם  כי  להציע  ברצוני  יהודים.  של  התרבות  בחיי 
היהודית המודרנית הייתה נעוצה, בין השאר, בעובדה כי דרכם התאפשרה חשיבה 
מחדש על אודות הגוף בתרבות היהודית. זאת, מכיוון שהאמנות שלהם — אמנות 

המשחק בתאטרון — היא בראש ובראשונה אמנות גוף. 
המשחק התאטרוני הוא, כפי שטוענת אריקה פישר־ליכטה, האופן שבו “הגוף 
האנושי מעוצב ומוצג על הבמה“, ולכן הביצוע הגופני של השחקן הוא שותף פעיל 
ומעריכה  אותו  מעצבת  היא  שבו  לאופן  הגוף,  על  התרבות  של  חשיבתה  לדרכי 

אותו.3 בניסוח גורף יותר, טוען סיימון שפרד:

התאטרון היה ועודנו המקום שמציג את הגוף האנושי, את מה שהוא עושה, 
יכולה להוביל לאשרור של עמדות  זו  את מה שהוא מסוגל לעשות. הצגה 
מקובלות או לקרוא תיגר על הנחות קודמות ולערער אותן. התאטרון תובע 
הוא  התאטרון   ]...[ מהמבצע  פחות  לא  מהקהל  מיוחדים,  דברים  מהגוף 
פרקטיקה שבאמצעותה חברות נושאות ונותנות על השאלה מהו הגוף ומה 

משמעותו. 
הטוב,  על  רבים  רעיונות  כי  חשוב,  גופים  על  ומתן  שהמשא  מאמין  אני 
הצודק, הטבעי והאפשרי מעוגנים בהנחות החלות על הגוף: מה הוא צריך, 
ופוליטיים מצמדים את עצמם  מוסריים  פועל. ערכים חברתיים,  הוא  כיצד 

למבנה הגוף, לגודלו, לצבעו, לתנועתו.4

ביאל )לעיל הערה 1(, עמ‘ 232-231.  2
 E. Fischer-Lichte, “Theatre and the Civilizing Process: An Approach to the History of  3
 Acting”, in: T. Postlewait and B.A. McConachie (eds.), Interpreting the Theatrical Past,

Iowa City 1989, pp. 21-23
S. Shepherd, Theatre, Body and Pleasure, Abingdon and New York 2006, p. 1 )התרגום   4

שלי, י“ל(.
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המשמעות התרבותית של גוף השחקן, כפי שהוא מתפקד במופע תאטרוני מסוים, 
אינה נטענת רק מהביצוע הספציפי של אותו תפקיד. כפי שטוענים מייקל קווין 
ומרווין קרלסון, בבואנו לנתח את הביצוע הבימתי של השחקן ואת המשמעות שיש 
לביצוע זה אצל הקהל, עלינו לתת את הדעת גם לאופן שבו מהדהדים התפקידים 
של  הציבורי  לדימוי  לעתים,  וכן,   — הנוכחי  בתפקיד  השחקן  שביצע  הקודמים 
שחקן זה, הנבנה מהרפרטואר הבימתי שלו, מפעילותו הציבורית, מהתנהלות שלו 
במקום  הודג‘דון,  ברברה  שטוענת  כפי  אכן,  אודותיו.5  על  ומרכילות  כסלבריטי 
מגולם  כיצד  לברר  עלינו  בגוף,  דרמטי  תפקיד  מגולם  כיצד  כללי  באופן  לשאול 
ועל  שלו  הביצוע  אופני  על  הזה,  המסוים  השחקן  של  הספציפי  בגוף  התפקיד 

המטענים התרבותיים שהוא נושא עמו.6
ביצועים  דרך  התרבותי,  בשיח  גופני  באופן  משתתפים  שחקנים  שבו  האופן 
אשר  היצירות  כאשר  היהודי  התאטרון  של  בהקשר  מתחדד  שונים,  בימתיים 
ובמסורת  היהודי  בעבר  אחרות  או  אלו  בדרכים  עוסקות  השחקנים  מופיעים  בהן 
התרבותית שלו. במקרים אלו, גוף השחקן וביצועיו הבימתיים הופכים לאתר שבו 
נידון העבר היהודי דרך המפגש בין טקסט )המחזה והמקורות הטקסטואליים שהוא 
מבוסס עליהם( ובין הגוף המבצע אותו. כך, בעוד סופרים והוגים יהודים מודרניים, 
למשל, הציעו מחדש את העבר היהודי למשא ומתן תרבותי דרך כתיבה, הרי אצל 
שחקנים משמש הגוף החי כאתר המרכזי למפגש, לעימות ולדיון עם עבר זה ועם 

מורשותיו הטקסטואליות.
תאטרון  של  צמיחתו  כן,  אם  העשרים,  המאה  ראשית  של  העברית  בתרבות 
כשפה  העברית  השפה  כינון  של  בתהליך  רק  לא  נדבך  היוותה  דובר־עברית 
החדש.  העברי  הגוף  אודות  על  לדיון  מרחב  של  ביצירתו  גם  אלא   — לאומית 
לדון  אבקש  זה  במאמר  זו.  בדינמיקה  מרכזי  מקום  תפסה  ספק,  ללא  “הבימה“, 
מנת  על   — לייוויק7  לה‘  “הגולם“   — דרכה  בראשית  הבולטות  מהצגותיה  באחת 
לבחון כיצד הביצועים הגופניים של שני הכוכבים של “הבימה“, מסקין ורובינא, 
השתתפו בשיח התרבותי הרחב יותר בנוגע לגוף היהודי בזמן של שינוי ומהפכה. 

 M.L. Quinn, “Celebrity and the Semiotics of Acting”, New Theatre Quarterly, 22 ראו   5
 (May 1990), 154-161; M. Carlson, “Invisible Presences: Performance Intertextuality”,

Theatre Research International, 19, 2 (1994), pp. 111-117
 B. Hodgdon, “Replicating Richard: Body Doubles, Body Politics”, Theatre Journal, 50, 2  6

(1998), p. 207
במהלך המאמר אשתמש בהבחנה המקובלת בין “מחזה“ ל“הצגה“. ב“מחזה“ כוונתי לטקסט   7
הכתוב )במקרה דנן, זה של לייוויק(, והמונח “הצגה“ ישמש לעיסוק במופע התאטרוני, הכולל 
וכן  סאונד  מוזיקה,  תנועה,  משחק,  תלבושות,  תפאורה,   — המחזה  מלבד  אחרים  אלמנטים 

הלאה )למשל: ההצגה “הגולם“ של הבימה, בבימויו של ורשילוב(. 
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יתרה מזאת, מכיוון שתפקיד הגולם היה המשמעותי ביותר בקריירה הבימתית של 
מסקין8 — אחד מגיבורי הבמה החשובים של התאטרון העברי — יש מקום לבחון 
מה היה מקומה של יצירה זו בהיבנותו של מסקין ככוכב תאטרון, דהיינו: כגיבור 

תרבות המייצר עבור הקהל מודלים של גופניות.
לייוויק כתב את המחזה ביידיש בין השנים 1920-1917, ממקום מושבו בארצות 
בבונד  פעיל  שהיה  לייוויק,   .1913 בשנת  מסיביר  לשם  שברח  לאחר  הברית, 
דרך  מורכבת,  התבוננות  של  כאופן  המחזה  את  כתב  הצארית,  רוסיה  בתקופת 
המיתוס היהודי, במהפכה הסובייטית, בהשלכותיה ובמחיר שהיא גבתה.9 במחזה, 
מעצב לייוויק מחדש את סיפור יצירת הגולם על ידי המהר“ל מפראג לצורך הגנה 
בני  ליחס חשדני מצד  וזוכה  הגולם, שחי אצל המהר“ל  יהודי הקהילה שלו.  על 
מבקש  אולם   — בפורעיהם  אלים  באופן  ומתנקם  היהודים  על  מגן  אכן  הקהילה, 
יותר ויותר את קרבתו של המהר“ל. המהר“ל, המסויג מהגולם, לא נענה לבקשותיו, 
והגולם המתוסכל מתחיל להפנות את הכוח האלים שלו כלפי בני הקהילה היהודית 
עצמם. אל מול הקטסטרופה המתפתחת, מחליט המהר“ל לנטרל את הגולם ובסיום 

המחזה הוא הורג אותו ומחזירו למצב החומרי חסר החיים שממנו בא.10
של  ובבימויו  עברי  בעיבוד  “הגולם“,  את  “הבימה“  העלתה   1924 בשנת 
בוריס איליץ‘ ורשילוב. כפי שמציין עתי ציטרון, אנשי “הבימה“ לא הסכימו עם 

עד כדי כך שהשחקן שמעון פינקל בחר לקרוא את הביוגרפיה המשחקית שכתב על מסקין   8
כולה דרך הדימוי של הגולם. ראו ש‘ פינקל, אהרון מסקין ואגדת “הגולם“, תל אביב 1980, 

עמ‘ 19, 65.
ראו י“ח בילצקי, הדרמטורגיה החזיונית של ה‘ לייוויק, תל אביב 1979, עמ‘ 44-42, 186-  9

 E.S. Goldsmith, “Levick’s Quest”, in: R. Patai and E.S. Goldsmith (eds.), Thinkers ;190
and Teachers of Modern Judaism, New York 1994, pp. 199-200

חשוב לציין כי באחד המקורות של לייוויק — סיפור האגדה על הגולם מפראג, כפי שהוא   10
מכלל  יוצא  לא  היהודים  על  להגן  מנת  על  שנוצר  הגולם   — רוזנברג  יודל  ידי  על  מסופר 
כפי  הוסר.  היהודים  על  שהאיום  לאחר  המהר“ל,  ידי  על  קונפליקט  ללא  ומנוטרל  שליטה 
שמציין עלי יסיף, האפיון של הגולם כדמות שנוצרת על מנת להגן על הקהילה היהודית הוא 
הסיפור  בעוד  אולם  במאה העשרים.  כותבים  הגולם של  למסורת  מאוחרת  תוספת  למעשה 
של רוזנברג רואה ביצירת הגולם אקט חיובי של הצלה, לייוויק מטיל ספק רב יותר בנוגע 
 E. Yassif, “From Ancient to Modern ראו  הגנה.  לצורכי  אם  גם  אלים,  כוח  של  ליצירתו 
 Jewish Mythologies”, in: G. Abramson, Modern Jewish Mythologies, Cincinnati 1999, pp.
159–157. לדיון ביחסים שבין מחזהו של לייוויק ובין המסורות השונות על אודות יצירת גולם 
בתרבות היהודית והמיתוס על הגולם מפראג, ראו: בילצקי )לעיל הערה 9(, עמ‘ 133-122; 
 A.L. Goldsmith, The Golem Remembered, 1909-1980: Variations of a Jewish Legend,
 Detroit 1981, pp. 78-88; D. Goska, “Golem as Gentile, Golem as Sabra: An Analysis of
 the Manipulation of Stereotypes of Self and Other in Literary Treatments of a Legendary

Jewish Figure”, New York Folklore, 23, 1-4 (1997), pp. 53–55
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המשמעות הסימבולית של המחזה: לא היה חד־משמעי בעיניהם האם המחזאי טוען 
בזכות כוח פיזי או נגדו.11 בעוד המחזה של לייוויק יכול היה להיות מובן כאילו 
הגולם מסמל את המהפכה הסובייטית, שנוצרה מכוונה טובה אך הובילה לאסון 
ההצבה  יוצרי  שערכו  השינויים  דרך  “הבימה“,  של  הבימוי  הרי   — בדם  מגואל 
לפי  מלחמה.  להשיב  שיכול  עתיק“  “יהודי  של  מחדש  כתחייה  הגולם  את  מציג 
ציטרון, הדגש שהושם בפרשנות של “הבימה“ היה לאומי יותר מאשר אוניברסלי 
— ולמעשה, כאשר לייוויק עצמו ראה את ההצגה, הוא טען כי פרשנות זו הייתה 
ההפך המוחלט מכוונתו שלו.12 כך, למשל, עובד המחזה באופן ששמו של הגולם 
שונה בהפקה מ“יוסי“ )או “יוס‘לה“ היידישאי( ל“יהודה“ — שם בעל קונוטציות 
של  בקריאתו  הסתיימה  לא  ההצגה  בנוסף,  יותר.13  מובהקות  וגאוליות  לאומיות 
“מזמור  את  ולהגיד  הכנסת  לבית  לשוב  הגולם,  הריגת  לאחר  לקהילה,  המהר“ל 
שיר ליום השבת“, כפי שמסתיים המחזה — דהיינו, בנטרול הכוח הפיזי ושיבה אל 
התפילה המסורתית. במקום זאת, ההצגה של “הבימה“ הסתיימה בשאלתו הפתוחה 
של תנחום, המשוגע של קהילת פראג: “מי יציל אותנו?“ )שאלה המופיעה כמה 
פעמים במחזה המקורי, אך לא בסופו(. זעקה פתוחה זו המסיימת את ההצגה יכולה 
של  המסורת  אל  לשוב  הבחירה  במקום   — אקטיבית  לפעולה  כקריאה  להתפרש 

תפילות בית הכנסת.14 
בדומה ל“הדיבוק“ )אם כי במידה פחותה מאותה הצגה מיתית(, זכתה גם הצגת 
“הגולם“ להצלחה רבה והופיעה שנים רבות בארץ ישראל וברחבי העולם — והיא 
וה“היהודי  “הדיבוק“  )לצד  התאטרון  של  הדגל  הצגות  משלוש  לאחת  נחשבת 
הנצחי“ לדוד פינסקי(.15 כמו “הדיבוק“ ו“היהודי הנצחי“, גם “הגולם“ היא יצירה 
בשאיפות  עוברת,  זו  שתרבות  ובמשברים  המסורתית  היהודית  בתרבות  העוסקת 
הגאולה וברגעי החורבן שלה. בהתאם, משמשות שלוש הצגות הדגל ברפרטואר של 
“הבימה“ בראשית דרכה הזדמנות בעבור הקהל היהודי של ראשית המאה העשרים 
להתמודד מחדש עם המסורת היהודית ולבחון דרכה את המתחים והקונפליקטים 

אשר עמם מתמודד אותו קהל בתקופת המעבר שהוא עצמו חווה. 
באופן ספציפי, כאמור, התאטרון מאפשר לקהל היהודי לבחון את מקומו של 
הגוף במארג זה של מתחים וקונפליקטים בתקופת שינוי — ו“הגולם“ היא יצירה 
זאת, מכיוון שבמקרה של ה“גולם“, כמו  משמעותית במיוחד עבור בחינה שכזו. 
התאטרון  אמנות  של  הגלם  לחומר  רק  אינו משמש  הגוף  “הדיבוק“,  של  במקרה 

A. Citron, “Habima‘s The Golem”, TDR, 24, 3 (1980), p. 60  11
שם, עמ‘ 62.   12
שם, עמ‘ 65.  13
שם, עמ‘ 68.  14
שם, עמ‘ 59.  15
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במחזה  לדיון  מוקד  גם  אם  כי   — בימתית  יצירה  בכל  משמש  שהוא  כפי   —
עצמו.16 הגולם, בסופו של דבר, הנו דימוי גופני: גוף חי, ללא רוח משלו, הנוצר 
בדרכים מלאכותיות. דומה כי ב“הגולם“, כמו ב“הדיבוק“, מצאה “הבימה“ מעין 
“מסורות גוף“ בתרבות היהודית של העבר: דימויים גופניים מסורתיים )מיסטיים 
בתרבות  הגוף  על  בימתי  דיון  לפתוח  יאפשרו  אשר  בעיקר(  ופולקלוריסטיים 

היהודית המודרנית.
לייוויק,  של  יצירתו  מפורשת.  בצורה  אלו  בשאלות  עוסק  כאמור,  “הגולם“, 
את  שיגאל  מנת  על  מפראג  המהר“ל  ידי  על  הגולם  יצירת  סיפור  אחר  העוקבת 
חומריותו של  גופני“.  “משיח  כמעין  הגולם  את  מציעה  הדם,  מעלילות  היהודים 
הגולם מודגשת לאורך המחזה כולו, החל מסצנת הפתיחה הלא־מילולית )הקרויה 
במחזה בפשטות “חומר“( שבה המהר“ל, זקן בן שבעים, “עומד ליד תל טיט־חומר 
ולש מתוכו גוף־אדם“.17 חומריותה הלא־מילולית של סצנת היצירה שונה בצורה 
משמעותית ממסורות אחרות של יצירת גולם, המתארות את הגולם ככזה הנוצר 
על ידי הפעולה המילולית של אמירת שמות קדושים, ובכך מדגישה ביתר שאת 

את המימד הגופני־פיזי )כמו גם הבימתי( של הגולם.18
הוא  במחזה.  הדיון  במרכז  הגולם  של  החומרי  גופו  יהיה  ואילך,  רגע  מאותו 
לגביו  תמה  והמהר“ל  בזרועותיו“,20  ברזל  ש“גבורת  כמי  גדול“,19  כ“גוף  מתואר 

באופן מפורש, בעודו ישן:

הנה זה הוא, האיש, ראש־חלומותיי?
גיבורי? שליחי? הוא? — עם שכאלו ידיים

עם כתפיים שכאלו, רגליים,
גוף מגושם כל־כך?

עם צער אילם רב כל־כך?21
 

לדיון משלים על “הדיבוק“ בהקשר זה, ראו י‘ ליפשיץ, “‘הדיבוק‘: הגוף היהודי בסבך מסורת   16
ומודרניות“, ספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם, א‘ שגיא )ערך(, ירושלים 2007, עמ‘ 545-

.586
ה‘ לייוויק, חזיוני גאולה: הגולם, חלום הגולם, כבלי משיח, א“ז בן־ישי וא‘ שלונסקי )תרגמו(,   17

ירושלים 1957, עמ‘ 21.
ככל  שעמדו  במקורות,  קדושים  שמות  ידי  על  הגולם  והריסת  יצירת  לדרכי  למשל,  השוו,   18
הנראה לפני לייוויק: “משל ודמיון“ של י“ל פרץ והספר “נפלאות המהר“ל“ של יודל רוזנברג 

)בילצקי ]לעיל הערה 9[, עמ‘ 120-119, 131(. 
לייוויק )לעיל הערה 17(.  19

שם, עמ‘ 26.  20

שם, עמ‘ 43.  21
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כמַּה  הוא  הדרך,  כל  לאורך   — פשוטה  גופניות  איננו  במחזה  הגולם  ספק,  ללא 
לנשמה ולרוחניות )כמו שהוא כמַּה לקרבתו של המהר“ל(, וברגעים מסוימים הוא 
המחזה,  של  רובו  לאורך  אולם,  ממש.22  של  רוחנית  התעוררות  למעין  קרוב  אף 
יחסיו של הגולם עם הרוח הנם בעיקר בגדר געגועים ורצון עז,23 ובכל מקרה אינם 

פשוטים והרמוניים. 
בגופניותו זו מעוצב הגולם כאחר ביחס לקהילה היהודית כולה. הרבנית, אשתו 
של המהר“ל, תגיד על הגולם כי “פרצוף של יהודי אין לו כלל./ יד וכתף כאלו 
מציינת  היא  ברכה,  ללא  בפראות  לאכול  מתחיל  שהוא  ולאחר  לבן־אדם?“24  יש 
הוא  פתו  את  רעב  בכמה  להסתכל,/  צער   — ‘המוציא‘  לא  ברכה,  “לא  בתוגה: 
של  זה  בעיצובה  להתפלל.26  יודע  אינו  כי  בהמשך  יצהיר  עצמו  הגולם  זולל“.25 
העשרים  במאה  ספרותית  למסורת  לייוויק  של  יצירתו  משתייכת  הגולם,  דמות 
אשר, כפי שמציינת דאנושה גוסקה, מעצבת את הגולם בעזרת ִסדרה של דימויים 
הממקמים אותו כ“לא־יהודי“ בדמיון התרבותי27 — וזאת על מנת לדון באפשרות 
עצמם.28  עליהם  אלימות  אנטישמיות  להתקפות  אלימה  בתוקפנות  להגיב  וברצון 
לפי גוסקה, תגובה כוחנית שכזו נתפסה כ“לא־יהודית“ במהותה — והדרך היחידה 
לפנטז על תגובה שכזו הייתה על ידי דמותו של הגולם, יציר “לא־יהודי“ שיתפקד 
כשליח הקהילה היהודית. אכן, במחזה עצמו מתרעם תדיאוש, הכומר הנוצרי, על 
העדר התגובה האלימה של היהודים )מילים אלו מכינות אותו ואת הקהל, באופן 

אירוני, למתקפת הגולם עליו, שתתקיים כעבור רגעים מספר(: 

ומדוע לא תעזו להתקיף
אותנו, כמותנו, בלפיד ובקרדום?

ובדברי אליכם ברגע זה, היום,
למה תשמעו חרפתכם בלי להשיב,

יגלה אומץ לב לפחות אחד,

דפנה בן־שאול מראה כיצד במהלך המחזה הגולם הופך לרגעים “לישות המתכחשת לקיומה   22
החומרי לטובת מהות רוחנית“ ו“מגלה לרגע את ייעודו כגואל ואת זהותו הרוחנית. אולם נותר 
כלוא בין הצללים ]...[ נטול זהות מפורשת; ספק על־אנושי ומקודש, ספק תת־אנושי ותלוי 
ביוצרו; מעין תוצר בלתי־מוגדר, שאינו חומר ואינו רוח“ )ד‘ בן־שאול, “חזון הגאולה וגאולת 

החזיון: על גילומו הדרמטי והתיאטרוני של הגולם“, מותר, 9 ]2001[, עמ‘ 113-112(.
ביחס לגעגועי הגוף אל הנשמה, ראו למשל לייוויק )לעיל הערה 17(, עמ‘ 22, 168.  23

שם, עמ‘ 38.  24

שם, עמ‘ 41.  25
שם, עמ‘ 155.  26

גוסקה )לעיל הערה 10(, עמ‘ 46, 49.  27
שם, עמ‘ 53-52.  28
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יתפרץ, יתפוס מקל עב ביד,
וינחית מהלומה על ראשי!

]...[
שכאלה כלבים.
ללכת מצווים -

הם הולכים.
וחסל.29

האפשרות שהגולם יוכל להציל את היהודים בדרך של כוח היא זו שממקמת אותו 
אלימה.  גופנית,  גאולה  תיתכן  האם  לייוויק  תוהה  ב“הגולם“,  גואל.  של  כדמות 
ולאלימות  אוקטובר  למהפכת  כתגובה  בעיקר  המחזאי  אצל  עולה  זו  שאלה 
מתוך  השני  שהנו  לייוויק,  של  במחזהו  מרכזית  הנה  זו  נקודה  אותה.30  שליוותה 
שלושה מחזות העוסקים בשאלות של משיחיות וגאולה: “כבלי משיח“, “הגולם“ 
בן־שאול  דפנה  שמציינת  כפי  הגולם“(.31  “חלום  )או  הגאולה“  של  ו“הקומדיה 
לסיפור  אירופה  מרכז  יהודי  של  אחרות  מגרסאות  בשונה  אידל(,  משה  )בעקבות 
הגאולה  הופך את שאלת  לייוויק  הרי  הגאולי שבו,  הגולם, המתעלמות מהמימד 
למרכזית במחזותיו על הגולם.32 שאלה זו עולה ב“הגולם“ באופן הבימתי הדרמטי 
ביותר בסצנת הזיה של הגולם, בה הוא כלוא במערה יחד עם ישו ומשיח בן דוד, 

בעוד רוחות מקנטרות את שלושתם על הכישלון שנחלו כגואלים.33
נווד  בדמות  פעמים,  כמה  במחזה  מופיעה  דוד  בן  משיח  של  דמותו  בנוסף, 
צעיר המלווה באליהו הנביא. אולם כאשר המהר“ל רואה את המשיח, הוא מגרש 
אותו מפראג בנחרצות. הן המשיח הן אליהו אינם רוצים לעזוב את העיר, אולם 
זה במחזה  הם בורחים משם ברגע שהם רואים את הגולם.34 רגע מכריע ומפתיע 
המשיח  ביצירה.  ורוחנית  גופנית  גאולה  בין  המתח  להבנת  ביותר  משמעותי  הנו 
טוען  הוא  מפראג  אותו  מגרש  המהר“ל  וכאשר  הרוח,  של  משיח  הנו  “האמיתי“ 

לייוויק )לעיל הערה 17(, עמ‘ 85-84.  29
בילצקי )לעיל הערה 9(, עמ‘ 190-186; ציטרון )לעיל הערה 11(, עמ‘ 60.  30

כפי שמציין דב סדן במבוא לספרו של בילצקי )לעיל הערה 9(, בניסוח שהנו מעין פרפרזה על   31
הערתו הפותחת של מרקס על הגל “בהשמונה־עשר בברימר של לואי בונאפארט“, שלושת 
המחזות מתארים את ההיסטוריה של הגאולה כך ש“המחזה הראשון הוא אוטופיה, השני — 

טרגדיה, והשלישי — קומדיה“ )שם, עמ‘ 7(.
ומיסטיות  מאגיות  מסורות  גולם:  אידל,  מ‘  גם  ראו   .108 עמ‘   ,)22 הערה  )לעיל  בן־שאול   32

ביהדות על יצירת אדם מלאכותי, ע‘ מאיר־לוי )תרגם(, ירושלים 1996, עמ‘ 216.
9(, עמ‘  לדיון במוטיבים המשיחיים במכלול יצירתו של לייוויק, ראו בילצקי )לעיל הערה   33

69-65; גולדשמידט, 1994 )לעיל הערה 9(, עמ‘ 212-209.
בילצקי )לעיל הערה 9(, עמ‘ 81-80.  34
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טוען  כך  יותר מהגולם.35 המשיח עצמו,  טוב  לגואל  ראוי  איננו  עדיין  כי העולם 
המהר“ל, איננו מתאים לגאולה אלימה וכוחנית הנדרשת בשלב זה של ההיסטוריה. 

כך אומר המהר“ל לאליהו:

אותו קח, וברח.
אל נא בפחדנו לבו ירעל.

מהיכן זה נצא את פניו להקביל,
אם חסומים חללים כל דרך ושביל,

והכל דורכים על חוד פגיונות?
]...[

ומי לפניו יפתח השערים? -
ידיו המגואלות של איש־הדמים?

]...[
עליו להתרחק מכאן. אסור לו לשהות 

בגבולנו. — האם את האצבעות
לאגרוף־ברזל יוכל לכווץ,

וביד אכזרית גולגולות לרוצץ?
האם ריח דם יוכל לסבול, וגם־כן

לשפוך? לגמול שן תחת שן
ועין תחת עין וראש תחת ראש? -
האם יוכלו ידיו המפונקות לבחוש

ולחטט בזוהמה של בורות,
ולחפש אברים ואפר־עצמות?

כל זה נבצר מכוחו; ואם הוא לכך נכון -
לא אסכים אני; עליו להיות אחרון ]...[36

לתפקיד הגואל הזמני, זה שמסוגל לרוצץ גולגולות, לשפוך דם ולהכות באגרוף־
ברזל, מייעד המהר“ל את הגולם )“היחידי אשר מותר לו להיות אפל“37(. הגולם, 

שהנו חומר טהור, הוא זה שאמור בשלב זה בהיסטוריה לתפקד כגואל. 
אולם מחזה “הגולם“ מסתיים בקטסטרופה: הגולם מאיים לפגוע במהר“ל עצמו 
ושופך את דמם של בני הקהילה ברחובות פראג. המהר“ל נאלץ להשיב את הגולם 

שם, עמ‘ 93.   35
שם, עמ‘ 93-92.  36

שם, עמ‘ 93.  37
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אל העפר — ולהרוג אותו. הכוח הפיזי מתגלה ככוח רצחני ומאיים — לא רק עבור 
כן,  אם  לייוויק,  של  מחזהו  עצמה.  היהודית  הקהילה  עבור  אלא  הקהילה,  אויבי 
טעון בספק עמוק ביחס לגאולה כוחנית ואלימה. המתח סביב דמות הגולם אינה 
נטועה רק בשאלת הכוח והאלימות — אלא גם בשאלת הגוף עצמו. גופו של הגולם 
זה  הוא   — הרבנית  ידי  על  כך  כל  כ“לא־יהודית“  הנתפסת  הפיזית  חומריותו   —

שנמצא במוקד הדיון. כפי שכותב זאת בילצקי: 

ההוא שעל  הריק  בשטח  אכן  כי  הספק,   ]...[ בדרמה  לייוויק  של  עיקרו  כל 
ליב  אריה  ר‘  הצליח  מסביב,  ואפלה  כשדממה  לפראג,  סמוך  הנהר  חוף 
העתיד  אדם,  גוף  חומר  גוש  ללוש מתוך  בן השבעים,  הישיש  בצלאל,  בר‘ 
לגאול. הגוף נדרש לבוא ולהופיע מעל הבמה ההיסטורית הקונקרטית עקב 
ניתוח נכון ומעמיק של המציאות, אולם לא נבדק הגוף מספיק אם הוא בעל 

הערכים להיכלל ברשימת גואלי־האדם־והאנושות.38 

גוף זה, שלייויק מעמיד לדיון במחזהו, הנו מודרני ומסורתי בו זמנית. דמות הגולם 
לקוחה מהמסורת המיסטית והפולקלוריסטית היהודית — אולם מבטאת בה בעת 
הגולם  הגוף ה“לא־יהודי“ של  גוסקה,  כפי שמציעה  יתרה מכך,  גופנית.  מהפכה 
הגולם  את  לקרוא  יש  גוסקה,  פי  על  החדש“.  “היהודי  של  גופו  בעת  בה  הוא 
במסורת הספרותית של המאה העשרים לא רק ככזה המעוצב בדמותו המדומיינת 
של הגוי, אלא גם ככזה המשמש הד לדמותו המתפתחת של הצבר: חזק, משוחרר 
מבחינה גופנית, אלים ומרוחק מהמסורות הדתיות שלו.39 כך, משמשת דמותו של 
הגולם מפראג — דמות שהתפתחה כמסורת מומצאת בתקופה המודרנית — כדימוי 

מסורתי לגוף מהפכני. 
עבור לייוויק דמות הצבר עדיין לא הייתה קיימת ולא שימשה בעבורו כעוגן של 
התייחסות, אבל בהפקת “הבימה“, כאמור, אכן היה עיסוק, אם לא בדמות הצבר, 
בעת ש“הבימה“  בה  אולם,  לאומית.  לגאולה  כדימוי  החדש“  “היהודי  של  בגופו 
ניסתה לאשרר מיתוס לאומי־גופני על במת “הגולם“, כפי שטוען ציטרון, היצירה 
הציגה פרובלמטיזציה מובהקת למיתוס זה. הנרטיב הדרמטי כולו, בסופו של דבר, 
מוביל לכישלון מהדהד המטיל ספק רציני ביכולתו של היהודי החדש להיות גואל 
כרב  הגולם מתגלה  בתפקיד  הבימתי של מסקין  הביצוע  עצם  מכך,  יתרה  גופני. 

משמעי ואמביוולנטי ביחס לגוף היהודי החדש.
קול  ובעל  קומה  גבה  האדום,  בצבא  לשעבר  קצין   — עצמו  מסקין  אחד,  מצד 

שם, עמ‘ 190.   38
גוסקה )לעיל הערה(, עמ‘ 40-39, 61-59.  39
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עמוק ומהדהד — התאים מאוד מבחינה גופנית למודל של היהודי החדש. מנחם 
גבה־ כ“בחור  ב“הבימה“  לו  שנערך  הראשון  באודישן  הופעתו  את  מתאר  גנסין 
ופחד  מעורר חשד  לבושם  הבחורים שבמוסקבה, שעצם  מאותם  ורחב־גרם  קומה 
]...[ צעיר, שפני גוי לו“.40 תיאורו של גנסין את היהודי  להימצא בדלד אמותיהם 
בעל “פני הגוי“ בתור אדם מרשים מבחינה גופנית, אך גם כאדם שגופו מצביע 
גופנית, מתאימה היטב לדמותו של הגולם ביצירתו של  על פוטנציאל לאלימות 
מתאר  עצמו  לייוויק  כלל“(.  לו  אין  יהודי  של  “פרצוף  שכזכור  )הגולם  לייוויק 

בהוראות הבימוי את הגולם כך:

הוא חזק וענק, עיניים גדולות, משהו מן הטמטום ומן הקהות בהן, ועם זה — 
גם מן הילדותיות. שפתיים עבעבות עם זוויות עמוקות מוגמרות, חיוך קפוא 
מעט  עוד  יתעוות  החיוך  כי  נדמה,  והנה,  סיבה.  כל  בלא   — החיוך  עליהן. 
ויתפרץ בבכי. שחורות ומסולסלות שערות ראשו, שפמו וזקנו. עיניו נפקחות 

לרווחה יותר ויותר, והן מביטות בתמהון על כל אשר סביב.41

לייוויק, אם כן, מדמיין חומריות גופנית טהורה בעיקר במונחים של גובה, שעירות 
וסוג  )בצבע שחור דווקא, המנוגד לזקן הלבן של המהר“ל, כפי שנראה בהמשך( 
של ילדותיות תמה. הגולם של “הבימה“ הנו שעיר פחות מאשר זה של לייוויק: 
ההצגה  של  יותר  המאוחרות  במערכות  רק  לו  מתוסף  דק  ושפם  זקן,  נעדר  הוא 
נשמרו:  לייוויק  האחרים שמציין  האלמנטים  שני  אולם,  ו־3(.   2  ,1 תמונות  )ראו 
גובהו הטבעי של מסקין אף הועצם בעזרת מגפיים גבוהים וכבדים, תוספות ביגוד 
ליד  או  המדרגות  על  הבימתי  מיקומו  שלו,  הצוואר  את  והסתירו  אותו  שהגביהו 
תאורה  בעזרת  או  עמד,  הוא  בעוד  ישבו  שבעיקר  דמויות  ולצד  נמוכות  דלתות 
כדי  נעשה  הכול  ממנו.42  הקטנות  אחרות,  דמויות  על  הענק  צלו  את  שהטילה 

להקצין ולהעצים את גובהו של הגולם )ראו תמונה 4(.
גובה הנו עניין משמעותי בדמיון גופו של היהודי החדש. נורדאו, למשל, הוטרד 

מאוד מנמיכות הקומה של היהודים: 

בולטת  זו  תופעה  סביבתו בשיעור־קומתו.  הרבה מאנשי  נופל  היהודי  אכן, 
בארצות  סלאווים;  או  גרמנים  ברובם  הם  שתושביהן  בארצות,  ביחוד 
הרומאניות — הרבה פחות מכן. תחילה הייתי נוטה לחשוב — אפשר, הייתי 

פינקל, 1980 )לעיל הערה 8(, עמ‘ 22.  40
לייוויק )לעיל הערה 17(, עמ‘ 33.  41

ציטרון )לעיל הערה 11(, עמ‘ 66-65.  42
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נמהר במשפטי — שהיהודים הם נחשלים בגידולם הגופני, ושיעור־קומתם 
הקטן על־פי הרוב הוא תופעה של התנוונות. בזמן האחרון התחלתי מטיל 
ספק בהשקפתי זו ]...[ אין אנו יודעים, איפוא, אם היהודים היו גבהי־קומה 
מלכתחילה, אלא שנתנוונו מחמת תנאי־חייהם הבלתי־נוחים, או שהיו גזע 
בעל קומה לא גבוהה מראשיתו ]...[ אין להכחיש את הדבר, שכיום אנו נמוכים 
באופן ממוצע מן הגרמנים, הרוסים, האנגלו־סאכסים והסקאנדינאווים, אבל 
עם זה אנו גבהי־קומה, לכל הפחות, באותה מידה, כמו הצרפתים, האיטלקים, 

הספרדים, הרומנים והמאדיארים.43

גובהו של הגולם־מסקין השתלב היטב, אם כן, בעיצוב דימוי הגוף החדש, הזקוף 
וגבה הקומה. אולם, האלמנט השני בתיאור של לייוויק, שאותו שימרה “הבימה“, 
כנעדר  דהיינו  וילדותי,  כתם  הגולם  את  מעצב  כזכור,  לייוויק,  יותר.  מורכב  הנו 
התחכום האינטלקטואלי המאפיין למשל את המהר“ל. בכך ש“הבימה“ המעיטה 
את מידת שעירותו של הגולם היא אף חיזקה את הדימוי של הגולם כילד. מסקין 
עצמו היה מאופר בלבן, עם גבות עבות ועיגולים אדומים מסביב לעיניים — כך 
שהדימוי של תינוק מגודל היה חזק אף יותר.44 שמעון פינקל אכן מתאר את משחקו 
של מסקין ב“הגולם“ כעיצוב דמות של “תינוק בעל ממדים ענקיים. אצבעות ידיו 
ובארשת  ילדותית  בתמימות  תנועותיו  את  עושה  והוא  כף־היד,  בתוך  מקופלות 
פנים רצינית, לפני שעוטפת את פניו לפתע בת־צחוק חיננית מיוחדת במינה“.45 
דומה כי גופו של היהודי החדש מובנה באופן המצביע על כך ש“זניחת“ המסורת 
הרוחנית מעצבת אותו בה בעת כתמים באופן שובה לב, אך גם כדמות הנעה על 

גבול האינפנטילי או הפרימיטיבי, שיש בה “משהו מן הטמטום והקהות“.46
המובהקת  גופניותו  את  רק  לא  שאת  ביתר  הנכיח  מסקין  אהרון  של  הביצוע 
ונעדרת־תחכום.47 לטענת פינקל, אישיותו של  של הגולם אלא גם טבעיות תמה 
מסקין עצמו אכן נעה על המתח )ה“‘קונפליקט‘ התמידי, שהיה בציפור נפשו“( בין 
“הגעגועים“:  לבין   — אמצעי“  והבלתי  הפרימיטיבי  הטבעי,  “ההיולי,   — “חומר“ 

)ערך(,  נתניהו  ב‘  בתוך:  היהודים?“,  לגבינו,  ההתעמלות  של  משמעותה  “מהי  נורדאו,  מ‘   43
כתבים ציוניים, ב, ירושלים 1960 )1902(, עמ‘ 84-83.

ציטרון )לעיל הערה 11(, עמ‘ 65.  44
פינקל, 1980 )לעיל הערה 8(, עמ‘ 35.  45

עוד חשוב לציין כי עיצוב זה של הגולם היה שונה בצורה מכרעת מהעיצוב המפלצתי של   46
הגולם, שזכה לתפוצה בעזרת הקולנוע הגרמני של התקופה )גולדשמידט, 1981 ]לעיל הערה 

10[, עמ‘ 88(.
ראו גם בן־שאול )לעיל הערה 22(, עמ‘ 110. בדבריה מדגישה בן־שאול את השניות בין תבונה   47

לגולמנות הטמונה הן בתפקיד הגולם הן בנוכחותו הבימתית של מסקין. 
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“השאיפה העזה והכמיהה הבלתי פוסקת לתרבות, לעמקות, למחשבה ולהתפתחות 
אינטלקטואלית מירבית“.48 הדימוי של מסקין כשחקן מעוצב בביוגרפיה של פינקל 
בעזרת תבנית המאבק בין רוח לחומר, כמו גם דרך השילוב בין גופניות מרשימה 
לתום ילדותי. כך, למשל, בתיאור האודישן הראשון של מסקין, גנסין רואה בדמות 
שהשחקן הצעיר מגלם לא רק יהודי בעל פני גוי שההיתקלות בו בסמטה חשוכה 

מפחידה, אלא גם כמי ש־

עיניו הגלויות שקועות עמוק מתחת למצחו ואתה קורא בהן את כל רחשי 
הלב כבתוך ספר פתוח. עינים אלו קנו את ליבנו מיד. והפשטות התמימה, 
הילדותית כמעט, הנסוכה בארשת פניו, גירשה את כל החשדות הראשוניים.49

עזב  הוא  כי  עד  המשחק,  במהלך  כך  כל  גאו  מסקין  של  רגשותיו  זה  באודישן 
גם אנקדוטה  יכה את השחקנית שלמולו.  את החדר על סף דמעות מחשש שמא 
על  גובר  כמעט  שבו  האלים,  הטבעי,  הרגש  אשר  כשחקן  מסקין  את  מעצבת  זו 
האלמנט ה“תרבותי“ ו“המושכל“ יותר של המשחק. כאשר הוא מתאר את שובו של 
מסקין לחדר, לאחר שברח ממנו, מתייחס גנסין גם ל“ידיו המגושמות“ של מסקין, 

לצחוקו “הפראי והלבבי“, ולהתנהגות המבוישת שלו, “כתינוק שסרח“.50 
יתרה מכך, עצם עיצובו הבימתי של הגולם־מסקין מעמיד את גופו באור קומי, 
גם אם מעורר אמפתיה. שפתיו של מסקין והאזור שסביב העיניים אופרו באדום, 
מה שהדגיש והגדיל את עיניו. כך נוצר לא רק אפקט של תינוק מגודל — כי אם גם 
של ליצן.51 למעשה, ניכר כי ההפקה של “הבימה“ אכן הוסיפה נופך קומי ליצירתו 
גסנר  ג‘ון  התאטרון  מבקר  כשלעצמה.  וטראגי  פיוטי  בטון  השרויה  לייוויק,  של 
שצפה בהצגה בניו יורק בשנת 1948, אכן מצביע על כך שההפקה של “הבימה“ 
וניסה  התנועע  הגולם־מסקין  שבו  האופן  ההומור“.52  ממד  “את  למחזה  הוסיפה 
ללמוד את החיים האנושיים היה בעל מימד קומי מובהק. כך, למשל, בבימוי של 
הרב  בעוד   — המהר“ל  של  לביתו  הראשונה  בפעם  מגיע  הגולם  כאשר  ורשילוב, 
מתכופף ונכנס בדלת, הגולם הולך ישר ונתקע בקיר, והמהר“ל נדרש ללמד אותו 

פינקל, 1980 )לעיל הערה 8(, עמ‘ 20-19.  48
שם, עמ‘ 22.  49

שם, עמ‘ 23-22.  50
זה  צבע  של  לנוכחותו  לרמז  אף  יכול  האדום  הצבע   .111 עמ‘   ,)22 הערה  )לעיל  בן־שאול   51
 C. Schaffer, “Leivick’s כמוטיב במחזה של לייוויק, המשמש ביצירה דימוי לאלימות )ראו
 The Golem and the Golem Legend”, in: P. D. Murphy [ed.], Staging the Impossible: The

 .)Fantastic Mode in Modern Drama, Westport 1992, pp. 144-145
J. Gassner, The Theatre in Our Times, New York 1954, p. 393  52
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להתכופף ולהזדקף.53 חשוב לציין כי לייוויק נמנע במפורש בהוראות הבימוי שלו 
מליצור סיטואציה פיזית־קומית שכזו. במחזה המקורי, הגולם אינו מנסה לעבור 
בדלת הנמוכה. הוא עוצר לפניה — אך לא נתקל בה.54 גסנר מפרש את הביצוע של 

מסקין כך:

תחת  כאילו  מכאני  באופן  המתנהג  אנושית,  התנהגות  המחקה  הגולם   ]...[
ערפול חושים והמבין רק בקושי את עצמו את המשימה שבידיו, הנו דמות 
איכות  יש  זה  מסוג  במחזה  ולקומדיה  מאיימת.  דמות  שהוא  כשם  קומית 
של  האישור-מחדש  בעזרת  הצדה  נדחקת  האימה  מרגיעה;  או  מרפאת 
צחוק.  ידי  על  ביקורת מרוחקת  היכולת שלנו להעביר  אנו, של  אנושיותנו 
אכן, במקום שנהיה מבועתים כהוגן מהגולם, אנחנו יכולים גם לרחם עליו 
על גישושיו חסרי-השכל. ואנו משיגים עליונות על זה שאנו מרחמים עליו, 

כמו גם על זה המשעשע אותנו. 55

מפורש  כמעט  באופן  מתייחסת  ב“הגולם“  הקומי  המימד  את  גסנר  של  הקריאה 
לכתיבתו של הנרי ברגסון, המתארת את הצחוק כתגובה למצבים אשר בהם הגוף 
מתפקד באופן מכאני ונוקשה — בעוד הצוחקים מאשררים את היותם בעלי מימד 
ביחס  זה.56  מימד  הנעדר  מעורר־הצחוק,  לאדם  ביחס  ואנושי  גמיש  זורם,  חיוני, 

לדוגמה המפורסמת שלו על אדם הרץ ברחוב ומועד, כותב ברגסון:

מצחיק אפוא לא השינוי הפתאומי שבמצב גופו של האדם, אלא חוסר־הרצון 
שבשינוי ]...[ אפשר היתה אבן מונחת על דרכו ועליו היה לשנות מהילוכו או 
לנטות מן המכשול. אך מתוך חוסר־גמישות, מתוך פזירות הנפש או סרבנות 
לבצע  השרירים  הוסיפו  המתמדת,  המהירות  או  הגופנית  הנוקשות  הגוף, 
אותה התנועה, בעוד אשר התנאים דרשו אחרת. מטעם זה נפל האיש ומטעם 

זה צוחקים העוברים.57 

פינקל, 1980 )לעיל הערה 8(, עמ‘ 35.  53
לייוויק )לעיל הערה 17(, עמ‘ 33.  54

גסנר )לעיל הערה 52(, )התרגום שלי, י"ל(.  55
להגות של ברגסון אכן הייתה נוכחות גבוהה בתרבות הרוסית המודרניסטית של תחילת המאה   56
 H.L. Fink, Bergson and Russian Modernism, העשרים, בזמן שההצגה בוימה במוסקבה. ראו

Evanston 1999
ה‘ ברגסון, הצחוק, י‘ לוי )תרגם(, ירושלים 1981, עמ‘ 12-11.  57
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מכאן מסיק ברגסון כי המצחיק הוא “הנוקשות שבמכאניות“, ושהצחוק הוא מעין 
“ענישה חברתית“ את הנוקשה:

מה שדורשים החיים והחברה מכל אחד מאתנו הרי זו תשומת־לב ערה תמיד, 
אשר תבחין יפה ברישומי המצב הנוכח, וכן גם גמישות ידועה של הגוף ושל 
הרוח, שבעזרתה נוכל להסתגל אל המצב הנוכח ]...[ נוקשות שבאופי, ברוח 
]...[ אף־על־פי־כן אין החברה  ואף בגוף תהיה איפוא חשודה בעיני החברה 
יכולה להטיל כאן עונש חמרי, כיון שלא פגעו בה באופן חמרי. עומדת היא 
לפני דבר המעורר בה חששות, אבל רק בתורת תופעה — איום־מה, לכל־
כנראה,  הוא,  הצחוק  פשוט.  במחווה  אפוא  תגיב  היא  אף  מחווה.  היותר — 
משהו מסוג זה, מין מחווה חברתי. מתוך שהוא זורק מרה, הריהו מדכא את 
המעשים הקיצוניים ]...[ מגמש הוא את כל שיירי הנוקשות המיכאנית אשר 

יראו על פני גוף החברה.58 

בהקשר שכזה, מובן שהגולם יהיה דמות בעלת פוטנציאל קומי — שכן היא המימוש 
את  המאפשר  רוחני(  או  )נפשי  נוסף  מימד  הנעדר  כמכונה“,  “הגוף  עקרון  של 
הגמישות האנושית. גסנר אכן קורא את הגולם כמשל לעידן המודרני, הטכנולוגי, 
תבונה.59  או  לב  הנעדרות  מכונות  אלו  אולם   — אושר  לצורך  מכונות  על  הנשען 
כאן  מה שמתרחש  שכן   — הפוליטי שבדימוי  המימד  את  מציין  אינו  גסנר  אולם 
הוא גם עיצוב גופו של היהודי החדש כגוף ליצני־קומי, כפיזיות מוחלטת נעדרת 
מימד רוחני־נפשי. עיצוב שכזה חושף מתח לא פתור ביחס לגוף היהודי החדש: 
הקומיות הברגסונית שטמונה בהתנהלותו של הגולם מעוררת תהיות עמוקות על 
המחיר הרוחני, מחיר הגמישות ו“תשומת הלב הערה“ )אם להשתמש בניסוחיו של 
ברגסון(, שעלולה התרבות העברית לשלם עם המצאתו של היהודי החדש — שכן 

יהודי חדש זה מתגלה, באופן לא צפוי, כגולם.
יתרה מכך, הצחוק על הגולם מאפשר להתגבר על האימה שמעוררת במחזה של 
לייוויק האחרּות של מה שנוצר על ידי התרבות היהודית עצמה — אחרות החושפת 
כי הגוף היהודי החדש עדיין לא הוטמע לחלוטין בתרבות, וכי הוא בעל פוטנציאל 
הרסני בעבור אלו שייצרו אותו כדי שיגן עליהם. במילים אחרות, ייתכן כי העיצוב 
הקומי מאפשר — כפי שמתאר זאת גסנר — לרכך את האימה הטראגית שבמחזהו 
של לייוויק דרך כינון יחס של עליונות וריחוק כלפי הגולם. אולם, דווקא מהלך זה 
של ריכוך חושף את מעמדו האמביוולנטי והמאיים של הגולם — זה שיש להרחיקו 

שם, עמ‘ 18-17.  58
גסנר )לעיל הערה 52(, עמ‘ 394.  59
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בעת־ובעונה־ ממנה  ואחר  התרבות  תוצר  שהוא  מכיוון  דווקא  הצחוק  באמצעות 
אחת.

אפוא אמביוולנטיות  חושף  וכליצן  כתינוק  הבימתי של מסקין־הגולם  העיצוב 
ביחס למהפכה הגופנית החדשה. בעוד העולם הדתי־הלכתי של המהר“ל והרוחניות 
העדינה של משיח בן־דוד נתפסים שניהם כאופציות לא רלוונטיות ביצירה, הרי 
מעוצבים   — כולו  היהודי־לאומי  המפעל  אולי,  ועמו,   — החדש  היהודי  של  גופו 
יותר  באופן מעמיק  להבין  מנת  על  זאת,  עם  ברגסונית.  במפתיע כטראגיקומדיה 
את תפקודו הגופני של הגולם־מסקין, יש למקם ביצוע בימתי זה ביחס לביצועים 
האחרים על במת ההצגה — ובעיקר ביחס לגופן של שתי האלטרנטיבות העומדות 
מקיים  אחד  גוף  שבו  שלם,  בימתי  מתחביר  כחלק  רק  והמשיח.  המהר“ל  מולו: 

דיאלוג ומתח מסוים עם גופים אחרים, מקבל הגוף הבימתי את משמעותו. 
כבר במחזה עוצב הגולם כהיפוכו המפורש של המהר“ל מבחינה גופנית:

זקנך ארוך ולבן. שלי — שחור
]...[

לעומתי מה קטן אתה, עלוב.
קטן וגם זקן — ראשך הוא ראש גמד.

ובדברך אליי מתנדנד הגוף,
גם תרעד היד.60

גופו של המהר“ל מעוצב ביחס לגופו של הגולם בסדרה של דיכוטומיות: גבוה/
זו  סדרה  במחזה,  חזק/חלש.  מלא/רזה;  זקוף/כפוף;  שחור/לבן;  צעיר/זקן;  נמוך; 
של ניגודים בימתיים־גופניים מטעינה בעיקר את הדיכוטומיה גופני/רוחני — שכן 
המהר“ל הוא הדמות המייצגת את המימד הרוחני ביצירה באופן המובהק ביותר.61 
ברוך  גילם  )שאותו  המהר“ל  של  גופו  עיצוב  “הבימה“  של  הבמה  על  זאת,  עם 
צ‘מרינסקי, ולאחר מכן — שמעון פינקל( — העוקב אחר הדיכוטומיות הגופניות 
שאותן מציע לייוויק — בפשטות עולה בקנה אחד גם עם דימויי הגוף של “היהודי 
הישן“ )ראו תמונות 5 ו־6(. כך, משמש גופו של המהר“ל בעיקר כייצוג של העבר 

היהודי — הנמצא בעימות בימתי עם הגוף היהודי החדש של הגולם. 
עם  המעומת  נוסף  גוף  לייוויק,  בעקבות  מציעה,  “הבימה“  של  ההצגה  אולם, 
גופו של הגולם: גופו של משיח בן־דוד. בניגוד לגולם, שהנו הגילום של הגופניות 

לייוויק )לעיל הערה 17(, עמ‘ 35.  60
כך, למשל, מתאר המהר“ל כי על מנת לברוא את הגולם הוא היה “ימים ולילות רצופים ]...[   61

מתפשט מעצמי ומהוויות העולם“ )שם, עמ‘ 26(.
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צולע,  הוא  פגום.  פצוע,  בגוף  במחזה  מגולם  המשיח  והבריאה־כביכול,  החזקה 
רגליו מעלות פצעים מרוב נדודים — ובהוראות הבימוי כתוב כי הוא “מתיר את 
הנן  אלו  בימוי  הוראות  וקושרן“.62  וחוזר  סחבות  על  סחבות  חובש  רגלו,  פצעי 
התיאור  של  לפראג(  מרומא  ההתרחשות  זירת  את  )המעביר  בימתי־גופני  מימוש 

התלמודי ממסכת סנהדרין, דף צח, עמוד א:

יתיב?  והיכא  לדידיה.  שייליה  זיל  ליה:  אמר  משיח?  אתי  אימת  ליה:  אמר 
שרו  וכולן  חלאים,  סובלי  עניי  ביני  יתיב  סימניה?  ומאי  דרומי.  אפיתחא 

ואסירי בחד זימנא, איהו שרי חד ואסיר חד.

כבר לייוויק עיצב את רוחניותו של המשיח, אם כן, באופן תאטרוני־גופני: הגוף 
של  לגופו  מנוגד  המשיח  של  גופו  ומיוסר.  פצוע  פגום,  סובל,  גוף  הוא  הרוחני 
הגולם בעיקר דרך הדיכוטומיה בריא/פצוע. העיצוב הגופני של המשיח בהפקת 
“הבימה“ מוסיף סדרה של מורכבויות ליחסים שבין דמות זו לבין הגולם. המוקד 
רובינא לתפקיד המשיח  חנה  בליהוקה של  ספק,  ללא  נעוץ,  אלו  מורכבויות  של 

)ראו תמונה 7(. 
ליהוק נשים לתפקידים גבריים, שהבולט שבהם הוא המלט, החל במאה השמונה 
כפי  למדי.63  מצומצם  היה  זה  תפקידים  ומאגר  מועטה(,  במידה  זאת  )ואף  עשרה 
נשים  ללהק  הייתה  הנטייה  עשרה  התשע  המאה  במהלך  סנליק,  לורנס  שמציין 
לתפקידים של גברים צעירים, עדינים ובעלי גורל טראגי או לתפקידים של דמויות 
“רוחניות“ יותר, כגון שדונים, פיות ממין זכר ומאוחר יותר — פיטר פן.64 הליהוק 
של רובינא לתפקיד המשיח נטוע היטב במסורת תאטרונית זו. דמותו של המשיח 
ב“הגולם“ ללא ספק ממשיכה את שני האפיונים שעליהם מצביע סנליק: הן צעיר 
טראגי מעודן והן דמות שאיננה ממש אנושית, אלא רוחנית יותר מגופנית. ליהוק 
רובינא לתפקיד זה צובע אפוא את הדמות כ“מעודנת“, “רוחנית“ וטראגית — ובכך 

מעמיק את הניגוד בינה לבין הגולם הגופני, הגברי ובעל האיכויות הקומיות.
ואולם ליהוקה הספציפי של רובינא כשחקנית לתפקיד המשיח מטעין תפקיד 
נטען  בימתי  תפקיד  רבים  במקרים  לעיל,  שהזכרנו  כפי  נוספות.  במשמעויות  זה 
במשמעות בעבור הקהל באמצעות התפקידים הבימתיים הקודמים שבוצעו על ידי 
השחקן או השחקנית. מרווין קרלסון מתאר תופעה זו כאינטרטקסטואליות בימתית 

שם, עמ‘ 79.  62
 T. Howard, Women as Hamlet: Performance and Interpretation in בנוגע להמלט, ראו גם  63

Theatre, Film and Fiction, Cambridge 2007
 L. Senelick, The Changing Room: Sex, Drag and Theatre, London 2000, pp. 270, ראו   64

280-283
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תפקידים  ״מרחפים״  לטענתו  שכן,   ,)ghosting( “רפאות“  בשם  אותה  ומכנה 
קודמים כמעין רוח רפאים על הבמה ומטעינים את המתרחש בה במשמעות.65 

אחוזת  לאה‘לה  היה  “הגולם“  לפני  רובינא  של  המשמעותי  הגדול  התפקיד 
במת  על  “הדיבוק“  של  האינטרטקסטואלית  הנוכחות  דרך  ב“הדיבוק“.  הדיבוק 
בן־דוד  בין משיח  זיקות  על הבמה  נוצרות  רובינא  גופה של  “הגולם“ באמצעות 
אותו  מקשר  שחקנית  בידי  המשיח  של  הביצוע  עצם  אכן,  הדיבוקי.  המצב  לבין 
מדברת  אישה  שבה  סיטואציה  הוא  הדיבוק  גם  שכן  ב“הדיבוק“,  הדיבוקי  למצב 
בקולו של גבר. כמו דיבוק — גוף נשי המכיל בתוכו דמות גברית — כך גם גופה 

הנשי של רובינא מגלם את דמותו הגברית של המשיח ודובר בקולו.
יתרה מכך, עבור קהל הצופים של “הבימה“ בראשית המאה, רובינא המגלמת את 
המשיח מאזכרת גם ביצוע בימתי אחר ב“הדיבוק“: זה של חנן, שהפך לדיבוק וחדר 
לגופה של לאה‘לה — וזאת משום שבהפקת “הבימה“ ליהק הבמאי וכטנגוב שחקנית 
בשם מרים אליאס לתפקיד חנן )ראו תמונה 8(.66 אם אחד מביטוייו המרכזיים של 
הדיבוק הנו נוכחות של קול גברי בגוף נשי, הרי המצב הדיבוקי נוכח בהצגה של 
בהופעתו־ כבר  לאה‘לה,  של  בגופה  הדיבוק  להופעת  קודם  הרבה  עוד  וכטנגוב 
הופעתה הבימתית הראשונה של חנן־אליאס. מתוך כך גם חנן מוצג כצעיר אחוז 

דיבוק באופן גופני בעוד אליאס־חנן ורובינא־לאה‘לה משתקפות זו בזו.
אם כן, רובינא בתפקיד המשיח יוצרת זיקה לדמותה של לאה‘לה אחוזת הדיבוק 
שגילמה בעבר ולדמותו של חנן, ההופך לדיבוק, שגילמה אליאס. דמותו הגברית 
ערעור  נוצר  ובכך   — הדיבוקי  למצב  מהדהדת  נשי,  בגוף  המגולמת  המשיח,  של 
בין  ונשמה,  גוף  בין  ונשיות,  גבריות  בין  פנימי  פיצול  המשיח,  של  בגופו  נוסף 
חיים ומוות. יתרה מכך, מכיוון שהמשיח מוצג ביצירה כניגודו של הגולם — מציע 
הגופני,  הגואל  מול  דיבוק  נוסף: המשיח הרוחני בתור  ניגוד  רובינא  הביצוע של 
הגולם  אם  שכן  הדימויים,  שני  של  המבנית  ברמה  גם  מתקיים  זה  ניגוד  הגולם. 
הוא גוף ללא רוח משלו — הרי הדיבוק משמש בדיוק כהיפוך שלו: רוח ללא גוף 

משלה. 

קרלסון )לעיל הערה 5(, עמ‘ 114-112.  65
אף שלליהוק נשים לתפקידי גברים יש, כאמור, תקדימים בתאטרון בראשית המאה העשרים   66
— מרים אליאס מתארת כי כאשר וכטנגוב הציע ללהק אותה לתפקיד חנן )שחמדה, לדבריה( 
הרגילה  המסגרת  את  לנתץ  היה  צריך  תימה,  ואין  הזאת.  האפשרות  על  “תמהו  הסובבים 
ב: בראשית  “איגרת תשובה“,  מ‘ אליאס,  ראו  והמקובלת לצביון דמותו של בחור־ישיבה“. 
הבימה: נחום צמח בחזון ובמעש, י‘ נורמן )ערך(, ירושלים 1966, עמ‘ 82. מכיוון ש“בחור־
בעלילה  הסבוך  מינית  בשל  עלם  אלא  המינית,  התבגרותו  טרם  נער  היה  לא  זה  ישיבה“ 
רומנטית וארוטית — בחירה זו ראויה לציון אף יותר. מאוחר יותר, שחקנים גברים החליפו את 

אליאס בתפקיד חנן. 
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גברי־נשי,  גוף  ביותר:  כאמביוולנטי  מעוצב  כן,  אם  המשיח,  של  גופו־גופה 
גופניות  ושמציע  מגוף  רוח  יותר  שהנו  זה,  גואל  דיבוקי.  עצמו,  בתוך  מפוצל 
שברירית, מעורערת ולא־יציבה משמש אלטרנטיבה ביצירה לגואל הליצני־תינוקי, 
הטראגי־קומי והכושל שהוא יותר גוף מרוח: הגולם. שתי האופציות הגופניות של 

הגאולה, כך נדמה, ספוגות בספק על הבמה.
לסיכום הדברים, בעוד המחזה הלירי והקודר של לייוויק חושף ספקות עמוקים 
ביחס לאפשרות של גאולה גופנית ואלימה ותוהה לגבי המחיר של גאולה שכזו, 
של  הלאומיים  האלמנטים  את  להדגיש  דווקא  ניסה  “הבימה“  אנשי  של  העיבוד 
ושל  כליצן  הגולם  של  הגופני  הביצוע  זאת,  עם  אותם.  ולאשרר  הגולם  מיתוס 
המשיח בתפקיד “קרוס־דֵרסינג“ דיבוקי הופך את “הגולם“ ליצירה אמביוולנטית 
הרבה יותר. אמנם לטון הפיוטי של המחזה נוספו נימות קומיות שאולי לא נמצאות 
את  מלחגוג  רחוקה  כמכלול  היצירה  כי  דומה  אולם  לייוויק,  של  הכתוב  בטקסט 
הגאולה הגופנית החדשה של התרבות העברית המתפתחת. למעשה, הנימה הקומית 
עצמה — שאיננה קיימת במחזה המקורי של לייוויק — היא היא זו החושפת את 

המתחים הטמונים בפרויקט הגופני־לאומי החדש. 
“הגולם“ עיצב את  גם ביחס לאופן שבו  עיניים  זו היא מאירת  אמביוולנטיות 
וכגיבור תרבות. כפי שמציין  מסקין השחקן ככוכב המרכזי של התאטרון העברי 
גרשון שקד, הדמויות שיצרו מסקין ורובינא על במת “הבימה“ היו דמויות בעלות 
“חזון משיחי: מסקין ורובינא וחבריהם העניקו לקהל הצופים את התמצית האנושית 
יתרה מכך, העובדה כי בהצגות  והחזיונות של עם המחפש חלום“.67  של ההזיות 
מאוחרות יותר )“האדמה הזאת“ לאשמן ו“בערבות הנגב“ למוסינזון, למשל( שיחק 
מסקין עצמו את דמות האב המקריב את בנו למען המולדת — והמסיים את ההצגה 
בנאום הרואי — גרם לכך ש“הקהילה תיארה לעצמה, שמנהיגה לעתיד־לבוא צריך 
פשוט  ישר,  עמוק,  קול  בעל  העם,  מכל  ומעלה  משכמו  מסקין:  לאהרן  להידמות 

ומזעזע בעוצמת הרגשות שהוא מעביר“.68
על פי פינקל, “גולמיותו“ של מסקין רדפה אותו בתפקידיו המאוחרים עד כי 
נאבק להשתחרר ממנה.69 אין ספק כי היבטים מסוימים של “גולמיות“ זו של מסקין 
— הגובה, מבנה הגוף, עומק הקול — אכן היוו פרדיגמה גופנית ליהודי החדש.70 

ג‘ שקד, ספרות אז, כאן ועכשיו, תל אביב 1993, עמ‘ 83.  67
שם, עמ‘ 82.  68

פינקל 1980 )לעיל הערה 8(, עמ‘ 30.  69
הקריירה של מסקין כשחקן כללה מנעד רחב ומורכב הרבה יותר של תפקידים מאשר אלו   70
המרכזיים  המהלכים  אחד  את  להתוות  מנסה  כאן  הניתוח  הדיון.  לצורכי  כאן  המצוינים 
בקריירה של מסקין, אך איננו מתיימר לתת דין וחשבון מקיף למסלול חיים מלא של שחקן, 
אשר הרפרטואר שלו בהכרח מורכב ממכלול תפקידים שאינם מתגבשים לכדי תמונה אחת 
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אולם גופו של הגולם, כפי שראינו, לא זוכה ליחס פשוט כלל ועיקר על הבמה: 
הוא גם גוף ליצני וגוף תינוקי באותה המידה. 

יתרה מכך, התפקיד המרכזי הבא של מסקין ב“הבימה“, לאחר “הגולם“, דורש 
גברית  מנהיגות  של  כמודל  זה  שחקן  של  עיצובו  תהליך  על  מיוחדת  התעכבות 
הלא־ גלגוליו  את  חשף  שהוא  מכיוון  בעיקר   — המתפתחת  העברית  בתרבות 
1928 לוהק מסקין על ידי הבמאי  צפויים של הגולם בקריירה של מסקין. בשנת 
אלכסיי דיקי לתפקיד פייגה־לאה בהצגת “האוצר“ על פי שלום עליכם. במשחקו 
את הבלבוסטע היידית השיג מסקין גדול־הגוף )שלוהק מלכתחילה, מעניין לציין, 
)ראו  בהופעתו  חריף  קומי־גרוטסקי  אפקט  כצפוי,  הקצב(,  לייזר־וולף  לתפקיד 
תמונה 9(.71 כפי שמציין לורנס סנליק, למן הרגע שבו התקבע בתאטרון המערבי 
בפעמים  שנוצר  האפקט  סדיר,  באופן  נשים  תפקידי  יותר  ישחקו  לא  גברים  כי 
פיטר  ומשעשע.72  בורלסקי  היה  אכן  נשים  שיחקו  זאת  בכל  שגברים  המועטות 
וגוף   )mind( נפש  כך ש“הרעיון של  על  מצביע  זה  קומי  אפקט  כי  טוען  אקרויד 
הטובה  התגובה  שאולי  וחרדות  זיכרונות  מעורר  הנשית  התלבושת  תחת  גבריים 
על  שכתב  בביוגרפיה  המקדיש  פינקל,  שמעון  ואכן,  צחוק“.73  היא  עבורן  ביותר 
מסקין שני עמודים תמימים להחלטה ללהק אותו לתפקיד אישה ולתהליך העבודה 
של מסקין על התפקיד, מסיים את התיאור המפורט בהערה שההומור בה אך בקושי 
מסווה את המתח העולה מביצוע הדראג של גבר בבגדי אישה: “מסקין הביע כל 
כך הרבה חיוניות, חן והזדהות עם הדמות שגילם, עד כי היינו, אנחנו הפרטנרים 

שלו על הבמה, באים לפעמים לידי ספק בנוגע למין שלו ]...[“.74

וחד־משמעית. לרשימת התפקידים המלאה של מסקין, ראו פינקל, שם, עמ‘ 255-253.
פינקל, שם, עמ‘ 68.  71

סנליק )לעיל הערה 67(, עמ‘ 258.  72
 P. Ackroyd, Dressing Up, Transvestism and Drag: The History of an Obsession. New York  73

p. 102 ,1979 )התרגום שלי, י“ל(.
בביוגרפיה  הרי  זה,  מפורט  תיאור  לעומת  כי  לציין  מעניין   .)8 הערה  )לעיל   1980 פינקל,   74
שלו על רובינא, פינקל אינו מזכיר כמעט את התפקיד שעשתה ב“הגולם“ ואינו עוסק כלל 
בעובדה כי מדובר פה באישה המשחקת גבר )ראו ש‘ פינקל, חנה רובינא: מונוגרפיה על רקע 
זכרונות, תל אביב 1978, עמ‘ 56, 67(. כך, בעוד גבריותו של מסקין נמצאת באופן מתמיד 
במתח עם התפקיד הנשי שהוא מבצע, הרי נשיותה של רובינא נעלמת כמעט לחלוטין בתוך 
תפקיד המשיח. אכן, קייט דובי מצביעה על כך שקיים שוני עמוק בין המשמעות התרבותית 
הניתנת לרוב לגילום גברים בידי נשים לבין זו הניתנת לתופעה ההפוכה, והמקובלת יותר, 
תחת  “נעלם“  לרוב  השחקנית  של  הנשי  הגוף  דובי,  לטענת  גברים.  בידי  נשים  גילום  של 
התלבושת הגברית, מכיוון שאין שום פרדיגמה ממוסדת עבור קריאת סיטואציות שבהן נשים 
יש היסטוריה ארוכה, המשתרעת  זאת,  מתחזות לגברים. לגברים המתחזים לנשים, לעומת 
“טוטסי“  דוגמת  )ביצירות  ולטלוויזיה  לקולנוע  ועד  ורומא  יוון  מאז התאטרון הקלאסי של 
ו“חמים וטעים“ או בקריירה של דיים עדנה, למשל(: “התופעה של גברים המתחזים לנשים 
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תחנה  ספק  ללא  הוא  ב“האוצר“  פייגה־לאה  בתור  מסקין  של  הדראג  תפקיד 
מפתיעה בתהליך עיצובו כמודל מדומיין של “מנהיגה לעתיד לבוא“ של הקהילה 
העברית בארץ ישראל. בעוד “האדמה הזאת“ ו“בערבות הנגב“ — שבהן אכן יצר 
העוסקות  דרמטיות  יצירות  הן   — העתיד  עבר  אל  המצביעה  מנהיג  דמות  מסקין 
והן  “הגולם“  הן  ישראל,  בארץ  העברית  התרבות  של  והלוחם  החלוצי  בהווה 
“האוצר“ ממוקמים בעבר המסורתי של התרבות היהודית. הגילום של מסקין את 
פייגה־לאה משתתף למעשה בשיח יהודי מודרני אשר נטה, למן ההשכלה, לייצג 
את האישה היהודייה המסורתית בתור גברית, שתלטנית וכוחנית.75 לאחר שהפך 
לגיבור תרבות בעקבות “הגולם“, נדמה כי כאשר מושלך הגוף הגברי של מסקין, 
המשמש מודל לגוף “היהודי החדש“, אל העבר המסורתי — הוא יכול לייצר אחד 

משניים: גולם או בלבוסטע.
הן מסקין והן רובינא צמחו להיות גיבורי תרבות המשתתפים בייצור של תרבות 
עברית חדשה וגוף יהודי חדש. בכך, כפי שציין שקד, על הבמה הם אכן הצביעו 
אל עתיד שאליו שאפו גם הצופים. אולם בתהליכי הצמיחה של מסקין ושל רובינא 
אמביוולנטי  שלב  שניהם  עברו  החדש,  הלאומי  הגוף  של  הייצוגי  התפקיד  לתוך 
יותר, שבו גופם היווה צומת למתחים ומשברים בין גוף לרוח, בין גבריות ונשיות 
פרדוקסלי,  באופן  ופייגה־לאה.76  הגולם  והמשיח,  לאה‘לה  ועבר:  עתיד  ובין 
כוכבים  של  למעמד  דרכם  את  סללו  עמם,  ביותר  למזוהים  הפכו  אלו  תפקידים 
וגיבורי תרבות, וממנו הפגינו ביצועים חד־משמעיים יותר ביחס לגוף של ההווה 
שבו  ופורה  רב־משמעי  מעבר  רגע  כן,  אם  משמש,  “הגולם“  והישראלי.  העברי 
שאלת הגאולה הגופנית נשאלת דרך עבר מסורתי, ואילו הגוף הבימתי, המצביע 

על העבר ועל העתיד בעת ובעונה אחת, מסרב לספק תשובות פשוטות.

מספקת, בקיצור, מה שנדמה כמקור בלתי נדלה של היקסמות מכיוון שבשונה מתופעת הנשים 
המתחזות לגברים, הגבר שעוטה על עצמו את ה‘הפך‘ שלו לא נמחק בה־בעת על ידו“ )ראו 
 K. Dovy, “Female Impersonation: The Discourse of Camp”, in: J.G. Reinelt and J.R.
Roach (eds.), Critical Theory and Performance, Ann Arbor 1992, pp. 233-237. ראו גם 
אקרויד ]לעיל הערה 73[(. עם זאת, אין הליהוק של אישה לתפקיד גבר חסר משמעות בימתית 
ניתן לנסח זאת כך שבעוד הגוף הנשי של רובינא איננו עומד בהכרח בניגוד או  לחלוטין. 
במתח חריף לדמות הגברית שהיא משחקת, כמו הגוף הגברי של מסקין ביחס לדמותה של 

פייגה־לאה, הוא עדיין מתפקד כמעין “הערה“ על דמות זו, משמש לה רק כגוון.
 N. Seidman, “The Ghosts of Queer Loves Past: Ansky’s ‘Dybbuk’ and the Sexual ראו   75
 Transformation of Ashkenaz”, in: D. Boyarin, D. Itzkovitz and A. Pellegrini (eds.), Queer

Theory and the Jewish Question, New York 2003, pp. 229, 237-238
לדיון נוסף בזיקות שבין לאה‘לה־רובינא, חנן־אליאס ופייגה־לאה־מסקין, בכל הנוגע לייצוגי   76
מגדר, ראו ש‘ זר־ציון, “אילוף הסוררת: האשה כאיקונה אלגורית בתיאטרון העברי“, תיאטרון, 

5 )2001(, עמ‘ 45-42.
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״נו... עשינו קצת מסורת״
מסורת מומצאת ובעיית העבר בתרבות העברית

חזקי שוהם

א. המצאת מסורות — עבר, הווה ועתיד
בעיית תפקידו של  היא  ביותר בתרבות העברית החדשה  הנחקרות  אחת הבעיות 
והמחקר  ההגות  ספרות  במרבית  ואולם,  זו.  תרבות  של  בבנייתה  היהודי  העבר 
הענפה הדנה בנושא לא ניתנת הדעת לתפקידיו של מושג המסורת בכינון התרבות 
באופן  להבחין  נהגה  החברה  במדעי  שמקורה  ותיקה  מחשבתית  מסורת  החדשה. 
דיכוטומי בין מסורת ומודרניות, כשני מושגים המוציאים זה את זה, וכשני סדרים 
של  כניסוחו  המסורת,  אחת.  בכפיפה  לדור  יכולים  שאינם  חלופיים  חברתיים 
ומעניקה לגיטימציה  ובר, מבוססת על פעולה חברתית מכוחו של ההרגל בלבד, 
העבר  עם  שלהם  הרצף  בסיס  על  תרבותיות  ולפרקטיקות  חברתיים  להסדרים 
בלבד. המודרנה, לעומת זאת, מבוססת על פעולה חברתית רציונלית, וההסדרים 
החברתיים והפרקטיקות התרבותיות שלה שואבים את כוחם מההתאמה ההגיונית 
שלהם להווה, על בסיס חשיבה רציונלית של אמצעים או מטרות. כהמשך לכך, 
מסורתית  מחברה  מעבר  כתהליכי  מודרניזציה  תהליכי  לאפיין  נהגה  זו  מסורת 

לחברה מודרנית, בעוד המסורת לא הוגדרה אלא על דרך השלילה.1 

 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, Translated למשל:  ראו   1
 by A.M. Henderson and Talcott Parsons, London [1947] 1964, pp. 115-118; Karl
 Mennheim, From Karl Mannheim, Kurt H. Wolf (ed.), New York 1971, pp. 152-153;
 .Shmuel N. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, New York 1983, pp. 98-114
 P. Heelas, P. Morris and S. Lash :לדיון ולביקורת, ראו בעיקר במאמרים המקובצים בקובץ
Detraditionalization, Cambridge 1996 ,(.eds); וכן: אבי שגיא, אתגר השיבה אל המסורת, 

תל אביב 2003, מבוא.

-1908( המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט שלי: חזקי שוהם, “חגיגות פורים בתל־אביב   *
עממית  בתרבות  ציבורית  וספירה  מסורת  סמלים,  של  במשמעותם  מחודש  עיון   :)1936
ופרופ‘  שגיא  אבי  פרופ‘  בהדרכת  נכתבה  העבודה  תשס“ו.  בר־אילן,  אוניברסיטת  ציונית“, 

ז‘אק ארנפרוינד.
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במוטיבים  רק  לא  מסיבי  שימוש  נעשה  הציוני  הפרויקט  במסגרת  ואולם, 
מסורתיים מהעבר היהודי אלא במושג המסורת עצמו כאבן יסוד חשובה ליצירת 
להלן,  שנראה  )וכפי  מובהק  מודרניזציה  בתהליך  שמדובר  אף  החדשה,  התרבות 
המסורת,  מושג  של  פוזיטיבית  תאוריה  בהעדר  ברם,  כך(.  בשל  דווקא  אולי 
של  הופעתו  הומשגה  כלל  בדרך  ביותר,  ראשוניים  מספר,  מחקרים  למעט  הרי 
“קישוט“,  כגון  שיפוטים  באמצעות  החדשה  העברית  התרבות  בלב  זה  מושג 
“אינסטרומנטליזציה“, “נסיגה“, או אף כפרדוקס לוגי, וזאת בשל “געגועים“ לבית 
להציע  נעשה מבלי  הדבר  קולוניאליים.  לצרכים  או  אבא מצד החלוצים, למשל, 
ניתוח של ממש לדינמיקה ההיסטורית שיצרה את הצורך במושג המסורת ולאופני 

פעולתו במרחב הציבורי.2 
בתהליכי  המסורת  מושג  של  החשוב  תפקידו  את  להמחיש  אבקש  זה  במאמר 
מודרניזציה, באמצעות ניתוח מושגי של מסורות מומצאות, וחגיגות הפורים בתל 
אביב המנדטורית — ה“עדלידע“ — ישמשו כמקרה מבחן. לפי הצעתי, יש להתייחס 
כמקור  המסורת  על  מדברים  שבו  לאופן  דהיינו  המסורת,  סביב  לשיח  ברצינות 
לגיטימציה של פעולה חברתית, של פרקטיקות תרבותיות ושל סדרים חברתיים. 
זאת, להבדיל ממה שנהוג לכנות “השיח המסורתי“, דהיינו ניסיון לטעון בעד או 
הדיכוטומי  הדוקטרינרי  מהדיון  בהרבה  חרג  המסורת  שיח  עצמה.3  המסורת  נגד 
והצר בדבר שלילתה או חיובה של המסורת, ומוקד ענייננו כאן הוא ניסיון להבין 

ראו למשל: אניטה שפירא, יהודים חדשים יהודים ישנים, תל אביב 1997, עמ‘ 174-155, 217-  2
247, 275-248; אמנון רז־קרקוצקין, “גלות בתוך ריבונות: לביקורת שלילת הגלות בתרבות 
הציונית“, תיאוריה וביקורת, 4 )1993(, עמ‘ 55-23; שמואל נח איזנשטט, “המאבק על סמלי 
הזהות הקולקטיבית ועל גבולותיה בחברה הישראלית הבתר־מהפכנית“, פנחס גינוסר ואבי 
בראלי )עורכים(, ציונות — פולמוס בן־זמננו: גישות מחקריות ואידיאולוגיות, באר שבע 1996, 
עמ‘ 30-1; יוסף גורני, “‘שלילת הגלות‘ והשיבה אל ההיסטוריה“, שמואל נח אייזנשטט ומשה 
ליסק )עורכים(, הציונות והחזרה להיסטוריה: הערכה מחדש, ירושלים 1999, עמ‘ 360-349; 
משה ליסק, “החזרה להיסטוריה: ממד הזמן בתפיסות אידיאולוגיות של התרבויות הפוליטיות 
והחזרה  הציונות  )עורכים(,  ליסק  ומשה  אייזנשטט  נח  שמואל  ישראל“,  ובמדינת  בישוב 
להיסטוריה: הערכה מחדש, ירושלים 1999, עמ‘ 494-480; יעקב כ“ץ, לאומיות יהודית: מסות 
אבן־ איתמר  ראו  הדופן,  ליוצאי  ועוד.   ;167-155  ,108-85 עמ‘   ,1979 ירושלים  ומחקרים, 
זהר, “הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ־ישראל, 1948-1882“, 
קתדרה, 16 )1980(, עמ‘ 189-165; יעקב שביט, “הרובד התרבותי החסר ומילויו: בין ‘תרבות 
בארץ־ישראל“,  הלאומית  העברית  בתרבות  לא־רשמית‘  עממית  ל‘תרבות  רשמית‘  עממית 

בנימין זאב קדר )עורך(, התרבות העממית, ירושלים תשנ“ו, עמ‘ 345-327. 
 John B. Thompson, “Tradition and Self in a Mediated ראו  המסורת,  שיח  מאפייני  על   3
 World”, Detraditionalization, P. Heelas, P. Morris and S. Lash (eds.), Cambridge 1996,

pp. 89-108
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את אופן תפקודה של המסורת בעיצוב הספירה הציבורית של הלאום היהודי החדש 
בארץ ישראל המנדטורית, ולא את האידאולוגיה המסורתית — המסורתנות.4

הביטוי “מסורת מומצאת“ הוענק על ידי ההיסטוריון אריך הובסבאום לגל של 
פרקטיקות תרבותיות — פוליטיות, מסחריות, אמנותיות ועוד — שנוסדו והוגדרו 
מתחילתן כמסורת, למן השליש האחרון של המאה התשע עשרה. למעשה, בתקופה 
כמנגנון  הציבורית  בספירה  המסורת  מושג  בכוחו של  עלייה משמעותית  חלה  זו 

המכונן לגיטימציה של סדר תרבותי, חברתי ופוליטי.5
ואולם, הובסבאום סבר שיש להבחין באופן גורף בין מסורות מומצאות ומסורות 
אותנטיות. למעשה, הבחנה זו משקפת הנחה של הדיכוטומיה בין מסורת ומודרנה 
הביטוי  ההיסטוריים.  הנתונים  על  זו  דיכוטומיה  של  וכפייתה  מאליה,  כמובנת 
“מסורת מומצאת“ מוצג כאוקסימורון, כתופעה לא הגיונית ובלתי אותנטית, ואף 
אינטרסנטית; מושג המסתבך בסתירות לוגיות כאשר הוא מערב מין בשאינו מינו — 
מסורת )ספונטנית, לא רפלקסיבית, אותנטית( והמצאה )מודרנית, מכוונת, מודעת 
סביב  השיח  את  ברצינות  לקח  לא  הובסבאום  מניפולטיבית(.6  ולפיכך  לעצמה, 
המסורות המומצאות, ולכן, למשל, הוא מתעלם מהתייחסות שיח המסורת לעתיד. 
אלא שלמעשה, תוארו אצלו שני סוגים של מסורות מומצאות: מחד גיסא, מסורות 
שהתיימרו ליצור רצף עם עבר רחוק, לעתים פיקטיבי, כמו למשל ייסוד טקס החלפת 
משמרות המלכה במהלך שנות השישים של המאה התשע עשרה, בטענה שמדובר 
בהמשך של פרקטיקה עתיקה בימי הביניים. מאידך גיסא, היו מסורות שלא התיימרו 
להיות  שהפכה  המלכה,  גביע  על  כדורגל  משחקי  הנהגת  למשל  כמו  כזה,  לרצף 
מסורת זמן קצר ביותר לאחר ייסודה, ללא כל אחיזה בעבר שקדם לה. במקרה הזה, 
הדיבור על הפרקטיקה החדשה כמסורת נועד להעניק לה לגיטימציה שתאפשר לה 
להימשך לעתיק הרחוק. כלומר, היו מסורות שנוסדו בניסיון ליצור רצף של ההווה 
עם העבר, ולעומתן מסורות אחרות שניסו דווקא ליצור רצף של ההווה עם העתיד. 

 Edward Shils, Tradition, Chicago 1981, p. 54; Hans-George Gadamer, ראו  זו,  להבחנה   4
 Truth and Method, Translated by J. Weinsheimer and D. G. Marshal, New York 2002, pp.
280-281; מנהיים )לעיל הערה 1(. לשני ניסוחים מעט שונים )מזה שננקט כאן, וגם זה מזה( 
של ההבחנה בין המסורת עצמה כתופעה ראלית ובין היטלים אידאולוגיים הכרוכים במושג, 
ראו שגיא )לעיל הערה 1(, מבוא; אבי שגיא, המסע היהודי־ישראלי: שאלות של תרבות ושל 

זהות, ירושלים 2006, פרק 4.
 Eric J. Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), The Invention of בקובץ:  המאמרים  ראו   5

Tradition, Cambridge 1983. וכן: שילס )הערה קודמת(, עמ‘ 204-202.
 Anthony David Smith, ראו הובסבאום )הערה קודמת(, עמ‘ 14-1. לביקורת על הובסבאום, ראו  6
 “The Nation: Invented, Imagined, Reconstructed”, Millennium: Journal of International
 Studies, 20 (3) (1991), pp. 353–368; Regina Bendix, In Search of Authenticity: The

Formation of Folklore Studies, Madison 1997, p. 211; תומפסון )לעיל הערה 3(.
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למעשה  כי  חשף   — מסורת   — המושג  באותו  הפרקטיקות  סוגי  שני  של  השימוש 
מושג זה מקשר לא רק בין עבר והווה, אלא בין עבר, הווה ועתיד. 

ניסיון  שיקף  לא  המסורת  מושג  וממשיכיו,  ובר  להשקפת  בניגוד  כלומר, 
להכפיף את ההווה לטובת העבר, אלא ניסיון דינמי לקשור בין שלושת ממדי הזמן 
ליצירת זהות לכידה בעולם מתועש המשתנה במהירות ומאיים על לכידותה של 
הזהות הקולקטיבית. הניסיון הזה ִאפשר מודעות להיות המסורת מעשה ידי אדם, 
הסנטימנטלית  ההנחה  את  לקבל  שאין  כשם  הצרכים.  לפי  להשתנות  וליכולתה 
שהמסורת האותנטית היא ספונטנית, וכביכול מתקיימת מאליה — כך יש לדחות 
את המבט על המסורת המומצאת כבלתי אותנטית רק בגלל המודעות המוקצנת 

שלה להיותה מעשה ידי אדם, ולהיותה חלק מפרויקט המודרנה.
בדברים להלן אבקש להתמקד בשיח סביב המסורות המומצאות ולנתח ברצינות 
כפי  וההמצאה — לא כאוקסימורון,  רכיבי המושג — המסורת  בין שני  היחס  את 
גובר  אינו  המושגים  בין  הקיים  המתח  כי  אטען  להלן  הובסבאום.  אותם  שהניח 
וכמכונן  זהות  כמגדיר  המסורת  מושג  של  עלייתו  וכי  המשותפת,  תשתיתם  על 
לגיטימציה של סדר חברתי, תרבותי ופוליטי, מאפיינת דווקא תרבויות מודרניות 
מבחן  כמקרה  כאן  שישמש  המקרה  מודרניזציה.  בתהליכי  הנמצאות  כאלה  או 
להמצאת מסורת הוא חגיגות הפורים בתל אביב המנדטורית ושיח המסורת סביבן. 
שיקגו,  אסכולת  יוצאי  האנתרופולוגים  של  עבודותיהם  בעקבות  אלך  תאורטית, 
והראו  היסטורית,  סינגר, שזיהו את המסורת עם תודעה  ומילטון  רוברט רדפילד 
ִקדמה, כלומר תודעה של התפתחות  כי מסורות רבות פועלות מתוך תודעה של 
זמן,  וקיפאון. רק חברה שאין לה תודעת  ולא מתוך תודעה של קיבעון  וצמיחה, 
דהיינו “חברה פרימיטיבית“ )לו התקיימה כזו(, יכולה הייתה להיות חברה נטולת 
מסורת.7 כפי שנראה להלן, גישה זו מתאימה במיוחד לתיאור המסורות המומצאות 

של הפרויקט הציוני. 
במיוחד  רבות,  מסורות  הומצאו  ישראל  בארץ  היהודי  ביישוב  גם  ואכן, 
באנגליה  כמו  בדיוק  המנדט.  שלטון  כינון  עם  הראשונה,  העולם  מלחמת  לאחר 
רצף  הנחת  תוך  הומצאו  מהמסורות  חלק  המערב,  ארצות  ובשאר  הוויקטוריאנית 
פרשני כזה או אחר בין העבר הרחוק להווה, כמו חנוכה וחגיגות זיכרון הביכורים; 
השנה  יום  חגיגות  למשל  כמו  כזה,  רצף  לכונן  התיימר  לא  כלל  אחר  חלק  בעוד 
לקק“ל, יום הצהרת בלפור וציון יום מותו של הרצל.8 בכמה מסורות שולבו תודעות 

 Robert Redfield and Milton Singer, “The Cultural Role of Cities”, Richard ראו למשל:   7
 Sennett (ed.), Classic Essays on the Culture of Cities, New York 1969, pp. 206-232;

Robert Redfield, Peasant Society and Culture, London 1960, p. 59
 Charles Liebman and Eliezer Don-Yihiya, Civil ראו:  הציונית,  המסורות  המצאת  על   8
 Religion in Israel, Berkley 1983; Yael Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory
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הרצף וההמצאה, כמו ל“ג בעומר וט“ו בשבט. חגיגות הפורים בתל אביב התייחדו 
בחידוד המתח בין רצף ותמורה, שכן בשיח סביבן הייתה נוכחות משמעותית לכל 

אחת מהמגמות, כפי שנראה כאן.
במקביל להמצאת המסורות העשירה, התקיים ויכוח ציבורי בקרב הוגים, אמנים 
ויזמי תרבות בשאלת המצאת המסורות, או ההנדסה התרבותית. דמויות מרכזיות 
בהשפעת  טענו,  טבנקין,  יותר  ומאוחר  ברנר  גורדון,  א“ד  התבלטו  שבהן  רבות, 
תפיסות נארודניקיות־טולסטויאניות, שהתרבות החדשה יכולה לצמוח רק מלמטה, 
ולא באמצעים מלאכותיים,  את האדמה,  העובדות  אינטימיות  קבוצות  באמצעות 
כלומר לא על ידי ארגון ממסדי של טקסים ציבוריים. אחרים, כמו ביאליק ודוד 
מלץ, טענו שאי אפשר ליצור תרבות חדשה ללא ממד מלאכותי כלשהו, כלומר 
בדיון  בהרחבה  זעירא, שעסק  מוטי  ההיסטוריון  תרבותית.  הנדסה  ללא ממד של 
אל  חרג  הדיון  כמובן,  שלמעשה,  )אף  העובדת  ההתיישבות  במסגרת  שהתרחש 
מחוצה לה(, ציין שאלו ואלו עסקו בפועל בהמצאת מסורות ובהנדסה תרבותית, בין 
אם הודו בכך ובין אם לא.9 במקרה של חגיגות הפורים, שהתרחשו בסביבה עירונית 
בתהליכי תיעוש, שהאינטימיות החברתית ועבודת האדמה היו ממנה והלאה, לא 
הוטל בספק הצורך בהמצאה מלאכותית של מסורות ובהנדסה תרבותית, שנועדו 

לייצוב השליטה בספירה הציבורית.

ב. רצף ותמורה בחגיגות הפורים בתל אביב
הציבוריים  הריטואלים  למרבית  ביחס  ייחודיות  היו  אביב  בתל  הפורים  חגיגות 
המשמעותית  המומצאת  המסורת  היו  הן  ראשית,  המנדטורי.  ביישוב  שהומצאו 
העירונית־בורגנית,  הציונות  את  חגגה  אלא  בעיר,  נוצרה  רק  שלא  היחידה 
הציונית.  האזרחית  ובדת  באידאולוגיה  משמעותי  ביטוי  קיבלה  לא  כלל  שבדרך 
שנית, במהלך החג התרכזו בעיר מספרים עצומים של מבקרים ותיירים, שהגיעו 
ברמה  כלומר,  והגילים.  העדות  המגזרים,  מכל  בארץ,  היהודי  היישוב  רחבי  מכל 

and the Making of Israeli National Tradition, Chicago and London 1995; יפה ברלוביץ, 
להמציא ארץ, להמציא עם: תשתיות ספרות ותרבות ביצירתה של העליה הראשונה, תל אביב 
 Yaakov Shavit and Shoshana ראו  הציבורי,  הריטואל  בתחום  לענייננו  ובמיוחד  תשנ“ו; 
 Sitton, Staging and Stagers in Modern Jewish Palestine: The Creation of Festive Lore in
a New Culture, 1882-1948, Detroit 2004 ; אבנר בן־עמוס, “במעגל הרוקד והמזמר: טקסים 
וחגיגות פטריוטיים בחברה הישראלית“, אבנר בן־עמוס ודניאל בר־טל )עורכים(, פטריוטיזם: 
אוהבים אותך מולדת, תל אביב 2004, עמ‘ 315-275. על הטרנספורמציה שחלה בתחום לאחר 

מלחמת העולם הראשונה, ראו בן־עמוס )שם(.
ראו מוטי זעירא, קרועים אנחנו, ירושלים 2002, למשל עמ‘ 88-85, אך למעשה לכל אורך   9

הספר. גם שביט וסיטון עומדים על כך, ראו שביט וסיטון )הערה קודמת(, עמ‘ 9-3.
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המספרית מדובר היה באירוע הציבורי הגדול ביותר והחזק ביותר בחיי היישוב. 
וזאת, למרות החריגּות הבולטת של המסרים הנהנתניים והקפיטליסטיים שהופצו 
באמצעות קרנבל הפורים, לעומת האתוס הציוני הפוריטני והחלוצי. בעקיפין נחגג 
יחד עם החופש  בקרנבל גם עצם קיומה של תל אביב, העיר העברית הראשונה, 
שהציעה לקיום היהודי המודרני במסגרת הפרויקט הציוני.10 ואולם, כפי שהראיתי 
במקום אחר, לשיח המסורת היה תפקיד מכריע בכינון האירוע כאתר הבניית זהות 

ציונית.11
תל  אירוע  בשל  בוטל  )אך   1920 בשנת  להיערך  אמור  היה  הראשון  הקרנבל 
את  להמשיך  האם  דיון  במסגרת  ב־1924,  וכבר  השנה(,  אותה  של  אדר  בי“א  חי 
הקרנבל, נימוקם הקולני ביותר של תומכיו היה אחד משניים: או שהוא הפך כבר 
של  כוחו  גַדל  השנים  במהלך  לכזו.  להפוך  אמור  או  עומד  שהוא  או  למסורת; 
התכנון  הכספית,  ההשקעה  המשתתפים,  מספרי  מבחינת  לינארי  בטור  הקרנבל 
המהודק, וגם מבחינת תודעתם של המשתתפים ומבקרי התרבות, שמדי שנה טענו 
כי בקרנבל חל שיפור ניכור לעומת השנה שעברה. ואולם, העלייה המתמדת בכוחו 
קבוע  כסעיף  הוכנס  שלא  מפני  מביטולו,  החוששים  את  הרגיעה  לא  הסימבולי 
 ,)1928-1925( הקק“ל   ,)1924-1921( הקפא“י   — אותו  שארגנו  הגופים  בתקציב 
ולמן 1928 העירייה. מדי שנה נפוצו שמועות על ביטולו האפשרי, שנענו במחאות 
ועליה חתמו אינטלקטואלים,  ביאליק  וחריפות, כבעצומה הבאה שניסח  קולניות 

אמנים וסופרים:

לדבר  כבר  שהפכו  בפורים,  החגיגות  ביטול  את  הדעת  על  להעלות  אין 
לתועלתם  יהיה  אשר  אמיתי,  עממי  לחג  לההפך  עשויות  והן  שבמסורת 
תוכן  לו  לשוות  החג  אולם מחובתם של מסדרי  העם.  המוני  ולהנאתם של 

על קרנבל הפורים, ראו בתיה כרמיאל, תל־אביב בתחפושת וכתר: חגיגות פורים בשנים 1912-  10
 Anat Helman, “Two Urban Celebrations in Jewish Palestine”,  Journal ;1999 1935, תל אביב
of Urban History, 32, 3 (2006), pp. 380-403; ענת הלמן, אור וים הקיפוה: תרבות תל אביבית 
בתקופת המנדט, חיפה 2007, עמ‘ 91-84; יוסי גולדברג, “התפתחות תשתית התיירות בתל 
אביב בתקופת השלטון הבריטי )1948-1917(“, עבודת מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן, תשס“ה, 
ומהדוקטרינה  האזרחית  מהדת  הציונית־עירונית  האידאולוגיה  היעדרות  על   .109-92 עמ‘ 
 Ilan S. Troen, Imagining Zion: ;29 ‘הציונית, ראו למשל ליבמן ודון־יחיא )לעיל הערה 8(, עמ
 Dreams, Designs and Realities in a Century of Jewish Settlement, New Haven 2003, p.
112; יעקב שביט, “מדוע לא חבשו בתל אביב כיפה אדומה? בין אידאליזם לראליזם בפרשנות 
של תולדות הישוב : תל אביב כמשל“, אבי בראלי ונחום קרלינסקי )עורכים(, כלכלה וחברה 

בימי המנדט, 1948-1918, שדה בוקר תשס“ג, עמ‘ 78-59.
ראו ספרי: חזקי שוהם, מרדכי רוכב על סוס: חגיגות פורים בתל אביב )1936-1908( ובנייתה   11

של אומה חדשה )בדפוס(, פרק 11; וכן: שוהם )לעיל הערת כוכבית(, עמ‘ 400-377. 
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ומשקל אמנותי; לשכללו ולשפרו, הן מבחינת צורתו החיצונית והן מבחינת 
החומר הספרותי והמוסיקלי המוגש לחוגגים.12

שיח המסורת היה חלק בלתי נפרד מהצידוק לעריכת החגיגות, ובצדו גם התועלת 
לדבר שבמסורת  כבר  הגם שהחגיגות הפכו  זו,  לפי עצומה  הציבור.  וההנאה של 
ותוך אכיפת סטנדרטים  זמן ומשאבים ציבוריים,  — הרי רק בהשקעה ראויה של 
תרבותיים מחמירים, ניתן יהיה להפוך אותן אף ל“חג עממי אמיתי“. כלומר, על 
למותר  בעתיד.  גם  להתקיים  להמשיך  שתוכל  כדי  ולהשתכלל  להוסיף  המסורת 
בהחלט   — החגיגות  ביטול   — הדעת“  על  להעלות  “אין  שאותו  הדבר  כי  לציין 
הועלה על הדעת, והדגיש את תלותו של קיום המסורת במעשי בני האדם וביכולת 

השליטה שלהם בעיצוב הספירה הציבורית.
של  השונים  ההשפעה  ובמקורות  החגיגות  בצורת  בפירוט  דנתי  אחר  במקום 
הייתה  לא  החגיגות,  של  הפרקטיקה  שמבחינת  לומר  צריך  לענייננו,  עיצובן. 
השפעה רבה לעבר היהודי, בדמות צורות החגיגה המסורתית של פורים, שבדרך 
כלל התרחשו בספירה ציבורית־למחצה )בתי כנסת או בתי גבירים(, וכללו מוטיבים 
היפוכיים מסוגים שונים, אלימות סימבולית )ולעתים ממשית(, חתירות מדומיינות 
בניגוד  מפורשות.13  להלכות  המנוגדים  מעשים  ואף  החברתיות  ההיררכיות  תחת 
למדי,  “מתורבת“  היה  אביב  בתל  הפורים  קרנבל  המסורתיות,  לחגיגות  חריף 
ובשמירה  באיפוק  הציבורית,  בספירה  שליטה  של  למדי  גבוהה  ברמה  והתאפיין 
כמעט אובססיבית על הסדר.14 למעשה, הקרנבל הועתק בעיקר מהקרנבל התיירותי 
הדרום־מערב אירופי, שבפני עצמו לא דמה לקרנבל הימי־ביניימי־רנסנסי מבחינת 
יכולתו לאיים על הסדר החברתי ולאתגר את המוסדות הרשמיים.15 כפי שמציינת 
והלומת  החגיגות  מרובת  בעיר  הלמן,  ענת  אביב,  בתל  היומיום  חיי  היסטוריונית 
ולהציף  החברתיים  הסדרים  על  לערער  דחוף  צורך  הורגש  לא  החופש  אווירת 

מצוקות חברתיות באמצעות אלימות סימבולית.16

ידיעות עיריית תל אביב, 4 )תרצ“ג(, עמ‘ 116.  12
 Elliot Horowitz, Reckless Rites: Purim על המוטיבים הפרועים של חג הפורים, ראו בעיקר  13
and the Legacy of Jewish Violence, Princeton and Oxford 2006; אהובה בלקין, הפורים־

שפיל: עיונים בתיאטרון העממי היהודי, ירושלים 2002. בעקבות פיש )א‘ הראל פיש, בסתר 
עליון: פרדוקס וסתירה במקורות היהדות, רמת גן תשס“א, עמ‘ 62-56(, יש לסייג את המוטיב 
החתרני למישור הסימבולי, שכן במרבית המקרים הפרקטיקות הפרועות לא היוו איום אמיתי 

על הסדרים החברתיים. על כל פנים, בתל אביב גם מישור זה “תורבת“.
ראו כרמיאל והלמן )לעיל הערה 10(; וכן שוהם )לעיל הערה 11(, פרק 10.  14

Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, London 1987, pp. 244-250 ראו  15
ראו הלמן )לעיל הערה 10(, עמ‘ 88.  16
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במסגרת שיח המסורת, ניתן להבחין בשתי צורות שונות, ולכאורה מנוגדות, של 
שיח בנוגע ליחס בין חגיגות הפורים בתל אביב לחגיגות הפורים שקדמו להן. באגף 
האחד היה שיח פולקלוריסטי, שראה את החגיגות בתל אביב כ“תרבות עממית“ 
ביטאו  לה, כאשר שתיהן  רצף של התרבות העממית שקדמה  אותו  על  שנמצאת 
נאמנה את “רוח העם“ למול אלו שניסו להגבילה — ויהיו אלו הממסד ההלכתי או 
אויבי הציונות. בצד השני רווח שיח מודרניסטי, שהדגיש את הרצף הפנימי בתוך 
היווסדה  לרגע  שקדם  מה  מכל  התעלם  זאת  ולעומת  עצמה,  המומצאת  המסורת 
וראה אותו כלא־רלוונטי למסורת המודרנית. תצורת השיח הפולקלוריסטית ניסתה 
בעוד תצורת השיח המודרניסטית  רצף,  אותו  על  ואת העבר  להציג את המסורת 
השיח  תצורות  שתי  כאן,  שנראה  כפי  ולעתיד.  למסורת  אחד  רצף  ליצור  ביקשה 

השתרגו זו בזו באמצעות מושג המסורת שקשר ביניהן.
ביאליק,  של  מדבריו  שוב  כאן  להביא  נוכל  הראשונה  השיח  לצורת  כדוגמה 

שבהרצאה ב“אהל שם“ לקראת חגיגות הפורים

איננה  שלנו  המסורתיים  לחגים  שהתוספת  כך,  על  לשמוח  שיש  הדגיש 
באה לדחוק את רגלי השכינה ולשנות מהמקובל, אלא היא באה למלא את 
של  חג  באסרו  מסתדר  ביכורים  הבאת  של  היפה  החדש  המנהג  המסגרת. 
פורים,  אביב מתקיים אחרי  בנוסח תל  החג העממי, העדלידע  גם  שבועות. 
כשתילי  ו“בנים  ידידים  של  בסעודה  פנימה,  בבית  המשפחתי  החג  אחרי 
זיתים“ סביב השולחן. מקור השמחה ליהודי — בבית. “ושמחת בחגך אתה 
וביתך“. ומשם צנורות לכל עבר ופנה. וכשהשמחה עוברת על גדותיה היא 
מתפרצת החוצה — לרחוב, קצת שכרון — עד דלא ידע בין ארור המן וברוך 
מרדכי, אבל לא הוללות היין, הזרה לרוח ישראל בכל הזמנים, לפני פורים 

ואחרי פורים.17 

בין  ליחסים  באשר  אמין  היסטורי  כמקור  לראות  אין  ביאליק  של  זה  נאומו  את 
הספֵירה הציבורית לספירה הפרטית בתרבות החגיגה הציונית. למעשה, ההנדסה 
וחגיגות הפורים לא  התרבותית הציונית כמעט שלא התייחסה לספירה הפרטית, 
יצאו מכלל זה.18 ביאליק, שהיה מתומכי המצאת המסורות וההנדסה התרבותית, 
שרטט פנטזיה וירטואלית מרחבית, שבשלב הראשון הבחינה בין הספירה הביתית 

“חגיגות פורים בתל אביב“, הארץ, ט“ו אדר תרצ“ג, 13.3.1933, עמ‘ 1.  17
ראו יוסף שקד, “לקראת השמחה היהודית החדשה“, הארץ, י‘ אדר תרצ“א, 8.3.1933. וכן:   18
1936-1909“, עבודת דוקטור,  נילי אריה־ספיר, “סיפורי טקסים וחגיגות בתל אביב בשנים 

האוניברסיטה העברית בירושלים 1997, עמ‘ 238.
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שזוהתה עם המסורת הוותיקה, לספירה הציבורית שזוהתה עם המסורת החדשה; 
בספירה  המאורגנת  השמחה  ביניהן.  מוחלט  רצף  לכונן  ביקשה  השני  בשלב  אך 
בספירה  הטבעית  השמחה  של  וספונטני  טבעי  כהמשך  ידו  על  הוצגה  הציבורית 
לגמרי  ישיר  באופן טבעי, כהמשך  גדותיה  על  ועולה  החוצה  הביתית המתפרצת 
ההתנהגות  נורמות  של  ההמשכיות  המסורת.  של  כלומר   — הביתית  השמחה  של 
המתורבת  לאופי  הסבר  ביאליק  עבור  הציבורית שימשה  הספירה  לתוך  הביתיות 
של החגיגה, שכביכול אינה אלא המשך של הבית היהודי המסורתי )תוך הכחשה 

או התעלמות מאופייה הפרוע והלא־ביתי של חגיגת הפורים המסורתית(.19 
בתצורת שיח זו נראתה המסורת המומצאת כהמשך טבעי לגמרי של המסורת 
מונוגרפיות  או  אנתולוגיות  מאמרים,  שהקדישו  פולקלוריסטים  גם  הוותיקה. 
למנהגי הפורים לאורך הדורות, הציבו את חגיגות הפורים בתל אביב על הרצף 
הפורים  חגיגת  מצורות  מהותי  באופן  השונה  כתופעה  להציגן  מבלי  המסורתי 
יום־טוב  ביניהם  התבלטו  הזמן  שבאותו  אלו,  חוקרים  אחרים.  ומקומות  בזמנים 
לוינסקי ושמחה אסף, השתמשו במתודולוגיה ובשפה השגורים בחקר הפולקלור 
התל  הקרנבל  הוצב  בכך  אביב.  בתל  הפורים  חגיגות  את  באמצעותן  לתאר  כדי 
אביבי על רצף אחד עם החגיגות ה“עממיות“ בכל עדות ישראל לאורך הדורות, 
תרבות  עם  אותו  ומזהה  “עממיות“  במושג  הכרוכה  המיתית  הקונוטציה  על 

אותנטית.20
בביקורת  למשל  כמו  מודרניסטי,  שיח  גם  רווח  הפולקלוריסטי  השיח  בצד 

האנונימית הבאה על חגיגות הפורים: 

עם השנים בוודאי ישוכלל גם התוכן ותשוכלל גם הצורה. אפשר שיתוספו 
גם אי אלו קווים מקוריים. דברים כגון אלה נעשים באופן ספונטני כמעט, 
בלי התחכמות מלאכותית. את ערך ההתחכמות להמציא “תוכן מקורי“ לחג 

על ההתאמות ההיסטוריות בין מוסד המשפחה היהודית המסורתי ובין האתוס הבורגני, ראו   19
למשל שולמית וולקוב, במעגל המכושף: יהודים, אנטישמים וגרמנים אחרים, תל אביב 2002, 
182. על מרכזיות האתוס המשפחתי בכינון הספירה הציבורית הציונית, ראו תמי רזי,  עמ‘ 
“‘ראויה המשפחה שיבנוה מחדש‘: תפישות של המשפחה בתקופת המנדט“, מרגלית שילה, 

רות הלפרין־קדרי ואייל כתבן )עורכים(, משפט אחד לאיש ולאישה )בדפוס(.
ראו למשל ש‘ אסף, “פורים בתפוצות ישראל“, אצ“מ KKl5\4917\2 )לא פורסם — אך הופץ   20
ל“ג  פורים,  ו:  כרך  המועדים,  ספר  )עורך(,  לוינסקי  יום־טוב  קק“ל(;  של  התעמולה  בחומר 
בעומר, ט“ו באב, תל אביב תשט“ו, עמ‘ 296-277; יום־טוב לוינסקי, אנציקלופדיה של הוי 
 Nakdimon S. Doniach, Purim – or the Feast ;578 ‘ומסורת ביהדות, תל אביב תש“ל, עמ
 of Esther, Philadelphia 1933, pp. 3, 126, 154; Philip Goodman (ed.), Purim Anthology,
Philadelphia 1949, p. 329. לזיהוי העממיות עם האותנטיות בתקופה המדוברת, ראו למשל 

בנדיקס )לעיל הערה 6(.



חזקי שוהם / ״נו... עשינו קצת מסורת״ 314

עממי זה, אפשר ללמוד מההצעה הברברית אשר נתפרסמה ב“כתובים“ לסדר 
גולם של המן ולערוך לו אוטו־דה־פה המוני.21

מדובר בתגובה להצעתו של המשורר אברהם שלונסקי, לערוך שוב הריגה מימטית 
פומבית של המן בתל אביב, במיטב מסורת הפולקלור היהודי.22 ניסיונו של שלונסקי 
בשל  רותחין  של  לקיתונות  זכה  היהודי  הפולקלור  מסורת  עם  דיאלוג  ליצור 
הברבריות שלו — שכביכול איימה למחוק את הישגי “תהליך הִתרּבּות“ של חגיגות 
החגיגות  “נוקו“  במהלכו  ההשכלה,  תקופת  במהלך  שנעשה  המסורתיות,  הפורים 
מאלמנטים שנראו לא אסתטיים, בלתי רציונליים ובעיקר מסכנים את שלום הציבור 
היהודי בשל העכרת היחסים עם הנוצרים.23 אך מעבר לכך, הצעתו של שלונסקי 
ספגה ביקורת גם בשל היותה ִמְתַחּכמת, וסותרת את האופן הספונטני שבו המסורת 
החדשה צריכה לצמוח במשך שנים רבות, אולי דורות. מה שהפך את הניסיון הזה 
ובין  בין התרבות החדשה  לִמְתַחּכֵם הוא כפירתו של שלונסקי בקו השבר שנפער 

המסורת הברברית, וניסיונו לגשר מעליו בניסיון נואש לחיפוש אחר “מקוריות“. 
סיסטמטיזציה מקיפה יותר של השיח המודרניסטי הוצעה על ידי איש “הפועל 
הצעיר“, הפובליציסט גרשון חנוך, שבמאמר פרוגרמטי חשוב עמד על כך שאמנם 

כינוסם של יהודים כה רבים בתל אביב הוא לכשעצמו משמח, 

אך דומני שמי שהסתכל ב“תהלוכת המסכות“, ז“א לתוכנה, כביכול, ולדמותה 
הציורית־אמנותית; לזרמת ההמונים בלי טעם וסדר; להמצאות המחוכמות של 
מסכות־קרנבל הזה ולטעם האסתיטי שלהן; ומי שמסתכל בכלל לכל אותם 
רקודי־ה“הורה“ שלנו ברחובות, “לבלוי“־המועדים שלנו כאן ולכל “סדרי“־
ואיזה  קללת־התלישות  התגלות  בהם  לראות  יכול   — ההמוניות  חגיגותינו 
ניתוק פתאומי מטרדיצית־עם ללא חידוש יתקון. אמנם אין רגילים עוד לדון 
אצלנו בשכאלה, אבל דומני שפרובלימה זו של חוסר סדרי־חיים טרדיציוניים 
בהוי המתחדש שלנו, חוסר כל מצע ומסגרת לנמוסים ול“מנהגים“ צבוריים־

“הערות ורשימות: א. פורים בתל־אביב“, הפועל הצעיר, 21, כ“ד אדר תרפ“ח, 16.3.1928,   21
עמ‘ 13. וראו יום־טוב לוינסקי )עורך(, כיצד הכו את המן בתפוצות ישראל: ילקוט פולקלורי 

לפורים, תל אביב תש“ז.
ראו אשל ]=אברהם שלונסקי[, “פורים )עפ“י מקורות עתיקים וחדשים(“, כתובים, י“ד אדר   22

תרפ“ח, 5.3.1928, עמ‘ 2-1.
על כך, ראו בעיקר ירון הראל, “‘לכבוד האומה ולכבוד אלוהי ישראל‘: השפעת הרפורמות   23
העות‘מאניות על ביטול מנהג הכאת המן ועמלק“, לאדינאר, ג )2004(, עמ‘ 30-9; אלימלך 
הורביץ, “‘ונהפוך הוא‘: יהודים מול שונאיהם בחגיגות פורים“, ציון, נט, ב-ג )תשנ“ט(, עמ‘ 

.168-129
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ההמון  בחיי  הדרך“,  ב“קפיצת  העיר שלנו המתפתחת  בחיי  ביחוד  עממיים, 
הקשות  הפרובלימות  אחת  היא   — ביותר  השקולים  כאן  שהם  והרחוב, 

והמכאיבות שלנו.

את  תלה  זאת  ובמקום  התרבות,  מהנדסי  על  אישית  בהתקפה  התמקד  לא  חנוך 
הבעיה בניתוק היהודי מהמסורת. לדעתו, הייתה בעיה זו חריפה שבעתיים דווקא 
לקבוע.  הארעי  ואת  לארעי  הקבוע  את  והפכה  במהירות־יתר  שהתפתחה  בעיר, 
הבעיה העיקרית בעיניו הייתה לא רק חוסר המשכיות, שנבע מהשינויים החברתיים 

והתרבותיים המהירים, אלא גם חוסר אותנטיות:

איזה רושם של חקוי, או לעבר של עצמנו או להווה של אחרים, מלווה את 
כל אשר אנו עושים ומסדרים, וחסרה בכל אלה נשמת־חיים עצמית. השמחה 
שלנו כאילו לא שמחה וההוללות — לא הוללות; אף הצחוק, הרקוד והשירה 
מעושה  עצמי,  מאונס  כאילו  שהם  לו  דומה  להם  ומאזין  שמסתכל  מי   —
ומלאכותי הכל. כל התפרצות־שמחה ברחוב היא פראית, אך גם “פראות“ זו 
היא מאד מאד לא פרימיטיבית ולא טבעית. השירה שלנו היא חסרת לשון, 
מידה וקצב, ואף פעם לא תשמע איזה נגון שלם שיגמרו אותו מבלי שיפסיקו 

ויעברו באמצע לקטע־נגון אחר.

מכאן המשיך ותקף אף את ריקוד ההורה, ובסופו של דבר, סיכם, חסרה “מסגרת 
עדיין  ‘היהודי‘  שרשית:  קביעות  “חוסר  יש  ובינתיים  תרבותית“,  שבטרדיציה 

מתבלט בכל“.24
חנוך הקצין את השיח המודרניסטי שמלכתחילה שם דגש על הניתוק מהמסורת, 
התרבות  חיי  של  קבוע  למאפיין  שהפכו  ותלישות  ניכור  יצר  זה  שניתוק  וטען 
העבריים בכלל, ושל העיר העברית בפרט. חוסר האותנטיות התבטא לדידו לא רק 
בחיקוי המודע ל“הווה של אחרים“, דהיינו לקרנבלים התיירותיים הים־תיכוניים, 
אותנטי  יותר לשמש כמקור תרבותי  יכול  “לעבר של עצמנו“ — שאינו  גם  אלא 
הייתה  ומסקנתו  מסורת,  ללא  להסתדר  שאפשר  חשב  לא  חנוך  ברם,  הזה.  בזמן 
הפוכה לגמרי: צריך להגביר את הפיקוח על הספירה הציבורית, לתגבר את הנדסת 
החדשה,  התרבות  של  והאסתטיים  המוסריים  הסטנדרטים  את  ולהעלות  התרבות 
כדי  כלומר,  שלנו“.  המתחדש  בהווי  הטרדיציוניים  החיים  “סדרי  את  ליצור  כדי 
הנוכחית,  המומצאת  למסורת  בניגוד  אותנטית,  שתהיה  חדשה  מסורת  להמציא 

תרפ“ו,  אדר  י“ט   ,18 הצעיר,  הפועל  הפורים(“,  בעקבות  )רשימות  “סדרי־חיים  חנוך,  ג‘   24
5.3.1926, עמ‘ 15-14.
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ששביט  למה  מנחים  קווים  כאן  הציג  חנוך  למעשה,  והתלושה.  אותנטית  הבלתי 
מכנה באופן קולע למדי “תרבות עממית רשמית“, דהיינו תרבות שתהיה עממית 
אינטלקטואליות  אליטות  ידי  על  קפדני  באופן  ותישלט  תנוהל  אולם  בתפוצתה, 
ואמנותיות.25 מושג המסורת הופיע כאן מפני שבסופו של דבר, באמצעות ההנדסה 
ספונטני  באופן  להישזר  אמורה  הייתה  החדשה  התרבות  הקפדנית,  התרבותית 
אמורה  הייתה  התרבותית  ההנדסה  היהודי.  היישוב  של  הטבעי  החיים  במארג 
להיות לא יותר מפיגום, שבבוא היום אפשר יהיה להסירו ולהתרווח בבניין החדש, 

הספונטני והטבעי, דהיינו בתוך המסורת החדשה.
הוויכוח שהוזכר  צדדי  לשני  חפפו  לא  השיח  צורות  לכך ששתי  לב  לשים  יש 
המסורות  והמצאת  התרבותית  ההנדסה  של  האותנטיות  על  שניטש  לעיל, 
בתחום  מאורגנת  תרבותית  ביצירה  ומודע  רפלקסיבי  בעיסוק  הצורך  המאורגנת. 
זאת,  ולעומת  לדיון.  משותף  בסיס  היווה  החגיגה  ותרבות  הציבורי  הריטואל 
נתפסה  ומכוון,  מודע  בנייה  מאמץ  ללא  מאליה  המתפתחת  הספונטנית,  התרבות 
להשיג.  התרבותית  ההנדסה  שעל  כיעד  ולחלופין  המומצאת,  המסורת  כמקור 
כלומר יש הבנה משותפת של מושג המסורת בהווה, כתרבות המהווה מעשה ידי 
אדם ונוצרת על ידיהם במאמץ מכוון ורפלקסיבי, אך בממד זמן מסוים — בעבר 
)אצל הפולקלוריסטים( או בעתיד )אצל המודרניסטים( ייתכן שמקטע חיים מסוים 

היה או יהיה נעדר רפלקסיה ולפיכך אותנטי לגמרי. 
במילים אחרות, שתי צורות השיח — הפולקלוריסטית והמודרנית — לא חפפו 
לדיכוטומיה המושגית של מסורת ומודרניות, אלא הציגו שתי צורות שונות של 
דיבור על מושג המסורת, שבעקבות רדפילד וסינגר ניתן לכנותן “מסורת גדולה“ 
)נוצרית,  ו“מסורת קטנה“. המסורת הגדולה היא מסורת של ציוויליזציה שלמה 
מוסלמית, הינדית, יהודית וכו‘(, שקיומה נתון בידי אליטות של מומחים; ואילו 
בידי אנשי המקום — כפר,  נתון  המסורת הקטנה היא מסורת לוקאלית שקיומה 
עיר או אזור מסוים. לפי תיאורם של רדפילד וסינגר, שתי המסורות — הגדולה 
והקטנה — מזינות זו את זו ומשפיעות זו על זו, וכך נוצר תהליך של היזון חוזר 
לצרכים  אותם  ומתאימה  הגדולה  חומרי  את  לוקחת  הקטנה  המסורת  ביניהן. 
ממסורות  חומרים  שואלת  הגדולה  המסורת  וגם  שלה,  הספציפיים  הלוקאליים 
קטנות ומעניקה להם תפוצה רחבה יותר וכך מתעצבת מחדש שוב ושוב. הדיאלוג 
לפי  הדינמי,  אופייה  את  למסורת  שמעניק  הוא  המסורות  סוגי  שני  בין  התמידי 

תפיסתם.26

שביט )לעיל הערה 2(.  25
להבחנה זו, ראו רדפילד )לעיל הערה 7(, עמ‘ 42-41; רדפילד וסינגר )לעיל הערה 7(, עמ‘   26
 Milton Singer, When A Great Tradition Modernizes: An Anthropological  ;227-225
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בשתי תצורות השיח שהוצגו כאן, המסורת היהודית הגדולה של פורים נתפסה 
כנתונה מן העבר ובשל כך אין בידי האדם לשנותה, אלא רק להיכנס עמה לדיאלוג 
הקטנה  המסורת  לעומתה,  הממעיט.  ואחד  המרבה  אחד  חומרים,  ממנה  ולבחור 
בידי  נמצא  שעיצובה  מומצאת,  כמסורת  נתפסה  אביב  בתל  הפורים  חגיגות  של 
האדם. השיח הפולקלוריסטי התמקד במסורת הגדולה ובניסיון לייצר רצף בינה 
לבין המסורת הקטנה המומצאת. לעומת זאת, השיח המודרניסטי התמקד במסורת 
הקטנה המומצאת, ובניסיון להפוך אותה למסורת גדולה שתהפוך לחי הנושא את 
עצמו ותיפטר מתודעת ההמצאה לטובת ספונטניות ו“טבעיות“. השימוש במושג 
מן  לזו  זו  אותן  שקישר  הוא  בו־זמנית  והקטנה  הגדולה  המסורת  עבור  המסורת 
ההיבט הפרשני, וסייע לשאילה הדדית של פרקטיקות תרבותיות. תודעת הרצף 
את  סיפקה  התמורה  תודעת  ואילו  ולעבר,  הגדולה  למסורת  החיבור  את  סיפקה 
היכולת לכונן מסורת בידיים ולא לחכות לתהליכים ספונטניים. בפועל, במסגרת 
את  חשפה  התמורה  תודעת  לזו:  זו  התודעות  שתי  נזקקו  התרבותית,  ההנדסה 
היות המסורת תמיד מעשה ידי אדם — גם המסורת הגדולה, זו שבאה מן העבר; 
ואילו תודעת הרצף סיפקה את השאיפה לשזור את המסורת בתוך מארג החיים 
בעתיד.  המומצאת,  במסורת  )ובעיקר(  גם  ספונטני מהם —  לחלק  אותה  ולהפוך 
ועתיד,  הווה  עבר,  בין  הנמתחת  כפרקטיקה  נתפסה  המומצאת  המסורת  כך, 
אותה.  הנושאת  הקבוצה  לחיי  שלה  המתמיד  בקשר  נעוצה  שלה  שהאותנטיות 
כך שלמעשה, הן תודעת הרצף הן תודעת התמורה נדרשו כדי לכונן את חגיגות 
הפורים בתל אביב כ“מסורת“, שתהיה גם מלאכותית וגם ספונטנית, גם עממית 

וגם ממסדית.

ג. מעשה ידי אדם
מתנגדי המצאת המסורות טענו, בין השאר, כי אין אדם יכול לסגוד למעשה ידיו, 
ניסה  המסורת  שיח  גם  ואכן,  באופן מלאכותי.27  תרבות  ליצור  אי אפשר  ולפיכך 
אותה  לכונן  הניסיון  לבין  אדם,  ידי  מעשה  המסורת  היות  בין  המתח  את  להכיל 
הזה  המתח  הומשג  כלל  בדרך  מהונדסת.  בלתי  דהיינו  “אותנטית“,  כתרבות 
באמצעות פיצול בין ההווה, הניתן לשליטתה של ההנדסה התרבותית, לבין העבר 
וההווה, שבהם הייתה או תהיה התרבות ספונטנית לגמרי, כזו שנעה ללא מגע יד 

אדם. כך, למשל, כתב אחד ממבקרי הקרנבל:

 .Approach to Indian Civilization, New York, Washington and London 1972, pp. 42-43
שוהם )לעיל הערת כוכבית(, עמ‘ 35-29.

ראו למשל את הוויכוח בין דוד מלץ ליצחק טבנקין, אצל זעירא )לעיל הערה 9(, עמ‘ 88-85.  27
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הוא  לתל־אביב  יהודים  כנוס  לבקר.  אין  הדבר  עצם  את  הערות.  אילו  רק 
הנעשות  היפות,  הלאומיות  ההפגנות  אחת  היא  זאת  לבטלה.  שאין  עובדה 
מעליהן ]=מאליהן[ בלי כוונה, ותל־אביב היא העיר המאושרה שזכתה לכך 
בגמול על ההתאמצות העממית שנבנתה בה העיר העברית היחידה בעולם. 
העיקריים  הפגמים  על  לכחד  לא  חובה  הדבר  חשיבות  מפני  דווקא  והנה 

שנפלו בחגיגה זו, כדי שלא יספחו גם הם למסורת ויקבעו למנהגים.28

משליטה  לצאת  עשויה  המסורת  שלאחריו  מסוים  שלב  שישנו  היא  כאן  ההנחה 
אנושית ולהפוך למנהג מקובע שאין דרך להיאבק בו. דווקא לכן יש לתקן אותה 
בדחיפות, כלומר בהווה, ולטהרה מפגמים מוסריים ואסתטיים בטרם יגיע העתיד 
מדובר  הזה,  )במקרה  התרבותית  ההנדסה  משליטת  המסורת  את  ויוציא  הקרוב 
בנסיעת “אסתר המלכה העבריה“ בראש תהלוכת הקרנבל, שהיתה לצנינים בעיני 
חוגים דתיים ושמרניים(.29 עם זאת, הכותב סבור כי גם בהווה המשמעות החשובה 
“מאליה“  נעשית  הלאומית,  ההתכנסות  היא  הלא  החדשה,  המסורת  של  ביותר 
במציאות  לא  אך  המסורת  בשיח  נמצא  זו  סברה  של  יסודה  תחילה.  כוונה  ללא 
ההיסטורית, שכן כינוס לאומי שנתי זה בהחלט עמד לנגד עיני המארגנים כאחת 

ממטרותיה החשובות של המסורת העירונית.30
בהנדסה  ומלאכותיות  אותנטיות  שבין  המורכב  למתח  אירונית  המחשה 
התרבותית ניתנה על־ידי אחד ממבקרי התרבות חדי העין של תל אביב המנדטורית, 
הלא הוא נתן אלתרמן הצעיר, לאחר ביטול העדלידע מסיבות תקציביות ב־1936. 
המסורת,  שיח  במסגרת  שכן  ממש,  של  ציבורית  סערה  חוללה  המסורת  הפסקת 
מחדל זה נתפס לא רק כהוכחה לאזלת יד העירייה אלא כסכנה תרבותית של ממש, 
במארג  אותה  ולשלב  אותנטית  תרבות  ליצור  התרבותית  ההנדסה  כישלון  בשל 
ערש  “שיר  הארץ  בעיתון  אלתרמן  פִרסם  מהפולמוס,  כחלק  היישוב.  של  החיים 

לעדלידע“:31

עְַדלָיַָדע, דִֹמי! ַאל ִּתבְּכִי ּבְקֹול לִי.
ֵמֶחְמלָה עָלַיִך לְבָבִי לָחּוץ

נְַמנְִמי ּבְתֹוך ִספְֵרי ַהּפְרֹוטֹוקֹולִים
ַאל ָּתִהינִי ֵהָראֹות ּבַחּוץ

י‘ אביזוהר, “ימי הפורים בתל־אביב )מכתב למערכת(“, הארץ, כ‘ אדר ב תרפ“ט, 1.4.1929.  28
ראו כרמיאל )לעיל הערה 10(, עמ‘ 151-140.  29

ראו שוהם )לעיל הערה 11(, פרק 8; שוהם )לעיל הערת כוכבית(, עמ‘ 322-296.  30
על הפסקת המסורת ונסיבותיה, ראו שוהם )לעיל הערה 11(, סוף פרק 7; שוהם )לעיל הערת   31

כוכבית(, עמ‘ 296-288.



319חזקי שוהם / ״נו... עשינו קצת מסורת״

ֲאנָשִים ָאְמרּו ֲהוַי ָחָדש נִיצָֹרה
ַאת ִּתְהיִי לָנּו ָמסֶֹרת מּוָסָדה

נּו... ִהנֵה ָרִאית, עָׂשִינּו ְקצָת ָמסֶֹרת
וְעַכְשָו נִגְָמר. ַמְסּפִיק לְעֵת עַָּתה!32

היוצרת  מדוברת  ללשון  בהדרגה  עובר  אך  קינה,  על  פרודיה  במעין  נפתח  השיר 
מעין “חמשיר“, בעזרת הפסיקים והנקודות היוצרים חיוויים קצרים וקריאות כמו 
מהפתיחה  הדרגתית:  “פרוזאיזציה“  במהלכו  עוברת  השיר  לשון  ו“מספיק“.  “נו“ 
בשל  בלב“  ה“לחץ  דרך  הוד,33  רבות  מקראיות  קינות  עם  המתכתבת  הטראגית 
הפרוטוקולים“,  בספרי  ה“נמנום  עבר  אל  המתה/מנמנמת,  העדלידע  על  החמלה 
קצת  עשינו  ראית.  הנה  “נו...  המסיים:  האירוני  הפטפוט  אל  הגלישה  ולקראת 
הובנה  והפרוזאי  הנשגב  שבין  המתח  עתה“.  לעת  מספיק  נגמר.  ועכשיו  מסורת, 
כך לתוך מושג המסורת עצמו, אך לא כניגוד אינהרנטי אלא כתנועה חד־כיוונית 
של קריסת הנשגב לתוך הפרוזאי. הדיבור הנמלץ על מסורת כ“הווי חדש“, שיהיה 
יומיומיות כמו מימון וספרי  יותר מההווי הישן, פשוט קרס לתוך בעיות  אותנטי 
פרוטוקולים, בדומה לקריסת הלשון התנ“כית הנמלצת לתוך לשון דיבור יומיומית.
ה“מסורת המוסדה“ כגורם הכרחי לעיצוב הזהות הלאומית־תרבותית העברית 
חומריים.  במשאבים  והן  תרבותיים  במשאבים  הן  מרובה,  מאמץ  דרשה  החדשה 
מנקודת מבטם של בני הזמן, נראה היה כי בדרכה להפוך סוף סוף לחלק ממשי 
התמסמסה   — היומיום  חיי  של  הקבועות  הפרקטיקות  לתוך  להיארג  מהחיים, 
המאפיינת  וטבעית,  ספונטנית  “רגילה“,  לעשייה  להפוך  הצליחה  ולא  המסורת 
תרבות עממית “אותנטית“, כזו שקיוו ליצור בארץ ישראל. הכישלון צרב במיוחד 
דווקא מפני שסיבת הביטול הייתה ארגונית וניהולית, ולא נבעה מכוח עליון או 

אילוצים חיצוניים.
והממסד  התרבות  מהנדסי  כמובן  היה  אלתרמן  של  הגלוי  הביקורת  מושא 
הציוני, שלא השכילו להמציא מסורת יציבה דיה; אך בעקיפין, באמצעות תהליך 
הפרוזאיזציה של לשון השיר, קרץ המחבר גם לעבר המבקרים עצמם: בשיר עולה 
השאלה עד כמה היה נחוץ המאמץ התרבותי המכוון לייסוד “מסורת מוסדה“, כדי 
לעצב תרבות חדשה במובן הפרוזאי, היומיומי של החולין. האם ללא המאמץ הזה 
ראשון  בגוף  הדובר  הקול  של  הסרקזם  רמת  הישנה?  התרבות  עם  בדיוק  נישאר 

)נדפס שוב   8 י“ב אדר תרצ“ו, 6.3.1936, עמ‘  נתן אלתרמן, “שיר ערש לעדלידע“, הארץ,   32
בתוך: נתן אלתרמן, פזמונים ושירי זמר: כרך א, מנחם דורמן )עורך(, תל אביב תשל“ו, עמ‘ 

232( )כאן מובאים שני הבתים הראשונים בלבד(. 
השוו לדברי התחינה הנרגשים: “אלהים אל־ֳדמי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל“ )תהלים פג, ב(.  33
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ברבים בסוף הקטע אינה ברורה לגמרי, בניגוד לקול הרציני והברור למדי, בגוף 
שלישי, של “אנשים“ הדורשים “מסורת מוסדה“. וכך, אלתרמן לא הכריע בשאלה 
האם מסורת צריכה להיות “מוסדה“ או דווקא “קצת מסורת“. באופן אירוני עולה 
ועכשיו  מסורת,  “קצת  מהיותה  דווקא  נובע  לא  המסורת  כוחה של  האם  התהייה 
נגמר“; כלומר מהאופן הלא ספונטני והמכוון שבו היא נוצרת ומסתיימת, ומהמקום 

החלקי שהיא תופסת בתרבות ובמעשי אנוש.
יכולות  מסורות  שלפיה  המסורת,  מושג  על  אחרת  חשיבה  גם  מאפשר  השיר 
לממד  קשר  בלי  לא  ולעולם  ופרוזאי,  קונטינגנטי  באופן  ולהיפסק  להתחיל 
לְבְַטלֵך  “ִאלּו  כי  טוען  הוא  בני אדם. בהמשך הפזמון  ההתכוונותי במעשיהם של 
ַהִמשְטרה ֵהִהינָה/ ְמָחאֹות ָהיּו ּבָאֹות ּכְמֹו ָמַטר/ ַאְך ַהּפָעַם ָאנּו האֹוְסִרים ֲהיִינּו/ וְַהּכֹל 
ּבְֵסֶדר, לָנּו זֶה ֻמָּתר!“. במילים אחרות, יחד עם הביקורת על הפסקת המסורת, ברור 
לסברתם  ובניגוד  אותן,  ומפסיקים  מסורות  המתחילים  אלו  הם  האדם  שבני  לו 
“ספונטניות“,  מסורות  אין  מובילים —  תרבות  ופעילי  אינטלקטואלים  של מספר 
חיות  “כוח  איזה  בגלל  על־היסטורי  באופן  שמתקיימות  ואוטרקיות  “טבעיות“ 
פנימי“ שטבוע בהן. במובן מסוים, הרי אותה פרוזאיזציה שעברה המסורת, שגרמה 
בסופו של דבר להפסקתה, עשויה להצביע דווקא על קשר בינה ובין חיים אמיתיים 
של בני אדם רגילים. כלומר, אם ישנו ממד אותנטי במסורת המהונדסת של ההווה, 
הוא נעוץ לא רק בקשר שלה למסורת הבלתי־מהונדסת של העבר או העתיד, אלא 
גם למלאכותיות שלה בהווה, המצביעה על קשר בינה לבין “העם“, העושה מאמץ 

לקיימה באמצעות מוסדותיו.

ד. מושג המסורת המודרני
כעת נוכל לשוב למישור המושגי, ולנסות להבין מדוע דווקא בתקופה המודרנית 
עלה מושג המסורת כמגדיר זהות וכעיקרון תרבותי מארגן של הספירה הציבורית 
באמצעות המסורות המומצאות. לשם כך עלינו לשוב לבן זוגו המושגי לדיכוטומיה, 
הלא הוא מושג המודרניות. כבסיס לדיון אביא את הגדרתו של היסטוריון הרעיונות 
הנס בלומנברג למודרניות, כתקופה הראשונה שמודעת ל“תקופתיות“ שלה, כלומר 

לרכיב הדינמי והמתפתח של ההיסטוריה, או בניסוחו הקולע של אופיר:

המודרניות היא פרספקטיבה של הבנה עצמית המגלה עניין בלתי פוסק בקווי 
החיתוך המבדילים בין “העת החדשה“ לבין תקופות שקדמו לה, ומתוך עניין 

זה עצמו המודרניים מבחינים את עצמם מקודמיהם.34

 Hans  ;412 עמ‘   ,2000 אביב  תל  המוסר,  של  באונטולוגיה  פרקים  לרע:  לשון  אופיר,  עדי   34
 Blumenberg, The Legitimacy of Modern Age, Translated by Robert M. Wallace, Boston
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של  לדינמיות  במודעות  המתייחדת  תקופה  היא  המודרניות  בלומנברג,  לפי 
ההיסטוריה ולתהליך האינסופי, שבמסגרתו תודעות חדשות מחליפות את הישנות. 
“תקופתית“  כפרספקטיבה  יותר,  חד  באופן  המודרניות  את  ומגדיר  מוסיף  אופיר 
עצמה  את  ומגדירה  השינוי  את  מקום  בכל  המבקשת  עצמית,  הבנה  של  ייחודית 
בקווי  פוסק  בלתי  עניין  מגלה  זו  פרספקטיבה  לפניה.  שהיה  ממה  כשונה  תמיד 
החיתוך המבדילים את המודרניות מקודמיה, ומצד שני מנסה לאתר גם בתקופות 
אינו  הדגש  כלומר,  והתחלותיה.  הראשונים  מבַשריה  שורשיה,  את  הקודמות 
וזמנים — שכן תופעה  בין תקופות  מושם רק על התודעה ההיסטורית, המחלקת 
תודעת  על  מושם  הדגש  המודרני.35  העידן  את  רק  מאפיינת  אינה  לכשעצמה  זו 
השינוי והחידוש כאלמנט מרכזי של הגדרת זהות והבנה עצמית, המשתקף אפילו 
המתקדם,  אחר  פוסק  בלתי  חיפוש  לכשעצמה:  “מודרניות“  המילה  במשמעות 

השונה, החדש, וניסיון לתפוס את ההווה עצמו כרגע המעבר בין ישן לחדש.
ואולם, משמעותו האירונית של ניסיון זה נחשפת מדי רגע, כאשר ההווה הופך 
לעבר ויש צורך להגדיר את ה“חדש“ מחדש. למעשה, הפעולה הבלתי פוסקת של 
סימון קווי החיתוך דווקא מערערת על המבנה הדיכוטומי המחלק בין הישן והחדש, 
בשל תנועתו הבלתי פוסקת של הזמן, ונטייתה לסמן שוב ושוב את קווי החיתוך 
בדרכים, במקומות ובזמנים שונים. החדש הופך מיד לישן, כך שהמודרניות אינה 
רק שבר בקו הרצף המסורתי, כבתפיסה הסוציולוגית המקובלת, אלא רצף של קווי 

שבר, שבמסגרתו הדיכוטומיה נוצרת ונשברת שוב ושוב.
ברם, שבירתה החוזרת והנשנית של הדיכוטומיה לא ביטלה את תפקידה החשוב 
בכינון הזהות. כדי להתגבר על הסתירה הבלתי פתירה בין האלמנטים של הרצף 
והשבר, הושלכה סתירה זו על מושג המסורת, שתחם באופן שרירותי את הגבול 
שגיא,  לפי  השבר.36  שלפני  הישן  האני  בעצם  שהוא   — האחר  ובין  ה“אני“  שבין 
לשוני  “אזור  של  קיומו  על  רבות  פעמים  מצביעה  נוקשה  מושגית  דיכוטומיה 
אוטונומי, שכוחו נעוץ בדיוק בעיצוב מבע לשוני רב עוצמה ]...[ ]וכן[ באפשרויות 
הדיכוטומיה  וזהות“.37  סתירה  יחדיו  לאגד  מציע  שהוא  וביכולת  מחדד,  שהוא 

pp. 457-481 ,1983. להצעה מעניינת בדבר האופן שבו החל להתפתח העניין בקווי חיתוך אלו 
 Brian Stock, “Tradition and Modernity: Models בעולם הנוצרי במהלך ימי הביניים, ראו 
from the Past”, Recherches et Rencontres, 1 (1990), pp. 32-44; ובעולם היהודי, ראו ישראל 
יעקב יובל, “ראשונים ואחרונים, Antiqui et Moderni )תודעת זמן ותודעה עצמית באשכנז(“, 

ציון, נז )תשנ“ב(, עמ‘ 394-369.
ראו עמוס פונקנשטיין, תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית, תל אביב   35

1991, עמ‘ 31-17.
ראו שילס )לעיל הערה 4(, עמ‘ 168-162.  36

שגיא )לעיל הערה 4(, עמ‘ 155.  37
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המספר  הנרטיב  באמצעות  מודרנית  זהות  להבניית  שימשה  ומודרנה  מסורת  בין 
על מסע ניצחון בלתי נמנע של המודרניות על פני המסורת. ואולם, לא הפסיקו 
של  פוסק  הבלתי  והסימון  המסורת  על  הדיבור  אבודה.  מסורת  אותה  על  לדבר 
שִאפשרו  חדשות,  שיח  צורות  העת  כל  ייצר  למודרניות  המסורת  בין  קווי השבר 
למסורת להופיע מחדש כאופן מרכזי יותר ויותר של “היות בעולם“, הבנה עצמית 
אישית  זהות  הבניית  של  כאופן  החברתית,  המחשבה  של  במונחים  או  קיום;  של 
וקולקטיבית.38 במקביל, אותו הסיפור עצמו כלל גם תיעוד אובססיבי של חומרי 
המסורת שלווה בתחושת בהילות, שהרי לכאורה הלכו ונעלמו או “הזדהמו“ עקב 
נוכחות  הגדולה  המסורת  לה  קנתה  כך  והאוריינות.39  העיּור  התיעוש,  התקדמות 

משמעותית בכינון ההווה באמצעות התודעה ההיסטורית.40 
אך כאן ראינו שגם המסורת המומצאת, הקטנה, שלא זוהתה עם ה“אחר“ אלא עם 
ה“אני“ המודרני, ביקשה להתגבר על הסתירה הזו באמצעות ייצור רצף מלאכותי 
משלה: לא בין העבר הרחוק להווה, אלא בין העבר הקרוב )המצאת המסורת( לעתיד 
הרחוק, דרך ההווה. המחשבה שהתרבות הנוצרת כאן בהווה צריכה להתקיים גם 
אחר  נואשות  התרה  לתרבות  מתאימה  לאותנטית  להיחשב  כדי  הרחוק  בעתיד 
אין  המומצאת  למסורת  כאשר  גם  זו,  תפיסה  לפי  טמפורלית.  רציפות  תחושת 
וכך תוכל להפוך לאותנטית  אחיזה בעבר, לכל הפחות תהיה לה אחיזה בעתיד, 
ולפצות את עצמה על כינון קו השבר. במילים אחרות, היא תוכל לשבור את רצף 
קווי השבר המודרני, ולכונן קו שבר אחד ויחיד שיפריד בין העולם הטרום־מסורתי 
גם  המסורתי.  המודרני,  לעולם  רדפילד(  לפי  ה“פרהיסטורי“,  או  )ה“פרימיטיבי“ 
זו נחשף כאשר המסורת נפסקה לפתע, אך הפסקתה לא  הממד האירוני בתפיסה 
זו בלבד שלא ערערה על האותנטיות שלה, אלא יצרה שיח נוסטלגי עשיר שערער 
דווקא על האותנטיות של התרבות התל אביבית בהווה שלאחר הפסקת העדלידע, 

ביחס לתרבות האותנטית שהייתה כביכול בעבר הקרוב, בעדלידע.41

מישל  )ראו  הדכאנית“  “ההיפותזה  בפרק  פוקו  מישל  של  טיעונו  מבנה  זהו  כללים  בקווים   38
פוקו   .)1996 גבריאל אש, תל אביב  “הרצון לדעת“, תרגם   :1 פוקו, תולדות המיניות, כרך 
עצמו הרחיב אחר כך את הטענה של “ההיפותזה הדכאנית“ למבנים דואליים של כוח באופן 
 Michel Foucault, Society Must be Defended: Lectures at the College de France, כללי. ראו
Translated by David Macey, New York 2003, pp. 12-15(. מבנה דומה של טיעון מוצג על 
ידי ההיסטוריון מוייר לגבי מושג הריטואל: הוא מראה שדווקא ההתקפות הרבות על מושג 
 Edward Muir, Ritual in Early( זה, החל מעליית הרפורמציה, כוננו אותו כשדה תרבותי חשוב

.)Modern Europe, Cambridge 1997, pp. 6-7
ראו למשל ברק )לעיל הערה 15(, עמ‘ 16-15.  39

על נוכחות העבר בהווה, ראו גדמר )לעיל הערה 4(, עמ‘ 307-300.  40
6; וכן: נילי אריה־ספיר, “קרנבל בתל־אביב: פורים  ראו אריה־ספיר )לעיל הערה 18(, פרק   41

בעיר העברית הראשונה“, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כב )תשס“ג(, עמ‘ 121-99.
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ביותר  החשובות  הווריאציות  אחת  היה  המומצאת  המסורת  מושג  כן,  כי  הנה 
למגדיר  הפיכתו  בגלל  המודרנית.  בתקופה  המסורת  מושג  של תהליך התעצמות 
מושג  בעוד  בו.  הנכלל  הזמן  ממד  של  הרחבה  המסורת  מושג  עבר  מרכזי,  זהות 
המרכזיים  הממדים  כשני  ולהווה  לעבר  בעיקר  התייחס  הטרום־מודרני  המסורת 
לעתיד.  גם  מתייחסת  המסורת  המודרנית  בתקופה   — ביניהם  מקשרת  שהמסורת 
וכך, בעקבות הפיכתה למגדיר זהות מרכזי, היא אכן הפכה גם למנגנון לגיטימציה 
אלא  המסורתית“,  ב“חברה  לא  אך   — ובר  אותה  שראה  כפי  ופוליטית,  חברתית 

דווקא בחברה המודרנית.42 
ההתייחסות  כי  הלמן  קובעת  למשל,  כך,  רבים.  חוקרים  הטעתה  זו  הרחבה 
אביב  בתל  הפורים  לחגיגות  העשרים,  שנות  מאמצע  החל  שונות,  בתכתובות 
השונים  במסמכים  הדוברים  שכל  אלא  פיקטיבי.43  לעבר  מכוונת   — כ“מסורת“ 
מתכוונים למסורת הקטנה של תל אביב, ולא סבורים שכך בדיוק היו חוגגים את 
אביב  בתל  פורים  את  יחגגו  מקווים( שכך  )או  טוענים  אלא  ומעולם,  מאז  פורים 
תמיד. למעשה, עליית מושג המסורת נועדה להפוך את חץ הזמן, כאשר בתקופה 
אלא  בעבר  מתוקפה  לא  נובעת  תרבותית  פרקטיקה  של  הלגיטימציה  המודרנית, 

מיכולתה לשרוד בעתיד כ“מסורת“ יציבה. 
תפקידה של המסורת הוא לקשר בין עבר, הווה ועתיד בעולם מודרני שבמרכזו 
ניצב מושג השינוי. לא בכדי, התרחשה המצאת המסורות בספירה עירונית שהייתה 
בתהליכי שינוי מהירים ביותר )אך גם הספירה החקלאית הציונית הייתה למעשה 
בתהליכי תיעוש, מיכון ואף עיּור(. בסופו של דבר, השימוש במושג המסורת עבור 
שני סוגי המסורות חשף את נזילות ההבחנות בין עבר, הווה לעתיד, בשל זרימת 
הזמן ההופכת את העתיד להווה, ואת ההווה לעבר — דווקא במסגרת תפיסת זמן 

לינארית.
במילים אחרות, המאפיין הייחודי של התקופה המודרנית, שִאפשר את עלייתו 
עצמית  הבנה  של  פרספקטיבות  של  עלייתן  היא  המסורת,  מושג  של  המקבילה 
והבניית זהות על ציר הזמן, ויהא אשר יהא הנרטיב הספציפי שבו נעשה שימוש 
בכל מקרה קונקרטי — ִקדמה, הידרדרות, נוסטלגיה, אוטופיה וכיוצא בהם. הבניית 
הזהות על ציר הזמן הגבירה את חשיבותו של מושג המסורת כמושג המציע הבנה 
קולקטיב  של  זהות  לבין  זמן  לאורך  תרבות  התפתחות של  בין  הקושרת  מסוימת 
מסוים. זאת, בין אם חשיבותו נבעה מכך שהגדיר את ה“אני“ המודרני, ובין אם 

ראו ובר )לעיל הערה 1(, עמ‘ 132-115.  42
ראו ענת הלמן, “התגבשותן של חברה אזרחית ותרבות עירונית בתל אביב בשנות העשרים   43
והשלושים“, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000, עמ‘ 124. להבניית שיח 

זהה בהתיישבות העובדת, ראו זעירא )לעיל הערה 9(, עמ‘ 67-66.
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ולמודרניות,  למסורת  המשותף  שלו.44  המשמעותי“  ה“אחר  את  דווקא  הגדיר 
ציר  על  המתבצעת  זהות  להבניית  שימושם  הוא  בלומנברג,  של  הצעתו  בעקבות 
הזמן. שניהם מציעים סוג של נרטיב המאגד עבר, הווה ועתיד במסגרת זמן אחת, 
מבלי לזהות בין שלושת ממדי הזמן; כלומר, תוך הבחנות ברורות בין העבר, ההווה 

והעתיד באמצעות התודעה ההיסטורית. 
ואכן, יש הרואים את המודרנה כסוג של “ציוויליזציה“ או מסורת בפני עצמה.45 
פריצת המסורות המומצאות לתוך הספירה הציבורית במהלך התקופה המודרנית 
לגיטימציה  של  מרכזי  כמגדיר  המסורת  מושג  עליית  את  ביטאה  המאוחרת 
היסטורית  תודעה  מודרניזציה שהעלו  תהליכי  במסגרת  המודרני,  החברתי  לסדר 
לשינויים המתחוללים בתרבות לאורך זמן. לפי שיח המסורת שהוצג כאן במסגרת 
מקרה המבחן של חגיגות הפורים, תרבות תוכל להיחשב כתרבות אותנטית אם היא 
שומרת על גרעין של רציפות היסטורית בצד שינויים שהיא עוברת — באמצעות 

מושג המסורת.
אנתרופולוגים רבים מניחים שאתרים של אמביוולנטיות הם בדרך כלל אתרים 
של משמעות חברתית, שיש להם חשיבות מרובה בהבניית הזהות הקולקטיבית.46 
כאן ראינו כי מה שכונן את מרכזיותו של מושג המסורת בהבניית הזהות הציונית 

היה האופן שבו גילם בעצמו את המתח המודרני בין הרצף והשבירה.

 Barbara Adam “Detraditionalization למשל  ראו  המודרנה,  של  כ“אחר“  המסורת  על   44
 and the Certainty of Uncertain Futures”, P. Heelas, P. Morris and S. Lash (eds.),
Detraditionalization, Cambridge 1996, pp. 134-148 )וכן מאמרו של Luke, שם(; ובעיקר 
 Pascal Boyer, Tradition as Truth and Communication: A Cognitive Description of

Traditional Discourse, Cambridge 1991, p. 114. וכן שילס )לעיל הערה 4(, עמ‘ 7-4.
 Shmuel N. Eisenstadt, “The ועוד;   ,324  ,23-21 עמ‘   ,)4 הערה  )לעיל  שילס  למשל  ראו   45
 Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization”,

International Sociology, 16, 3 (2001), pp. 320-340
 Mary Douglas, Implicit Meanings: Essays in Anthropology, London ראו למשל  כך,  על   46

1975, pp. 47-59
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מסורת מומצאת ובעיית העבר בתרבות העברית

חזקי שוהם

א. המצאת מסורות — עבר, הווה ועתיד
בעיית תפקידו של  היא  ביותר בתרבות העברית החדשה  הנחקרות  אחת הבעיות 
והמחקר  ההגות  ספרות  במרבית  ואולם,  זו.  תרבות  של  בבנייתה  היהודי  העבר 
הענפה הדנה בנושא לא ניתנת הדעת לתפקידיו של מושג המסורת בכינון התרבות 
באופן  להבחין  נהגה  החברה  במדעי  שמקורה  ותיקה  מחשבתית  מסורת  החדשה. 
דיכוטומי בין מסורת ומודרניות, כשני מושגים המוציאים זה את זה, וכשני סדרים 
של  כניסוחו  המסורת,  אחת.  בכפיפה  לדור  יכולים  שאינם  חלופיים  חברתיים 
ומעניקה לגיטימציה  ובר, מבוססת על פעולה חברתית מכוחו של ההרגל בלבד, 
העבר  עם  שלהם  הרצף  בסיס  על  תרבותיות  ולפרקטיקות  חברתיים  להסדרים 
בלבד. המודרנה, לעומת זאת, מבוססת על פעולה חברתית רציונלית, וההסדרים 
החברתיים והפרקטיקות התרבותיות שלה שואבים את כוחם מההתאמה ההגיונית 
שלהם להווה, על בסיס חשיבה רציונלית של אמצעים או מטרות. כהמשך לכך, 
מסורתית  מחברה  מעבר  כתהליכי  מודרניזציה  תהליכי  לאפיין  נהגה  זו  מסורת 

לחברה מודרנית, בעוד המסורת לא הוגדרה אלא על דרך השלילה.1 

 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, Translated למשל:  ראו   1
 by A.M. Henderson and Talcott Parsons, London [1947] 1964, pp. 115-118; Karl
 Mennheim, From Karl Mannheim, Kurt H. Wolf (ed.), New York 1971, pp. 152-153;
 .Shmuel N. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, New York 1983, pp. 98-114
 P. Heelas, P. Morris and S. Lash :לדיון ולביקורת, ראו בעיקר במאמרים המקובצים בקובץ
Detraditionalization, Cambridge 1996 ,(.eds); וכן: אבי שגיא, אתגר השיבה אל המסורת, 

תל אביב 2003, מבוא.

-1908( המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט שלי: חזקי שוהם, “חגיגות פורים בתל־אביב   *
עממית  בתרבות  ציבורית  וספירה  מסורת  סמלים,  של  במשמעותם  מחודש  עיון   :)1936
ופרופ‘  שגיא  אבי  פרופ‘  בהדרכת  נכתבה  העבודה  תשס“ו.  בר־אילן,  אוניברסיטת  ציונית“, 

ז‘אק ארנפרוינד.
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במוטיבים  רק  לא  מסיבי  שימוש  נעשה  הציוני  הפרויקט  במסגרת  ואולם, 
מסורתיים מהעבר היהודי אלא במושג המסורת עצמו כאבן יסוד חשובה ליצירת 
להלן,  שנראה  )וכפי  מובהק  מודרניזציה  בתהליך  שמדובר  אף  החדשה,  התרבות 
המסורת,  מושג  של  פוזיטיבית  תאוריה  בהעדר  ברם,  כך(.  בשל  דווקא  אולי 
של  הופעתו  הומשגה  כלל  בדרך  ביותר,  ראשוניים  מספר,  מחקרים  למעט  הרי 
“קישוט“,  כגון  שיפוטים  באמצעות  החדשה  העברית  התרבות  בלב  זה  מושג 
“אינסטרומנטליזציה“, “נסיגה“, או אף כפרדוקס לוגי, וזאת בשל “געגועים“ לבית 
להציע  נעשה מבלי  הדבר  קולוניאליים.  לצרכים  או  אבא מצד החלוצים, למשל, 
ניתוח של ממש לדינמיקה ההיסטורית שיצרה את הצורך במושג המסורת ולאופני 

פעולתו במרחב הציבורי.2 
בתהליכי  המסורת  מושג  של  החשוב  תפקידו  את  להמחיש  אבקש  זה  במאמר 
מודרניזציה, באמצעות ניתוח מושגי של מסורות מומצאות, וחגיגות הפורים בתל 
אביב המנדטורית — ה“עדלידע“ — ישמשו כמקרה מבחן. לפי הצעתי, יש להתייחס 
כמקור  המסורת  על  מדברים  שבו  לאופן  דהיינו  המסורת,  סביב  לשיח  ברצינות 
לגיטימציה של פעולה חברתית, של פרקטיקות תרבותיות ושל סדרים חברתיים. 
זאת, להבדיל ממה שנהוג לכנות “השיח המסורתי“, דהיינו ניסיון לטעון בעד או 
הדיכוטומי  הדוקטרינרי  מהדיון  בהרבה  חרג  המסורת  שיח  עצמה.3  המסורת  נגד 
והצר בדבר שלילתה או חיובה של המסורת, ומוקד ענייננו כאן הוא ניסיון להבין 

ראו למשל: אניטה שפירא, יהודים חדשים יהודים ישנים, תל אביב 1997, עמ‘ 174-155, 217-  2
247, 275-248; אמנון רז־קרקוצקין, “גלות בתוך ריבונות: לביקורת שלילת הגלות בתרבות 
הציונית“, תיאוריה וביקורת, 4 )1993(, עמ‘ 55-23; שמואל נח איזנשטט, “המאבק על סמלי 
הזהות הקולקטיבית ועל גבולותיה בחברה הישראלית הבתר־מהפכנית“, פנחס גינוסר ואבי 
בראלי )עורכים(, ציונות — פולמוס בן־זמננו: גישות מחקריות ואידיאולוגיות, באר שבע 1996, 
עמ‘ 30-1; יוסף גורני, “‘שלילת הגלות‘ והשיבה אל ההיסטוריה“, שמואל נח אייזנשטט ומשה 
ליסק )עורכים(, הציונות והחזרה להיסטוריה: הערכה מחדש, ירושלים 1999, עמ‘ 360-349; 
משה ליסק, “החזרה להיסטוריה: ממד הזמן בתפיסות אידיאולוגיות של התרבויות הפוליטיות 
והחזרה  הציונות  )עורכים(,  ליסק  ומשה  אייזנשטט  נח  שמואל  ישראל“,  ובמדינת  בישוב 
להיסטוריה: הערכה מחדש, ירושלים 1999, עמ‘ 494-480; יעקב כ“ץ, לאומיות יהודית: מסות 
אבן־ איתמר  ראו  הדופן,  ליוצאי  ועוד.   ;167-155  ,108-85 עמ‘   ,1979 ירושלים  ומחקרים, 
זהר, “הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ־ישראל, 1948-1882“, 
קתדרה, 16 )1980(, עמ‘ 189-165; יעקב שביט, “הרובד התרבותי החסר ומילויו: בין ‘תרבות 
בארץ־ישראל“,  הלאומית  העברית  בתרבות  לא־רשמית‘  עממית  ל‘תרבות  רשמית‘  עממית 

בנימין זאב קדר )עורך(, התרבות העממית, ירושלים תשנ“ו, עמ‘ 345-327. 
 John B. Thompson, “Tradition and Self in a Mediated ראו  המסורת,  שיח  מאפייני  על   3
 World”, Detraditionalization, P. Heelas, P. Morris and S. Lash (eds.), Cambridge 1996,

pp. 89-108
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את אופן תפקודה של המסורת בעיצוב הספירה הציבורית של הלאום היהודי החדש 
בארץ ישראל המנדטורית, ולא את האידאולוגיה המסורתית — המסורתנות.4

הביטוי “מסורת מומצאת“ הוענק על ידי ההיסטוריון אריך הובסבאום לגל של 
פרקטיקות תרבותיות — פוליטיות, מסחריות, אמנותיות ועוד — שנוסדו והוגדרו 
מתחילתן כמסורת, למן השליש האחרון של המאה התשע עשרה. למעשה, בתקופה 
כמנגנון  הציבורית  בספירה  המסורת  מושג  בכוחו של  עלייה משמעותית  חלה  זו 

המכונן לגיטימציה של סדר תרבותי, חברתי ופוליטי.5
ואולם, הובסבאום סבר שיש להבחין באופן גורף בין מסורות מומצאות ומסורות 
אותנטיות. למעשה, הבחנה זו משקפת הנחה של הדיכוטומיה בין מסורת ומודרנה 
הביטוי  ההיסטוריים.  הנתונים  על  זו  דיכוטומיה  של  וכפייתה  מאליה,  כמובנת 
“מסורת מומצאת“ מוצג כאוקסימורון, כתופעה לא הגיונית ובלתי אותנטית, ואף 
אינטרסנטית; מושג המסתבך בסתירות לוגיות כאשר הוא מערב מין בשאינו מינו — 
מסורת )ספונטנית, לא רפלקסיבית, אותנטית( והמצאה )מודרנית, מכוונת, מודעת 
סביב  השיח  את  ברצינות  לקח  לא  הובסבאום  מניפולטיבית(.6  ולפיכך  לעצמה, 
המסורות המומצאות, ולכן, למשל, הוא מתעלם מהתייחסות שיח המסורת לעתיד. 
אלא שלמעשה, תוארו אצלו שני סוגים של מסורות מומצאות: מחד גיסא, מסורות 
שהתיימרו ליצור רצף עם עבר רחוק, לעתים פיקטיבי, כמו למשל ייסוד טקס החלפת 
משמרות המלכה במהלך שנות השישים של המאה התשע עשרה, בטענה שמדובר 
בהמשך של פרקטיקה עתיקה בימי הביניים. מאידך גיסא, היו מסורות שלא התיימרו 
להיות  שהפכה  המלכה,  גביע  על  כדורגל  משחקי  הנהגת  למשל  כמו  כזה,  לרצף 
מסורת זמן קצר ביותר לאחר ייסודה, ללא כל אחיזה בעבר שקדם לה. במקרה הזה, 
הדיבור על הפרקטיקה החדשה כמסורת נועד להעניק לה לגיטימציה שתאפשר לה 
להימשך לעתיק הרחוק. כלומר, היו מסורות שנוסדו בניסיון ליצור רצף של ההווה 
עם העבר, ולעומתן מסורות אחרות שניסו דווקא ליצור רצף של ההווה עם העתיד. 

 Edward Shils, Tradition, Chicago 1981, p. 54; Hans-George Gadamer, ראו  זו,  להבחנה   4
 Truth and Method, Translated by J. Weinsheimer and D. G. Marshal, New York 2002, pp.
280-281; מנהיים )לעיל הערה 1(. לשני ניסוחים מעט שונים )מזה שננקט כאן, וגם זה מזה( 
של ההבחנה בין המסורת עצמה כתופעה ראלית ובין היטלים אידאולוגיים הכרוכים במושג, 
ראו שגיא )לעיל הערה 1(, מבוא; אבי שגיא, המסע היהודי־ישראלי: שאלות של תרבות ושל 

זהות, ירושלים 2006, פרק 4.
 Eric J. Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), The Invention of בקובץ:  המאמרים  ראו   5

Tradition, Cambridge 1983. וכן: שילס )הערה קודמת(, עמ‘ 204-202.
 Anthony David Smith, ראו הובסבאום )הערה קודמת(, עמ‘ 14-1. לביקורת על הובסבאום, ראו  6
 “The Nation: Invented, Imagined, Reconstructed”, Millennium: Journal of International
 Studies, 20 (3) (1991), pp. 353–368; Regina Bendix, In Search of Authenticity: The

Formation of Folklore Studies, Madison 1997, p. 211; תומפסון )לעיל הערה 3(.
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למעשה  כי  חשף   — מסורת   — המושג  באותו  הפרקטיקות  סוגי  שני  של  השימוש 
מושג זה מקשר לא רק בין עבר והווה, אלא בין עבר, הווה ועתיד. 

ניסיון  שיקף  לא  המסורת  מושג  וממשיכיו,  ובר  להשקפת  בניגוד  כלומר, 
להכפיף את ההווה לטובת העבר, אלא ניסיון דינמי לקשור בין שלושת ממדי הזמן 
ליצירת זהות לכידה בעולם מתועש המשתנה במהירות ומאיים על לכידותה של 
הזהות הקולקטיבית. הניסיון הזה ִאפשר מודעות להיות המסורת מעשה ידי אדם, 
הסנטימנטלית  ההנחה  את  לקבל  שאין  כשם  הצרכים.  לפי  להשתנות  וליכולתה 
שהמסורת האותנטית היא ספונטנית, וכביכול מתקיימת מאליה — כך יש לדחות 
את המבט על המסורת המומצאת כבלתי אותנטית רק בגלל המודעות המוקצנת 

שלה להיותה מעשה ידי אדם, ולהיותה חלק מפרויקט המודרנה.
בדברים להלן אבקש להתמקד בשיח סביב המסורות המומצאות ולנתח ברצינות 
כפי  וההמצאה — לא כאוקסימורון,  רכיבי המושג — המסורת  בין שני  היחס  את 
גובר  אינו  המושגים  בין  הקיים  המתח  כי  אטען  להלן  הובסבאום.  אותם  שהניח 
וכמכונן  זהות  כמגדיר  המסורת  מושג  של  עלייתו  וכי  המשותפת,  תשתיתם  על 
לגיטימציה של סדר חברתי, תרבותי ופוליטי, מאפיינת דווקא תרבויות מודרניות 
מבחן  כמקרה  כאן  שישמש  המקרה  מודרניזציה.  בתהליכי  הנמצאות  כאלה  או 
להמצאת מסורת הוא חגיגות הפורים בתל אביב המנדטורית ושיח המסורת סביבן. 
שיקגו,  אסכולת  יוצאי  האנתרופולוגים  של  עבודותיהם  בעקבות  אלך  תאורטית, 
והראו  היסטורית,  סינגר, שזיהו את המסורת עם תודעה  ומילטון  רוברט רדפילד 
ִקדמה, כלומר תודעה של התפתחות  כי מסורות רבות פועלות מתוך תודעה של 
זמן,  וקיפאון. רק חברה שאין לה תודעת  ולא מתוך תודעה של קיבעון  וצמיחה, 
דהיינו “חברה פרימיטיבית“ )לו התקיימה כזו(, יכולה הייתה להיות חברה נטולת 
מסורת.7 כפי שנראה להלן, גישה זו מתאימה במיוחד לתיאור המסורות המומצאות 

של הפרויקט הציוני. 
במיוחד  רבות,  מסורות  הומצאו  ישראל  בארץ  היהודי  ביישוב  גם  ואכן, 
באנגליה  כמו  בדיוק  המנדט.  שלטון  כינון  עם  הראשונה,  העולם  מלחמת  לאחר 
רצף  הנחת  תוך  הומצאו  מהמסורות  חלק  המערב,  ארצות  ובשאר  הוויקטוריאנית 
פרשני כזה או אחר בין העבר הרחוק להווה, כמו חנוכה וחגיגות זיכרון הביכורים; 
השנה  יום  חגיגות  למשל  כמו  כזה,  רצף  לכונן  התיימר  לא  כלל  אחר  חלק  בעוד 
לקק“ל, יום הצהרת בלפור וציון יום מותו של הרצל.8 בכמה מסורות שולבו תודעות 

 Robert Redfield and Milton Singer, “The Cultural Role of Cities”, Richard ראו למשל:   7
 Sennett (ed.), Classic Essays on the Culture of Cities, New York 1969, pp. 206-232;

Robert Redfield, Peasant Society and Culture, London 1960, p. 59
 Charles Liebman and Eliezer Don-Yihiya, Civil ראו:  הציונית,  המסורות  המצאת  על   8
 Religion in Israel, Berkley 1983; Yael Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory



309חזקי שוהם / ״נו... עשינו קצת מסורת״

הרצף וההמצאה, כמו ל“ג בעומר וט“ו בשבט. חגיגות הפורים בתל אביב התייחדו 
בחידוד המתח בין רצף ותמורה, שכן בשיח סביבן הייתה נוכחות משמעותית לכל 

אחת מהמגמות, כפי שנראה כאן.
במקביל להמצאת המסורות העשירה, התקיים ויכוח ציבורי בקרב הוגים, אמנים 
ויזמי תרבות בשאלת המצאת המסורות, או ההנדסה התרבותית. דמויות מרכזיות 
בהשפעת  טענו,  טבנקין,  יותר  ומאוחר  ברנר  גורדון,  א“ד  התבלטו  שבהן  רבות, 
תפיסות נארודניקיות־טולסטויאניות, שהתרבות החדשה יכולה לצמוח רק מלמטה, 
ולא באמצעים מלאכותיים,  את האדמה,  העובדות  אינטימיות  קבוצות  באמצעות 
כלומר לא על ידי ארגון ממסדי של טקסים ציבוריים. אחרים, כמו ביאליק ודוד 
מלץ, טענו שאי אפשר ליצור תרבות חדשה ללא ממד מלאכותי כלשהו, כלומר 
בדיון  בהרחבה  זעירא, שעסק  מוטי  ההיסטוריון  תרבותית.  הנדסה  ללא ממד של 
אל  חרג  הדיון  כמובן,  שלמעשה,  )אף  העובדת  ההתיישבות  במסגרת  שהתרחש 
מחוצה לה(, ציין שאלו ואלו עסקו בפועל בהמצאת מסורות ובהנדסה תרבותית, בין 
אם הודו בכך ובין אם לא.9 במקרה של חגיגות הפורים, שהתרחשו בסביבה עירונית 
בתהליכי תיעוש, שהאינטימיות החברתית ועבודת האדמה היו ממנה והלאה, לא 
הוטל בספק הצורך בהמצאה מלאכותית של מסורות ובהנדסה תרבותית, שנועדו 

לייצוב השליטה בספירה הציבורית.

ב. רצף ותמורה בחגיגות הפורים בתל אביב
הציבוריים  הריטואלים  למרבית  ביחס  ייחודיות  היו  אביב  בתל  הפורים  חגיגות 
המשמעותית  המומצאת  המסורת  היו  הן  ראשית,  המנדטורי.  ביישוב  שהומצאו 
העירונית־בורגנית,  הציונות  את  חגגה  אלא  בעיר,  נוצרה  רק  שלא  היחידה 
הציונית.  האזרחית  ובדת  באידאולוגיה  משמעותי  ביטוי  קיבלה  לא  כלל  שבדרך 
שנית, במהלך החג התרכזו בעיר מספרים עצומים של מבקרים ותיירים, שהגיעו 
ברמה  כלומר,  והגילים.  העדות  המגזרים,  מכל  בארץ,  היהודי  היישוב  רחבי  מכל 

and the Making of Israeli National Tradition, Chicago and London 1995; יפה ברלוביץ, 
להמציא ארץ, להמציא עם: תשתיות ספרות ותרבות ביצירתה של העליה הראשונה, תל אביב 
 Yaakov Shavit and Shoshana ראו  הציבורי,  הריטואל  בתחום  לענייננו  ובמיוחד  תשנ“ו; 
 Sitton, Staging and Stagers in Modern Jewish Palestine: The Creation of Festive Lore in
a New Culture, 1882-1948, Detroit 2004 ; אבנר בן־עמוס, “במעגל הרוקד והמזמר: טקסים 
וחגיגות פטריוטיים בחברה הישראלית“, אבנר בן־עמוס ודניאל בר־טל )עורכים(, פטריוטיזם: 
אוהבים אותך מולדת, תל אביב 2004, עמ‘ 315-275. על הטרנספורמציה שחלה בתחום לאחר 

מלחמת העולם הראשונה, ראו בן־עמוס )שם(.
ראו מוטי זעירא, קרועים אנחנו, ירושלים 2002, למשל עמ‘ 88-85, אך למעשה לכל אורך   9

הספר. גם שביט וסיטון עומדים על כך, ראו שביט וסיטון )הערה קודמת(, עמ‘ 9-3.
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המספרית מדובר היה באירוע הציבורי הגדול ביותר והחזק ביותר בחיי היישוב. 
וזאת, למרות החריגּות הבולטת של המסרים הנהנתניים והקפיטליסטיים שהופצו 
באמצעות קרנבל הפורים, לעומת האתוס הציוני הפוריטני והחלוצי. בעקיפין נחגג 
יחד עם החופש  בקרנבל גם עצם קיומה של תל אביב, העיר העברית הראשונה, 
שהציעה לקיום היהודי המודרני במסגרת הפרויקט הציוני.10 ואולם, כפי שהראיתי 
במקום אחר, לשיח המסורת היה תפקיד מכריע בכינון האירוע כאתר הבניית זהות 

ציונית.11
תל  אירוע  בשל  בוטל  )אך   1920 בשנת  להיערך  אמור  היה  הראשון  הקרנבל 
את  להמשיך  האם  דיון  במסגרת  ב־1924,  וכבר  השנה(,  אותה  של  אדר  בי“א  חי 
הקרנבל, נימוקם הקולני ביותר של תומכיו היה אחד משניים: או שהוא הפך כבר 
של  כוחו  גַדל  השנים  במהלך  לכזו.  להפוך  אמור  או  עומד  שהוא  או  למסורת; 
התכנון  הכספית,  ההשקעה  המשתתפים,  מספרי  מבחינת  לינארי  בטור  הקרנבל 
המהודק, וגם מבחינת תודעתם של המשתתפים ומבקרי התרבות, שמדי שנה טענו 
כי בקרנבל חל שיפור ניכור לעומת השנה שעברה. ואולם, העלייה המתמדת בכוחו 
קבוע  כסעיף  הוכנס  שלא  מפני  מביטולו,  החוששים  את  הרגיעה  לא  הסימבולי 
 ,)1928-1925( הקק“ל   ,)1924-1921( הקפא“י   — אותו  שארגנו  הגופים  בתקציב 
ולמן 1928 העירייה. מדי שנה נפוצו שמועות על ביטולו האפשרי, שנענו במחאות 
ועליה חתמו אינטלקטואלים,  ביאליק  וחריפות, כבעצומה הבאה שניסח  קולניות 

אמנים וסופרים:

לדבר  כבר  שהפכו  בפורים,  החגיגות  ביטול  את  הדעת  על  להעלות  אין 
לתועלתם  יהיה  אשר  אמיתי,  עממי  לחג  לההפך  עשויות  והן  שבמסורת 
תוכן  לו  לשוות  החג  אולם מחובתם של מסדרי  העם.  המוני  ולהנאתם של 

על קרנבל הפורים, ראו בתיה כרמיאל, תל־אביב בתחפושת וכתר: חגיגות פורים בשנים 1912-  10
 Anat Helman, “Two Urban Celebrations in Jewish Palestine”,  Journal ;1999 1935, תל אביב
of Urban History, 32, 3 (2006), pp. 380-403; ענת הלמן, אור וים הקיפוה: תרבות תל אביבית 
בתקופת המנדט, חיפה 2007, עמ‘ 91-84; יוסי גולדברג, “התפתחות תשתית התיירות בתל 
אביב בתקופת השלטון הבריטי )1948-1917(“, עבודת מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן, תשס“ה, 
ומהדוקטרינה  האזרחית  מהדת  הציונית־עירונית  האידאולוגיה  היעדרות  על   .109-92 עמ‘ 
 Ilan S. Troen, Imagining Zion: ;29 ‘הציונית, ראו למשל ליבמן ודון־יחיא )לעיל הערה 8(, עמ
 Dreams, Designs and Realities in a Century of Jewish Settlement, New Haven 2003, p.
112; יעקב שביט, “מדוע לא חבשו בתל אביב כיפה אדומה? בין אידאליזם לראליזם בפרשנות 
של תולדות הישוב : תל אביב כמשל“, אבי בראלי ונחום קרלינסקי )עורכים(, כלכלה וחברה 

בימי המנדט, 1948-1918, שדה בוקר תשס“ג, עמ‘ 78-59.
ראו ספרי: חזקי שוהם, מרדכי רוכב על סוס: חגיגות פורים בתל אביב )1936-1908( ובנייתה   11

של אומה חדשה )בדפוס(, פרק 11; וכן: שוהם )לעיל הערת כוכבית(, עמ‘ 400-377. 
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ומשקל אמנותי; לשכללו ולשפרו, הן מבחינת צורתו החיצונית והן מבחינת 
החומר הספרותי והמוסיקלי המוגש לחוגגים.12

שיח המסורת היה חלק בלתי נפרד מהצידוק לעריכת החגיגות, ובצדו גם התועלת 
לדבר שבמסורת  כבר  הגם שהחגיגות הפכו  זו,  לפי עצומה  הציבור.  וההנאה של 
ותוך אכיפת סטנדרטים  זמן ומשאבים ציבוריים,  — הרי רק בהשקעה ראויה של 
תרבותיים מחמירים, ניתן יהיה להפוך אותן אף ל“חג עממי אמיתי“. כלומר, על 
למותר  בעתיד.  גם  להתקיים  להמשיך  שתוכל  כדי  ולהשתכלל  להוסיף  המסורת 
בהחלט   — החגיגות  ביטול   — הדעת“  על  להעלות  “אין  שאותו  הדבר  כי  לציין 
הועלה על הדעת, והדגיש את תלותו של קיום המסורת במעשי בני האדם וביכולת 

השליטה שלהם בעיצוב הספירה הציבורית.
של  השונים  ההשפעה  ובמקורות  החגיגות  בצורת  בפירוט  דנתי  אחר  במקום 
הייתה  לא  החגיגות,  של  הפרקטיקה  שמבחינת  לומר  צריך  לענייננו,  עיצובן. 
השפעה רבה לעבר היהודי, בדמות צורות החגיגה המסורתית של פורים, שבדרך 
כלל התרחשו בספירה ציבורית־למחצה )בתי כנסת או בתי גבירים(, וכללו מוטיבים 
היפוכיים מסוגים שונים, אלימות סימבולית )ולעתים ממשית(, חתירות מדומיינות 
בניגוד  מפורשות.13  להלכות  המנוגדים  מעשים  ואף  החברתיות  ההיררכיות  תחת 
למדי,  “מתורבת“  היה  אביב  בתל  הפורים  קרנבל  המסורתיות,  לחגיגות  חריף 
ובשמירה  באיפוק  הציבורית,  בספירה  שליטה  של  למדי  גבוהה  ברמה  והתאפיין 
כמעט אובססיבית על הסדר.14 למעשה, הקרנבל הועתק בעיקר מהקרנבל התיירותי 
הדרום־מערב אירופי, שבפני עצמו לא דמה לקרנבל הימי־ביניימי־רנסנסי מבחינת 
יכולתו לאיים על הסדר החברתי ולאתגר את המוסדות הרשמיים.15 כפי שמציינת 
והלומת  החגיגות  מרובת  בעיר  הלמן,  ענת  אביב,  בתל  היומיום  חיי  היסטוריונית 
ולהציף  החברתיים  הסדרים  על  לערער  דחוף  צורך  הורגש  לא  החופש  אווירת 

מצוקות חברתיות באמצעות אלימות סימבולית.16

ידיעות עיריית תל אביב, 4 )תרצ“ג(, עמ‘ 116.  12
 Elliot Horowitz, Reckless Rites: Purim על המוטיבים הפרועים של חג הפורים, ראו בעיקר  13
and the Legacy of Jewish Violence, Princeton and Oxford 2006; אהובה בלקין, הפורים־

שפיל: עיונים בתיאטרון העממי היהודי, ירושלים 2002. בעקבות פיש )א‘ הראל פיש, בסתר 
עליון: פרדוקס וסתירה במקורות היהדות, רמת גן תשס“א, עמ‘ 62-56(, יש לסייג את המוטיב 
החתרני למישור הסימבולי, שכן במרבית המקרים הפרקטיקות הפרועות לא היוו איום אמיתי 

על הסדרים החברתיים. על כל פנים, בתל אביב גם מישור זה “תורבת“.
ראו כרמיאל והלמן )לעיל הערה 10(; וכן שוהם )לעיל הערה 11(, פרק 10.  14

Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, London 1987, pp. 244-250 ראו  15
ראו הלמן )לעיל הערה 10(, עמ‘ 88.  16
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במסגרת שיח המסורת, ניתן להבחין בשתי צורות שונות, ולכאורה מנוגדות, של 
שיח בנוגע ליחס בין חגיגות הפורים בתל אביב לחגיגות הפורים שקדמו להן. באגף 
האחד היה שיח פולקלוריסטי, שראה את החגיגות בתל אביב כ“תרבות עממית“ 
ביטאו  לה, כאשר שתיהן  רצף של התרבות העממית שקדמה  אותו  על  שנמצאת 
נאמנה את “רוח העם“ למול אלו שניסו להגבילה — ויהיו אלו הממסד ההלכתי או 
אויבי הציונות. בצד השני רווח שיח מודרניסטי, שהדגיש את הרצף הפנימי בתוך 
היווסדה  לרגע  שקדם  מה  מכל  התעלם  זאת  ולעומת  עצמה,  המומצאת  המסורת 
וראה אותו כלא־רלוונטי למסורת המודרנית. תצורת השיח הפולקלוריסטית ניסתה 
בעוד תצורת השיח המודרניסטית  רצף,  אותו  על  ואת העבר  להציג את המסורת 
השיח  תצורות  שתי  כאן,  שנראה  כפי  ולעתיד.  למסורת  אחד  רצף  ליצור  ביקשה 

השתרגו זו בזו באמצעות מושג המסורת שקשר ביניהן.
ביאליק,  של  מדבריו  שוב  כאן  להביא  נוכל  הראשונה  השיח  לצורת  כדוגמה 

שבהרצאה ב“אהל שם“ לקראת חגיגות הפורים

איננה  שלנו  המסורתיים  לחגים  שהתוספת  כך,  על  לשמוח  שיש  הדגיש 
באה לדחוק את רגלי השכינה ולשנות מהמקובל, אלא היא באה למלא את 
של  חג  באסרו  מסתדר  ביכורים  הבאת  של  היפה  החדש  המנהג  המסגרת. 
פורים,  אביב מתקיים אחרי  בנוסח תל  החג העממי, העדלידע  גם  שבועות. 
כשתילי  ו“בנים  ידידים  של  בסעודה  פנימה,  בבית  המשפחתי  החג  אחרי 
זיתים“ סביב השולחן. מקור השמחה ליהודי — בבית. “ושמחת בחגך אתה 
וביתך“. ומשם צנורות לכל עבר ופנה. וכשהשמחה עוברת על גדותיה היא 
מתפרצת החוצה — לרחוב, קצת שכרון — עד דלא ידע בין ארור המן וברוך 
מרדכי, אבל לא הוללות היין, הזרה לרוח ישראל בכל הזמנים, לפני פורים 

ואחרי פורים.17 

בין  ליחסים  באשר  אמין  היסטורי  כמקור  לראות  אין  ביאליק  של  זה  נאומו  את 
הספֵירה הציבורית לספירה הפרטית בתרבות החגיגה הציונית. למעשה, ההנדסה 
וחגיגות הפורים לא  התרבותית הציונית כמעט שלא התייחסה לספירה הפרטית, 
יצאו מכלל זה.18 ביאליק, שהיה מתומכי המצאת המסורות וההנדסה התרבותית, 
שרטט פנטזיה וירטואלית מרחבית, שבשלב הראשון הבחינה בין הספירה הביתית 

“חגיגות פורים בתל אביב“, הארץ, ט“ו אדר תרצ“ג, 13.3.1933, עמ‘ 1.  17
ראו יוסף שקד, “לקראת השמחה היהודית החדשה“, הארץ, י‘ אדר תרצ“א, 8.3.1933. וכן:   18
1936-1909“, עבודת דוקטור,  נילי אריה־ספיר, “סיפורי טקסים וחגיגות בתל אביב בשנים 

האוניברסיטה העברית בירושלים 1997, עמ‘ 238.
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שזוהתה עם המסורת הוותיקה, לספירה הציבורית שזוהתה עם המסורת החדשה; 
בספירה  המאורגנת  השמחה  ביניהן.  מוחלט  רצף  לכונן  ביקשה  השני  בשלב  אך 
בספירה  הטבעית  השמחה  של  וספונטני  טבעי  כהמשך  ידו  על  הוצגה  הציבורית 
לגמרי  ישיר  באופן טבעי, כהמשך  גדותיה  על  ועולה  החוצה  הביתית המתפרצת 
ההתנהגות  נורמות  של  ההמשכיות  המסורת.  של  כלומר   — הביתית  השמחה  של 
המתורבת  לאופי  הסבר  ביאליק  עבור  הציבורית שימשה  הספירה  לתוך  הביתיות 
של החגיגה, שכביכול אינה אלא המשך של הבית היהודי המסורתי )תוך הכחשה 

או התעלמות מאופייה הפרוע והלא־ביתי של חגיגת הפורים המסורתית(.19 
בתצורת שיח זו נראתה המסורת המומצאת כהמשך טבעי לגמרי של המסורת 
מונוגרפיות  או  אנתולוגיות  מאמרים,  שהקדישו  פולקלוריסטים  גם  הוותיקה. 
למנהגי הפורים לאורך הדורות, הציבו את חגיגות הפורים בתל אביב על הרצף 
הפורים  חגיגת  מצורות  מהותי  באופן  השונה  כתופעה  להציגן  מבלי  המסורתי 
יום־טוב  ביניהם  התבלטו  הזמן  שבאותו  אלו,  חוקרים  אחרים.  ומקומות  בזמנים 
לוינסקי ושמחה אסף, השתמשו במתודולוגיה ובשפה השגורים בחקר הפולקלור 
התל  הקרנבל  הוצב  בכך  אביב.  בתל  הפורים  חגיגות  את  באמצעותן  לתאר  כדי 
אביבי על רצף אחד עם החגיגות ה“עממיות“ בכל עדות ישראל לאורך הדורות, 
תרבות  עם  אותו  ומזהה  “עממיות“  במושג  הכרוכה  המיתית  הקונוטציה  על 

אותנטית.20
בביקורת  למשל  כמו  מודרניסטי,  שיח  גם  רווח  הפולקלוריסטי  השיח  בצד 

האנונימית הבאה על חגיגות הפורים: 

עם השנים בוודאי ישוכלל גם התוכן ותשוכלל גם הצורה. אפשר שיתוספו 
גם אי אלו קווים מקוריים. דברים כגון אלה נעשים באופן ספונטני כמעט, 
בלי התחכמות מלאכותית. את ערך ההתחכמות להמציא “תוכן מקורי“ לחג 

על ההתאמות ההיסטוריות בין מוסד המשפחה היהודית המסורתי ובין האתוס הבורגני, ראו   19
למשל שולמית וולקוב, במעגל המכושף: יהודים, אנטישמים וגרמנים אחרים, תל אביב 2002, 
182. על מרכזיות האתוס המשפחתי בכינון הספירה הציבורית הציונית, ראו תמי רזי,  עמ‘ 
“‘ראויה המשפחה שיבנוה מחדש‘: תפישות של המשפחה בתקופת המנדט“, מרגלית שילה, 

רות הלפרין־קדרי ואייל כתבן )עורכים(, משפט אחד לאיש ולאישה )בדפוס(.
ראו למשל ש‘ אסף, “פורים בתפוצות ישראל“, אצ“מ KKl5\4917\2 )לא פורסם — אך הופץ   20
ל“ג  פורים,  ו:  כרך  המועדים,  ספר  )עורך(,  לוינסקי  יום־טוב  קק“ל(;  של  התעמולה  בחומר 
בעומר, ט“ו באב, תל אביב תשט“ו, עמ‘ 296-277; יום־טוב לוינסקי, אנציקלופדיה של הוי 
 Nakdimon S. Doniach, Purim – or the Feast ;578 ‘ומסורת ביהדות, תל אביב תש“ל, עמ
 of Esther, Philadelphia 1933, pp. 3, 126, 154; Philip Goodman (ed.), Purim Anthology,
Philadelphia 1949, p. 329. לזיהוי העממיות עם האותנטיות בתקופה המדוברת, ראו למשל 

בנדיקס )לעיל הערה 6(.
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עממי זה, אפשר ללמוד מההצעה הברברית אשר נתפרסמה ב“כתובים“ לסדר 
גולם של המן ולערוך לו אוטו־דה־פה המוני.21

מדובר בתגובה להצעתו של המשורר אברהם שלונסקי, לערוך שוב הריגה מימטית 
פומבית של המן בתל אביב, במיטב מסורת הפולקלור היהודי.22 ניסיונו של שלונסקי 
בשל  רותחין  של  לקיתונות  זכה  היהודי  הפולקלור  מסורת  עם  דיאלוג  ליצור 
הברבריות שלו — שכביכול איימה למחוק את הישגי “תהליך הִתרּבּות“ של חגיגות 
החגיגות  “נוקו“  במהלכו  ההשכלה,  תקופת  במהלך  שנעשה  המסורתיות,  הפורים 
מאלמנטים שנראו לא אסתטיים, בלתי רציונליים ובעיקר מסכנים את שלום הציבור 
היהודי בשל העכרת היחסים עם הנוצרים.23 אך מעבר לכך, הצעתו של שלונסקי 
ספגה ביקורת גם בשל היותה ִמְתַחּכמת, וסותרת את האופן הספונטני שבו המסורת 
החדשה צריכה לצמוח במשך שנים רבות, אולי דורות. מה שהפך את הניסיון הזה 
ובין  בין התרבות החדשה  לִמְתַחּכֵם הוא כפירתו של שלונסקי בקו השבר שנפער 

המסורת הברברית, וניסיונו לגשר מעליו בניסיון נואש לחיפוש אחר “מקוריות“. 
סיסטמטיזציה מקיפה יותר של השיח המודרניסטי הוצעה על ידי איש “הפועל 
הצעיר“, הפובליציסט גרשון חנוך, שבמאמר פרוגרמטי חשוב עמד על כך שאמנם 

כינוסם של יהודים כה רבים בתל אביב הוא לכשעצמו משמח, 

אך דומני שמי שהסתכל ב“תהלוכת המסכות“, ז“א לתוכנה, כביכול, ולדמותה 
הציורית־אמנותית; לזרמת ההמונים בלי טעם וסדר; להמצאות המחוכמות של 
מסכות־קרנבל הזה ולטעם האסתיטי שלהן; ומי שמסתכל בכלל לכל אותם 
רקודי־ה“הורה“ שלנו ברחובות, “לבלוי“־המועדים שלנו כאן ולכל “סדרי“־
ואיזה  קללת־התלישות  התגלות  בהם  לראות  יכול   — ההמוניות  חגיגותינו 
ניתוק פתאומי מטרדיצית־עם ללא חידוש יתקון. אמנם אין רגילים עוד לדון 
אצלנו בשכאלה, אבל דומני שפרובלימה זו של חוסר סדרי־חיים טרדיציוניים 
בהוי המתחדש שלנו, חוסר כל מצע ומסגרת לנמוסים ול“מנהגים“ צבוריים־

“הערות ורשימות: א. פורים בתל־אביב“, הפועל הצעיר, 21, כ“ד אדר תרפ“ח, 16.3.1928,   21
עמ‘ 13. וראו יום־טוב לוינסקי )עורך(, כיצד הכו את המן בתפוצות ישראל: ילקוט פולקלורי 

לפורים, תל אביב תש“ז.
ראו אשל ]=אברהם שלונסקי[, “פורים )עפ“י מקורות עתיקים וחדשים(“, כתובים, י“ד אדר   22

תרפ“ח, 5.3.1928, עמ‘ 2-1.
על כך, ראו בעיקר ירון הראל, “‘לכבוד האומה ולכבוד אלוהי ישראל‘: השפעת הרפורמות   23
העות‘מאניות על ביטול מנהג הכאת המן ועמלק“, לאדינאר, ג )2004(, עמ‘ 30-9; אלימלך 
הורביץ, “‘ונהפוך הוא‘: יהודים מול שונאיהם בחגיגות פורים“, ציון, נט, ב-ג )תשנ“ט(, עמ‘ 

.168-129
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ההמון  בחיי  הדרך“,  ב“קפיצת  העיר שלנו המתפתחת  בחיי  ביחוד  עממיים, 
הקשות  הפרובלימות  אחת  היא   — ביותר  השקולים  כאן  שהם  והרחוב, 

והמכאיבות שלנו.

את  תלה  זאת  ובמקום  התרבות,  מהנדסי  על  אישית  בהתקפה  התמקד  לא  חנוך 
הבעיה בניתוק היהודי מהמסורת. לדעתו, הייתה בעיה זו חריפה שבעתיים דווקא 
לקבוע.  הארעי  ואת  לארעי  הקבוע  את  והפכה  במהירות־יתר  שהתפתחה  בעיר, 
הבעיה העיקרית בעיניו הייתה לא רק חוסר המשכיות, שנבע מהשינויים החברתיים 

והתרבותיים המהירים, אלא גם חוסר אותנטיות:

איזה רושם של חקוי, או לעבר של עצמנו או להווה של אחרים, מלווה את 
כל אשר אנו עושים ומסדרים, וחסרה בכל אלה נשמת־חיים עצמית. השמחה 
שלנו כאילו לא שמחה וההוללות — לא הוללות; אף הצחוק, הרקוד והשירה 
מעושה  עצמי,  מאונס  כאילו  שהם  לו  דומה  להם  ומאזין  שמסתכל  מי   —
ומלאכותי הכל. כל התפרצות־שמחה ברחוב היא פראית, אך גם “פראות“ זו 
היא מאד מאד לא פרימיטיבית ולא טבעית. השירה שלנו היא חסרת לשון, 
מידה וקצב, ואף פעם לא תשמע איזה נגון שלם שיגמרו אותו מבלי שיפסיקו 

ויעברו באמצע לקטע־נגון אחר.

מכאן המשיך ותקף אף את ריקוד ההורה, ובסופו של דבר, סיכם, חסרה “מסגרת 
עדיין  ‘היהודי‘  שרשית:  קביעות  “חוסר  יש  ובינתיים  תרבותית“,  שבטרדיציה 

מתבלט בכל“.24
חנוך הקצין את השיח המודרניסטי שמלכתחילה שם דגש על הניתוק מהמסורת, 
התרבות  חיי  של  קבוע  למאפיין  שהפכו  ותלישות  ניכור  יצר  זה  שניתוק  וטען 
העבריים בכלל, ושל העיר העברית בפרט. חוסר האותנטיות התבטא לדידו לא רק 
בחיקוי המודע ל“הווה של אחרים“, דהיינו לקרנבלים התיירותיים הים־תיכוניים, 
אותנטי  יותר לשמש כמקור תרבותי  יכול  “לעבר של עצמנו“ — שאינו  גם  אלא 
הייתה  ומסקנתו  מסורת,  ללא  להסתדר  שאפשר  חשב  לא  חנוך  ברם,  הזה.  בזמן 
הפוכה לגמרי: צריך להגביר את הפיקוח על הספירה הציבורית, לתגבר את הנדסת 
החדשה,  התרבות  של  והאסתטיים  המוסריים  הסטנדרטים  את  ולהעלות  התרבות 
כדי  כלומר,  שלנו“.  המתחדש  בהווי  הטרדיציוניים  החיים  “סדרי  את  ליצור  כדי 
הנוכחית,  המומצאת  למסורת  בניגוד  אותנטית,  שתהיה  חדשה  מסורת  להמציא 

תרפ“ו,  אדר  י“ט   ,18 הצעיר,  הפועל  הפורים(“,  בעקבות  )רשימות  “סדרי־חיים  חנוך,  ג‘   24
5.3.1926, עמ‘ 15-14.
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ששביט  למה  מנחים  קווים  כאן  הציג  חנוך  למעשה,  והתלושה.  אותנטית  הבלתי 
מכנה באופן קולע למדי “תרבות עממית רשמית“, דהיינו תרבות שתהיה עממית 
אינטלקטואליות  אליטות  ידי  על  קפדני  באופן  ותישלט  תנוהל  אולם  בתפוצתה, 
ואמנותיות.25 מושג המסורת הופיע כאן מפני שבסופו של דבר, באמצעות ההנדסה 
ספונטני  באופן  להישזר  אמורה  הייתה  החדשה  התרבות  הקפדנית,  התרבותית 
אמורה  הייתה  התרבותית  ההנדסה  היהודי.  היישוב  של  הטבעי  החיים  במארג 
להיות לא יותר מפיגום, שבבוא היום אפשר יהיה להסירו ולהתרווח בבניין החדש, 

הספונטני והטבעי, דהיינו בתוך המסורת החדשה.
הוויכוח שהוזכר  צדדי  לשני  חפפו  לא  השיח  צורות  לכך ששתי  לב  לשים  יש 
המסורות  והמצאת  התרבותית  ההנדסה  של  האותנטיות  על  שניטש  לעיל, 
בתחום  מאורגנת  תרבותית  ביצירה  ומודע  רפלקסיבי  בעיסוק  הצורך  המאורגנת. 
זאת,  ולעומת  לדיון.  משותף  בסיס  היווה  החגיגה  ותרבות  הציבורי  הריטואל 
נתפסה  ומכוון,  מודע  בנייה  מאמץ  ללא  מאליה  המתפתחת  הספונטנית,  התרבות 
להשיג.  התרבותית  ההנדסה  שעל  כיעד  ולחלופין  המומצאת,  המסורת  כמקור 
כלומר יש הבנה משותפת של מושג המסורת בהווה, כתרבות המהווה מעשה ידי 
אדם ונוצרת על ידיהם במאמץ מכוון ורפלקסיבי, אך בממד זמן מסוים — בעבר 
)אצל הפולקלוריסטים( או בעתיד )אצל המודרניסטים( ייתכן שמקטע חיים מסוים 

היה או יהיה נעדר רפלקסיה ולפיכך אותנטי לגמרי. 
במילים אחרות, שתי צורות השיח — הפולקלוריסטית והמודרנית — לא חפפו 
לדיכוטומיה המושגית של מסורת ומודרניות, אלא הציגו שתי צורות שונות של 
דיבור על מושג המסורת, שבעקבות רדפילד וסינגר ניתן לכנותן “מסורת גדולה“ 
)נוצרית,  ו“מסורת קטנה“. המסורת הגדולה היא מסורת של ציוויליזציה שלמה 
מוסלמית, הינדית, יהודית וכו‘(, שקיומה נתון בידי אליטות של מומחים; ואילו 
בידי אנשי המקום — כפר,  נתון  המסורת הקטנה היא מסורת לוקאלית שקיומה 
עיר או אזור מסוים. לפי תיאורם של רדפילד וסינגר, שתי המסורות — הגדולה 
והקטנה — מזינות זו את זו ומשפיעות זו על זו, וכך נוצר תהליך של היזון חוזר 
לצרכים  אותם  ומתאימה  הגדולה  חומרי  את  לוקחת  הקטנה  המסורת  ביניהן. 
ממסורות  חומרים  שואלת  הגדולה  המסורת  וגם  שלה,  הספציפיים  הלוקאליים 
קטנות ומעניקה להם תפוצה רחבה יותר וכך מתעצבת מחדש שוב ושוב. הדיאלוג 
לפי  הדינמי,  אופייה  את  למסורת  שמעניק  הוא  המסורות  סוגי  שני  בין  התמידי 

תפיסתם.26

שביט )לעיל הערה 2(.  25
להבחנה זו, ראו רדפילד )לעיל הערה 7(, עמ‘ 42-41; רדפילד וסינגר )לעיל הערה 7(, עמ‘   26
 Milton Singer, When A Great Tradition Modernizes: An Anthropological  ;227-225
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בשתי תצורות השיח שהוצגו כאן, המסורת היהודית הגדולה של פורים נתפסה 
כנתונה מן העבר ובשל כך אין בידי האדם לשנותה, אלא רק להיכנס עמה לדיאלוג 
הקטנה  המסורת  לעומתה,  הממעיט.  ואחד  המרבה  אחד  חומרים,  ממנה  ולבחור 
בידי  נמצא  שעיצובה  מומצאת,  כמסורת  נתפסה  אביב  בתל  הפורים  חגיגות  של 
האדם. השיח הפולקלוריסטי התמקד במסורת הגדולה ובניסיון לייצר רצף בינה 
לבין המסורת הקטנה המומצאת. לעומת זאת, השיח המודרניסטי התמקד במסורת 
הקטנה המומצאת, ובניסיון להפוך אותה למסורת גדולה שתהפוך לחי הנושא את 
עצמו ותיפטר מתודעת ההמצאה לטובת ספונטניות ו“טבעיות“. השימוש במושג 
מן  לזו  זו  אותן  שקישר  הוא  בו־זמנית  והקטנה  הגדולה  המסורת  עבור  המסורת 
ההיבט הפרשני, וסייע לשאילה הדדית של פרקטיקות תרבותיות. תודעת הרצף 
את  סיפקה  התמורה  תודעת  ואילו  ולעבר,  הגדולה  למסורת  החיבור  את  סיפקה 
היכולת לכונן מסורת בידיים ולא לחכות לתהליכים ספונטניים. בפועל, במסגרת 
את  חשפה  התמורה  תודעת  לזו:  זו  התודעות  שתי  נזקקו  התרבותית,  ההנדסה 
היות המסורת תמיד מעשה ידי אדם — גם המסורת הגדולה, זו שבאה מן העבר; 
ואילו תודעת הרצף סיפקה את השאיפה לשזור את המסורת בתוך מארג החיים 
בעתיד.  המומצאת,  במסורת  )ובעיקר(  גם  ספונטני מהם —  לחלק  אותה  ולהפוך 
ועתיד,  הווה  עבר,  בין  הנמתחת  כפרקטיקה  נתפסה  המומצאת  המסורת  כך, 
אותה.  הנושאת  הקבוצה  לחיי  שלה  המתמיד  בקשר  נעוצה  שלה  שהאותנטיות 
כך שלמעשה, הן תודעת הרצף הן תודעת התמורה נדרשו כדי לכונן את חגיגות 
הפורים בתל אביב כ“מסורת“, שתהיה גם מלאכותית וגם ספונטנית, גם עממית 

וגם ממסדית.

ג. מעשה ידי אדם
מתנגדי המצאת המסורות טענו, בין השאר, כי אין אדם יכול לסגוד למעשה ידיו, 
ניסה  המסורת  שיח  גם  ואכן,  באופן מלאכותי.27  תרבות  ליצור  אי אפשר  ולפיכך 
אותה  לכונן  הניסיון  לבין  אדם,  ידי  מעשה  המסורת  היות  בין  המתח  את  להכיל 
הזה  המתח  הומשג  כלל  בדרך  מהונדסת.  בלתי  דהיינו  “אותנטית“,  כתרבות 
באמצעות פיצול בין ההווה, הניתן לשליטתה של ההנדסה התרבותית, לבין העבר 
וההווה, שבהם הייתה או תהיה התרבות ספונטנית לגמרי, כזו שנעה ללא מגע יד 

אדם. כך, למשל, כתב אחד ממבקרי הקרנבל:

 .Approach to Indian Civilization, New York, Washington and London 1972, pp. 42-43
שוהם )לעיל הערת כוכבית(, עמ‘ 35-29.

ראו למשל את הוויכוח בין דוד מלץ ליצחק טבנקין, אצל זעירא )לעיל הערה 9(, עמ‘ 88-85.  27
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הוא  לתל־אביב  יהודים  כנוס  לבקר.  אין  הדבר  עצם  את  הערות.  אילו  רק 
הנעשות  היפות,  הלאומיות  ההפגנות  אחת  היא  זאת  לבטלה.  שאין  עובדה 
מעליהן ]=מאליהן[ בלי כוונה, ותל־אביב היא העיר המאושרה שזכתה לכך 
בגמול על ההתאמצות העממית שנבנתה בה העיר העברית היחידה בעולם. 
העיקריים  הפגמים  על  לכחד  לא  חובה  הדבר  חשיבות  מפני  דווקא  והנה 

שנפלו בחגיגה זו, כדי שלא יספחו גם הם למסורת ויקבעו למנהגים.28

משליטה  לצאת  עשויה  המסורת  שלאחריו  מסוים  שלב  שישנו  היא  כאן  ההנחה 
אנושית ולהפוך למנהג מקובע שאין דרך להיאבק בו. דווקא לכן יש לתקן אותה 
בדחיפות, כלומר בהווה, ולטהרה מפגמים מוסריים ואסתטיים בטרם יגיע העתיד 
מדובר  הזה,  )במקרה  התרבותית  ההנדסה  משליטת  המסורת  את  ויוציא  הקרוב 
בנסיעת “אסתר המלכה העבריה“ בראש תהלוכת הקרנבל, שהיתה לצנינים בעיני 
חוגים דתיים ושמרניים(.29 עם זאת, הכותב סבור כי גם בהווה המשמעות החשובה 
“מאליה“  נעשית  הלאומית,  ההתכנסות  היא  הלא  החדשה,  המסורת  של  ביותר 
במציאות  לא  אך  המסורת  בשיח  נמצא  זו  סברה  של  יסודה  תחילה.  כוונה  ללא 
ההיסטורית, שכן כינוס לאומי שנתי זה בהחלט עמד לנגד עיני המארגנים כאחת 

ממטרותיה החשובות של המסורת העירונית.30
בהנדסה  ומלאכותיות  אותנטיות  שבין  המורכב  למתח  אירונית  המחשה 
התרבותית ניתנה על־ידי אחד ממבקרי התרבות חדי העין של תל אביב המנדטורית, 
הלא הוא נתן אלתרמן הצעיר, לאחר ביטול העדלידע מסיבות תקציביות ב־1936. 
המסורת,  שיח  במסגרת  שכן  ממש,  של  ציבורית  סערה  חוללה  המסורת  הפסקת 
מחדל זה נתפס לא רק כהוכחה לאזלת יד העירייה אלא כסכנה תרבותית של ממש, 
במארג  אותה  ולשלב  אותנטית  תרבות  ליצור  התרבותית  ההנדסה  כישלון  בשל 
ערש  “שיר  הארץ  בעיתון  אלתרמן  פִרסם  מהפולמוס,  כחלק  היישוב.  של  החיים 

לעדלידע“:31

עְַדלָיַָדע, דִֹמי! ַאל ִּתבְּכִי ּבְקֹול לִי.
ֵמֶחְמלָה עָלַיִך לְבָבִי לָחּוץ

נְַמנְִמי ּבְתֹוך ִספְֵרי ַהּפְרֹוטֹוקֹולִים
ַאל ָּתִהינִי ֵהָראֹות ּבַחּוץ

י‘ אביזוהר, “ימי הפורים בתל־אביב )מכתב למערכת(“, הארץ, כ‘ אדר ב תרפ“ט, 1.4.1929.  28
ראו כרמיאל )לעיל הערה 10(, עמ‘ 151-140.  29

ראו שוהם )לעיל הערה 11(, פרק 8; שוהם )לעיל הערת כוכבית(, עמ‘ 322-296.  30
על הפסקת המסורת ונסיבותיה, ראו שוהם )לעיל הערה 11(, סוף פרק 7; שוהם )לעיל הערת   31

כוכבית(, עמ‘ 296-288.
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ֲאנָשִים ָאְמרּו ֲהוַי ָחָדש נִיצָֹרה
ַאת ִּתְהיִי לָנּו ָמסֶֹרת מּוָסָדה

נּו... ִהנֵה ָרִאית, עָׂשִינּו ְקצָת ָמסֶֹרת
וְעַכְשָו נִגְָמר. ַמְסּפִיק לְעֵת עַָּתה!32

היוצרת  מדוברת  ללשון  בהדרגה  עובר  אך  קינה,  על  פרודיה  במעין  נפתח  השיר 
מעין “חמשיר“, בעזרת הפסיקים והנקודות היוצרים חיוויים קצרים וקריאות כמו 
מהפתיחה  הדרגתית:  “פרוזאיזציה“  במהלכו  עוברת  השיר  לשון  ו“מספיק“.  “נו“ 
בשל  בלב“  ה“לחץ  דרך  הוד,33  רבות  מקראיות  קינות  עם  המתכתבת  הטראגית 
הפרוטוקולים“,  בספרי  ה“נמנום  עבר  אל  המתה/מנמנמת,  העדלידע  על  החמלה 
קצת  עשינו  ראית.  הנה  “נו...  המסיים:  האירוני  הפטפוט  אל  הגלישה  ולקראת 
הובנה  והפרוזאי  הנשגב  שבין  המתח  עתה“.  לעת  מספיק  נגמר.  ועכשיו  מסורת, 
כך לתוך מושג המסורת עצמו, אך לא כניגוד אינהרנטי אלא כתנועה חד־כיוונית 
של קריסת הנשגב לתוך הפרוזאי. הדיבור הנמלץ על מסורת כ“הווי חדש“, שיהיה 
יומיומיות כמו מימון וספרי  יותר מההווי הישן, פשוט קרס לתוך בעיות  אותנטי 
פרוטוקולים, בדומה לקריסת הלשון התנ“כית הנמלצת לתוך לשון דיבור יומיומית.
ה“מסורת המוסדה“ כגורם הכרחי לעיצוב הזהות הלאומית־תרבותית העברית 
חומריים.  במשאבים  והן  תרבותיים  במשאבים  הן  מרובה,  מאמץ  דרשה  החדשה 
מנקודת מבטם של בני הזמן, נראה היה כי בדרכה להפוך סוף סוף לחלק ממשי 
התמסמסה   — היומיום  חיי  של  הקבועות  הפרקטיקות  לתוך  להיארג  מהחיים, 
המאפיינת  וטבעית,  ספונטנית  “רגילה“,  לעשייה  להפוך  הצליחה  ולא  המסורת 
תרבות עממית “אותנטית“, כזו שקיוו ליצור בארץ ישראל. הכישלון צרב במיוחד 
דווקא מפני שסיבת הביטול הייתה ארגונית וניהולית, ולא נבעה מכוח עליון או 

אילוצים חיצוניים.
והממסד  התרבות  מהנדסי  כמובן  היה  אלתרמן  של  הגלוי  הביקורת  מושא 
הציוני, שלא השכילו להמציא מסורת יציבה דיה; אך בעקיפין, באמצעות תהליך 
הפרוזאיזציה של לשון השיר, קרץ המחבר גם לעבר המבקרים עצמם: בשיר עולה 
השאלה עד כמה היה נחוץ המאמץ התרבותי המכוון לייסוד “מסורת מוסדה“, כדי 
לעצב תרבות חדשה במובן הפרוזאי, היומיומי של החולין. האם ללא המאמץ הזה 
ראשון  בגוף  הדובר  הקול  של  הסרקזם  רמת  הישנה?  התרבות  עם  בדיוק  נישאר 

)נדפס שוב   8 י“ב אדר תרצ“ו, 6.3.1936, עמ‘  נתן אלתרמן, “שיר ערש לעדלידע“, הארץ,   32
בתוך: נתן אלתרמן, פזמונים ושירי זמר: כרך א, מנחם דורמן )עורך(, תל אביב תשל“ו, עמ‘ 

232( )כאן מובאים שני הבתים הראשונים בלבד(. 
השוו לדברי התחינה הנרגשים: “אלהים אל־ֳדמי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל“ )תהלים פג, ב(.  33
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ברבים בסוף הקטע אינה ברורה לגמרי, בניגוד לקול הרציני והברור למדי, בגוף 
שלישי, של “אנשים“ הדורשים “מסורת מוסדה“. וכך, אלתרמן לא הכריע בשאלה 
האם מסורת צריכה להיות “מוסדה“ או דווקא “קצת מסורת“. באופן אירוני עולה 
ועכשיו  מסורת,  “קצת  מהיותה  דווקא  נובע  לא  המסורת  כוחה של  האם  התהייה 
נגמר“; כלומר מהאופן הלא ספונטני והמכוון שבו היא נוצרת ומסתיימת, ומהמקום 

החלקי שהיא תופסת בתרבות ובמעשי אנוש.
יכולות  מסורות  שלפיה  המסורת,  מושג  על  אחרת  חשיבה  גם  מאפשר  השיר 
לממד  קשר  בלי  לא  ולעולם  ופרוזאי,  קונטינגנטי  באופן  ולהיפסק  להתחיל 
לְבְַטלֵך  “ִאלּו  כי  טוען  הוא  בני אדם. בהמשך הפזמון  ההתכוונותי במעשיהם של 
ַהִמשְטרה ֵהִהינָה/ ְמָחאֹות ָהיּו ּבָאֹות ּכְמֹו ָמַטר/ ַאְך ַהּפָעַם ָאנּו האֹוְסִרים ֲהיִינּו/ וְַהּכֹל 
ּבְֵסֶדר, לָנּו זֶה ֻמָּתר!“. במילים אחרות, יחד עם הביקורת על הפסקת המסורת, ברור 
לסברתם  ובניגוד  אותן,  ומפסיקים  מסורות  המתחילים  אלו  הם  האדם  שבני  לו 
“ספונטניות“,  מסורות  אין  מובילים —  תרבות  ופעילי  אינטלקטואלים  של מספר 
חיות  “כוח  איזה  בגלל  על־היסטורי  באופן  שמתקיימות  ואוטרקיות  “טבעיות“ 
פנימי“ שטבוע בהן. במובן מסוים, הרי אותה פרוזאיזציה שעברה המסורת, שגרמה 
בסופו של דבר להפסקתה, עשויה להצביע דווקא על קשר בינה ובין חיים אמיתיים 
של בני אדם רגילים. כלומר, אם ישנו ממד אותנטי במסורת המהונדסת של ההווה, 
הוא נעוץ לא רק בקשר שלה למסורת הבלתי־מהונדסת של העבר או העתיד, אלא 
גם למלאכותיות שלה בהווה, המצביעה על קשר בינה לבין “העם“, העושה מאמץ 

לקיימה באמצעות מוסדותיו.

ד. מושג המסורת המודרני
כעת נוכל לשוב למישור המושגי, ולנסות להבין מדוע דווקא בתקופה המודרנית 
עלה מושג המסורת כמגדיר זהות וכעיקרון תרבותי מארגן של הספירה הציבורית 
באמצעות המסורות המומצאות. לשם כך עלינו לשוב לבן זוגו המושגי לדיכוטומיה, 
הלא הוא מושג המודרניות. כבסיס לדיון אביא את הגדרתו של היסטוריון הרעיונות 
הנס בלומנברג למודרניות, כתקופה הראשונה שמודעת ל“תקופתיות“ שלה, כלומר 

לרכיב הדינמי והמתפתח של ההיסטוריה, או בניסוחו הקולע של אופיר:

המודרניות היא פרספקטיבה של הבנה עצמית המגלה עניין בלתי פוסק בקווי 
החיתוך המבדילים בין “העת החדשה“ לבין תקופות שקדמו לה, ומתוך עניין 

זה עצמו המודרניים מבחינים את עצמם מקודמיהם.34

 Hans  ;412 עמ‘   ,2000 אביב  תל  המוסר,  של  באונטולוגיה  פרקים  לרע:  לשון  אופיר,  עדי   34
 Blumenberg, The Legitimacy of Modern Age, Translated by Robert M. Wallace, Boston
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של  לדינמיות  במודעות  המתייחדת  תקופה  היא  המודרניות  בלומנברג,  לפי 
ההיסטוריה ולתהליך האינסופי, שבמסגרתו תודעות חדשות מחליפות את הישנות. 
“תקופתית“  כפרספקטיבה  יותר,  חד  באופן  המודרניות  את  ומגדיר  מוסיף  אופיר 
עצמה  את  ומגדירה  השינוי  את  מקום  בכל  המבקשת  עצמית,  הבנה  של  ייחודית 
בקווי  פוסק  בלתי  עניין  מגלה  זו  פרספקטיבה  לפניה.  שהיה  ממה  כשונה  תמיד 
החיתוך המבדילים את המודרניות מקודמיה, ומצד שני מנסה לאתר גם בתקופות 
אינו  הדגש  כלומר,  והתחלותיה.  הראשונים  מבַשריה  שורשיה,  את  הקודמות 
וזמנים — שכן תופעה  בין תקופות  מושם רק על התודעה ההיסטורית, המחלקת 
תודעת  על  מושם  הדגש  המודרני.35  העידן  את  רק  מאפיינת  אינה  לכשעצמה  זו 
השינוי והחידוש כאלמנט מרכזי של הגדרת זהות והבנה עצמית, המשתקף אפילו 
המתקדם,  אחר  פוסק  בלתי  חיפוש  לכשעצמה:  “מודרניות“  המילה  במשמעות 

השונה, החדש, וניסיון לתפוס את ההווה עצמו כרגע המעבר בין ישן לחדש.
ואולם, משמעותו האירונית של ניסיון זה נחשפת מדי רגע, כאשר ההווה הופך 
לעבר ויש צורך להגדיר את ה“חדש“ מחדש. למעשה, הפעולה הבלתי פוסקת של 
סימון קווי החיתוך דווקא מערערת על המבנה הדיכוטומי המחלק בין הישן והחדש, 
בשל תנועתו הבלתי פוסקת של הזמן, ונטייתה לסמן שוב ושוב את קווי החיתוך 
בדרכים, במקומות ובזמנים שונים. החדש הופך מיד לישן, כך שהמודרניות אינה 
רק שבר בקו הרצף המסורתי, כבתפיסה הסוציולוגית המקובלת, אלא רצף של קווי 

שבר, שבמסגרתו הדיכוטומיה נוצרת ונשברת שוב ושוב.
ברם, שבירתה החוזרת והנשנית של הדיכוטומיה לא ביטלה את תפקידה החשוב 
בכינון הזהות. כדי להתגבר על הסתירה הבלתי פתירה בין האלמנטים של הרצף 
והשבר, הושלכה סתירה זו על מושג המסורת, שתחם באופן שרירותי את הגבול 
שגיא,  לפי  השבר.36  שלפני  הישן  האני  בעצם  שהוא   — האחר  ובין  ה“אני“  שבין 
לשוני  “אזור  של  קיומו  על  רבות  פעמים  מצביעה  נוקשה  מושגית  דיכוטומיה 
אוטונומי, שכוחו נעוץ בדיוק בעיצוב מבע לשוני רב עוצמה ]...[ ]וכן[ באפשרויות 
הדיכוטומיה  וזהות“.37  סתירה  יחדיו  לאגד  מציע  שהוא  וביכולת  מחדד,  שהוא 

pp. 457-481 ,1983. להצעה מעניינת בדבר האופן שבו החל להתפתח העניין בקווי חיתוך אלו 
 Brian Stock, “Tradition and Modernity: Models בעולם הנוצרי במהלך ימי הביניים, ראו 
from the Past”, Recherches et Rencontres, 1 (1990), pp. 32-44; ובעולם היהודי, ראו ישראל 
יעקב יובל, “ראשונים ואחרונים, Antiqui et Moderni )תודעת זמן ותודעה עצמית באשכנז(“, 

ציון, נז )תשנ“ב(, עמ‘ 394-369.
ראו עמוס פונקנשטיין, תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית, תל אביב   35

1991, עמ‘ 31-17.
ראו שילס )לעיל הערה 4(, עמ‘ 168-162.  36

שגיא )לעיל הערה 4(, עמ‘ 155.  37
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המספר  הנרטיב  באמצעות  מודרנית  זהות  להבניית  שימשה  ומודרנה  מסורת  בין 
על מסע ניצחון בלתי נמנע של המודרניות על פני המסורת. ואולם, לא הפסיקו 
של  פוסק  הבלתי  והסימון  המסורת  על  הדיבור  אבודה.  מסורת  אותה  על  לדבר 
שִאפשרו  חדשות,  שיח  צורות  העת  כל  ייצר  למודרניות  המסורת  בין  קווי השבר 
למסורת להופיע מחדש כאופן מרכזי יותר ויותר של “היות בעולם“, הבנה עצמית 
אישית  זהות  הבניית  של  כאופן  החברתית,  המחשבה  של  במונחים  או  קיום;  של 
וקולקטיבית.38 במקביל, אותו הסיפור עצמו כלל גם תיעוד אובססיבי של חומרי 
המסורת שלווה בתחושת בהילות, שהרי לכאורה הלכו ונעלמו או “הזדהמו“ עקב 
נוכחות  הגדולה  המסורת  לה  קנתה  כך  והאוריינות.39  העיּור  התיעוש,  התקדמות 

משמעותית בכינון ההווה באמצעות התודעה ההיסטורית.40 
אך כאן ראינו שגם המסורת המומצאת, הקטנה, שלא זוהתה עם ה“אחר“ אלא עם 
ה“אני“ המודרני, ביקשה להתגבר על הסתירה הזו באמצעות ייצור רצף מלאכותי 
משלה: לא בין העבר הרחוק להווה, אלא בין העבר הקרוב )המצאת המסורת( לעתיד 
הרחוק, דרך ההווה. המחשבה שהתרבות הנוצרת כאן בהווה צריכה להתקיים גם 
אחר  נואשות  התרה  לתרבות  מתאימה  לאותנטית  להיחשב  כדי  הרחוק  בעתיד 
אין  המומצאת  למסורת  כאשר  גם  זו,  תפיסה  לפי  טמפורלית.  רציפות  תחושת 
וכך תוכל להפוך לאותנטית  אחיזה בעבר, לכל הפחות תהיה לה אחיזה בעתיד, 
ולפצות את עצמה על כינון קו השבר. במילים אחרות, היא תוכל לשבור את רצף 
קווי השבר המודרני, ולכונן קו שבר אחד ויחיד שיפריד בין העולם הטרום־מסורתי 
גם  המסורתי.  המודרני,  לעולם  רדפילד(  לפי  ה“פרהיסטורי“,  או  )ה“פרימיטיבי“ 
זו נחשף כאשר המסורת נפסקה לפתע, אך הפסקתה לא  הממד האירוני בתפיסה 
זו בלבד שלא ערערה על האותנטיות שלה, אלא יצרה שיח נוסטלגי עשיר שערער 
דווקא על האותנטיות של התרבות התל אביבית בהווה שלאחר הפסקת העדלידע, 

ביחס לתרבות האותנטית שהייתה כביכול בעבר הקרוב, בעדלידע.41

מישל  )ראו  הדכאנית“  “ההיפותזה  בפרק  פוקו  מישל  של  טיעונו  מבנה  זהו  כללים  בקווים   38
פוקו   .)1996 גבריאל אש, תל אביב  “הרצון לדעת“, תרגם   :1 פוקו, תולדות המיניות, כרך 
עצמו הרחיב אחר כך את הטענה של “ההיפותזה הדכאנית“ למבנים דואליים של כוח באופן 
 Michel Foucault, Society Must be Defended: Lectures at the College de France, כללי. ראו
Translated by David Macey, New York 2003, pp. 12-15(. מבנה דומה של טיעון מוצג על 
ידי ההיסטוריון מוייר לגבי מושג הריטואל: הוא מראה שדווקא ההתקפות הרבות על מושג 
 Edward Muir, Ritual in Early( זה, החל מעליית הרפורמציה, כוננו אותו כשדה תרבותי חשוב

.)Modern Europe, Cambridge 1997, pp. 6-7
ראו למשל ברק )לעיל הערה 15(, עמ‘ 16-15.  39

על נוכחות העבר בהווה, ראו גדמר )לעיל הערה 4(, עמ‘ 307-300.  40
6; וכן: נילי אריה־ספיר, “קרנבל בתל־אביב: פורים  ראו אריה־ספיר )לעיל הערה 18(, פרק   41

בעיר העברית הראשונה“, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כב )תשס“ג(, עמ‘ 121-99.
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ביותר  החשובות  הווריאציות  אחת  היה  המומצאת  המסורת  מושג  כן,  כי  הנה 
למגדיר  הפיכתו  בגלל  המודרנית.  בתקופה  המסורת  מושג  של תהליך התעצמות 
מושג  בעוד  בו.  הנכלל  הזמן  ממד  של  הרחבה  המסורת  מושג  עבר  מרכזי,  זהות 
המרכזיים  הממדים  כשני  ולהווה  לעבר  בעיקר  התייחס  הטרום־מודרני  המסורת 
לעתיד.  גם  מתייחסת  המסורת  המודרנית  בתקופה   — ביניהם  מקשרת  שהמסורת 
וכך, בעקבות הפיכתה למגדיר זהות מרכזי, היא אכן הפכה גם למנגנון לגיטימציה 
אלא  המסורתית“,  ב“חברה  לא  אך   — ובר  אותה  שראה  כפי  ופוליטית,  חברתית 

דווקא בחברה המודרנית.42 
ההתייחסות  כי  הלמן  קובעת  למשל,  כך,  רבים.  חוקרים  הטעתה  זו  הרחבה 
אביב  בתל  הפורים  לחגיגות  העשרים,  שנות  מאמצע  החל  שונות,  בתכתובות 
השונים  במסמכים  הדוברים  שכל  אלא  פיקטיבי.43  לעבר  מכוונת   — כ“מסורת“ 
מתכוונים למסורת הקטנה של תל אביב, ולא סבורים שכך בדיוק היו חוגגים את 
אביב  בתל  פורים  את  יחגגו  מקווים( שכך  )או  טוענים  אלא  ומעולם,  מאז  פורים 
תמיד. למעשה, עליית מושג המסורת נועדה להפוך את חץ הזמן, כאשר בתקופה 
אלא  בעבר  מתוקפה  לא  נובעת  תרבותית  פרקטיקה  של  הלגיטימציה  המודרנית, 

מיכולתה לשרוד בעתיד כ“מסורת“ יציבה. 
תפקידה של המסורת הוא לקשר בין עבר, הווה ועתיד בעולם מודרני שבמרכזו 
ניצב מושג השינוי. לא בכדי, התרחשה המצאת המסורות בספירה עירונית שהייתה 
בתהליכי שינוי מהירים ביותר )אך גם הספירה החקלאית הציונית הייתה למעשה 
בתהליכי תיעוש, מיכון ואף עיּור(. בסופו של דבר, השימוש במושג המסורת עבור 
שני סוגי המסורות חשף את נזילות ההבחנות בין עבר, הווה לעתיד, בשל זרימת 
הזמן ההופכת את העתיד להווה, ואת ההווה לעבר — דווקא במסגרת תפיסת זמן 

לינארית.
במילים אחרות, המאפיין הייחודי של התקופה המודרנית, שִאפשר את עלייתו 
עצמית  הבנה  של  פרספקטיבות  של  עלייתן  היא  המסורת,  מושג  של  המקבילה 
והבניית זהות על ציר הזמן, ויהא אשר יהא הנרטיב הספציפי שבו נעשה שימוש 
בכל מקרה קונקרטי — ִקדמה, הידרדרות, נוסטלגיה, אוטופיה וכיוצא בהם. הבניית 
הזהות על ציר הזמן הגבירה את חשיבותו של מושג המסורת כמושג המציע הבנה 
קולקטיב  של  זהות  לבין  זמן  לאורך  תרבות  התפתחות של  בין  הקושרת  מסוימת 
מסוים. זאת, בין אם חשיבותו נבעה מכך שהגדיר את ה“אני“ המודרני, ובין אם 

ראו ובר )לעיל הערה 1(, עמ‘ 132-115.  42
ראו ענת הלמן, “התגבשותן של חברה אזרחית ותרבות עירונית בתל אביב בשנות העשרים   43
והשלושים“, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000, עמ‘ 124. להבניית שיח 

זהה בהתיישבות העובדת, ראו זעירא )לעיל הערה 9(, עמ‘ 67-66.
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ולמודרניות,  למסורת  המשותף  שלו.44  המשמעותי“  ה“אחר  את  דווקא  הגדיר 
ציר  על  המתבצעת  זהות  להבניית  שימושם  הוא  בלומנברג,  של  הצעתו  בעקבות 
הזמן. שניהם מציעים סוג של נרטיב המאגד עבר, הווה ועתיד במסגרת זמן אחת, 
מבלי לזהות בין שלושת ממדי הזמן; כלומר, תוך הבחנות ברורות בין העבר, ההווה 

והעתיד באמצעות התודעה ההיסטורית. 
ואכן, יש הרואים את המודרנה כסוג של “ציוויליזציה“ או מסורת בפני עצמה.45 
פריצת המסורות המומצאות לתוך הספירה הציבורית במהלך התקופה המודרנית 
לגיטימציה  של  מרכזי  כמגדיר  המסורת  מושג  עליית  את  ביטאה  המאוחרת 
היסטורית  תודעה  מודרניזציה שהעלו  תהליכי  במסגרת  המודרני,  החברתי  לסדר 
לשינויים המתחוללים בתרבות לאורך זמן. לפי שיח המסורת שהוצג כאן במסגרת 
מקרה המבחן של חגיגות הפורים, תרבות תוכל להיחשב כתרבות אותנטית אם היא 
שומרת על גרעין של רציפות היסטורית בצד שינויים שהיא עוברת — באמצעות 

מושג המסורת.
אנתרופולוגים רבים מניחים שאתרים של אמביוולנטיות הם בדרך כלל אתרים 
של משמעות חברתית, שיש להם חשיבות מרובה בהבניית הזהות הקולקטיבית.46 
כאן ראינו כי מה שכונן את מרכזיותו של מושג המסורת בהבניית הזהות הציונית 

היה האופן שבו גילם בעצמו את המתח המודרני בין הרצף והשבירה.

 Barbara Adam “Detraditionalization למשל  ראו  המודרנה,  של  כ“אחר“  המסורת  על   44
 and the Certainty of Uncertain Futures”, P. Heelas, P. Morris and S. Lash (eds.),
Detraditionalization, Cambridge 1996, pp. 134-148 )וכן מאמרו של Luke, שם(; ובעיקר 
 Pascal Boyer, Tradition as Truth and Communication: A Cognitive Description of

Traditional Discourse, Cambridge 1991, p. 114. וכן שילס )לעיל הערה 4(, עמ‘ 7-4.
 Shmuel N. Eisenstadt, “The ועוד;   ,324  ,23-21 עמ‘   ,)4 הערה  )לעיל  שילס  למשל  ראו   45
 Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization”,

International Sociology, 16, 3 (2001), pp. 320-340
 Mary Douglas, Implicit Meanings: Essays in Anthropology, London ראו למשל  כך,  על   46

1975, pp. 47-59
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 בין ״לכל איש יש שם״ 
ל״שמי הוא שם תורמי״

זלדה ויהודה עמיחי על דרכי עיצובה של הזהות

אבי שגיא

וכוח  לשמות  משמעות  יש  אלה  בחבלים 
הברות  בעלמא,  שמות  הם  אין  בהם;  מגי 
מוסכמות, אלא ממשות בהם וכוח השפעה.1

לי  נושא.  שהוא  בשם  אשם  אינו  אדם 
קוראים מנחם, ולא ניחמתי אף אחד, אפילו 

לא את עצמי.2

א. מבוא: על שם ועל זהות
ושירו  שם“3  יש  איש  “לכל  זלדה:  של  שירה  שירים,  בשני  זה  מאמר  של  עניינו 
השזורים  אלו,  שירים  שני  להערכתי  שלפני“.4  הדורות  “כל  עמיחי  יהודה  של 
במארג השירה הכולל של שני היוצרים, משקפים שתי עמדות בסיסיות הן ביחס 
לכינונה של הזהות האנושית הן ביחס לעיצובה של הזהות היהודית. לכאורה, כדי 
לבצע ניתוח של השירים בצורה הולמת, עלינו להתמודד עם מכלול של שאלות 
האם  יהודי?  של  זהותו  מעוצבת  כיצד  אדם?  של  זהותו  נבנית  כיצד  ראשוניות: 
הדיון  ואולם  שונה?  באופן  היהודית  זהותו  את  המכונן  היהודי  בקיום  משהו  יש 

קרלו לוי, ארץ שכוחת אל, תרגמו: א“ד שפיר וי‘ רין, תל אביב תש“י, עמ‘ 104 )השם שנתן   1
המתרגם לספר בעברית אינו שמו של הספר. שמו של הספר באיטלקית: ישו הגיע רק עד 

ֶאבולי(. 
פרימו לוי, אם לא עכשיו, אימתי? בני ברק תשס“ד, עמ‘ 271.   2

בתוך שירי זלדה, תל אביב, תשמ“ה, עמ‘ 117.   3
בתוך שירי יהודה עמיחי, ירושלים ותל אביב תשס“ב, כרך ב, עמ‘ 24.   4

המאמר.  כתיבת  בעת  לי  והעזרה שהושיט  המאמץ  על  אנגלנדר  יקיר  לעוזרי  נתונה  תודתי   *
חבריי משה גולצ‘ין, אבי ליפסקר, צחי וייס ואריאל פיקאר קראו גרסאות קודמות של מאמר זה 
והעירו הערותיהם. תודתי נתונה להם. תודה גם לעורכי השנתון עדי שרמר ויאיר לורברבוים 
על הקריאה הקפדנית. לבסוף תודה מיוחדת לדרור ינון, שהדיאלוג ארוך השנים עמו מפרה 

ומעמיק את מחשבתי. כתמיד ביקורתו סייעה רבות לשכלול המאמר.
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אפשר  כי  סבור  אני  זה.5  מאמר  של  למסגרתו  מעבר  הוא  אלו  כלליות  בשאלות 
לחלץ מתוך השירים עצמם את העמדות השונות בשאלות הנדונות בלא היזקקות 

לדיון התאורטי־מושגי הכללי. 
שני השירים עוסקים בשמו של אדם: שם השיר של זלדה הוא “לכל איש יש 
כנקודת  תורמי“.  הוא שם  “שמי  הוא  עמיחי  בשיר של  היסוד  מעוגני  אחד  שם“. 

מוצא לדיון אני בוחר אפוא להציע מסגרת מושגית הולמת למשמעותו של השם.
לכאורה, השם הוא מסמן המציין באופן שרירותי את היש האנושי המצוי “שם“ 
זו המגולמת בדברי  זיקה כלשהי בין השם לבין האדם עצמו. תובנה  בעולם; אין 
פרימו לוי, שהובאה במוטו למאמר, מצויה כבר בדיאלוג האפלטוני “קראטילוס“, 

ומוצגת על ידי הרמוגנס:

]...[ סבור אני, כי כל שם אשר יתן אדם לדבר מן הדברים, זה שמו הנכון; 
ואם לאחר מכן יחליפנו באחר, ולא יקרא עוד לדבר בשם ההוא, הרי יהיה 
לו שם שבא  דבר שיש  אין  כי   ]...[ פחות מהראשון  לא  נכון  האחרון  השם 
זה  בשם  שנקראו  האנשים  של  והשימוש  הנוהג  פי  על  אלא  מטבעו,  לו 

והשתמשו בו.6 

ואולם, כפי שהראה האנתרופולוג פריזר, משמעותו של השם בתרבויות ראשוניות 
מסמן  אינו  השם  כי  הניחו  הילידים  כי  בקביעה  דיונו  את  פותח  פריזר  שונה. 
יש קשר  כי  הניחו  דברים  לבין  מילים  בין  להבחין  יכולתם  חוסר  ועקב  שרירותי, 
כדרך ששאר  הוא חלק מהאישיות  כי השם  הם  סברו  לפיכך  בין השניים.  מהותי 
איברי הגוף הם כאלה. קשר מהותי זה בין השם לאישיות בא לידי ביטוי ביכולת 
לבצע  שאפשר  כפי  בדיוק  שמו  באמצעות  עצמו  האדם  על  מאגית  פעולה  לבצע 
פעולה זו באמצעות איברים אחרים של גופו.7 אכן, בתרבויות שונות בוצעה הבחנה 
בין שמות שונים: בין השם הפרטי שבו משתמשים בהקשרים חברתיים גלויים לבין 
השם הסודי או המקודש של האדם, המוענק לו בלידה על ידי זקן השבט.8 משמע, 
השם הפרטי המיוחד של האדם מבטא את זהותו ואת ייחודו, שעליהם יש לשמור 

באופן מיוחד.9

ירושלים  זהות,  ושל  ישראלי: שאלות של תרבות  זה, ראו אבי שגיא, המסע היהודי  לעניין   5
תשס“ו, עמ‘ 245-185. 

כתבי אפלטון, כרך שני, תרגם: יוסף ג‘ ליבס, ירושלים תשל“ה, עמ‘ 512.   6
 James George Frazer, The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, London 1957,  7

 pp. 321-322
שם, עמ‘ 323-322.   8

ראו עוד, יוסף אבן, הדמות בסיפורת, תל אביב תש“מ, עמ‘ 107-102.  9
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גם  למוצאה  וניתן  זו,  תפיסה  שימרו  הילידיות  השבטיות  המסורות  רק  לא 
הקשר  את  שניתקו  חז“ל  בספרות  מקורות  יש  אכן,  היהודית.  המסורת  במקורות 
בין שמו של האדם לבין אישיותו. כך למשל מוצאים אנו במדרש: “ארבעה מידות 
כעורים  ששמותיהם  יש  נאים.  ומעשיהם  נאים  ששמותיהם  יש  בשמות:  נאמרו 
ומעשיהם כעורים. יש ששמותיהם כעורים ומעשיהם נאים, ויש ששמותיהם נאים 
שמו  בין  הקושרת  התפיסה  מצויה  זו  תפיסה  בצד  ואולם,  כעורים“.10  ומעשיהם 
הפרטי של אדם לבין אישיותו. כך למשל מובא בתלמוד )בבלי, תענית פג ע“ב( כי 
ר‘ מאיר היה מקפיד על שמו של האדם, ומששמע כי בעל האכסניה שבו אמור היה 
להתארח שמו כידור, אמר: “שמע מינה אדם רשע הוא, שנאמר: כי דור תהפוכות 
המה“. על בסיס הערכה זו סירב להפקיד את ארנקו בידו של בעל האכסניה. לפי 
התלמוד, הערכתו של ר‘ מאיר הייתה נכונה. ר‘ מאיר לא הכיר את בעל האכסניה 

כלל ועיקר, ואולם שפט את “מהותו“ על בסיס שמו הפרטי.11
קובע:  יצחק  ר‘  )טז ע“ב(.  גם בבבלי, ראש השנה  זו מצויה  מסורת תלמודית 
“ד‘ דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי 
מעשה“. לכאורה, יכולים אנו לראות ב“שינוי השם“ רק ביטוי סימבולי לשינוי, 
בין השם  ישיר  יחס  ביטוי לקיומו של  ולא  דינו של האדם,  שבעקבותיו משתנה 
לבין אישיותו של האדם. ואולם, פרשנות זו יוצרת הבחנה בין שלושת הגורמים 
שינוי  ממשי,  אירוע  מציינים  האחרים  הגורמים  שלושת  בעוד  השם:  שינוי  לבין 
נוסף של התפיסה  ביטוי  נראה שלפנינו  ביטוי סימבולי. לפיכך  השם משקף רק 
המבטאת קשר בין שמו של האדם לבין אישיותו. כך אכן הבין זאת רבנו ניסים 
תשובה  לעשות  לו  גורם  השם  דשינוי  דמילתא  וטעמא  שמו,  “משנה  הכותב: 
מעשי“.12  לתקן  אני  וצריך  לכן  קודם  שהייתי  האיש  אותו  איני  בלבו  שיאמר 
שכן  התשובה“,  “מדרכי  הוא  השם  שינוי  כי  בקובעו  זו  מסורת  סיכם  הרמב“ם 
ואיני אותו  “אני אחר  ומעתה  הוא מבטא את השינוי האונטולוגי שהאדם עובר, 
האיש שעשה אותן המעשים“.13 מסורת זו משתלבת יפה עם המסורת התלמודית

בראשית רבה עא, ב.  10
ראו למשל יחיאל נהרי, “מדרשי שמות מקראיים במדרשי חז“ל, הבחינה הלשונית“, בתוך   11
גן תשנ“ט, עמ‘  )עורך(, ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודים, רמת  אהרון דמסקי 

לא-עז )להלן דמסקי תשנ“ט(. 
רבנו ניסים, ראש השנה, שם, ד“ה: “ואמר ר‘ יצחק“.  12

רמב“ם, הלכות תשובה, פרק שני, ד. אפשרות קריאה אחרת של עמדת הר“ן והרמב“ם רואה   13
בשינוי השם אקט פסיכולוגי ולא שינוי אונטולוגי; שינוי השם מעורר את האדם לחולל תהליכי 
שינוי פנימיים. איני שולל אפשרות קריאה זו. ואולם אני סבור כי הפרשנות הפסיכולוגית של 
הפרטי  בזיקה שבין השם  עמוקה  הכרה  אימפליציטית,  בצורה  לפחות  שינוי השם מבטאת, 
לבין מהותו של האדם. זהו הטעם לכך ששינוי השם עשוי לעורר תהליכי שינוי. אם אכן השם 
הוא מסמן שרירותי בלבד ואין שום קשר בינו לבין מהותו של האדם, מדוע לשנות את השם? 
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הבבלית שלפיה השם עצמו קובע את הוויית האדם: “שמא גרים“ )ברכות, ז ע“ב(.14
במסורת היהודית הבתר־תלמודית, במיוחד זו הקבלית־חסידית, התעצם במיוחד 
מעמדו של השם הפרטי, שנתפס כנושא הטומן בחובו את הוויית האדם בכוליותה 
הן מצד מקורו של האדם והן מצד התכליות המיועדות לו. כך למשל כותב ה“שפת 
אמת“: “כי באמת הנשמה היא אותיות מיוחדים לכל נפש ונפש, והוא שמו שעליו 
צירופים  מיני  בכמה  להתברר  צריכין  בו  הקב“ה  שחקק  אותיות  ואותן   ]...[ נברא 
אליו“.15  המיוחדים  ואותיות  הנשמה  כח  הפועל  אל  מהכח  שיוציא  עד  ואופנים, 
מאחר שהשם קשור במהותו של האדם, הרי הוא נושא בחובו גם את עתידו של 
האדם, בלשונו של הרב קוק: “אף על פי שבמקרה ינתן שם לאדם, אבל אין המקרה 

ההוא חופשי, כי אם מתאים הוא אל העתיד“.16
זיקה מהותית בין  )והשבטית( קובעת  לסיכום, עמדה רווחת במסורת היהודית 
צומח  בביטוי מטפורי,  לבין מהותו של האדם. השם, אם להשתמש  השם הפרטי 
מבפנים. לזיקה זו משמעות מטפיזית: השם הפרטי מבטא את המהות של היחיד, 
שכן השם הפרטי הוא שם יחיד, כיחידותה של הסובייקטיביות האנושית. יתר על 
כן, שם זה אינו משתנה על פי מהלך חייו של האדם, כדרך שהמהות הייחודית של 
האדם איננה תלויה במהלך חייו. אדרבה, מהלך חייו של אדם מותנה בשם עצמו. 
תובנות בסיסיות אלו מספקות לנו פריזמה חשובה שדרכה אפשר לקרוא מחדש את 

שיריהם של זלדה ושל עמיחי, ואפתח בשירה של זלדה.

ב. “לכל איש יש שם“

לכל איש יש שם / זלדה 
לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם
ׁשֶּנַָתן לֹו ֱאֹלִהים

וְנְָתנּו לֹו ָאבִיו וְִאּמֹו
לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם

ׁשֶּנְָתנּו לֹו קֹוָמתֹו וְאֹפֶן ִחּיּוכֹו
וְנָָתן לֹו ָהָאִריג

לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם

ומדוע שינוי השם מעורר תהליכי שינוי? 
לדיון במקור תלמודי זה ראו שמא יהודה פרידמן, “השם גורם, דברי החכם נופלים על שמו“,   14

בתוך דמסקי תשנ“ט, עמ‘ נא-עה, ראו בפרט עמ‘ נא-נב.
19. ראו גם אור  ירושלים תשל“א, עמ‘  יהודה ליב אלתר, שפת אמת, חלק שני: שמות,  ר‘   15

החיים, דברים לא, אתניא, שער היחוד והאמונה, פרק א.
עין אי“ה, ברכות, חלק א, עמ‘ 34.   16
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ׁשֶּנְָתנּו לֹו ֶהָהִרים
וְנְָתנּו לֹו ּכְָתלָיו

לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם
ׁשֶּנְָתנּו לֹו ַהַּמּזָלֹות

וְנְָתנּו לֹו ׁשְכֵנָיו
לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם
ׁשֶּנְָתנּו לֹו ֲחָטָאיו

וְנְָתנָה לֹו ּכְִמיָהתֹו
לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם
ׁשֶּנְָתנּו לֹו ׂשֹונְָאיו
וְנְָתנָה לֹו ַאֲהבָתֹו
לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם

ׁשֶּנְָתנּו לֹו ַחּגָיו
וְנְָתנָה לֹו ְמלַאכְּתּו
לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם

ׁשֶּנְָתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהּׁשָנָה
וְנַָתן לֹו עִוְרֹונֹו

לְכָל ִאיׁש יֵׁש ׁשֵם
ׁשֶּנַָתן לֹו ַהּיָם

וְנַָתן לֹו
מֹותֹו.

התבנית הבסיסית של השיר “לכל איש יש שם“ מנהלת דיאלוג עם מדרש חז“ל 
האומר: “את מוצא שלשה שמות נקראו לו לאדם. אחד מה שקוראים לו אביו ואמו, 
ואחד מה שקוראין לו בני אדם ואחד מה שקונה הוא לעצמו. טוב מכולן מה שקונה 
הוא לעצמו“.17 מדרש זה שונה מהעמדה הרווחת במסורת היהודית, שאותה ראינו 
לעיל, בכך שהוא מבליט את הקשר שבין השם למהלך חייו של אדם; בד בבד הוא 
דוחה את העמדה המצביעה על קשר הכרחי בין שם אחד לבין מהותו של אדם. 
רק  אינו  הוא  יותר:  רחב  מובן  בעל  הוא  המדרש  מדבר  שעליו  השם  כן,  על  יתר 
השם הפרטי המסמן אדם מסוים והניתן על ידי ההורים, אלא כולל גם, ובעיקר, את 
המוניטין או התיוג של האדם בעיני הזולת, כמו גם את הערך שהאדם רוכש לעצמו 
זו על  בעיני עצמו באמצעות מעשיו או תכונותיו. זלדה מאמצת עמדה מדרשית 

תנחומא, ויקהל א, “ילמדנו רבנו“.  17
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מכלול היבטיה. ואולם השמות שזלדה מעלה חורגים ממסגרת המתווה המדרשי, 
מבחינות רבות שאותן נראה עוד בהמשך. 

מהם  אחד  שכל  בתים  של  מערכת  ידי  על  מעוצב  שם“,  יש  איש  “לכל  השיר 
פותח במשפט: “לכל איש יש שם“. משמע אין שם אחד החובק את כל אישיותו 
של האדם. אם מניחים את הקשר שבין השם לגילוי העצמי, או אז המבנה הפורמלי 
שונים  מהקשרים  מורכב  הוא  מונוליטי;  אינו  “העצמי“  כי  מלמד  השיר  של 
המצטרפים יחדיו. ההרמוניה השמית אינה מבוססת אפוא על “האחד“, על המהות 
הבסיסית, אלא על צירוף קונטינגנטי של שמות. יוצא שהזהות של אדם או הגורל 
שלו מורכבים מצירוף של הקשרים המתגבשים לכלל מערכת אחת שאינה מכּוננת 
זה על  באופן הכרחי, אלא היא תוצאה של ההיסטוריה הראלית של האדם. דגש 
ההיסטוריה הראלית של האדם עומד בניגוד לתפיסה המסורתית שאותה תיארתי, 

המניחה כי האדם מכּונן מבפנים.
לפי זלדה, האדם אינו יש היוצר עצמו מן האין. השיר מניח כי לא האדם נותן 
לעצמו את שמו בפעולה אקטיבית שלו; אדרבה, האדם הוא יש פסיבי ששמו ניתן 
לו על ידי משהו מחוץ לו: ההרים, שכנים, מלאכתו ועוד. הצבת האדם כיש פסיבי 
בהכרח  לא  שהוא  הקשרים  רשת  בתוך  לעצמו  נתון  האדם  אחת:  היא  משמעותה 
ועוד;  יסודות הקודמים לאדם: אלוהים, ההרים, המזלות  יש  זו  שולט בה. לרשת 

האדם נתון כבר בתוכם ואין הוא מצוי מחוץ להם. 
האדם  של  התלות  עובדת  לבין  השמות  של  הקונטינגנטיות  בין  זה  צירוף 
ידי  על  המעוצב  האדם  גורל  להבנת  חדשה  פרספקטיבה  מציב  לו  שמחוץ  במה 
בו  שתלוי  מה  לבין   — בו  מותנים  הבלתי  היסודות   — העבר  שבין  הדיאלקטיקה 
וקטור  בעלת  היא  האדם  חירות  ועוד.  מלאכתו  חגיו,  כמיהתו,  חטאיו,  ובחירותו: 
עתידי. לעומת זאת, היסודות הבלתי מותנים בו משקפים את מה שקודם לאדם, 
את העבר המגיע אל ההווה. לפיכך, השמות השונים של האדם משקפים מתח בין 
ואולם, גם בתוך  ותלוי בחירותו.  העבר שמעבר לאדם לבין העתיד שהוא עניינו 
הקשר החירות מתן השמות אינו חלק ממארג החירות. שהרי האדם הוא מי שמקבל 

את שמותיו ולעולם אינו נותן אותם לעצמו. 
הזהות  של  הספציפי  האופי  על  מצביעה  אינה  השיר,  של  זו  כללית  מסגרת 
והגורל, שהרי השמות עצמם הם קונטינגנטיים, וקונטינגנטיות זו חודרת למיקומם 
שונה  באופן  יסודרו  שבתיו  כך  השיר  את  מחדש  לנסח  היה  אפשר  השיר.  בתוך 
לחלוטין. הצירוף המסוים של השיר כפי שהוא לפנינו אינו אלא אחת האפשרויות 
בלבד, המורה על כך שגורלו וזהותו של האדם הם, בסופו של דבר, פתוחים ולא 
שנראה  כפי  זאת,  עם  אחת.  מסוימת  מהות  או  אידאה  באמצעות  למיצוי  ניתנים 
בהמשך, הבית הסוגר והבית הפותח אינם חלק ממארג קונטינגנטיות זו, שכן הם 

תוחמים את מהלך חיי האדם המשתרע בין לידה למוות.
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סובייקט  תפיסת  השוללת  עמדה  מביע  השיר  כי  מכאן  להסיק  אפשר  האם 
החובק  אחד  שם  אין  יותר:  צנועה  עמדתו  שמא  או  מותנית,  בלתי  מהות  בעל 
מבין  קיימת?  אכן  היא  אבל  האדם,  של  המהותית  היחידות  את  מוחלטת  בצורה 
שכן  הראשונה,  האפשרות  יותר  סבירה  בעיניי  השיר,  לקריאת  האפשרויות  שתי 
אין בשיר עדות לקיומה של מהות בלתי מותנית בהקשרי מתן השמות. אדרבה, 
השמות שהשיר מצביע עליהם משתרעים על מכלול מרחבי הקיום של האדם, ללא 
שארית. משמע, השיר דוחה את הנחת קיומו של סובייקט שלו מהות נתונה, חוץ־
אלו מגבשים  חייו,  ומותנית בהקשרי  קונטינגנטית  היא  הוויית האדם  היסטורית. 

את מכלול השמות המהווים אותו. לעניין זה אחזור עוד בהמשך.
בין השם הפרטי  אינו מבטא תפיסה בדבר הקשר ההכרחי  גם אם השיר  ברם, 
לבין המהות הייחודית, הוא אינו דוחה את התפיסה בדבר הקשר שבין שמות לבין 
האדם עצמו. השמות שניתנים לאדם אינם תוויות חיצוניות לו שהרי הם קובעים 
את ממשותו. ריבוי השמות מבטא את ריבוי ההקשרים המעצבים את חיי האדם. 
אין שם, גם לא שם פרטי, הממצה את חיי האדם. מעתה לשם הפרטי אין מעמד 
מיוחד; הוא אמנם שם ש“נתנו לו אביו ואמו“, אבל הוא שם בין השמות. זאת גם אם 
השם הפרטי הוא היחיד המוכר לנו כשם ממש. שאר השמות משקפים התרחשויות, 
וכו‘. שמותיו של האדם הם מכלול ההקשרים שבהם הוא חי  קשרים, פרקטיקות 
ופועל; הקשרים המעצבים את ישותו. “לכל איש יש שם“, משמעו אפוא כי “השם“, 
ידי  על  מעוצבת  זו  אדרבה,  האדם;  הוויית  על  תוספת  אינו  שיהיה,  מובן  בכל 
שמותיו, דהיינו על ידי ההקשרים השונים. מתברר כי השיר מבטא עמדה הקרובה 
לעמדתו של סארטר, שכתב: “‘האני‘ ]...[ מעולם אינו אדיש למצביו; הוא ‘מתמצע‘ 
על ידיהם ]...[ ‘האני‘ אינו ולא־כלום מחוץ לכוליות הקונקרטית של המצבים ושל 
התכונות בהם תומכת הכוליות ]...[ ‘האני‘ מופיע תמיד באופק המצבים. כל מצב 

וכל פעולה ניתנים כנמנעי ניתוק מן ‘האני‘, אם לא בדרך הפשטה“.18
הבית  אקראיים,  ואפילו  אוטונומיים  קונטינגנטיים,  שהשמות  העובדה  למרות 
מתגבשים  שבתוכו  המרחב  של  לכידה  מסגרת  מעצבים  הסוגר  והבית  הפותח 
השמות. יש שמות ראשוניים, ושאר השמות מתרקמים ומתהווים במסגרת ששמות 

אלו מייסדים. בבית הפותח נאמר: 

לכל איש יש שם
שנתן לו אלהים

ונתנו לו אביו ואמו.

ז‘אן פול סארטר, “הטראנסצנדנציה של האני“, בתוך: מבחר כתבים )עורך מנחם ברינקר(, תל   18
אביב 1977, עמ‘ 38-37. 
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בבית הסוגר נאמר:

לכל איש שם
שנתן לו הים

ונתן לו מותו.

עיון בשני בתי שיר אלו מגלה את ההקבלה ביניהם. הבית הפותח מציין שלושה 
נותני שמות: אלוהים, האב והאם. צירוף זה אינו מקרי, הוא ֶהרמז )אלוזיה( למסורת 
המדרשית, שלפיה השלושה שותפים בלידתו של אדם, בלשון המדרש: “תני בזמן 
שהולד נוצר במעי אמו שלשה הם שותפין בו הקב“ה ואביו ואמו“.19 הבית הפותח 
עוסק אפוא בלידתו של האדם ובעובדת היסוד ששמו מכונן בלידה, שלה שותפים 
“השם  את  נותן  האל  ההורים.  לבין  אלוהים  בין  בולט  הבדל  כמובן  יש  שלושה. 
הוא  עצמו;  את  היוצר  יש  ולא  יצּור  הוא  העובדה שהאדם  את  המציין  המטפיזי“ 
מבטא את עובדת התלות המוחלטת של האדם במה שמעבר לו. לעומת זאת, השם 
הניתן על ידי ההורים הוא שם הממוקם בהקשר החיים האנושי־ארצי. הבדל זה בין 

היסוד המטפיזי ליסוד האנושי שבמתן השם יתברר עוד בהמשך.
הבית הסוגר, פותח בלידה, אבל אינו מסתיים בה, אלא במוות:

לכל איש יש שם
שנתן לו הים

ונתן לו
מותו.

מהי משמעותו של הים ומהי משמעותו של השם שנותן הים לאדם? כבר מסיפור 
הוא האוקיינוס הראשוני.20  הוא בתהום —  כי ראשיתו של העולם  עולה  הבריאה 
אוקיינוס זה הוא החומר הראשוני שממנו נברא העולם: “כשם שיוצר חרס, בשעה 
שרוצה ליצור כלי נאה, לוקח לו קודם כל גוש של חרס, ומניח אותו על האבנים 
החומר  את  כל  קודם  הבורא  לו  הכין  כך  רצונו,  כפי  צורה  לו  ולתת  לעבדו  כדי 
שבבית  “אלוהים“  זו  מבחינה  וחיים“.21  סדר  לו  להכניס  כדי  העולם,  של  הגלמי 
כי  כך  על  מורים  שניהם  דומה:  באופן  מתפקדים  הסוגר  שבבית  ו“הים“  הפותח 
האדם אינו יוצר את עצמו, אין הוא מכונן את עצמו מתוך האין; ובכל זאת הבית 

קהלת רבה ה, יב.  19
ראו למשל מ“ד קאסטו, פירוש על ספר בראשית, ירושלים תשל“ד, עמ‘ 12-11.   20

שם.  21
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הסוגר מלמד משהו נוסף שלא למדנו מהבית הראשון. הים עשוי לציין את הלידה. 
הדימוי של הים כלידה רווח בתרבויות רבות. מירצ‘ה אליאדה הציג את התפיסה 

האנתרופולוגית של הים, שלפיה:

המים מסמלים את כוליות הקיום, הם התבנית של כל אפשרויות הקיום ]...[ 
ההיולי שכל  החומר  את  מסמלים  המים   ]...[ נפרד  הבלתי  העיקרון של  הם 
הצורות נולדו ממנו והכל שב אליו, על ידי נסיגה או בעקבות אסון. המים 
היו בראשית, הם חוזרים בסופו של כל מחזור היסטורי או קוסמי ]...[ הטבילה 
הולדה  הגמורה,  ההתחדשות  הצורות,  חסר  אל  הנסיגה  את  מסמלת  במים 
מחדש, כי טבילה היא שוות ערך להתפוררות של הצורות, להשתלבות בחסר 
הצורה של הקדם קיום. היציאה מן המים היא חזרה על המחווה הקוסמוגנית 

של הופעת הצורה.22 

קביעות אלו מדגישות את הממד הפתוח, האפשרי של הים, היכול להוות נקודת 
ראשית להתחלה; הטבילה בו היא סוג של מפגש חדש עם יקום בראשיתי,23 אבל 
הם  הים,  ובוודאי  המים,  הקיים.  הסדר  על  איום  של  סוג  הוא  אחת  ובעונה  בעת 

התפוררות המוכר והיציב.
השם שנותן הים הוא אפוא חיתומו של האדם כיש שמלידתו נושא את חוויית 
אין  שהרי  הקיום;  מרשת  לחרוג  היכולת  את  גם  אבל  הקיום,  רשת  בתוך  הכאוס 

האדם רק יצור יבשתי, תחום ומוגבל, הוא נושא את חותם האינסופיות של הים.24
ושוב: השם שניתן לכל איש על ידי אלוהים מקביל לשם שניתן לו על ידי הים. 
יכולתו לחרוג ממציאות נתונה, והים מבטא  נותן לאדם את חירותו, את  אלוהים 
בדיוק אותה תובנה. זהו הפרדוקס הקיומי שבתוכו נטווים חיי אדם: הוא גם יצּור 
אבל גם יוצר, גם נתון לעצמו כמי ששמו נקבע על ידי מה שמעבר לו, אבל גם מי 

ששם זה אינו סוגר בעדו את דלתות המרחבים הפתוחים.

מירצ‘ה אליאדה, תבניות בדת השוואתית, תרגם יותם ראובני, תל אביב תשס“ג, עמ‘ 122. ראו   22
גם הנס בלומנברג, אניה טרופה וצופה, ירושלים תשס“ו, בפרט עמ‘ 4-3.

 Albert Camus and the Philosophy of the Absurd, New York 2002 ,בפרק השלישי של ספרי  23
הראיתי שזו היא אחת המשמעויות המיוחסות לים ביצירתו של קאמי.

עוד על מטפורת הים אצל זלדה ראו אביעזר וייס, “קידוש החול או גשר של הפרדה: עיון   24
את  מדגיש  וייס   .231-225 עמ‘  )תשמ“ג(,  ג  זהות,  לזלדה“,  ‘פנאי‘  בשירי  תימטי־תבניתי 
התפיסה המיוחדת של זלדה את מטפורת הים, שבמובנים רבים הפוכה לתפיסה המקראית. 
במקרא הים נתפס כמאיים ומוגבל על ידי היבשה ואילו בשירת זלדה דווקא הים נתפס כגואל, 
והיבשה היא מקום המפלט.  אינו המקום המאיים  גבולות הקיום האנושי; הים  כמרחיב את 
אדרבה, הים הוא המקום שבו מתחוללת ההתעלות והכניסה אל הקודש. ראו עוד לילי רתוק, 

“מלאך האש: על הקשר בין יונה וולך וזלדה“, עלי שיח, 37 )תשנ“ו(, עמ‘ 81-80. 
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אופק פתוח זה של חיי אדם מנהיר את הסיומת של השיר: “לכל איש יש שם 
]...[ ]ש[נתן לו מותו“. במונחים אקזיסטנציאליסטיים האדם אינו רק יש מושלך אל 
העבר, הוא ההולך ומתהווה עד יום מותו. אכן, כמי שיונקת ממסורת ישראל, סביר 
להניח שלנגד עיניה של זלדה עמדו דברי חז“ל על הפסוק: “טוב שם משמן טוב 

ויום המות מיום הולדו“ )קהלת ז, א(. על פסוק זה אומר המדרש:25

“ויום המות מיום הולדו“, יום מיתתו של אדם גדול מיום לידתו למה שביום 
שנולד בו אין אדם יודע מה מעשיו אבל כשמת מודיע מעשיו לבריות, הוי 
לוי משל לשתי ספינות שהיו פורשות לים  ר‘  יום המות מיום הולדו. אמר 
הגדול אחת יוצאת מן הלמין ואחת נכנסת ללמין זו שיוצאת היו הכל שמחין 
בה זו שנכנסת לא היו הכל שמחין בה פקח אחד היה שם אמר חלופי הדברים 
אני רואה כאן זו שהיא יוצאת מן הלמין לא היו הכל צריכים לשמוח שאינן 
יודעין באיזה פרק היא עומדת ומה ימים מזדווגין לה ומה רוחות מזדווגות 
יודעים שנכנסת  לפי שהם  צריכין לשמוח  הכל  היו  ללמין  וזו שנכנסת  לה 
נולד מונין לו למיתה מת מונין לו  ויצאה בשלום מן הים כך אדם  בשלום 

לחיים ועליו אמר שלמה )קהלת ז( ויום המות מיום הולדו.

עניין יסודי זה חוזר ועולה במקומות שונים בספרות היהודית. עם השלמת מעשה 
כן,  על  יתר  מאוד“.26  טוב  והנה  כל אשר עשה  את  אלהים  “וירא  נאמר:  הבריאה 
ביחס לכל מעשה ממעשי הבריאה שהושלם נאמר: “וירא אלהים כי טוב“,27 לעומת 
זאת על בריאת האדם לא נאמר “כי טוב“, אלא על הבריאה בכללותה. הא כיצד? 

אחד מקוראי המקרא המסורתיים בדורות האחרונים פירש השמטה זו באופן הבא:

העניין הוא כי אין שלימות האדם כעין שלימות בעלי חיים, כי כל בעלי החיים 
שלימותם נבראת עמהם ביום הבראם, כאמרם ז“ל: “שור בן יומו קרוי שור“, 
ששלימותו נבראת עמו ]...[ מה שאין כן האדם נברא חסר שלימות ]...[ וצריך 
שיקנה שלימות לעצמו, כי שלימותו נבראה בכח ולא בפועל ]...[ ואם כן לא 
היה אפשר לומר עליו כי טוב בבריאתו לפי שעדיין חסר שלימות. כמו שלא 
נאמר כי טוב ביום השני לפי שעדיין לא נגמרה מלאכתו ונגמרה ביום השלישי 

שמות רבה מח, א.  25
בראשית א, לא.  26

ראו בראשית א, פסוקים ד, י, יב, יח, כא, כה.  27
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“וירא  ]חז“ל[  שאמרו  מה  וזהו  מותו.  ביום  מלאכתו?  נגמרת  אימת  רק   ]...[
אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד — זה המוות“ ]בראשית רבה ט[.28 

תובנה יהודית אקזיסטנציאליסטית זו מספקת פשר למשמעותם של הבית הפותח 
האדם  מעוצבים.  השמות  מכלול  שבתוכה  המסגרת  את  משרטטים  הם  והסוגר: 
היות  לפני  בעבר,  שהתרחש  אירוע  אינה  הלידה  המוות.  לבין  הלידה  בין  מכונן 
האדם יצור אוטונומי המעצב ומייצר את עצמו. במונחים של היידיגר, האדם הוא 

“היות לקראת הלידה“.
ולהיות למה  ואולם, דווקא הפנייה אל הלידה מחייבת את האדם להפוך פניו 
שהוא — יש יוצר, המידמה תדיר לאלוהיו, והיוצר את עולמו כדרך שהאל יצר את 
עולמו. חיי אדם נעים בתנועה מעגלית מתמשכת: האדם הפונה אל עברו מופנה 
אל עתידו הפתוח. עתיד זה הוא הבסיס שממנו האדם פונה אל עברו, ומעבר זה 
הוא שוב מופנה אל העתיד. מרחבי הזמן הללו אינם מנותקים זה מזה. בפנייה אל 

העתיד פונה האדם אל מותו, שגם הוא נותן לאדם את שמו.
שמו  את  לאדם  נותן  המוות  כי  עולה  הזכרתי  שאותם  היהודיים  מהמקורות 
לאחר מותו. שכן המוות הוא השלמת בריאת האדם. עתה עם מותו של האדם יכול 
הזולת לצפות בשמו של “כל איש“, שכן רק הוא רואה את תמונת הקיום האנושי 
בשלמותה. ואולם, גם אם קריאת שירה של זלדה לאור תובנה זו אפשרית, אין היא 
מתלכדת בנקל עם מהלך השיר כולו. שכן “השם“ החוזר ונשנה בכל אחד מבתי 
השיר הוא שמו של האדם עצמו. לאמור, עניינו של השיר אינו בנקודת המבט של 
האחר אלא בדרכי העיצוב של הגורל והקיום האנושי. השיר הוא קולה של התודעה 
לו. לפיכך, השם שנותן  הוא מה שניתן  כי שמו של אדם  העצמית המכירה בכך 
חי  כיש  עצמו  שהאדם  השם  אלא  לאדם,  נותן  שהזולת  השם  אינו  לאדם  המוות 
מקבל; יתר על כן, המשפט “לכל איש יש שם“ הוא בזמן הווה, בזמן זה שבו האדם 
מצוי כאיש; “שנתן לו מותו“ מציין זמן עבר, בהווה שבו חי האדם כבר המוות נוכח 

בנתינת השם. משמע, למוות יש תפקיד בכינון הוויית האדם בחייו.
המבט  נקודת  בחייו?  האדם  של  שמו  בעיצוב  המוות  של  התפקיד  אפוא  מהו 
האקזיסטנציאליסטית מספקת פשר לתפקודו של המוות בחיי אדם. המוות מעצים 
כתוצאה  האפשרות“.  אי  “אפשרות  את  היידיגר,  של  בלשונו  הקיום  שבירות  את 
אי אפשר  וערך מיוחדים, שהרי  זו כל מומנט בחיי אדם מקבל משמעות  מהכרה 
לחיות את החיים באופן מתמשך לאין־סוף. כל מומנט של חיים הוא ייחודי ובלתי 

חנוך זונדל, הקדמה לפירושים “ענף יוסף“ ו“עץ יוסף“ על עין יעקב, ירושלים תשמ“ט. ראו   28
גם ר' יוסף אלבו, ספר העיקרים, מאמר ג, ב; אליהו בן אמוזג, ישראל והאנושות, ירושלים 

תשכ“ז, עמ‘ 130-127.
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חוזר, שכן אפשרות המוות מפוגגת את חוויית ההווה הנצחי המשתרע ללא גבול. 
מעתה אחריותו של האדם לחייו היא מוחלטת. בכל רגע ורגע הוא ניצב לפני חייו 

כמו לפני מותו. “לכל איש יש שם ]...[ שנתן לו מותו“.
המוות לא יעניק לאדם את שמו בעתיד, אי פעם אי שם כשימות. אדרבה, המוות 
כבר העניק לאדם את שמו, הוא “נתן“ לו את שמו. רגע מתן השם על ידי המוות 
הוא בדיוק אותו רגע ששמו ניתן לו על ידי הלידה, על ידי רגע הראשית: “הים“, 
המציין כאמור את הראשית, והמוות המציין את הסוף נותנים לאדם החי את שמו, 

ללא הבחנת זמן ביניהם.
זו של  עיון בספרות היהודית לדורותיה, מלמד כי תובנה אקזיסטנציאליסטית 
“הסתכל  קובע:  א(  ג,  )אבות  מהללאל  בן  עקביא  רבים.  ממקורות  יונקת  זלדה 
ולפני  ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך  בשלשה דברים 
מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון“. המשנה משלבת בין שלושת הזמנים שבתוכם חי 
ופועל האדם: עבר, הווה ועתיד. “מאין באת“, מציין את העבר, הוא רגע הלידה. 
המשנה עצמה ממשיכה ואומרת: “מאין באת, מטיפה סרוחה“. מה שמפתיע במשנה 
הוא מיקומו של המוות, שאינו מציין את העתיד אלא את ההווה. בלשון המשנה: 
משפטו  ידי  על  מסומן  העתיד  ותולעה“.  רמה  עפר  למקום  הולך,  אתה  “ולאן 
הקיום  של  לבו  בלב  אפוא  ממוקם  המוות  אדם.  לחיי  שמעבר  האל,  של  העתידי 
האנושי האימננטי ולא מחוץ להם. ואולם, מפרש המשנה ר‘ יום טוב ליפמן העליר 
לא הסתפק בכך. רגישותו הלשונית לקטלוג המוות בתוך זמן ההווה הובילה אותו 
לפרש את המשנה באופן הבא: “אתה הולך — כי האדם הולך לבית עולמו ומתקרב 
אל המיתה, כי יום המת מיום הולדו הוא“. המוות העתידי משפיע אפוא על ההווה. 
ורגע  רגע  הכיליון, האפשרית בכל  חוויית  לנוכח  מודיפיקציה  עוברים  חיי האדם 
מחיי אדם. בדומה לר‘ יום טוב, כותב היידיגר, מאות שנים אחריו “מרגע שאדם בא 

לחיים הוא באחת זקן דיו כדי למות“.29
ההכרה במוות כיסוד מכונן של החיים עצמם מעצב מחדש את חיי האדם בהווה. 
התלמוד  מיתתך“.  לפני  אחד  יום  “ושוב  אליעזר:  רבי  אומר  י(  )ב,  אבות  במסכת 
)בבלי, שבת קנג ע“א( מבהיר את עמדת ר‘ אליעזר: “שאלו תלמידיו את ר“א וכי 
אדם יודע איזהו יום ימות? אמר להן: וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא 

כל ימיו בתשובה“. בעקבות מסורת זאת כותב ר‘ חיים בן עטר:

מאמר התנא ]אבות ג, א[ הסתכל בשלשה דברים וכו‘ ולאן אתה הולך וכו‘ 
וכו‘,  אחד  יום  ושוב  י[  ב,  ]שם,  התנא  אמר  וכן  וכו‘  עתיד  אתה  מי  ולפני 

 Martin Heidegger, Being and Time, John Macquarrie and Edward Robinson (trans.), New  29
 York 1962, p. 289
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ופירשו שם שהכוונה היא שיזכור תמיד יום מותו, ושכל יום הוא זמן גבול 
המיתה, והוא מה שרמז באומרו “מול סּוף“ שיהיה למול עיניו “סֹוף אדם“ 

ותכליתו.30

והווייתו. שדה  גורלו  החיים של האדם שבו מתרקמים  הם מרחב  והלידה  המוות 
אלוהים,  זה:  בהקשר  פסיבי  יש  הוא  האדם  אדרבה,  באדם;  מותנה  אינו  זה  יסודי 
אביו ואמו, הים והמוות, הם יסודות בלתי תלויים באדם לחלוטין. הוא מוצא עצמו 
מתוך זיקה ליסודות אלו, ובכל זאת הם קובעים את שמו. יסודות אלו קובעים את 
האחרים,  שמותיו  דהיינו  הקיום,  הקשרי  ששאר  האופן  באותו  איש  כל  של  שמו 
זאת  ועם  קיומו בהווה הראלי,  ועל  זהותו  הווייתו. הם משליכים על  קובעים את 
שאר  אדם.  חיי  את  וסוגרים  פותחים  הם  הבסיסיים,  השמות  הם  הללו  השמות 

השמות מתרקמים בתוכם. 
הפותח  בבית  המופיעה  המסגרת  כי  מסתבר  השמות  של  זה  מרקם  במסגרת 
שמות  של  ראשוניותם  למרות  השמות.  בין  ערכי  מדרג  מייצרת  אינה  והסוגר 
אלו, הם רק שמות בין שאר השמות. תובנה זו מתגלמת בנוסחה הקבועה של כל 
אינה  ולפיכך  מיודעת,  אינה  “שם“  יש שם“, שבה המילה  איש  “לכל  בתי השיר: 
מאפשרת יחס היררכי בין השמות. באדם יש כל אחד משמותיו ואין לשם מסוים 

אחד מעמד מיוחד. 
היחס שבין  אודות  לעיל על  אם מביאים בחשבון את התובנות שאותן הצגתי 
השם הפרטי והמהות, עמדת השיר היא כי האדם הוא קהילת שמות ואינו סובייקט 
ששמו הפרטי מבטא את מהותו. אמנם, המסורת הדתית שממנה ינקה זלדה הניחה 
כי השם הפרטי נושא את תכלית חייו של האדם, אך השיר מניח כי השמות השונים 
אכן,  אחת.  תכלית  לא  ובוודאי  תכליתו  את  מבטאים  אינם  האדם  את  המכוננים 
באחד משיריה מנגידה זלדה בין החוויה של היות “בת בית בעולם“ לבין העובדה 
ש“הכונה האלהית“ נסתרת ממנה עד כדי כך ש “ּגַם ַּתכְלִית ַחּיַי/ וְַתכְלִית מֹוִתי/ ֹלא 
ֵאַדע ּבָעֹולָם ַהּזֶה“.31 כך אפוא האדם נידון לחיים בתוך עולמו האימננטי כשהווייתו 

מתגבשת בתוך ומתוך כל הקשרי חייו, מבלי שיחרוג אל מה שמעבר לעולם זה.
חשיבותה של תובנה זו מתבררת משאנו עוברים לדון במשמעות הזמן בכינון 
השם. מקריאת הבית הפותח והסוגר לומדים אנו כי הזמן היסודי הוא זמן העבר. 
השמות הראשונים הם עבַריים בבסיסם. ואולם העבר אינו ממד זמן חתום וסגור, 
אדרבה, העבר חודר להווה, כדרך שהמוות חודר להווה. אכן, התבנית הקבועה של 
]...[ ונתן“, תוך הטיית הביטוי “נתן“ מיחיד  השיר היא: “לכל איש יש שם שנתן 

ר‘ חיים בן עטר, אור החיים, דברים, א, א.  30
זלדה )לעיל הערה 3(, מתוך: “ארנים נדהמי שמש“, עמ‘ 186.   31
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לרבים או מזכר לנקבה, זאת בהתאם למי שנותן את השם. “יש שם“ משמעו בהווה; 
של  הממשי  החיים  מרחב  בתוך  בהווה,  מתפקד  השם  נותני  מהגורמים  אחד  כל 
האדם, ולא רק בעבר שכבר התרחש, זאת אף שמתן השם הוא מהעבר — “שנתן“. 
חגיו  כמיהתו,  חטאיו,  שכניו,  האריג,  קומתו,  השם:  מנותני  כמה  לדוגמה  טלו 

ומלאכתו. השמות הניתנים לאדם באים מהעבר אל הווה ומעצבים את הווה.
ונותן לאדם את שמו? ומהו היחס  מהו המובן המדויק של מה שבא מן העבר 
שלתוכן  הקטגוריות  את  נבחן  הבה  יותר  להתמקד  כדי  ההווה?  לבין  העבר  שבין 
ניתן למיין את נותני השם: קטגוריית המקום הכוללת את ההרים, הכתלים והים. 
השנה.  ותקופות  החגים  המזלות,  המוות,  הלידה,  את  הכוללת  הזמן  קטגוריית 
והאהבה.  השנאה  השכנים,  ההורים,  את  הכוללת  הזולת  אל  הזיקה  קטגוריית 
קטגוריית המטפיזיּות הכוללת את האל, המזלות, הים, הלידה והמוות. קטגוריית 
העצמיות הכוללת את הקומה, החיוך, הבגד, החטא, הכמיהה, המלאכה והעיוורון. 
שם  נותני  להכליל  וניתן  אקסקלוסיבי,  בהכרח  אינו  זה  מיון  כי  לראות  אפשר 
שבאמצעותן  השדות  בעיצוב  הוא  זה  במיון  היתרון  שונות.  בקטגוריות  אחדים 
מעוצבת זהותו של האדם. כל אחת מהקטגוריות מלמדת על הכוחות מעצבי הזהות 
בין  טיפוסיים  יחסים  מתגלים  הנדונות  מהקטגוריות  אחת  בכל  שכן,  האדם.  של 
בלתי  כמרחבים  והים  ההרים  את  למצב  ניתן  המקום  בקטגוריות  שונים:  רכיבים 
מותנים באדם וקודמים לו. זאת בניגוד לכתלים של ביתו המציינים מרחב המותנה 
ההרים  זמניים:  יחסים  גם  מגלמים  הללו  המרחביים  היחסים  ובבחירותיו.  באדם 
והים חתומים בחותם העבר; זו המשמעות של העדר מותנות באדם. לעומת זאת, 
הכתלים של ביתו של האדם מציינים את ההווה. הם המרחבים שבהם שוהה עתה 
 — אותו  ומתנה  לאדם  שקדם  מי  את  כוללת  הזולת  אל  הזיקה  קטגוריית  האדם. 
ההורים, ואת מי שכלפיהם מכונן האדם בהווה יחסי זיקה כאהבה ושנאה. כך אפוא 
גם קטגוריה זו כוללת את ממד הזמן כממד מכונן. קטגוריית המטפיזיות מכוננת 
באופן בלעדי על ידי הכרת האדם בתלותו במה שמעבר לו. האדם מגלה את היותו 
יצּוּר ולא יוצר, מכּונן ולא מכונן. לפי שירה של זלדה, החוויה המטפיזית מיוסדת 

על הכרת גבוליות הקיום האנושי. 
גם  כמו  האדם,  בפעולת  מותנים  שאינם  יסודות  כוללת  העצמיות  קטגורית 
יסודות שהם לגמרי תלויים בו. הגוף ומופעיו אינם תלויים באדם, שהרי הקומה 
ואופן החיוך הם מה שהאדם כבר; הממד השליט הוא אפוא ממד העבר. לעומת זאת 
הבגד, החטא, הכמיהה והמלאכה הם מה שהאדם עושה ועשה עם עצמו ולעצמו, 

לפיכך הזמן השליט בהם הוא ההווה.
מובן.  אין  השיר  למילות  אז  אבל  הטבעי,  העיוורון  את  לציין  יכול  העיוורון 
מתברר  עיוור.  אדם  כל  לא  שכן  עיוורונו,  לו  שנתן  שם  יש  איש  לכל  לא  שהרי 
אפוא שהעיוורון מציין את אופן התייחסות של האדם לעצמו או לזולתו. עיוורון 
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מונע מהאדם לראות את מה שבחוץ אבל לא בהכרח את עצמו; אולי העיוורון של 
קשורה  שהייתה  זלדה  אכן,  בעין.  תלוי  שאינו  הפנימי  המבט  אל  מפנה  העיניים 

קשר עמוק ל“בית חינוך עיוורים“ בירושלים, כותבת באחד משיריה:

ָמַתי ָאבִין ׁשֶַּהחֹׁשְֶך ׁשֶּלָּה
ָמלֵא ִסָּמנִים,

ׁשֵֶאינִי יֹוַדעַת ָּדבָר עַל נְִסיעֹות נַפְׁשָּה
לַַּמְרִהיב, לֶעָמֹק, לֵַּמִאיר,

לַּבִלְִּתי־ֶאפְׁשִָרי.32

המונע  הפנימי  העיוורון  בדיוק  הוא  שם“  יש  איש  ב“לכל  העיוורון  שמא  אך 
מהאדם לראות את עצמו ואת הזולת.33 שמו של האדם, גורלו וזהותו נקבעים על 
ידי יכולתו או חוסר יכולתו לראות את עצמו. התודעה העצמית אינה סרח עודף 
להוויית האדם; היא חלק ממנה. מבחינה זו לעיוורון תפקיד דומה לזה של הלידה 
והמוות כיסודות ראשוניים המעצבים את האדם. האם זה מקרי ששורות הסיום של 

השיר מחברות בין העיוורון ללידה ולמוות?

לכל איש יש שם
שנתנו לו תקופות השנה

ונתן לו עורונו
לכל איש יש שם

שנתן לו הים
ונתן לו

מותו
קטגוריית הזמן היא הקטגוריה שבה הזמן מתפקד באופן שקוף, ולא רק כתשתית 
מתיחות  מתגלה  זו  בקטגוריה  גם  הקטגוריות.  בשאר  כמו  הקטגוריה,  של  היסוד 
דומה ביחס לרכיבי הזמן. הלידה מציינת את העבר הבלתי מותנה במובהק באדם. 
והמזלות  השנה  תקופות  למזלות.  או  השנה.  לתקופות  דומה  הלידה  זו  מבחינה 
הבלתי מותנים באדם והבאים מן העבר חוזרים באופן מעגלי ומגלמים את ההווה. 

זלדה )לעיל הערה 3(, מתוך: “בבית חינוך עוורים הישן“, עמ‘ 62. על העיוורון אצל זלדה, ראו   32
אסתר אטינגר, זלדה: שושנה שחורה, תל אביב תשס“ז, עמ‘ 48-45. 

לעניין זה, ראו עוד חביבה פדיה, “הנקודה הפנימית: עיוורון והארה“, כרמל, 9 )2004(, עמ‘   33
38-33. מעניין לציין כי עמדה זו היא התמה המרכזית בספרו של ז‘וזה סארמאגו על העיוורון, 

תרגמה מרים טבעון, תל אביב 2000. 
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אלא שאין זה הווה של הפעילות האנושית, אלא ההווה הטבעי. זאת בניגוד לחגים. 
הללו מציינים את העבר החוזר ומקבל אישורו בהווה, שהרי החגים, שמוצאם בעבר 
נחגגים בהווה. ואולם, אין זה ההווה הטבעי אלא ההווה המתהווה על ידי הפעולה 
הממשית של האדם החוגג אותו, ובחגיגתו שב ומאשר את העבר. המוות מציין את 
ומעניקה  בהווה  החיים  למרקם  החודרת  עתידות  זו  שראינו,  שכפי  אלא  העתיד, 
להם את מובנם. כך אפוא קטגוריית הזמן ממצה את אופני הקיום האנושי במילואו. 
שבו  הזמן  הוא  ההווה  זמן  הזהות,  בכינון  הזמן  רכיבי  של  נוכחותם  למרות 
מתהווה השם: “לכל איש יש שם“, כאן ועתה. ההווה מכנס אל תוכו את העבר ואת 
העתיד ומייצר את מרחבי ההתממשות של השמות השונים. הדינמיקה והמפולשות 

שבין זמני העבר והווה באה לידי ביטוי באחד משיריה של זלדה:

ּבְאֹותֹו עֶֶרב מּוזָר
ִמיׁשְהּו ׁשַָאל:

ַהִאם ֶאפְׁשָר לְׁשָנֹות ֶאת ֶהעָבָר?
וְָהִאּׁשָה ַהחֹולָנִית עָנְָתה ּבְזַעַף:

ֶהעָבָר ֵאינֶּנּו ַּתכְׁשִיט
ָחתּום ּבְתֹוְך ֻקפְָסה ׁשֶל ּבְדֹלַח

ּגַם ֵאינֶּנּו
נָָחׁש ּבְתֹוְך צִנְצֶנֶת ׁשֶל ּכַֹהל -

ֶהעָבָר ִמְתנֹועֵעַ
ּבְתֹוְך ַההֹוֶה

וְכֲַאׁשֶר ַההֹוֶה נֹופֵל לְתּוְך ּבֹור
נֹופֵל ִאּתֹו ֶהעָבָר -

ּכֲַאׁשֶר ֶהעָבָר ַמּבִיט ַהּׁשַָמיְָמה
זֹו ֲהָרַמת ַהַחּיִים ּכֻּלָם,

ּגַם ַחּיַי עָבָר ָרחֹוק עַד ְמאֹד.34

כשלעצמו  לעבר  שאין  היא  להווה  והעבר  לעבר  ההווה  חדירּות  של  משמעותה 
תפקיד מכונן בעיצוב “השם“ של האדם. אדרבה, השיר מבטא את ההכרה שהאדם 
כיצור ראלי־היסטורי מתגבש בתנועה המורכבת שבין עבר להווה ובין הווה לעבר.
מסקנה זו מפתיעה דווקא ביחס למשוררת שהאירוע המכונן של הווייתה נעוץ, 

לכאורה, בעבר — מעמד הר סיני:

זלדה )לעיל הערה 3(, מתוך: “]באותו ערב מוזר[“, עמ‘ 222.   34
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ֹלא ֲאַרֵחף ּבֶָחלָל
ְמׁשֻּלַַחת ֶרֶסן
ּפֶן יִבְלַע עָנָן

ֶאת ַהּפַס ַהַּדִּקיק ׁשֶּבְלִּבִי
ׁשֶַּמפְִריד ּבֵין טֹוב לְָרע.

ֵאין לִי ִקּיּום
ּבְלִי ַהּבְָרִקים וְַהּקֹולֹות

ׁשֶּׁשַָמעְִּתי ּבְִסינַי.35 

למרות המרכזיות של מעמד הר סיני בחייה של זלדה, האישה המאמינה, ב“לכל 
איש יש שם“ אין מעמד מיוחד לעבר ולמחויבות כלפיו. יתר על כן, ליהודי כיהודי 
אין “שם“ מיוחד; שמו, דהיינו גורלו וזהותו מתגבשים כדרך שמתגבשים זהותם 
וגורלם של כל יצורי אנוש אחרים; העבר היהודי אינו מכריע או מצמית. במובן 
זה ממשיכה זלדה את מדרש תנחומא הקובע “שלשה שמות נקראו לו לאדם“ — 

“לאדם“ ולאו דווקא ליהודי, לאמור הגורל האנושי אחד הוא. 
אחד, אף־אחד ומאה אלף36 דוחה לחלוטין את השם  לואיג‘י פיראנדלו בספרו 
הפרטי, בטענה “כי הרי אין לה כלל שם משלה, לנשמתי, ולא מעמד אזרחי כלשהו 
]...[ האנשים האחרים לא ראו אותי כלל כמגולם בעולם הזה שאני נושא בתוכי ואינו 
מסומן בשום תו של שם, והוא כולו שלם ובלתי מחולק ובכל זאת מגוון להפליא“. 
פיראנדלו רואה בפעולת השיום הגבלה ותיוג של האני האותנטי, שאינו ניתן כלל 
למיצוי. יתר על כן, בעיניו, פעולת השיום היא תמיד פעולה שבה הזולת הוא הפועל 
והאני הוא הנפעל והנכבש תחת מבטו של האחר. לפיכך השם הוא סוג של ניכור 
עצמי: “בחוץ, בעולמם של האנשים האחרים, הייתי פלוני אחד — מנותק — ששמו 
מחוצה  הכלול —  פן  לי,  לא  איזו ממשות  ומסוים של  זעיר  פן  הייתי  מוסקארדה; 
לי — בממשותם של האחרים“.37 עמדתו של פיראנדלו היא בת־קול של המסורת 
האקזיסטנציאליסטית, שהעצימה את הפער בין האני האמתי לבין אופן גילויו בחיים 

הראליים. האני האמתי הוא סמוי, בלתי מוכר לזולת; יש הנדון לחיות בבדידותו. 
זלדה לא מבטאת עמדה זו. היא אמנם דוחה את הבלעדיות של השם פרטי, ואין 
היא מניחה כי ה“שם“ לוכד את מהות האדם הנסתרת, ובנקודה זו היא נראית כמביעה 
עמדה דומה לזו של פיראנדלו. אבל בניגוד לו, היא אינה מניחה שאף “שם“ אינו יכול 
לתפוס משהו מקיומו של האדם. כתחליף ל“שם“ היחיד והמיוחד היא מציעה את 

שם, מתוך: “]לא ארחף בחלל[“, עמ‘ 215.   35
לואיג‘י פיראנדלו, אחד, אף־אחד ומאה אלף, תרגם גאיו שילוני, תל אביב 1996, עמ‘ 74.   36

שם, שם.  37
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ה“שם“ הקטעי, המוגבל, הזמני־מקומי. שכן בניגוד למסורת האקזיסטנציאליסטית, 
ידי  על  מעוצבים  וגורלו  שהווייתו  היסטורי־ראלי,  יש  הוא  האדם  כי  מניחה  היא 
המציאות שבתוכה הוא חי ושאותה הוא שופט.38 אין “שם“ אחד הכובש את האדם, 
ההקשרים  מכלול  הוא  האדם  חייו.  מלאות  ידי  על  ומתעצב  הולך  שהאדם  משום 
אחרונות  מסקנות  חדשים.  הקשרים  יוצר  הוא  ושמתוכם  עצמו  את  מצא  שבתוכם 
אלו מעניינות במיוחד לאור התובנות המונחות ביסוד שירו של יהודה עמיחי: “כל 
הדורות שלפני“.39 כפי שנראה, דווקא עמיחי, משורר “דור המדינה“, מניח הנחות 

נוקשות לגבי היחס בין העבר להווה בכלל ובמיוחד בהקשר היהודי.

ג. “שמי הוא שם תורמי“

כל הדורות שלפני / יהודה עמיחי 
ּכָל ַהּדֹורֹות ׁשֶּלְפָנַי ָּתְרמּו אֹוִתי

ִקְמעָה ִקְמעָה ּכְֵדי ׁשֶאּוַקם ּכָאן ּבִירּוׁשָלַיִם
ּבְבַת ַאַחת, ּכְמֹו ּבֵית ְּתפִּלָה אֹו מֹוַסד צְָדָקה.

זֶה ְמַחּיֵב. ׁשְִמי הּוא ׁשֵם ּתֹוְרַמי.
זֶה ְמַחּיֵב.

ֲאנִי ִמְתָקֵרב לְגִיל מֹות ָאבִי.
צַּוָָאִתי ֻמְטלֵאת ּבְַהְרּבֵה ְטלִָאים,

ֲאנִי צִָריְך לְׁשַּנֹות ֶאת ַחּיַי וְֶאת מֹוִתי
יֹום יֹום ּכְֵדי לְַקּיֵם ֶאת ּכָל ַהּנְבּואֹות

ׁשֶּנְּבְאּו אֹוִתי. ׁשֶֹּלא יְִהיּו ׁשֶֶקר.
זֶה ְמַחּיֵב.

עָבְַרִּתי ֶאת ׁשְנַת ָהַאְרּבָעִים. יֵׁש 
ִמׂשְרֹות ׁשֶּבֶָהן ֹלא יְַקּבְלּו אֹוִתי
ּבְׁשֶל ּכְָך. ִאּלּו ָהיִיִתי ּבְאֹוׁשְוִיץ,

ֹלא ָהיּו ׁשֹולְִחים אֹוִתי לַעֲבֹד,
ָהיּו ׂשֹוְרפִים אֹוִתי ִמּיָד.

זֶה ְמַחּיֵב.

שגיא  ראו  התרבותי,  האני  תפיסת  לבין  האקסיטסנציאליסטי  האני  תפיסת  בין  ההבחנה  על   38
)לעיל הערה 5(, עמ‘ 219-212. 

עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “כל הדורות שלפני“, כרך ב, עמ‘ 24.  39
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כנקודת מוצא להבנת שיר זה אני מבקש להסב את תשומת הלב לאופי האישי של 
השיר. “כל הדורות שלפני תרמו אותי/ ]...[ שמי הוא שם תורמי/ ]...[ אני מתקרב 
לגיל מות אבי/ ]...[ עברתי את שנתי הארבעים“. עולמו הפנימי של המשורר עמיחי 
הוא נושא השיר, והשיר הוא מעין מסע לפענוח עולם זה, זאת בניגוד לשירה של 
זלדה שהתאפיין באוניברסליות שלו: “לכל איש יש שם“. עם זאת, שירת היחיד 
אדרבה,  הביוגרפיה;  של  האקראיים  בחומרים  המתמקדת  שירה  אינה  עמיחי  של 
הביוגרפיה האישית היא מעין פרוטוטיפ לדור, לתקופה ולמצב אנושי. כפי שניסח 
ה‘אני  יחיד,  ]של עמיחי[ הם כביכול היגדים של  זאת בעז ערפלי: “מרבית שיריו 
הלירי‘ ותגובותיו שלו למצבים ספציפיים בהם הוא עצמו נתון, אך מצד שני הם 
דווקא  ונתפסים  במינה  יחידה  אישיות  של  פרטי־איזוטרי  ביטוי  מלהיות  רחוקים 
האחראי  באני  בהכרח  מותנית  שאינה  להגות  או  טיפוסי  אנושי  למצב  כביטוי 
רפלקסיה  במסגרת  בלבד.  פרטי  ולא  דורי  וחשבון  דין  אפוא  לפנינו  לביטויה“.40 
הבתים:  שני  ההווה.  על  המכביד  היהודי  העבר  לכיוון  מוטה  המכריע  המשקל  זו 
הפותח והסוגר, מטילים את העבר היהודי על ההווה משתי פרספקטיבות שונות. 
הבית הראשון רואה את ההווה כנקודת הקצה של העבר היהודי הפנימי. תמה זו 
מבוטאת בעוצמה בפתיחה ובסיום של הבית: בפתיחה — “כל הדורות שלפני תרמו 

אותי“, ובסיום — “זה מחייב. שמי הוא שם תורמי/ זה מחייב“. 
בבית הראשון העבר אינו רק העבר הגנאולוגי, אלא, בראש ובראשונה, מכלול 
עולה  זה  עניין  ובהיסטוריה.  בתרבות  הקודמים המתגלמות  הדורות  הציפיות של 
ואת מותי/  בן ההווה “לשנות את חיי  ביתר עוצמה בבית השני שבו נתבע האני 
יום יום כדי לקיים את כל הנבואות/ שניבאו אותי. שלא יהיו שקר“. העבר מזוהה 
 — שהעבר  העובדה  לממש.  השיר(  של  ההווה  )הוא  העתיד  שעל  הצפיות  עם 
שבו עוסקים שני הבתים הראשונים — הוא עבר תרבותי, ברורה לחלוטין: בתוך 
ההיסטוריה היהודית האימננטית, ההווה עומד בזיקה לא רק לגנאולוגיה אלא גם 
במובנו  העבר  עם  להתעמת  מחויב  ההווה  בן  האני  לפיכך  ולתרבות.  להיסטוריה 
התרבותי: לשלול אותו או לחייבו. עמדת השיר היא כי מאחר שההווה מיוסד על 
שני  כן,  על  יתר  כורחו.  בעל  זה  עבר  עצמו  על  ליטול  ההווה  בן  על  הרי  העבר, 
מונוליטית;  הופעה  בעל  הוא  הרושם שהעבר  את  מותירים  הראשונים  השיר  בתי 
“כל הדורות שלפני“ משורטטים בצורה אחידה תוך התעלמות מההבדלים. העבר 
האחיד מוטל כמות שהוא על ההווה. העבר משורטט דרך ההתנסות בו בהווה. “כל 

בעז ערפלי, “האלגיה על הילד שאבד: מבוא לשירת עמיחי“, סימן קריאה, 2 )1973(, עמ‘ 66.   40
וראו בדיונו המפורט של ערפלי לאורך כל המאמר. ראו גם בעז ערפלי, “שירת יהודה עמיחי: 
236-217; הנ“ל, הפרחים והאגרטל: שירת  )1980(, עמ‘   11 אינטרפרטאציה“, סימן קריאה, 

עמיחי 1968-1948, תל אביב תשמ“ז, עמ‘ 171-161.
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ההווה,  בן  של  בתודעתו  שהעבר,  המשימה  באמצעות  מתוארים  שלפני“  הדורות 
מטיל עליו. חוויה מתוחה זאת אינה מותירה מקום להכרת ריבוי פניו של העבר. 

בניגוד לעבר הפנימי, ההיסטורי־תרבותי, נושאו של הבית השלישי הוא העבר 
זה  ובהקשר  האחר,  מבחוץ.  ההווה  על  מוטל  היהודי  העבר  זה  בבית  הגנאולוגי. 

האחר המוחלט — הנאצים, מקבע את היהודי כיהודי:

]...[ אלו הייתי באושויץ,
לא היו שולחים אותי לעבוד,

היו שורפים אותי מיד.
זה מחיֶב.

מוצאו,  בסיס  על  כיהודי  אותו  שקיבע  האחר  של  מבטו  בשל  יהודי  הוא  היהודי 
ומבלי להתחשב כלל בתרבותו ובהיסטוריה הראלית שלו. האחר המוחלט מקבע 
את היהודי הגנאולוגי במצב הגבול של הקיום — במוות שהוא מטיל על היהודי. 
הראלית;  היהודית  ולהיסטוריה  לתרבות  ביחס  עיוורון  של  מקום  הוא  אושוויץ 
אושוויץ הוא מרחב הקיום הלא היסטורי של יהודי גנאולוגי. עמדת הבית השלישי 

קרובה לעמדתו של סארטר שקבע:

לא עבר, לא דת ולא אדמה הם שמאחדים את בני ישראל. אם דבר מה קושר 
המשותף.  מצבם  זה  הרי  יהודי,  בשם  כולם  אותם  והוא שמזכה  יחד,  אותם 

הווה אומר: חיים הם כולם בקרב חברה שרואה אותם כיהודים.41

האנטישמי   ]...[ כיהודי  אותו  רואים  האחרים  שהאנשים  אדם  הוא  היהודי 
עושה את היהודי.42

“הוא עצמו  הווייתו של היהודי, במונחים הסארטריאניים:  אף שהזולת קובע את 
כפי שהוא בשביל האחרים“,43 הרי אל לו ליהודי לחמוק ממצבו ועליו לאמץ את 
לאותנטי,  היהודי  הקיום  את  ההופכת  היא  זו  הכרעה  חירות.  מתוך  עליו  הכפוי 

בלשונו של סארטר:

להיות יהודי פירושו להיות מושלך ונעזב לתוך מצב יהודי, ועם זאת להיות 
 ]...[ היהודי  העם  של  ולמהותו  לגורלו  ודרכיה  האישיות  בכוליות  אחראי 

ז‘אן פול סארטר, הרהורים בשאלה היהודית, תל אביב תשל“ח, עמ‘ 41.  41
שם, עמ‘ 42.   42
שם, עמ‘ 46.   43
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האותנטיות, פירושה בשבילו ]=בשביל היהודי[, לחיות את מצבו כיהודי עד 
זה. הפיתוי  התמצית; חוסר האותנטיות פירושו להכחיש, או לחמוק ממצב 
של חוסר האותנטיות רב לגבי היהודי מאשר לגבי אחרים, שכן המצב שעליו 

להודות בו ולחיות אותו הוא, פשוט, מצבו של מארטיר.44

הבית השלישי בשירו של עמיחי מבטא אכן עמדה סארטריאנית: לאושוויץ, שבה 
נעשה היהודי ל“מארטיר“ יש מעמד “מחייב“ בהווה. קיום יהודי, דרך מבטו של 
הזולת הוא אכן קיום ללא היסטוריה. סארטר עצמו לא נמנע מלקבוע כי אף על פי 

שהעם היהודי הוא “העתיק שבעמים ]...[ אין לו היסטוריה“.45 
מובהקת.  סארטריאנית  עמדה  מאמץ  עמיחי  השיר  של  השלישי  בבית  כאמור, 
יהדותו של אדם מותנית באחר, ובעיקר באחר המוחלט — הנאצים. יהדות המוטלת 
על האחר אינה היסטורית מטבעה,46 היא גנאולוגית. ובכל זאת “זה מחייב“, לאמור: 

קיום יהודי אותנטי רואה במצב היהודי משימת קיום ומאמצה מתוך חירות.
העמוקים  ההבדלים  את  מבליט  הסארטריאנית  לעמדה  הדמיון  שדווקא  אלא 
החירות  הכרעת  לבין  עמיחי  של  מחייב“  ה“זה  בין  גדול  פער  יש  ביניהם. 
הסארטריאנית המאמצת את המבט של האחר. שירו של עמיחי כולו עומד בסימן 
בן ההווה כלפי עברו. בכל בית מבתי השיר עולה  המתיחות הגדולה שבה עומד 
זו בעוצמה מיוחדת. בבית הראשון היא מתגלמת בחפצון האני המשווה  מתיחות 

ל“בית תפלה או מוסד צדקה“.
יתר על כן, הקביעה: “שמי הוא שם תורמי“, פירושה מחיקת השם הפרטי של 
של  בשירה  מרכזי  תפקיד  האחרים ששיחקו  מהשמות  אחד  כל  מחיקת  או  האדם 
ההיסטורי־תרבותי המעצב את  הסובייקט  מות  זו משמעותה אחת:  זלדה. מחיקה 
עצמו, הבונה את חייו בדיאלוג בין ההווה לבין העבר, בין החירות לבין מה שכפוי 
עליו מהעבר. שמו של האדם נקבע לא על ידו, אלא על ידי זולתו — העבר היהודי 
“בני  בקובעו:  זו  תובנה  “לא מעכשיו לא מכאן“ עמיחי מבטא  ברומן  האימננטי. 
אדם הם הדים ושמותיהם הדים“.47 יש כמובן הבדל בין משמעות השם כהד להיותו 
גילום של תורמיו. ההד שומר על המרחק בין המקור שממנו הוא יוצא לבין גילומו 
כלשהו.  מרחק  מותיר  אינו  תורמיו,  עם  האישי  השם  זיהוי  זאת,  לעומת  בהווה. 
ראיית השם והאדם כהד של משהו אחר היא פעולת ניכור ודה־סובייקטיביזציה. 
אבל זיהוי השם עם תורמיו מעצים תהליך זה, שכן אינו מאפשר כלל את ההפרדה: 

שם, עמ‘ 53-52.   44
שם, עמ‘ 50.   45

על משמעותה של ההיסטוריה בשירת עמיחי, ראו ערפלי, הפרחים והאגרטל )לעיל הערה 40(,   46
עמ‘ 197-192. 

יהודה עמיחי, לא מעכשיו לא מכאן, ירושלים ותל אביב תשמ“ו, עמ‘ 62.   47
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ומתמקם  האישי  האני  על  מדלג  זה  עבר  ההווה.  על  מיצרים  ללא  שולט  העבר 
במרחב המיתי — ירושלים. האני האישי מתפרק אפוא לשני רכיבים בעלי עוצמה: 
העבר וירושלים. כפי שציין ערפלי, בשירת עמיחי עיר זו “איננה רק ‘מקום‘, ‘עיר‘ 
ההוויה  של  מרוכז  סמל  ‘מיתוס‘  ובעיקר  גם  אלא  כפשוטה,  גיאוגרפית  מציאות 
הישראלית ]...[ ירושלים משמשת ]...[ גילום של ארץ ישראל, בהווה ובעבר, ובמובן 
מסוים, אפילו של העם היהודי בכלל“.48 בין הדורות “שלפני“ המעצבים את השם 
הפרטי לבין המיתוס של ירושלים מתמוסס האני הפרטי ונעשה זר לעצמו. הזרה 
עצמית זו הולכת ומחריפה בבית השני. בן ההווה נתבע לשנות שינוי מוחלט את 
חייו: “אני צריך לשנות את חיי ואת מותי/ יום יום כדי לקיים את כל הנבואות/ 

שניבאו אותי“. 
כמו זלדה, עמיחי כולל לתוך חיי האדם גם את מותו. בהקשר של השיר, הוויית 
בכיוון  בדיוק  מצוי  להתחולל  השינוי שאמור  להשתנות.  אמורה  כולה  האדם  חיי 
של הפיכת העבר ההטרונומי, הזר, ליסוד המכונן את החיים עצמם. ואולם, מדוע 
על הסובייקט האנושי לאמץ עבר זה? מדוע על האדם לאמץ את המחויבות של 
דורות קודמים? תשובת השיר היא: “כדי לקיים את כל הנבואות/ שניבאו אותי. 
האנושי  הסובייקט  בתודעה של  מעוגן  אינו  העבר  כלפי  החוב  יהיה שקר“.  שלא 
המכיר במרכזיות העבר בכינון ההווה. עמיחי אינו קובע כי להווה אין מובן ללא 
]...[ שלא  העבר; טענתו היא אחרת: האדם מחויב לאמת בחייו את “כל הנבואות 
יהיו שקר“. היחיד מוצא עצמו כפוף לנטל הדורות; השקר אינו מתייחס להוויית 
חייו שבהווה אלא להתרחשות שבעבר. האדם הוא נאמן העבר, עליו לוודא שהעבר 
יתממש, מבלי כל קשר לשאלה מהי עמדתו ביחס לעבר זה. לשון אחר, הנאמנות 
לאמת של הנבואה כרוכה בהתייחסות שקרית למציאות האקזיסטנציאלית שבהווה. 
הזרת ההווה מן העבר מגיעה לנקודת הרתיחה שלה: מצוקותיו, תקוותיו ומאווייו 
חייו  את  לעצב  אמור  הוא  לעבר.  ביחס  רלוונטיות  לבלתי  נהפכות  ההווה  בן  של 
באופן שיתאים לעבר. האדם אינו נתבע ליצירה ואחריות אישית, לאמת אותנטית, 
אלא לביטול עצמי; הוא נדרש להיעשות למדיום שדרכו העבר יתממש בהווה. זהו 
המובן העמוק של הביטוי: “שמי הוא שם תורמי“; השם חורג מהקיום ההיסטורי 
המתווך על ידי עבר והווה כאחד, הוא מתעצם ומקבל ממדים מטפיזיים הממוטטים 
את הקיום הסובייקטיבי ההיסטורי־קונטינגנטי. אחת הדמויות במחזה של עמיחי 
חשיבות  מייחסת  העתיקה  “המסורת  בבהירות:  זו  תובנה  מבטאת  אותו“  “להרוג 

מטאפיסית לשם“.49

בעז ערפלי, “ירושלים חתרנית: ירושלים כצומת מפרק מיתוסים בשירת יהודה עמיחי“, דפים   48
למחקר בספרות, 15-14 )2005(, עמ‘ 298.

יהודה עמיחי, “להרוג אותו“, פעמונים ורכבות: מחזות ותסכיתים, ירושלים תשנ“ב, עמ‘ 203.   49
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בשיר “המקום הזה“, מבטא עמיחי בצורה תמציתית את הדה־סובייקטיבזציה של 
האני ואת כפיפותו לעבר:

]...[ ֶמה ָחָדׁש ּבִי ּוַמה ׁשֶל ֲאבֹוַתי?
ּכִי ְּתמֹול ֲאנְַחנּו, ּכִי שֶֹל ֲאֵחִרים ֲאנְַחנּו.

צְלָלִים עֹובְִרים עַל ּפָנֵינּו, צְלָלִים עֹובְִרים
ַּדְרּכֵנּו ]...[.50 

בחוויה  מתנסה  שהאני  כך  כדי  עד  העבר,  עובר  שדרכו  המדיום  אלא  אינו  האני 
שהיא “של אחרים“.

ההזרה מגיעה לשיאה בבית השלישי. העמדה הסארטריאנית אינה עמדת מוצא 
שיש לאמצה מתוך חדווה ושמחה. היא ביטוי להכרת האילוץ הכופה את היהודי; 
האימננטי,  היהודי  העבר  בין  המחבר  הקו  מאושוויץ.  להשתחרר  יכול  הוא  אין 
ההיסטרי־תרבותי, לבין העבר הגנאולוגי הוא התעצמות גוברת והולכת של הזרה 
וניכור עצמי. למרות עקת הזרות — “זה מחייב“. החובה המוטלת על האדם אינה 
חובה המכוננת מבפנים, על ידי האוטונומיה האנושית. האדם אינו פונה אל העבר 
ומאמץ את העבר מתוך ההווה; אדרבה, הסובייקט האנושי  כיצור חופשי, החוזר 
לשוני  ביטוי  מהחוץ.  החובה  את  עליו  המטיל  העבר  של  אובייקט  להיות  נהפך 
לחוויית הזרות וההטרונומיות שבחיוב שהעבר מטיל מגולם בקביעה: “זה מחייב“. 
ה“זה“ מבטא את ההזרה שבין האדם לבין העבר הנמצא שם מחוצה לו והמטיל עליו 
את עולו. הזרה זו מחברת את העבר התרבותי־היסטורי לזה הגנאולוגי. שכן, הזרה 
זו מטשטשת את טיבו של העבר ההיסטורי, שהרי אין בן ההווה פונה אליו כמקור 
השראה אלא העבר מוטל על בן ההווה מבחוץ, באותו האופן שהעבר הגנאולוגי 

מוטל עליו. ובכל זאת העבר מחייב. 
מהו הרגע בחיי האדם שבו האדם לומד כי העבר מחייב? מהו הרגע שבו פונה 
היהודי אל העבר? השיר מתייחס אל רגע הפנייה אל העבר בשני מקומות. הבית 
בהרבה  מטולאת  צוואתי  אבי./  מות  לגיל  מתקרב  “אני  במשפטים:  פותח  השני 
טלאים“. הבית השלישי פותח במשפטים: “עברתי את שנתי הארבעים. יש/ משרות 
ושתיהן מבטאות את ההכרה  לזו,  זו  יקבלו אותי“. הפתיחות מקבילות  שבהן לא 
במוגבלות החירות. הבית השני מלמד כי לאדם אין שליטה על מותו, שכן האדם 
הוא יצור סופי. הבית השלישי משלים את היריעה: האדם נעשה מודע לאפשרויות 
ההולכות ונסגרות בפניו. מודעות זו מחדדת בתוכו את ההכרה כי הוא אינו יוצר 

עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “המקום הזה“, כרך ב, עמ‘ 91.   50
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את עצמו אלא נתון כבר לעצמו במציאות הכופה עצמה עליו. כבן ארבעים הוא 
חש בטבעת המתהדקת של המציאות העובדתית המצמצמת את מרחב החירות.

בניגוד לתפיסה הילדותית המעצימה את הרצון ואינה מכירה בגבולות שהחיים 
מתווים, הבגרות מגלמת הכרה בגבולות של הרצון. ברומן “לא מעכשיו לא מכאן“, 
גיבור היצירה יואל, מבטא תובנה זאת בצורה בהירה: “יש לי רצון. יש לי רצונות, 
כבר אני נמצא בגיל שבו רצונו של אדם מתערבב בחייו. רצונותיו וימיו נעשים שתי 
וערב ומקיימים זה את זה“.51 תודעה זו עשויה להוליד הכרה חדשה של היחיד: הוא 
נעשה מודע לאין האונים שבקיומו, למוגבלותה של האוטונומיה האנושית ככוח 
המעצב באופן בלעדי את חיי אדם. שתי הפתיחות הן ראשיתה של ההכרה החדשה 
המובילה את האדם לשינוי בהתייחסות העצמית — מתפיסה אופיינית של בני דור 
המדינה, שראו את ההווה כמרכז הקיום ושללו את העבר בשני ממדיו: ההיסטורי־

תרבותי והגנאולוגי, לתפיסה המכירה במרכזיות העבר.
ידי התודעה  נותן ביטוי מאלף לתפנית מן ההווה המעוצב על  אליעזר שבייד 

האוטונומית אל ההכרה בתלות בעבר היהודי:

כי  בן־זמננו  היהודי  מכיר  מתערערת  הגאה  היחידות  שתודעת  אחרי  רק 
יהדותו קובעת את זהותו האישית ]...[ כיצד מתרחש השינוי? זו שאלה שכל 
זה  אין  גם  דרמתי.  סיפור  בהכרח  זה  אין  משלו.  בסיפור  עליה  משיב  אחד 
בהכרח סיפור של משבר. על פי רוב זהו סיפור של תהליך ממושך שקשה 
זאת   ]...[ בזכרון  נשמרים  אינם   ]...[ ביותר  החשובים  שפרטיו  מפני  לספרו 
שבה  בתקופה  רוב  פי  על  גמל  השינוי  כי  בודאות  לומר  אפשר  מקום  מכל 
נעשה אב לילדים שיצאו מגיל ינקות, והוא עומד בפני התפקיד המוטל עליו 
]...[ ואז הוא משיג כי כשם שאין חייו מסתיימים בו עצמו  לחנכם לאנשים 
אלא נמשכים בילדיו, גם הוא איננו מתחיל מעצמו אלא ממשיך מה שקיבל 
יכול להמשיך עצמו בילדיו מבלי שימשיך הוא  ועוד: שאין הוא  מאבותיו; 
את חיי אבותיו. פשוט הדבר. אי אפשר להיות אב במובן המלא של המושג 
בלי   — הרוח  לחיי  גם  אלא  הגוף  לחיי  רק  לא  בנו  את  שמוליד  מי   — הזה 

להיות בן במובן המלא והנכון של המושג הזה.52

שהשיר  לפנייה  שבייד  נוסח  העבר  אל  הפנייה  בין  משמעותי  הבדל  יש  ואולם 
תודעתית  הבשלה  של  סוג  היא  העבר  אל  הפנייה  שבייד,  של  בתפיסתו  מציג. 

עמיחי )לעיל הערה 47(, עמ‘ 136.   51
אליעזר שבייד, היהודי הבודד והיהדות, תל אביב תשל“ד, עמ‘ 17-16. לניתוח עמדתו הכוללת   52

של שבייד, ראו אבי שגיא, אתגר השיבה אל המסורת, ירושלים תשס“ו, עמ‘ 123-106.
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המכירה בזיקה העמוקה שבין ההווה לבין העבר, בין החירות לבין ההינתנות בתוך 
היסטוריה, בלשונו של שבייד:

אין האדם יוצר עכשיו אלא ממה שכבר קיבל, וראשית יצירתו היא הקליטה 
ובונה את אישיותו  יצירת דורות קודמים, שהוא מפנים אותה  הפעילה של 
באמצעותה. רק תוך כדי קליטה הוא חוזר ונותן לתרבות את פירושה המיוחד 

לו ומוסיף עליה משלו, ואם אינו מקבל אין בכוחו ליצור דבר.53

זה  במובן  לא  היסטורי,  יצור  הוא  שהאדם  ההכרה  מגולמת  שבייד  של  בתפיסתו 
שיש לו היסטוריה, אלא במובן זה שהוא היסטורי בטבעו;54 ההיסטוריה היא המקור 

שממנו צומח הקיום האנושי ושאליו הוא שב, בלשונו של שבייד:

ההיסטוריה היא אפוא, הציור שיש לו לציבור האנושי, החי חיים משותפים, 
עכשיו(  אותה  זוכר  שהוא  )כפי  הראשית  מנקודת  יחדיו  שעשה  הדרך  על 

ולקראת תכלית שאליה הציבור הזה שואף.55 

ביניהן:  העמוק  ההבדל  בולט  השיר  עמדת  לבין  שבייד  עמדת  בין  הדמיון  אף  על 
זהותו של האדם בהווה  כי  עמדת שבייד היא עמדה תרבותית־דיאלוגית, המניחה 
זיקה בין העבר לבין ההווה. כתוצאה מכך, בן ההווה אינו נדרש  ידי  מעוצבת על 
לשנות את חייו ואת מותו; הוא אינו נתבע לוותר על היותו סובייקט; אדרבה, משום 
לחייו  להפנימו  בו,  לפגוש  כדי  העבר  אל  פונה  הוא  אוטונומי  עצמאי  יש  שהוא 
ולשלבו במרקם ההווה. בניגוד לכך השיר משרטט חוויה אחרת לחלוטין, שלפיה בן 
הווה נתבע לשינוי רדיקלי של חייו. ממד הזמן הבלעדי שישלוט לאחר השינוי הוא 
העבר הנוחת בהווה כגוש אבן מעיק, בין אם זה העבר ההיסטורי־תרבותי ובין אם זה 
העבר הגנאולוגי המוטח להווה על ידי האחר. בין כך ובין אחרת, ההווה אינו פרק 
בהיסטוריה רציפה; הוא ניתק מהעבר או מכונס לחלוטין לתוך העבר. אם העמדה של 
שבייד היא, בסופו של דבר, עמדה שנקודת המוצא שלה היא היסטורית־תרבותית, 
המתממשת בזיקה שבין ההווה לבין העבר, עמדת השיר היא א־היסטורית, שכן בכל 
יצור  הוויית האדם, פוסק הוא מלהיות  זמן אחד בלבד שליט על  מקום שבו ממד 
היסטורי. אכן במקום שאין דיאלוג בין הווה לבין עבר אין היסטוריה רק כרונולוגיה. 

יש עבר כפוי הלוכד את האדם ומחייבו או הווה ללא כיוון.

שבייד, שם, עמ‘ 66-65.   53
ראו היידגר, )לעיל הערה 29(, עמ‘ 444-439.   54

שבייד )לעיל הערה 52(, עמ‘ 70.   55
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ואולם עמיחי עצמו לא סיים את הדיאלוג בין העבר לבין ההווה בפתרון החד־
ממדי של הכפפה כואבת של ההווה לעבר. הוא שב ועוסק בסוגיה זו עצמה ממגוון 
“יהודים בארץ  זה. השיר  הוא מציע פתרון אחר למתח  ובחלקם  רחב של שיריו, 
כיוון הפתרון  ישראל“,56 הוא מעין שיר מקביל לשיר “כל הדורות שלפני“, אבל 

הוא, לכאורה, אחר. הבית הפותח חוזר על התמה ההיסטורית־תרבותית:

ֲאנְַחנּו ׁשֹוכְִחים ִמּנַיִן ּבָאנּו. ׁשְמֹוֵתינּו
ַהּיְהּוִדּיִים ִמן ַהּגֹולָה ְמגַּלִים אֹוָתנּו

ּוַמעֲלִים זֵכֶר ּפֶַרח ּופְִרי, עֵָרי יְֵמי ּבֵינַיִם,
ַמָּתכֹות, ַאּבִיִרים ׁשֶָהיּו לְֶאבֶן, וְָרִדים לָֹרב,

ּבְׂשִָמים ׁשֵֶריָחם נַָדף, ַאבְנֵי ֵחן, ַהְרּבֵה ָאָדם,
ִמׁשְלְֵחי יָד ׁשֶּבְָטלּו ִמן ָהעֹולָם.

 — מהעבר  להימלט  המנסה  ההווה,  של  החיבור  נקודת  הוא  ה“שֵם“  זה  בשיר  גם 
היהודי  הקיום  אופני  במלאות  המגולם  העבר  אל   — באנו“  מנין  שוכחים  “אנחנו 
הגנאולוגי, אלא שהפעם  הציר  בבית השני  מוצג  זה,  דיאכרוני  ציר  כנגד  בגולה. 
אין הוא מתווך דרך מבטו של האחר; הוא מיוצג בחוויה הגופנית של ברית המילה:

ּבְִרית ַהִּמילָה עֹוׂשָה לָנּו,
ּכְמֹו ּבַֻחָּמׁש, ּבְפָָרׁשַת ׁשְכֶם ּובְנִי יַעֲקֹב

ּבְִהיֹוֵתנּו ּכֹוֲאבִים ּכָל ַחּיֵינּו.

אינה בהכרח שלילית.  סוג של כאב קבוע  הגופנית של המילה המייסדת  החוויה 
אדרבה, באחד משיריו כותב עמיחי: “ֲאנִי ִמְרגִיׁש טֹוב ּבִַּמכְנַָסיִם ׁשֶּלִי/ ּׁשֶּבֶָהם ָחבּוי 
עצמית  וקבלה  השלמה  גם  לבטא  עשוי  הגנאולוגי  הממד  אפוא  כך  נִצְחֹונִי“.57 
ראשונית. דווקא על רקע זה בולטת ההזרה שבשיר “כל הדורות שלפני“, המציג 

את הממד הגנאולוגי כממד מתווך.
בארץ  “יהודים  בשיר  המוצגים  והגנאולוגי  ההיסטורי־תרבותי  הממדים:  שני 
ישראל“, יוצרים דריכות ברורה ביחס להווה. האם גם בשיר זה ההווה יקרוס לתוך 
העבר? התשובה של עמיחי היא שלילית. במתח שבין העבר לבין ההווה ניצחונו 

של ההווה הוא מוחלט. לאחר הצגת שני ממדי העבר קובע הבית השלישי:

עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “יהודים בארץ ישראל“, כרך ב, עמ‘ 248-247.   56
עמיחי, שם, מתוך: “אני מרגיש טוב במכנסיים שלי“, כרך ג, עמ‘ 363.  57
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ָמה ָאנּו עֹוׂשִים ּכָאן ּבְׁשּובֵנּו עִם ַהּכְֵאב ַהּזֶה.
ַהּגַעְּגּועִים ּיֻּבְׁשּו עִם ַהּבִּצֹות,

ַהִּמְדּבָר ּפֹוֵרַח לָנּו וִילֵָדינּו יָפִים.
ֲאפִילּו ׁשִבְֵרי ֳאנִּיֹות, ֲאׁשֶר ָטבְעּו ּבֶַּדֶרְך,

ִהּגִיעּו לַחֹוף ַהּזֶה,
ֲאפִילּו רּוחֹות ִהּגִיעּו. ֹלא ּכָל ַהִּמפְָרׂשִים.

המרחב הטריטוריאלי: ארץ ישראל מכנסת הכול לתוכה, גם את שברי האניות. היא 
אמנם מותירה שארית שאינה מתכנסת — המפרשים, אבל אלו לא יכולים להועיל, 
ישראל.  ארץ  אל  התכנסו  ההתקדמות,  את  המניעים  הכוחות  הרוחות,  גם  שכן 
במקום העבר מוצב ההווה על מלאות הכאב שבו, הכולל גם את ההקרבה שבבניינו:

ָּדם ׁשָפּוְך ֵאינֶּנּו ׁשְָרׁשֵי ִאילָנֹות,
ַאְך הּוא ַהָּקרֹוב לֶָהם ּבְיֹוֵתר,

ׁשֶּיַׁש לִבְנֵי ָהָאָדם.

הדם השפוך כאן בארץ, הוא מקבילת דם ברית המילה, שניהם מתגלמים בגופניות 
ל“שורשים“, שאדם  ביותר  הקרוב  הוא  בהווה,  כאן  הדם השפוך  זה  בשיר  החיה. 
נזקק להם כדי לחיות: “]העכשיו[ אינו עוד תחנת מעבר עראית ברצף, אלא הופך 
הדורות  “כל  בשיר  אם  משלו“.58  ו‘נצח‘  ‘עולם‘  המעמיד  קבע  של  מקיף  חלל 
שלפניי“ העבר שלט, עתה ההווה שולט. זה הוא הווה המעוגן בהוויית האדם על 

ידי המעשה הממשי, הכולל גם את הקורבן.59
מציגים  שניהם  ואולם  לזה.  זה  מוחלט  ניגוד  מציבים  השירים  שני  לכאורה, 
תמונה משלימה ליחס בלתי פתור בין הווה לבין עבר.60 יחס זה מוליד את העצמת 
אחד הממדים — העבר או ההווה — על חשבון זולתו. העובדה שהיחס שבין ההווה 

לבין העבר בתפיסה של עמיחי אינה פתורה באה לידי ביטוי בשירים רבים.
טוב“,  “אני מרגיש  בצד הקביעה:  טוב במכנסיים שלי“  “אני מרגיש  גם בשיר 

עמיחי:  יהודה  )עורכת(,  צוויק  יהודית  בתוך:  הגדולה“,  השלווה  אל  “בדרך  צוויק,  יהודית   58
מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, תל אביב 1988, עמ‘ 95. תיזה מפותחת בהרחבה במאמרה, 

ראו שם, עמ‘ 98-95.
המוצא אל ההווה המוצע כאן עומד בניגוד לתפיסה הטוענת כי “האופק הנפשי האמיתי ]של   59
שירת עמיחי[ אינו ההווה כי אם העבר“ )יוחאי אופנהיימר, “‘מלאכת הזיכרון‘ בשירי יהודה 

עמיחי“, אפס שתיים, 3 )חורף תשנ“ה(, עמ‘ 71. 
ראו עוד אופנהיימר, שם, עמ‘ 72. ראו גם הלל ברזל, שירה ומורשה, כרך ב, תל אביב תשל“א,   60

עמ‘ 89-84. 
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חוזרת ועולה ההכרה כי המציאות היהודית דופקת על דלתות הקיום בהווה ואינה 
מרפה:

ֲאנִי עָׂשּוי ִמּׁשְֵאִרּיֹות ּבָׂשָר וָָדם
ּוִמּׂשְִריֵדי ַהׁשְָקפֹות עֹולָם. ֲאנִי ּדֹור

ַּתְחִּתית ַהִּסיר: לִפְעִָמים ּבַּלַיְלָה,
ּכְׁשֵֶאינֶּנִי יָכֹול לִיׁשֹן,

ֲאנִי ׁשֹוֵמעַ ֶאת ַהּכַף ַהָּקׁשָה ּגֹוֶרֶדת
ּוְמגֶָרֶדת ּבְַתְחִּתית ַהִּסיר.61 

שלא  יכול  אינו  כליל  כמעט  התרוקנה  שמלאותו  הסיר“  “תחתית  שהוא  דור  גם 
לחוש את הגירוד המתמיד של ה“שאריות“ ו“השרידים“ של הגופניות היהודית — 
המילה, ושל התרבות ההיסטורית.62 בשיר אחר מטפורת הֵתל היא המאפיינת את 

הקיום בהווה: 

ִאיׁש ֵּתל ֲאנִי.
ֲאבָל ּבְכָל ַהּׁשְכָבֹות

עֹוד ַמּׁשְהּו זָע.63

שתי המטפורות הפוכות זו לזו: “תחתית הסיר“ היא ביטוי להשתחררות מהשרידים 
הווה; שלטון שאינו  המוחלט של  ביטוי לשלטונו  היא  האני,  מכונני  ומהשאריות 
ההווה  את  רואה  התל  מטפורת  זאת  לעומת  עָבַרית.  נוכחות  שרידי  לשלול  יכול 
כבנוי על שרידי עבר שאיננו. העבר נמצא כשכבות קבועות בתל. בכל זאת, בניגוד 
לתל שבו נוכחות העבר היא רק באמצעות שרידים והוא עצמו כבר חלף, בתל של 
השיר יש סימני חיים. משמע זהו תל שאינו תל, ומתיחות זאת מבטאת בעוצמה את 

בעיית היחס שבין ההווה לבין העבר. 
שכן  היסטורית.  לא  בתודעה  משתקף  והווה  העבר  תיווך  של  הבסיסי  הקושי 
בין  הזמנים:  בין  התיווך  ביכולת  בדיוק  מגולמת  האנושי  הקיום  ההיסטוריות של 

עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “אני מרגיש טוב בתוך המכנסיים שלי“, כרך ג, עמ‘ 363.   61
בשיר אחר כותב עמיחי מתוך תחושות דחיפות: “]...[ אני בתוך המבול/ ]...[ ונושא על כתפי   62
תיבה משנה וריקה/ ובה שאירות אהבה וזכר תפילות וקצת מן התקווה“ עמיחי, שם, מתוך: 

“יהודה“, כרך ה, עמ‘ 170.
עמיחי, שם, מתוך: “]שיר מזמור בחג העצמאות[“, כרך ג, עמ‘ 226. ב“לא מעכשיו לא מכאן“,   63

משתמש עמיחי בביטוי “תל חייו“, ראו עמיחי )לעיל הערה 47(, עמ‘ 144. 
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העבר להווה ובין ההווה לעבר. לעומת זאת, שירת עמיחי מבטאת את המתיחות 
שאינה מאפשרת עיצוב יחס היסטורי הולם בין הזמנים, בלשונו:

ַהּיְהּוִדים ֵהם ֹלא עַם ִהיְסטֹוִרי
וֲַאפִּלּו ֹלא עַם ַאְרכֵאֹולֹוגִי, ַהּיְהּוִדים

ֵהם עַם ּגֵאֹולֹוגִי עִם ׁשְבִָרים
וְִהְתמֹוְטֻטּיֹות ּוׁשְכָבֹות וְגַעַׁש לֹוֵהט.

ֶאת ּתֹולְדֹוֵתיֶהם צְִריכִים לְִמּדֹד
ּבְֻסּלַם ְמִדיָדה ַאֶחֶרת.64

תודעה צלולה זו של בעיית ההיסטוריות בקיום היהודי חוזרת ועולה בהתייחסויות 
 /]...[ ַהּגַב  עַל  ׂשַק  עִם  ֲאנִי  יְהּוִדי  ָאב  “ְּדמּות  והווה:  ליחסי עבר  שונות של עמיחי 
]...[ ׁשֹוֵמר עַל  ]...[ ִאיׁש נָגּועַ עָבָר ֲאנִי וְחֹולֵה עִָתיד. ַּדּלֶֶקת ַההֹוֶה/ ּבְעֵינָיו ָהֲאֻדּמֹות 
ּבָׂשָר יְהּוִדי/ ]...[ ּובָעֶֶרב ׁשֹוֵמעַ/ ּפַעֲמֹונֵי ּכְנִֵסּיָה ׂשְֵמִחים עַל צַָרת יְהּוִדים“.65 ההכרה 
של  בשונות  הכרה  וביה  מניה  היא  ההווה  לבין  העבר  שבין  הדיאלוגיים  ביחסים 
שביניהם.  בהבדלים  הכרה  כדי  תוך  מתקיימת  הזמנים  בין  הזיקה  הזמן:  ממדי 
הבדלים אלה מאפשרים את האוטונומיות של כל ממד זמני מצד אחד, ואת הזיקה 
בין  חדשים  יחסים  מתרקמים  אלו  ביחסים  הפרעה  כשמחוללת  ואולם  שביניהם. 

הזמנים. ביטוי מובהק להתרקמות יחס חדש מצוי בקביעה הבאה של עמיחי:

וְכָל ָאָדם הּוא ֶסכֶר ּבֵין עָבָר לְעִָתיד.
ּכְׁשֶהּוא ֵמת נִׁשְּבָר ַהֶּסכֶר וְֶהעָבָר ִמְתּפֵָרץ לְתּוְך ֶהעִָתיד

וְֵאין ֻמְקָּדם וְֵאין ְמֻאָחר. וְַהּזְַמן הּוא זְַמן ֶאָחד
ּכְמֹו ֱאֹלֶֹהינּו, זְַמּנֵנּו ֶאָחד.66 

ביניהם.  בין הזמנים היא ביטוי מובהק להתפוררות הזיקה  ראיית האדם כמחסום 
הצבת הקיום האנושי כסכר משמעו יצירת דיכוטומיה בין הזמנים: בין עבר להווה. 
לפיכך כשהדיכוטומיה נשברת והעבר מתפרץ לקיום כל הזמנים מושטחים ונהפכים 

לזמן אחיד, חסר הבחנות.67 
שני הפתרונות לבעיית היחס בין עבר להווה, שעוצבו בשירת עמיחי — הכפפת 

עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “היהודים“, כרך ה, עמ‘ 132.   64
עמיחי, שם, מתוך: “]דמות אב יהודי[“, כרך ג, עמ‘ 203.   65

עמיחי, שם, מתוך: “בחיי, בחיי“, כרך ה, עמ‘ 247.   66
לביטויים נוספים של בעייתיות היחס בין הזמנים, ראו למשל “אני נביא של מה שהיה“, בתוך:   67

עמיחי, שם, כרך ה, עמ‘ 190 )13(; “טיול ישראלי“, שם, עמ‘ 213 )16(.
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הקיום לעבר או שלילת העבר והעצמת ההווה — מעיקים על עיצוב הזהות בקיום 
דה־ של  פעולה  היא  לעבר  ההווה  הכפפת  למעלה,  טענתי  שכבר  כפי  הממשי. 
האישיות  אפשרויותיו  ושלילת  אחר  מרחב  בתוך  האני  כליאת  סובייקטיביזציה, 

להתפתח ולעצב עצמו מחדש. בלשונו של עמיחי:

ּכְׁשֶּיַעֲקֹב ּגָלַל ֶאבֶן ֵמעַל ּפִי ַהּבְֵאר,
נְִסּגְרּו ֶאפְׁשָֻרּיֹות ֲאֵחרֹות,

נִפְְּתחּו תֹולְדֹוַתי.
ַאְך קֹולִי נִׁשְַאר ּבִפְנִים ּבֵַהד ֶהָחלּול.68

לעומת זאת כאשר ההווה מתעצם, העבר חודר ומחלחל בדרכים חדשות, ומבשילה 
ההכרה כי העבר הוא יסוד שאין להיפטר ממנו. בדומה לקביעות הנחרצות שבשיר 

“כל הדורות שלפניי“, כותב עמיחי במקום אחר:

ּכְשֶָֹאָדם ֵמת, אֹוְמִרים עָלָיו, נֱֶאַסף ֶאל ֲאבֹוָתיו.
ּכָל זְַמן ׁשֶהּוא ַחי, ֲאבֹוָתיו נֱֶאָספִים ּבֹו,
ּכָל ָּתא וְָתא ּבְגּופֹו ּובְנַפְׁשֹו הּוא נָצִיג.

ׁשֶל ֶאָחד ֵמִרבְבֹות ֲאבֹוָתיו ִמְּתִחּלַת ּכָל ַהּדֹורֹות.69

מהמתווה  חלק  היא  העבר  אל  השיבה  שכן  העבר,  אל  להתייחס  שלא  אפשר  אי 
התרפויטי: “כולנו חוזרים תמיד למקומות העבר למען טיפול וריפוי“.70 אבל השיבה 
אל העבר מכבידה על ההווה. מתח מתמיד זה בין עבר לבין הווה, אי־היכולת לעצב 
תודעת רציפות זמנית והיסטוריות, כולאים את האני בתוך חוויות של קרע, ניתוק, 
ישראלית  הארץ  המקומית  החוויה  לציפייה,  בניגוד  במלכודת.  והילכדות  ייאוש 
קיומי. בלשונו של  אי־בטחון  סוג של  אינה משחררת מחוויית ההגירה, המבטאת 
עמיחי: “וֲַהגִיַרת הֹוַרי ֹלא נְִרּגְעָה ּבִי./ ָּדִמי ַמְמִׁשיְך עֲַדיִן לְַׁשְקֵׁשק ּבְָדפְנֹוַתי/ ּגַם ַאַחר 
המקומית  והזרות  ההגירה  חוויית  זו,  אף  זו  לא  ְמקֹומֹו“.71  עַל  ַהּכְלִי  ֻהּנַח  ֶׁשּכְבָר 

משקפת חוסר אונים פנימי, אי־יכולת לתווך את כל ממדי הקיום האנושי: 

ּכָל ּכְָך ַהְרּבֵה ַמּצֵבֹות ְמפֻּזָרֹות ּבַעֲבַר ַחּיַי,

עמיחי, שם, מתוך: “הרהורים תנ“כיים“, כרך ב, עמ‘ 368.   68
עמיחי, שם, מתוך: “בחיי, בחיי“, כרך ה, עמ‘ 248 )11(. ראו גם עמיחי )לעיל הערה 47(, עמ‘   69

 .549
עמיחי )לעיל הערה 47(, עמ‘ 350.   70

עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “והגירת הורי“, כרך א, עמ‘ 221.   71
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ׁשֵמֹות ֲחרּוִתים ּכִׁשְמֹות ַּתֲחנֹות ׁשֶּבְָטלּו

ֵאיְך ֲאכֶַּסה ֶאת ּכָל ַהֶּמְרָחִּקים ּבְַּדָרכִים ׁשֶלִי,
ֵאיְך ֲאַקּׁשֵר ּבֵין ּכֻּלָן? יִָדי ֵאינָּה ַמּׂשֶגֶת

לְַהֲחזִיק ֶרשֶת־ַרּכָבֹות יְָקָרה ּכָזֹאת. מֹוָתרֹות.72

זה  בהקשר  לה.  הנספחת  הייאוש  חוויית  את  מרפה  אינו  המולדת  של  כינונה  גם 
טובע עמיחי את הביטוי המופלא “בייאוש אשרי“.73 חוויית הבניין והיצירה אינה 

יכולה למחות את עומק הבעייתיות שבקיום. לפיכך יכול עמיחי לכתוב:

ֲאבָל ּבְלִּבִי, ׁשֶּבֹו ֲאנִי ּגָר ּבֱֶאֶמת,
ָּתִמיד חֹׁשְֶך.

אּולַי ּפַעַם ּבַּסֹוף יְִהיֶה אֹור
ּכְמֹו ּבַּצָפֹון ָהָרחֹוק.74

על חפצים  מוטל  הוא  ציפייה לשכחה מבורכת.  מייצר לעתים  נטל העבר המכביד 
שונים, כדי לשחרר את האדם ממנו: “ֶׁשַהר ַהּזִּכָרֹון יִזְּכֹר ּבְִמקֹוִמי,/ ]...[ ֶׁשָהְרחֹוב עַל 
ֶׁשַהּיִזְּכֹר   ]...[ יִזְּכֹר,/  ֱאֹלִהים  ֵׁשם  ַהְּתפִּלָה עַל  ֶׁשּבֵית  יִזְּכֹר,/  ַהּיָדּועַ  ֶׁשַהּבִנְיָן  יִזְּכֹר,/  ֵׁשם 
יִזְּכֹר. ֶׁשַהְּדגָלִים יִזְּכְרּו,/ ]...[ ֶׁשּכֻּלָם יִזְּכְרּו. ּכְֵדי ֶׁשאּוכַל לָנּוַח“.75 לעתים השכחה אינה 
סילוק הזיכרון, אלא סילוק הכאב שבו, בלשונו של עמיחי: “לשכוח הוא לזכור בלי 
כאבים“.76 ואולם, אפילו הכמיהה לשכחה, ואפילו זו שמקילה על הכאב, אינה מספקת. 
הזיכרון:  דווקא  ולעתים  היא ההצלה  הקיום לעתים השכחה  בתנודה המתמדת של 

ָהעֹולָם ָמלֵא זְכִיָרה וְׁשִכְָחה
ּכְמֹו יָם וְיַּבָׁשָה. לִפְעִָמים ַהּזִּכָרֹון

הּוא ַהּיַּבָׁשָה ַהּמּוצֶֶקת וְַהַּקּיֶֶמת
וְלִפְעִָמים ַהּזִּכָרֹון הּוא ַהּיָם ׁשְֶמכֶַּסה ַהּכֹל

ּכְמֹו ּבַַּמּבּול וְַהּׁשִכְָחה ִהיא יַּבָׁשָה ַמּצִילָה ּכְמֹו ֲאָרָרט.77

עמיחי, שם, מתוך: “מותרות“, כרך ב, עמ‘ 49.   72
עמיחי, שם, מתוך: “שירי ארץ ציון ירושלים“, כרך ג, עמ‘ 15 )יד(.  73

שם, עמ‘ 16 )יד(.  74
שם, עמ‘ 28 )לד(.  75

יהודה עמיחי, “היום שבו נקבר מרטין בובר“, בתוך: פעמונים ורכבות, ירושלים ותל אביב   76
תשנ“ב, עמ‘ 44. 

עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “בחיי, בחיי“, כרך ה, עמ‘ 247 )7(.  77
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מתח זה בין זיכרון לשכחה מאפשר לעמיחי את הניסוח הבא: “תקוותי היא לשכוח, 
תקוותי היא לזכור“.78 

התפוררות ההיסטוריה מייצרת קיום אנושי מיוסר, נטייה אל קצוות, ערבוב של 
מכאן“,  לא  מעכשיו  “לא  היצירה  גיבור  יואל,  כאב.  עמוסי  וחיים  קיום79  שכבות 
את  ומקרבים  אותי  שניהם ממלאים  וזכרון  “שכחון  זה:  פתיר  בלתי  מתח  מעצים 
מותי כמו שתי מחלות נוראות“.80 זהו שיאם של חיים דיסהרמוניים, בין הווה לבין 
עבר, שמעצם טבעם אינם יכולים לתווך את ההיסטוריה לתוך הקיום. יואל נותן 
לחוויה זו דין וחשבון מפורט, וייתכן ואפשר לראות בו את הרפלקסיה של עמיחי 

עצמו:

אנחנו בני דור שעשינו מעשים בטרם בשלנו ]...[ דומים אנחנו לבני גד ולבני 
ראובן ולחצי שבט המנשה, שהניחו את חייהם הפרטיים במקום פורה בעבר 
הירדן מזרחה, ויצאו עם אחיהם לכבוש את הארץ. ועכשיו אחר הכיבושים 

לאן יחזרו?

להיות  כדי  מעשים  צריכים  שוב  ופירושים  ופירושיהם.  מעשים  של  דור 
נכונים. דור שהתייאש מן ההיסטוריה הרשמית הנלמדת.81

סיכומו של דבר, השם היהודי הוא ייחודי, הוא מגלם את הבעייתיות שבעיצוב יחס 
הולם לממדי הזמן העיקריים: עבר והווה. חוויית היסוד המתמידה היא חוויית מתח 
ואי־השלמה. עמדה מתוחה ודיסהרמונית זו של עמיחי בולטת שבעתיים על רקע 

עמדתה ההרמונית של זלדה.
בין  השונים,  הזמנים  בין  לתווך  יכולה  “הדתית“82  המשוררת  דווקא  כיצד 
המקומות ואופני הקיום השונים, ולקבל בהסכמה את העובדה שלעבר מסוים אין 
יהודית  כולה,  האנושית  המציאות  את  רואה  זלדה  דווקא  כיצד  מכריע;  תפקיד 
בן  החילוני,  למשורר  בניגוד  זאת  רכיבים,83  אותם  ידי  על  מעוצבת  ולא־יהודית 

יהודה עמיחי, “נינה מאשקלון“, בתוך: ברוח הנוראה הזאת, ירושלים ותל אביב תשמ“ה, עמ‘   78
 .68

ראו “ערב קריאת שירים“, בתוך: ברוח הנוראה הזאת, שם, עמ‘ 211.   79
עמיחי )לעיל הערה 47(, עמ‘ 399.   80

שם, עמ‘ 346.   81
על סיווגה של זלדה כמשוררת דתית, ראו חמוטל בר־יוסף, על שירת זלדה, תל אביב תשמ“ח,   82

עמ‘ 159-132. 
ראו עוד לילי רתוק, “כי אני ואתה — נהר אחד זורם“, עיתון, 103 )תשמ“ט(, עמ‘ 22.   83
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דור הבונים, שאינו מוצא עצמו בין הזמנים, בין המקומות, ומעל לכול, בין הקיום 
היהודי לקיום החוץ־יהודי?

זלדה, למרות תיוגה כמשוררת המשתייכת למגזר הדתי, “מעולם לא השתייכה 
למפלגה כלשהי. היא האמינה בקדושתו של האדם כפרט, והביעה בשירתה, וגם 
במכתבים ובשיחות, את התנגדותה להערכת בני אדם על פי השתייכות חברתית 
שונים  עולמות  בין  שחיה  כמי  זלדה,  של  הביוגרפיה  כלשהי“.84  תרבותית  או 
ומגוונים85 הובילה אותה לעמדה מפויסת כלפי העולם, והכרה במורכבות הקיום 
במשמעויות  זלדה  של  הכרתה  למרות  כי  הראתה  בר־יוסף  חמוטל  האנושי.86 
תודעה  הבדידות,  המודרני:  בעולם  האדם  של  הקשות  האקזיסטנציאליסטיות 
את  משקפת  שירתה  משמעות,  והעדר  ההינטשות  חוויית  מושלמת,  לא  עצמית 
]...[ המאבק על  ]...[ באפשרות קיומו של מצב אנושי מלכותי  “האמונה הבסיסית 
הזכות של הנפש להיות מלכותית היא חוויית היסוד והנושא המרכזי בשירתה של 
זלדה“.87 חוויית המלכות “היא ארוע פנימי הגואל את הנפש מנמיכות הרוח ומחזיר 

אותה למצבה ה‘טבעי‘“.88
 לעומת זאת, עמיחי נותר משורר של הגירה וזרות, בלשונו: ““וֲַהגִיַרת הֹוַרי ֹלא 
נְִרּגְעָה ּבִי./ ָּדִמי ַמְמׁשִיְך עֲַדיִן לְׁשְַקׁשֵק ּבְָדפְנֹוַתי“.89 מי שחווה את ההגירה ומצוי בין 
ה“שם“ לבין ה“כאן“; מי שיכול להתנתק מקיומו כאן, ובמקביל לקיום זה להתנסות 
ב“לא מעכשיו לא מכאן“,90 חווה את זהותו כקרע ומשבר. עמיחי חי בין שני זמנים: 
הזמן הישראלי, המתגבש כאן ועכשיו, והזמן היהודי שהיה שם ובעבר, מבלי יכולת 
לתווך ביניהם.91 ההתנסות בזהות כקרע בלתי ניתן לאיחוי יכולה להוליד תגובות 
או  או מאמץ עקבי לדחותו לטובת ההווה,  נואש לשוב אל העבר,  ניסיון  שונות: 
קריסה מוחלטת של הזהות. אבל התנסות זו יכולה גם להעצים את חוויית הקרע 
הממוקד  אנושי  קיום  לעצב  עשוי  העולמות  בין  ליישב  היכולת  חוסר  עצמה. 
ביסודות מכונני הקרע. במצב זה האני עצמו הופך להיות בעיה ומוקד הרפלקסיה 

בר־יוסף )לעיל הערה 82(, עמ‘ 18.   84
על הביוגרפיה של זלדה, ראו בר־יוסף, שם, עמ‘ 12-9; אטינגר )לעיל הערה 32(.   85

ראו עוד רחל הולנדר־שטיינגרט, “זלדה — שירה — פגישה“, זהות, ג )1983(, עמ‘ 236-232.  86
חמוטל בר־יוסף, “זלדה, מלכות“, מאזנים, 9-8 )1986/7(, עמ‘ 48.   87

שם, עמ‘ 50.   88
עמיחי )לעיל הערה 4(, מתוך: “והגירת הורי“, כרך א, עמ‘ 221.  89

יואל,  של  סיפורו  שהרי  זו,  לכפילות  רושם  רב  ביטוי  נותן  מכאן“  לא  מעכשיו  “לא  הרומן   90
הגיבור, מובא כשני סיפורים שונים ומקבילים, הסיפור המחולל “כאן“ בארץ ישראל והסיפור 

המתחולל “שם“ בגרמניה שממנה הגרו הוריו. 
השוו גם ראובן שהם, “דרכו של ‘הצבר‘ אל העם היהודי ביצירתו של חיים גורי“, בתוך: יהודה   91
פרידלנדר, עוזי שביט ואבי שגיא )עורכים(, הישן יתחדש והחדש יתקדש: על זהות, תרבות 

ויהדות, תל אביב תשס“ה, עמ‘ 407-386. 
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השירית. מיקוד זה באני מעניק גוון אקזיסטנציאליסטי עמוק לשירת עמיחי. שכן 
שירה זו היא מאבקו של היחיד על משמעות קיומו ועל הבנת מצבו בעולם.92

תזה זו פותחה בהרחבה על ידי גבריאל מוקד, ראו גבריאל מוקד, ארבעה משוררים, תל אביב   92
תשס“ו, עמ‘ 40-32.
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 איך להיות יהודי?
על הקשר שבין זמן, זהות ותרבות

דרור ינון
דימוי של דבר בעבר או בעתיד מעורר באדם 
אותה ריגשה של שמחה או עצב כמו דימוי 

של דבר בהווה )שפינוזה, אתיקה, ג:18(.

א. בעיית היחס שבין זמן לערך
המודרנית  העברית  בתרבות  היהודית  הזהות  לשאלת  המרכזיות  הגישות  אחת 
מציעה ניסוח של מושג הזהות כמבטא עמדה כלפי העבר, ההווה והעתיד. ביטוי 
למושג  ביחס  הבאים  הדברים  את  שקבע  העם  אחד  אצל  למצוא  ניתן  זו  לגישה 
ועתיד:  עבר  תערובת  אלא  הזה  המושג  אין  ויסודו  “בעיקרו  הלאומי“:  “האני 
זכרונות ורשמים מצד אחד ותקוות וחפצים מצד אחר, האחוזים וקשורים אלו באלו 
לכולן  שהמשותף  שונות,  עמדות  כוללת  זו  גישה  העם“.1  אישי  לכל  ומשותפים 
הוא הדיון בשאלת הזהות היהודית מתוך התייחסות אל ממדי הזמן, העבר, ההווה 
יש  ולעומתם  היהודי,  “העבר“  את  גוום  מאחורי  להשליך  השואפים  יש  והעתיד: 
התובעים לכפוף את “ההווה“ אל “העבר“, ויש המבקשים לשמר זיקה מסוימת אל 

“העבר“ מתוך דאגה ל“עתיד“. 
כלל  בדרך  נתפס  אינו  ו“עתיד“  “הווה“  “עבר“,  כמו  יומיום  במונחי  השימוש 
כבעייתי אצל המאזין או הקורא הסבור שמשמעותם מובנת מאליה. ובכל זאת, יש 
טעם לתהות על המובן מאליו: תפיסתנו הרגילה את הזמן היא ניטרלית מבחינה 
ערך  בעלי  הם  ו“עתיד“,  “הווה“  “עבר“,  הזמן,  שממדי  מניחים  איננו  ערכית. 
הזמן הרגילה שלנו שהעבר למשל,  מניחים במסגרת תפיסת  איננו  כשלעצמם — 
עצמו.  בפני  מגונה  אף  או  ערך  חסר  שההווה  או  עצמו  בפני  ראוי  או  טוב  הוא 
שיפוטינו הערכיים אינם מתייחסים אל העבר או אל ההווה אלא למה שהתרחש 

“עבר ועתיד“, כל כתבי אחד העם, ירושלים תשי“ז, עמ‘ פא.   1

אני מבקש להודות לאבי שגיא, מיכאל רובק, יאיר לורברבוים, עדי שרמר, אסף שרון, יאיר   *
אלדן, יקיר אנגלנדר ומשה גולצ‘ין על שיחותיי עמם ועל הערותיהם המועילות.
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עובדת  את  כלשהו  דבר  תכונותיו של  בין  מונים  איננו  בהווה.  או מתקיים  בעבר 
התרחשותו בהווה, בעבר או בעתיד כיוון שאנו מפרידים בין הדבר לבין ממד הזמן 
המיוחס לו ברגע נתון: אותו דבר שהווה יהפוך בעתיד לעבר, ומה שעוד לא קיים 
יהפוך להווה, וממילא כל דבר נתון לחילופי הזמן. לכן, ממד הזמן המיוחס לדבר 

כלשהו ברגע נתון אינו יכול לשמש כקנה מידה לערכו.2 
ועם זאת, הדיון בזהות היהודית מבקש לקבוע קביעות ערכיות המבוססות על 
או  ה“עבר“,  כלפי  מחויב  שה“הווה“  נטען  קרובות  לעתים  הזמן.  ממדי  בין  יחס 
וביטויים תרבותיים מסוימים כרוך בזיקתם ל“עבר“, או  שערכם של צורות חיים 
וריק באופן עקרוני אם אינו המשך ל“עבר“. ולעתים נשמעת  ש“ההווה“ הוא דל 
הטענה ההפוכה שמבכרת את ה“הווה“ על פני ה“עבר“. עלינו, אם כן, לברר את 
מובנו של מושג הזמן שבו נעשה שימוש במסגרת הדיון בזהות יהודית.3 להדגמת 
סוג הדיון שאליו אני מבקש להתייחס בחרתי בעמדות הנוטות להצגה פילוסופית 
של שאלת הזהות. אדון בשני מובנים של זמן, מובן קיומי ומובן יומיומי, כמועמדים 
זה,  ו“הווה“. שימוש  “עבר“  הזהות במונחים של  בדיוני  הנהוג  להנהרת השימוש 
הקביעות  של  תוקפן  מתערער  ולכן  אלו  מובנים  הולם  אינו  להראות,  אבקש  כך 
הערכיות המנוסחות במונחי זמן, וספק אם הן עשויות לסייע בגיבוש עמדה ביחס 
זאת, הדיון ביחס שבין ממדי הזמן מבטא מפנה עמוק באופן  יהודית. עם  לזהות 
שבו נחווית הזהות היהודית. בחלקו האחרון של המאמר אציג כמה דוגמאות מן 
השירה העברית המודרנית המבטאות מפנה זה ואסביר את משמעותו. לבסוף אטען 
שמפנה זה עומד ביסוד ההתייחסות אל ממדי הזמן כמסגרת לפתרון שאלת הזהות.

ב. מובן זמן קיומי ועיצוב זהות 
לפי היידגר, לקיום האנושי מבנה משמעות מסוים המשמש כתנאי לאופני הפעילות 
האנושיים היומיומיים ומתבטא בהם.4 תפיסה זו עומדת ביסוד מובן הזמן הקיומי. 
האמפיריים,  היומיומיים  מביטוייו  נפרד  באופן  מתקיים  אינו  זה  משמעות  מבנה 

כמובן שיש עמדות רגשיות מסוימות שכרוכות רק בממד זמן מסוים. כך למשל, איננו יכולים   2
להיות נוסטלגיים כלפי דבר בהווה או בעתיד. ייחוס ממד זמן התואם לדבר־מה הוא גם חיוני 
אינו  יעיל(  )נוסטלגיה, תכנון  אלו  לתכנון פעולותינו. אך הערך המיוחס באמצעות עמדות 

מיוחס לממד הזמן עצמו, אלא לדבר מסוים שחלף או עומד להגיע. 
משמעותם של ממדי הזמן והיחס ביניהם הוא נושא מרכזי בדיונים פילוסופיים על הזמן, אך   3
בדבריי הבאים אין כלל ניסיון להיענות לאתגר זה. מטרתי היא בדיקת המשמעות הגלומה 
בשימוש במונחי זמן במסגרת הדיון בשאלת הזהות היהודית. יותר משיובן כאן משהו על טבע 

הזמן, אני מקווה שיובן כאן משהו על טבעו של הדיון בזהות. 
היש  את  לייחד  מנת  על  משתמש  היידגר  שבו   Dasein למונח  מהתייחסות  כאן  נמנע  אני   4

המעוניין בשאלת ההוויה. לענייננו, מה שמיוחס ל־Dasein ניתן ליישום על הקיום האנושי.
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אך  הוא מתבטא,  היומיום שבהם  בחיי  רק מתוך התבוננות  לגלותו  ניתן  אדרבה, 
את  לאדם  מבהירה  זה  מבנה  הבנת  הללו.  הביטויים  מן  אחד  אף  עם  לזהותו  אין 

משמעות קיומו. 
לבין מבנה המשמעות המתנה אותם,  אנושיות  בין פעילויות  בהתאם להבחנה 
זמניות  לבין   )time, Zeit( הזמן  את  היומיומית  הבנתנו  בין  גם  מבחין  היידגר 
)temporality, Zeitlichkeit(: כרגיל אנו מבינים את הזמן כרצף של רגעים העוקבים 
זה אחר זה. על פי הבנה כזו, הזמן הוא מה שניתן לסופרו או למודדו, והוא מתבטא 
למשל בשימושנו בשעון לשם מדידת הזמן. לזמן על פי הבנה כזו יש אופן קיום 
הדומה לחפצים ולדברים הסובבים אותנו, כלומר הוא מתפרש כדבר. הזמן מורכב 
מרגעים “עוברים“ המרכיבים את העבר ורגעים שעוד לא “הגיעו“ שמרכיבים את 
זמן. הזמן  יותר של  יסודי  זו היידגר מציע מובן  יומיומית  העתיד.5 לעומת הבנה 
“זמניות“, מובן כמבנה המשמעות היסודי של הקיום  זה, שהיידגר מכנה  בהקשר 
האנושי. בהבנה זו הזמן איננו עוד מה שנמדד באמצעות קנה מידה כלשהו אלא 
משמעות  של  השונים  ההבטים  את  ועתיד(  הווה  )עבר,  ממדיו  באמצעות  מאפיין 
היבטים  בהבנת  כרוכה  הקיום  משמעות  הבנת  בהמשך,  שנראה  כפי  כך,  הקיום. 
להם  מהותי  באופן שהוא  וזאת  כ“עתידיים“  ואחרים  כ“עבריים“  בקיום  מסוימים 

וללא תלות בשאלת התרחשותם בפועל. 
בדיונו של היידגר הבנת הזמן ברובד היסודי של משמעות הקיום אינה נוגעת 
לשאלות של זהות תרבותית אלא להבנה של יחידים את משמעות קיומם. הרובד 
חייו היומיומית של אדם החי  זאת, הנו מציאות  שבו מתקיימת התרבות, לעומת 
בקהילה מסוימת ומפרש את עצמו ואת פעילותו )כמו גם את הזמן( באופן יומיומי, 
שאינו תואם כאמור למשמעות קיומו כפי שהיא נחשפת ברפלקסיה הפילוסופית.6 
תרבותית  בזהות  דיון  כל  בפני  מציבה  הקיומי  הזמן  מובן  של  זו  מוצא  נקודת 
מביטוייו  אחד  עוד  אלא  אינה  אדם  של  התרבותית  זהותו  אם  הבא:  הקושי  את 
להבהיר  המנסה  היחיד  בפני  רק  הפתוח  עמוק  משמעות  רובד  של  האמפיריים 

 M. Heidegger, Being and Time, J. Macquarrie, E. Robinson (trans.), Oxford 1962, pp.  5
422-423 )ההפניות להיידגר כאן ולהלן הן לפי העימוד במקור(. ההבחנה מוצגת כאן באופן 
שמותאם לדיון. היידגר כמובן דן גם בהבחנה בין ההבנה היומיומית של הזמן להבנה המדעית 
של הזמן ולהבנה הקיומית של הזמן, אך ההבנה המדעית של הזמן אינה מענייננו כאן. לדיון 
 M. Roubach, Being and Number in Heidegger‘s Thought: Overcoming :בהבחנות אלו ראו

Mathematics, London 2008, Ch. 2
היומיומי  הקיום  שאופן  סבור  שהיידגר  כיוון  זה,  בהקשר  מדי  חזק  התאמה“  “אי  הביטוי   6
משקף ממילא את משמעויות הקיום היסודיות ביותר אלא שאין הוא מביע אותן במפורש, 
ולכן במסגרת היומיומית האדם אינו מודע להן. כלומר, גם אם ניתן להצדיק את ההתנהגות 
שהתבניות  אומר  זה  אין  היידגר,  של  האקזיסטנציאלי  הניתוח  במסגרת  היומיומית  וההבנה 

הללו שקופות במסגרת החיים היומיומית, ובמובן זה האדם אינו מבין את משמעות קיומו. 
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לעצמו את משמעות הקיום תוך התגברות על הביוגרפיה שלו, הרי עיסוק בזהות 
התרבותית מרחיק את היחיד מהבנת משמעות קיומו.7 

זה מתבטא באופן חד בהקשר של הבנת הזמן: ברובד התרבותי של חיי  מתח 
היומיום הזמן נחווה כזמן משותף, “ציבורי“, שאינו תלוי ביחיד כזה או אחר.8 אך 
נתון מנקודת מבט השמורה ליחיד. אם,  כפי שנראה בהמשך, מובן הזמן הקיומי 
בניגוד לתפיסתו של היידגר, שאלת הזהות התרבותית בכל זאת נוגעת למשמעות 
הקיום, צריך יהיה להראות שמובן הזמן הקיומי, הזמניות, הוא שעומד ברקע מונחי 
הזמן שבהם נעשה שימוש בדיון בזהות היהודית; כלומר, המצב שבו היחיד עומד 
על משמעות קיומו, ויכול לבחור באפשרויותיו באופן אותנטי, מתלכד עם המצב 
התייחסות  באופן  ובוחר  תרבותו  רקע  על  זהותו  משמעות  את  מבין  היחיד  שבו 
הבנה  ולא  כזמניות  הזמן  של  הבנה  כאמור,  נדרשת,  כך  לשם  העבר.  אל  מסוים 

יומיומית של הזמן.
העיסוק בשאלת הזהות היהודית וניסוחה כבעיית מציאת היחס הראוי שבין עבר 
להווה מלווה כאמור את התרבות העברית המודרנית מראשיתה ועד עתה. בהתאם 
העיסוק  של  הפילוסופיים  לביטויים  מכוון  יהיה  הדיון  שהוצגה,  הבעיה  לטיב 
בשאלת הזהות ואציג בו את עמדותיהם של נתן רוטנשטרייך, אליעזר שביד ואבי 
שגיא, שבסיוע ממדי הזמן מנסחים, כל אחד לפי דרכו, את בעיית הזהות היהודית 
אלא  הזהות  לשאלת  ביחס  עמדותיהם  של  ממצה  הצגה  אינה  מטרתי  המודרנית. 

זיהוי מובן הזמן העומד ביסוד השימוש במונחי זמן בדיון זה.9
הוא  מודרני  “יהודי  המודרני:  היהודי  של  עולמו  את  רוטנשטרייך  מאפיין  כך 

אבי שגיא מכנה עמדה זו כ“אימת התרבות“: היידגר מבחין בין קיום אותנטי ללא־אותנטי   7
באמצעות ההבדל שבין קיום בקהילה המאופיין כ“היות עם האחר“ לבין “האני האמיתי“, שאף 
שהוא “היות בעולם“, הוא מגיע למיצוי קיומו מחוץ לעולם הבין־אנושי“ )א‘ שגיא, המסע 
מצביע  אף ששגיא   .)216-215  ,72 עמ‘  גם  וראו   ,58 עמ‘   ,2006 ירושלים  היהודי־ישראלי, 
על עמדה שלילית זו של היידגר ביחס לתרבות, הוא אינו קובע שלא ניתן להשתמש במבני 
זהות תרבותית.  לדון בשאלות של  מנת  על  היידגר  ידי  על  הנחשפים  הקיומיים  המשמעות 
בנוסף, בעיית ההבחנה בין הבנת זמן אותנטית )זמניות( ללא־אותנטית )זמן( אינה עולה אצלו 
בהקשר של אימת התרבות, אף על פי שהיחס בין ממדי הזמן הוא בעיה מרכזית בדיונו בזהות 

היהודית.
היידגר )לעיל הערה 5(, עמ‘ 412-411.  8

לסקירה של היחס אל ממדי הזמן בעמדות אידאולוגיות־פוליטיות בהקשר היהודי־ישראלי   9
התרבויות  של  אידיאולוגיות  בתפיסות  הזמן  ממד  להיסטוריה:  “החזרה  ליסק,  מ‘  ראו: 
הפוליטיות ביישוב ובמדינת ישראל“, ש“נ אייזנשטדט ומ‘ ליסק )עורכים(, הציונות והחזרה 
להיסטוריה: הערכה מחדש, ירושלים תשנ“ט, עמ‘ 494-480. לניתוח עמדתו של רוטנשטרייך 
על היסטוריה והיחס בין ממדי הזמן, ראו ר‘ מירון, “היסטוריה ומציאות — עיון פנומנולוגי 
בהגותו של נתן רוטנשטרייך“, ספר מיכאל — בין הזמן הזה לימים ההם, מחווה למיכאל בהט, 

א‘ שגיא )עורך(, ירושלים 2007, עמ‘ 347-313.
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תודעת  תוך  בו,  שרוי  שהוא  ההווה  של  הממשי  בעולם  לחיות  המבקש  יהודי 
שבתוכן לגבי  הרציפות לגבי הדורות שקדמו לו; אין הוא חי תוך תודעת המשך 
השייכות לבין  דורות אלה. בעולמו של היהודי המודרני חלה הפרדה בין מרכיב 
מרכיב ההמשך של תוכן הדורות“.10 ההפרדה המודרנית הזו שבין תודעת השייכות 
לבין תודעת ההמשך, כלומר ההזדהות עם תכני המסורת, מנוסחת כהבחנה שבין 

עבר להווה:

ההֹווָה  חיותם  בתוכה.  נבלעים  גם  הם  המורשה  עם  מזדהים  ככל שהדורות 
למדרגת  עולה  העבר  של  הממד  העבר.  עם  הזדהותם  פירושה  הדורות  של 
 ]...[ הזמן  על  המסורת  השקפת  של  היחיד  הממד  בעצם  המכריע,  הממד 
משמעותי  קיום  כך  כדי  תוך  אינו  ובעצמאותו  בבליטותו  ההווה  של  קיומו 
העומד ברשות עצמו. ההווה שהוא עצמאי מבחינת הוויה אינו אלא שלוחה 
מבחינת משמעות. גירסת טיבו של הזמן ההיסטורי משקפת את ההשקפה על 
ההיסטוריה בכלל: הגורם הסיבתי־והמכונן המכריע היא משמעות ולא הוויה, 

והמשמעות היא כאן נחלת העבר, או ליתר דיוק היא־היא העבר עצמו.11 

הנקבעת  המציאות,  כלומר  ההוויה,  לבין  משמעות  בין  כאן  מבחין  רוטנשטרייך 
חיים  צורות  נורמטיבי:  הוא  כאן  “משמעות“  של  המובן  משמעות.  אותה  ידי  על 
קהילתיות ואופני התנהגות של יחידים אמורים להיות מובנים כמימוש של נורמות. 
נורמות אלו אינן צומחות או מוצדקות מתוך אורח החיים היומיומי, אלא מעצבות 
בני  של  מבטם  מנקודת  לפחות  זה,  ערך  מוסף.  ערך  לבעל  אותו  והופכות  אותו 

הקהילה, אינו ניתן להבנה רק מתוך התפתחותו ההיסטורית של אורח חייהם. 
אלא שרוטנשטרייך אינו מסתפק בהבחנה זו כיוון שמימוש הנורמות במציאות 
והאופן שבו  ונורמות  ניתן להפרדה בין רעיונות  יוצר מסורת שהיא שילוב בלתי 
מומשו על ידי קהילות יהודיות לאורך ההיסטוריה. לכן, מסיק רוטנשטרייך, “חיי 
החברה היהודית הם עצם התוכן של המסורת, הם מתכוננים בכוח המסורת במובנה 
]...[ אורח  העיוני ]=“המשמעות“[, אבל מיניה וביה חורגים הם מן התחום העיוני 
החיים של העם, שהוא חלק של המסורת במובנה העיוני, משהוא מתממש עובר 
הוא לשטח ההיסטורי. המסורת אי־אפשר לה בלא המתיחות שבין היותה שרויה 
ההיסטוריה  בתחום  שרויה  היותה  לבין  המוחלט  המשמעותי־התודעתי  בתחום 
אינו  פנים־מסורתית  מבט  מנקודת  שלפחות  הנורמטיבי,  שבין  השילוב  והזמן“.12 

נ‘ רוטנשטרייך, על הקיום היהודי בזמן הזה, תל אביב 1972, עמ‘ 34 )ההדגשה במקור(.  10
שם, שם.  11

שם, עמ‘ 21-20.  12
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באופן  המובן  העבר,  את  הופך  קהילתי,  חיים  באורח  התממשותו  לבין  זמן,  תלוי 
רגיל כממד זמן, למקור תוקפן של הנורמות המחייבות את ההווה ולאמת המידה 
הווה  של  תודעה  גם  היא  המשך  של  תודעה  מדוע  להבין  ניתן  מכאן,  להערכתו. 
הכופף עצמו לעבר, שבה להווה אין מעמד ערכי עצמאי. בעקבות כך המצב שנוצר 
הוא זה: כל הווה כופף עצמו לעבר, אלא שבחלוף הזמן הווה זה עצמו הופך לחלק 

מן העבר והופך בעל ערך של קביעה ועיצוב לגבי הווה חדש.13 
המודרני מערערת  החילוני  היהודי  הרצף של  תודעת  ההמשך,  תודעת  לעומת 
את  לעשות  ניסיון  היא  “החילוניות  לעבר:  ההווה  של  הערכית  כפיפותו  על 
ההוויה לגורם סיבתי היסטורי עצמאי. ומבחינת ההשקפה על הזמן נוכל לאמור, 
של  למדרגה  שלוחה  של  ממדרגה  ההווה  את  להעלות  ניסיון  היא  החילוניות  כי 
כוח עצמאי“.14 עם זאת, מדובר כאמור בערעור ולא בניתוק, ומכאן צומחת בעיית 
הקובע  גורם  עוד  אינו  העבר  הזמן:  במונחי  והבנתה  המודרני  היהודי  של  זהותו 
למה  הופך  העבר  ולכן  בהווה,  כעת  נוצרת  המשמעות  ההווה.  של  את משמעותו 
שמוערך מנקודת המבט של ההווה. בעיית הזהות, אם כן, היא בעיית יחס ההווה 
אל העבר. ניסוח בעיית הזהות כך מעלה אפשרות קיום דומה לקיום מסורתי, על 
זו  לכנות אפשרות  ניתן  ב“הווה“.  מצוי  אף שטעמה  רוטנשטרייך,  תיאורו של  פי 
“שמרנות רפלקטיבית“, ולפיה ניתן מתוך ההווה להכריע בעד דבקות במסורת מן 
הטעם של שימור העבר,15 בעוד בקיום המסורתי ההווה אינו בעל מעמד המאפשר 
להצדיק הכרעה כזו. ניתן להניח שעמדה כזו מצויה בקצה הרצף של גישות כלפי 
מאותו  העולים  וערכים  תכנים  על  להצביע  יבקשו  יותר  סבירות  ועמדות  העבר, 
עבר שיש להם חשיבות גם בהווה. אך חשיבותה בכך שהיא חושפת שבכל גישה 
לסלקה  שקשה  שארית  ישנה  לעקפם,  ניתן  שלא  ומעמד  ערך  למסורת  המעניקה 
של הענקת ערך מוסף לעבר באופן כמעט בלתי תלוי בתכניו. אם ננסח את בעיית 
היחס לעבר התרבותי כבעיה של זהות, יובהר מעט ההיגיון שבצורך להתייחס אל 
העבר: האדם אינו בורא את עצמו יש מאין, הוא נולד וגדל לתוך עולם של הקשרי 

זה מעורר את השאלה, האם עצם חילוף הזמן הוא שהופך את מה שכפוף למשמעות  מצב   13
הנורמטיבית לחלק ממה שקובע משמעות זו, ואם כן מה יש במעבר הזמן שיכול לחולל מהפך 
שכזה; אך שאלה זו אינה מטופלת במסגרת דיונו של רוטנשטרייך וגם לא בדיון בזהות באופן 

כללי.
שם, עמ‘ 22.  14

ראו ניסוחו של רוטנשטרייך: “הדילמה שמולה ניצב, בסופו של דבר, היהודי המודרני, היא   15
איפוא: האם חייב הוא לקבל את היהדות ואת המסורת שלה רק משום שהללו נוצרו בעבר 
והיתה להן המשכיות בזמן? האם דביקותו ביהדות חייבת להתבסס על מניעים שמרניים? או 
שמא חייב הוא לדבוק ביהדות רק במידה שהתכנים שלה הם משמעותיים לגביו?“ )שם, עמ‘ 

.)51
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משמעות שהם רכיב מרכזי בזהותו. הקשרי משמעות אלו הם למעשה העבר שאליו 
הוא חייב להתייחס אם ברצונו להבין את עצמו ולהבהיר לעצמו את רכיבי זהותו. 

התעלמות מן העבר היא, אם כן, מעין התנכרות עצמית.
אך התנכרות אינה הבעיה היחידה: ללא עבר )יהא מצב זה תוצאה של התנכרות 
מעט  מורכבת  עמדה  לכן,  ותלוש.  מופשט  יצור  נותר  היחיד  אחר(,  גורם  כל  או 
מכנה  שרוטנשטרייך  הגישה  היא  רפלקטיבית  שמרנות  של  האפשרות  מן  יותר 
“אקזיסטנציאליסטית“. גישה זו מכירה בייחודיות האנושית לא רק במישור האישי 
אלא בעיקר במישור ההיסטורי־לאומי, ולכן מצדיקה החזקה בערכים פרטיקולריים 
בראותה במסורת “אחד המרכיבים ההיסטוריים, ואולי גם אחד החשובים שבהם, 
שהשפיעו על התרבות האנושית“.16 ההכרעה שנעשית מעמדה כזו לטובת דבקות 
זיקה  המקיים  המסורתי  הקיום  מן  מובחנת  רוטנשטרייך,  טוען  במסורת,  מסוימת 
זיקה  המאמצת  האקזיסטנציאלית  ההכרעה  לעומת  המסורת,  תכני  אל  לכתחילה 
המסורת  את  האקזיסטנציאליסט  של  תפיסתו  שעצם  לומר,  ניתן  בדיעבד.17  זו 
כקטגוריה שבה יש להתחשב בהכרעות של זהות היא טעם כללי לחיוב מסורות, 
שאינו עולה מתוך המסורת שאותה הוא מחייב, ובכך הכרעתו עדיין משמרת את 
ההבחנה החזקה בין עבר להווה: תנאי מוקדם להכרה בחשיבות העבר או המסורת 
הוא עצם מעמדו של ההווה כממד הזמן שממנו נעשית ההערכה. היהודי המודרני, 
לעיצוב  האחריות  את  במודע  עליו  נוטל  שהוא  בכך  מיוחד  רוטנשטרייך,  פי  על 
יחסו אל העבר, ובכך הוא “רואה את עצמו עומד לבדד. אין הוא רואה את עצמו 

מלכתחילה ככלי מעביר של המורשה“.18 
כבר בעמדתו של רוטנשטרייך מתבטא המתח ששימש לנו כנקודת מוצא: העבר 
וההווה אמנם מובנים ככרונולוגיים, אך הם גם מקבלים אפיונים ערכיים: החילון 
כעמדה של יחיד אוטונומי מקושר להווה, ואילו הדתיות נכרכת בעבר. משמעות 
אפיונים אלה אינה יכולה להיות כרונולוגית: החילון הוא “הווה“ מבחינה ערכית 
עקרונית בלי קשר ליחס הכרונולוגי הממשי בינו לבין המסורת הדתית. משמעותו 
הערכית של ה“הווה“ היא הכרעה מכוננת מחויבות, בניגוד למשמעות הערכית של 

ה“עבר“ כמחויבות נתונה מראש.
פריצת מעגל הבדידות של היהודי המודרני, כפי שמתואר על ידי רוטנשטרייך, 
היא האתגר שמציב אליעזר שביד בספרו “היהודי הבודד והיהדות“.19 בעוד לדעת 

שם, עמ‘ 50.  16
ראו שם, שם.  17
שם, עמ‘ 35.  18

א‘ שביד, היהודי הבודד והיהדות, תל אביב 1974. לניתוח מקיף של חיבור זה, ראו א‘ שגיא,   19
אתגר השיבה אל המסורת, ירושלים 2003, פרק חמישי. בדברים שלהלן אתמקד רק בהבהרת 

מובן הזמן המשתמע מניסוחיו של שביד. 
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רוטנשטרייך בדידותו של היהודי המודרני היא חיובית, כיוון שהיא מעצימה את 
ערכו של היחיד ביחס למסורת וריבונותו ביחס לתכנים שהוא בורר מתוכה, הרי 
זהות וכהעדרם של הקשרי משמעות שהיו  נחווית כמשבר  זו  אצל שביד בדידות 
של  תוצר  היא  שביד,  לפי  המודרני,  היהודי  של  בדידותו  ואינם.  להיות  צריכים 
התנתקותו ממורשתו. אך היות שתרבות איננה אקטואלית בלבד אלא בעלת ממד 
זמננו.  בן  אדם  “זה שורש מבוכתו של  במבוכה:  מצוי  המודרני  היהודי  היסטורי, 
מחדש.  הווה  ובכל  בהווה,  מלכותו  עצמו  על  ריבון  כיחיד  לעבר.  מסרב  שהוא 
צעיר,  להיות  רוצה  היה  לעולם  אויבו.  כמעט  הוא  האישי,  עברו  אפילו  העבר, 
משמע — נטול עבר, עכשיוי לנצח, בא העבר ששוב איננו שליטים עליו, ומגביל 
ההשתלטות  כנגד  מתקומם  זמננו  בן  אדם  מסוים.  לעתיד  לכוונו  כדי  ההווה  את 
הזאת ושואל: מדוע יש לפנות מקום לעבר? מדוע יש לחיות מעשים שאחרים עשו, 

להגות מחשבות שאחרים הגו, או לנהוג על פי המנהג שהנהיגו האבות?“.20
עבור שביד, אם כן, העבר הנו המובן היומיומי הרגיל של העבר: מעשים שנעשו, 
מחשבות שנהגו, מעשים ומחשבות שהיו עבור מישהו הווה, ועתה משחלפו, ירד 
ערכם והם נדחים על ידי היהודי המודרני המעניק עדיפות ערכית להווה בו הוא 
סגור בבדידותו. העבר כאן הוא עבר שניתן למדוד את מרחקנו ממנו, עבר המובן 
כיחידות הזמן שנצברו עד כה, אך אין הוא בעל אופי ניטרלי; מצב הבדידות, בסופו 
של דבר, מאיר את העבר המתגלה כמאגר התרבות החיוני לשלמותה של הזהות 
המערבית  התרבות  של  כללית  בעיה  היא  הבדידות“  ש“בעיית  ייתכן  האישית. 
סבור  ששביד  נראה  אך  העבר,  ודחיית  ההווה  הערכת  מתוך  שצומחת  המודרנית 
שההקשר היהודי הוא הקשר ייחודי שיש בו ממד גורלי. היהודי נידון להכריע בין 
קבלת גורלו כיהודי מבחירה לבין ניכורו מעצמו: “היות יהודי עובדת גורלו היא 
שאדם צריך להשלים עמה מתוך בחירה מודעת. אדם נולד ביהדותו, אבל עד שלא 
בחר בה כאורח־חיים וכהשקפת עולם היא לא נשלמה בו, והוא חי בה בלב חצוי“.21 
במצב כזה בדידותו של היהודי המודרני רק מחריפה, שכן בניגוד לבני תרבויות 
אחרות המנותקים מעברם, היהודי אולי מנותק מעברו אך לא מזהותו. לכן, יותר 
חייב  שהוא  כתביעה  בפניו  ניצב  גורלו  זה,  ממצב  לצאת  עליו  כופה  משבדידותו 
לעמו,  בשייכותו  להכיר  היהודי  נדרש  אחר  עם  בן  מכל  “יותר  אליה:  להתייחס 
לבחור בה, וליתן לבחירתו ביטוי מחודש בהתנהגותו“.22 הבחירה שמדובר בה כאן 

שביד )הערה קודמת(, עמ‘ 66.  20
א‘ שביד, עד משבר, ירושלים 1969, עמ‘ 6. בזמן שחלף בין חיבור זה לחיבור “היהודי הבודד   21
ששיכות  ההרגשה  מאוד  התחזקה  העשרים  “במאה  דעתו:  את  שביד  שינה  לא  והיהדות“, 
ליהדות היא עניין של גורל שאדם נכפה עליו. אין לו ברירה אלא להיות יהודי“ )שביד, היהודי 

הבודד ]לעיל הערה 19[, עמ‘ 30(. 
שביד, היהודי הבודד )לעיל הערה 19(, עמ‘ 55.  22



367דרור ינון / איך להיות יהודי?

אינה אלא מעין אהבת גורל ייחודית ליהודי, ואף שהבחירה מוצגת כברירת מחדל 
אין להסיק מכך שהרכיב הרצוני בה הוא נטול ערך: “להבדיל מבני עמים אחרים, 
מדעת,  לה  מתכחשים  כשהם  ואפילו  מדעת,  שלא  גם  בטוחה  הלאומית  שזהותם 
היהודי יכול לקיים את זהותו המיוחדת רק אם הוא רוצה בה“.23 מצבו של היהודי 
האם  לבחור  אלא  לו  נותר  לא  גורלו“,  “עובדת  היא  שיהדותו  היות  ייחודי:  הוא 
להשלים עמה או לא. במקרה שאין הוא משלים עמה, הוא אינו יכול לקיים שום 

זהות אחרת וממילא הוא שב למצב הבדידות שממנו ביקש להשתחרר. 
היסטורי שכן  אין להבינה כדטרמיניזם  פי שביד?  היהודית על  הגורליות  מהי 
ההיסטורי  התהליך  אל  להתייחס  אין  ש“שוב  בכותבו  כזו  עמדה  דוחה  שביד 
ליצור את  יכול  רצוני  וצעד  רצוני,  נמנע. ההינתקות היתה צעד  גורל בלתי  כאל 
הקשר מחדש“.24 הגורל היהודי, על פי שביד, הוא תוצאה של הצירוף של תורה 
שההיסטוריה  לכך  גורם  זה  צירוף  פרטיקולרי.  היסטורי  ייעוד  עם  אוניברסלית 
היהודית היא היסטוריה של התחלות מחדש, “התחלה שמתוך התקשרות מודעת 
לא לעבר במובנו הסתמי, כי אם לברית שנכרתה לאבות“.25 מכאן עולה שדחיית 
העבר במובנו היומיומי אינה מתחלפת בקבלת אותו מובן של עבר, למשל השלמה 
העבר  עם  ההווה  של  כלשהי  אינטגרציה  המאפשרת  היהודית  ההיסטוריה  עם 
)כהיפוך למשל של דמותו של יודק‘ה מ“הדרשה“ של הזז(, אלא בהתחייבות כלפי 
ולא  האל  עם  ברית  היותו  משום  הוא  ערכו  אך  בעבר,  נטוע  שאמנם  יסודי  נתון 

משום היותו בעבר. 
מתוכנה  כן,  אם  נובעת,  מרכזי  זהות  לרכיב  העבר  את  להפוך  המוטיבציה 
מה  שלילת  ועל  ההווה  על  בלעדית  המבוססת  זהות  של  לכאורה,  המצומצם, 
שהיה. עם זאת, קבלת העבר כרכיב זהות מרכזי אינה מספיקה, בעיני שביד, כיוון 
לו  היסודי המעניק  הנתון  ושל  שאי אפשר לקבלו ללא הבנה מסוימת של העבר 
מה  אינה  שביד  ידי  על  המוצגת  העמדה  לעם.  האל  בין  הברית  שהוא  משמעות 
גישה  מכנה  שרוטנשטרייך  מה  לא  ואפילו  רפלקטיבית,  שמרנות  כאן  שכונה 
חיוב  אלא  תרבות,  של  לקיומה  המסורת  בחשיבות  המכירה  אקזיסטנציאלית 
אפוא  ייפלא  לא  האבות.  ברית  עם  רצינית  כהתמודדות  היהודי  הגורל  של  מלא 
ששביד מגיע למסקנה ש“האמונה היא ‘רלוונטית‘ לאדם בן זמננו, ואמונת ישראל 
לרצונו  בעבר.  שהייתה  כשם  ולכופר  לאדיש  אפילו  זמננו,  בן  ליהודי  רלוונטית 
ושלא לרצונו הוא מתמודד עמה. לרצונו או שלא לרצונו הוא קובע את זהותו ביחס 

שם, עמ‘ 63.  23
שם, עמ‘ 102.  24
שם, עמ‘ 58.  25
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אליה“.26 נראה ש“עבר“ אצל שביד מייצג נורמה מוחלטת והוא איננו זמני כלל. 
כך למשל כששביד כותב כי “תשובה חיובית הנענית לתורה היא החלטה להעז הן 
ואיננו  יכול להיות מובן כמה שהיה  והן ביחס לעתיד“,27 העבר אינו  ביחס לעבר 
עוד, אלא תביעה וציווי שאינם תלויים כלל בעובדה שהתרחשו בזמן כזה או אחר. 
בהצגת  כזה  להיות  חדל  אך  הבעיה,  בהצגת  יומיומי  הוא  שביד  אצל  הזמן  מובן 

המוצא לבעיית הזהות. 
אם עבור שביד התשובה לבדידותו של היהודי המודרני מצויה בעבר ובמחויבות 
בכלל  המסורת  אל  השיבה  האם  היא  שגיא  אבי  שמציג  השאלה  הרי  למסורת, 
עמדה  עם  מתיישבת  אינה  למסורת  מחויבות  רווחת,  הנחה  פי  על  אפשרית?28 
ביקורתית ורפלקטיבית, ולכל הפחות היא דורשת ויתור מרצון על אפשרות הביקורת 
הן  ורפלקטיביות  ביקורתיות  אחרת,  רווחת  הנחה  פי  על  המסורת.  תתערער  שמא 
אל  שיבה  המודרני,  ההווה  של  מבט  מנקודת  לכן,  מודרניות.  של  ההיכר  מסימני 
המסורת אינה אפשרית: לא ניתן להיות ביקורתי ולא ביקורתי בה בעת. עם זאת, 
זהות  ברור שניתן לחשוב על  אינה כה פשוטה: כלל לא  היא  גם  תשובה שלילית 
אנושית קונקרטית ללא מסורת, הבאה לידי ביטוי בדפוסי חשיבה, הבנה והתנהגות.29 
לפנינו, לכאורה, פרדוקס: איננו יכולים לשוב אל המסורת, אך גם איננו יכולים 
דימוי  בשל  רק  מתאפשר  שגיא,  טוען  הפרדוקס,  אך  בלעדיה.30  עצמנו  את  להבין 
נכונה של מושג המסורת מחייבת הבחנה בין  מטעה שיש לנו על המסורת. הבנה 
“מסורת“ לבין “מסורתיות“: ה“מסורתיות“ היא דימוי המסורת כמערכת הקובעת את 
כל היבטי המחשבה והפעולה של החיים בתוכה. לפי דימוי זה, בני אדם מסורתיים 
הם תוצר של כללי המסורת שבה הם חיים ומרחב האפשרויות שלהם מצומצם ותחום 
בין  הבחנה  מחייבת  מסורות  שבחינת  טוען  ששגיא  אלא  עצמה.  המסורת  ידי  על 
התמורות העוברות על מסורות והדינמיות שלהן לבין הדימויים שבהם משתמשים 
בני אדם מסורתיים כדי להסתיר ולטשטש לעתים קרובות את השינויים המתחוללים 

שם, עמ‘ 102. רוטנשטרייך שולל את הרעיון של גורליות יהודית ומציע “שמא יש כאן בלבול־  26
דברים, ר“ל שנורמות מחייבות על פי מקורן העל־היסטורי מוצבות כאילו היו נורמות בעלות 
35(, אולם גם הוא טוען שאף שהיהודי החילוני אינו  עוצמה של גורל היסטורי“ )שם, עמ‘ 
רואה עצמו כפוף למסורת “באשר הוא יהודי בעל תודעת שייכות לעם היהודי על דורותיו, אין 
הוא יכול להימנע מלנקוט עמדה כלפי מסורת הדורות או כלפי דת ישראל בכלל“ )שם, 39(, 
וזאת משום שבהבנת קבלת הציווי הדתי מקופלת השאלה בדבר מעמדו האוטונומי של האדם. 

שביד )לעיל הערה 19(, עמ‘ 95.  27
שגיא )לעיל הערה 19(, עמ‘ 15.   28

מושג  ובמרכזה  גאדאמר  של  ההרמנויטיקה  היא  שגיא  את  המשמשת  המושגית  המסגרת   29
המסורת. למרות מרכזיותו של מושג המסורת לדיון של שגיא לא אנתח כאן את יחסו למובנו 

אצל גאדאמר.
שגיא )לעיל הערה 19(, עמ‘ 19.  30
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המסורתיות,  דימוי  על  נסמכת  המסורת  אל  לשוב  ניתן  שלא  הקביעה  במסורת.31 
היא צעד ראשון באפשרות השיבה אל המסורת.  דימוי המסורתיות  והתגברות על 
אלא  להווה,  עבר  בין  עקרוני  פער  על  נס  בדרך  גישור  אינה  המסורת  אל  השיבה 
הכרה בכך שהעבר וההווה אינם כה מנוגדים זה לזה, אלא חיוניים להתרחשותו של 
דיאלוג. דיאלוג זה הוא מה שמכנים “מסורת“ וקיומו הוא בעצם קיומה של תרבות. 
הרי  להווה,  עבר  בין  נתק  מצטייר  השטח  פני  על  אם  מניח שאף  אמנם  שגיא 
נתק זה אינו יכול לשקף את המסגרת הממשית שבה ניתן להבין מוסדות, רעיונות 
על  ההתגברות  אפוא  היא  המסורת  אל  “שיבה  משמעות:  להם  ולהעניק  ומנהגים 
הניכור המשורטט בין מה שהיה למה שישנו ומה שיהיה“, והתגברות זו, טוען שגיא, 
מובילה לשינוי תודעתי שתוכנו “הכרה בקשרים שבין עבר להווה“.32 ההתגברות 
על תודעת הנתק היא, אם כן, הכרה בכך שאין נתק, כלומר שהזמן אינו סתם עובר 
אלא שגם קשרי המשמעות ארוגים לתוך מעבר הזמן. הכרה כזו מאפשרת לאדם 

לעצב את זהותו האישית באמצעות דיאלוג עם העבר.33 
הצבת המסורת, כלומר דיאלוג עם העבר, במוקד האפשרות לעיצוב זהות עצמית 
היהודי המכיר במקומו של העבר בתרבותו  בעבר:  מעצימה את חשיבות ההכרה 
חייב להכיר בו בעיצוב זהותו, ומוצא את עצמו במצב שבו הוא יהודי, ירצה בכך 
או לא. במצב זה כל שנותר לו הוא או להתנכר לעצמו ובכך להיות לא־אותנטי, 
או לבחור מחדש ביהדותו ובכך להתקיים כיהודי באופן אותנטי: “הבחירה בקיום 
היהודי היא שיבה אל ההינתנות שבה מצא עצמו היהודי. הטעם העמוק לבחירה זו 
הוא אקסיסטנציאליסטי: ההכרה כי האדם מכונן על ידי הינתנותו. ועם זאת הוא, 
בלשונו של היידגר, ‘אפשרות מושלכת‘. דהיינו הוא יש היכול לשוב ולבחור במה 
שהוא כבר. בחירה זו אינה תוספת של משהו חדש להווייתו של היהודי. הוא נותר 
נתון כפוי החתום בחותם העבר, לאפשרות  זו הופכת  יהודי כשהיה, אבל בחירה 
ששבים אליה מתוך ההווה“.34 בחירה זו, טוען שגיא, אינה אלא ההכרה בחשיבות 
העבר בכינון ההווה, בצורך לקיים דיאלוג מפורש עם העבר על מנת לעצב זהות 
אישית אותנטית. ההכרה המתבטאת בבחירה מחדש בעובדתיות היהודית, היא גם 
נטילת אחריות על העבר, כלומר הכרה בחובה של בן ההווה להתייחס אל העבר 
כרכיב משמעותי בזהותו. אמנם שגיא אינו טוען כשביד שההכרה בעבר מוליכה 
לאמונה או לשיבה אל הדת, וגם לא להסכמה או ציות עיוור לכל מה שהיה, אך 

שם, עמ‘ 21.  31

שם, עמ‘ 23.  32
הבנת העבר כמעוצבת על ידי הדיאלוג מעלה את השאלה האם ניתן לזהות בדיאלוג של אדם   33
מאמין ובדיאלוג של אדם שאינו מאמין אותה מסורת. שאלה זו, ששגיא דן בה )שם, עמ‘ 25(, 

אינה מענייננו כאן.
שם, עמ‘ 493.  34
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עדיין קובע שהיסוד “בכל מסע שיש בו שיבה אל הקיום היהודי“, הוא “ההכרה 
בראשוניות של העבר“.35

היומיומי  הזמן  מובן  את  למעשה  מניחה  להווה  עבר  שבין  ברציפות  ההכרה 
אינו אלא מה שעומד להיעשות עבר,  הווה  כל  להווה, אך  קודם  שבו אכן העבר 
כשם שכל עבר היה לפני כן הווה. כלומר, הנחת המובן היומיומי של הזמן אינה 
מאפשרת להעריך ממד זמן מסוים כראוי או כמגונה — קשה להסכים עם עמדה 
מגונה  חיים  צורת  של  חיובית  הערכה  מצדיק  הזמנים  חילופי  שעצם  הטוענת 
שגיא  למעשה,  זאת:  טוען  אינו  שגיא  ואכן,  ועברה.  משחלפה  ערכית,  מבחינה 
תפיסת  אכן,  משמעותו.  את  עמו  נושא  שהעבר  התפיסה  על  ביקורתו  את  ממקד 
הזמן היומיומית היא המונחת כאן, ובדיוק בשל כך המשמעות של מה שהיה אינה 
נתונה עבורנו מראש )אף אם בהקשרים רבים משמעות מסוימת נמסרת לנו ככזו( 
אלא היא תוצר של פירושנו. העבר תמיד ניתן לפירוש: אין נקודת מבט בלעדית 
או  במודע  בהווה ממשיך  הפירוש המתרחש  ומעשה  בהווה,  ניתן לפרשו  שממנה 
שלא במודע פירושים שקדמו לו, כלומר את העבר עצמו. ייתכן שכך ניתן מובן 
לטענה ששיבה אל המסורת היא אפשרית,36 אך כאמור תפיסת הזמן הרגילה אינה 

מספיקה להצדקת תביעה לשוב אל המסורת. 
כדי לבסס טענה כזו יש לעבור מהבנה יומיומית של הזמן להבנה קיומית של 
שגיא  מתבסס  זה  בהקשר  העבר.  כלפי  אחריות  חובת  לבסס  מתוכה  ואולי  הזמן, 
על עמדותיהם של היידגר ושל סארטר ביחס לקשר שבין זהות אישית, אותנטיות 
המסורת,  אל  טוען שהשיבה  כאמור  שגיא  השונים.  הזמן  ממדי  בין  היחס  והבנת 
הדיאלוג עם העבר, משקפת קבלת אחריות על העבר. הכרעה זו היא חיוב “המצב 
היהודי“ — היהודי מוצא עצמו מושלך בעולם כיהודי, ובבחירתו מחייב נתון זה. 
יהודי  זו המוביל לקיום  זו הנה אותנטית, בניגוד לניסיון לחמוק מעובדה  בחירה 
שאינו אותנטי, קיום שסארטר מקדיש לו תיאור ארוך במסתו “הרהורים בשאלה 
וכך  הזמן,  ממדי  בין  היחס  של  מסוימת  הבנה  על  מתבססת  הכרעה  היהודית“.37 
שגיא מתארה: “מבחינת ההכרעה, ההחלטה לאמץ את הקיום מקורה בהכרה, כי 

שם, עמ‘ 495.  35
תפיסה חזקה זו של מושג המסורת עשויה להוביל למסקנה ששיבה אל המסורת אינה עניין   36
לבחירה, כל שנותר הוא להודות בכך או להתנכר לכך. כך למשל שגיא קובע כי “ההבדלים 
בין מה שאנו מכנים ‘דתיים‘ ל‘חילוניים‘ הם הבדלים שבתוך תהליך הזיקה למסורת; בשיפוט 
ובהערכה של אותו העבר, אבל לא בעצם הפנייה אליו ]...[. ‘חילוניים‘, ‘דתיים‘ ו‘מסורתיים‘ 
שותפים כולם במשחק הדיאלוגי עם המסורת, מפרשים, דוחים או מאמצים היבטים כאלה או 

אחרים“ )שגיא ]לעיל הערה 7[, עמ‘ 207-206(.
ז“פ סארטר, הרהורים בשאלה היהודית, תרגם: מ‘ ברינקר, תל אביב 1978.  37
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הקיום היהודי בא מהעבר אל ההווה. האקט של ההכרעה הוא בהווה, אבל הוא ניזון 
מהעבר ושב אל העבר“.38

בדיונו של סארטר עולות קבלת האחריות וההבחנה בין קיום יהודי אותנטי ללא 
הכרעה  בין  לזיקה  מסוימת.  זמן  תפיסת  במסגרת  מפתחן  אינו  הוא  אך  אותנטי, 
אותנטית וזמן יש לפנות, אם כן, לדיונו של היידגר במובני הזמן השונים.39 השאלה 
ההווה  מתוך  נעשית  ההיידגריאנית  האותנטית  ההכרעה  האם  היא  כעת  שאבחן 
וביחס לעבר שהיה. שאלה זו נוגעת לכל העמדות שהובאו כאן כיוון שכולן מציגות 
המונחים  מובנים  להיות  אמורים  כיצד  ובכן  ההווה.  מתוך  לעבר  ביחס  הכרעה 

“עבר“, “הווה“ ו“עתיד“ בהקשרה של ההכרעה האותנטית? 
היידגר טוען שיש שתי רמות של הבנת זמן:40 הראשונה, היא הבנה רגילה או 
יומיומית וקשורה לאופן החיים של האדם כמי שחי עם אחרים במסגרת חברתית 
זמן  ותרבותית נתונה. בשנייה, נחשפת הזמניות כתבנית הזמן הראשונית. תבנית 
במעשיו  משתקפת  היא  אבל  בקיומו,  העסוק  לאדם  מידי  באופן  נתפסת  אינה  זו 
מאפשרים,  הראשונית  הזמן  תבנית  של  מאפייניה  הזמן.  את  הרגילה  ובהבנתו 
לטענת היידגר, להבין את אפיוני הזמן היומיומי: הזמן היומיומי )time, Zeit( נגזר 
המסגרת  שהבנת  היות   .)temporality, Zeitlichkeit( הזמניות  הראשוני,  הזמן  מן 
המושגית של היידגר היא שחשובה כאן ולא הצדקתה, אניח אותה כנקודת מוצא. 

ממד  וחולפים.  מתהווים  בתוכו,  עוברים  שהדברים  זמן  הוא  היומיומי  הזמן 
הזמן המרכזי בהבנה זו הוא ההווה. ההווה בהבנה זו נתפס כ“עכשיו“ או כ“היום“, 
וממדי הזמן האחרים נתפסים כ“עכשיו־לא־עוד“ )עבר( ו“עוד־לא־עכשיו“ )עתיד(. 
ללא  כמשהו  אלא  האדם  של  הווייתו  מתוך  כנובע  נתפס  אינו  הזמן  כזו  בהבנה 
ראשית וללא קץ: הזמן נמשך גם לאחר מותו של כל אחד, ממש כשם שכבר היה 
לאף  ששייך  זמן  הוא  היידגר  קובע  אחד,  לכל  ששייך  זמן  נולד.  אחד  כל  כאשר 
אחד וזהו בדיוק הזמן הציבורי בהבנה היומיומית הכרוכה בחיים הרגילים בחברה 
כדבר  נתפסת  אינה  זאת  לעומת  הזמניות  היידגר(.  של  בלשונו  )“ההם“  הסובבת 

א' שגיא, להיות יהודי: י"ח ברנר כאקסיסטנציאליסט יהודי, תל אביב 2007, עמ' 181. ראו גם   38
שם, עמ' 163; שגיא, המסע היהודי־ישראלי )לעיל הערה 7(, עמ' 238, הציטוט לעיל משגיא, 

אתגר השיבה )לעיל הערה 19(, עמ' 493, ומקומות רבים נוספים בחיבורים הנזכרים.
ההישענות של שגיא על סארטר חיונית להכנסת הרכיב האתי לדיון באותנטיות, כיוון שהיידגר   39
מצהיר במפורש שאין לייחס שום מובן אתי למונחיו השאולים, בחלקם במודע, מהקשרים 
דתיים ואתיים כמו “נפילה“ ו“אותנטיות“. אין שום דבר פסול מוסרית בחיים לא אותנטיים. 

ראו למשל, היידגר )לעיל הערה 5(, עמ‘ 176.
למעשה היידגר טוען לשלוש רמות של הבנת זמן: זמניות, זמן עולם וזמן יומיומי, אך לצורך   40

העניין שלנו כאן ניתן להסתפק בהבחנה בין הזמניות לזמן היומיומי.
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כלל: לא כמכל שבו עוברים דברים ולא כדבר בפני עצמו שעובר.41 זמניות כרוכה 
בחריגה מתמדת, במעין תנועה פנימית, ולכן היידגר מאפיין אותה כ“יציאה מחוץ 
לעצמו“.42 בהתאם לכך, המובנים של ממדי הזמן אינם מתפרשים מנקודת המבט 
של ההווה כנוכח, אלא כמשמעויות המתנות את אפשרותו של מובן הזמן היומיומי 
ומאפשרות הנהרה של הפעילות האנושית ככרוכה ביחס לזמן. בעוד ההווה הוא 
והעבר,  העתיד  מתפרשים  וממנו  הזמן  של  הרגילה  בהבנה  הראשוני  הזמן  ממד 
העתיד הוא הממד הראשוני בזמניות: מתוך עתידיותו, היותו־לקראת, מעניק האדם 
 .)having been, Die Gewesenheit( כ“ָהיּות“  עצמו  את  מבין  עברו,  את  לעצמו 
ראשוניות זו של העתיד נובעת מכך שהבנת הזמניות כרוכה בעמידה על משמעות 
להיות.  לא  ובין  להיות  בין  ההבדל  את  להבין  עשוי  האדם  שבה  כחוויה  המוות 
המוות — הנתפס כסוף שהוויית האדם מתקדמת לקראתו כאפשרות שאין הוא יכול 
לחמוק ממנה — מעמיד את האדם על סופיות הזמן. כך, המשמעות שבאמצעותה 
מבין האדם את הווייתו כרוכה בעתידיות: רק מן העתיד, מקצה הקיום, יכול אדם 

להעניק לעצמו את עברו, להבין את עצמו כ“ָהיּות“. 
ההבדל בין הזמניות לזמן היומיומי מתבטא בהיבט חשוב נוסף לענייננו: המוות 
מעמיד את האדם על סופיות הווייתו, ועם זה על סופיות הזמן, בעוד הזמן היומיומי 
נתפס כאינסופי, כמה שהיה לפני שהאדם נולד ומה שימשיך אחריו. מכאן שהבנת 
הזמן היומיומית עוברת היפוך בזמניות: העתיד היומיומי )העוד־לא־עכשיו( נתפס 
)היות־ העתיד  בזמניות,  זאת,  לעומת  כסגור.  )העכשיו־לא־עוד(  והעבר  כפתוח, 
של  לבחירתו  פתוח  )אני־כמי־שכבר־היה(  העבר  בעוד  סגור,  הנו  לקראת־המוות( 
האדם.43 היפוך זה קשור הדוקות להבנת הקשר בין משמעות הזמן לאדם מנקודת 
בחיים  אם  )גם  משמעותו  את  לזמן  שמעניק  הוא  האדם  הזמניות.  של  המבט 
היומיומיים תובנה זו נסתרת ממנו(, ולכן המוות, סוף הווייתו של האדם, הוא מבנה 
המשמעות הראשוני של הזמניות — האדם מבין את זמניותו ובכך את עתידיותו, 
יהיה  עבר, שעתה  אל  לשוב  האדם  יכול  העתידיות  מתוך  רק  לקראת.  היותו  את 
מובן כעָבִַריּות שלו. בניגוד לזמן היומיומי שהאדם מבינו כבלתי מותנה בו, ולכן 
של  העבר  שלו,  סופיותו  ידי  על  תחום  שאינו  עבר  ידי  על  כנקבע  עצמו  את  גם 

הזמניות הוא חלק ממבנה משמעות המאופיין על ידי סופיותו של האדם. 
האותנטית  לבחירה  הרלוונטית  הזמן  ממדי  הבנת  אל  לפנות  יכולים  אנו  עתה 

אוגד המביא למחשבה  היידגר מכיר בפרדוקסליות של הדיבור על הטמפורליות באמצעות   41
שמדובר על “משהו“, ראו היידגר )לעיל הערה 5(, עמ‘ 328. היידגר מדגיש פעמים רבות את 
ההבחנה בין מובן יומיומי של מונחי הזמן למובן של הזמניות, ראו למשל, שם, עמ‘ 325, 326. 

שם, עמ‘ 329.  42
לדיון המבהיר את ההבחנה של היידגר בין הסופי לאינסופי וההצדקה לקדימותו של הזמן   43

הסופי לאינסופי, ראו רובק )לעיל הערה 5(, עמ‘ 63-60.
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באפשרויות הקיום. על פי היידגר, העמידה אל מול המוות מאפשרת לאדם הרף 
עין שבו הוא מבין את הווייתו, רגע שבו אפשרויות הקיום פרושות בפניו והוא מבין 
דווקא  בעברו  בוחר  הוא שהאדם  המתואר  המצב  כאמור,  שלו.  כאפשרויות  אותן 
מתוך עתידיותו. רק באופן זה יכול האדם להעניק לעצמו עבר שיהיה עברו שלו. 
ומרגע  עברו,44  את  לעצמו  האדם  של  הורשה  או  כמסירה  זה  מצב  מתאר  היידגר 
מובן  יש  אזי  שלו,  מותו  הבנת  מתוך  אדם  ידי  על  נעשית  זו  שבחירה  שמבינים 
קיום.  אפשרות  לעצמו  להוריש  יכול  אכן  הוא  מותו  של  המבט  מנקודת  רק  שבו 
האפשרות הנבחרת מכונה על ידי היידגר “גורל“, אך גורל זה כאמור אינו כפוי על 
הבוחר אלא הוא מעניק אותו לעצמו והטעם ל“גורליות“ הוא שבעמידה אל מול 
המוות הנחישות בבחירה עולה והמקריות פוחתת, וכך גורלו של האדם אינו מה 

שכפוי עליו, אלא מה שהוא בעצמו בוחר בנחישות, מתוך הבנת סופיותו.45 
כעת ניתן להבין שעל פי היידגר הבחירה בעבר, כלומר באפשרות קיום המובנת 
את  כוללת  הזמן  של  היומיומית  ההבנה  אם  הווה.  מתוך  נעשית  לא  כ“עָבִַרית“, 
)אף אם הבנת משמעויות האירועים הממלאים  ההנחה שהעבר בלתי תלוי באדם 
את העבר הזה תלויים בפרשנותו(, וממילא האדם אינו יכול לבחור בו, הרי הזמניות 
שעומד  מה  הוא  קיום(  אפשרות  )כלומר  העבר  שממנה  מבט  נקודת  לנו  מספקת 
לבחירה מתוך עתידיותו של האדם. הזמניות אינה כוללת את ההודאה בכך שהאדם 
אינו יוצר את עצמו יש מאין ונתבע להבין את עצמו כהמשך של הדורות הקודמים. 
יהיו הטעמים להודאה זו סבירים ככל שיהיו, אין הם מוצאים מענה בתיאור ההכרעה 
האותנטית אצל היידגר, שבו דווקא האדם אינו מבין את עצמו כבן לדורות קודמים, 
אלא כמי שמעניק לעצמו את עברו )אפשרות קיום מסוימת( בבהירות, דווקא מתוך 
הבנת סופיות הזמן שהיא סופיותו שלו. בניסוח שעשוי לחדד את הטענה ניתן לומר 
את  מבין  כלומר  מאין,  כיש  עצמו  את  מבין  דווקא  האדם  האותנטית  שבהכרעה 

עצמו, את משמעות הווייתו, מתוך האין שהוא מותו שלו. 
הנו,  שכבר  מה  אל  הבוחר  שיבת  הוא  האותנטית  ההכרעה  של  השני  האפיון 
אותנטית  הוא שהכרעה  זו  המובן של טענה  חירות.  בנתון מתוך  כלומר הבחירה 
ידי תרבות  על  בין אפשרויות שתחומות  אלא  בין אפשרויות כלשהן,  נעשית  לא 
ותקופה נתונים. טענה זו, במובן מסוים, היא אמת פשוטה: אפשרויות הקיום אכן 
אינן מופשטות, ולכן קשה לטעון שהן אינסופיות. עם זאת, עשוי להיות גם מובן 

היידגר )לעיל הערה 5(, עמ‘ 384-383.  44
הקיום  לאופן  שייך   )fate, Schicksal( הראשון  “גורל“.  של  מובנים  שני  בין  מבחין  היידגר   45
הגורל   .436 עמ‘  ראו שם,  הלא־אותנטי,  לרובד  שייך   )destiny, geschick( והשני  האותנטי, 
מושפע  הלא־אותנטי  האדם  לנסיבות:  אירועים  בין  ההתלכדות  תוצר  איננו  הראשון  במובן 
יכול  לא  זאת  ובכל  שבחר;  ממי  יותר  “אף  היידגר,  כותב  הנסיבות,  עם  האירועים  ממפגש 

‘להיות‘ לו גורל“ )שם, שם(. 
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טווח  או  לכדי אפשרות אחת  ולפיו האפשרויות מצטמצמות  זו,  חזק מדי לטענה 
שטווח  תהיה  הטענה  שקיימות.  הממשיות  האפשרויות  מבין  מצומצם  אפשרויות 
כך  להשתייך.  אמור  מסוים  אדם  שאליה  המסורת  או  התרבות  ידי  על  נקבע  זה 
במקרה שלנו, גם אם לא נראה את היהודי כמי שנקבע על ידי העבר היהודי )שכן 
זה יהיה מובן יומיומי של הזמן( הרי עדיין ניתן לטעון שבמקרה שמדובר ביהודי 
שחי בתרבות שהיהדות היא רלוונטית לה ברמה כלשהי, הרי בחירתו האותנטית 
חייבת להיעשות כך שיבחר באפשרות המעניקה לעצמו עבר שניתן יהיה לאפיינו 
היומיום  חיי  מציאות  של  משיקולים  האפשרויות  טווח  שצמצום  אלא  כ“יהודי“. 
נדחה על ידי היידגר במפורש: האפשרויות הזמינות לאדם באות לו בתחילה מתוך 
קיומו היומיומי המוכר. אך ההסתפקות במרחב אפשרויות זה, הוא הפחתה במעמדה 
שהנו  במה  מסתפקת  הממוצעת  שהיומיומיות  כך  כדי  עד  עצמה,  האפשרות  של 
אקטואלי בלבד ועוצמת עיניים כלפי אפשרויותיה. במקרה זה כותב היידגר “שום 
מישהו  של  ברשותו  המצויות  אלו  אלא  נרצות,  אינן  חדשות  חיוביות  אפשרויות 
]הבוחר[ עוברות שינוי באופן ‘טקטי‘ כך שיש מראית עין של משהו שמתרחש“.46 
החשיבות של פתיחת מרחב האפשרויות קשור גם הוא בהבחנת הזמניות מן הזמן: 
או  ביוגרפיות  עובדות  ידי  על  הנקבע  אפשרויות  טווח  מתוך  הנעשית  בחירה 
השתייכות עקרונית על פי אמות מידה כלשהן לתרבות אתנית או דתית מסוימת, 
יומיומית של האפשרויות כעבר של מה  עשויה לצאת לפועל על רקע של הבנה 
ההווה(.  מתוך  מחדש  לפרשנות  נתונה  העבר  תוכן  של  משמעותו  אם  )גם  שהיה 
מובילה  היומיומית,  הקיום  ברמת  הנתונות  לאלו  מעבר  האפשרויות,  של  הבנה 
ל“אפשרויות חיוביות חדשות“ שמתוכן יכול האדם להעניק לעצמו את עבריותו. 
אמנם היידגר אינו מחייב בחירה באפשרות קיום המנוגדת להקשר החברתי שאליו 
יכולה  קיום  באפשרות  אותנטית  בחירה  זה  ובמובן  אחד,  כל  נמצא  או שבו  נולד 
להתלכד עם עובדות חייו של הבוחר. אך אין זה עניין שניתן לקבוע אותו מראש 
של  האותנטי  הבחירה  שתיאור  כן,  אם  נראה,  אדם.  של  התרבותי  שיוכו  פי  על 
האדם ב“מה־שהוא־כבר“, כשהוא מובן מתוך הזמן היומיומי, מעקר את טעמה של 
הבחירה כאופן שבו יוצא האדם מהבנתו את עצמו כחי בתוך הזמן היומיומי הכללי 

אל הבנתו כמעניק לעצמו את זמניותו.
על  בדיון  המשמשים  הזמניים  המונחים  של  המובן  כי  עולה  כה  עד  הדיון  מן 
זהות יהודית אינו יכול להיות המובן הקיומי של הזמן. במובן זה, העבר אינו מה 
שמכירים בראשוניותו כממד הזמן המזכיר לאדם את קיומו כיצור תרבותי ומסורתי 
אלא דווקא העתידיות שמתוכה האדם מבין את הווייתו ומעניק לעצמו את משמעות 
קיומו, כלומר את המובן של עברו. לעומת מובן זה, המשותף לעמדות שהוצגו כאן 

שם, עמ‘ 195.  46
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זה  עיצוב  בהווה.  לסיטואציה תרבותית מסוימת  נעשית בהתייחס  הוא שהבחירה 
אפשרויות  את  מראש  ומצמצם  היומיומי  ברובד  אותה  ממקם  הבחירה  תנאי  של 
הקיום שבהן ניתן לבחור. ממילא לא ניתן לייחס למונחי הזמן המשמשים בדיון על 
הזהות היהודית את המובן הקיומי, אף אם נראה שלעתים הם גם חורגים מן המובן 
היומיומי שאנו מייחסים למונחים אלו. בסעיף הבא אבחן את אפשרות השימוש 

במובן הזמן היומיומי עבור עיצוב הזהות.

ג. מובן זמן יומיומי ועיצוב זהות
לשם הנוחות, אתמקד עתה בעבר שהוא ממד הזמן המושך את רוב תשומת הלב 
תביעה  האפשריים  ממובניו  אחד  מתוך  להצדיק  ניתן  האם  ואבחן  הזהות,  בדיוני 
כגון לא להתנכר לעבר ולהכיר בחשיבותו בעיצוב הזהות. שלושה מובנים עשויים 
“פוזיטיבי“,  הוא  הראשון  היומיומי:  במובנו  “עבר“  המונח  של  תוכנו  את  לספק 
השני “נרטיבי“ והשלישי הוא עבר במובן של “מסורת“. לאחר דיון קצר במשמעות 

כל אחד מהם אציע דוגמאות שעשויות להבהיר את ההבדלים ביניהם.47 
במובן הפוזיטיבי, העבר הוא “מה שהתרחש“, הממצא ההיסטורי הדומה לממצא 
ארכיאולוגי כגון חתיכת חרס או כתובת. הממצא אינו חסר משמעות אך גם אינו 
נתונים  של  עצום  מצבור  ישנו  עבר  של  זה  במובן  רחב.  הקשר  לו  אין  אם  מובן 
)למעשה, כל מה שקרה ליהודים( שההווה היהודי המודרני נקבע על ידיהם במידה 
גדולה או קטנה מן הבחינה הסיבתית. אבל עובדות אלו אינן מחייבות יחס כלשהו 
כלפיהן: כאשר תופסים את העבר כמצבור של עובדות אין לו ערך נורמטיבי. מה 
שהיה — היה: גם אם עובדה כזו או אחרת ניתנת לידיעה, וידיעתה אף עשויה להועיל 

בהקשרים מסוימים, ספק אם ניתן לראות בה, בפני עצמה, רכיב בעיצוב זהות.
“עבר“ כנתונים או כעובדות מצטברות הופך לבעל משמעות כאשר אנו אורגים 
כלומר  להיסטוריה,  הופך  העבר  שבו  הנרטיבי,  המובן  זהו  מסכת.  לכדי  אותו 
ומצביע  דינמי  באופן  מסופר  הוא  אלא  פזורות  סטטיות  עובדות  רק  אינו  העבר 
על אירועים המקיימים קשרי משמעות. המובן הנרטיבי הוא, אם כן, שכלולו של 
המובן הראשון: אנו נוטלים עובדות ואירועים מן העבר ומסבירים אותם לעצמנו 
על ידי הכנסתם למסגרת כוללת, שבה ניתן לרקום קשרים בין העובדות ולהפכן 
שבה  למערכת  הזמן,  נקיפת  הוא  העובדות  את  הקושר  היחיד  הדבר  שבו  מאוסף 
קשרי הזמן מעורבים בזיקה של משמעות. בתהליך כזה יש ברירה וניפוי, הענקת 

בדיון להלן איני מתיימר לקבוע עמדה ביחס לשאלות בפילוסופיה של ההיסטוריה, אלא רק   47
להשתמש בהבחנה המוצעת כדי לבחון את טיבו של הקשר בין מובנים אינטואיטיביים יחסית 

של “עבר“ לשאלת עיצוב הזהות.
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היותן  בשל  רבות  מעובדות  התעלמות  אחרות,  פני  על  אחדות  לעובדות  משקל 
“רגילות“ וגם התמודדות עם עובדות שהסיפור המסופר מתקשה במתן פשר עבורן.
אם  בלבד.  אותה  לא  אך  מדעית,  היסטוריה  כולל  העבר  של  הנרטיבי  המובן 
נקבל למשל, את ההיגד “בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב“ה מצילנו 
מידם“ כקביעה המתמצתת את הסיפור ההיסטורי היהודי, אזי ברור שתפקיד העבר 
את  כזה  במקרה  ישמשו  בכלל,  אם  עובדות,  מאוד.  יצטמצם  הפוזיטיבי  במובנו 
הסיפור אך לא ישפיעו עליו. למעשה, לעבר לא יהיה במקרה כזה שום תפקיד, ולו 
רק מפני שלא נוכל להבחין בין ממדי הזמן עצמם: העבר, ההווה והעתיד אינם אלא 
אשליה של שינוי כיוון, שהדפוס הקובע אותם הוא זהה, וההיגד לעיל פוקח את 
עינינו להכיר בה. אך זהו מקרה שמצוי על קצה קשת רחבה של אפשרויות: יכול 
להיות סיפור מוכתב מראש שבו לנקיפת הזמן יש חשיבות רבה, והוא מזין תקווה 
לעתיד חדש או אפילו כזה שמשיבים בו את תהילתו של העבר. כל תרבות מספרת 
מועט  או  רב  משקל  המעניקים  כאלו,  סיפורים  אחרות  תרבויות  ועל  עצמה  על 
לעובדות, ואשר ממלאים את התרבות ברשת של משמעויות ותכנים עשירים, מה 

שמכונה פעמים רבות “זיכרון קיבוצי“. 
הנחות  ללא  העבר  את  ולהכיר  לדעת  רצון  מתוך  גם  לצמוח  יכול  הסיפור 
אינו  כזה  שסיפור  מכך  להבין  אין  “שייך“.  הסיפור  שאליה  בתרבות  המקובלות 
מנוגדות  להיות  ועשויות אף לעתים  הן שונות  הנחות אלא שהנחותיו  מניח שום 
אינו  הנרטיב,  עצמו,  הסיפור  כך,  או  כך  הנחקרת.  בתרבות  המקובלות  להנחות 
שקוף במסקנותיו האתיות, לא רק מפני שמסקנותיו יכולות להיות שונות אלא כיוון 
שכסיפור, לא ברור שאמורות להיות לו מסקנות כאלו כלל. אין בכך כדי לטעון 
תרבותית  שזהות  במידה  התרבותית  הזהות  עיצוב  על  אינם משפיעים  שסיפורים 
מכילה בתוכה רכיבים קוגניטיביים )ידע על העבר( ורכיבים פסיכולוגיים )רגשות 
ביחס לסיפור(, אך השאלה היא אם סיפור היסטורי יכול לשמש להצדקת תביעה 
אתית הקשורה בזהות האישית. התשובה מתבררת כשלילית אם נדע להתגבר על 
אלינו  הקרוב  היסטורי  סיפור   — בזמן  הקרבה  הוא  הראשון  הקושי  קשיים:  שני 
שנראה  אלא  כלפיו,  מסוימת  אתית  עמדה  כמצדיק  בעינינו  להיראות  עשוי  בזמן 
שעוצמת הרגשות היא המשחקת כאן תפקיד. הקושי השני הוא העובדה התרבותית 
שסיפורים רבים מעורבים בצורה כה הדוקה במסורת עד שלא בנקל ניתן להפריד 
בין הסיפור ההיסטורי לבין המסורת הכרוכה בו. ניקח עניין היסטורי רחוק מאתנו 
שגירוש  ספק  אין  ספרד.  כגירוש  מפורש  באופן  בו  הקשורה  מסורת  ושאין  בזמן 
ידיעתו לבד משמשת  ספרד הוא אירוע משמעותי בהיסטוריה היהודית. אך האם 

אותנו בעיצוב זהותנו בהווה? 
נראה שכדי שההיסטוריה תהיה בעלת השלכות נורמטיביות יש לחברה למובן 
השלישי של העבר, המסורת. המסורת לצורך ענייננו כאן היא מכלול הפרקטיקות 
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והריטואלים שנוהגים בהם בני אדם במרחב מסוים בזמן נתון ומוצאים בהם ערך 
נורמטיבי החורג מסיפוק צרכיהם. היסטוריה שהיא חלק ממסורת היא בעלת ערך 
פרקטי ורלוונטית לעיצוב הזהות. עם זאת, היא משמשת רק כאחד הרכיבים ולאו 
דווקא החשוב ביותר בכינון הזהות: בתוך הקשר כזה סיפור היסטורי יכול למלא 
זה  כרוכים  והפרקטיקה  הסיפור  תמיד  לא  אך  לפרקטיקה,  ביחס  מנהיר  תפקיד 
בזה; לעתים יש לסיפור מעמד בפני עצמו וגם לפרקטיקה יש מעמד בפני עצמה. 
מאפיין חשוב נוסף של המסורת הוא שהפרקטיקה תיתפס כפרקטיקה שאינה אד־
הוק, כלומר שהיא נהגה כבר בעבר או שאפילו אם היא נוצרה בעבר הקרוב יש 
שרק  כן  אם  נראה  הזמן.  מבחן  את  תשרוד  שהיא  להאמין  חזק  נורמטיבי  טעם 
המסורת, כלומר אורח חיים שהוא פרי של עיצוב קהילתי לאורך זמן, יכול לבסס 
מגולמת  למסורת  השייכת  פעולה  בכל  למעשה,  בעבר.  הכרוכה  אתית  תביעה 
עד  שנהגו  החיים  אורחות  הוא  זה  במקרה  העבר  העבר.  אל  להתייחסות  תביעה 
לנושאי המסורת הנוכחיים. אופי המסורת גורם לעתים לזיהוי המסורת עם העבר, 
בו.  דנים  שאנו  במקרה  לפחות  הכרחי  כלל  זה  אין  להראות,  שאנסה  שכפי  אף 
המסורת אמנם מלאה בתכנים מן העבר, אך הציווי הגלום במסירתם הלאה אינו 
הבאות  הדוגמאות  כך.  שזה  נראה  לעתים  אם  אף  לעבר,  ייחוסם  מתוך  מוצדק 
הנרטיבי  הפוזיטיבי,  המובנים  בין  כאן  שהוצעה  ההבחנה  את  להבהיר  עשויות 

והמסורת. 
אלא  אינו  הגדול  בחלקו  זאת  ובכל  המרכזי,  היהודי  הנרטיב  הוא  המקרא 
לדוגמה,  לעיל.  שהוסבר  במובן  מהמסורת  כחלק  משמשת  שאינה  היסטוריה 
סיפור המלוכה, החל משאול, דרך דוד ושלמה ופיצול הממלכה ועד לחורבן שתי 
זאת,  עם  “רשמית“.  לכנותה  שניתן  יהודית  היסטוריה  ספק  ללא  הוא  הממלכות 
נידונים ומפורשים בספרות היהודית  לסיפורי המלוכה, אף שהם ידועים ברובם, 
לדורותיה, אין השפעה משמעותית על הפרקטיקות היהודיות כפי שאנו מכירים 
אותם מימי בית שני ועד היום. למעשה, יש במסורת היהודית נרטיב עשיר של 
ימי הבית הראשון אך מעט דפוסי פעולה הנובעים מנרטיב זה. לעומת זאת עיצוב 
הבית,  חורבן  שלאחר  ישראל  בארץ  היהודית  מהחברה  בא  היהודית  המסורת 
הנרטיבי  לעושר  ביחס  בהיקפו  מצומצם  היסטורי  נרטיב  בידינו  מצוי  שלגביה 
אף  המצב  מדעית,  היסטורית  ביקורת  של  שיקולים  מכניסים  כאשר  המקראי. 
מורכב יותר: סיפור מסוים יכול להיות חלק מן ההיסטוריה במובן הנרטיבי, אף 
שאין עדות לכך שהוא אכן חלק מן העבר במובן הפוזיטיבי: כך למשל, אין ספק 
שיציאת מצרים היא סיפור משמעותי ביותר בנרטיב היהודי וחותמו של הסיפור 
ניכר כמעט בכל מעשה מהמעשים המרכיבים את המסורת, ועם זאת, ספק אם הוא 

חלק מן העבר. 
המעבר הדינמי האפשרי בין שלושת מובני העבר ניתן להדגמה על ידי האירועים 
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המוזכרים במגילת תענית שבה מנויים תאריכים שאין להתענות בהם.48 האירועים 
המוזכרים במגילה הם ללא ספק חלק מן העבר היהודי )למשל, בשבעה לאייר חנוכת 
חומת ירושלים, בחמישה עשר ובשישה עשר בסיוון גלו אנשי בית שאן ובקעתא( 
כמו כל אירוע אחר בין אם הוא חשוב או שולי. הם הפכו לחלק מן הנרטיב היהודי 
בית  היהודי בתקופת  קנו מקום בתודעה ההיסטורית של הציבור  זה שהם  במובן 
שני על ידי כך שסופר עליהם שוב ושוב, נכתב עליהם, והם הפכו לחלק מהמסורת 
בכך שנקשרו אליהם פרקטיקות דתיות שבהן מעורבת הקהילה כולה )האיסור על 
תענית בימים אלו(. במהלך הזמן, חילופי המשטר והשתנות המערכת החברתית, 
המסורות הללו הפכו לנחלת העבר במובנו הפוזיטיבי — האירועים שהביאו אליהן 
חזרו להיות עבר בלבד, עד כדי כך שקשה היום לשחזר את פרטי מרבית האירועים 
הללו שבזמנם כנראה היו ידועים. בנרטיב היהודי המסורתי, תקופת החשמונאים 
)שבה התרחשו רוב האירועים המוזכרים במגילה( תופסת מקום קטן יחסית, ולבד 
מן המרד עצמו, אירועים אחרים מתקופה זו אינם ארוגים אל תוך הסיפור היהודי. 
במובן זה, האירועים הללו אף על פי שהם חלק מן העבר היהודי, אינם עוד חלק 
והמסורות הכרוכות בהם אבדו. אפילו אם הנרטיב ההיסטורי  היהודי  מן הנרטיב 
המדעי יספק דין וחשבון לאירועים הללו וישבצם בתוך הקשר היסטורי רלוונטי, 
הם כנראה לא יטביעו חותם על המסורת. לעומת הדוגמה החשמונאית, חורבן בית 
שני הוא דוגמה הפוכה: עוצמתו במסורת כה חזקה עד שהיא מאפילה כמעט לגמרי 
על היבטיו העובדתיים. פרטיו ההיסטוריים של חורבן הבית והשלכותיו הממשיות 
ובר־קמצא או רבן  ידועות הרבה פחות מסיפורי קמצא  על החברה בארץ ישראל 
מהווה  אלא  ההיסטוריה  ידי  על  מוצדקת  אינה  כן,  אם  המסורת,  זכאי.  בן  יוחנן 

מסגרת שבה נקבעת ההיסטוריה הרלוונטית עבורה.
מבין שלושת המובנים של העבר שנפרשו עתה, אני מבקש לטעון שמובן העבר 
היחיד הרלוונטי לדיון בזהות היהודית הוא המובן של המסורת.49 המסורת כמכלול 
התנהגויות ודפוסי פעולה של הקהילה ושל היחיד בתוך הקהילה היא ההקשר שבו 
לנרטיב יכול להיות ערך נורמטיבי ולא רק הכרתי. המסורת היא ללא ספק אותו 
אין  מעברם.  מנותקים  מסוימת  חברה  טוענים שבני  כאשר  מתכוונים  דבר שאליו 
הכוונה שהם מנותקים מעברם במובן הראשון וגם לא בהכרח מהנרטיב ההיסטורי 
אינם  שהם  אלא  שונה(,  באופן  אותו  מספרים  שהם  להיות  בהחלט  יכול  כי  )אם 

ראו ו‘ נועם, מגילת תענית: הנוסחים, פשרם, תולדותיהם, ירושלים תשס“ד.  48
אין לזהות בין מובן המסורת המוצג כאן למושג המסורת של גאדאמר: אצל גאדאמר מושג   49
 Hans-Georg Gadamer, המסורת נסמך על ההבחנות בין עבר להווה שעליהן הקשיתי כאן )ראו
 Truth and Method, 2nd revised edition, J. Weinsheimer, D.G. Marshall [trans.], London
pp. 291–305 ,1989(, ואילו אני מבקש להבחין כאן בין תוקפה הנורמטיבי של המסורת לבין 

זיהויה עם ה“עבר“, לפחות בהקשר של המסורת היהודית. 
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חברה.  אותה  בני  עם  המקושרים  החיים  אורחות  את  המסורת,  את  עוד  מאמצים 
כלומר, יש קבוצות בתוך אותה חברה שעדיין תופסות את עצמן ונתפסות על ידי 
אחרות כ“מסורתיות“. הניתוק מן ה“עבר“, פירושו שקבוצה מסוימת חדלה לקיים 
מן  החיים  אורחות  עם  רצף  של  תודעה  מתוך  מקיימת,  אחרת  שקבוצה  מסורת 
איננו אלא  וניכור,  נתק  עולה טענת  “העבר“ שביחס אליו  העבר הקרוב. כלומר, 
צורת קיום בהווה המצויה במרכזו של מאבק חברתי וערכי. לכן, הזיהוי החוזר של 
החילון היהודי בדיוני הזהות כ“הווה“ המנוגד ל“עבר“ הוא מפוקפק, והבנת תוקפה 

של המסורת כמייצגת “עבר“ גם היא מפוקפקת. 
הנושאים שבמחלוקת בין “ההווה“ החילוני ל“עבר“ המסורתי הם תמיד נושאים 
אקטואליים: עניין שאיננו אקטואלי כמו זבח פסח שהיה פרקטיקה מרכזית במסורת 
בזמן שבתי המקדש היו קיימים איננו נדחה על ידי ה“הווה“, ואף אינו רלוונטי עוד 
ל“עבר“. דווקא היותו באמת עבר במובן הראשון ולכל היותר גם במובן הנרטיבי, 
השיח  גם  בהווה.50  המתנהל  הערכי  הוויכוח  מבחינת  יחסית  לניטרלי  אותו  הופך 
על  כלומר  ההמשכיות,  עובדת  על  תוקפה  את  מבסס  אינו  המסורת  של  הפנימי 
מבוסס  היהודי  במקרה  המסורת  תוקף  בה.  המתבטאים  הזמן  ממדי  בין  היחסים 
בעיקרו על ציווי שנחשב כטרנסצנדנטי לזמן, כלומר אף שמבחינה נרטיבית הציווי 
המסורת  אותו.  המאפיין  זמני  ממד  שום  אין  מסוים,  ובהקשר  מסוים  בזמן  ניתן 
מסומנת כ“עבר“ רק במסגרת העימות עם עמדות שונות ממנה ביחס לאורח החיים. 
לאלה  ההפוכים  הערכים  את  ל“עבר“  מקשרות  המתעמתות  מהקבוצות  אחת  כל 
שמקשרות הקבוצות האחרות: אלה מציגים את העבר כמה שיש לשמור לו אמונים 
ואלה מציגים את העבר כמה שאינו  נאמנות מול התנכרות,  הוא  ומבחנם הערכי 

מתאים עוד למציאות ומבחנם הערכי הוא קיפאון מול התחדשות. 
ניסוח העמדה החילונית במונחים זמניים של עצמאות ההווה ודחיית העבר לא 
עומד כלל במבחן הביקורת. אין בחילוניות היהודית כשלעצמה דחייה של העבר 
והעדפת ההווה על פניו, ראשית, משום שקשה למצוא מישהו שסבור שהעבר מחייב 
רק מפני שהוא עבר ומוכן לאמץ את המסקנה האבסורדית שכל מה שהיה בעבר 
מחייב כיוון שהוא פשוט התקיים. הגינוי המקראי של אורחותיו של עם ישראל הוא 
העבר  היא  זו  והעובדה שהתנהגות  לגינוי  זוכה  העם  התנהגותו של  לכך:  דוגמה 
אינה טעם להימנע מהוכחתו. סולם ערכיו של המספר המקראי קובע זאת. שנית, 
כאשר אנו מדברים על העבר, אנו משתמשים בשם עצם מופשט יחיד העלול ליצור 

ניתן  ולכן לא  זה,  כי חשוב לציין שהדינמיות שהצבעתי עליה קודם תקפה גם למקרה  אם   50
לקבוע ביחס לאף פרקטיקה שהיא עברה מן העולם באופן מוחלט: קבוצת נאמני הר הבית 
הציבורית  הלב  תשומת  למרכז  ולהשיבו  הפסח,  זבח  את  להחיות  האחרונות  בשנים  מנסים 

היהודית.
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מסוים  לעבר  הפנייה  רבות  אלא שפעמים  הומוגני.  דבר  על  הרושם שמדובר  את 
אלא  ה“עבר“,  את  דחתה  לא  הציונות  אחר.  עבר  פניו  על  שמועדף  מפני  נדחית 
אימצה לעצמה את העבר המקראי העתיק יותר מן העבר הימי ביניימי. עבר כלשהו 
ואילו  יכול להידחות מפני עבר אחר בגלל משמעותו וערכו לאורח חיים בהווה, 
מסורת עשויה להיות טעונה במשמעות ואף להיות נחוצה רק כאשר היא משרתת 
צורת חיים שטעמה בצדה. טעם זה לא נשען על היותה של צורת החיים חלק מן 

ה“עבר“. 
היחסים, אם כן, בין “עבר“ ל“הווה“ נקבעים אך ורק מנקודת המבט של ההווה 
לא בגלל העובדה הטריוויאלית שמי שקובע אותם הוא מי שחי בהווה אלא מפני 
היא  כ“עבר“  נתפס  או  שמכונה  מה  לבין  ההווה  בין  היחס  קביעת  או  שהברירה 
למעשה ברירה או קביעת יחס בין אורח חיים מתהווה לבין אורח חיים קיים, כלומר 
בין שני הווים. אם נקבל את הטענה הזו, הרי ממנה עולה שהדיון במונחים של ישן 
מול חדש או “הווה“ מול “עבר“ הנו רק פני השטח של מחלוקות עמוקות יותר. 
דווקא אחד העם, ממנסחי שאלת הזהות במונחי הווה המחויב לעבר, הבחין מבלי 
אלא  מה שהיה,  כלפי  התנכרות  אינה  ברנר, שהבעיה  עם  שניהל  בוויכוח  משים, 

ויכוח נוקב עם מה שהווה:

אמת הדבר, כי נחלת העבר שלנו מלאה רוח דתי, שאין בעלי דעות חופשיות 
המחשבה  את  שמבלבל  מה  שזהו  אתם,  חושבים  אם  אבל,  לקלטו.  יכולים 
השטחית בקרבנו, אינכם אלא טועים. אלו היה העבר בלבד מלא רוח דתי, 
הוא,  “האסון“  כלום מערכו הלאומי. אבל  גורע  זה  היו הכל מבינים, שאין 
בהוה.  גם  עדיין  ופועל  חי  כוח  אלא  בלבד,  עבר  אינו  הזה  הדתי  שהרוח 
בעמנו  הבעל  נצח  כי   — יצויר  לא  שכמעט  אעפ“י   — אחד  רגע  לנו  נצייר 
בימי אליהו, והעבר ההיסטורי שלנו מיוסד על עבודת הבעל ושאר אלילים, 
אשר עתה כבר עברו ובטלו, אך לפנים בישראל נבאו נביאים בשמם לצדק 
ומשפט, לטהרת הלב וקדושת החיים, ולמען שמם יצא עמנו בגולה והראה 
בנפשו,  כוח  די  בם מצא  ובאמונתו  אידיאל,  בעד  נפש  נפלאות של מסירת 
לכל  בה,  שיש  מיוחדת,  לאומית  קולטורא  לו  לברוא  צרותיו,  כל  למרות 
הדעות, כמה מרגליות טובות, עם היותה מיוסדת על אמונה דתית ועבודה 
אין  שלנו,  ההיסטוריא  מהלך  היה  כך  אלו  החיים.  מן  נכרתו  שכבר  דתית 
ספק שהיו כל הלאומיים של עכשו, בין המאמינים באל אחד ובין הכופרים 
משקיעים  והיו  לאומית  בהתלהבות  ההוא  העבר  אל  עיניהם  נושאים  בכל, 
רוחם ברוחו, בשביל לשאוב מתוכו כוחות רוחניים לעבודת התחיה ]...[. אבל 
עכשיו, שבמרכז העבר הלאומי שלנו עומד לא הבעל המת, כי אל חי באלפי 
רבבות לבבות, אותו “אב שבשמים“ שעדיין רוב העולם התרבותי “מתרפס“ 
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לפניו; עכשיו שהרוח הדתי הממלא את העבר הלאומי שלנו עוד לא תש כוחו 
ולא פקעה קדושתו בעיני המון בני עמנו גם בהוה, — עכשיו אין בעלי פרזות 
של “חופש“ יכולים לעמוד במחיצתו של עבר זה. לפי שעם כל “חפשיותם“, 
עבדים הם לרגש השנאה הממלא את לבם ביחס אל הדת החיה בהוה ותמיד 
הם רואים בדמיונם עדת קנאים רודפים אחריהם להלבישם ציצית ותפילין, 
נראים  יהיו  שלא  ובלבד  שבעבר,  הלאומי  האושר  על  הם  מוחלים  כן  ועל 

כאילו יש להם איזו שייכות לענייני אמונה ודת שבהוה.51

העבר  אל  “נורמלי“  יחס  מקיימים  אינם  שה“חופשיים“  בצדק  מזהה  העם  אחד 
דווקא מפני שכלל לא מדובר בעבר במובן הפוזיטיבי או הנרטיבי אלא במסורת 
חיה ונוהגת, התובעת את תביעותיה במרחב התרבותי הנתון לוויכוח ערכי בהווה.

ד. היות יהודי — מנטייה למצב
מדיון  הזמניים  המונחים  הרחקת  היא  הקודם  הדיון  מן  למסקנה  אפשרית  תגובה 
היהודית  הזהות  הזהות. כך למשל, עמדות מסורתיות תולות לעתים את  בשאלת 
הרצוניות.  בבחירותיו  או  בפעולתו  תלויה  שאינה  מהותית  כתכונה  היחיד  של 
עמדה מסורתית אחרת תולה את הזהות היהודית בכפיפות לציווי: היהודי הוא מי 
שמחויב בקבלת עול מצוות, ומחויבות זו קודמת לתפיסותיו ביחס לעצמו ותוחמת 
את אפשרויותיו. עם זאת, עדיין עולה שאלת התנאים שאפשרו את צמיחתה של 
הפרספקטיבה הרואה בממדי הזמן אמצעי מתאים לעיון בשאלת הזהות היהודית. 
הדורות  מבני  רבים  שחוו  מורכבת  חוויה  של  באפקט  מצויה  זו  לשאלה  תשובה 

הראשונים של התרבות העברית המודרנית. 
בדיון בשאלת הזהות היהודית נשמע ההד התרבותי של רעיון “שלילת הגלות“, 
החיים  צורת  עם  )המזוהה  ה“עבר“  אל  מתנכר  שה“הווה“  הטענה  של  בלבושה 
ונטיות  עמדות  בעלי  רבים  כותבים  אצל  ואולם,  מרצון.  ממנו  ומתנתק  בגלות( 
ועולה  דוריים משמעותיים, שבה  ביניהם פערים  ואפילו אצל כאלה שיש  שונות, 
או אפילו  רוח  חוויה שונה לחלוטין שאין בה החלטה העולה מתוך שקילה קרת 
קיומית מטלטלת  חוויה  זו  קיומו.  ביחס לאפשרויות  היחיד  נסערת של  רפלקסיה 
הכופה את עצמה על תפיסת המציאות של היחיד, המבטא אותה ללא יכולת לחמוק 
ממנה. זוהי חוויה של משבר והרס של החיים היהודיים, עד כדי כך שחיים אלה 

“תורה מציון“, כל כתבי אחד העם, עמ‘ תז-תח )ההדגשות במקור(. לדיון בקשר שבין תפיסת   51
הזהות של אחד העם ליחס בין עבר להווה, ראו ר‘ חבלין, מחויבות כפולה: זהות יהודית בין 
מסורת לחילון בהגותו של אחד־העם, תל אביב 2001, חלק ראשון; וכן שגיא )לעיל הערה 38(, 

עמ‘ 190-180. 



דרור ינון / איך להיות יהודי? 382

אינם אפשריים עוד. חוסר האפשרות אינו נובע משלילה או דחייה של חיים אלה 
כחסרי התאמה לעולם המודרני, אלא מתחושה עמוקה שחיים אלה כפי שהוכרו 
)בעיקר על ידי יהודי מזרח אירופה( חוסלו למעשה, ומה שנותר מהם מתקיים על 
זמן שאול. תיאור היחס שבין חוויה זו לבין ביטוייה הספרותיים והתיעודיים ובין 
שני אלה לבין המציאות הוא ודאי מורכב וסבוך. כאן אבקש להפנות את תשומת 
הלב לשני רכיבים בלבד: ראשית, גורמי המשבר אינם מזוהים על ידי כותבים אלה 
כהידלדלות רוחנית־תרבותית פנימית לחיים היהודיים, אלא לעתים קרובות כהרס 
וחורבן ממשיים של קהילות ועיירות לאורך עשורים רבים, וכל זאת לפני השואה. 
בחוויית  מלווה  היהודיים  החיים  של  המסורתיות  המסגרות  חורבן  תחושת  שנית, 
אבל, בעוד בפועל קהילות שלמות המשיכו לחיות את חייהן על פי אותן מסגרות 
מסורתיות. יש לנו כאן, אם כן, חוויה של אי אפשרות להיות יהודי במובן המסורתי 
יהודים רבים חיים  לנוכח מציאות שבה  נגד החיים המסורתיים,  הכרעה  ולא של 

בפשטות את מה שעבור כותבים אלה נחווה כבלתי אפשרי. 
לא ניתן אפוא להסתפק בקביעה הרווחת בספרות המחקר, ש“המתח שבין עולם 
האמונות והערכים לבין תחושת השייכות החברתית, מתח שלא היה יכול למצוא 
את פורקנו, הוא שיצר את הרקע ל‘משבר הזהות‘ של המשכיל העברי שנתפקר“.52 
נדודים  רדיפות,  של  “הרגילה“  היהודית  לחוויה  דומה  לא  זו  חוויה  כן,  כמו 
והשתקעות במקום חדש תוך שימור החיים המסורתיים בהתאמות המתבקשות מן 
המעבר הפיזי. בבסיסה עומדת התחושה ש“העולם“ המוכר השתנה באופן מהותי, 
שמה שהיה אפשרי בעבר איננו אפשרי עוד כעת. גם מבלי לנסות להסביר חוויה זו 
ברצוני למקמה ביסוד הדיון בשאלת הזהות היהודית, ולהצביע על האופן שבו היא 

מבהירה את הפנייה אל ממדי הזמן בדיון זה.53
השורות  מופיעות  שבה  למדן,  יצחק  של  “מסדה“  הפואמה  את  כדוגמה  ניקח 
אלי  אבות  מני  השלשלת/  נמשכת  עוד  השלשלת/  עוד  נותקה  “לא  המפורסמות 
טען  קורצווייל  ברוך  נמשכת השלשלת“.54  עוד  מדורות/  אלי  מדורות  מני  בנים/ 

א‘ לוז, מקבילים נפגשים, תל אביב 1985, עמ‘ 45.  52
איני מבקש לספק כאן תיאור היסטורי או ספרותי מקיף שיבהיר את תחושת חורבן היהדות   53
שעולה מבין דפים רבים באותה תקופה, אבל ביטויי החורבן הם קבועים בכתיבתם של יהודים 
ממוצא מזרח אירופי החל מסוף המאה התשע עשרה, והם מתעצמים סביב מלחמת העולם 
היהודים  חורבן  בספרו:  המצב  על  אנ־סקי  ש‘  של  דיווחו  היא  לכך  אחת  דוגמה  הראשונה. 
בספרו  גם  וראו   ;1936 אביב  תל  )מתרגם(,  ציטרון  ש“ל  א-ד,  ובוקובינה,  גליציה  בפולין, 
 — הרעה  פני  מול  אל  המדוברת,  לתקופה  המתייחסת  הספרות  את  המנתח  רוסקיס  ד‘  של 
תגובות לפורענות בתרבות היהודית החדשה, תל אביב תשנ“ג, פרקים ג-ד. אני מקווה לעסוק 

בפנומנולוגיה של חוויה זו במקום אחר.
כל שירי יצחק למדן, ירושלים תשל“ג, עמ‘ 45.  54
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ששירתו של למדן “]...[ כולה אומרת רציפות. היא תופסת את ההווה רק מבחינת 
ההתגבשות  “נקודת  היא  העם  תולדות  עם  הנפשית  ושההזדהות  בעבר“,  תלותו 
הפיוטית, שממנה צמחה ועלתה הפואימה ‘מסדה‘. אנחנו איננו רק אנחנו. חשיבות 
נודעת לנו רק במידה שאנו יודעים לחיות ולהחיות גם את נטל העבר“.55 לעומתו 
טען שביד שלמדן מציג רק אשליה של המשכיות והמחיר ששולם תמורת אשליה 
“ההשאלה  למעשה  אלו“;  דורות  של  מסורתם  לתכני  הנאמנות  “מחיר  הוא  זו 
המסורתית אינה צופנת בחובה את ההמשך כי אם את השלילה“.56 החוויה שאני 
המאפשרת  ההנחה  את  ושביד  קורצווייל  עם  חולקת  אינה  עליה  להצביע  מבקש 
את קריאותיהם השונות. ההנחה המשותפת להם היא שחווייתו של היחיד היהודי 
ויכול  לגורלו  אדון  חש  הוא  שבה  הכרעה,  של  בצומת  עמידה  היא  התקופה  בן 
לקבוע את דרכו מתוך שיקוליו ונטיותיו: משיכה למודרניות, מאיסה בדת, אימוץ 
היסוד  שחוויית  אלא  למסורת.  מחודשת  מחויבות  דווקא  או  ציונית  אידאולוגיה 
שלמדן מבטא אינה מעידה על עמדה ריבונית שממנה ניתן לברור אופני התייחסות 
אל העבר או ההווה אלא דווקא על היקלעות אל שינוי קיצוני בעולם עצמו שבו 
קשר  ללא  חרב,  זה  שכן  המוכר,  מעולמו  נעקר  ברירה  בלית  עצמו  מוצא  היהודי 
יסוד  חוויית  רקע  על  גישות אפשריות  אינן  והמשכיות  או קבלה  לרצונו. שלילה 
כזו; התחושה היא שבעוד היהודי היחיד טרם חשב על שינוי, סופה רבת עוצמה 
מקובל  מובן  כלל  עוד  אין  שבו  חורבן  מול  אל  אותו  והותירה  עולמו  את  סחפה 
לשאלת השלילה או ההמשכיות. כך למדן מתאר את המצב בפתיחת הפואמה: בית 
מולדתו הרוס, אמו מתה עליו ואחיו נהרג “על דרכי אוקרינה“, “ולא הובא לקבר 
ישראל“. ואז: “אבא — יחידי נצמד למזוזה המתפלשת באפר החרבות/ ועל ‘שדי‘ 
מחולל בדד ידמע תפילה/ ואני -/ בעודי מחשק את נפשי המתפוררת/ בחישוקי 
הגלות,  מסדה“.57  לעלות  הגולים/  לספינת  חצות  עם  ברחתי  אחרונים/  אמץ 
גולים.  בספינת  מועדות  פניו  אוקראינה אלא מסדה שאליה  אינה  למדן,  מבחינת 
החיים היהודיים “הנורמליים“ המיוצגים כאן על ידי האב והמזוזה מתפלשים באפר 
החורבן, וכותרתו של הפרק הראשון “פליט“ מובלטת במילות הפואמה כשלמדן 
נפשי  הנה אשים  לרגליך  הפליט!/  ואבאה  “פתחי, מסדה, שעריך  לדוגמה:  קורא 
עוד  אנה  כי  ורקע מחדש!/  ורקעיה, חשל  סדן סלעיך  המתפוררת — שימי עליה 
אוביל צרור זה מתפורר,/ בנשור גם חישוקיו האחרונים?“.58 חווייתו של הפליט על 
נפשו המתפוררת אינה חווייתו של מי שיזם מעשה של ניתוק והתנכרות אלא של 

ב‘ קורצווייל, בין חזון לבין האבסורדי, ירושלים ותל אביב תשכ“ו, עמ‘ 107-106.  55
א‘ שביד, שלוש אשמורות בספרות העברית, תל אביב 1967, עמ‘ 102-101.  56

למדן )לעיל הערה 54(, עמ‘ 25.  57
שם, עמ‘ 36, אף שהדברים ידועים כדאי בכל זאת להדגיש שהפואמה נכתבה בשנת 1924 ולא   58

לאחר השואה ושאין תיאורים אלו ייחודיים ללמדן כלל וכלל. 
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מי ששרד בעוד שהעולם שסביבו חרב, והאופן שבו תפס את עצמו לפני החורבן 
מפסיק להיות רלוונטי שכן העולם השתנה. כך, למדן ורבים אחרים כמותו אינם 
אירופית(  )המזרח  היהודית  החורבן  במסכת  נוספת  כמערכה  החורבן  את  מבינים 
שהתגובה הרגילה אליה היא נדודים, שיקום והמשך אורח החיים המסורתי; למדן 
מבטא חוויה שבה העולם איננו עוד אותו עולם באמצעות דימוי ההבדלה בין קודש 
משכנות־ישראל  מוארה:  דרכי  חשכת  “היתה  מהותית:  מזה  זה  המובחנים  וחול 
בערו -/‘הבדלה‘ גדולה, אדמה, הדליקתה יד־גורל/ להבדיל במוצאי־עולמות בין 
ישראל לעמים“.59 יד הגורל מדליקה את משכנות ישראל המשמשים כנר הבדלה 

בין העולם שחרב לעולם שבו מוצא עצמו הפליט. 
שורת  “ההכרח“.60  בשירו  אצ“ג  אצל  למצוא  ניתן  למדן  של  לזה  קרוב  תיאור 
שבו  המרכזי  מהבית  לבד  ללכת...“,  היינו  “מוכרחים  היא  בית  כל  של  הפתיחה 
מילות הפתיחה “מוכרחים היינו לשנוא גם את אשר אהבנו“ מובילות אל תיאורי 
הנוף והאקלים ועוינות התרבות הסובבת ליהודים, ואליהם מלווים דווקא ביטויים 
של ערגה ואהבה מצד המשורר. למרות התיאורים המאיימים של היעד שהולכים 
ושוחט“(,  ִסּפרו: הכנעני מתנפל בדרך  )“ִסּפרו: קדחת בציון אוכלת חוליה/  אליו 
חוויית חוסר הברירה שלטת כיוון שלא רק המקום שממנו הולכים עולה באש, אלא 
ָהדלק העבר עד אפר  כל המשמעויות שהוא נושא עמו: “כי מעבר למצחים כבר 
עם כתנות הפסים, עם מטות לבנות, עם חפות/ ובאו והשתטחו למרגלותינו השנים 

ובכו ככלבים נאמנים על אדמת הגויים“. 
הוא  המוות  שבו  הספרים“,61  ארון  “לפני  בשיר  למשל,  ביאליק,  אצל  גם  כך 
לשווא  החופר  לאחרונים“  כ“אחרון  עצמו  מתאר  ביאליק  הדומיננטי.  הדימוי 
לו  וכל שנותר  חיים“,  והלוך לבקש שפוני  “חפור  היהודית  בקבריה של המסורת 
הוא “אבק הקדומים שבאצבעותי“. תיאוריו של ביאליק אינם תיאורים של שלילה 
בוטחת כלפי אורח חיים חי ותוסס שעליו מתנהל ויכוח. מנקודת המבט של האני 
הדובר בשיר, הוא היחיד שניסה עוד להחזיק באורח חיים זה, ולאחר מכן הוא שב 
ומנסה לחפור בקברי המסורת על מנת להציל משהו, אך ללא הועיל. ביאליק אינו 

שם, עמ‘ 33.  59
א“צ גרינברג, בעבי השיר: מבחר שירים, ד‘ מירון )עורך(, ירושלים תשס“ז, עמ‘ 109-108.   60
שיר זה כמו הפואמה של למדן נכתב בשנות העשרים ופורסם בספר אימה גדולה וירח )תל 
אביב תרפ“ד(. כפי שמציין מירון )שם, עמ‘ 299( אצ“ג פסל את השימוש במילה “שואה“ כיוון 
שהציג לדעתו את רצח היהודים באירופה כמין אסון טבע. במקום “שואה“ השתמש אצ“ג 
בצירופים “כרת־גלויות“ או “חורבן־גלויות“ הקושרות את רצח היהודים בהיסטוריה היהודית 
כהמשך למה שקדם לכך. אלא שכל זה נכון לשירת “רחובות הנהר“ שפורסמה בשנת 1951. 

השיר “ההכרח“, שנכתב כאמור בשנות העשרים, מבטא תפיסה אחרת.
כל שירי ח“נ ביאליק, תל אביב תשכ“ו, עמ‘ רד-רח. השיר נכתב בתר“ע )1910(.  61
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מבטא חוויה של התנכרות אלא של אובדן כפוי: “ואני אפרוח רך מקינו משלך/ 
ברשות הלילה ומחשכיו ־־־“. כלמדן אחריו, ביאליק מציג עצמו כ“פליט קברים“, 
וחוסר היכולת לתקשר עם המסורת ואורח החיים שחרב מסתיים בתחינתו “ענוני 

כוכבי־אל, כי עצב אני“. 
של  תיאור  אינה  מבטאים  אחרים  ורבים  שביאליק  מחורבן  הפליטות  חוויית 
המודרני,  העולם  את  שגילה  יהודי  צעיר  של  בנפשו  שמתחולל  פנימי  תהליך 
מוכן  היה  ביהדותו  העומד  שהיהודי  מבלי  הכר,  לבלי  שהשתנה  עולם  של  אלא 
היא  נתונים בה  זו שאנחנו  היטיב להבחין בכך ברדיצ‘בסקי הכותב: “שעה  לכך. 
והתנאים מבית  היסודות  כל  לה.  דומה  אין  לא כדאתמול, לא כתמול שלשום — 
‘הלילות הארוכים‘ הללו חדלו  נתמוטטו.  נתקיימנו כל הימים  ידם  ומבחוץ שעל 
ותחתם באו ימים חדשים ותנאים חדשים; והפחד אשר בלבנו לא שווא הוא שאין 
עולמות מתנגשים:  ושהגענו לעת שבה שני  עוד על אם הדרך —  עומדים  אנחנו 

היות או חדלון. להיות היהודים האחרונים או עברים ראשונים“.62
החוויה, אם כן, היא של הפליט החווה העדר מוחלט של המשמעות המוכרת של 
אינה מתפוררת בגלל שהיהודים  היהדות  יהודי.  נותר  זאת,  ועם  העולם שסביבו, 
מפסיקים לקיימה, אלא היהודים חוזים ביהדות מתפוררת סביבם בעוד הם נותרים 
למנדלי:  ואומרים  השרופה  מעיירתם  הבורחים  הקבציאלים  כמו  ממש  יהודים. 
ולא  יש כאן,  רצונית  אין עוד!“.63 לא התנתקות  וקבציאל  אנו  “אמנם קבציאלים 
“משבר  כאן  יש  אם  “עבר“.  פני  על  “הווה“  לטובת  כהכרעה  אוטונומית  בחירה 

חילון“ אין זה החילון שהוביל למשבר; תוצאת המשבר היא החילון.64 

“שינוי ערכין“, כתבי מיכה יוסף בן גריון, )תל אביב, תרצ“ו(, כרך ב, חלק שני, עמ‘ יח. אבחנה   62
דומה ביחס למציאות החדשה מציע ברנר, הכותב: “עם צורות החיים היהודיות שנתמוטטו 
נפלה גם הדתיות, ולא מפני אי־יכלתה לעמוד בפני איזה רעיונות פילוסופיים חדשים, כי אם 
מפני חולשתה מבפנים. לא בגלל רעיונות מתמוטטת הדת ולא ברעיונות חדשים היא נבנית. 
כי גם מתחילה, כשם שכל החיים היהודיים היו מחודרים דת, כך היתה הדת היהודית מיוסדה 
ונשענת על צורות־חיים ידועות, ובהיכשל עוזר ונפל עזור“ )מצוטט אצל שגיא ]לעיל הערה 
רק  לא  נחווית  שההתמוטטות  להראות  מבקש  אני  מברנר,  בשונה  כאמור,   .)155 עמ‘   ,]38
כפנימית, וגם אינה מתפרשת כרדיפה ושמד שיכולים להתוסף לרשימה ארוכה בהיסטוריה, 

אלא בחוויה שמדובר במשהו אחר שבשלו היהדות במובן המסורתי אינה עוד אפשרית.
מנדלי מוכר ספרים, “הנשרפים“, ספורים קטנים, תל אביב תשכ“ח, עמ‘ ריט.  63

ברור שחוויה זו אינה נחלת הכול. יהודים רבים במערב אירופה לא חשו כך ורבים מן היהודים   64
המאה  סוף  לפני  הרבה  חורבן  חוויית  ללא  המסורת  מכבלי  חוו השתחררות  אירופה  במזרח 
התשע עשרה, בין אם תהליך זה לווה באידאולוגיה משכילית או לא, ובניהם או בני בניהם 
מבחינה  מועטת  שאינה  זו  קבוצה  לדת.  כלל  שייכות  ללא  כלאומיות  ליהדות  שוב  נמשכו 
מספרית מציבה בעיה אחרת לניסוח הזהות היהודית במונחי זמן, כיוון שלא ברור מה יעלה 
בגורל זהותם היהודית אם יפנו לעברם. ודאי שלא ניתן לומר שהם התנכרו אל עברם, אלא 
אם כן נאמר שהם התנכרו לעבר במובן של גישת ההיטמעות בסביבה הכללית של אבותיהם. 



דרור ינון / איך להיות יהודי? 386

למה  מעבר  נוסף  לעיון  ראוי  לעיל  שתוארה  כפי  הפליטות  חוויית  של  תוכנה 
בזהות היהודית  די בכך כדי להבהיר את משמעותו של הדיון  שהצעתי כאן, אך 
של  העקרוני  כחורבנה  המתוארת  שהמציאות  לב  לשים  יש  זמן.  במונחי  המנוסח 
היהדות מוליכה באופן לא מתוכנן לשינוי בטבע התכונה “היות יהודי“. בשימוש 
במונח “תכונה“ איני מייחס מבנה מטפיזי שונה ליהודים ולשאינם יהודים, ואיני 
רומז למהות כלשהי של אינדיווידואלים מסוימים בניגוד לתכונות מקריות אחרות 
שיש להם )כמו גובה או צבע עיניים(, אלא למה שאנו מייחסים לבני אדם בהקשר 

תרבותי. 
שהתפתחה  תובנה  באמצעות  יהודי“  “היות  תכונת  את  כעת  להבהיר  אבקש 
בפילוסופיה של המדע ושל הרוח, וקשורה להבהרתם של ייחוסי נטיות. הדוגמאות 
מייחסים  אנו  מה  וכו‘:  “גמיש“  “מסיס“,  “שביר“,  הם  נטייה  לייחוסי  הרגילות 
לסוכר כאשר אנו מייחסים לו מסיסות? איננו מייחסים לו את היותו נמס אלא את 
האפשרות או היכולת להיות נמס. אך ייחוס אפשרות או יכולת )“מסיס“( אינו זהה 
נטייה  ייחוס  המכיל  פסוק  להבהרת  ההצעות  אחת  )“נמס“(.  בפועל  מצב  לייחוס 
היא לתרגמו לפסוק תנאי מן הטיפוס הבא: “אם X נתון בתנאים C אז הוא Y“ או 
במקרה שלנו: “אם סוכר נתון בתנאים מסוימים )למשל, בתוך מים חמים( אז הוא 
זה הוא שייחוס נטייה הוא למעשה הצבעה  ניתוח  נמס“.65 הרעיון העומד בבסיס 
על חוק או כלל מסוימים שעל פיהם יתנהג האובייקט שאנו מורים עליו. כלומר 
ייחוס נטייה מעיד על ציפייה להתנהגות טיפוסית בנסיבות מסוימות. לעומת זאת, 
יש מונחים המתארים מצב שייחוסם לאובייקט הוא אמיתי או שקרי במידה שאכן 
ייחוס צבע מסוים לשערו  מצב זה מתקיים באובייקט. כך למשל, טענה הכוללת 
של פלוני, אינה מורה על נטייתו, על יכולתו או על התנהגותו המצופה במצבים 
מסוימים אלא על מצב נתון. נקודת המבט שממנה מוצע ניתוח זה היא אמפירית, 
כלומר אנו מתבוננים בנגלה, בהתנהגות. בהקשר הנידון כאן, לגישה זו יש יתרונות 
מסוימים: אין בה התחייבות למהות היהדות, גם לא לתוכן התכונה ואנו אף מניחים 

שמנוע מאתנו לברר את אילן היוחסין של מי שצופים בו. 
מנקודת מבט כזו אפשר להבין כיצד ניתן לזהות יהודי בעולם הנתפס כמסורתי, 
מפולין  יהודי  הבא:  המצב  את  לעצמנו  נדמיין  העולמות“.  “מוצאי  שלפני  עולם 

אף על פי שאין להקל ראש באמור לעיל, דומני שהחוויה המועלית כאן היא חוויה שהפכה 
לה  יש  ולכן  ישירות,  אותה  חווה  במי שלא  גם  הוטמעה  וככזו  ליסודית מבחינה תרבותית, 

השפעה משמעותית על דיוני הזהות. 
 G. Ryle, לצורך ענייננו כאן אני מאמץ את הצעתו של גילברט רייל בנוגע לייחוסי נטייה, ראו  65
The Concept of Mind, London 1949, ch. 5. זו כמובן רק עמדה אחת מני רבות בתחום, אך 
דומני שהיא תואמת מאפיינים חשובים במקרה שלפנינו. לדיון מקיף בעמדות השונות ביחס 

S. Mumford, Dispositions, Oxford 1998 להבנת נטיות ובהשלכותיהן, ראו



387דרור ינון / איך להיות יהודי?

כלשהם  ומסמכים  תעודות  עמו  נושא  לא  הוא  ברוסיה;  המושב  לתחום  מגיע 
המעידים שהוא יהודי; ייתכן שהוא לבוש כיהודי, אבל זה עדיין אינו אומר דבר. 
הוא מגיע לעיירה ונכנס בשיחה עם יהודים ומספר להם שהוא יהודי. כיצד ידעו 
שהוא יהודי? אם תשקע השמש הוא יסור עמם לבית הכנסת להתפלל ערבית. אם 
יציעו לו לאכול דבר־מה ייטול ידיו ויברך. אם יציעו לו מקום ללון יקרא קריאת 
לו  יציעו  ואם  ולראשו,  לידו  תפילין  יקשור  בבוקר  ולמחרת  המיטה  שעל  שמע 
לאחר מכן סעודת חזיר דשנה, יסרב ואף יחשוב שמא מארחיו אינם באמת יהודים. 
“יהודי“ בעולם המסורתי הנו, אם כן, “יהיד“: בהינתן תנאים מסוימים ניתן לצפות 

שיתנהג באופן טיפוסי.66 
בלתי  כמעט  בפעילות  המתבטא  חיים  אורח  היא  מסורתית  שיהדות  העובדה 
פוסקת המקיימת קשר עם מערך סבוך של חוקים וכללים )הלכה ומנהג( מזמינה 
פרספקטיבה כזו. לא רק שיהודי ניתן לזיהוי כך על ידי אחרים )יהודים או לא(, אלא 
שכך הוא אף מזהה את עצמו: זיהויו העצמי כיהודי כרוך בהתנהגויות אופייניות 
בנסיבות נתונות. “יהודיּות“ היא, אם כן, נטייה שביטויה המצוי או הראוי מספק לה 
את מצעה. אלא שבחוויה שתוארה לעיל, הזיהוי העצמי כיהודי באמצעות ביטוי 
כך  השתנה  העולם  עוד;  אפשרי  אינו  טיפוסיים  התנהגות  אופני  של  פוסק  בלתי 
הזיהוי  זאת,  ועם  עוד,  קיימות  אינן  להתממש  אמורה  זו  נטייה  שבהן  שהנסיבות 
בטבע  גם  שינוי  כן,  אם  עמו,  מביא  העולם  שינוי  בעינו.67  נותר  כיהודי  העצמי 
מצב  להיות  הופכת  היהודיות  נטייה,  כייחוס  “יהודי“  הכינוי  מהבנת  היהודיּות: 
קבוע שאינו מותנה בביטויים נגלים. למתבונן החיצוני נגלה המחזה הבא: המובן 
המסורתי של היהודיות אינו מספיק עוד לזיהוי היחיד כיהודי — אין זה כלל יוצא 
דופן שיחיד כלשהו לא יפעל על פי דפוס התנהגות מצופה בנסיבות נתונות, ועדיין 

יזדהה ויזוהה כיהודי. 
מוסבר  להיות  יכול  אינו  יהודים  המוני  של  התנהגותם  באופני  העצום  השינוי 
על ידי ייחוס אינדיווידואלי של שלילה אידאולוגית כלפי המסורת שעדיין נהגה 

מן הדוגמה ניתן לראות שאין ביטוי אחד לנטייה “יהיד“ אלא רבים. אפיון זה אינו יוצא דופן   66
בקרב נטיות. דוגמה לכך היא הנטייה “גמיש“ שגם היא מתבטאת באופנים רבים כמו מתיחה, 

כיווץ, קיפול, קפיציות וכו‘.
למשל  כך  מאוד.  רווחת  חוק  דמויי  לכללים  הכפוף  שלם  חיים  כאורח  היהודיות  תפיסת   67
]...[ שכל דרכי החיים של אישיה,  ברדיצ‘בסקי מתאר זאת: “וכי יש עוד אומה אחת בעולם 
משעת יציאתם מרחם ועד נשימתם האחרונה, יהיו נמשכים והולכים כמו אצלנו על פי נוסח 
אחד? ]...[ אמנם כן, מיני נמלים אנחנו ולא בני־אדם; מיני ברואים אנחנו, שנשמעים דור דור 
לתפקיד מיוחד ולחוק דתי שאינו חותך חיים תמיד“ )כתבי מיכה יוסף בן גריון ]לעיל הערה 
62[, עמ‘ נט-ס(. עתה דמיינו נמלים שִקנם נחרב ושלא ניתן לשקמו באופן עקרוני, והרי הם 

עדיין נמלים! זוהי, בדימוי פשוט, בעיית הזהות העולה מתוך החוויה המתוארת.
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באותו זמן כפי שהיא נוהגת כיום, ואולי יש להתחיל מן השינוי הרדיקלי שהתחולל 
כיהודי.  מהזדהותו  היחיד  את  הרחיק  לא  ולכן  בהם,  תלוי  שאינו  באופן  סביבם 
ניתוח זה עשוי להסביר אנומליה אחת בקיום התרבותי היהודי המודרני הקשורה 
יהודי הפך את הלאומיות  לענייננו. המהפך שגרם לשינוי מהותי בתכונת ההיות 
על  כלל  בדרך  מתפתחת  קולקטיבית  תרבות  ייחודי:  למקרה  המודרנית  היהודית 
מסוימת.  טריטוריה  החולקות  אדם  בני  קבוצות  של  טווח  ארוך  היסטורי  רקע 
וכו‘, אבל השתייכות לתרבות אינה נזקקת  זו מולידה תרבות ומנהגים  היסטוריה 
של  קשר  אינו  תרבותית  להשתייכות  מעשים  בין  והקשר  אינטנסיבי,  כה  לגילוי 
חוק. הצרפתי מזוהה כך בדרך כלל כיוון שהוא דובר צרפתית וחי בצרפת. שתיית 
צרפתי  היותו  את  קובעים  אינם  מהעבודה  לביתו  בדרכו  באגט  וקניית  אפריטיף 
ובכל מקרה גם אם הוא עושה זאת ועוד דברים רבים אחרים אין זה נובע ממילויו 
של ציווי. במקרה היהודי, התכונה )כמצב ולא עוד כנטייה( קדמה לאוסף התנאים 
בהיסטוריה  כמובן  מצויות  לכך  הסיבות  תיווצר.  שהיא  מנת  על  להבשיל  שצריך 
דת  כבני  בני העם  היחסי של  הליכוד  כגון  היהודים  הלאומית הלא־טיפוסית של 
שהחריבה  הסופה  ואולם,  ובשפה.  בטריטוריה  בהכרח  תלויה  שאינה  משותפת 
את אורח החיים המסורתי הותירה קבוצה זו כיהודים מבלי שהדת שקודם קבעה 
זו. העמדה הלאומית חתרה אל  את שייכותם ההדדית תוכל עתה לקבוע שייכות 
טריטוריה ושפה משותפות שבה יפתחו היהודים, בתהליך היסטורי ארוך, תרבות 
פסיכולוגי  יצור  הוא  שהאדם  היות  זאת,  עם  האחרות.  התרבויות  ככל  משלהם 
והיסטורי, שינויים בדפוסי חשיבה והתנהגות לעולם אינם מוחקים כליל זכרם של 
דפוסים קודמים. וכך, התרבות היהודית היא אולי היחידה שבה יש הסכמה רחבה 
גם  כן  פי  ואף על  נקבעת על בסיס מוצאו,  יהדותו של אדם  שמבחינה פורמלית 
כשברור שפלוני הוא יהודי מבחינת מוצאו, אך ידוע שאינו שומר מצוות, השאלה 
“אם כך במה אתה יהודי?“ תיתפס כלגיטימית. השאלה הזו נראית לגיטימית אף 
זו  ואכן שאלה  ומשונים.  שונים  צידוקים  מיני  לה  צורך להמציא  הרואה  לחילוני 
היא הד לטבעה של היהודיות כנטייה שיש לבטאה באופן גלוי ועל פי כלל דמוי 

חוק ולא כמצב, כפי שקם ונהיה לאחר “מוצאי העולמות“.
שינוי זה מאפשר לנו לראות שהחותם הטראומטי, שהותירה הסופה שהחריבה 
את העולם היהודי, הוא הבחנה חדה בין שני אופנים של הזדהות יהודית: האחד 
מאופיין בפעילות הכפופה לכללים; ואילו השני אינו מציב שום דרישה. ההבחנה 
הזו היא העומדת בתשתית ההבחנה העקרונית בין “עבר“ ל“הווה“. העבר מזוהה עם 
היהודיּות כנטייה שהכרח לבטאה באופן מתמיד, ואילו ההווה מזוהה עם היהודיות 
כמצב נתון. אם ניתוח זה מסתבר, הרי ניתן להבין כעת מדוע רווחת ההבחנה בין 
עבר להווה בדיון על הזהות היהודית, אף שבחינת מובני הזמן )הקיומי והיומיומי( 

מגלה שבסיס הדיון אינו יציב. 
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ניתן גם להבין מדוע אחד מביטויי הניתוק הכפוי מן ה“עבר“ כלומר מן  כעת 
כפעילות  היהודיות  של  מחודשת  להחייאה  בתביעות  מצוי  כנטייה,  היהודיות 
ב“הלכה  תובע  ביאליק  כך  או מחויבות כלשהי.  נורמה  מתמדת הקובעת לעצמה 
רצוננו  את  בהם  לצקת  דפוסים  לנו  יּוַּתן  מצוות!  עלינו  והעמידו  “בואו  ואגדה“: 
הנִגָר והרופס למטבעות מוצקות וקיימות. צמאים אנו לגופי מעשים. תנו לנו הרגל 
והרגל הלכה מרובה מאגדה בספרות. אנו כופפים  עשיה מרובה מאמירה בחיים, 
את צוארנו: איה עול הברזל? מדוע לא תבוא היד החזקה והזרוע הנטויה?“68 וכך 

גם רוטנשטרייך המבקש לשמר תבנית יסודית של ההלכה:

היהודי המודרני עשוי למצוא טעם וצידוק לדביקות ביהדות לא משום שהיא 
ומחשבתיים  רעיוניים  אלמנטים  בה  שטמונים  משום  אלא  נתונה,  מערכת 
שיש להם משקל לגביו. האלמנט העיקרי של ההלכה והיהדות בכלל הוא, 
שהאדם נדרש לתת דין וחשבון על מעשיו. מתן דין וחשבון זה אינו מעמד 
חד פעמי בבחינת עמידה לדין בבית־משפט, אלא התרחשות רציפה ומתמדת 
בכל משך חייו של האדם. הוא נדרש לעצב את חייו הממשיים כך שמתן דין 
טעם  למצוא  מסוגל  החילוני  היהודי  גם   ]...[ תמיד  מתוכם  ישתמע  וחשבון 
בהשקפה כזאת, שהרי מדובר כאן בהשקפה הדורשת מן האדם מאמץ מתמיד 
לעצמו  ימצא  ההלכה  של  זה  יסוד  רעיון  נורמות.  לפי  החיים  עיצוב  של 
זהים  יהיו  אלה  שביטויים  הכרח  ואין  המודרני,  בעולם  חדשים  ביטויים 
לאותם המצויים בהלכה כמות שנמסרה לנו על ידי יוצריה. הקשר למסורת 

יוכל להתהדק, תוך כדי השינויים בה, ברוח ההשקפה שנידונה לעיל.69

שביד מציג עמדה תובענית יותר המשמרת את היחס לעבר באמצעות עיסוק מתוך 
מחויבות במקורות הטקסטואליים כשלשלת אחת המתחילה ממתן תורה והמאצילה 
על כל המקורות הנלמדים: “היהדות היא תורה. ראשיתה במתן תורה וכל יצירה 
תלמוד,  ומשנה,  מקרא  היא  “היהדות  ומפרט:  תורה“,  היא  גם  אותה  שהמשיכה 
העיון  ספרות  השו“ת,  ספרות  ולתלמוד,  למקרא  הבינים  ימי  פרשנות  מדרשים, 
הספרות  לרבות  מקצועותיה  לכל  החדשה  הספרות  ואף  והקבלית,  הפילוסופית 
היפה, עד כמה שהיא נסמכת על המקורות הקודמים ומתיחסת אליהם“.70 גם כאן, 
הדגם של יהודיות כנטייה שהכרח לבטא עומד בבסיס הבנתו של שביד את תכונת 
ה“היות יהודי“: “היהדות לא תתקיים אלא אם כן תמשיך התורה להיות תורה לעם 

כל כתבי ח“נ ביאליק, תל אביב תש“ט, עמ‘ ריג.  68
רוטנשטרייך )לעיל הערה 10(, עמ‘ 53.  69

שביד )לעיל הערה 19(, עמ‘ 91.  70
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את  ביצירתו  ימשיך  כן  אם  אלא  כיהודי  עצמו  את  ימצא  לא  והיהודי  בה,  החפץ 
התורה כתורה“.71 

העברית,  התרבות  בבסיס  שעומד  מתח  הוא  ל“יהודי“  ה“יהיד“  שבין  המתח 
או  הצדקה  זוקקת  נורמליות  על  המחשבה  שעצם  בכך  מאופיינת  זו  תרבות  ולכן 
כותב:  הוא  ברנר  אצל  היהודי  הקיום  חיוב  את  מציג  שגיא  כאשר  כך  התנצלות. 
לשאלה  החיוב  שאלת  את  הופכת  היהודי  החיוב  ביסוד  שעומדת  “האפוריה 
או  אידיאות  על  להסתמך  ניתן  לא  שוב  ממנה.  להתחמק  אפשר  שאי  אקטואלית 
תיעלם השאלה. משמע,  וחתומה שבמסגרתה  יצוקה  על מסורת  או  על טקסטים, 
לחייב את הקיום היהודי פירושו לחייב באופן מתמיד את שאלת המשמעות של 
דגל  שברנר  היהודית  שבעובדתיות  הנורמליות  לצד  כך,  אופקו“.72  ואת  זה  חיוב 
בה, כלומר הבנתה כמצב ולא כנטייה, נורמליות זו שבה מיד להיות פרובלמטית: 
במקום שהיהודי יקבל את מצבו באופן מובן מאליו, ויתבונן בתנאי חייו וסביבתו 
נידון  הוא  מידתי,  מקום  בהן  תופס  “יהודי“  התואר  ששם  חייו  לשאלות  כמוצא 
להיוותר ברמה ראשונית זו עצמה ולחוש שלא בנוח עם נקודת המוצא שלו. זו אולי 
עמדה פילוסופית־תרבותית מעניינת, אבל נקודת מוצא קשה ליצירת זהות אישית 
שוב  להפגין  הצורך   — כנטייה  היהדות  תפיסת  של  עקבותיה  הן  אלו  ותרבותית. 
ושוב במעשה ובאומר את הנאמנות לנורמה כלשהי, אלא שבניגוד לזמנים עברו, 

המשימה הפכה לקשה וסבוכה כיוון שאין שום נורמה שאליה אפשר להתאים. 
מכל האמור לעיל עולה ששאלת הזהות המתנסחת במונחי זמן אינה אלא הבנת 
קיום  כצורת  מובן  ה“עבר“  טיפוסית.  פעילות  של  אינטנסיבי  כביטוי  היהודיּות 
כזו )ללא התחייבות דווקא לתכנים הממשיים שצורה זו הכילה בעבר(, שפירושה 
הזהות  שאלת  ניסוח  להראות,  שביקשתי  כפי  אך,  ביהודיות.  אינטנסיבי  עיסוק 
באמצעות היחסים שבין ממדי הזמן והניסיון להצביע על חובה קיומית לפנות אל 
העבר, הנן בעייתיות. האם סביר לתבוע שהיהודי יהפוך ממי ששיווה את ה‘ לנגדו 

תמיד, למי שמוטל עליו לשוות את העבר היהודי לנגדו תמיד?

שם, עמ‘ 95.  71
שגיא )לעיל הערה 38(, עמ‘ 190.  72




