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 על הספרות
 ?מה� תפקידיה של הספרות

 ? לספק הנאה פשוטה לאלו הנהני� ממנה

העוטפי� דבריה� בעלילות וחרוזי� כדי , אולי אמורה היא להיות שופר� של מטיפי� ומחנכי�

 ? שיתקבלו בקרב צא� מרעית�

 ?להרחבת אופקי�? לפעילות אינטלקטואלית עשירה? ודה היא להוביל לחוויה תרבותיתיתכ� שיע

אפשרות להינשא על גלי הדמיו� למחוזות ?  מת� מקו� מפלט מהעול� הזה על כל תחלואיו�ושמא 

 ?כלי ריפוי למצוקות הנפש? קסומי� ומאושרי�

. יות והתרבותיות הראשונותבשאלות אלו עוסקת האנושות למ� היו� שבו הועלו היצירות הספרות

היווני� הקדמוני� הציגו עבורנו את שאלות המהות הראשוניות המלוות עד היו� את החברה 

וה� ביחס לקביעת הקריטריוני� להגדרתה , ה� ביחס למחקר אודות מניעיה� של היוצרי�. הקוראת

, עת על שאלות יסוד אלו נתנו את הד–מבקריו וחכמיו ,  דור דור ודורשיו–ומאז . של ספרות איכותית

 .והעלו את תשובותיה�

שלא רק , כמדומני. אינני מסוגל ואינני חפ" להביע דעה ובוודאי שלא להכריע בשאלות מ� הסוג הזה

 כבת למשפחת �שהיא , אחת מתכונותיה היפות של הספרות. ג� אי� זה רצוי, שלא נית� להכריע בה�

כאילו תוהה היא על . ל כל אלו החפצי� להכירה מפעילה את קסמיה באופני� שוני� ע�האמנות 

ודרכ� היא משתלטת  על אישיותו עד , מזהה היא אצלו את נקודות תורפתו, קנקנו של המשתד� התור�

 ייתפס במלכודת העומק –השני , האחד ילכד ברשת של יופיה החיצוני. שלא יוכל להסירה ממנו

 יהנה כ� סת� מזו המוכנה לספר לו על �ישי  ושל. המחשבתי או באתגר המוסרי שהיא תציב בעבורו

,  נסיכה של ממש–אכ� . ובכ� להפיג במעט את שממונו ובדידותו בעולמו, לשת# אותו בחוויותיה, חייה

 .ומחזרי� רבי� לה

יסכימו רבי� שאחד מסימני ההיכר של ספרות טובה הוא בהצלחתה לפתוח משהו בלבו של , ע� זאת

ומהווה עד יו� הישג חשוב ליוצר שהצליח , ניתרג� ללשונות רבותהקטרזיס היווני . הקורא בה

תסעיר  , מחזאי� וסופרי� עמלי� רבות כדי ליצור יצירה שתרגש, משוררי�. להעמידו ביצירתו

 תעביר את הקונפליקט והמצוקה מעולמ� של גיבורי –ובעיקר , או תגרו� להזדהות והערצה, ותקומ�

 לפגוע –שינויי אקלי� תרבות דת ושפה , יחו ימי� ומדבריותלא יצל. העלילה לעולמו של הקורא

קשובי� , הספרות חפצה להפו� את קוראיה לרגישי� יותר: במכנה המשות# התרבותי האוניברסאלי

 .יותר ונכוני� להתמודדויות ע� העול� המורכב בו אנו חיי�

 

 הדיון על הספרות העברית
  דר� � על סמ� אותו מכנה משות# �ית� לראות בה הא� נ? מה מקומה של הספרות בתו� העול� הדתי

 '? לעבודת ה
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אלכסנדר זיסקינד (ר "על שאלה זו נית� ללמוד מחליפת מכתבי� מעניינת שנערכה בי� הסופר אז

שם אני בן אדם " �ר שא# להפריד בי� תפקידיה של הספרות הכללית  "  אז1.ה קוק"לראי) 'רבינובי"

אשר ממנה הוא ציפה לדברי� , לבי� הספרות העברית, "נעדר ממניככל בני האדם ואין דבר אנושי 

 :אחרי� לחלוטי�

, פה אני רוצה למצוא פתרון לא לשאלות זמניות. כי אל היכל הקודש אני רוצה להיכנס, אז אני חולץ את נעלי

לות שישימו לי כנפיים לע, רוצה אני למצוא שם דברים. הנוגעות לפנימיות נשמתי, אלא לשאלות נצחיות

' מר, למצוא שם איזה ניצוץ מישעיהו רוצה אני. למעלה מהשמיים הנמוכים שנטו על ראשינו המטריאליסטים

גבורי אמונה היו . אין לישראל גבורה אלא באמונה  …ם"מהרמב, יהודה הלוי' מר, שמואל הנגיד' מר, עקיבא

ובאמונה אנו יכולים לעשות חיל גם , באמונה נבראה ספרותנו הגדולה שירשנו מאבותינו. אבותינו מימי עולם

כי רק היא ,  כל הדברים הטובים שבהם תלויה הצלחת אומתנו אינם אלא רק סניפים לאמונה…לימים יבואו

וכל שלשלת החכמים והסופרים שקמו , כמו שידע עזרא הסופר, אם רק ידעו את תעודתם, והסופרים. משגבנו

כי בני , להזכירנו בכל מעשה לאומי שאנו עושים, יום היהדות צריכים הם לדאוג בשביל ק–לנו עד הדור הזה 

וקרניים משם יצאו להאיר ,  ואז תשוב הספרות להיות היכל הקודש…יוחנן בן זכאי' נכדי ר, משה אנחנו

 ".אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"ולחמם את כל הלבבות באור אמונה ודעת 

 :ובתקיפות, ה דחה את הדברי� על הס�"הראי

קשה היה . בדרישתך מאת ספרותנו שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות, אדוני מחקת את הסאה, ר מדאייות

. הנטולים מן החיים יצאו מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותך, לי להאמין שדברים כאלה

 .של הגלות שעודנה מפרכסת בנשמתך" טומאה הרצוצה"אבל מצאתי את הסיבה של מחיקה זו ב

 מורך זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים לא פחות …מארת אלהים היותר נוראה של הגלות היא מורך הלב

ובפנים ידועים עוד יותר , והוא מזיק לראשון לא פחות. ממה שהוא מתפשט על כל החוג של החיים החומריים

רצוצות ושורות שאינן , גידל לנו נפשות דלולות" כפתור נחושת"הפחד מכל . ממה שהוא מזיק את האחרון

והפחד מכל ספר העומד מחוץ לתחום . גם לכשתבוא, וחיים מעשיים גם של גאולה וישועה, יכולות לקבל אור

שאינן , מדלדל את חיינו הרוחניים ובורא לנו נשמות חלושות, שהגלות יכולה לסמנו, הצר של מושג הקדושה

עלינו בברקים מאירים וחודרים בדרך תחייתנו העתיד להאיר , יכולות לקבל את האומץ של האור הרוחני

 …בארץ האבות

 :והדגיש הרב קוק את מרחביה הראויי� של הספרות לדידו

מוסר מחקר , הלכה ואגדה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה: הספרות שלנו תוכל לכלכל בקרבה את הכל

יבור הנם עומדים במדרגה וצרכי הצ,  שכחנו שהשאלות הזמניות הנם צרכי ציבור גדולים ואדירים…והגיון

ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי , "נבראת בשביל ישראל"שגם היא , אחת עם לימוד התורה

אחרי שמתקן אותם לפי , אל תוך ספרותו, עם חי סופג את כל מה שדרוש אל  תוך כורתו. השתתפות הספרות

 )ר. ע–ההדגשות שלי  (…תנאי חייו המיוחדים
                                                           

507�502' עמ, מאמרי הראיה,  "על דבר הספרות" מתו� 1 
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 2".קדושי�"�ולאו דווקא בהקשריה ה, ה לספרות"ית רבה ייחס הראי חשיבות דת�א� כ�  

 :אומר הרב קוק במקו� אחר, של הספרות" נפשי"�בהתייחסות ברורה יותר לתפקיד ה

המוטבעים בעומק הנפש , ציורה וחיטובה עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים, הספרות

עוד יש חובה על , הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועלוכל זמן שחסר עוד גם שרטוט אחד . האנושית

  3.עבודת האמנות להוציאו

 

 'קריאה בש� ה

ומסתפקת על פי רוב במת� , מכירי� אנו את דרכה של התורה החוסכת בתיאורי רגשות ולבטי�

אי� בכ� כל עקירה של מהל� נפשי עצמאי אותו עובר הקורא בעת ,     בר�4.האינפורמציה ההכרחית

ומגורש , "איכה"מפחד שאלת ' בורח הוא במסתרי ג� העד� מפניו של ה. יאת המאורעות המסופרי�קר

מתבייש ונבו� עומד הוא ע� קי� שלא היטיב שאת . הוא יחד ע� אד� וחוה בלהט החרב המתהפכת

וחיוור ומזיע משתר� הוא בדר� אל . ומתקשה לקבל אחריות על קול הדמי� הצועקי� מ� האדמה

נטולת רגשות , לא תיתכ� קריאה אדישה. לנוכח העול� החרב לנגד עיניו, ע� נח, פתח התיבה

 .והרהורי� בשבילי המקרא

מתפלא ומערי" הוא את רבי מאיר הקורא לאשה המגורשת מביתה .  על אחת כמה וכמה–ל "ואצל חז

ושפל יחד חבול ומ,  מתגלגל הוא במורד המדרגות הירושלמי–ומנגד , להתיז רוק שבע פעמי� בעיניו

מתמלא ברחמי� ואהבה על רבי עקיבא המבטיח הבטחות לאשתו על ירושלי� של זהב . ע� בר קמצא

ל כלל "חז. ונעלב ונפגע עד עמקי נשמתו ע� המכוער במפגש ע� רבי שמעו� ב� אלעזר, בעליבות הגור�

ברו ובי� ומוליכי� את הלומד בדר� של רגישות והקשבה בי� אד� לח, לא מנסי� לטשטש את העקבות

 . אד� למקו�

 עשוי הוא למצוא עני� רב ב �עת יבוא לומד התורה בשעריה של הספרות הכללית טעו� באות� מטעני� 

ובסערת גבורה של כל , בהרגשת כל מרגיש, ובהגיונות כל חושב, בדמיונות כל משורר, רעיונות כל סופר "–

יצרי� , שחיתות, והעמידה מול עריצות, �הקונפליקטי, העלילות החדשות שיפרסו לנגד עיניו 5555."גיבור

. ויחדדו את כלי ההתמודדות האנושיי� אות� ינק בגירסא דינקותא,  יציתו את דמיונו�וכיוצא באלו 

אשר אי� ש� שמיי� , אלוקי� בעול� חילוני' ג מידותיו של ה"מעתה יידרש ליל� בדרכיו ולדבוק בי

 .שגור על פיו

                                                           
 –צרי� להראות את הדר� אי� נכנסי� אל הטרקלי� …": צמאו� לאל חי"ברי� במאמר  באופ� מפורש  יותר נאמרי� הד2

, בכל צמח ופרח, בכל חי ורמש, בכל רוח ונשמה, בעול� בכל יפיו והדרו, השער הוא האלוהות המתגלה בעול�. דר� השער

בדמיונות כל , ות כל סופרברעיונ, בכשרונות כל שיח, ובהדרת המאורות, בשפרירי שחק, בי� וגליו, בכל גוי וממלכה

 )ר. ע–ההדגשות שלי ', קיט' אורות עמ(. בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור, משורר ובהגיונות כל חושב
בהמש� עומד הרב קוק על דר� הקדושה שבה צריכי� הדברי� . 'ג' עמ', עולת ראיה ב,  הקדמה לפירוש שיר השירי�3

 .במסגרת זו אי� ברצוני לעסוק בנושא מגבלותיה הדתיות של האמנות והספרות. בהלהיעשות ומי ה� הראויי� לעסוק 
אשר אי� בלשו� הכתוב כפשטו ביטוי להלכי הנפש של אברה� ויצחק באות� ,  עקידת יצחק– דוגמא מפורסמת לכ� 4

 .את החללי� ממלאי� בעלי המדרש והפיוטי�. שלושת ימי� טעוני� ונשגבי�
5
 .2לעיל הערה  
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 מסוגל אד� שקיבל עשרת הדיברות משחר נעוריו להזדהות הא�? הא� יעמוד במשימה נכבדה זו

מבלי לאבד את האבחנה הברורה בי� אמת וצדק , הזדהות אנושית אמיתית ע� רסקולניקוב הרוצח

תו� כדי ידיעה , בעל הארמו� האומלל, כלו� מסוגל הוא להבי� לליבו של זאברודסקי? לחטא ועונשו

הא� ישכיל לחדור מבעד ? יצולת השואה הבודדהשנוכל זה כמעט והשתלט על חייה של לנה נ

 ?לפשטותו של סיפורו של הירשל ולחדור לתהומות נפשו המסובכת

ומאתגרות את המורה שנועד להנחות את תלמידיו , שאלות אלו ניצבות בפני קורא הספרות באשר הוא

ומר והחמיצו א� הסתפקו בח" הספיקו את כל החומר"אוי לו למורה שתלמידיו . בלימוד עדי� שכזה

 . את ההתפתחות האישית הכרוכה בדר� זו

בי� ישראל , בי� אור לחוש�, אי� קל מלהבדיל בי� קודש לחול.  ניצב אתגר נוס#–ולקורא המאמי� 

בענ# של בשמי� , לש� כ� יש להצטייד ברביעית של יי�. לעמי� ובי� יו� השביעי לששת ימי המעשה

לראותה ללא נר , עו� ממתיקות  הקדושה בתו� החולהרבה יותר מורכב ומסוב� הוא לט. ובנר

', חציו לה", הדיכוטומיה היא פתרו� קל וזמי�. ולחתו� בברכה בש� ומלכות, ולהריחה ללא בשמי�

פתרונו של רבי אליעזר מאתגר הרבה . יהושע פתרו� מעשי לסדר היו� של החג'  מציע ר– 6"וחציו לכ�

למצוא את חג " לכ�"כיצד תצליחו במציאות שכולה , " לו לכ�או כו', או כולו לה: "יותר את תלמידיו

. ' ובמסעותיו קרא בש� ה, התורה מספרת על אברה� אבינו שנסע הלו� ונסוע הנגבה'?                    ה

הכוללת ' כיצד יכול להשתלב הלימוד בספרות במרק� עבודת ה'? הא� מסוגלי� אנו לקרוא בש� ה

 ?של התלמידי�

אי� לנו עני� לחבוש כיפה על ראשו של . � בהחלה מלאכותית של קדושה על מה שאינו קדושאיננו חפצי

א� אי� זאת אומרת שהקריאה . ולא לעטור את זרועותיו של דוסטוייבסקי בתפילי�, שיקספיר

 ?הא כיצד. בכתביה� מחויבת להיות מנותקת מעולמו הרוחני של יושב בית המדרש

 

 זכרונות

   7. האסוציאציה–)במבט ראשו�(מש בכלי חשיבה ילדותי לש� כ� ברצוני להשת

והדימוי שנוצר לה בקרב החברה , משמשת לרוב במשחקי הילדי�? "מה זה מזכיר לי  "�השאלה 

בהתבוננות שניה נוכל לראות אחרת את . הבוגרת הוא כשל אינסטינקט חוויתי חסר משמעות של ממש

ב את הידיעה או החוויה החדשה במכלול הידיעות למעשה זהו ניסיו� של האד� לשל. פני הדברי�

 :שאלה זו מקיימת מספר תפקודי� בזמ� קצר ביותר. והחוויות הקיימות

  בחינה עצמית על מה שקיי� בי טר� נחשפתי למידע החדש–א 

  בחינת משמעותו של המידע החדש והשוואתו למה שקיי� כבר–ב 

  8אישיותי שילוב של המצב החדש בתו� הדיסק הקשיח של –ג 

פעמי� רבות במהל� סדר היו� , במודע או שלא במודע, כולנו פועלי� בדרכי� אסוציאטיביות

ולעתי� ה� מהוות בסיס לתהליכי� , לעתי� אלו אסוציאציות שטחיות וחסרות משמעות. השגרתי

                                                           
 .ומהווה פרפרזה בלבד,  תואמת במודע לפשט הסוגיהלאהקריאה של דעת רבי אליעזר להל� :  ביצה טו בבלי6
 .החבר, זיכרה, תסמי�:  מספר תרגומי� אפשריי� למונח שעדיי� לא נתקבלו בקרב הציבור7
 לשנות את האישיות ולעצבה מחדש,  עוצמתי במיוחד,  עשוי מידע החדש– לעתי� 8
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משו� שזהו , איננו רשאי� לזלזל בכלי זה. חשובי�  שנעבור באופ� אקטיבי או פסיבי בעקבותיה�

 . ומניע משמעותי להתפתחויות באישיותנו9,מנגנו� של בקרה והתחדשות מתמדת של תודעתנו

לאחר הלימוד המעמיק . ברצוני להציע להשתמש בכלי זה כנדב� נוס# במהל� לימוד הספרות

הא� היצירה מעוררת ,  רצוי להפנות שאלה מנחה אל התלמידי�� 10והעצמאי של היצירה הנלמדת

במידה ותינת� תשובה ?  מזכירה לה� משהו דומה או מנוגד מתו� מקורותינוהא� היא? משהו אצל�

מכא� יועבר . וינסה לעודד את הנזכר בהיזכרותו,  יקפו" המורה על המציאה כמוצא שלל רב�חיובית

 . א� משמעותי למדי–השרביט לחברי הכתה לדיו� ספונטאני 

י� תינתנה תשובות כאלו שאינ� מספקות או לחילופ(במצב השכיח יותר לא תינתנה תשובות חיוביות 

ברצוני להציע מקורות זמיני� שעשויי� לעזור למורה ביצירת ).  לדיו� משמעותי בכתה

ובכ� להעמיד את החבורה ,   מטרת המקורות ליצור מפגש מעני� בי� העולמות11.האסוציאציה

 . � קודש לחולומבלי לערער על המבדיל בי, מבלי לשפוט ולפסול. הלומדת בהשוואה מאתגרת

עשוי הוא לקרב את הקורא ליצירה החדשה . דומני שהרווח העשוי לבוא ממפגש שכזה הינו דו כיווני

שהרי מתמודדי� . לגיבורי� הרחוקי� בעלי השמות המוזרי� ועול� המושגי� הבלתי מוכר, והמנוכרת

להפכה .  של תורה עשוי הוא להרי� קרנה–ומאיד� . ה� בשאלות הקרובות לשאלות המעסיקות אותנו

 .ולגלות בה פני� חדשות שלעתי� לא הבחנו בה�, לאנושית ואוניברסאלית בעיניו של התלמיד

ע� זאת אי� . וקשורה  בתהליכי� הקוגנטיביי� של המוח, האסוציאציה מוגדרת כמהל� של למידה

היא לענות על בשילוב זה יכולה . רגשיי� ואינטואיטיביי�, ספק שהיא ג� יונקת ממקומות חווייתיי�

 . המתבלטי� באינטליגנציות שונות, צרכי� של תלמידי� רבי�

והקורא הוא זה שיוצק לה את , מודרני בו מקבלת היצירה את קיומה בעת קריאתה�בעול� פוסט

כפי .  חשוב מאד  שחווית הקריאה תהיה עוצמתית ומשמעותית ככל שנית�–תכניה והופכה לרלוונטית 

 יתרונה של האמנות על פני המציאות הקונקרטית הוא בעובדת � רבות שקבע אריסטו לפני שני�

באפשרותה לעסוק בקודי� האנושיי� להתנהגות החורגי� מגבולות הזמ� והמקו� . היותה רב פעמית

 .  הנקודתיי�

מעבר לדמויות והסיטואציות הספציפיות העולות ביצירה זו : את המורה מעסיקה שוב ושוב השאלה

ואות� ראוי . השאלות האנושיות הקיומיות: ותשובתה? שאר בתודעתו של הקורא מה נ–או אחרת 

 . תאמי��בגויי�  ) ג�(חכמה , לברר בבית המדרש ומחוצה לו

 

 הלכה למעשה
                                                           

מוב� .  במאגרי המידע העולמיי�GOOGLEמנגנו� זה היא סריקת� המתמדת של מנועי החיפוש של  האסוציאציה שלי ל9

 .שמנוע החיפוש האנושי משוכלל ורגיש לאי� שיעור על זה המתוכנת
או לשלבה במהל� הלימוד ולאו ,  כפי שאציי� בהצעות המצורפות לעתי� מומל" להשתמש באסוציאציה דווקא כפתיח10

י הטקסט "ולא לפגוע בלימודה המקצועי ע,  חשוב להקפיד ללמוד את היצירה כשלעצמהא�. דווקא בסיומו

 . האסוציאטיבי
וממילא אינ�  מהוות בהכרח חלק ממהל� העיבוד ,  אי� אלו אסוציאציות אישיות של הלומדי�– חיסרו� מאס# זה  ברור 11

 באחד – כ� אני מקווה –הנמצאי� , מוכרי�אשתדל לבחור במקורות פשוטי� ו,  לפיכ�.  האישי שלה� ליצירה הנלמדת

בבלי פסחי� ד# קכ עמוד ,  הוא נזכר–כשמזכירי� לו " ( מדכר–וכי מדכרו ליה "בבחינת , ממעגלי התודעה של התלמידי�

 )ב



 8

 :על פי תוכנית הלימודי� של משרד החינו� נדרשי� התלמידי� ללמוד יצירות ממספר סוגות

 .מחזות  ורומני�, סיפורי� קצרי�, י חכמי�מדרש, שירה עברית  מודרנית, שירת ימי הביניי�

. מבית המדרש" רחוק "�במאס# זה אשתדל להתמקד בהעמדת מקורות דווקא לסוג היצירות ה

ג� סיפורי בית המדרש . לשירת ימי הביניי� ולמדרשי החכמי� אי� צור� שנכיר  קרובי� בבית המדרש

רתי לאפשר את הקישור והדיו� דווקא סביב מט. של עגנו� וספריו של הרב חיי� סבתו יסתדרו בלעדינו

 .יצירות שעולמ� הפנימי של יוצריה� אחר ושונה

אינני מתכוו� להציע ניתוחי� . אשתדל לבחור מספר יצירות מכל סוגה ולהציג לה� מקור נלווה

אציע דר� שילוב . א� כי יתכ� שבמהל� הדברי� אעלה נקודות הנדרשות לדיוננו, ליצירה הנלמדת

 . ושאלות מכוונות לדיו� משווה, ל המקור התורניאפשרית ש

ולעתי� ברעיונות או בשאלות , לעתי� במבנה, לעתי� תסתמ� ההיזכרות על נקודת דמיו� בעלילה

אלא רק לפתח , לא נתיימר להציע אחידות או זהות בי� השתיי�. המתעוררות בקריאת היצירות יחדיו

 .נקודות דמיו� לש� דיו� משת#

כיוו� שכל דבר שהופ� לשגרה מאבד ,  מומל" להשתמש באופ� קבע בדר� זולאדעתי חשוב לציי� של

א� טעימות מזדמנות לאור� הלימוד עשויות  לשפר את אווירת הלימוד ואת . מקסמו ומחדשנותו

 .איכותו

התהלי� המוצע לא . סובייקטיבי�וכאמור בסיס הגישה הוא אסוציאטיבי, אינני מציג מתודה מדעית

לפיכ� מנטרלי� אנו . י ציבור הלומדי�"פ� של היצירות הנלמדות כי א� בדר� קריאת� עיתקיי� בגו

טובה או , אי� בבית ספרנו אמיתית ושקרית. מראש כל גישה שיפוטית לאיכותה של האסוציאציה

 .ויצירתית, מחדדת, מרגשת,  מעוררת יותר או מעוררת פחות–כי א� , רעה

ה� במה שנוגע לבחירת המקורות וה� במה ". כזה ראה וקדש"מוב� שאי� בהצגת דברי� אלו משו� 

ברצוני לראות בתוכנית זו הזמנה למורי� לפעול בדר� זו על פי הגישה . שנוגע לדר� העיסוק בה�

 .המתאימה לה� ולתלמידיה�

 אשמח מאד א� יתגלגל 12) .יסודי–על (המאס# נבחר ככלי עזר למורה במוסדות החינו� הדתיי� 

 .ויעשו בו שימוש ראוי, � של מורי� המלמדי� בבתי הספר הכלליי�המאס# ג� לפתח

 . והיה זה שכרי–וא# א� אנשי� שאינ� עוסקי� בהוראת הספרות ימצאו עני� בדר� ובמקורות 

 

 כמי� הפני� לפני�

 .נסלול את הדר� בה נל� בעקבות הש� שקראנו לה, לסיו� המבוא

    

  13"ב ָה(ָדם ָל(ָדם  ֵּכן ֵל-ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים "

 

  .התחבטו חכמי� ופרשני� בפתרונו? מה רצה ללמדנו שלמה המל� במשלו משל זה

                                                           
כדי לאפשר נגישות ,  אשתדל להתרחק ככל הנית� משאלות המצויות במחלוקת  בקרב הציבור הדתי על גווניו השוני�12

לפיכ� אשתדל להימנע ג� מבחירת יצירות העשויות להיות בעייתיות עבור חלק מ� המורי� . עוני� בכ�לכל מי שמ

 .והמוסדות
 יט ,  משלי כז13
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 :פירוש פשוט ונאה מצאנו בדבריו של בעל המצודות דוד

 

 , כמו דרך המים מראים את הפנים בדומים להפנים המסתכלים בה 

 ,  עצבות-ואם עצבות ,  שוחקות-אם שוחקות 

 . תרע גם היא -ואם רעה  ,  ייטיב גם לבו-ם לבו טוב על חבירו  א, כן לב האדם לאדם

 

�ובעצבנו,  תשחק–בשחקנו , אותה מראה בראשיתית הקיימת מבריאת העול� משתפת עמנו פעולה  

 .תיעצב

אלא מזדהה ונוטלת חלק ממשי , אינה רק כלי המשק# באופ� ויזואלי את הבעות פנינו, כביכול

 .בתחושותינו ומצבי נפשנו

א# ה� יתאימו את דרכ� לדר� , דע ל� שא# בני האד� נוהגי� באותה מידה: ומחדש החכ� מכל אד� 

 . שנוהג בה� חבר�

הרי שאצל בני האד� יחלחלו הדברי� עד , א� בעוד שבמי� משתקפי� הדברי� רק דר� בבואת הפני� 

 .לטוב ולרע, לליב�

 

 :בשיקו# מדויק לדר� בה יבחרו ה�ל שא# ריבונו של עול� נוהג בבריותיו "כבר לימדונו חז

 

: ומקיים אתה עליהן , ומשלם אתה לבני אדם כל אחד ואחד איש כמעשיו, ודן אתה לבני אדם איש כדרכיו... 

 14.במידה שאדם מודד בה מודדין לו

 

  15".דברה תורה כלשו� בני אד�: "כלל נקוט הוא בידינו, אמנ�

לא , לא נפלאת היא מאתנו ולא רחוקה.  מישראלומסורה לכל אחד ואחד, תורתנו תורת נגלה היא

 . בפינו ובלבבנו לעשותה, כי קרובה אלינו מאד, בשמי� היא ולא מעבר לי�

 ? הא� פניה שוחקות אלינו א� עצובות–ונבח� , ובשל כ� נתבונ� בה במעשינו שבכל יו� ויו�

 ?                    הא� ליבה טוב אלינו או חלילה רע                                                                 

 

חפצי� ה� להשיב לשאלתו הקדומה של . חכמי בית המדרש שוקדי� מיו� היווסדו על התבוננות זו

 :אלוק�

 

                                                           
 . ח"אליהו רבה פי 14

לאחר שנבדיל אל# (כלו� יכולה מערכת היחסי� שבי� אד� לחברו לשק# ? "מראה הפוכה" הא� קיימת ג� �ישאל השואל 

(ַמְרִּתי " ):כג, ז(ישיב לו שלמה המל� במגילת קהלת שלו ?  ממערכת היחסי� שבי� אד� למקו�מעט מזעיר) אלפי הבדלות

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאלִֹקים ֶאת , ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי, ְלַבד): "כט, ז, ש�(זאת ועוד . מבינתנו'  נשגבות דרכי ה," ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני-ֶאְחָּכָמה 

ולפיכ� קשה ,  בחשבונותיו הרבי� סוטה לא פע� האד� מדרכו הישרה של בוראו,"ְקׁשּו ִחְּׁשבֹנֹות ַרִּביםְוֵהָּמה ִב, ָה(ָדם ָיָׁשר

 .למצוא השתקפות למעשי האל בדרכיו של זה שנברא בצלמו
 .ועוד רבי�,  בבלי ברכות ד# לא עמוד ב15
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 16"?ֱאלֶֹקיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמך ' ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה"

 

 .באהבה, לקיי�לעשות ו, לשמור, ללמוד וללמד, בכל דרכיה� מנסי� ה� לדעת

 

שואלי� שאלות ועוני� , א# ש� יושבי� חכמי�', ובעול� הספרות אשר אינו נושא בגלוי את ש� ה

לעשות , לשמור, ללמוד וללמד, א# ה� חפצי� לדעת. משוררי� שירות ואוגדי� אגדות, תשובות

 .באהבה, ולקיי�

שייטיבו פניה� וליב� לאד�  �הצד השווה שבה� , ולא ראי זה כראי זה, וא# שלא ראי זה כראי זה

 .השוחק עימ�

 

 . נית� ליבנו לטוב ולרע, א� נבחי� ג� באלו העצבות, בעיונינו נשתדל להתבונ� בעיניי� שוחקות

 

לבחו� את השתקפות בבואתה של תורה , ברצוננו להציע התבוננות של פני� אל פני� ולב אל לב

 .בעולמ� של בני אד�

וכנגד� שמחות והתרגשויות הנובעות , צוקות וחרדות משותפותמ, נציע בדברינו סיפורי� דומי�

 . ממעיינות קרובי�

.  ואלו פני� משתקפות בה�, לאיזה כלי נשאבו, נקפיד לדעת מה מקור� של המי� בה� אנו מתבונני�

 :חנינא' כפי שדרש ר

 

 ?וכי מים פנים יש להם : חנינא ' אמר ר". כמים הפנים לפנים"

 17.כך לב האדם לאדם,  אדם נותנן בכלי ומסתכל בהן והן נראין לך מה המים הללו- אלא  

 

 

 : נישא את תפילת הדר� שיעלה בלימודנו מעט ממה שדרשו חכמינו על הפסוק שהצבנו לנגד עיננו

 

 הא ,)שניי�(תרי -" בפנים ",)שניי�( תרי -" פנים ",)ד, דברי� ה(" ' פנים בפנים דבר ה: "חנינא בר פפא ' תני ר

  ,)הרי ארבעה פני�(אפין ארבעה 

 . פנים מסבירות לאגדה, פנים שוחקות לתלמוד, פנים בינוניות למשנה, פנים של אימה למקרא

 , "כמים הפנים לפנים: "ינאי' יעקב בר' נחמיה בשם ר' ר

 , ותלמיד אינו רוצה ללמוד, יש לך רב רוצה ללמד, בנוהג שבעולם

 , ורב אינו רוצה ללמד, תלמיד רוצה ללמוד

 , והתלמיד רוצה ללמוד,  הרב רוצה ללמד,)אבל כאן(ברם הכא 

                                                           
 יב,  דברי� י16
 .ז" מדרש משלי כ17
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 18.מקרא משנה תלמוד ואגדות

                                                           
 . מסכת סופרי� פרק טז הלכה ג 18
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 19191919יב מחפוז'  נג!אחרי עשרי� שנה 

 )נית� ללימוד במסגרת היחידות הבסיסית והמשלימה, סיפור קצר(

  20.כתב סיפור יפה ונוגע ללב העוסק בנושא הנקמה, יב מחפוז' נג� חת� פרס נובל �הסופר המצרי 

, להלובה�מקדיש את חייו לנקמה ב, שוליה בשכונת שארדחה שבקהיר, שרשארה: תמצית העלילה

 21.אשר השפיל את כבודו באופ� בלתי נסלח לפני עשרי� שנה

וברוע לב הכריח , הופיע לפתע אותו ראש כנופיה ע� חבר מרעיו, בליל כלולתיו ע� זינב כלתו היפה, אז

את כל תחינותיו של השוליה חסר . משו� שהוא רצה לשאתה, אותו לגרש את הכלה באופ� מיידי

, כמקובל בעול� זה. וכבודו העצמי, אשתו, ובהשפלה רבה שלל ממנו את נכסיו, האוני� דחה בבוז

הוא עבר לאלכסנדריה וש� בעמל רב הקי� חבורה . הקדיש מעתה ואיל� שרשארה את חייו לנקמה

 .נקמתו ולהשיב לעצמו את זינב ואת כבודו האבודשל בריוני� שתעזור לו בבוא היו� לנקו� את 

ובאכזבתו הגדולה לאחר שמתברר לו שלהלובה , הסיפור מתמקד בדרכו של שרשארה חזרה לשכונה

 החמצה בגלל –ברובד הפשוט . עתה מתברר לו שחייו היו החמצה אחת גדולה. מת לפני מספר שני�

 החיי� לנקמה הייתה טעות שלמענה איבד  הקדשת–א� ברובד עמוק יותר , שאיחר את מועד הנקמה

המפגש ע� האלמנה זינב רק ממחיש עד כמה לא הייתה . את כל מה שיכול להיות טוב ויפה בחיי�

 . והנקמה הייתה אשליה שטיפח לעצמו לשווא, קיימת דר� חזרה הרואית

 .בסיו� הפתוח של הסיפור לא יודע שרשארה לא� יפנה עתה בדרכו

                                                           
 . ספריית פועלי�,סיפורי� ערביי� – בתו� 19
לפיכ� בחר להציג .  יש הטועני� שמגמתו של הסופר פעיל השלו� הייתה להביע תמיכה בתהלי� השלו� ע� מדינת ישראל20

.  כיסוד הרסני–) ובמיוחד לאחר מלחמת ששת הימי�( התופס מקו� כל כ� מרכזי בתודעה הערבית �את ער� הנקמה 

א� זו אינה מתממשת ולפיכ� מאבד הוא את , יגה את הגיבור המושפל התאב לנקמההסיטואציה שיצר מחפוז מצ

 .לא נתייחס בעיוננו זה להקשרי� פוליטיי�. המשמעות לנקמתו ולחייו
אחרי עשרי� "נמלי" לעיי� ג� בשירה של לאה גולדברג הנקרא .  הסופר בחר בש� זהה של סיפור מפורס� מאת או הנרי21

 : ת המתאימות מאד לסיפורו של מחפוזובו מופיעות שורו" שנה

 .משני עברי התהו� של הרס ואימה/שני אנשי� זרי� , אכ�, שני אנשי�..."

 .לא עוד נאמר היו� אותה תפילה עצמה/      אפילו על קברי מתינו היקרי� 

 ,לגיונות של ימי� לבני�/      שני מנייני� של שני� 

 .שממהשהיו למדבר /      שני מנייני� של שני� 

 אי� לדעת מי האש�! /      אל תתחיל  למע� הש�

 ואני אשמה/ אתה אש� :      כתמיד

 ,השני� אשר זב דמ�/      כ� מוטל ביננו הזמ� 

 ...תהא נשמתו צרורה/ הזמ� ,      המת היקר

 ,כאויבי� אחרי הקרב/      ואנחנו משני עבריו 

185�184' עמ, ו"תל אביב תשכ, ספרית פועלי�, � ומאוחרמוקד".     (ואי� כפרה/      ומתינו בשדה הקרב ( 
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 : והלא כבר ציוותה התורה מפורשות ? נו ולנושא זה מה ל�ישאל השואל 

 22!' ֲאִני ה, ְו(ַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ְּבֵני ַעֶּמָך

התבוננות בתורה עצמה תבהיר שאותו מצווה הכיר בכ� שתכונה מושרשת זו אינה נעלמת כה , אמנ�

 שנאה ונקמנות מפעפעי� מבעד לציוויי� כדוגמת אדי� מרירי� של. מהר מתו� החברה האנושית

 הרוב" תחת השונאוכ� לעזור לחמור של , האויבהחובה להשיב את השור או החמור אל הבעלי� 

 בעת השנואה קדרה דומה מבעבעת ג� תחת האזהרה מפני אפליה לרעה של הבכור ב� האשה 23.משאו

ווי על הקמת ערי המקלט עבור הרוצחי�  והרי היא גועשת וגולשת על גדותיה בצי24,חלוקת הירושה

 25.בשגגה מפני גואלי הד� המבקשי� נקמה

ל יש מקומות "בפיה� של חז. א� איננו רק בבחינת מתבצרי� ומתגונני� מפניו של אותו יצר אפל

 :שהוא ראוי ורצוי

 

 : ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק ...

 .אינו תלמיד חכם -כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש 

 !" לא תקם ולא תטר: ")והרי כתוב( והכתיב 

26...)אותו פסוק כוונתו לממונות(ההוא בממון הוא דכתיב 
  

 

המקור הנבחר להשוואה .  א# עיוננו זה יהיה מורכב יותר–מכיוו� שהתמונה הולכת ונעשית מורכבת 

יתכ� ונבחי� ,  של שאלת הנקמהא� כשנתבונ� בו מחדש בהקשר זה, מוכר לכולנו עוד מסיפורי הגננת

 .ורב הסתו� בו על הגלוי, שהוא כלל וכלל אינו חד משמעי

יתכ� שנאל" בדרכנו זו לפתוח אוז� קשבת למצוקתה של דמות אשר משחר נעורינו היה לנו למורת 

איש ת� ויושב "�נקפיד על כ� שאהבתנו ל.  עשו–הלא הוא , "איש יודע ציד איש שדה"�כוונתנו ל. רוח

 . לא תקלקל את השורה� יעקב אבינו �" הלי�או

 :נעיי� נא בסיפור השפלתו של עשו

 

                                                           
 יח,   ויקרא יט22
 ה�ד,  שמות כג23
  יז�טו,  דברי� כא24
בהמשכה של אותה הפרשה מצווה התורה על כ� שלגואל הד� תהיה קדימות בביצוע עונש . ואיל�' פסוק ט,  במדבר לה25

כמו כ� פוטרת ). גואל הד� אינו רוצה בכ� או שאינו מסוגלאלא א� כ� (שרצח במזיד ) שהורשע בבית הדי�(המוות ברוצח 

 .התורה את גואל הד� שהרג את הרוצח בשגגה מחו" לעיר המקלט
לבי� ,  המשקפת חוסר עלבו�–בהמש� מחלקת הגמרא בי� התנהגות כלפי חו" . ' כג עמוד א–' בבלי יומא כב עמוד ב26

 . כל זאת טר� התפייסות. ת הנקימה והנטירה המאפשרת א–" דנקיט ליה בליביה "–התנהגות פנימית 

): 'שער ג(לכ� התייחס רבינו יונה  בספר המוסר  שערי תשובה ? מה� הדברי� האחרי� מממו� המאפשרי� נקימה ונטירה

 ".אבל א� יבקשו ממנו מחילה יעבור על מידותיו... אבל על דברי גאוה ובוז ודרישת רעה מותר לשו� הדברי� על לבו"

ה היא "הרי שכשאר היא מיוחסת להקב, � שמעבר לכ� שהנקמה הותרה לתלמידי החכמי� בנסיבות מסוימותחשוב לציי

כ� מתפללי� אנו בשירו של יו� רביעי את שירתו של בעל מזמור . הופכת להיות ער� חיובי ואחת מדרכיו להנהגת עולמו

 .  ב,  במדבר לא–למשל , ציגיו לנקו� את נקמתומאת נ' לעתי� דורש ה!".       ל נקמות הופיע�א' ל נקמות ה�א: "ד"צ
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 :ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי <ְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק (ִביו ְוֵעָׂשו (ִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו

 :ֵבא ְל(ִביו ַוּיֹאֶמר ְל(ִביו ָיֻקם (ִבי ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָךַוַּיַעׂש ַּגם הּוא ַמְטַעִּמים ַוָּי

 :ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק (ִביו ִמי (ָּתה ַוּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנָך ְבכְֹרָך ֵעָׂשו

 ַהָּצד ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָואַֹכל ִמּכֹל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגדָֹלה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא

 :ַּגם ָּברּוְך ִיְהֶיה

 :ִּכְׁשמַֹע ֵעָׂשו ֶאת ִּדְבֵרי (ִביו ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ְל(ִביו ָּבֲרֵכִני ַגם (ִני (ִבי

 :ָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתָךַוּיֹאֶמר ָּבא (ִחיָך ְּבִמְר

 ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי 

 :ַוּיֹאַמר ֲהלֹא (ַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה

 ֶאת ָּכל ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתירֹׁש ְסַמְכִּתיו ַוַּיַען ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלְך ְו

 :ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני

 :ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל (ִביו ַהְבָרָכה <ַחת ִהוא ְלָך (ִבי ָּבֲרֵכִני ַגם (ִני (ִבי ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו קֹלֹו ַוֵּיְבְּך

 :ּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָה(ֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעלַוַּיַען ִיְצָחק (ִביו ַו

 :ְוַעל ַחְרְּבָך ִתְחֶיה ְוֶאת (ִחיָך ַּתֲעבֹד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך

 כֹו (ִביו ַוִּיְׂשטֹם ֵעָׂשו ֶאת ַיֲעקֹב ַעל ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲר

 27 :ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל (ִבי ְו<ַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב (ִחי

 

 נפנה נא לרגע ראשינו ונבחי� �בתו� החרדה הקיומית לגורלנו , במנוסתנו על נפשנו יחד ע� יעקב אבינו

הרודפת אחרינו בדרכנו זו , "הגדולה ומרה עד מאד"נזדעזע מצעקתו . בעשו הנושא קולו בבכי

" ויעקבני זה פעמיי�  "�כלו� תחושתו המתבטאת בטענתו ? הא� לא נבי� לליבו. ומאיימת להרגנו

 ? הא� לקיחת הבכורה והברכה אינה מציבה אותו במקו� מושפל עד עפר? אינה כנה

כלפיו עשו הוא איננו יודע מה חש . שנה נשוב ע� יעקב ומשפחתו העניפה לארצנו) ואחד(אחרי עשרי� 

).           ו, לב( "ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֶניָך": במטרה, ולפיכ� הוא שולח אליו מלאכי� שיספרו לו על מצבו, עתה

 ):ז, לב(אות� שליחי� חוזרי� ובפיה� הפתעה 

 "ָּבאנּו ֶאל (ִחיָך ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם הֵֹלְך ִלְקָראְתָך ְו<ְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו"

 ):ח, לב(  א� שתיקת� רועמת מדי עבור יעקב 28, את מטרת בואו של עשו ומלוויואיננו יודעי�

                                                           
 . ציוני� סתמיי� יכוונו מעתה לספר בראשית.מא�ל, פרק כז 27

לא הרי פעולתו בצו אמו של יעקב איש ת� ויושב אוהלי� להשגת הברכה האלוקית לזרעו . שוב נבדיל בי� הטהור והטמא

כהרי אותו נוכל מרושע וגס רוח בסמטאות קהיר הבז לכבוד , )א# א� היו שביקרו אותו על דר� פעולתו(הנבחר של אברה� 

 .כוונתנו לעקוב אחר קווי הפעולה של הדמות המושפלת בחפשה נקמה. האד� ומשפילו עד עפר
 ומצאת ח� בעיניו � באנו אל אחי� אל עשו "):ח�פסוקי� ז(� מצא דווקא כוונות חיוביות בבואה של המשלחת " הרשב28

זהו . הול� לקראת� וארבע מאות איש עמו לכבוד�, א מתו� ששמח בביאת� ובאהבתו אות�וג� הנה הו, כאשר אמרת

י שהראה "שאעפ,  בלבו� ויירא יעקב".   ורא� ושמח בלבויוצא לקראת�הנה הוא ) "יד, שמות ד(וכ� ג� . עיקר פשוטו

 ".הוא לא האמי� שמחשבת עשו לטובה אלא לרעה, לשלוחי� כי לכבודו מתכוי�
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 "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לו"

 . נער� יעקב אבינו לדורו� תפילה ומלחמה

� "ְוִהֵּנה (נִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך"):טו, כח(על א# ההבטחה שקיבל בראשית דרכו    

 ): יב, לב(חרד הוא חרדה אמיתית לגורלו 

 ".ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד (ִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי ָיֵרא (נִֹכי אֹתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים"

 29. הלכו ודרשו הדרשני�–את מה שסת� הכתוב ? מה באמת תכנ� עשו

 30. בפניה עומד יעקב אבינוולדממה המבעיתה, א� אנו נישאר נאמני� לפשוטו של כתוב

צולע ,  מדדה יעקב–ולאחר שרייתו ע� מלא� האלוקי� ויוכל לו , לאחר הכנותיו המרובות לטוב ולרע

 :למפגש המאיי�, על ירכו

 

 ַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו <ְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש 

 .(ה ְוַעל ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹותַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵל

 ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁשָֹנה

 )ב�א, לג ( ְוֶאת ֵל(ה ִויָלֶדיָה <ֲחרִֹנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף <ֲחרִֹנים

 :אשו�ש� נפשו בכפו וצועד את הצעד הר, מגלה יעקב מנהיגות, ולאחר דאגתו האחרונה למשפחתו

 

 ,)ג, לג( "ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו <ְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד (ִחיו"

או , "את אחי� תעבוד "�הא� , אלו מברכות האב הזק� תתממש עתה? כיצד יגיב עשו למחווה זו

 ?"על חרב� תחיה "–חלילה 

 . חתו בנקודת זמ� זוקשה להפריז בעוצמת המתח בו שרויי� יעקב ומשפ

                                                           
 .והוא נוהג ב� כעשו,  אתה נוהג בו כאח�"  וישובו המלאכי� אל יעקב לאמר באנו אל אחי� אל עשו" : כ� למשל29

, מה הוא עשוי על ארבע מאות איש,  כעמו–" עמו"שמעו� ב� לקיש אמר '  ר�"  וג� הול� לקראת� וארבע מאות איש עמו"

אי� : אמר ,  ממצרי�)רשות ליטול מס( לו אוגרמי לוי אמר הל� ונטל' ר. כ� כל אחד ואחד מה� עשוי על ארבע מאות איש

וא� לא אגיד לו הבא , א� אצליח מוטב(אי לא אנא אמר ליה איתי מכס ומ� גו כ� אנא קטיל ליה , יכלית ליה הא טבות

: באו ואמרו ליעקב שנאמר, אותה שעה הלכו השלוחי� וראו את עשו שיש עימו גיבורי� מזוייני�)... ומתו� כ� אהרגנו, מכס

, היו עמו) מלכי�(מלכי� קשורי כתרי� ' ת: שמואל בר נחמני ' אמר ר? "וארבע מאות איש עמו"מהו , "וישובו המלאכי�"

 ).בראשית רבה  פרשה עה... (ראשי גייאסות היו עמו' ינאי אמר ת' ר, היו עמו) מושלי מדינות(אפרכי� ' ויש אומרי� ת

בו נתכנה " איש הציד"הכינוי המקראי . דמותו של עשו במדרשי� רבי�ל את "דר� מדרש זו תואמת לדר� שבה עיצבו חז

נדגי� א� מתו� הפרשה שהבאנו לעיל . עשו זכה בפיה� לפרשנויות רבות אשר טיב כול� הוא הפיכתו לרשע ואכזרי

צו אר, תבשילו אדו�,  הוא אדו��' ארצה שעיר שדה אדו�': "  מדרש הצובע את דמותו בגוו� אדו��מבראשית רבה  

" ויצא הראשו� אדמוני "�הוא אדו�  , בלבוש אדו�, פורע ממנו אדו�, לבושיה� אדומי�, גיבוריו אדומי�, אדומה

ארצה "'  דכת�ארצו אדומה , )ל, ה"בראשית כ(' וגו" הלעיטני נא מ� האדו� האדו�"' ותבשילו אדו� שנ, )כה, בראשית כה(

אנשי חיל "'   שנ�לבושיה� אדומי� , )ד, נחו� ב(, "בוריהו מאד�מג� גי"'  שנ�גיבוריו אדומי�  , "שעיר שדה אדו�

מדוע אדו� "'  שנ�בלבוש אדו�  , )י, שיר השירי� ה" (דודי צח ואדו�"'  שנ�פורע ממנו אדו�  , )ד, נחו� ב" (מתולעי�

   )". ב, ישעיה סג(' וגו" ללבושי�
 ? י עשו המופיעה בסופה של פרשת וישלח כלו� משווה הוא לנגד עיניו את אותה רשימה מפחידה של אלופ30
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 , קשה ג� לדעת מה חשב עשו עד עתה

 31: את האח התאו�–והשנאה , המקו�,  מעל מחסומי הזמ��א� תגובתו מחבקת 

 

 )ד, לג( "ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו"

 

כביכול מצליחי� האחי� להתעל� .  יגע כלל במה שאירע אזנושא השיחה לאחר כל השני� שחלפו לא

היכרות בי� בני המשפחה . ולהתרכז א� ורק בהווה ובעתיד, מ� הפצע הפעור שותת הד� מ� העבר

 .וגינוני כבוד והערכה הדדיי�, המתאחדי� לראשונה

 ):יז�ט, לג(ואי� מקו� אשר יכיל את שניה� ומשפחותיה� , אמנ� ברור לשניה� שזהו מפגש חד פעמי

 

 :ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב (ִחי ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך

  ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב <ל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי 

 :ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶניָך ִּכְראֹת ְּפֵני ֱאלִֹהים ַוִּתְרֵצִני

 :י ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני ֱאלִֹהים ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל ַוִּיְפַצר ּבֹו ַוִּיָּקח ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִת

 :... ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלֶנְגֶּדָך

 :ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה

 ".ּו ָעָׂשה ֻסּכֹת ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹותְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית ּוְלִמְקֵנה

 

 . בדרכ� שעירה–ולמעשה נפרדי� אנו מעשו ופמלייתו לעד , נפרדי� האחי� לדרכ�

 . הורגלנו מגרסת ינקותנו לקרוא בסיפור זה על גבורתו של יעקב אבינו

 ): טכ, לב(אומ" ליבו ואמונתו סייעו בידיו לממש את ברכת אלוקיו , חכמתו

 !ַוּתּוָכל, ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאלִֹקים ְוִעם ֲאָנִׁשים"

 

 ?כיצד נתייחס אל התנהגותו של עשו בפרשה זו

 32?הא� נטע� שעשו נהג כ� בשל פחדו מיעקב ומאלוקי אבותיו העומד מאחוריו

 ?ושמא הייתה פה הכרה שלאחר מעשה בהעברת הבכורה והברכה לראוי לה�

 
                                                           

בראשית רבה (כ� למשל , ל התלבטו הא� לתת אמו� מלא בהתפייסותו של עשו"חז.  נצמדנו כדרכנו לפשטי המקראות31

בכל מקו� שאת מוצא כתב רבה על : שמעו� ב� אלעזר' אמר ר, נקוד עליו' וישקהו' 'וגו' ויר" עשו לקראתו'" : )פרשה עח

כא� לא כתב רבה על הנקודה ולא נקודה רבה על , נקודה רבה על הכתב את דורש את הנקודה,  את הכתבהנקודה את דורש

,  זה בכה על צוארו�' ויבכו, 'אלא מלמד שביקש לנשכו? א� כ� למה נקוד עליו: יניי' אמר ר, מלמד שנשקו מכל לבו, הכתב

הלכה : ש ב� יוחי אומר"ר. שלא נשקו בכל לבו,  נקוד עליו �' וישקהו'כיוצא בו : ..."ומפורס� יותר".  וזה בכה על שיניו

 ). ספרי במדבר פיסקא סט" (אלא נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו, בידוע שעשו שונא ליעקב
לאד� שזימ� ? למה הדבר דומה, משל של יעקב ועשו: דאמר רבי לוי... 'כראות פני אלוקי� ותרצני': "  כפי שדרש הדרש�32

ידע ליה : אמר, טע� תבשיל זה שאני טוע� כתבשיל שטעמתי בבית המל�: אמר לו,  והכיר בו שמבקש להורגואת חבירו

 ). בבלי  סוטה ד# מא עמוד ב) (לא יהרגני, יפחד, ידוע לו המל�". (מיסתפי ולא קטיל ליה, מלכא
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 33.שאולי נתקשה לקבלה עלינו בקריאה ראשונה, ותיתכ� א# אפשרות שלישית

 .יתכ� שעשו אכ� ויתר על יצרו העז לנקו� ולהשיב את כבודו

 כלו� מסוגלי� אנו לפתוח פתח בנפשנו להערי� את המאמ" הנפשי העצו� �א� נכונה אפשרות זו 

 ?הנדרש מעשו להתנהגות אצילית  זו

העולה  ,"ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך, ֶיׁש ִלי ָרב (ִחי"  �כלו� מובנת מאליה היא השלמתו ע� המציאות החדשה 

 !ממצב בו לכאורה לא נדרש לכ� כלל וכלל, דווקא מעמדה של יתרו� צבאי ברור

היכ� גנז את דמיונות הנקמה האכזרית שהגה ? להיכ� ניתב את משקעי השנאה והמרירות רבות השני�

 ?במוחו עד לאותה העת

 

 נידרש מחדש לשאלה האנושית הקדומה בדבר יכולתו של האד� �פוז שלמקרא סיפורו של מח, דומה

 . לשלוט ביצר הנקמה

אל עבר ) אות� אש וזע� בה� כילה את עצמו(נישא מבטינו מעיניו רושפות האש והזע� של שארשרה 

 ): ד, לג(דבריו הנשגבי� של רבי שמשו� רפאל הירש בפירושו לפרשתנו  

יכולה חנופה להביא לידי ". ויבכו" המילה האחת –עדות לכך . של עשורגש אנושי טהור בקע מליבו , אכן

נשיקה זו ודמעות אלה מראות גם את עשו כבן בנו של . הפורצות ברגעים כאלה, אך לא לידי דמעות, נשיקה

היאך עלה בידו להשתלט על כל התפתחות , שאם לא כן, מן הנמנע שעשו היה רק פרא איש ציד. אברהם

, אך גם עשו יניח קמעא קמעא את החרב מידיו. לא יכשירו לכך, הכח הגס לבדו, ערטילאיתהחרב ה? אנושות

באיזו מדה גברה בלבו , ודווקא כלפי יעקב תינתן בידו הזדמנות להראות. יותר ויותר הוא יתן מקום לאנושיות

 . הרי אין כאן אלא פקחות, בשעה שהחזק מכבד את זכויות החזק. תורת האנושיות

  –ומשליך מידיו את חרב התוקפנות , נופל על צוארי החלש, כדוגמת עשו כאן, שהחזקאך בשעה 

 .רק אז מתגלה שצדק ואנושיות ניצחו בלבבו

 

                                                           
ולאחר נהרות של דמי , )13הערה (ל "י בספרי הנ" ובוודאי יקשה עלינו עד מאד לנהוג כ� לאור המורשת שהותיר לנו רשב33

 .  אחינו שזרמו בשבילי ההיסטוריה מיד� של אלופי עשו לדורותיה�
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 34343434  גי דה מופס�!בואטל 

 ). במסגרת היחידה הבסיסית או המשלימה, מופיע במסגרת הסיפורי� המתורגמי� הקצרי�(

גור# ביבי� העובד קשה לפרנס את )  כוכב יפה–פתית בצר( גיבור הסיפור אבא בואטל :תמצית העלילה

. בואטל מתאר את צערו על כ� שהוריו לא נתנו לו להינשא לבחירת ליבו).  ילדי�14(משפחתו העניפה 

הוריו לא אפשרו . הסיפור מוקדש לדר� בה פגש משרתת כהת עור רצה לבוא עמיה בברית הנישואי�

 : ש שזו הייתה החמצת חייובואטל מרגי. את הנישואי� בשל צבע עורה

 . בשום דבר, מאז לא היה לי עוד עניין בשום דבר"

 ". גורף ביבים–שום אמנות לא התאימה לי ונעשיתי מה שנעשיתי 

המדגישי� את הפערי� בי� , לכלו� וניקיו�, במהל� הסיפור עולי� ניגודי� חריפי� בי� שחור ולב�

מחריפי� את העוול הנגר� לאותה אוכלוסייה ובכ� , המוסכמות האנושיות לבי� המצב הריאלי

 . הסובלת מ� הדעות הקדומות

המתחילה , אחת הנקודות המעניינות בסיפור היא דר� התייחסותו של בואטל עצמו אל אותה אשה

 : בפליאה והשתאות כאל בעל חיי� מעול� אחר

 

מי משתי הבריות הוא מסתכל ולא ידע בוודאות ב, מיד נחלקה  תשומת ליבו של בואטל בין העוף ובין האשה

 ביתר השתאות ועונג

 

 : מתו� שנחש# לצדדיה האנושיי�, והופכת בהדרגה להערכה ואהבה

 

שתחילה נדהם בהיווכחו כי דעותיה של כושית זו הן כדעותיהן של בנות , ובואטל, נעשו ידידים של ממש

 וחשק בה עד כדי כך שביקש אהבה שבעתיים, הדת והמנהגים, העבודה, שהיא מכבדת את החיסכון, הארץ

 .לשאתה לו לאשה

 

אינו מחויב  לכל חוקי השוויו� בי� המיני� ,  בצרפת�19שחי במחצית השנה של המאה ה, מופס�

סופר רגיש זה ידע להניח את אצבע ,  ע� זאת35.�20והגזעי� שנחקקו במדינות המתוקנות במאה ה

מצוקה המחדדת את המתח שבי� זכויות . מדויקת על מצוקה אנושית המלווה את החברה המודרנית

ובי� הדעות הקדומות והפערי� ,  האד� והשוויו� שהועלו על נס בעול� המערבי של העת החדשה

 .החברתיי� שבי� בני האד�

 .להל� נציע שתי חלופות לעיסוק בשאלה זו? כיצד נדרשת סוגיה זו בבית המדרש

 .והשניה מעול� ההלכה, הראשונה לקוחה מחומש במדבר

                                                           
34
 .1977, ע� עובד, הירושה, גי דה מופס� 
 . לא תמיד היא מיושמת במלואה–וא# במקומות שהיא קיימת ,  כידוע עדיי� לא כל המדינות הגיעו לחקיקה שכזו35



 19

 :אפשרות ראשונה

בדיבור� של מרי� ואהרו� אודות משה , פרשיה מעניינת בהקשר זה  נמצאת בסו# פרשת בהעלות�

 :והאשה הכושית אשר לקח

 

 :ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְו<ֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח

 :'ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה'  ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר הַוּיֹאְמרּו ֲהַרק <ְך

 36:ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָה(ָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 

 

 :פרטי� רבי� איננו יודעי�. המידע הגלוי בפסוקי� אלו מצומצ� מאד

מי היא האשה הכושית אשר , 37קמה היה תוכנה המדוי,  מה הביא את מרי� ואהר� לנהל שיחה זו

כמו כ� לא ברור מדוע מנוגדת לקיחת האשה הכושית . ומה היה פסול בעיניה� בלקיחה זו, לקח משה

 .38וכיצד מתקשרת ענוותנותו יוצאת הדופ� של משה  אל האירוע, דיבר ג� ב�' לעובדה שה

האשה ) : "'פסוק א(דווקא בתו� צמצו� זה מתבלטת ההדגשה הכפולה בתיאורה של האשה 

 39?הא� נית� ללמוד ממנו משהו על היחס לכהי העור במקרא? מה פשרו של ביטוי זה". הכושית

 

 ובניסוחי� 40במדרשי� שוני�. כדי לקבל תמונה שלימה יותר על מה שהתרחש" השלימו פערי�"ל "חז

תה למרי� ואהרו� התברר שמשה פרש מאשתו ציפורה אשר היי: שוני� עולה התמונה הכללית הבאה

כיוו� שלפי ניסיונ� אי� הנבואה מצריכה פרישה , ה� העבירו ביקורת על כ�. מיוחדת במעשיה ובמראה
                                                           

 .ג�א,  במדבר יב36
 הא� מרי� דוברת –" ותדבר מרי� ואהרו�"פותח בניסוח לא ברור ' שהרי פסוק א, ור מי אמר ומה אמר כ� לא בר37

: נראית ברורה יותר המעורבות הישירה של שניה� באמירה' בפסוק ב? או שמא שניה� פעילי� בשיחה, ואהרו� מאזי�

 ".  ויאמרו"
38
אשר טרח לברר היטב את , ה"רו� א# מצידו של הקבאחות זו הובילה לח�מה שנית� לדעת מהמש� הפרשיה ששיחת אח 

תפילתו הקצרה של ,  צרעתה של מרי� המובילה לתחינתו של אהרו� בפני משה–ובהמש� . מעמדו המיוחד של משה כנביא

 .'עליו מורה ה" ההחלמה"ומהל� , משה
39
עבודת מוסמ� ,  כושל ויחס� לשחורי� בני"קללת ח� בספרות חז, עיינו אביעזר כה�, בשאלה זו עסקו רבי� 

בחינת המקרא עצמו מלמדת באופ� חד  "–לדבריו .  ובמקורות שמביא130�124' עמ, א"לאוניברסיטת  בר איל� תשס

,  יתר על כ�…כל הד לעמדה הגזענית שכרכה יחד צבע עור ע� מעמד חברתי) ר. ע–של קללת ח� (שאי� בפרשה , משמעי

זאת לאור דברי ,  מוצאי� בפרשה זו הד חיובי ליחס לשחורי� במקראחוקרי� העוסקי� בשאלת היחס לשחורי� במקרא

שמוצא האנושות , הפסוק מלמד). יט, בראשית ט" (שלושה אלה בני נח ומאלו נפצה כל האר": "הפסוק הפותח את הפרשה

אינו , או האומה הכושית במקרא/ג� בחינת יתר ההופעות של האד� השחור ו. ממשפחה אחת) כולל בני הגזע השחור(

 ).  ר. ע�ההדגשה שלי  , 130' ש� עמ" (משנה כלל הערכה זו
אבות דרבי נת� נוסח ', מדרש תהילי� מזמור ז', תנחומא פרשת צו סימ� יג, ב"ספרי זוטא פי, ט"ספרי במדבר פצ:  למשל40

זה שני אופני ייתכ� שבספרי אנו מוצאי� זה בצד ): "130' עמ, ש�(סיכו� דבריו של כה� בנושא זה . ב', פרק ט', א

, סמל בעל ער� חיובי' כושי'האחד מאפשר לראות בביטוי . ככינוי לאשתו של משה' כושית'התייחסויות למשמעות הביטוי 

נתפס בעיקר ' כושי'הביטוי , בר� בספרות המדרשית מתקופת האמוראי� ואיל�. כחריג' כושי'�בעוד השני ש� דגש על ה

נו בדברינו על המגמה המדרשית המטשטשת את קיומ� של דמויות כושיות כמו כ� הצבע. כסמל לדמות שונה וחריגה

ולכ� האד� משתמש , איננו ביטוי בעל ער� חיובי' כושי'מגמה זו מגיעה לידי מיצוי בקטע המדרשי שבתנחומא בו . במקרא

 ".העי� הרעה"בו כדי להג� על בנו מ� 
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ה במה שונה תפקידו ומעמדו של משה מתפקיד� ומעמד� של כל שאר "ועל כ� משיב לה� הקב, שכזו

 . הנביאי�

ברי� ונפנה את לא נוכל למצות במסגרת זו את הד. אול� בקרב מפרשי התורה התמונה מורכבת יותר

  41.בפרשיה זו' הקורא לעיונה החשוב של נחמה ליבובי"

, אברבנאל , ג"רלב, �"הר, ע"ראב, י"רש: א� על קצה המזלג נבחי� בשתי סיעות בעול� הפרשני�

ל המזהי� את ביקורת� של מרי� ואהרו� "ומפרשי� נוספי� הלכו בכיוונ� של חז" הכתב והקבלה"

, ובעקבות קביעת� שהאשה היא ציפורה. קיחתה אותה לו לאשהדווקא בפרישתו מהאשה ולא בל

 42":כושית"  פירשו בדרכי� נאות את משמעות הביטוי �) בעיני האח והאחות(והפרידה אינה ראויה 

 ):א, יב(י "כ� למשל רש

 

 :כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי,  מגיד שהכל מודים ביפיה- האשה הכשית

 : בגימטריא יפת מראה- כושית

במעשיה ולא , אלא יש לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה?  מה תלמוד לומר- כי אשה כשית לקח

 :אבל זאת נאה בכל, ביפיה

 :כדי שלא תשלוט בו עין רעה ,  על שם נויה נקראת כושית כאדם הקורא את בנו נאה כושי- האשה 

 

להל� נדגי� ". כושית"סיעת פרשני� אחרת הבינה באופ� הפו� את הוראת המילה , לעומת�

 : מדבריה�

 :43היוצא מבית מדרש� של בעלי התוספות" מושב זקני�"נפתח בכיוו� מתו� המובא בפירוש 

 

ויניח , מיוחסת, שייקח אחרתואמרו לו למשה ' וכו" ותדבר מרים ואהרן על אודות"לפי שנאמר , י"פירש הר…

ולכן אמר , עתה היה מלך לא רצה לגרשהמאחר שלקחה כשהיה עני ו, ומשה לא רצה. זאת שהיא מדיינית

 …" בכל ביתי נאמן הוא"

משה . את ייחוסה הנחות של האשה בעיניה� של מרי� ואהרו�" כושית" מייצג הביטוי �לפי דבריה� 

לכתה אחריו במדבר באר" , רבינו מתגלה באצילותו ובנאמנותו כאשר זוכר הוא לאשתו חסד נעוריה

 . ותפקידו הר�עת היה רחוק ממעמדו, לא זרועה

 

                                                           
41
ירושלי� , אלינר', נחמה ליבובי", ראשוני� והאחרוני�עיוני� בספר במדבר בעקבות פרשנינו ה �בתו� , לשו� הרע 

 .166 – 154' עמ, ו"תשנ
על דר� " כושית"ל בדר� פרשנות זו נובעת דווקא מרתיעה מפירוש הביטוי " בהחלט ייתכ� שבחירת� ללכת בעקבות חז42

ל גישתו וחסרונותיה עיינו ע, ביקורת נוקבת וחריפה כנגד דר� פרשנית זו מופיעה בפירושו של רבי יוס# אב� כספי. הפשט

 .'ל של נחמה ליבובי""בעיונה הנ
:  לניתוחה של פרשנות זו עיי� בדבריו של פרופסור דוד הנשקה בקישור הבא43

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/behaalot/henshke.htm 
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 : 44 האלשי� הקדוש�י  "באופ� חרי# יותר מתבטא תלמידו של האר

 

 שמעתי אומרים … והוא דוחק יהיה השינוי מחושך לאור…ל אמרו שקראוה כך על גודל יופיה"והנה רבותינו ז

ת היותה אם על אודו? למה פרש ממנה: לאמור) מרים ואהרון(והוכיחוהו , ציפורה שחורה ולא נאווה הייתהכי 

 !ולא עתה, הלא מעת לקוחיה ראוי היה לשים לבו על זה, כושית וכעורה

 

א� ההאשמה , אמנ� שות# האלשי� לסיעת הפרשני� הטועני� לביקורת על הפרישה מהאשה

כביכול מטיחי� מרי� ואהרו� בפניו של משה רבינו שעזב את אשתו בשל : הנשמעת מפיו חמורה

 !)ושיתעובדת היותה כ(כיעורה החיצוני 

 

 :ר הירש"מצינו בפירוש רש" כושית"בר� את הפרשנות הקיצונית ביותר למשמעותו של הכינוי 

 

מצוי עוד פעמים " כושי" לשון ".נישואין בלי חיי אישות"-איננו אלא כינוי ל" לקיחת אשה כושית"הביטוי …

-ב. את האדם השחור דרך כללהוא מציין ) כג, ירמיהו יג" (היהפוך כושי עורו"-ב. אחדות במשמעות טיפוסית

 הלא אתם –אפילו הייתם כושיים : "הוא מציין את השפל בעמים) ז, עמוס ט" (הלוא כבני כשיים אתם לי"

הוא מציין את כל עומק הניגוד ) א, תהילים ז" (על דברי כוש בן ימיני' שגיון לדוד אשר שר לה"- ב ,"!שלי

להשחתה אותה השחתה מוסרית דומה . שבט יהודישבין מעשי שאול לבין מה שראוי לצפות לו מבן 

חיי אישות עם כושית נחשבים : ושמא ניתן לומר כעין זה גם כאן. הפיסיולוגית  שבהיוולד כושי לשבט יהודי

אמרו עליו , ואף על פי כן היה פרוש ממנה, ולפיכך מי שנשא אשה, דבר שאין הדעת סובלתו, מנוגדים לטבע

  …"נשא אשה כושית"-ש

 

אלא את , אינו מתאר כלל את צבע עורה הממשי של אשת משה" כושית"ר הירש הביטוי "י רשבעינ

הכושי� משמשי� סמל לדר� של השחתה . שאט נפש� של אחותו ואחיו מהדר� בה הוא חי עימה

 .שזהו דבר שאי� הדעת סובלתו, ולכ� מי שנושא  כושית עושה מעשה המנוגד לדר� הטבע, מוסרית

  

כ� לא יהיה זה ראוי לבחו� , ממופס� עמידה  בכללי השוויו� הנהוגי� בעולמנו המודרניכפי שלא דרשנו 

או לשפוט מנקודת ההתבוננות שלנו את דבריה� של פרשני� שחיו בתרבויות שונות ובמערכות ערכי� 

מציצה מבי� חרכי " בואטל"השאלה האנושית המתעוררת בקריאתו של הסיפור , ע� זאת. אחרות

 .ושבה וזוקפת ראשה בתו� דבריה� של חלק מהפרשני�, יהסיפור המקרא

 

 ? הא� הכתה הישראלית מאפשרת דיו� כ� וישיר בשאלה טעונה זו

 , "האשה הכושית"ישכיל המורה המכיר את תלמידיו לדעת הא� יש מקו� בכתתו לארח את 

 .ולא נשא,  בואטל � זו שרצה לשאת –ולהבדיל , זו שנשא משה רבינו

                                                           
 ). 'א' פס' פרק יב" (תורת משה" רבי משה אלשי� בביאורו לתורה 44
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 :אפשרות שניה

 :מפורסמת היא ההלכה המופיעה בתוספתא במסכת ברכות

 

 –הרואה את הכושי ואת הבוריק ואת הגיחור ואת הלוקין ואת הכיפיח ואת הננס 

 ברוך משנה הבריות: אומר

 את הקיטע ואת החיגר ואת הסומא ואת מוכי שחין

        45ברוך דיין האמת:                                                אומר

 

  47. ונפסקת להלכה46,תוספתא זו מצוטטת בשני התלמודי�

ואיננו , ל"בלשו� חז) political correctness( איננו באי� לדו� בשאלת התקינות הפוליטית , ג� כא�

�א� כ� נשאל ונברר  . מצפי� מה� לקבל את התובנות החברתיות בנות דורנו   

  48?ל"ל חזמה מלמדות ברכות אלו על היחס לאחר במשנת� ש

 49?כיצד נתפס האני וכיצד נתפס השונה בעת שמבר� האד� ברכות אלו

 למה מכווני� – חשוב לעורר את הדיו� – 50מבלי להתגלגל לשאלת קיומה ההלכתי של הברכה בדורנו

 51?ל בקביעת ברכה לאחר ראיית� של אנשי� הנראי� אחרת מאתנו"אותנו חז

                                                           
 ג,  תוספתא ברכות  ו45
 .יש שינויי� בי� הרשימה בתוספתא לרשימה בתלמודי�', הלכה א' ירושלמי ברכות פרק ט. ב'  בבלי ברכות ד# נח עמ46
א "לדעת הרמ, "ששינוי עלי גדול מאד, אינו מבר� אלא פע� ראשונה"לדעת מר� . ט�ח סימ� רכה סעיפי� ח"ע או" שו47

. אחר שלושי� יו� ללא ש� ומלכותהמשנה ברורה מכריע שיבר� ". משלושי� יו� שלושי� יו�"  
) ו,ז(מובאת במשנה במסכת בכורות , בתוספת מומי� אחרי�" משנה הבריות" רשימת האנשי� עליה� מברכי� ברכת 48

היא " בהרת"כאשר המשנה רוצה לתאר את הנגע הנקרא , במסכת נגעי�. מלשמש בכהונה המומי� הפוסלי� אד�לציו� 

לענייננו מענייני� דווקא דברי רבי ישמעאל בהמשכה של ". והכהה בכושי עזה,  כההבהרת עזה נראית בגרמני: "קובעת

 ". אלא בינוניי�, ולא לבני�, לא שחורי�, הרי ה� כאשכרוע, אני כפרת�, בני ישראל: "המשנה

 .עבד, אשה,  גוי–שלא עשני : אי� זה מקומו של הדיו� המפורס�  לגבי היחס לאחר המתגלה בשלוש מברכות השחר
לציי� תופעה ? מה תפקיד�, "ברכות הראיה" כמדומני ששאלה זו היא רק סעי# של שאלה רחבה יותר הנוגעת לכלל 49

, הא� אנו מגלי� יחס שיפוטי אוהד כלפי הברקי� הרעמי� והקשת שחווינו? בעקבותיה ' או להודות לה, וליחסה לבורא

 ?ה את עולמו"נהגתו של הקבאו שרק מצייני� אנו שאלו אינ� תופעות עצמאיות אלא חלק מה
ה "יביע אומר ח(הרב עובדיה יוס# ,  שניי� מגדולי הפוסקי� בדורנו מתייחסי� לפי תומ� אל פסיקה זו כעומדת במקומה50

בעבר :       ...הרב אליעזר מלמד פסק אחרת).     'סימ� כב' צי" אליעזר חלק יב(והרב אליעזר יהודה וולדנברג , )'ל' ד סי"יו

י בעל נמשי� בארצות הדרו� היתה מעוררת 'ינג'או ג, וא# ראיית כושי בארצות הצפו�, קשר בי� היבשותהיה פחות 

ואי� זה נחשב , י�'ינג'אול� היו� רגילי� הכל לראות כושי� וג". משנה הבריות"ועל ראיית� היו מברכי� , השתאות רבה

למשל תאומי� סיאמי� , יית אנשי� משוני� ממש אבל על רא".משנה הבריות"וכמוב� שאי� לבר� על ראיית� , לשינוי

אבל , שכ� בראייה הראשונה ישנה הפתעה והשתאות, אלא שעל כל שינוי נוהגי� לבר� פע� אחת בחיי�. ודאי שמברכי�

וכ� על כל סוג של שינוי מברכי� ". משנה הבריות"לא יבר� עליו שוב , אפילו אד� אחר בעל אותו מו�, א� ראה לאחר מכ�

:  בקישור הבא–ראיית אנשי� ובריות משונות ... (ייה הראשונהבעת הרא

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=1671( 
חוסר ): ...ר.ההדגשות שלי  ע, ש�( של הרב אליעזר מלמד �האחת  ,  אביא בהקשר זה שתי דעות שונות מרבני� בני דורנו51

והדבר . עתי� אנחנו נפגשי� באנשי� מסכני� שנולדו ע� מומי� משוני�ל. השלמות שבבריאה מתבטא בכל מיני אופני�
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ודווקא באותה שעה . והמראה המיוחד והמוזר לא סר מנגד העיניי� במש� זמ� רב, בודאי מזעזע במידה מסוימת את הנפש

איכות חייו של שודאי מצערי� מאוד ופוגעי� ב, ואפילו המומי� המשוני� הללו, ברא את העול� כולו' עלינו לזכור שה

מכל מקו� , ולמרות שאיננו יודעי� לש� מה נוצרו המומי� הללו .בכל זאת ה� חלק מהבריאה האלוקית, הסובל מה�

' ברו� אתה ה: "ועל כ� תיקנו חכמי� לבר� ברכה בעת שאנו רואי� אד� כזה. לטובה' עלינו לדעת שהכל נעשה מאת ה

.  להיזהר שלא לבר� ברכה זו באופ� כזה שבעל המו� יפגע ויעלב מכ�כמוב� שיש"... אלהינו מל� העול� משנה הבריות

. עדי# שלא לבר� אותה, ובכל מקרה שיש חשש שהסובל בעל המו� עלול להיעלב מכ� שירגיש שאנו מברכי� עליו ברכה זו

.                  תגדול יותר מהמצווה לבר� את ברכת משנה הבריו, וקל וחומר אד� סובל, מפני שהאיסור להעליב ולצער אד�

ברו� "זהו ג� תוכנה של הברכה : ...              לעומתו רואה הרב אלישע אבינר באופ� שונה לחלוטי� את מגמת הברכה

! הוא המשנה את הבריות' ה. את הלווק� ואת הננס, שאד� צרי� לבר� בראותו את הכושי ואת הגיחור" משנה את הבריות

לאחר שנפני� היטב מיהו המקור לשינוי . רחק מתחושת התנשאות כלפי החריגי� בגופ�הברכה נועדה לחנ� אותנו להת

.שבבריות סביר להניח שלא נזלזל בשונה  

  )ר. ע�ההדגשות שלי .  נית� למצוא בקישור הבא,"היחס אל השונה: "במאמרו (

http://www.birkatmoshe.org.il/images/ma02002.doc  
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 52525252 וויליא� גולדינג!בעל זבוב 

מומל" ,  במסגרת הרומני� המתורגמי� לקריאה מונחית ביחידה הבסיסית או המשלימהמופיע (

 )ללימוד כרומ� אינטנסיבי במסגרת לימודי ההגבר

תמצית העלילה: חבורת נערי� נקלעה לאי בודד בעקבות תאונת מטוס, הספר עוסק בחיי� 

ותיה ההרסניי� של א� מהר מאד מתברר שיסוד,  ג� עד� עלי אדמות�לכאורה . המתנהלי� באי

, מערכות היחסי� מתערערות. החברה האנושית מתגלי� דווקא בחופש המוחלט הנית� לילדי�

עד כדי כ� ששניי� מ� הנערי� , והמאבקי� על ההנהגה וקביעת הדר� הופכי� להיות אלימי� 

ג  שמה ללע53אוטופי�היצירה המהווה רומ� קונטרה. והאי כלו עולה באש, משלמי� על כ� בחייה�

מעבר לכ� היא מעלה שאלות כאובות לגבי אופייה .  את ספרות איי הילדי� האופטימית והנאיבית

הרומ� שנכתב זמ� קצר לאחר מלחמת . ודמותה של החברה האנושית שהעול� הופקד בידיה

 טומ� �) 1953(ובציל� של המלחמה הקרה והמשטרי� הטוטליטאריי� של התקופה , העול� השניה

ק המציעי� דרכי הנהגה 'ראל# וג. זמניות כאחד�ירי� לבני תקופתו ושאלות על בחובו מסרי� יש

אכזריות חייתית , דמוקרטיה וסובלנות מול נהנתנות רגעית, חשיבה לעתיד, ריאליז�(הפוכות 

.  אלא דמויות אלגוריות למנהיגי העול� בעיניו של גולדינג54,אינ� רק נערי� מתחרי�) ודורסנות

.ממשיות בחברה האנושיתולתומכיה� מקבילות   

   55.� מצאתי בספרה של חנה סקרה" רמזי� ברומ� לסיפור  ג� העד� מ� התנ

וכ� נוכל להבחי� בפרטי� , של היצירה" בראשיתי"�בעיו� נוס# דומני שיש להרחיב את הבסיס ה

אציע להל� רשימה של הפרטי� בה� . נח או רומזי� אליה��רבי� הלקוחי� מפרשות בראשית

56.וכמדומני שעוד יד הדמיו� נטויה, בורה יחד ע� תלמידיהבחנו בח  

ובוודאי שהשונה בי� , א# אחד מהפרטי� המוצעי� אינו דומה דמיו� מובהק, אדגיש ואומר

 ולו �ע� זאת מספר� הרב של הפרטי� הדומי� .  רב על הדומה�הסיפור המקראי לרומ� המאוחר 

  57. קושר אסוציאטיבית בי� הסיפורי��באופ� חלקי 

דומני שהיצירה מעלה בדר� זו לדיו� את המושגי� הבראשיתיי� שלנו לגבי החברה האנושית ודר� 

ולהתמודדויות הפרימיטיביות הנכפות על חבורת , מעבר לתפאורה שיצר גולדינג. התנהלותה

תרבותית מכוו� �הרי שברמה הספרותית, הילדי� השולחות אותנו רחוק לימי האד� הקדמו�

נזכרי� אנו  , במודע או שלא במודע. לסיפור הראשוני ביותר של החברה האנושיתאותנו גולדינג 

ובכ� מחדד גולדינג את השאלות המוסריות והקיומיות הקשות ביותר של , בסיפור בראשית

.שראה חורב� עול� בידי האנושות, בדורו, החברה האנושית  

                                                           
52
  ע� עובד,ובבעל זב, וויליא� גולדינג 
 . ואיל�7'  עמ1986, ספרית פועלי�, עיוני� ספרותיי� ואקטואליי� ברומ� בעל זבוב:  כ� קבעה חנה סקרה בספרה53
 . ייתכ� שעצ� בחירתו של גולדינג לעסוק בגיל הנעורי� התמי� רק מחריפה את אמירתו הנואשת מהחברה האנושית54
ג� העד� "וב, בגש� החזק המזכיר לדעתה את המבול, הבושה קישוריה של סקרה מתמקדי� במצב העירו� וחוסר 55

 ).38, 35, 27' עמ, ש�". (ארכיטיפ ידוע במיתוס של עמי� רבי�: "שהוא לפי דבריה, "האבוד
56
מזכיר את הנחש של ) 34' עמ( הנחש מחלומו של הילד –אזכיר בהערה אסוציאציות שמשמעות� אינה חד משמעית  

 )  כד, ה(י האלוקי� " אותו הילד עשוי להזכיר את חנו� הנלקח עוהעלמו הלא ברור של', פרק ג
57
מעבר לחוסר יכולתנו .   הא� חשב גולדינג על פרשות בראשית ונח בעת שכתב את יצירתו�איננו עוסקי� בשאלה  

 אנו מעוניני� ביצירה כפי שקוראי� אותה. הרי שאי� כל משמעות לשאלה מה חשב הוא, להוכיח דבר מה בעניי� זה

 .ובעינינו עולי� הפרטי� המקשרי�, אנחנו
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:בוראמסכ� ה,  האד��לאחר סיו� בריאת העול� ובשיאה , בניסוח אחר  

58!טֹוב ְמאֹד -ְוִהֵּנה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ָּכל-לִֹהים ֶאת-ַוַּיְרא ֱא  

 :והנה בסיומה של אותה הפרשה מבחיני� אנו ביחס שונה לחלוטי� של הבורא לנזר בריאתו

. ַהּיֹום-ַרק ַרע ָּכל, ֵיֶצר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו-ְוָכל, ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָה(ָדם ָּב(ֶרץ', ַוַּיְרא ה  

. ִלּבֹו-ֶאל, ַוִּיְתַעֵּצב; ָה(ָדם ָּב(ֶרץ-ָעָׂשה ֶאת-ִּכי', ָּנֶחם הַוִּי  

, ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָה(ָדם ֲאֶׁשר-ֶאְמֶחה ֶאת', ַוּיֹאֶמר ה  

עֹוף ַהָּׁשָמִים -ֶרֶמׂש ְוַעד-ַעד, ְּבֵהָמה-ֵמ(ָדם ַעד  

59.ִּכי ֲעִׂשיִתם, ִּכי ִנַחְמִּתי
 

 

... או שמא60?ד� שנברא משלא נבראהא� נוח לו לא  

.ואינה נותנת מנוח לקורא הנסער, שאלה זו מרחפת מעל עלי הספר בעל זבוב  

יצירת הזיקה בי� סיפור בראשית ליצירתו של גולדינג מאלצת את הקורא להתמודד ע� השאלה 

.במלוא חריפותה, על הקרקע  

. צאו בעצמ� את הפרטי�כדי שימ, נח�המלצתי לתת לתלמידי� תדפיס של פרשות בראשית  

שעשוי להאיר את ) או כסוג של מבדק קריאה(נית� לקיי� זאת כתרגיל דווקא בתחילת לימוד 

.הלימוד ביצירה  

.בעמוד הבא מופיעה טבלה מסכמת של פרטי� משותפי� בי� היצירות לשימוש המורה

                                                           
 לא,  בראשית א58
 .ז�ה,  בראשית ו59
 .בבלי עירובי� ד# יג עמוד ב,  על פי מחלוקת� של בית הלל ובית שמאי60
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 בעל זבוב  נח-פרשות בראשית 

ֵעֶ@ב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶ<ר �ָ=ל�ֶכ� ֶאתִהֵ>ה ָנַתִ:י ָל, ַו7ֹאֶמר ֱאלִֹהי�

: זֵֹרַע ָזַרע, ֵע"�DE ְפִרי�ָהֵע" ֲאֶ<ר�ָ=ל�ְוֶאת, ָהCֶר"�Bְֵני ָכל�ַעל

)כט,א(ְלCְכָלה , ָלֶכ� ִיְהֶיה  

אי� , הטבע במלוא הדרו, מציע כל טוב, ג� עד� קסו�

 ציביליזציה המרחיקה בי� האד� לבריאה

ְלָעְבָדI , ֵעֶד��ַו7ִַ>ֵחהH ְבַג�; ָהCָד��ֶאת, ֱאלִֹהי�' ַוFַ7ִח ה

Iְלָ<ְמָרH) .טו,ב(  

ביד� מופקדת האחריות על , הילדי� שולטי� באי

  ועל עתיד האי61,עתיד�

ִיְתH>>ָֹE , ְולֹא; ָהCָד� ְוִאְ<:D, ַו7ְִהיH ְ<ֵניֶה� ֲערJִHי�
)כה,ב(  

הנערי� מסתובבי� בעירו� ללא בושה
62

 

�ַח7ַת ַהKֶָדה ְוֵאת ָ=ל�ָ=ל, ָהֲאָדָמה�ֱאלִֹהי� ִמ�' 7ִֶצר הַו #Dע

�7ְִקָרא�ִלְראDת ַמה, ָהCָד��ַו7ֵָבא ֶאל, ַהLַָמִי�Dְוכֹל ֲאֶ<ר ; ל

)יט, ב. (הHא ְ<מD, לD ָהCָד� ֶנֶפ< ַח7ָה�ִיְקָרא  

ככל ,  קריאת שמות�במפגש הראשו� של החבורה 

ק הולכת ומאבדת צל� אנוש אובד 'שחבורתו של ג

. ג� כל סממ� זיהוי אישי  

, הHא ָלֵעיַנִי��ַוֵ:ֶרא ָהִאLָה ִ=י טDב ָהֵע" ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה

�ַוִ:ֵ:� �Mַ; ַו:ֹאַכל, ַוִ:Fַח ִמBְִריD, ְוֶנְחָמד ָהֵע" ְלַהְ@ִ=יל

IJִָע I>ָו,ג. (ַו7ֹאַכל, ְלִאי (  

). החזירי�(אוכל המהווה פיתוי מיוחד ישנו סוג 

על , אכילתו מהווה התפרקות מההיגיו� ומצו המוסר

 כ� הויכוח בי� החבורות 

�ֶהֶבל ְוֶאל�ֶאל', ַו7ִַ<ע הDְוֶאל. ִמְנָחת��ַקִי� ְוֶאלDלֹא , ִמְנָחת

)ה!ד, ד. (ַוBְ7ִלBָ Hָניו, ַו7ִַחר ְלַקִי� ְמאֹד; ָ<ָעה  

 

ק וראל# 'של הנערי� בי� ג" קהלדעת ה"המאבק על 

מראשיתו מזכיר את התחרות הסמויה בי� קי� 

ק כאשר לא נבחר הוא רמז 'עלבונו של ג. והבל

. מטרי� בעלילה  

ַו7ָָק� ַקִי� , ַוְיִהי EְִהיDָת� KָEֶַדה; ֶהֶבל Cִחיו�ֶאל, ַו7ֹאֶמר ַקִי�

�ֶאלHִחיו ַו7ַַהְרֵגהC ח,ד. (ֶהֶבל(  

 

במערבולת היצרי� , הצדיק התמי�, רצח סימו�

והתחושות
63

 

שהרי , בא וראה כמה גדול כוחה של חמס: אמר רבי יוחנ�

דור המבול עברו על הכל ולא נחת� עליה� גזר דינ� עד 

כי מלאה האר" חמס 'שנאמר  , שפשטו ידיה� בגזל

).סנהדרי� קח(' מפניה� והנני משחית� את האר"  

ה בסופו של דבר גזילת המשקפי� של חזרזיר מוביל

 להרצחו ולחורב� האי

)אפשר ג� סדו� ועמורה(המבול  השמדה של כל האי והעלאתו באש 
64

 

ֵיֶצר ַמְחְ<בֹת �ְוָכל, ִ=י ַרEָה ָרַעת ָהCָד� CEֶָר"', ַו7ְַרא ה

DEַרק ַרע ָ=ל, ִל��D7י', ַו7ִָ>ֶח� ה. ַה=ִ�ָהCָד� �ָעָ@ה ֶאת

�ֶאל, בַו7ְִתַעCEָ ;Nֵֶר"DEִל .  

אכזבתו של הקצי� הבריטי המפנה מהתנהגות� 

 המחפירה של הנערי�

 

                                                           
ונתוני� לאחריות� של הנערי� , חסרי היכולת העצמית להישרדות,  המקבילי� לחיות הג� ברומ� ה� הזאטוטי�61

 .המבוגרי�
ומכיוו� שקדמה לה האכילה מע" הדעת הרי שהיא מכוונת ומשמשת , לות ברומ� אינה תמימה מוב� שההתערט62

 .במהל� הלימוד יעמוד המורה מ� הסת� על מוטיב הלבוש והעירו� ותפקיד� ברומ�. למטרות ברורות
דליה ,  זבובעיו� וסיכומי� בספר בעל(ראשית יש הרואי� בסיימו� קדוש נוצרי .  בנקודה זו אפשר להרחיב את הדיו�63

זהו סוג של , וממילא להריגתו קיימת משמעות דתית מרחיקת לכת, ) ואיל�53' עמ, 1993, מחברות לספרות, רוזנבלו�

הא� קיי� (ק 'כאשר הרצח הוא שיא בפולח� החזיר האלילי של חבורת ג, מאבק בי� הדת המונותיאיסטית לפגאניות

כיוו� שפה , אפשר להשוות את רצח הבל ג� לרצח חזרזיר) ?לכא'  מקבל את ה–שאינו מקבל את ההמלצה האלוקית 

 .  יצר הקנאה�מכנה משות# חזק יותר 
64
 .את הסירה המצילה בסו# נית� לדמות לתיבת נח 
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בעלת הארמו�בעלת הארמו�בעלת הארמו�בעלת הארמו�
65656565
        

 )מחזה הנלמד במסגרת היחידה הבסיסית(

במרכז . מחזה קלאסי זה של לאה גולדברג מציג את מורכבות היחסי� שבי� ניצולי השואה ומציליה�

. ונקלעה לטירה מפוארת וישנה, שפחתה במלחמהנערה יהודיה שאיבדה את כל מ, העלילה עומדת לנה

הלה . נצר לעול� אירופאי מפואר שכמעט ונכחד מ� העול�, אד� זק�,  ש� מציל אותה זאברודסקי

אלא שהוא לא טורח לספר . חו� ואהבה, מספק את כל צרכיה ומעניק לה חיי� חדשי�, מציל אותה

תה במרת# הארמו� כדי למנוע כל דר� שבה והוא כולא או, לה שהמלחמה הסתיימה כבר לפני שנתיי�

הענייני� מסתבכי� מכיוו� שלמקו� מגיעי� במקרה דורה וזאנד שליחי� מאר" . היא תתוודע לאמת

מערכת היחסי� בי� האורחי� ומארח� . ישראל המחפשי� פליטי� יהודיי� החפצי� לעלות לאר"

 אירופה ובחסות תרבותה טעונה ומורכבת על רקע מוראותיה של המלחמה שהתרחשה על אדמת

המורכבת (מערכת היחסי� . המתח מגיע לשיאו כאשר בטעות נחש# דבר קיומה של לנה. וכנסייתה

 תימצא –  לנה �ובעלת הארמו� , בי� המארח לאורחיו מאר" ישראל תעלה על שרטו�) מראשיתה

� העתידית וה� בהכרעה על הדר, ה� במציאת הגור� שבו תוכל לתת את אמונה, בקונפליקט קשה

 66.הטובה עבורה

כמו כ� נית� לדו� בכתה .  נית� להשיב בדרכי� שונות� מי הוא הגיבור המרכזי של המחזה �על השאלה 

ואלו נושאות השלכות משמעותיות ג� , אלו מה� קשורות דווקא למקומ� וזמנ�: בשאלות שהוא מעלה

  67.מעבר לכ�

או , רכי התנועה הציונית של ראשית המדינהלצו" מגויס" הא� המחזה �אפשרי ג� העיסוק בשאלה 

 ?שהוא מעלה נאמנה את מורכבות� של הבעיות שעמדו בפני ניצולי השואה לאחר המלחמה

 מתעוררת כא� ג� שאלה אישית של מערכת יחסי� מיוחדת שנרקמה � א� מעבר לשאלות הלאומיות  

 68,נערה שאיבדה את משפחתההרוז� שנטל חסות אבהית מוחלטת על ה. בי� רוז� זק� לנערה צעירה

 :כפי שמתוודה בסו# המחזה, מצא לנכו� להחליט עבורה מה� החיי� האמיתיי�

 ואם היה בו –החלום אמת היה ! אך חלום אמת אני נתתי לך,  בחולשתי–חטאתי לך חטא , לנה, אני חוטא גדול

  ?לנה, מי מאתנו לא שיקר... קורטוב של שקר

 :שאלה דומה נשאלת על אגדת בת שלמה המל�?  "בתו"–הדואג ל " אב"הא� זהו צעד לגיטימי של 

                                                           
 ).הדפסה חדשה (2002תל אביב ,  ספרית פועלי�,בעלת הארמו�,  לאה גולדברג65
 "משירי אר# אהבתי "�ת� להתרש� מרצ# השירי� כ� ני,  לאה גולדברג המשוררת קרועה בי� מכורתה לאר" ישראל66

על יכולתה של נערה לבחור בחיי� ). 143' ש� עמ (אור�ומ� השיר ) 202�199' עמ,  ספרית פועלי�',שירי� ב, לאה גולדברג(

 ).77' עמ, ש� (האמנ� את שירה המפורס� �1943לאחר מלחמה קשה כתבה עוד ב
השואה בדרמה : בתו�,  השואה והכאב של שתי המולדות–בעלת הארמו� :  עיינו על כ� במאמרו של ב� עמי פינגולד67

 :נית� למצוא בקישור הבא. 54�45' עמ, 1989תל אביב , הקיבו" המאוחד, העברית

www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/maamarim/ssi00011.htm - 36k 

הוא דאג שיהיו לי חיי� ... הוא עשה הכל! כל כ� טוב אליהוא היה , והוא היה טוב אלי: ..." כ� נלמד מדבריה של לנה68

, תחילה... אוכל טוב...  בעצמו–הוא ... הכל מביא לי. לא חסר לי דבר. בחדר הסתרי� שלי, מלמטה, ש�... נהדרי�

י ג� אני היית... כמו תינוק, הוא היה יורד אלי ומאכיל אותי בכפית, כשהייתי רעבה ולא יכולתי לאכול כמו כל האנשי�

67�66' עמ"... ( ג� עכשיו–יש לי , ג� ספרי� היו לי ש� למטה, הוא הביא לי בגדי� יפי�, אחר כ�... חולה אז.( 
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הביט במזלות מי בן זוגה ומי . מעשה בשלמה המלך שהייתה לו בת יפיפיה אין כמותה בכל ארץ ישראל

בנה מגדל גבוה בים והיה מקיפו מכל ? מה עשה. וראה שהוא עני אחד ואין בישראל עני כמותו, ישאנה

ובמגדל .  ועימה שבעים סריסים מזקני ישראל, בתו ונתן אותה באותו מגדל גבוהנטל שלמה . רוחותיו מסביב

לימים היה אותו עני . ומעשהו' אראה פועל ה: אמר. ונתן בו צידה הרבה, שלא יכנס אדם בו, לא עשה פתח

ין נכנס בה ב, ראה נבלת שור מושלכת בשדה, רעב וצמא, והיה ערום ויחף, יוצא בדרך בלילה, שהוא בן זוגה

ובשעה שישן שם בא עוף גדול ונטל אותה הנבלה ונשאה על גג אותו מגדל על חדר . צלעותיה להפיג צינתו

כשהאיר השחר יצאה הבחורה מחדרה . וישב שם העני על הגג, ושם היה העוף אוכל את בשר הנבלה, הבחורה

יהודי אני : אמר לה? לכאןמי אתה ומי הביאך : אמרה לו. וראתה אותו בחור, כמנהגה בכל יום, ללכת הגגה

והלבישוהו והרחיצוהו וסכוהו ונתיפה מאד , לקחתו והביאתו לחדרה? מה עשתה. ועוף הביאני לכאן, מבני עכו

והיה הבחור חריף ומפולפל וממולח . ואהבתו הבחורה בליבה ובנפשה, עד שאין כמותו בכל גבול ישראל

הקיז דם וכתב לה כתובה ומוהר ? מה עשה! הלואי: אמר לה? רוצה אתה לקדשני: יום אחד אמרה לו. וסופר

אמרו , כשראו אותה הזקנים מעוברת. נתעברה ממנו. היום ועדים מיכאל וגבריאל' עד ה: וקידשה ואמר, מדמו

נפלו ? מה לכם לדעת: אמרה להם? וממי נתעברת: אמרו לה. הן: אמרה להם, כמדומה לנו שאת מעוברת: לה

ואמרו . נכנס שלמה בספינה ובא אליהם. ושלחו אליו לבוא אליהם,  משלמה המלךשהיו מתיראים,  פני הזקנים

. כששמע שלמה קרא לבתו ושאל לה על הדבר.  ואל ישים אדונינו בעבדיו עוון, כך הדבר, אדונינו המלך: לו

ראה קראה לבחור ובא לפני המלך וה. וקדשני, תלמודי וסופר, ה יפה וטוב"בחור אחד הביא לי הקב: אמרה לו

והבין מתוך דבריו שהוא . ושאל לו המלך על אביו ואמו ועל משפחתו ומאיזו עיר הוא, לו הכתובה שכתב לבתו

 69!ברוך המקום שנותן אשה לאיש: ושמח שמחה גדולה ואמר, אותו שראה במזל

  

 .  היא היסוד להשוואתנו70מסגרת העלילה של האגדה העוסקת במוטיב האב הכולא את בתו

חסרת הביטחו� , לא הרי לנה ניצולת השואה היתומה. שו� מכנה משות# בי� הנערות אי� �נדגיש 

נסיכתו של �כהרי בתו, וכל עולמה הוא אותו ארמו� מדומה, שאינה מסוגלת לתת מבטחה באיש

להעלותו ביוזמתה , ומסוגלת ג� בכלאה לארח את העני, המכירה היטב את עול� המלכות, שלמה

 71.מאשפתות למלכות, ובאהבתה

                                                           
גורל ובחירה בסיפור נישואיה של בת שלמה , אסתר אזולאי: עיו� באגדת בתו של שלמה המל�.  מבוא לתנחומא הקדו�69

136�119' ו עמ"תשס, כללה האקדמית לחינו� קרת שמואל חיפההמ, כתב עת רב תחומי לעיו� ומחקר', שאנ� יא, המל� 

,  דבירביאליק.נ.כל כתבי ח(שכתב " אגדת שלושה וארבעה"נ ביאליק בשני נוסחי� של "עיבודי� מרתקי� לאגדה זו יצר ח

 הבמה פעמי� הסיפור עובד למחזה על ידי לאה גולדברג והועלה על). 'שלא' עמ' ונוסח ב' שכט' עמ' נוסח א, ו"תל אביב תש

ידע , למקורותיה העממי� של אגדת שלוה וארבעה,  שנהר עליזה–על היחס בי� המקור לעיבודיו של ביאליק עיי� . רבות

במסגרת זו לא נעסוק בעיבודי� . 'כר� א, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי,  יואב אלשטיי��וכ� ', ז עמ"ע� כר� י

 .המודרניי�
70
 .ל של אלשטיי�" במאמרו הנ1עיינו הערה , עמי�מוטיב המוכר היטב מספרות ה 
71
דורה הדעתנית וזאנד המצוי בשני עולמות החודרי� אל הטירה אינ� דומי� . א# דמויות המשנה אינ� נושא להשוואה 

אינ� עומדי� על (ובוודאי שלא לשבעי� הסריסי� המוצגי� באירוניה  במדרש . לאותו נער עני ערו� יח# רעב וצמא
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 החשש מפני 72.הדמיו� המוש� את תשומת ליבנו הוא כאמור בי� שלמה המל� וזאברודסקי הזק�

העול� החיצו� העשוי להזיק לנערה הצעירה מוביל את שניה� לנקיטת צעד קיצוני של כליאה ובידוד 

 73".מתק� הכליאה"שבסופו עוזבת הנערה את , בשני המקרי� נוחל הצעד כישלו�. מוחלטי�

עול� ערכיה� הפנימי , עד כמה יכולי� מניעיה� האישיי�? הוביל אב לצעד שכזהמה עשוי ל

74? להניע� לפעולות שתדכאנה בבירור את חירות� וחייה� של ילדיה��וחששותיה� 
  

אמנ� נשי� ליבנו לכ� שבשתי היצירות מוצגות דמויות האב כדמויות רגישות החרדות בכנות לשלומה 

  א# בסיפור 75. ביקורת ישירה או רמוזה באגדת שלמה על מעשהואיננו מוצאי�. וטובתה של בת�

מעשהו מוצג כפי . המודרני של בעלת הארמו� נתנה המחזאית לזאברודסקי מקו� של כבוד על הבמה

 הרי שניתנת לו ההזדמנות להסביר –ובצד הביקורת הנוקבת והחמורה שמטיחה דורה בפניו , שהוא

 .היטב את מניעיו וצדקת דרכו

ולא נמצא , שנתקשה להתלבט באמת בשאלה זו מבעד למסכת הזמ� שחל# מאז נכתב המחזהיתכ� 

כלו� ימנע הדבר מאתנו להערי� את מסירות  האבות . מקו� אמיתי להצדקת מעשה קיצוני שכזה

  76?הא� נצליח להבי� לליב� הכואב? לבנותיה�

                                                                                                                                                                             
 ה� אינ� זוכי� לקבל תשובה –ודוק . לא בנישואי� ולא בהריו�, נ� מבחיני� כלל לא בבואו של הנערואי, משמרת�

ושמא יש לדמות ). ועד לסיומו של הסיפור אינ� יודעי� כלל מה התרחש מתחת לאפ�, מהנערה על שאלת� כיצד התעברה

 ?  י דווקא למיכאל וגבריאל עדי הקידושי� שבאגדה"את אות� השליחי� מא
72
 ! דמיו� להבדיל– ושוב נדגיש למע� הסר ספק  
73
, פילנטרופי�קיומי, אנוכי�קיומי( של זאברודסקי נית� להבנה בדרכי� שונות המניע. א# פה קווי השוני ברורי� 

לעומתו המניע של שלמה המל� נראה בתחילה כמניע אליטיסטי ) ועוד, חוסר שפיות, תרבותי�אידיאולוגי, דתי�אידיאולוגי

ולא ברורה " [ומעשהו' אראה פועל ה: "ה"א� בהמש� נהפ� לסוג של ניסיו� כלפי הקב, "ואי� בישראל עני כמותו": מובהק

או שמא , לקיי� את מה שנראה במזלות על א# המכשולי� שהציב בדרכו הוא'  הא� מצפה הוא מה–בתחילה  כוונתו 

אמנ� ). ב' בבלי שבת ד# קנו עמ(בעינו של הנחש דווקא לבטל את רוע הגזירה כבתו של רבי עקיבא שנעצה את המכבנה 

ברו� : "היא זו הזוכה לברכתו של שלמה' בסיומו של הסיפור מתברר שדווקא הזהות בי� גזירת הכוכבי� למעשה ה

זאברודסקי . לנערה בזמ� הכליאה שונה באופ� משמעותי" האב"בי� מערכת היחסי� א# "]. המקו� שנות� אשה לאיש

ואינו , לעומתו שלמה המל� לכאורה מנותק. ומיומי ללנה והיא זו המעניקה לו את המשמעות לחייוקשור בקשר אמי" י

בדר� קבלת האב את ההחלטה של הנערה לעזוב את חשוב מאלו הוא ההבדל , בר�. מספיק מעודכ� במה שמתרחש במגדל

אברודסקי מעמיד כל מכשול הרי שז, בעוד ששלמה המל� מקבל בשמחה את בחירתו של בתו בחתנו המיועד. הארמו�

והפעלת לח" , השארת הקמיע הרעיל על גופה כמוצא של התאבדות, איו� באקדח על זאנד ודורה: אפשרי בפניה של לנה

 .  נפשי כבד למניעה עזיבתה
74
אי� ". דור� לה� על יבלות"יהיו תלמידי� שירגישו שהמורה , מוב� ששאלה מ� הסוג הזה יכולה לעורר בכתה מהומה 

ורבי� מה� יחושו , � דווקא בטירה נושנה או במגדל בלב י� ליצור את תחושת הדיכוי ושלילת החירות אצל מתבגרי�צור

או מעגל החברי� , מספר שעות השיחה בטלפו� הנייד, הזדהות ע� שתי הנערות כאשר תוגבלנה שעות יציאת� מ� הבית

הא� יצירות אלו )! ?וההורי�(דיו� פתוח ע� התלמידי� ואולי זו דווקא הזדמנות טובה לפתוח את הנושא ל". המותרי�"

 ? מתי הופכות הכוונה ועצה של ההורי� לחדירה ודיכוי החירות הבסיסית? קוראות תיגר על הסמכות ההורית בכללותה
75
ל רצו להעביר ביקורת על אב אחר שלא "כאשר חז. מלבד התפתחות העלילה וכשלו� המהל� שיכולי� להתפרש כביקורת 

מדרש אגדה לויקרא , ג, ס"עיי� למשל בראשית רבה פ. כוונתנו כמוב� ליפתח. כראוי בבתו ה� עשו זאת בצורה מפורשתנהג 

 ".א איש כי יפליא"ד"ה "ד, ז"כ) בובר(
עיי� למשל  .  השתמעות הלכתית מעניינת יכולה להיות לגבי שאלת הוצאת ילדי� מתחת הוריה� המתעללי� או המכי�76

 . ז סימ� נח' חלק ט,משנה הלכות � זמננו ת של פוסק ב�"בשו
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 77 פיודור דוסטויבסקי–החטא ועונשו 

 ).השניה או בתוכנית התמחות בספרותנית� להילמד במסגרת היחידה (

והשפעתו האדירה מורגשת בקרב , רומ� מופת זה התקבל כאחת מיצירות הפאר של הספרות הכללית

 .המוני קוראי� וחוקרי� בעול� כולו

היטיב הסופר לתאר את עולמו של החוטא ועונשו באופ� שיהיה משמעותי לתרבויות שונות ומשתנות 

צלילתו .  לא נס ליחו–כמעט מאה וחמישי� שנה לאחר כתיבתו ,  היו�א#. ברחבי החברה האנושית

 מציבה את יצירתו �בעדינות כה מורכבת ומדויקת, של האומ� הרוסי הגדול לנבכי נפשו של הרוצח

עניי� רב גילו בה מעת כתיבתה לא רק קוראי� ומבקרי . כאחת מנכסי צא� הברזל של התרבות כולה

אנשי רוח ופסיכולוגי� אשר נעזרו באבני הבני� ,  כי א� ג� הוגי�, מחזאי� ותסריטאי�, ספרות

 .  המשמעותיות שהציב דוסטויבסקי בתחומי� אלו בחטא ועונשו

 :  נציג בקצרה את תמצית העלילה�לפני שננסה לעמוד במעט על סוד קסמה של יצירה זו 

יר הגדולה לצור� לימודיו צעיר רוסי המגיע ממשפחה כפרית דלה לע, הגיבור הראשי הוא רסקולינקוב

. על רקע המצב החברתי והכלכלי החמור הוא נקלע למצוקות אישיות ונפשיות קשות. באוניברסיטה

שהגיעה בניגוד למתוכנ�  (בנקודת משבר חריפה הוא מגיע לרצח אכזרי של מלווה בריבית ואחותה 

. ודד ע� משמעות מעשיובניסיונו להתמ, במהל� הרומ� מתוארי� ייסורי הנפש של הרוצח). לדירה

בחורה עימה הוא , חבריו, בני משפחתו: והתמודדות אל מול החברה הסובבת, התמודדות עצמית

האפילוג מוקדש לתיאור .  ועוד, חוקרי המשטרה המנסי� להובילו להודאה בחטא, נמצא בקשר הדוק

 .לאחר שהודה בחטאו, במחנה עבודה בסיביר" תשובתו"דר� 

ובי� , וצח מכילה ניגודי� בי� חסד שאינו יודע גבולות לפשע שפל ואכזרידמותו המרתקת של הר

 .  לאישיות ניהליסטית פרועה הרומסת כל חוק ומוסר�אידיאולוגיה קיצונית התובעת צדק מוחלט 

, ברומ� לא ניתנת תשובה ברורה להגדרת המניעי� המדויקי� שהובילו את רסקולניקוב לביצוע הפשע

 בקשייו �ובמקביל לאלו , הרוצח מוצג בלבטיו  ותסביכיו. תו להודאה בחטאולא לאלו שהובילו או

 .כואב ומיוסר על גורלו, חי הוא בבועה משלו. ליצירת קשרי� ראויי� ע� סביבתו הקרובה

והציעו פרשנויות מעניינות להבנת , שמעלה היצירה" הגדולות"רבי� וטובי� עסקו בשאלות 

 במסגרת זו נניח לשאלות 78.ת סביבתו במהל� היצירההתהליכי� שעובר רסקולניקוב ועובר

   79.ונפנה ליבנו לתהליכי הסבל הנפשי המלווי� את הגיבור בדרכו, ולתשובותיה�

                                                                                                                                                                             

  

77
 –בהוצאת ספרי עליית הגג , השתמשנו בתרגו� החדש מרוסית של פטר קריקסונוב, החטא ועונשו, דוסטויבסקי.  פ 

 .הפניות סתמיות של מספרי עמודי� יכוונו לספר זה. 1995א "ת,  ספרי חמד–ידיעות אחרונות 
מנח� .   1986 מישלב ,תדרי� לקורא וללומד, החטא ועונשו,  חמוטל בר יוס#: נציע רק מעט המחזיק את המרובה78

, נילי דנגוט ויעל הרוסי.     1983כתר ירושלי� , החטא ועונשו ודוסטויבסקי מבחר מאמרי�,)עורכי�(ברניקר ורנה ליטוי� 

 דמות שטוחה,  פנינה שירב.   1981א "ת, האווניברסיטה הפתוחה, 7!6יחידות , !19מוסכמות יסוד של הרומ� במאה ה

101�61' עמ, ו"תשמ, האג# לתוכניות לימודי� משרד החינו�, דמות עגולה ומה שביניה�. 
79
הא� נדרש הקורא לעבור תהלי� ? "האיש הרע"הא� מולי� אותנו הסופר בכוונה תחילה למקו� של הזדהות דווקא ע�  

: ) באתר זה(סיו� �יינו במאמרה של דבורה סילברסטו�ע? שכזה בכדי שיוכל להכיר נאמנה את דמותו של רסקולניקוב

 .השימוש באמפאתיה ברומ� החטא ועונשו
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 ישנו תהלי� רגשי עמוק �נבחי� בכ� שמעבר להתלבטויותיו האידיאולוגיות והמוסריות של הרוצח  

לעתי� נמצאנו , במחשבותיו ובחלומותיולעתי� מופיע ביטוי זה . בצער ובכאב, המתבטא כאמור בכעס

ולעתי� נוכל להתרש� מעול� רגשי זו מתו� מצבו הפיזי או הנפשי , מפורש בשיחותיו או בפעולותיו

 80.הירוד של הגיבור

 :נדגי� להל� מעט ממופעיה� של אות� תחושות במקביל להתרחשויות המובילות אליה�

" המקדי�"מייד לאחר ביקורו , יתו של הסיפור בראש�הפע� הראשונה בה נתקלי� אנו בתופעה זו 

לאחר שכל הביקור הוקדש להתבוננות ושימת לב אל .  אליונה איוונובנה–בבית המלווה בריבית 

 :מתאר הסופר, הפרטי� העשויי� להיות משמעותיי� בעת ביצוע הפעולה

.ומבוכתו הלכה וגברה. רסקולניקוב יצא ממנה במבוכה מוחלטת
81
 

 : מתגלה  אשר על ליבו– ע� צאתו לרחוב �ת  כעבור מספר שורו

 ... ואני הוא זה ש, הא) ייתכ� שזוהי האמת לאמיתה! עד כמה כל זה מתועב! אלי הטוב"

אי( ייתכ� שזוועה כזאת עלתה בכלל על !... זה לא מתקבל על הדעת, זוהי שטות גמורה, לא

 ? דעתי

, מגעיל, נתעב, כ( מלוכל(�ר הזה כלוהעיקר שהדב! אבל עד איזה טינופת מסוגל ליבי להידרדר

 !... מגעיל

 ..."ואני הוא זה שחודש של)

פעולותיו הבאות תמחשנה . א� יסורי המצפו� המוקדמי� לא נשארי� רק נחלת� של הפה והמחשבות

 :את סערת הרגשות בה הוא מצוי

ינסופי תחושת הגועל הא. הוא לא הצליח להביע את סערת רוחו במילי� או א# בקריאות נרגשות

כ� והתחוורה �שהחילה להעיק על ליבו ולעורר בו בחילה כבר כאשר הל� אל הזקנה התעצמה עתה כל

 ...עד שלא ידע לא� למלט את נפשו מרוב מועקה, בתודעתו בבהירות כה עזה

בלי לחשוב הרבה ירד רסקולניקוב מייד באות� ... בדיוק באותו רגע יצאו מ� הדלת שני שיכורי)

אבל עכשיו היה ראשו סחרחר , עד עתה מעול) לא נכנס למסבאות. לות למטההמדרגות המובי

 ...הוא רצה לשתות בירה קרה. ונוס, על כ( ייסר אותו צמא לוהט, עליו

�של המשקה להשיבו לצלילות דעתו ולהתחזקות מחודשת בכוונותיו הראשוניות" הצלחתו"לאחר   

וסקר את הנוכחי) בסבר פני) , ה עול איו)כאילו הושל( מעליו איז, הוא כבר נראה עליז יותר

 .יפות

 , מוקדמת�אבל אפילו באותו רגע קיננה בו במעורפל תחושה

 .שכל הפתיחות הזאת שלו כלפי הצדדי) החיוביי) חולנית א, היא

 

                                                           
80
ואישיותו המורכבת של רסקולניקוב מכילה את האידיאולוגיה , מוב� שלא נית� להפריד באופ� מלאכותי בי� הדבקי� 

.  מבטנו בגילויי הסבל של נפש הגיבורלש� העיו� בלבד אנו ממקדי�. בכל מופעיה� במהל� העלילה, השכל והרגש, והמוסר

ובכ� מעלה הוא את , נציי� לפנינו שהגיבור עצמו מודע להשפעות הנפשיות והרגשיות של כל מה שקורה לו על אישיותו

601. 310�308, 79: כ� למשל בעמודי�, השאלה א� ראוי הוא לבצע את המעשה. 
81
 .וכ� להל�, 25�26' עמ 
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שתיטול בעתיד חלק (ומתוודע דרכו אל משפחתו האומללה , במסבאה פוגש הוא את מרמלדוב השתיי�

  –אנו קוראי� כי ,  כל מאורעות אותו היו�לאחר). חשוב בגורלו

 . שכלל לא חיזקה אותו, אחרי שינה טרופה, למחרת הוא התעורר בשעה מאוחרת

.והביט אל חדרו הצר בשנאה, עצבני נרגז, רוח ממורמר�הוא התעורר במצב
82
 

 :מייד בסיו� קריאת תוכנו מציי� הסופר, המשרתת מביאה לו את המכתב הארו� ששלחה לו אמו

כתבה של הא) גר) לו ייסורי)מ
83
 

  –ובסיומ� , רסקולניקוב מפרט את כל השאלות הקשות שעורר בו מכתב זה

בעצ) לא . וכנראה אפילו נהנה מהלקאה עצמית זו, כ( ייסר וקינטר את עצמו בשאלות אלה...

זה מכבר . אלא ישנות וכאובות מימי) ימימה, היו כל השאלות הללו חדשות וא, לא פתאומיות

כבר מזמ� נרקמה בו כל התוגה הזאת . וייסרו את ליבו מאוד מאוד, לו שאלות אלו לענותוהח

לובשת צורה , ובזמ� האחרו� הבשילה והחלה מתגבשת, צברה עוצמה, הלכה וגברה, של היו)

ותבע , שהתיש את ליבו ואת מוחו, פראי ובלתי מתקבל על הדעת, של סימ� שאלה אימתני

...תשובות ללא דחיות
84
 

 

�התעורר,   הוא יש� שינה ארוכה85ללא רגשות, אחר מעשה הרצח  שנעשה כביכול בשליטה עצמיתל 

 !פתאו) מייד זכר הכול! וב� רגע זכר הכול...

אבל הקור נבע ג) מ� הקדחת , קור נורא לפת אותו. ברגע הראשו� חשב שדעתו תיטר, עליו

ה בו צמרמורת כזאת עד אלא שעתה הכת. תו( כדי שינה, שהתפתחה בגופו כבר קוד) לכ�

...והכול בתוכו היטלטל הנה והנה, ששיניו כמעט קפצו החוצה
86
 

 :ובהמש�

�זו הייתה קדחת שהזיות והכרה, הוא לא היה מעול, לגמרי במש( כל תקופת המחלה, בעצ)...

 ...למחצה שימשו בה לסירוגי�

 . נשכח מליבו לחלוטי�– העניי� ההואהעניי� ההואהעניי� ההואהעניי� ההוא,  כ�,,,,העניי� ההואהעניי� ההואהעניי� ההואהעניי� ההואאבל 

 –ואסור לשכוח אותו , וא זכר בכל דקה ודקה את קיומו של איזה דבר שנשכח מליבווע) זאת ה

אימי) או שקע בפחד נורא שאי �התמסר לזע), גנח, בנסותו להיזכר, התייסר, הוא התחבט קשות

אבל תמיד היה מישהו עוצר בעדו , רוצה לרו-, אז היה מנסה לקפו- ממיטתו. אפשר לשאתו

...יסת כוחות ועלפו� חושי)ושוב היה שוקע באפ, בכוח
87
 

 

 :כ� דואג לו�דוגמא נוספת אפשר למצוא בהתוודותו בפני ידידו רזומיחי� שכל

                                                           
82
 .45' עמ 
83
 .58'  עמ 
84
63�64 ' עמ . 
85
 .   א� כי ג� ברפרו# קל לא נית� להתעל� מהלכי הרגש העזי� במהל� עשיה מרוכזת זו 
86
 .112' עמ 
87
 .ההדגשות במקור, 142�143' עמ 



 34

כאילו הייתי ! כ( עצוב�כל, כ(�אלא שעצוב לי כל, אבל לא בזה העניי�, הראש מסתחרר קצת

...אשה
88 

פער העצו� מתגלה ה,  כאשר מתברר שאמו ואחותו מחכות  לו זמ� רב בחדרו–ומייד לאחר מכ� 

 :בתגובת� למפגש המיוחל

. אבל הוא עמד כמו מת. שתיה� זינקו אליו. צעקת שמחה נלהבת הקבילה את פניו של רסקולניקוב

. לא יכלו, מה ג� שידיו לא התרוממו כדי לחבק�. מודעות פתאומית שאי� לשאתה היכתה בו כרע�

התנודד וצנח על , א פסע פסיעה אחתהו... בכו, צחקו,נישקו אותו, אמו ואחותו לפתו אותו בחיבוק�

 89.הרצפה מעול#

על (הפסיכולוג פורפירי יז� פגישה בה שוחחו אודות מאמרו של רסקולניקוב � הבלש� ובהמש� 

לקראת סיומה של אותה פגישה שואל ). לה� מותר לבצע פשעי� בנסיבות מיוחדות" אנשי� מיוחדי�"

 :ידידו הטוב של רסקולניקוב, דווקא רזומיחי�

 ,אלה שניתנת לה� הזכות לשחוט בני אד�... ואות� גאוני� אמיתיי�, ובט

 90?אפילו בגלל ד� ששפכו?  ה� בכלל לא צריכי� לסבול– מה אית� 

 :תשובתו של רסקולניקוב חושפת יותר מטפח ממה שחש באותה התקופה

 ... הקורב�א� חבל לו על , שיסבול. אי� כא� לא היתר ולא איסור? צריכי�בשביל מה כא� המילה 

 . סבל וכאב תמיד הכרחיי� לתודעה רחבה ולב עמוק

�, לחוש בעול� הזה עצב גדול, נדמה לי, אנשי� גדולי� באמת צריכי�  

 .בקול שלא תא� את נימת השיחה, הוסי# פתאו� תו� הרהור

 

 :ומוסי# המספר, מצהירה היא בפניו שתבוא אליו לבית הסוהר, בסיומה של התוודותו בפני סוניה

הוא הביט . כאילו הושלכו לבד� על חו# שומ� אחרי סערה, ייאוש–עצובי� ומוכי , ה� ישבו זה לצד זו

לפתע ההרגשה שאוהבי� אותו הכבידה עליו : ומוזר הדבר, בסוניה והרגיש כמה גדולה אהבתה אליו

ל תקוותו בדרכו אל סוניה הרגיש שהיא כ! הייתה זו הרגשה מוזרה ואיומה, כ�. כ� וא# הכאיבה לו�כל

 , כשכל ליבה פנה אליו, ופתאו� עכשיו, הוא חישב לפרוק לפחות חלק מייסוריו. וכל מוצאו

 91.הרגיש ותפס לפתע שמעתה הוא אומלל לאי� שיעור יותר משהיה קוד� לכ�

 

 :בעת שהות� בסיביר כותבת סוניה לרזומיחי� ודוניה, הדוגמא האחרונה לקוחה מהאפילוג

שבבית הסוהר הוא לא התחבב על , שהוא מתנכר לכול�... ט במילי�ממע, שהוא נראה קודר...

כתבה , ופתאו� במכתבה האחרו�. שהוא שותק ימי� שלימי� ופניו נעשו חיוורי� מאוד. האסירי�

 92.במחלקה לאסירי�, סוניה שהוא חולה בצורה  רצינית ביותר ושוכב בבית החולי�

 :ניקוב באותה העתתוכו של רסקול�ומתאר הסופר את מה שהתרחש בתו�

                                                           
88
 .220'  עמ 
89
221�222'  עמ . 
90
 .ההדגשה במקור, 298'  עמ 
91
 .471'  עמ 
92
 .וכ� להל�. 598�600'  עמ 
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, לא ראשו המגולח, לא המזו�, לא העבודות, אבל לא חיי האסיר האיומי�. הוא היה חולה כבר מזמ�

! מה לו ולכל הייסורי� והעינויי� האלה! הו. כל אלה לא היה בכוח� לשוברו, לא בגדי הטלאי� שלבש

... 

אבל לא . סו הזלזלני והגס כלפיהועינה אותה בגלל זה ביח, הוא התבייש אפילו בפני סוניה? אלא מה

וג� , אלא שגאוותו נפגעה מאד. בגלל ראשו המגולח ולא בגלל השרשראות התבייש רסקולניקוב

 93...מחלתו נבעה מ� הגאווה הפגועה

 

 לעתי� מקורה בייסורי מצפו� 94.תופעת הכאב והצער המתלווה אל האד� לאחר שחטא ידועה ומוכרת

 .א� לאו דווקא, והרהורי חרטה

בנו הרב צבי .  הקדיש פרק נרחב מהגותו לליבו� נושא התשובה–ה קוק " הראי�רואה האורות גדול 

בו ניסה לבנות על פי נושאי� את , "אורות התשובה"יהודה קוק ער� מתו� כתביו קוב" הנקרא בש� 

 95.חידושיו המיוחדי� של אביו בתחו� זה

הרב קוק מנתח ".  התשובה ומרפא הארתהמכאובי החטא ויסורי: "לפרק השמיני בקוב" זה קרא ש�

מעני� הדבר . ומנסה לעמוד על פישרו, בפרק זה את תופעת הסבל הנפשי המתרחש לאחר החטא

לעתי� היא משקפת את , שתופעת הסבל שלאחר החטא מקבלת פרשנויות שונות והפוכות בדברי הרב

   96.רשעולעתי� דווקא את תסכוליו וייאושו של ה, ייסורי התשובה של הצדיק

משקפות לו את מצבו ומעודדות אותו , מספר פסקאות נראות ממש כמשוחחות ע� רסקולניקוב בצערו

ונציע בפי המורה ותלמידיו את , ללשו� פשוטה" נתרגמ� "97 ,להל� נדגי� את ארבע הראשונות. בדרכו

 ?  הא� רואי� ה� בו את הצדיק או הרשע. הדיו� המעני� בסבלותיו של רסקולניקוב

                                                           
93
 .27ועיינו בהמש� הדברי� להל� הערה  
ִ=י יDָמ� ָוַלְיָלה ִ:ְכEַד ָעַלי . ִ=י ֶהֱחַרְ<ִ:י EָלH ֲעָצָמי Eְַ<ֲאָגִתי ָ=ל ַה�D7: "כדוגמת.  ביטויי� רבי� לתחושה זו בספר תהילי�94

ְוTָ:ה ָנָ@אָת ֲע�D ַחSָאִתי ' אDֶדה ֲעֵלי ְפָ<ַעי ַלהַחSָאִתי אDִדיֲעָ� ַוֲעDִני לֹא ִכRִיִתי Cַמְרִ:י . ָיֶדָ� ֶנְהBְַ� ְלַ<Qִי Eְַחְרבֵֹני  ַקִי" ֶסָלה

ְלָ� ְלַבQְָ� ָחָטאִתי ְוָהַרע Eְֵעיֶניָ� ָעִ@יִתי ְלַמַע� ִ:ְצQַק Eְָדְבֶרָ� ִ:ְזֶ=ה , ִ=י ְפָ<ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחSָאִתי ֶנְגQִי ָתִמיד).  "ה�ג, לב" (ֶסָלה 

 ).  יט, ו�ה,נא" (לִֹהי� לֹא ִתְבֶזה�לִֹהי� רHַח ִנְ<Eָָרה ֵלב ִנְ<Eָר ְוִנְדֶ=ה ֱא�ִזְבֵחי ֱא... ְבָ<ְפֶטָ�

רבי אלעזר  ברבי שמעו� המתייסר ומזמי� על עצמו : כדוגמת, ל נית� חכמי� רבי� המתייסרי� על חטאיה�"באגדות חז

בהמש� אותה הסוגיה סיפור דומה אודות רבי יהודה ו', ב'  פד עמ–' ב' ד# פג עמ, בבלי בבא מציעא" (חטאיו"ייסורי� עקב 

 . א� קשה לבודד ייסורי� אלו ממהל� התשובה). בבלי תענית ד# כא עמוד א(נחו� איש גמזו ). הנשיא

על פי מסורת זו ). 'הלכה א' חגיגה פרק ב(בירושלמי , "אחר "�מקור מעני� בהקשר זה הוא הסיפור אל אלישע ב� אבויה

,  הא� חזרתי תתקבל– וא� אחזור –אחר שואל . קר את אחר החולה ומפציר בו לחזור בתשובהמוזמ� רבי מאיר לב

באותה שעה !   עד דיכדוכה של נפש מקבלי��) ג,תהילי� צ" (תשב אנוש עד דכא"ולא כ� כתיב : "ותשובתו של רבי מאיר

לא ברור הא� המש� הסיפור ".   רבידומה שמתו� תשובה נפטר: והיה רבי מאיר שמח בלבו ואומר, בכה אלישע ונפטר ומת

 . או לחלוק לו כבוד, על אש היוצאת מ� השמי� לשרו# את הקבר בא לערער על הנחתו של רבי מאיר 
95
). בשינויי� קלי� של כתיב וסימני פיסוק למקובל. (כו�כד' עמ, ה"תשמ,  הציטוטי� להל� מתו� מהדורת מוסד הרב קוק 

 .בסוגריי� יובאו סימוני הפסקאות
96
באיסו# הפסקאות ובסידור� , איננו עוסקי� במסגרת זו בניתוח ההיגיו� של עבודת העריכה של הב� הרב צבי יהודה 

, מהדורתו המבוארת של הרב יעקב פילבר(המעוניני� יעיינו בפירושי� השוני� שניתנו לאורות התשובה . דווקא בסדר זה

 ).  וביאורו של הרב ראוב� ששו�, "מעט מ� האור"את ביאורו של יובל פרוינד בהוצ, פירושו של בנימי� גרוס
97
 !  נמלי" למתענייני� לעיי� ולהרחיב�א� כיוו� שיש עוד פסקאות משמעותיות , לא נוכל לדו� כא� בפרק כולו 
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 !או שה� עצמ� עונשו של החוטא,  ייסוריו מייצגי� דר� של תשובה וחרטההא�

 :נפתח אולי באמירה החריפה ביותר בפרק הממקדת את מקור� של תחושות הנלוות

 

האוכלת , מה הוא יסוד העצבות המרה, מהו הקצ# על העול� ולו, מה הוא מקור הרוגזה של רשעי�

 ?מהיכ� מקור משחת זה נמש�, המצויי� אצל�, הממלאת ארס את החיי�, את הרוח ואת הבשר

 98".מרשעי� יצא רשע", ממקור הרשעה כל זה נובע: בביטחו� פנימי ברור אנו משיבי� על זה

 . והרשעה שרויה בעומק הנשמה, ולהיות גיבור וב� חורי� אמתי באו החיי�, חופשי הוא הרצו�

את היחס הישר שיש , ה של החיי�הרי היא סותרת את המשקל השוו, כשהרצו� איננו חפ" לעזבה

והרוס ההרמוניה מכאובי� . ע� כל ההוויה כולה בכללותה ובפרטיותיה, לנשמתו של האד� על כל היש

של , שה� מתגלי� בצורה של זוועה, עצומי� יסוריו–וכשהוא חודר אל הרוח .   רבי� הוא מסבב

 ).'ד... (של קלו� ויאוש, של חוצפה, קיצפו�

 

האד� נדרש ". הרשעה"ובי� ) יצר הטוב, הצד החיובי" (הרצו�"� עדי� בנשמה בי� קיי� א� כ� איזו

א� הוא אינו עושה זאת אותה רשעה משתלטת . בחייו לבחור ברצו� ולהתנתק מ� הצדדי� השליליי�

כאבי� של ייסורי� המתגלי� , והתוצאה הרסנית, ומפירה את כל שאר האיזוני� הקיימי� באישיותו

 .בבושה וביאוש, בחוצפה,  בכעס–בזוועה 

חמלתו הרבה על משפחת מרמלדוב . כבר הצבענו  על היסודות הניגודיי� באישיותו של רסקולניקוב

 מבלי שמישהו –עד כדי שנות� הוא לה� את פרוטותיו האחרונות ועומד לציד� בשעותיה� הקשות (

 . וחסד ואהבה הנטועי� עמוק בליב, מעידה על רגישות) ביקש ממנו לעשות זאת

:  עוד לפני הרצח הוא נחרד מעצ� המחשבה שהוא עתיד לבצע פשע כל כ� –כפי שציטטנו לעיל 

להשתלט על " רשעה"�א� כל זה אינו מונע ממנו לאפשר ל". מגעיל, מלוכל�, טינופת, מתועב"

הוא כועס על כל : וממילא נחש# הוא לכל הגילויי� הקשי� של הפרת האיזוני� הנפשיי�, "הרצו�"

הוא מתבייש , הוא מתחצ# לאמו ולאחותו ופוגע בגסות כפוית טובה בסוניה שהיטיבה עימו, העול�

מי שירצה יוכל להכריז .  זוועה–אכ� . וייאושו כמעט ומובילו לקפו" אל הנהר, בפני כול� ומפני עצמו

 99!"מרשעי� יצא רשע: "בפשטות

 

 : הרגשותבפסקה נוספת עומדי� אנו על מרכיבי� נוספי� הגורמי� לאות� ה

 

, מפני שהוא סותר את האחדות שבי� האישיות הפרטית ע� כל ההוויה כולה, כל חטא מדאיב את הלב

 ...ומתרפא רק על ידי התשובה

שנעשה , כי א� מיסודו של החטא ומתוכ� מהל� הנפש, אמנ� יסוד הצער איננו רק מעצ� החטא בלבדו

 .י המאורג� באחדות וכוו� מעולההזורחת באור הישר האלהי בכל המצו, הפו� מסדר הישות

                                                           
98
 יג, כד', שמואל א 
99
דווקא . רבה דברי�ובזה אפשר להסביר ה. יש לי לב רע, אל תשכחי, סוניה, אבל: " הוא עצמו מודע לצד הרע שבאישיותו 

 ).463' עמ!" (נבל... אלא שאני פחד� ו... כי אני רע, בגלל זה באתי
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בשאיפת� ותכונת , ושורש החטאי� כול� מונח בדיעותיה�, ומפני זה אות� אשר נפש� רעה מיסודה

 . כ� שחור עד אי� תכלית�העי� אשר העול� כולו נראה לה� בצבע כל�הינ� רעי, לבב�

  100בעלי עציבו דטחול, ה� ה� המתרעמי� על העול� ועל החיי�

 ).'ג. (לכל' אשר לא ידע להבי� כי טוב ה, ההויה הוא שחוק הכסילאשר לעג� מכל 

 : שורשה של ההרגשה הרעה לפי פסקה זו מפוצל לשניי�

 .האד� מרגיש את עצמו חריג ושונה  משאר ההוויה .א

 .פסימית ועצובה: התבוננות מעוותת על העול� .ב

כ� עולה . ט בנושאאו לפחות התלב, אכ� רסקולניקוב הרגיש עצמו שונה מכל החברה האנושית

נית� לעקוב אחר היחס שבי� . ל שכתב לעיתו� ומשיחת הבירור שנערכה בעקבותיו"מהמאמר הנ

 101.תחושותיו האינדיבידואליסטיות המוגזמות ובי� היסורי� שהופיעו בעקבותיה�

ולא רק ביחס לעצמו ולגורלו , כפי שציינו התבוננותו הפסימית והמיואשת צפה ועולה במהל� הרומ�

 .כי א� ביחס לעול� כולו, ישיהא

 :     יכולי� הייסורי� לקבל משמעות שונה לחלוטי��כאמור , אמנ�

 

א# על פי שלפעמי� נראי� ה� כאילו , התוקפי� את הנפש על ידי רעיו� התשובה, המכאובי� הגדולי�

� מפני שהנשמה נכווית בה, אי� התוכ� הפנימי שלה� כי א� יסורי� עצמיי�, באי� מצד יראת העונש

 .ואלה היסורי� בעצמ� ה� ממרקי� אותה, שהוא נגד כל תנאי חייה, שהחטא מכאיב אותה

הוא מקבל אות� , המונח בתוכיות� של יסורי� אלו, והאד� המכיר בהכרה פנימית את האוצר הטוב

 )'ב... (באהבה גמורה ודעתו מתיישבת בה�

 

אלא ה� מבטאי� את התהלי� הנפשי , הייסורי� אינ� רק ביטוי לפחד מפני מה שעתיד להתרחש

בשלב מתקד� יותר יכיר . את דחייתו הפנימית לחטא המנוגד לתכונותיו הבסיסיות, שעובר החוטא

 .ואז ה� יהפכו לייסורי� של אהבה, החוטא בערכ� ונחיצות� של הייסורי�

�מעלה   א� כפי שכבר הבאנו ל102.לא מצאנו את רסקולניקוב הופ� את הייסורי� ליסורי� של אהבה 

בכ� " בלתי מיוחדת "–מתוודע הוא לאישיותו ה . מודע הוא היטב להופעת� המתבקשת לאחר החטא

                                                           
100
 , תיקוני זוהר תקונא עשרי� וארבע ד# סט עמוד ב: כ� למשל,  בקבלה מזוהה מקורו של העצב בטחול 

 . ותיקוני זוהר תקונא תמניא וארבעי� ד# פה עמוד א
101
נראה אז בעיניו שברגע זה חת� את עצמו כמו במספריי� מכל שאר : "יבורעוד בראשיתו של הרומ� מעיד על עצמו הג 

 מופיע א# הוא בוידויו אצל – נעדר כל אידיאולוגיה –פ� אחר של האינדיבידואליז� ). 138' עמ" (האנשי� והדברי� שבעול�

! לא רציתי לשקר אפילו לעצמיבזאת ! בשבילי לבדי, להרוג בשביל עצמי, אני רציתי להרוג בלי פלפלנות, סוניה: ..."סוניה

! הבלי�. לכשיהיו בידי משאבי� ושלטו�, לא רצחתי כדי להיות מיטיבה של האנושות!  הבלי�–לא הרגתי כדי לעזור לאמי 

 ).468' עמ"... (א� ורק למע� עצמי, רצחתי למע� עצמי. פשוט רצחתי וזהו זה
102
, כזאת שתשבור את ליבו,  חרטה צורבת–יה שולח לו חרטה הלוואי שהגורל ה, והלוואי: ..." אמנ� באפילוג הוא אומר 

כמה היה שמח , הו! מוות�חנק ומצולת�חרטה כזאת שייסורי האיימי� שלה גורמי� ל� לחלו� על לולאת, שתדיד את שנתו

 א� כפי שמתברר). 600' עמ"... (הלא אפילו ייסורי� ודמעות ה� בכל זאת סוג של חיי�! לקראת החרטה הזאת, לקראתה

 .ולא בתשובתו,  יסוד הדברי� דווקא בגאוותו�) מצוטט בהערה הבאה(ש� מההקשר  
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מבי� ומפני� הוא את העובדה שגורלו ואישיותו אינ� . שהיא מתייסרת עד אי� ק" בעקבות החטא

 .ולדלג מעל חטאיו, )כנפוליאו�(מאפשרי�  לו להמשי� במרוצת החיי� 

 

 :נה זו של תפקיד הייסורי�ותוספת משמעותית בהב

 

שחלקי הנפש , הוא בא מפני הניתוקי�, בראשית זריחתו, שמרגישי� ברעיו� התשובה, המכאוב

מקלקלי� את כל , שאי� לה� תקנה כל זמ� שה� מחוברי� בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, הרעי�

ככאב של , תוק מביא כאבוכל ני. ועל ידי התשובה ה� הולכי� וניתקי� ונעקרי�. הנפש ופוגמי� אותה

שעל יד� , ואלו ה� היסורי� היותר פנימיי�. עקירת איברי� המקולקלי� וכריתת� מטע� הרפואה

... ובה� האד� יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיה� המרות

 ).'א(

חלקי� .  " התשובהבפסקה זו מזהה הרב קוק באופ� מדויק מאד את מקומו של המכאוב בתהלי�

 ה� אלו שגרמו לו –בנפשו של האד� שלא היו מחוברי� לנפשו האורגנית החיובית במהותה " רעי�

הכאב אינו אלא סימפטו� ישיר לניתוק� של . בתהלי� התשובה ה� הולכי� ומתנתקי� ממנו. לחטוא

 . מגיע האד� לתשובה וגאולה שלימה–ובסיומו של התהלי� , חלקי� אלו

 א� בסיומו 103. את רסקולניקוב מתנתק במודע מיסודות החטא והרוע הטבועי� בנשמתוקשה למצוא

 104:המתייחס בדר� שונה לחלוטי� אל עברו ואל עתידו, של הספר פוגשי� אנו בגיבור אחר

 

 ?הא� לא צרי� הכל להשתנות עכשיו...

החיוורי� נזכר בפניה .  הוא נזכר אי� גר� לה סבל מתמיד ועינה את ליבה105.הוא חשב עליה

עתה ידע באיזו אהבה אינסופית יכפר , א� עתה כמעט לא הסבו לו זכרונות אלה ייסורי�, והצנומי�

 .בעתיד על כל סבלה

                                                           
103
אבל הוא לא התחרט על : ..." ויהיו שיאמרו שהדברי� המכריעי� לניתוח דמותו בעיניי� של אורות התשובה ה� אלו 

כל מעשיו הקודמי� ושקל שוב התדיי� ע� עצמו על , חופשיכשהוא , אבל עכשיו כשכבר הגיע לבית הסוהר... הפשע שעשה

, במה. "לפני�, אבל בכלל לא מצא אות� כה מטופשי� ומכוערי� כפי שדימה לעצמו באותה התקופה הגורלית. אות�

, המעופפי� בהמוניה� ונתקלי� זה בזה בעול�, היה הרעיו� שלי טיפשי יותר מתיאוריות ורעיונות אחרי� "� חשב  –" במה

רחב וחופשי מהשפעות השגרה , תלוי� די רק להסתכל על העניי� כולו במבט לגמרי בלתי?מיו� שהעול� היה עומד על תילו

למה , מכחישני� וחכמי� בחמש פרוטות של כס#, הו. מוזר... ואז וודאי שהרעיו� שלי לא יראה עד כדי כ�, היומיומיות

 " ?את� נעצרי� בחצי הדר�

? הא� מפני שהוא מעשה רשע "�,  חשב בינו לבי� עצמו�" ?כ��נראה בעיניה� המעשה שעשיתי מכוער כל, א� כ�, בגלל מה"

 אז קחו לכ� את ראשי תמורת אות החוק –מוב� שהופרה כא� אות החוק ושפ� ד� , מוב� שבוצע פשע פלילי. מצפוני שקט

, �שלא ירשו את השלטו� אלא תפסו אותו בכוח לעצמ, מוב� שמקרה כזה אפילו רבי� ממיטיבי האנושות! ודי... הזאת

, אלא שהאנשי� הה� היו מסוגלי� לשאת את צעדי עצמ�. חייבי� היו להיות מוצאי� להורג למ� עצ� צעדיה� הראשוני�

הנה ". ופירוש הדבר שלא הייתה לי הזכות להרשות לעצמי את הצעד הזה, ואילו אני לא הייתי מסוגל, ה� צודקי�ולכ� 

' עמ"... (הסגיר את עצמו והודה באשמה, צליח לשאת את פשעוא� ורק בכ� שלא ה: פשע�הדבר היחיד שבו הכיר כמעשה

601� ).  ההדגשות במקור, 600
104
כביכול פרק דוסטוייבסקי בקלות רבה מדי מכתפיו של רסקולניקוב  את נטל העול של החטא ,  שונה מדי–ויש שטענו  

 .ומ�באופ� שאינו הול� את אישיותו המורכבת כפי שהוצגה לאור� הר. וההתמודדות עימו
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נראו בעיניו , הדי� והגלות�אפילו גזר, אפילו הפשע שביצע, הכול!  ייסורי העבר האלהכלומה ה� בכלל 

 ...ובדה שקרתה לא לו אלא לאד� אחרואפילו כע, מה חיצוני ומוזר�כדבר, בדח# הראשוני, עתה

 רגשותיה –או לכל הפחות ? הא� לא יכול להיות שהשקפותיה יהפכו מעכשיו ג� להשקפותי שלי"

בראשית אושר� עברו על שניה� רגעי� שבה� ראו את שבע השני� האלה כשבעה "...   ושאיפותיה

, שיש עוד לקנות� ביוקר,  והוא אפילו לא ידע שהחיי� החדשי� אינ� מוענקי� לו חינ�106.ימי�

סיפור התחדשותו , אבל כא� מתחיל כבר סיפור אחר... ולשל� בעד� במעשה גבורה גדול בעתיד

, מעברו ההדרגתי מעול� אחד למשנהו, סיפור לידתו ההדרגתית מחדש, ההדרגתית של האד�

  107...היכרותו ע� מציאות חדשה שהייתה לו לפני� כספר החתו�

בייסוריו היותר פנימיי� יצא לחירות מהעבדות : "� לומר על רסקולניקוב שהא� היה הרב קוק מוכ

 ? "החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיה� המרות

                                                                                                                                                                             
105
 . על סוניה 
106
 ).כ, בראשית כט(ּ " TEְֲהָבתD אָֹתה0ְָיִמי� ֲאָחִדי� ַו7ְִהיH ְבֵעיָניו ֶ+ַבע ָ+ִני�ַו7ֲַעבֹד ַיֲעקֹב Eְָרֵחל : " והשוו 
107
 .ההגשה במקור, 607�608'  עמ 
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 )תקציר(הנסי� הקט� 

 , עיונינו זה שונה באורכו ובאופיו מהעיוני� האחרי�

 .  נתמצת עיקר דברינו בראשו�ולמע� ירו" בו הקורא  

אכזיפרי מופיעה דמותו של טייס שמטוסו נחת נחיתת חירו� �טוא� דה סנטבאגדה היפה שטווה אנ

. למרבה הפלא נגלה אליו לפתע נסי� קט�  מכוכב אחר. בשל תקלה טכנית חמורה, בלב מדבר סהרה

מעתה יוקדשו ימי המפגש הספורי� ביניה� להתוודעותו של הטייס אל דמותו המופלאה של הנסי� 

 . לדותי אותו הוא מייצגואל עול� הערכי� התמי� והי

והסופר הנער" יצר את המפגש הדמיוני כדי לבחו� ולבקר את , מוב� שהסיפור אינו סיפור תמי�

דמות הנסי� משמשת לטייס ולקורא מראה נאמנה לבחינת . החברה האנושית בה הוא חי ופועל

 . ליקוייה של האנושות וערכיה

בה מתואר מפגש המתקיי� בי� המצביא הגדול ) ליבב(בחרנו להשוות סיפור זה לאגדה  ממסכת תמיד 

 ).חכמי�( אלכסנדר מוקדו� לבי� זקני הנגב –של העת העתיקה 

אשר לא פע� , במסגרת המפגש שואל המל� האורח עשרה דברי� את מארחיו ומקבל את תשובותיה�

 הוא פונה � ולאחר ישובו , בהמש� חל עימות בי� המל� והזקני�). הלומדי�, לפחות אותנו(מפתיעות 

 .במסעותיו ההרפתקניי�, לדר� אחרת

 :נית� לסווג את שאלות אלכסנדר על פי קבוצותיה� המרכזיות

 השאלות הקבוצה

 ?שמי��מערב או אר"�מהו המימד הגדול מזרח שאלות העוסקות בגבולות המרחב והזמ� של היקו�

 ?מי קד� בסדר הבריאה אר" או שמיי�

 ?חוש� אור או –מי קד� בסדר הבריאה 

שאלות העוסקות באפיו� אנשי� בעלי תכונות 

 מיוחדות במינ�

 ?מי הוא החכ�

 ?מי הוא הגיבור

 ?מי הוא העשיר

 ?מה יעשה אד� ויחיה ? כיצד לנהוג–שאלות העוסקות בהמלצות לאד� 

 ?מה יעשה אד� וימות

 ?מה יעשה אד� כדי שיהיה מקובל על הבריות

 ?נאה לדור בי� או ביבשההיכ�  שאלה העוסקת במקו� הראוי לאד�

 

מעני� הדבר שנית� להצביע על קווי דמיו� רבי� בי� המפגש הקדו� של המל� והזקני� בנגב למפגש� של הטייס והנסי� 
 לשאלות היסודיות של –וחלק� נוגעי� למהות , חלק� נוגעי� לפרטי העלילה ולדר� עיצובה הספרותי. במדבר סהרה

 .הקיו� האנושי

חברי� "כאשר יפגשו נציגי התרבות האנושית ע� , ל א# מרחקי הזמ� והמקו�נטע� בזהירות שע

פערי התרבות אינ� יכולי� לטשטש את העובדה .  ה� ידרשו לשאלות ותשובות דומות–" מכוכב אחר

השיח ). בבלי קידושי� ד# כז עמוד ב, אחד הוא] כל האר"[=גוש הקרקע !" (סדנא דארעא חד הוא "�כי 

 . � תרבויות רחוקות יוצר נקודות מפגש בלתי נמנעותהעולה ממפגשי� בי

בעוד שהטייס משמש בתפקיד המתלמד מפי מורו הנסי� שבא : אמנ� נשי� ליבנו להיפו� התפקידי�

על ) ?בעל כורחו( מתיישב � הוא אלכסנדר �ל החבר מ� הכוכב האחר "הרי שבאגדת חז, מכוכב אחר

 .לפני מוריו הזקני� בני האר", כסא התלמיד
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 רחוקות יותר ונשענות על הכוח �וחלק�  , מטבע הדברי� חלק מנקודות ההשוואה קרובות והדוקות

 .המדמה 
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  108הנסי� הקט�

 )נית� ללימוד במסגרת ספרי הקריאה המונחית(

אכזיפרי ממשי� להוות עד ימינו מעי� ממנו שותי� בצמא מיליוני �סיפורו הקסו� של אנטוא�  דה סנט

 משוקעות בו �א� למעשה ,  סיפור ילדי� תמי� ועצוב�לכאורה  .י העול�ילדי� ומבוגרי� ברחב

 .ממיטב מצוקותיו והגיגיו של האד� הבודד בעת החדשה

 ע� דמותו המופלאה של הנסי� מהווי� חוויה קיומית עמוקה ומסעירה עבור 109 מפגשיו של הטייס

.  ולפגוש בעול� שאינו מוכרמסגרת העלילה מאפשרת לגיבוריה לתהות זה על קנקנו של רעהו. הטייס

הנסי� אמנ� מולי� אותנו בדר� חדשה . ואילו לנו הקוראי� היא מאפשרת לתהות על קנקנ� ועולמ�

.  מוביל אותנו להכרה עצמית והתבוננות פנימית על קנקנינו�א� מעבר לכ� , של גילוי עול� נעל�

גוררת את הקורא לחוויה אישית ) ולא משנה כמה פעמי� כבר קראה בעבר(הקריאה ביצירת אמנות זו 

 .שעוצמתה רק הולכת וגוברת ע� השני�, מרגשת ומטלטלת

שדחקו בו לעסוק " המבוגרי�"י "המספר הוסט מכשרו� ציורו בעת היותו ילד ע:  תמצית העלילה

וכ� לאחר לימודיו הפ� לטייס שנתקע ע� מטוסו בלב מדבר סהרה בשל תקלה . בדברי� מעשיי� יותר

במהל� ניסיונותיו לתק� את המטוס מופיע לפתע נסי� קט� מכוכב רחוק המתחבר . טכנית חמורה

הנסי� אינו . ודר� ההתבוננות על העול� שהיא משקפת" ילדותית "�ישירות דווקא לדר� הציור ה

 מתבררת לאיטה �א� במהל� השיחות הרבות שה� מנהלי� , מנדב מעצמו שו� מידע על עולמו

מערכת יחסיו הסבוכה ע� , הכבשה האהובה:  בה הוא חי בכוכבוהמציאות התמימה והמורכבת

בהמש� מתוודע הטייס למסע שער� הנסי� בכוכבי� . הרי הגעש ועוד, סכנת הבאובבי�, השושנה

לאחר תיאור חוויותיו ומפגשיו . השוני� והדמויות המרתקות אות� פגש בדרכו עד הגיעו לכדור האר"

, י הכשת נחש"ברת דר� קצרה עד לעזיבתו מרצו� של הנסי� עבעולמו עוברי� הטייס והנסי� עוד כ

 .ומעתה נותרו רק געגועיו העזי� של הטייס

החל בחוקרי� פרשני� והוגי� שחפרו במעמקיה וניסו לפתור את , רבי� וטובי� עסקו ביצירה

יל� בג(ועל כול� עלו כאמור ילדי� רבי� . וכאבו את כאבה, וכלה במשוררי� ששוררו עליה, חידותיה

אותו מפגש . המקיימי� עד היו� את צוואתו של המחבר ומחפשי� את הנסי� שאולי חזר) או ברוח�

והיא מתאפשרת , הקוס� בתמימותו מעמיד בפני רבי� מאתנו מראה לא פשוטה לעול� בו אנו חיי�

 .זו המשקפת מעי� זכות טהורה, דווקא דר� הדמות המגיעה מ� העול� האחר

 

וא# על ,  אינו מגיע מאסטרואיד רחוק�ל כמראה "תו בחרו להציב לעצמ� חזאו" החבר מכוכב אחר"

דמותו של . פי כ� מייצג הוא נאמנה עול� מרוחק מספיק כדי לאפשר את ההתבוננות העצמית

כמייצג נאמנה של השלטו� העולמי שהשכיל , אלכסנדר מוקדו� הכובש הגדול משכה את תשומת ליב�

                                                           
ההפניות לפרקי� . 1993א "ת, בהוצאת ע� עובד, במהל� העיו� נצטט ונפנה לתרגומה העברי החדש של אילנה המרמ� 108

 ).1952(מאפשרות את השימוש ג� בתרגו� היש� של אריה לרנר ) ולא למספרי עמודי�(
 89' עמ, 1988הקיבו" המאוחד ,  שבעת פרקי מסע–הנסי� הקט� , עיינו אצל גדעו� טיקוצקי?  הא� הוא הסופר עצמו109
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לפיכ� הפכו המפגשי� בי� החכמי� לבינו למפגשי� מייצגי� של . בלהפי" את תרבותו במזרח ובמער

  110.תורת ישראל ע� התרבות השלטת העול�

 חלק� נראי� במבט ראשו� תמוהי� 111.במפגש שלפנינו אלכסנדר שואל את זקני הנגב עשרה דברי�

באופ�  112.א� בעיו� נוס# מתברר שה� נוגעי� לתשתית הקיו� האנושי והחשיבה הדתית, ומעט הזויי�

ועל , מפתיע נית� להצביע על דמיו� בי� הנושאי� העולי� מתוכ� לנושאי� העולי� בדפי הנסי� הקט�

 113:כ� נעמוד בהמש� דברינו

 

 : אמר להן 114, את זקני הנגב-עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון 

 ? או ממזרח למערב, מן השמים לארץ רחוק

 , ממזרח למערב: אמרו לו

 ,  הכל מסתכלין בה-חמה במערב ,  הכל מסתכלין בה-ח שהרי חמה במזר: תדע

 ;  אין הכל מסתכלין בה-חמה באמצע רקיע 

 , זה וזה כאחד שוין: וחכמים אומרים

                                                           
ש� ממונה אלכסנדר לשופט ' י� ד# צא עמוד א כ� למשל רצ# העימותי� בי� ישראל ואומות העול� בבבלי סנהדר110

ש� נחשפות דרכי שחיתותו השלטונית והמשפטית ) ובמקבילות(' הלכה ה' ולעומתו בירושלמי בבא מציעא פרק ב, העולמי

ויקרא , על יחס הערכה הדדי בי� החכמי� לאלכסנדר נית� ללמוד מאגדת המפגש ע� שמעו� הצדיק. במפגשו ע� מל� קציא

 .'בבלי יומא ד# סט עמוד א, ג"רבה פרשה י
כפי ? "עשרת הדברות"או שמא יש כא� עיצוב מכוו� במודל הרעיוני הקאנוני המוכר של ?  הא� במקרה נבחר מספר זה111

' הזקני� ה� המערבי� את ה, !ולא מקומו" (בי� אד� ליקומו"שניווכח להל� קיימת חלוקה פנימית בי� שאלות העוסקות 

 הזקני� ה� אלו שישלבו את ההיבט החברתי –שוב , !ולא לחבירו" (בי� אד� לעצמו"ת העוסקות ובי� שאלו) בתשובותיה�

 . אמנ� המינו� בי� שתי הקבוצות שונה מהמינו� המאוז� המוכר מעשרת הדיברות). בתשובותיה�
תרבותית �דר� העימות כולו הולכת ומצטיירת אלטרנטיבה רוחנית: " הרב יובל שרלו בהתייחסותו למדרש זה קובע112

: הסיפור מבטא היטב את עמדת� של גדולי ישראל ביחס לנושאי� אות� מעלה אלכסנדר. המיוצגת על ידי חכמי ישראל

, גבולות הפילוסופיה והכוח, מהו היעד שאנו מבקשי� להשיג, מהי חכמה ומהי אמונה, מה נחשב כהצלחה בע� ישראל

העובדה כי מדובר בדו שיח ובשאלות ובתשובות מלמדת . ל חולשהכל אלה אינ� מוצגי� מנקודת מבט ש. ייעודו של האד�

הרב ". ודר� הסיפור לנסח את יסודה של תרבות ישראל, ל להעמיד שתי תפיסות זו מול זו"כי מבחינה ספרותית בחרו חז

ספר , באור� נראה אור:  בתו�,יסודו של חג החנוכה לאור שאלותיו של אלכסנדר מוקדו� לחכמי ישראל, יובל שרלו

ספרותי מרתק �עיו�  הגותי. 282' עמ, ד"ירושלי� תשס) הוצאת המשפחה(, ד"מאמרי� לחנוכה לזכר סג� דני כה� הי

, קריאות תלמודיות חדשות:  בתו�,מעבר למדינה בתו� מדינה, במדרש ובמשמעותו מופיע אצל ההוגה עמנואל לווינס

 ). לוינס–להל�  (60�43' עמ, ה"ירושלי� תשס, שוק�
ורואה בה דרשנות , כולה או חלקי� מתוכה, צלותי מראש בפני הקורא המערער על אסוציאציה מורכבת זו התנ113

ולפיכ� אמלי" לו לגשת למפגש ע� עיו� זה כהרפתקה של ,  אני הכותב נחשב כחבר מכוכב אחר�יתכ� שעבורו  . מפוקפקת

הרי שאיננו מחפשי� , ירה התלמודית הקדומהכיוו� שככל הנראה לא הכיר הסופר הצרפתי את היצ... מדרש מכוכב אחר

ע� זאת ננסה להצביע על מספר .  וא# לא בנושאי� העולי� לדיו�, לא במבנה, לא בעלילה, אחידות בי� היצירות הללו

 .ע� הנסי� הקט�, הלו� ושוב, ונטייל יד ביד, לש� נוחות הדיו� נתמקד באגדה התלמודית. נקודות משותפות
114
וכלל לא ברור א� ישבו יהודי� בנגב בתקופת כיבושיו , עי� א# פע� אחת נוספת בספרות התלמודיתזקני הנגב לא מופי 

 ) .סמכותיי� יותר, אחרי�, "חכמי�"א# בסיפור זה מצויני� בציד� (והא� התרכזו ש� חכמי ע� ישראל , של אלכסנדר
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הרחיק ממנו ( כרחוק מזרח ממערב ,)גבר חסדו על יראיו( כגבוה שמים על הארץ )כי( "):יב�יא, ג"תהלי� ק( שנאמר

  ,")את פשעינו

  ) לפי המרובה 115וא� אחד מה� מרובה נכתוב שניה�( !נכתוב תרווייהו כי ההוא דנפישואי חד מינייהו נפיש 

  ?אין הכל מסתכלין בה )מדוע( ואלא חמה באמצע רקיע מאי טעמא

 )משו� שאי� היא מכוסה כלל ואורה חזק ביותר( .ולא כסי ליה מידי, משום דקאי להדיא

  116?שמים נבראו תחלה או הארץ: אמר להן 

  ".בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" )'א', בראשית א( 'שנא, ם נבראו תחלהשמי: אמרו

  )דבר זה אי� לו פותרי�(. מילתא דא אין לה פתר :אמרו לו?               אור נברא תחלה או חשך: אמר להן

, ש� �ואחרי( הדרו, "והארץ היתה תהו ובהו וחשך" )'ב, ש�( דכתיב, חשך נברא תחלה :)ויאמרו לו( ונימרו ליה

  "!ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור" )'ג

  .מה לפנים ומה לאחור, מה למעלה ומה למטה )שמא יבוא לשאול: חששו( דילמא אתי לשיולי: סברי

  !)א� כ� ג� על השמיי� לא יאמרו לו( !שמים נמי לא נימרו ליה, אי הכי

  )בו שבדר� אקראית בלבד הוא שואלמלכתחילה חש( ,אקראי בעלמא הוא דקא שייל: מעיקרא סבור

 לא נאמר –חשבו , כיוו� שראו שהוא חוזר ושואל( דילמא אתי לשיולי,  לא נימא ליה-סברי , כיון דחזו דקהדר שאיל

 . מה לפנים ומה לאחור, מה למעלה מה למטה )שמא יבוא לשאול, לו

117. הרואה את הנולד-איזהו חכם : ליהאמרו           )?מי הוא הנקרא חכ�(  ?אידין מתקרי חכים: אמר להם
  

אמר  . הכובש את יצרו-איזהו גבור : אמרו לו           )?מי הוא הנקרא גיבור( ?אידין מתקרי גבור: אמר להם

  . השמח בחלקו-איזהו עשיר : אמרו ליה           )?מי הוא הנקרא עשיר( ?אידין מתקרי עשיר: להן

 . ימית עצמו: אמרו לו         )?מה יעשה אד� ויחיה( ?יש ויחיהמה יעביד אינ:           אמר להן

 . יחיה את עצמו                )?מה יעשה אד� וימות( ?                       מה יעביד איניש וימות

                                       )?מה יעשה אד� ויתקבל על הבריות( ?מה יעביד איניש ויתקבל על ברייתא: אמר להן

  )ישנא מלכות ושלטו�( .יסני מלכו ושלטן: אמרו

, שלי טובה משלכ�: אמר לה�( .ויעבד טיבו עם בני אינשא,  ירחם מלכו ושלטן-דידי טבא מדידכו : אמר להו

  )ויעשה טובה ע� בני אד�, יאהב מלכות ושלטו�

                                                           
115
 .ית בגמרא הגברת החסד והרחקת הפשעי� הנזכרות בהמשכי הפסוקי� שצוטטו חלק–שניה�  
116
ירושלמי חגיגה (אחת מנקודות המחלוקת הרעיוניות המפורסמות שבי� בית הלל ובית שמאי " עתידה להיות"שאלה זו  

א� כפי שעולה מתו� האגדה , חכמי הנגב מייצגי� את שיטת� של בית שמאי). 'עמוד א' בבלי חגיגה ד# יב', הלכה א' פרק ב

שמא ישאל : "בחשש�  בהמש�" (האמת הנשמעת"או את "  מת המוחלטתהא"עצמה לא ברור א� תשובת� מייצגת את 

כמו ). 23ועיינו להל� הערה , חשש זה עצמו עולה בסוגיה זו בשני התלמודי�, "מה למעלה ומה למטה מה לפני� ומה לאחור

  .כ� מוצעות ש� אפשרויות נוספות לסידור הזמני� בי� בריאת שמי� ואר"
117
מלבד התשובה . 'משנה א'  ותשובותיה� בדבריו של ב� זומא במסכת אבות פרק דהמקור לשלוש השאלות הבאות 

א� היא מוכרת מדברי רבי שמעו� ב� , )שזיהה את החכ� באחד שלומד מכל אד�(הראשונה שאיננה נמצאת בדברי ב� זומא 

הרואה את : "יצא וראה,  לצאת ולראות את הדר� הישרה שידבק בה האד�– רב� יוחנ� ב� זכאי �אשר לפניית רבו ,  נתנאל

 ].'ט�'משניות ח' מסכת אבות פרק ב" [הנולד



 45

  )? ביבשה יפה לגורבי� יפה לגור או( ?או ביבשתא יאי למידר, בימא יאי למידר: אמר להן

  )ביבשה יפה לגור: אמרו לו( ,ביבשתא יאי למידר: אמרו ליה

118.דהא כל נחותי ימא לא מיתבא דעתיהון עד דסלקין ליבשתא
שהרי כל יורדי הי� לא מתיישבת דעת� עד ( 

 )שעולי� ליבשה

  )כולנו כאחד שווי�(.ייןכולנא כחדא שוו: אמרו לו )?מי מבינכ� חכ� יותר( ?אידין מנכון חכים יתיר: אמר להן

  ) פתרנו ל� כאחד�שהרי כל דבר שאמרת לנו  ( . בחד פתרנא לך-דהא כל מילתא דאמרת לנא 

  .)השט� מנצח( סטנא נצח: אמרו ליה )?מדוע את� מתריסי� נגדי( ?מה דין אתריסתון לקבלי: אמר להן

119!הא אנא מקטילנא יתכון בגזירת מלכין: אמר להן
  !)כ� בגזירת מלכי�הרי אני הורג את( 

  )ולא נאה למל� לשקר, השלטו� ביד המל�( .ולא יאי למלכא כזב, שלטן ביד מלכא: אמרו ליה

מייד הלביש� בגדי ארגמ� ועיטר  בשרשרות ( .ושדי מניכא דדהבא על צואריהון, מיד אלביש יתהון לבושין דארגוון

  )זהב את צאווריה�

  )ברצוני ללכת למדינת אפיקה( !בעינא דאיזל למדינת אפריקי: אמר להן

  )שהרי החוש� מפסיקי�, לא תצליח ללכת( .דפסקי הרי חשך, לא מצית אזלת: אמרו ליה

 –כ� שאלתי , לא אפשרי שלא איל�( ?אלא מאי אעביד, אמטו הכי משיילנא לכו, לא סגיא דלא אזלינא: אמר להן

  )?מה אעשה כדי שאצליח בדרכי

והבא , הבא חמורי� לוביי� שהולכי� בחוש�( ,ואייתי קיבורי דמתני, דפרשי בהבראאייתי חמרי לובאי : אמרו ליה

  )פקעת חבלי�

וקשור בצד אחד שכשתחזור תחזיק בה� ותחזור ( .ואתית לאתרך, דכי אתית נקטת בגוייהו, וקטר בהאי גיסא

  )למקומ�

, והגיע למחוז שכולו נשי�, עשה כ�(. בעי למיעבד קרבא בהדייהו, ואזל מטא לההוא מחוזא דכוליה נשי, עבד הכי

  )רצה להילח� בה�

�א� תהרגנו יאמרו( 120!אי קטילנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי, אי קטלת לן  יאמרו נשי קטל: אמרו ליה 

  ) מל� שהרגוהו נשי��וא� נהרג� יאמרו, נשי� הרג

הביאו לו לח� של זהב על ( .דדהבאאפתורא , אייתו ליה נהמא דדהבא )הביאו לי לח�( !אייתו לי נהמא: אמר להן

 )שולח� זהב

 )?הא� אנשי� אוכלי� לח� של זהב( ?מי אכלי אינשי נהמא דדהבא: אמר להו

אילו לח� רצית לא ( ?דשקלית ואתית להכא, לא הוה לך באתרך נהמא למיכל, אלא אי נהמא בעית: אמרו ליה

  )?שבאת עד לפה, היה ל� במקומ�

                                                           
118
 .ומעתה מתגלגל המפגש למחוזות אחרי�, כא� מסתיימי� עשרת הדברי� ששאל אלכסנדר את החכמי� 
119
. 3של אלכסנדר המוצגת בסיפור המפגש ע� מל� קציא לעיל הערה " שיטת העבודה"�והשווה שאלה זו ותשובתה ל 

המאכלי� מזהב , מקו� ההתרחשות מעבר להרי החוש�: קודות דמיו�  בי� המש� אגדתנו לסיפור ש�קיימות עוד נ

בעת הגיעו , ז המפגש ע� הנשי� מתרחש בדרכו של אלכסנדר לקציא"בויקרא רבה פכ. המוצעי� לאורח לכאורה לכבודו

 .לות המשפט התקי�לאחר מכ� הוא ממשי� לאפריקי וש� מתנהל המש� הסיפור סביב התנה. לעיר קרתיגנא
120
לעיל , הגיו� דומה מפעיל גביהא ב� פסיסא בנסותו לשכנע את החכמי� להדיי� לפני אלכסנדר מול תביעות העממי� 

 3הערה 
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  :)כשיצא כתב על שער המחוז( :חוזאכתב אבבא דמ, כי נפיק ואתי

אני אלכסנדר (. ויליפת עצה מן נשיא, הויתי שטייא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשיא, אנא אלכסנדרוס מוקדון

  )הייתי שוטה עד שבאתי למדינת אפריקה של הנשי� ולמדתי מה� עצה, מוקדו�

  )רה ישב ליד מעיי� ואכל לח�כשהל� בחז( ,קא אכיל נהמא, יתיב אההוא מעיינא, כי שקיל ואתי

  )כששטפ� נפל בה� ריח טוב, היו בידיו דגי� מלוחי�(. נפל בהו ריחא-בהדי דמחוורי להו , הוו בידיה גולדני דמלחא

 )מעיי� זה מג� עד� בא, למד מכא�( ,האי עינא מגן עדן אתי: שמע מינה: אמר

  )ות� מי� לשטו# פניויש אומרי� לקח מא(. שקל מהנהו מיא טרא באפיה: איכא דאמרי

  )יש אומרי� שהל� במעי� כולו עד שהגיע לשער ג� עד�( ,עד דמטא לפתחא דגן עדן, אידלי כוליה: איכא דאמרי

צדיקי� יבואו ( 'זה השער לה") כ, תהלי� קיח( :אמרו ליה !)פתחו לי שער: הרי� קולו(! פתחו לי בבא: רמא קלא

 ". )בו

   !)תנו לי דבר, חשוב אני, ג� אני מל�: אמר לה�( !הבו לי מידי, חשב חשיבנאמי, אנא נמי מלכא אנא: אמר להון

  )נתנו לו גולגולת אחת( ,יהבו ליה גולגלתא חדא

הל� ושקל את כל הזהב והכס# שברשותו ולא ( . לא הוה מתקליה-אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא דידיה בהדיה 

  )הגיע למשקלה

  )? מהו זה–מר לה� לחכמי� א( ?מאי האי: אמר להון לרבנן

  )זהו גלגל עינו של בשר וד� שאינו שבע לעול�: אמרו( . דלא קא שבע-גולגלתא דעינא דבישרא ודמא : אמרי

  )?מניי� שכ� הוא( ?ממאי דהכי הוא: אמר להו

  )ומשקלה יוקל מיד, קח מעט עפר וכסה אותה( , לאלתר תקלא-שקלי קלילי עפרא וכסייה 

 121".)ועיני האד� לא תשבענה( שאול ואבדון לא תשבענה" :)'כ, ז"משלי כ(דכתיב 

 

איננו יודעי� מה הביא את אלכסנדר למפגש ". מהאמצע"סיפור ארו� ומרתק זה מתחיל 

או שמא ,  הא� עומדת מאחורי הדברי� מגמה אמיתית של התעניינות ולימוד122,אינטלקטואלי זה

בולטת היעדרות� ? ות התשובות לשאלות ששאלהא� לו עצמו ברור? התפלמסות והתנצחות כשלעצמ�

ה והשגחתו על " עצ� קיומו של הקב–של שאלות הנוגעות לליבת הפולמוס בי� אומות העול� לישראל 

הא� אלכסנדר בכלל ? מה משמעות הדבר. שכר ועונש וכיוצא באלו, מת� תורה, בחירת ישראל, עולמו

                                                           
121
  ד# לב עמוד ב–תלמוד בבלי מסכת תמיד ד# לא עמוד ב  

במהל� כיבושיו . י� התנהלותו של אלכסנדר בכיבושיו וביחסו לעמי� שכבש עוררה את חמת� של בני עמו המקדונ122

. אשר היו זרי� לתרבות היוונית) כגו� החובה להשתחוות בפני המל� השליט(במזרח הוא אימ" חלק מהמנהגי� המקומיי� 

לאחר מסעות (ונהג בסובלנות דתית כלפי העמי� שכבש , שילב חיילי� פרסיי� בתו� צבאו, הוא נשא לאשה בת מל� פרסי

הא� היוו צעדי� אלו רק מהלכי� .  לבקר במקדשי� המקומיי� ולחלוק כבוד לאלי�כמו כ� טרח). הטבח שחוללו חייליו

או שמא היה בכ� ג� ביטוי לאישיותו , אסטרטגיי� של כבוד מדומה שנועדו לייצב את הממלכה האדירה ולמנוע מרידות

אלכסנדר יינו ער� ע? ואולי א# להקי� סוג של שיח בי� תרבויות, הפתוחה והמשכילה שחפצה להכיר תרבויות אחרות

 . 'כר� ג, האנציקלופדיה העברית, מוקדו�

בתגובתו לאזהרת החכמי� להליכה מעבר להרי החוש� הוא , על להיטותו להכרת עולמות אחרי� נית� ללמוד  באגדתנו

  "...לא סגיא דלא אזלינא: "קובע נחרצות
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או שהוא רק , )כדוגמת ההנחה שהעול� נברא (מקבל את כל הנקודות המוצא עליה� נסמכות שאלותיו

 123?הא� הוא מקבל את תשובות החכמי� לשאלותיו? משת# פעולה בכללי המשחק

מה שברור הוא שהשאלות מובילות את המתעניי� למסע עלו� שבוודאי מלכתחילה הוא לא היה מסוגל לצפות את 
חוויה אישית מסעירה המעמידה אותו על יסודות אובייקטיבית מגיע השליט ל�מתו� עמדה חוקרת. נקודת הסיו� שלו

נשתדל לפרוס את היריעה . ובכ� כבר נטווה החוט העדי� הקושר בי� אגדתנו לסיפורו של אכזיפרי, הקיו� האנושי
 :ננסה לסווג את שאלותיו של המל� על פי נושאיה�, ראשית.  כולה

 

 השאלות הקבוצה

שאלות העוסקות בגבולות המרחב והזמ� 

 ו�של היק

�מערב או אר"�מהו המימד הגדול מזרח

 ?שמי�

 ?מי קד� בסדר הבריאה אר" או שמיי�

 ? אור או חוש�–מי קד� בסדר הבריאה 

שאלות העוסקות באפיו� אנשי� בעלי 

 תכונות מיוחדות במינ�

 ?מי הוא החכ�

 ?מי הוא הגיבור

 ?מי הוא העשיר

 כיצד –שאלות העוסקות בהמלצות לאד� 

 ?לנהוג

 ?ד� ויחיהמה יעשה א

 ?מה יעשה אד� וימות

מה יעשה אד� כדי שיהיה מקובל על 

 ?הבריות

 ?היכ� נאה לדור בי� או ביבשה שאלה העוסקת במקו� הראוי לאד�

 

 :שאלות העוסקות בגבולות המרחב והזמ� של היקו�

  124. מפתיע וחסר כל רקע מקדי�� בי� אלכסנדר הגדול והזקני� כאמור המפגש הראשוני

? רוחבו או גובהו של העול�:  מהו המימד הגדול יותר–ו� ישירות להתבוננות בעול� כולו השואל מכו

ונית� להעלות על הדעת אפשרויות שונות להבנת , בלבד) ילדותית(קשה להניח שזו שאלה גיאוגרפית 

  125.משמעותה ומשמעות תשובותיה

                                                           
זו תגובתו היחידה לכל מה  "–ש "... תשובתי טובה משלכ�" לוינס הסיק מתגובתו של אלכסנדר לשאלת השלטו� 123

ברוח זו נית� . אינני בטוח שזו מסקנה מתחיבת). 51' עמ" (והיא מעידה על הסכמתו לכל התשובות שניתנו לו עד כה, ששמע

דומני . ל וניסיו� חיפוש אחר"היה  ג� לומר שהליכתו לאחר הדיו� כולו לאפריקי מהווה אכזבה מתשובותיה� של חז

אמנ� מתעני� זה אינו שוכח . מבלי להציג את עמדתו האישית, זה רצו להעלות דמות של מתעניי� תמידיל בסיפור "שחז

ובמוב� מסוי� ג� לשומרי השער , ג� לנשי�, ג� לחכמי�, לרגע את כוחו ועוצמתו וטורח להזכירה לדמויות עימ� הוא נפגש

 .   המלכותבכל האזכורי� הללו הופכת הזכרת הכוח לנקודת חולשה של. בג� עד�
ג� מבחינת . ש� מוקדמת למפגש סיבת התרחשותו) 3עיינו לעיל הערה (זאת בניגוד למפגשי� האחרי� שלו ע� החכמי� 124

נקודת הקישור לאגדה ) סוגיה הלכתית העוסקת במיקו� הקרבתו של קורב� התמיד(המיקו� בסוגיית מסכת תמיד 

בשמש ) שדובר(משו� דאיירי : "מצא לנכו�  להסביר)  הד#הנדפס על(ש בפירושו "מצומצמת ואסוציאטיבית עד שהרא

 ".    קבעה לה ג� זו
הנגדה שתחזור על . ( באופ� פשוט קיימת פה לדעתי הנגדה בי� השמיי� השייכי� לאל ובי� האר" שניתנה לבני אד� 125

, ל"חז. וני� ותחתוני�הבירור הכמותי טומ� בחובו פיתוי להשוואה איכותית בי� עלי). עצמה בגרסה שונה בשאלה הבאה
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מדי� ודר� ההתבוננות א� נשי� לב נראה שא# בפתיחת סיפורו של הנסי� הקט� עולה שאלת המי

, בוחר בכוונה בנקודת התבוננות המתעלמת מהממדי� הנראי� לעי�) הסופר(הילד . הראויה על העול�

הוא מתבונ� בנחש הבוא הבולע את הפיל ולא בכובע הרחב .   חודרת לפנימיותו של עול��ובמקומ� 

  126.המכסה אות� בהתבוננות שטחית

כדי שיוכל להבדיל במבט ראשו� ) להיות טייס( למימד הגובה מכווני� אותו" המבוגרי�"לעומת זאת 

 ).המייצגי� את המזרח והמערב(בי� סי� ואריזונה 

שתי הקבוצות מסתכלות במבט : 'המבוגרי�'נית� למתוח קו דמיוני בי� תשובת� של זקני הנגב לעצת 

ושתיה� מייחסות , הנגלה לנגד עיניה�) ?המוטעה(שטחי על העול� ומסתפקות במידע האופטי �חיצוני

 127:משקל רב למה שמקובל כנורמטיבי בי� הבריות

 

 תיאור הטייס בנסי� הקט�                                                          תשובת זקני הנגב            

  אנשים רציניייםהמוןם  קשרים עהמוןוככה קשרתי בחיי ,                        מסתכלין בההכל -שהרי חמה במזרח : תדע

 "...זה כובע: " ענו ליכולםאבל                                                     , מסתכלין בההכל -חמה במערב 

                   ,                 על גולף',  על ברידגאיתםהייתי יורד לרמתם ומדבר                          ; מסתכלין בההכל אין -חמה באמצע רקיע 

                                                                                            על פוליטיקה  ועל עניבות

 

 

במוב� מסוי� ) "זה וזה כאחד שווין("לעומת זאת קרובה תשובת� של החכמי� אחרי� באגדה 

משמעותי , ולמעשה משהו עמוק יותר, חב שווי�ממדי הגובה והרו: להתבוננותו של המספר עצמו

                                                                                                                                                                             
מכילתא : עיינו למשל(מקפידי� במקומות רבי� על דיכוטומיה ברורה ביניה� , האמוני� על ההיררכיה שבי� הממדי�

" שמיי�"אורב� עמד על תפקודו המיוחד של המונח . א.א) . ג, ב"שמות רבה פי,  ד"מסכתא דבחדש פ, דרבי ישמעאל יתרו

והבליט , ביטא בעיקר את יחס היראה והכבוד של האד� לאלוהיו' אלוהי השמי�'�בכמו ' שמי�'השימוש ב: "בהקשר זה

עול ', 'עול מלכות שמי�', 'מלכות שמי�', 'מורא שמי�'מעידי� על כ� הצירופי� . את ההבדל שבי� אלוהי� לבשר וד�

עיינו ש� בהמש� דבריו . 57' עמ] ל"חז –להל� [, ט"ירושלי� תשכ, מאגנס, ל אמונות ודעות"חז... ('קדשי שמי�', שמי�

 שאינ� נותני� את �)שנתנו תשובות שונות(המשות# לזקני הנגב והחכמי� ). 'מקו�'לגבי תפקודו ההפו� של המונח 

משו� שזו תהיה נפילה במלכודת שטמ� אלכסנדר לעריכת , ) רחוק יותר" (משמי� לאר" "–המצופה " הדתית"התשובה 

 . משוואה בעייתית זו

ואילו קווי הגובה מיצגי� , ומציע שקווי הרוחב מיצגי� את המלכות האנושית ותחומי פעילותה,  הממדי�לוינס ממקד את

 ).45' עמ" (חסד האל המקרב זה לזה את בני האד�"את 
, הוא רואה בו נחש בוא הבולע פיל.  נית� לראות את הבדלי הגישות בי� ילדי� ומבוגרי� בהתבוננות על ציורו של הילד126

ובליעתו מהווה את האיו� המונח בתשתיתו של עול� על קיומנו ,  במיתוס הקדו� את יסודו של העול�פיל מהווה

יומרת� לשלוט . סמל היציבות השלטו� וההדר, המבוגרי� רואי� את הכובע"). ושאלתי אות� א� הציור מפחיד אות�("

זה : " או בלשונו האירונית של הסופר,בעול� מתגלית בעצת� ללמוד מדעי� דרכ� יוכל האד� כביכול לקיי� את עצמו

 .מה שמתגלה כבר בעמוד הבא בספר כמופר� לחלוטי�, )8' עמ" (עוזר מאד כשתועי� בדר� בלילה
 .ולאו דווקא מהווה את דעת� בנושא, שתשובת� של זקני הנגב נאמרה משיקולי� פוליטיי�) 44' עמ( לוינס טע�  127
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החכמי� מתרצי� :      כ� ג� נושא הכיסוי צ# ועולה אצל שניה�128.מסתתר מאחורי שניה�, יותר

אנו מסוגלי� לצפות רק בכיסויי החמה , ומסבירי� לאלכסנדר שלמעשה יכולת הראיה שלנו מוגבלת

וככל הנראה ( איננו מסוגלי� לצפות �רכז  אול� בה עצמה בהיותה במ, בעת היותה במזרח או במערב

א# הילד המספר נחש# בצורה קשה ). החמה מהווה פה סמל יצוגי לדברי� רבי� ונוספי� בעול�

ולא ,  המכסה, "כובע"�כאמור לדר� ההתבוננות השטחית והחיצונית של בני האד� הרואי� רק את ה

 129.את מה שהוא מסתיר בתוכו

  130?מי נברא תחילה,  שמיי� ואר"�תת אלו מול אלו  של אלכסנדר מעמשאלתו השניה

למידע היסטורי אלא להערכה פנימית של מה שמייצגי� ) רק(שוב נרצה לומר שהשאלה מכוונת לא 

 ובכ� יוצרי� 131,זקני הנגב מקדימי� את השמיי� על פי סדר הפסוק הראשו� בתורה. הרקיע והאדמה

אלוקי� ברא� בסדר שמצא לנכו� , # לא האר"וא" נבראו"השמיי� לא סת� : ה� סדר אצל השואל

ושניה� נתוני� , אי� לראות במימד אחד כשולט או עדי# על גבי זולתו.  הבריאהשבועבראשיתו של 

 .מעצ� בריאת� למרותו של בורא�

מטוסו של הטייס מושבת , החוויה הבראשיתית של סיפורינו מתרחשת א# היא בי� שמי� ואר"

 132,"אלף אלפי קילומטרים מכל ארץ נושבת" �במדבר סהרה  , קצה האר"בשמיי� והוא עצמו מוטל ב

שאלת החיי� והמוות בפניה ניצב הטייס .  ימי�שבועכאשר מי השתיה שברשותו מספיקי� בדוחק ל

 מבהירה לו עד כמה יומרני ")יותר מניצול שאנייתו נטרפה והוא שט על רפסודה בלב באוקיינוס("הבודד 

ובשיטות המעשיות של , "מה לפני� ומה לאחור, לשאול מה למעלה ומה למטה"היה הניסיו� האנושי 

 . להעפיל לשחקי� ולשלוט מ� האר" בשמי�: המאה העשרי�

 133.מי שיציל את ב� האדמה יהיה ב� כוכב אחר השוכ� בשמיי�

                                                           
המשורר מתו� נקודת התבוננות המודעת לאפסיותו של האד� ומצבו ג המצוטט בפי החכמי� משורר " את מזמור ק128

ִ=י רHַח ָעְבָרה DE ְוֵאיֶנ>H ְולֹא , ֱאנD< ֶ=ָחִציר ָיָמיו ְ=ִצי" ַהKֶָדה ֵ=� ָיִצי", ִ=י הHא ָיַדע ִיְצֵרנH ָזכHר ִ=י ָעָפר ֲאָנְחנH: "הארעי בעול�

כלומר , ודווקא מנקודה קיומית זו משבח ומודה לאלוקיו המאפשר לו את התשובה). טז�קי� ידפסו". (ַיִ=יֶר>H עDד ְמקDמו

ַהDMֵאל , ַהRֵֹלַח ְלָכל ֲעDֵנִכי ָהרֵֹפא ְלָכל ַ:ֲחלCWְיִכי, ְוTל ִ:ְ<ְ=ִחי ָ=ל MְמHָליו' Eֲָרִכי ַנְפִ<י ֶאת ה: "את האפשרות להמשי� לחיות

 ). ועוד רבי� במזמור זה, ה�פסוקי� ב" (ַהEִ@ְJַיַע DSEַב ֶעְדֵיְ� ִ:ְתַחQֵ< ַ=ֶ>ֶ<ר ְנעHָרְיִכי, ַהְמַעSְֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמי�ִמLַַחת ַח7ְָיִכי 
א� המשכו של הספר ודמותו של הנסי� ,  בשלב זה של הנסי� הקט� עדי� לא מוצעת דר� התמודדות ע� אותו רוע מאיי�129

, אלא דווקא גואלת, אשר אינה רואה בנחש דמות מאיימת על הקיו�" תשובה"מעי� , תי דר� חיי� שונההקט� תציע לדע

זה ": "האחד"של המבוגרי� פה מודגש " הכל"כנגד הדגש על ) בלבד(א� נרצה באופ� מילולי . 26כפי שנית� לראות בפרק 

 מדבר אית� לא על הייתיואז לא ... השתפרה במיוחד  עליה� לאדעתי...  לא ציירתי כובעאניאבל  ..."�"   שווי�כאחדוזה 

 "... יורד לרמת�הייתי, לא על יערות עד ולא על כוכבי�, נחשי בוא

ועתה הזקני� לא מתחמקי� ,  לאחר שהתחמקו המשיבי� מ� העימות העקי# בשאלה הקודמת נוגע אלכסנדר בלב העני�130

יתכ� שזו הסיבה לכ� שלא נרתעו מלהביע דעה . ילהשברא שמי� תח, אלא משיבי� ישירות בהזכרת הש� המפורש

משו� שהשמי� מייצגי� בעיניו של אלכסנדר ממד מטפיסי הנמצא ,  )9לעיל הערה (התואמת את דעת� של בית שמאי 

 .מעבר לנושא הדיו� שבי� בית הלל ובית שמאי
אולי מתו� החשש שלא " (ליסטי� היו ספיריטואכאילו"כלפי הזקני� טוע� ,  לווינס רואה בכ� הד לספיריטואליז�131

 ).47' עמ!"(  כנראה ספירטואליסטהיההוא :" ואילו כלפי אלכסנדר טוע�, )להפו�  ג� את בית שמאי לכאלו
 ! זה חוזר הסופר שלוש פעמי� בפרק)  מוגז�(על ביטוי  ',  פרק ב132
97�95' עמ) 2לעיל הערה (י עסק בכ� טיקוצק? מדוע.  ש� אלוקי� אינו נישא בפיו של אכזפירי לאור� כל הספר133. 
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ופונה משמי� ואר" לסדר , �" עוקב אלכסנדר אחר תיאור בריאת העול� שבתנבשאלתו  השלישית

א� כפי שיתברר , זו השאלה היחידה שמותירה את הזקני� בחוסר תשובה. ריאת� של אור וחוש�ב

אלא בשל החשש שהתשובה תוביל לחקירות בתחו� ,  לא בשל חוסר הימצאותה של תשובה–מייד 

   134.שאינו נתו� לחקירות אנושיות

 ? מה נמצא בציל� של אור וחוש� אשר מפניו חוששי� הזקני�? מדוע

 ומייד ,"יהי אור" אנו שפעולתו הראשונה של הבורא בעיד� התוהו ובוהו הייתה אמירת יודעי�

ג� מבלי להבי� הבנה  135,"ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, וירא אלוקים את האור כי טוב": לאחריה

 הרי שאי� ספק 136,ולזהות זיהוי מדויק מה� האור הטוב והחוש�, בפסוק' מליאה את פעולותיו של ה

  137"!הטוב"הוא , תפקיד מעבר לציי� הזמ� וחילופיו' האור ממלא בראייתו של הש

 . האמורה להיות א, היא טובה, זמ� פעילותו של האד),  הוא מופקד על היו)–מתו( נקודת היותו של האור טוב 

זו שאינה (תשובת� הנסתרת . זקני הנגב מתחמקי� ממת� תשובה בטענה שדבר זה אי� לו פתרו�

והאלוקי� הוא זה שיוצק , המצב הראשוני בעול� הוא של חוש�): עבור אלכסנדר(מהפכנית ) נאמרת

  138.טוב ורע,  הוא זה שקובע את גבולות המוסר�כלומר , לתוכו את האור

 :ייתכ� שנוכל להיעזר בידידינו הנסי� לשפו� אור נוס# על האור וחוש�

 כ� שבכוכבו ראה ביו� אחד ארבעי� ועל,  מספר הנסי� על אהבתו לשקיעות השמש139ביו� הרביעי

 . "אוהבים את השקיעות, כשעצובים כל כך": הוסי# ואמר. ושלוש פעמי� את השקיעה

                                                           
 ההתחמקות מ� התשובה ופרשנות החשש העומד מאחוריה מעידות בצורה ברורה על כ� שהשואל כיוו� מלכתחילה 134

זקני הנגב מונעי� ממנו זאת " .  מעשה מרכבה"�א� לא ג� ל, "מעשה בראשית"�לשאלות מהות הנוגעות לכל הפחות ל

, ולא במעשה בראשית בשני�, אי� דורשי� בעריות בשלשה): "9 ועיינו לעיל הערה ,א, ב(ברוחה של ההנחיה ממשנת חגיגה 

מה : כל המסתכל בארבעה דברי� רתוי לו כאילו לא בא לעול�. אלא א� כ� היה חכ� ומבי� מדעתו, ולא במרכבה ביחיד

 "... ומה לאחור, מה לפני�, מה למטה, למעלה
 . ד,  בראשית א135
מענינת . ומפרש אחרת בעצמו, חולק עליה�, ע"י וראב"המביא את דעת� של רש, לפסוק זה� " עיינו למשל בדברי רמב136

נברא ג� , בשעה זו שעת תחילת הלילה: "ל תיאר כ�"ריה, )כ, ב(התפלמסותו ש� ע� דברי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי 

ואז בא הלילה לאר" , עהואחרי  זה שק, כי החמה האירה רק לרגע קט�, ואחרי זה ג� מאור החמה, אור בראשית

נת� פרשנות אחרת לסדר , א# לזמ� מועט" איש הפנסי�"�ה מתפקד כ"� שלא הסכי� לתאר את הקב"הרמב"... הנושבת

 .הוויית� של אור וחוש�
בDֵרא יDֵצר אDר HבDֵרא חֶֹ<ְ� עֶֹ@ה ָ<לH �D: "למשל, רע= או חוש�/טוב ו= � מתקיימת הזיקה אור" במקומות נוספי� בתנ137

: למשל. ל במקומות רבי�"ובחז) ז, תהילי� ד" (' ַרEִי� אְֹמִרי� ִמי ַיְרֵאנH טDב ְנָסה ָעֵלינH אDר Bֶָני� ה" ,  )ז, ישעיהו מה" (ָרע

 א# בתרבויות רבות אחרות �להבדיל .  ו, ב"פי,   ה, ב"בראשית רבה פ', חגיגה ד# יב עמוד א', בבלי יומא ד# לח עמוד ב

זו שחרתה על דגלה את המאבק בי� האור הטוב לחוש� . סי� קדומי� מייצגי� האור והחוש� את הטוב והרע בעול�ובמיתו

 .הרע היא דת זרוטסטרה הפרסית
, "מה לפני� ומה לאחור, מה למעלה ומה למטה: " אכ� שאלה מתבקשת מצד חוקר כדוגמתו של אלכסנדר היא138

את האפשרות הזו לא יכולי� זקני הנגב . למעלה עבורנו גבולות אלושמשמעותה ערעור על סמכותו של האל לקבוע מ

וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא : "כהמשכה של אותה המשנה הנזכרת מחגיגה, להרשות לעצמ� לפתוח בפניו

 ". לעול�
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ש� הוא נתקל במציאות . נקודה זו מפותחת יותר בפרק ארבעה עשר במפגשו ע� מדליק הפנסי�

 כלומר בכל עת ,"יממה"  כוכב זעיר ובו יצור המופקד על הדלקת הפנס וכיבויו בכל 140:אבסורדית

מה שמאל" את מדליק הפנסי� , בעת מפגש� מסתיי� סיבוב שכזה בכל דקה. שכוכבו מסיי� סיבוב

  מתר" � 141לאחר מילות ההערכה שמקדיש הנסי� לאיש הפנסי� ופועלו. לעבודה מאומצת במיוחד

 . הנסי� את פרידתו ממנו בתואנה שהכוכב קט� מדי עבור שניה�

הוא שצר לו לוותר על הכוכב , אבל מה שהנסיך לא העז להודות לפני עצמו": א� מוסי# המספר הכל יודע

   !"המבורך הזה בעיקר בגלל אלף ארבע מאות וארבעים השקיעות בעשרים וארבע שעות

תחו� .  אי� משמעות לטוב ורע�בכוכב שרירותי זה בו מתבצעות ההוראות רק מכיוו� שה� הוראות 

חילופי הזמ� : י� שו� צור� ג� בתפקודיו האחרי� של האורוממילא א, המוסר מאבד את מקומו

וא# המקו� הגיאוגרפי , מתרחשי� בקצב מהיר מדי מכדי שיאפשרו פעילות בעלת משמעות כל שהיא

זה שאינו טוב ואינו יוצר , כל מה שיכול להתרחש בכוכב זה הוא האור הטכני". מאבד את מקומו"

ואי� א# אחד שיכול ליהנות ממנו מלבד זה הנדרש להדליקו , לפיכ� הוא מתחל# מהר. שו� טוב בעול�

יודע לזהות היכ� ,    הנסי� הנוטה ליפה ולרומנטי מעצ� טבעו142.ולכבותו בנאמנות המעוררת רחמנות

מתי השקיעה עצובה כי היא באמת מעידה על משהו . מסתתר ג� יופי מוסרי מאחורי הח� האסתטי

א� , ומתי היא רק מקס� שווא המוש� ביופיו, נצא מ� החוש�חשוב וטוב שהל� מעמנו ולא ישוב עד ש

 .נעדר כל משמעות פנימית

 

 :שאלות העוסקות באפיו� אנשי� בעלי תכונות מיוחדות במינ�

מעניי� יהיה להשוות את ). המוכרות לנו כאמור ממסכת אבות(המל� עובר לרצ# של שלוש שאלות 

 . תשובותיה� לדמויות אות� פוגש הנסי� בדרכו

  ".הרואה את הנולד":  משיבי� הזקני� 143לשאלת זיהוי החכ�

                                                                                                                                                                             
. ו� הרביעימעניינת העובדה שדווקא ביו� הרביעי פוגשי� אנו את השמש בהקבלה מליאה ליו� בריאתה הוא הי139

עצי� (ביו� השלישי מתוודע הסופר לצרת הבאובבי� : הקבלות נוספות מצאנו בי� ימי המפגש הראשוני� לימי הבריאה

וא� נרצה להפליג נית� לומר שהנסי� מופיע ביו� הראשו� על רקע של , ביו� החמישי למצוקת הכבשה ומאכליה, )מסוכני�

 ) .   מבחינתו של הטייס(תוהו ובוהו 
. זיפירי נקט בדר� מכוונת של בחירת דמויות אבסורדיות והגכחת� כדי להקצי� תופעות אנושיות בלתי רצויות בעיניו אכ140

וכ� נקט ג� בהקצנת� של הדמויות , כ� נקט לגבי כל הדמויות שפגש הנסי� בכוכבי� השוני� לפני הגיעו לכדור האר"

 ).מלבד הטייס(האנושיות שפגש על פני כדור האר" 
הוא היחיד שהייתי יכול ... אלא במשהו אחר, אולי מפני שהוא לא מתעסק בעצמו, ני הוא היחיד שאינו נלעגבעי "141

 ". להתיידד אתו
על רמזי� , הימי� ימי מלחמת העול� השניה( נית� לראות בדמותו ביקורת על מבצעי פקודות שאינ� שואלי� מדוע 142

, עיו� והנחיה בקריאת הנסי� הקט�, בעקבות הכוכב האבוד, ינסקינוספי� בספר לתקופה זו עיינו בדבריה של אביבה קר

)  ?נוצריי�(לחילופי� נית� לראות בכ� ביקורת על עול� של חסד והתמסרות ללא מעצורי� ). 43�40' עמ, ג"ע� תשנ�אור

 .שלעתי� כלל לא ברור א� יש בה� צור�
בתשובת� קלטו . לענות לשאלתו הקודמת" ידעושלא " יתכ� בשאלת זיהוי החכ� מנסה אלכסנדר לעקו" את הזקני� 143

 .העתידי, אלא דווקא בראיית הנולד, והשיבו שהחכמה אינה בראיית הבריאה בעבר, הזקני� את העוק"
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התפעלותו הראשונית של ). פרק חמשה עשר (144הלא הוא הגיאוגר#, נסיכינו פגש בדרכו איש חכ�

כאשר הוא מגלה את הפער שבי� ,  חולפת עד מהרה�הנסי� מתחומי ידיעותיו של חוקר הארצות

המארח מנסה למשו� . אמצעי ע� נפלאות כוכבוהשכלתו התיאורטית הרחבה לחוסר מפגשו הבלתי 

הוא , א� עתה מתגלה שתחו� ענינו הוא רק הדברי� הנצחיי�, את הנסי� למחקרו ואיסו# ידיעותיו

שכל כ� נוגעי� , כדוגמת השושנה והסכנות שהיא עומדת בפניה" (בני חלו#"אינו עוסק בדברי� שהנ� 

האנושי המעוני� להתגבר על מגבלות הזמ� ולעסוק בכ� מתגלית יומרתו של המדע ). לליבו של הנסי�

שהרי הדבר גורר בהכרח , הנסי� אינו מוכ� לקבל את המחיר הנפשי של סוג עיסוק זה. בנצחי בלבד

שמקושרי� כול� , על אהבותיו פחדיו ושאר רגשותיו, על מה שמרגש אותו, ויתור על כל היקר לו

והוא חפ" , נקודת המוצא שלו ביציאתו למסעוהקשר ע� שושנתו היווה את . דווקא לבני החלו#

המשתנה , בנולד, הנסי� חפ" דווקא בבר החלו#. ולא חלילה להדחיקו או להכחישו, להעמיקו ולבססו

 145!ולא בנצחי,  והמתחדש

 

  ".הכובש את יצרו":  זוכה למענה שייתכ� ושוב יפתיע את אלכסנדר"מי הוא הגיבור"שאלת 

אשר בו תחו) התמודדותו האמיתית של ,  מוצב בפני  סול) ערכי) אחר�פני גבולות העול) כולו במסעותיו  אותו כובש עולמי שריח, מעל 
דמות ). פרק שני) עשר(הלוא הוא השיכור , "גיבור�אנטי"�הנסי( הקט� חוש, בפנינו את ה. כא� תיבח� גבורתו האמיתית. האד) הוא מול עצמו

חוסר היכולת אינו נובע , ונדייק. א( אינו מסוגל כלל לשלוט בה�, לכאורה למעשיו ותוצאותיה�המודע , טראגית זו מייצגת אד) עצמאי מאד
 :ושב אליו, התהלי( נובע ממקו) נפשי כואב, מהשפעתו הכימית של האלכוהול על מרכז המוח של המשתכר

 ..."מתביש שאני שותה... לשכוח שאני מתביש... כדי לשכוח... אני שותה"

, מלאי� והריקי� העומד לצידו של השתי� מהווי� עיצוב תפאורה הול� למצבואוס# הבקבוקי� ה

 ". ריקה"א� יכולתו לשלוט בה ולהילח� בתוצאות הלוואי שלה , "מליאה"מודעותו 

  146.העצב והשתיקה ממלאי� פרק קצרצר זה האופייני כל כ� לאד� המודרני הבודד

  147.א� מתברר שכבר קדמוהו

 

  ".השמח בחלקו": משיבי� הזקני� א# כא� בתשובה המפתיעה  מי הוא העשיר  �לשאלת 

  148.נטה מ� הסת� לראות אחרת את דמות העשיר, כמנהיג שהוביל מסעות כיבוש שלוו בשוד וביזה

                                                           
רכישת . על היחס המכובד הנית� בחברה האנושית לגיאוגרפי�)  באירוניה( כזכור כבר בפרק הראשו� מצביע הסופר 144

 . מתוכו, מספקת את האשליה המדומה על השליטה בועל העול� " חיצוניות"ידיעות 
 פרשני המשנה ביארו את דבריו של רבי שמעו� ב� נתנאל כעידוד לאד� המשכיל להתבונ� מעבר לנקודת הזמ� בה הוא 145

ירא : "ז"זאת בהקשר להערכה לה זכה החכ� הדובר מפי רבו ריב,   בהקשר של הימנעות מחטא–אצל רבי� מה�  (, נמצא

שהרי הוא נושא עיניו ,  דווקא לגיאוגר#� מושא הערכתו של רבי שמעו� �הרי דומה בכ� החכ� , מבחינה טכנית"). חטא

 הגיאוגר# והרואה את הקיי� מייצגי� .ד שונה והפוכה"אלא שהעמדה הנפשית לענ. לעתיד ואינו מצמצ� עיניו להווה

,  בעול�) סכנות" (באובבי�"טרדי� ודואגי� מכ� שישנ� מו) והנסי�(ואילו ירא החטא  , יהירות וניסיו� לשליטה במציאות

 . ראיית� המעמיקה אינה מאפשרת לה� בטחו� עצמי יהיר זה בהווה הקבוע והיציב

מילה הלקוחה מעול� מושגי� ,  נולד�לא סת� עתיד אלא , "הנולדהרואה את : "יפה בעיני הביטוי אותו טבע התנא הקדו�

 .ויותהמאפשר את כל האפשר, טהור, תמי�
15�14' עמ, ה"תשס, ישיבת שיח יצחק, פור הוא הגורל, ר " לכ� התייחס יפה הרב שג146. 
כ� למשל רצח בשכרותו את רעו הטוב , והיו לכ� השפעות ממשיות על פעולותיו,  א# ידידנו אלכסנדר  נת� עיניו בכוסו147

 .'כר� ג, האנציקלופדיה העברית, אלכסנדר מוקדו�עיינו ער� . קליטוס השחור שהציל את חייו בקרב גרניקוס
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אותו אד� ). פרק שלושה עשר" (איש העסקי�"כאילו קרא אכזיפירי את המשנה בספרו לנו אודות 

א� אינו מפתח שו� יחס נפשי ,  הכוכבי� ששייכי� לוהעסוק בחשבונותיו המדויקי� אודות מספרי

 הוא אינו מצליח להסביר מהי משמעות קיומו של 149. הוא נוטה לזלזל בה�–ולהיפ� , חיובי אליה�

לעומתו הנסי� מבטא את . אוצר כה גדול באמתחתו מעבר לעובדה שהוא יכול עוד ועוד להאדירו

 :עושרו ושמחתו במעט חלקו

ואם יש לי שושנה אני יכול . אני יכול לכרוך לי אותו על הצואר ולקחת אותו אתי, ףאם יש לי צעי, אני"

 !"אבל את הכוכבים אתה לא יכול לקטוף. לקטוף את השושנה שלי ולקחת אותה אתי

 

 ? כיצד לנהוג–שאלות העוסקות בהמלצות לאד� 

ושוב מקבל , החיי�לאור תובנות אלו מנסה אלכסנדר לשאול שאלות מרחיקות לכת על משמעות� של 

 :                     תשובות לא שגרתיות הנראות במבט ראשו� כאבסורדיות

 150.יחיה עצמו >>> ?מה יעשה אדם וימות,           ימית עצמו  >>> ?מה יעשה אדם ויחיה

המוכרת לנו מרחבי , יתכ� שבתשובה זו מעמידי� הזקני� בפני המל� הבנה שונה למושגי חיי� ומוות

                             דוגמא טובה לכ� היא האגדה המפורסמת על המפגש בי� רבי 151.רות התלמודיתהספ

   אגדה זו נופחת חיי�152.המנגידה בי� תפיסות עולמ� על מושגי חיי� ומוות, עקיבא ופפוס בי� יהודה

 ): עבור פפוס(בשני תחומי� חדשי�  מיוחדת בעלי משמעות

                                                                                                                                                                             
 ידוע לנו על צעדו המרשי� �מנגד . 3לעיל הערה ,  תאוות הבצע  של אלכסנדר מתוארת בסיפור מפגשו ע� מל� קציא148

 .להשתת# בקרבותיו שבהודו)  עד לרגע זה(אל מול פניה� הנדהמות של חייליו שסירבו , בשרפת אוצרות השלל הרב
ככל הנראה מהווי� הכוכבי� משל ". צי� כמו זהב והולכי בטל נעשי� חולמניי� בגלל�הדברי� הקטני� האלה שנוצ "149

אני איש : "את זלזולו בתאוות העושר האנושי מבטא הסופר בציניות בהערכתו העצמית של העשיר בעיני עצמו. לכס#

 .ובהשוותו דמות זו לדמותו של השיכור, "רציני
� יחיה את עצמו.  ישפיל את עצמו� ימית את עצמו: "י לתת לה� מוב� מעשיי פירש את הדברי� בצורה אליגורית כד"רש150 

  ישפיל את �ולימדו� חכמי� שאד� הרוצה שיחיה . יגבה את עצמו ומתו� כ� יתנו בו הבריות עי� רעה ויקנאו בו וימות

פרשנות זו ". ( בלא עתושלא יקצרו ימיו וימות, ומגאוה ימנע את עצמו, ויחיה שני� הרבה, וירחמו עליו הבריות, עצמו

בדר�  ). אשר באמת מתברר שחייו אינ� חיי�, יכולה לעמוד אל מול דמותו של הגאוות� אותו פוגש הנסי� בפרק אחד עשר

שדבר זה ,  שלא יל� אחר תאוות נפשו–פירוש , ימית את עצמו): "חידושי אגדות לאגדה זו(ל "עקרונית דומה הל� המהר

וכ� מה : "ולפיכ� פירש, )ולא כממשיכה(את השאלה הבאה תפס כהפוכה ". עצמו לעול� הבאואז יחיה , נקרא חיי� אליו

 ".  וזה ימית עצמו לעול� הבא, שימלא כל רצונו בתאוותו בזנות ובכל דבר, אמרו לו שיחיה עצמו? יעשה וימית עצמו
.  הגדול לזקני הנגב אומרי� יותראבל ללא ספק הדברי� שהוחלפו בי� אלכסנדר: "הציע כיוו� שכזה) 50' עמ( לוינס  151

מתחילה רק מעבר לאגואיז� , כחיי� אנושיי�, האומר שהמוות יכול להולי� לחיי� רצה כנראה לומר שכל משמעות החיי�

 . על פי דרכו מש� זאת לשאלת היחס לאחר אשר בה הוא רואה את משמעות החיי�". של הקיו� הביולוגי
בא פפוס ב� יהודה , פע� אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה: רבנ�תנו : "ברכות ד# סא עמוד ב,  בבלי152

: אמר לו? אי אתה מתירא מפני מלכות, עקיבא: אמר ליה. ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבי� ועוסק בתורה

אמר , קו� למקו�וראה דגי� שהיו מתקבצי� ממ,  לשועל שהיה מהל� על גב הנהר�למה הדבר דומה , אמשול ל� משל

ונדור , רצונכ� שתעלו ליבשה: אמר לה�. מפני רשתות שמביאי� עלינו בני אד�: אמרו לו? מפני מה את� בורחי�: לה�

אלא טפש , לא פקח אתה? אתה הוא שאומרי� עלי� פקח שבחיות: אמרו לו? אני ואת� כש� שדרו אבותי ע� אבותיכ�

עכשיו שאנו יושבי� ועוסקי� , א# אנחנו!  מיתתנו על אחת כמה וכמהבמקו�, ומה במקו� חיותנו אנו מתיראי�! אתה

.  על אחת כמה וכמה�א� אנו הולכי� ומבטלי� ממנה ,  כ��" כי הוא חיי� ואר� ימי�) "כ', דברי� ל(שכתוב בה , בתורה
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   153"'  וארך ימיךחייךכי הוא 'שכתוב בה , ו שאנו יושבים ועוסקים בתורהעכשי": לימוד התורה. א

        - 154!' ממתים' ממתים ידך ה? 'זו תורה וזו שכרה: ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב": העול� הבא. ב

 ". העולם הבאחייאשריך רבי עקיבא שאתה מזומן ל: יצתה בת קול ואמרה. בחייםחלקם :   אמר להם

 המשק# את התפיסה �מעמיד את פפוס  ) המקבל גושפנקא מריבונו של עול�(ושגי החיי� מ" שדרוג"

  156".אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים":  באופ� נלעג למדי� 155האנושית המקובלת

" הטפש"מעניי� שכנגד שועלו . נסיכינו הופ� א# הוא את דר� ההסתכלות על מה שחשוב באמת בחיי�

: ללמד את הנסי� על הסוד , ויש לו תפקיד חשוב " פיקח שבחיות"הנסי� אכ�  שועלו של –של פפוס 

יחסו המסור של ). פרק עשרי� ואחד ("מה שחשוב באמת סמוי מן העין. רק בלב אפשר לראות היטב"

                                                                                                                                                                             
.  וחבשוהו אצלוותפסו לפפוס ב� יהודה, לא היו ימי� מועטי� עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורי�: אמרו

אוי לו לפפוס שנתפס על דברי� , אשרי� רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה: אמר ליה? מי הביא� לכא�! פפוס: אמר לו

והיה , והיו סורקי� את בשרו במסרקות של ברזל, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמ� קריאת שמע היה. בטלי�

�בכל נפש� "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה : אמר לה�? עד כא�, רבינו: ידיואמרו לו תלמ. מקבל עליו עול מלכות שמי� 

היה מארי� באחד עד שיצתה ? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, מתי יבא לידי ואקיימנו: אמרתי, "אפילו נוטל את נשמת�

 לפני הקדוש ברו� אמרו מלאכי השרת. אשרי� רבי עקיבא שיצאה נשמת� באחד: יצתה בת קול ואמרה. נשמתו באחד

: יצתה בת קול ואמרה. חלק� בחיי�:  אמר לה��! 'וגו" ממתי�' ממתי� יד� ה) "יד, ז"תהלי� י(? זו תורה וזו שכרה: הוא

מעולמ� של וכ� , 367'  עמל"חז(אורב� . א.א".                              אשרי� רבי עקיבא שאתה מזומ� לחיי העול� הבא

האהבה ... משמעות קיצונית בעלת יחוד משלה"רואה בגישתו של רבי עקיבא ) 449' עמ,  ב"שלי� תשסירו, מאגנס,  חכמי�

לדיונינו אי� חשיבות לשאלה עד כמה הייתה ". סיסמתו היא חביבי� יסורי�... מקבלת אופי מארטירולוגי ומיסטי כאחד

משקפת התבוננות אחרת על משמעות� של די לנו שהיא . ל"אצל חז" המעשית"מקובלת תפיסת העול� של מסירות הנפש 

 .חיי� ומוות
ֱאלֶֹקיָ� ִלְ<מַֹע EְקֹלH Dְלָדְבָקה בD ִ=י הHא ַח7ֶיָ� ְואֶֹרְ� ָיֶמיָ� ָלֶ<ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶ<ר ִנְ<Eַע ' ְלTֲהָבה ֶאת ה: " הפסוק במלואו153

ראוי לשי� לב שהפסוק בהוראתו המקורית מדבר על ).        כ,דברי� ל" (ָלֶה�ַלֲאבֶֹתיָ� ְלTְבָרָה� ְלִיְצָחק Hְלַיֲעקֹב ָלֵתת ' ה

 . ובעל האגדה מיקדו לתחו� לימוד התורה',  שמיעה כללית לרצו� ה
 ).  יד, ז"תהלי� י" (ִמְמִתי� ֵמֶחֶלד ֶחְלָק� Eַַח7ִי�' ִמְמִתי� ָיְדָ� ה: "   המש� הפסוק נחו" להבנת העני�154
אלו ', ושברתי את גאו� עוזכ�'ע אומר "ר: "כ� למשל, המוכר היטב לחכמי� בני  דורו של רבי עקיבא מנהיג � פפוס  155

אילו הגיאי� שה� גאונ� של ' ושברתי את גאו� עוזכ�'אחרי� אומרי� . הגבורי� שבישראל כגו� יואב ב� צרויה וחביריו

ממקור אחר נלמד על הקפדתו ]. ה, וקותי פרשה ב ספרא בח". [ישראל כגו� פפוס ב� יהודה ולוליינוס אלכסנדרי וחביריו

יש ל� אד� שהזבוב . כש� שדיעות במאכל כ� דיעות בנשי�: 'מאיר או' היה ר": היתירה בכבודו העצמי ובקנאותו לאשתו

יש ל� אד� שהזבוב שוכ� בתו� כוסו . שנת� עיניו באשתו לגרשה, זה חלק רע בנשי�. עובר על גבי כוסו מניחו ואי� טועמו

זו , ויש ל� אד� שהזבוב נופל בתו� כוסו זורקו ושותהו.  שנעל דלת בפני אשתו ויצאפפוס ב� יהודהכגו� , זורקו ואי� שותהו

, תוספתא מסכת סוטה  פרק ה הלכה ט"... [מדת כל אד� שראה את אשתו שמדברת ע� שכיניה וע� קרובותיה ומניחה

, שופכו ואינו טועמו, ויש ל� אד� שהזבוב עובר על גבי כוסו ...":ע המובא במהדורת ליברמ� ההתייחסות מעט שונה"בכי

שנוסח התוספתא תוק� ) 661' עמ(אמנ� לברמ� עצמו טוע� בתוספתא כפשוטה ". כגו� פפוס ב� יהודה שנועל דלת בפני אשתו

 ].  � יהודהולא בפפוס ב, ולמעשה מדובר ביהודה ב� פפוס המוכר מהירושלמי כמקפיד קיצוני במצוות, על פי הבבלי
פרק ( נמצא באנשי הרכבת הממהרת �העוסקי� בדברי� בטלי�  , בני דורו של  אכזיפרי, "פפוסי�" את הביקורת על 156

אמר " אפילו האיש שבקטר אינו יודע" "?מה ה� מחפשי�", אמר הנסי� הקט�, "ה� ממהרי� מאד): "עשרי� ושני�

איש אינו מרוצה ... ה� מתחלפי�", אמר העתק" וסעי� אחרי�אלה נ", שאל הנסי� הקט�" ?ה� כבר חוזרי�... "העתק

 ". רק הילדי� יודעי� מה ה� מחפשי�... ה� לא רוצי� להשיג שו� דבר... במקו� שהוא ש�
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הנסי� לשושנתו המתגלה במהל� הדברי� מזכיר במעט את מסירות נפשו של רבי עקיבא אל 

  157:תורתו

, כמובן, גם השושנה שלי. אי אפשר למות למענכן... אתן יפות אבל ריקות... שושנה שליאינכן דומות כלל ל"

מפני שהיא השושנה , אבל היא לבדה חשובה יותר מכולכן יחד. עובר אורח סתם יחשוב שהיא שושנה כמוכן

 מפני שהיא השושנה  שהרגתי את הזחלים שהיו. מפני שהיא השושנה שכיסיתי בכיפת זכוכית. שהשקיתי

 158".מפני שהיא השושנה שלי... עליה

מערער הנסי� על תפיסת החיי� של הטייס בהעלותו על נס את מושג החיי�  ,  א� מעבר להיפו� זה

 ):פרק עשרי� וששה(שלאחר המוות 

. אני הלוא אגור באחד הכוכבים... הרבה יותר קשה... בדרך הרבה יותר ארוכה... היום, גם אני חוזר הביתה"

כשהצלחתי להשיג אותו . הוא חמק לו בשקט. בלילה ההוא לא ראיתי אותו יוצא לדרך... הםאצחק באחד מ

אני אראה . זה יעציב אותך. לא טוב עשית... אתה פה! אה: "ורק זאת אמר לי. נחוש בדעתו, הלך בצעד מהיר

הוא כבד . הזהאני לא יכול לקחת איתי את הגוף . זה רחוק מדי, תבין... כאילו אני מת וזה לא יהיה נכון

 159"מדי

בכל "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה ("מוב� שהכוח המניע האמוני העצו� בדבריו של רבי עקיבא 

 אינו �) "?ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, מתי יבא לידי ואקיימנו: אמרתי, " אפילו נוטל את נשמתך-נפשך 

אלא , נה שהחיי� אינ� מסתיימי�א� ההב. קשור כלל לחזרתו התמימה של הנסי� לכבשתו ושושנתו

 160.מופיעה בנכונות� של שניה� לקבל על עצמ� את המוות הגופני, ברגע המוות, אולי רק מתחילי�

 

 . שאלתו הבאה של אלכסנדר מבררת את הדר� להיות מקובל על הבריות

 ?מה חסר לו ברו� מעמדו? מדוע שלמל� יהיה צור� שכזה

 ". ישנא מלכות ושלטו�: "מל� אל הרחוב ואל דוכני השוקאכ� תשובת� של הזקני� מורידה את ה

 :לתשובה ישירה זו תיתכנה שתי הבנות

                                                           
 ! בשיתו# הש� בלבד– שוב 157
 את גלולה אחת לשבוע מונעת( היפו� דומה מחולל הנסי�  במפגשו ע� מוכר הגלולות המשוכללות המרוות את הצימאו� 158

. אמר המוכר, "זה חוס� הרבה זמ�. "שאל הנסי� הקט�" ?למה אתה מוכר את זה): "23פרק , הצור� ללכת ולשתות

מה " "?ומה עושי� בחמישי� ושלוש הדקות האלה". "המומחי� חשבו ומצאו שחוסכי� חמישי� ושלוש דקות לשבוע"

על משמעות המי� עבורו עומד ...". י הול� לי בנחת למעי�היית, אילו היו לי חמישי� ושלוש דקות פנויות, אני"... "שרוצי�

המי� האלה נבעו . לא ולא, ה� לא היו מי שתיה סת�. המי� היו מתוקי� כחג): "פרק עשרי� וחמישה(הנסי� בהמש� 

 ..."כמתנה, ה� היו טובי� ללב. ממאמ" זרועותי, משירת הגלגלה, מהליכה תחת כוכבי השמי�

 

הבדל חשוב ויסודי "). הערב אפחד כפלי�("על ידי הכשת נחש שחרד מפניה , ל� בדר� של סבל א# הנסי� נלקח מ� העו159

היעלמותו של הנסי� , עד שיוצאת נשמתו" אחד"בניגוד לרבי עקיבא המארי� ב. ביניה� בדר� התנהגות� בשעת המיתה

כמו , הוא נפל לאט לאט.  לא צעקהוא. רגע אחד עמד בלי נוע. זה הכל, משהו צהוב הבזיק על יד הקרסול שלו: "חרישית

 ".בגלל החול, אפילו לא שמעו כלו�. ע"
 . את ידידו הטייס–והנסי� , רבי עקיבא את תלמידיו,  וכ� בניסיונ� לנח� את קהל שומעיה�160
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 אי� ל� אפשרות כמל� להיות אהוב על בני הע� מכיוו� שאתה הוא איש המלכות והשלטו�.   1

     161.והתנהג כאחד האד�,  בחל בגינוני הכבוד והשררה–א� חפ" אתה להיות אהוב על בני עמ� .   2

הבריק סופרנו . ומאיימת על הנוטל בו להישאב אל תוכה, אוות הכוח מונחת בכיסו של כל שלטו�ת

הסיטואציה הופכת . בתיאורו הנלעג למל� התאב לנתיני� כדי שיוכל לממש את מלכותו) בפרק עשירי(

של המל� מוכרחות להתאי� " המוחלטות"להיות גרוטסקית יותר ויותר ככל שמתברר שפקודותיו 

:  לא יהיו יותר פקודות�שא� לא כ�  , בכדי שיקיימ�,  הנתי� התור�–צמ� לרצונותיו של הנסי� את ע

אבל כיוון . שליט יחיד היה. כי למלך היה חשוב יותר מכל שיעשו את דברו והוא לא סבל שימרו את פיו"

  ".נתן פקודות מתקבלות על הדעת, שהיה טוב לב

, אנא... הייתי רוצה לראות שקיעת שמש":  ליהנות ממנהמבקש, הנסי� המתרש� מעצמת כוח השלטו�

במהל� הנראה כתובנה עמוקה מברר המל� את היחס שבי� ... "נא על השמש לשקוע-צוה... עשה לי טובה

אם . הסמכות מבוססת בראש ובראשונה על התבונה": סמכות מוחלטת לצור� להיות מקובל על הבריות

יש לי הזכות לדרוש שיצייתו לי מפני . הם יקומו ויעשו מהפיכה, תצווה על בני עמך שישליכו עצמם לים

 הנסי� מבי� שהנגזרת המעשית של נוסחה זו היא שפקודתו של ".שהפקודות שלי מתקבלות על הדעת

ולפיכ� , והפקודה על השקיעה תינת� רק בסמו� לשקיעה המתקיימת מאליה, המל� חסרת משמעות

,  נואש למנות את הנסי� לשר משפטי� שישפוט את עצמוהמל� מנסה בצעד. משתעמ� וחפ" ללכת

 הנסי� בחריפותו מאפשר למל� 162.אז את עכברוש זק� שעצ� קיומו מוטל בספק, וא� לא את עצמו

: ומוסי# הסופר באירוניה, א� המל� אינו מרפה ידיי� וממנה אותו לשגרירו, לצוות עליו שיסתלק

  ".וכולו אמר סמכות"

? הא� הנסי� מערער על מערכת  השלטו�? קני� משו� קריאה לאנרכיההא� יש בתשובת� של הז

א� בהחלט נית� להצביע על ניסיו� להרחיק כל תאווה לשלטו� . דומני שקשה להסיק כ� מדבריה�

 163.משו� שהיא זו הגורמת להסתאבותו של השלטו� ולריחוקו מקהל נתיניו, מידי השליט

                                                           
: במפגש ע� מל� קציא נחשפת מלכותו ודר� שלטונו העריצית של אלכסנדר במלוא אכזריותה, )3לעיל הערה ( כאמור 161

בו מתדייני� [א� היה מובא בפניכ� מקרה שכזה (אלו היה גבכו� הי� הויתו� דייני� ): מל� קציא, אמר לו( ליה אמר...

קטלי� די� ודי� ומלכותא נסבא ממונא ): אלכסנדר(אמר לו , ) ?כיצד היית� דני�, ]המוכר והקונה למי שיי� האוצר

 ).�המלכות נוטלת ממו� שניה�, הורגי� את זה וזה(דתרויהו� 
 בדר� התנהלות המשפט הופ� אכזפרי את מערכת המשפט א# היא לזו המפרנסת עצמה ללא קשר אמיתי למה 162

וככה יהיו חייו תלויי� . מפע� לפע� תדו� אותו למוות. תוכל לשפוט את העכברוש הזק� הזה: "שמתרחש במציאות

 זו של �שתי מערכות המשפט ".  אחדיש רק עכברוש. כדי לא לבזבז אותו, אבל בכל פע� תעניק לו חנינה. במשפט�

את ניתוקו של המשפט , בדרכי� מעשיות הפוכות,  מבטאות שתיה�–י המל� "אלכסנדר מ� ההערה הקודמת וזו המוצעת ע

 .   מ� הצדק
יאהב מלכות , שלי טובה משלכ�: " תשובתו של אלכסנדר נראית הגיונית ואכ� עדיפה מהערת� הקיצונית של הזקני�163

הא� התורה אינה מציעה ? הא� לא יכולי� היו הזקני� לחשוב על איזו� שכזה בעצמ�". שה טובה ע� בני אד�ויע, ושלטו�

יתכ� שאישיותו של אלכסנדר נתפסה בעיניה� כנאה ? מדוע בחרו בתשובה מקוממת שכזו? מודל לניהול מלכות תקינה

וכ� יעלה מדבריו שלו , )54בהערה ( מל� קציא ל ע�"כ� עולה מהצגת גישתו במפגשו הנ, דורש א� לא בהכרח כנאה מקיי�

 !"הרי אני הורג אתכ� בגזירת מלכי�: "בעוד מספר שורות באיומו המפתיע
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 :שאלה העוסקת במקו� הראוי לאד�

הא� נאה לדור בי� . מזקיקה אותנו להפליג לעומקו של הי�" עשרת הדברי�" את ותמתשאלתו הח

מדוע ? כלו� מצוי הדבר ביכולתנו או בבחירתנו,  לכאורה שאלה של הבל ורעות רוח–? או ביבשה

  164?"יבשה�י�"משחק עמנו המל� הנכבד ב

בי� אלי הי�  הא� מהדהד בשאלתו קולו של המיתוס הקדו� העוקב אחרי מאבקי הכוחות 

 .     יתכ�165?והיבשה

ומיקומה בהקשר של שאלות העוסקות בטובת האד� , אול� מיקומה של השאלה כשאלה חותמת

 . המסתתרת מאחוריהאנושיתמאתגרות אותנו לחפש משמעות 

 .שמא נצליח בעזרתו  לדלות ממצולותיו אב� טובה לאוצרינו, נעיי� נא בריחופו של נסיכנו מעל פני הי)

הוא מקבל עצה מהגיאוגר# לבקר , אושו של הנסי� ממפגשיו ע� הדמויות בכוכבי� השוני�לאחר י

 ".יש לו שם טוב", בכדור האר"

 ומתאר את מראהו של הכדור 166,כדי לפרש את כוונתו האירונית מפרט הסופר מה קיי� באותו כוכב

 ):פרק ששה עשר(מרחוק 

ראשונים . ורות וערוכות כמו בריקוד בלט באופרהתנועות הצבא הזה היו סד. ממרחק הרושם היה מרהיב"

... אחר כך... הם הדליקו את הפנסים שלהם ושכבו לישון. זילנד ואוסטרליה-הופיעו מדליקי הפנסים של ניו

אחר כך של . אחר כך של אפריקה ואירופה. של רוסיה ושל הודו... ואז בא תורם... של סין ושל סיביר

זה היה , וכל אלה לא טעו בסדר הופעתם אפילו פעם אחת. מריקה הצפוניתאחר כך של א. אמריקה הדרומית

רק מדליק הפנסים היחיד של הקוטב הצפוני ומדליק הפנסים היחיד של הקוטב הדרומי חיו חיי בטלה . נהדר

 ".הם עבדו פעמים בשנה, ושאננות

                                                                                                                                                                             
�אולי הרגע המכריע בכל הדו "�ראשית הוא רואה בשלב זה . דורש באופ� אחר את משמעות הדברי�) 53�51' עמ(לוינס 

, "גרעי� של רודנות שלטונית שלא נית� לצמצו�"פוליטית מחייבת  אלכסנדר נחוש בדעתו שהסמכות ה�לדבריו ". שיח הזה

 ". לחבב את האלימות המלכותית העקרונית הזאת על הע� על ידי איזה פיתוי"והצעתו היא רק 

 : בדברי המשיבי� הוא רואה שני עקרונות

, על ידי הצדק שלה, ידי התורהאלא פירושה הוא שהסדר הרצוי לאנושי יושג רק על , המדינה אינה שוות ער� לאנרכיה. "א

 ". המתנה קשב רב והיסטוריה בבחינת ליל שימורי�. זו מדיניות משיחית. שופטיה ומוריה החכמי�

, דרגה גבוהה של ביקורת ופיקוח על השלטו� הפוליטי שאינו מוצדק כשלעצמו... באורח עמוק יותר... שנאה לרודנות. "ב

ועל כ� מעיר בהמש� ". עד שיבשיל הזמ� למשהו טוב יותר...  הציבור האנושיוהממלא בכל זאת תפקיד מעשי הכרחי עבור

כלומר למדינה הפתוחה על , הא� ההתנגדות הזאת לפוליטיקה הרודנית אינה מציירת את המתווה לדמוקרטיה: "דבריו

פי� את כוחה המיי, המתחדשת תדיר והחוזרת תמיד אל היחידי� החופשיי�, העומדת תמיד על המשמר, עבר הטוב יותר

 "  ?והמפקידי� בידיה את חירות� המשועבדת לתבונה בלי להיפרד ממנה
 .כילדותיות עי� למראית נראות, והחותמת הראשונה, המסגרת שאלות שתי" הדברי� עשרה "הדברשבמערכת מעני� 164
, פירוש על ספר שמות(� ד קאסוטו לשירת הי.ובפירושו של מ) 690' עמ', כר� ג" (י�" עיינו אנציקלופדיה מקראית ער� 165

125�123' עמ, ח"ירושלי� תשמ, מאגנס( 
שבעה וחצי מיליוני� , תשע מאות אנשי עסקי�, שבעת אלפי� גיאוגרפי�, מאה ואחד עשר מלכי�): "פרק ששה עשר (166

ת לפני שהמציאו א... בער�, שני מיליארדי� מבוגרי�,  כלומר–שלוש מאות ואחד עשר מיליוני� גאותני� , שיכורי�

 ". מדליקי פנסי�462,511צבא אדיר של , בכל שש יבשותיו, החשמל היה צור� להעסיק בו
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חילתו של הפרק הבא ומיד בת, אכזפירי לא נות� לנו אפילו רגע אחד ליהנות משיר הלל זה לאנושות

 :הוא מתנצל על השקר המכוו� ומעמיד אותנו על מראהו האמיתי של כדור האר"

בני האדם תופסים חלק קטן מאד מפני כדור . מי שאינו מכיר את כדור הארץ עוד עלול לקבל רושם מוטעה"

די היה , ו באסיפהכמ, אילו היו שני המיליארדים של יושבי כדור הארץ עומדים כולם ומצטופפים מעט. הארץ

את כל המין האנושי . להם בככר שארכה עשרים וחמישה קילומטרים ורחבה עשרים וחמישה קילומטרים

 .אפשר היה לכנס בקטן שבאיי האוקינוס השקט

בעיני עצמם הם גדולים כמו . נדמה להם שהם תופסים הרבה מקום. כמובן, המבוגרים לא יאמינו לכם

 "...הם להוטים אחרי המספרים. זה ימצא חן בעיניהם. עשו את החשבוןעוצו להם אפוא שי. הבאובבים

 

א� לא יעצו� עיניו האד� . הי� בעצמתו ובגדולתו מהווה עבור ב� האד� אומד� מוחשי לאפסיותו

התנשאותו . ולו רק במרחבי הכדור עליו הוא חי,  יחוש עד כמה שולי קיומו–") המבוגרי�"כדוגמת (

א� ייעזר בכלי� שבנה לו האד� .  הינ� אשליה אנושית מטופשת� במרכז  העצמית והעמדתו האישית

  167. יצליח להתנער מאלו ולשוב למציאות– דוגמת המתמטיקה –לעצמו 

מבלי שישנאוהו , הציג את עצמו כדמות המסוגלת לשלוט באנושות, כובש העולמות, אלכסנדר הגדול

יב לו לאתגר הוא מסמ� לעצמו יעדי� יתכ� שלאחר שמיצה את מה שמסוגלת האר" להצ. נתיניו

הפלגה אל הי� ושליטה בו תהווה הישג אנושי שייחקק לעד בתודעת האנושות ובספרי . חדשי�

 ומחיל עליו את חוקי הריבונות 168!"עד פה תבוא"כביכול קורא הוא בפני הי� . ההיסטוריה

 169.האנושיי�

על קרקע בטוח תרגיש , למסעות אלודע ל� שג� א� תבחר לצאת , הזקני� מעמידי� אותו על מקומו

הדעת לוקה   הי� ה� מוכיחי� לו שישוביורדימחכמת החיי� הפשוטה של . רק בעת שתחזור ליבשה

ההרפתקאות הימיות .  ליבשהבעלותוומצליח לחזור לאיתנו רק , במחלת הי� בטלטולי הספינה

                                                           
אותו מקו� שקט . וליצירת המפגש בי� הנסי� והטייס,  בחר הסופר את המדבר לזירת ההתרחשות� כנגד הי� העצמתי  167

טייס תהלי� אישי בדר� התייחסותו ואכ� עבר ה. המאפשר לו לאד� להתבונ� על עצמו כפי שהוא, נעדר ציוויליזציה, ונקי

... בודד א# יותר מניצול שאניתו נטרפה והוא שט על רפסודה בלב באוקיינוס"א� בליל הנפילה הרגיש . לתפאורה הסובבת

הרי שבהמש� דרכו ובמפגשו ע� הנסי� לומד הוא לעמוד על , )פרק שני" (רחוק אל# אלפי קילומטרי� מכל אר" נושבת

".                   הנו# הזה הוא בעיני היפה והעצוב בכל הנופי�: "די כ� שאת חתימת הספר הוא פותח במילי�עד כ. הקסו� שבמדבר

 .ייתכ� שא# אלכסנדר מתארח אצל הזקני� במדבר הנגב
�פסוקי� י: (בי� השאר בעומדו מול הי�, ח מדגי� הוא לאיוב את קטנותו וחוסר ידיעתו'לאיוב בפרק ל'  בתשובתו של ה168

Fִי ָוCִ@י� Eְִריַח Hְדָלָתִי�) "יא Wֹר ָעָליו חE>ְיָ�ַעד 8ֹה ָתב6אָואַֹמר .  ָוֶאXֶMַ �DְגאEִ פֹא ָיִ<יתH #פסוק טז(ובהמש� ".  ְולֹא תִֹסי' :(

צמתו של האל דווקא ג� משורר התהילי� משתמש פעמי� רבות לתיאור ע". ֲהָבאָת ַעד ִנְבֵכי ָי� Hְבֵחֶקר ְ:ה�D ִהְתַהXְָכָ:"

 . בדר� שליטתו בי�

לש� כ� השתדל להעתיק את זירת קרבותיו . אחת מנקודות התורפה של אלכסנדר מוקדו� הייתה נחיתותו בלוחמה ימית

כ� שציי , ובמיוחד בקרבותיו מול הפרסי� דאג להשיג הכרעה יבשתית הכוללת את השבתת� של נמלי אויביו, ליבשה

 . ער�אוניותיה� יהפכו לחסרי
 . אותה יומרה המוכרת לנו מני מגדל בבל ועד התוכניות לכיבוש הכוכבי� של ימינו אנו169
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ידעו הזקני� לפרוט על . ו�סוג של התפתות ליצר המפירה את האיז, מבטאות משהו הפו� מישוב הדעת

 170".שביל הזהב"סולל , תלמידו של אריסטו, על הנימה שתרעיד את ליבו של אלכסנדר, המיתר הנכו�

 

 :השיח הישיר

, ניגש אלכסנדר לעימות ישיר ע� הזקני�, המוכנות מראש, ע� סיו� שאלותיו התיאורטיות, כזכור

 .שהרי ענינו על שאלותי� כאחת, חכמי� כולנו –  ונענה 171,מי החכ� מביניה�הוא מנסה לברר 

הא� הזקני� סבורי� כ� באמת ?  הא� נתו� מקרי זה אכ� מצביע על מידת החכמה המשותפת לכול�

 ?או שה� רק מתחמקי� או מצטנעי� מהבלטת החכ� שבחבורה, ובתמי�

אות האינדיבידואליסט שחי לו על כוכבו הבודד נחש# לפתע למצי. נצי" שוב בנדודיו של נסיכנו

). פרק תשעה עשר(בעת מפגשו ע� צמד שיני סלעי� מחודדי� מאד , בתחילה במינו� מועט, המונית

 . החוזר שלוש פעמי� על סיומת דבריו הוא, לכל שאלה שהוא שואל משיב ההד העמו�

 :ומתפלא הנסי�

זרים על מה הם חו. ולאנשים בה אין דמיון. ארץ צחיחה ומלוחה וכולה זיזים חדים... איזה כוכב מוזר"

 ..."היא דיברה תמיד ראשונה: על הכוכב שלי הייתה לי שונה... שאומרים להם

, אחרי שהלך זמן רב על פני חולות". יהיה הרבה יותר טראומטי עבורו)  בפרק עשרי�(א� המפגש הבא 

 הרי השושנה שלו סיפרה לו. הוא היה אומלל מאד".  הוא פוגש לפתע ג� שושני� פורח"סלעים ושלגים

, אמר בלבו, אילו ראתה זאת! ובגן אחד, והנה יש עוד חמשת אלפים בדיוק כמוה, שאחת ויחידה היא בתבל

והנה אין לי אלא , חשבתי שאני בעליו העשיר של פרח יחיד סגולה: ועוד אמר בלבו...הייתה נפגעת מאד

 ".והוא נשכב על העשב ובכה. זה לא עושה אותי לנסיך גדול במיוחד... שושנה מצויה

איבוד היחידאיות של השושנה ושלו . זו היא אחת הנקודות הנדירות בה נחש# אלינו הנסי� בחולשתו

� הצנוע והתמי� �ומדוע זקוק הוא , ה� בז הוא לגאוותנותו של הגאוות�? מדוע. מסעירו ומטלטלו 

 ?"בעליו העשיר של פרח יחיד סגולה"להיות 

": סוד היחוד"� זה הפותח בהלכות אילו# ומסיי� ב,כבר הצגנו למעלה את מושיעו הלא הוא השועל

 )פרק עשרי� ואחד(

. וגם לך אין צורך בי. ואין לי צורך בך. ילד כמו מאה אלף ילדים אחרים, בשבילי אתה עדין רק ילד קטן"

אתה , נהיה זקוקים זה לזה, אבל אם תאלף אותי. שועל כמו מאה אלף שועלים אחרים, בשבילך אני רק שועל

 "...ואני אהיה בשבילך אחד ויחיד בעולם. שבילי אחד ויחיד בעולםתהיה ב

אנשי) רגילי) לראות במילה זו מילת גנאי המסמלת . בחידושו המאל, אודות האילו, הופ( אכזפרי את דר( ההתייחסות המקובלת לתהלי( זה
ועל החכ) רואה בכ( הזדמנות ליצירת קשר הש. והכנעתו לצרכי המאל,) או אד) בהשאלה, בעל חיי)(את טשטוש עצמיותו של המאול, 

 : אמיתי בי� שניי) שיעניק משמעות אחרת לכל העול) בו ה) חיי)

שאר . אכיר קול צעדים שונה מקולם של כל שאר הצעדים. יהיו חיי כמו שטפי שמש, אבל אם תאלף אותי"

! הבט. ועוד משהו. עריבהקול צעדיך יוציא אותי ממאורתי כמנגינה . הצעדים מבריחים אותי אל בטן האדמה

                                                           
 !"חייבי� לעצור: "כמה יפה היא המסקנה היוונית המרגיעה) : 53' עמ( כלשו� התרגו� היפה  לדברי לוינס 170
 . יעלו–צח סיכוייו לנ" אחד על אחד"בעימות של , יתכ� שהוא מעוני� להפריד ולמשול,  בפשטות171
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שדות החיטה אינם מזכירים לי . אין לי כל צורך בחיטה. איני אוכל לחם?? אתה רואה שם את שדות החיטה

, החטה שצבעה כצבע הזהב: אז כמה נפלא יהיה אחרי שתאלף אותי. אבל לך יש שער זהב. וזה עצוב. כלום

 "ואוהב את קול הרוח בין השיבולים! תזכיר לי אותך

הוא אינו חייב לציי� את תכונת ההתבלטות של , יחוד אינו בהכרח אינדיבידואליז�, י� אחרותבמל

אצל אותה , היחוד מופיע דווקא בקשר וביחס אל הזולת. או שועל מכל הדומי� לה�, פרח, איש

הוא אינו , ולפיכ� סוד זה סמוי מ� העי�. אישיות שקיימת כלפיה קשר אישי ודר� התנהגות מיוחדת

הוא קיי� בלב של שני החברי� , ס� בטורי הרכילות או בטקסי הענקת הפרסי� למצטייני�מפור

 .והוא מיוחד  וידוע רק לה�, המקיימי� אותו בקרב�

אי� משמעות להבלטת החכ� כאישיות פרטית . ייתכ� שג� זקני הנגב אינ� חפצי� בפולח� אישיות

 שמטרתו של אלכסנדר ככל הנראה אינה  כיוו�172.ובכ� שותפי� ה� כאחד, אלא להצגת דברי החכמה

יסתפק לו המל� בג� , )י השועל"ובוודאי שלא כדג� המוצע ע(ליצירת קשר אישי ע� החכ� שבחבורה 

 . ולא בשושנה אחת ויחידה, של שושני�

 

  על פי פירושו של "?מדוע את� מתריסי� נגדי": ורואה בה עלבו� אישי, המל� נפגע מאד מ� התשובה

ג� . גע בו מניח האימפריאליסט את קלפיו על השולח� ומברר את מגמותיו האמיתיות זהו הר173י"רש

יאל" להודות שהדיו� כבר חרג לחלוטי� , ויבי� דווקא ללבו של האורח הדחוי, מי שירתע מהבנה זו

 . אישית ונוקבת, הרכבת פנתה לדר� אחרת. מפסי המסילה האינטלקטואלית הטהורה

הא� מסכימי� ה� ? זה במשחק" וקר'ג"מה תפקידו של . השט� –הזקני� שולפי� קל# סודי 

או שה� כופרי� בה בדר� זו , להאשמתו של המל� כלפיה� בדבר ההתרסה ועתה ה� באי� לנמקה

  174?מכל וכל

בפרק החמישי שוטח הנסי� בפני הטייס את חרדתו מפני . הלא הוא הבאובב, ג� נסיכנו של# שט�

הנסי� א# ראה צור� מיוחד .  ועל הצור� התמידי להתגונ� מפניה�,השתלטות� של עצי� אלו על כוכבו

ולפיכ� התבקש הטייס , להזהיר את ילדי כדור האר" מפני הסכנה ומפני העצלנות הנהוגה בהקשר זה

 :הצייר�ומעיד הטייס. לציר ציור המתאר את השתלטות הבאובבי� על הכוכב

אבל פגיעתם הרעה של . בדרך כלל איני אוהב לדבר כאחד המטיפים.  ההואולפי הנחיותיו של הנסיך הקטן ציירתי את הכוכב"...
 : שהפעם אני יוצא מגדרי ואומר, והסכנות הצפויות למי שיקלע לאסטרואיד כל כך גדולות, הבאובבים כל כך לא ידועה

 175"כשציירתי את הבאובבים פיעמה בי תחושת הדחיפות "... הזהרו מבאובבים! ילדים"

                                                           
התבונה הכללית חייבת לצאת מתו� איזה מכלול ): "54' עמ( הציג יפה את הדברי� לוינס להבנת דרכה של התורה 172

שאלות התלמיד ... היא לוקחת חלק בגאונותו של הגאו�. ולהיות מסוגלת לחזור לאחרי� ולאוניברסאליות, אנושי

למדת תמיד בחבורה בי� בני אד� שאינ� חוסכי� זה מזה את שנ, כ� היא לפחות דר� התורה, הכרחיות לתשובת המורה

 "...שבט ביקורת�
�אתריסתו�  ! הלא את� יודעי� כי אנחנו הרבי� ואת� תחתינו, מה זה שאת� עומדי� נגדי ואינכ� מחזיקי� יראתנו "173 

 ".לשו� תריס ומג�
זו אינה "!) : המינוח המקובל בפינוההפוכה מ(וביאר בהמש� להבנתו מהי ההתרסה , י בחר באפשרות הראשונה" רש174

 ". א# את� אל תתמהו על שאנו תחתיכ�, שהרי את� רואי� בכל יו� שהשט� הוא נוצח ומטעה בני האד�, ראיה
 .ראתה בכ� אחד הרמזי� הברורי� לחרדתו מפני הנאציז�) 35לעיל הערה (,  קרינסקי175
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לאחר שחש# המל� את מקומו האישי במהל� . הזקני� מפעמת תחושת הדחיפותיתכ� שג� בקרב 

ה� רואי� במגמת . הגיע תור� לומר שא# ה� אינ� רואי� עוד בדיו� שעשוע לשעות הפנאי, הדיו�

ולהתריס ,  ולפיכ� נאלצי� ללחו� בו176,תרבותית את כוחו של השט��השתלטותו האימפריאליסטית

ע� . ולפיכ� קיימת הסכנה שאחרי� לא יבחינו בו, מוסווה, ו קול מטושטשזה. כנגדו או להתגונ� בפניו

כניסתה הראשונית של התרבות ההלניסטית לאר" ישראל מתריעי� זקני הנגב בקול ברור מפני 

 .סכנותיה

 

 : ומשיב, המצביא המהולל רואה בתשובה זו הכרזת מלחמה

 !"הרי אני הורג אתכם בגזירת מלכים"

שואל . מכתת אתיו לחרב ומזמרותיו לחניתות,  והמלומד הופ� לאיש מלחמה,אכ� הוסרו הכפפות

 הרי בפתרו� זה יכול �ועוד ! קו� ועשה מעשה?  מה פשרה של הכרזה זו–הלומד את איש המלחמה 

 ?ומדוע חיכית עד עתה, היית לנקוט מלכתחילה

יש בכוחו לעשות חפ" הוא שידעו ש, מסתבר שיותר משחפ" אלכסנדר ליטול את נפש� של הזקני�

 .ובצעד רב רוש� זה לסיי� את הדיו�, מעוני� הוא להפגי� את כוחו הרב בפניה�. זאת

א( למרבה הצער לא היה איש , זה שהיה זקוק למעריצי)). פרק אחד עשר(והרי דומה הוא עתה לאותו גאוות� בו פגש נסיכנו בכוכב השני 
 : השיב, לניסיו� הנסי( להבי� הערצה מהי. רגל עימו גינוני כבוד והערצהות, לפיכ( עטה על הנסי( כמוצא שלל רב. שיעבור ש)

 . "הכי עשיר והכי חכם בכל הכוכב, הכי הדור, פרושו שאתה מסכים שאני האיש הכי יפה' מעריץ'" 

 ובכ� 177,שוב מביא אכזפרי את הסיטואציה לידי הגכחה בכ� שמתברר שהוא האד� היחיד על כוכבו

מכירי� אנו דמויות הזקוקות נואשות .  מה יצא לו מאותה הערצה–שאלה שאינו מסוגל להשיב ל

העגל או ,  לא רק מי חפ" בכ� יותר�כאשר לא ברור , למעריצי� מה� ה� שואבי� את כוח� המדומה

 . אלא כלל לא ברור מי הוא העגל היונק ומי היא הפרה המינקת, הפרה

 אופ� !"ולא נאה למלך לשקר,  ביד המלךהשלטון": ל את השור בקרניו"ובנקודה זו אוחזי� חז

הצטיירותו האמיתי של השלטו� והמנהיג בעיני הע� אינו נוגע כלל לעוצמתו הפיזית כי א� לזו 

אלא , אל תנצל את כוח� הפיזי שעליו אי� עוררי�") נאה למל�("א� חפ" אתה במעריצי� . המוסרית

�פתוח ונטול סממני כוחניות ואלימות , אלישיח אינטלקטו�וא� ניגשת לדו. הפג� את יושר� והגינות� 

 !והיא תהילת�, דבוק בדר� זו עד תומה

 אלכסנדר לא רק שנענה לשיתו# פעולה ע� - "מייד הלבישם בגדי ארגמן ועיטר בעטרת זהב את צאוורם"

כ� נחלצי� , כמרדכי היהודי בשוש� הבירה. אלא ממלי� את עמיתיו לדיו�, כללי המשחק הקודמי�

� החרב החדה המונחת על צאוור� לעטרת הזהב המונחת בכבוד רב על אותו הצוואר הזקני� מ

נית� היה להעלות על הדעת שדווקא ? מה גר� לו לקבל עתה את דבריה�. וללבוש הארגמ� המלכותי

ולהראות לכל , "אחשוורושית"שיקול הכבוד האישי המונח על כפות המאזניי� הניעו לנהוג בקפריזות 

,   א� על פי המשכו של הדיו� ונטילת העצה מ� הזקני�178".איש אשר המל� חפ" ביקרוככה יעשה ל: "
                                                           

מומל" לעיי� ש� בדיו� הכולל , א' בבלי בבא בתרא  טז עמ(הוא מלא� המוות , הוא יצר הרע, הוא שט�:  אמר ריש לקיש176

 ").פמליא של מעלה" לאורכו של הפרק ,ל"חז, אורב�.א. א–ל "ובמעמדו אצל חז, על תפקידו בספר איוב
 ?ומדוע צרי� הוא להפגנת הכוח, שאי� חולק על היותו בעל הכוח האנושי החזק בעול�,  ובכ� דומה הוא לאלכסנדר177
 .   יט, ו מגילת אסתר 178
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כפי שניאות בהמש� , ונכיר בכ� שהיה פתוח לקבל מוסר מפיה�, נית� לאלכסנדר קרדיט רב יותר

  179.הדר� באופ� דומה לעשות זאת מפיה� של נשות אפריקה

 

נסי� להניא אותו מכוונתו כיוו� שהיא והזקני� מ, המל� ההרפתק� חפ" להמשי� בדרכו לאפריקה

, אור או חוש�– אות� אלו שסרבו להשיב לשאלתו מה נברא בתחילה 180.נמצאת מעבר להרי החוש�

ומבקש מה� , הוא מודיע לה� שהוא דבק במשימתו. מפצירי� בו לבל יתגרה בהרי החוש� המאיימי�

בעזרת (וביי� וקשירת החבלי�  מעניקי� ה� לו את עצת החמורי� הל�בתשובת� . עצה לדר� טובה

 ). החבלי� יוכל למצוא את דרכו חזרה בשלו�

המזכיר (הטייס עוזר לנסי� בדרכו על ידי כ� שמצייר את הזמ� , בסיפורינו מתהפכי� התפקידי�

כדי שיוכל לשוב לשושנתו , לכבשה לפי בקשתו של הנסי�) במעט את החבלי� שהוצעו לאלכסנדר

 ): פרק עשרי� וחמישה(                  ומעיד הטייס . ולשמור עליה מפני הכבשה

 

, אתה יודע: הוא אמר. אבל הוא לא ענה לי"... יש לך תוכניות שאיני יודע מה הן: "וכשנתתי לו אותו הרגשתי צביטה בלב"
 ..."מחר תמלא שנה... הירידה שלי לכדור הארץ

 

 ):26פרק (על �נסה להניאו משיבתו אלומ, ובהמש� מבי� הטייס את כוונתו של הנסי� לשוב לכוכבו

  

, והבנתי שאיני יכול לשאת את המחשבה. ושוב אחזה אותי הצינה המקפיאה של הרגת אובדן שאין לו תקנה"

 ."הוא היה בשבילי כמעין במדבר. ששוב לא אשמע את הצחוק הזה לעולם

 

 :מסביר הנסי� מה מעניק הוא לטייס, לאחר כל ניסיונות המניעה של הטייס

לך . אבל כל הכוכבים האלה שותקים... לבני האדם יש כוכבים שונים זה מזה... והרי זו תהיה המתנה שלי"

כשתביט , ועל כן בלילה, אצחק באחד מהם, אני הלא אגור באחד הכוכבים... יהיו כוכבים שאין כמותם לאיש

סתם , החלון את ולפעמים תפתח... לצחוק לך יהיו כוכבים שיודעים. ידמה לך שכל הכוכבים צוחקים, לשמים

כשאני רואה את , כן': ואז תגיד להם. וידידיך יתפלאו מאד לראות אותך מביט לשמים וצוחק... להנאתך, ככה

 "...' !אני צוחק תמיד, הכוכבים

א� בהחלט , אמנ� לא מפגש ממשי. נית� לראות במתנה זו מעי� סלילתה של דר� חזרה דמיונית בי� הטייס והנסי�
 : כפי שאומר בהמש� דבריו. ומצחיק, זו שתקשור ביניה� בקשר אמי", ות נוספת לחוויה המשותפת רק לשניה�הזדמנ

 ..."ולי יהיו חמש מאות מיליון מעיינות, לך יהיו חמש מאות מיליון פעמונים קטנים! זה יהיה כל כך משעשע"

הטייס תיאר את ). ושבעהפרק עשרי� (להשלמת התמונה נוסי# את האפיזודה המעניינת מפרק הסיו� 

 :והוסי# ואמר. קשייו להתנח� מהפרידה

אם כך הוא לא יכול לקשור ! לזמם שציירתי לנסיך הקטן שכחתי לצרף את רצועת העור. אבל הנה קרה דבר מוזר עד מאד"
 "אולי אכלה הכבשה את השושנה? מה קרה על הכוכב שלו: "ואני שואל את עצמי! אותו לכבשה

                                                           
מעיבה במקצת על לימודו את הלקח ) ברצותוו להרוג את נשות המקו�(שנפילתו באותו הפח בפע� השניה ,  דא עקא179

 .על א# הכרזתו החגיגית, ומעוררת סימני שאלה על לימודו הנוכחי, בפע� הראשונה
 . לא ברור הא� כוונת� למרחק גיאוגרפי או מנטלי180
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כביכול הצליח  . ובכ( שמר הטייס לעצמו את הבלעדיות על הקשר ע) הנסי(, שמיט הטייס הצייר את הרצועה לזמ) הכבשהה, כ( מבלי משי)
 ). שאולי נאכלה על ידי הכבשה(בלי כוונה למנוע מהנסי( לחדש את הקשר היש� ע) שושנתו 

 :( פונה הסופר לעזרת ציבור הילדי)לפיכ, א( יודע  שבעצמו לא יצליח לאתרו, מצפה הוא לשובו של הנסי( אליו, מעתה

 "...כתבו לי מהר שהוא חזר, אל תשאירו אותי עצוב כל כך! ואז עשו לי חסד"

 

א� רחוקה , מרתקת. מהזקני� ומאלכסנדר שהול� לו לדר� חדשה, ניפרד א# אנו מהנסי� והטייס

 ... רחוקה

כמימי הבאר (ר המיוחדי� בהנאתו ממי הנה, במפגשו ע� הנשי� המחכימות, נאחל לו הצלחה בדרכו

א# נצדיע לו בהדפקו כמל� בשער .  כוכב ג� העד�–ובעלייתו לכוכב אחר , )המיוחדי� של הנסי�

 181.שצדיקי� יבואו בו

 

 

                                                           
לקורא המעוני� נמלי" על דרשתו היפה של לוינס לסיומת האגדה . כקשור לנסי� הקט� את המש� האגדה איננו רואי� 181

60�59' עמ(, העוסקת בגולגולת.( 
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 182182182182 מולייר–הקמצ� 

 )מחזה הנית� ללימוד במסגרת לימודי ההגבר בנושא אבות ובני�(

המכוערות והמרתקות של החיה בקומדיה עסיסית זו היטיב מולייר לעמוד על אחת מתכונותיה 

 . הקמצנות–האנושית 

 .ובעל אחוזה אי ש� בצרפת, אלמ� בשנות הששי� המוקדמות שלו,  הרפגו�–גיבור עלילתו 

אלא  שהוא איננו מסוגל נפשית להוציא את ,   מתוק# מעמדו מחויב הוא לגינוני כבוד והדר מסוימי�

, � לשאת במחיר קמצנותו  כל מי שחי בסביבתולפיכ� נדרשי. ההוצאות הכלכליות המתבקשות עבור�

 ).  משרתיו וכל שאר האנשי� אית� הוא בא במגע–ובתוו� (החל בסוסו וכלה בבנו ובתו 

בעוד הבת אליז חפצה להינשא לבחיר לבה : הקומדיה נוצרת ממתח סביב מערכות נישואי� מתחרות

ובעוד הב� קליאנט מעוני� לשאת . מבקש אביה להשיאה למר אמסל� אלמ� זק� ועשיר, ולר איש החצר

הוא ישא  ,  לאב יש תוכנית אחרת לגמרי עבורו–את מריי� בחורה צעירה ועניה המתגוררת בסביבה 

 .אלא שהאב חפ" לשאת בעצמו את אותה מריי� הצעירה והעניה, לא זאת בלבד" . אלמנה מסוימת"

ניה מגלה שהמלווה הקמצ� הב� שמנסה להשיג הלוואה למימו� הנדו: ומכא� מתגלגלת העלילה

ערמומיותו של האב . והויכוח הנישא בי� האב לילדיו הופ� לבוטה וישיר, והסחט� אינו אלא אביו

א� אותו אב . מתגלה במלוא נבזותה כאשר הוא מפיל בפח את בנו שהאמי� לרגע בטוב לבו המדומה

 183.ו נגנבת ממנ–נעשה נואש כאשר הוא מגלה שתיבת אוצרו האהובה עליו מכל 

 .כדרכ� של קומדיות רבות,  באה הקומדיה לסיומה הטוב והמפתיע–לאחר הסתבכויות נוספות 

�הא� מעוני� הוא להשיב את הקורא שנטה ל? הא� חפ" המחזאי הגדול ללמדנו פרק בהלכות מוסר

   או שמא כל חפצו  לספק  את שעשועיה של חצר המלכות הצרפתית 184?לאיזו� נכו�" חסכנות יתר"

 185?ומתו� כ� משתעשעי� א# אנו, ה את ההצגהשהזמינ

                                                           
 . הקיבו" המאוחד,הקמצ�, )באטיסט פוקל��א�'ז( מולייר 182
�עיינו . של המחזאי הרומאי פלאוטוס " האוצר" המחזה – וכבר עסקו רבי� במקור השראתו הקדו� של מולייר 183 

17�18' עמ, 1991, הוצאת הקיבו" המאוחר, בתיאטרו�" הקמצ�"ברתו של ד� אוריי� בחו. 
המובעת , שהשקפת עולמו של מולייר, הביקורת הצרפתית ציינה פעמי� רבות: " כ� הייתה סבורה למשל לאה גולדברג184

חוש המידה לגבי כל . והאיש המהוג� היודע את מקומ… האד� האידיאלי של מולייר הוא: היא נורמאטיבית, ביצירותיו

שג� , מיצירותיו ברור. שולט ג� בקומדיה של מולייר, היחס הטיפוסי אל העול� והאד� בצרפת במאה השבע עשרה, דבר

בענייני מוסר ג� בענייני מעמד ויחסי� שבי� אד� לחברה דורש הוא  את שביל הזהב ואת השמירה על המקו� המכובד 

ההשכל של מולייר נית� לניסוח פשוט �מוסר. � החברתיי� הקיימי� ועל ידי הטבעביותר שנית� לו לאד� על ידי התנאי

, העושר הוא דבר טוב, ")ג� הוא באצילי�("שא� לא כ� יהיה מגוח� , אל יבקש אד� לחרוג ממסגרת מעמדו: וחד משמעי

")". טרטי#(" באדיקות א� אל יפליג, ראוי שיהיה אד� ירא שמיי�, ")הקמצ�("א� אי� להפריז עד ללהיטות אחר הכס# 

את דבריה וכ� את דבריו של בריי בהערה הבאה מצאתי , ] 10עמוד , "בית ספר לנשי�"מתו� המבוא לתרגומה למחזה [

26�25' עמ) 1לעיל הערה (אצל אוריי� . 
 רואה רק תפיסה מלאכותית של התיאטרו�. הקומי לדעתי אינו יכול להצביע על מוסריות: " כפי שנטה לראות רנה בריי185

צופה קמצ� יצחק מהרפגו� ) כי... ( אינו מחזה הבא לגנות את הקמצנותהקמצ�... בו מוסד לביקורת מומי� ולגינוי חטאי�

 ,Bray, Rene". [שעל הבמה וכשיחזור לביתו ימשי� לנהוג בקמצנות ולא יפיק מהמחזה לקח משמעותי לדר� חייו

Moliere, Homme de theatre, Paris,1954[ 
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זה ,  הרי שדמותו של הרפגו� מייצגת נאמנה בתרבות העול� את דמותו של הקמצ� השנוא–כ� או כ� 

ואינו מאפשר לסביבתו הקרובה לנהל את , שאגרופו הקפו" על תיבת אוצרותיו מעביר אותו על דעתו

 .חייה בדר� תקינה

 ?נדיבות ובזבזנות,  העדיני� שבי� חסכנות וקמצנותכיצד קובעת החברה את הגבולות 

 ?כיצד מקבלות חברות מסוימות דימוי קיבוצי הנוטה אל מעבר לאחד הגבולות הללו

 .שאלות סוציולוגיות אלו העולות לפתח� של תרבויות רבות מתגלגלות בגלגולי� שוני� בספרות

 ?כיצד מטופלת שאלה זו בי� כתלי בית המדרש

אותו פרק , )הקדמת פירושו למסכת אבות(� בפרק הרביעי משמונה פרקי� "ל הרמבידועי� דבריו ש

� בעקבות אריסטו את שביל האמצע הנע בי� "בפרק זה סלל הרמב". רפואות חוליי הנפש"�הד� ב

אמנ� מדגיש הוא עבורו שאמצע זה , � את הלומד"אל עבר שביל זה מכוו� הרמב. התכונות הקיצוניות

במרחק רב , והאיזו� הראוי נמצא דווקא בנטיה אל אחת המידות, "אמצע מתמטי"פעמי� רבות אינו 

 186.יותר מ� הקיצונית שכנגדה

 :זו נמצאת כבר בתו� התורה" אפליה מתקנת "�� מדגיש ש"הרמב

 

כדי שנתרחק מן הקצה : רצוני לומר,  מזאת הסיבה-שהתורה אמנם אסרה מה שאסרה וציוותה מה שציוותה 

 .ההרגלהאחד יותר על צד 

 

 : אחת הדוגמאות שנות� לדבריו נוגעת לענייננו

 

, ודין השמיטה והיובל, וכן כל מה שבא בתורה מנתינת המעשרות והלקט והשכחה והפאה והפרט והעוללות

ונתקרב לקצה , כדי שנתרחק מקצה הכילות מרחק רב,    אמנם זה כולו קרוב לפזרנות–והצדקה די מחסורו 

 .ו הנדיבותכדי שתיקבע בנ, הפזרנות

 

א� מה לגבי דר� התנהלותו שלו כלפי עצמו . כ� לגבי מחויבויותיו  של האד� כלפי החברה ונזקקיה

 187?הא� ג� כא� יטה השביל מרחק רב מ� הכילות ויתקרב לקצה הפזרנות? ומשפחתו

                                                           
 .רפג�רעט' עמ,  ב"מעלה אדומי� תשנ, הוצאת מעליות, � למשנה"הקדמות הרמב  �י שילת "ו בביאורו של ר ועיינ186
המשנה קובעת שיתומה ששודכה בצעירותה בסכו� . 'א'  סוגיה מעניינת בהקשר זה מופיעה בבבלי כתובות ד# סח עמ187

רבי . סכו� גבוה יותר המגיע לה על פי  דעתהיכולה לאחר שתגדל להוציא מידיה� , מסוי� לנדוניה על ידי אמה ואחיה

.  הרי שנית� לצעירה את הסכו� שנית� בזמנו לבכורה�יהודה טוע� שא� יש אחות בכורה שהספיקה להינשא בחיי אביה  

משיקול ". אלא שמי� את הנכסי� ונותני� לה, פעמי� שאד� עני והעשיר או עשיר והעני": אול� חכמי� מתנגדי� ואומרי�

כי א� בשינוי , ל הסוגיה מביני� האמוראי� שאי� דעת� של חכמי� מכוונת לשינוי במצבו הכלכלי של האב המנוחפנימי ש

דוגמא  מרתקת למקרה , שאלה זו נידונה אצל מספר פוסקי�.  ברצונו הכללי להעניק יותר או פחות–כלומר , "דעת "�ב

ת "מופיעה בשו) ב המנוח לפי השינויי� במצבו הכלכליולמידת יכולתנו להערי� את נדיבותו או קמצנותו של הא(שכזה 

 .'לניאדו החדשות סימ� כ

אב� העזר סימ� ' חלק ב(ת רב פעלי� של הב� איש חי "דוגמא אחרת לעיסוק בנושא הקמצנות בהקשר הלכתי מופיעה בשו

ה הנשואה לבעל אשה נדיב: "סובבתהו בכחש"המקרה המופיע ש� כמעט זהה לסיפורו הנאה של יהודה בורלא ). ב"ל
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  188:סיפור מעני� בהקשר זה מופיע במדרש ויקרא רבה

 

 ,קורות ביתו ושותה בהן יין, לי ביתו ושותה בהן ייןמעשה באדם אחד שהיה מוכר כל כ: אמר רב אחא

 :והיו בניו מלינים ואומרים 

, אי� אבינו הזק� הזה יוצא מ� העול�(. ולא שביק לן לאחר מיתתיה כלום, לית הדין סבא אבינו נפיק מן עלמא

 )ואינו משאיר לנו לאחר מותו כלו�

 )?מה נעשה לו(? מה נעביד ליה

, ונשכרנו, בואו ונשקנו (יה ונטענוניה ונפקוניה ונימר דהוא מית ונשכביניה בגו משכביה איתין ונשקוניה ונשכרונ

 )ונשכיבו בתו� משכבו, ונאמר שהוא מת, ונוציאו, ונשאנו

לקחוהו והשקוהו ושכרוהו , עשו כ� (עבדין כן נסוניה ואשקוניה ושכרוניה ואפקוניה ויהבוניה בחד בית עלם 

 .)מי� אחדוהוציאוהו ונתנוהו בבית על

 ,)עברו מוכרי יי� בשער בית העלמי� (עברון שפאין בתרע בית עלם 

מסי� ) שגובי�(שמעו  (  איתון ונפרוק אילין זיקיא בהדין משכבא ונערוק -אמרין , שמעון דאנגריא במדינתא

 .) בואו ונפרוק נאדות אלו בקבר זה ונברח –אמרו , בעיר

פרקו מטענ� בתו� בית העלמי� , עשו כ� (ואזלון למיחמי מה קלא במדינתא פרקון טעוניהון בגו בית עלם , עבדין כן

 ,)והלכו לראות מה קול בעיר

 .)סברו שהוא מת, ראו אותו, והיה אותו איש ש� (סברון הוא מת , חמון יתיה, והוה ההוא גבר תמן

 )ו� למעלה מראשוראה נאד נת, כשנתעורר משנתו (מן דאיתער משינתיה חמא זיקא יהיבא לעילא מן רישיה 

 )התחיל שותה, התיר אותו ונתנו בפיו(, שרא יתה ויהבה בפומיה שרי שתי

 ) התחיל מזמר–כיוו� ששתה לרוויה  (כיון דרוי שרי זמר 

לאחר שלושה ימי�  (אי חיי אי מיית , לית אנן אזלין וחמן ההוא אבון מה עביד: בתר תלתא יומין אמרון בניה

 )?א� חי א� מת? לכי� ורואי� מה אבינו עושההא� אי� אנו הו: אמרו בניו

 .)והוא ייושב שותה, באו ומצאוהו והנה נאד נתו� בפיו (אתן אשכחוניה והא זיקא יהיבה בפומיה והוא יתיב שתי 

א# כא� בי� המתי� לא עזב� : אמרו לו (אף הכא ביני מיתיא לא שבקך ברייך וביני חייא שביק לך : אמרון ליה

 )?חיי� יעזב�הא� בי� ה, בורא�

 )הואיל ומ� השמיי� נתנו ל� איננו יודעי� מה נעשה ל� (הואיל ומן שמיא יהבו לך לית אנן ידעינן מה נעביד לך 

 .) )תקנה(בואו ונעלנו ונתקננו ונעשה לו קטסטסיס  (איתון נעליניה ונתקניניה ונעביד ליה קטסטסיס 

                                                                                                                                                                             
:  נצטט רק  מסו# תשובתו. מבלי שידע על כ� הבעל את הנכסי� שהביאה מבית אביה לצדקה, קמצ� ורוצה לחלק בסתר

הנה כי כ� בנידו� השאלה יש להשיב שיכולה האשה הנזכרת לתת מברכת הבית ה� מאכל ה� מעט מעות לעניי� ולנכאי� "

...  ואפילו א� ה� עשירי� מעט יותר ממנה,  העשירי� שה� במדרגה שלהכדר� שנותני� בתי, הדופקי� על פתח הנדיבי�

מיהו לא תרבה לתת יותר מ� הנהוג , אינה צריכה לשמוע לו בזה, פ שבעלה קמצ� ומוחה ואינו רוצה שתת� כלו�"ואז אע

 ". או מעט יותר ממדרגתה, בבתי העשירי� הנדיבי� שה� במדרגה אחת עמה
יתרונו . 20�18' עמ, ב"ירושלי� תשס, מכללת אפרתה, 'ספרות האגדה א:  בשינויי� קלי� מהתרגו� לקוח. א,  פרשה יב188

 . ומוכר מ� הסת� למורי הספרות, של מקור זה בהיותו משולב בתוכנית הלימודי�
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 )כל אחד ואחד משקה אותו ביומו: תקנהעשו לו  (עבדין ליה תקנה כל חד וחד משקי ליה יומיה 

 

התמכרות כפייתית לשתיה ודרכי התמודדות : השאלות העולות ממדרש מופלא זה רבות ה� ונוגעות לתחומי� רבי�
דר� ההשגחה המיוחדת על אותו , בית העלמי� כמקו� מפגש בי� החיי� והמתי�, מערכות היחסי� בי� האב ובניו, עמה

 .תשובת הבני� ועוד, זק�

 ונטה את אלומת האור 189,)בה� עסקו רבי� וטובי�(במסגרת זו לא נעסוק בשאלות הכבדות הללו 

 . הקמצנות שבתו� הבית–לשאלה לכאורה צדדית 

הסיפור פותח בתיאור דרכו של האב המוכר את כלי ביתו ואת קורות ביתו לש� השגת השתיה 

בכל דבר העשוי לייצג שיקול ומואס , בכ� מבטא הדרש� את האד� הדבק בהנאת הרגע. הממכרת

   190.והבית המבטיח את קיומו, כלי הקיבול העשויי� לשמר דברי�: כלכלי לטווח ארו�

 חוששי� ה� שבהתמכרותו ליינו הצלול מאבד הוא –תגובת בניו הראשונית לכאורה טבעית ומובנת 

 . ת משקל עבור� יש לכ� השלכות כלכליות כבדו�מעבר לצער הנפשי הכרו� בדבר . את צלילות דעתו

הנשיאה וההוצאה לעיני , ההשקיה המכוונת עד שכרו�: א� הצעד המעשי שגזרו מחשש� מרחיק לכת

ולא ניתני� להצדקה בשו� , מצביעי� על קלקלה, לבית הקברות מעוררי� חלחלה" המת"כל של 

191.תירו" של כלכלה
 

 :מימה ומעוררת רחמי�  נראה שהיא אינה כה ת� של הבני� 192כשנאזי� שוב להלנת� או להלזת�

 

ואינו , אי� אבינו הזק� הזה יוצא מ� העול�( ולא שביק לן לאחר מיתתיה כלום, לית הדין סבא אבינו נפיק מן עלמא

 )משאיר לנו לאחר מותו כלו�

 

 : קיומי מופיע רק לאחר הקדמה איומה החושפת לאור את סתרי ליב� האפל�החשש הכלכלי

 האב אינו �לדיד� , בשיקו� וחזרה למוטב,                                 אי� ה� חפצי� בגמילה!           רצונ� שאביה� ימות
 193!ולפיכ� עליו לעזוב את העול�, ממלא את מה שמצופה ממנו

                                                           
 –בתו� , ובניוהשיכור (בניתוח הסיפור ובהשוואתו למספר סיפורי� מקראיי� עסקה יעל מאלי :  נציי� אחדי� מה�189

) כאנלוגיה ניגודית(בהשוואתו של הסיפור , ) מאלי–להל� , 45�35' עמ, ד"אפרתה ירושלי� תשס', ת האגדה חלק בספרו

 )  קכב' עמ, ז" תשכ20מחניי� , מעשי� בשיכור ומכוער באגדתנו ובאגדת יו�(לאחד ממשלי איזופוס עסק יעקב אלבוי� 

 מחקרי ירושלי� בספרות , עיו� בסיפור השיכור ובניו–" עול� הפו� ראיתי(" מאמר מקי# ומקורי של יהושע לוניסו� 

 ) לוינסו��להל� , 29�7' עמ, ג"תשנ, ד"עברית י
 . כדי לשבר את האוז� נית� לומר שבמעשי� אלו כורה הזק� למעשה במו ידיו את הקבר לעצמו190
שיקי" מיינו לא ידע מי הביאו כדי : " ניסיו� גמילה–האחת . מציע שתי הבנות אפשריות לכוונת�" מתנות כהונה"  בעל 191

ומצאתי בקוב" יש�  שהוציאו קול בפני השכני� : " ניסיו� להיפטר ממנו–ושניה , "הלו� ויתחרט ולא ישוב לכסלה עוד

ולדבריו , לוניסו� מעצי� את הכיוו� האכזרי השני". וכוונת בניו היה שימות ש�, היא� שמת באמת והוציאוהו וקברוהו

לפקוד את ) א,ח(זאת על סמ� המנהג המוכר ממסכת שמחות , "וידוי הריגה"לקברו מהווה מעי� ההליכה בסו# הסיפור 

. משו� שלפעמי� היו מקרי� בה� נתגלה שהמת אינו מת, קרי המתי� בשלושת הימי� הראשוני� שלאחר המיתה

 ).14' עמ(מטרת� של הבני� לשלול אפשרות שכזו 
הוצאת לעז : "ומשמעותו,  ובדיקת משמעותו של פועל זה במקורות אחרי� כפי שמציע לוינסו� לאחר בדיקת הנוסחאות192

 ).13' עמ" (שלא בצדק נגד אישיות המצויה בדרגה גבוהה יותר בהיררכיה החברתית
תמונה זאת של מתחי� משפחתיי� על רקע כוחו הכלכלי של אבי : " חשובה מאד הערתו של לוינסו� בהקשר זה 193

על . 'הרומאי המאושר הוא האיש שאביו מת ועודו צעיר'לדברי סנקה . ה בעול� הרומיהמשפחה מאפיינת ג� את המשפח

 ). ר. ע�ההדגשות שלי , ש�". (שכיחותו של רצח אב בחברה הרומיתרקע מתחי� אלו מסבירי� החוקרי� את 
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או שמא נית� להמירו , אינני יודע א� קמצנות היא הביטוי ההול� את הל� מחשבת� של הבני�

מתיישב על חס� חמור במצות כיבוד ) הריאלי(שהחשש הכלכלי א� ברור . בתאוות בצע בלתי מרוסנת

 . זו המאריכה חיי� על פני האדמה, אב וא�

פסיכולוגי� שיוכיחו לנו באותות �ויתכ� שיבואו סניגורי�, קשה לקבוע מהי הביצה ומהי התרנגולת

כולת  חסר י194,ונחשפו לאב שיכור, ומופתי� אודות מצוקת� הנפשית של בני� שגדלו בבית שכזה

 .   ואולי א# ראוי להערכה,  א# רצונ� להבטיח את עתיד� מוב��וא� כ�  . תפקוד בסיסית במציאות

אי� ספק שגילויי קמצנותו החריפי� והמקוממי� ביותר של הרפגו� מחווירי� ומבדחי� ,  ע� זאת

לשערו בתעיית� משביל הזהב כה הרחיקו נדוד עד שהגיעו . לעומת הזוועה במחשבות ובמעשי הבני�

זוהרו של הכס# סימא את עיניה� עד שטושטשה ראיית� וה� אינ� מסוגלי� , של בית העלמי�

רצ# פעולותיה� המעשיות המרשי� טומ� בחובו רצ# של פעולות נפשיות . להבחי� בי� חיי� ומוות

 195!"ְיכְֹנֶנָךֲהלֹוא הּוא (ִביָך ָּקֶנָך הּוא ָעְׂשָך ַו": להשתקת והדחקת קולו של המוסר והמצפו� הטבעי

 ?  כלו� עשו הבני� תשובה אמיתית�לכשנתגלגל לסופו של הסיפור נשאל 

 ?הא� נתינת המשקה בפיו של אביה� לטובתו היא או לרעתו

הרי שנדמה שבעיית קמצנות� של הבני� , ג� א� נית� להציע תשובות שונות והפוכות לשאלה זו

 את ליב� ומאפשרת לה� לתת לו מתנות שקיבל אביה� פותחת" מתנת השמיי�"�הכרת� ב, נפתרה

 .שערכו עבורו משמעות מתקנת ג� עבור עצמ�" התקנה" מקבלת אותה  –בכ� . דומות על האר"

כלו� רצה רב אחא לעודדנו :  סיפור תמוה זה מעלה סימני שאלה בקרב חוקריו וקוראיו–נוסי# 

 ?רשע וטוב לו, רהא� אמירתו הסופית של הסיפור היא שיצא חוטא נשכ? לשתיה מופרזת

המצביע לכל אורכו על הסכנות החמורות , שאלה זו מחריפה לאור העיו� בהקשרו הכולל של המדרש

 197"?מעשה לסתור" הא� שילב עור� המדרש 196.בשתיית יי�

 :בחרתי להביא מדבריה של יעל מאלי .  רבי� עסקו במדרש ובמובנו והציעו הצעות שונות–כאמור 

אבל ". קומדיה של טעויות"מעין ". נצחונו של השיכור" בדיחה המתארת את סיפורנו נקרא תחילה כמין

ומביאה את הבנים , את המשפחה, בקריאה שניה ושלישית אנו נעצבים לראות כיצד הורסת השתייה את הבית

" תיקון"ה. וכשמגיעה ההתרה של הסיפור אין בה תקווה לתיקון בחייו של השיכור. כמעט לידי רצח אביהם

. המסר החיובי שבסיפור עובר דרך מעשי הבנים. תקנת הבנים לספק לאביהם את היין שלו הוא מכורמתמצה ב

הואיל ומן השמיים : "ה ולרחם על אביהם העלוב"מצליחים להידבק במעשיו של הקב, החוטאים הגדולים, הם

 198".עשו לו תקנה... נתנו לך

                                                           
 .נבחי� בהיעדרה המובהק של הא� לאור� הסיפור. ממנו ירשו את מוסר� המפוקפק,  ואולי א# אלי�194
 .ה"הפסוק במקורו מדבר כמוב� על הקב. ו, השאלה מדברי� לב 195
  .  כיוו� שנגשו לעבודת הקודש בעת היו� שתויי�–ל "על פי אחד ההסברי� שנתנו חז,  על רקע מיתת� של בני אהרו�196
שהסיפור , במוב� זה אני מבקש להציע. הסיפור מהווה קריאה אופוזיציונית לפסוק ולדרשותיו: " כ� אכ� הציע לוינסו�197

הוא מנצל את הפסוקי� כדי . בדומה לקרנוואל הוא הופ� את הקטגוריות השולטות. של הפסוק' קרנוואליזציה'עושה 

 ). 22' עמ" (לעצב עול� הפו� מה�
 .41'  עמ198
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 בקוב" העוסק בהתמכרות לשתיה יתכ� שעור� המדרש המשלב סיפור זה, אוסי# ואציע בזהירות

לעתי� ישנ� התמכרויות בלתי מוגדרות אשר ה� יכולות להיות : אומר אמירה משמעותית ביותר

כולנו יודעי� להבחי� בשיכור ובתוצאות העגומות של .  מ� ההתמכרויות המוכרותחמורות יותר

  199?נת שבעתיי�זו החמורה ומסוכ, כלו� נבחי� אנו בהתמכרות� של הבני� לממונ�. שתייתו

, הא� נדע נכונה להערי� את פעולת� בסיומו של הסיפור כמהל� אישי של הליכה לקיצוניות ההפוכה

 ?כניסיו� לחזור אל שביל הזהב

 .א� לאו דווקא אלו הניכרי� במבט ראשו�, אכ� זהו סיפור של התמכרות וגמילה

.נגלות ומוסוות, כמה חשוב להשמיע קול זה בעול� של התמכרויות

                                                           
 . לכל הפחות בהשלכותיה המוסריות כפי שה� מתגלות בסיפור זה199
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 200200200200 אייזק אסימוב–כל הצרות שבעול� 

 ").האד� בעיד� הטכנולוגי"נית� ללימוד במסגרת לימודי הגבר בתו� הנושא , סיפור קצר(

הקדיש סיפור למכונה )  הגדול שבה��ויש אומרי� (מגדולי סופרי המדע הבדיוני , אייזק אסימוב

, חשבותיה� של בני האד�מכונה זו מכילה מנגנו� העוקב אחר כל מ.   מולטיוואק�מוזרה בש� 

המידע נמסר למערכת משומנת . ומצליחה לזהות תכנוני פשע טר� ביצוע�, המודעות והבלתי מודעות

הצלחת המנגנו� אינה . של אכיפת החוק המגיעה אל אות� פושעי� פוטנציאלי� ומנטרלת את פשעיה�

לתושביו חיי� טובי� מאזור המוכה בפשע הפכה העיר למקו� רגוע ונינוח המאפשר : מוטלת בספק

וכבר מגיל צעיר ה� נקראי� לדגל ומוסרי� , הזדהות התושבי� ע� המערכת גבוהה מאד. ושלווי�

 201.בשמחה את נבכי אישיות� ומחשבותיה� למנגנו� הציבורי שיעשה בה� כטוב בעיניו

י� ואנשי המנגנו� לא מצליחי� לש, סיפורנו עוסק בתקלה כאשר המכשיר רומז על רצח פוטנציאלי

, רק בסיומו של התהלי� מתברר שהרוצח הוא מולטיוואק החפ" להשמיד את עצמו. יד� על הפושע

מנהלי המנגנו� האנושי מביני� שג� א� בפע� זאת עלה ביד� . ועושה זאת בדר� מאד מתוחכמת

 ?מדוע. לסכל את מזימתו הרי שמעתה הוא יעשה מאמצי� נוספי� עד שישיג את מבוקשו

202:ת בתלמוד הבבלי במסכת  יומאשאלה דומה מתעורר
 

 

  )203ד, נחמיה ט( "אלהים בקול גדול' ויצעקו אל ה"

 ?)מה אמרו( מאי אמור

 )י" רש–לשו� זעקה וקובלנא ( !בייא, בייא: רבי יוחנן )ויש אומרי�( אמר רב ואיתימא

  ,)זהו זה שהחריב את המקדש ושר# את ההיכל( וקליה להיכליה, היינו האי דאחרביה למקדשא

 , )והרג את כל הצדיקי� והגלה את ישראל מארצ�( ואגלינהו לישראל מארעהון, קטלינהו לכולהו צדיקיו

 .)ועדיי� מרקד בינינו( ועדיין מרקד בינן

  – )הא� לא נתת אותו לנו אלא בשביל שנקבל בעבורו שכר( כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא

 .)ולא את שכרו אנו רוצי�, אנו רוצי�לא אותו ( ולא אגריה בעינן. לא איהו בעינן

  .")אמת"נפל לה� פתק מהשמי� שהיה כתוב בו ( "אמת"דהוה כתב בה , נפל להו פיתקא מרקיעא

 .חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת:  )למד מכא�( שמע מינה, אמר רב חנינא

 ) לילותישבו בתענית שלושי� ימי� ושלושי� (, אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא

 .)מסרוהו ביד�(מסרוהו ניהליהו 

 .מבית קדשי הקדשים )יצא ובא כגור של אש( נפק אתא כי גוריא דנורא

                                                           
 .1972 מסדה ,מחר כפול תשע,  איזיק אסימוב– בתו� 200
201
באופ� , אורוול' ורג' של ג1984קיי� דמיו� בי� מנגנו�  זה למשטרת המחשבות של האח הגדול המתוארת ברומא�  

, אמנ� ש� נעשי� הדברי� בכפיה וסבל של מנגנו� דיקטטורי. השליטה המוחלטת בעולמו הפנימי והאישי של האד�

ובתא� לאופיה נעשי� , יקאית הדמוקרטיתובסיפורנו השכיל אסימוב לבנות את המנגנו� דווקא בתו� החברה האמר

 .2002, של סטיב� ספילברג) Minority Report" (ח מיוחד"דו"תרחיש דומה מתואר בסרט . הדברי� מתו� הזדהות וקבלה
 .'ובשינויי� קלי� במסכת סנהדרי� ד# סד עמוד א',  ד# סט עמוד ב202
 ".אלוהיה�' ויזעקו בקול גדול אל ה: " נוסח הפסוק במסורתנו שונה מעט203
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  ,)זהו היצר של עבודה זרה( היינו יצרא דעבודה זרה: אמר להו נביא לישראל

 ".ויאמר זאת הרשעה" )ח, זכריה ה(: שנאמר

  ,)ו נשמטה שערה משערוכאשר תפסוה( בהדי דתפסוה ליה אשתמיט ביניתא ממזייא

 .)והל� קולו ארבע מאות פרסה, והרי� קולו( ואזל קליה ארבע מאה פרסי, ורמא קלא

 .)שמא חס ושלו� מרחמי� עליו מהשמי�? אי� נעשה( דילמא חס ושלום מרחמי עליה מן שמיא? היכי נעביד: אמרו

 : נביא )לה�( אמר להו

 , )וכיסו פיו בעופרת, זרקוהו בסיר של עופרת( וחפיוהו לפומיה באברא, שדיוהו בדודא דאברא

 ,])י" רש–ומעכבת אותו מלצאת [, שעופרת שואפת את הקול( דאברא משאב שאיב קלא

 ".ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה" )ח, זכריה ה( שנאמר

 .])י" רש–של עריות [קש רחמי� על יצר העבירה נב(   נבעי רחמי איצרא דעבירה-הואיל ועת רצון הוא : אמרו

 .)ביקשו רחמי� ונמסר בידיה�( בעו רחמי ואמסר בידייהו

 .) יכלה העול��שא� תהרגוהו  , ראו: אמר לה�(  כליא עלמא-חזו דאי קטליתו ליה לההוא : אמר להו

 .)כלאו אותו שלושה ימי�(, חבשוהו תלתא יומי

 ).וחיפשו ביצה בת יומה בכל אר" ישראל ולא מצאו( ל ולא אשתכחובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישרא

  )  יכלה העול��א� נהרגנו ? אי� נעשה: אמרו(!  כליא עלמא-נקטליה ? היכי נעביד: אמרי

 שיהא שולט באד� ליזקק לאשתו ולא   : כלומר[נבקש רחמי� למחצה ( פלגא ברקיעא לא יהבי -ניבעי רחמי אפלגא 

  ). חצי בשמי� לא נותני��]  י" רש–                                                              לאחרת                   

  ). ועזבוהו204סמאו את עיניו בכחול(ושבקוהו , כחלינהו לעיניה

 ).והועיל הדבר שאי� האד� מתגרה בקרובותיו(ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה 

 

הניסיו� האנושי : י� הסיפור התלמודי לסיפור המדע הבדיוני עולה מאליהנקודת המכנה המשות# ב

להשתלט על היצר הרע ולמגר את השפעתו השלילית גורמת באופ� מפתיע דווקא לחורבנו של 

 ?הא� הוא באמת רע? לש� מה זקוק העול� ליצר הרע?     מדוע205.העול�

 ביצה טרייה משק# את הצור� החיוני חוסר הימצאותה של, תשובתה של הגמרא לשאלה זו די ברורה

 :ל"ובלשונו של מדרש אחר מבית מדרש� של חז. בקיומו של יצר המי� לש� קיומו של העול�

 ,  זה יצר הרע-" והנה טוב מאד",  זה יצר טוב-" הנה טוב מאד: "שמואל' נחמן בשם ר

 ! אתמהא?  טוב מאד הוא-וכי יצר הרע 
                                                           

 ".פו�"נקרא  ג� ,  חומר לאיפור– כחל 204
ולעומתה אסימוב מציע פתרו� לכלל ,  א� נדייק יותר נבחי� בכ� שהאגדתא בוחנת פתרו� ליצר הקשור בעניני עריות205

. העול� עצמו מפסיק להתרבות, "פנימי"כמו כ� נשי� לב לכ� שהחורב� המתרחש באגדה הוא . יצריו השלילי� של האד�

והחברה , מולטיוואק הוא זה השוא# להחריב את עצמו, "חיצוני" זאת בסיפור המדע הבדיוני החורב� הוא לעומת

הגמרא הציעה את . יתכ� ששינוי  זה נובע מסוג הפתרו� הראשוני. האנושית לכאורה יכולה להמשי� להתקיי� בלעדיו

מתה אסימוב דיבר רק על זיהויו ונטרולו לעו. וממילא חוסר קיומו אינו מאפשר את קיומו של העול�, ביטול היצר

 . ולפיכ� אי� זו פגיעה בתשתית קיומו של העול� עצמו, המוקד� של היצר
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 206.ולא הוליד בנים, ולא נשא אשה, בית לא בנה אדם -אלא שאלולי יצר הרע 

 

בקריאה פשוטה של העלילה נראה שזו מי� . אסימוב אינו מרחיב את דבריו במת� הסבר לתופעה זו

ולפיכ� , שהוטל על כתפיו) המוסרי/האינפורמטיבי(חולשה של המנגנו� להתמודד ע� כל העומס 

וא# לא את דעתו ,  דעתו של הקוראא� תשובה זו אינה מניחה לא את. המנגנו� חפ" בהשמדה עצמית

בעוד שהמדרש התלמודי צלל .  המוטרד באופ� קיומי מחורב� המכונה הצפוי�של האחראי על המנגנו� 

הרי , במנהרת הזמ� למצולות העבר כדי לתהות על מקומו החיוני של היצר בתפקודו של העול�

. לבחו� את דר� תפקודו המוסרישהסופר הבדיוני טס בחלל העתיד כדי להשקי# על ההווה האנושי ו

, אסימוב מציב גבול ברור בי� התחומי� בה�  נית� לנצל את יכולותיה המתפתחות של הטכנולוגיה

תחו� המוסר היה ונשאר תחו� המסור לבני . לבי� התחומי� בה� לא נית� לאפשר לה דריסת רגל

ו� מלאכותי אחר אינו ראוי שו� מנגנ. ג� במחיר חטא ופשע, לכוח בחירת� ושיפוט� הבלעדי, אנוש

 .להתמודדות מהסוג הזה

בעולמ� של מתבגרי� המתוודעי� לגופ� ונפש� ישנה חשיבות רבה להעלאת מקומו ותפקידו של 

 ? אותו יצר הרע� הא� אכ�  הוא רע –בעדינות וברגישות נית� להעלות את השאלה . היצר הרע בחיינו

 

                                                           
חיסולו של יצר הרע משמע ג� חיסולו של : "אורב� בהביאו מדרש זה מטעינו במשמעות רבה. א.א.  ז,  בראשית רבה ט206

המלחמה ביצר אי� פירושה .  הריהו חייב בקיו� המי� האנושי–  ובעל כורחו הוא חי–שכ� כל עוד ב� אד� חי , העול� הזה

נעשה אפילו טוב , יצר הרע פוסק מלהיות רע. אלא כיבוש היצר אגב עשייה בעול�, איפוא נסיגה מ� העול� ומפעולה בתוכו

). 'משנה ה' ק טברכות פר" (ביצר טוב וביצר רע, בשני יצריו "–' ומכא� שאפשר לאד� לאהוב את ה, כשהוא יצר חיי�, מאד

". ה�'  שניה� אוהבי ה–אבל ג� הנאבק והמסרב להיכנע ליצרו הרע ,  את יצר הרע לטוב– כאברה� אבינו �היודע לעשות  

419�418'  עמ,ל אמונות ודעות"חז(.( 

המנמק את חובת (דעה המציגה באופ� אחר את המורכבות בי� צדדי הטוב והרע ביחס ליצר המי� מופיעה במדרש הבא 

ה� בעוו� ) "ז, תהלי� נא):  (זהו שכתוב(הדא הוא דכתיב " אשה כי תזריע):  "שה להבאת קורב� חטאת לאחר לידתההא

: ה"אמר דוד לפני הקב. אפילו א� יהיה חסיד שבחסידי� אי אפשר שלא יהיה לו צד אחד מעוו�: רבי אחא אמר, "חוללתי

 זה �שמאחר שעשו צרכיה�  , תדע שהוא כ�!  נתכוו� אלא להנאתווהלא לא? כלו� נתכוו� אבא ישי להעמידני, רבו� העולמי�

כי אבי ואמי ) "י, תהלי� כז(והוא שדוד אמר . ואתה מכניס כל טיפה וטיפה שיש בו, הופ� פניו לכא� וזו הופכת פניה לכא�

 ).ה, ויקרא רבה  יד"  (יאספני' עזבוני וה
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 207207207207לא זכיתי באור מ� ההפקר

 ) נית� ללימוד במסגרת היחידה המשלימה,פואטי�שיר ארס(

בתהלי� , במקורות מה� שאב המשורר את השראתו, פואטית עוסקת ביצירה עצמה�השירה הארס

. לעול� הרחב" שיחררה"ובמה שהתרחש ע� היצירה למ� הרגע שהמשורר , שעבר עליו בזמ� הכתיבה

וקותיו וקשייו בדר�  לעתי� את מצ208,לעתי� מבטאת שירה זו את חדוות היצירה של המשורר

ליצירה , לנוכח העדר יחס נאות והערכה רגישה מצד החברה,  את תסכוליו� ולעתי� 209,ליצירת השיר

 210.ולתהלי� שעבר היוצר בדר� יצירתה

לא זכיתי "את השיר  . בעיו� זה נעיי� באחד מ� השירי� המפורסמי� השייכי� לקטגוריה השלישית

בשיר זה מתעמת המשורר ע� תפיסה רווחת ככל ). 1902(ב "סכתב ביאליק בשנת תר" באור מ� ההפקר

זועק , המשורר השולל תפיסה זו. או מירושה מאביו" ההפקר"שמקורות שירתו ה� מ� , הנראה

 : נואשות

 כי מסלעי וצורי נקרתיו"

 211".וחצבתיו מלבבי

רותיו שתחת פטיש צ, זה שהסתתר בלבבו, "ניצו""מעתה עובר המשורר לתאר את דרכו של אותו 

בבית המסיי� מתאר המשורר את מה . ניתז אל עינו ומש� לחרוזו,  ע#–הגדולות כאשר התפוצ" לבבו 

, נעל� באור איש�, נמלט ללבבות הקוראי�) החרוז(כאשר הניצו"  , שחש לאחר פרסו� השיר

 212.בחלבו ובדמו,  נדרש המשורר לשל� מחיר כבד–וכתוצאה מכ� 

המיטיב לבטא את מצוקותיו ,  הוא:  המטרידות משוררי� רבי�המשורר עסוק א� כ� באחת הבעיות

התביעה הפנימית הבלתי . מרגיש בחילול� של אלו בידי קוראיו, הקדושות בעיניו, האינטימיות

 בתחושות �מתנגשת במלוא עוצמתה באופ� חזיתי  , "הבערה"מתפשרת ליצור ולהוציא החוצה את 

 יד כל במנוחה –את תוגתו של הלב הכורע  "� בהרגשת הערטול שחש המשורר כאשר, העלבו�

  213".תמשש

                                                           
 .'קלט' עמ, ב"א תשכ"דביר ת, כל שירי חיי� נחמ� ביאליק – מתו� 207
 . הכבש הששה עשר –בתו� , "אי� שיר נולד"  כ� למשל בפזמונו של יונת� גפ� 208
 , 'כר� א, כל כתבי אורי צבי גרינברג –בתו� , "ע� אלי הנפח: " כדוגמת שירו של אורי צבי גרינברג209
 .שירת רחל –בתו� , של רחל" ספר שירי" דוגמא מפורסמת לכ� 210
 ". כי ממני ובי הוא–לא גנבתיו , לא שאלתיו מאיש, א� כולו שלי הוא: " וכ� ביטויי בעלות נוספי�211
על , "לא זכיתי באור מ� ההפקר".  (  מנח� פרי ויוס# האפרתי עמדו במאמר� החשוב על ההיפו� שחל בבית האחרו�212

לוגיה בעריכתו אנתו, יצירתו לסוגיה בראי הביקורת, ביאליק –בתו� הקוב" . כמה מתכונות אומנות השירה של ביאליק

נית� להתרש� כאילו נפתח השיר  "�א� בראשיתו של השיר ) 149�117' עמ, ד"מוסד ביאליק ירושלי� תשל, של גרשו� שקד

בדברי� , לפתע, פוגש הוא) ר. ע–האחרו� (כשמגיע הקורא לבית זה  "–הרי ש , "בוויכוח סמוי ע� שוללי� כלשה�

! כי בשיא הצלחתו של המשורר בקרב קוראיו הוא סובל ולוקה בגלל�, כאילו, הבית מטעי� , המכווני� כביכול נגדו הוא

כשאורו חדל להיות אור פרטי והופ� לנחלת , משורר הכואב, הסיו� מעמיד איפוא משורר המטיח כנגד קוראיו האוהדי�

, כי לא חשעד , לאהוד אותו ולתמו� בדבריו, הנימה האמוציונאלית השיאה את הקורא להזדהות ע� המשורר. הכלל

 ).119' עמ"... (כבר מ� הבית הראשו�... שהגוו� הפולמוסי שבשיר מכוו� כנגדו
על משהו מעי� זה המתרחש בבית המדרש נית� אולי ללמוד מהגמרא במסכת פסחי� ). 4לעיל הערה ( רחל – ספר שירי 213

) ד, דברי� לג(שנאמר , רוסתו בפניו כאילו בועל א�כל העוסק בתורה לפני ע� האר" : תנא רבי חייא): "'ד# מט עמוד ב(

: # בעי� יעקב"אלא כפירוש הרי, י"שלא כפירוש רש" (אל תקרי מורשה אלא מאורסה, "תורה צוה לנו משה מורשה"
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ביאליק בחר להשתמש במטפורה מרכזית הלקוחה מעול� החציבה בסלע כדי לתאר את תהלי� 

 .תהל� יצירת השירה, יצירתו

יצירה , המעלה א# הוא את צורת עיצוב הסלע כמטפורי לתהלי� היצירה, ברצוני להציע מקור מוכר

 214:של לימוד תורה

 

 .עקיבא'  זה ר-ושותין בצמא את דבריהם , 215אליעזר'  זה ר-הוי מתאבק בעפר רגליהם  : ר אחרדב

 .בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום: אמרו? עקיבא' מה היה תחלתו של ר

 .שתדיר נופלים עליה בכל יום, המים: אמרו לו? מי חקק אבן זו: אמר , פעם אחת היה עומד על פי הבאר

מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו ? )ט"ד י"איוב י" (אבנים שחקו מים"אי אתה קורא , עקיבא: אמרו לו

מיד ! דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם, מה רך פסל את הקשה: 

 .חזר ללמוד תורה

 . למדני תורה, רבי: אמר לו. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות

. תורת כהנים ולמדה. אלף תיו ולמדה. כתב לו אלף בית ולמדה. רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוחאחז 

 .היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה

 . פתחו לי טעם משנה, רבותי: אמר להם. הלך וישב לו לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע

? בית זו למה נכתבה? אלף זו למה נכתבה: אמר ,  עצמו  הלך וישב לו בינו לבין-כיון שאמרו לו הלכה אחת 

 .חזר ושאלן והעמידן בדברים? דבר זה למה נאמר

פעם אחת נטל . למה הדבר דומה לסתת שהיה מסתת בהרים. רבי שמעון בן אלעזר אומר אמשול לך משל

? מה אתה עושה: ובאו בני אדם ואמרו לו. והיה מכה ממנו צרורות דקות, קרדומו בידו והלך וישב על ההר

 . אי אתה יכול לעקור את כל ההר: אמרו לו . הרי אני עוקרו ומטילו בתוך הירדן: אמר להם 

 . נכנס תחתיו סתרו ועקרו והטילו אל הירדן, היה מסתת והולך עד שהגיע אצל סלע גדול

 .אין זה מקומך אלא מקום זה: ואמר לו 

 .יהושע' אליעזר ולר' עקיבא לר' כך עשה להם ר

                                                                                                                                                                             
כשלומד בפני ע� האר" כאילו בועל ארוסתו שלו לפני הבריות שהוא , שכיו� שהתורה ג� היא ארוסתו של העוסק בתורה"

גילוי היקר והאינטימי ברשות , הדבר מפניו חושש המשורר הוא איבוד פרטיותו, לעמוד על ההבדלאמנ� חשוב ").  גנאי לו

ואולי חשש מפני , לעומת זאת החשש העומד בבסיסה של אותה אמירה בגמרא הוא חשש מפני זילותה של התורה. הרבי�

התורה אינה נחלה ). 'סימ� קא', חלק ט, ת מנחת יצחק"למשל שו, כפי שצוטטה בהקשרי� הלכתיי�(הבנה מוטעית שלה 

 .לפיכ� לא נמצא נימה אישית זו ג� באגדה בה נדו� להל�. אישית ולא סוד פרטי של החכ� העוסק בה
לזכות מ� : "כ� למשל הביטויי�.  מלא שיר זה בשיבוצי� ורמיזות למקורות�ב� בית המדרש ,  כדרכו של ביאליק214

מסלעי וצורי נקרתיו וחצבתיו : "והביטויי�, זי� למקורות תלמודיי�הרומ, "זה הניצו"... ותחת הפטיש", "ההפקר

לא נעסוק בעיו� זה במשמעות� של . הרומזי� לפסוקי� מ� המקרא" את הבערה אשל�", "בחלבי ובדמי", " מלבבי

 . על שניה� עמדו כבר רבי�, וכמו כ� לא נעסוק בקשר לסיפור פרומיתיאוס, הרמיזות הברורות
 .ות דרבי נת� מובא סיפור דרכו של רבי אליעזר אל בית המדרש בפסקה הבאה באב215
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דברים ). א"ח י"איוב כ" (מבכי נהרות חבש ותעלומה יוציא אור"עקיבא עליך הכתוב אומר : טרפון ' מר לו רא

 .עקיבא לאורה בכל יום ויום' המסותרים מבני אדם הוציאם ר

 .היה מביא חבילה של עצים חציה מוכר ומתפרנס וחציה מתקשט בה

אמר . וטול שמן בדמיהן ושנה לאור הנר, ר אותן לנומכו! אבדתנו בעשן, עקיבא: עמדו עליו שכניו ואמרו לו

 : הרבה ספוקים אני מסתפק בהן: להם

 216... שאני ישן בהם-ואחד  ,  שאני מתחמם כנגדן-ואחד  ,  שאני שונה בהן-אחד  

 

 

בהיותו ב� ארבעי� ,  ע� התורה מתרחש ליד באר המי�217מפגשו הראשו� של אחד מגדולי התנאי�

כי א� בהיבטיה הריאליי� ,  בורותו מודגשת לא רק בהיבטה התורני.טר� למד מאומה, שנה 

לש� הבנת הדבר הוא נזקק . הוא אינו יודע דבר בסיסי כדר� חקיקתה של המי� באב�: הפשוטי�

הללו מנצלי� את ההזדמנות לתמוה על רבי עקיבא שאינו יודע . לפרשנות� של העומדי� הסמוכי�

 רבי עקיבא אינו נעלב 219".מ� המקורות"סיוע להסבר� המדעי  ומביאי� 218,לקרוא פסוק  מספר איוב

                                                           
כ� למשל . 'פרק יב, אבות דרבי נת� נוסח ב: מקבילה נוספת במספר שינויי� מענייני� ,אבות דרבי נת� נוסחא א פרק ו 216

, כחי�לאחר צפייתו בהשפעת המי� על האב� ובשמיעת מוסר ההשכל מפי הנו, מצטייר הרוש� שבאופ� מקרי' בנוסח א

: נראה שזו הייתה המוטיבציה הראשונית' לעומת זאת בנוסח ב. למד רבי עקיבא את אותו קל וחומר שהניעו ללמוד תורה

 "...זה רבי עקיבא שבקש ללמוד תורה הל� וישב לו על באר אחת בלוד"

לנוחות . רות לעניינואינה נוגעת ישי, המשכה של האגדה המתאר את תקומתו הכלכלית של רבי עקיבא ורעייתו  מאשפתות

 מפני מה לא למדת� תורה וה� �שא� אומרי� לה� , עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניי� בדי�: "הקורא נצטטה

,   מפני טפינו�וא� אומרי� . והלא רבי עקיבא עני ביותר ומדולדל היה: אומרי� לה�.  מפני שעניי� היינו�אומרי� 

ב� ארבעי� שנה הל� : מפני שזכתה רחל אשתו: אלא אומרי� לה�. ני� ובנותוהלא רבי עקיבא היו לו ב: אומרי� לה�

לא נפטר מ� העול� עד שהיו לו שולחנות של כס# ושל זהב : אמרו. סו# שלש עשרה שנה לימד תורה ברבי�, ללמוד תורה

ביישתנו ממה , רבי: אמרו לו תלמידיו. היתה אשתו יוצאה בקרדוטי� ובעיר של זהב. ועד שעלה למטתו בסולמות של זהב

     ".אמר לה� הרבה צער נצטערה עמי בתורה. שעשית לה
אמירה אמוראית אחת , נסתפק במעט,  אי� צור� להרחיב את היריעה על מעמדו המיוחד של רבי עקיבא בקרב התנאי�217

, רבי יהודהסת� ספרא , סת� תוספתא רבי נחמיה, סת� מתניתי� רבי מאיר: דאמר רבי יוחנ�: "המחזיקה את המרובה

על מעמדו הייחודי בקרב חכמי ].  בבלי מסכת סנהדרי� ד# פו עמוד א. ["וכולהו אליבא דרבי עקיבא, סת� ספרי רבי שמעו�

בבלי מנחות ד# כט [נית� ללמוד מהאגדה המפורסמת המתארת את המפגש ביניה� במרו� (!) ישראל ובכלל� משה רבינו 

וחוסר הבנתו , עקב ישיבתו בסו# בית מדרשו העתידי של רבי עקיבא, שבכתבש� חלשה דעתו של מקבל התורה , ]עמוד ב

 . בדרשותיו

 יד ', חלק ב, דרכי האגדה והמדרש(נציי� רק להערתו של פרנקל   . אי� בכוונתנו לדו� במשקלה ההיסטורי של אגדה זו

אליעזר ' יפורי� על תחילותיה� של רדי לעיי� בס: "המערי� את זמ� חיבורה) 44 הערה 673' עמ , 1991גבעתיי� , לתלמוד

כדי להבי� שמדובר פה על תוספות שה� מאוחרות לתקופת המדרש הקלאסי ולכ� ערכ� כמקורות תנאיי� ...עקיבא ' ר

ולפיכ� נמנע ג� מהתייחסויות , דיוננו יתמקד בהיבטי� ספרותיי� של אגדה זו בלבד".                             מפוקפק ביותר

 .אחרות המתארות את חייו של רבי עקיבאלאגדות 
 ?  הא� יודעי� הללו שרבי עקיבא אינו יודע כלל צורת אות218
איוב .  עיו� בפרק המקראי מגלה שבנאומו זה של איוב מביע הדובר עמדה נפשית הפוכה מזו שמבטא רבי עקיבא באגדה219

ל זו על האפשרות להתרומ� משרשרת ומציי� את השפעתה המכרעת ש, על חטאיו" הצמודה מדי"מלי� על ההשגחה 



 76

מזנק הוא זינוק אינטלקטואלי לעמדת הלמד� . אלא מסיק מייד את המסקנה המתבקשת, מהתמיהה

 .ומסוגל ללמוד מתוכו הלכה למעשה, הדורש בקל וחומר

אה זו נעה בי� השוו. האב� והלב, במהל� הלימוד יוצר הדרש� החדש השוואה כפולה בי� המי� והתורה

עוצמת� הרוחנית של (ובי� המישור הערכי )  מידת קשיות� הפיזית של המי� והאב�(המישור החומרי 

 ולהשפלה הנדרשת בפני ב� 221,הדרש� מודע להתמדה הרבה הנדרשת בתהלי� זה). 220התורה והלב

 . הארבעי� לישב ע� בנו ושאר תינוקות של בית רב� אצל המלמד

 !". מדני תורהרבי ל: "א� אינו נרתע

 .  וממשי� לתורה כולה  ולמשנה, בית�לומד אל#,  ע� בנו222אוחז הוא בראש הלוח

כיצד . על שמחותיו ואכזבותיו, על הישגיו וכישלונותיו, המספר אינו מעיד על תחושותיו במהל� הדר�

, חלו�ב) ?ובלעג(כיצד נשא פניו בפני שכניו המציצי� בסקרנות , התגבר על מחסו� הבושה והעלבו�

 . וכיצד חש בנו ע� החברותא המיוחד שנקבע לו

שאפתנותו ויסודיותו הבלתי רגילות של התלמיד החדש עמדו לו בעת שמימש : רק על אחת הוא מעיד

 .עד שחקק תורה בלבו, "הקל והחומר"את 

 

בלבד בי� תורתו של רבי עקיבא " שיתו# הש�"הא� המטפורה של החציבה המתמידה בסלע יוצרת 

 ?או שמא יש בבסיסה משמעות משתפת, ו של ביאליקלשירת

 :ונעקוב אחר המש� פיתוחה של המטפורה, נניח לעת עתה לשאלה זו

, הוא אינו מקבל שו� הנחות קדומות. התלמיד המתמיד מפתח מתודה חדשה הזרה לבית המדרש

מעמיד� "והוא בסופו של דבר נאלצי� רבותיו הגדולי� להשיב על שאלותיו . ומברר כל דבר מ� היסוד

הסתת ". תקופת האב�" רבי שמעו� ב� אלעזר חפ" להבהיר את הדברי� ומחזירנו אל 223".בדברי�

. הוא חפ" להתגבר על ההר כולו, המשונה היושב בראש ההר עושה מעשה שאינו מתקבל על הדעת

                                                                                                                                                                             
. שולל ככל הנראה איוב את האפשרות להשתק� אחר מה שאירע לו' בחמשת הפסוקי� המסיימי� את פרק יד. אסונותיו

ְוצ>ר ֶיְעַ;ק  ַהר נ6ֵפל ִי69לְואHָל� ): "כאמור בהקשר הפו�(בי� השאר הוא מציי� שתי תופעות טבעיות המשולבות באגדתנו 

מסקנתו העגומה עומדת בניגוד חרי# לקל "  ִ:ְ<טֹ# ְסִפיֶחיָה ֲעַפר Cֶר" ְוִתְקַות ֱאנD< ֶהֱאַבְדָ:ֲאָבִני� ָ+ֲחק> ַמִי�. מ6ִמְ=קֹ

הא� לפסול כל תקווה ואפשרות ללימוד של ע� ? מה הייתה כוונת� של המצטטי�".       משמו"וחומר שדורש רבי עקיבא 

 ? קא לאפשר לו לדו� קל וחומר בעצמואו דוו, האר" העומד ליד�
הא� הוא בא לציי� את נחיתותו של הלב . בהקשר זה" ליבי שהוא בשר וד�" לא ברורה עד הסו# כוונתו של הביטוי 220

הא� : ובמילי� אחרות. דינאמי ביחס לאב� הדוממת�או שמא דווקא את יתרונו האנושי, האנושי בפני התורה האלוקית

חשוב לשי� לב לכ� ? או שמא ג� דר� הלב העדי# על הסלע,  רק דר� התורה העדיפה על פני המי�יחס הקל וחומר מתקיי�

 בלב האד� חוקקת את האב� ואילו התורה פוסלי�המי� , שהמעבר מהחומרי לרוחני מיוש� ג� בתיאור הפעולה עצמה

ש� נאמר ) 'כ�'יז', במדבר כא(הבאר בהקשר זה ראוי להזכיר את שירת ). מוב� שלשני הביטויי� הללו קונוטציות הפוכות(

) אונקלוס ויונת�(כבר התרגומי� ".  Eְִמְ<ֲענָֹת�ְִּמחֵֹקקEְֵאר ֲחָפרHָה ָ@ִרי� ָ=רHָה ְנִדיֵבי ָהָע� ב: "דווקא בהקשרה של הבאר 

 . ואחריה� במדרשי� ובפרשני� לרוב, רומזי� לפרשנות אליגורית לאותה באר
 .של דברי התורה" ות� כברזלקשי" ושמא ג� לכ� רומזת 221
אותו מונח יווני קדו� המתאר את לידתו של האד� נעדר מכל , )ראסה�הטאבולה( מסמל אולי במעט את הלוח החלק 222

 . ומעתה ואיל� עתיד הוא ללמוד. ידיעה
 . יתכ� שהביטוי מכוו� להבנה טובה יותר או לסילוק שגיאות שהתגלו223
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ד כל  כנג224בדר� סיזיפית קשה של סילוק צרורות דקות בקרדומו הוא משוכנע שיצליח להטילו לירד�

אותו אחד ,  א� הוא מוצא את דרכו אט אט אל הסלע הגדול225.הסיכויי� שמייחסי� לו הצופי� בו

 . סתירתו ועקירתו אכ� תצליח להטיל את הכל אל הירד�, שכניסה תחתיו

' עקיבא לר' כ� עשה לה� ר "� כש� שהעמיד הסתת את הסלע במקומו הראוי לו –ומסכ� הממשיל 

,  מתבלט בבית המדרש– שזה לא מכבר הופיע �מו הייחודי של התלמיד  מקו. "יהושע' אליעזר ולר

 .ומדר� לימוד תורתו המקורית לא יוכלו גדולי הדור להתעל�

 : חברו ורבו של רבי עקיבא, וממשי� רבי טרפו�

    226".דברי� המסותרי� מבני אד� הוציא� רבי עקיבא לאורה"

 

סתת אמנ� משתמש באות� כלי עבודה ובאותה ה: נבחי� היטב בהתקדמות בשימושה של המטאפורה

עתה הוא , א� יעודה של החציבה כבר איננו נקודתי ומזערי". היה מכה ממנו צרורות דקות: "השיטה 

 .   אל תו� הירד��הר של� , חפ" לעקור סלע גדול

 א� אותו ניצו" התפוצ" תחת פטיש צרותיו, א# ביאליק פותח את תיאורו בניצו" הקט� שבצור לבבו

 התפתח הניצו" במעופו אל �רק כ� בתהלי� אדיר ועוצמתי זה . הגדולות ופוצ" את כל לבבו וצור עוזו

 .העי� ומש� אל החרוז

טרח המשורר מאד להדגיש עד כמה יחודי ומיוחד לו הוא אותו : ונציי� נקודת דמיו� חשובה נוספת

מזכיר את חוסר ההערכה לה ) צו"המעלימי� את הני(הניכור הקיי� בי� המשורר לקהל קוראיו . ניצו"

 227.זוכה רבי עקיבא בדר� לימודו

 

במקביל ללימודיו הוא נאל" להביא עצי� . רבי עקיבא מתגלה בדלותו. ומתקופת האב� לתקופת הע"

עתה כבר מכירי� ). כפי שיפרט הוא בעצמו" (מתקשט "�ובחציי�  , את חציי� הוא מוכר, לפרנסתו

א� רבי .  שמ� למאור–ומציעי� לו בתמורה לעצי� , דלתו בתורהבג) הסובלי� מ� העש�(השכני� 

חימו� וכיסוי , תאורה): שימושי�" (סיפוקי�"ומציי� שהעצי� מאפשרי� לו מגוו� , עקיבא מסרב

רק בצורכי , רק בה  מבחיני� עתה �אות� אלו שלא הבחינו במהל� הדר� בגדולתו בתורה . בלילה

 דר� �בתשובתו אליה� מנכיח התלמיד החכ�  . חיוניי� כב� אד�ואינ� שמי� ליב� לצרכיו ה, לימודו

 .ולא רק כתלמיד חכ�,  את קיומו כאד��העצי� 

                                                           
יתכ� שקיימת פה שוב אותה ההשוואה .  לסתת בסילוק הצרורות לירד� קשה לחשוב על תועלת כלכלית שתעלה224

כביכול מראה הסתת למימי הירד� שא# הוא מסוגל לשחוק . בי� כוח� של המי� לכוחו של ב� האנוש)  מראשית האגדה(

� נפשי  בכוו�כאמור ,  בה הראנו שפסוק צמוד בספר איוב מהווה את התשתית לעלילה13ועיינו לעיל הערה . את האב�

 . הפו�
 ? "הטרדותיו"�ואולי ה� יושבי בית המדרש הסובלי� מ?  הא� ה� אות� אלו שצפו בעקיבא הבור על שפת הבאר225
. EַַחXִָמי< ָ<ַלח ָידD ָהַפְ� ִמLֶֹר< ָהִרי�: "השוזרי� את המשל ונמשל) יא�ט', כח( שוב מומל" לעיי� בפסוקי� בספר איוב 226

 ". ִמEְִכי ְנָהרDת ִחEֵ< ְוַתֲעלWָמI יִֹצא אDר. FֵEִַע ְוָכל ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינHNEַDרDת ְיאִֹרי� 

א� מפנה , "להלכותיו ודרשותיו של רבי עקיבא"טרפו� היא ' טוע� שכוונתו של ר) 334' עמ, ל אמונות ודעות"חז(א אורב� .א

 ".א נגלו למשה נגלו לרבי עקיבא וחבריושטעמי תורה של"אחא שאמרו בעקבות זאת ' חונא ור' לאמוראי� ר
ולעומתו המשורר ממשי� ,  רבי עקיבא מקבל לבסו# את ההכרה הראויה בתורתו– דמיו� זה גורר בעקבותיו מייד הבדל 227

 .לשל� את הבערה בדמו
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 זכה ג� הוא לאור שבא �כפי שפתח  . וא# הוא מבעיר בעירה,  א# הוא סובל בפטיש הצרות–וביאליק 

 .לו בזכות חציבתו בסלע

 ועתה נדרש הוא 228, זו שהעלימה את ניצוצו איש� היא–להיפ� , אלא שלא שכניו ה� הסובלי� מעשנו

 ! לשל� בחלבו ובדמו את הבערה

 

הקהל הרחב אינו :  באחדות גורל� מבעד לעש� הבעירה �יתכ� ונית� להבחי� , על א# השוני שבתהלי�

 . לא של לומד התורה ולא של משורר השירה, מכיר בקיומו האישי הפרטי

 

 

 

 ?  מ� האב� על פי בארו של רבי עקיבא ג�229הא� נחל משוררנו הלאומי את שיריו

   230?הא� נקירתו וחציבתו בסלע לבבו הינ� ניצוצות של חקיקתו על הלב של התנא הקדו�

 .יקרא הקורא וישפוט?      הא� אור אישו של המשורר ניזונה ג� מחבילת עציו של החכ�

                                                           
 .ולאחר מכ� איש� העלימה את הניצו", הוא השתמש באור שלה� להצית את ניצוצו:  קיי� פה תהלי� גומלי�228
 .'קיד' עמ, ב"א תשכ"דביר ת, כל שירי חיי� נחמ� ביאליק" שירתי"פרפרזה על סמ� שאלתו המפורסמת בשיר  229
זה לומד את התורה הקיימת .  ליבומתו�ואילו ביאליק חוצב ,  ליבו עלרבי עקיבא חוקק.  וודאי שהדמיו� אינו זהות230

� מאווירת הסבל והצרות המושתתי� בתהלי� יצירת כ� לא נוכל להתעל. וזה חוש# מקרבו ניצו" חדש ומקורי, והמסורה

 .א� נראי� כמקריי� ובלתי מהותיי� לדר� לימוד התורה, השירה

אי� זו אלא הצעה . שאלתנו אינה נובעת מסקרנות היסטורית ואיננה מתימרת להצביע על שימוש ישיר של המשורר במדרש

 .לקיומו של מקור השראה אפשרי לעור� ספר האגדה
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 מקבת     !  וויליא� שיקספיר231231231231

.)מופיע במסגרת המחזות ביחידה המשלימה(  

תמצית העלילה: טרגדיה זו, הקצרה במחזותיו של שיקספיר, מתארת את גורלו של מצביא מהולל 

בדר� הוא מתבשר ביחד ע� חברו בנקו מפי שלוש מכשפות . החוזר משדה הקרב עטור ניצחו� ותהילה

אול� המלכי� העתידיי� יבואו דווקא מזרעו של , על כ� שהוא עתיד למלו� על ממלכת סקוטלנד כולה

ברצ# אירועי� המתרחשי� בקצב מסחרר הופ� מצביא אציל זה לרוצח שפל שאינו מסוגל . בנקו

י "אשתו היא זו שמשכנעת אותו לזרז את הפיכתו למל� ע. לבלו� את שפיכות הדמי� סביבותיו

בכדי למנוע כל ניסיו� , ומכא� ואיל�  נאל" מקבת לפעול שוב ושוב בכח החרב, רציחתו של המל� דונק�

למעשי� אלו השפעה מכרעת על שלוותו . ה אפשרי מצד אחד הגורמי� הקרובי� לבית המלוכהמריד

ע� התקדמות העלילה שניה� סובלי� מהפרעות קשות . האישית ועל מצב� הנפשי שלו ושל אשתו

נבואותיה� הנוספות של המכשפות על מה שעתיד להתרחש מתפרשות . ומחוסר יכולת להתמודד עימה�

לאחר ( מה שמוביל אותו בסופו של דבר להפסד ונפילה בקרב 232,לקי על ידי מקבתבאופ� מעוות וח

). של אשתו�איבוד עצמי לדעת ככל הנראה   

.שיקספיר בכלל ומקבת בפרט זרי� ומנוכרי� לתיכוניסט הממוצע בישראל   

. יו רחוקי� ולעתי� א# מגוחכי� בעינ�עול� המושגי� הדימויי� והגיבורי� הלקוחי� מימי הביניי� 

ג� היא אינה מקרבת את זה שאול" להיחש# אליה ) א# בתרגומו החדש  של ויזלטיר(השפה המליצית  

  אי� �הג� שמדובר ביצירת פאר של אחד מהמחזאי� הגדולי� בהיסטוריה . בשיגיונותיו של מורהו

.  לדורנו�16בכ� כדי לגשר על הפערי� התרבותיי� שבי� לונדו� של המאה ה  

 הצבת השאלות העומדות לפתחו �קידי� העומדי� בפניו של המורה לספרות הוא  אחד התפ, לפיכ�

:להל� נדגי� כמה מה�. שאלות החורגות ממסגרות הזמ� והמקו� של העלילה, של המחזה  

לבחירה מוסרית וערכית ) והשליט(עד כמה אדו� האד� : בחירה אישית אל מול גזירה קדומה .א

 נמצא במצב הכרעה �בחייו " מכשפות"ינו פוגש את הא� הצופה שא? נטולת נגיעות אישיות

? או שלמעשה כולנו נתוני� בתו� אותה סירת גורל שמקבת הוא קברניטה, מוסרי טוב משל מקבת

] ליידי מקבת–במחזה [ עד כמה יכול האד� להאשי� את החברה הסובבת �ושאלת משנה (

 )?בהשפעה שלילית על הכרעתו ומעשיו

עד איזה ? מהי מידת הכוח הראויה להיות בידי השלטו�: יתותועוצמת השלטו� אל מול שח .ב

ובאיזה מקו� הופכי� הכוח , מקו� צריכי� הנתיני� לסמו� של שליטיה� ושיקול דעת�

 ?והעוצמה לשחיתות רקובה המפוררת את השלטו� והחברה מבפני�

ת את ליידי מקבת המייצג? הא� בחירה זו אפשרית לאד� באופ� מוחלט: בחירה בדר� הרוע .ג

,  מאבדת את שפיותה–ושליטה מליאה  כביכול במנגנו� יסורי המצפו� , הבחירה המודעת ברוע

? דימוני(? מה תפקיד� של המכשפות בהקשר זה? מהו בכלל הרוע. ומתוודה בחלומה על כל רעותיה

 ) ?רצוני? פסיכולוגי

                                                           
 .1985, תל אביב, ע� עובד, מקבת, ויליא� שקספיר.  הנוחה בתרגומו החדש של מאיר ויזלטיר המהדורה231
 . נית� לדו� הא� הבנה זו בטעות יסודה א� לאו232
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 –א� כאמור . מויותנצחיות אלו עולות מתו� עלילת המחזה ומתו� היכרות ע� הד�שאלות אנושיות

ברצוני להציע דר� קירוב אל המחזה ואל השאלות . הרתיעה מ� היצירה עשויה להקשות על העיסוק בה�

  233:מתו� הקבלה מעניינת הקיימת לדעתי בי� דמותו של מקבת לדמותו של שאול המל�

 . מספר לא מבוטל של פרטי� בעלילה המקראית מופיע ג� בעלילה שטווה שיקספיר

 234:נציג את רשימת הפרטי� המשותפי� ב� הדמויות, ו� במשמעותה של עובדה זובטר� נד

 

שמ� מפורס� לטובה, נקודת הפתיחה של שתי הדמויות חיובית. א  

שניה� מופתעי� לקבל את הבשורה על המלוכה הקריבה. ב  

על ידי הגורל) ג�(בחירת� לתפקיד נעשית . ג  

שאר בידי משפחת�שניה� מקבלי� הודעה על כ� שהמלוכה לא תי. ד  

של שפיות הדעת) חלקי(דיכאו� ואיבוד , שניה� סובלי� מחוסר מודעות עצמית. ה  

שניה� חוששי� מהמתחרה ומנסי� לחסלו. ו  

והגור� המאיי� נשאר בחיי�, לא עולה יפה ) ניסיונות במקרה של שאול(הניסיו� . ז  

  את המל�מרתיחה, העדרו של הגור� המאיי� במסיבה חשובה בארמו� המל�. ח

מתו� חשש בלתי נשלט לאיו� על הממלכה, שניה� מבצעי� רציחות של אנשי� במעגלי� נוספי�. ט  

המגידות את העתיד בצורה לא טבעית) בעלת אוב, מכשפות(שניה� נפגשי� ע� נשי� מוזרות  . י  

סופ� בחרב תו� כדי תבוסה במלחמה  .יא  

 

 שאול המל� לנגד עיניו של שיקספיר בעת כתיבת  הא� עמדה דמותו של�אי� ברצוני להיכנס לדיו�  

. דומני שג� מבלי שנדע את התשובה לשאלה זו נרוויח מ� הקבלה זו רווח כפול. המחזה  

אי� זו עוד דמות , המורה לספרות השיג רווח חשוב. היא מקרבת את מקבת אל התלמיד, ראשית

". משלנו", במעט את שאול המל�כי א� מישהו המזכיר , רחוקה זרה ומנותקת מעולמו של התלמיד

. לאמירותיו ולדר�   התמודדותו ע� הקונפליקטי� השוני� תהיה מידת רלבנטיות גבוהה יותר עבורנו

. מנקודת מבט שונה,  דמותו הנוגעת ללב של שאול המל� זוכה פה להארה מחודשת�מאיד�   

. יותדווקא דר� ההקבלה עולה לדעתי נקודת שוני משמעותית ביותר בי� הדמו  

בחירתו הראשונית של מקבת הייתה בדר� הרוע. עוד בהיותו יציב ושפוי, נכנע הוא ללחצה של אשתו 

ללא שו� צור� ממשי לקד� את התגשמות דבר המכשפות מקבת בחר . ובחר לרצוח את דונק� בד� קר

.  בדר� שבחר ליל� בה הוליכו אותו�ומעתה , ברצח כדר� פעולה  

לעומתו שאול המל� פועל בדר� של יושר וצדק בראשית דרכו. נאמנותו לעמו וחוסר פחדו מאויביו 

אי ההמתנה לשמואל לפני הקרב (ג� נפילותיו החמורות מבחינה דתית . מלווי� את צעדיו הראשוני�

                                                           
מטרת ההקבלה היא . לאותו רוצח שפל דמיוני" ' משיח ה" איננו חפצי� להשוות בי� מי שנאמר עליו ! להבדיל! נדגיש  233

 .ובכתה חשוב מאד להקדי� הקדמה זו, )עיי� להל�(ו� הדומה דווקא לחדד את ההבדלי� מת
בכתה טובה נית� אולי .  בסיומו של עיו� זה מצורפת טבלה המאפשרת עבודה עצמית של התלמידי� על נקודות הדמיו�234

ולמצוא את ', ולתת לתלמידי� לעבור בעצמ� על הפרקי� הרלבנטיי� מספר שמואל א, לוותר על חלוקת טבלת העזר

 .ודות להקבלההנק
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 הידרדרותו 235. אינ� משקפות נפילה מוסרית בתחו� שבי� אד� לחבירו�) ורחמיו על העמלקי�, בגלגל

י שקוד� לכ� שמע שהוא עתיד לוותר על "אעפ(ה רק לאחר מינויו של דוד הנפשית והמוסרית מופיע

236".' סרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת ה' ורוח ה": �"ולאחר העדות החשובה של התנ, )כסאו  

אי� ביכולתנו להצדיק את הטבח הקשה בנוב עיר . מעתה כל מעשיו של שאול נובעי� ממקו� זה

א� וודאי לנו שזהו אד� שמטיבו ובבחירתו . החיסול כלפי דוד המל�וא# לא את ניסיונות , הכהני�

בחר בדר� הטוב, והנסיבות העצובות וההתמודדויות הכמעט בלתי אפשריות שנכפו עליו � ה� 

   237.שהובילוהו לא� שהובל

נמלי" לסיי� . דיו� בשאלות שהוצעו לעיל יהפו� להיות טעו� מסעיר ומעני� יותר לאורה של הקבלה זו

. הלימוד במקבת בהקבלה זואת  

                                                           
הקימותי "הא� תשובתו לשמואל . ומיטב הצא� והבקר, הדבר תלוי בהבנת המניע לרחמיו על אגג.  יתכ� שדווקא להיפ�235

נאמרת ) טו�יג, א טו"שמו" (אלוקי�'  מעמלקי הביאו� אשר חמל הע� על מיטב הצא� והבקר למע� זבוח לה…'את דבר ה

) מה, יד(ולבנו שהפר את מצוותו ) יג,יא(וודאי שנכונותו לוותר למכפישיו ,   כ� או כ�.                  בתמימות או בהיתממות

 . מעידה על ריחוק מעריצות ומניצול כח השלטו� לענישת מוות ללא אבחנה
 יד, טז',  שמואל א236
 ובגבורה ומצדדי� שוני� עסקה בסבל, )ממניעי� שוני�( השירה העברית המודרנית בחרה לה את שאול המל� כגיבור 237

בשני " (לנצח אנגנ�"אפשר להעשיר את הכתה במספר דוגמאות מתו� האנתולוגיה של מלכה שקד . הנגלי� בדמותו

השינויי� במושג הגבורה והשתקפות� בשירי� על ', והמל� נופל על חרבו': כמו� כ� אפנה למאמרה של רחל עופר). כרכיה

365�335' עמ, ו"ירושלי� תשס, מכללת אפרתה, גסטרויטספר צבי , "במשעולי עבר יהודי"בתו� הקוב" , שאול. 

מופיע בספרו של הרב עדי� שטיינזל" ) רלבנטי מאד לדיו� זה(ניתוח מרתק לסיבות שהובילו את שאול לדר� בה הל� 

 .בעיקר בסופו, 72�65' עמ, 1980האוניברסיטה המשודרת , דמויות מ� המקרא
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 מקבת שאול המל� נקודת  ההשוואה

 שמואל א פרק ט שמו מפורס� לטובה , נקודת פתיחה חיובית

ולו היה )  ב(…ויהי איש  מבנימי� ושמו קיש 

ב� ושמו שאול בחור וטוב ואי� איש מבני 

ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל 

 :הע�

 ):21/(מערכה ראשונה תמונה שניה 

חת� ) והוא ראוי לתואר זה(מקבת אמי" הלב 

כמטר באו השליחי� זה אחר זה …, התעוזה

גדול המגיני� על , ומפי כול� קולחי� שבחי�

 )1/3(ממלכתו 

 ):31/( :כא�כ, ט, א"שמו 

אשר יהיה ! ברו� מכל מקבת: 'מכשפה ג…

מה כה , מה התחלחלת סר: בנקו!  למל�

 ?מבהיל בבשורות מלאות כל טוב

 :כא�א י כ"מוש 

 

 

 

)/51:( 

 בו הגורל וכח על טבעי כבר הכתירו�…

 יד, שמואל א פרק יג הממלכה לא תשאר בידי  המל� וצאצאיו

לו איש ' ועתה ממלכת� לא תקו� בקש ה…

לנגיד על עמו כי לא שמרת ' כלבבו ויצוהו ה

 'את אשר צו� ה

)/31( 

 יד,א טז"שמו 

 

 

 

)/22( 

לא לדעת את  ה� מוטב לי –לדעת מה עשיתי 

 !נפשי

 )13/( יא�ח, א יח"שמו 

 הוא ג� …שניכ� יודעי� כי בנקו הוא אויב

והעוינות קשה כל כ� שעצ� קיומו פוגע , אויבי

,  גמרנו בנקו נשמת� תפרח…בציפור נפשי 

 הערב תחזה שד או מלא�

 שמואל א פרק יט 

ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר )  י(

 החנית בקיר ודוד נס ויפטר מפני שאול וי� את

ותרד מיכל את דוד ) יב(…: בלילה הואוימלט

 ]ועוד רבי�: [ויברח וימלטבעד החלו� ויל� 

 ) בסו# התמונה33/(

 )43/( ל�כז, א  כ"שמו 

ורק , כל נכבדי ארצנו באו תחת קורת גג  זו

בו אגער על אי  , רק יקירנו בנקו, אחד חסר

 לא אקבל תירו" של תקלה, נימוס

 בלתי פוסקות כדי  להיפטר מכל איו� רציחות

 אפשרי עליו

 שמואל א פרק כב

ויאמר המל� לרצי� הנצבי� עליו סבו ) יז (

כי ג� יד� ע� דוד וכי ידעו כי ' והמיתו כהני ה

ויאמר ) יח(…ברח הוא ולא גלו את אזני 

המל� לדואג סב אתה ופגע בכהני� ויסב  דואג 

א האדמי ויפגע הוא בכהני� וימת ביו� ההו

 :שמני� וחמשה איש נשא אפוד בד

סכ� את רשימת הנרצחי� בתכנו� ובפועל של (

 )מקבת

מפגשי� ע� נשי� מוזרות המגידות את העתיד 

 בצורה לא טבעית

 ז,א כח"שמו

 

 

 תמצת את עיקר דברי המכשפות) 4/1(

שי� ,סופ� בחרב תו� כדי תבוסה במלחמה 

 !לב לשינויי�

 )/85( 
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נקנקנקנק אידה פי אידה פי אידה פי אידה פי––––משחק ע) מפתח משחק ע) מפתח משחק ע) מפתח משחק ע) מפתח 
238238238238
    

בהקשר של נושא . נית� ללימוד במסגרת היחידה הבסיסית והמשלימה ובלימודי ההגבר, סיפור קצר(

 ).במשפחה/השואה או באחד הנושאי� אבות ובני�

בה מתהפכת , בסיפור קצר זה מעלה הסופרת אידה פינק זווית אנושית כואבת מתקופת השואה

ציה המתוארת מתאמנת המשפחה לקראת בסיטוא. מערכת היחסי� המשפחתית בצל האיו� הקיומי

הנאצי� שיבואו לחפש בבית . בו תימצא הא� בעלת המראה הארי בעבודתה, מצב אפשרי מסוכ�

והלה יידרש לעכב במכוו� את כניסת� לבית עד שהאב , ")טוב"שא# מראהו (יתקלו בילד הקט� 

נאמיקה משפחתית מתפתחת די" המשחק ע� המפתח"סביב . שנראה כיהודי יספיק להתחבא כראוי

 .החושפת את הדמויות ומערכות היחסי� המסובכות שביניה� בסיטואציה נוראית זו

 .אשר לא ברור עד כמה הוא מודע לה, אחריות כבידה מנשוא מוטלת על כתפיו של הפעוט ב� השלוש

 239:סיטואציה דומה במקצת מופיעה בתלמוד הבבלי במסכת סוטה

 )א, שמות ב" (ויוילך איש מבית לוי ויקח את בת ל" 

 .שהלך בעצת בתו: אמר רב יהודה בר זבינא?  להיכן הלך

 ,)כב, שמות א" (כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"כיון שגזר פרעה הרשע , עמרם גדול הדור היה: תנא

 ! לשוא אנו עמלין: אמר

 .עמדו כולן וגירשו את נשותיהן, עמד וגירש את אשתו

 ,ותר משל פרעהקשה גזירתך י, אבא: אמרה לו בתו

 !ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים

 !ואתה בעולם הזה ולעולם הבא, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה

 ,אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, פרעה הרשע

 )!כח, כב, איוב" (ותגזר אומר ויקם לך:  "שנאמר

 .עמדו כולן והחזירו את נשותיהן, ד והחזיר את אשתועמ

 

אמנ� אי� מדובר . נמצא במצוקה קשה קיומית ביותר,   עמר��מדרשי זה האב �ג� בסיפור  מקראי

מצוקה זו מובילה . א� באיו� על עתיד משפחתו ועתידו של הע� כולו, פה באיו� על חייו האישיי�

צעדו של המנהיג נתפס בעיני הע� .  היא גירושי� שהמסקנה הנגזרת ממנו240,אותו ליאוש עמוק

                                                           
 .1988, ספרית פעולי�, הג� המפליג למרחקי�,  אידה פינק– בתו� 238
239
 ד# יב עמוד א 

, )? להיכ� הל��" ויל� איש("היוצאת מאותו קושי בפשטו של כתוב ) פרק ו(י " מעניינת  המקבילה במכילתא דרשב240

א� לוקחת אות� , ) שאר הגברי��ובעקבותיו (, ומשתמשת באות� חומרי� עלילתיי� של גירוש ולקיחה מחדש של עמר�

 :  לכיוו� ההפו�

זכות עמרם אביך עמדה לך שעמד ועשה דבר גדול בישראל והסכימה דעתו לדעתו של > ה למשה משה"ל הקב"א' <אומרי' כמיוח

בנים ' נשים ומולידי' אמרו מה אנו מועילים נושאי> שכשהכבידו מצרים עבודה קשה על ישראל והיו מטבעין אותן ביאור<מקום 

מה עשה גרש את . וכובשים אותם בבנין ועמד ועשה דבר גדול בישראל ים חוזריםומייגעין עצמינו ומאחר שמשקעין את בנינו במ
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בדומה לסיפורה של אידה פינק המפתח . וכ� גירשו כל הגברי� את נשותיה�, כדוגמא ראויה לחיקוי

בדר� התבוננות , כי א� במפתח פנימי, אי� מדובר פה במפתח ממשי. להצלה מונח בידי הדור הבא

 .תבקשות במציאות שכזוובהבנה אחרת של המסקנות המ, שונה על המציאות

 ?הא� הסיבה להפקדת המפתח בידי הדור הבא זהה בשני הסיפורי�

האחות הבכורה הנשלחת למשימת . ל רצו להעלות על נס את דמותה של מרי�"חז. כמדומני שלא

 ובכ� מתגלות אמונתה 241 משודרגת למדרגת הנבואה בעיני חכמי�–ההשגחה על התינוק כבר בתורה 

 . שמייצג אביה עמר� במדרש� המוב� והאנושי � הדופ� על רקע הייאוש ומנהיגותה יוצאות

וא# אינה מעצימה דמויות מעבר , לעומת זאת אידה פינק לא מתארת מציאות דמיונית כלל

בה� נאלצו ילדי� צעירי� ,  יודעי� אנו על מקרי� רבי��כדוגמת סיפורה  . למימדיה� הטבעיי�

? הא� עשו זאת מתו� אמונה או תקווה גדולה. � חסרי הישעליטול את האחריות לגורל� של הוריה

 242".להיפו� תפקידי�"היה זה יצר הקיו� וההישרדות שאילצ� , לאו דווקא

מרי� מצליחה להפו� את נקודת . הבדל זה יתחדד בשיח השונה בי� האב לילד בשני הסיפורי�

 . יד המשפחה והע�נוסכת היא תקווה מחודשת בעת.  ולהציל את המצב243ההסתכלות של אביה

וה� , נפחד ה� מכובד האחריות שהוטל על כתפיו) שאיננו יודעי� כלל את שמו(הילד של פינק 

.  כמוב� שהבדל זה יחרי# בסיומ� של שני הסיפורי�244.מהעלבונות והאכזבות שמטיח בפניו אביו

 ממש  הרי שאידה פינק לא245,"אנד–הפי "בעוד שהסיפור המדרשי מסתיי� באמונה ותקווה של 

ואווירת הייאוש הקודר והפחד התהומי מותירות את הקורא  בחרדה להמשכו , מסיימת את סיפורה

 .      המתבקש

את הנושא !) בזהירות(נדמה שאפשר להעלות . תפקיד) ודר( תפקוד) של צעירי) בעת משבר יכולי) להיות משמעותיי) ביותר עבור הבית כולו
 . ארות בסיפורי) אלולדיו� על רקע המציאויות הקשות המתו

                                                                                                                                                                             

לאחר שלשה חדשים חזר . אשתו בתוך שלשה חדשים שהיתה מעוברת והלכה לבית אביה ועמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן

ת משחקין לפניה כחתנים וככלות והיו מלאכי השר. 'וגו  ויקח את בת לויוילך איש מבית לויועשה בה קדושין לקיים מה שנאמר 

וכי למה . חדשים והיא ילדה בתוך ששה חדשים ומצרים מנו לה תשעה). קיג ט' תה(לקיים מה שנאמר אם הבנים שמחה הללויה 

 . אם לקח עמרם אשה אם לא לקח אלא להודיע לכל באי העולם זכותו של עמרם הצדיק> לומר<הוצרך הדבר 

ומעשה הגירושי� של עמר� נתפס כיוזמה מתוחכמת להעלמת הולדתו של , מה של מרי� במקבילה זו נעדר לחלוטי� מקו

 . כנגד אווירת היאוש הכללית של הגברי� גילה דווקא עמר� מנהיגות אמונה ותחבולה טובה. משה
241
ת  אחו�) כ, שמות טו(' וגו" ותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את הת# בידה) "סוטה ד# יב עמוד א(בהמש� הסוגיה  

שהיתה מתנבאה כשהיא אחות , מלמד: ואמרי לה אמר רב נחמ� אמר רב, אמר רב עמר� אמר רב? אהר� ולא אחות משה

עמד אביה , נתמלא כל הבית כולה אור, וכיו� שנולד משה; עתידה אמי שתלד ב� שמושיע את ישראל: ואומרת, אהר�

, בתי: אמר לה, עמד אביה וטפחה על ראשה, הו ליאורוכיו� שהטילו! נתקיימה נבואתי�, בתי: אמר לה, ונשקה על ראשה

 .לידע מה יהא בסו# נבואתה) ד, שמות ב" (ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו:  "והיינו דכתיב! היכ� נבואתי�
הקיבו" ', כל השירי� א( של אמיר גלבוע  יצחק ביטוי חזק לסיטואציה שכזו ולהשפעותיה על נפש הילד מופיע בשיר 242

 .מומל" להביאו בהקשר זה, המצוי א# הוא בתוכנית הלימודי�) חדהמאו
 .מתברר כאמור שא# היפו� זה החזיק מעמד לזמ� מוגבל) 4לעיל הערה (בהמש� הסוגיה .  לכאורה243
הילד מרגיש בנוח . מעניי� לעקוב אחרי ההבדלי� שבי� האב והילד במהל� משחק זה, "משחק ע� מפתח" הסיפור נקרא 244

ככל . ולעומתו האב נלח" מ� המשחק ולא מצליח לעמוד במשימה, ר במשחק ומטיב למלא את תפקידוכל עוד מדוב

כאשר דורש , והאב מתגלה במלוא מצוקתו, שיוצאי� אנו מגבולות המשחק אל המציאות הקשה הילד מאבד את בטחונו

 ? ו למתהא� אב כזה נחשב לחי א". אבא מת"הוא במפגיע מבנו הר� לבטא בטבעיות את המילי� 
245
 ).4לעיל הערה (, א� שוב לזמ� מוגבל 
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 ):  ללא שיפוטיות�כמוב� (במקביל נית� להציע שאלה אחרת 

 ? על כתפי הדור הבא טר) זמנו"  האצלת הסמכויות"הא) לגיטימית היא בכל מקרה 

 ?    מהו המחיר הנפשי שיידרש הב� לשל) בהמש( חייו עבור אותה הצלת חיי)
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 246246246246 לאה גולדברג–משירי הב� האובד 

אבות "ראוי להילמד ג� במסגרת הנושא  , ביחידה הבסיסית" במשפחה"גרת הנושא  מופיע במס(

 ). בלימודי ההגבר" ובני� בספרות

 .הזרה לבני משפחתו, זה שבחר לו דר� חיי� אחרת, "ב� האובד "�שירה של לאה גולדברג עוסק ב

 . פוגשי� אנו את הב� בדרכו ובשיחתו ע� סימני הדר� השוני� המתייחסי� בחשש לצעדיו–בתחילה 

 .בהמש� מתוארת האווירה המתוחה בבית כאשר היעדרו של הב� נוכח בשיח בי� בני הבית השוני�

 :כפי שהוא, א� כ� מבקש לשוב לבית, שאינו מוכ� לחזור למוטב, לבסו# מתוארת שיבתו של הב�

 

 ,יים מעלתי המעלשבעת
 ,שבעתיים חללתי השם

 ,ועדים השמים ממעל
 .כי תמיד הייתי אשם

 

 ועדים השמים ממעל

 ,שדבק בבשרי החטא

 ,כי אשוב ואמעל המעל

 .כי עודני הבן האובד

 

,  מערכת יחסי� לא פשוטה�א� מבטיחה לו בביתו ,  היא זו שמקבלת אותו–שעד עתה דממה , הא�

 :בעיקר ע� אביו

,ם צדיק או פושעהך א-היינו  

בני, ובלבד שחזרת  

 

,לעולם לא יסלח אביך  

.לא סליחות הוא אגר בלב  

וקבל מאביך, בני, קומה  

 את ברכת חרונו האוהב

 

הבני� " ג� להרהורי� אישיי� על דר� קבלת – מעבר ללימוד הספרותי –שיר טעו� זה יוביל מ� הסת� 

ובני המשפחה הנוקטי� כל ,  לל מרכיביהדרכי התייחסות� של הדר� על ש. במחוזותינו" האובדי�

. מעוררות בוודאי תחושות חזקות אצל כל קורא,   לב� המשפחה שסטה �אחד באופ� המיוחד לו  

. בבית� או בבית חבריה�, במיוחד בקרב בני נוער  החווי� התרחשויות מעי� אלו כמעשי� שבכל יו�

                                                           
69�66' עמ, ספרית פועלי�, 'שירי� ב,  לאה גולדברג246 
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וא� מחופש בדמות� של , א� ישיר, ות אלושיר מ� הסוג הזה מזמי� מת� לביטוי האישי בשאלות רגיש

  247.גיבורי השיר

 מבעבע �המתח החרי# בי� האב המסרב לסלוח ומכריז שלא יפתח את הדלת לא� הדוממת ופותחת 

כנותה וטוב ליבה  של הא� , אצילותה". שאלה של זמ� "–והפיצו" הקרב הוא רק , מתחת לפני השטח

הא� בכל דר� בה יבחר הנער ? הא� זהו הסיו� הרצוי). �א� כי ברכת חרו(מסיימי� את השיר בברכה 

 248?"היינו ה� א� צדיק א� פושע ובלבד שחזרת בני "�תכריז הא� עליו  

כיצד יגיבו חכמיו כאשר בניה� .  נית� לפנות לעול� בית המדרש–בעיצובו ובתכניו , לאחר הדיו� בשיר

  249?יסטו מדר� הישר

 :   דומה�א� מערכת היחסי� הפני� משפחתית ,  אחרי�ברצוני להציע מקור המתייחס לגיבורי�

 

 , )א, דברי� יד" (אלהיכם' בנים אתם לה"

 !  אי אתם בנים-ואם לאו ,  הרי אתם בנים-אם נוהגים אתם מנהג בנים: רבי יהודה אומר 

 אלהיכם '  בנים אתם לה-בין כך ובין כך  : רבי מאיר אומר

  250.'בני ישראל וגווהיה מספר ) הושע ב א: (וכן הוא אומר

 

                                                           
". שיבת הב� האובד" בקישור הוירטואלי הבא נית� למצוא השוואה מעניינת בי� השיר לתמונה של רמברנדט הנקראת 247

.http://maalot.ort.org.il/pages/subjects/safrot/rembrandet.htm   

248
: נית� למתוח קווי דמיו� בי� דמותה של הא� בשיר זה לדמותה של הא� המקבלת בשיר אחר של לאה גולדברג 

 ).32' עמ, ספרית פועלי�, 'שירי� א" (לתמונת אמא"
, )ישמעאל(אברה� : כ� למשל,  במקרא פוגשי� אנו מספר הורי� המתמודדי� ע� דרכי� אחרות שבחרו לה� בניה�249

 תמצת הוא –כדרכו של המקרא ). אדוניה, אבשלו�, אמנו�(ודוד , )חפני ופנחס(עלי )  שמעו� ולוי(יעקב ) ועש(יצחק ורבקה 

 . בפיתוח� של מערכות יחסי� אלו ומורכבות�

היא האגדה ) בשל כיוונה ההפו�(דוגמא מעניינת . לא נזכרתי בדוגמא מובהקת להתמודדות של אחד החכמי� בנושא זה

א� , תו� כדי מרידה מוחלטת באביו שהדירו מנכסיו, ה הגיע רבי אליעזר ב� הורקנוס ללמוד תורההמפורסמת על הדר� שב

 ).'קע' נוסח מעובד נוח בספר האגדה עמ. מופיעה במקורות רבי� בגרסאות שונות(ידע לחזור בו כשהכיר בגדולתו 

המושר בהתרגשות , מואל אב� עבאסשל רבי יהודה ב� ש" עת שערי רצו�"בעול� הפיוט מוצאי� אנו את הפיוט החשוב 

פיוט זה מתאר את מה שהתחולל מאחורי הקלעי� בפרשת . רבה בקהילות עדות המזרח לפני תקיעות השופר בראש השנה

. לטענת י.  אברה� יצחק ושרה–ומתאר ברגישות רבה את מערכות היחסי� המורכבות בי� בני המשפחה , עקידת יצחק

לא יקשה לתאר : "למות בנו של הפייט� שימשה קרוב לוודאי את הרקע לחיבור הפיוטרצאבי טרגדיה משפחתית של התאס

  עור# � וקרוב לוודאי בנו יחידו –את יסורי הנפש הקשי� שעברו על רב וגדול בדורו כרבי יהודה ב� עבאס שבחייו הפ� בנו 

צמו עוקד את בנו עקידת גו# ורוח על כאברה� אבינו בשעתו ראה אב� עבאס את ע. וביד רמה עבר לדת נכריה, לדת אבותיו

ומי ". עת שערי רצו�"מזועזע ומסוער עד מעמקי הנפש נוטל הוא את עטו ושופ� את מרי לבו בעקידתו . דת זרה�מזבח אש

שהיא אחד , הכח ועוז הביטוי המפעמי� בסליחה�מכא� הלמות? ראוי יותר ממנו לפייט פרשה שחזה עלילתה מבשרו

מגנזי שירת , רצאבי. י" (בכל בתי הפיוט חש הקורא כי מלב קרוע ומורתח יצאו הדברי�. ב� עבאסמפיוטיו המעולי� של א

308�307' עמ, א"ירושלי� תשנ, הקד�.( 
והיה במקו� אשר יאמר לה� לא : "כוונת הדרש� בסו# הדרשה לסופו של אותו פסוק מהושע.  ספרי דברי� פיסקא צו250

 .מופיע בסוגיה בבבלי להל�כפי ש, "יאמר לה� בני אל חי, עמי את�
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ובי� , הא� נית� לזהות בי� גישתו המחמירה של האב מ� השיר לדעתו של רבי יהודה? "לימא כתנאי"

  251?הא� המקבלת לרבי מאיר

אותו אחד . ה מחמיר עוד יותר מ� האב"כיוו� שלשיטתו של רבי יהודה הקב, למעשה לא נית� להשוות

 252!מאבד את הגדרתו כב� לאביו) ות הביטוינית� לדו� על משמע(שאינו נוהג מנהג בני� 

 : �"הגמרא מרחיבה את תחומי שיטתו של רבי מאיר לאור מקורות נוספי� מ� התנ

 

 , אלהיכם' בנים אתם לה

דברי ,  אין אתם קרוים בנים-אין אתם נוהגים מנהג בנים ,  אתם קרוים בנים-בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים 

, בנים סכלים המה) כב, ירמיה ד: (שנאמר,  כך ובין כך אתם קרוים בניםבין: רבי מאיר אומר; יהודה' ר

הושע : (ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים) ד, ישעיהו א: (ואומר, בנים לא אמון בם) כ, דברים לב: (ואומר

 . והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי) א, ב

 )?ת נוספותמדוע צרי� להביא הוכחו(? מאי ואומר

 , כי לית בהו הימנותייהו לא מיקרו בני, סכלי הוא דמקרי בני, וכי תימא

 ) לא יקראו כ�–א� אלו שאי� בה� אמו� , וא� תאמר שרק הנוהגי� בסכלות יקראו בני�(

 ) בני� לא אמו� ב�–בא ולמד מ� הפסוק (; בנים לא אמון בם: ואומר, תא שמע

 , כי פלחו לעבודת כוכבים לא מיקרו בנים,  דמיקרו בניםכי לית בהו הימנותא הוא, וכי תימא

 ) לא יקראו כ�–א� עובדי עבודה זרה , וא� תאמר שרק אלו שאי� בה� אמו� יקראו בני�(

  )זרע מרעי� בני� משחיתי�–בא ולמד מ� הפסוק (; זרע מרעים בנים משחיתים: ואומר, תא שמע

 ,יא לא מיקרובני מעלי, בנים משחיתים הוא דמיקרו, וכי תימא

 )א� לא בני� מעולי�, בני� מושחתי� ה� נקראי�, וא� תאמר(

 .והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי: ואומר, תא שמע
                                                           

: מופיע בזוהר) ה ולשכינתו"כאלגוריה לקב( מקור קרוב עוד יותר לפער המתגלה בי� האב והא� ביחס לב� החוטא 251

שמעה מטרוניתא ואמרה הואיל וברי , למלכא דארגיז על בריה וגזר עליה עונשא לאתרחקא מניה ולמיזל לארעא רחיקא

 מהיכליה אנא לא אשבוק ליה או תרוונא כחדא ניתוב להיכלא דמלכא או תרוונא אזיל לארעא רחיקא ושדי ליה מלכא

דהוות אזלת ע� בריה אמר הואיל ומטרוניתא , לזמני� פקיד מלכא על מטרוניתא לא אשכחה, כחדא ניתיב בארעא אחרא

חוסר נגישותו היחסית של בשל ]. עיינו ש� בהקשרו, פרשת האזינו ד# רצז עמוד ב) דברי�(כר� ג [, תמ� תרווייהו יתובו�

 .תודתי ליאיר ליפשי" שהפנה אותי למקור זה. הזוהר אני משאיר זאת כהערת שוליי� למעוניני�
זאת על סמ� מחלוקת , "מאיר' יהודה הודה לדברי ר' משמע דר) "'ק א"א ס, דברי� יד( לדעת בעל התורה תמימה 252

 ): ה, לב" (שחת לו לא בניו מומ�"רי� פסקה שח על הפסוק המופיעה בספרי דב) העושה שימוש באות� הפסוקי�(הפוכה 

רבי יהודה אומר אי� בה� מומי� ". בניו מומ�"שנאמר , א# על פי שה� מליאי� מומי� קרויי� בני� דברי רבי מאיר"

לו אי, א� כשמשחיתי� קרויי� בני�, "זרע מרעי� בני� משחיתי�) "ישעיה א ד(וכ� הוא אומר , "לא בניו מומ�"שנאמר 

והלא דברי� קל וחומר ומה כשה� , "חכמי� המה להרע) "ירמיה ד כב(כיוצא בו . לא היו משחיתי� על אחת כמה וכמה

ומה כשה� סכלי� , "בני� סכלי� המה) "ש�(כיוצא בו . אילו היו מטיבי� על אחת כמה וכמה, מרעי� קרויי� חכמי�

ויבאו אלי� כמבוא ע� וישבו לפני� עמי ) "יחזקאל לג לא(בו כיוצא . אילו היו נבוני� על אחת כמה וכמה, קרויי� בני�

והלא דברי� קל וחומר ומה כשה� , "ואות� לא יעשו) "ש�(יכול שומעי� ועושי� תלמוד לומר , "ושמעו את דברי�

אמנ� ג� רבי מאיר איש שלו� וג� ". אילו שומעי� ועושי� על אחת כמה וכמה, שומעי� ואינ� עושי� קרויי� עמי

 . שטיי� במהדורותיה� טענו לשיבוש הנוסח בספריפינקל
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)  והיה במקו� אשר יאמר לה� לא עמי את� יאמר לה� בני אל חי�בא ולמד מ� הפסוק (
253 

 

הבאת ההוכחות המרובות לשיטתו והדיו� . י מאירנראה בעליל שלגמרא נוח יותר ע� גישתו של רב

 ?מדוע, הנרחב סביב נחיצות� מחזקי� את הרוש� שעורכי הגמרא העדיפו שיטה זו על פני חברתה

ומקומנו בהתמודדות הוא מקומו של הב� הנלח� על , מסתבר שכאשר הדיו� מפסיק להיות תיאורטי

, ג רבי יהודה קשה מאד עבורנו באופ� קיומימידת הדי� שמייצ.  אנו נוטי� לקולא–קבלתו במשפחה 

 .ה"משו� שהיא מנתקת אותנו מיידית מהיות בניו של הקב

הא� יקל עלינו לקבל כבני ? הא� לימוד זה ישנה בעיו� חוזר בשיר את יחסנו לדמויות המופיעות בו

 ?משפחה את הבני� שבחרו לה� דר� אחרת

 

 

                                                           
 . בבלי קידושי� ד# לו עמוד א253

אלישע . בניסיונות לשכנעו להחזירו בתשובה, מעניינת העובדה שרבי מאיר מציג דעה דומה בדיונו ע� רבו אלישע ב� אבויה

כמאמר הפסוק , זרה בתשובהוא# השובבי� נקראי� בני� ומתאפשרת לה� דר� הח, ב� אבויה משיב לו שהעיקרו� נכו�

בבלי חגיגה ד# טו עמוד א (,  יוצא מכלל זה� אחר –אלא ששמע מאחורי הפרגוד שהוא עצמו , "שובו בני� שובבי�"

הא� ה� , ויכוח דומה מתנהל בי� רבי עקיבא וטורנוסרופוס לגבי מעמד� של ע� ישראל לאחר שחטאו). ומקבילות נוספות

 ).   י בבא בתרא ד# י עמוד אבבל. (נחשבי� כבני� או כעבדי�



 90

 254 ב� ציו� תומר–נוסח 

 ")אבות ובני� "– היחידה הבסיסית בנושא נית� ללימוד במסגרת(

 . ב� ציו� תומר�המתרג� והמחזאי , הסופר, חיי� לא פשוטי� עברו על המשורר

לאחר עלייתו וחינוכו בקיבו" משמר העמק הצטר# . ניצול שואה אשר הצליח להגיע לאר" בדרכ� הארוכה של ילדי טהרא�

, לאחר שיבתו התמסר ללימודי ספרות ופילוסופיה. ל בשבי הירדנילח� במלחמת השחרור ונפ, לקיבו" רבדי� בגוש עציו�

 255.בצד יצירתו הספרותית החשובה אשר זכתה להערכה והוקרה, ושימש בתפקידי חינו� ותרבות שוני�

הרי שהדר� שבה , תרבותית וחינוכית, חלוצית, א# על פי שנראה לנו שדפי קורות חייו גדושי� ומליאי� בעשיה ערכית

 מעלה המשורר את –" על קו המשווה"בשירי� שוני� בספרו . שורר על עצמו ועל בני דורו הייתה שונה והפוכההתבונ� המ

 .פער העושר הרוחני הקיי� בי� דורו לדור אבותיו 

לא מסתפק המשורר ) המופיע כביכול על המצבה(אלא שבנוסח ההספד , מנסח המשורר כעי� מצבה לאביו" נוסח"בשיר 

ברצ# של אנלוגיות ניגודיות הוא ממחיש עד כמה עמוק הוא הפער בי� אישיותו ופועלו של האב .  האבבתיאור דמותו של

 !ההספד לאב המת מחדד דווקא את חוסר משמעות קיומו של הב� החי, למעשה. לאלו של בנו

 :נציב בטבלה שלפנינו את תחומי הניגודי� שבי� האב והב�

  

 הב� האב תחו� ההנגדה

 ברוח באב�  את חייו  חקק ו החיי�החומר ממנו נבנ

 חומרי צבעי ומשקלי 

 הריהוט בבית

 בצבע כפור וברהיטי נוצה  רהט ביתו בצבע ח) וחו) ובמוצק

 קלי) מרוח

 ע) עיט ע) אלוהיו ?ע� מי נש�

 אפילו לא מבית מרחוביו ?מהיכ� צמח

 אני הול) לבי שותק אבי שתק לבו הל) ?מי שתק ומי הל�

 ומקדשי ברוח,  עוד חי אב�: מקדש מעט לו,  כבר מת מר המקדשחו, חיי� ומוות

 

, קרוב היה לאלוקיו.  צבועי� בחו� ומלאי� בחו� של חיות256.חקוקי� באב�,  יציבי� וברורי��  חייו של האב א� כ� 

, ילות  מותו מלווה באצ257.בעוד ליבו הל� בו, אופי פעילותו היה שקט). הרחוב(וצמח בתו� ומתו� החברה האנושית 

 258.במקדש של אב�

קרוב הוא לעו# הטר# העט על ,  בניכור ובקלילות אפרורית הקרובה למוות259, הב� בונה את חייו ברוח�לעומתו  

 א� מקדשו נישא �אמנ� עודנו חי , קולניותו האלימה מחפה על שתיקת הלב,  אי� לו מרחב מחיה וצמיחה טבעי260.הפגרי�

 .חסר קיו� של ממש, ברוח

 :ה של משוואה זו מרה וכואבתמסקנתה המר

                                                           
254
 .       ט"א תשכ"ת, עקד, שירי�, על קו המשווה,  ב� ציו� תומר– בתו�  
בשל עיסוקו המורכב בפניה של , שהפ� לנכס צא� ברזל של החברה הישראלית" ילדי הצל" נזכיר את מחזהו המפורס� 255

  .לאחר השואה, החברה בשנותיה הראשונות של המדינה

 .� ופרס ראש הממשלה ליצירה"פרס אקו,  זכה בי� השאר בפרס המועצה לאמנות ולתרבותב� ציו� תומר
256
 . יתכ� שהכוונה היא לתחו� עיסוקו הפיסי או לתודעה הנפשית הברורה בה חי 
257
 ). וכ� נראה מ� הניגוד לב�(השקט החיצוני היווה כיסוי לפעילות פנימית מתמדת :  נית� לבאר בכפל משמעות 

 .  התק# לב שסיי� את חייו–לופי�      או לחי
258
 .זכרונו ברור ומכובד, מעבר לכ� זכה האב לסגור מעגל וא# מותו דומה לחייו.  הכוונה הריאלית היא לקבר האב� 
259
א� על פי המש� השיר נראה יותר שקשה לו , ייתכ�?  הא� מלי� הוא על היותו איש רוח בניגוד לאביו איש המעשה 

 . הארעיות התודעתית המשקפת את בני דורו, יציבותחוסר ה, תחושת התלישות
 .19 עיינו להל� הערה 260
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 ?מה ישרד עת אסוער כתב�

 .בני את שמי לא יחקוק על לוח

ולפיכ� לדורות הבאי� לא יהיה מה לזכור , חוסר הנוכחות הממשית שלו בהווה יגרו� לכ� שלא ישאיר את חותמו בעול�

 .שו� מורשה משמעותית לא יוכל להנחיל לבנו אחריו. ממנו

הציוויליזציה המהירה ? ההתרחקות מ� הדת? הא� הניתוק מ� העיירה החמימה? ה נוגה זומה הביא את המשורר לתחוש

תקשורת המונית ? אובד� ערכי�? מודרני מדוכא ומיואש התוהה על משמעות קיומו�עול� פוסט? והניכור הנגרר בעקבותיה

 ?צעקנית וזולה

וי לתופעה אנושית מוכרת המבכה את ירידת אלא ביט, ושמא אי� זה הספד מיוחד של המשורר על אביו ודורו שחלפו

 :ל "כמאמר� המפורס� של חז, הדורות התמידית

 : אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא

 ,  אנו בני אנשי)�א) ראשוני) בני מלאכי) 

... אנו כחמורי)�וא) ראשוני) בני אנשי) 
261 

 

 חש הוא לפתע �ד צערו וגעגועיו לאהובי נפשו בצ. החלל הנפער ע� הסתלקות� של אב או א� מותיר את היתו� אבל וכואב

 262.דמות שהיוותה עבורו מודל משמעותי מעת לידתו, באובד� של דמות סמכותית שהקנתה לו את תשתית עולמו הרוחני

שיעמדו לו בעת ) או להיפ�(מחפש הוא נואשות את זרועו היציבה והתומכת של אבא או את ידה הרכה והמלטפת של אמא 

סביר להניח  שהרצו� לשוב ולחסות בצל . מעתה ידרש להתמודד ע� העול� בכוחות עצמו, א� לשווא. שיומשבריו וחיפו

מוצדק או בלתי (התרפקות על העבר וחוסר בטחו� .  הנמכת דמותו עצמו�וכנגדה , הוריו יתבטא בהעצמת דמויותיה�

 .ילוו את צעדיו לפחות בראשונה) מוצדק

 

   263?ביולוגי או רוחני , ובדנו של אבכיצד יגיבו יושבי בית המדרש לא

במשנה ( בסיומה של מסכת סוטה 264.לא פע� מתייחסי� החכמי� לתחושות האובד� הרוחני ע� מותו של החכ�

מופיעה רשימת אמירות מרשימה המציינת מה היה האובד� המדויק של העול� בעת הפטירה של חכמי� ) 265ובתוספתא

 : שמעו� הצדיק–� פטירתו של ראשו� התנאי� המוכר לנו בשמו נמקד דיוננו בתיאור מה שאירע ע. רבי�

                                                           
261
 .ב'  בבלי שבת ד# קיב עמ 
262
 . הרי שעדי� היא ניצבת לפניו כמודל למרידה, ג� א� בשלב מסוי� בחר למרוד בה ובעולמה 
263
  אלישע תלמידו היודע �זכור כ). 'פרק ב' מלכי� ב(� בולטת תחושה זו בסיפור עלייתו השמיימה של אליהו הנביא "בתנ 

ָּ אלישע "ְוֵחי ַנְפְ<ָ� ִא� ֶאֶעְזֶב�' ַחי ה: "והוא מצהיר שלוש פעמי� בפני רבו, על ההסתלקות הקרובה לבא ממא� להיפרד

ככל י ש"אעפ". ִויִהי ָנא Bִי ְ<ַנִי� EְרHֲחָ� ֵאָלי: " ולפיכ� דורש דרישה לא פשוטה מאליהו, "פער הדורות"�מודע היטב ל

ְוה>א ְמַצֵעק Cִבי Cִבי ֶרֶכב ֶוֱאִליָ<ע רֶֹאה ":  אי� היא מעמעמת את תחושת האובד� והיתמות–הנראה מתקבלת דרישתו 

 ". ְולֹא ָרCהH עDד ַו7ֲַחֵזק Eְִבָגָדיו ַו7ְִקָרֵע� ִלְ<ַנִי� ְקָרִעי�ִיDְָרֵאל >ָפָרָ+יו

 ). ט�א, יהושע א(ולאחר מותו , )כג�טו, במדבר כז(ה "לפני מותו של מרע, �עידוד וחיזוק רוחני מקבל ג� יהושע ב� נו
264
 קוב" ההספדי� הנישאי� מפיה� של ספדני� אלמוני� ע� מות� של אמוראי� שוני� בבבלי מועד קטו –דוגמא לדבר  

עקיבא ' כשמת ר... :  ב'ל באופ� גלוי ע� תחושה טבעית זו בבבלי קידושי� ד# עב עמ" מתמודדי� חז–מאיד� . ב' ד# כה עמ

שאי� צדיק נפטר מ� , ללמד�, כשמת רבא נולד רב אשי, כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבי נולד רב יהודה, נולד רבי

עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה , "וזרח השמש ובא השמש) "ה, קהלת א: (שנאמר, העול� עד שנברא צדיק כמותו

 .  'וגו" ונר אלהי� טר� יכבה ושמואל שוכב) "ג, ג' אל אשמו: (שנאמר, שמשו של שמואל הרמתי
265
, ולאחריה� רשימה ארוכה ומשמעותית של שלושה עשר תנאי�', יב�ו' דוגמאות מעטות במשניות ט',  בפרק טבמשנה  

� ואות� שהיו אחרי רבינו הקדוש ה� שהוסיפו כא:"� בפירושו "כבר ציי� הרמב. (ומה שאבד ע� פטירתו של כל אחד מה�

כר� , מבוא לנוסח המשנה, � אפשטיי�"עיינו רי, וכ� ג� לגבי המשכה של אותה משנה". בטלה ענוה ויראת חטא' משמת ר

 ).949' עמ, ח"ירושלי� תש', ב
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 , כל זמ� שהיה שמעו� הצדיק קיי) היה נר מערבי תדיר

 . מיכ� ואיל( מוצאי� אותו פעמי) כבה פעמי) דולק. משמת הלכו ומצאוהו שכבה

כל היו) כולו כשמסדרי� אותה כשחרית היתה מתגברת והולכת , כל זמ� שהיה שמעו� קיי) היתה מערכה תדירה

ולא היו מוסיפי� עליה אלא שני גיזרי עצי) ע) תמיד של בי� , והיו מקריבי� עליה תמידי� ומוספי� ונסכיה�

 ". ובער עליה הכה�"' הערביי) כדי לקיי) מצות עצי) בלבד שנ

 כשמסדרי� אותה בשחרית לא היו נמנעי� מלהוסי, עליה עצי) כל, משמת שמעו� הצדיק תשש כחה של מערכה

 . היו) כולו

שתי הלח) מתחלקות בעצרת לכהני) ולח) : כל זמ� שהיה שמעו� קיי) ברכה נכנסת בשתי הלח) ובלח) הפני)

ולא עלה ביד כל , יש מה� שאוכלי� ושובעי� ויש מה� שאוכלי� ומותירי�, הפני) ברגל לכל המשמרות לאנשי משמר

 . אחד ואחד אלא כזית

הצנועי� מושכי� ידיה) והגרגרני� , נסת לא בשתי הלח) ולא בלח) הפני)משמת שמעו� הצדיק לא היתה ברכה נכ

 ...חולקי� ביניה� ולא עלה ביד כל אחד ואחד אלא כפול

 ? מניי� אתה יודע: אמרו לו, בשנה זו אני מת: לה)' שנה שמת בה שמעו� הצדיק אמ

שנה זו נכנס עמי ולא , י ויוצא עמיכל ימות הכפורי) היה זק� אחד לובש לבני) ומתכסה לבני) נכנס עמ: לה)' אמ

 . יצא

 . לאחר הרגל חלה שבעת ימי) ומת

משמת שמעו� הצדיק נמנעו אחיו מלבר( בש)
266
 

 

 267 :על פי דברי התוספתא חלו שלושה שינויי� מהותיי� בבית המקדש ע� פטירתו של שמעו� הצדיק

 .נר המערבי שעד עתה היה דולק תמיד החל לעתי� להיכבות .א

של המזבח שהייתה יכולה להסתפק עד עתה בסידור העצי� של הבוקר החלה לצרו� הרבה יותר מערכת העצי�  .ב

 .שנזקקו להוסי# לה במהל� היו�, עצי�

                                                                                                                                                                             
, בזמ� שהצדיקי� באי� לעול� טובה באה לעול� ופורענות מסתלקת מ� העול�: "בכותרת הבאה'   נפתח פרק יבתוספתא

ומעתה תתפרסנה רשימות החכמי� הנפטרי� ". רענות באה לעול� וטובה מסתלקת מ� העול�וכשנפטרי� מ� העול� פו

 .  טו�והאובד� הנגר� בעקבות כ� בי� הפרקי� י
על השינויי� . 'א' ובבבלי יומא ד# לט עמ', הלכה ג' מקבילות עיקריות בירושלמי יומא פרק ו. ח�ז,  תוספתא סוטה יג266

  .ש ליברמ� בתוספתא כפשוטה"העיר ר
267
כל ימי� שהיה שמעו� הצדיק קיי� היה גורל של ש� עולה : "מופיעי� שינויי� נוספי�) ל"הנ(במקבילה בירושלמי  

כל ימי� שהיה שמעו� הצדיק קיי� היה לשו� של זהורית מלבי� ... בשמאל' בימי� פעמי' בימי� משמת שמעו� הצדיק פעמי

, "נס כדר� הטבע" שנוסח התוספתא משק# פ� השגחה של יתכ�". משמת שמעו� הצדיק פעמי� מלבי� פעמי� מאדי�

מערכת , נר המערבי( מעורבות אלוקית נסתרת הממשיכה ומאדירה את פעולות הכוהני� בחומרי� הנתוני� –כלומר 

בכ� ניתני� אישור וברכה מלמעלה  לעבודה שנעשתה עד עתה .  במש� כל ימות השנה, )שתי הלח� ולח� הפני�, העצי�

�כלומר , "נס שלא כדר� הטבע"מת זאת  הנסי� הנוספי� בירושלמי מייצגי� השגחה גבוהה יותר של לעו. במקדש 

גורל (מעורבות אלוקית בדברי� המנותקי� כמעט לגמרי מפעולות הכוהני� ובאווירה המיוחדת של יו� הכיפורי� 

עתידי  הטוב של הע� בכל מקו� מגמת� של נסי� אלו להבטיח מראש מלמעלה את גורלו ה). השעירי� לשו� של זהורית

המבכה את סילוקה של ) ל בבבלי"ובשינויי� במקבילה הנ(דומה הוא בכ� לברייתא המובאת בהמש� הסוגיה .  שהוא

ולשו� של זהורית , היה נר מערבי כבה, ארבעי� שנה עד שלא חרב בית המקדש: תני: "השכינה מהמקדש עוד טר� החורב�

אמר לו רב� יוחנ� . והיו נועלי� דלתות ההיכל מבערב ומשכימי� ומוצאי� אות� פתוחי�, אלוגורל של ש� עולה בשמ, מאדי�

, זכריה יא"  (פתח לבנו� דלתי� ותאכל אש בארזי�: "שנאמר! יודעי� אנו שסופ� ליחרב? למה אתה מבהלינו, היכל: ב� זכיי

 )".א
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,   נעלמה הברכה–ומעתה , בשתי הלח� ובלח� הפני� הייתה עד עתה ברכה שהספיקה לכל הכוהני� ברחבות .ג

 .ולא הספיקו הללו לכל הכוהני� הנזקקי�

 268.עות שאירעו בעבר הוא התגלות ניסית קבועה בבית המקדש הנעלמת ע� פטירת הצדיקהמשות# לכל התופ

 

 

 :הבה נעמוד על מקצת מקווי הדמיו� והשוני שבי� האגדה והשיר

היעדרו של האב זועק מכל . נבחי� בכ� שבדומה לשירו של ב� ציו� תומר הרגשת היתמות מורגשת במלוא עוצמתה בבית

 269. � והרוחניי�הממשיי, אב� בקירות הבית

הייתה בו חיות פנימית שבאה לידי . מאליו,  היה הבית ח� ללא שו� צור� באמצעי� מלאכותיי�–כל עוד היה האב חי 

 . מושל�, הרגשה שהכל עובד, הייתה בו יציבות. ביטוי בתפקודו השוט#

 . שובעי� ומותירי�, אוכלי�, תמידי� מוספי� ונסכיה�

אי� שו� ביטחו� בכ� . לנידפות מפני הרוח,  תחושת היציבות מפנה מקומה לקלילות. הכל מתקרר ומתערער–ובמותו 

תש הכוח וצרי� להוסי# כל היו� כולו , הנר יכול להיכבות, שהפעולות המעשיות אכ� תקיימנה את התוצאות המבוקשות

 ידיה� והגרגרני� חולקי�  הצנועי� מושכי��לפיכ� . והברכה שהייתה שרויה בלח� איננה מצויה בו יותר, עצי� במערכה

 270.פול�ולא עלה ביד כל אחד ואחד אלא כ, ביניה�

כדי " שמעו� הצדיק"די לחכ� ברמיזת אותיות הש� . האגדה התלמודית איננה נדרשת לתת הסבר תיאולוגי לשינויי� אלו

 271".טובה מסתלקת מ� העול�"שיבי� מדוע 

 :ית הוא קובע בכאבמיד לאחר סקירת השינויי� שחלו בב? ומה בנוגע למשורר

 ,אבי נש) ע) אלוהיו

,אני ע) עיט
272
 

 הא� יתכ� שדר� הנשימה של האב והב� 273?או שיש פה ניסיו� לעמוד על פישר�, הא� זהו פריט נוס# ברשימת השינויי�

 ?היא זו שהשפיעה על עיצוב בית�
                                                           

268
ולא כבו גשמי� אש של : "ובתוכ� , מקדשמתייחסת לעשרה נסי� שהתרחשו בבית ה) ה, ה(משנה מפורסמת באבות  

א# על פי שהמעורבות ". עצי המערכה ולא נצחה הרוח את עמוד העש� ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלח� ובלח� הפני�

הרי שאפילו באות� גורמי� עדי� הייתה קיימת מעורבות ניסית , הניסית במקדש פחתה ע� מותו של שמעו� הצדיק

 .  בעוצמה נמוכה יותר

 ) : 12' נהר חוזר עמ" (מות האב"– נימה דומה עולה בשיר אחר של המשורר העוסק כשמו ב 269

 .והנה אי� קיר/  על בית� נסמכנו,  ואחרת רצינו לשיר/ רצינו אחרת 

 ...תחתינו איש צעק  / �ובאשר דרכנו .   וקש כל המוצק/ והנה האפר 

 ): 27' שירי� עמ" (מות אבי"ק באותו הנושא  את שירו העוס� יהודה עמיחי –כ� ג� פותח משורר אחר 

 ...יצא למרחקיו המוזרי�/ מכל החדרי� , פתאו�, אבי
270
מעבר לתוצאה הריאלית של אובד� הברכה נדמה שמרומזת כא� ג� התדרדרותו המוסרית של בית המקדש לאחר מות  

מעשה בכה� אחד ): "אה למעלהעליו דילגנו במוב(תחושה זו תתעצ� בסיפור המובא במשפט הבא בתוספתא . הצדיק

 ". והיו קורי� אותו ב� החמס� עד היו�, פ כ� לא עלה בידו אלא כפול"ואע, מצפורי שנטל חלקו וחלק חבירו
271
 .12לעיל הערה  

272
 המקרא –) יצחק למד�" (עיט ואלהי� יחדיו", על מקומו של העיט בספרות העברית החדשה עיינו אצל נורית גוברי� 

, ח"תשס, כתר�רכס, מחווה למיכאל בהט, בי� הזמ� הזה לימי� הה�, ספר מיכאל) עור�(שגיא . א: ו�בת, כנושא לספרות

אשר בו , "בי� הבתרי�"לענייננו וליחס שבי� האל והעיט חשובה במיוחד הפנייתה לשירו של יצחק למד� . 52�31' עמ

ה� לשמיעת קולו של , לעצ� כריתת הבריתמפריע ה� , בנוכחותו הקבועה ובקול צריחתו, בעצ� קיומו, העיט: "לדבריה

 ).42' עמ" (העיט הוא המפריע הקבוע לקיו� הברית הכפולה הקשורה בייעוד ובאר". האלהי�
273
כוונתנו להציע שעצ� קיומ� .  איננו סבורי� שהמשורר מתייחס למשמעות הדתית של סילוק השכינה מהבית� נבהיר  

 .  ואפשר זרימה ותפקוד שנעלמו ע� הסתלקותו, שמעות לחיי�נת� מ") נש� ע� אלוהיו("של חיי� רוחניי� 
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 די לה בקביעה שהיה – כאמור .האגדה ג� אינה מבארת כיצד זכה שמעו� הצדיק לזכות את בית המקדש בכל אות� נסי�

 .צדיק

צמח "�היכולת של האב לבנות את ביתו באה לו מתו� כ� ש: ואילו המשורר מתחקה אחר בית הגידול שלו ושל אביו

באופ� אבסורדי דווקא הגדילה ברחובות והרגשת השייכות אליה� היא זו שאפשרה מאוחר יותר לאב להקי� ". מרחוביו

.  אינו מוצא בו את מקומו ואינו מסוגל לגדול בתוכו– הב� שנולד אל אותו בית שהוכ� לקראתו �לעומת זאת . בית ח� ויציב

 .המרגישי� שאיבדו את מקומ�, "הצנועי� המושכי� את ידיה�"בדומה לכ� אולי מרגישי� 

 על כ� שככל  מעיד�" הצדיק  "� וא# כינוייו 274,צדקתו ניכרת בשתיקתו. לאור� הסיפור איננו שומעי� את שמעו� הצדיק

 . מעשיו מרובי�–הנראה 

לבי� המעטתו ) שתוארה לעיל(במילה תמציתית זו מתגלה כל הניגוד בי� עשייתו הרבה .  שתק–א# אביו של המשורר 

כנה , א� הייתה זו פעילות אישית, פעילות פנימית מתמדת הניעה את האב במש� חייו!  ליבו הל�� אמנ�  275.בדברי�

 276.ונשארה נחלתו האישית, סיסמאות נבובותשלא הוחצנה ב, ואמיתית

, כאות� גרגרני� החולקי� וחומסי� ביניה�. נבוב וריק מתוכ�, האלי� בעת שליבו שותק, המוחצ�,  הב� ההול�–וכנגדו 

 .   ומעלי� כה מועט בכפ�

הלבוש ומכוסה לתמיהת השומעי� הוא מספר על אותו זק� . עתה חורג מדרכו הצדיק ופותח פיו בהודעה על מותו הקרוב

 א� רומזת 277.קשה לדעת? מהי משמעותה של התגלות סודית זו. המלווה אותו בבואו ובצאתו לפני ולפני�, בבגדי� לבני�

�המקדש יהפו� בקרוב ל. ניסית בבית המקדש� על פחיתותה של ההשגחה והמעורבות האלוקית�טר� מיתתו �היא   

 ".מקדש מעט"

 א� מקדשו –ואילו הוא עצמו חי . במותו ממשי� הוא את חייו, מקדש מעט של אב�המשורר מציי� שאביו הנפטר שרוי ב

 .נישא בכל רוח, תלוש

אסוער ",  מיתתו שלו לא תורגש ולא תשפיע כלל בעול�– 278א� בניגוד גמור למותו של הצדיק, א# הוא מנבא את מותו

בנו .      ויודע הוא היטב ששו� דבר לא ישרוד279.ותו לא,  תב�–ומבחינתו של העול� , הסערה היא א� ורק אישית". כתב�

 .ולא על לוח ליבו, לא על לוח של אב�, לא יוכל לחקוק מאומה

 .  כוהני המקדש נמנעי� מלבר� בש� לאחר מיתתו של שמעו� הצדיק–וכנגדו 

 של הכה� בשליליותה מייצגת היא את הכבוד וההערכה שרוחשי� ה� לדמותו. א� כמוב� הפוכה, א# זו פעולה שלילית

מכבדי� ה� את זכרו . בדומיית� משתלבי� ה� א� לרגע בדומייתו הנשגבה של שמעו� הצדיק. הגדול שהעמיד את הבית

 280.'ואת מעמדו המיוחד בבית ה

                                                           
274
מלבד .  א# מעבר לסיפור זה מעטות המסורות שנשארו בידינו משמו של תנא קדו� זה שהיה משיירי כנסת הגדולה 

 .  אי� בידינו נתוני� שיאפשרו לנו לאפיי� את גישתו ההלכתית או את דר� לימוד תורתו�מספר אמירות כלליות 
275
 .# בעיצובו הגרפי של השיר נית� להבחי� בהצטמצמות והתמקדות כאשר נעשה המעבר מ� המעשה אל הדיבורא  
276
ובהערכתו , )ז,תוספתא סוטה ד(במפגשו ע� הנזיר מהדרו� ,  בסיפור אחר פוגשי� אנו בגישה דומה של שמעו� הצדיק 

עיינו . חכ� לנזירות השגרתית והמזויפת לטעמוהעומדת מול חוסר הערכתו של ה, הרבה אל האמת הפנימית בה דבק הנזיר

 . מאת  ד� פגיס�"סכובהרחבה בעיוננו בשיר 
277
אינו אלא בבואה פנימית שלו השומרת על פשטותו בעת ) בגדי הכה� ההדיוט( נציע בזהירות שאותו זק� הלבוש לבני�  

נשמתו הפנימית , "צול באישיותופי" חל –באותה שנה . ובכ� מאפשרת לו לצאת בשלו� בלי פגע, כניסתו אל הקודש

 .שקיומו זמני וקצוב, הגופני, ויצא החוצה רק חלקו החיצוני, הגבוהה נכנסה אל הקודש ונשארה ש�
278
כמפורש , ובאו ללמדנו ששמעו� הצדיק מת מיתה של חיבה) : "746' תוספתא כפשוטה עמ(ש ליברמ� " העיר יפה ר 

 ".מיתה של חיבהלשבעה ) 'הלכה א' ביכורי� פרק ב(בירושלמי 
279
הנאמר בהתרגשות רבה בקהילות אשכנז בימי� הנוראי� , "ונתנה תוק#" ואי אפשר שלא להיזכר בפיוט המפורס�   

כחציר יבש וכצי" ... אד� יסודו מעפר וסופו לעפר: ..."ובו תיאורו העגו� לאפסות האד� , )ומיוחס לרבי אמנו� ממגנצא(

 "...ושבת וכאבק פורח וכחלו� יעו#וכרוח הנ, כצל עובר וכענ� כלה, נובל
280
שנטה להעדי# את נוסח ) 108' עמ, ט"ירושלי� תשכ, מאגנס, ל אמונות ודעות"חז(א אורב� . כ� הולכי� אנו בעקבותיו א 

שמחמת : "ופירש, "לאחר הרגל חלה שבעה ימי� ומת ונמנעו חבריו מלבר� בש�"י ערפורט של התוספתא הגורס "כת
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הא� ? באיזו דר� נושמי� בו? כיצד ה� בוני� אותו וכיצד מרהטי�?  מה נותני� הורינו לבית–את השאלה ) ברגישות(נעלה 

 ? או הול�הוא בית שותק

הא� יש ג� ? הא� היא באמת קיימת או שזו רק תחושה טבעית מדומה,  לאחר מכ� נוכל לשוב ולשאול על ירידת הדורות

 ?  היבטי� הפוכי� בה� מתעלה דור הבני� על דור ההורי�

 

 

 
 

   

 

 

                                                                                                                                                                             
וינא שהבאנו למעלה הגורס " זאת בניגוד לנוסח כת". (ני� זמ� מה אחרי מותו מלבר� בש�צער� ואבל� נמנעו הכה

ועיינו , שהיו שראו בכ� תקנה עקרונית מוקדמת שלא לבר� בש� במקדש, "משמת שמעו� הצדיק פסקו מלבר� בש�"

 ).בהתנגדותו של אורב� לכיוו� זה

ו בהימנעות הכוהני� מאמירת הש� ביטוי נוס# לסילוק י ותוספות שרא"מפנה לפירושיה� של רש) ש�(ש ליברמ� "ר

 .השכינה ולירידה בכוח� של הכוהני�
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 281281281281 ד� פגיס–� "סכו

 )אד� וזהותו: שיר הנית� ללמוד במסגרת היחידה הבסיסית בנושא(

? � המבריק שעל השולח� לשמש לו כמראה" לא ניצל פע� או פעמיי� בחייו את הסכומי מאתנו

או סת� כ� , למחיית כת� איפור או פצע בגרות שנמרח, להשבת שערה סוררת לשבילה המסודר

 . המקובל על כול� ואיננו מזיק לאיש, זמי� פשוט וקל" חטא. "להטבת המראה הכללי

,  זו למרכז במת תחושותיו הקשות של האד� מול עצמוהיטיב המשורר להעלות חוויה חביבה

 .ולהתמודדותו ע� אישיותו

במקו� שיחוש , אול�. � בזה אחר זה" ומתבונ� במרכיבי הסכו282,גיבור השיר יושב לשולח� הערו�

להתבונ� בדר� , "לשנות את התמונה"הוא נבהל ומנסה ,  תחושת הנאה מהדמות הנגלית לנגד עיניו

 . אחר שישקפו לו תמונה נעימה ומרגיעה יותראו במרכיב , אחרת

  283.ומסתיי� בחשש קיומי כבד, א� התהלי� הול� ומחמיר

 :נסקור בקצרה את שלבי ההתבוננות והתגובות לה שבשיר

 התגובה ההשתקפות המראה

צידה הקמור של 

 הכ#

 ממהר להפו� ממצמ" מולו פרצו# נפוח של גומי

צידה הקעור של 

 הכ#

לא , הוא צוחק לעצמו, לא אני ומד על הראשמגח� מולו גמד הע

 284אני

, רואה בלהב הישר את פניו וה� פניו הסכי�

 את פיו והוא פיו

 ממהר להפו�

צידו השני של 

 הסכי�

 ,לא אני, הוא מוחה, לא פיו והוא פיו, עדיי� פניו וה� פניו

 מי יודע מה יעלה המזלג

 

 :קורא הקורא בשיר ומשתאה

 על 285א� טר� למד בבית הספר על השפעת� של הקימור והקיעורה? מה גילו של המתבונ�

שתקל על " מחמיאה"הא� לא ביקר מעול� בחנות בגדי� בה הציבו המוכרי� מראה ? ההשתקפות

� הגור� "הא� זהו מפגשו הראשו� ע� השתקפותו שעל הסכו? הקוני� בבחירת הבגד ההול� את גופ�

                                                           
 1991ירושלי� ,  הקיבו" המאוחד ומוסד ביאליק,כל שירי ד� פגיס – בתו� 281
תחושת הבדידות . או שאי� הגיבור חש בנוכחות�, לא ברור א� עדיי� לא התיישבו לסעוד.  אי� שותפי� לסעודה זו282

יתכ� שלא לחינ� בחר המשורר לזירת ההתרחשות את השולח� הערו� והמכובד . קע הול� לניכור בו חש הגיבורמהווה ר

 .   בודד זר ומנוכר�בה מרגיש הגיבור ,  סמלי פארה של התרבות האנושית,  � המבריק"והסכו
 תמימה מגינוני המוסר כסטייה, � הערו� נתפס לעתי� כילדותי" עצ� המעשה של התבוננות בהשתקפות על פני הסכו283

דומני שעובדה זו ...) כאשר א# אחד בסביבתו לא ישי� לב לכ�, יעשה זאת בהיחבא" החוטא"ולפיכ� המבוגר (המקובלי� 

 .מעצימה את הפער שבי� המעשה התמי� למשמעויות הקיומיות העמוקות והמרות המתגלות בבבואתו המשתקפת בשיר
כניסיו� הכחשה של המשורר המתבונ� או כגיחוכו של הגמד המשקי# מ� : עי שורה זו יכולה להיקרא באופ� דו משמ284

 . הכ#
 ?)לפחות בעיני עצמו(עור )כ(=קמור וק,  שמא רומז המשורר במצבה של הכ# על מצבו של המתבונ�285
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" אמיתית"כלו� מעול� לא הביט במראה , ה זומה טיבה של חרד, ובכלל? לו לחרדה כה גדולה

 ?המשקפת נאמנה את מראהו

וניסיונות החלפת המראה אינ� כה , בקריאה נוספת מתברר שהמתבונ� אינו כל כ� צעיר ותמי�

 חושפות בפניו צדדי� עמוקי� ואפלי� �ההשתקפויות הנגלות לעיניו במקרה  . ילדותיי� ואוויליי�

הלעג והציניות בגיכוחו של הגמד העומד על , פרצו# הנפוח של גומיהיהירות בדמות ה: באישיותו

 ניסיונות 286.כל אלו גילויי� קשי� ומסעירי�, והאכזריות התהומית בלהבו הישר של הסכי�, הראש

, ההפיכה והשינוי של המראות אינ� אלא דרכי הכחשה והדחקה של צדדי� שליליי� המוכרי� לו

 .  מכביד ומאיי� על המתבונ��טר מה� ודווקא בשל כ� חוסר היכולת להיפ

יצרו הרע . ניסיו� ההזרה של המתבונ� המדבר על עצמו לאור� כל השיר בגו# שלישי אינו עולה בידו

עד כדי , משטה בו וכופה את עצמו עליו, ממצמ" ומגח�, עולה מתו� המרתפי� החשוכי� של נשמתו

פיו , פניו וה� פניו: "רת כל הרחקה ממנובצמידות ובנאמנות כזו שאינה מאפש, שהוא נעמד בדומיה

   287".?מה יעלה המזלג: "שכ� מיד הוא מעלה את השאלה, ניסיו� המחאה הרפה אינו עולה!". והוא פיו

 ענה �ובלי מילי� , שוב שוב" אני" שב אותו �!" לא אני: "א# על פי שזעק שלוש פעמי� במהל� השיר

  288".אני, אני,אני : "ועינה

. ו העצמית הינה פעולה טבעית המלווה את האד� בכל השתקפות הנגלית אליו בדרכוהתבוננות בדמות

� מעבר לבבואתו החיצונית �ומשקפת , כבר במקורותינו הקדומי� טעונה פעולה זו במשמעות סמלית 

 :         נציע להל� מדרש מפורס� אודות מתבונ� נוס# הנבהל מדמותו עצמו289.ג� את בבואתו הפנימית

                                                           
 . ומתבונ� אחר יבחי� בהשתקפויות שונות,  מוב� שזו פרשנות אישית286
או א# על תחושת היותו , להצביע על פיצול באישיותו של המשורר,  של השט� המזלג יכול לעורר אסוציאציות לקלשונו287

Hִמְ<Bַט : 'Hְבֵני ֵעִלי Eְֵני ְבִל7ַָעל לֹא ָיְדעH ֶאת ה): "יז�יב, שמואל א ב(תיתכ� כא� רמיזה למעשיה� של בני עלי , מנגד. קורב�

ְוִהָ=ה ַבִ=D7ר אD ַבHQד אD ַבXַFַַחת : ר ַה=ֵֹה� ְ=ַבLֵל ַהEָָ@ר ְוַהJְַזֵלג ְ<לֹ< ַהLִַ>ִי� EְָידDַה=ֲֹהִני� ֶאת ָהָע� ָ=ל ִאי< זֵֹבַח ֶזַבח Hָבא ַנַע

ֶטֶר� ַיְקִטר�H ֶאת ַהֵחֶלב Hָבא Eְ �Mַ:  ִיFַח ַה=ֵֹה� DE ָ=ָכה ַיֲע@H ְלָכל ִיְ@ָרֵאל ַהEִָאי� ָ<� Eְִ<לֹהַיֲעֶלה ַהַ=ְזֵלגאD ַבBָרHר =ֹל ֲאֶ<ר 

ַו7ֹאֶמר ֵאָליו ָהִאי< ַקSֵר ַיְקִטיר�H : ַנַער ַה=ֵֹה� ְוCַמר ָלִאי< ַהZֵֹבַח ְ:ָנה ָבָ@ר ִלְצלDת ַל=ֵֹה� ְולֹא ִיFַח ִמEָ �ָJְָ@ר ְמבLָWל ִ=י ִא� ָחי

ַוְ:ִהי ַחSַאת ַהְ>ָעִרי� MְדDָלה ְמאֹד ֶאת : ְפֶ<ָ� ְוCַמר לֹא ִ=י ַעָ:ה ִתֵ:� ְוִא� לֹא ָלַקְחִ:י ְבָחְזָקהַ=�D7 ַהֵחֶלב ְוַקח ְלָ� ַ=ֲאֶ<ר ְ:HֶTה ַנ

 ".' ִ=י ִנֲאצH ָהֲאָנִ<י� ֵאת ִמְנַחת ה' Bְֵני ה

ע ֵאת ָ=ל ֲאֶ<ר ַיֲע@Eָ �Hָניו ְלָכל ִיְ@ָרֵאל ְוֵעִלי ָזֵק� ְמאֹד ְוָ<ַמ): "כב(בהמש� הפסוקי� מובא חטא נוס# בו חטאו לכאורה הבני� 

בבלי שבת ד# נה (ל פירשו אחרת את כוונת הדברי� "אמנ� חז" . ְוֵאת ֲאֶ<ר ִיְ<ְ=ב�H ֶאת ַהָ>ִ<י� ַהNְֹבאDת Bֶַתח אֶֹהל מDֵעד

 ).ה"בראשית רבה פפ,  נו עמוד א–עמוד ב 
עיינו למשל בשירי� הבאי� .  אישיותו של האד� ובמתחי� שביניה� ד� פגיס הרבה לעסוק בצדדי� שוני� של288

לדעת טוב , דיבוק, מישהו, מחבואי�, ברית, תכסיס, דפדו# באלבו�, הפורטרט)): 1ל בהערה "המופיעי� כול� בספרו הנ(

 .ורע
 ַהNְֹבאֹת Eְַמְראֹתֵאת ַ=>D ְנחֶֹ<ת ַו7ַַע@ ֵאת ַהִ=D7ר ְנחֶֹ<ת ְו: "ל על הפסוק" דוגמא מפורסמת לדבר בדרשת� היפה של חז289

 ): י"הדרשה מובאת בעידו� מה בפירושו של רש. ח, שמות לח" (ֲאֶ<ר ָצְבאBֶ Hַתח אֶֹהל מDֵעד

אתה מוצא בשעה שהיו ישראל , שכ� בלשו� יו� קורי� לכלה נינפי, ונחשת הכלות, "ונחשת התנופה' אלה פקודי המשכ� וגו"

אמר רבי שמעו� בר חלפתא , � גזר עליה� פרעה שלא יהיו ישני� בבתיה� שלא יהיו משמשי� מטותיה�בעבודת פר� במצרי

ה היה מזמי� לה� דגי� קטני� בתו� כדיה� וה� מוכרות "מהו היו בנות ישראל עושות יורדות לשאוב מי� מ� היאור והקב

משהיו , "בכל עבודה בשדה) "יד, שמות א(' נאומבשלות מה� ולוקחות מה� יי� והולכות לשדה ומאכילות את בעליה� ש� ש

ומתו� כ� , אני נאה ממ�: וזה אומר, אני נאה ממ�: זאת אומרת, אוכלי� ושותי� נוטלות המראות ומביטות בה� ע� בעליה�

ויש , יש מה� יולדות שני� בבת אחת: רבותינו אומרי�, ה פוקד� לאלתר"היו מרגילי� עצמ� לידי תאוה ופרי� ורבי� והקב
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 :ן הצדיק אמר שמעו

 ,  מימיי לא אכלתי אשם נזיר חוץ מאחד בלבד

 מעשה באחד שבא אלי מן הדרום

 .וקווצותיו תלתלים, וטוב רואי,  יפה עינים- וראיתיו  

 ? מה ראית לשחת שער זה נאה, בני:  נמתי לו

 רועה הייתי בעירי ובאתי למלאות מן הנהר מים : נם לי

 .ביקש להעבירני מן העולםונסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלי ו

 לא היה לך להתגרות אלא בדבר שאינו שלך , רשע:  נמתי לו

 , בדבר שעתיד לעשות עפר רמה ותולעה

 הרי עלי לגלחך לשמים 

 : המכתי את ראשו ונשקתיו ואמרתי

 ,כמותך ירבו עושי רצון מקום בישראל, בני

" )ב,במדבר ו( 'נזיר להזיר להאיש או אשה כי יפליא לנדור נדר : " עליך נתקיים זה שנאמר
290
 

                                                                                                                                                                             
פרו "מי שאומר שני� דורש , ששי� רבוא: ויש אומרי�, שני� עשר בכרס אחד: ויש אומרי�, ששה בכרס אחד: ומרי�א

פרו שני� וישרצו ", מי שאומר שני� עשר, הרי ששה" פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד"מי שאומר ששה , "וישרצו

וכל המני� האלו מ� , "וישרצו"וכא� כתוב " רצו המי�יש"מי שאומר ששי� רבוא שכתיב בדגי� , הרי שני� עשר"  שני�

בזכות אות� , ) יב�ז , שמות א" (וכאשר יענו אותו כ� ירבה וכ� יפרו" ... ותמלא האר" אות�: "וכתיב בה�, המראות

' יצאו כל צבאות ה: "המראות שהיו מראות לבעליה� ומרגילות אות� לידי תאוה מתו� הפר� העמידו כל הצבאות שנאמר

כיו� שאמר ). נא, ב"שמות י" (את בני ישראל מאר" מצרי� על צבאות�' הוציא ה: "ואומר, )מא, שמות יב" (ר" מצרי�מא

מי שהביא כס# ומי שהביא זהב או נחשת ואבני , לו הקדוש ברו� הוא למשה לעשות את המשכ� עמדו כל ישראל ונתנדבו

עמדו והביאו את המראות והלכו ? יש לנו לית� בנדבת המשכ�אמרו הנשי� מה , שוה� ואבני מלואי� הביאו בזריזות הכל

המראות , אמר לה� לישראל טולו מקלות ושברו שוקיה� של אלו, כשראה משה אות� המראות זע# בה�, לה� אצל משה

המראות האלו ה� העמידו כל הצבאות הללו במצרי� ? על אלו אתה מבזה, משה: ה למשה"אמר לו הקב, למה ה� צריכי�

ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת "שנאמר , ה� ועשה מה� כיור נחשת וכנו לכהני� שממנו יהיו מתקדשי� הכהני�טול מ

ונחשת "לפיכ� כתיב ,  באות� המראות שהעמידו את כל הצבאות האלה)ח, שמות לח" (אשר צבאו במראות הצובאות 

ולעתיד לבא אני , למשכ� שהוא מתכפר עליכ�בעול� הזה נתנדבת� : ה"אמר הקב, "התנופה שבעי� ככר נחשת הכלות

 )ט"תנחומא פקודי פ"... (ארפא משובת� אוהב� נדבה): "ה, הושע יד(מכפר עליכ� ואוהב אתכ� נדבה שנאמר 

אלא שכוונת� הייתה להצלת ע� , שלילי המתעורר מההתבוננות במראה�במדרש השתמשו הנשי� באופ� מודע בצד היצרי

ולפיכ� , )המתבטאת בתגובתו החריפה של משה רבינו(מורכבות העדינה של הדר� שבה נקטו יתכ� שא# ה� חשו ב. ישראל

שהוא , ונעשה הכיור מה�: "י "כפי שמעיר רש, ויתכ� שכוונת כפרת� היא כלפי העתיד.  רצו להביא את המראות ככפרה

 ". להשקות ממי� שבתוכו את שקנא לה בעלה ונסתרה, לשו� שלו� בי� איש לאשתו

, הצובאות על המשכ� בשמות) הנשי�(� ה� לגבי מראות "בתנ" צובאות" הדבר ששני האזכורי� היחידי� למילה מעני�

 ). 7לעיל הערה (ולגבי הנשי� הצובאות על המשכ� בתקופת עלי ובניו 
חלק ,  דרכי האגדה והמדרש�בתו� , לתולדותיו של סיפור מעשה חכמי�(כפי שטע� יונה פרנקל . ז, תוספתא נזירות  ד 290

אמנ� ). 103ש� הערה . (זהו ניסוחו הקדו� ביותר של סיפור המופיע בגרסאות נוספות) 275�274' עמ, 1991גבעתיי� ', א

לגבי קדמותו של ) 53' עמ ט"ירושלי� תשכ, מאגנס, ל אמונות ודעות"חז(אורב� . א.פרנקל מסייג את קביעתו של א
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 . ולפתע מגלה את יצרו הפוחז, הרועה הנאה והתמי� חפ" למלא מי� מ� הנהר עבור בעירו

 מביאי� את שמעו� �ודר� התגברותו המיוחדת עליו  " רשע"�הדיאלוג הישיר שהוא מנהל ע� ה

מדר� הנזירות שגזר ) פ�התפעלות יוצאת דו(לנשקו על ראשו ולהתפעל , משיירי כנסת הגדולה, הצדיק

 .על עצמו

וא# את הסתייגותו הכוללת של , נזירותו וקורבנו, חששותיו, רבי� התחקו אחר מניעיו של הרועה

 אנו נזיר עצמנו מעיסוק בשאלת היחס לנזירות 291.התנא וחריגתו במקרה דנ� ניסו לפרש בדרכי� רבות

לסיפור המיתולוגי אודות נרקיסוס  וא# מ� ההשוואה הידועה 292,המשתקפת ברורות במימי נהר זה

 ).293אשר קווי הדמיו� העלילתיי� שבי� היצירות סקרנו רבי� לחדד דווקא את נקודות השוני שביניה�(

 :ונשתאה בשנית, נבחי� בבבואה העולה ממעמקי הנהר, נמלא עמו מי�, הבה נתכופ# ע� הרועה

פכו קווצות התלתלי� של השער  כיצד ה294? כלו� הייתה זו הפע� הראשונה בה נחש# לטוב מראהו

 עד כדי כ� 295ומדוע גורמת השתקפותו של דמותו עצמו ליצר לפחוז? הנאה להיות היצר המאיי�

 ?שמבקש להעבירו מ� העול�

                                                                                                                                                                             
ולפיכ� לא נטעה הרבה א� נקבע ... עקיבא' ת רק זאת שהוא קדו� לראפשר לומר עליו כמעט בוודאו: "ולדבריו, הסיפור

 ".ולא מוקד� יותר, אמנותי של סיפורי מעשה חכמי� החל מסו# המאה הראשונה�את העיצוב הספרותי
, השוק הבית והלב, רות קלדרו� .   499�497' עמ, 1991גבעתיי� , 'דרכי  האגדה ומדרש חלק ב, יונה פרנקל:  למשל291

 .וכ� בשתי ההערות הבאות. 78�73' עמ, 2001ירושלי� , תלמודיותאגדות 
יאיר , ל מופיעה במאמר� של נעמה דינור" קריאה יפה ומקורית לסיפור ולמשמעותו להבנת הנזירות בעולמ� של חז292

אסופת : דשבזאת יבוא אל הקו: בתו�. ל"תפקודו התרבותי של Dער הנזיר בספרות חז: ִמEֵֶזר ליצר: חזקי שוה�, ליפשי"

 ה"ירושלי� תשס, מכו� הרטמ�, )עורכי�(שוה� ' פילזר וח' ר, מאמרי� ועיוני�
  ?למי שיי� הקס� של היופי: סיפור נרקיס המדרשי:  על כ� כתב יפה אדמיאל קוסמ� במאמרו בעיתו� האר"293

 :  נית� למצאו בקישור הבא

http://www.haaretz.com/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=842612&contrassID=2&subContrassI

D=5&sbSubContrassID=0 

 . נית� למצוא מוטיבי� דומי�" סידהרתא"כמדומני שג� ביצירתו של הסה 
לעובדה זו .  ככל הנראה התבוננות מכוונת במראה בעול� העתיק הייתה מקובלת יותר בקרב נשי� מאשר אצל גברי�294

כ� ". לא ילבש גבר שמלת אשה "�לת איסור על גברי� להשתמש במראה משו� הייתה השפעה בעול� ההלכה עד כדי הט

, ב, יורה דעה קנו(ונפסק בשולח� ערו� ) בבלי עבודה זרה ד# כט עמוד א(ומהתלמוד  ) ה, עבודה זרה ג(עולה מ� התוספתא 

א מביא במקו� את "הרמ. או שהוא אד� חשוב, או שמסתפר אצל עובד כוכבי�, או שמספר עצמו, מלבד לצורכי רפואה

כיוו� זה אומ" במלואו . � בפירושו לסוגיה הנזכרת שבמקומות שבה� ג� הגברי� נוהגי� אי� בכ� איסור"הערתו של הר

 )). סימ� סא, ב, חלק יורה דעה(ת אגרות משה "א� פחות בשו, )סימ� מט' ת יחווה דעת חלק ו"בשו
 8ַַחז 0ַַ=ִי�: ֵב� Eְכִֹרי Tָ:ה =ִֹחי ְוֵראִ<ית אDִני ֶיֶתר ְ@ֵאת ְוֶיֶתר ָעזְראH: "של יעקב לבכורו ראוב�" ברכתו" ברקע מהדהדת 295

: י פירש ביטוי זה כסוג של מהירות מוגזמת"רש). ד, בראשית מט" (Tל :Dַתר ִ=י ָעִליָת ִמְ<ְ=ֵבי Cִביָ� Cז ִחXְַלָ: ְיצHִעי ָעָלה

, � התלבט בקצב של מילה זו"ואילו רמב, "כמי� הללו הממהרי� למרוצת�, הפחז והבהלה אשר מהרת להראות כעס�"

אנשי� רקי� "מ� , פחז ש� דבר: " המשמעות דומה–כ� או כ� . הא� מייצגת היא את המהירות או דווקא את הפכה

בבבואה שלי נסתכלתי ) "נדרי� ט ב(ורבותינו משתמשי� בו תדיר . קלי הדעת, ריקי� ונמהרי�, )שופטי� ט ד" (ופוחזי�

עמא . "כלומר קלות דעת�, "אפיחזיהו הוא דקא מגלי) "סנהדרי� נז א(ואמרו עוד , כלומר קפ" יצרי עלי, "ופחז יצרי עלי

. ויתכ� שהוא הפו� מ� חפזו�. נמהרי� קלי דעת, )שבת פח א" (פחיזא דאקדמיה פומיה לאודניה עדי� בפחזותיכו קימיתו
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 .והניח לחכמי הדורות לשער מה עלה בדמיונו, סת� ולא פירש לנו הרועה כוונת דבריו

ועבורנו הותיר רק את הנימה המתלוננת , ושמר הרועה על פרטיות) היצר" (רשע"א# בגערתו באותו 

כביכול תמה הוא . שעתיד להיעשות עפר רימה ותולעה, מדוע בחר לו למטרה דבר שאינו שלו: כלפיו

 ?הא� זהו היריב ששמת ל� למטרה: בפניו

 .לשמיי�) 296ומוקדש(שיער להיות מגולח �על אותו יצר, א� מסקנה מעשית מסיק הוא מ� הדברי�

חוסר יכולת לעמוד לנוכח המציאות ,  בפתרו� מ� הסוג הזה בריחה מהתמודדותנית� היה לראות

עבורו מפרש צעד זה את כוונותיו .   לא כ� רואה את הדברי�  שמעו� הצדיק�א� כאמור . המורכבת

 .והתנזרותו האמיתית לש� שמיי�, הטהורות של הרועה

ל דבר אחר שיעמידנו נכוחה מול מה או בכ, בנהר, �"מה יכול למדנו הנזיר בעת שנתבונ� אנו בסכו

 ?שבתוכנו

ושמא נגזוז את יצרנו ונקדישו ביופיו לש� ? הא� נמירה באחרת? הא� נהפו� את המראה לצידה השני

? שמיי�

                                                                                                                                                                             
 אות� כאשר יצועי עלה �אז חללת ,  בפחזותי� וקלות דעת�� עלית משכבי אבי� כי, יאמר שט# הבא כמי� אל תותר בו

 ".   הפחז של� שהוא כמי� העולי� ושוטפי�
 .   פעולת ההקדשה מפורשת בעדי הנוסח שבירושלמי בלבד296
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 297297297297 יעקב שבתאי–כי 'סרוויס צ

 ).נית� ללימוד ביחידות השונות  במסגרת הנושא אבות ובני� או משפחה, סיפור קצר(

בראשיתו של הסיפור .  שבתאי את סיפורה של משפחה פשוטה וקשת יו�בסיפור זה מתאר יעקב

מתנות אלו מביכות . כי הכולל ג� סמובר מיוחד במינו' סרוויס צ�מקבלת המשפחה מתנה מפוארת 

אול� בשלב שני . בשלב ראשו� את מקבליה� הרחוקי� מאד במעמד� הכלכלי  ממותרות שכאלו

ונותני� לו מקו� של כבוד ויראת כבוד במשכנ� , רגשותמקבלי� אותו כל בני הבית בשמחה ובהת

ובמיוחד , מעתה ואיל� יסבבו מערכות היחסי� הקשות שבי� בני המשפחה סביב אותו סרוויס. הדל

. יראת הכבד תהפו� לאימה המהולה בהערצה של הסמובר והעול� שהוא מייצג. סביב הסמובר

, ולתגובה קשה, חרדה גדולה מצד אמו וסבתושל הילד את מכסה הסמובר תוביל ל) בשוגג(שבירתו 

איננו מסוגל לסלוח לאב ומבקש את ) שהסיפור מסופר מנקודת מבטו(הב� . אלימה ופוגעת מצד האב

 .נפשו למות

 .  וניתוק מוחלט בי� האב שאר בני המשפחה, למעשה נחת� הסיפור באווירה קשה של כאב ועלבו�

 – בראיית� של חכמי� �האמור (, בי� האב? � בני המשפחהל בי"מהי מערכת היחסי� הרצויה בעיני חז

  298?ובי� אשתו וילדיו, )להנהיג את ביתו

299:נעיי� בהקשר זה בסוגיה בתלמוד הבבלי במסכת גיטי�
 

 

 ,  בתוך ביתו300לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה: אמר רב חסדא

  301.שראלוהפילה כמה רבבות מי, שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה

                                                           
 .1972, הקיבו" המאוחד, הדוד פר# ממריא,  יעקב שבתאי– בתו� 297

ית עוסקי� במקביל במערכות היחסי� האימתניות ג� בי� בני הזוג וג� בי�  ה� הסיפור של שבתאי וה� הסוגיה התלמוד298

 . האב לשאר בני הבית
299
 'עמוד א'  ז–' ד# ו עמוד ב 

שהרי הטלת אימה שאינה יתירה לגיטימית בעיני , "אימה יתירה: " חשוב לשי� לב למונח בו משתמשת הגמרא 300

אשר בנסיבות מסוימות , "תיקו� "�ות שבת נתפסת פעולה שכזו כמבחינת ההגדרות של הלכ, שבת ד# קה עמוד ב(, הגמרא

ראוי לשי� לב ).  א� יקרע בגד בשבת כדי להטיל אימה על אנשי ביתו–למשל , עשויה לגרו� לאד� להיחשב כמחלל שבת

!) ההלה נתפס בעיניה כעובד עבודה זר(לאבחנה הבסיסית שיוצרת הגמרא בי� אד� העושה זאת לש� הרגעת יצרו האישי 

� טרח לנסח את הדברי� בבהירות רבה כאשר הוא ניגש "הרמב. לבי� זה שאינו עושה זאת  למענו אלא לצרכי ביתו

וכ� ... יש דעות שאסור לו לאד� לנהוג בה� בבינונית אלא יתרחק מ� הקצה האחד עד הקצה האחר: "לפוסק� להלכה

וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר ,  האחרהכעס מדה רעה היא עד למאד וראוי לאד� שיתרחק ממנה עד הקצה

 או על הציבור א� היה פרנס ורצה לכעוס עליה� כדי שיחזרו  על בניו ובני ביתוב אימהוא� רצה להטיל , שראוי לכעוס עליו

עצמו כאד� שהוא מדמה כועס בשעת  יראה עצמו בפניה� שהוא כועס כדי לייסר� ותהיה דעתו מיושבת בינו לבי�למוטב 

ואמרו שכל הכועס א� חכ� הוא , אמרו חכמי� הראשוני� כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבי�, סו והוא אינו כועסכע

לפיכ� צוו להתרחק מ� הכעס , ובעלי כעס אי� חייה� חיי�, חכמתו מסתלקת ממנו וא� נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו

ודר� הצדיקי� ה� עלובי� ואינ� עולבי� ,  הדר� הטובהעד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברי� המכעיסי� וזו היא

" " ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"ועליה� הכתוב אומר , שומעי� חרפת� ואינ� משיבי� עושי� מאהבה ושמחי� ביסורי�

 ]. 'הלכה ג' הלכות דעות פרק ב[
, יט, שופטי�" (נה עליו פלגשוותז" כיצד נית� לפרש את הפסוק � בשלב הקוד� בגמרא הופיעה מחלוקת תנאי� בשאלה 301

� בפירושו לסוגיה מסביר שא� הייתה זו זנות "הרמב. לאותה פילגש,  חמור פחות, אחר" חטא"ולייחס , שלא כפשטו) ב
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 , כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו: אמר רב יהודה אמר רב

 . וחילול שבת, ושפיכות דמים, גילוי עריות: סוף הוא בא לידי שלש עבירות

  )זהו שאמרו חכמי�(: הא דאמרי רבנן, אמר רבה בר בר חנה

 : את הנרהדליקו ? ערבתם? עשרתם: שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה

                   )כדי שיקבלו ממנו, צרי� לאומר� בנחת(.כי היכי דליקבלו מיניה, צריך למימרינהו בניחותא

 . וקיימתיה מסברא, אנא לא שמיעא לי הא דרבה בר בר חנה: אשי' אמר ר

  )וקיימתי� מסברה, אני לא שמעתי את דברי רבה בר בר חנה(

 , דם אימה יתירה בתוך ביתולעולם אל יטיל א: אמר רבי אבהו

 , שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול

 . חנינא בן גמליאל'  ר)?ומיהו(? ומנו

  )?תעלה על דעת�(?  סלקא דעתך-האכילוהו  

 ! צדיקים עצמן לא כל שכן, ה מביא תקלה על ידם" בהמתן של צדיקים אין הקב)עתה(השתא 

 . אבר מן החי)?ומה הוא(? ומאי ניהו, לו דבר גדולאלא בקשו להאכי

 

 

כאשר , נוכל להבחי� בשלוש אמירות הקוראות לאד� להימנע מהטלת אימה יתירה בתו� ביתו

 302:המוטיבציה העומדת בבסיס כל אמירה שונה מזו של חברתה

לגש  מסב את תשומת ליבנו לתוצאה הקשה שהביאה הקפדתו של הבעל על אשתו במעשה פירב חסדא

הניגוד החרי# בי� מגמת הצמצו� בדברי התנאי� בחטאה של .  מות� של רבבות מישראל–בגבעה 

 מחדד בעיניו של רב חסדא את � למספר האדיר של האנשי� שקיפחו חייה� באותה מערכה  303האשה

א� ראוי לו שיאמר ויודגש באוזני , אותו שלב שאינו מפורש בכתובי�". שלב הביניי�"משמעותו של 

להטלת האימה היתירה בבית יכולות להיות תוצאות הרות אסו� בחו" אשר לא נית� : ומעי�הש

 304.ולפיכ� על האד� להימנע מכ�, לחזות� מראש

 
                                                                                                                                                                             

ה בעצמו "מחלוקת זו מקבלת מקו� חשוב מאחר שהקב.  לא היה חפ" הבעל להשיבה אליו�  בי� ברצו� ובי� באונס  �ממש 

 . גישותיה� של שני התנאי�ומאמ" את, יושב וד� בה
בדומה לכ� .  הפגיעה באות� בני בית– הגמרא אינה דנה כלל בסיבה הפשוטה לכאורה לאיסור הטלת האימה היתירה 302

שאי� הברכה מצויה בביתו של אד� אלא בשביל "מציג רבי חלבו את הדרישה לאד� שיהא זהיר בכבוד אשתו מכיוו� 

ות באד� עצמו ובאינטרסי� האישיי�  שלו מיועדת לאות� אנשי� שהוראתו הא� ההתמקד.). בבא מציעא נט" (אשתו

גישה בסיסית יותר לקיו� מערכת יחסי� טובה בבית מופיעה ? נשכחה מה�" ואהבת לרע� כמו�"הפשוטה של הפסוק 

 סמו� והמשיא�, והמדרי� בניו ובנותיו בדר� ישרה, והמכבדה יותר מגופו,  את אשתו כגופוהאוהב: "בברייתא הבאה

 ]. 'יבמות סב עמוד ב"[' וידעת כי שלו� אהל�': עליו הכתוב אומר, לפירק�
 ).נימא, זבוב(וצמצו� צורני )  למעשי� פחותי ער��מזנות ( צמצו� מהותי �הצמצו� כפול , 5 לעיל הערה 303
 האחרונה במסכת מעיר שסוגיה זו עומדת בדו שיח ע� המשנה") רבי אביתר אמר זבוב מצא לה"ה "ד( בעל פני יהושע 304

הדוגמאות המובאות ש� דומות מאד לאלו העולות .  מתי מותר לאד� לגרש את אשתו–הדנות בשאלה , והסוגיה שעליה

) בניסיו� לזיהוי הקפדתו של הבעל של הפילגש ע� שיטות החכמי� המובאות בסוגיה ש�(לאחר הדיו� הארו� . בסוגיה שלנו

 ". הקפיד בכהאי גוונאובאמת לכתחילה אי� לגרש ול: "הוא מסכ�
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מי שמטיל אימה בתו� ביתו סופו לחטוא בשלוש :  בש� רב מנסח את דבריו בלשו� עובדהרב יהודה

                   .  גילוי עריות שפיכות דמי� וחילול שבת: עבירות חמורות

 :י הסביר את כוונת הדברי�"רש

 . כשמגיע זמן טבילתה בעת צינה והיא יראה לומר לא טבלתי ומשמשתו נדה- גילוי עריות

 .  או פעמים שבורחת מפניו ונופלת באחת הפחתים או בגשר)כמו בפילגש בגבעה( כי הכא -שפיכות דמים

 .שיכה מפני אימתו והוא אינו יודע פעמים שמדלקת נר או מבשלת משח- וחילול שבת

 

הרי שבשיטה זו אנו , בניגוד לשיטתו של רב חסדא הקושר באופ� מקרי בלבד בי� האימה לתוצאותיה

, הטלת האימה עשויה לפגוע באימו� הבסיסי שבי� בני הזוג. מוצאי� כבר קשר סיבתי הדוק בי� הללו

 . הבעל ובני הביתשלעתי� רבות הוא מהווה מרכיב חיוני לקיו� המצוות של

 מחמירה ומעצימה את תחומי –י " מעבר לצדדי� המעשיי� שמעלה רש–בחירת� של עבירות אלו 

למעשה כורתת אותה אימה יתירה זו את הענ# עליו יושב בעל . ההשלכות האפשריות לאותה אימה

של דבר שגורמת בסופו , שהרי חרדתו לקיו� המצוות מובילה אותו להטלת אימה בתו� ביתו, הבית

לא לחינ� נבחרו גילוי עריות ושפיכות דמי� המזוהות ע� . באופ� אבסורדי לכישלונו בקיו� המצוות

 בדר� זו מחלל החכ� את ערכה 305".יהרג בל יעבור"�קבוצת המצוות החמורות ביותר עליה� נקבע ש

 . הדתי של אותה אימה ומעמידה בתת מודע שלנו יחד ע� חטאי� חמורי� אלו

 

שוב אי� אנו עוסקי� בדמות רחוקה .  המכניס את האימה לתוככי בית המדרשרבי אבהות מגדיל לעשו

העומד לנגד עיננו הוא חכ� מחכמי בית . מימי שפוט השופטי� או בדמות דמיונית בלתי מזוהה

 וא# הקשר 306.ס"המדרש רבי חנינא ב� גמליאל המוכר לנו באמירותיו ההלכתיות הפזורות ברחבי הש

כמעט ( שהטיל אימה גדולאותו פה של אד� , מה למה שנגרר בעקבותיה מתהדקשבי� הטלת האי

שלא נית� לעבור עליו לסדר , היא דבר גדול,  האימה אינה דבר שולי307.  אבר מ� החי� גדולאוכל דבר )ו

 ).   והצדיק לא אכל בפועל  איסור, א� כי מקילי� בעונש�(היו� ג� ליושבי בית המדרש 

הטלת אימה . מאירה נקודה משמעותית בהבנת הסיפור של יעקב שבתאידומני שהבאת הסוגיה 

היא יוצרת מערכת יחסי� בלתי אפשרית שנועדה מראש . יתירה בבית אינה סת� מעשה לא טוב

                                                           
כיוו� שהאמוראי� רוצי� להפו� את הסכנה , ככל הנראה הושמטה בכוונה עבודה זרה בסוגיתנו.  סנהדרי� ד# עד עמוד א305

השבת מהווה סמל לשלו� . במקומה הוכנס חילול שבת. והזכרתה של עבודה זרה בהקשר זה יוצרת הרחקה, למוחשית

וממילא חילולה מסמל את חילול כבוד , )'בבלי שבת ד# כג עמוד ב" (שלו� ביתונר ביתו עדי# משו� "כ� למשל , הבית

נציי� בהקשר זה רק שבאותה סוגיה בסנהדרי� בה . זאת מעבר למקו� החמור שתופסת שמירתה בעיני חכמי�. הבית

�ת המשנה  בניגוד למה שאומר�)כלומר להורג� לפני שיבצעו את עבירת�(מצויני� אלו שנית� להציל אות� בנפש�  

 .מופיעה בגמרא דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעו� המכניס לרשימה זו א# את מחלל השבת
הרב אהרו� "... (ג היו או אחד"מבוכה גדולה מצינו בי� חכמי הדור א� שני רחב",  בזיהויו המדויק קיימות מספר דעות306

 .חשיבות רבה להכרעה בשאלה זו אי� �לדיוננו  ). 481' עמ', חלק ב, תולדות תנאי� ואמוראי�, היימ�
�)עליה נלמד מהיותו חלק מרשימת שבע מצוות בני נח(מעבר לחומרתו העקרונית .  יתכ� שלא לחינ� נבחר איסור זה307 

בכ� נמש� ג� אותו תהלי� עליו . הרי שהזכרתו בעניינינו מחדדת את התחושה שהמטיל את האימה פוגע באבר מ� החי

 .ת האימה היתירה בתת המודע של הלומד בשורת המעשי� החמורי� ביותר בתורההצבענו מקוד� המעמיד את הטל
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כאשר נית� לשער מראש שתחו� התרחשות� יהיה דווקא במקומות , "פיצוצי� "–למשברי� ו 

לא במקרה נקרע הקרע בי� האב והב� דווקא . מההרגישי� ביותר והמשמעותיי� ביותר למטיל האי

 יצירת מתחי� והפעלת סמכות מוגזמת בתו� הבית עשויה לפגוע קוד� 308.בשבירתו של אותו סמובר

 . למוטט את הבית כולו�ומעבר לכ� ,  במוקדי החיכו� הנפיצי�, כל בדברי� הרגישי�

כתתו יכולה להיות השפעה חשובה ולמורה ב,  לא נעלמה מ� העול�–לצערנו הטלת אימה בתו� הבית 

.כבר בגיל הנעורי�) בזהירות ורגישות(א� יעלה את נושא כאוב זה למודעות 

                                                           
 ".שישבר למזל טוב" אשר למרבה האירוניה אמרה עליו הסבתא ע� קבלתו 308



 105

 309309309309 יהודה עמיחי–אנחנו שניי� מספרי� , ראי

 )זוגיות ואהבה: נית� ללימוד במסגרת היחידה המשלימה בנושא(

עומדת במשברי� השוני� בשיר זה הפליא יהודה עמיחי לתאר את הזוגיות המורכבת בי� בני הזוג ה

 .שמזמני� לה� החיי�

השקול המדויק , בחר לו המשורר כמטאפורה מרכזית לביטוי הזוגיות את עול� המתמטיקה

עול� שנראה במבט ראשו� כמהופ� ומנוגד לסערות הנפש וגלי האהבה המאפייני� את . והמסודר

 .הזוגיות באשר היא

 חייה� וזוגיות� במתכונת פעולות החשבו� המשורר פונה אל אהובתו ומנסה לסקור את מהל�

  בחר � במקו� החילוק –ולבסו# , הכפל והשברי�, לאחריו החיסור,   החיבור�ראשית : המוכרות

 .לעסוק במכנה המשות#

כפלי� של "המביא " יחדיו"�ה, בדבריו מאיר האוהב בפניה של אהובתו את צדדיה היפי� של הזוגיות

אלו שהיו בעבר במהל� , אמנ� הוא איננו מסתיר את הצדדי� הקשי�. עומד במרכזו של השיר" אושר

 . ואלו שעומדי� למול� עתה, אלו שליוו אות� בדרכ� הארוכה, ההתחברות הראשונית

 :א# בסיו� שירו מודע ומודיע המשורר על מורכבות זו

 

     –ָהעֹוָלם ַקו ֶשֶבר , ַּתְחֵּתנּו ,ַּגם ַעָּתה

    ֵמֵעֶבר ְךַהִּביִטי ֵאי, <ל ִּתיְרִאי

    

    ְלאֹותֹו ַהַּקו ָּפַרח ָלנּו ַעְכָשו

 ַהְּמֻשָּתף ַהְּמַכֶּנה

 

 ?ולא�? ומדוע ברח? ומהו אותו המכנה המשות#? מהו המשבר שבגינו נאמרי� הדברי�

 נימנע מהצצה אל תו� –הינה אינטימית ומיועדת לאהובתו " הביטי "�כיוו� שקריאתו של המשורר 

 . להשיג את המכנה המשות# שפרח�ולשניה�  , התנח� בדברי אוהבהנניח לאהובה ל. חלו� בית�

 

  –נעלה שאלה על דל שפתינו , כיוו� שמעט גונב לאוזנינו וריגש את ליבנו, ע� זאת

? מדוע בחר המשורר דווקא בעול� המספרי� הקר והמנוכר לגלות בו את אשר על ליבו לבחירת לבבו

השכח ? רחי� יפי� ואדומי� אות� יוכל להגיש לאהובתוהא� לא שמע על סיפורי אלי� קדומי� או פ

 ?את פרדסי הרימוני� ומעיינות הגני� בשירו על האהבה, את המיית היוני�

 : ולכ� ננסה להציע שני הסברי�, כמדומה שלא במקרה נבחר עול� המספרי�

, בעמעי� חוק ט, שחפ" הוא לומר לה עד כמה מושרשת ומוטבעת היא אותה אהבה בעולמ�, יתכ�

 .פשוטה ברורה ומוכחת. כפעולה מתמטית אשר תשובתה אחת ובלתי ניתנת לערעור

                                                           
 .1963שוק� , 1962!1948שירי� ,  יהודה עמיחי– בתו� 309
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,  הקשה�כל מה שנותר לה� במשבר�  , ועוד ייתכ� שאולי בדר� זו קבע לה� יעד מוגדר אליו יגיעו

בחשיבה מרוכזת ובתרגול נוס# נית� יהיה .   הוא כעי� בעיה מתמטית�ואולי א# המאיי� באי� סופיותו 

 .ולשוב אל המכנה המשות#,  פתרו� לכל בעיהלהציע

). של� הקדישו לנשי� ועולמ�" סדר"למעשה (, נושא הזוגיות עולה רבות על סדר יומ� של חכמינו

 :מעשה הזוג מצידו�, )המוכר מתוכנית הלימודי�(בחרנו לעסוק בהקשר זה בסיפור 

 

 - )ד, שיר השירי� א(" נגילה ונשמחה בך: "דבר אחר

 310,"נשא אדם אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל : ")ש� שנינו(תמן תנינן 

 ,ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה, מעשה באשה אחת בצידן: אמר רבי אידי

 ).רצו לעזוב זה מזה (בעיין למשתבקא דין מדין . שמעון בן יוחאי' ר) באו לפני (אתון גבי 

 , כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, )�בחייכ, אמר לה� (חייכון : אמר להון

 ,כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה

 ,ועשו סעודה גדולה ושכרתו יותר מדאי, ועשו לעצמן יום טוב, הלכו בדרכיו

 ,ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך, בתי: אמר לה, כיון שנתיישבה דעתו עליו

 ? מה עשתה היא

 , שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא: ר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להםלאח

 .)כיוו� שפג יינו (כיון דפג חמריה ) ננער משנתו (בחצי הלילה ננער משנתיה 

 . בבית אבא: אמרה ליה? היכן אני נתון, בתי: אמר לה

 ? מה לי לבית אביך: אמר לה

 '? כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך  '-י בערב ולא כך אמרת ל: )לו(אמרה ליה 

 ! אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך

 311...הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו

 

  

ה� . באגדה זו נתקלת זוגיות� הטובה של השניי� בגזירת העקרות שנגזרה עליה� לכאורה משמיי�

 א� התנא 312.ולאחר עשר שני� יש לפרק את החבילה, ת ההלכתיות המקובלותפועלי� לפי ההנחיו

                                                           
310
 )ו, משנה יבמות ו( 
311
ללמד� מה הקדוש ברו� הוא פוקד עקרות : " הבאי�בהמשכו של המדרש מובאי� הדברי�. שיר השירי� רבה פרשה א 

והרי דברי� קל וחומר ומה א� בשר וד� על שאמר לבשר וד� שכמותו אי� לי חפ" בעול� טוב , א# צדיקי� פוקדי� עקרות

הוי , ה בכל יו� ואומרי� אי� לנו חפ" טוב בעול� אלא אתה על אחת כמה וכמה"ישראל המחכי� לישועת הקב, ממ� נפקדו

 ". ' גילה ונשמחה ב�נ '–

 . ומאת נילי ב� ארי, מומל" לעיי� בשני הניתוחי� הנאי� המוצעי� למדרש באתר זה מאת יהודית בר ישע גרשובי"
נשא אשה ושהה עמה עשר שני� ולא ילדה אינו : " ניסוחה של התוספתא בהקשר זה חרי# עוד יותר מזה של המשנה312312

באופ� מעשי אפשרה ההלכה  טר� ). ה, יבמות ח" (א זכה ליבנות ממנהאלא יוציא וית� כתובה שמא ל, רשיי לבטל



 107

הוא .  סעודת גירושי�–ומצווה עליה� לנהוג בדר� מיוחדת , האלוקי איש הסוד נוקט בצעד מפתיע

  .מעבר להשוואה המוזרה שבי� סעודת הנישואי� לסעודת הגירושי�, איננו נות� נימוק מיוחד לדבריו

י ברוח הקודש את מה "שמא ידע רשב? שוטה לסיי� את התהלי� בדר� אלגנטיתהא� הייתה זו עצה פ

או אולי א# רק� בעצה אחת ע� האשה את המזימה להשבת הבעל אל ? שעתיד להתפתח מעצתו זו

  313?ביתו

מה ! (קיימו וקיבלו עליה� לא רק מאכל ומשתה אלא ג� סעודה גדולה ויו� טוב, הזוג הידר במצווה

וכיצד מרגישה אשתו בעת התקנתה של ? תרוצצויותיו בשוק לקניות עבור סעודה זוחש בליבו הבעל בה

 )?"יו� טוב "–כ� פשוט לה� ? הסעודה

 . מעתה נוטלת האשה את השרביט לידיה ומנתבת את השתלשלות הענייני� לדר� הראויה

ת לה המאפשר,  מחלצת היא מפיו אמירה נדיבה314וכטוב לבו ביי�, "יותר מדאי"משכרת את בעלה 

 לא מאבדת היא א# רגע ומיד נעזרת בעבדיה –כשנרד� . ליטול את החפ" הטוב בעיניה לבית אביה

 . לש� העברת הבעל למקו� מבטחי�

 :   תמימותה�חכמתה� תתגלה עורמתה–וכשיתעורר ויופתע למצוא עצמו בבית אביה 

 '?יךכל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אב  '-ולא כך אמרת לי בערב 

 !אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך

 

 ,נטיל ספק בכ�? האמנ� לא הבינה האשה את כוונתו האמיתית

 ?אלא מאי.    נשלול זאת מכל וכל–הא� נוקטת היא בחוסר הגינות ערמומית כלפי בעלה 

315,"ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה": כבר משל המושל הקדמוני
  

                                                                                                                                                                             
) ג, אב� העזר א(א "אמנ� מציי� הרמ. התקבלותו של חר� דרבינו גרשו� לשאת  אשה נוספת מבלי לגרש את זו שלא ילדה

ו� עקרה וזקנה או כג, וכ� מי שלא קיי� פריה ורביה ובא לישא אשה שאינה בת בני�. ובזמ� הזה נהגו שלא לכו# על זה: "

לא נהגו מכמה דורות לדקדק בעני� , י שמדינא היה למחות בו"אעפ, משו� שחושק בה או משו� ממו� שלה, קטנה

וכ� בשאר , פ שלא קיי� פריה ורביה"אע, ואפילו נשא אשה ושהה עמה עשרה שני� לא נהגו לכו# אותו לגרשה. הזיווגי�

 ".  שלא תהא אסורה עליוובלבד, )ו"ש סימ� ט"ריב. (ענייני זיווגי�
לא ברור א� הייתה זו דחיה זמנית או ניסיו� מכוו� .  מרתק� עצ� נקיטתו בפתרו� המנוגד לכאורה להלכה היבשה 313

". יפה קול"באופ� הלכתי ניסה לישב את הדברי� רבי שמואל יפה אשכנזי בפירושו . לפתור את הבעיה בדר� אלטרנטיבית

צרי� לומר שהיא בעל : "שקיי� פער בי� בני הזוג ביחס להלי� הגירושי�" מתנות כהונה"העיר יפה הרב ישכר בערמ� בעל 

י " מעיד על כ� שרשב�"  בדרכיוהלכו   "�יתכ� שהביטוי הבא בסיפור ". וכ� מוכח סו# המעשה, כורחה הלכה עמו מצד הדי�

 –והזוג . לשק� מחדש את זוגיות� לנסות –והשניה ,  להיפרד בדר� מכובדת–האחת , בהצעתו איפשר לה� שתי דרכי�

 .   בשניה–והאשה ,  הל� בדר� הראשונה�הבעל , נפרדו דרכיה�
מילו� אב� [מחשבה צלולה ,  דעה שקולה–הוא "  ישוב הדעת"בלשוננו מובנו של ". נתיישבה דעתו" המדרש נוקט בלשו� 314

 נוקט באירוניה כלפי הבעל השיכור שאינו ולכ� יתכ� שהדרש�, קשה לראות את דעתו הצלולה של הבעל בשלב זה]. שוש�

כ� מצאנו לגבי אכילה .  סיפוק של יצר האכילה או השתיה�או שמא יש לביטוי מוב� נוס# , ש� ליבו למה שמוציא מפיו

 הוא והאי לא יתובי דעתא משו� �אבל הכא ... האוכל והשותה אי� מצטרפי� ): "בבלי יומא ד# פא עמוד א(ביו� הכיפורי� 

 ".  שתשיב נפשהעוברה שהריחה מאכילי� אותה עד ): "ה, יומא ח(בדומה לביטוי שמציינת המשנה ". דעתיהמיתבא 
315
 )א, משלי יד( 
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לבטא ,  חכמתה משמשת בידיה לבנות ביתה ולא להחריבו316.תר ממנואכ� אי� לה חפ" טוב בעול� יו

 317.אהבתה ולא לפגוע חלילה באמו� בעלה

פשוטה וברורה ,  יש לה תשובה אחת–על הבעיה שהציב בפניה הבעל מהו החפ- הטוב בעיניה 

עד שדומה הוא לאותה , פתרונה כה אמיתי ואינו מתחכ). כמעט מתמטית, שאי� אחריה עוררי�

לאחר אמירתה שואל הבעל .  המתבטאת בחוקי המתמטיקה� ברורה ושלימה �ת טבעית חוקיו

כיצד יכולתי להניח שחפ- כל שהוא בביתנו ? כיצד יכולתי לחשוב אחרת: בלי מילי) , כביכול

 ?יהיה יקר בעיני אשתי יותר ממני

מי ביחס מה עוצמתו של החפ- הפני, יורד הוא לסו, דעתה ומבי� עד כמה עמוק הקשר ביניה)

 ".נגילה ונשמחה ב(", לכל חפ- אחר סביבותיה)

י "רשב ופוני� לשברמביטי� ה� מעל קו ה.  עומדי� בני הזוג יחדיו בשנית–לאחר חיבור� וחיסור�  

 .ויפקדו במכנה משות# חדש, שיתפלל עבור�
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, האישה הבינה את כוונתו. לפריט, הוא התכוו� לדברחפ# באומרו ". בי�לבית א אותו ולכי כל חפ" טוב שיש לי בבית טלי

 ".היא חפצת חיי� אתו. ולא כש� עצ�, כפועלחפ#  אול� פירשה את המילה 
לבי� ,  נבחי� בשוני בי� השיר בו האוהב הוא זה שמחדד את דר� ההתבוננות השונה המאפשרת להתגבר מעל המשבר317

 .תבוננות המחודשתהמדרש בו האשה היא המובילה לה


