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 מבוא כללי
 

 התנ"ך ככלל אינו דוגל בפילוסופיה כדרך חיים:
 ."בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען": 9משלי ג

 ולדידו אין ביכולה להגיע לאמת הבורא:
 .דרכי נאם ה'""כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם : 9ישעיהו נה

 עד שהוא אומר:

"הכל )וקהלת יאמר, כי  "ה' ידע מחשבות אדם כי המה הבל": 00תהלים צד
 .(הבל"
 

 וכן מוזכר בברית החדשה:
ֶבל׃: 31 2הראשונה לקורינתיים  ה הָּ ִמים ִכי ֵהמָּ ה ֹיֵדַע ַמְחְשבֹות ֲחכָּ  ְועֹוד כָּתּוב ְיהֹוָּ

 ן:עד כי אפילו יש העדפה אלוהית לסכל המאמי
ֵאל ְלַמַען ַבֵיש כ: 37 0הראשונה לקורינתיים  ַחר הָּ עֹולָּם בָּ ל ֶשבָּ כָּ    ִי ִאם־ַבסָּ

זָּק׃ ֵאל ְלַמַען ַבֵיש ֶאת־ֶהחָּ ַחר הָּ ם בָּ עֹולָּ לּוש ֶשבָּ ִמים ּוֶבחָּ  ֶאת־ַהֲחכָּ
 ובפעם היחידה שמוזכרים פילוסופים הם מוזכרים כמתנגדים:

ת ַהִפילֹוסֹוִפים ִמַתְלִמיֵדי ֵבית ַאִפיקֹורֹוס ְוַגם־ִמְק : 09 07מעשי השליחים  צָּ
ז ַוֲאֵחִרים  רּו בֹו ְוֵיש ֲאֶשר ָאְמרּו ַמה־ֹיאַמר ַהְמַפְטֵפט ַהלָּ א ִהְתגָּ ִאְסְטוָּ ּוִמַתְלִמיֵדי ֵבית הָּ

ם ֶאת־ֵישּוַע ְואֵ  ר ֹאתָּ ר ִכי־ִבשָּ  ת ַהְתִחיָּה׃ֹאְמִרים ִכְמֻדֶמה ֶשהּוא ַמִגיד ֱאֹלֵהי ֵנכָּ
 (.1וכן עוד כתובים רבים )מפעם לפעם אשווה גם לנאמר בברית החדשה

 

החלוקה בין שני התחומים האלה, המחשבה והאמונה, מצויה כבר בהתחלה: 

בתנ"ך  השאיפתה של הפילוסופיה היא האמת. והנה, אמנם המילה אמת מופיע
וה אומר חוזק וככזה הוא לרוב, אך שורש המילה הוא אמ"ן. אמן הוא גם אמינות, הו

כאמת, אך משמעותו היא גם ובעיקר אמונה, במובן של רגש פנימי עמוק, רחשי 

                                                 
 :האתר מתוך הם החדשה מהברית הציטוטים 1

http://webible.kramatgan.org/#1 
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דווקא הסתמכות על השכל. ויש לכך השלכות מעשיות: כך, למשל, -הלב, ולאו
המרגלים אמרו אמת על הארץ שתרו ובכל אופן נענשו, מדוע? מכיוון שלא הייתה 

לא רק  היאכי האמת  ,יקה. כמו כן, בתנ"ך נראהלהם אמונה. האמת לבדה אינה מספ
כתכונה תכונה המיוחסת למשפטים שאנו אומרים על המציאות, אלא היא נתפשת 

"וה' אלהים אמת הוא אלהים : 01ירמיהו ימהותית לה' ולחיים בדרכיו, כנאמר: 
 .חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו"

הוא מקום המחשבות, כמו גם מקום הרגשות. כך אדרבא, בתנ"ך הלב  -ועוד 
 למשל נאמר על שלמה, החכם מכל אדם:

"ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי : 8מלכים א ג
 יוכל לשפט את עמך הכבד הזה".

 

עם זאת ודאי שהחכמה נחשבת בתנ"ך כתכונה טובה וכמעלה שיש לבקש 
 החוכמה. -א אהבתאחריה. ומהי הפילוסופיה אם ל

הרמב"ם, שנעסוק בו כאן לא מעט, מתייחס  –כך גם אנו מוצאים בהמשך 
י נחמן מברסלב, למשל, יוצא נגד לפילוסופיה של אריסטו הרבה. לעומתו רב

 'מַחְקרים' למיניהם ומטיף לאמונה פשוטה.ה

בספר זה, על כן, אנסה להשוות בין דברי הפילוסופים ובין הנאמר בתנ"ך. אני 
 מין שהשוואה זו תימצא מועילה לשני התחומים גם יחד.מא

בספר זה אעשה שימוש, ברוב המקרים, בכתבים המקוריים של הפילוסופים 
)אם כי לפעמים, כשלא יהיה צורך ביותר מזה,  המדוברים, בתרגומם לעברית

בין, תתבצע בו סקירה קצרה . בין לאשתמש גם בויקיפדיה ובמקורות אחרים(
ר דבריהם, כך שמקופל בו גם ספר מבוא לפילוסופיה, מלבד הקישור וממצה של עיק

לתנ"ך. עוד, ברבים מהמקרים אבדוק כיצד הרעיונות הפילוסופיים המדוברים באים 
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לידי ביטוי ברמה הלשונית, הבלשנית, בדיוק כפי שנעשה במבוא זה ביחס למילה 
מהמקרים להבנת אמת ולשורש אמ"ן. אני מאמין שהבחינה הלשונית תורמת ברבים 

 הנושא.

 

עוד יש לציין, כי לא תמיד ההשוואה בין הפילוסופיה והתנ"ך מתבצעת באותו 
אופן; בחלק על אפלטון והתנ"ך, למשל, התחלתי בהשוואה פשוטה וסיימתי בטענה 

של השפעה תנ"כית על אפלטון, וגם בתוכו לעיתים יש השוואה פשוטה, אך לעיתים 
לבאר את הכתוב התנ"כי, כמו למשל בפרק על אני משתמש בפילוסופיה כדי 

יש לציין, כי החלק על אפלטון הוא המפורט והיסודי ביותר והוא עוקב הידידות. 
עוד, לעיתים הפילוסוף עצמו מבסס דיאלוג אחר דיאלוג לפי סדרם בתרגום לעברית. 

את שיטתו על הכתוב בתנ"ך, כמו במקרה של קירקגור, או מסתמך עליו, כמו 
של הובס, אף כי ברוב המקרים ההשוואה בין ההגות לכתוב בתנ"ך היא במקרה 

הפרקים על הרמב"ם, שבעצמו מתייחס לתנ"ך ולתיאולוגיה ועוד,  מקורית לגמרי.
 וכן הלאה.בכלל, הם יותר פולמוסיים. 

 

ספר קודם שעלו בו רעיונות המקשרים בין הפילוסופיה הכללית ליהדות הוא 
שעיקר  2,"ההגיון העברי השמעי – "קול הנבואה -' זירהנדוד כהן 'ספרו של הרב 

טענתו היא, שהפילוסופיה הכללית מתמקדת בראייה, כלומר פעולה אקטיבית, 
 ואילו דת ישראל היא בעיקרה שמעית, הווה אומר קליטה פאסיבית.

על יהדות ופוסט מודרניזם" מאת  –"שתי עגלות וכדור פורח  –ספר נוסף הוא 

מדבר על 'ריקנותו של האנליטי', אותו הוא מזהה עם החילוניות ש 3,מיכאל אברהם
הסינתטי המלא, אותו הוא מזהה עם הדתיות -ועם הליברליות, לעומת האסציאליסטי

                                                 
 .ם, התשס"ב-נזר דוד, י, ההגיון העברי השמעי –קול הנבואה , הרב דוד כהן 'הנזיר' 2
 .3113ם, -הוצאת בית אל, י, על יהדות ופוסט מודרניזם –ות וכדור פורח שתי עגלאברהם, מיכאל,  3
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בהמשך הוא הפשיזם, או הלאומיות.  –למרות שהוא תומך בצד זה  –ואף עם 
וא עורך בין לבין, ב'הארות' שלו, המאפיין אותו באינטואיציה, או 'בת קול'. 

 השוואה בין כמה נושאים פילוסופיים לנאמר בתלמוד.

על גילי שטרן ל, על הקישור בין שפינוזה והחסידות אני מודה לעומרי בן דור
על דבריו על  אביב רוזנבלטלוספר החוקים של אפלטון,  רשימותי על הערותיו על

 .אמת ואמונה בעיקר

"יסודות  –ספרי הקודם  ועוד הערה לסיום. הספר הזה הוא מעין המשכו של
בספר ההוא הצגתי את משבר  4,על צלם אלוהים שבאדם ועוד" –הבניין 

הפילוסופיה, כפי שהוא מתבטא בייחוד בהגות הפוסט מודרנית על מבוכתה הרבה, 
והצעתי את מושג צלם אלוהים שבאדם כדי ליישב מבוכה זו, תוך שהתבססתי הרבה 

ידי כך שאני עושה -משלים את המהלך עלבכתיבתי על התנ"ך. כאן אני ממשיך ו
סיכום קצר  רביזיה של ההיסטוריה הפילוסופית עצמה ומשווה אותה לאמור בתנ"ך.
 אף כי לא ממצה צרפתי לכאן בפרק מיוחד, המופיע לקראת סוף הספר.

                                                 
 .3118נשיא, ר"ג, , על צלם אלוהים שבאדם ועוד –יסודות הבניין הופר, חגי, 4
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 אפלטון והתנ"ך: מבוא

אמר בתנ"ך. אני זה בכוונתי לעשות השוואה בין הגות אפלטון ובין הנ חלקב
חושב שהשוואה כזו היא מתבקשת מהיות שני אלה עמודי התווך של תרבות 
המערב )היה זה הפילוסוף וויטהד שטען, כי את כל הפילוסופיה אפשר לראות 
כהערות שוליים לאפלטון(. לכאורה, שני אלה רחוקים אחד מהשני כרחוק מזרח 

מסתמכת על אמונה ומופתים הפילוסופיה מסתמכת על השכל בעוד הדת  –ממערב 
)מה גם שפה ניצב מונותיאיזם מול פוליתיאיזם(. דעה זו אנו מוצאים אצל רבי 

 יהודה הלוי ב"ספר הכוזרי", מאמר חמישי, סעיף יד':

"אכן, יכולים הם הפילוסופים להתנצל כי הוזקקו להיקשים ההגיוניים הואיל 
החכמות המופתיות לתכלית  על כן הביאו את -ואין עמם נבואה ולא אור אלוהי, 
 השלמות, והתמסרו להן בכל נפשם".

ואולם נמצאת גם דעה אחרת האומרת, כי מקור הפילוסופיה הוא לא אחר 
 מהתנ"ך, כך יוסף בן מתתיהו בספרו "נגד אפיון", סעיף כב', כותב על פיתגורס: 

"כנים יהיו דברינו באמרנו, כי הגבר הזה העתיק הרבה מחוקי היהודים אל 
 החכמה )הפילוסופיה( שלו".

והדעה הזאת היא די נפוצה. כך נכתב במאמר "כל החכמות באו מן התורה", 
 מאת אפרים שמואלי:

"היה זה החידוש העיקרי של רבנו בחיי, הפילוסוף היהודי הראשון במערב 
הוא מקור ידיעה קודם במעלה  –כפי שהוא תופש את המושג  –אירופה, שהשכל 

ורת חז"ל... במשך תקופה ארוכה, למן התקופה ההלניסטית ועד גם לתורה וגם למס
המאה הי"ח, הייתה רווחה בקרב רוב הדבקים בדתות המונותיאיסטיות האמונה 
בתורת משה ובדברי הנביאים והכתובים כמקור כל חכמה ודעת... עוד לפני פילון 

וסופים האלכסנדרוני ייחסו להוגה הדעות היהודי אריסטובולוס את הדעה, שהפיל
היווניים קיבלו מתורת משה והנביאים... דעה זו נתקבלה על לבם של אבות הכנסייה 
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הלך בעקבות משה, החכם מכל אדם,  –פסק אבסביוס  –הנוצרית. "אפלטון 
ובעקבות נביאי ישראל בכל הנוגע להגיונותיו הפילוסופיים בכל הדברים שאין להם 

בין האמירה, שהתורה אינה סותרת את גוף והנגלים רק ברוח"... יש כמובן, הבדל 
הפילוסופיה והמדעים לבין האמירה, שכל הפילוסופיה והמדעים מקורם בתורת 

  5.משה"

"זה עלה לנו  –ומקור מאוחר ונייטרלי יותר הוא ניטשה, שכותב על אפלטון 
 6.ם )או שמא אצל יהודי מצריים...("ביוקר שאתונאי זה למד אצל המצרי

ו של ספר זה להוכיח את הטענה הזו, אלא רק לבחון אילו ואולם אין זו מטרת
 וכאלה נמצא לרוב. –קשרים מתקיימים בין שני התחומים 

: "בטרם 39משלי ח -נקודת דמיון נוספת: אומרת החכמה, שהיא קודמת לעולם 
הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי". וכן ניתן לקרוא אודותיה באיוב כח'. גם על 

 "הסתכל באורייתא וברא עלמא". –יא קדמה לעולם התורה אומרים כי ה

ולבסוף, כלל לא בטוח שהדת דורשת אמונה ולא ידיעה, כפי שכתבתי במקור 
 7:הבא

                                                 

 מתוך: 5

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/shmuali-4.htm 

רבויות: שביט, יעקב, היהדות וראה בהרחבה בספר שבעיקר מציג את מסורת ההפרדה בין שתי הת
יצירתו של עבר אגדתי:  –'ישראל ויוון  –, בעיקר הפרק 0883אביב, -עובד, תל-בראי היוונות, עם

 .96-71מיתוס "המקור" ו"גנת החכמה", עמ' 
 .3101ם ות"א, -שקיעת האלילים, הוצאת שוקן, יניטשה, פרידריך,  6

7 http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t0504_0.html 
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 (.29)דברים, ד',  "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו"

 -לדעת כי יש אלהים, ולא רק להאמין. וכן מצוי  -כן גם יש -ועל -מכאן שניתן 
ת היום והשיבות על לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת "וידע

 (.2)דברים, ט',  אין עוד"

 "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" -אמנם, נמצא גם עניין אמונה במקרא, כמו 
(, אך אם נפרש שאלהים חשב זאת לאברהם צדקה, כי אז אין זו עוד 6)בראשית, טו, 

(, אך גם כאן 8)ישעיה, ז', לא תאמינו כי לא תאמנו" "אם  -בגדר חובה. וכן מצוי 
דווקא ציווי. למען האמת, עד כמה שידוע לי, אין כלל -זהו תנאי, שגמול בצדו, ולאו

מצוות האמונה כלולה בתרי"ג המצוות, על אף שהיא זו המדוברת, בעצם, בדיברה 
 הראשונה.

את המילה לדעת פי מה ששמעתי מאחד, ניתן להבין -על -ומכאן לעניין הבא 
דווקא במובן מחשבתי מנותק, אלא כעניין חווייתי וכך במקומות רבים במקרא. -לא

"והאדם -במובן המיני, כמו ב -ודי אם נציין, כמובן, שיש למילה זו משמעות נוספת 

)בראשית ב', "עץ הדעת טוב ורע" ( וכל עניין 0)בראשית, ד', ידע את חוה אשתו" 
 (.7)בראשית, ג',  עירומים הם""וידעו כי  -(, עד כי 8

אם כך, הדעת שמדובר בה אינה כה רחוקה מן האמונה, אלא היא דומה יותר 
"כי שאל  -פי שהכתוב כאן מביא ממש ראייה הגיונית -על-לאורח חיים. וזאת, אף

נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ 
ם הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. ולמקצה השמים ועד קצה השמי

השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. או הנסה אלהים 
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה 

ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך" 
ממש שבמונותיאיזם על -(. ודברים דומים על ישראל ועל הניסיות23-23)דברים, ד', 

"תולדות האמונה הישראלית" -הרקע האלילי של העמים אומר יחזקאל קויפמן ב
 שלו.
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 עד כאן המקור.

 

לדיון זה יש השלכה גם לגבי הדיון המודרני ביחס או בפער שבין מדע ואמונה. 
 ם ההשוואה.עיקר ענייננו אינו בזה אלא בעצ –אך כאמור 

 

מבחינת התוכן, אפלטון בעיקר משנתו מתחקה אחר 'המידה הטובה', והרי זה 
 ההשכל.-גם מה שנעשה בתנ"ך, במצוות ובסיפורים בעלי מוסר

 

על עצם צורת הדיאלוג, יש לציין שהמקבילה התנכ"ית לכך היא שיחת איוב עם 
יאלוגית המאוחרת רעיו הארוכה והמפורטת. צורה זו היא המקור, לדעתי, להגות הד

 יותר של מרטין בובר ובעקבותיו עמנואל לוינס.

 8.הקריאה היא מתוך: כל כתבי אפלטון, תרגם יוסף ג. ליבס

הקישור לתנ"ך נעשה לאחר עיון ממושך ורב בו, שאת פירותיו ניתן לראות 
לנ"ך", פרשנויות חדשות וצימוקים לפרשת השבוע ו –"יוצא מידי פשוטו  –בספרי 

 9.מהדורה אינטרנטיתשפורסם ב

ועוד יש לציין, כי התייחסות קודמת לאפלטון והתנ"ך ניתן למצוא בספרו של 

בו הוא טוען כי שני אלה הם בבחינת שני  10,ליאו שטראוס "ירושלים ואתונה"

                                                 
 .0888ם ות"א, -כל כתבי אפלטון, תרגם יוסף ג. ליבס, הוצאת שוקן, יאפלטון,  8

9 http://www.tora.us.fm/tnk1/sofrim/index.html 
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קטבים מנוגדים, אשר הנביעו מתוכם שתי צורות תרבותיות שונות. זה מתמקד 
להראות את המאחד ולא את המפריד, בלי  באדם וזה מתמקד באל. ואולם אני מנסה

 לבטל את קיומו של השני.

חקירת שילובן של שתי גישות מוסר אלה )מוסר ההתגלות מתוך ויקיפדיה: "
ומוסר התבונה( בתוך התרבות המערבית, הביאה את שטראוס להכיר בניגודים 
המהותיים המתהווים מתוך שילוב זה: ירושלים/אתונה, דת/פילוסופיה, 

עם זאת גם הוא מסכים שהן זה והן זה מכוונים  ."ות/תבונה, מעשה/מחשבההתגל

 לחכמה ושואפים לצדק.

קרא ועוד יש לציין, כי כמה חוקרי מקרא ניסו להוכיח השפעת תרבות יוון על המ
 11דווקא וככלל אין סברתם נראית.

 

 :מקורות נוספים

ברסטאות לב שסטוב כתב ספר על "אתונה וירושלים" שעדיין נלמד באוני
 בעולם.

הטוען לרקע  12,עוד, כורש הרצל גורדון כתב את הספר "לפני היות התנ"ך"
 משותף לתנ"ך ולתרבות יוון.

 

                                                                                                         
ליאו, ירושלים ואתונה: מבחר כתבים, ערך והקדים מבוא: אהוד לוז, מוסד ביאליק שטראוס,  10

 .3110ומכון ליאו בק, 
 ה מקראית, ערך הלניזם.עיין אנציקלופדי 11
 תורגם, העברים ולתרבות יון לתרבות המשותף הרקע:  ך"התנ היות לפני, הרצל כורש, גורדון 12

 .0866 ו"תשכ, עובד עם:  אביב-תל, קדימה אברהם בידי מאנגלית
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 המיתולוגיה היוונית והתנ"ך: סיפור הבריאה

והארץ היתה  3בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ.  0"בראשית, א': 
  פני המים".-לפני תהום ורוח אלהים מרחפת ע-תהו ובהו וחשך על

כידוע, יש סיפורי בריאה רבים לעמים השונים והמתואר בספר בראשית שלנו 
איננו בלבדי. ואולם, אם נשים לב, נמצא שהמתואר בו מקביל מבחינות רבות לזה 
המתואר במיתולוגיה היוונית: שם האל הראשון הוא "כאוס", כלומר החלל הנמצא 

הו ובוהו", שמשמעותו זהה. עוד מהאלים "תו -סדר, ואילו כאן אומרים לנו -באי
"השמיים  -"גאיה", הארץ, ו"אורנוס", השמים, ואילו כאן מצוינים  -הראשונים 

שם אנו מוצאים בתחילה את קרונוס, שכשמו כן הוא  -והארץ" כבר בהתחלה. ועוד 
ראשית הזמן,  -אל הזמן, הכרונולוגיה, ואילו כאן תחילה נאמר "בראשית", כלומר  -

פי סדרם. עוד ניתן למצוא את התהום, -הבריאה נעשית בשבעת ימי השבוע על וכן
שמצויה גם כאן וגם ושם וכן גם במיתוס המסופוטמי בדמות תיאמת, אלת הים, 
 שנגזרה לשני חלקים וממנה נברא העולם בידי מורדוך, שהוא המקביל לאלוהים. 

יע במיתולוגיה שמה שמופ -זה הדומה, אך יש גם שוני מהותי כמובן והוא 
היוונית כאלים מופיע בסיפור העברי כנבראים בלבד. אלוהים הוא אחד ואין עימו 
שותפים וגם לא מסופר לנו דבר אודותיו, שלא כבמיתולוגיה היוונית, בה מסופרים 

 -וסיפורים נוראיים ולא מוסריים ברובם. כלומר  -לנו סיפורים רבים אודות האלים 
יפור מלחמות האלים. ובכל אופן שרידים לסיפורים אצלנו אין תיאוגוניה, ס

"בכחו רגע הים : 03איוב כו -מיתולוגיים אפשר למצוא גם בתנ"ך העברי, כמו 
כשרהב מפורש כתנין קדמון שנלחם באלוהים. גם תיאמת  ,ובתובנתו מחץ רהב"

 הייתה תנין. 
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 המיתולוגיה היוונית והתנ"ך: בני האלוהים

ופעת בסיפורים על אנשים שהם בעצם בני אלים המיתולוגיה היוונית ש
שהתערבבו בבני האדם. כזה הוא, למשל, הרקולס, בנם של ראש האלים היוונים 
זאוס, ובת התמותה אלקמני, ובאופן מסוים גם אכילס, בנם של נימפת הים תטיס, 
ופלאוס, מלך המירמידונים בְפִתיה. בשתי דוגמאות אלה הילודים הם גיבורים בעלי 

ונות מיוחדות. לכאורה אין דבר רחוק יותר מזה לתנ"ך העברי המונותיאיסטי, תכ
 ואולם אנו מוצאים בו את אותו סיפור בדיוק:

 3פני האדמה ובנות ילדו להם -החל האדם לרב על-ויהי כי 0"בראשית, ו': 
 2בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. -האלהים את-ויראו בני
ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה. -וה לאויאמר יה

בנות -כן אשר יבאו בני האלהים אל-הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי 3
 האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם".

רש"י מפרש בני אלוהים כבני השופטים או כמלאכים ופירושו השני נראה יותר, 

מתאים למסגרת המיתית של ספר בראשית, וכן אנו מוצאים את הביטוי גם כי הוא 
 במקומות אחרים בתנ"ך, כמו:

 "ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה' ויבוא גם השטן בתוכם": 6איוב א

 "בני אלים": –מלבד זאת, יש לציין כי מופיע גם ביטוי קשה ממנו 

 לים הבו לה' כבוד ועז""מזמור לדוד הבו לה' בני א: 0תהלים כט

 "כי מי בשחק יערך לה' ידמה לה' בבני אלים": 7תהלים פט 

לתירוץ הקושי, רש"י מפרש במקור הראשון מלשון אילי הארץ, כלומר חזקים, 
 ואלה האבות או שרים.
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"מגילה -בהמשך הכרונולוגי לסיפור בני האלוהים מופיע סיפורו של נוח, והנה ב
 אל:-ו נחמן אביגד ויגאל ידין, מתואר אף נוח כבןחיצונית לבראשית", שפרסמ

ים[ ולבי "הנה אז חשבתי בלבי כי מן עירים ההיריון ומן קדושים... ה... ולנפיל] 
 13.עלי משתנה על הנער הזה"

 עוד על כך מופיע בספר חנוך האתיופי:

"ללמך בני נולד בן אשר אין דומה לו וברייתו איננה כבריית איש ומראהו לבן  
ואדום מפרח שושן ושער ראשו מצמר צחור ועיניו כקרני השמש, וכאשר  משלג

 14.פקח את עיניו האיר כל הבית... רק הוא בדמות מלאכי שמים..."

 והנה במדרשים מסופר גם על משה, שכשנולד האיר כל הבית.

 15.מסופר, כי אביו חשד שהוא לא ממנוגם בילדת שמשון 

תה נחלתם של הרומים ביחס לחלק לבסוף, ידוע לנו כי האמונה הזאת היי
במצרים. לא ייפלא, אפוא, כי המשיח הנוצרי ישוע  –ממלכיהם ועוד קודם לכן 

 מתואר כבן האלוהים.

 

 

  

                                                 
 ,3118אביב : ידיעות אחרונות, -גם כך לא כתוב בתנ"ך, תל ,בתוך: זקוביץ, יאיר, ואביגדור שנאן 13
 .93' עמ
 .שם  14
פרק  ,3113אביב : ידיעות אחרונות, -לא כך כתוב בתנ"ך, תלזקוביץ, יאיר, ואביגדור שנאן, וראה:  15

 .כ"א
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 אפלטון והרמב"ם )האצלה(

"ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח : 26בראשית כז
 והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה".

"וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי : 07במדבר יא
  עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך".

מונח ההאצלה ידוע לנו מן הקבלה היהודית, אך עוד קודם לכן הוא היה היסוד 
שיטתו של אפלטון בדבר האידיאות או הצורות. כפי שנראה מהציטוטים למעלה לא 

א את המושג, אבל הוא היה זה שהתעמק בו ביותר. נבחן מעט את הוא המצי
 השפעת הפילוסופיה הזו שלו על הוגים יהודיים מאוחרים לו: 

ראשית, כדאי שנדע שההתייחסות לאפלטון אינה דבר חדש ביהדות. כבר 
פלטוניסטי, גם -אפלטוניסטי, או הניאו-בתחילת ימי הביניים היה קיים הזרם הניאו

ר אותו תפסו, למשל, פילון האלכסנדרוני )שאמנם די נשכח ביהדות, אף ביהדות, אש

אבן גבירול ואבן עזרא וכן אפשר למנות את אבן כספי,  -כי לא כך בנצרות( ואחריו 
 אך בזאת לא נתמקד כאן ורק נצטט: 

 

 "תמצית השיטה:

בין העולם הרוחני והגשמי עומדים רוחות או נפשות הקושרים את שני העולמות 
לה, והנפשות פועלות ומשפיעות על העולם הגשמי. כל הכוחות הנפרדים הא

נאצלים ממצוי ראשון שהוא יחיד ומיוחד, והוא השכל העליון בו תפושים כל 
היצורים השכליים. העולם התחיל בחומר היולי או חומר הקדמון נעדר צורה, והאל 



 22 

הגשמי. הרוחני יש חידש בו צורה. החומר ההיולי נמצא בעולם הרוחני כמו בעולם 
16לו קיום אמיתי, והגשמי נאצל מן האיקונין העליון".

 

לעומת זאת, הרבנים הקדמונים התייחסו בעיקר לפילוסוף אריסטו. ראש וראשון 
להם הוא הרמב"ם בספרו "מורה נבוכים". הוא מתייחס בכבוד לאריסטו והולך 

ו בשאלת ראשית בעקבותיו בהרבה מהגיונות הדברים שלו, אף כי הוא חולק עלי
העולם; בעוד אריסטו סובר את קדמות העולם הרמב"ם סובר, כמובן, את חידושו. 

דעותיו של הרמב"ם על פילוסופים חשובים "וכך כותב פרופ' ג'. או. יורמסון: 

תיבון, מתרגם "מורה נבוכים" לעברית -שונים מתגלות באיגרת שכתב לשמואל אבן
הרמב"ם, כי אפלטון חיבר משלים קשים  בתשובה לשאלותיו. באיגרת זו מציין

אף כי,  -להבנה. לדעת מחבר האיגרת )שאינו מזכיר בהקשר זה את החוב שהוא חב 
לפילוסופיה המדינית של אפלטון( אין הכרח  -כפי שמסתבר, לא באופן ישיר 

מוחלט בלימוד כתביו של אפלטון משום שבמקומם באו כתבי אריסטו, שורש ויסוד 
  17."יהשל כל פילוסופ

אך עם זאת, הרמב"ם מתייחס מעט אף לאפלטון וראוי שנסקור את 
 התייחסויותיו אלה:

חלק א', פרק יז': "ואפלטון וכל מי שקדמו היה קורא את החומר הנקבה והיה 
 קורא את הצורה הזכר" )בטימאוס(.

                                                 

 מתוך:  16

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2141 

 וראה: 17

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3365 
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חלק ב', פרק ו': "כי בלשון זה עצמו אומר אפלטון כי ה' מסתכל בעולם 
 המציאות".ושופעת ממנו 

חלק ב', פרק יג': "וגם אפלטון זו דעתו, אתה מוצא אריסטו אומר בשמו בשמע 
שהוא סבור כלומר אפלטון כי השמים הוה נפסדת, וכך תמצא שיטתו מבוארת 
בספרו לטימאוס, אבל אין דעתו כדעתנו כפי שחושב מי שאינו מבחין בין ההשקפות 

שקפתו שוות, ואין הדבר כן, לפי שאנו ואינו מעמיק בעיון ונדמה לו כי השקפתנו וה
בדעה הויית השמים מלא כלום, אלא אחר ההעדר המוחלט, והוא סבור שהיא מצויה 

 הוה מן היש. וזוהי ההשקפה השניה".

חלק ב', פרק טו' )המשכו(: "פרט לאפלטון שהוא סבור שהתנועה הוה נפסדת 
 וכן גם השמים לדעתו הוה נפסדת".

אם יסבור אדם את הקדמות לפי ההשקפה השניה אשר  חלק ב', פרק כה': "אבל
בארנו והיא השקפת אפלטון, והיא שגם השמים הוה נפסדת, הרי אין אותה השקפה 
סותרת יסודות הדת ולא ימשך ממנה הכחשת הנסים אלא אפשרותם, ואפשר לבאר 

את המקראות לפיה וימצאו לה דימוים רבים בפסוקי התורה וזולתה שאפשר 
ואף ללמוד מהן, אבל אין שום דוחק שיביא אותנו לכך, אלא אילו  להתלות בהן

הוכחה אותה ההשקפה, אבל כיון שלא הוכחה, לא השקפה זו נטה אליה, ולא 
לאותה ההשקפה האחרת נפנה כלל, אלא נקח את המקראות כפשוטם, ונאמר כי 
ת התורה הודיעה לנו דבר אשר לא יגיע כחינו להשגתו, והנסים מעידים על אמת

דברינו... כי אילו הוכח החידוש ואפילו לפי השקפת אפלטון היה נופל כל מה 
 שהעזו בו הפילוסופים נגדנו".

חלק ג', פרק יח': "אבל אשר יש להם יכולת לשנות עצמם ממדה למדה אלה הם 
 אשר אמר עליהם אפלטון כי השגחת ה' בהם יותר". 

טון קרובה יותר ליהדות אנו רואים, אם כן, כי הרמב"ם סבור, כי שיטת אפל
משיטת אריסטו וכי אם אפשר היה להוכיח טענתה על חידוש העולם היו נפטרים 

מטענות הפילוסופים כנגדם, אף כי היא אינה לגמרי כדעת היהדות, שכן אפלטון 
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סובר חידוש הצורה בלבד. עוד אנו רואים, שהרמב"ם מוצא הקבלה בין דעת 
 ין מקראות יהודיים שונים.אפלטון בדבר האידיאות והאצלתם וב

כדאי להוסיף, שמאריסטו נבעו כל המדעים כפי שאנו מכירים אותם היום, וכן 
היום ישנו העימות בין מדע ותורה, כך שנוכל לראות בזה את שורשו. השקפת 

 אפלטון לעומת זאת היא יותר מתונה ורוחנית ועל כן מועט בה העימות הזה.
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 י צדיק?אפלטון והתנ"ך: הלהעמיד פנ

  "אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם".: 06קהלת ז

אפלטון, בדיאלוג "פרוטגראס", בהתייחסו שם לשאלה האם אפשר ללמוד את 
"ומי  -את התנהגותנו הנאותה כאזרחים, אומר בין היתר  -הסגולה המדינית, כלומר 

(. כלומר, 39ך א', עמ' שאינו מעמיד פני צדיק, הריהו משוגע" )כל כתבי אפלטון, כר
הוא סובר, שגם אם אין בידך להיות צדיק ממש, הרי שלכל הפחות עליך לדגול 

בצדיקות ולראות את עצמך ככזה. כלומר, הוא סובר, שהצדק הוא מה שהופך את 
 החברה לחברה ולחברה בריאה והמנער עצמו מהצדק כמנער עצמו מן החברה. 

 

ע לי אין התייחסות לכך אלא הציווי הוא ומה דעת התנ"ך על כך? עד כמה שידו
להיות צדיקים בפועל ממש, גם אם לפעמים, אם לא לרוב, לא מתאפשר הדבר. ולא 
זו בלבד, אלא שגם ישנו הפסוק שלמעלה שאף מציע לא להיות צדיק הרבה )וכן לא 

 להתחכם(.

 'אל תהי רשע בפני עצמך' )משנה אבות, ב', יג'(, שהוא -ביהדות ידוע המשפט 
דומה לזה, גם אם הוא לא בדיוק אותו הדבר, שכן כאן זה בפני עצמך וכאן בפני 

 אחרים. אך האם יש לכך אסמכתא בתנ"ך עצמו? 
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 אפלטון והתנ"ך: בקיאות הנביא

הכל היום  33האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי.  32"ישעיה, כח': 
פניה והפיץ קצח וכמן שוה -הלוא אם 39יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו. 

 37ויסרו למשפט אלהיו יורנו.  36יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו. 
כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט. -כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על

-גם 38ידקנו. -לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא 39
 ת יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה". זאת מעם יהוה צבאו

 

אנו רואים כאן בקיאות רבה של הנביא בעבודת האדמה, ובאמת הנביאים 
מפגינים בקיאות רבה בתחומי ידע שונים, מלבד דרך ה', כמו גם המדיניות וצחות 

 הלשון. 

בדיאלוג של אפלטון "איאון" איאון הוא מפרש של שירי הומרוס וסוקראטס 

וון שיש בשירים אלו ידיעות רבות שאיאון אינו מומחה בהם מגיע למסקנה שמכי
אלוהים אשר בו לעניין זה. באותו -זאת הוא מפרשם הרי שהוא מפרשם ברוח-ובכל

האופן אפשר לומר דבר זה על הנביאים, שהבקיאות שהם מפגינים בתחומים שונים 
צריכים  ללא להיות מומחים בהם היא הוכחה לרוח אלוהים אשר בהם, אף כי איננו

 להוכחה זו במיוחד. 
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 אפלטון והתנ"ך: האם הערמה טובה?

 "והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים". : 0בראשית ג

כאן הערמה מתפרשת כביכול לשלילה, אך הנה במשלי בכל המקומות היא 
 מתפרשת לחיוב: 

 "אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום": 06משלי יב

 אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת"": 32משלי יב

 "כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת": 06משלי יג

 "חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה": 9משלי יד

 "פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו": 09משלי יד

 "ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו": 2משלי כב

  עה נסתר פתאים עברו נענשו"."ערום ראה ר: 03משלי כז

 אם כך, האם ערום הוא מעלה חיובית או דבר שלילי? 

העניין מופיע גם אצל אפלטון בדיאלוג "היפיאס זוטא", שם אומר היפיאס, 
שאכיליוס התמים והישר אצל הומרוס באיליאדה טוב מאודיסיוס הערום 

 שבאודיסאה, כפי שמצוטט שם מפי אכיליוס בדברו לאודיסיוס: 

שחת אשנא את הגבר שדבורו הוא אחד, ואחת מחשבתו -"כי כשנאי את שערי
בפעל". )כל כתבי אפלטון, כרך א', עמ' -אשר יעשה גם-שבסתר. אך אנכי אדבר את

83 .) 
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ואילו סוקראטס אומר להיפך והוא אף מוכיח בדרך הגיונית שעדיף הוא מי 
אשר עושה זאת בלא  במזיד( מאשר זה -שמשקר ביודעין ובכוונה )אצלנו יאמר 
 יודעין )בשוגג(, כאכיליוס זה, כפי שהוכח.

ובאמת נראה שהשאלה הנשאלת היא מהו טוב? האם זה המוסרי או זה 
שביכולת? והדבר מזכיר ביותר את הגותו של מקיאוולי, שם השליט הטוב הוא זה 

 הערום דווקא. ועדיין בימינו, כך נראה לי, הערמומיות מתפרשת לכאן ולכאן. 

 

ידי -ואולם, כמובן שהתנ"ך רואה את התום דווקא באור חיובי, כפי שנכתב על
 שיפורט להלן:  18,במקור הבא

( וכן לכל אורך ספר 2)ויקרא, א',  "זכר תמים יקריבנו" -נכתב בתחילת הפרשה 
ויקרא מספרים לנו שהקורבן צריך להיות תמים. וכל זאת למה? ננסה להעמיק מעט 

 בנושא.

 כי כל האבות יש להם עניין בתום: והנה, נראה, 

(, על יעקב נאמר 0)בראשית, יז',  "התהלך לפני והיה תמים" –על אברהם נאמר 
(, ורק על יצחק לא נאמר דבר 37)בראשית, כה', "ויעקב איש תם יושב אהלים"  –

( היא 8)בראשית, כב', "הנה השה והעצים ואיה השה לעולה"  –זה, אך שאלתו 
שזאת  –זאת לא נאמר עליו תמים? אנו טוענים -תר. ולמה בכלתמיהה תמימה ביו

משום שתמימותו נלקחה ממנו בצעירותו במעמד העקידה! )וכן האיל היה בסבך 
ערכים להם גם מטיף ר' נחמן  –הסבוך, המבטא את הפך הפשטות והתמימות 

 מברסלב(.

                                                 

18 http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t0301_4.html 
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אם נמשיך צעד אחד הלאה מכאן נראה, כי לדמויות האבות יש מקבילות 
 דמויות אחרות על רקע זה: ב

"נח איש צדיק תמים היה  –לאברהם מקבילה דמותו של נח, שעליו נאמר 
"איש תם  –(, ליעקב מקבילה דמותו של איוב, שעליו נאמר 8)בראשית, ו', בדרתיו" 

(, ומהי הדמות המקבילה של יצחק? זהו 9)איוב, א',  וישר ירא אלהים וסר מרע"
 –ו ובפעם הראשונה בפסוק המדבר בקורבן פסח השה לעולה, המוזכר בפרשתנ

 (.9)שמות, יב',  "שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו"

 ובמה מקבילים אברהם ונח ויעקב ואיוב?  –ונוסיף 

של האנושות לאחר  –ששניהם היו מכונניה של תרבות חדשה, נח  –אברהם ונח 
של  –ות חדשות כאבר מן החי, ואברהם המבול, והוא גם הראשון שקיבל מצו

אמונת הייחוד, והוא גם כן קיבל מצוות חדשות כמילה )שאף היא, אגב, 'אבר מן 
 החי'(.

שכמו שאיוב ידוע בייסוריו כך גם יעקב ידוע בייסוריו, כמו  –יעקב ואיוב 
קפץ עליו רגזו של יוסף', וכמו שהוא  –'ביקש יעקב לישב בשלווה  –שאומרים 
"מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני  –וף ימיו אצל פרעה אומר בס

-זה נוסה על –(. ועוד הקבלה ביניהם 8)בראשית, מז', חיי אבותי בימי מגוריהם" 
ידי עשיו, לבן ולבסוף, בעיקר )שכן זו דמות שמימית, מפמליה -ידי השטן וזה על

 המלאך במעבר היבוק. –של מעלה( 

נח  –דוק מדוע ההקבלה היא דווקא לדמויות שאינן יהודיות עתה, יש עוד לב
עולמית, או -ואיוב, ואולי כמו רוצה הכתוב לומר לנו, שהתמימות היא תכונה כלל

אף שביהדות ניתן למצוא מיקרוקוסמוס של העולם כולו. ועוד יש לברר את ההבדל 
וא זה: התמים מי מאיתם תמ/ים יותר, אם בכלל. וההבדל ביניהם ה –בין תמים ותם 

כן יכלו להתחיל תרבות -הוא שלם, כמו אברהם ונח, שהיו שלמים עם אלוהיהם ועל
 "מה זאת" –חדשה מאפס. והתם הוא הנאיבי, או התם שבסדר הפסח, ששואל 
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ידי -כך יודע מה נעשה סביבו, כמו שיעקב מרומה על-(, הוא לא כל03)שמות, יג', 
 י לדעת זאת.ידי השטן בל-לבן וכמו שאיוב מנוסה על

"והיו  –תמים, כמו ב -ואגב, יש לשים לב שהמילה תאומים נכתבת לפעמים כ
הזכורים לנו מבטן  'תומם'(, או ה33)שמות, כו',  תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים"

(, וזה אכן גם משמעה, שלם שמועתק. וכן יש את המילה 33רבקה )בראשית, כה', 
 –כשפי העמים האליליים, וכמצווה  תמים באורים ותמים, שבאים דווקא כנגד

 (.02)דברים, יח',  "תמים תהיה עם ה' אלהיך"

זה  –( 7" )משלי, כ', "מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו –ולסיכום נאמר, כי 
יעקב וזה איוב )בבנותיו(. וזו גם ראיה לכך שכל התנ"ך אחד הוא )וראה סוטה, טו', 

שיש אלוהים שנתנו לנו  –ב"(, ועל כן ע"א: "משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיו
 ברוח הקודש.

"המה בצדקתם ינצלו  –(, אשר 03) "נח דנאל ואיוב"ועוד, ביחזקאל יד' מובאים 
דווקא יהודי, והנה בספר דניאל נאמר על -, כשדנאל אף הוא חכם עתיק ולאונפשם"

מראה "ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי  –הארבעה שנלקחו לבית המלך, כי הם 
ומשכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך 

מום הוא גם אפיון של הקורבן. ואולי גם -(. אין3)א',  וללמדם ספר ולשון כשדים"
יד',  –גוב האריות מזכיר במשהו את העקידה. )וכן גם בהמשך החלק הזה ביחזקאל 

"הנה בהיותו  –נכתב  9עץ הגפן בטו',  חוזר מוטיב התמימות: על – 62טז',  – 03
"ויצא לך שם בגוים  –נכתב  03, ועל ירושלים בטז', תמים לא יעשה למלאכה"

 (.ביפיך כי כליל הוא"

"ואת הפסחים ואת העורים שנאו )שנאי קרי( נפש דוד על כן  -דבר אחר, כתוב 

נראה, הגם , וזהו באיזור בית המקדש. אם כך יאמרו עור ופסח לא יבוא אל הבית"
פי פשט הכתובים וגם נגד הצו החברתי של הכבוד והשוויון לנכים, כי -שלא על

הנכים מודרים מן הקודש ואף שנאה מוזכרת כאן. אך כנגד זאת ישנה גם הדוגמא 
כן נכנס אל הקודש כפי -פי-על-( ואף03)שמות, ו',  "ערל שפתיים"של משה, שהיה 

 שאיש לא נכנס לפניו ואחריו. 
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צחק הוא הקורבן האולטימטיבי מכל האבות, אף שגם הם מוקבלים ומדוע י
לקורבן בתמימותם, ומלבד העניין הברור שיש ליצחק בקורבניות? מקור יפה לכך 
אנו מוצאים בגמרא, מסכת שבת, דף ס"ט, עמוד א', המובא פה בתרגום עדין 

דומה שטיינזלץ, והוא יכוון אותנו להבין טוב יותר את מושג 'זכות אבות', ש
 לעיקרון המכפר של הקורבן:

"אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: מהו שנאמר "כי אתה אבינו כי אברהם 
לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך" )ישעיה, סג', טז'(. 

לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם: בניך חטאו לי. אמר לפניו: רבונו 
אם כן ימחו על קדושת שמך. אמר ה': אומר לו ליעקב שהיה לו צער גידול  של עולם

בנים, אולי יבקש רחמים עליהם. אמר לו ליעקב: בניך חטאו. אמר לפניו: רבונו של 
עולם יימחו על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא לא בזקנים טעם ולא בצעירים 

י(. אמר לו ליצחק: בניך חטאו עצה )שגם אברהם וגם יעקב אינן יודעים לענות כראו
לי. אמר לפניו: רבונו של עולם וכי בני הם ולא בניך?! הלוא בשעה שהקדימו 
לפניך 'נעשה' ל'נשמע' קראת להם "בני בכורי ישראל" )שמות, ד', כב'( עכשיו 

שבעים  -שחטאו בני הם ולא בניך?! ועוד, כמה בעצם חטאו? כמה שנותיו של אדם 

שונות שאינך מעניש עליהן )שבדיני שמים אין עונשים אלא שנה. הוצא עשרים רא
מגיל עשרים ומעלה(. נשארו להן חמישים שנה. הסר עשרים וחמש של לילות 
נשארו עשרים וחמש. הסר שתים עשרה וחצי של תפילה ואכילה ובית כסא נשארו 
 -שתים עשרה וחצי. אם אתה סובל את כולם )ויכול לסלוח עוון של שנים אלה( 

הרי הקרבתי את  -חצי עליך וחצי עלי. ואם תמצא לומר כולם עלי  -טב, ואם לאו מו
עצמי לפניך )וראוי שתמחול בזכותי להם(. פתחו ישראל ואמרו: אתה אבינו 
)כלומר, רק יצחק הוא המסנגר על ישראל(. אמר להם יצחק: עד שאתם מקלסים לי 

וך הוא בעיניהם. מיד קלסו לקודשא בריך הוא, ומראה להם יצחק את הקדוש בר
 נשאו עיניהם למרום ואומרים "אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך"". 
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 אפלטון והתנ"ך: אומץ מהו

נשבעתי לאבותם לתת -הארץ אשר-העם הזה את-"חזק ואמץ כי אתה תנחיל את
 (. 6)יהושע, א',  להם"

מלבי"ם מפרש: "התחלת התעוררות הגבורה תקרא בלשון חזוק, וקיומה 
 מדתה שהוא אומץ הלב תקרא בלשון אמוץ, וזה גדרם בכל מקום". והת

לב הוא התמדה, אף -ואולם, בדיאלוג "לאכס" של אפלטון נדחית הדעה שאומץ
כי כאן זו אינה סתם התמדה, אלא התמדת הגבורה, אלא שלקטיגוריה זו יכולה 

הלב הוא -להיכנס גם העקשנות. בהמשך הדיאלוג שם נדחית גם הדעה שאומץ
פי שזה -על-דיעת הדברים הבטוחים והמסוכנים, הווה אומר שהוא חכמה, וזאת אףי

בדיוק מה שנאמר מפי סוקרארס בדיאלוג "פרוטאגוראס", שם הוא מבחין אותו 
מהעזה, שיכולה להיות אף ללא תבונה. ובסיום כאן לא ניתנת כל הגדרה אחרת 

 הלב.-למהו אומץ

פעמים שורש זה בעניין יהושע,  אם כך ואם כך, נראה שלא סתם מופיע כמה
שהרי זה עניינו, ואף שהשורש מופיע גם קודם בתנ"ך, לרוב במשמעות של חוזק. 

 כך:

"ויאמר ה' לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם : 32בראשית כה
 מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר"

יך את "ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה ה' אלה: 21דברים ב
 רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה"

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' : 7דברים טו
  אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון".
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 הדעת-אפלטון והתנ"ך: ישוב

  "אין שלום אמר ה' לרשעים".: 33ישעיהו מח

הדעת וסוקראטס דוחה את -"כארמידס" דנים במהו ישוב בדיאלוג של אפלטון
שהרי יש דברים  הדעות האומרות כי זה לעשות כל דבר בסדר נאה ובמתינות,

"לא  -או שזה גורם לכך שמתביישים, שהרי כמאמר השיר  ;שהמהירות יפה להם
וזה אף לא  ;(090ל כתבי אפלטון, כרך א', עמ' טובה היא לגבר נצרך הבושה" )כ

זה לא ידיעה של ו ;ינו לעשות אף בענייניהם של אחריםת את שלו, שכן עללעשו
 והוא מפרט שם יותר, כמובן. -עצמה, שהרי לכל ידיעה יש נושא מחוץ לה 

הדעת -והנה, בתנ"ך, עד כמה שידוע לי, לא מופיע כלל עניין זה של יישוב
מעלה כשלעצמו, אלא תמיד הוא נגזרת ותוצאה של המצב בפועל. כך בפסוק ל

השלום נעדר מחייהם של הרשעים כי יש להם צרות וממילא גם אין להם שלום 
דעת. וכך המנוחה והנחלה הן מצב פיזי למרות שהן -ישוב -ברוחם, הווה אומר 

כלל -גוררות אחריהן גם מצב נפשי. וזה מתחבר ביותר לדרך התנ"ך שמדבר בדרך

על פי שכן מתוארים בו  במונחים של העולם הזה, שמהם נגזרים מצבי הנפש, אף
 מצבי נפש כשלעצמם ואין להכליל. 

עניין נוסף מעניין בדיאלוג זה הוא ההגיון הנאמר, כי כשם שחשוב יותר התיאור 
וזה דבר שאינו מובן מאליו בתרבות היוונית, וגם בתנ"ך יש  -הפנימי מהחיצוני 
 -ק חיצוני וחלקי כך גם הריפוי צריך להיות פנימי וכולל ולא ר -פנים לכאן ולכאן 

וזהו יסודו של הריפוי ההוליסטי כמו זה הנפשי וגרעין הרעיון הפסיכוסומאטי. זהו 
 צד שני של השניות בין החומר והרוח שראינו בתנ"ך. 
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 אפלטון והתנ"ך: ידידות

"ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד : 0שמואל א יח
 ויאהבו יהונתן כנפשו". 

לפני שהוא  -טון בדיאלוג "ליסיס" מגיע למסקנה האחרונה בקשר לידידות אפל
כי "אם ידידים הנכם, איפוא, זה לזה,  -דוחה גם אותה ונשאר כהרגלו עם כלום ביד 

משתייכים אתם איש לרעהו באיזה אופן שהוא מטבע בריאתכם" )כל כתבי אפלטון, 
 (. 313כרך א', עמ'

יהונתן  -ן? זה כמו זה הצילו את ישראל לבדם מהו הצד השווה בין דוד ויהונת
מול מצב פלישתים )שמואל א, יד( ודוד מול גוליית מייצגם )שמואל א, יז(. זאת 
כנראה הסיבה מדוע נקשרה נפש יהונתן בדוד. לכן גם נאמר, כי יהונתן אהב את דוד 

 (. 09 )ויקרא, יט', "ואהבת לרעך כמוך" -, אולי גם כפרפרזה על הכתוב "כנפשו" -

אהבה דומה בין גיבורים אנו מוצאים במיתוס המסופוטמי הידוע "עלילות 

בדמות אהבת אנכידו וגלגמש, וגם שם אהבתם משווה לאהבת אישה:  19גלגמש"
עלילות,/ ואתה כמו ]אשה אליו[ תשתוקק,/ ותאהבנו כמו -"באשר שם גלגמש רב
 ים.( והעניין חוזר גם במיתוסים נוספ089את נפשך" )שם, עמ' 

 

"רבים, איפוא, האנשים שאויביהם אוהבים אותם  -לפני זה כותב אפלטון 
וידידהם שונאים אותם אותם, והנם ידידי אויביהם ואויבי ידידיהם, אם ידיד הוא מה 

 (. 098שנאהב, ולא מה שאוהב" )שם, עמ' 

"לאהבה את : 7וגם זאת אנו מוצאים בדוד, שיואב מתריס כלפיו: שמואל ב יט
לשנא את אהביך כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים כי ידעתי היום כי שנאיך ו

                                                 
אנתולוגיה משירת המזרת הקדום, עם עובד,  –ראה: ש. שפרה ויעקב קליין, בימים הרחוקים ההם  19

 .3101ת"א, 
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יש  -כאן גם הזכרה ראשונית  לא אבשלום חי וכלנו היום מתים כי אז ישר בעיניך".
של עניין האהבה לשונא, הידוע לנו טוב  -עוד במקרא חובת העזרה לחמור שונאך 

 מהנצרות.

בהיפוך, שהאויב הוא השנוא ולא ולגבי העניין השני, כמו שהוא גם אומר 
"ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה : 9שמואל ב ה -השונא, אנו מוצאים, שוב בדוד 

יבסי ויגע בצנור ואת הפסחים ואת העורים שנאו נפש דוד על כן יאמרו עור ופסח 
ומעניין שהכתיב הוא שנאו, כאילו הם שנאו אותו. באותו אופן  לא יבוא אל הבית".

אותו אדם מוצא  -'מוצא חן בעיניי', שאפשר לקרוא אותו כפשוטו  -י יש את הביטו
 בעצמו חן ויופי בתוך העיניים שלי ועל כן אני מחבבו. 

ענייני חיבה וידידות אנו יכולים, איפוא, ללמוד מדוד בעיקר. הוא אשר גם היה 
נאמן ללכיש מלך גת הפלישתית עד כדי כך שהיה נכון להילחם שישראל בראשות 

ל, אם למעשה ואם כביכול, והוא אשר קבע את החוק שחלק הההולך למלחמה שאו
 חלק היושב על הכלים כדין האחווה.
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 אפלטון והתנ"ך: לדעת שאינך יודע

 למדתי חכמה ודעת קדשים אדע"-בינת אדם לי. ולא-"כי בער אנכי מאיש ולא
 (. 3-2)משלי, ל', 

לפני בית הדין ששפט אותו, ב"אפולוגיה" של אפלטון, הוא נאומי סוקרטאס 
לפני ואחרי פסק הדין, ממצה סוקרטאס את השקפת עולמו כשהוא אומר, שבעוד 

הוא יודע שאינו יודע. נראה לי  -אחרים נראה להם שהם יודעים בעוד אינם יודעים 

אביב. זאת היא הענווה -שהכתובת הזו חקוקה על הרצפה בכניסה לאוניברסיטת תל
 על גבולותיך האנושיים. וידיעת עצמך האמיתית 

באותו אופן מדבר אגור בן יקה בפסוקים המצוטטים למעלה. ומעניין לראות 
כך. ללמדך -שלמרות הצהרתו הפותחת הזו הוא אומר דברי חכמה רבים מיד אחר

 ערך. -שהענווה אינה אומרת, כמובן, פחיתות

 , לרוב ביחס לה': "אין חקר"באופן דומה מופיע הביטוי 

"הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' בורא קצות הארץ לא : 39ישעיהו מ
 ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו" 

 "גדול ה' ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר" : 2תהלים קמה

 "עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר": 8איוב ה

 "עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר": 01איוב ט

 רום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר". "שמים ל: 2משלי כה

 :"מי יודע" -ובקהלת בעיקר אנו מוצאים ביטוי נוסף 
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"ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי : 08קהלת ב
 תחת השמש גם זה הבל"

"מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא : 30קהלת ג
 למטה לארץ"

"כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל : 03קהלת ו
 אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש"

"מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו : 0קהלת ח
 ישנא". 
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 אפלטון והתנ"ך: קבלת הדין

העם לאמר -כל-השרים ואל-ויאמרו הכהנים והנבאים אל 00"ירמיה, כו': 
ויאמר  03העיר הזאת כאשר שמעתם באזניכם. -מות לאיש הזה כי נבא אל-משפט

-הבית הזה ואל-העם לאמר יהוה שלחני להנבא אל-כל-השרים ואל-כל-ירמיהו אל
ועתה היטיבו דרכיכם ומעלליכם  02הדברים אשר שמעתם. -העיר הזאת את כל

ואני הנני  03בר עליכם. הרעה אשר ד-ושמעו בקול יהוה אלהיכם וינחם יהוה אל
-ממתים אתם אתי כי-אך ידע תדעו כי אם 09לי כטוב וכישר בעיניכם. -בידכם עשו

ישביה כי באמת שלחני יהוה עליכם -העיר הזאת ואל-דם נקי אתם נתנים עליכם ואל
  הדברים האלה".-לדבר באזניכם את כל

מכוס  בדיאלוג של אפלטון "קריטון" סוקרטאס מסביר, שעדיף לו לשתות
פי חוקי המדינה ואין זה מן הדין -התרעלה מאשר לברוח לגלות, שהרי הוא חי על

הוא מקבל על עצמו את  -לעשות עוול גם כאשר נעשה לך עוול, לדעתך. כלומר 
 הדין, כידוע לרוב. 

רוח, כאשר הוא -והנה גם אצל ירמיה נביא ישראל אנו מוצאים את אותו הלך
 תוצאות גם אם הן יכולות להיות מוות. אומר את דבר ה' בלי התחשב ב

 מקרה נוסף דומה:

-ארץ יהודה ואכל-לך אל-עמוס חזה לך ברח-ויאמר אמציה אל 03"עמוס, ז': 
מלך הוא ובית -תוסיף עוד להנבא כי מקדש-אל לא-ובית 02שם לחם ושם תנבא. 

-ינביא אנכי כ-נביא אנכי ולא בן-אמציה לא-ויען עמוס ויאמר אל 03ממלכה הוא. 
ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא  09בוקר אנכי ובולס שקמים. 

ישראל ולא תטיף -יהוה אתה אמר לא תנבא על-ועתה שמע דבר 06עמי ישראל. -אל
אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו -לכן כה 07בית ישחק. -על

ראל גלה יגלה מעל אדמה טמאה תמות ויש-ואדמתך בחבל תחלק ואתה על
  אדמתו".
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 ואולם אליהו בורח מפני אחאב פעם אחת. 
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 אפלטון והתנ"ך: חסידות

 "כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת". : 01תהלים טז

מהי חסידות?  -בדיאלוג של אפלטון "אותיפרון" הוא מנסה לענות על השאלה 
י שצריך, שהרי הוא בדרכו לתבוע תחילה אותיפרון אומר שזוהי תביעה למשפט מת

 -את אביו על רצח אדם זר, אך סוקרטאס עונה לו שבודאי זה אינו רק זה. אם כך 
וכאן נעוץ הבדל  -אהוב לאלים, אך הרי הם נלחמים זה בזה, לפחות אצל היוונים 

מה שכולם מסכימים לו לפחות, אך האלים אוהבים  -גדול בינם ובין התנ"ך. אם כך 
ובכן, מהי? סוקרטאס  -ת בגלל שהיא חסידות וכך אנו חוזרים לשאלה את החסידו

טיפול באלים, או שירות  -צדק, אך הוא רק חלק החסידות. אם כך  -בעצמו מציע 
זה שוב  -לאלים, שזה מתן להם וקבלה מהם, אך הרי אנו רק מקבלים מהם, וכלומר 

וכך אנו נשארים, חוזר במעגליות לטענה שזה מה שאהוב לאלים, שכבר דחינו. 
 כרגיל, עם כלום )אותיפרון ממהר למשפט ואין לו זמן להמשיך ולהתדיין(. 

ואני יוצא מתוך הנחה שהמושג הזה מתורגם  -גם בתנ"ך החסידות מופיעה 

כמו בפסוק המצוטט למעלה. ומה הגרסה העברית לפחות יכולה לסייע  -כהלכה 
סיד הוא של מישהו, הולך בעקבותיו ח -לנו? ובכן, ראשית, מצוין "חסידך", כלומר 

עובד אותו בקרבנות  -כך נהוג לפרש את המושג היום, או  -ומנסה לחקותו 
זה נגזר מהמילה 'חסד' ומעניין מספיק שלפי גזרת המילה  -ובמנחות. שנית 

מי שעשוי להיעשות לו חסד, או מי שיש לו  -המשמעות של 'חסיד' צריכה להיות 
פי שברגיל הכוונה היא מי -על-מעם האל, כנראה, זאת אף - חסד, כך נראה לי, והוא

שעושה חסד בעצמו. אם כך, זה קרוב למדי לאותה הגדרה עצמה אותה סוקרטאס 
 דוחה. 
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 אפלטון והתנ"ך: רטוריקה

 "וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין".: 2במדבר כד

אם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על "ואלה דברי דוד האחרנים נ: 0שמואל ב כג
 משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל". 

בדיאלוג של אפלטון "גורגיאס" דנים בעיקר במהי רטוריקה והאם היא טובה או 

רעה. נפרט מעט את הדיון: תחילה נאמר כי רטוריקה היא דיבור, אך לא כל דיבור 
. כך שאנו רואים שההגדרה אלא שידול, אך לא כל שידול אלא בעניין הצדק והעוול

המביא לידי אמונה ולא ידיעה  -ידי הרחבתה. ועוד הגבל -מצטמצמת על
"אתה : 29דברים ד -מול  "ויאמינו בה' ובמשה עבדו": 20שמות יד -)במקורותינו 

(. הנואמים הם היועצים, ואפשר הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו"
יטור, נאמר, צדיק. אך סוקרטאס אומר שבעיניו להשתמש בזה לרעה או לטובה. הר

בקיאות מתוך ניסיון, הגורמת הנאה ועונג. כמו שבישול  -אין זו אמנות כלל, אלא 
אינו אמנות, אלא אפילו חנופה. וזהו חלק מגונה ממדע המדינה. כך גם קוסמטיקה 

 וסופיסטיקה. גם אין בזה כוח, כי זה ללא בינה. אז אומר סוקרטאס בהתפתחות
פי צדקתך )ובמקורותינו -הדיון, כי טוב לסבול עוול מלעשות עוול, אתה מאושר על

, עול ועוול הם מאותו השורש(. "טוב לגבר כי ישא על בנעוריו": 37איכה ג -אולי 
הוא מסכן גם כשלא ייתן את הדין  -והרי יש מעוול ומאושר הוא עונה  -ולשאלה 

נאה וטוב, רע  -דין. פולוס אומר מאלים ואדם ואף יותר מאשר אם ייתן את ה
פולוס עונה בשם כל האנשים כאילו, מה שהיום  -הך )ונציין -ומגונה, אינם היינו

כך שיש הבדל בדיאלוג בין הרצוי -היה מצריך סקר אולי, וכן אומר סוקרטאס אחר
קלקלת  -הבדל בין הנאה והתועלת, יופי הדברים ושימושם. ועוד  -והמצוי(. ונענה 

יא מגונה ורעה ביותר, לעומת עוני ומחלה. הדין פוטר מעוול כשם הנשמה ה
ממחלה. ועדיף לא להזדקק לרפואה כלל. קאליקלס אומר שסוקרטאס  -שרופאים 
סבילת עוול כעבד חרפה היא ומגונה  -פי החוק והטבע לחלופין, ואומר -שואל על

"יד חרוצים : 33משלי יב -לגבר, דין הצדק שימשול הנעלה )ובמקורותינו קרוב לזה 
ככישופים  -(. כבלי החוק הם כנגד צדק הטבע והכתבים תמשול ורמיה תהיה למס"

טובה רק במידה ובגיל הנעורים )נראה לי שזו  -ולחשים, ופילוסופיה בכלל 
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"כל אחי רש שנאהו : 7משלי יט -הביקורת המוטחת כלפי 'מרדף האמרים' בפסוק 
אם הנעלה הוא  -(. סוקרטאס עונה המה" אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא

משחק במילים, הנבון שולט ברבים.  -דעתם הפוכה משלך. ונענה  -פי הרבים -על
להגדיל התאוות, לא להיות כעבד.  -ואין צורך להיות מיושב בדעתך, אלא ההפך 

מאושר?  -משל לחבית נקובה, שאינה מתמלאת לעולם. והמתגרד  -ושוב סוקרטאס 
 -ינן טובות )כדוגמת תאוות הבשר של ישראל במדבר, למשל(. ונענה יש הנאות שא

אין טוב ורע  -לב השונים הם? ועוד -וידיעה ואומץ -הך. ועונה -נעים וטוב זה היינו

ביחד, אך כן בסיפוק הרעב )וכאן לדעתי אינו מדייק, שכן ההנאה שבאוכל באה לא 
יש  -עים שונה מהטוב. ועוד כן הנ-כדי הרעב, אלא מיד אחריו, מחליפתו(. על-תוך

אויל שמח וחכם עצוב ובמידה שווה שמחים ועצובים כולם. אז מודה קאליקלס, כי 
יש הנאות טובות ויש רעות. חזרה לדיון: יש התעסקויות שפניהן להנאה ויש לטוב, 

רטוריקה היא לשם  -בישול ורפואה, רטוריקה ופילוסופיה, בהתאמה. כלומר  -כמו 
המכיר אתה רטוריקן שהטיב?  -יש שני סוגים שלה. ועונה  -ונענה  הנאה ולא לטוב.

לתאוות אולי. אז קאליקלס מסרב להמשיך בשיח וסוקרטאס ממשיך בעצמו,  -כן  -
תוך שהוא חוזר לדברים הראשונים )אם טוב הדבר ואם רע, שהרי אפשר לראות בזה 

)דבר המוכר לנו  לחי אינו דבר מגונה-לחטוף סטירת -גם סוג של התחמקות( כמו 

ואתה  -השלטון. ושואל  -מן הברית החדשה, המאוחרת יותר(. ומונע עוול 
קאליקלס הועלת למישהו? ומביא כדוגמא את פריקלס שנחשב נואם טוב ואומר 
שגם הוא הרע בעצם וכן דומיו )ונאמר כי גם כאן חלשה טענתו, שהרי יש נואמים 

 שהועילו, כמו מרטין לותר קינג, למשל(. 

בקצרה, סוקרטאס מתנגד לרטוריקה. ומה בתנ"ך? מעניין שרק בשני אנשים 
בבלעם ובדוד, ושני אלה לא היו לגמרי  -מלבד 'נאום ה'' המוזכר רבות  -נאמר נאום 

פי -נביאים, בלעם היה 'קוסם' ודוד 'נעים זמירות ישראל', אף כי אמר דבריו על

לעם היה נביא לעמים גדול הקודש ואף כי יש אומרים שב-המסורת והכתוב ברוח
ממשה או שווה לו. ועוד מעניין, כי המילה המקבילה לנאום בפסוק הראשון 

מלשון ממשל, שהוא  -המצוטט למעלה היא משל, ולמילה זו משמעות שנייה 
העניין בדיאלוג שהבאנו. התנ"ך, כך נראה, מתייחס במלוא הרצינות לנאום, אך 

 וים, אחר, של נאום. אולי כוונתו של אפלטון רק לסוג מס
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 לסיום, אולי הנאום הארוך והבנוי ביותר הוא נאום יפתח:

-ארץ מואב ואת-לקח ישראל את-ויאמר לו כה אמר יפתח לא 09"שופטים, יא': 
סוף ויבא קדשה. -ים-כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד 06ארץ בני עמון. 

נא בארצך ולא שמע מלך -מלך אדום לאמר אעברה-וישלח ישראל מלאכים אל 07
וילך במדבר ויסב  09מלך מואב שלח ולא אבה וישב ישראל בקדש. -אדום וגם אל

שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון -ארץ מואב ויבא ממזרח-ארץ אדום ואת-את
סיחון -וישלח ישראל מלאכים אל 08באו בגבול מואב כי ארנון גבול מואב. -ולא

-ולא 31מקומי. -נא בארצך עד-ישראל נעברה האמרי מלך חשבון ויאמר לו-מלך
עמו ויחנו ביהצה וילחם -כל-ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחון את-האמין סיחון את

עמו ביד ישראל ויכום -כל-סיחון ואת-ישראל את-ויתן יהוה אלהי 30ישראל. -עם
גבול האמרי -ויירשו את כל 33ארץ האמרי יושב הארץ ההיא. -ויירש ישראל את כל

-ועתה יהוה אלהי ישראל הוריש את 32הירדן. -המדבר ועד-היבק ומן-ן ועדמארנו
הלא את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו  33האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו. 

ועתה הטוב טוב אתה  39אשר הוריש יהוה אלהינו מפנינו אותו נירש. -תירש ואת כל
בשבת  36נלחם בם. נלחם -ישראל אם-צפור מלך מואב הרוב רב עם-מבלק בן

ידי ארנון שלש -הערים אשר על-ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל
חטאתי לך ואתה עשה אתי -ואנכי לא 37הצלתם בעת ההיא. -מאות שנה ומדוע לא

ולא שמע  39רעה להלחם בי ישפט יהוה השפט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. 
 שר שלח אליו". דברי יפתח א-מלך בני עמון אל
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 אפלטון והתנ"ך: הספד

 09יהונתן בנו. -שאול ועל-הקינה הזאת על-ויקנן דוד את 07"שמואל ב', א': 
-הצבי ישראל על 08ספר הישר. -יהודה קשת הנה כתובה על-ויאמר ללמד בני

-תבשרו בחוצת אשקלון פן-תגידו בגת אל-אל 31במותיך חלל איך נפלו גבורים. 
מטר -טל ואל-הרי בגלבע אל 30תעלזנה בנות הערלים. -תים פןתשמחנה בנות פלש

מדם  33עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן. 
 32חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם. 

מאריות שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו 
עדנים המעלה עדי זהב -שאול בכינה המלבשכם שני עם-בנות ישראל אל 33גברו. 

לי -צר 36במותיך חלל. -איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על 39על לבושכן. 
איך נפלו  37עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. 

  גבורים ויאבדו כלי מלחמה".

וע של דוד על שאול ויהונתן שנפלו בקרב. והנה, בדיאלוג זהו ההספד היד
"מנכסנוס" אפלטון מביא את הספדה של אספאסיה על החללים במלחמה וזוכה 

לתשבחות עליו. כך שרואים שאמנות ההספד הייתה נפוצה בזמנים עברו וחצתה 
 זה שאצל אפלטון ארוך בהרבה יותר -תרבויות. ומעניין להשוות בין שני הנאומים 

וכולל בתוכו עניינים מעניינים שונים, זה של דוד לעומת זאת קצר וממוקד למטרה, 
אך גם הוא מזכיר בקצרה את אמנות המלחמה באופן כללי, עליה היו אמורים להיות 

ספר הישר". -יהודה קשת הנה כתובה על-"ויאמר ללמד בני -אמונים הנופלים בקרב 
"איך נפלו  -פלים גם את כלי הקרב וכמו כן מעניין שהוא מספיד ביחד עם הנו

גבורים ויאבדו כלי מלחמה". אם בימינו יינשא הספד כזה יהיה בכך משום טעם 
לפגם, אך לא כך בזמנו של דוד, כמסתבר. וכעניין אסתטי נוסיף ונאמר, כי התוספת 

, 08הזו אינה מופיעה בפעם הראשונה שחלקו הראשון של הפסוק מופיע, בפסוק 
 דבריו נזכר המחבר בתמונה הכוללת.  כאילו רק בסוף
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 אפלטון והתנ"ך: בנוגע לשלמות

האם אפשר ללמוד כיצד להגיע  -בספרו של אפלטון "מינון" הוא דן בשאלה 
לשלמות, לא לפני שהוא דן ארוכות בשאלה הבסיסית מהי בכלל שלמות. בהמשך 

תן ללמד את האם ני -הדברים הוא מביא כדוגמא לדעה והיפוכה בנוגע לשאלה זו 
 את האלגיות של תיאוגניס.  -השלמות או לא 

 מצד אחד כתוב שם:

"שב אל שולחן גבירים, אשר למו העוז והכוח; רק עמהם התהלך, חן בעיניהם  
-מצא. כי מטובים דברי טעם תלמד ומהם תוסיף דעת; אך בחברת פחותים גם חכם

 לב יטומטם". 

 ומצד שני כתוב שם:

כי אז, אומר הוא, היכולים לעשות  -גבר לנטוע," -ה בלב"לו רק היה בכוחנו בינ
 "מה רב גמול פעלם, עושר בינתם מה עצום!". –זאת 

  –וגם 

אם ציית לדברי תבונה; אך בכל -"אז מאדם משובח לא יצא בן מגונה, כי
 לימודיך איש מגונה לעולם לא תעשה משובח". 

 

 עתה, אותו דבר והיפוכו מופיע אף בתנ"ך:

  –מצד אחד 

 "הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע".: 31משלי יג
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 –ומצד שני 

"אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו : 33משלי כז
 )למשל(.  אולתו"

אפשר או -ללמד דעת בצורה אקטיבית אי -ומה התשובה לסתירה זו? אולי 
ם ובחברתם וקבלת השפעה קשה, אך בצורה פסיבית, תוך כדי הסתופפות בצל חכמי

: 07משלי כב -אפשר ללמד דעת? ומה עם -זה אפשרי וקל. אך האמנם אי -מהם 

, למשל? נראה שכל היהדות "הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי"
מבוססת על הדעה, כי אפשר ללמד דעת, אם כי עדיין אין זה אומר שאפשר ללמד 

שהנביאים קיבלו את השראתם  -הדות שלמות, כמתבקש. והרי גם זה מצוי בי
ידי לימוד, אם כי הרמב"ם אומר שהיו עוסקים כל ימיהם -ישירות מלמעלה ולא על

האם האדם נולד חכם או שהוא לומד זאת  -בהכנות ובלימוד. וזה גם קשור לשאלה 
שאדם נולד עם 'הכנה' לחכמה, אך הוא  -עם השנים, שהרמב"ם עונה אף לשאלה זו 

בכל מקרה, רק שאולי הוא יתקשה בכך יותר. אפלטון, על כל פנים, יכול ללמוד 
אל ואינה ניתנת ללימוד, אך נימוקו העיקרי לכך -מגיע למסקנה שהשלמות היא מתת

-ובטענה זו יש, לדעתי, טעם -שאין בנמצא מורים ותלמידים לכך  -הוא אמפירי 
מיהם היו הסופיסטים, לפגם, שכן בימינו ניתן למצוא מורים ותלמידים כאלו, ואף בי

 אלא שאפלטון פוטר אותם בלא דבר. 
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 אפלטון והתנ"ך:  היומרה לדעת הכול

אמר -אדם אמר לנגיד צר כה-בן 3יהוה אלי לאמר. -ויהי דבר 0"יחזקאל, כח': 
אדני יהוה יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם 

 3סתום לא עממוך. -הנה חכם אתה מדנאל כל 2אל ותתן לבך כלב אלהים. -ולא
ברב חכמתך  9בחכמתך ובתבונתך עשית לך חיל ותעש זהב וכסף באוצרותיך. 

  ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך.

לכן הנני מביא עליך  7לבבך כלב אלהים. -לכן כה אמר אדני יהוה יען תתך את 6
לשחת יורדוך  9ללו יפעתך. יפי חכמתך וח-זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על

-האמר תאמר אלהים אני לפני הרגך ואתה אדם ולא 8ומתה ממותי חלל בלב ימים. 
 זרים כי אני דברתי נאם אדני יהוה". -מותי ערלים תמות ביד 01אל ביד מחלליך. 

כאן מסופר על מלך צור, שהיה חכם גדול, אך בכל אופן חטא בכך שלא ידע 
לבו כלב אלוהים. דבר דומה מסופר לנו אצל הנביא על שיש גבול לחכמתו ושם את 

פרעה. והנה, בדיאלוג של אפלטון "אותידימוס" מסופר לנו על שני חכמים, 
 איותידימוס ודיוניסודורוס, שאף הם לא ידעו לשים גבול לחכמתם, וכה מגולל שם:

"מי הם אותם שלומדים: החכמים או השוטים?" )כל כתבי  -תחילה הם שואלים 
"וכי לומדים הלומדים את אשר הם יודעים  -(, ומוסיפים 368לטון, כרך א', עמ' אפ

(. כל תשובה תסתר. אם כך, עונה סוקרטאס, זהו 371או את שאינם יודעים?" )שם, 
כולם רוצים לחיות בטוב,  -יש שני סוגי למידה, ומוסיף  -זאת -משחק בעצם, ובכל

ימוש נכון בטובות, ולחכמה צריך ומזל הוא חכמה בעצם, נהיה מאושרים מתוך ש
אם רוצים אתם לשנות  -לימוד. ואומרים שני החכמים )אחד מהם מדבר בפועל( 

 -ידי לימוד בעצם רוצים אתם שיאבד כפי שהוא כעת. ועוד הם מוסיפים -אדם על

היודע דבר אחד יודע את  -אפשר כלל לשקר, כי הכול בנמצא. ואומר קריטון -אי
להיות יודע ושאינו יודע יחדיו. סוקרטאס מודה לחכמתם, ואולם  הכול, כי אינך יכול

לי נראה שכל הקטע בא להראות איך החכמה, או ההתחכמות, יכולה להוביל אותך 
אדם אינו יודע הכל ולומר זאת זה  -גם למחוזות בלתי סבירים בעליל. ולעצם העניין 

נו יודע על מה לצאת כנגד גישתו המסורתית של סוקרטאס, שמראה שרב מה שאי
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שהוא יודע. או האומנם כך הוא? אולי הכוונה היא, כי האדם בעצם יודע בתוכו את 
וזה מתאים לדעת סוקרטאס, שאומר שכל למידה היא רק  -כל מה שהוא צריך לדעת 

היזכרות. וכן ביהדות ידוע הנאמר על העובר במעי אימו, שיודע הוא את כל התורה 
והנה בכל זאת שוכח הוא את  -מכה על מקום שפמו כולה, עד שבא מלאך בלידתו ו

תלמודו, ואילו שני אלה טוענים, כי הם בקיאים בכל המלאכות ממש. וכן בהגדה של 
 -"ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה..."  -פסח נאמר 

י אין זאת זה מתחיל בביטוי מגביל, וגם אם אפשרות כזו נלקחת בחשבון הר-ובכל

הכול. ומתרבות יוון ידוע לנו על דידלוס שחטא בהיבריס, גאווה, -משמעה ידיעת
 שנשרף מהשמש בעת מעופו.  -ועונשו היה 
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 אפלטון והתנ"ך: מקור השפה

"ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה : 31בראשית ב
 ולאדם לא מצא עזר כנגדו". 

מוזכר כאן בהא הידיעה, קורא לכל דבר בשמו האדם, הוא אדם הראשון, ש
פי מהותו של כל דבר. גם במקומות -והמסורת או הקבלה אומרת שנתן שם על

פי המהות -אחרים בתנ"ך אנו יכולים לראות הרבה פעמים ששמות ניתנים על
 ובשיטה זו נוקט אף האל עצמו, למשל בשינוי שמו של אברהם מאברם.

  

"כל דבר ודבר נכון לו  -"קראטילוס" קרטילוס אומר והנה, בדיאלוג של אפלטון 
( ועל זה ניסוב כל הדיאלוג: 900שמו על פי טבעו" )כל כתבי אפלטון, כרך א', עמ' 

סוקרטאס אומר, כי לדברים יש הוויה קיימת, שאינה כרוכה ביחסם אלינו, שהרי אם 
ז הוא מנתח והמחוקק קבע את השמות. א -כולם שווים אין נכון יותר ונכון פחות 

את מוצא השמות, אך לבסוף הוא מגיע אל היסודות של המילים. הוא מעלה את 
שחייבים להפריד  -( ודוחה זאת, אלא 969חיקוי קול הוא" )שם,  -"שם  -הטענה כי 

האלים קבעו, או נכרים, או  -התנועות והאותיות. כמו כן אין לנקוט תירוצים כמו 
 המילים חלקן נקבעו יפה וחלקן לא.  -קדמונים, אלא לתת חשבון. וחותם 

 -גזירת המילים ממילים בסיסיות יותר ידועה לנו מן הבלשנות, אף כי נראה 
כי סוקרטאס מפריז בניתוחיו, ואולם להסבר מקורן הראשון  -ואינני דובר יוונית 

 -קצרה ידינו מהגיע ורק הקבלה מתייחסת לכך. גם אני ניסיתי להתייחס לכך בספרי 
ת הבניין" והרוצה יעיין שם. ועוד יש לתת את הדעת על החלוקה לשפות "יסודו

 שונות. התנ"ך המתייחס לכך כידוע בסיפור על מגדל בבל.

מדוע כורך הכתוב למן ההתחלה את הקריאה בשם ואת  -וחידה לחוד היא 
 בריאת האישה?
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 אפלטון והתנ"ך: נצחיות הנשמה

א למעלה ורוח הבהמה הירדת היא "מי יודע רוח בני האדם העלה הי: 30קהלת ג
 למטה לארץ".

 

נראה כאילו גם בתנ"ך עדיין לא מוכרע לגמרי לאן הולכות הנשמות לאחר 

המוות. והנה, אפלטון בדיאלוג "פידון" דן במושג הנשמה. תחילה הוא מדבר נגד 
הפילוסוף  -ההתאבדות, אף כי הוא טוען שהפילוסופים רוצים למות, או ליתר דיוק 

כן הוא אינו פוחד מהמוות. ביהדות אנו מוצאים -ק בגופו אלא בנשמתו ועללא עסו
 -'ממית עצמו באוהלה של תורה'. וממשיך בהוכחה לקיום הנשמה  –בקירוב 

הדברים מתהווים מתוך היפוכיהם, החיים מהמוות והמוות מהחיים. הנשמה בלתי 
ולותיו של נראית ונצחית והיא מתגלגלת שוב בעולם בבעלי חיים בהתאם לפע

לא ניתן לאדם שלא עסק בפילוסופיה, ושלא  -האדם, "ואילו להגיע לדמות אלים 
נסתלק בטהרה גמורה, אלא לחובב החכמה בלבד" )כל כתבי אפלטון, כרך ב', עמ' 

כן יש לחשוש לאובדן -(. מנגד נשמע פקפוק בקיום הנשמה, אין הוכחה ועל33
שונאי שיחות פילוסופיות, שלא לומר  -רק שלא נהפוך מיסולוגים  -גמור. ונענה 
ומסקנה שלא.  -שונאי אדם. ומתחיל דיון, האם הנשמה היא הרמוניה  -מיזנטרופים 

ודיון אודות הסיבה, ועל ניגודים שאינם עולים בקנה אחד. עד המסקנה: "החי יחיה 
(. והנשמה לא תקבל אף פעם את ניגודה 73"נשמה" )עמ'  -מה?"  -בהיכנס אל גופו 

דרך. הארץ -יש דרכים רבות להגיע לשאול ולא אחת, שהרי יש מורי -מוות. ועוד ה -
"הישב על חוג : 33ישעיהו מ -)ובתנ"ך  -( 78עגולה ולא נשענת על דבר )עמ' 

(. ומפליג בתיאור הארץ שמבעד לשמים, שהיא כיחס הארץ לקרקעית הים, הארץ"
 עדן שבעולם הבא. -ן גןמעי -אפשר לדמיינה, ולשם מגיעים המתים -אי -כלומר 

גם בו לבסוף הרי יש הכרעה מאת אותו מחבר ששאל את  -ושוב לתנ"ך 
"וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר : 7השאלה: קהלת יב

עפר -"ורבים מישני אדמת: 3. ועוד יותר מזה, מאת מחבר אחר: דניאל יבנתנה"
  עולם". יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון
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אפלטוניסטים היהודים הסתמכו על ספר זה, וכן הפילוסוף -לבסוף, הניאו
היהודי המשכיל משה מנדלסון כתב בהסתמך על דיאלוג זה את ספרו "פעדאן" על 

 הישארות הנפש.
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 אפלטון והתנ"ך: ארוס

 "מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים": 7שיר השירים ז

ות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את "השבעתי אתכם בנ: 3שיר השירים ח
 האהבה עד שתחפץ"

"שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה : 6שיר השירים ח
 קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה"

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה : 7שיר השירים ח
  בוזו לו".אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז י

בדיאלוג של אפלטון "המשתה" דנים בארוס, הוא אל האהבה, או התשוקה, 
 והנוכחים נואמים את נאומיהם אודותיו:

פידרוס אומר, שארוס הוא העתיק והנכבד שבאלים. פאוסאניאס אומר, שתמיד 
שמימי  -נמצא ארוס בצד אפרודיטי, אלת האהבה, וכי יש שני סוגים מכל אחד 

דבר על מאהבים נערים ועל אגודות רעים מרוח הארוס וטוען, כי יפה וארצי. הוא מ
 להיענות לטובים בדרך טובה.

אריכסימאכוס אומר, כי ארוס נמצא בכל ויש ארוס לבריא ולחולה. אריסטופאנס 
אנדרוגינוס. צורת האדם  -אומר, כי פעם היה גם מין שלישי מעורב מזכר ונקבה 

גליים ושני פרצופים שווים לצדדים שונים בראש ר 3-ידיים ו 3הייתה עגולה ולו 
אחד. הם נלחמו באלים וזאוס החליט לחצותם לשניים. כל חצי התגעגע לחציו 

השני. רוב המנאפים מהמין הזה. הנחתך מאישה נמשך לאישה והנחתך מגבר נמשך 
לגבר. והתשוקה לשלמות זו נקראת ארוס. "המין האנושי יהיה מאושר אם נביא את 

 (. 006לכלל שלמות" )כל כתבי אפלטון, כרך ב', עמ' האהבה 
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אגאתון אומר, כי ארוס מאושר, צעיר וענוג. הוא אינו עושה עוול ולא נגרם לו 
עוול והוא אינו נזקק לאונס בפעולותיו. גדול ביותר חלקו בישוב הדעת, כי הוא גובר 

כוחו  על התאוות. וכן הוא אמיץ לב וחכם. הוא הופך אנשים למשוררים וכן
באומנויות. סוקרטאס אומר, כי יאמר את האמת על ארוס, כפי ששמע מפי אישה 

כלום והוא משתוקק למה -חכמה בשם דיוטימה. ארוס הוא אהבת משהו ולא לא
הוא אהבת יופי, החסר לו, וכן הטוב. אך אין זה אומר שהוא רע ומכוער,  -שחסר לו 

תמותה. הוא בנם -גדול, בין אל ובןהסברה הנכונה. ארוס הוא דימון  -כי יש אמצע 

של שפע ועניות. הוא עוסק בחכמה, שבה עוסקים מי שנמצאים בין הכסילות 
 והחכמה. הוא שואף להולדה ופרייה ביפה, משום שזה האלמוות לבן התמותה.

אלקיביאדס שהגיע מאוחר מדבר על סוקרטס, שאינו דומה לאיש, אלא לסילינים 
וחכים בתחילה, אך הם עמוקים. הוא מערים ולמעשה ולסאטירים. דבריו נראים מג

 תחת אשר יהיה מאהב הוא נעשה לאהוב. 

אנו רואים, אם כן, כי הארוס נתפש ככוח גדול, אשר אינו מדבר רק על אהבה 
 -על כל התחברות בטבע, ויותר מזה  -רומנטית, אלא אף על אחוות רעים, יותר מזה 

ת האהבה בצורה המובהקת ביותר הוא על אהבת החכמה. בתנ"ך, הספר שמתאר א
שיר השירים, המצוטט למעלה, וגם אותו פירשו חכמים כמדבר על אהבתם של ה' 

במשמעות מורחבת יותר. ואכן, מי שיבדוק ימצא את המילה  -וכנסת ישראל, כלומר 
וזאת  -אהבה בתנ"ך כמתארת הן יחסי רומנטיקה ורעות והן יחסים בין אדם ואלוהיו 

"ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך : 9דברים ו -ן האדם לאלוהים, ככתוב הן ביחס בי
: 3מלאכי א -, והן ביחס בין אלוהים לאדם, ככתוב ובכל נפשך ובכל מאדך"

"אהבתי אתכם אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו הלוא אח עשו ליעקב נאם ה' ואהב 
 את יעקב". 

הרעיון אותו מבטא עוד יש לציין, כי בחכמת הנסתר היהודית, בקבלה, ידוע 
אצל אפלטון אריסטופאנס, בדבר חציית האדם המחובר משניים לשני חלקים, 
ורעיון זה נקרא 'הנסירה'. מוצאו מפירוש המילה "צלע" המוזכרת בתיאור בריאת 

 האישה כצד ולא כאיבר זה. 
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ועוד יש לציין, כי המבדיל על כל פנים בין שני הטקסטים הוא היחס לאהבה 
שמקבלת לגיטימציה אצל היוונים, אך לא אצל היהודים, אף על פי מינית, -החד

מיניים כדוגמת אהבת דוד ויהונתן, אך לא -שגם כאן מופיעים יחסים הדוקים חד
 אפלטונית.  -כן יש לראותה כ... נו טוב -נכתב שהייתה זו אהבה מינית ועל
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 אפלטון והתנ"ך: המדינה, שאלת הצדק

ף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נתן "צדק צדק תרד: 31דברים טז
  לך"

 ספרו של אפלטון "פוליטיאה )סדרי המדינה(" מחולק לעשרה ספרים, נפרטם: 

"צדק הוא... להשיב לכל אדם את שחייבים לו" )כל כתבי  –ספר א': נטען 

להטיב לידידים ולהרע  –את הראוי לו, כלומר  -(, כלומר 069אפלטון, כרך ב', עמ' 
במה מועיל הצדיק? בייחוד בימי שלום, אם לא בימי מלחמה.  –אויבים. אך ל

"מן הצדק להזיק לרשעים, ולעזור לצדיקים" )שם,  –ומשווה הצדיקות לגנבה. או 
"שידיד הוא מי שנראה הגון" )שם(.  –דווקא לידידים. שינוי הגדרה -( ולאו071עמ' 
נמצא  –( )האומנם?(. על כן 070' "אנשים שניזוקו יהיו רשעים יותר" )שם, עמ –אך 

כנראה לא אמר זאת סימונידס  –שאין זה פעלו של הצדיק להזיק לשום אדם. על כן 
לאחר שמטיח  –החכם, אלא איזה עשיר בעל כוח רב, או רודן. תראסימאכוס 

"הצדק אינו אלא תועלתו של מי שחזק יותר" )שם,  –בסוקרטס שאינו אומר דבר 

המושלים עשויים  –ועלתו של השלטון הקיים. סוקרטס ת –(, כלומר 079עמ' 
האם מן הצדק לשמוע להם?  –לטעות ולחוקק מה שלא לתועלת להם, ואז 

אתה  –כוונתו הייתה לאותו דבר בו רואה החזק תועלת לעצמו, ואז  –קליטופון 
מן הצדק לשמוע להם. אך לא כך נאמרו הדברים, והאם כך תאמרם עתה?  –מסכים 

כל מדע  –בדרך אחרת  –ל בשעה שטועה כמו אינו מושל. סוקרטס לא! והמוש
הרועה דואג לצאן  –מבקש את תועלתו של החלש ממנו )עליו הוא חולש(. ונענה 

לתועלת עצמו. ובכל מקום מקופח הצדיק ונשכר הרשע. והעוול הוא יתרון ותועלת 
וך הכרח. למושלים יש שכר וכבוד ואולם המושל הטוב מושל מת –עצמו. סוקרטס 

הצדיק רוצה להיות יותר  –אך נעיין בטענה כי חיי הרשע עולים על חיי הצדיק 
יותר מהצדיק והרשע. והמוסיקן הטוב רוצה להיות רק  –מהרשע בלבד, והרשע 

'קנאת סופרים תרבה חכמה'(. אך גם אמרנו  –יותר מחסר המוסה )האומנם? והרי 
ול סכלות, אך יש עוד להוכיח זאת שעוול יש בו חוזקה, אלא שאין זה כך אם העו

–בדרכי כך ובדרכך אחרת. –אחרת: האם מדינה תגיע לכוח בצדקה או בעוול? 
בעוול אין יכולת לפעול דבר בצוותא. פעלו של כל דבר הוא אותו פועל שרק הוא 
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הרי שהצדקה היא סגולתה הטובה של הנשמה, שלחיות היא פעלה.  –בלבד יבצענו 
 יה חיים טובים. אך עדיין איננו יודעים מהו צדק. על כן האיש הצדיק יח

"צדיק אתה ה' כי : 0ירמיהו יב -בתנ"ך דנים בדברים דומים: כך ירמיהו שואל 
 אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד"
וכך כל ספר איוב דן בשאלת צדיק ורע לו והשלכה. בנוגע להגדרת הצדק כהטבה 

 -, ומנגד "היטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם": 3תהלים קכה -בים נאמר לטו
 -, אך גם נאמר "הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט": 30תהלים קלט

וזה כבר מתקרב  – "בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך": 07משלי כד
 ון. לדרך הנצרות, הסוברת הטבה גם לאויבים ולכל, כסברה שאצל אפלט

האם היש טוב בשל עצמו ולא בשל תוצאותיו, כגון השמחה  –ספר ב': גלאוקון 
יש שבשל עצמו, יש שבשל תוצאותיו ויש שגם וגם, והצדקה היא גם –וההנאות? 

אך ברצוני לשמוע שבחה  -וגם, אך הרוב רואים אותה כטרחה עם תוצאות. גלאוקון 
ר בין עושי העוול לסובלים הסד –כשלעצמה ועל כן אחדש הדיון: מוצא הצדקה 

אותו להימנע ממנו. שכן לעשות עוול כשלעצמו בלא לתת את הדין זה הטוב ביותר. 

אם כך הצדק אינו מרצון אלא מכפיה. יש לבחון כל אחד כשנבודד המעשה עצמו 
בלי השם הטוב או הרע הנובע ממנו ואז נראה, כי אין לשאוף להיות צדיק אלא 

ף להיות רשע. וכן יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. ואת להיראות צדיק והרשע שוא
האלים ניתן לרצות בקרבנות, בנדרים ובתרומות. ובכן הוכח נא תועלת הצדקה 

ראשית, מהיכרות עם הדובר, הרי אינך בפועל תומך בעוול  –כשלעצמה. סוקרטס 
אלא בצדקה. צדקה נמצאת גם במדינה על כן נביט בה, שהיא דבר גדול יותר. 

כיה: מזון, דירה, לבוש, ולכך צריך מספר אנשים בחלוקת עבודה. וכיצד ימנעו צר
השומרים אמיצי הרוח מלהתאכזר איש לרעהו ולשאר בני המדינה? יש כלבים כאלה 

נוחים לבעליהם ולהפך כלפי זרים. וזוהי כמעין מידת הפילוסופיה. על כן נחייבם  –
"מכוח זולתו לעולם לא יגיע,  –בזאת. ונחוקק שהאל גורם לטובות בלבד. וכן 

( ומכוח עצמו לא יחפוץ בכך, כנגד 323אפוא, האלוהים לריבוי צורות" )שם, עמ' 
(. ואלוהים אינו משקר "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד": 3דעת הומרוס )דברים ו

"לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא : 08)במדבר כג
 (. יקימנה"
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"אם יסתר איש : 33ירמיהו כג -רואים -נ"ך גם כן מוזכרת הפעולה בסתר איןבת
, או במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה'"

"ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם : 33דברים כז -ברשימת הארורים, כגון 
לשפוט. ואין צורך לציין  , שמכוונים בעיקר כלפי מה שאין העין רואה ויכולהאמן"

כמה מזכיר התנ"ך את הצדק לטובה, כמו בציטוט למעלה, אלא שאנו כאן מעוניינים 
 בחקירתו של זה. 

לב. ואין על ההדיוטות -ספר ג': יש לפחד מעבדות יותר ממוות, לפתח אומץ

כך יש לחנך. בסיפור יש סיפור הדברים והזדהות מייצגת.  –לשקר. והצדקה מועילה 
לא  –שומרים יש להזדהות עם אומץ הרוח ולא עם העבדות ודומיה. ומוסיקה ועל ה

של קינה ותאניות ולא של שכרות, אלא בקצבים גבריים. וכן לחנך לגימנסטיקה 
ולמאכלים בריאים. וכן דרושים רופאים ושופטים. ויש לחנכם שהם ברואי האדמה, 

איכרים ובשאר אומנים. ב –ובמושלים נסך זהב, ובאנשי מגן כסף, וברזל ונחושת 
פי רוב, אך לא תמיד. "אסור לכל איש מהם שיהא לו רכוש -ובהולדה זה נשמר על

 (. 396משל עצמו, חוץ מן ההכרחי... ויחיו חיי שיתוף" )שם, עמ' 

בתנ"ך אין חלוקה מעמדית של זהב, כסף וברזל ונחושת, אך כן מופיעות 
"והבאתי את השלשית באש : 8המתכות האלה כסמל של שלמות ויתרון: זכריה יג

וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו 
"כלם סרי סוררים הלכי : 39ירמיהו ו -, לעומת אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלהי"

 רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה". 

דיהם והם לא נהנים ספר ד': שאלה: איך יהיו השומרים מאושרים אם המדינה בי
טובת המדינה היא החשובה. וכן יש להסיר עושר ועוני, המוציאים את  –ממנה? 

"שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי : 9האמן מאמנותו )משלי ל
(. ועל המדינה להיות לא קטנה מדי ולא גדולה מדי למען הטריפני לחם חקי"

ומיושבת בדעתה וצדקת" )שם, עמ' אחדותה. המדינה תהיה "חכמה ואמיצת לב 
(. ומראש אמרנו ולא שמנו לב לכך, כי הצדקה היא שיעסוק כל אחד בעניין אחד 388

"שצדקה היא לאדם שיעשה את  –מענייני המדינה לו הוא מוכשר ביותר, כלומר 
(. וכן שיחזיק את שלו ולא במה ששייך 217שלו וידו לא תהי בכל" )שם, עמ' 



 58 

חיד. וראוי שההיגיון יהא מושל ואילו העוז נאה לו שישמע לו. לזולתו. וכן גם בי
וכך ראוי להיות צדיק גם בלא שיודע הדבר למען לא יושחת הטבע שמכוחו אנו 

 חיים, אף שצריך אולי עוד להוכיח זאת. 

הגדרה זו, שיעסוק כל אחד בענייניו ולא יבלוש אחר הדשא של השכן, אלא יידע 
סיפור מרד קורח, שלא הסתפק במשרת הלוויה שניתנה את מקומו, מופיעה בתנ"ך ב

"ויקהלו על משה ועל אהרן : 2במדבר טז -לו, אלא רצה גם את הכהונה והתריס 
ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל 

. אנו רואים, אפוא, כי חלוקת העבודה והמעמד היא דבר הכרחי לפי התנ"ך ה'"
 ריעתה היא חטא ולא ממין הצדקה. ופ

ספר ה': בעניין שיתוף הנשים והילדים. כל אחד מהגברים והנשים עושה לפי 
טבעו. וגם בין הנשים עצמן יש טבעים שונים ויש המוכשרות לשמירה )השקפה 

הנשים והילדים יהיו  –במוסיקה ובגימנסטיקה. וכן  –פמיניסטית(. וחינוכן 
יו חגים מיוחדים. וכן יש להתקין גורלות מיוחדים שיראה משותפים. ולשם זיווגם יה

הדבר כבמקרה )מבסס שיטתו על רמאות(. הכול למען השבחת הגזע. המדינה תהיה 

כגוף אחד אשר עם כל אחד מאיבריה תכאב או תשמח. ולהם יהיה כחוק "לבלתי 
קה (. לצדיק די לשאוף ולהתקרב לצד263החרב ארץ ולבלתי שרוף בתים" )שם, עמ' 

(. הדרך להגיע "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא": 31)קהלת ז
שהפילוסופים ימלכו, או המלכים יעסקו בפילוסופיה. סברה נמצאת בין  –למדינה זו 
 ידיעה, בין יש ואין. לעומת זאת, הפילוסוף מכיר בדבר כשהוא לעצמו. -ידיעה ואי

"ויסעו מרפידים ויבאו מדבר : 3יט שמות -לגבי אחדות המדינה בתנ"ך, נכתב 
"כאיש אחד בלב אחד"  –, ומפרשים סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר"

)רש"י(, שרק כך יכלו לקבל את עשרת הדיברות. דבר דומה קרה בסיפור הפילגש 
שופטים  -בגבעה, כאשר אמרו השבטים שכמעט השמידו כליל את שבט בנימין 

אלהי ישראל היתה זאת בישראל להפקד היום מישראל שבט "ויאמרו למה ה' : 2כא
 , ואכן הם ערבו לו ודאגו לשיקומו.אחד"
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הרעיון של המלך הפילוסוף אף הוא לא רחוק מרוח התנ"ך: כך משה, למשל, 
היה גם המנהיג וגם נביא המביט בתמונת ה' ומשוחח עימו ומביא את דבריו אל 

ברית, עם כל השוני שבדבר. גם המלכים העם, והרי זה כמעין הפילוסוף בגרסה הע
 -דוד ושלמה וכן אחרים שנחשבו צדיקים וישרים הגו בתורת ה'. וזו אף מצוות מלך 

"והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת : 09-08דברים יז
על ספר מלפני הכהנים הלוים. והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה 

  אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם".את ה' 

ספר ו': הפילוסוף המדינאי הוא כקברניט מומחה, שלא זוכה למוניטין רב. אך 
תכונות טובות עשויות להישחת בחינוך גרוע. וכן גורם לכך העושר. "עליהם 

" )שם, להראות עצמם אוהבי מדינתם, במבחנים של הנאות וייסורים שייבחנו בהם
(. ואת השומרים יש לעשות פילוסופים )ויהיו מועטים כאלה(. דמות הטוב 316עמ' 

 נעלה אף מידיעת האמת, שיש בהם מדמות הטוב. 

לבחינת מבחני השליט שוב נפנה למשה: אחרי חטא העגל הוא מקריב את עצמו 
"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך : 23שמות לב -כשהוא אומר 

ואולם חטאו היה במרה ומריבה, כאשר הכה בסלע במקום לדבר אליו  כתבת".אשר 
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי : 03במדבר כ -ועל כך נענש 

להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי 
 ברגעי מבחן.  פי רגעי מנהיגותו-אנו רואים, אם כך, שהמנהיג נבחן על להם".

ספר ז': משל המערה: אנשים כלואים במערה ורואים רק צללים וחושבים שזו 
המציאות האמיתית. איש אחד משתחרר משם ורואה את הדברים כהווייתם, אף כי 

כך  –בתחילה הוא מסתנוור. וכשהוא חוזר לשם לא מאמינים לו ומלעיגים עליו 

היה מכוון החינוך. ולשם כך יש האידיאות הן הממשות האמיתית ולכך צריך שי
ללמדם מתמטיקה, כי היא הגיון טהור )גישה פיתגוראית(. זו הכרת מה שהווה ולא 

לימוד  –תכונה, אך עוד לפניה  –הנדסה, שלישי  –מה שמתהווה וכלה. שני ללימוד 
המעוקב. והשיטה הדיאלקטית מבטלת היפותסות בהתקדמה אל הראשית עצמה. 

המאמצים, שבנם גילה שאינו בנם באמת ונוהג בהם פחות משל ההורים  -וכאן 
כך הפילוסוף והאדם שנסתרות הדעות שחונך עליהן,  –כבוד ומתחבר אל החנפנים 
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הוא זונחן. על כן אין לתת את הדיאלקטיקה לצעירים, מה גם שהם עסוקים מרגע 
 שגילוה רק בהפרכת זולתם ומוצאים לה שם רע. 

אליו בסנה, שהוא כמשל השמש המאירה כאן, ושוב משה: לאחר התגלות ה' 
"ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא : 0שמות ד -הוא אומר ביחס לשליחותו 

, כך בני ישראל, המצויים בעבדות ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך ה'"
"וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה : 8שמות ו -ובחשכה. ואכן 
. גם לאחר שחרורם עדיין מתגלע פער בין גישתם הלא דה קשה"מקצר רוח ומעב

שמות  -מאמינה ובין גישת משה הבוטחת, וכך הוא אומר כאשר העם צמא למים 
. פרויד בספרו "ויצעק משה אל ה' לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני": 3יז

של העם  על משה אף טוען, כי לבסוף אכן הרגו ישראל את משה. ורדיפות מסוג זה
הנביאים, אף חזרו על עצמם הלוך וחזור לאורך  –אחר מי ש'ראה את האור', כלומר 

שופטים  -ההיסטוריה. לבסוף, דוגמא למראה צללים אנו פוגשים בתנ"ך בפסוק 
"וירא געל את העם ויאמר אל זבל הנה עם יורד מראשי ההרים ויאמר אליו : 26ט

 הפך למטבע לשון. שאף  ,זבל את צל ההרים אתה ראה כאנשים"

ספר ח': ארבעה משטרים: אריסטוקרטיה, אוליגרכיה, דמוקרטיה ורודנות. 
פי סדר הופעתם. וסוגי האופי של בני האדם מניינם כמניין המשטרים. -טובים על

'טימוקטיה', או 'טימארכיה'. ואלה יהיו רודפי בצע.  –ויש משטר השואף לכבוד 
 –והיא יכולה להפוך לטימוקרטיה, וזו  הטוב והצדיק. –ואלה שבאריסטוקרטיה 

לדמוקרטיה, כי יהיו שישאפו למהפכה )כגישת מרקס(. כאותו  –לאוליגרכיה, וזו 
אדם בימי נעוריו, החורג ממה שנתחנך בו ומשחרר מכבליהן את ההנאות שאינן 

 –לרודנות  –כך הדמוקרטיה. וממנה  –הכרחיות, לכל דבר הוא מתייחס בשוויון 
(, נאמר בלשון סגי נהור, כמסתבר. זאת מתוך 398מכולם" )שם, עמ'  "המשטר היפה

"ההגזמה בעניין  –שאיפתה לחירות )גם בין גברים ונשים(. וכיצד זה יקרה? 
(, 383כלשהוא דרכה להביא לידי ניגודו המופלג של אותו עניין" )שם, עמ' 

(. 389)שם, עמ'  "...יתחילו, אפוא, תביעות לערכאות ודינים וריבים בין אלו לאלו"
הרודן. והוא תמיד יחרחר מלחמות לשמור שלטונו  –ויהיה מי שיעמוד בראש 
 "(. 0893)כגישת אורוול בספרו "
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 הדיאלוג "מדינאי".  –לעניין זה ובכלל בהמשך לכל ספר זה ראה 

ספר ט': האיש הרודני דעתו נטרפת עליו מתאוות וסברות והוא כשיכור 
מרות כאדם בחלום. "אך לעולם לא יטעם הטבע הרודני וכמשוגע. והוא חופשי מכל 

עבד, עני  –(. והוא דומה למדינתו 918טעם חירות וידידות של אמת" )שם, עמ' 
"המלכותי,  –שלא ממלא תשוקותיו ושרוי בפחד. וסדרם לאושר הוא, אם כן 

"הטוב  –(. ואם כך 906הטימוקרטי, האוליגרכי, הדמוקרטי והרודני" )שם, עמ' 
אומלל ביותר"  –יק ביותר הריהו המאושר ביותר... ואילו הרע והרשע ביותר והצד

הלומד, הוא אוהב החכמה,  –)שם(. דרך שנייה להוכחה: שלושה חלקים לנשמה 
המתעזז, הוא אוהב ניצחון וכבוד, והמתאווה, הוא רודף הבצע. וכל אחד מעריך 

הנאתם אינה  –שלישית פי סדר הצגתם. דרך -פי טבעו. וסדרם לתוקף על-הנאתו על
אמיתית וטהורה והנאחז בדעת נאחז במה שתמיד עומד בעינו, בניגוד לטיפולי 

 ! 738חיי המלך נעלים משל הרודן פי  –הגוף, שהנאתו מהולה בצער. ועוד 

ובכן, דמותו הזו של הרודן ידועה לנו מן ההיסטוריה, למשל, בעיקר, מהרודנים 
והיכן נמצא הדבר בתנ"ך? זה נמצא בתיאור המטורפים שהיו בקיסרות הרומאית, 

של שאול, לאחר שסרה מעליו רוח ה' ובעתתו רוח רעה מאת ה', הוא הפך למעין 
שמואל א  -רודן, הרודף את דוד ובעצמו שרוי במעין תסביך רדיפה, וכך הוא אומר 

"כי קשרתם כלכם עלי ואין גלה את אזני בכרת בני עם בן ישי ואין חלה מכם : 9כב
אכן, אין זה נעים  וגלה את אזני כי הקים בני את עבדי עלי לארב כיום הזה". עלי

 להימצא במצב מעין זה. 

ספר י': משל לאמת: כצייר שציורו הוא רק העתק האמת וכהשתקפות בראי, כך 
האידיאה. אם כך, שלוש רבדים יש  –כל הדברים הקיימים ביחס לדמותם האמיתית 

אינו אלה מייצג. המשוררים והטרגיקנים בקיאים בכל אלוה, נגר וצייר, ש –ליוצר 
מכיוון שלהם רק ייצוג הדברים. שלוש סוגי אמנויות: משתמשת, יוצרת ומייצגת. 
קטרוג על השירה: אנו משבחים אדם שמבליג בעת אבלו על בנו, אך בשירה אנו 
משבחים את המשורר המרבה קינות. וכך לגבי המגוחך ולגבי כל התאוות ומיני 

"אין להכניס למדינתנו שום שירה, חוץ מהימנונים לאלים  –ער וההנאה. על כן הצ
(, או לפחות לא לקחתה ברצינות. נושא 996ושירי תהילה לאנשי שם" )שם, עמ' 



 62 

טוב.  –רע, והמקיים ומצליח  –אחר: נשמתנו היא בת אלמוות. המבלה ומשחית 
-ס, שהייתה לו חוויה חוץוכך כשהיא רודפת אחר הצדקה. ומספר על איר בן ארמניו

גופית, מוות קליני כנראה, שכן חשבוהו כמת מספר ימים, והוא ראה את הקורה 
במרומים, שפיטת הצדיקים והרשעים. והוא ראה גם את אופי גרמי השמיים 

 בספירות שלהם. וכן את הנשמות בוחרות גוף להתגלגל בו. 

מאופקת של אהרון את ההבלגה הנאותה באבל אנו מוצאים בתנ"ך בתגובתו ה
 -לעומת זאת דוד מגיב ברגש  "וידם אהרן".: 2ויקרא י -לאחר מות שני בניו, ככתוב 

"וירגז המלך ויעל על עלית השער ויבך וכה אמר בלכתו בני : 0שמואל ב יט
במקום הזה  אבשלום בני בני אבשלום מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני".

צוריה שר צבאו. אבל במקום אחר גם תגובתו  ידי יואב בן-הוא אכן ננזף על
שבע כדבר ה' ולאחר שצם בעודו -מאופקת, זאת לאחר מות בנו שנולד לו מבת

"ויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלתו ויבא בית ה' : 31שמואל ב יב -בחיים 
, ולשאלתם שלשריו וישתחו ויבא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל"

"ועתה מת למה זה אני צם : 32שמואל ב יב -נהגותו הוא אומר המתפלאים על הת
 האוכל להשיבו עוד אני הלך אליו והוא לא ישוב אלי".

מטאפיזית -לבסוף, כדאי לשים לב שאפלטון מסיים את ספרו בצורה דתית

: 09דברי הימים ב יח -בעדות חזיונית של אחד על המשפט שבשמיים, כנוסח 
איתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים עמדים על "ויאמר לכן שמעו דבר ה' ר

על כן  "נצב לריב ה' ועמד לדין עמים".: 02ישעיהו ג -, וכמשפט ימינו ושמאלו"
ודאי שעדיפה היא הצדקה. השאלה רק האם הסיום בא במקום כל מה שנאמר 

 או כתוספת אחרונה לו. –ולא נראה כך  –בתחילה 
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 חדאפלטון והתנ"ך: האידיאה והא

  "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד".: 3דברים ו

 -אפלטון בדיאלוג "פרמנידס" דן במושג 'האחד': תחילה מועלת טענת זנון 
דומה, וזה מן הנמנע" )כל כתבי -מרובה, בהכרח שיהא דומה ולא -"שאם היש 

(, שאומר שמגן על טענת פארמינידס לאחדות היש, שיש 03אפלטון, כרך ג', עמ' 
יכול להיות אחד מרובה כגוף ואיבריו.  -לוצץ עליה. סוקרטס אומר הבאים להת

(, 09לחוד" )שם, עמ'  -אתה סבור "שיש דמויות מסויימות  -ופארמינידס לסוקרטס 
מה של צדק כשלעצמו" )שם(. פארמינידס מדבר נגד -"דמות -היינו אידאות, כמו 

ינו ריבוי, עד תפישת הדמות כקיים כשלעצמו ומכאן מגיע לדיון על האחד שא
"מתוך כך לא יהיה האחד לא שונה ולא זהה לא עם עצמו ולא עם זולתו"  -למסקנה 
 -(. והאחד נמצא מחוץ לזמן. אך בטענה השנייה אודות 'האחד שישנו' 21)שם, עמ' 

 9סוף ויש לו חלק בזמן. ולאחר -האחד מרובה עד לאין -להבדיל מהאחד שאיננו 
ונאמר, שאם אין אחד, אין בעולם ולא כלום... "נסכם  -היפותזות בא הסיכום 

יעמוד, אפוא, מאמר זה, ויתר על כן נאמר שהנה מסתבר: בין אם יש אחד בין אם 

אין, בין כה ובין כה הרי גם הוא וגם האחרים זולתו הנם ואינם הכל ובכל דרך 
 שבעולם, כלפי עצמם ואהדדי; וכן הם נראים ואינם נראים להיות הכל, ולהיות בכל

 (. 71דרך שבעולם" )שם, עמ' 

מאמר זה הוא קשה להבנה ובכל זאת ננסה לחלץ ממנו כמה משמעויות ולו גם 
בדרך אינטואיטיבית. ראשית, אנו רואים שבכדי לדבר על האידיאות נפנים לדבר על 
האחד. התנ"ך אינו ספר פילוסופיה ולכן הוא לא מדבר ישירות על אידיאות, אך 

פה מופיעות האידיאות -ה המרכזית בו? כך גם בתורה שבעלהאין האל הוא האידיא

בדמות הרעיון שיש ישות של מעלה המקבילה לזו של מטה, כך במקדש, כך 
בירושלים. דבר שני, מושג האחד כאן הוא פרדוקסאלי וחורג בכך מגבולות ההגיון 

ממש כשם שמושג האלוהים התנ"כי הוא מחוץ להגיון האנושי. שלישית, כחלק  -
וכזה הוא גם  -ווייתו הפרדוקסאלית האחד נמצא הן מחוץ לזמן והן בזמן מה

אלוהים התנ"כי, שהיה קיים עוד לפני 'בראשית', אך הוא גם מתגלה במהלך 
זו הטוענת להיות אלוהים  -ההיסטוריה. כך גם משתקף כאן היחס בין שתי הגישות 
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)כגימטרייה שלו(.  מחוץ לעולם וזו הפנתיאיסטית, הטוענת כי הוא העולם, הטבע
זהו גם הריבוי הנוצר מהאחדות הבסיסית שלו. ואני בטוח שחקירה נוספת ומעמיקה 

 יותר תגלה משמעויות נוספות. 

פי בראשית א' )שם, עמ' -עוד ראוי לציין, כי המתרגם מתרגם אידיאה כדמות על
 , בהערה(.318
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 מהי ידיעה –אפלטון והתנ"ך 

אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש  "והאדם ידע את חוה: 0בראשית ד
 את ה'". 

אפלטון בדיאלוג "תאיטטוס" דן בשאלה מהי ידיעה. תחילה, הוא אומר, אין 
היא המקצועות השונים בהם היא חלה. ובהמשך מדמה עצמו סוקרטס למיילד 

. )מעניין כי המילה העברית 'הורה' הוא גם לימד וגם נשא ילד( רעיונות שאינו יולד

"אדם הוא  -יטיטוס אומר, כי ידיעה היא תחושה. ונענה, כי גם פרוטאגורס אומר תא
(. ומה שנראה בעיניי 96קנה המידה לכל הדברים" )כל כתבי אפלטון, כרך ג', עמ' 

כן, ממשיך סוקרטס, אין שום דבר קיים אלא הכול מתהווה. -אינו כך בעינייך. על
וקשים, הגסים. וכן יש מצבים כמו הפילוסופיה, הנ-וזה כנגד דעת האנשים חסרי

שפה זרה אנו שומעים ולא  -חלום ומחלה בהם מה שנראה אין בו ממש. וממשיך 
מבינים. ומי שאינו יודע לקרוא הרי רואה את האותיות. ומי שזוכר לא רואה בזמן 

אדם יכול לדעת ולא לדעת את אותו דבר, כמו שיכול הוא לראות בעין  -אמת. ועוד 
זאת האדם הוא קנה המידה לדברים. אלא שאפשר להוכיח -לא. ובכל אחת ובשנייה

טעותך. והמומחים יודעים טוב יותר. תאודורוס אומר, כי עם הדוגלים בזרימה 
ודאי גם הם מסבירים תורתם  -ההרקליטית קשה לדבר ביישוב דעת. וסוקרטס אומר 

ה ממקום למקום" העתק -"האחד בטיב, השני  -יש שני מיני תנועה  -בנחת. ומוסיף 
נשמתנו תופסת את הדברים דרך עצמה ודרך פעולות הגוף. "אין,  -(. ועוד 020)שם, 

אפוא, ידיעה בתוך הדברים, אלא במחשבה השוקלת אותם. שכן בתחום הזה אפשר, 
 -(, כלומר 028אי אפשר" )שם,  -כנראה, להגיע לכלל מציאות ואמת, ובתחום ההוא 

וכיצד תיתכן  -כך ידיעה היא סברת אמת. ונענה  בתחושה. תאיטיטוס אומר, אם
גם לא ידוע לגביו השווא.  -ידוע, ומה שלא ידוע  -סברת השווא, הרי מה שידוע 

(. או שסברת שווא היא 033אלא, אולי, הוא מי שסובר "את שאינו בגדר היש" )שם, 
כול סברה המחליפה דבר במשנהו. אך, הוא מסביר, לא קיימת סברה מחליפה. אדם י

בקישורה של התחושה  -לחוש או לא לחוש בדברים שהוא יודע, ויש סברות שווא 
למחשבה. אך במחשבה שנייה יש גם סברת שווא בתחום המחשבות עצמן. וכיצד 

מי שקנה ידיעה הריהו  -בכלל אפשר לדבר אם איננו יודעים מהי ידיעה. ומציע 

ידיעה  -עה. תאיטיטוס אומר יש הנואמים המשכנעים בלא לתת ידי -כך -יודע. ואחר
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 -היא סברת אמת שבצידה הסבר. וסוקרטס אומר, כי שמע, שהיסודות הראשונים 
האותיות וההברות. "המסכם דבר מה לפי יסודותיו הריהו  -אין להם הסבר. כך 

זה בעצם יתכן גם בלי ידיעה. לבסוף, ידיעה היא "סברה  -(, אך 072מסבירו" )שם, 
 (. אך כל אלה הם נפלים! 079שוני" )שם, נכונה שבצדה ידיעת ה

כך אצל אפלטון. ואילו בפסוק המצוטט למעלה, ישנו כפל משמעות ידוע של 
הוא בא גם במשמעות של להבין וגם במשמעות של יצירת מגע  -השורש לדעת 

"ויקח את זקני העיר ואת קוצי : 06שופטים ח -מיני. כך הוא מופיע גם בפסוק 

בכך הוא מתקרב להגדרה  וידע בהם את אנשי סכות".המדבר ואת הברקנים 
היא חיבור  -שהונחה בדיאלוג, שידיעה היא תחושה. אך היא גם יותר מזה 

ידי ידיעת -פי שידיעה לרוב מובחנת על-על-והתמזגות, יצירת אחדות. וזאת אף
ידיעה אמיתית  -השונויות דווקא, כפי שמציע אפלטון בסוף דבריו. אך הדיוק יאמר 

 המוצאת את המאחד בתוך השונה.  היא
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 אפלטון והתנ"ך: הסופיסטן או החכם בעיניו

 "ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו": 9משלי כו

 "ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו": 03משלי כו

  "חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו".: 00משלי כח

בדמות הסופיסטן ואומר עליו כי  בדיאלוג של אפלטון "סופיסטן" אפלטון דן
 הוא:

 . "צייד של צעירים עשירים המשתכר בצידו".0

 . "בחינת סוחר במדעים שצורכתם הנשמה".3

 . "בחינת רוכל באותם צרכים עצמם".2

 . "כמוכר מעשי ידי עצמו, בתחום המדעים".3

. "מעין אתליטיס בויכוחי דברים, באותו תחום שנתייחד לאמנות 9
 .האריסטיקה"

 . "מטהר הנשמה מסברות החוסמות את דרכי הלימודים". 6

 (. 313-319)כל כתבי אפלטון, כרך ג', עמ' 

האורח אומר, כי לא ניתן לדעת הכול ועל כן ידיעת הסופיסטן היא מדומה. וכאן 
אפשר לומר. -אפשר לדבר על האין, אך גם זאת אי-נכנס דיון סביב שאלת האין: אי

א מדבר בבבואות. יש להגיע לקביעה שיש קיום למה ושם פועל הסופיסטן, הו
שאינו ואין קיום למה שישנו, בדרך מסוימת. כל דבר מתקיים בזוגות של הפכים, 
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אבל אולי יש להוסיף את השלישי, היש. או, כמסתמן, בני הזוג הם דבר אחד. יש 
כי  הסוברים, כי קיים הוא רק מה שיש לו גוף ויש הסוברים אחרת. היסכימו איתנו

הנשמה מכרת והיש מוכר? ומכאן לשאלה האם הדברים נמצאים במנוחה או 
בתנועה. היש הוא גם זה וגם זה. אך הרי הם דברים סותרים. אם כך היש הוא לא זה 

יש  -ולא זה. וזה לא יתכן. ומכאן לשאלה האם דברים יכולים להתמזג, והתשובה 
האין ישנו  -ני. עד המסקנה כאלה שכן ויש כאלה שלא. וממשיך בעניין זהות ושו

מבחינות רבות. ואילו הסופיסטן שולל את שאינו ובכך מוביל לאשליה. הסופיסטן 
 מעמיד פני חכם בלי לדעת ומשחק במילים. 

 

בשלושת הציטוטים למעלה הוזכרה דמות 'החכם בעיניו' והוא כעין דמות 
, נראה שגם הסופיסטן של אפלטון, המכביר מילים בלי לדעת בעצם דבר. כלומר

הטקסט התנ"כי יודע להבחין בין חכמת אמת ובין חכמת שווא. מעבר לכך, מעניין 
שהכתוב השלישי משייך את חכמת השווא של החכם בעיניו לעשיר, בדיוק כמו 
אפלטון בסעיף הראשון שהובא למעלה. בהתאם לזאת אפלטון עצמו יתפרש כאותו 

יש לציין עוד, כי עשירות ודלות דל מבין, שאכן הוא חוקר כל שנקרא בפניו. ו
יכולות להתפרש לא רק כפשוטן, אלא אף כעשירות ודלות רעיוניים, ואז יתפרש 

 הכתוב כבחינת 'תפשת מרובה לא תפשת'. 

מעניין לראות שהתנ"ך, ממש כמו אפלטון, מתייחס לאינות,  -לעניין הדיון באין 
ואף ניתן לו שם, ככתוב  במקרה שלנו לחושך, כאל דבר שישנו, שהאור מובדל ממנו

טוב ויבדל אלהים בין האור ובין -האור כי-"וירא אלהים את: 3-9בראשית, א',  -
 בקר יום אחד".-ערב ויהי-החשך. ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי

זאת בעוד היינו רוצים לחשוב, שהחושך הוא רק העדר אור ואין לו הויה משל 
מנסה להסביר, בהתאם לממצאי  20"בראשית ברא..."עצמו. נתן אביעזר בספרו 

הפיזיקה האחרונים, שהחושך המדובר היה מציאות מלאת פלזמה, חומר שלא עובר 

                                                 
, אביעזר דוד: מאנגלית תירגם, והמדע התורה פי-על העולם בריאת:  ברא בראשית, נתן, אביעזר 20
 .ד"תשנ, אילן-בר אוניברסיטת[ : גן-רמת]
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דרכו אור, שכך היה היקום בשניות ההתחלה, ככתוב. אם כך ואם אחרת נראה 
שהתנ"ך מתייחס גם לאינות. ואולי צריך לציין, כי בברית החדשה, להבדיל לדעתי, 

אֹור ֵהִאיר ַבחֶשְך ְוַהחֶשְך ֹלא ִהִשיגֹו׃ -כתוב  (, כשהפסוק הקודם 9)יוחנן, א',  ְוהָּ
ם׃ -מדבר על  ָאדָּ יּו אֹור ִלְבֵני הָּ יּו ַחִיים ְוַהַחִיים הָּ  -כך מדובר על -(, ואחר3)שם,  בֹו הָּ

עֹולָּם׃ א ֶאל־הָּ ם ֲאֶשר בָּ ל־ָאדָּ ֲאִמִתי ַהֵמִאיר ְלכָּ אֹור הָּ כלומר, המציאות (. 8)שם,  הָּ
 האלוהית היא כולה אור ללא חושך. 
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 אפלטון והתנ"ך: המדינאי

בדיאלוג של אפלטון "מדינאי" הוא מתחיל מחלוקות שונות, כמו בין שופט 
כך הוא מקביל בין -שזה אולי מקור לשלוש הרשויות של מונטסקיה, אחר –ומצווה 

ת משה ודוד. אז הוא מספר והקבלה זו היא תנ"כית מאוד, כדוגמ –המדינאי לרועה 
על דור של ילודי אדמה, בו החיות לא טרפו ואלוהים היה רועה ולא היו שום סדרי 

האש, האמנות,  –מדינה בנמצא. בתום התקופה הזו ניתנו לאדם מתנות מאת האלים 
זרעים וצמחים. ואומר כי יש לתאר את המדינאי של ימינו ולא את זה של פעם. 

השגחה, או טיפול. יש להבדיל בין רודנות לזו שבהסכמה.  דאגה, או –מאפייניו 
 במלאכות יש גורמים ויש גורמים מסייעים. המשטרים הם שישה: –ולמשל 

 רודנות ומלוכה. –. מונרכיה, שלטון יחיד 0

 ובה אריסטוקרטיה, שלטון הטובים. –. אוליגרכיה, שלטון המעטים 3

זכר, שלטון ללא חוקים, ובה גם, לבסוף מו –. דמוקרטיה, שלטון העם 2
 שאפשר לקרוא לו אנרכיה, אף כי אין הדבר מופיע בכתוב.

החוק לא יכול להתאים לכל מצב. מדינאי אמיתי חוקר ולא רק מציית לחוקים. 
והרי זה מלך. אך אנשים פוחדים מרודן. מבין השישה כאשר יש חוקים הטוב ביותר 

כשכולם מתנהגים  –וקים דמוקרטיה, וכשאין ח –הוא מונרכיה והרע ביותר 
דמוקרטיה, והרע  –מה שמביא להצלחת המדינה  –להפך, הטוב ביותר  -בפריצות 
השליט החכם, כב"המדינה".  –מונרכיה. ויש מין שביעי טוב מכולם, והוא  –ביותר 

הנוטים לאורח חיים שקט לא יתרגלו לקרב ויהפכו לעבדים, ואמיצי הלב במידה 
על עצמם כליון, "לפיכך מצאנו את שביקשנו בתחילה: יתרה יאבדו בקרב, יביאו 

ששני חלקי הסגולה הטובה חלוקים זה על זה מטבעם לא במעט, ומביאים גם את 
(. מזכיר במשהו 239בעליהם לידי אותה מחלוקת?" )כל כתבי אפלטון, כרך ג', עמ' 

את דרך האמצע לרמב"ם, שמופיעה כבר אצל אריסטו, ואולם אפשר למצוא אותה 
"שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן : 9-8ם בתנ"ך, כדוגמת: משלי, ל', ג

לי הטריפני לחם חקי. פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה' ופן אורש וגנבתי ותפשתי 
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וזה משל השתי והערב  –והמדיניות מבחנת בין השניים  –והוא ממשיך  שם אלהי".
 של האריגה. 

 

מקרב של הפציפיסט נובעת מתוך תכונה טובה נמצא, כי לפי אפלטון ההימנעות 
של שאיפת שלום, שהיא חלק מהמידה הטובה, אלא שעליו להישמע לשלטונות 
המאזנים את המידה הטובה בין כל האזרחים. וכיצד יש על המושל לנהוג? 

במציאות הישראלית המיוחדת כולם חייבים בגיוס על פי חוק בלי יוצא מן הכלל. 
"ויספו השטרים : 9כית אין זה כך, אלא בה נאמר: דברים כואולם במציאות התנ"

לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את לבב 
האיש הירא ורך הלבב יכול להיחשב כאותו פציפיסט והרי הוא פה  אחיו כלבבו".

, כאשר משוחרר לביתו. בעניין סוגי המשטרים, מעניין הוא, כי בתקופת השופטים
"בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר : 6שופטים יז -לא היה חוק, ככתוב 

, השיטה הייתה מעין דמוקרטית, שלטון העם. ראייה לכך אפשר בעיניו יעשה"
שמואל ממליך את שאול לפי  –לראות ברגע המעבר מתקופה זו לתקופת המלוכה 

הנה שמעתי בקלכם לכל  "ויאמר שמואל אל כל ישראל: 0שמואל א יב -בקשת העם 
לעומת זאת, תקופת המלכים מתאפיינת אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך". 

"ועתה אבי העמיס : 00מלכים א יב  -בשלטון החוק ובנוקשות. כך מופיע ברחבעם 
עליכם על כבד ואני אוסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם 

 בעקרבים".

רה וחכמה, כשנביט בשליטים דווקא, כי אז נראה ובעניין החלוקה בין גבו
ששאול, המלך הראשון, הצטיין בגבורה בהילחמו בעמלק, אך לא בחכמה יתרה 

כשלא חיכה לשמואל ושלא הוריש לגמרי את עמלק כדבר ה'; ממשיכו דוד הצטיין 
 -הן בגבורה בשלל מלחמותיו והן בחכמה, הנותנת בידו לומר דברי שיר ונבואה 

; ואילו שלמה בנו הצטיין רק "רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני": 3כג שמואל ב 
"וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו : 03בחכמה, כי בימיו היה שלום, מלכים א 

, ודווקא בזמנו נבנה בית המקדש, דבר שלא זכה לו דוד דווקא בשל חמשה ואלף"
רב שפכת ומלחמות "ויהי עלי דבר ה' לאמר דם ל: 9דברי הימים א כב -גבורתו 
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, באופן שמזכיר גדלות עשית לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני"
"וכה אמר שמעי בקללו צא צא : 7שמואל ב טז -לנו את קללתו של שמעי בן גרא 

"כה אמר : 33-32ירמיהו ט  –ואולי על כך אמר ירמיהו  איש הדמים ואיש הבליעל".
יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו. כי ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל 

אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה 
 בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'". 

אפשר לראות חלוקה זו כחלוקה הקבלית בין הגבורה והחסד, שביניהם  -עוד 

בלה מפרידה בין עובר ציר האמצע, עמוד השדרה, שהוא המדינאי כאן. וכן הק
החכמה בעלת הביטוי החיובי ובין הבינה בעלת הביטוי השלילי, שהיא כמלאכתו 
של אפלטון, המערער ובודק כל סברה, כששתיהן יחד יוצרות את הדעת. על סמך 

21.דברים אלה דנתי בעבר בדמויות משה ואהרון ובדמות המשיח
 

 המקורות להלן:

 

0. 

 לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך" "ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלהים
 (. 0)שמות, ז', 

האחד, משה, מדבר עם האלהים, והשני, אהרן, מדבר עם פרעה  -משה ואהרן 
"ויגע על פי  -שפתיים, כמאמרו. וכן בישעיה אנו מוצאים -והעם. שהרי משה ערל

                                                 

 וראה: 21

http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t0207_0.html 

http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t1002_2.html 
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(, אף על פי 7)ישעיה, ו', ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עוונך וחטאתך תכפר" 
 (. 9)שם,  "טמא שפתיים"ששם העם הוא זה שעליו נאמר 

חלוקה זו אינה מוחלטת, שכן אף אהרן מתנבא וגם משה מדבר עם פרעה והעם, 
 כך נראה, אלא שזו חלוקת התפקידים העיקרית. 

, שפט את העם, "אלהים לפרעה"משה, המכונה פה  -וחלוקה זו אופיינית להם 
, כידוע, מנותק מן העם "אלהים"פט, המכונה כפי שאנו רואים בפרשת יתרו, והשו

ומרומם ממנו, ואילו אהרן הוא הכהן הגדול, וככזה יש לו קשר תמידי עם העם. כך 
גם בחטא העגל, משה עולה להר סיני לקבל תורה מה' ואהרן נשאר עם העם וכך 
נגרר לחטא העגל. על כן יאמר, כי באופן כללי, משה שייך למצוות שבין אדם 

ואילו אהרן שייך למצוות שבין אדם לחברו. וכך, על משה נאמר, שהיה למקום, 
העניו באדם, שזוהי מדרגה הקשורה ביחס עם ה', אילו אהרן, כפי שנאמר בפרקי 
אבות, הוא 'אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' )משנה 

יכים למשה ואילו אבות א', יב'(. ואולי נוכל בהקבלה רחוקה לומר שבית שמאי שי
בית הלל שייכים לאהרן. אך בחשבון אחרון שקולין הם זה לזה, כפי שמפרש רש"י 

(, שפעם בא כך ופעם אהרן ומשה, 37)שמות, ו',  הוא משה ואהרן"" -את הפסוק 
לומר ששווים הם בערכם )ואף על פי שמעלת משה בכל זאת נכבדה יותר, כך נראה 

 ' באהרן ובמרים בחטאם(. לי. וכן דובר בשעת נזיפתו של ה

"משה ואהרן בכהניו  -ואילו שמואל מאחד את דרך משה ודרך אהרן, ככתוב 
"והנער שמואל הולך וגדל וטוב  -(, וכן כתוב 6)תהלים, צט',  ושמואל בקראי שמו"

 "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם" -ועל כך נאמר  גם עם ה' וגם עם אנשים".
 (. 3)משלי, ג', 

3. 

 נעמיד את ישעיה ב' מול תהילים ב': 
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"הדבר אשר חזה ישעיה בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה  - 0-3ישעיה, ב', 
באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל 
הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וירנו 

בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגוים  מדרכיו ונלכה
והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל 

 (. 0-9)מופיע בשינויים קלים גם במיכה, ד',  גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

צבו מלכי ארץ "למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק. יתי - 0-03תהילים, ב', 

ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו. ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו עבתימו. 
יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו. אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו. ואני 
נסכתי מלכי על ציון הר קדשי. אספרה אל חק ה' אמר אלי בני אתה אני היום 

חלתך ואחזתך אפסי ארץ. תרעם בשבט ברזל ככלי ילדתיך. שאל ממני ואתנה גוים נ
יוצר תנפצם. ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ. עבדו את ה' ביראה וגילו 

  ברעדה. נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו".

בישעיה מדובר במשיח של  "שבט ברזל".וכאן זה  "שפט בין הגוים"כאן זה 

בתהילים במשיח של שליטה בכוח. מה איפוא הדמות ה'נכונה' של  שלום ואילו
המשיח ואיך הכתובים מסתדרים? אפשר כמובן לטעון, כי מדובר בשני משיחים, 

כמו חלוקת חז"ל למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, או לטעון שהמשיח בתהילים הוא 
, כשהם מלך כלשהו מתקופת המקרא עצמו, על אף פרשנות הנוצרים לזה למשיחם

יוכלו לתרץ הסתירה באמירה, שאחד מדבר בביאה הראשונה ואילו השני בביאה 
השניה. כמו כן אפשר לומר, שבדמות אחת הכתובים מדברים, אלא שבתקופות 

 שונות שלה. 

ובאותו אופן מופיעים כתובים נוספים על המשיח, גם במקומות נוספים, 
"ושפט -אנו קוראים על משיח ששסותרים האחד את השני בנושא זה: בישעיה יא' 

 -(, אך עוד באותו פסוק בהמשך 3)פסוק  בצדק דלים והוכיח המישור לענוי ארץ"
זה יחסו לצדיקים  -, ונוכל לתרץ "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע"

וזה יחסו לרשעים, כך שבאותו האופן נוכל לתרץ גם את הסתירה הקודמת. וכן גם 
 שיח של שלום. המשך הפרק מתאר מ
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(, וכן 9)פסוק  "מוסר שלומנו עליו"-כך גם בישעיה נג' אנו קוראים על משיח, ש
)פסוק  "כשה לטבח יובל" -גם המשך הפרק מתאר איש של שלום, שלא נלחם, אלא 

(. הסתירה כאן היא שפה מתואר משיח סובל וחלש, לעומת כל המקומות האחרים 7
ורה. ושוב ניתן לתת את כל ההסברים שכבר שראינו, בו מתואר משיח חזק, של גב

 -כך -נתנו. גם כאן תיאור זה מופיע כזמני, בעוד אם יעמוד במשימתו זו, אזי אחר
 (. 01)פסוק  "חפץ ה' בידו יצלח"

 -היפוך דומה, אם כי גם אחר, אנו מוצאים בזכריה: מצד אחד המשיח בו הוא 

אף על פי שיהיו מי  -המשך (, ומצד שני, נכתב ב8)ט',  "עני ורוכב על חמור"
 -שיטענו שזה כבר זכריה השני, וכן מבחינת התוכן יש הבדל, כפי שכבר נראה 

(. כאן, כמובן, מדובר 2)יד', "ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב" 
בה'. ואמנם, גם בה' בעצמו יש סתירה, שהרי מצד אחד הוא איש מלחמה ונוקם 

 -(, מול 3של נחום )א',  "אל קנוא ונוקם" -והב. למשל ומצד שני הוא אלהים א
(. אלא שגם כתובים אלה מתאזנים, כמו כאן 3של מלאכי )א', "אהבתי אתכם" 

 (. 2)פסוק "ואת עשו שנאתי"  -בהמשך 

וכמו שיש סתירה בדמות המשיח ובדמות האל, כך, כפי הנראה, יש סתירה 
 -ד, או במונחים מודרניים בדמות הנביאים. שהרי מצד אחד הם מטיפי החס

הסוציאליזם, כך שנוכל לשייכם לשמאל, אך מצד שני הם מרוממי עם ישראל, 
ובמונחים מודרניים נקרא להם לאומנים ונשייכם לימין )וכן בתורה יש לנו את 

"עם זו  -הדאגה לגר אל מול מצוות מחיית עמלק, למשל(. ואולי הפתרון הוא, כי 
זכות הקיום של העם הזה הוא  -(, כלומר 30)ישעיה, מג', יצרתי לי תהילתי יספרו" 

; מט', 6)ישעיה, מב',  "לאור גויים"רק כאשר הוא משמש בתפקידו הייעודי להיות 
6  .) 

 

שהרי  -כביכול, שראינו במשיח, בה' ובנביאים, יאמר -ועוד הסבר לסתירה
טיפוס -דוד, האבסתירה מעין זו אנו מוצאים גם בכל הדמויות המרכזיות בתנ"ך: כך 

של המשיח 'בן דוד', היה מצד אחד גיבור חיל, שניצח את גוליית, ומצד שני יודע 
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ידי שאול ושכתב את התהילים. ואף כי ה' אומר לו, כי דמים רבים -נגן, שנשכר על
כן לא הוא יבנה את המקדש, אלא בנו שלמה, שיהיה איש שלום ומנוחה, -שפך, על

ידי הריגת אדוניה אחיו, יואב -כותו ומכין אותה עלאך גם שלמה זה מתחיל את מל
בן צוריה ושמעי בן גרא המקלל. באותו אופן, אברהם היה איש של חסד ומכניס 
אורחים, אך גם יוצא למלחמה להצלת לוט בחמשת המלכים; יעקב היה איש תם 
יושב אוהלים, אך גם נלחם עם המלאך ומתכונן למלחמה עם עשו אחיו; משה היה 

ל חסד ביחס לאחיו וביחס לבנות מדין, אך גם נלחם מלחמות ה', וכן הלאה. איש ש

גם בכניסה לארץ ישנו ציווי כפול: מצד אחד לקרוא לכל עיר לשלום תחילה, 
כפירוש חז"ל, ומצד שני להשמיד את שבעת העממים עובדי האלילים שוכני הארץ. 

ם, אנו רואים, כי הם לא שמרו את שבעת מצוות בני נוח. על כל פני -והישוב 
הסתירה לא מוציאה את הדבר מכלל אפשרות במציאות, אלא להפך, היא מציאותית 
יותר, שכן המציאות מורכבת היא ולא פלקטית. במציאות של ימינו אנו מוצאים את 
אותו הדבר, למשל, בדמותו של יוני נתניהו, לוחם וכותב, או גם אפילו בדמותו של 

הם ודאי נוכל למצוא עוד רבים. והסבר זה מייתר את רפול, מפקד וחמשירן, וכמו
ההסבר שנצטרכו לו חז"ל, המפריד בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אין אלו אלא 

 שתי בחינות באותו אדם עצמו! 
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 אפלטון והתנ"ך: האם עדיפה ידידות בלי תשוקה?

הבים, בדיאלוג של אפלטון "פידרוס" מובא נאום הנואם הגדול ליסיאס על המא
בו הוא טוען, כי תיתכן ואף עדיפה ידידות אמיצה מבלי תשוקת אהבה, המשבשת 
את הדעת. סוקרטס מצדו מספר סיפור על אוהב שנראה כלא אוהב ושכנע את אהובו 

"המאהבים מעוררים איבות עצומות בשל סיבות  –שיש להיענות לשאינו אוהב, כי 
רמים להם כאב" )כל כתבי אפלטון, פעוטות, והם נוהגים באהוביהם בצרות עין וגו

 –(. אך אז מתחרט סוקרטס ואומר, כי הארוס אלוהי הוא. ולהפך 272כרך ג', עמ' 

האוהב הריהו מצמיח  –אותו שיגעון הוא מתת אלוהים, המביא לנו טובות. ואומר 
"הנשר הגדול גדול הכנפים ארך האבר מלא הנוצה : 2יחזקאל יז -נוצה )מזכיר את 

(. וכאן נותן משל לנשמה, שהיא כרכב ושני סוסים, אחד טוב ואחד מה"אשר לו הרק
רע. והוא נמשל לשכל, שצריך לשלוט ולנתב את היצר הרע ואת זה הטוב והמתוקן. 

 כך ניסוב הדיון על הרטוריקה וההרמוניה הדרושה לה. -ואחר

 

בעניין האהבה בתנ"ך דנו כבר בדיוננו ב"משתה", ואולם יש להוסיף, כי גם 
תנ"ך מתוארת לנו הדמות השלילית של האהבה המוגזמת, שהיא אכן אבן הנגף ב

 -ונתמקד בסוף הפסוק  –שבה, אף כי בודאי שאין היא מבטלת את ערכה, וכך נאמר 
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם : "7שיר השירים ח

דומה נאמר על אמנון, לאחר  . באופןיתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו"
"וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד : 09שמואל ב יג -למחצה תמר -שאנס את אחותו

אכן,  כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה ויאמר לה אמנון קומי לכי".
באהבה יש את הקוץ הזה, שעלול להפכה לשלילית. וכן הוא אומר, תוך שהוא 

"שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך : 6שירים חשיר ה -משווה האהבה לקנאה 
בעניין אהבת  כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה".

"ואיש אשר ישכב : 02ויקרא כ -התורה כידוע מתנגדת לכך  –הנערים המוזכרת כאן 
ואולם יש את את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם". 

"צר לי עליך : 36שמואל ב א -בדבר דוד המלך ויהונתן, שהרי כותב דוד  השאלה
, אף כי זה עדיין לא אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים"
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שמואל  -מפרט את אופי האהבה הזו. אך כששאול מקלל את יהונתן בנו הוא אומר 
ת הלוא ידעתי כי בחר "ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדו: 21א כ

כאן כבר מוזכרת הערווה בפירוש, אך  אתה לבן ישי לבשתך ולבשת ערות אמך".
משמעית ויכול להיות שמדובר בביטוי בעלמא, וכך -עדיין אין הקביעה הזו חד

מפרשים כל אוחזי הדת. את משל השכל השולט ביצרים אנו פוגשים בתנ"ך בדבר 
"הלוא אם תיטיב שאת ואם לא : 7בראשית ד -אלוהים לקין לאחר רצח הבל אחיו 

בידיו של קין  –כלומר  תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו".

להשתלט על יצרו הרע, היא תשוקתו. וביתר דיוק בהקבלה הדבר נאמר בפסוק הבא 
"אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב : 8תהלים לב -

 אליך". 

נפוץ המושג של  -אם לא מ"המשתה"  –וף נאמר, כי אולי מדיאלוג זה לבס
'האהבה האפלטונית', ואם כך הוא הרי שבטעות יסודו. אך אולי הוא נובע מניסיונו 

 של אפלטון להעלות כל דבר לרמה האידיאית.

  



 79 

 הנאה או תבונה? –אפלטון והתנ"ך: מה עדיף 

הוכיח, כנגד דעת פלבוס, כי בדיאלוג של אפלטון "פלבוס" אפלטון מנסה ל
הטוב הוא תבונה ולא הנאה. בהתחלה ניסוב הדיון בשאלת האחד והריבוי בכוונה 

ערבובם  –לפרט את סוגי ההנאה, אך אז הוא נזכר, כי הטוב הוא בכלל דבר שלישי 
אפשר לשכל בלי הנאה. -אפשר שתבוא הנאה בלי שכל וכן אי-של השניים, שהרי אי
"הסיבה הגורמת למזיגת השניים" )כל כתבי אפלטון, כרך ג',  – וישנו גם מין רביעי

"הגורם להפרדתם" )שם(. ועוד הוא אומר, כי אחד  –(. ואולי גם חמישי 337עמ' 

"השכל  –בלתי מוגבל ושני מוגבל. ועדיין נותר המרוץ על המקום השני. וממשיך 
(. הנאה 399עמ'  נמצא מקורב ל'סיבה'... ואילו ההנאה נמצאה בלתי מוגבלת" )שם,

-על –יכולה להיות כוזבת ואמיתית בדיוק כמו סברה, הוא מנסה להוכיח. סברותינו 
(. מי 379פי זיכרון ותחושה. "הגרועים שמחים בדרך כלל בהנאות כוזבות" )שם, 

ששמח, אפילו לריק, בלא ספק שמח הוא, אך לעיתים לא על מה שישנו. וכן במיני 
 –ם מסבים לנו צער והנאה. ישנם שלושה אורחות חיים פחד וכעס. השינויים הגדולי

נעים, מיצר ולא כך ולא כך. יש הטוענים כי הנאות אינן אלא התחמקות מצער ואין 
בהן ממש. חולים שמחסורם גדול גם הנאתם גדולה יותר, כגון חיכוך הגרדת. הנאת 

מעורבת הפריצות לעומת ישוב הדעת נטולת רסן ומפריזה על המידה. הנאה אם כך 
ידיעה עצמית. -בצער. וכן יש בכי מתוך שמחה. צרות עין היא צער והנאה והיא אי

טבע  –אי ידיעת עצמם של החזקים היא שנואה ומסוכנת ואילו של החלשים 
 –המגוחך. טוענים כי הנאה מתהווה ולא הווה. והתהוות באה למען הויה. כלומר 

"התבונה יש לה  –על כל פנים כן היא אינה הטוב. -ההנאה באה לשם משהו. ועל
(. הסדר הוא אם כך כזה: הראשון 916בטוב חלק רב יותר משיש להנאה" )שם, עמ' 

 –שכל ותבונה, הרביעי  –סימטריה ויופי, השלישי  –המתוכן, השני  –במעלה 
 ההנאות הטהורות נטולות הצער.  –מדעים, אמנויות וסברות נכונות, והחמישי 

נא אנסכה בשמחה וראה -"אמרתי אני בלבי לכה - 0, וכך כותב קהלת בפרק ב'
"עשיתי לי שרים ושרות  – 9וכן הבל הוא הנאמר בפסוק  הוא הבל".-בטוב והנה גם

תענוג. אך לעומת זאת  –הנאה בלשון התנ"ך ותענוגת בני האדם שדה ושדות". 
מן הסכלות כיתרון האור -"וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן –הוא אומר  02בפסוק 

ומול התענוג יש את המכאוב  כלם".-"מקרה אחד יקרה את – 03, אף כי  החשך"
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זה הבל -שכב לבו גם-בלילה לא-ימיו מכאבים וכעס ענינו גם-"כי כל – 32כבפסוק 
טוב -"אין –נראה כאילו יד ההנאה גוברת  33אז מה סיכומו של דבר? בפסוק  הוא".

זה ראיתי אני כי מיד האלהים -גםנפשו טוב בעמלו -באדם שיאכל ושתה והראה את
"כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה  –, יד החכמה גוברת 36. אך בפסוק האחרון, היא"

זה הבל -ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם
 – 02וסיכומו האחרון, נזכיר, מצוי בפרק האחרון, יב, שם נאמר בפסוק  ורעות רוח".

אולי  האדם".-זה כל-מצותיו שמור כי-האלהים ירא ואת-בר הכל נשמע את"סוף ד
 זהו המתוכן עליו מדבר אפלטון כראשון במעלה.
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 אפלטון והתנ"ך: הבריאה

"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת : 7בראשית ב
 חיים ויהי האדם לנפש חיה".

יאת העולם והאדם. תחילה הוא בדיאלוג של אפלטון "טימיאוס" דנים בבר
אומר, שהמדינה שתיאר בעבר הריהי מדינת עבר שתוארה בידי קריטיאס בשמו של 

מתהווה  –הווה וקיים, וסברה ותחושה  –הנתפש ברוח המחשבה  –סולון. ועוד 

"מוכרח עולמנו להיות דיוקנו של מה שהוא"  –בלא קיום של אמת. טימיאוס אומר 
רצון האל  –(. סיבת ההתהוות וסדרי העולם 920ג', עמ' )כל כתבי אפלטון, כרך 

שהכול יהיה טוב כמוהו. וכך הכניס, אפוא, שכל לתוך נשמה ונשמה לתוך גוף. 
והאל יצר כל מין בצורת חי אחד ויחיד, שכן זה 'עולם אחד'. ועשה גוף הכול מאש 

טוח, כמו מים ואוויר. ועשה העולם עגול )ולא ש –נראה ומוצק, וביניהם  –ואדמה 
שחושבים שחשבו אז(, הצורה המושלמת. והאל הקדים את הנשמה לגוף 
בהתהוותה. והיא נעשתה ממיזוג המציאויות ההווה והמתהווה. ומתאר עוד 
חישובים מתמטיים בעשייה של הנשמה, עם תיאור קוסמולוגי. ומפריד בין תנועת 

ודעת. ואז יצר "צלם הזהה לתנועת השונה. וכך נוצרות סברות ואמונות, או תבונה 
(: הזמן. ואם כך היה ויהיה הם צורות זמן שנתהוו 928נע של הנצח" )שם, עמ' 

וההוויה הנצחית רק הווה, כך נכון לומר. וכך עשה שמש וירח וחמישה כוכבים 
ניידים והכניסם למסלולם. וכן יצר את הכוכבים שאינם ניידים, המסתובבים סביב 

כך -כותבי התיאוגוניות. ומדבר בשבח הראייה ואחרעצמם. ולשאר עלינו להאמין ל
בית  –דגם )אב( והעתקו )בן(, ומין שלישי  –יש שני מינים  –השמיעה. ואומר 

כן יש לכנותם -קיבול של כל התולדה )אם(. ארבעת היסודות משתנים זה לזה, על
 לא דבר זה, אלא מה שעשוי כך. בניסיונו להגיע לגופים המושלמים הוא מוצא שני

"המשולש שריבוע שוקו -שוקיים ו-שווה –מיני משולשים, שהיסודות נעשו מהם 
(. 961הגדולה הרי הוא לעולם שווה לשלושה ריבועי שוקו הקטנה" )שם, עמ' 
האדם  –וממשיך לפרט היסודות לחלקיהן. והחושים לפרטיהם. והצבעים. ואומר 

דיו של האל. ועוד בו נוצר מנשמה בת אלמוות )בראש( וגוף בן תמותה, מידי יילו
הנאה, כאבים, עזות לב ופחד, זעם  –מין אחר של נשמה בת תמותה, שהיפעלויותיה 

ותקווה )והיא בחזה(. ומתאר האיברים. למשל, בכבד יש את ניחוש העתיד. ויש בטן 
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להגנה. ורידים,  –תחתונה ומעי. ויצר עצם, גידים ובשר. וכן עור, שיער וציפורניים 
בהנעת  –. ומחלות נוצרות מחוסר איזון בין היסודות, והבראתן נשימה, דם, מרה

בתחילה נולדו גברים  –בסמים. ואומר  –הגוף בגימנסטיקה, או במקרה הצורך 
בלבד ומוגי הלב ועושי העוול הפכו בלידתם השנייה לנשים. ונוצרה התאווה 

פי -המינית, הנבדלת ואינה נשמעת להיגיון. ובעלי החיים נוצרו מאנשים על
מידותיהם בחייהם. למשל, "בעלי החי היבשתיים מוצאם מהללו של היה להם כל 

 (. 617ענין בשאיפה לחכמה והתנכרו לחלוטין לטבעם השמיימי" )שם, עמ' 

היא כגישה  –כפי שהובאה כאן מפי טימיאוס  –גישתו הבסיסית של אפלטון 
רוחני, כפי  האדם מורכב מחלק גשמי וחלק –הבסיסית של התנ"ך, הווה אומר 

שמוצג בפסוק למעלה. גם את ההפרדה לשני סוגי נשמות אנו מוצאים ביהדות 
המאוחרת בהפרדה בין 'נפש אלוקית' ובין 'נפש בהמית', למשל בספר "תניא", 

"ואדם ביקר בל ילין נמשל : 02תהלים מט -לאדמו"ר הזקן מלובביץ'. וכן נאמר 
, ולא יבין נמשל כבהמות נדמו" "אדם ביקר: 30תהלים מט -, או כבהמות נדמו"

"מלפנו  -ממש כתיאור אפלטון את האנשים שזונחים את החכמה. וכן הוא אומר 
מלמדנו. ולגבי  –(, מאלפנו 00)איוב, לה',  מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו"

הוא לא כתב זאת רק על אחרים, על כלל בני האדם, אלא גם על  -מחבר התהילים 
(, שהרי אל מול 33)תהילים, עג',  לא אדע בהמות הייתי עמך""ואני בער ו -עצמו 

 סופית אין תבונת האדם נחשבת כלל.-תבונת האל האין

"עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים : 00איוב י -ועוד על הבריאה אנו מוצאים 
-היתה עלי יד 0", באופן דומה למוזכר כאן. וכן אנו מוצאים ביחזקאל לז': תסככני"
והעבירני  3צאני ברוח יהוה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. יהוה ויו

פני הבקעה והנה יבשות מאד. ויאמר אלי -עליהם סביב סביב והנה רבות מאד על

ויאמר אלי הנבא  3אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני יהוה אתה ידעת. -בן
כה אמר  9יהוה. -העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר-על

ונתתי עליכם גדים  6אדני יהוה לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. 
אני -והעלתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי

 יהוה". 
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: 36יחזקאל כא -את הכבד כמנבא עתידות המוזכר כאן אנו פוגשים גם בתנ"ך 
ני הדרכים לקסם קסם קלקל בחצים שאל "כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש ש

 בתרפים ראה בכבד".

ואילו המשולשים לא נזכרים בתנ"ך במיוחד, אך מהם בנויה הצורה הכה יהודית 
 דוד.-המגן –

אין אנו מוצאים בתנ"ך  –אש, אדמה, אוויר ומים  –את ארבעת היסודות 

ה י"ד במדבר רב -בפירוש, אך הם מקובלים על חכמי היהדות המאוחרים. כך 
)כ"ד(: "כנגד ד' טבעים שברא מהם הקב"ה העולם... ואלו הן... הארץ... המים... 
האויר... והאש". מדרש הנעלם בז"ה, בראשית ל"א: "תדע לך שהבורא יתברך ברא 
האדם וברא אותו בצלם ובצורה והכינו מד' דברים מובדלים זה מזה: מאש, מרוח, 

 ממים ומעפר". 
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 ות עתיקותאפלטון והתנ"ך: מלחמ

בדיאלוג של אפלטון "קריטיאס" הוא מספר על מלחמה מלפני תשעת אלפים 
שנה "בין היושבים מעבר לעמודי היראקליס לבין כל היושבים באזור התיכון" )כל 

 ( ומספר שהיו חקלאים ולוחמים והרכוש היה משותף. 03כתבי אפלטון, כרך ד', עמ' 

א סיפור מלחמתו של אברהם מלחמות עתיקות מסופרות גם בתנ"ך. כך הו
בארבעת המלכים )בראשית, יד'(. ואולי יש לצרף לזאת גם את 'מלחמתם' של קין 

 והבל )בראשית, ד'(, שהאחד היה עובד אדמה והשני רועה צאן.
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 אפלטון והתנ"ך: החוקים

חלקים )הדובר הוא האתונאי האורח  03-ספרו של אפלטון "החוקים" מחולק ל
 טם:ולא סוקרטס(, נפר

ספר א: האם האלוה או איש מן האנשים מוחזק להיות אבי החוקים? האלוה. 
המחוקק הטוב שואף לשלום פנימי ונמנע מריב אחים. והרי זו היכנעות לעצמך. גם 
בהנאות ובייסורים יש נכנע לעצמו. מחלוקת בעניין התרת ההשתכרות. בכל איש 

מתווספות סברות הנקראות הנאה וצער, ועליהם  –שני יועצים מנוגדים ושוטים 
ביטחון, והחשבון המחשב איזה עדיף, כשהוא  –פחד, ולהיפוכו  –ציפיות, לצער 

"הופך להחלטה של כלל המדינה, קוראים לו 'דין'" )כל כתבי אפלטון, כרך ד', עמ' 
(. אין אנו אלא מריונטות בידי האלים שסגולת הטוב מניעתן. "מקנים לנו את 99

אנו רוחשים מול אויבינו, והפחד מפני ידידינו, שמא נהפוך הניצחון: הביטחון ש
 (. 98לחרפה בעיניהם" )שם, עמ' 

 

במעמד הר סיני )שמות, יט'(.  –כן הוא נותן החוקים, כמובן -בתנ"ך האלוה גם
"ויין ישמח לבב : 09תהלים קד -בעניין היין, התנ"ך משבחו אך גם מגבילו, כך 

משלי  -, שסיכומו כר לאובד ויין למרי נפש""תנו ש: 6משלי לא -, למול אנוש"
"אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים אחריתו כנחש : 20-23כג

"ה' תשפת : 03ישעיהו כו -. מריונטות בידי האלים נרמז בפסוק ישך וכצפעני יפרש"
אף כי התנ"ך מדגיש גם את הבחירה  ,שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו"

 "ובחרת בחיים". : 08דברים ל -ופשית הח

 

ספר ב': הנאה וצער הם תחושתם הראשונה של הילדים ואילו התבונה והסברות 
לכן צריך לכוון את החינוך לסגולה  –כך במקרה הטוב -האמיתיות מגיעות רק אחר

הטובה אצל ילדים. וחייבים להרגילם במנגינות נאות. הילדים הקטנים יאהבו 
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 –טרגדיות, והזקנים  –קומדיות, המבוגרים  –הגדולים יותר  בובות,-תיאטרון
רפסודיות. הצדיק רואה את הצדקה גם כמהנה ואילו המעוול להפך. יש לחוקק 

לשתות  –הכי האש בתוכם. עד גיל שלושים -, כי בלאו09הימנעות מיין עד גיל 
ו. עד שכרה, כדי שיוכל לפצוח בשיר ולחדש נעורי –מעט, ומהתקרבו לארבעים 

 ועוד הגבלות שונות אפשריות על היין. 

 

"חנך לנער על פי דרכו גם כי : 6משלי כב -בעניין חינוך הילדים, כן הוא אומר 
תטש -"שמע בני מוסר אביך ואל: 9, וכן הוא אומר במשלי איזקין לא יסור ממנה"

: 0-3, וכן על כך מדבר כל הפרק והפרקים הסמוכים לו. למשל, משלי ב תורת אמך"
. תקח אמרי ומצותי תצפן אתך. להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה"-בני אם"

"והסר כעס מלבך : 01קהלת יא -וכן בעניין הנאות הילדות והנעורים הוא אומר 
 . ביין דנו בסעיף הקודם. והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל"

 

היה מקום לכולם ספר ג': מספר על המבול ואומר שאנשים בעבר היו טובים, כי 
 -(. ואומר 88ולא היו צריכים להילחם, ואז נהג "שלטון ראשי האבות" )שם, עמ' 

"כדי שתקומנה חירות ואחווה ביחד עם תבונה, מן הדין ומן ההכרח שיהא למשטר 
(. ומדבר מגנות מדינת 007חלק גם במונארכיה וגם בדימוקראטיה" )שם, עמ' 

שתהיה בו יראת כבוד ובושה, ואילו הפחדן אדם מעולה צריך  –הפרסים. ומזכיר 
 נקי מאלה. 

 

ובכן המבול מסופר בבראשית ז' והוא ידוע גם ממיתולוגיות נוספות, כגון זו 
המספרת על אותנפישתים, שכמוהו כנח. כאן הוא אומר שאנשים היו טובים אז, אף 

הדבר כי לא ברור אם הוא מתכוון לפני המבול או לאחריו, ואם לפני אז כמובן ש
"ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי : 02בראשית ו -מנוגד לכתוב בתנ"ך 
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: 9בראשית ו -, וכן קודם שם  מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ"
יראת  "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום".

"לא : 03ויקרא יט -ך לרוב, כמו יראת אלוהים, מופיע בתנ" –כבוד, וביתר דיוק 
. גם את השופטים צריך תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני ה'"

 לא לקלל.  –לכבד ונשיא 

 

"המוצא הטוב ביותר הוא  –ספר ד': בניגוד ל"המדינה" אומר כאן )האתונאי( 
של צורה מסוימת  –משטר מלוכתי, והשלישי  –שלטון יחיד, השנייה במעלה 

(. ואנקדוטה: יש 027דימוקראטיה; האוליגרכיה היא רביעית במעלה" )שם, עמ' 
 . 29להטיל קנס על רווק מעל גיל 

 

"הלוא : 07שמואל א יב -אנו ראינו, כי בתנ"ך שלטון המלך נתפס כמכשלה לעם 

קציר חטים היום אקרא אל ה' ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר 
, ועדיף ביותר שה' ישלוט בו בעצמו, באמצעות לשאול לכם מלך"עשיתם בעיני ה' 

 נביא. )גם בישראל, מספרים לי, בתקופת ר' יוסף קארו, הטילו סנקציות על רווקים(.

 

ספר ה': ראוי לכבוד הגוף בעל התכונות הממוצעות. המוכיח צריך שיקיים 
י הטוב בעצמו את דברי הטפתו, שישמש כדוגמא. אדם צריך לכרוך עצמו אחר
ידי תכנון -ממנו, כי הוא תמיד עלול לטעות. אפשר לשלוט בגודל האוכלוסייה על

(, "שכן רשאי הלווה 073ילודה ושילוח מהגרים. "ואל ילווה בריבית" )שם, עמ' 
שלא להחזיר למלווה מאומה, לא ריבית ולא קרן". תחילה יש לשקוד על הנשמה, 

 חלקים.  03-ר יש לחלק לכך על הגוף ולבסוף על הרכוש. את העי-אחר
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"שוא : 9משלי ל -על התכונות הממוצעות מדבר הרמב"ם והם מוזכרות בפסוק 
תוכחת המוכיח  ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי".

, שממנו "יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו": 7משלי ט -מופיע בפסוק 
ֵנף  –ל', ובאופן דומה בברית החדשה נאמר 'הפוסל במומו פוס –דרשו חכמים  ֶהחָּ

ה ֵמֵעיְנָך ִראשֹונָּה ֶאת־ַהּקֹורָּ ֵסר בָּ "טול  - כך-( וכן בתלמוד אחר9, 7)ראה: מתי,  הָּ
"יש דרך ישר לפני איש : 03משלי יד -. תמיד עלול לטעות, וכן קורה מבין עיניך"

אוכלוסין אינו מהווה , על כן עליו להיכרך אחרי הטוב. גודל הואחריתה דרכי מות"

"ויאמר : 2שמואל ב כד -בעיה בתנ"ך וכן אומר יואב לדוד שרצה למנות את העם 
יואב אל המלך ויוסף ה' אלהיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים ועיני אדני המלך 

"אל תקח : 26ויקרא כה -. איסור ריבית ראות ואדני המלך למה חפץ בדבר הזה"
וההיתר לא להחזיר החוב מופיע ך וחי אחיך עמך". מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהי

"וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו : 3דברים טו -בתנ"ך בשמיטת הכספים 
המדרוג של  אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה'".

בגוף, בבגד, בבית,  –רכוש מופיע בערך בתנ"ך במדרוג של הצרעת -גוף-נשמה
מזכירה  03-יד', שממנה דרשו מה שדרשו, על פי החשיבות. החלוקה ל-בויקרא יג'

 שבטים.  03-מאוד, עד להתמיה, את חלוקת ארץ ישראל ל

 

ספר ו': יש למנות 'נוטרי חוקים' זקנים. וכן שוטרים. וכן כוהנים. השומרים 
. אין להקים חומה כדי להימנע משלווה מדומה 07 –, בקשה 9 –ידונו, בקל 
 ומנוונת. 

 

"שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' : 09דברים טז -וכך מופיע בתנ"ך 
"הבו : 02דברים א -ומעלתם אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק". 

על הכוהנים אין  לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם".
 –בקל  –פי התלמוד -על –צורך להכביר מילים. חלוקת דרגת הקושי היא ביהדות 

. המספרים שונים, אם כי עצם החלוקה דומה וכן הבחירה במספרים 32 –, ובקשה 2
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לא זוגיים )ואף ראשוניים, אגב(. ביהדות כמו גם אצל אפלטון הדברים הקשים 
ביהדות. לעניין החומה, אם נאמץ  70של  –במיוחד באים בפני בית דין גדול יותר 

"אפס כי עז העם : 39במדבר יג -ז יתבררו דברי המרגלים את דברי אפלטון, כי א
כבדיה, שכן אם  הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם"

 בגלל זאת נחשב מעשה המרגלים לחטא.  –גם  –הערים בצורות לא עז העם, ואולי 

 

אלא  הדעה, שיד אחת חלשה יותר אינה –ספר ז': בעניין חינוך הילדים. ובו 
 (. 399הרגל רע. את הלימוד יש לשלב במשחק, "תוך שעשוע והנאה" )שם, עמ' 

 

"מכל העם : 06שופטים כ - 'אטר יד'בתנ"ך בני בנימין נזכרו כשמאליים בביטוי 
, הזה שבע מאות איש בחור אטר יד ימינו כל זה קלע באבן אל השערה ולא יחטא"

 -בורתם. שעשוע בלימוד נזכר בפסוק וכזה גם היה אהוד בן גרא. שניהם הצטיינו בג
 ובעוד מקומות.  "יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי": 77תהלים קיט

חגים, כמניין החודשים והשבטים.  03ספר ח': יש להקריב כל יום קורבן ולחוג 
אנשים ברגיל מצייתים לחוק האוסר גילוי עריות. אין להשיג גבול והמזיק ישלם 

מנחלה אחרת, אך המתארח במדינה ייטול ללא מחיר "בלא כפליים. אין לקטוף 
 (. אין לזהם מים. יש מקום להגיש ערר. לא יהיה מכס. 392שייקח עמו" )שם, עמ' 

 

"את הכבש : 28שמות כט -בתנ"ך כל יום צריך להקריב לפחות שני קורבנות 
. 03-ומספר החגים קטן מ האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים"

"לא תסיג גבול : 03דברים יט -גילוי עריות נאסר )ויקרא יח'(. איסור הסגת גבול 
, רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר ה' אלהיך נתן לך לרשתה"

"אל תסג גבול עולם : 39משלי כב -והוא אף מורחב לפי דעתי גם בצורה מטאפורית 
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אם המצא תמצא בידו הגנבה ": 2שמות כב -תשלומי כפל  אשר עשו אבותיך".
-39דברים כג  -התרת קטיף רק למתארח  משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם".

כליך לא תתן. כי תבא -"כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל: 36
על זיהום מים אין  בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך".

עלילה אנטישמית ידועה על היהודים היא  –ן, ואדרבא חוק מפורש, אף כי הוא מוב
כי הם 'מרעילי בארות'. ערר לא מוזכר, אך אם יש לך עדות חדשה דומני שהוא 

 מתקיים. מכס יש למלך.

 

ספר ט': יש למנוע שוד מקדשים ולהעניש על כך. גנב ישלם פי שניים מערך 
כורחם, יש הבדל בין מזיד -יאסר. המעוולים פועלים בעל –הגניבה ואם אין לאל ידו 

יפצה כערכו ויעבור  –דינם מוות. הורג עבד  –ושוגג. חשוכי המרפא המזידים 
יעבור טיהורים "ויעדר בכל המקומות המיודעים של  –טיהורים. וההורג בן חורין 

מי שנוטר לחברו  –אף -(. והרוצח מתוך חרון219ארץ מולדתו בכללותה" )שם, עמ' 
מה למזיד, ומי שפועל מתוך חרונו מיד דומה לשוגג, אך אינו דו –ולא לפתע פתאום 

ממש שוגג וקשה להגדיר. על כל פנים עונשים כבדים יותר יש לתת למי שפעלו 
 –מתוך מחשבה תחילה. זה יוגלה לשנתיים וזה לשלוש שנים. והחוזר על מעשיו 

-וגלו ואחרי –יוגלה בלי לשוב. עבד ההורג בן חורין יומת. אב או אם שהרגו ילדם 
(. וההורג 219מות יומת" )שם, עמ'  –כך ייפרדו. "הורג אביו או אמו בחרון אפו 

 –ינודה. והרוצה לנקום דמו יהיה מוסמך לתבעו לדין. המתאבדים  –מתוך רשעות 
יועמד לדין  –ייהרג. ואם חפץ  –ייקברו לבדם במקומות שוממים. שור ההורג אדם 

נס אל ביתו בלילה לשם גניבה יהיה נקי" )שם, בעליו. "מי שתופס והורג גנב שנכ
יוטל  –כן מחולק לאופנים שתוארו -גם –יומת. והמטיל מום  –(. האונס 203עמ' 

יוגלה לכל  –דינו כמעט כהורג  –פי בית דין. המתכוון להרוג ופוצע -עליו קנס על
בד את יומת. יש לכ –יפצה. אך הפוצע כך את הוריו  –חייו ולא יומת. ואם גרם נזק 

 (. 231"יישמרו היטב מלפגוע באל מגן הזרים" )שם, עמ'  –הזקנים. אם זר 
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 )רוב האמור להלן מופיע בטבלה בהמשך:(

בתורה מופיעים עקרונות רבים הדומים למה שבכאן ויש גם הבדל: שוד 
מקדשים לא הוזכר, כנראה הדבר היה רחוק מאפשרי ויוחס רק לאויבים. גנב משלם 

אמנם הוא דין 'מודרני' יותר ובתורה מקבילתו היא מכירה לעבד. ) פי שניים. מאסר
ואמנם בתקופה מאוחרת יותר מיכיהו בן ימלה, למשל, המקושש הושם "במשמר". 
"ואמרת כה אמר המלך שימו את זה : 37מלכים א כב -מושם בכלא בפקודת המלך 

מושלך  , וכן ירמיה בית הכלא והאכילהו לחם לחץ ומים לחץ עד באי בשלום"

ליוסף. וגם בתלמוד מוזכר עונש זה בנסיבות  –לבור. עוד מוזכר הכלא כעונש מצרי 
(. בתנ"ך האדם מוזכר דין 'אסורין' 01. כן בעזרא זמסוימות, כגון מי שלקה ושנה
כורחו, אין כזה מושג, אבל יש הבדל בין מזיד -אחראי למעשיו ולא פועל בעל

אמתו בשבט -עבדו או את-יכה איש את-וכי": 31-30שמות כא  –ושוגג. הורג עבד 
מחיר  יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא".-ומת תחת ידו נקם ינקם. אך אם

: 39במדבר לה -יברח לעיר מקלט  –שקל. הורג בן חורין בשוגג  21עבד בתנ"ך הוא 
"והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס 

שב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש", הרי זה דומה שמה וי

לגלות שאצל אפלטון. וההבדלה בין נוטר למי שאינו נוטר מופיעה בפסוקים 
-השליך עליו כל-איבה הדפו או-בפתע בלא-"ואם: 33-33הקודמים בבמדבר לה 
-לא ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא-אבן אשר-כלי בלא צדיה. או בכל

אויב לו ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים 
"ומכה אביו ואמו מות : 09שמות כא –ביחס לאב ולאם התורה מחמירה האלה". 
המתאבדים לא מוזכרים  "ומקלל אביו ואמו מות יומת".: 07שמות כא -וכן  יומת"

ץ לגדר'. )ואולם, אחיתופל בתנ"ך בחוק מיוחד, אך בהלכה גם כן הם נקברים 'מחו
, וכן 32שמואל ב יז –יועץ דוד ואבשלום מתאבד בחניקה ונקבר בעירו בקבר אביו 

ידי אנשי יבש -שאול נופל על חרבו, במלחמה אמנם, וגופתו נשרפת ונקברת על
ודוד אף משבחם על  – 02שמואל א לא –גלעד 'תחת האשל', מקום שהייתו בחייו 

: 39שמות כא  –זכירה את ענייני שור שנגח, שדינו מוות כך בהמשך(. והתורה אף מ
בשרו ובעל -אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את-איש או את-יגח שור את-"וכי

וכן היא מפרידה בין שור מועד ותם. אחריות לדומם מוזכרת למשל  השור נקי".
 "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים: 9דברים כב -בפסוק 
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"אם : 0שמות כב -גנב הנמצא במחתרת דינו שווה  בביתך כי יפל הנפל ממנו".
-האנס של המאורסת חייב מוות על במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים".

"והוצאתם את שניהם אל : 33דברים כב -פי התורה וכן גם הנאנסת אם לא צעקה 
בר אשר לא צעקה בעיר שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על ד

 –, אבל לבתולה ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך"
יתן מום -"ואיש כי: 08-31ויקרא כד  –ישלם לאביה ויישא אותה. הנותן מום 

בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר 

רשים זאת כתשלום ממון תחת הנזק. ואהבת , ואולם מפיתן מום באדם כן ינתן בו"
 –הגר, המוזכרת עוד במקומות רבים בתנ"ך ומיוחסת גם לה' מופיעה מיד בהמשך 

, "משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם": 33ויקרא כד 
. כבוד "עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר": 09דברים י  -ובפירוש נאמר על ה' 

. "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה'": 23קרא יטוי -לזקנים 
נראה ממש כאילו התנ"ך היה לפני אפלטון כשהוא כתב את הדברים האלה, או 
שהדברים היו משותפים לעמים רבים, כמו שאפשר לראות הקבלות גם בין תורת 

אך אפשר  משה לחוקי חמורבי. אמנם התנ"ך טרם תורגם ליוונית בתקופת אפלטון,
 פה. -שתוכנו הועבר בעל

  

 קל יותר יהיה לעקוב אחר ההשוואה אם נסדרה בטבלה:

בתורה מופיעים עקרונות רבים  ספר ט': 
 הדומים למה שבכאן ויש גם הבדל:

יש למנוע שוד מקדשים ולהעניש 

 על כך.

שוד מקדשים לא הוזכר, כנראה 

הדבר היה רחוק מאפשרי ויוחס רק 
 לאויבים.

ם פי שניים מערך הגניבה גנב ישל
 יאסר. –ואם אין לאל ידו 

גנב משלם פי שניים. מאסר הוא 
דין 'מודרני' יותר ובתורה מקבילתו 
היא מכירה לעבד. מאוחר יותר, 
 בתקופת המלכים, יש כבר בור כלא.
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כורחם, יש -המעוולים פועלים בעל
הבדל בין מזיד ושוגג. חשוכי המרפא 

 דינם מוות. –המזידים 

ך האדם אחראי למעשיו ולא בתנ"
כורחו, אין כזה מושג, -פועל בעל

 אבל יש הבדל בין מזיד ושוגג.

יפצה כערכו ויעבור  –הורג עבד 
יעבור  –טיהורים. וההורג בן חורין 

טיהורים "ויעדר בכל המקומות 
המיודעים של ארץ מולדתו בכללותה" 

 (.219)שם, עמ' 

: 31-30שמות כא  –הורג עבד 
אמתו -עבדו או את-ש אתיכה אי-"וכי

בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם. אך 
יום או יומים יעמד לא יקם כי -אם

. מחיר עבד בתנ"ך הוא כספו הוא"
 –שקל. הורג בן חורין בשוגג  21

: 39במדבר לה -יברח לעיר מקלט 
"והצילו העדה את הרצח מיד גאל 
הדם והשיבו אתו העדה אל עיר 
מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד 

ות הכהן הגדל אשר משח אתו מ
הרי זה דומה לגלות  בשמן הקדש",
 שאצל אפלטון.

מי שנוטר  –אף -והרוצח מתוך חרון
דומה  –לחברו ולא לפתע פתאום 

למזיד, ומי שפועל מתוך חרונו מיד 
דומה לשוגג, אך אינו ממש שוגג וקשה 
להגדיר. על כל פנים עונשים כבדים 
בה יותר יש לתת למי שפעלו מתוך מחש

תחילה. זה יוגלה לשנתיים וזה לשלוש 
יוגלה בלי  –שנים. והחוזר על מעשיו 

 לשוב. עבד ההורג בן חורין יומת.

וההבדלה בין נוטר למי שאינו 
נוטר מופיעה בפסוקים הקודמים 

בפתע -"ואם: 33-33בבמדבר לה 
-השליך עליו כל-איבה הדפו או-בלא

-אבן אשר-כלי בלא צדיה. או בכל
ראות ויפל עליו וימת ימות בה בלא 

אויב לו ולא מבקש רעתו. -והוא לא
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל 

 הדם על המשפטים האלה".

יוגלו  –אב או אם שהרגו ילדם 
כך ייפרדו. "הורג אביו או אמו -ואחר

מות יומת" )שם, עמ'  –בחרון אפו 
ינודה.  –(. וההורג מתוך רשעות 219

ביחס לאב ולאם התורה מחמירה 
"ומכה אביו ואמו : 09שמות כא –

: 07שמות כא -וכן מות יומת" 
 "ומקלל אביו ואמו מות יומת".
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לתבעו  והרוצה לנקום דמו יהיה מוסמך
 לדין.

ייקברו לבדם  –המתאבדים 
 במקומות שוממים.

המתאבדים לא מוזכרים בתנ"ך, 
אך בהלכה גם כן הם נקברים 'מחוץ 

 לגדר'.

ורה אף מזכירה את ענייני והת ייהרג. –שור ההורג אדם 
שמות כא  –שור שנגח, שדינו מוות 

-איש או את-יגח שור את-: "וכי39
אשה ומת סקול יסקל השור ולא 

בשרו ובעל השור נקי". וכן -יאכל את
 היא מפרידה בין שור מועד ותם.

אחריות לדומם מוזכרת למשל  יועמד לדין בעליו. –ואם חפץ 
בית : "כי תבנה 9דברים כב -בפסוק 

חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים 
 דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו".

"מי שתופס והורג גנב שנכנס אל 

ביתו בלילה לשם גניבה יהיה נקי" )שם, 

 (.203עמ' 

 -גנב הנמצא במחתרת דינו שווה 

"אם במחתרת ימצא : 0שמות כב

 הגנב והכה ומת אין לו דמים".

ב מוות האנס של המאורסת חיי יומת. –האונס 
פי התורה וכן גם הנאנסת אם לא -על

"והוצאתם את : 33דברים כב -צעקה 
שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם 
אתם באבנים ומתו את הנער על דבר 
אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על 

דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת 
ישלם  –אבל לבתולה  הרע מקרבך",

 לאביה ויישא אותה.

ן מחולק כ-גם –והמטיל מום 
-יוטל עליו קנס על –לאופנים שתוארו 

: 08-31ויקרא כד  –הנותן מום 
יתן מום בעמיתו כאשר -"ואיש כי
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 –פי בית דין. המתכוון להרוג ופוצע 
יוגלה לכל חייו  –דינו כמעט כהורג 

יפצה. אך  –ולא יומת. ואם גרם נזק 
 יומת. –הפוצע כך את הוריו 

עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר 
תחת עין שן תחת שן כאשר יתן  עין

ואולם  מום באדם כן ינתן בו",
מפרשים זאת כתשלום ממון תחת 

 הנזק.

: 23ויקרא יט -כבוד לזקנים  יש לכבד את הזקנים.
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן 

 ויראת מאלהיך אני ה'".

"יישמרו היטב מלפגוע  –אם זר 
 (.231באל מגן הזרים" )שם, עמ' 

המוזכרת עוד  ואהבת הגר,
במקומות רבים בתנ"ך ומיוחסת גם 

ויקרא כד  –לה' מופיעה מיד בהמשך 
"משפט אחד יהיה לכם כגר : 33

 כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם".

 

נפרט: כך ראינו, שהגנב משלם פי שניים גם אצל אפלטון וגם בתנ"ך. כמו כן, 
נ"ך. אצל אפלטון, הורג יש הבדל עקרוני בין מזיד ושוגג, גם אצל אפלטון וגם בת

. וההורג בן חורים "כי כספו הוא"יפצה כערכו, בדומה לאמור בתנ"ך:  –עבד 
בשוגג יגלה, אצל אפלטון כמו בתנ"ך )עיר מקלט(. אצל רוצח, ההבדלה בין נוטר 
למי שאינו נוטר מופיעה הן אצל אפלטון והן בתנ"ך. בנוגע לרצח אב ואם ישנה 

ייקברו לבדם במקומות  –כבודם. המתאבדים החמרה וכן בתנ"ך מקפידים ב
ייהרג, ממש כמו שכתוב בתנ"ך, גם  –שוממים, ממש כדין היהדות. שור ההורג אדם 

כאן מוזכר שור. גנב שנתפש במחתרת אין לו דמים, כאן וכאן. האונס יומת, ובתנ"ך 

ל רגי-גם כן, אם כי בתנאים מסוימים. כבוד לזקנים מוזכר כאן וכאן. והרעיון הלא
של אל המגן בעד הזרים גם כן מופיע אצל אפלטון כמו בתנ"ך. מעניין עוד, שבשני 

כן משותף -המקומות רעיון זה מופיע ממש בסמוך לדיון במטיל מום בחברו, שגם
 לשניהם.
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האם זה ראוי? יש  –החוק מניח קיום של אלים  –ספר י': לא לגנוב. שאלה 
דעתם לבני האדם, יש החושבים שהם  החושבים שיש אלים, אלא שהם אינם נותנים

נותנים דעתם, אלא שאפשר בנקל לפייסם בקורבנות, ויש החושבים שהאדם המציא 
טוען שהנשמה ותיקה מהגוף ומנסה להוכיח דבריו  –פי חוקיו. עוד -את האלים על

מתנועה ומנוחה. רק נשמה נמצאת בדברים המתנועעים. והנשמה שולטת אף 
אפילו  –באלים יצטרך להתגבר על טענה זו. ובעניין פיוסם בשמיים. והרוצה לכפור 

 הכלבים לא נענים למתנות כדי לחרוג מהצדק. 

 

"ויאמר אלי הראית בן אדם : 03. יחזקאל ח0שלוש הטענות מופיעות בתנ"ך: 
אשר זקני בית ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין ה' ראה אתנו 

"כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס : 03הו א. ישעי3 עזב ה' את הארץ".
"למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין : 0. תהלים יד2וכל הפרק ההוא וכן עוד.  חצרי"

"ויקרא שם המקום : 7שמות יז -וכן  אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב"
  אין".מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם 

 

יביאו את עניינו אל האורקל  –ספר יא': המוצא אוצר ולוקחו, אם יש עד 
בדלפוי. אל לסוחרים לרמות במסחרם. הכותב צוואה תחילה יכתוב את הבן לו הוא 

ישאנה אחיו או בן אחיו. יש למנות אפוטרופוס  –מוריש נחלתו. אם יש לו רק בנות 
שכן לעיתים קרובות הן מתקיימות.  ליתומים. יש לרכוש כבוד לתפילות ההורים,

(. "אסור לכל 292"אדם שנטרפה עליו דעתו אסור שייראה בחוצות העיר" )שם, עמ' 
(. וכן אסור למחבר קומדיות לעשות אזרח מן 293אדם לחרף את רעהו" )שם, עמ' 

(. וטוען כי במדינה 296האזרחים לקלס. "בל יימצא קבצן במדינתנו" )שם, עמ' 
לל לא אפשרי. עד שמוזמן חייב לבוא להעיד. אישה יכולה להעיד המתוקנת זה כ

 . 31מגיל 
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"כי תפגע שור איבך או חמרו : 3שמות כג -בתורה גם כן יש דין השבת אבידה 
והבאת העניין עד האורקל שבדלפי מזכיר את הביטוי 'עד  תעה השב תשיבנו לו".

על כל דבר פשע על שור ": 9שמות כב -האלוהים', שמופיע בעניין זה ממש בפסוק 
על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר 

 –ואף כי מפרשים כאן אלוהים  שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו"
שופטים. אני חושב שמכאן, כמו גם מחוקי ההריגה, אפשר לראות בבירור את 

"מאזני צדק אבני צדק איפת : 26ויקרא יט - השפעת התנ"ך על אפלטון. מסחר הוגן

. הורשת צדק והין צדק יהיה לכם אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים"
נחלה בתורה היא קודם כל לבכור, המקבל פי שניים מאחיו. רק בנות מוזכר בסיפור 
בנות צלפחד ונישואיה לאחיו מזכיר את מצוות הייבום. התורה דואגת מאוד 

ם ומזכירה ללא הרף לא לעזוב אותם, אך אפוטרופוס היא לא מזכירה ליתומי
וכנראה לא בכדי חדרה אלינו מילה זו מהיוונית, שהרי היא חידוש שלהם. אבל יש 

"ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם : 7אסתר ב –אומן 
כבוד  בת".והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו ל
בתפילת  –לתפילות וברכות הורים אנו רואים בריב על ברכת יצחק, ואת התקיימותן 

"לא : 03ויקרא יט -חנה. אין נידוי למשוגעים בתורה. איסור לחרף נאמר בצורה זו 

שאמנם ניתן להרחיבו  תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני ה'",
לא חרש. בנוגע לקבצנים גם התורה אומרת, כי  אפילו –מעבר לחרש, כבא לומר 

"אפס כי לא יהיה בך אביון כי : 3דברים טו -המצב האידיאלי הוא שהם לא יתקיימו 
, אך היא גם מוסיפה את ברך יברכך ה' בארץ אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה לרשתה"

ך "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצו: 00דברים טו -ההיבט הריאלי 
. בעניין חובת עדות נאמר לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך"

"ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם : 0ויקרא ה -בתורה 
ומתפרש שחייב בקורבן. אישה, על פי ההלכה, פסולה לעדות  לוא יגיד ונשא עונו"

 בכל גיל. 

 

(. 298דבר גדול או קטן דינו אחד" )שם, עמ' ספר יב': "הגונב מרכוש הציבור 

גיוס. -הנקרא לשירות בצבא חייב לצאת לשירותו. המאבד נשקו בחרפה ייענש באי
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לא פחות מגיל ארבעים, לא מטעם פרטי. יש לקבל המבקרים  –נסיעות לחו"ל 
ובהערה משווה זאת לבראשית,  –בברכה ולא לנהוג כמצרים שלא סועדים עמם 

עדים. יש לאפשר לעשות חיפוש בבית. יראת אלים באה  2לפני  –ת . ערבו23מג', 
מהבנה שהנשמה בת אלמוות וכי "בכוכבים מצוי שכל המנחה את העולם" )שם, 

 (. 333עמ' 

 

'דין פרוטה כדין מאה'. את הפטורים משירות  –בהלכה ידוע הכלל שכמו כאן 
וחד לנשק אפשר צבאי כבר פירטנו, אך מלבדם כולם חייבים בו. את היחס המי

"איך נפלו גבורים ויאבדו : 37שמואל ב א -לראות בסוף קינת דוד, שם הוא אומר 
יש הנוהגים כיום מטעם הלכתי לא לצאת לחו"ל ללא סיבה מספקת,  כלי מלחמה".

על סמך הכתוב בגמרא. כך גם מפורש שמחלון וכליון ממגילת רות נענשו על 
"...כי גרשוני היום מהסתפח : 08א כו . שמואל -עזיבתם את הארץ. ודוד אומר 

"על : 6דברים יז -עדים מוזכר בפסוק  2. בנחלת ה' לאמר לך עבד אלהים אחרים"
חיפוש בבית  פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד".

תקף עד לימינו, אך אין לו מקור תנכ"י, אף כי הימנעות ממנו נלמדת מחובת הנושה 
 –חוץ לבית הנשוי, כך שמכובדת הפרטיות. לעומת זאת, לבן חיפש באהל לעמוד מ

 אולי שלא כדין.
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 אפלטון והתנ"ך: האיגרות

זהו תיאור מהווי החיים ואינו מענייננו. ראוי רק לציין, כי לגבי איגרות אלה וכן 
 לגבי חלק מהדיאלוגים מכאן ואילך קיים ספק האם הן משל אפלטון או לא.
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 והתנ"ך: חכמת המספראפלטון 

 "מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא": 3תהלים קמז

  "גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר".: 9תהלים קמז

 

בדיאלוג של אפלטון "האפינומיס", שהוא המשך של "החוקים", הדיון נסוב על 
 "השאלה מכוחו של איזה מדע יחכם איש בן תמותה" )כל כתבי אפלטון, כרך ה',

"נתחיל נא באותו מדע שלדברי האגדה הרחיקנו  -(. והוא אומר 000-003עמ' 
ממנהג בעלי החיים האוכלים זה את זה בלא הבחנה, אסר עלינו כליל לאכול מקצת 

(. הרי 003בעלי החיים ולגבי מקצתם תיקן לנו סדרי אכילה מתוקנים" )שם, עמ' 
כלים כשרים ואסורים. מבין שגם ביוון כבתורה )ויקרא יא', דברים יד'( היו מא

אסטרטגיה, רפואה, יכולת לימוד ועוד, אך הוא פוסל את כל  -החכמות הוא מזכיר 
כך הוא עובר לעניין פולחן -חכמת המספר היא זו המבוקשת. אחר -אלה. ואומר 
 הכוכבים. 

 

בפסוקים שלמעלה מוזכרת תבונתו של הבורא ביכולתו לספור מה שאין ביכולת 
ור זה מושג של אנוש מוגבל ואילו האל האינסופי אינו מתקשה בכך ספ-האדם. אין

ובכך מתבטאת תבונתו. מעניין גם להביט במילה העברית "סופר", שבאה מאותו 
שורש כמו מספר. וישנו המדרש האומר, כי הקב"ה ברא את העולם בספר, ספר 

 ומספר. 

 לגבי פולחן הכוכבים:

(. אמנם משמעות הפסוק 0לת, ג', )קה "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים"
 -היא נרחבת מזה, אך ניתן לראותו גם כשיקוף של תפישה אסטרולוגית, וכזהו גם 
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(. כידוע, יש מושג כזה של 22)דברי הימים א', יב',  "יודעי בינה לעתים"
אסטרולוגיה יהודית, עד שאומרים שגם אברהם עסק בכך ורש"י מפרש בברית בין 

 -פי שהכתוב המפורש שולל זאת -צטגניניות שלך", אף על"צא לך מא -הבתרים 
)מלכים ב', כג', "ואת המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים" 

9.) 
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 אפלטון והתנ"ך: אין צורך באיברים לחטא

"ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה : 30שופטים טז
  האסירים". ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית

לקה בעיניו, כך  -שמשון, אפשר בגלל שחטא בעיניו בלקחו לו נשים זרות 
"כי לי בני ישראל : 99ויקרא כה -המדרש. וכן אומרים: אוזן ששמעה בהר סיני 

 תרצע.  -ומכרה עצמה לעבדות לאדם  עבדים"

"ומי שאינו יודע להשתמש  -בדיאלוג של אפלטון "קליטופון" סוקרטס אומר 
יו או באזניו או בכל איברי גופו מוטב לו שלא ישמע ולא יראה ולא ישתמש בעינ

בגופו לצורך כל שהוא, משישתמש בו שימוש קלוקל" )כל כתבי אפלטון, כרך ה', 
 (. 038עמ' 

 אך באופן מובהק יותר אנו מוצאים עיקרון זה בברית החדשה: 

ִראֹשִנים ֹלא  :37, 9מתי  ל־ַהִמְסַתֵכל  39ִתְנָאף׃ ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאַמר לָּ ֶכם כָּ ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ
ּה ְבִלבֹו׃  ּה נָֹּאף ְנָאפָּ ה ַלְחֹמד אֹותָּ ּה ְוַהְשֵלְך  38ְבִאשָּ ְוִאם ַתְכִשיְלָך ֵעין ְיִמיְנָך ַנֵּקר אֹותָּ

ל־גּוְפָך ֶאל־ֵגיהִ  ֶריָך ֵמֶרֶדת כָּ ד ֵמֵאבָּ ְוִאם־יְָּדָך  21ֹנם׃ ִמְמָך ִכי טֹוב ְלָך ֲאֶשר ֹיאַבד ֶאחָּ
ֶריָך ֵמֶרֶדת  ד ֵמֵאבָּ ּה ְוַהְשֵלְך ִמְמָך ִכי טֹוב ְלָך ֲאֶשר ֹיאַבד ֶאחָּ ִנית ַתְכִשיְלָך ַקֵצץ אֹותָּ ַהְימָּ

ל־גּוְפָך ֶאל־ֵגיִהֹנם׃  כָּ

"הצדיק לעולם  -גם המשך הדיאלוג הוא ברוח הברית החדשה, שכן נאמר שם 
 וכבר דנו בזה.  -(, גם לא לאויבים 093שם, עמ' לא יגרום נזק לשום אדם" )
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 אפלטון והתנ"ך: הרודן

( תאגס 093-068בדיאלוג של אפלטון "תאגס" )כל כתבי אפלטון, כרך ה', עמ' 
רוצה ללמוד את חכמת השליטה באנשים ונאמר לו כי זו היא רודנות, אבל אין דבר 

 ראוי לציון ומעניין לאמרו בדיאלוג זה.
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 התנ"ך: הקדמונים; מהו היפהאפלטון ו

בדיאלוג של אפלטון "היפיאס" הוא אומר, כי ראשוני הסופיסטים נמנעו 
מלעסוק בענייני המדינה, ומתברר שהם גרועים מאלו בני זמננו, האומנות התקדמה. 

כן נוהגים בהם כבוד רב. היפיאס טוען "שהמועיל יותר הריהו חוקי -פי-על-אף
הספרטאים מקשיבים רק  -(. וכן 076ך ה', עמ' יותר" )כל כתבי אפלטון, כר

(, 077להרצאות "על תולדות הגיבורים ובני האדם, ועל ייסוד הערים" )שם, עמ' 
מהו היפה, או מהו היופי עצמו?  –לקדמוניות למיניהם. מכאן לנושא המרכזי בספר 

סוסה אבל כן גם  –(. ונענה 091יופי הוא" )שם, עמ'  –"בתולה יפה  –היפיאס אומר 
כנגד המין האנושי"  –"יפה הקופים אינו אלא מכוער  –יפה. אף כי לפי הרקליטוס 

"נודה שמה שנאות לכל דבר ודבר, עושה את  –(. והיפיאס אומר 093)שם, עמ' 
(. על כך יענה השואל, כי כל דבר בעיניי אחדים יפה 093הדבר הזה ליפה" )שם, עמ' 

"היפה גורמו של הטוב" )שם, עמ'  –. אבל ובעיניי אחרים לא. והנאות שונה מהיפה
 –(. ואולי 083"היפה איננו הטוב, והטוב איננו יפה" )שם, עמ'  –(, אף כי גם 082

(. אך יש הנאות 089"היפה הוא מה שמהנה מכוחן של שמיעה וראייה" )שם, עמ' 
"קשה הוא היפה" )שם,  –כן היפה הוא 'הנאה מועילה'. ולסיכום -שאינן יפות. ועל

 (. 319מ' ע

"אל תאמר מה היה שהימים : 01בקשר לפתיחת הדיאלוג, נאמר בתנ"ך: קהלת ז
, ולדעתי אפשר להבין את הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה"

הפסוק במובן הפרטי הצר או הכללי הרחב, לאדם או לעולם. מנגד אמרת חכמים 
ראשונים כבני אדם אנו  'אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם; ואם –היא 

 כחמורים' )שבת קי"ב ע"ב, ירושלמי שקלים פ"ה ה"א, ב"ר ס' י'(.

 בקשר לדיון על היפה, באופן כללי יותר, ראה מאמר נפרד להלן.
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 יוון וישראל: האם היופי חשוב?

 האם היופי חשוב או לא בעיני התנ"ך?

 

 מצד אחד יש את הפסוק המפורסם:

 בל היפי אשה יראת ה' היא תתהלל"."שקר החן וה: 21משלי לא

 

אך מצד שני אנו רואים כי התנ"ך טורח להזכיר ולהלל את יופיין של נשים רבות 
 וגם גברים )גם אם לעיתים הדבר מתבקש מתוך הסיפור(:

"ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו : 00שרה, בראשית יב
 הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את"

"והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד : 06בראשית כד רבקה,
  העינה ותמלא כדה ותעל"

 "ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה": 07רחל, בראשית כט 

 ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה"": 6יוסף, בראשית לט 

וב ראי "וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וט: 03דוד, שמואל א טז 
"ויבט הפלשתי ויראה את דוד : 33, שמואל א יזויאמר ה' קום משחהו כי זה הוא"

 ויבזהו כי היה נער ואדמני עם יפה מראה"
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"ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דוד אחות יפה : 0תמר אחות אבשלום, שמואל ב יג
 ושמה תמר ויאהבה אמנון בן דוד"

ש יפה בכל ישראל להלל מאד "וכאבשלום לא היה אי: 39אבשלום, שמואל ב יד
 מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום"

"ויולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת : 37תמר בת אבשלום, שמואל ב יד
 ושמה תמר היא היתה אשה יפת מראה"

"ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את : 2אבישג השונמית, מלכים א א
"והנערה יפה עד מאד ותהי : 3לכים א א, מאבישג השונמית ויבאו אתה למלך"

 למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה"

"ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ ויתן להם : 09בנות איוב, איוב מב
 אביהם נחלה בתוך אחיהם"

"אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך : 9הרעיה בשיר השירים, שיר השירים א
   ל משכנות הרעים" בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך ע

 "הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים": 09שיר השירים א

 "הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה": 06שיר השירים א

"הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך : 0שיר השירים ד
  כעדר העזים שגלשו מהר גלעד"

 ן בך" "כלך יפה רעיתי ומום אי :7שיר השירים ד

"מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה : 8שיר השירים ה
 השבעתנו"
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  "אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך": 0שיר השירים ו

 "יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות": 3שיר השירים ו

כחמה אימה "מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה : 01שיר השירים ו
 כנדגלות"

"ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם : 7אסתר, אסתר ב
 והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת"

 

 וגם באופן כללי היופי מוזכר לטובה:

 "וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה": 00דברים כא
 בדרך כלל(.)מתפרש לשלילה 

"זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך לקול המולה גדלה הצית אש : 06ירמיהו יא
 עליה ורעו דליותיו"

 "עגלה יפה פיה מצרים קרץ מצפון בא בא": 31ירמיהו מו

 "כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות" :07זכריה ט

 השתחוי לו""ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך ו: 03תהלים מה

 "מציון מכלל יפי אלהים הופיע": 3תהלים נ

"את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא : 00קהלת ג
 ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף"
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 ויש עוד.

 

ואפילו ישנו ביטוי המזכיר לנו את האידיאל היווני המשווה את היפה והטוב 
 )האתי והאסתטי(:

"הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה : 07הלת הק
 בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו".

 

 אם כך מה הנכון?

דומני שבמקרה זה כששני פסוקים נראים כסותרים זה את זה יבוא הפסוק 
 השלישי ויכריע ביניהם ויסבירם, וכך כתוב:

 "נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם" :33לי יאמש

הוא מעלה חיובית,  –אם כך נראה שאין פסול ביופי כשלעצמו, אלא אדרבא 
אלא שהוא אינו שווה כאשר האישה בפנימיותה מקולקלת, מה שנקרא כאן 'סרת 

 טעם'. 

 

כהיפוכה של אישה זו ולהשלמת הטענה המועלית כאן נביט באביגיל אשת נבל 
: 2שמואל א כה -י, שלא הובאה קודם כי היא מובאת עכשיו, ובה נאמר הכרמל

"ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע 
: 22שמואל א כה -, אך היא גם טובת טעם, שכן דוד מברכה מעללים והוא כלבו"
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והוא  די לי"."וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע י
 אף נושא אותה לאישה לאחר מכן.

 

: "יפת אלהים 37בראשית ט -אם כך, ידועה היא יפיפיותו של יפת כבפסוק 
 , אך גם התנ"ך לא בוחל ביופי עצמו.ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו"

 

אם זה המשיח ואם זה עם  –עם זאת, יש לציין, כי על דמות המופת התנ"כית 
 נכתב הדבר הבא: –ירושיו ישראל כפ

"ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו  3ישעיה נג
 ולא מראה ונחמדהו".

לפי אחד  –אם כך, בכל זאת המהות יותר חשובה מהחיצוניות. ועל אותה דמות 
 נאמר עם היפוכו של דבר: –הפירושים ולפי פשוטו ידבר על המלך 

מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים "יפיפית : 2תהלים מה
 לעולם"

 מפרש מצודת דוד:

אתה מלך המשיח הנך יפה במעשיך מכל בני אדם ודברי פיך המה  -"יפיפית 
 בחן כאלו נשפך החן על שפתותיך ובעבור זה ברכך אלהים לעולם". 

וב. ונשים לב שהוא אומר יפה במעשיך ולא בחיצוניותך, אף כי אין זה פשט הכת
 דמותו של המשיח מלאה סתירות, שניתן אמנם ליישבן, וזה גם כן סוד קסמו.
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ובמקרה אחד  –לעומת זאת, יש שני מלכי גויים, המתוארים כבעלי תכונת היופי 
 אך חטאם גורם להם לסוף רע ומר למרות זאת: –גם החכמה, שהיא ודאי חיובית 

ך על ארץ השלכתיך "גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על יפעת: 07יחזקאל כח
 )נאמר על נגיד צור לשלילה וכן כל הפרק(. לפני מלכים נתתיך לראוה בך"

"יפה עשיתיו ברב דליותיו ויקנאהו כל עצי עדן אשר בגן : 8יחזקאל לא
 )נאמר על פרעה לשלילה וכן כל הפרק(.האלהים" 
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 אפלטון והתנ"ך: מקור הדעת; דעת הנשמה

דס א'" השאלה היא מנין הוא יודע מהם צדק בדיאלוג של אפלטון "אלקיביא
 –ועוול וממתי? האם יודע מעצמו, האם פעם לא ידע, או שלמד מאחר? ונענה 

אך אלה אף  –(. ונענה זה 307"מכל המון העם" )כל כתבי אפלטון, כרך ה', עמ' 
אינך בקי בזה ואינך יכול לייעץ. וסוקרטס  –כן -אינם מסכימים איש עם רעהו. ועל

(, 339היינו הך!" )שם, עמ'  –"שוב נתברר לנו, אפוא, שיפה וטוב  –בהמשך אומר 
לעיוננו הקודם. והצדק מועיל. ומשום שמנסה אתה לדעת מה שאינך יודע הנך שרוי 

הגוף הוא אינו האדם, אלא ברשותו, והנשמה שולטת בו.  –במבוכה. עניין אחר 
ם האוהב את נשמתך לא "הלא האוהב את גופך מסתלק לכשתפוג פריחתו... ואול

(. וכדי שהנשמה תכיר את עצמה 399יעזוב, כל עוד זו הולכת ומשתפרת" )שם, עמ' 
 עליה להסתכל בעצמה, כמו עין המביטה באותה העין. 

"כי : 39-38איוב כא -למידת צדק ועוול מפי המון העם מופיע בתנ"ך בפסוקים 
לתם עוברי דרך ואתתם נדיב ואיה אהל משכנות רשעים. הלא שא-תאמרו איה בית

. ומעניין שדווקא דעתם הפשוטה והלא משוחדת נתפשת כאמינה ביותר. לא תנכרו"

: 9איוב ח -הרעים לעומת זאת סוברים כי דעת זו מצויה רק אצל חכמים, כבפסוק 
. את השתקפות הנשמה בעצמה נדמה "כי שאל נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם"

 –כלומר  כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם",": 08משלי כז -שמזכיר הפסוק 
 האדם רואה את השתקפות עצמו דרך ליבו.
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 אפלטון והתנ"ך: הכסילות

בדיאלוג של אפלטון "אלקיביאדס ב'" נאמר, כי השיגעון הוא היפוך התבונה 
"ידע  –וכן גם הכסילות. אך האם הכסילות לעיתים טובה היא? שהרי הומירוס כתב 

וידיעת כל אלה היתה לו לרעה" )כל כתבי אפלטון, כרך ה', עמ' מעשים הרבה, 
379 .) 

בקהלת אנו רואים, כי המחבר ניסה גם את הסכלות לבדוק האם טובה היא ולא 

"תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי ולבי נהג בחכמה : 2קהלת ב -פסל אותה על הסף 
תחת השמים מספר  ולאחז בסכלות עד אשר אראה אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו

"וראיתי אני שיש : 02קהלת ב -אף כי לבסוף העדיף הוא את החכמה  ,ימי חייהם"
, אף כי, נשים לב, אין פה אמירה יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך"

גורפת, אלא רק השוואת היתרון ליתרון אחר. ובכל אופן, אם נקבל את החכמה כמין 
"יש רעה חולה ראיתי : 03קהלת ה -את הופעתה השלילית עושר רוחני, כי אז נמצא 

"כי ברב : 09קהלת א -, מלבד העובדה כי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו"
 חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב".
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 אפלטון והתנ"ך: החוק

מה הוא  –"החוק  –בדיאלוג של אפלטון "מינוס או על החוק" הוא שואל 
החוק הוא "סברה של  –( ועונה 392בי אפלטון, כרך ה', עמ' בעינינו?" )כל כת
 ( וישנן סברות הגונות וגרועות. ולכל תחום החוקים שלו. 399מדינה" )שם, עמ' 

"ומי גוי : 9דברים ד -בתורה אין כלל שאלה בדבר איכות החוקים, אלא נאמר 
יכם גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפנ

 היום".
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 אפלטון והתנ"ך: רדיפת הבצע

"מה היא  –בדיאלוג של אפלטון "הפרכוס או אוהב הבצע" נשאלת השאלה 
הפקת רווח מדברים  –( ונענית 389אהבת הבצע?" )כל כתבי אפלטון, כרך ה', עמ' 

האוהבים אף את הדברים הקטנים שערכם מועט.  –שאינם שווים כלום, והכוונה 
יש  –כן מבטל מאמרו ואומר -הפך ההפסד, שהוא מן הרעות. ועלאבל בצע הריהו 

בצע טוב ויש בצע רע. אך זה חוזר שוב לאותה נקודה. מסקנה: "נמצא שלא כשורה 
מגנה אדם את חברו, כשהוא מגנה אותו בחינת 'אוהב בצע', שגם המגנה עצמו, 

 (. 218טיבו אינו אלא זה" )שם, עמ' 

"הט לבי אל עדותיך ואל אל : 26הלים קיטת -התנ"ך, כמובן, מתנגד לבצע 
"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי : 30, שמות יחבצע"

: "כן 08, משלי אבצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת"
 ועוד הרבה.  ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח"

 

 "אהב כסף לא ישבע כסף".: 8קהלת ה - אפשר לראות את הממון כאליל –ועוד 

ד ְוֶיֱאַהב : 02 06לוקס  ֶאחָּ "ֵאין ֶעֶבד יָֹּכל ַלֲעֹבד ְשֵני ֲאֹדִנים ִכי ִיְשנָּא ֶאת־הָּ
מֹון". ֱאֹלִהים ְוֵאת ַהמָּ ַאֵחר ִיְבֶזה ֹלא תּוְכלּו ֲעֹבד ֶאת־הָּ ד ְוֶאת־הָּ ַאֵחר אֹו ִיְדַבק ְבֶאחָּ  ֶאת־הָּ

 .(mammon)יטה ההודי ישנו אליל המכונה ממון ג-יש לציין כי גם בבהווד

 כך גם ב"גן עדן האבוד" לג'ון מילטון.

כסף האנגלית, ואולי לכך מתייחס -ממון היא מילה ארמית ודומה לה מאני
 "הממלאים למני ממסך".: 00ישעיהו סה -הכתוב 
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 אפלטון והתנ"ך: הטובה הפילוסופיה?

וא שואל מתעמלים האם טובה בדיאלוג של אפלטון "המאהבים המתחרים" ה
ריבוי לימוד. והיא טובה, אך הפילוסוף צריך  –מהי? נענה  –ההתפלספות? וקודם 

להתמצא בכל התחומים ועל כן בכל תחום הוא שני במעלה ביחס למומחה. אך אם 
 אם כך, מסתבר שאין היא רק ריבוי לימוד.  ה?תועלתבמה כך 

"דרשו  –אף כי בהקשר המשכו  ,"למדו היטב": 07ישעיהו א -בתנ"ך נאמר 

: 03קהלת יב -. לעומת זאת נכתב משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה"
ונוסיף, "ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר". 

 "והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע".: 33ישעיהו סה -שהרי 
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 יכוםסאפלטון והתנ"ך: 

התחלנו את מסענו חסרי פניות במטרה להשוות בין כתבי אפלטון לתנ"ך והנה 
ההתעסקות הרבה  –מצאנו שיש דמיון רב ביניהם, כפי שפרטנו. ובאופן כללי יותר 

של אפלטון במידות האדם מתאימה ביותר לרוח הכללית השורה על התנ"ך. אך 
התנ"ך, אולי מפי יהודים אפשרות סבירה שאפלטון הכיר את  –מצאנו יותר מזה 

ובעיקר בספר ט', כפי  במצרים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בעיקר בספר "החוקים"
שהראנו בטבלה שם. ושם גם סיכמנו: "נראה ממש כאילו התנ"ך היה לפני אפלטון 

כשהוא כתב את הדברים האלה, או שהדברים היו משותפים לעמים רבים, כמו 
תורת משה לחוקי חמורבי. אמנם התנ"ך טרם תורגם שאפשר לראות הקבלות גם בין 

 פה". -ליוונית בתקופת אפלטון, אך אפשר שתוכנו הועבר בעל
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 ענוה או חכמה, מה עדיף? –סוקרטס והתנ"ך 
 שני אנשים הושוו בתנ"ך ל"כל האדם":

 "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה".: 2במדבר יב -משה 

"ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע : 00מלכים א ה -ושלמה 
 בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב".

 אך מה עדיף, ענוה או חכמה?

כדי לענות על כך ניזכר בסוקרטס, שהאורקל בדלפי אמרה לו שהוא החכם 
באדם והוא תמה על כך. הרי הוא אינו יודע כלום. בכל הדיאלוגים של אפלטון 

שיחו לא יודע דבר. אבל בן שיחו חושב שהוא יודע, בעוד -גם בןסוקרטס מראה ש
זוהי גם  –שאינו יודע כלום. זוהי חכמתו. ולענייננו  –סוקרטס יודע דבר אחד והוא 
באות זו עם זו. וביחד הן "המידה  –החכמה והענווה  –ענוותו. מסתבר ששתי אלה 

  –הטובה" היוונית. וכן היהודית, כפי שגם נכתב 

"סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל : 02בקהלת י

 האדם".

 וזאת לעומת הנטייה להתהלל בחכמה:

"כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו : 33ירמיהו ט
 אל יתהלל עשיר בעשרו".

 והשווה:

 "שכל הנביאים נסתכלו -ומהי גדולתו?  "ולא קם נביא עוד כמשה".
באספקלריא שאינה מאירה, וכסבורים לראות ולא ראו. ומשה נסתכל באספקלריא 

 המאירה, וידע שלא ראהו בפניו" )ע"פ רש"י, יבמות מט:(.

 והשווה עוד:
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"אמר רבי יצחק בר אלעזר: מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה 
 סנדל לעקבה:

 ה'""ראשית חכמה יראת שנאמר )תהלים קיא י(:  -עטרה לראשה 

 "עקב ענוה יראת ה'".שנאמר )משלי כב ד(:  -סנדל לעקבה 

 22.)מדרש משלי )בובר( טו לא( "."יראת ה' מוסר חכמה"לכך נאמר: 

 

                                                 
ראה:  22

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7

%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%28%D7%91%D7%95%D7%91%D7%

A8%29_%D7%98%D7%95_%D7%9C%D7%90 
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 עוד מהתקופה העתיקה
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 אנטיגונה והתנ"ך: על מצוות כבוד המת כדוגמא לסרבנות

 23:כך מופיע בפתיחת "אנטיגונה" לסופוקלס

כי כל איש לא יעוז מאנשי  -כה אומרים  -ה צוה "...אך על גוית פוליניקס העלוב
העיר לקבור אותה ולספדה, אותו בלי קבר, בלי קינה, לעוף שמים הצופה לפגרים, 

 למאכל יעזובו". 

בלי שהשומרים  ,אך אנטיגונה בעוז רוחה קוברת את אחיה זה כמנהג הנאות
וקשה, כשעל כך מתבקשת לתת את דינה בפני המלך קריאון הנ-ואחר ,שמים לב לכך

 כך נסוב המחזה. 

  -והיכן אנו מוצאים מקבילה לסיפור זה בתנ"ך? 

הצור -השק ותטהו לה אל-איה את-"ותקח רצפה בת: 01שמואל ב', כא', 
נתנה עוף השמים לנוח עליהם -השמים ולא-מים עליהם מן-מתחלת קציר עד נתך

איה פלגש -עשתה רצפה בת-ויגד לדוד את אשר 00חית השדה לילה. -יומם ואת
עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש -עצמות שאול ואת-וילך דוד ויקח את 03שאול. 

שן אשר תלום שם הפלשתים ביום הכות פלשתים -גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית
עצמות יהונתן בנו ויאספו -עצמות שאול ואת-ויעל משם את 02שאול בגלבע. -את
בנו בארץ בנימן בצלע -ול ויהונתןשא-עצמות-ויקברו את 03עצמות המוקעים. -את

 כן". -צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי-בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר

חוזר שם,  -כפי שאפשר לשים לב, אף עניין עוף השמים חוזר פה, או ליתר דיוק 
 כאן המעשה של רצפה זוכה לתגמול טוב ולא לעונש.  -והשוני 

                                                 
 ידיעות, הגג עליית ספרי:  אביב-תל, בוזגלו שמעון: והערות תרגום, מבוא, יגונהאנט, סופוקלס 23

 .3117 חמד ספרי, אחרונות
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לצו המלך או לצו  -ריך לציית מלבד זאת, כל המחזה עוסק בשאלה למה צ
אלוהים? אומנם הרוב רוצים להיות מוסריים, אך האם הם יהיו כאלה בכל מחיר? 

 ומה אומרים על כך במקורות היהדות? 

 נעיין, למשל, קוהלת פרק ח, פסוק ב: 

 "אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים".

 רש"י: 

מור פי מלכו של עולם שהיא לפיכך אני צריך ונכון לש -"אני פי מלך שמור 
שנשבענו לו בחורב לשמור מצותיו,  -הטובה שבכולן, ועל דברת שבועת אלהים 

ד"א אני נכון לשמור פי מלכי האומות המושלים בנו בגולגליות וארנוניות, ועל 
דברת שבועת אלהים, ובלבד שלא יעבירונו את השבועה שנשבענו למקום, ועל 

אשמור פי המלכים, כן מצינו בחנניה מישאל  דברת, ואצל דברת שבועת אלהי
ועזריה שאמרו לנבוכדנצר )דניאל ג( לך אמרין מלכא נבוכדנצר לא חשחין אנחנא 

על הדא פתגם להתבותך אם מלכא למה נבוכדנצר ואם נבוכדנצר למה מלכא אלא 
כך אמרו לו לך אנו אומרים דאת מלכא לנו לעבודה ולמסים ולגולגליות אך על דנא 

 ומר עלנא לעבוד עבודה זרה נכוכדנצר את ולא מלך ואת וכלבא שוין". שאת א

יש להישמע למלך רק כל עוד הוא לא סותר את דברי התורה, או שמא  -כלומר 
עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואכן  -רק את המצוות החמורות, שהן 

 לכות'. יהודים קדושים רבים מסרו את נפשם על כך, בהם 'עשרת הרוגי מ
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לשאלה זו יש, כמובן, רלוונטיות לימינו, בשאלת הסרבנות לעקור ישובים כחלק 
מהשירות הצבאי, ונסיון להתמודד עם הדבר מהזוית של המקורות ניתן למצוא 

 24בהערה.בקישור 

 

  

 

                                                 

24 http://tora.us.fm/tnk1/sofrim/mali/seruv.html  

 ראה גם:

http://tora.us.fm/tnk1/sofrim/shlomit/2.html 
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 אדיפוס והתנ"ך: מרד אבשלום

 30נעשה. -אחיתפל הבו לכם עצה מה-ויאמר אבשלום אל 31"שמואל ב', טז': 
פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית ושמע -אבשלם בוא אל-ויאמר אחיתפל אל

ויטו לאבשלום האהל  33אשר אתך. -אביך וחזקו ידי כל-נבאשת את-ישראל כי-כל
ועצת אחיתפל אשר  32ישראל. -פלגשי אביו לעיני כל-הגג ויבא אבשלום אל-על

לדוד גם -גם עצת אחיתפל-בדבר האלהים כן כל -יעץ בימים ההם כאשר ישאל
  לאבשלם".

מדוע העצה הזו של אחיתופל כה טובה, כמו גם עצתו הקודמת וכמו כל עצותיו, 
 עד אשר הכתוב אומר אשר היא כשאלה בדבר אלוהים? 

מסופר על אדיפוס, אשר מבלי דעת רצח  25במחזה של סופוקלס "אדיפוס המלך"
את "תסביך אדיפוס"  את אביו ושכב עם אמו. כידוע, פרויד יצר מסיפור מסגרת זה

שלו, האומר כי הילד רוצה לרצוח את אביו ולשכב עם אמו, זו משאלתו הכמוסה, 
אלא שהיא נשללת ממנו ויש להתגבר עליה. והנה, הסיפור של אבשלום ודוד מקביל 

לגמרי לסיפור של אדיפוס: גם אבשלום מורד באביו ורוצה להרגו, אף כי כאן, 
וגם הוא שוכב עם נשותיו של דוד, גם אם כאן אין זו להבדיל, הדבר נעשה ביודעין, 

אימו ממש. על כן נראה שזו החכמה העומדת ביסוד דבריו של אחיתופל, שכן 
חיקך היא מעשה של השתלטות ועוצמה. כמו כן שני הסיפורים -השכיבה עם אשת

מתחילים ונגמרים באופן דומה: אדיפוס גדל מחוץ לביתו ואבשלום נשלח לשנתיים 
חוץ לביתו לגשור, בעקבות הריגת אחיו, שאנס את תמר אחותו; אדיפוס בסוף אל מ

מנקר את עיניו ואבשלום נתלה על עץ ומומת. אין סוף טוב למחזיק בתסביך 
האדיפלי, שניתן לראותו אולי כסמל של "האדם המורד" באשר הוא, כשם ספרו של 

ודע לו על מות קאמי. ואולי על רקע זה יש להבין גם את זעקתו של דוד בהו
"וירגז המלך ויעל על עלית השער ויבך וכה אמר  :0אבשלום בנו: שמואל ב יט

  בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני".

                                                 
 .0883 ד"תשנ, שוקן : ירושלים, שבתאי אהרן: מיוונית, המלך אדיפוס, סופוקלס 25
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ויש בתנ"ך עוד סיפור קדום לזה עם משמעותיות דומות, אף כי הוא פחות 
וירא חם אבי כנען את ערות אביו  33"': מפורט, והרי זה סיפור חם ונח: בראשית ט

שכם שניהם וילכו -השמלה וישימו על-ויקח שם ויפת את 32אחיו בחוץ. -ויגד לשני
וייקץ נח  33אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו. 

ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה  39לו בנו הקטן. -עשה-מיינו וידע את אשר
 ". לאחיו

וגם דבר זה של סירוס אבות בידי בניהם אנו  -חז"ל דרשו שחם סירס את נוח 
מוצאים במיתולוגיה היוונית רבות, בתיאור מעללי האלים בעיקר: קרונוס סירס את 
אביו אורנוס וזאוס מרד באביו קרונוס, שהיה נוהג לאכול את ילדיו עם היוולדם. גם 

  המרד.בלי הסירוס הרי שאנו נשארים עם מעשה 
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 אריסטו והתנ"ך: דמותו הטרגית של שאול

 

"ולו היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו  :3שמואל א ט
 ."משכמו ומעלה גבה מכל העם

 
מדבר על עיצוב  26"פואטיקה"לפנה"ס(  233 –לפנה"ס  293)ספרו של אריסטו 

 '(:כאן בעיקר בפרק יגהטרגדיה. נפרט את פרקיו )אף כי אנו מעוניינים 

 .האמנות מחקה, באמצעות מקצב, מילים והרמוניה. א
 .מחקים דמויות טובות מאיתנו, גרועות מאיתנו, או כמונו. ב
 .החיקוי נבדל באמצעים, מושאים ואופן. ג
 .יצר החיקוי מוטבע בנו והוא מהנה ומלמד. ד
 .הקומדיה היא חיקוי של אנשים פחותים יותר, בתחום המכוער. ה
טרגדיה היא חיקוי פעולה רצינית, שלמה ובעלת שיעור בלשון מונעמת". לה ". ו

שישה חלקים: עלילה, אופי, לשון, מחשבה, הופעה בימתית ונגינה. הן כוללות אופי 
 .לשם ביצוע הפעולות

 .לטרגדיה צריך שיהיו התחלה, אמצע וסוף ושתהיה בעלת אורך ניתן לזכירה. ז
 .סביב אדם אחד, אלא על הפעולה להיות אחדותית לא די שהעלילה תיסוב. ח
המשורר אינו היסטוריון; תפקידו לספר לא את העובדות, אלא את סוג . ט

 .הדברים שעשויים לקרות, את המקרה הכללי ולא הפרטי
עם או בלי היפוך והכרה. ועדיפה  –העלילה יכולה להיות פשוטה או מסובכת . י

 .המסובכת
-ל מהלך התרחשות אל ניגודו והכרה היא שינוי מאיהיפוך הוא שינוי ש. יא

 .סבל –ידיעה לידיעה, באופן המעורר חמלה או חרדה. החלק השלישי 

 (.חלקי הטרגדיה )מונחים. יב
כל אין להציג אנשים מושלמים העוברים מהצלחה לכישלון, -ברור שראשית". יג

ל; וכן לא אנשים חמלה אלא הוא מבחי-חרדה ואינו מעורר-כי מבנה זה אינו מעורר
הצלחה להצלחה, מכיוון שמבנה זה הוא פחות טרגי מכל, -פחותים העוברים מאי

                                                 
 .0877תרגמה ד"ר שרה הלפרין, הקיבוץ המאוחד: , פואטיקהאריסטו,  26
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-אין בו שום דבר ממה שדרוש לטרגדיה: הוא אינו נוגע לרגש האנושי ואינו מעורר
חמלה ואינו מעורר חרדה. מצד שני, אין להציג רשע גמור העובר מהצלחה 

גש האנושי, אבל אינו מעורר לא חמלה לכישלון; מבנה כזה עשוי אמנם לנגוע בר
לדומה;  –ולא חרדה, כי הראשונה מתייחסת לאומלל שאינו ראוי לכך והשניה 

לדומה, כך שמה שמתרחש אינו  –החמלה מתייחסת למי שאינו ראוי, והחרדה 
חרדה. נשאר איפוא הממוצע שביניהם: אדם שאינו -חמלה ואינו מעורר-מעורר

ידי פחיתות -אצלו נגרם המעבר לכישלון לא עלמצטיין בשלמות ובצדקות, ש

הצלחה כמו -שם ובעלי-ידי איזו טעות, והוא נמנה עם אנשי-ורשעות אלא על
אוידיפוס, תיאסטס ואנשים נודעים ממשפחות כאלה... אדם, שהוא מסוג זה 

 (.27שאמרנו או, מוטב, טוב יותר מאשר גרוע יותר" )עמ' 
ולא דרך ההופעה הבימתית בלבד.  יש להשיג את האפקט דרך המעשים. יד

 (.ידיעה )ופירוט שם-אפשר לעשות או לא לעשות מעשים מתוך ידיעה או אי
 .הדמויות צריכות אופי וטיפוס מתאימים לטרגדיה וכן דמיון ועקביות .טו
 .סוגי ההכרה. טז
 .יש לבנות את העלילות כשהוא רואה אותן לפני עיניו וכך לעצבן. יז
סוגים  3בחלקה קשירה ובחלקה התרה = עד המעבר וממנו.  כל טרגדיה היא. יח

 .לטרגדיה: פשוטה, מסובכת, של אופי, של סבל
 (.בעניין המחשבה והלשון )ראה תורת הנאום. יט

 .לשוני-עיסוק פנים –כ, כא, כב 
 .כג. יתרון תיאור החלק על המכלול הארוך מדי ומסובך מדי

יש להעדיף דברים בלתי אפשריים " –בין האפופיה והטרדיה. ובו המשפט . כד
 ם?(.יים בלתי מתקבלים על הדעת" )ניסימסתברים על פני דברים אפשר

כפי שהיה או הינו, כפי שאומרים וסוברים שהוא,  –צורות חיקוי המושא  2. כה
 .כפי שהוא צריך להיות. ועוד דוגמאות

 .החיקוי הטרגי מעולה מהאפי. כו

 
צריך להיות מצליח, אם כי לא מושלם, והוא פרק יג', אם כך, טוען, שהגיבור 

הטוב מאיתנו המוזכר בפרק ב'. טובו זה מחדד את הטרגיות שבדמותו, שכן היינו 
 .מצפים ממנו להצליח היכן שנכשל
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והנה בתנ"ך, מתאימה לתיאור זה בדיוק היא דמותו של שאול המלך, שהיה 
ופו היה מאכזב וטרגי , כנזכר בפסוק למעלה, אך ס'משכמו ומעלה גבוה מכל העם'

 :ביותר, עד ששמואל לא חדל מלהתאבל עליו, כפי שנכתב
"ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו כי התאבל : 29שמואל א טו

 ."שמואל אל שאול וה' נחם כי המליך את שאול על ישראל
 :ובהמשך

תיו "ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאס: 0שמואל א טז

ממלך על ישראל מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי 
 ."מלך

אכן, גם שאול לא הגיע לסופו הטרגי מתוך רשעות או פחיתות, אלא מתוך 
 .'טעות. וטעות זו חזרה פעמיים, באופן המתאים לעקביות שבפרק טו

 
כנס לארץ על חטאו, הוא לא הדמות הטרגית היחידה. כך גם משה לא נ ,ואמנם

הממלכה התפלגה לאחריו. וכל אלה היו  –דוד לא בנה את בית המקדש ושלמה 
 .מעם מכל הבחינות-אנשים מורמים

ככלל, התנ"ך לא מתאר דמויות מושלמות, חוץ מאולי זו של המשיח, כך שאולי 

אין זה פלא שבהרבה מהמקרים מדובר במעין טרגדיות, חוץ מאולי האחרית שלא 
 .ככזו מתוארת
 

הרי  –והספר השלם אודותיה מאת אריסטו אבד  –ובעניין הקומדיה שבפרק ה' 
להלכה נקבע שרק ליצנות על עבודת  שבאמת התנ"ך לועג לעבודת האלילים )ואף

 :אלילים מותרת(, כמו למשל
"ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול גדול כי : 37מלכים א יח

 ."שיג לו וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץאלהים הוא כי שיח וכי 

 
חרים להיות בהתנ"ך הוא אמנם היסטוריה, אך הפרטים הנ –בנוגע לפרק ט' 

מסופרים אינם הווי בעלמא, אלא כאלה שיש בהם ללמדנו על המקרה הכללי ובכך 
 .הוא דומה למחזה
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היפוך והכרה שבפרק י' אנו מוצאים לא רק כאן, בסיפור של שאול, שמודה 
חטא, כמו בסיפור על דוד, שמודה שחטא, אלא גם בסיפור של יהודה ותמר, כולל ש

 – הביטוי המפורש
 ."הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה": 39בראשית לח

 – באופן המזכיר את

 ."הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא": 23בראשית לז
 – ולבסוף בסיפור יוסף עצמו, שגם בו יש אבל

יקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים "ו: 23בראשית לז
 ."רבים

 – אשר תחילה
 .""וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם: 7בראשית מב

 – ולבסוף

"ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש : 0בראשית מה
 ."מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו

 .גי, עם סוף טובאכן, סיפור טר
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 אריסטו והתנ"ך: רטוריקה

 ברטוריקה דנו כבר כשעסקנו באפלטון ואולם עתה נוסיף מעט דברים.
 

 מונה שלושה רבדים של השכנוע: 27אריסטו בספרו "רטוריקה"
"השכנוע באמצעות האופי פועל כאשר הדברים נאמרים באופן כזה שמעמיד 

שומע פועל כאשר בכוחו של הנאום את הדובר כראוי לאמון... השכנוע באמצעות ה
לעורר ריגוש מסוים... ולאחרונה אנו משכנעים באמצעות הנאום עצמו כאשר אנו 

 (.90מוכיחים את האמת או את מה שנראה כאמת..." )עמ' 
 

את הופעת הרטוריקה על שלושת האופנים האלה נוכל לראות בבירור בעצות 
 ד בשעת מרידתו.חושי הארכי ואחיתופל הגילוני לאבשלום בן דו

 האופן הראשון ניכר בפסוקים הבאים:
 

 שמואל ב טז
אבשלום -אבשלום ויאמר חושי אל-בא חושי הארכי רעה דוד אל-ויהי כאשר 06

הלכת -רעך למה לא-חושי זה חסדך את-ויאמר אבשלום אל 07יחי המלך יחי המלך. 

איש -כלאבשלם לא כי אשר בחר יהוה והעם הזה ו-ויאמר חושי אל 09רעך. -את
והשנית למי אני אעבד הלוא לפני בנו כאשר עבדתי  08ישראל לא אהיה ואתו אשב. 
 לפני אביך כן אהיה לפניך.

 
האופן השלישי לא נותן יתרון לחושי הארכי. ואולם האופן השני בו ניכר יתרון 

 גדול לחושי. נקרא את הפסוקים:
 

 שמואל ב יז

שר אלף איש ואקומה וארדפה ע-אבשלם אבחרה נא שנים-ויאמר אחיתפל אל 0
העם -ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל 3דוד הלילה. -אחרי
העם אליך כשוב הכל האיש אשר -ואשיבה כל 2המלך לבדו. -אתו והכיתי את-אשר

                                                 
 .3113תרגם גבריאל צורן, ספריית פועלים, ת"א, , רטוריקהאריסטו,  27
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זקני -ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל 3העם יהיה שלום. -אתה מבקש כל
 ישראל.
ויבא  6הוא. -בפיו גם-נא גם לחושי הארכי ונשמעה מה ויאמר אבשלום קרא 9

-אבשלום ויאמר אבשלום אליו לאמר כדבר הזה דבר אחיתפל הנעשה את-חושי אל
 אין אתה דבר.-דברו אם
 9יעץ אחיתפל בפעם הזאת. -טובה העצה אשר-אבשלום לא-ויאמר חושי אל 7

נפש המה כדב  אנשיו כי גברים המה ומרי-אביך ואת-ויאמר חושי אתה ידעת את

נחבא באחת -הנה עתה הוא 8העם. -שכול בשדה ואביך איש מלחמה ולא ילין את
הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל בהם בתחלה ושמע השמע ואמר היתה מגפה 

-חיל אשר לבו כלב האריה המס ימס כי-בן-והוא גם 01בעם אשר אחרי אבשלם. 
כי יעצתי האסף יאסף עליך  00. חיל אשר אתו-גבור אביך ובני-ישראל כי-ידע כל

 03הים לרב ופניך הלכים בקרב. -על-באר שבע כחול אשר-ישראל מדן ועד-כל
האדמה -ובאנו אליו באחת המקומת אשר נמצא שם ונחנו עליו כאשר יפל הטל על

-עיר יאסף והשיאו כל-אל-ואם 02אחד. -אתו גם-האנשים אשר-נותר בו ובכל-ולא
-נמצא שם גם-לא-הנחל עד אשר-וסחבנו אתו עד העיר ההיא חבלים-ישראל אל

 צרור.

איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל -ויאמר אבשלום וכל 03
-אבשלום את-עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל-ויהוה צוה להפר את

 הרעה.
 

ל דימוי, מטאפורה ו"המחשה חזותית" )ספר ג, בהמשך דבריו מדבר אריסטו ע
ב "כד -נראה אם כן, כי תיאורו של חושי הארכי הוא חושני וארוך . א(י-פרקים י

שבא  ,ועוד, ואילו של אחיתופל ר לבו כלב אריה המס ימס""אש, שכול בשדה"
הים. אך והתיאור תפל וקצר. ובכל זאת עליו נאמר שעצתו הייתה כעצת אל ,מגילה

ופן השני של עצתו של חושי היא זו שהתקבלה, ואנו טוענים שהרבה בזכות הא
חושי לשמותיהם:  ,לדעתי ,הרטוריקה, הוא יצירת הריגוש. זו גם הסיבה

ארוך, אחיתופל=תפל. שמות סמליים כאלה בתנ"ך אנו מוצאים חושני וארכי=ה
 לרוב.
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 אריסטו והתנ"ך: דרך האמצע
 ':קהלת ז

זה עשה האלהים -לעמת זה-ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את 03
הכל ראיתי בימי הבלי ישצדיק -את 09לא ימצא האדם אחריו מאומה. דברת ש-על

תתחכם יותר למה -תהי צדיק הרבה ואל-אל 06אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו. 
טוב אשר  09תהי סכל למה תמות בלא עתך. -תרשע הרבה ואל-אל 07תשומם. 

 .כלם-ירא אלהים יצא את-ידך כי-תנח את-מזה אל-תאחז בזה וגם

 
 ':משלי ל

 .תמנע ממני בטרם אמות-שתים שאלתי מאתך אל 7
 .לי הטריפני לחם חקי-תתן-כזב הרחק ממני ראש ועשר אל-שוא ודבר 9
 .אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי-פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן 8

 
 (:33-32ספר ב', ב' )עמ'  28,אריסטו, אתיקה

ושיט אותה מידה של עזרה אף על פי שזה טיבו של דיוננו הנוכחי, עלינו לה"
שיש בידינו להושיטה. וקודם כל נשווה נא לנגד עיננו את העובדה, שדברים כגון 

אלו עשויים להישחת על ידי שממעיטים ועל ידי שמגזימים בהם, וכיון שצריך 
להסתמך על הנראה כעדות לגבי מה שאינו נראה לעין, אביא לדוגמה את חזקת 

רבים מדי וגם מועטים מדי מכלים את חזקת הגוף, וכך הגוף והבריאות; גם אימונים 
משחיתים משקאות ומאכלות את הבריאות, כשהם מרובים או מועטים מדי, אולם 
במתכונת הנכונה הם יוצרים, מגבירים ומקיימים את הבריאות. זה הדין לגבי יישוב 
 דעת, אומץ לב ושאר הסגולות הטובות. שמי שבורח ומפחד מפני כל דבר ואינו
עומד בשום סכנה, ייעשה מוג לב, ומי שאינו מפחד משום דבר שבעולם ויוצא 
לקראת כל סכנה, ייעשה נמהר; וכיוצא בזה, מי שמתמסר לכל ההנאות ואינו נמנע 

מהן לעולם, ייעשה פרוץ, והבורח מכולן, כאותם הבורים, יידמה כחסר תחושה. 
י הפלגה והמעטה, יישוב הדעת ואומץ הלב הולכים ונשחתים, אפוא, על יד

 ".ומתקיימים מכוח המידה הבינונית

                                                 
 .0872ם ות"א: שוקן, -י, אריסטו, אתיקה 28
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ובהמשך הספר אריסטו פורט אחת לאחת את המידות הטובות )קצת בדומה 
 (.אולי 29לספר "מסילת ישרים"

 
על כל פנים, דברי אריסטו אלה הם גם תמצית הפסוקים שנכתבו למעלה. ואותם 

ב עליהם את הדיבור. מביא גם הרמב"ם ב"שמונה פרקים" שלו, פרק רביעי, ומרחי
למשל, הנזיר, הוא הרי אינו הולך במידה הבינונית, ואמנם ביהדות מסבירים 

 .שהקורבן שהוא מביא הוא על חטא נזירותו

אבל לא כל הזרמים ביהדות הלכו לשיטת הרמב"ם. הקיצוניים ביותר שבשיטת 
שו הקיצוניות ההפוכה לו הם חסידי נובהרדוק, הסתעפות של תנועת המוסר, שע

מעשי קיצוניות כחלק ממשנתם. למשל, מסופר, שהיו נכנסים לבית מרקחת 
ומבקשים מסמרים, רק כדי לחוות את ההשפלה שבמעמד ולקבל נמיכות רוח 

  30כתוצאה מכך. כן היו הולכים בבגדים בלויים מאותה סיבה עצמה.
אך מלבדם, הרי ניתן למצוא הסבר הגיוני לקיצוניות. כך באמירה ההגיונית: 

 :הסוף עם מה שאתה מאמין בו", שגם לכך ניתן למצוא סמיכה בכתובד "תלך ע
 .""ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך: 9דברים ו

 .עם הדגש על המילה מאוד, במשמע הרבה

והנחייה זו תקפה ביותר, למשל, באמנות. שם התפשרות תיצור, ובכן... יצירה 
 .וני וממוצע היינו חיים בעולם משעמם למדיבינונית. ואם הכול היה בינ

 .מאידך גיסא, דווקא באמנות נחוץ איזון בין המרכיבים השונים ליצירת הרמוניה

 אולי צריך לאזן בין האיזון לקיצוניות...

                                                 
, קוק הרב מוסד : ירושלים, יהודה מסילות פירוש עם; ישרים מסילת ספר, חיים משה' ר, לוצאטו 29

 .3119 ח"תשס
 :קרא עליהם 30

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%A

A_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%95%D7

%A7 
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 אריסטו והתנ"ך: תורת הגמול
 ':ויקרא כד

בהמה ישלמנה נפש -ומכה נפש 09אדם מות יומת.  נפש-ואיש כי יכה כל 07
שבר תחת שבר  31יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. -ואיש כי 08נפש.  תחת

ומכה בהמה ישלמנה  30עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו. 
 .משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם 33ומכה אדם יומת. 

 

 – כך בתנ"ך, ואצל אריסטו

 (:031-030', ה', )עמ' ספר ה ,טו, אתיקהאריס

ישנם גם אנשים הסוברים שהשבת גמול לעולם צדק הוא, כדרך שטענו "
הפיתגוראים; שכן הגדירו את הצדק בהוראתה הסתמית של המלה כהשבת גמול. 

אף  –אולם 'גמול' אינו הולם לא את הצדק המחלק ולא את זה שבא לתקן עיוותים 
של ראדאמאנתיס )משופטי המתים על פי שיש המבקשים לפרש כך גם את צדקו 

 (:בשאול
 .איש את אשר עשה, זה צדק ויושר-אם יסבול

אולם למעשה אין זה כך, שפעמים רבות סותר ה'גמול' את הצדק; מי שבתוקף 

תפקידו פצע אדם, אין להשיב לו מכה מתחת מכה, ואם מי שהוא היכה פקיד, לא די 
ויתר על כן יש הבדל גדול בין  בכך שיוכה גם הוא, אלא יש גם להוסיף לו עונש.

המעשה שנעשה בזדון וזה שנעשה בשגגה. אמנם בחברות המבוססות על הדדיות 
מקיים סוג זה של צדק את החברה, אולם מה שפועל בהן הוא גמול המושב לפי 
מתכונת מסויימת, ולא תשלום גמול השווה למעשה שנעשה. שאכן על בסיס הגמול 

ני האדם מבקשים להשיב רעה תחת רעה, ואם אין היחסי קיימת המדינה. הלא ב
ביכולתם לעשות כן, הם רואים עצמם במצב של עבדות; וכן הם מבקשים לגמול 
טובה תחת טובה; ובלעדי זאת לא תהיה שותפות, והלא מכוח השותפות חיים הם 

 ."בצוותא
 

בתנ"ך העיקרון של מידה כנגד מידה חוזר הרבה, גם כשמדובר באדם, כדוגמת 
 – שון, האומרשמ

 .""כאשר עשו לי כן עשיתי להם: 00שופטים טו
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"עין תחת אבן עזרא מביא כתוב זה בויכוחו עם קראי על הבנת הנאמר למעלה )
התבוננות בויקרא כד'  ,, שהרי שמשון לא החזיר לגמרי באותו מטבע. לטעמיעין"
ום וכן נותן מענה פשוט יותר לשאלה זו, שהרי בפסוק אחד נאמר תשלשלמעלה  09

 (.""נפש תחת נפש
 – וגם היא ממידתו של אלוהים, כדוגמת

הר קדשי הערכים לגד שלחן -ואתם עזבי יהוה השכחים את" 00ישעיה סה': 
 ".ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו 03והממלאים למני ממסך. 

 .''ומניתי-כאן העיקרון הזה בא ומודגש כך גם ברובד הלשוני של 'למני'
רה אריסטו מרחיב את עיקרון תורת הגמול התנ"כי. אולם למעשה גם והנה, לכאו

 :בתנ"ך עצמו מופיע אותו עניין, למשל, בתשלום פי שבע על החטא
"ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על : 09ויקרא כו
 ."חטאתיכם

"והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על : 33ויקרא כו
 ."כםחטאתי

"והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על : 39ויקרא כו
 ."חטאתיכם

 .גם הגנב משלם פי שתיים, ארבע וחמש, תלוי בסוג הגניבה

 
 :, מופיע9ואמנם, בברית החדשה, במתי 

ֶכם ַאל־תִ  28ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאַמר ַעִין ַתַחת ַעִין ֵשן ַתַחת ֵשן׃ 38  ְתקֹוֲממּו ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ
ַאֶחֶרת׃ ִנית ַהֵטה־לֹו ַגם ֶאת־הָּ ע ְוַהַמֶכה אֹוְתָך ַעל־ַהְלִחי ַהְימָּ שָּ רָּ  לָּ

 :אך גם לזאת יש הרי מקור תנ"כי
 .""גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק: 6ישעיהו נ
 ':וכן איכה ג

יתן בעפר  38נטל עליו. ישב בדד וידם כי  39ישא על בנעוריו.-טוב לגבר כי 37
 .יתן למכהו לחי ישבע בחרפה 21פיהו אולי יש תקוה. 

לסיום, כדאי לזכור שגם בית המשפט בישראל היום חרט על דגלו את עיקרון 
 .''המידתיות

 פועל לפי עיקרון זה. "ואהבת לרעך כמוך": 09ויקרא יטגם הפסוק הידוע 
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 אריסטו והתנ"ך: התגברות על היצר
"הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך : 7בראשית ד

 ."תשוקתו ואתה תמשל בו
 .הנה, לפי התורה אפשר לשלוט ביצר

 
אריסטו גם חושב כך והוא אומר שהשליטה ביצר באה באמצעות התבונה, לא 

 :לפני שהוא מעמיד זאת לשאלה

 (:098אריסטו, אתיקה, ספר ז', א' )עמ' 

גם ההבלגה נמנים, לפי הסברה הרווחת, עם הדברים והנה גם כיבוש היצר ו"
עם הגרועים והמגונים;  –הנאותים והמשובחים, ואילו הכניעה ליצר וההתפנקות 

ואותו איש עצמו חזקה עליו שהוא כובש יצרו ועשוי לקיים את שיקול דעתו, או 
שה נכנע ליצריו ואינו נוטה לקיים שיקולו. ומי שנכנע ליצרו עושה את אשר הוא עו

מעוצמת היפעלותו, אף על פי שהוא יודע את רוע המעשה; ואילו הכובש יצרו, 
באשר הוא מכיר לדעת שתאוותיו גרועות, הריהו עושה כן מכוח הגיון מחשבתו. 
המיושב בדעתו נחשב להיות איש הכובש את יצרו ומבליג על תאוותיו, ואילו 

ושב בדעתו, ויש שאינם הכובש יצרו יש הסוברים עליו שהוא מכל הבחינות גם מי

 –סוברים כך; ויש אשר בלא כל הבחנה קוראים למי שנכנע ליצרו פרוץ, ולפרוץ 
נכנע ליצרו; ויש המבדילים בין זה לזה; ולעתים נשמעת הדעת שאי אפשר שהאיש 

שאמנם מצויים גם אנשים נבונים ובעלי כושר  –הנבון יהא נכנע ליצרו, ולעתים 
מבחינת רגזנותם, שאיפתם לכבוד ותאותם לבצע  פעולה הנכנעים ליצרם. וגם
 '". נקראים אנשים 'נכנעים ליצרם

 

 (:079ובהמשך, פרק ז', י' )עמ' 

כמו כן לא ייתכן שאותו איש עצמו יהא בעת ובעונה אחת גם נבון וגם נכנע "

 ."ליצרו
ואולם, יש לדייק ולומר, כי אריסטו מבחין בין פרונסיס, התבונה שבפועל, 

, התבונה שבתיאוריה, וכאן נראה שכוונתו לראשון, בניגוד )או סופיה( ואפיסטמה
 לדעת סוקרטס.
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א אלא בחסד האל, וכך ולחטלהפסיק ואילו בברית החדשה אין האדם יכול 
 :אומר פאולוס

ר ְבַיד־ַהֵחְטא 03: 7אל הרומים  ר ְוִנְמכָּ שָּ ִנית ַוֲאִני בָּ ה רּוחָּ ׃ ִכי ֹיְדִעים ֲאַנְחנּו ֶשַהתֹורָּ
ִכי ֶאת־ֲאֶשר ֲאִני ֹפֵעל ֹלא יַָּדְעִתי ִכי ֵאיֶנִני ֹעֶשה ֵאת ֲאֶשר־ֲאִני ֹרֶצה בֹו ִכי ִאם־ֲאֶשר  09

ֵנאִתי ֹאתֹו ֲאִני ֹעֶשה׃  שָּ

ה ֹזאת : 9 3אפסים  -ועוד  ְיתָּ ֱאמּונָּה ְוֹלא ִמֶיְדֶכם הָּ ִכי־ַבֶחֶסד נֹוַשְעֶתם ַעל־ְיֵדי הָּ
 ִהים ִהיא׃ִכי־ַמַתת ֱאֹל

 
 –מעניין, כי בעברית 'פתי' הוא חסר הדעת, כבפסוק 

 .""פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו: 09משלי יד
 נכנע לתאוותיו. –אך למעשה המילה באה משורש 'פתה', במובן 
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 אריסטו והתנ"ך: האם מומלץ לשנות חוקי אבות?
 

)השאלה האם מצוות  שתנותלתי ניתנת להרבים חושבים שהתורה היא נצחית וב
 ?בטלות לעתיד לבוא היא עניין בפני עצמו(. האומנם כך הוא

 

 – אם נבחן את הדברים נראה, כי מצד אחד נכתב
"נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון : 7שמות לד

 ."אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים
 – ומצד שני
ומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו "לא י :06דברים כד

 ."יומתו
 ?מה קורה פה

 
. תשובה אחת שניתן לענות על כך היא שהחוק התפתח והשתנה עם השנים

 (.והדברים עתיקים. במאמר זה איני בא לחדש אלא להקביל בלבד)
 

 :והשווה פסוקים אלה עם כל הפרק שם
את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר  "מה לכם אתם משלים: 2-3-יחזקאל יח

אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה. חי אני נאם אדני ה' אם יהיה לכם עוד משל 
 ."המשל הזה בישראל

 :או כהבטחה לאחרית הימים
"בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים : 39ירמיהו לא

 ."תקהינה
ברים קודם לו, גם לפי ביקורת וניתן לשאול מה חידש יחזקאל, שהרי ספר ד)

או שלדידם בדברים מדובר ב'הוספה מאוחרת'. ובאמת בתקופת המלכים  –המקרא 
 (.אנו מוצאים עונש ושכר של אב בבניו ומאוחר יותר אולי נעלמה השקפה זו

 
תעלה בקנה אחד עם מה שכותב  -שהחוק התפתח והשתנה  –תשובה זו 

 :אריסטו
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 :82-89עמ'  ספר ב', 31,אריסטו, פוליטיקה
"יכול לבוא אדם  -"האם מומלץ לשנות חוקי אבות?" הוא כותב  -ביחס לשאלה 

ולומר שההוכחה היא בעצם העובדות: חוקי הקדמונים פשוטים מדי וברבריים. 
היוונים נהגו לשאת נשק ולקנות את נשותיהם זה מזה, ובכל מקום ששרדו חוקים 

"מכאן עולה שחוקים מסוימים  -ומסכם  .מימי קדם הרי הם מגוחכים בתכלית"
בנסיבות מסוימות צריכים להיות נתונים לשינוי. אבל נראה שעלינו לבחון את 
הדברים בזהירות רבה, מנקודת מבט אחרת. לעתים השיפור בחוק קטן, וכנגדו עומד 

 ."שלא טוב להרגיל את האנשים בביטול חוקים ביד קלה –חיסרון 
 

למשל, את תקנת הפרוזבול כנגד הבעייתיות גם ביהדות המאוחרת יותר תקנו, 
תקנו את התר המכירה כנגד הבעייתיות החדשה של  –שבשמיטת הכספים. ובימינו 

שמיטת הקרקעות. כנגד איסור הריבית יש 'התר עיסקה', וכך עד 'שעון השבת'. זו 
 .דרכו של הדור החדש לשנות ולשמר בעיקרון את החוק הישן

 
כידוע, בברית החדשה, שכשמה כן היא. ואולם, יש  שינוי אחר של התורה נמצא,

זו הוספה מאוחרת של  –כי אין היא מדברת בתחילה על ביטול המצוות  ,להבחין

אלא דווקא על החמרה שלהן, תוך כדי הבנתן במשמע מורחב ואף  –פאולוס 
 :סימבולי

 :9מתי 

ה אֹו ֶאת־ִד  17 ֵפר ֶאת־ַהתֹורָּ אִתי ְלהָּ ֵפר ִכי ַאל־ְתַדמּו ִכי בָּ אִתי ְלהָּ ְבֵרי ַהְנִביִאים ֹלא בָּ
ָאֶרץ ֹלא ַתֲעֹבר יֹוד ַאַחת  09ִאם־ְלַמלאת׃  ַמִים ְוהָּ ֶכם ַעד ִכי־ַיַעְברּו ַהשָּ ִכי ָאֵמן ֹאֵמר ֲאִני לָּ

ה ַעד ֲאֶשר ְיֻקַים ַהֹכל׃  ד ִמן־ַהתֹורָּ ִאיש ֲאֶשר יֵָּפר ַאַחת ִמן־ַהִמצְ  08אֹו־קֹוץ ֶאחָּ ֵכן הָּ ֹות לָּ
ִים  מָּ ֵרא לֹו ְבַמְלכּות ַהשָּ טֹון ִיּקָּ ם ַלֲעשֹות כָּמֹוהּו קָּ ָאדָּ ֵאֶלה ִויַלֵמד ֶאת־ְבֵני הָּ ַהְּקַטנֹות הָּ

ִים׃  מָּ ֵרא ְבַמְלכּות ַהשָּ ֶזה גָּדֹול ִיּקָּ ן לָּ ֶשה ִויַלֵמד אֹותָּ ֶכם ִאם  31ַוֲאֶשר ַיעָּ ִכי ֲאִני ֹאֵמר לָּ

ִים׃ ֹלא־ִתְהֶיה ִצְדַקְתֶכם מְ  מָּ ֹבאּו ְבַמְלכּות ַהשָּ ה ִמִצְדַקת ַהסֹוְפִרים ְוַהְפרּוִשים ֹלא תָּ  30ֻרבָּ
ח ַוֲאֶשר ִיְרַצח ַחיָּב הּוא ְלֵבית ִדין׃  ִראֹשִנים ֹלא ִתְרצָּ ַוֲאִני  33ֲהֹלא ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאַמר לָּ

ֶכם כָּל־ֲאֶשר ִיְקֹצף ַעל־ָאִחיו ִחנָּם ַחיָּב הּו א ֹאֵמר לָּ א ְלֵבית ִדין ַוֲאֶשר ֹיאַמר ֶאל־ָאִחיו ֵרקָּ
א לֹו הּוא ְמֻחַיב ֵאש ֵגיִהֹנם׃  ל ִיְקרָּ ֵכן ִאם־ַתְקִריב  32ַחיָּב הּוא ְלַסְנֶהְדִרין ַוֲאֶשר נָּבָּ לָּ

                                                 
 .3118ת"א: רסלינג, , אריסטו, פוליטיקה 31
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ְך׃  ַכְרתָּ ִכי־ֵיש ְלָאִחיָך ְדַבר ִריב ִעמָּ ְנָך ֶאל־ַהִמְזֵבח ְוזָּ ְרבָּ ם ֶאת 33קָּ ֶנָך ִלְפֵני ַהנַח שָּ ְרבָּ ־קָּ
ֶנָך׃  ְרבָּ ַמֵהר ִהְתַרֵצה  39ַהִמְזֵבח ְוֵלְך ַכֵפר ֶאת־ְפֵני ָאִחיָך ְוַאֲחֵרי ֵכן בֹוא ַהְקֵרב ֶאת־קָּ

ְלִאיש ִריְבָך ְבעֹוְדָך ַבֶדֶרְך ִאתֹו ֶפן־ַיְסִגיְרָך ִאיש ִריְבָך ֶאל־ַהֹשֵפט ְוַהֹשֵפט ַיְסִגיְרָך ַלשֹוֵטר 
ְשַלְכתָּ ֶאל־ֵבית ַהֶכֶלא׃ וְ  ם ַעד ִאם־ִשַלְמתָּ  36הָּ ְך ֹלא ֵתֵצא ִמשָּ ָאֵמן ֹאֵמר ֲאִני לָּ

ַאֲחרֹונָּה׃  ה הָּ ִראֹשִנים ֹלא ִתְנָאף׃  37ֶאת־ַהְפרּוטָּ ֶכם  39ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאַמר לָּ ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ
ּה נָֹּאף  ה ַלְחֹמד אֹותָּ ל־ַהִמְסַתֵכל ְבִאשָּ ּה ְבִלבֹו׃ כָּ ְוִאם ַתְכִשיְלָך ֵעין ְיִמיְנָך ַנֵּקר  38ְנָאפָּ

ֶריָך ֵמֶרֶדת כָּל־גּוְפָך ֶאל־ֵגיִהֹנם׃  ד ֵמֵאבָּ ּה ְוַהְשֵלְך ִמְמָך ִכי טֹוב ְלָך ֲאֶשר ֹיאַבד ֶאחָּ  21אֹותָּ

ּה ְוַהְשֵלְך ִמְמָך כִ  ִנית ַתְכִשיְלָך ַקֵצץ אֹותָּ ד ְוִאם־יְָּדָך ַהְימָּ י טֹוב ְלָך ֲאֶשר ֹיאַבד ֶאחָּ
ל־גּוְפָך ֶאל־ֵגיִהֹנם׃  ֶריָך ֵמֶרֶדת כָּ ּה ֵסֶפר 20ֵמֵאבָּ ְוֶנֱאַמר ִאיש ִכי ְיַשַלח ֶאת־ִאְשתֹו ְונַָּתן לָּ

ּה ִליֵדי  23ְכִריתּות׃  ֶכם ַהְמַשֵלַח ֶאת־ִאְשתֹו ִבְלִתי ַעל־ְדַבר ְזנּות ְמִביאָּ ִנֻאִפים ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ
ה ֹנֵאף הּוא׃  ה לֹו ְלִאשָּ ִראֹשִנים ֹלא  22ְוַהלֵקַח ֶאת־ַהְגרּושָּ עֹוד ְשַמְעֶתם ִכי נֱֶאַמר לָּ

ה ְשֻבעֹוֶתיָך׃  ֶקר ְוַשֵלם ֹליהֹוָּ ַבע ַלשָּ ה ֹלא  23ִתשָּ ל־ְשבּועָּ ְבעּו כָּ ֶכם ֹלא ִתשָּ ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ
ַמִים ִכי־ִכֵסא ֱאֹלִהים  ה׃ ַבשָּ ַלִים  29ֵהמָּ יו ִהיא ְוֹלא ִבירּושָּ ָאֶרץ ִכי־ֲהדֹום ַרְגלָּ ְוֹלא בָּ
ב׃  ה ַאַחת 26ִכי־ִהיא ִקְרַית ֶמֶלְך רָּ ֵבַע ִכי־ֹלא תּוַכל ַלֲהֹפְך ַשֲערָּ ַאף ְבַחֵיי ֹראְשָך ַאל־ִתשָּ
ה׃  נָּה אֹו ִלְשֹחרָּ ע הּוא׃ ַאְך־ְיִהי ְדַבְרֶכם ֵהן ֵהן ֹלא ֹלא ְוַהיוֹ  27ִלְלבָּ רָּ  29ֵתר ַעל ֵאֶלה ִמן־הָּ

ע  28ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאַמר ַעִין ַתַחת ַעִין ֵשן ַתַחת ֵשן׃  שָּ רָּ ֶכם ַאל־ִתְתקֹוֲממּו לָּ ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ

ַאֶחֶרת׃  ִנית ַהֵטה־לֹו ַגם ֶאת־הָּ ִריב ִעְמָך 31ְוַהַמֶכה אֹוְתָך ַעל־ַהְלִחי ַהְימָּ  ַוֲאֶשר ַיְחֹפץ לָּ
ְנֶתָך ֵתן־לֹו ַגם ֶאת־ַהְמִעיל׃  ַקַחת ֶאת־כֻתָּ ֶלֶכת ִעמֹו ֶדֶרְך ִמיל ֵלְך ִאתֹו  30ְולָּ ֹאֵנס אֹוְתָך לָּ ְוהָּ

נָּיו׃  33ְשנִָּים׃ ֵשב פָּ א ִלְלֹות ִמְמָך ַאל־תָּ ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאַמר  32ַהשֵאל ֵמִאְתָך ֵתן־לֹו ְוַהבָּ
ֲרכּו  33ֵנאתָּ ֶאת־ֹאְיֶבָך׃ ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ְושָּ  ֶכם ֶאֱהבּו ֶאת־ֹאְיֵביֶכם )בָּ ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ

ְלַמַען  39ֶאת־ְמַקְלֵליֶכם ֵהיִטיבּו ְלשְנֵאיֶכם( ְוִהְתַפלֲלּו ְבַעד )ַמְכִאיֵביֶכם ְו( ֹרְדֵפיֶכם׃ 
ִים ֲאֶשר הּוא ַמְזִריַח ִשְמשוֹ  מָּ ִנים ַלֲאִביֶכם ֶשַבשָּ ִעים ְוַלטֹוִבים ּוַמְמִטיר  ִתְהיּו בָּ רָּ לָּ

ִעים׃  ְרשָּ ִכי ִאם־ְתֵאֲהבּו ֶאת־ֹאֲהֵביֶכם ַמה־ְשַכְרֶכם ֲהֹלא  36ַעל־ַהַצִדיִקים ְוַגם ַעל־הָּ
ד ַמה־ִשְבֲחֶכם ֲהֹלא  37ַגם־ַהֹמְכִסים ַיֲעשֹּו־ֹזאת׃  ְוִאם־ִתְשֲאלּו ִלְשלֹום ֲאֵחיֶכם ִבְלבָּ

ֵלם הּוא׃ 39ֲעשֹּו־ֹזאת׃ ַגם־ַהֹמְכִסים יַ  ַמִים שָּ ֵכן ֱהיּו ְשֵלִמים ַכֲאֶשר ֲאִביֶכם ֶשַבשָּ  לָּ

 
 :ואילו פאולוס אומר מאוחר יותר

ֶסד׃: 3 9גלטים  ה ֲאַבְדֶתם ִמן־ֶהחָּ ִשיַח ַאֶתם ַהִמְצַטְדִקים ַבתֹורָּ  ִנְגַזְרֶתם ִמן־ַהמָּ
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 אריסטו והתנ"ך: עיקר האושר
 ."חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר "עץ: 09משלי ג

כך נאמר על התורה, ונראה מכאן שהאושר הוא עניין מרכזי בחיים. אריסטו 
 :מסכים לכך

 
 :(, בתחילה338-390, ספר י', ו' )טו, אתיקהאריס

ניתן לנו להתוות בקווים כלליים את טיבו של האושר שהוא לפי הנחתנו "

 ."התכלית לכל מעשי האדם
 :ובסוף

א בבילוי זמן שכך טיבם מצוי האושר, אלא בפעילויות שמתבצעות בהתאם של"
 ."לסגולה טובה, כפי שאמרנו קודם

 :'ובהמשך באותו עמוד בסעיף הבא, ז
וכן סבורים אנחנו שהנאה צריכה להיות מעורבת באושר, ומוסכם הוא, שבין "

מה כל הפעילויות שבתחומה של סגולה טובה הרי זו שבתחום החכמה היא נעי
 ."ביותר

עצמי, לעצם קיומו. -ניתן לומר, שהמאושר הוא מי שקיבל אישור, אישור

  –פעולותיו הם לרצון. למשל 
 .""משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח בה' אשריו: 31משלי טז

ואולי ניתן גם לומר, כי המאושר הוא מי שהולך בדרך הנכונה, מלשון אשורים, 
  –צעדים, כמו ב 
 ."אלהיו בלבו לא תמעד אשריו "תורת: 20תהלים לז

 .יםאושר בא כחלק מאורחות חיים נכונגם אצל אריסטו ה

 ?והאם ביהדות מדברים על עונג
 

 :הנה כך גם מתחיל ספר המוסר "מסילת ישרים" לרמח"ל
יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה "

ו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמת
והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' 
ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים 

 ."להמצא
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 אריסטו והתנ"ך: טיב הניגודים
כלות כיתרון האור מן "וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הס: 02קהלת ב

 ."החשך
 

' יהודה מאת פרופהטבע של אריסטו" -ה ולפילוסופייתבספר "מבוא למטפיסיק
 :, נכתב33בפרק "בעיית ההעדר", עמ'  32,לנדא

לעתים קצה אחד של מנוגדים עדיף באופן ברור על הקצה השני, למשל: ידיעה "

א ש'ידיעה' ו'אור' על החושך וכדו'. הטעם לכך הו –ידיעה, האור -עדיפה על אי
ידיעה' ו'חושך' את חסרונו והיעדרו -מה, בעוד ש'אי-מציינות את מציאותו של דבר

כן מותר לכנות את הקצה -מציאות. על-מה ומציאות עדיפה על אי-של אותו דבר
 ."'האחד 'חיובי' ואת השני 'שלילי

 
נו רואים אפוא כמה מתאמץ אריסטו כדי לציין שבשני מנוגדים קצה אחד א

שלילי ושני חיובי, לפעמים. זאת היות והניגוד הוא יחידה אחת שלמה הממשמעת 
"אין פה אמירה  –ובמאמר אחר כבר ציינתי, כי  -את עצמה. כך גם בפסוק למעלה 

 ."גורפת, אלא רק השוואת היתרון ליתרון אחר

 – והוא שנכתב
עשה "ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה : 03קהלת ז

 ."האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה
מעניין לדעת, כי אריסטו מגדיר העדר לא סתם כחסרון, אלא כחסרון של דבר 

 .יש לו העדר ראייה, שהיא ברגיל נמצאת באדם –מה שהיה צריך להיות, כמו עיוור 

 

                                                 
 .0899הבטחון,  הטבע של אריסטו, ת"א: משרד-מבוא למטפיסיקה ולפילוסופייתלנדא, יהודה,  32
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 אריסטו והתנ"ך: בכוח ובפועל
 ."אל יתהלל חגר כמפתח: "ויען מלך ישראל ויאמר דברו 00מלכים א כ

מטפיזיקה  –כאן גלומה ההפרדה האריסטוטלית בין בכוח ובפועל )וראה 
ספר ח'. מושגים אלה כה שגורים היום, אך הוא הראשון שניסחם ניסוח  33,לאריסטו

-פריורי ואפוס-פילוסופי. כמו כן, מקבילים להם מושגיו: פוטנציאלי ואקטואלי; א
 (.טריורי

 :ים מה שבכוח הוא גם בפועללעומת זאת, אצל אלוה

"מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום : 01ישעיהו מו
 ."וכל חפצי אעשה

ואמנם גם הנביא חוזה עתידות, אך וידוא דבריו יכול לעשות רק בזמן 
 :האקטואלי

"הנביא אשר ינבא לשלום בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו : 8ירמיהו כח
 ."ה' באמת

 .ולנביא פורענות אין מבחן כלל, שהרי זו יכולה להתבטל באמצעות התשובה
כך גם לדעת אריסטו, הדטרמניסטי מבחינות אחרות, אמירה הופכת לתקפה רק 
משעה שהיא מתרחשת ולא קודם לכן, אף כי הייתה כביכול פוטנציאלית קודם 

.לכן
34 

י דברים מסוימים בניגוד לדעה זו וכמו הפסוק מישעיה סברו חכמי היהדות, כ
הוכנו ונקבעו כבר מששת ימי בראשית, אף כי התגשמו רק מאוחר יותר בהיסטוריה 

 .האנושית
 

                                                 
 רוזן וחיים חנה מאת והערות תרגום; ט-ז ספרי(, מטפיסיקה) הטבע על למסות הנספחות, אריסטו 33
, מאגנס ל"י ש"ע ספרים הוצאת:  ירושלים, פינס שלמה עם בשיתוף פילוסופית עריכה; 

 .0866 ז"תשכ, העברית האוניברסיטה
 .0883"א: משרד הבטחון, זאב בכלר, פילוסופיית המדע של אריסטו, ת -וראה  34
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 פרמנידס והתנ"ך: יש ואין

 פרמנידס, תחילת המאה החמישית לפני הספירה, מתוך ויקיפדיה:
על־פי התפיסה אשר הוא מציג, המציאות הינה אחת, נצחית, בלתי נעה ובלתי "

מבסס את טענתו על הנחה טאוטולוגית אחת המבוטאת במימרה "מה  משתנה. הוא
שישנו ישנו, ומה שאיננו איננו". מה שישנו אינו יכול היה להתהוות או להיווצר 
ממה שאיננו, שכן מה שאיננו איננו. כמו כן מה שישנו לא יכול להיעלם, כלומר 

צחי. כל שינוי במה להפוך לאין כיוון שהאין איננו. לכן מה שישנו חייב להיות נ

למה יכול היש להשתנות? רק לאין. אולם האין איננו. תנועה  –שישנו אינו אפשרי 
אינה אפשרית, שכן לאן היש ינוע? הוא יכול לנוע רק למקום שהוא לא נמצא בו, 
כלומר לאין. אולם האין איננו. מכאן גם נובע שמה שישנו נמצא בכל מקום. לא 

 ."האין איננו ייתכן מקום בו יש אין, כי
 

 :)קישור בויקיפדיה( קטעים משירת פרמנידס בתרגום יהודה ליבס
 
ר ג ַמְעתָּ -בֹוא ֲאַחֶּוךָּ ַהְסֵכת ּוְנצָּ  ֵאת ַהִספּור ֶששָּ

ר ַהְיִחידֹות ְלַהְשֵכל ּוְלַדַעת.  ֵאֶלה ַדְרֵכי ַהֶמְחקָּ

ֵאיֶננּו ֵאינֶ  ַאַחת: ֶשֶיְשנֹו, ּוְמִציאּות הָּ  נָּה;זֹו הָּ
ֶרֶתת. ֱאֶמת ְמשָּ ּה ֶשל ֵפיתֹו, ֲהֹלא ִהיא לָּ  ֶזהּו ְשִבילָּ

ֵאיֶננּו; 9 ִריְך ֶשִיְהֶיה הָּ ַאֶחֶרת: ֶשֵאין, ְוצָּ  ְוהָּ
ל  ַדַעת,-ֶזהּו, אֹוִדיַע ְלָך, ַהנִָּתיב ֶשִמחּוץ ְלכָּ
ם, ִאי ר ַלֲעשֹות ֵכן,-ִכי ֹלא ַתִכיר ֶאת ֲאֶשר ֹלא ַקיָּ  ֶאְפשָּ

ם הּוא. ֹלא ד ג ַגם ַקיָּ ֶתיָך; ֵהן ַמה ֶשֻמשָּ  ַיֲעֶלה ַעל ְשפָּ
 

, ֶליהָּ ר: ֶשֶיְשנֹו. ְואֹותֹות ְמֻרִבים ֵיש עָּ  עֹוד ֵהן נֹותָּ

ב ַגם ֵאיֶננּו, ר, ְוֶנְחרָּ ם ַגם ֵאיֶננּו נֹוצָּ  ֶשַהַּקיָּ
ם, ִמְמקֹומֹו ֹלא יָּזּועַ   ְוהּוא יִָּחיד ְבִמינֹו ּוֻמְשלָּ

ה ַיַחד,גַ  9 יָּה, ֹלא ִיְהֶיה, ְבשּום ְזַמן ִכי ַהֹכל ַעתָּ  ם ֹלא הָּ
א ְתַבֵּקש לֹו? ה ַמה מֹוצָּ צּוף. ְוַאתָּ ד ְורָּ  ֵכן הּוא ֶאחָּ
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פרמנידס, אם כך, דן בישות ואינות וטוען שהיש ישנו והאין אינו. בשאלה הזו 
כלל, לא מתעסק מודרנית. התנ"ך, כדנו גם פילוסופים מאוחרים יותר, בתקופה ה

נוחות -זאת למצוא בו רמז לאי-שאלות פילוסופיות מופשטות כאלה, אך ניתן בכלב
שחשו מחבריו ביחס למושג האין, עד שצירפו לו את ביטוי היש כשהגו את הביטוי 

 "אין יש", המופיע בשתי פעמים שונות:
 

י גם "ויאמר דוד לאחימלך ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב כ: 8שמואל א כא

)כאן גם מנוקדת המילה אין  חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי כי היה דבר המלך נחוץ"
 יוצא של מוזרות הביטוי הזה(.-בחיריק מתחת לאל"ף, אולי כפועל

 "אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם".: 07תהלים קלה
 

בבריאה עם זאת, כדאי לציין שהגישה התנ"כית, בניגוד לפרמנידס, כן תומכת 
 מאין, כמובן.-יש

 
מעניין, כי גם בברית החדשה ישנה התמודדות עם הרעיון הזה, כששם 
הדיכוטומיה היא בין הן ולאו, והיא תומכת בדעת פרמנידס כי רק ההן הוא בנמצא, 

 לפחות בכל מה שנוגע באמונה:
 :0, השנייה לקורינטים

ה אֹו יַָּעְצתִ  07 רָּ ִתי ִנְמהָּ ה ֲעצָּ ְיתָּ ה ֶההָּ יָּה ֶאְצִלי ְוַעתָּ ְצִתי ְוהָּ ר ֶאת־ֲאֶשר יָּעָּ שָּ י ְלִפי ַהבָּ
ֹלא׃  09ַפַעם ֵהן ֵהן ּוַפַעם ֹלא ֹלא׃  יָּה ֵהן וָּ ֵרנּו ֲאֵליֶכם ֹלא הָּ ֱאֹלִהים ִכי־ְדבָּ ן הָּ  08ָאֵכן ֶנֱאמָּ

א ְבתֹוכֲֶכם ַעל־יֵָּדינּו ַעל־יִָּדי ְועַ  ִשיַח ַהִנְקרָּ ֱאֹלִהים ֵישּוַע ַהמָּ נֹוס ִכי ֶבן־הָּ ל־ְיֵדי ִסְלוָּ
ד׃  יָּה בֹו ֵהן ִבְלבָּ ֹלא ִכי־הָּ יָּה ֵהן וָּ ן  31ְוִטימֹוִתיֹוס הּוא ֹלא הָּ ֱאֹלִהים כֻלָּ חֹות הָּ ִכי כָּל־ַהְבטָּ

ֱאֹלִהים ַעל־יֵָּדינּו׃ יּו ָאֵמן ִלְכבֹוד הָּ יּו ֵהן ּובֹו הָּ  בֹו הָּ
 

ב שני ואולם, כדאי להבחין בזאת, תמונת מציאות מתקבלת למעשה משילו
 ההפכים, כמו בקונטרסט של האור והצל בציור או בצילום הריאליסטיים. 
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 אפיקטטוס והתנ"ך: שיוויון נפש

 "חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה".: 37משלי יז

 
( החזיק בפילוסופיה סטואית, כמו סנקה ומרקוס אורליוס. 91-029אפיקטטוס )

 בכמה דברים היא מקבילה לכתוב בתנ"ך:
 

 35:מתוך: ספרון המוסר לאפיקטיטוס

 
 -א. מן הדברים הקיימים יש שהם ברשותנו, ויש שאינם ברשותנו. ברשותנו 

כל מה ששייך למעשינו. ומה  -המחשבה והשאיפה, החמדנות והמאיסה, בקיצור 
כל מה שאינו שייך  -הגוף, הרכוש, השם הטוב, השררה, בקיצור  -שאין ברשותנו 

רשותנו הם מטבע ברייתם חופשיים, אין למנעם ואין לבטלם; למעשינו. הדברים שב
הדברים שאינם ברשותנו חלשים הם ומשועבדים, ניתנים למניעה ובידי זרים. זכור 
אפוא: כשתחשוב את המשועבד מטבע ברייתו לחופשי ושאינו שלך לשלך, תיכשל, 

ת להים ואדם. אבל אם תחשוב רק את שלך לשלך, וא-תאבל, תופרע, תאשים א
לאינו שלך, כפי שהנהו, איש לא יאלצך לעולם ואיש לא יעכב בעדך;  -שאינו שלך 

לא תאשים שום איש, לא תוכיח שום איש, לא תעשה מאומה בעל כורחך; איש לא 
 יזיק לך, לא יהיה לך שונא, ואינך נמצא מפסיד דבר. 

 
א אם כן, אם אתה שואף למטרה זו, דע שאי אפשר לשאוף אליה אגב אורח, אל

צריך אתה לוותר על כמה עניינים לגמרי ולדחות אחרים לפי שעה. אבל אם תחפוץ 
גם בהם, גם בעושר ושררה, יש לחשוש שלא תשיג אפילו את אלה, מפני שאתה 
 שואף לקודמים. מכל מקום תפסיד את אלה, שמהם בלבד יוצאת החירות והאושר. 

 

עין, ולאוו -מראית עין מרגיזה השתדל לומר: אינך אלא-ובכן, בכל מראית
כך תבחון ותנסה אותה לפי הכללים הקבועים לך, -דווקא מה שנראה שהנך. אחר

                                                 
ספרון המוסר לאפיקטיטוס, העתיק מיוונית ד' גולדשמיט, מתוך: שי לישעיהו, ספר יובל לר'  35

 אביב, תשט"ז:-המזרחי , תל-ישעיהו וולפסברג, הוצאת המרכז לתרבות של הפועל
 

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/maamarim/sifron-2.htm 
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בראש ובעיקר, אם ברשותך היא או אינה ברשותך. ואם אינה ברשותך, תהא 
 אין היא נוגעת בי. -תשובתך 

 
וכן ח. אל תבקש שכל הקורה יקרה לפי רצונך, אלא הווה רוצה במה שקורה כמו 

 תהיה מאושר. שהוא, ואז
 

 ובתנ"ך:

"ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה ה' נתן וה' לקח יהי : 30איוב א
 שם ה' מברך".

אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו -ויקחו בני 0"וכן ויקרא י: 
ותצא אש מלפני יהוה  3עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם. 

דבר יהוה לאמר -אהרן הוא אשר-ויאמר משה אל 2תם וימתו לפני יהוה. ותאכל או
 העם אכבד וידם אהרן".-פני כל-בקרבי אקדש ועל

 
ו. אל תתהלל במידותיהם של אחרים. לו סוס התהלל ואמר "יפה אני", אפשר 
היה לשאת את הדבר. אבל אתה, כשתתהלל ותאמר, "יש לי סוס יפה", תדע 

הסוס. ומה באמת שלך? השימוש בכוח המדמה. לכן, שתתהלל במעלה טובה של 
אם בשימוש בכוח המדמה תהיה בהתאמה לטבע, בזאת תתהלל, כי אז במעלה 

 טובה משלך תתהלל.
 

 ובתנ"ך:
"כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור : 33-32ירמיהו ט

ע אותי כי בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל ויד
 .אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'"

 
י. בכל מה שפוגע בך, זכור שעליך לפנות אל עצמך ולחקור, מה כוחך לטפל בו. 
אם תראה איש יפה או אישה יפה, תמצא שהכוח לעמוד בהם הוא ההתאפקות. אם 

הסבלנות. ואם תעמוד בפני סבל תמצא את ההתבגרות. אם ילעגו לך, תמצא את 
 תתרגל ככה, הופעות החיים לא יסחפוך.
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וגם בברית החדשה, במקור זה כמו במקומות רבים אחרים, ואכן הנוצרים הרבו 
 להביא מדבריו של אפיקטטוס:

ה  3  6 השנייה לקורינטים נּות ַרבָּ ֲרֵתי ֱאֹלִהים ְבַסְבלָּ ר ִכְמשָּ בָּ ל־דָּ ֶאה ְבכָּ ִכי ִאם־ֵנרָּ
רוֹ  אֹות ִבְשִקידֹות  9ת ּוִבְמצּוקֹות׃ ְבַלַחץ ּוְבצָּ ְבַמכֹות ּוְבמֹוְסרֹות ּוִבְמהּומֹות ִבְתלָּ
ה׃  6ּוְבצֹומֹות׃  ה ֹלא ְצבּועָּ ה ּוְבַדַעת ּוְבֹאֶרְך רּוַח ּוְבֶחֶסד ּוְברּוַח ַהֹּקֶדש ּוְבַאֲהבָּ ֳהרָּ  7ְבטָּ

ֱאֶמת ּוִבְגבּוַרת ֱאֹלִהים ִבְכִלי ֶנֶשק ַהצְ  ִמין ּוִמְשֹמאל׃ ִבְדַבר הָּ ה ִמיָּ קָּ לֹון  9דָּ ְבכָּבֹוד ּוְבקָּ
ִנים׃  ְכֵאינָּם ְידּוִעים ְוַגם־ְידּוִעים ְכֵמִתים ְוִהְננּו  8ְבֵשם־ַרע ּוְבֵשם־טֹוב ְכַמְתִעים ְונֱֶאמָּ

ִתים׃  ִרים ְוֹלא מּומָּ ִשים ּומַ  01ַחִיים ִכְמיֻסָּ ִבים ּוְבכָּל־ֵעת ְשֵמִחים ְכרָּ ֲעִשיֵרי ַרִבים ְכֶנֱעצָּ
ֶהם ֹכל׃ ה ְוֵיש לָּ ֶהם־ְמאּומָּ  ְכִמי ֶשֵאין־לָּ

 
יב. אם אתה רוצה להתקדם, עזוב מחשבות כעין אלו: "אם אזניח את  -וכן 

עסקי, לא תהיה לי פרנסה". "אם לא אוכיח את העבד, יתקלקל". כי טוב למות ברעב 
העבד רע משתהייה אתה  בלי סבל ובלי פחד, מלחיות בשובע ובחרדה. וטוב שיהיה

 אומלל. 
 

ובכן תתחיל מן העניינים הקטנים. נשפך קצת שמן, נגנב קצת יין, אמור במחיר 

זה נקנה יישוב הדעת. חינם אין להרוויח כלום. ואם תקרא לעבד, הבא בחשבון שלא 
ישמע או אפילו אם ישמע, שמא לא יעשה את רצונך. אבל לא ייתכן, שבו יהיה 

 פרע או לא.תלוי, אם אתה תו
 

ה : 23 6ובמתי  רָּ ר הּוא ִיְדַאג לֹו ְוַדיָּּה ַלצָּ חָּ ר ִכי יֹום מָּ חָּ ֵכן ַאל־ִתְדֲאגּו ְליֹום מָּ לָּ
ה׃  ְבַשְעתָּ
 

 ואף שיקספיר, שאמר: "כל העולם במה וכולנו שחקנים" מבושר כאן:

 -יז. זכור שהנך שחקן במחזה מן הסוג שבחר בו מחבר. אם יבחר מחזה קצר 
בארוך. אם ירצה כי תשחק כקבצן, תציג גם את זה בהתאם  -אם ארוך בקצר; 

לטיבו, והוא הדין אם חיגר, או שליט, או סתם אדם. עניינך הוא לשחק את תפקידך 
 יפה; אך לבחור בתפקיד, הוא עניינו של אחר.

 
 וכן הלאה...
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ם ניתן לומר על כך בכלליות, אם נבין מלך גם כבשר ודם וגם כמלך מלכי המלכי

 הקדוש ברוך הוא:
 "באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה".: 3קהלת ח
"מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל : 01קהלת ו -ועוד 

 לדין עם שהתקיף ממנו".
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 תקופת ימי הביניים
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 דעת הרמב"ם על הנבואה והיכן היא קשההרמב"ם והתנ"ך: 

 חלק שני, פרק לב: 36,בוכיםמורה נ(, 0029-0313הרמב"ם )
  
דעותיהם של האנשים על אודות הנבואה הן כדעותיהם על אודות קדמות "

העולם או חידושו. כוונתי בכך שכשם שמי שברורה להם מציאות האלוה יש להם 
כן גם הדעות בדבר  -  כפי שביארנו -שלוש דעות בדבר קדמות העולם או חידושו 

על אפיקורוס, כי הוא לא האמין במציאות  הנבואה הן שלוש. לא אתעכב כאן

האלוה, קל וחומר שלא האמין בנבואה. כוונתי להזכיר רק את דעותיהם של מי 
 שמאמינים באלוה. 
 הדעה הראשונה 

מבין המאמינים בנבואה, ואף מקצת פשוטי )בני( תורתנו  היא דעת המון הבורים
אדם, מנבא אותו -בנימ מחזיקים בה, והיא שהאל יתעלה בוחר את מי שהוא חפץ

-בימים או עּול-, ואין הבדל בעיניהם אם אותו פרט מלומד או בור, באושולח אותו
ימים. אולם גם הם מתנים שיהיו בו טּוב כלשהו ומידות מתוקנות. כי האנשים לא 

אותו בראשונה הרחיקו לומר שיש שהאל מנבא אדם רע, אלא אם כן הוא מחזיר 
 . למוטב, לפי דעה זאת

 השנייה  הדעה
היא דעת הפילוסופים, והיא שהנבואה היא שלמות כלשהי בטבע האדם. שלמות 
זאת אינה מושגת לשום אדם אלא אחרי תרגול המוציא את מה שיש בכוח מין 

או איזושהי סיבה חיצונית, כדין ל אם אין מונעת זאת מניעה מזגית )האדם( אל הֹפעַ 
לא ייתכן שתימצא שלמות זאת עד כל שלמות העשויה להימצא במין כלשהו, כי 

תכליתה וסופה בכל פרט מפרטי אותו מין, אלא רק בפרט אחד. שלמות זאת זקוקה 
-פי דעה זאת אי-אפשר מבלעדי מוציא. על-בהכרח למוציא כדי שתימצא. לכן אי

אפשר שיתנבא בור, ולא שאדם ישכב בערב, והוא אינו נביא, ויקום בבוקר נביא 

בר הוא כך שהאדם המעולה השלם בשכלו ובמידותיו, כמוצא מציאה. אלא הד
כאשר כוחו המדמה בשיא השלמות, והוא עשה את ההכנות אשר עוד תשמע על 

פי דעה זאת לא ייתכן -אודותיהן, יתנבא בהכרח, כי שלמות זאת טבועה בנו. על

                                                 
 :באתר, אביב-תל אוניברסיטת בהוצאת שוורץ מיכאל גוםבתר" נבוכים מורה" 36
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שיהיה אדם הראוי לנבואה, ושהתכונן לה ולא יתנבא, אלא במידה שאפשר שאדם 
 . ֵלד ממזון זה דם טוב, וכיוצא בזהמזגו ייזון ממזון משובח ולא ִיּוָּ בריא ב

 הדעה השלישית 
שהיא דעת תורתנו ויסוד לשיטתנו, היא ממש כמו הדעה הפילוסופית הזאת, 
למעט דבר אחד והוא שאנו מאמינים שיש שהראוי לנבואה, המתכונן לה, לא יתנבא 

, כי הדבר הטבעי ים כולם ונוהג כמנהגםזה דומה לנספי ֵחפץ אלוהי. בעיַני -וזה על
פי חינוכו והוראתו עתיד להינבא, -בריאתו ומתאמן על-הוא שכל מי שראוי מטבע

( או מנוע 3והמנּוע מזאת הוא כמי שמנוע מהנעת ידו כירבעם )מלכים א', י"ג, 
. עיקר (09נה אל אלישע )מלכים ב', ו', מלראות כצבאו של מלך ארם שעה שפ

, שההתכוננות ושלמות המידות והשכל הכרחיים )בא לביטוי( האמונה שלנו
אה שורה אלא על חכם ִגבור ועשיר. כבר ביארנו זאת בדבריהם )של חז"ל(: אין הנבו
 . י הנביאים עוסקים תמיד בהתכוננותוהסברנו שבנ בפירוש המשנה ובחיבור הגדול

מתנבא. כי  מסיפורו של ברוך בן נריה לומד אתה שיש שהמתכונן מנוע ואינו
הוא הלך אחרי ירמיה, והוא אימן אותו, לימדו והכינו. והיה נוטע בנפשו את 
הציפייה שיתנבא ונמצא מנּוע, כמו שאמר: יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי 

כה תאמר אליו כה אמר ה' ]הנה אשר (; ונאמר לו באמצעות ירמיה: 2)ירמיה מ"ה, 

)שם,  ך גֹדלות אל תבקשש...[ ואתה תבקש לבניתי אני ֹהרס, ואת אשר נטעתי אני ֹנת
. היה מקום להגיד שזאת אמירה מפורשת שביחס לברוך הנבואה היא (3-9שם, 

( הוא 8)איכה ב',  גם נביאיה לא מצאו חזון מה'גדולות. וכן היו אומרים שדברו 
. אולם מוצאים אנו לשונות רבים, מהם לשונות כפי שנבהיר מפאת היותם בגלות,

ומהם דברי חכמים, אשר כולם נוקטים בעקביות בעיקר זה, והוא שהאל שבספרים 
 מנבא את מי שהוא חפץ כאשר הוא חפץ, אבל את השלם המעולה בתכלית. 

אך לא ייתכן לדעתנו שְיַנֵבא את אחד הבורים מקרב המוני העם, אלא במידה 
ל ושלמות, . העיקר שלנו הוא שיש הכרח בתרגושר שהוא ְיַנֵבא חמור או צפרדעשאפ

רך ואז תהיה האפשרות שיכולת האלוה נאחזת בה. אל ַיטעה אותך דברו  בטרם אצָּ
(, כי זה מצבו של כל נביא: 9)ירמיה א',  בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך
 , כפי שיובהר. ובריאת-הכרחית לו ההכנה הטבעית בשורש טבע

ון העברית קראה ליוסף (, הרי יודע אתה שהלש6)שם, א',  נער אנכיאשר לדברו 
(, וקראה ליהושע -36ו 03הצדיק "נער" בהיותו בן שלושים שנה )בראשית מ"א, 

ומשרתו יהושע בן  "נער" בהיותו קרוב לשישים שנה, שנאמר בשעת מעֹשה העגל:
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משה רבנו היה אז בן שמונים (. 00)שמות ל"ג,  ]מתוך האהל[ שנון נער לא ימו
עשרה -יהושע חי אחריו ארבעה(. 7רים )דברים ל"ד, וכל שנות חייו מאה ועש ואחת
לפחות  שך חיי יהושע היה מאה ועשר שנים. התברר אפוא שיהושע היה אז. משנה

 בן חמישים ושבע שנים וקרא אותו נער. 
אשפוך את רוחי על כל בֹשר וגם אל יטעה אותך מה שנאמר בהבטחות בדברו: 

הוא פירש זאת והודיע מה תהיה אותה נבואה:  (. כי0)יואל ג',  וִנבאו בניכם ובֹנתיכם
תרות, אם )שם(, כי כל המודיע על נס זקניכם חֹלמות יחֹלמון, בחוריכם חזֹינות יראו

ר או מצד חזון אמת , נקרא גם כן נביא ולכן קרויים נביאי הבעל מצד ידעונות ּוִמְשעָּ
כי ו יתעלה ( נביאים. הלא רואה אתה את דבר08ונביאי האשרה )מלכים א', י"ח, 

 . (3)דברים י"ג, יא או ֹחלם חלום יקום בקרבך נב
פי שהכול ראו את האש הגדולה ושמעו את הקולות -על-במעמד הר סיני, אף

המבעיתים והמחרידים על דרך הנס, לא הגיעו למדרגת נבואה אלא מי שהיו ראויים, 
לה אל ה' עוגם זאת בדרגות )שונות של נבואה(. הלא רואה אתה את דברו יתעלה: 

(. הוא, עליו השלום, 0)שמות כ"ד,  אתה ואהֹרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני יֹשראל
)שם, שם,  ה' והם לא ִיגָּשּווִנגש משה לבדו אל היה במדרגה העליונה, כמה שנאמר: 

. אהרן נמוך ממנו. נדב ואביהוא נמוכים מאהרן. ושבעים זקנים נמוכים מנדב (3

. לשון החכמים ז"ל: כים מאלה בהתאם לשלמויותיהםנמו ואביהוא. ושאר האנשים
 . פני עצמה ואהרן מחיצה בפני עצמהמשה מחיצה ב

מכיוון שנתגלגל לנו להזכיר את מעמד הר סיני נעיר בפרק נפרד על מה שמתברר 
ומדברי החכמים על אותו מעמד, כיצד  -כאשר מיטיבים להתבונן  -מן הכתובים 

 ."היה
 
 

כפי  –יכול להתנבא רק המושלם במעלות השכליות  "םהנה כי כן, לדעת הרמב

וצריך  ,לאחר הכנות מרובות –שהוא כותב גם כן בשמונה פרקים שלו, פרק שביעי 
מנת שהוא לא יתנבא, והוא קרוב מאוד לדעת הפילוסופים מבין המאמינים -נס על

 שהוא מביא.
 

לא הכנות ואולם, מכתוב אחר אנו רואים שגם פשוטי עם מסוגלים להתנבא, ל
 מיוחדות וללא דעת מיוחדת:
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"וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד וירא את להקת : 31-30שמואל א יט
הנביאים נבאים ושמואל עמד נצב עליהם ותהי על מלאכי שאול רוח אלהים ויתנבאו 
גם המה. ויגדו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה ויסף שאול וישלח 

 ו גם המה".מלאכים שלשים ויתנבא
 

 אמנם התנבאות מוזכרת גם כשאין בדבר ממש, כמו במקרה אליהו:
נחה ואין קול ואין "ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המ: 38מלכים א יח

 ענה ואין קשב".
 אך כאן נראה שהכוונה שהתנבאו באמת, רוח אלוהים הייתה עליהם.

 
ולכך אולי רומזים  –יותר מזה, אפשר להביא את אתון בלעם שחזתה מלאך 

 –דברי הרמב"ם הדוחה את האפשרות שחמור יתנבא, כפי שכבר הבחינו, וטענתו 
הכול היה בחלום, אך בעיניי דחוק לפרש כל מקום קשה, כמו שלושת המלאכים 

 שנראו לאברהם למשל, כחלום בלבד. 
 

שמואל, המקובל כנביא בעיניי כל, התחיל את  –ועוד דוגמא לסתירת טענתו 

אפשר לפרשו בדרכים שונות כפי שמפרש אף כי 'נער'  – צעיר לימיםאתו בעודו נבו
זה. אלא זה הוא רצון מושלם במעלות השכליות בגיל  ואין להניח שהיה –הרמב"ם 

 ה' בלבד, כדעת הכוזרי.
 

המחשבת הניכרת בנבואות, הוא -אבל כן רומז לדעת הרמב"ם, מלבד מלאכת
 הכתוב:

לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר  "אדני ה' נתן: 3ישעיהו נ
 .בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים"

 וכן מופיע:
 ."צור תעודה חתום תורה בלמדי": 06ישעיהו ח

תלמידים, כלומר בני הנביאים, אך אפשר -מפרש למודים ,למשל ,)אמנם קאסוטו
 לפרשו גם כלימודים ממש וכן מופיע:

 (.מודי ה' ורב שלום בניך""וכל בניך ל: 02ישעיהו נד
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 המלאך הדובר ביהרמב"ם והתנ"ך: 

"ואמר מה אלה אדני ויאמר אלי המלאך הדבר בי אני אראך מה המה : 8זכריה א
 ."אלה

 

 .ישנה מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם
הרמב"ם ב"מורה נכוכים" טוען, כי כל נביא מתנבא בעזרת מלאך, פרט למשה 

ך מדובר בחזיון. כך, שלושת האנשים שראה רבנו, וכי כל מקום שמוזכר מלא

 .אברהם הם מראה חזיון, לשיטתו
מביא את דברי הרמב"ם וחולק על  –בראשית יח' א'  –הרמב"ן על פרשה זו 

דבריו. הוא טוען כי אין לומר שהגר ואנשי סדום נביאים, על אף שראו מלאך, אבל 
 .גם הוא טוען שכל הזכרת מלאך היא חזיון

ב )מקור שונה -ית לשיטתו הוא מזכיר את הכתוב בזכריה ג אכאבן נגף אפשר
מהמובא כאן, אך נביא אחד( ואת הכתוב בסנה, אך רק למקרה השני הוא מתייחס 

 .במקומו והכתוב בזכריה נשאר מיותם וקשה
ידי -ואולי אפשר ליישב בין שניהם ולומר, שאמנם לשיטתם כל נביא מתנבא על

 .יא נבואהמלאך, אך לא כל התגלות מלאך ה

אני כשלעצמי לא מבין מדוע צריך לומר זאת. יש נביאים, כמו זכריה, שהתנבאו 
ידי מלאך, אך לא כל הנביאים כך. בישעיה ו' למשל מתואר לנו חזיון הכולל אף -על

את ה', אף כי אין להבין זאת כפשוטו כמובן, ואף כי גם שם יש גם מלאכים. כזהו 
ה בעיניי אפילו כסממן של חולשת אמונה לא אף חזון מיכיהו במלכים. זה נרא

ולי הכול נובע מהקושי להאמין שהמלאכים המדוברים בתנ"ך הם "אמיתיים". וא
 ...?שבבראשית יח'

יש עוד לציין, שגם מתקשרים מודרניים מדברים על ישות  ,אם כך ואם כך
 רוחנית "המדברת בהם" ואף דמות דתית כרמח"ל טען, כי יש לו 'מגיד' רוחני,

ומבחינה . אולי בכך נוכל לקרב את תופעת הנבואה לימינו. המכתיב לו את ספריו
 אגו'.-פסיכולוגית מעניין לקשר תופעה זו לתופעת ה'אלטר

 
 וזו לשון הרמב"ן )הארוכה(:

לשון רש"י, לבקר את החולה, אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי  -וירא אליו "
שלשה אנשים, המלאכים שבאו אליו למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בו. והנה 
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בדמות אנשים. שלשה, אחד לבשר את שרה ואחד לרפאות את אברהם ואחד להפוך 
את סדום, ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט, שאין זה שתי 
שליחות, כי היה במקום אחר ונצטווה בו אחר כן, או ששתיהן להצלה. ויאכלו, נראו 

  :כמי שאכלו
ה הנבוכים )ב מב( נאמר כי הפרשה כלל ופרט. אמר הכתוב תחלה כי ובספר מור

נראה אליו השם במראות הנבואה, ואיך היתה המראה הזאת, כי נשא עיניו במראה 
והנה ג' אנשים נצבים עליו. ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך, זה ספור מה שאמר 

ו רק אנשים במראה הנבואה לאחד מהם הגדול שבהם. ואם במראה, לא נראו אלי
אוכלים בשר, איך אמר "וירא אליו ה'", כי הנה לא נראה לו השם לא במראה ולא 
במחשבה, וככה לא נמצא בכל הנבואות, והנה לדבריו לא לשה שרה עוגות, ולא 
עשה אברהם בן בקר, וגם לא צחקה שרה, רק הכל מראה, ואם כן בא החלום הזה 

  :ראות לו כל זהברוב ענין כחלומות השקר, כי מה תועלת לה
וכן אמר )שם( בענין "ויאבק איש עמו" )להלן לב כה( שהכל מראה הנבואה. 
ולא ידעתי למה היה צולע על ירכו בהקיץ, ולמה אמר )להלן לב לא( כי ראיתי 
אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי, כי הנביאים לא יפחדו שימותו מפני מראות 

זאת, כי גם את השם הנכבד ראה פעמים הנבואה. וכבר ראה מראה גדולה ונכבדת מ

 רבות במראה הנבואה )עיין להלן כח יג, לא ג(:
והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר כן בענין לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו, 
ולא אפה להם מצות ויאכלו, אבל הכל היה מראה. ואם יעלה את לוט למעלת מראה 

נביאים, כי מי הגיד להם שבאו  הנבואה איך יהיו אנשי סדום הרעים והחטאים
אנשים אל ביתו. ואם הכל מראות נבואתו של לוט, יהיה "ויאיצו המלאכים וגו' קום 
קח את אשתך", "ויאמר המלט על נפשך" )להלן יט טו יז(, ו"הנה נשאתי פניך" )שם 
כא(, וכל הפרשה כלה מראה, וישאר לוט בסדום. אבל יחשוב שהיו המעשים נעשים 

ואלה דברים סותרים הכתוב, אסור מאמרים בכל דבר ודבר מראה, מאליהם, וה

 לשומעם אף כי להאמין בהם:
ובאמת כי כל מקום שהוזכר בכתוב ראיית מלאך או דבור מלאך הוא במראה או 

, כי ההרגשים לא ישיגו המלאכים, אבל לא מראות הנבואה, כי המשיג בחלום
כמו שהרב גוזר )במו"נ ב לד,  לראות מלאך או דיבורו איננו נביא, שאין הדבר

ובהלכות יסוה"ת ז ו( כי כל נביא זולת משה רבינו נבואתו על ידי מלאך. וכבר אמרו 
)מגילה ג.( בדניאל אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא, וכן לא נכתב 
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ספרו עם ספר הנביאים מפני שהיה עניינו עם גבריאל, אף על פי שהיה נראה אליו 
בר עמו בהקיץ, כמו שנאמר במראה של בית שני ועוד אני מדבר בתפלה והאיש ומד

גבריאל )דניאל ט כא(. וכן המראה של קץ הגאולה )שם י ד( בהקיץ היתה בלכתו עם 
חביריו על יד הנהר. ואין הגר המצרית מכלל הנביאות, וברור הוא גם כן שלא היה 

 ): ענינה בת קול כמו שאמר הרב )במו"נ שם
וב חלק נבואת משה רבינו מנבואת האבות כמה שנאמר )שמות ו ג( וארא והכת

אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, וזה שם משמות הקדש לבורא, איננו כנוי 

למלאך. ורבותינו עוד למדו על החילוק שביניהם ואמרו )ויק"ר א יד( מה בין משה 
א שאינה מצוחצחת, הדא לכל הנביאים, רבנן אמרי כל הנביאים ראו מתוך אספקלרי

הוא דכתיב )הושע יב יא( ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה, ומשה ראה מתוך 
אספקלריא מצוחצחת, הדא הוא דכתיב )במדבר יב ח( ותמונת ה' יביט, כמו שהוא 
מפורש בויקרא רבה )שם( ומקומות אחרים )יבמות מט:(, ולא נתנו בשום מקום 

 נבואתם למלאך.
בעבור שכתוב )מ"א יג יח( גם אני נביא כמוך ומלאך דבר אלי בדבר  ואל תשומם

ה' לאמר, כי פירושו גם אני נביא כמוך ויודע אני שהמלאך שדבר אלי בדבר ה' הוא. 
וזו מדרגה ממדרגות הנבואה כאשר אמר איש האלהים כי כן צוה אותי בדבר ה' )שם 

 יג ט(, ואמר כי דבר אלי בדבר ה' )שם יג יז(:
אמרו רבותינו )במד"ר כ ג( בענין בלעם שאמר ועתה אם רע בעיניך וכבר 

אשובה לי )במדבר כב לד(, אני לא הלכתי עד שאמר לי הקב"ה קום לך אתם )שם 
שם כ(, ואתה אומר שאחזור, כך הוא אומנותו, לא כך אמר לאברהם להקריב את בנו 

ר )להלן כב יב(, ואחר כך ויקרא מלאך ה' אל אברהם, ויאמר אל תשלח ידך אל הנע
למוד הוא לומר דבר ומלאך מחזירו וכו'. הנה החכמים מתעוררים לומר שאין 
הנבואה בדבור הראשון שהזכיר בו השם שוה לדיבור השני שאמר בו שהוא על ידי 
מלאך, אלא שהוא דרך בנביאים שיצוה בנבואה ויבטל הצואה במלאך, כי הנביא 

 יודע כי דבר ה' הוא:
ה )א ט( אמרו ויקרא אל משה, לא כאברהם, באברהם כתוב ובתחלת ויקרא רב

ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים )להלן כב טו(, המלאך קורא והדבור 
מדבר, ברם הכא אמר הקב"ה אני הוא הקורא ואני הוא המדבר. כלומר שלא היה 
אברהם משיג הנבואה עד הכינו נפשו בתחלה להשגת מלאך, ויעלה מן המדרגה 

 א למעלת דבור הנבואה, אבל משה מוכן לנבואה בכל עת:ההי
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הנה בכל מקום יתעוררו החכמים להודיענו כי ראיית המלאך איננה נבואה ואין 
הרואים מלאכים והמדברים עמם מכלל הנביאים כאשר הזכרתי בדניאל, אבל היא 

דבר מראה, תקרא "גלוי עינים", כמו ויגל השם את עיני בלעם וירא את מלאך ה' )במ
כב לא(, וכן ויתפלל אלישע ויאמר ה' פקח נא את עיניו ויראה )מ"ב ו יז(. אבל 
במקום אשר יזכיר המלאכים בשם "אנשים" כענין הפרשה הזאת ופרשת לוט, וכן 
ויאבק איש עמו )להלן לב כה(, וכן וימצאהו איש )שם לז טו(, על דעת רבותינו 

רא אצל היודעים "מלבוש", יושג )תנחומא וישב ב( הוא כבוד נברא במלאכים, יק

לעיני בשר בזכי הנפשות כחסידים ובני הנביאים. ולא אוכל לפרש. והמקום אשר 
תמצא בו ראיית ה' ודבור מלאך, או ראיית מלאך ודבור ה', ככתוב בדברי משה 

ב(, עוד אגלה בו דברי אלהים -ד(, ובדברי זכריה )ג א-בתחילת נבואתו )שמות ג ב
יין שמות ג ב(. וענין ויאכלו, אמרו חכמים )ב"ר מח יד( ראשון חיים ברמיזות )ע

 ראשון מסתלק. וענין ההסתלקות תבין אותו מדבר מנוח אם תזכה אליו.
והנה פירוש הפרשה הזאת, אחרי שאמר כי בעצם היום הזה נמול אברהם )לעיל 
יז כו(, אמר שנראה אליו השם בהיותו חולה במילתו, יושב ומתקרר בפתח אהלו 
מפני חום היום אשר יחלישנו, והזכיר זה להודיע שלא היה מתכוין לנבואה לא נופל 

 ."על פניו ולא מתפלל, ואף על פי כן באה אליו המראה הזאת
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 על הרוחהרמב"ם והתנ"ך: 
 .""אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם: 9איוב לב

 
 ?מהי הרוח

י נפש. ובמורה נבוכים כידוע, הרמב"ם בשמונה פרקים מבחין בין חמישה חלק
הוא סוקר את הופעותיה השונות של המילה רוח כמבטאת דברים שונים. בקבלה גם 

רוטם חיה ויחידה. את פי ,נשמה ,רוח, נפש –כן יש חמישה חלקי נפש, שונים אמנם 

רוח ונשמה לבין  ,ראה במקומות המיועדים לכך. נאמר רק, כי ישנה הקבלה בין נפש
בהתאמה, כשלכך ניתן להוסיף רצון או עמקות בהקבלה  דיבור ומחשבה ,עשייה

לחיה ואחדות עם ה' בהקבלה ליחידה. ועדיין נשאלת אצלי השאלה האם הרגשות 
 ?הם מהנפש או מהרוח

 
 :גם בברית החדשה מתבצעת הבחנה בין נפש ורוח

ֱאֹלִהים ַחי הּוא ּוֹפֵעל ְגבּורֹות ְוַחד ִמכָּל: 03 3אל העברים  ־ֶחֶרב ִפיִפיֹות ִכי־ְדַבר הָּ
ב  ִקים ּוֵבין־ַהמֹוַח ּוֹבֵחן ַמְחְשבֹות ֵלבָּ רּוַח ֵבין ַהְדבָּ ְוֹיֵרד ַעד־ְלַהְבִדיל ֵבין־ַהֶנֶפש ּוֵבין הָּ

יו׃  ּוְמִזמֹותָּ

הרוח נתפשת כנעלה יותר וכקשורה לאמונה ולהרגשת רוח הקודש הנוצרית, 
 - כפי שעולה מהכתוב

ֶהם׃ֵאֶלה ֵהם : 08 0יהודה   ַהֹפְרִשים ִמן־ַהִצבּור ַבֲעֵלי ֶנֶפש ְורּוַח ֵאין בָּ
וגם הרוח עצמה עשויה להיות שלילית ורבים הסיפורים בה על סילוק רוחות 

 - טמאות, וכן נאמר
רּוחֹות  :0 3הראשונה ליוחנן  ל־רּוַח ִכי ִאם־ַבֲחנּו הָּ ְיִדיַדי ַאל־ַתֲאִמינּו ְלכָּ

ה  ם׃ִאם־ֵמֱאֹלִהים ֵהמָּ עֹולָּ אּו לָּ  ִכי ְנִביֵאי ֶשֶקר ַרִבים בָּ
 ...וכל זה הוא רק הקדמה, או פתיחה, שאלה

 
 -דבר, כמו ב-ויש גם )ולא מוזכר אצל הרמב"ם( רוח במובן שום

 .""עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב: 38משלי יא
 ??'רוח-האומנם אנו עוסקים ב'עסקי
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 ילד-בראהרמב"ם והתנ"ך: 
 .""בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: 0אבראשית 

הוא  'בר'ברא' יתכן לפרש מלשון ילד, הביא לעולם, הביא לידי קיום, שהרי '
פירוש זה ניתן להד  "מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי".: 3משלי לא -ילד, ככתוב 

 :למצוא בהגות היהודית בספר מורה נבוכים
 

ביא שבע דרכים של הכלאם להוכחת חידוש הרמב"ם במורה נבוכים, א', עד', מ

 :העולם=בריאתו יש מאין
  הדרך הראשונה"

אחד מהם טען שממחודש אחד ניתן להביא ראיה שהעולם מחודש. כגון 
זרע ועבר ממצב למצב עד שהגיע -שתאמר שפרט אחד, ראובן, אשר היה טיפת

למצב, אפשר שהוא אשר שינה את עצמו והעביר את עצמו ממצב -אי -לשלמותו 
אלא יש לו ְמַשֶנה מחוץ לו. הרי שהתבררה הזדקקותו ליוצר אשר שכלל את מבנהו 
והעביר אותו ממצב למצב. דומה הדבר באשר לדקל זה וזולתו. וכן דומה הדבר, 
לדבריו, לגבי העולם בכללותו. אתה רואה אפוא שזה מאמין שכל דין המצוי לגוף 

 ל גוף".כלשהו, חייבים לדון בו כ

 .יש כאן משל מענייני זרע ולידה להוכחת החידוש –כלומר 
כמו כן, הרמב"ם עצמו מביא משל מעניין זה לשלילת דעת אריסטו על הקדמות 

 :'בחלק ב', יז
שמלידה. אמו -פי המשל שהמשלנו, שנולד אדם שלם מאוד בטבעו-הנח, על"

כו מתה אחרי שהיניקה אותו במשך מספר חודשים; וגברים בלבד השלימו את חינו
של נולד זה באי בודד עד שהגיע לבגרות, השכיל ורכש דעת, מבלי שראה מימיו 

החיים. והנה הוא שאל איש מבין אלה שהיו ִעמו: -אשה או נקבה מנקבות שאר בעלי
"כיצד הגענו לידי מציאות ובאיזה אופן נוצרנו?" הנשאל ענה לו: "כל פרט מבינינו 

כזאת. כל פרט מבינינו היה קטן בגופו התהווה בבטן פרט ממיננו, נקבה, בצורה 
בתוך הבטן, נע, ניזון, צומח קמעה קמעה, בהיותו חי, עד שהוא מגיע בגודלו לגבול 
מסוים. אז נפתח לו פתח בתחתית הגוף, ממנו הוא מגיח ויוצא. והוא ממשיך לצמוח 

כן עד שהוא נעשה כפי שאתה רואה אותנו". אותו נולד יתום ישאל בהכרח -אחרי
האם בשעה שהיה קטן בבטן, נע וצומח, היה אוכל,  -ר: "ואותו אחד מבינינו ויאמ

שותה, נושם בפיו ובאפו ומוציא רעי?" ואז יאמרו לו: "לא". אזי ימהר, בלי ספק, 
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לחשוב זאת לשקר ויבנה הוכחה שכל הדברים האמיתיים האלה נמנעים, מתוך 
ים מכל פרט מבינינו שהוא מקיש מן הנמצא השלם הקבוע, ויאמר: "כאשר מונע

הוא מת ותנועותיו פוסקות. כיצד ניתן, אפוא, להעלות על  -לנשום חלק של שעה 
הדעת שפרט מבינינו יהיה בתוך מיכל אטום המקיף אותו, בתוך חללו של גוף, 
במשך חודשים והוא חי ומתנועע? בעוד שאילו אחד מבינינו היה בולע ציפור היא 

ה, כל שכן לבטן התחתונה. כל אחד מבינינו, אם לא היתה מתה מייד עם הגיעה לקיב
יאכל מזון בפיו ולא ישתה מים, ימות, בלי ספק, כעבור ימים ספורים. כיצד, אפוא, 

יישאר אותו פרט חי במשך חודשים בלי אכילה ושתייה? כל אדם האוכל ואינו 
שהה מפריש רעי ימות כעבור ימים ספורים תוך כאבים חזקים ביותר. כיצד, אפוא, 

זה במשך חודשים מבלי להפריש רעי? לו נקבו את בטנו של אחד מאתנו היה מת 
ר היה פתוח? וכיצד  כעבור כמה ימים. כיצד, אפוא, טוענים שטבורו של אותו ֻעבָּ
אינו פותח את עיניו ואינו פורש את כפיו ופושט את רגליו, בה בשעה שכל איבריו 

אפשר כלל -ימשיך את ההיקש כולו שאישלמים ואין בהם מום, כפי שטענתם". כך 
 שהאדם ייווצר באופן זה.

התבונן אפוא במשל הזה ולמד ממנו לקח, אתה המעיין, ותמצא שמצבנו ביחס 
לאריסטו שווה לזה. כי אנו, קהל ההולכים בעקבות משה רבנו ואברהם אבינו עליהם 

ה בצורת כך וכך, והיה כך מכך, ונברא כך אחרי כך.  השלום, מאמינים שהעולם ֻהּוָּ
והנה מתחיל אריסטו לחלוק על דברינו, ולהביא נגדנו ראיות מטבע המציאות 
הקבועה השלמה הקיימת בֹפַעל, אשר אנו מודים לו שאחרי שנתייצבה והגיעה 
לשלמות אינה דומה אף במשהו למה שהיתה בשעת ההתהוות, ושהיא הובאה לידי 

 מציאות לאחר ֶהְעֵדר גמור.
נגדנו מכל מה שהוא אומר? הטענות האלה מחייבות רק את מי  איזו טענה קיימת

שטוען שטבעה הקבוע של המציאות הנוכחית מורה שמציאות זאת מחודשת. והרי 
 ."כבר הודעתיך שאת זאת אינני טוען

 
בעניין השאלה הגדולה האם העולם הוא קדמון או מחודש, שהרמב"ם מתעסק 

פי שהרמב"ם אומר, כי גם את -על-אףאיתה, הרי שלפי התנ"ך ודאי הוא מחודש, 
הדעה ההפוכה אפשר ללמוד מאותו פסוק וכן למדו, אלא שמקובלים אנחנו כך. 

אפשר להכריע בשאלה -אופן מעניין, שהרמב"ם אומר, כי לפי השכל לבדו אי-בכל
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טענת החידוש. הסתמכותו היא, אם כן, על  תזאת לצדק-זו, אם כי יש נטייה בכל
 ים, חלק ב', פרק טז:מורה נבוכ -המסורת 
פתוחה, היא מקובלת  -האם העולם קדום או מחודש  -ומכיוון ששאלה זאת "

 ".עלי מצד הנבואה המבהירה דברים שאין בכוח העיון להגיע אליהם
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 איוב ורעיו לפי הרמב"םהרמב"ם והתנ"ך: 
 (.7)איוב, מב',  "י לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איובכ"

חלק, ג', פרק כג', דן באיוב, והוא מחלק בין  הרמב"ם ב"מורה נבוכים",
תשובותיהם של שלושת הרעים ואליהוא ו'נותן בהם סימנים', על אף שנראה כי הם 

 :חוזרים זה על דברו של זה. הוא אומר

והיתה השקפת איוב בכך, כי דבר זה ראיה על שויון הצדיק והרשע לפניו "
אחת היא על כן אמרתי  -הוא אומר יתעלה מתוך זלזול במין האדם והזנחתו", כמו ש

(. 33-32" )איוב, ט', תם ורשע הוא מכלה, אם שוט ימית פתאום למסת נקיים ילעג
"ואחר כך בא לבאר שאין תקוה אחר המות, ולא נותר אלא שזו הזנחה". ועוד  -ועוד 

"אבל אמרו יתעלה  -הוא אומר, כי לא נחה דעתם של חכמים מדברי איוב, אלא 
(, אמרו חכמים 7)איוב, מב',  א דברתם אלי נכונה כעבדי איובכי ללאליפז 

בהתנצלות על כך, אין אדם נתפש על צערו", וכי הוא חזר בו מהשקפה זו. והשקפת 
"והיא, שהוא אמר, שכל מה שחל באיוב היתה חלותו מפני שהוא ראוי  -אליפז 

עתך רבה ואין הלא רלכך, לפי שהיו לו חטאים שנתחייב בהם כן, והוא אמרו לאיוב 
"היא סברת הגמול, וכך אמר הוא  -(". והשקפת בלדד 9)שם, כב',  קץ לעונותיך

לאיוב, כי היסורין הגדולים הללו אם אתה נקי ואין בך חטא הרי בגללם יגדל 

אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך, הגמול... והוא אמרו לאיוב 
 -(". והשקפת צופר הנעמתי 6-7)שם, ח',  דוהיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מא

"היא השקפת מי שסובר כי הכל נוהג כפי הרצון המוחלט, ואין לחפש למעשיו סבה 
מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך, ויגד' לך תעלומות כלל... והוא אמרו לאיוב 

-9)שם, יא',  חכמה כי כפלים לתושיה, החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא
"והנה ההשקפה המיוחסת לאיוב נוטה להשקפה אריסטו,  -. וממשיך הרמב"ם ("7

והשקפת אליפז נוטה להשקפת תורתנו, והשקפת בלדד נוטה לשטת ה'מעתזלה', 
והשקפת צופר נוטה לשטת ה'אשעריה', ואלה היו ההשקפות העתיקות בהשגחה", 

נין אשר "והע -השקפת אליהוא  -אותן סקר הרמב"ם קודם לכן. והוא ממשיך 
הוסיפו אליהוא ולא הזכירו אחד מהם, הוא אשר המשילו בהמלצת מלאך... אמר, 

"וכך גם אליהוא נתעורר  -(". ומוסיף 32)שם, לג',  אם יש עליו מלאך מליץ וגו'
(, 00)שם, לה',  מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנוממיני בעלי החיים, אמר 

 ."'ר לויתן וגווביותר מה שהאריך באותה השיחה בתאו
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אם כך, לפי הרמב"ם "השקפת אליפז נוטה להשקפת תורתנו", והרי הדברים 
 .ידי אלוהים עם שני רעיו, כאמור-אומרים דרשני, שהרי אליפז ננזף לבסוף על

נוכל אולי לומר, שהשקפה זו היא נכונה באופן כללי, אלא שמתוקף הנסיבות 
 -יבור הנכון של איוב, כותב הרמב"ם שתודעתו זו היא הד -והיות איוב בתוך אפר 

היו צריכים לנהוג בו מנהג ידידים ולא עשו כך. אלא שהשקפה זו נראית כחורגת 
מפשט הכתובים. וגם אליהוא לא חרה אפו בהם על זאת, אלא על תוכן דבריהם. 
ואליהוא עצמו לא ננזף, אולי כי היה צעיר? אלא שלא נראה כך, אלא שדבריו דומים 

שכוחו  -איפה היית ביסדי ארץ, כלומר  -ו של האל עצמו, שאומר מאד לדברי
וגבורתו מלא עולם ואל לאדם הקטן לתהות אחר מעשיו, שזה המסר הכולל של ספר 

 .איוב, כפי שכותב הרמב"ם
 

ועוד יש להעיר, שגם לפי שיטת הנצרות יש כאן בעיה, שכן הם מדגישים את 
ועל כך ( 31)קהלת ז'  ה טוב ולא יחטא""כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעש -הכתוב 

אולוגיה שלהם, אך בכך גם הם, כביכול או למעשה, כמו שלושת רעי יבנויה כל הת
איוב, שאומרים לו כי הוא חטא או כיוב'. ותירוץ לזה לשיטתם יכול להיות, שלאיוב 

)בראשית ח'  יצר לב האדם רע מנעוריו"" -טבע חוטא ככל אדם, כמו שכתוב היה 

 היה "צדיק תמים -ועוד כיוב', אלא שבתוך זה היה צדיק, כמו שגם כתוב על נח  (30
בדורו כן, אך לא  -וראה הפרשנויות השונות על זה, כמו  - (8)בראשית ו'  בדורותיו"

שלם. או אולי יוכלו לטעון עוד הם,  -ביחס לדורות אחרים. אך כפשוטו הוא תמים 
 .כן? אוליכי איוב קיבל את ישועתו השחמה קודם ל

 
וגם לשיטת האסלאם המצב קשה, כי הם אומרים, אף שאינני בקיא בגישתם, כי 
הכול מן אללה ונגזר מראש, אבל בכל אופן מתעוררת שאלת הצדק. וכן שתי 
הגישות הערביות שמזכיר הרמב"ם הן כגישות שני רעי איוב, שננזפים אף הם 

 .שלא ננזפת מהאל. ונותרה, כביכול או למעשה, רק שיטת אריסטו,
אלא שהרמב"ם אומר, שלא על דבריו הראשונים האלה של איוב הוא לא ננזף, 
אלא על האחרונים. אם כך, נותרה רק גישת אליהוא ומענה ה' עצמו, שאין שיטה 
ידועה שדוגלת בהם. ורק כן יש את רעיון 'יסורים מאהבה', שידוע גם ליהדות, אולי 

ות הגישות האינדיבידואליות, שלא בדתות ? וכמו כן יכולות להי-המאוחרת יותר
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)איוב יט'  "מבשרי אחזה אלוה"וגם הוא מהמסר של ספר איוב. בחינת  -הממוסדות 
36). 
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 דעת הרמב"ם –הודיעני נא את דרכיך הרמב"ם והתנ"ך: 
 -כך -(, אומר משה, ואחר02)שמות, לג',  "הודיעני נא את דרכיך ואדעך"

"ויאמר אני אעביר את כל טובי על  -, וה' עונה (09)שם,  "הראני נא את כבודך"
פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא 

)שם,  תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי... וראית את אחורי ופני לא יראו"
09-32). 
 

ר, כי התיאור הנכון הרמב"ם, ב"מורה נכוכים", חלק א', פרקים נח', נט', ס', אומ
של ה' הוא על הדרך השלילה וכי התארים החיובים מתארים את דרכיו והנהגותיו 

 -ויש לבדוק קביעה זו. אמנם, זה מה שנכתב בפסוקים אלה  -של ה' ולא אותו עצמו 
משה מבקש פעם אחת לדעת את דרכי ה' ופעם אחת לדעת את עצמותו וה' מגלה לו 

בל ממנה אפשר לדעת על עצמותו גם כן. ואמנם, יש את הבקשה הראשונה בלבד, א
הרבה אמת בטענה זו, שהרי אלוהים כמושג הוא כל מה שמעל התפישה האנושית 

 ומעבר להשגת האדם. 
מנם יכולים אנו לומר, למשל, שאלוהים הוא לא אנושי? והרי מנין ואולם, הא

י נכתב כי האדם לנו קביעה זו? הרי יכול להיות שאלוהים הוא גם האנושיות, והר

בהעדפת השלילה יש משהו  -נברא 'בצלם אלוהים' והפסוק אומר דרשני. וכלומר 
זאת מצמצם את מהות האל לכיוון אחד. ולא רק זאת, אלא שהויתור על -שבכל

החיוב גם כן מצמצם אותו ויש בזה ויתור עצום, שהרי היינו רוצים לחשוב שמי 
כך שככלל ניתן לומר, שההפרש הזה בין שעובד את האל גם יכיר ולו משהו ממנו. 

החיוב והשלילה כולו הוא מנקודת ראותו של האדם בלבד, שנצמד לדיכוטומיות 
כעין אלה בהבנתו, ואין כאן משהו המתאר את אלוהים עצמו, ועוד שאף כאופן 
הבנה אנושית של אלוהים אין הפרדה והעדפה זו נראית כנכונה, כאמור. וכן אנו 

ביים של האל לכל אורך התנ"ך. כאן, למשל, מוזכרת עובדת וחי מוצאים תיאורים

( אנו 3היותו רחום וחנון, וכן מופיע גם במקומות אחרים. מנגד לזה בנחום )א', 
"אל קנוא ונוקם ה' נוקם ה' ובעל חמה נוקם ה' לצריו ונוטר הוא  -מוצאים, למשל 

לא ינקה ה' בסופה  "ה' ארך אפים וגדול כח ונקה -( 2, והוא ממשיך )לאויביו"
כל הספר פותח בתיאורים שונים של ה',  -, כלומר ובשערה דרכו וענן אבק רגליו"

במידת הדין שלו. כך שלכל הפחות, לדעתי, יש לקחת את הקביעה  -בעיקר כאן 
 .הזאת של הרמב"ם בערבון מוגבל
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 היש סוף לעולם? –הרמב"ם והתנ"ך 
 ?תיים בשלב כלשהוהאם העולם עומד להתמוטט ולהס –שאלה היא 

 .לתנ"ך תשובות שונות בנוגע לכך

 :מצד אחד נאמר
 .""יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד: 9תהלים קד

 :אך מצד שני
 .""לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ: 9תהלים פב

 :ואף יותר מזה
 ."ה ארץ"רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטט: 08ישעיהו כד

 

הרמב"ם מתייחס לכך במורה הנבוכים ואף מביא את שני הכתובים הנראים 
 :כסותרים

 :בחלק ב, כח
(. מי שלא 3)קהלת א',  והארץ לעולם עמדתמה שכתב על נצחיות הוא דברו: "

. וכן הם אומרים לגבי דברו 'זה נדחק לומר שזה "המשך שנקבע לההבחין בדיוק 
. מי ייתן (, שזה אורך ימיה שנקבע לה33ח', אשית )בר עוד כל ימי הארץיתעלה: 

)תהלים  יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועדוידעתי מה יאמרו על דברי דוד: 
937ק"ד, 

".( 
 

 :ובפרק שלאחריו
כמו כן, כאשר החל מתאר את השפלות והשעבוד אליהם הידרדר מצבם של "

רות וי יהודה הבצשעה שהשתלט על כל ער ישראל במשך כל ימי סנחריב הרשע,
(, את שביים, תבוסתם והאסונות התוכפים עליהם זה אחר זה מידיו, 0)שם, ל"ו, 

פחד ופחת ופח עליך יושב ואובדן ארץ ישראל כולה באותם ימים בידו, אמר: 

הארץ. והיה הנס מקול הפחד יפל אל הפחת, והעולה מן הפחת ילכד בפח, כי 
רעה התרעעה הארץ, פור התפוררה  ארשבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ.

                                                 
37

http://press.tau.ac.il/perplexed/chapters/searchRes.asp?fileId=chapters/chap

_2_28.htm&searchFor=%FA%EE%E5%E8 
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ארץ, מוט התמוטטה ארץ. נוע תנוע ארץ כשיכור ]והתנודדה כמלונה, וכבד עליה 
 38.)"07-31)שם, כ"ד,  פשעה ונפלה ולא תסיף קום[

 

. לדעת הרמב"ם אין הדעה שלעולם אין סוף סותרת את היהדות ובודאי שלא היפוכה
 .תעלומהזאת נשארה  –אך מה כן אומר התנ"ך בנידון 

                                                 
38

http://press.tau.ac.il/perplexed/chapters/searchRes.asp?fileId=chapters/chap

_2_29.htm&searchFor=%FA%EE%E5%E8 
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 לפזר צדקה להרבה אביוניםהרמב"ם והתנ"ך: 

 (.8)תהלים, קיב',  פזר נתן לאביונים""
הרמב"ם במקום אחד שואל מה עדיף, לתת לעני אחד אלף דינרי זהב, או לחלק 
לאלף עניים דינר זהב אחד לכל אחד. הוא עונה שעדיף לחלק, כי כך הוא מרגיל 

ידי הזכרת האביונים -ע בפסוקנו, לא רק עלעצמו לתת צדקה. והנה עיקרון זה מופי
ברבים, אלא גם ובעיקר דרך השימוש בשורש פזר, שהיא פעולה שמעבר לפעם 

"כפה  -אחת. אמנם יש פסוקים אחרים, שבהם השימוש הוא בלשון יחיד, כמו 

(, אבל אין זה מוריד מעוצמת 31)משלי, לא',  פרשה לעני וידיה שלחה לאביון"
ם ששם זה מתפרש אחרת, שהרי הפסוק מדבר באישה הנותנת הפסוק שלנו, מה ג

 .לעני מתוך ביתה וממילא אין היא רואה הרבה עניים
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 המוסר הוא טבעיר' יוסף אלבו והתנ"ך: 
"גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר וסוס ועגור שמרו את עת  :7ירמיהו ח

 ."'באנה ועמי לא ידעו את משפט ה
 .לא מצריך לימוד מיוחדשהמוסר הוא טבעי ו –מכאן 
ג' ז' כנ"ל ואומר שאין  39"ספר העיקרים"כותב ב (0291-0333) אלבויוסף ור' 

 .הכוונה ל"דרכי התורה ומשפטיה" אלא "על ידיעת דרך ה' הניכרת בטבע"
  אך מהמשך הדברים ניתן ללמוד שמדובר ביותר מזה

עשה עט שקר איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר : 9"
 ."מה להם-יהוה מאסו וחכמת-הבישו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר 8ספרים. 

 :ובדומה לזה אנו מוצאים
"ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא : 2ישעיהו א

 ."התבונן
 :והשווה גם לזה

 ."'"דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם ה: 06ירמיהו כב

                                                 
 .ה"תשנ, מישור קודש ספרי:  ברק בני, העקרים ספר, יוסף' ר, אלבו 39
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 לם והתנ"ך: הטיעון האונטולוגי למציאות אלוהיםאנס

 מתוך ויקיפדיה:
-0122) 00-את הטיעון האונטולוגי העלה לראשונה אנסלם הקדוש בן המאה ה"
 ... טיעונו המקורי של אנסלם, שהוצג בספרו הפרוסלוגיום, נראה כך:(0018
 

בלבד, "אם זה שאין אנו יכולים להעלות על דעתנו גדול ממנו קיים בתפישתנו 
הרי שאותו זה שאין גדול ממנו הוא כזה שניתן להעלות על הדעת גדול ממנו. אך 

ברור כי דבר זה בלתי אפשרי. על כן, אין ספק כי ישנו דבר שלא ניתן להעלות על 
 הדעת גדול ממנו, והוא קיים גם בתפישתנו וגם במציאות.

ם שאפשר "ודבר זה קיים לבטח, שאין להעלות על הדעת שלא יתקיים. משו
להעלות על הדעת דבר שאין להעלות על הדעת שלא יתקיים; וזהו גדול מאותו אחד 
שניתן להעלות על הדעת שלא יתקיים. על כן, אם זה אשר לא ניתן להעלות על 
הדעת גדול ממנו יכול להתפש כבלתי קיים, הוא אינו זה אשר אין להעלות על הדעת 

 בה.גדול ממנו. אך כאן יש סתירה שאין לייש
"יש, על כן, בוודאות גמורה דבר שאין להעלות על הדעת שגדול ממנו יתקיים, 
 שאי אפשר אפילו להעלות על הדעת שהוא לא יתקיים; וזהו אתה, אלי, אלוהינו."

 
כי אם ניתן להעלות על הדעת שיש אלוהים, הרי  ,בניסוח פשוט, אנסלם טוען

דול מכל דבר אחר, ודברים שאפשרי שיש אלוהים. מאחר שאלוהים חייב להיות ג
אחרים קיימים גם בתודעתנו וגם במציאות, הרי שאלוהים )החייב להיות גדול מהם( 

 חייב להתקיים גם בתפישתנו וגם במציאות.
 .")לטיעונו היו מתנגדים רבים וגם תומכים לא מעטים(

 
 בתנ"ך אולי נוכל למצוא רמז להשקפה זו:

 ה:שלוש פעמים חוזר ישעיה על רעיון דומ
 ."ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו": 09ישעיהו מ
 ."ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש": 39ישעיהו מ
 ."למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה": 9ישעיהו מו
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כי אין דומה לאלוהים, גם במובן זה שהוא אחר מכל מה  ,מדברי ישעיה עולה
ה שהוא גדול יותר מכל אלה. כמו שאנו מכירים בהיכרות הארצית, אך גם במובן ז

כן, השימוש במושג הדמיון קולע בדיוק לטיעונו של אנסלם, המדבר תחילה על 
כך מזה הוא גוזר, שמכיוון -הדבר הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת ורק אחר

שהוא הדבר הגדול ביותר הכרחי שיהיה גם קיים במציאות ולא רק בדמיון, 
מסוימים, הכתובים האלה סותרים את דברי אנסלם,  במחשבה. ואולי, במובנים

שהרי הם טוענים, שכלל לא ניתן להעלות את מציאות האלוהים על הדעת, לדמותה. 

 אך על אף שאין להעלותה על הדעת היא קיימת ומציאותית.
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 הובס, מקיאוולי והתנ"ך: הקהיליה והריבון

 ."באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה": 3קהלת ח
 

מעלה את רעיון הקהיליה  40בספרו הנודע "לויתן"( 0999-0678)תומס הובס 
 –וחשיבותה. בתחילת החלק השני, פרק י"ז הוא כותב: "תכליתה של הקהיליה 

האדם מטבע ברייתו אוהב חירות ושליטה על אחרים. מה מניע  –בטחונו של היחיד. 
פיו -אנו שהם חיים על האדם לשים לנפשם אותו מעצור, אשר רואים-אפוא את בני

(, אלא "הדרך 060ידי החוק הטבעי" )עמ' -בקהיליות?... בטחון זה אינו ניתן על
ידם לאדם אחד, או לכנסת אנשים -היחידה לכך היא, שימסרו את כל כוחם ועוצם
ידי הצבעה ברוב קולות, כדי רצון -אחת, שתוכל לצמצם את כל רצונותיהם, על

"משנעשה הדבר, ההמון המאוחד כך באישיות  – (. והוא ממשיך069אחד" )עמ' 
. כך נוצר אותו Civitas, בלטינית Commonwealthאחת קרוי קהיליה, באנגלית 

 לויתן גדול...". 
 

 בתנ"ך, אנו רואים שבקשת המלך לא נתפשה בעין טובה:
 שמואל א ח:

ויאמרו אליו הנה אתה  9שמואל הרמתה. -ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל 3
וירע הדבר  6הגוים. -לנו מלך לשפטנו ככל-קנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימהז

ויאמר  7יהוה. -לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל-בעיני שמואל כאשר אמרו תנה
אתי -יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי-שמואל שמע בקול העם לכל אשר-יהוה אל

 מאסו ממלך עליהם.
 

וקרטי, שהרי ה' אומר לשמואל 'לשמוע בקול אך הנה פה גם מציץ היסוד הדמ
 העם'. 

כי גם אם ציוויו  ,בהמשך הובס נותן זכויות יתרות בידי אותו ריבון ואף אומר
 יסתרו את ציוויי הדת יש לשמור עליהם ואת ציוויי הדת לשמור רק בסתר.

 כוח עריצי שכזה אנו מוצאים גם בהמשך הפרק שלעיל:

 

                                                 
 .ם, תשס"ח-מאגנס, י, לויתןהובס, תומאס,  40
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בניכם יקח ושם לו -אשר ימלך עליכם את ויאמר זה יהיה משפט המלך 00
ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים  03במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו. 
בנותיכם יקח -ואת 02מלחמתו וכלי רכבו. -ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי

כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח -שדותיכם ואת-ואת 03לרקחות ולטבחות ולאפות. 
עבדיכם -ואת 06וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו.  09ונתן לעבדיו. 

 07חמוריכם יקח ועשה למלאכתו. -בחוריכם הטובים ואת-שפחותיכם ואת-ואת
וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר  09לו לעבדים. -צאנכם יעשר ואתם תהיו

שמואל  וימאנו העם לשמע בקול 08יענה יהוה אתכם ביום ההוא. -בחרתם לכם ולא
הגוים ושפטנו מלכנו -אנחנו ככל-והיינו גם 31מלך יהיה עלינו. -ויאמרו לא כי אם

דברי העם וידברם -וישמע שמואל את כל 30מלחמתנו. -ויצא לפנינו ונלחם את
 באזני יהוה.

 
כן את הכתוב הזה להוכחת חובת המשמעת הגמורה -הובס עצמו מביא גם

"הזכר אותם  –מהברית החדשה הוא מביא (. ומדברי פאולוס 311-313לשליט )עמ' 
 ( ועוד ברוח זו.0)אל טיטוס, ג,  שיהיו נכנעים ושומעים לשרים ולשליטים"

 

ואולם, בהיסטוריה היהודית, מספר חשמונאים וגזירות אנטיוכוס ועד גירוש 
והם נתנו  –כי המאמינים סרבו לעבור על מצוות הדת בכל מחיר  ,ספרד, אנו רואים
ך. הם לא הלכו במצוותו של הובס במקרה הזה, אף כי בספרד היו גם את נפשם על כ

 האנוסים, ששמרו את מצוות הדת בסתר כמצוותו. 
 

הוגה פחות או יותר בן זמנו של הובס, קצת קודם לו, שמתורתו אפשר ללמוד על 
(, ששמו הפך 0368-0937נקודות חולשה בתורתו של הובס, הוא ניקולו מקיאוולי )

ע פוליטי חסר עכבות והוא מהווה דוגמא לחסרון שבדמות השליט שם נרדף לרו

 41.אני מתכוון בעיקר לספרו הידוע "הנסיך" יכול.-הכל
 

 מתוך ויקיפדיה:

                                                 
 .3119פדובאנו, דביר בשיתוף הוצאת שלם -הנסיך, תרגום:מרים שוסטרמן ניקולו, מקיאוולי, 41
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התאוריות המובעות בנסיך מתארות שיטות כיצד על נסיך שאפתן יכול היה "
ר לעלות לשלטון, או לשמר את עצמו בעמדה זו. ע"פ מקיאוולי, המידה הטובה ביות
של מדינתו של הנסיך היא יציבות, ולכן כל פעולה ע"מ לשמר את יציבות הממלכה 
היא מוצדקת, גם אם היא אכזרית כשלעצמה. אולם מקיאוולי מדגיש כי אין על 

על הנסיך יש להקים שלטון בו הוא יהיה תלוי בעצמו ולא  -הנסיך להיות שנוא 
דה והבחירה היא אם להיות באחרים, ועליו להתאמץ שלא להיות שנוא. אולם במי

אהוב, או כזה שמטיל מורא על בני אדם, עליו לבחור באפשרות השנייה, מאחר 

שכאשר תגיע שעת המבחן )כמו ניסיון כיבוש של נסיך אחר(, בני אדם יצייתו לנסיך 
 ."אשר יפחדו ממנו וינטשו נסיך שהיו מחוברים אליו מאהבה

 
 וראה:

האם מוטב ]לנסיך[ שיהיה אהוב או שיראו  : על האכזריות והרחמנות:07פרק "
 .מפניו

נשאלת השאלה: האם מוטב ]לנסיך[ להיות אהוב או שיראו מפניו? התשובה 
לכך היא גם זה וגם זה. אך מכיוון שקשה לחבר בין שני אלה, עדיף לבחור ביראה 
על פני האהבה, כשנאלצים לוותר על אחת מהן. שכן ניתן לומר את הדברים 

טובה, הפכפכים, צבועים וערמומיים, -לו על בני האדם: הם כפוייהכלליים הל
מתחמקים מסכנה וחמדנים. כל עוד תפעל לטובתם ואינך זקוק לתמיכתם, יהיו 
נכונים לתמוך בך, להעניק לך את דמם, את רכושם, את חייהם ואת ילדיהם; אך 

דאג מראש כשתזדקק להם, יפנו לך עורף. אותו נסיך שיסתמך על הבטחותיהם ולא י
לסעדים אחרים, יביא לחורבנו...בני האדם יפגעו בקלות רבה יותר במי שדאג 
להתחבב עליהם, מאשר במי שדאג כי יחששו מפניו. שכן, בגלל הטבע הרע שבני 
האדם, מחויבות המבוססת על אהבה נוטה להישבר. לעומת זאת, הפחד כרוך 

לדאוג לכך שהמורא לא  בחשש מעונש שיתקיים תמיד. יחד עם זאת, הנסיך חייב

    ".יתלווה בשנאה; שכן ניתן בהחלט להיות מושא ליראה מבלי להיות שנוא...
 

כרמיכם -שדותיכם ואת-"ואת -בהמשך לדוגמא שהבאנו למעלה מהתנ"ך 
ידי שלטון התככים של -, אנו רואים שדבר זה אכן התממש עלוזיתיכם הטובים יקח"

לנו במלכים א כא. כפי שנכתב שם: מלכים  אחאב, בעצת איזבל אשתו, כפי שמסופר
"ותאמר אליו איזבל אשתו אתה עתה תעשה מלוכה על ישראל קום אכל : 7א כא
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הסוף שם אמנם היה, שנענשו  לחם ויטב לבך אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי".
 אחאב ואיזבל בידי האל.

ם דוגמא אחרת היא המלך רחבעם, בנו של שלמה, שלא שעה לעצת הזקני
שיעצוהו לרצות את העם ולהיות אהוב עליהם, אלא פנה לעצת הילדים שיעצוהו 

"ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני : 00מלכים א יב -להטיל מורא נוסך ואמר 
גם סופו היה  .אוסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים"

  שפרשו ממנו עשרת שבטי ישראל, חוץ מיהודה. –רע 

 
 

דבר נוסף הוא, כי הובס מציע לכונן 'אמנה חברתית'. בתנ"ך האמנה החברתית 
 42היא התורה, אך הנה אנו רואים שחידשו אותה בכמה פעמים:

 
נכרתה אמנם פעם אחת ולתמיד,  –מלבד זאת עם האבות  –ברית בין ה' לישראל 

לוכה של , אך היא מתחדשת )כמו חידוש המ"איננו פה עמנו היום" גם עם מי אשר
שאול אולי( מדור לדור. בפעמים רבות בצד הברית נמצא גם מלחמה באלילים, כפי 

 שאפשר יהיה לראות בקישורים בהרחבה:

 
א : 7ראשית היא מופיעה במעמד הר סיני, שמות כד "ַוִיַּקח ֵסֶפר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ

ם, ַוֹיאְמרּו ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ה' ַנֲעֶשה  עָּ ע"ְבָאְזֵני הָּ  .ְוִנְשמָּ
"ְוֹלא ִאְתֶכם ְלַבְדֶכם ָאֹנִכי : 02-03והיא מתחדשת בסוף המסע המדבר, דברים כט

נּו ֹעֵמד ַהיֹום ִלְפֵני ה'  ָאלָּה ַהֹזֶאת, ִכי ֶאת ֲאֶשר ֶיְשנֹו ֹפה ִעמָּ ֹכֵרת ֶאת ַהְבִרית ַהֹזֶאת ְוֵאת הָּ
נּו  .ַהיֹום" ֱאֹלֵהינּו ְוֶאת ֲאֶשר ֵאיֶננּו ֹפה ִעמָּ

ם ַביֹום ַההּוא ַויֶָּשם : 39גם יהושע כורת ברית, יהושע כד עָּ "ַוִיְכֹרת ְיהֹוֻשַע ְבִרית לָּ
ט ִבְשֶכם"  .לֹו ֹחק ּוִמְשפָּ

 
ַתי ַאֶתם : 30וכך גם אליהו, מלכים א יח ם ַוֹיאֶמר ַעד מָּ עָּ "ַוִיַגש ֵאִליָּהּו ֶאל כָּל הָּ

נּו ֹפְסִחים ַעל ְשֵתי הַ  יו ְוֹלא עָּ יו ְוִאם ַהַבַעל ְלכּו ַאֲחרָּ ֱאֹלִהים ְלכּו ַאֲחרָּ ְסִעִפים ִאם ה' הָּ

                                                 
42 http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t0624_2.html 
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ר" בָּ ם ֹאתֹו דָּ עָּ ם ַוִיְפלּו ַעל ְפֵניֶהם ַוֹיאְמרּו ה' הּוא : 28, מלכים א יחהָּ עָּ "ַוַיְרא כָּל הָּ
ֱאֹלִהים" ֱאֹלִהים ה' הּוא הָּ  .הָּ

ַעמּוד ַוִיְכֹרת ֶאת ַהְבִרית ִלְפֵני "ַוַיֲעמֹ : 2המלך יאשיהו, מלכים ב כג ד ַהֶמֶלְך ַעל הָּ
ִקים  יו ְבכָּל ֵלב ּוְבכָּל ֶנֶפש ְלהָּ ֶלֶכת ַאַחר ה' ְוִלְשֹמר מצותיו ְוֶאת עדותיו ְוֶאת ֻחֹּקתָּ ה' לָּ

ם ַבְבִר  עָּ )כולל השבתת  ית"ֶאת ִדְבֵרי ַהְבִרית ַהֹזֶאת ַהְכֻתִבים ַעל ַהֵסֶפר ַהֶזה ַוַיֲעֹמד כָּל הָּ
 האלילים(. 

ֵרינּו : 0ונחמיה, נחמיה י תּום שָּ נָּה, ְוֹכְתִבים ְוַעל ֶהחָּ ל ֹזאת ֲאַנְחנּו ֹכְרִתים ֲאמָּ "ּוְבכָּ

 .ְלִוֵינּו ֹכֲהֵנינּו"
 

 והיום?
 

בין העם והמלך, שמתבצעת במקרה זה באהבה  ,עוד דוגמא לבריתלסיום, 
 ובהסכמה מלאה:

 :דברי הימים א יא
-גם 3דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו. -ישראל אל-בצו כלויק 0

ישראל ויאמר -שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את-תמול גם

 2ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. -עמי את-יהוה אלהיך לך אתה תרעה את
לפני יהוה  המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון-זקני ישראל אל-ויבאו כל

 שמואל.-ישראל כדבר יהוה ביד-דויד למלך על-וימשחו את
 

דווקא האטד נבחר למלך והוא הגרוע  לעומת זאת, במשל יותם )שופטים ט(
 שבעצים ושם מובא כמשל לאבימלך.

 
 ,שבפועל. והוא אף אומר –שבכוונה, לפשע  –)כמו כן, הובס מבחין בין חטא 

רת, אך אי ידיעת החוק האזרחי, שהוכרז דיו כי אי ידיעת החוק הטבעי אינה פוט
 .יכולה לפטור. ויש גם סיבות מקלות נוספות –ואינו החוק הטבעי 

(, הובס מדבר על "התארים של 299-297)עמ'  בפרק ל"א, האחרון שבחלק השני
 –מתן כבוד לאל" ומסביר כי יש לבטל כל דעה המגבילה את האל לכדי סופיות 

 (.ובזה הוא דומה לרמב"ם
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 .וראה עוד מאמרנו על אנטיגונה והתנ"ך
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 העת החדשה
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 האם אלוהים עשוי להתעות אותנו? –דקרט והתנ"ך 

"למה תתענו ה' מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך : 07ישעיהו סג
 ".שבטי נחלתך

  האם אלוהים מתעה אותנו? האם הוא עשוי להתעות אותנו?
 .לפי פסוק זה נראה שכן

 :(0986-0691) הדבר גם אצל דקרט נבחן את
 

מכיל שישה הגיונות,  43על הפילוסופיה הראשונית" –יונות ספרו של דקרט "הג
 :נפרטם

א. אין לסמוך על עדות החושים, שכן יש את דוגמת המשוגע, שנתוניו אינם 
 .( שמטעה אותי91יתכן שקיים "מלאך זדוני" )עמ',  –אמיתיים, או החלום, ובקיצור 

ת היחידה שאני יכול להשיג, אם כך, היא עובדת קיומי בזמן שאני הודאו .ב
חושב עליה; "אני חושב משמע אני קיים" )המשפט בניסוחו זה מופיע בספרו 

 שספר זה מסביר ומרחיב(. 44,הקודם "מאמר על המתודה"
השעווה נמסה ומשנה צורה ומאבדת את כל תכונותיה שנקלטו קודם . ג

ים שנראים מהחלון במעיליהם וכובעיהם יכולים להיות בחושים, ובאותו אופן אנש

מחשבה אפלטונית  –גם מכונות עם קפיצים, אבל האידיאות של הדברים קיימות 
סופי מכאן שהוא קיים, אחרת -לגמרי. עתה, מכיוון שיש בי את אידיאת האל האין

ני "ויש אפוא להסיק בהכרח, כי מתוך כך בלבד שא –מנין אידיאה זו באה למוחי? 
קיים, וכי האידיאה של יש מושלם בתכלית )כלומר, של אל( מצויה בי, קיומו של אל 

 (.98מוכח בוודאות ברורה מאוד" )עמ' 
 :מכיוון שהאל מושלם הוא לא מטעה אותנו. ד

פעם יטעה אותי, הואיל -"שכן, ראשית נוכח אני לדעת שאין זה אפשרי שאי
פי שנדמה כי היכולת -על-ואףשלמות. -דעת יש משום אי-ובכל הונאה גניבת

להוליך שולל היא סימן לחריפות, או לכוח, הרי עצם הרצון להוליך שולל מעיד 
 (.82אפשר שיימצא באל" )עמ' -ספק על חולשה או על זדון, ומכאן אי-בלא

                                                 
מצרפתית: דורי מנור, ת"א: ידיעות אחרונות, , על הפילוסופיה הראשונית –הגיונות  , רנה,דקרט 43

3116. 
 .3101, אחרונות ידיעות: אביב-תל, יהושע קנז: מצרפתית, מאמר על המתודה, רנה, דקרט 44
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על כן בחשיבה נכונה אני יכול להגיע לידיעה מוחלטת: "והרי ידוע לי כבר . ה
 (.003ם שאת טעמיהם אני יודע באופן בהיר" )עמ' שאינני עלול לטעות בשיפוטי

הנפש קיימת גם מבלי הגוף והיא מובחנת ממנו: "היות שמצד אחד יש לי . ו
אידיאה בהירה ומובחנת של עצמי באשר הנני אך ורק דבר שחושב ולא מתפשט, 
ושמצד שני יש לי אידיאה מובחנת של הגוף באשר הוא דבר מתפשט בלבד ואיננו 

אין כל ספק בכך שאני, כלומר נפשי, אשר באמצעותה אני מה שאני,  חושב, הרי
מובחנת היא מגופי באמת ובאופן מוחלט, ויש באפשרותה להיות או להתקיים 

 .(. גם הגוף קיים, אלא שבעוד הוא מתחלק הנפש אינה מתחלקת033בלעדיו" )עמ' 
 

וררת בחלק ד' חלקים א', ב' וג' הגיוניים מאוד, כך נראה לי, ואולם שאלה מתע
מנין לנו שאלוהים לא מטעה  –שאלה המשתקפת בפסוק שמצוטט למעלה  –

 –אותנו? אנו רואים שמסקנה זו הובילה לקביעה הבעייתית מאוד של חלק ה' 
עצמי איני מסוגל לטעות, שזה על פניו שגוי מאוד. ואגב, ידוע -שבחשיבה נכונה אני

עיות )מלבד בקביעה הפילוסופית לנו על דקרט עצמו שטעה בכמה מקביעותיו המד
הזו עצמה, כפי שאנו משערים...(, אף כי גם הוא מודה לבסוף שהטעות היא מהטבע 

 (.028האנושי )עמ' 

 
מחשבה זה -גם אם הוא נראה מפתיע, ידוע לנו על המשך בקו –לעניין הפסוק 

 עיתים בהם הנהגת ה' בעולם –פנים", כלומר -בהגות היהודית דרך המושג "הסתר
 .אינה גלויה אלא נסתרת ומצריכה אמונה

 :ואולי כנגד זאת בא פסוק אחר
"מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי ה' וצדקים ילכו בם : 01הושע יד

 ופשעים יכשלו בם".
פסוק זה מחזיק בשתי האפשרויות: דרכי ה' הם כשלעצמם ישרים ועם זאת 

 .לים את עצמם, בעצםהם מכשי –הפושעים נכשלים בהם, הווה אומר 
לגבי הסעיף השני, אמנם גם היהדות מחזיקה בתפישה הדואלית של הגוף 
 :והנפש ואולם נראה שהכתוב לא תומך בדעה שניתן להוכיח זאת, שהרי הוא אומר

"מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא : 30קהלת ג
 למטה לארץ".

 :ין בזאתלעומת זאת אפשר וכדאי להאמ
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"וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר : 7קהלת יב
 ".נתנה
 

מעניין שבאגרת המצורפת לספר דקרט, הטוען לאפשרות הוכחת מציאות האל, 
מצטט מחכמת שלמה פרק יג': "לא כן הוא ולא יכופר להם הדבר הזה: כי אם יספו 

הר את אדון כל המעשים האל דעת ויבינו מוסדות הארץ על מה לא השיגו חיש מ
(. עוד הוא מצטט מהברית 36ט', תרגום נפתלי הרץ ויזל[" )עמ' -]פסוקים ח'

אך מהתנ"ך עצמו הוא אינו  –פסוקים שגם כך דרך הבנתם אינה מוחלטת  –החדשה 
 .מוצא מקור לכך

 
על שאלת הקשחת הלב, של פרעה ושל סיחון, והבחירה החופשית ראה "שמונה 

 :ם, פרק ח'. ועוד שםפרקים" לרמב"

 ')." )ישעיה, ו', יהשמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע, וגו'"
 (.)מלכים א', י"ח, ל"ז "ואתה הסבות את לבם אחורנית"
 :לעומת זאת לענייננו הוא כותב

 :אבל דבר ישעיה"

 )ישעיהו ס"ג, י"ז(. למה תתענו ה' מדרכיך, תקשיח לבנו מיראתך
 .עצמו ואין לו שום שייכות לעניינים הללוהרי הוא עניין בפני 

ואין הדברים האלה מכוונים אלא למה שנאמר לפניהם ולאחריהם: עמד ישעיהו 
 :וקבל על הגלות, וגירותנו ובדידותנו, ותגבורת האומות עלינו. ואמר בתחנונים

אלוקי! כשרואים )ישראל( מצב זה של התגברות הכופרים, הם תועים מדרכי 
 .ה מיראתך, וכביכול אתה מביא סכלים אלה לידי יציאה מן האמתהאמת ולבם ישט

 :כעניין שאמר משה רבנו
 :ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור

 ט"ז(.-)במדבר י"ד ט"ו מבלתי יכולת וגו'
 :ולפיכך אמר ישעיהו אחר זה

 )ישעיהו ס"ג, י"ז, סופו של הפסוק(. שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך
 בזה חלול השם". כלומר: שלא יהיה
 ופסוק נוסף דומה:
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אלהים מבית אבי ואמר לה זה חסדך אשר  התעו אתי "ויהי כאשר: 02בראשית כ
 ."תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא

 וגם:
מצרים בכל מעשהו  והתעו את "ה' מסך בקרבה רוח עועים: 03ישעיהו יט

 ."כהתעות שכור בקיאו
 ה' אומר לישראל לצאת למלחמה, אך הם מובסים. –כ' ועיין גם שופטים 

 והסיפור על מיכיהו:

בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם  רוח שקר "ויאמר אצא והייתי: 33מלכים א כב
 ."תוכל צא ועשה כן

 
 –ועוד 

יש להבדיל בין לטעות )וריאציה לא תנ"כית של לתעות( ובין לטעת, שהם שני 
 ינך טועה, וכן נאמר על הצדיק:הפכים, כי אם הדבר נטוע בך א

על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא  כעץ שתול "והיה: 9ירמיהו יז
 ."חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול  כעץ שתול "והיה: 2תהלים א

 ."וכל אשר יעשה יצליח
 –וכן נאמר 
בעלי אספות נתנו   נטועים דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות ": 00קהלת יב
 ."מרעה אחד

 
 

שב משמע אני קיים"? הרי "אני חו –ובכל זאת, מה בנוגע לאמירתו המפורסמת 
בראשית  -אפשר. ובכן אמירה זו תובן היטב על רקע הפסוק -פטור בלא כלום אי

"ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא : 37א
שהרי אלוהים נתפש כדבר מוחלט לעומת האנושי היחסי והנה מצא דקרט . אתם"

ית המכוונת ביחס לעצמה, אך על רקע דבר נוסף מוחלט והוא התפישה האנוש
יש בו  –הפסוק האמור כל זה מובן, שהרי האדם נברא בצלם אלוהים, כלומר 

תכונות הדומות לו וזו אחת מהן. בספרי הקודם, "יסודות הבניין", לאחר דיון בנושא 
'אני חושב -הגעתי לתיקון הזה של משפטו של דקרט: "ההיתי מתקן אמירתו זאת ל

http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t1117.htm#8
http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t2601.htm#3
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צלם האדם שבי הוא המאפשר לי  –פי האמור כאן -ים קיים', או עלמשמע אלוה –
-לחשוב על העולם, שאני חלק בו, ועל עצמי, שחלק מהעולם הוא, מבלי שדו

ועל כן הוא זה הקיים  –קטביות זו, המשקפת את עצמה, תמוסס את המשמעות 
 (.000באמת" )עמ' 
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 ורגשות דקרט והתנ"ך: סור מרע ועשה טוב

 ."ועשה טוב בקש שלום ורדפהו "סור מרע: 09תהלים לד
 ."ועשה טוב ושכן לעולם "סור מרע: 37תהלים לז

 

 אחת כוללת? האם בפסוקים אלה ישנן שתי הנחיות, או הנחיה

 

 כותב: 45,פש"רנה דקרט, בספרו האחרון "רגשות הנ
 . התשוקה היא רגש שאין לו ניגוד.97"

ידוע לי יפה שמקובל אצל הסכולסטיקנים לנגד את הרגש החותר לבקש את 
הטוב, שרק אותו אפשר לכנות תשוקה, אל הרגש החותר לנוס מפני הרע, שאותו 

רונו אינו בגדר רע, ואין רע הנחשב כדבר מכנים סלידה. אך מאחר שאין טוב שחס
ממשי שחסרונו אינו טוב; ומאחר שבבקשנו למשל את העושר אנו נסים בהכרח 
מפני העוני, ובנוסנו מפני המחלות אנו תרים אחר הבריאות, וכיוצא בזה לגבי 
ניגודים אחרים, הרי דומני שזוהי תמיד אותה תנועה הנושאת אותנו לחפש את הטוב 

נוס מפני הרע שהוא ניגודו. אני מבחין כאן רק בהבדל אחד, והוא בעת ל-ובה

שהתשוקה שחשים כאשר חותרים אל טוב כלשהו מלווה באהבה ולאחר מכן 
בתקווה לשמחה, בעוד שאותה תשוקה, כאשר חותרים להתרחק מן הרע המנוגד 
לטוב הזה, מלווה בשנאה, בחשש ובעצבות; וזאת הסיבה שאנחנו רואים ברע הזה 

בעת הן -גוד לעצמנו. אך אם רוצים להתבונן ברגש הזה כאשר הוא מתייחס בהני
לאיזה טוב למען תור אחריו, והן לרע המנוגד לו כדי להימנע ממנו, ניתן לראות 
בבירור רב שמדובר ברגש אחד הגורם הן את ההימשכות והן את ההימנעות" )עמ' 

70-73.) 
, אף כי אותה תשוקה היא "והנה –אך הנה כעבור שני סעיפים הוא אומר 

החותרת לבקש את הטוב ולנוס מפני הרע המנוגד לו, כפי שנאמר, בכל זאת 
ההשתוקקות הנולדת מן המשיכה אל ההנאה שונה עד מאוד מן התשוקה הנולדת מן 

 הרתיעה" )שם(.
 

                                                 
 .3117ת"א: רסלינג, , רגשות הנפשרנה, דקרט,  45

http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t2634.htm#15
http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t2637.htm#27
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לי נראה כי קיימות בהם בפסוקים שלמעלה שני הנחיות שונות לא רק מבחינת 
נה פרקטית, שהרי זה יסוד ההבדל שבין מצוות עשה ללא הרגש, אלא אף מבחי

 תעשה. עם זאת, אין ספק שהמקור של שני הסוגים האלה הוא אחד.
 

 בנוסף לזאת, בספר זה דקרט אומר עוד כמה דברים מעניינים:
משפט ראשון בספר: "אין לך נושא שבו מתגלה באופן מובהק עד כמה התורות 

 (.37, יותר ממה שכתבו הללו על הרגשות" )עמ' שקיבלנו מן הקדמונים לקויות הן

 
הנפש עוזבת את הגוף כי  –האדם לא מת כי נפשו עוזבת את הגוף, אלא ההפך 

 האדם מת, איבריו מתנוונים. 
 

בלוטת האצטרובל שבנפש, כי המוח ואיברי החישה הם כפולים  –מקום הנפש 
חדות הנפש דעתו ואילו היא אחת, באופן המתאים להיות הנפש אחת. בנוגע לא

 כדעת הרמב"ם.
 

הרגש הבסיסי ביותר הוא ההשתאות. ואין רגש מנוגד לה, אלא מנוגד לה חוסר 

 הרגש.
 

הנפש והגוף משפיעים זה על זה. כך שרגשות מסוימים, למשל, משפיעים על 
 הדופק ומחזור הדם. 

  –תפישה רפואית הוליסטית דומה אנו מוצאים למשל בפסוק 
 ".אים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפחי "כי: 33משלי ד

 
דקרט, כדאי לדעת, גם מקדים את פרויד בזיהוי טראומת הילדות: "קל להגיע 

למסקנה שהסלידות המוזרות של אחדים מאתנו, הגורמות שלא יוכלו לשאת ריחות 
של ורדים או את נוכחותו של חתול או דברים דומים, מקורן היחיד הוא בכך 

, עמ' 026ו באופן קשה ממושאים מן הסוג הזה" )סעיף שבתחילת חייהם הם נפגע
86.) 
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ויש מהאבחנות הפסיכולוגיות שלו שהן ממש בעלות גוון מודרני, כמו למשל: 
. מדוע יש לחשוש מאלה שהכעס מאדים אותם פחות מאלה שהוא מכה 311"

(. מדוע? כי המתאדם משחרר רגשותיו מיד ואילו המלבין עוצר 020בחיוורון" )עמ' 
 שאת.-כך ביתר-ותם, כך שהם משתחררים אחרא

 והנה, גם זאת אפשר למצוא בתנ"ך:
: 6אסתר ג -, לאחר שנמלא עליו חמה. ומנומק קודם המן" "ויתאפק: 01אסתר ה

 ".בעיניו לשלח יד במרדכי "ויבז

 
 -מאידך 

 האם לחשוף רגשות?
ף את אנו רגילים לשמוע שלחשוף את הרגשות זה דבר חיובי ונחוץ, עליך לחשו

 ?מה שבתוכך ולא להתבייש, אומרים לנו. האומנם זה כך בתנ"ך
  – תחילה נקרא

 .""אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת: 32משלי יב
יש לכסות את מחשבותיך ולא לחשוף אותן. אך אולי הדברים אמורים  –כלומר 

  – רק בדעת? נקרא עוד

 ."ות לבו"לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגל: 3משלי יח
הכסיל חפץ בהתגלות לבו ולא החכם. ועוד אנו קוראים פועל אחד  –כלומר 

 – יתגלע, כלומר יתגלה –שתמיד מופיע בהקשר שלילי 

 .""לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע: 0משלי יח
 .""כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע: 2משלי כ

תפרצות הרגשות, אף על על כן לכאורה או למעשה נראה שהתנ"ך לא תומך בה
פי שאין הוא שולל הפגנת רגש כליל, כפי שניכר משיר השירים. יש לאזן ולשקול כל 

אלא שיש  –כמו שנאמר באחי יוסף  –דבר. אין זה אומר שלא צריך להיות כנים 

 .להוסיף לכך חכמה

46יש התנגדויות
? 

 
 וראה גם:

                                                 
46 http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t2812_0.html 
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 ות(:אפק, מלשון עצירה, או מלשון חיזוק )רש"י ומצודתיש לה
"ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני ה' לא חליתי : 03שמואל א יג

 ."ואתאפק ואעלה העלה
 :ויש אפיק, שיכול לעלות על גדותיו במשמע הפוך מהתאפקות

"ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את : 7ישעיהו ח
 ."ל גדותיומלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כ

אולי מתאפק הוא מי שמנתב את רגשותיו לאפיקים  -על דרך הדרש, אם כן 

ולא נותן להם לשלוט בו, מי שמתעל את האנרגיה האצורה  -הנכונים ושולט בהם 
 ...בו ולא נותן לה להתפרץ לכל הכיוונים



 092 

 מי קודם? –דקרט והתנ"ך: רצון ושכל 

 ."עים תהפכות"שפתי צדיק ידעון רצון ופי רש: 23משלי י
 התנ"ך מתייחס לרצון כמשהו גבוה ואין זה דבר מובן מאליו.

כי יש להשליט את השכל על הרצון. )אינני זוכר היכן(, , לעומת זאת, טוען דקרט
השכל או הרצון? שהרי אנו יודעים כי  -ובאמת, מי בא ראשון ומי יסודי יותר 

מדוע הוא רוצה זאת, כי פעמים רבות האדם רוצה משהו ואין הוא יכול להסביר 
הרצון הוא משהו עמוק יותר, פנימי יותר. אז האם נסכים לדקרט ונאמר שיש עליו 

 ?תמיד להישמע לשכל
אני חושב שהפתרון לחידה הזאת נעוץ בשפה העברית, שכן יש לדעתי קשר בין 

-הרצון הוא -המילה העברית רצון ובין המילה הלועזית רציונל וכך נפתרת הבעיה 
 . רציונל שעומד מאחורי המעשההוא ה

 'שפתי צדיק'לסיום, כמו הפסוק למעלה יש עוד פסוק אחד שמשתמש בביטוי 
ומחיבור שני  "שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו": 30משלי י -והוא 

הפסוקים עולה, כי מי שיודע את הרצון יכול לא רק לשלוט בעצמו אלא גם להנהיג 
 .ורעות אחרים
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 וזה והתנ"ך: אלוהים בעולםשפינ
נראה כמשהו שרחוק מהיהדות  , הפילוסוף היהודי,(0623-0677שפינוזה )ברוך 

והתנ"ך כמטחוי קשת, אך האומנם זה כך? לפי שיטתו, כידוע או לא, אלהים אינו 
 משהו הנמצא מחוץ לעולם אלא בו, הוא אימננטי, הוא העולם. 

 
 :"על אלוהים –חלק א' " 47,"בספרו "אתיקה הדבר מתנסח בצורה גבישית

 .: חוץ מאלוהים שום עצם אינו יכול להימצא ולא להיות מושג03"משפט 

: כל מה שנמצא, נמצא באלוהים, ובלי אלוהים שום דבר אינו יכול 09משפט 
 להימצא ולא להיות מושג".

: "כל עצם הוא בהכרח אינסופי". 9)ואולם, קדם למשפטים אלה משפט 
עון שזה בדיוק מה שמבדיל את העולם מאלוהים, שעולם מתנגדיו יכולים לט

העצמים הוא סופי ומוגבל ואלוהים אינסופי ובלתי מוגבל. אך לפי שפינוזה כאמור 
 יש זהות בין העולם ובין אלוהים(.

על עוצמת השכל או על חירות  –וכדאי לשים לב לסעיפים הבאים ב"חלק ה' 
 על תודעה כלשהי:, המעידים כי בכל זאת אלוהים הוא בהאדם"

 : אלוהים אוהב את עצמו באהבה שכלית אינסופית.29"משפט 

: האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא אהבתו של אלוהים עצמו, 26משפט 
שבה הוא אוהב את עצמו לא באשר הוא אינסופי, אלא באשר הוא עשוי להיות 

אומר: האהבה  מונהר על ידי מהותה של נפש האדם, הנדונה מבחינה של נצח. הווה
השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של האהבה האינסופית שאלוהים אוהב בה 

 את עצמו".
 

נראה שוב שזה משהו הרחוק מן היהדות, לפחות לפי מה שהגו הפילוסופים 
הגדולים שלה, אך האומנם זה כך? אל מול כל הפילוסופים היהודיים הגדולים 

החסידות גורסת את  ."כי חסיד אני" :3פותהילים  –ניצבת החסידות, כפי שנכתב 
מציאת אלוהים בעולם הזה באופן חווייתי, כשהיא מדגישה את השמחה כערך 
מרכזי וכשהיא לרוב מתרחקת מן הפילוסופיה ומדברת כנגדה. והרי זה קרוב ממש 

                                                 
 .3101ירמיהו יובל, הקיבוץ המאוחד,  –תרגם והוסיף מבוא , אתיקהשפינוזה, ברוך,  47
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למה שאומר שפינוזה, כי יש למצוא את אלוהים בעולם הזה. בנוסף לזה יש את 
 אלהים=הטבע.  –הידועה ת החסידיהגימטרייה 

 
"האלהי מקרב : 32ירמיהו כג -בתנ"ך רמז יחידי לכך אנו יכולים למצוא בפסוק 

, אף כי הוא מדבר על ההשגחה העליונה ואף כי נראה אני נאם ה' ולא אלהי מרחק"
 האלהי מרחוק אני ולא אלהי מקרוב? –שלפעמים יש לומר להפך 
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 שרייםלייבניץ והתנ"ך: הטוב שבעולמות האפ

( ידוע בטענתו, כי עולמנו הוא הטוב 0636-0706גוטפריד וילהלם פון לייבניץ )
 שבעולמות האפשריים. מתוך ויקיפדיה:

 
לכאורה של העולם, כשהיא -"ה"תיאודיציאה" מנסה להצדיק את חוסר השלמות

טוענת כי העולם הוא האופטימלי מבין כל העולמות האפשריים. העולם חייב להיות 
 מושלם ביותר, מכיוון שהוא נוצר על ידי האל המושלם.העולם ה

 
הקביעה "אנחנו חיים בעולם המושלם ביותר" נחשבה כמגוחכת אצל בני זמנו 
של לייבניץ, ובמיוחד אצל וולטר שמצא את הקביעה כה אבסורדית עד שהוא עשה 
יה ממנו פרודיה בספרו הסאטירי "קנדיד", שם לייבניץ מופיע כ"ד"ר פנגלוס". פרוד

זו היא המקור של המונח "פנגלוסיאניזם", שמתייחסת לאנשים שחושבים כי אנו 
 חיים בעולם הטוב ביותר האפשרי".

 
 ראה לזה מאמרי:

החיים אשר המה חיים עדנה. -המתים שכבר מתו מן-ושבח אני את 3" קהלת ד':

המעשה הרע אשר נעשה -ראה את-עדן לא היה אשר לא-וטוב משניהם את אשר 2
 שמש".תחת ה
 

 "תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל,
 הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא,
 והללו אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא.
 נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא".

 )תלמוד בבלי עירובין יג ע"ב(.

 
ית הלל ובית שמאי, שהרי זה פסוק מפורש נשאלת השאלה מדוע התווכחו ב
אין מסתמכים על  -או לפי דעה אחת שלהם  -בקהלת. אולי הסיבה היא שלפי דעתם 

. אם כך ואם כך, ות של המיואשקהלת, שהרי הוא אומר את כל דבריו מנקודת הרא
אם האלוהים טוב והוא ברא את העולם כדי להטיב לברואיו,  -נשאלת עוד השאלה 

ן לומר שנוח לו לאדם שלא נברא? החשיבה הדתית נראה לי צריכה להציע כיצד נית
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האדם המכוון לטוב טוב שנברא והאדם המכוון לרע רע שנברא. אך יש כמובן עוד  -
 48הרבה מה להאריך בזה.

 
 

 49ולמשל ראה עוד תחילת המאמר:
 

 נאמר:

 "יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני ה' עשה כל: 7ישעיהו מה
 .אלה"
 

 ונאמר גם:
"וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי : 20בראשית א
 .בקר יום הששי"

 
 נשאלת השאלה: איך ברא רע אם הכל טוב מאוד?

 

 
 ועוד, על תורת המונאדות:

"לפי תורת המונאדות, העולם כולו בנוי מאינסוף חלקיקים קטנים לאין שיעור, 
את הכול. ההוכחה המרכזית שלו לתפיסה זו, היא ניסוי  לא מוחשיים, שמרכיבים

פעם עצם לעוד ועוד חלקים. לייבניץ טען שנהייה -מחשבתי בו מפרקים בכל
חייבים, בסופו של דבר, להגיע למרכיבים הבסיסיים ביותר של העצם, אחרת לא 
ניתן להסביר ממה הוא בנוי )אם חלקיקים מהם הוא בנוי גם הם בנויים ממשהו(, 

זו הרי טענה אבסורדית. החלקיקים אליהם נגיע בסוף לא יכולים להיות חומריים, ש

ובכלל לא להימצא במרחב, שהרי המרחב תמיד ניתן לחלוקה )אם נמצא אובייקט 
מכן -כלשהו התופס חלק במרחב, נוכל להסתכל כעת על חצי מהאובייקט, ולאחר

לם מורכב מאינסוף על חצי מהחצי של האובייקט...( וכך הגיע למסקנה שהעו

                                                 
48 http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t3104_1.html 
49 http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t1045_3.html 
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ישויות קטנות ו"רוחניות" )לא חומריות(, להן קרא "מונאדות", וכל אובייקט בנוי 
מאינסוף מונאדות שכאלו. הוא הבהיר שלא כל המונאדות יכולות להיות מודעות 

 50לעולם החיצוני או לעצמן".
 

לייבניץ דומה פה לאטומיסטים היוונים ולדעתי מושפע גם מזנון ובכלל 
לזה לא מצאתי מקבילה ברורה בתנ"ך, אך שמעתי ם הפרה סוקרטיים. מההוגי

האומר דברים  ,(והוא בין היתר ד"ר לפיזיקה )שמו אריק נווה הרצאות מפי איש דת

בדבר חלוקת החומר עד הגעה לאנרגיה הרמונית ואחדותית  דומים בגישה קבלית
 .בעולם

                                                 
יץ, גוטפריד וילהלם, השיטה החדשה: וכתבים אחרים על תורת המונאדות, : ליבנבמקור וראה 50

תרגם מצרפתית יוסף אור, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשי"א 
0891. 



 098 

 אמפיריציזם והתנ"ך: ניסיון

 יריציזם:מתוך ויקיפדיה, ערך אמפ
"אמפיריציזם הוא זרם מרכזי באפיסטמולוגיה )תורת ההכרה( של תקופת 
הנאורות. על פי האמפיריציזם המקורות היחידים של הידע האנושי הם הניסיון 
החושי והתצפית המדעית )אמפירי פירושו תצפיתי(. על פי האמפירציזם כל ידע 

פריורי" )שאינו -נה "ידע אהוא אפוסטריורי )ידע הנובע מהנסיון( ולכן מה שמכו
תלוי בניסיון, הנובע מהשכל בלבד( אינו אפשרי. כל ידיעה מקורה או בניסיון או 

בהסקה אינדוקטיבית )הסקה מאוסף מקרים פרטיים אל הכלל( מן הנסיון. הזרם 
המקביל והמנוגד לאמפיריציזם באותה תקופה, היה הרציונליזם על פיו הרציו 

אנושי. האמפיריציזם והרציונליזם היו ניסיונות לבנות את )השכל( הוא מקור הידע ה
הידע האנושי מאפס, גישה רדיקלית זו איפיינה את הפילוסופיה של תקופת הנאורות 
שבהשפעת המהפכה הקופרניקאית דחתה את כל הפילוסופיות שקדמו לה. שלושת 

(, 0623-0713, ההוגים המרכזיים של האמפיריציזם היו בריטים: ג'ון לוק )אנגלי
(. לרעיונות 0700-0776, ( ודייוויד יום )סקוטי0699-0792, ג'ורג' ברקלי )אירי

( 31-האמפיריציסטים, מקום מרכזי גם בזרם פילוסופי מאוחר יותר )במאה ה
 אמריקאית".-המכונה פילוסופיה אנליטית או פילוסופיה אנגלו

 
 –ושם, למשל  51וראה: דוד יום, מסכת טבע האדם.

באריכות, והוא שלעולם אין אנו תופסים  לא לעיין במה שכבר הוכח"אין לנו א
שום קשר בין הסבות ובין התולדות, ושרק בעזרת הנסיון, שיש לנו מחיבורן 

ועיין חלק ג'   ,206שהיא מיחס זה" )עמ' -התמידי, יכולים אנו להגיע אל ידיעה כל
 (.פרק ט"ו
 

 האם התנ"ך תומך בידיעה על דרך הנסיון?

 נכתב, כי אין לנסות את ה': מצד אחד
                                                 

 מאגנס, תשס"ו.ירושלים: מסכת טבע האדם, דוד, יום,  51
ת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה : לוק, ג'ון, מסה על שכל האדם, ירושלים: הוצאגם ועיין

 העברית, תשל"ב.
 .3116אביב: רסלינג, -ברקלי, ג'ורג', מסה על עקרונות דעת האדם, תל

-כרכים א, 09-וה 07-ועיין גם: וינריב, אלעזר, רציונליזם ואמפיריציזם: מגמות פילוסופיות במאה ה
 .0881אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א -אביב, תל-רמתג, 
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 ."לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם במסה": 06דברים ו
 

ידי -אך מצד שני אנו רואים בכמה מקומות שה' רואה בחיוב את בחינתו על
 ניסוי:

 שופטים ו:
 27ישראל כאשר דברת. -ישך מושיע בידי את-האלהים אם-ויאמר גדעון אל 26"

הארץ חרב -כל-הגזה לבדה ועל-רן אם טל יהיה עלגזת הצמר בג-הנה אנכי מציג את

-כן וישכם ממחרת ויזר את-ויהי 29ישראל כאשר דברת. -תושיע בידי את-וידעתי כי
יחר אפך -האלהים אל-ויאמר גדעון אל 28הגזה מלוא הספל מים. -הגזה וימץ טל מן

-כל-הגזה לבדה ועל-נא חרב אל-הפעם בגזה יהי-רק-בי ואדברה אך הפעם אנסה נא
-כל-הגזה לבדה ועל-חרב אל-ויעש אלהים כן בלילה ההוא ויהי 31טל. -הארץ יהיה

 הארץ היה טל".
 

 וההפך, הוא רואה בשלילה את ההימנעות מניסיון זה:
 ישעיה ז:

לך אות מעם יהוה אלהיך העמק -שאל 00אחז לאמר. -ויוסף יהוה דבר אל 01"

ויאמר  02יהוה. -סה אתאנ-אשאל ולא-ויאמר אחז לא 03שאלה או הגבה למעלה. 
לכן יתן  03אלהי. -נא בית דוד המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את-שמעו

חמאה  09אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל. 
כי בטרם ידע הנער מאס ברע ובחר  06ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב. 

עמך -יביא יהוה עליך ועל 07י שני מלכיה. בטוב תעזב האדמה אשר אתה קץ מפנ
 אפרים מעל יהודה את מלך אשור".-באו למיום סור-בית אביך ימים אשר לא-ועל
 

בין לבין נשים לב, כי הניסיון של ה' הוא באמצעות נס, ובאמת שתי מילים אלה, 

 נס וניסיון, הן ממקור אחד.
 

 , כמו את אברהם בעקדה:ומהכיוון השני, אנו רואים שה' גם מנסה את בני האדם
"ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו : 0בראשית כב

 אברהם ויאמר הנני".
 וכך גם את בני ישראל, במדבר:
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"המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען : 06דברים ח
 .נסתך להיטבך באחריתך"

 ים:ובארץ ישראל, בה נשארו חלק משבעת העממ
"למען נסות בם את ישראל השמרים הם את דרך ה' ללכת בם : 33שופטים ב

 .כאשר שמרו אבותם אם לא"
 

 ניתן לשאול: וכי אלוהים לא יודע שהוא צריך לנסות?

וניתן לענות: ניסיון הוא גם מלשון הרגל, אלוהים מרגיל את האדם ללכת 
 בדרכיו.

וא מלשון הרגל, הרי נס הוא ושוב מהבחינה הלשונית מעניין, כי אם ניסיון ה
 מה שאינו רגיל. –בדיוק ההפך מזה 

 
לסיום, כאנקדוטה בלבד, דוד מתפאר בניסיונו במלחמות ואומר שהרג את הארי 

 ואת הדוב, אבל לגבי מדי הצבא ששאול נותן לו הוא אומר:
"ויחגר דוד את חרבו מעל למדיו ויאל ללכת כי לא נסה ויאמר : 28שמואל א יז

 אול לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי ויסרם דוד מעליו".דוד אל ש

 
ידי הוכחות שכליות -ועוד, יש כאלה החושבים, שניתן לקרב אנשים לאמונה על

 בלבד. מנגד לגישה זו אומר בעל תהילים, כי הניסיון עדיף:
 "טעמו וראו כי טוב ה' אשרי הגבר יחסה בו".: 8תהלים לד

 
 ועוד שתי הערות:

ע בתור מי שדיבר על רציפות האני בין העבר וההווה: "האני של ג'ון לוק ידו
עכשיו הוא אותו אני שהיה אז; והפעולה שבעבר נעשתה על ידי אותו אני שמתבונן 

 (. 8, כז', IIבה עכשיו" )
 מנגד אנו מוצאים שנאמר לשאול:

 ."וצלחה עליך רוח ה' והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר": 6שמואל א י
 

 –, כלומר "esse" is "percipi"בספרו(:  2לי אמר )בסוף סעיף וג'ורג' ברק
 "להיות משמע להיתפש". על כך אפשר לומר את הדברים הבאים:
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"אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום 
 (.2)קהלת, יא',  שיפול העץ שם יהוא"

האם יש קיום לעץ שנופל  -כאן התשובה התנ"כית לשאלה הפילוסופית הידועה 
האם המציאות היא אובייטקיבית  -באי בודד ואין איש אשר ראה אותו נופל? כלומר 

למרות שלא  -או סובייקטיבית, כך שרק מה שנקלט בחושינו קיים. והפסוק עונה 
 -ראה איש את הנפילה, העץ שם, שכן אלוהים רואה הכול והוא אחראי לכל הקיום 

 .וזו תשובה של אמונה

דבר אחר, מבחינה אנושית, אם לא יזיז אדם את העץ הוא ישאר במקומו, כך 
 וזו היא תשובה של בחירה. -שהכל תלוי במעשיו של האדם 

"ובאת שמה  -, יהוא הוא המלך יהוא, כמו שנכתב רך הדרשדבר אחר, על ד
(, ויהוא הרי נלחם בעבודה 3)מלכים ב', ט',  וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי"
במקום בו יפול  -ואף מיגרו, כך שניתן לומר  -הזרה, בבעל, שנקרא אלילי עץ ואבן 

 העץ שם, היה סמוך ובטוח, יופיע אף יהוא, או בן דמותו.
 

תשובה דומה נמצא בשירו של איש הדת רונלד נוקס )מופיע אצל וינרב בעמ' 
098-061:) 

 מעשה בבחור שתהה
 "אלהים לבטח יתמה
 אם יראה שהאילן

 עוד בגן נשאר
 כשאין בו אף נפש חיה.

 
 "אדוני הנכבד,

 מדוע זה תשתאה

 הן אני שם לעד אהיה,
 ולכן האילן
 יישאר בגן,

 כי לעיני עבדך
 תמיד ייראה.

 שלך, הבורא".
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 קאנט והתנ"ך: המציאות כהווייתה
 מלכים ב, ו:

העיר וסוס ורכב -חיל סובב את-וישכם משרת איש האלהים לקום ויצא והנה 09"
תירא כי רבים אשר אתנו -ויאמר אל 06נערו אליו אהה אדני איכה נעשה. ויאמר 

עיניו ויראה ויפקח יהוה -נא את-ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח 07מאשר אותם. 
 ."עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע-את

 

תר, הוא מהפילוסופים הידועים והמוערכים ביו (0733-0913) עמנואל קאנט
  – 52בעיקר בזכות שלושת ביקורתיו

אך מעיון בכתבים אלה צר לי לומר, אך חובה להודות, כי בעצם יש בספרים 
ריות סכימתיות, אלה מעט מדי תוכן, אם בכלל. קאנט עסוק כל העת בחלוקה לקטגו

טעמי הוא אם ל מאוד תוכן ובעצם אינו אומר דבר. אליהן מעט אך כאמור הוא יוצק
)אפשר לשייכו למסורת אריסטו, בעוד אני מנסה  זכה להערכת יתר.כן פילוסוף ש

 לחזק את מסורת אפלטון(.
עם זאת, רעיון אחד שניתן לחלץ מספריו אלה, שהוא גם הרעיון המרכזי בהם, 

כשלעצמו ובין הדבר כפי שהוא נראה בחושינו. שני אלה, -הוא החלוקה בין הדבר

ו תופשים במיסוך החושים, אך איננו הוא טוען, אינם אותו הדבר; את העולם אנ
בהתאם לזאת מצויה גם חלוקה  יכולים לדעת ולתפוש כיצד הוא באמת, כשלעצמו.

ט מנתח(, ובין שלאחר מעשה מראש האפריורי הרציונליסטי )ומשפ בין הידוע
 האפוסטריורי האמפריציסטי )ומשפט מרכיב, לרוב(.
ליו כבר אפלטון במשל המערה כמובן, גם רעיון זה לא לגמרי מקורי והתייחס א

שלו וברעיון האידאות, ובכל אופן קאנט ניסח את האמירה הזו ביתר בירור, והיא 
 כאמור עומדת במרכז משנתו.

 

                                                 
קאנט, עמנואל, ביקורת התבונה הטהורה, תרגמו והוסיפו מבוא ונספחים שמואל הוגו ברגמן, נתן  52

 .0893דב סדן, מוסד ביאליק, תשי"ד  -רוטנשטרייך, העריכה הסגנונית 
, ביקורת התבונה המעשית, תרגמו והוסיפו מבוא והערות, שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, ---

 ג. מוסד ביאליק, תשל"
, ביקורת כוח השיפוט, תרגמו והוסיפו מבוא והערות שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, מוסד ---

 .0868ביאליק ירושלים, תשכ"ט 
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כשלעצמו אפשר לראות בראיית הדברים של הנביא, -אם כך, את תפישת הדבר
ים בגרסה התנ"כית, הנסתרת מעיני כל בשר, כמו גם מעיניי נערו בפסוקים המובא

למעלה. אם כך, לפי התנ"ך אפשר ליצור קשר אל המציאות כהווייתה וזאת בתנאי 
שאתה נביא. הנביא גם רואה את המציאות כהווייתה מבחינות נוספות: בהוכחתו את 

אכן, כאן באה הטרנסצנדנטליות במובנה ) הרע הנוכח בעם ובידיעת העתידות.
 המקורי הרחב ולא רק במובן הקאנטיאני הצר(.

 

 האירוניה שבסיפור בלעם; מצד אחד הוא טוען: זו
"נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי : 06במדבר כד

 ,עינים"
 אך מצד שני אין הוא רואה מה שאף אתונו רואה.

 
שכל -מושג –ומילה על המילה קטגוריה: בעצם יש לה שתי משמעויות שונות 

ין. ואולי את שתי המשמעויות תופש התיאור האשמה בד –יסודי, או סוג, וכן 
. שהרי מכאן, מצד אחד, "עץ הדעת טוב ורע": 8בבראשית על חטא בראשית ב

חלוקה ראשונית לקטגוריות של טוב ורע, מה שהיה נעדר קודם לכן כמשתמע, ומצד 

שני, מכאן התחילה האשמה; הן של האדם עצמו שחטא והן של זולתו ביחס 
והרע שנתגלו לו עתה. בגן עדן לפני החטא הייתה כנראה רק לשיפוטו, כפי הטוב 

 שיתוף פעולה על בסיס וולונטרי. –סנגוריה, לימוד זכות, ואולי איתה גם סינרגיה 
 

ניתן לומר, אם כך, כי בגן עדן יש רק סנגוריה, בגיהנום יש רק קטגוריה, ובעולם 
יוון הסנגוריה וללמד המציאותי שלנו יש כנראה משניהם. עם זאת, עלינו לנטות לכ

 זכות על הבריות ולהשאיר את מלאכת האישום לאלוהים ולנושא דברו הנביא.
 

 53ולזאת ראה גם:
 

 החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא".-"כי 2תהלים לו -על הפסוק 

                                                 
53

http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t2636_1.html?no_cache=1310

242689 
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הפשע על הרשע בחלקלקות בעיניו כדי שימצא  -אומר רש"י: "כי החליק 
 הקב"ה את עונו לשנוא אותו".

 
  – 54מאמרי וכן
 

 (.37)שמואל א', יד',  "ובכל אשר יפנה ירשיע"
פי שמשמעות הביטוי כאן היא שונה כנראה, הרי שאנו -על-כך שאול, ואף

לנו. ואת הכתוב הזה יש להעמיד מול מה שנאמר על -יכולים לקרוא זאת כפשוטו
ה' "ויהי דוד לכל דרכו משכיל ו - 03, בשמואל א יח דוד כמה פרקים מאוחר יותר

ובעוד שאול הוא המלך שכשל דוד הוא המלך שהצליח. מכאן אפשר ללמוד  עמו".
משהו. יש אנשים שאיפה שהם לא מסתכלים הם מוצאים משהו להרשיע, בעוד את 
עצמם הם אינם מרשיעים לעולם, משום שאין הם יודעים להביט במראה, או שהם 

דרך בריאה. לעומתם  דווקא כן מסתכלים בה ומרשיעים את עצמם, אלא שזו אינה
יש אנשים שמוצאים את נקודת הזכות בכל דבר שהם רואים ובמילא גם בעצמם. 
אנשים כאלה הם מצליחים יותר ושמחים יותר וגישתם היא הנכונה. כך לימדונו אף 

אל תשפטו למען לא תישפטו, במידה שאתם מודדים ימדד לכם.  -בברית החדשה 

תהילים ובאמת החכמה מתגשמת -שם של מזמורועוד יש לציין, כי משכיל הוא גם 
לרוב בשיר, שהוא חכמה כשלעצמו. את הרשעתו של שאול את החפים מפשע ראינו 

לא עוול בכפם, רק בגלל שחשד בהם כי עשו יד אחת -בהריגתו את כל כהני נוב על
עם דוד אויבו. הוא אף התלונן בפני עבדיו, כי 'אין חולה מהם עליו' ואיש לא מגלה 

אזנו ביחס לדוד. זו היא התנהגות לא בריאה פסיכולוגית, שלא לומר פרנואידית, את 
 -של המלך שנותר בבדידותו. ואגב, יש ביטוי דומה לזה באיוב, שם נאמר 

(, 2)איוב, לב', "ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב" 
א כי אז נקרא, שתשובה שהיא אשר הוא תיקון סופרים, אך אם נקרא אותו כמו שהו

הרשעה בעצם אינה בגדר תשובה כלל. וכזו היא גם ביקורת אלוהים בסופו של דבר. 
)שמות,  "אשר ירשיעון אלהים" -יש רק גורם אחד שיכול להרשיע באמת, ככתוב 

 (. וישנם אף כתובים נוספים בעניין זה.9כב', 

                                                 
54 http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t08a14_1.html 
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 קאנט והתנ"ך: התנהגות למופת

"ויעל אבימלך הר צלמון הוא וכל העם אשר אתו ויקח אבימלך : 39שופטים ט
את הקרדמות בידו ויכרת שוכת עצים וישאה וישם על שכמו ויאמר אל העם אשר 

 ."עמו מה ראיתם עשיתי מהרו עשו כמוני
 

מניח את  55,למטפיסיקה של המדות""הנחת יסוד  כידוע, עמנואל קאנט, בספר
פיו אתה עושה אותם, יוכל -"עשה את מעשיך באופן שהכלל שעל –עקרונו היסודי 

 (.79-78ידי כל יצור שכלי" )עמ' -להתקבל כחוק על
 

מעין זה ראינו בפסוק למעלה. אכן, הדוגמא הטובה ביותר היא הדוגמא 
יש את העיקרון הנגדי האומר,  האישית. וזהו עיקרון המנהיגות. ואולם, בנפרד ממנו

; אחד ומיוחד. "אחד היה אברהם": 33יחזקאל לג -כי כל פרט הוא ייחודי, בחינת 
וזהו עיקרון החסידות, אשר לפיו האדם יכול לפעול אף מלפנים לשורת הדין ובכך 

פעמית. אין חובה לכלל לעקוב אחר מעשיו, אם כי בודאי -חדלבטא את אישיותו ה
 "כי אנשי מופת המה". – 9זכריה ג –הוא 'איש מופת', על משקל 

 

ועוד בקצרה אוסיף, כי האנטינומיות של קאנט הן בכל זאת משהו, בעיקר בגלל 
העובדה שהן שמו קץ עקרוני לדיון המתמשך של ימי הביניים בדבר ההוכחות 

ים, שכן על פיהן אין כל אפשרות להוכיח אמיתות טרנסצנדנטליות לקיום אלוה
 שמחוץ לעולם הניסיון, שכן לצד כל דעה מוכחת היטב גם היפוכה.

 ובניסוח תנ"כי:
כי גבהו . "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה': 9-8ישעיהו נה

  .שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם"
ומר, אלוהים נעלה מעל הלוגיקה האנושית )זאת על אף שהוא "ראשון ואחרון" כל

; 00, 9, 0, ו"האלף והתו", או אלפא ואומגה, לפי חזון יוחנן 03, מח6לפי ישעיה מד
30 ,6 ;33 ,02.)56 

                                                 
 .ם, תרצ"ג-ספרי מופת פילוסופיים, י, הנחת יסוד למטפיסיקה של המדותעמנואל, קאנט,  55
56

 להרחבה ראה: 
 http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t1055_1.html?no_cache=1351605631 

http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t0709.htm#48
http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t1233.htm#24
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 הגל והתנ"ך: התפתחות היסטורית

(, מייסד 0771-0920הפילוסוף הגרמני גיאורג וילהלם פרידריך הגל )
יאליזם הגרמני, ייסד שיטה היסטוריציסטית להבנת ההיסטוריה של האיד

הפילוסופיה ושל העולם עצמו, אותה הוא סיכם כ"התקדמות, שבה כל תנועה 
( היא Zeitgeistמתגלה כפתרון לסתירות שהיו בתנועה הקודמת". "רוח הזמן" )

ית ההתגלמות הממשית של הגורמים החשובים ביותר הפועלים בהיסטוריה האנוש
בכל זמן נתון. נהוג לחלק את הדיאלקטיקה של הגל לשלוש תנועות הקרויות 

 "תזה", "אנטיתזה" ו"סינתזה".
 

אחד שיישם את שיטתו בלימוד התנ"ך הוא מבקר המקרא הגרמני יוליוס 
בו הוא מחלק את ההיסטוריה  57בספרו "אקדמות לדברי ימי ישראל", ולהויזן,

 הישראלית לשלוש תקופות:
 

הראשונה היא עד מלכות יאשיהו והספרים הידועים בתקופה זו הם  התקופה
המקור היהויסטי והאלוהימי, לפי חלוקה שהייתה קיימת עוד לפניו. בתקופה זו 
פעלו הנביאים, שהטיפו לעשיית מעשים טובים תחת פולחן הקורבנות הריק, 

שאפו  שבשעה זו התקיים בכל מקום בארץ בבמות ללא איסור בנידון, ולפחות הם
 לרכז את הפולחן בנקודה אחת.

 
התקופה השנייה מתחילה מ'מציאת' )או המצאת( הספר בימי יאשיהו המלך, 
שלדעת ולהויזן היה זה ספר דברים, הדטרונומיסטי. משעה זו נאסרה העבודה 
בבמות והותרה רק במקדש בירושלים, "המקום אשר יבחר ה'", כפי שמופיע בספר 

 ם בו. דברים בלבד במקומות רבי
 

התקופה השלישית היא תקופתו של ספר "תורת כהנים", הוא ספר ויקרא, שאז, 
מאליו ולא ניכר -נכתב. כאן העבודה בבית ה' בלבד כבר נתפשת כדבר מובן ,לדבריו

 הצורך להלחם לשם כך, כפי שהיה ניכר בספר דברים. 
 

                                                 
 .ת"א, דפוס הספר, תרצ"ח, אקדמות לדברי ימי ישראליוליוס, ולהויזן,  57
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נגד פרו "ראיות מכריעות כנגד ספרו זה של ולהויזן יצא רד"ץ הופמן בס
יחזקאל קויפמן, בספרו  –, ומכיוון מודרני יותר 08-שיצא עוד במאה ה 58,ולהויזן"

בו הוא מנסה לטעון, כי ספר ויקרא קדום  59,הענקי "תולדות האמונה הישראלית"
 .מספר דברים, וזאת הוא עושה באופנים שונים

 
גל זאת לראות את יישום שיטת ה-המתנגד לשיטתו של ולהויזן וחבריו יוכל בכל

בתנ"ך, למשל דרך המסופר בספר שופטים: ההיסטוריה חוזרת על עצמה בו, כך 

שתחילה ישראל יושב על אדמתו לבטח ועובד את ה', אך אז הוא סר ממנו, ועל כן 
 –ה' שולח בו אויבים לדכאו, עד שישראל שוב זועק לה' והוא שולח שופט להצילו 

מאוחרות יותר: ישראל סר מה'  וחוזר חלילה. מבנה זה אף ממשיך וחוזר בתקופות
ופעמיים הוא מחזיר אותו לארצו, בפעם השנייה  –והוא שולח אותו לגלות פעמיים 

אחרי אלפיים שנה... ומה יילד יום יש מי שיודע? האם נלמד מההיסטוריה אם לאו? 
 ולאן כל זה מוביל? ובכן, על פי הכתוב בתנ"ך זה מוביל לשלום עולמי: 

אב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער "וגר ז: 6ישעיהו יא
 קטן נהג בם".

 

באותו עניין, ממשיך ידוע אחר של הגל הוא קארל מרקס, אבי המרכסיזם. 
  60ומעניין לראות כי את ניצני הסוציאליזם ניתן לראות כבר בתנ"ך, בדברי הנביאים.

                                                 
 .ם, דרום, תרפ"ח-י, עות נגד ולהויזןראיות מכרי, רד"ץ, הופמן 58
 .0837ת"א, מוסד ביאליק ע"י דביר, , תולדות האמונה הישראליתיחזקאל, קויפמן,  59
 ולכך ראה: 60

ת"א,  -באר, מאכס, היסטוריה כללית של הסוציאליזם והמאבקים הסוציאליים, הקיבוץ המאוחד 
0892 

 וראה גם מאמרי:
. http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t1002_2.html 

 המאמר מופיע כנספח למאמר על המדינאי לאפלטון.
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 מלתוס והתנ"ך: החשש מגידול אוכלוסין
"ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את : 39בראשית א

 ...".הארץ
 

( ידוע בתור מי שהפיץ חששות מגידול 0766-0923) מלתוס רוברט תומאס
 האוכלוסייה, עד כדי כך שחששות כאלה קרויים במקרים רבים על שמו.

 

 מתוך ויקיפדיה:
 ".וסייההאוכל עקרון על" המפורסם מאמרו את מלתוס הוציא 0789 "בשנת
 המזון ייצור בעוד, הזמן כל עצמה מכפילה העולם אוכלוסיית כי חזה מלתוס

 לכל מזון של משמעותי צמצום תהא מלתוס לפי והתוצאה. יותר הרבה לאט גדל
 גדל האוכלוסייה של מרוסן בלתי שגידול הרעיון על התבססה זו תחזית. אדם

 לפי הדבר משמעות. ניחשבו בשיעור גדלה המזון אספקת כאשר, הנדסי בשיעור
 לצמצום יובילו דבר של בסופו אשר גדול ורעב קטסטרופה, היא מלתוס

 .האוכלוסייה
 לטיפול ממשל ואנשי כלכלנים של ההתייחסות על מלתוס של התאוריה השפעת

 : רבה הייתה באוכלוסייה
 שהיא כיוון כלכלי יתרון נחשבה, ילדים של רב מספר שפירושה פוריות, בעבר
 על הסתכל, זאת לעומת מלתוס. לכלכלה הפוטנציאלים העובדים מספר את הגדילה
 שעובדים למרות כי רבים כלכלנים לשכנע והצליח חדשה מפרספקטיבה פוריות
 לכל) ראש לפי תוצרת להקטין נוטים הם התוצרת של הברוטו את מגדילים רבים
 הם. אלו קנותמס ביקרו, סימון וליאן'ג כדוגמת, 31-ה המאה מכלכלני רבים(. אדם
 בשיעור מסיבית צמיחה, מלתוסיאנים-ונאו מלתוס של התחזיות למרות כי טענו

 אשר, ציפו הם לה הקטסטרופה את יצרה לא, 31-ה במאה האוכלוסייה של גאומטרי

 המהפכה ובמיוחד) הטכנולוגית בהתקדמות שמקורן השפעות עקב בעיקר נמנעה
 שיכלולים עקב, בנוסף(. קלאותח של טכנולוגים בפיתוחים התקדמות, הירוקה

 באנגליה האוכלוסייה של התמותה רמת גם, הרפואה והתקדמות טכנולוגיים
 .מלתוס ציין אותן מהסיבות ולא, הופחתה

 אותה הקטסטרופה 31-ה במאה נמנעה, הטכנולוגיים השכלולים מכל כתוצאה
 לוא שכלולים. אוכלוסין מהתפוצצות לטענתו להיגרם עלולה אשר מלתוס חזה
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 החקלאיות המכונות פיתוח בעקבות – האגרומכניקה פיתוח, השאר בין, כללו
 בצפון קרים שטחים החיטה עיבוד למעגל הכניסה זו פעולה. העיבוד זמן התקצר
 וחומרי דשנים פותחו, כן כמו. חורף חיטת גידול המאפשרים ובסיביר אמריקה
 חיטה זני פותחו, וקההיר המהפכה בעקבות, כאשר. בתפוקה גידול שאפשרו הדברה
 .גרעינים" של יותר גדולות כמויות המניבים ואורז
 

 בתנ"ך גם מצאנו פרשה דומה.

 שמואל ב', כד:
 ישראל-את מנה לך לאמר בהם דוד-את ויסת בישראל לחרות יהוה-אף ויסף 0"
 שבטי-בכל נא-שוט אתו-אשר החיל-שר יואב-אל המלך ויאמר 3.  יהודה-ואת

 יואב ויאמר 2. העם מספר את וידעתי העם-את ופקדו שבע באר-ועד מדן ישראל
 המלך-אדני ועיני פעמים מאה וכהם כהם העם-אל אלהיך יהוה ויוסף המלך-אל

 החיל שרי ועל יואב-אל המלך-דבר ויחזק 3. הזה בדבר חפץ למה המלך ואדני ראות
 ."ישראל-את העם-את לפקד המלך לפני החיל ושרי יואב ויצא
 

מלתוסיאנית בעליל, שלא -ואב הייתה ההשקפה הנכונה והבלתיאנו רואים שלי

 חוששת מהתרבות העם, ואילו דוד נענש בעקבות מפקדו את העם.
 

 ואם יואב מזכיר את המאות הרי שמשה נדיב עוד יותר ומזכיר את האלפים:
 כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם יסף אבותכם אלהי' ה": 00א דברים

 ."לכם דבר
 

 ."ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון": 39משלי ידנאמר: וכן 
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 שופנהאואר והתנ"ך: פסימיות

לא ( "העולם כרצון וכדימוי" 0799-0961ספרו המרכזי של ארתור שופנהאואר )
 61אך הנה 'קטע אופייני' ממנו: היה זמין לי בתרגום העברי,

בתסכול או  "כל דבר בחיים מעיד על כך שהאושר הארצי נועד להסתיים
להתגלות כתעתוע. הטעם לכך נטוע עמוק בטבעם של הדברים. בהתאם לכך, חייהם 
של רוב בני האדם מאופיינים במצוקה ובהיותם קצרים. אותם בני אדם אשר באופן 
יחסי נראים שמחים, הם לעיתים קרובות שמחים רק לכאורה; ואלה הזוכים להאריך 

נם אלא מעין מלכודת ציפורים. החיים מגלים ימים הם היוצאים מן הכלל, וגם הם אי
את עצמם כהולכת שולל מתמשכת, בעניינים חסרי חשיבות כמו בעניינים 
הגדולים... התרמית והאשליה המתמשכות, כמו טבעם של החיים בכלל, כל אלה 
מוצגים לפנינו כמכוונים לעורר בנו את האמונה כי אין שום דבר הראוי למאמצים 

נו, כי כל הדברים הטובים כולם ריקים הם וחולפים, כי העולם על שלנו, לקרבות של
כל היבטיו ומכל צדדיו הוא בפשיטת רגל, וכי החיים הם עסק שאינו מכסה את 

 (.36-37מחירו; כך שמן הראוי היה שהרצון שלנו יפנה להם עורף" )עמ' 
 

 הלך רוח זה דומה מאוד להלך רוח שבספר קהלת, למשל:

י את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל "ושנאת: 07קהלת ב
 .הבל ורעות רוח"

"ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת : 02קהלת א
 השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו".

ואם הוא משבח את השמחה, כמו שהתנ"ך באופן כללי משבח אותה, ובמיוחד 
 בחג:

שבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם "ו: 09קהלת ח
לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלהים תחת 

 .השמש"
 הרי זה בא לאחר שהוא אומר:

 "לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זה עשה".: 3קהלת ב
 

                                                 
 .3110ת"א, ידיעות אחרונות, , שופנהאואר, סדרת הפילוסופים הגדוליםטאנר, מייקל, מתוך:  61
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מיצוי  את הרעיון של שופנהאואר בדבר התשוקות שלא יכולות לבוא לידי
 לעולם, אנו מוצאים גם כן, כאשר המקרה הפרטי מעיד על המקרה הכללי:

 "אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל".: 8קהלת ה
 

עוד ראוי לציין, כי מושג מפתח אצל שופנהאואר הוא הרצון, שהוא אצלו 
 פיה המזרחית. ובכך הוא מזכיר את הפילוסו –האחראי לכל הצרות ועדיף לבטלו 

בתנ"ך הרצון מוזכר כגורם חיובי, כאשר הוא רצון האל, או רצון המסונכרן עם 

 :"ויפק רצון מה'" –רצון האל, כמו למשל בביטוי החוזר פעמיים 
 מצאי מצאי חיים ויפק רצון מה'". "כי: 29משלי ח
 ."מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'": 33משלי יח

 
שרצונו  –שיהיה לרצון ה', וביתר פירוט  –כלומר יוציא רצון מה',  –משמעו 

ישתלב עם הרצון האלוהי הפועל בעולם. גורם האל הוא גם הגורם המכריע להפיכת 
תמונת העולם הפסימית, הנכונה בתיאור העולם בלעדיו, לאופטימית. האופטימיות 
האולטימטיבית היא תמונת הגאולה 'באחרית הימים'. ואכן האוטופיזם הוא חלק 

"אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה  –מהפסימיזם, כפי שמראה אילן גור זאב בספרו 

ם, תשנ"ו(, בו הוא דן גם בחלוץ שופנהאואר, שאצלו -)מאגנס, י 62של הפסימיזם"
 הנפש.-הגאולה מתבטאת דווקא באמנות ובמיוחד במוסיקה מעדנת

 
כל האנשים בספר אחר, עוד הוא כותב: "הרי נכונים דבריו של אריסטו שאמר, ש

כמו כן הוא מביא את דעת  63הרוח הכבירה הם בעלי מרה שחורה". המצוינים ובעלי
 (.8אריסטו, כי האושר הוא הסתפקות במועט, המתאים לפסוק למעלה )קהלת ה

 
גם את קהלת הוא מביא. למשל, בנוגע לשאלה האם מאושר הוא האויל או 

 תחבטים בזאת: החכם, הוא מביא מסופוקלס ומהתנ"ך, ששניהם נראה מ
"שכן אפילו סופוקלס הביע בענין זה שתי אמרות מוציאות זו את זו בכולן: 

( במקום אחר: 0832להיות נבון" )אנטיגונה  –"תנאי ראשון מכל ראשון לאושר 

                                                 
 ם, תשנ"ו.-גור זאב, אילן, אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של הפסימיזם, מאגנס, י 62
 .33ם, תשי"ב, עמ' -קן, ת"א ויהגיונות, שוארתור, שופנהאואר,  63
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(. וכן נחלקו בענין זה הפילוסופים 991לחיות ללא דעת" )איאכס  –"המתוק ביותר 
ר: וחיי אויל ממות רעים )בן סירא כב, יב(, של כתבי הקודש לישראל: בן סירא אומ

 (.30)א, יח(" )עמ'  יוסף דעת יוסף מכאובוקהלת אומר: 
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 קירקגור והתנ"ך: פרדוקס העקדה
 

"ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל : 3בראשית כב
 ".ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך

 
דן בעקידת  64,, בספרו "חיל ורעדה"(0902-0999) סרן קירקגור ההוגה הדתי,

יצחק ואומר, כי יש להבחין בין איש הויתור )בתוך זה כלול הסיגוף, שהוא מזכיר 

כאן במילה, או ההתנזרות, שהוא מזכיר בהרחבה בהמשך( ובין איש האמונה, שהרי 
ורות להתגשם אברהם תחילה, כביכול, מוותר על ההבטחות של אלוהים אליו האמ

ביצחק, אבל למעשה ממשיך להאמין בהם. הויתור, הוא כותב, הוא דרגה בדרך 
 :לאמונה

 
סוף הנו המדרגה האחרונה שלפני אמונה כך שמי אשר לא -אין-הוויתור עד"

עשה את התנועה הזאת לא יגיע לאמונה; שכן בוויתור האינסופי תופס אני את עצמי 
חס למה שאני מעבר לזמני, ורק שם אפשר לראשונה בבהירות ביחס לנצחי, בי

 (.37להתחיל לדבר על תפיסת הקיום בכוח האמונה" )עמ' 

 
 :ואולם, איש האמונה הוא זה המבטא שלמות

ועם כל זה אביר האמונה הוא לבדו מאושר, הוא היורש בעליל של הסופי, של "
 (.93הפרטי, בעוד שאביר הוויתור נשאר זר ונכרי בעולם" )עמ' 

 
והוא מקביל לפרדוקס האקזיסטנציאלי הכללי  –מונה מצטיירת כפרדוקס כך הא

 :שביחס האדם לעולם, כפי שהוא מסכם חלק זה

בכוונתי עתה להפיק מסיפור אברהם את כל המשתמע מתוכו באופן דיאלקטי "

ידי שאנסה להשיב על הבעיות המהותיות העולות ממנו; וזאת כדי להראות -על
כס נורא ועצום, פאראדוכס אשר מכוחו מעשה רצח שהאמונה היא אכן פאראדו

הופך להיות פועל שבקדושה הנושא חן בעיני אלוהים, פאראדוכס המחזיר את יצחק 

                                                 
 .0932. נדפס בקופנהאגן בשנת 0887ם: מאגנס, -י, חיל ורעדהקירקגור, סרן,  64
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לאברהם אביו, ואשר שום מחשבה איננה יכולה להקיף, כי האמונה מתחלת לפעול 
 (.96בדיוק שם היכן שהחשיבה מפסקת" )עמ' 

 
 :(. הוא כותב97יית האתי?" )עמ' "היש תכלית להשה –בעיה ראשונה היא 

אמונה היא הנה אותו פאראדוכס שהיחיד כפרט גבוה מן הכללי, וצידוקו עומד "
יוצרות, -(. ואולם, "נכון, אמנם, שיש חשש של בלבול98לו כנגד הכללי" )עמ' 

היצר )בין מה שמעל -נקלה יבלבלו בין הפאראדוכס הזה לבין מצב של פיתוי-שעל

(. נזכור, לדוגמא, כמשקפים בעיתיות זו, את 61חת לאתי(" )עמ' האתי לבין מה שמת
 .של ניטשה ןלדוסטוייבסקי, או את האדם העליו רסקולניקוב

 
הוא נותן דוגמאות נוספות למקריבי בניהם, כגון אגממנון ואיפיגניה, בת יפתח 

 :ועוד, אך בניגוד אליהם שמעשיהם הם בתוך התחום האתי, הרי הוא כותב

ב באברהם. שהוא, אברהם, פורץ כליל את התחום האתי, ורוכש שונה המצ"
תכלית עליונה יותר מחוצה לו אשר ביחס אליה נשאר האתי במצב תלוי ועומד" 

 (.62)עמ' 
בהמשך הוא מוסיף ואומר, כי זהו מבחן אמונה ולא מבחן תוצאה, שאותו 

 .כלל מחפשים. במילים אחרות: לא סוף המעשה, אלא תחילתו-אנשים בדרך

 
 :"אם יש חובה מוחלטת כלפי אלוהים", וביתר פירוט –בעיה שנייה היא 

האתי הוא הכללי, ובתורת כזה הריהו, שוב, האלוהי. אשר על כן נכון יהיה "
לומר שכל חובה היא ביסודה חובה כלפי אלוהים. אפס אם זה המירב אותו ניתן 

ממש כלפי אלוהים"  לומר ועל כך אין להוסיף, כי אז משתמע שלא קיימת חובה של
 (.72)עמ' 

והפתרון באברהם: "את הפאראדוכס הזה אנו מוצאים בסיפור אברהם. יחסו 

ליצחק, מבחינה אתית, קובע כי שומה על האב לאהוב את בנו. והנה יחס אתי זה 
פוחת כדי יחסיות, ועומד בניגוד גמור ליחס המוחלט שמשיג אברהם עם אלוהים... 

 (.76-77עמ' )ור דין וחשבון" צמו יכול הוא למסורק לע
 

כלל מתחמקים -כפרדוקס זה הוא מביא את האמור בברית החדשה, כתוב שבדרך
 :ממנו לטענתו
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נָּיו : 36 03לוקס  ִאיש ִכי־יָּבֹוא ֵאַלי ְוֹלא ִיְשנָּא ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאמֹו ְוֶאת־ִאְשתֹו ְוֶאת־בָּ
יו ְוַאף ַגם־ֶאת יו ְוֶאת־ַאְחֹיתָּ  ־ַנְפשֹו ֹלא יּוַכל ִלְהיֹות ַתְלִמיִדי׃ְוֶאת־ֶאחָּ

 (.38; יט', 27והשווה: מתי, י', )
 

 ':דומה לזה דברים יג
בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך -בנך או-אמך או-כי יסיתך אחיך בן 7"

מאלהי  9בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך. 

קצה -ליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועדהעמים אשר סביבתיכם הקרבים א
תכסה -תחמל ולא-תחוס עינך עליו ולא-תאבה לו ולא תשמע אליו ולא-לא 8הארץ. 
 00העם באחרנה. -בו בראשונה להמיתו ויד כל-כי הרג תהרגנו ידך תהיה 01עליו. 

וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים 
יוספו לעשות כדבר הרע הזה -ישראל ישמעו ויראון ולא-וכל 03מבית עבדים. 

 ."בקרבך

 
"אם מבחינה אתית נהג אברהם כהלכה כאשר לא הביא  –הבעיה השלישית היא 

 (.98לא את שרה, לא את אליעזר ולא את יצחק בסוד מעשהו" )עמ' 

קירקגור אומר, כי תחילה יאחז בבחינה האסתטית, לפי הפואטיקה של אריסטו, 
גורסת כי מיתוס מורכב ממפנה וגילוי, והנה לגילוי יש להניח כיסוי שקדם לו והוא ה

 :גורם המתח. כאן קירקגור מתאר הצפנות שונות בספרות. אך לבסוף הוא קובע

 

די בזה להראות שאברהם אינו שוכן בתוך גבולי האסתטי... שכן זו, "
לא זאת שאני מקריב האסתטיקה, עשויה לקבל זאת שאני מקריב את חיי שלי, אך 

אך  –(. אלא: "אברהם שותק 036-037את חייו של מישהו אחר למען עצמי" )עמ' 
הוא איננו יכול לדבר. ובכאן מונחות ענות ואימה. כי אם אני בדברי אינני יכול לסבר 

ולו גם הייתי מדבר יומם ולילה בלא  –את אוזן השומע, כי אז, בעצם, אינני מדבר 
אשר קורה את אברהם. יש ביכלתו לדבר על הכל, אך משהו אחד הפוגה. וזהו הדבר 

מובן, ומשום כך הוא איננו -יש אותו הוא איננו יכול לבטא מבלי להעשות בלתי
"תשובתו ליצחק נושאת את הצורה של אירוניה...  –(. ועוד 037-039מדבר" )עמ' 

ת בעליל 'אלוהים יראה לו השה לעולה בני'. כאן, מתוך תשובה זאת, שוב נראי
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אותה תנועה כפולה אשר דובר בה למעלה, איך היא מתרחשת בנפשו של אברהם" 
 .(, הווה אומר, תנועה של ויתור, אך גם של אמונה023)עמ' 

 
בעיונו האחרון אנו רואים בבירור את ההבחנה של קירקגור בין המעגל האסתטי, 

שים, המעגל הווה אומר תפיסת עולם המבוססת על סיפוק התאוות באמצעות החו
האתי, המוסרי, הנעלה מהראשון, אך שמשאיר עדיין את האדם חסר סיפוק, והמעגל 

.הדתי, המועדף
65 

 

גישתו זו של קירקגור אודות "הקפיצה אל האבסורד" היא מיסוד 
 .האקזיסטנציאליזם

 :במקורותינו, הוא שאמר שלמה
 

 .""בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען: 9משלי ג
 :מת גם ההנחיה לפעול בשכל, כמו בואמנם קיי

 .""ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם: 3משלי ג
 :אך הנה גם בפסוק זה אלוהים קודם לאדם. וכן בפסוק

 "."והנער שמואל הלך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים: 36שמואל א ב
 

 Credo quia" לבסוף, אמונה זו מתומצתת באמרה המיוחסת לטרטוליאן

absurdum est" -  (.אני מאמין משום שזה אבסורד" )ויקיפדיה, 'אבסורד' 
 

 :על איפיגניה, מתוך ויקיפדיה
לאחר שאגממנון הרג צבי קדוש ביער קדוש של האלה ארטמיס החליטה זו "

להענישו, והפסיקה את הרוח ובכך מנעה מספינותיו להפליג לטרויה במהלך 

היחידה לפייס את האלה היא להקריב מלחמת טרויה. האורקל קלכס גילה כי הדרך 
 .את איפיגניה לארטמיס

על פי גרסה אחת ארטמיס הצילה את איפיגניה ברגע האחרון בהחליפה אותה 
בצבי, ולקחה אותה למקדשה שבטאוריס )בחצי האי קרים(. על פי גירסת הסיודוס 

                                                 
 . 0880וראה: קירקגור, סרן, האתי, האסתטי והדתי, ת"א: דביר,  65
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לקחה הוקרבה איפיגניה והפכה לאלה. על פי גירסת אנטונינוס ליברליס איפיגניה נ
 ."לאי לוקה שם נישאה לאכילס

 
והערת ביקורת: לדעתי, דחייתו של קירקגור את המימד האסתטי היא קלושה 

שיש גם  –ואפשר לטעון שמימד זה משלים את המימדים של האתי והדתי, כלומר 
 איכות דרמטית לעובדה שאיש מלבד אברהם אינו יודע את שבכוונתו לעשות.

 

 מפרש: 66,"וותבספרו "מתת מ ,וז'ק דרידה
"אם אני ממית את אשר אני שונא, אין זו הקרבה. עליי להקריב את מה שאני 

 (.72אוהב" )עמ' 
 ומצד שני של אותו מטבע יש את הפניית הלחי השנייה הנוצרית:

"מדובר בהשעיה של הכלכלה הצרה, החליפין... הלוגוס עצמו... מלמד את 
 (.000אהבת האויבים" )עמ' 
 י יואב שר צבא דוד:הוא אשר נאמר מפ

 את אהביך". ולשנא "לאהבה את שנאיך: 7שמואל ב יט
 

, "mysterium tremendum" –עוד הוא משתמש במושג של רודולוף אוטו 
 הוא החיל ורעדה הקירקגוריאניים. 

 

                                                 
 .3119ת"א: רסלינג, , מתת מוותדרידה, ז'ק,  66
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 מיל והתנ"ך: התועלתיות

 
 ."לך "ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען ייטב: 09דברים ו

 
הוגה לראשונה את  67, בספרו "התועלתיות"(0916-0972) ג'ון סטיוארט מיל

 מושג התועלתיות. הוא כותב: 
 

"התורה המקבלת כיסוד המוסר את התועלת, או את עקרון האושר היותר גדול, 
ישרים -אומרת שהמעשים הם ישרים במדה שהם נוטים להגדיל את האושר, ובלתי

פירושו הנאה והעדר במדה שהם נוטים ליצור את היפוכו של האושר. האושר 
 (.06האושר פירושו כאב ומניעת ההנאה" )שם, עמ' -הכאב; אי

 
מיל, ששואב מקודמו ג'רמי בנת'ם, מעלה את רעיון התועלתיות, שהוא השאיפה 
להגיע למרום האושר ולהימנע מכאב. הוא משרש טעות בהבנת המושג ואומר, כי 

לה לעלות בקנה אחד איתה. התועלתיות לא מנוגדת להנאה, כפי שחושבים, אלא יכו
מצד שני, הוא אומר, רבים ביקרו את אפיקורוס, שדגל במימוש ההנאה, שלפיו אין 

הבדל בין אנשים וחזירים, אבל, אומר מיל, אין פגם בהנאה עצמה, אלא שיש סוגים 
שונים של הנאה. בזאת הוא כולל גם את ההנאה הרוחנית. ועוד, מיל אומר, כי 

"ואהבת לרעך כמוך", שהנצרות הללה, בעצם תומך העיקרון המקראי של 
הוא כולל את ההסתכלות  –וזאת בקנה מידה רחב יותר, הווה אומר  –בתועלתיות 

הרחבה של התועלת החברתית בעיקרון שלו. המידות הטובות והצדק, שאנשים 
שואפים אליהם כמו אל האושר, אף הם בעצם בחשבון אחרון חלק מצו התועלתיות 

 ושר. הוא מסכם:ושאיפת הא
 

"מכל האמור יוצא שהצדק הוא כנוי לדרישות מוסריות ידועות, הנמצאות, אם 
-משקיפים על כולן יחד, במדרגה יותר גבוהה בסולם התועלת החברותית, ושהן, על

 (.099-096כן, בעלות חיוב יותר מכריע, מכל דרישה אחרת" )שם, עמ' 
 

                                                 
 .0822ם, -מאגנס, י, התועלתיותמיל, ג'ון סטיוארט,  67
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 עוד נתונים מויקיפדיה:

יצר את "עקרון הנזק", שלפיו אין לפגוע בזכויות הפרט של  ג'ון סטיוארט מיל"
 היחיד, אלא במידה שיש בה כדי למנוע ממנו להזיק לאחרים.

 הצו כגון, דאונטולוגיות מוסרהתועלתנות עומדת בניגוד לתורות 
מייחסות ערך מוסרי למעשים לכשעצמם ולא  שכן אלה, קאנט של הקטגורי

לתוצאותיהם. קאנט דחה את התועלתנות כמרחיבה באופן לא ראוי את עקרון 
 .הבחירה מאדם אחד לחברה בכללותה

, והן ג'ון רולסהתועלתנות זכתה לביקורת הן מכיוון פילוסופים דאונטולוגים כ
 ."ומישל פוקו פרידריך וילהלם ניטשה, קרל מרקסמפילוסופים כ

 
מעניין שאלה מתנגדיו, שהרי הסוציאליזם של מרקס טוען, כי כל אזרת ייתן מה 
שהוא יכול ויקבל מה שהוא צריך, ובאמת יש סוציאליסטים הממשיכים את קו 

"אל תשאל מה נכון, אלא  –אני מצטט מזיכרון  –המחשבה התועלתני. וניטשה אמר 
"כיצד מועילה ומזיקה  –פריו מה מקדם את החיים", או די להתבונן בשם אחד מס

 ההיסטוריה לחיים". נראה ששני אלה בעצם הרחיבו את קו המחשבה התועלתני. 
 

אך הביקורת הבסיסית הדאונטולוגית טוענת, כי יש ערכים הקיימים כשלעצמם 
ואינם תלויים בתוצאות. המטרה לא מקדשת את האמצעים. גישה זו בעצם מציעה 

 ת בהחזיקה בדעה שרוח האדם היא דבר נעלה מזה.להתעלות מעל חישובי הכדאיו
 

ובתנ"ך? הביטוי "למען ייטב", המופיע למעלה, חוזר שמונה פעמים בו והוא 
הסבר תועלתני לעילא לשמיעה בקול ה'. אך מסיפור העקידה של אברהם, למשל, 
אנו למדים שזה אינו תנאי הכרחי )והשווה: קירקגור והתנ"ך: פרדוקס העקדה(. 

הגישה התנ"כית קרובה יותר להסבר הדאונטולוגי, אין המטרה מקדשת את וככלל, 

אין לרצוח אדם אחד כדי להציל עשרה. המעשה כשלעצמו  –האמצעים. למשל 
 אסור.
 

והנה, הופעה אחת של הביטוי "למען ייטב" אינה מציינת שמיעה בקול ה', אלא 
 מעשה אנושי, גם הוא באברהם, שהוזכר כבר:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9D_%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95
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לי בעבורך וחיתה נפשי  למען ייטב אמרי נא אחתי את": 02בראשית יב
 ."בגללך

 כך ברכוש רב שנותן לו:-פרעה אמנם 'מיטיב' עמו אחר
בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים  היטיב "ולאברם: 06בראשית יב

 ."ושפחת ואתנת וגמלים
האם לכך התכוון אברהם, או רק להישארותו בחיים? שאלה היא. נראה שלא 

'ברית כרותה לשפתיים', צדיק גוזר והקב"ה מקיים, ככתוב  –לכך התכוון, אך הנה 

–  
 .""ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור: 39איוב כב

אם כך ואם כך, יש מהפרשנים, כדוגמת הרמב"ן, שרואים חטא בשיקול 
 התועלתני הזה של אברהם.

 
 ; "בליעל" -ואולם, את שני צדי המשוואה נוכל לראות בפירוש למילה אחת 

 אפשר לפרש אותה: בלי תועלת, ואז יהיה הדבר לפי גישת התועלתנות.
ה הדבר לפי הגישה ואפשר לפרש אותה: בלי עלייה, התעלות, ואז יהי

 הדאונטולוגית ההפוכה.

 
ואמנם, יש גם הסבר שלישי אפשרי, לפי הפרשנים המסורתיים רש"י, מצודות 
ומלב"ים, שהם מפרשים אותה: בלי עול, פורק עול תורה ומצוות, וזאת כדרכם. אם 

 כך ואם כך, הרי שבתוך המילה 'תועלת' יש את המילה 'על'.
 

http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t0112.htm#16
http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t2722.htm#28
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 מיל והתנ"ך: חופש הביטוי
מבסס את ערך חופש הביטוי. אמנם  68ג'ון סטיוארט מיל בספרו "על החירות"

 עסקו בו כבר אחרים כדוגמת רוסו ושפינוזה, אך אנו נתמקד כאן בו.

 
 מתוך ויקיפדיה, ערך חופש הביטוי:

, מציג ארבעה 08-"ג'ון סטיוארט מיל, הפילוסוף החברתי האנגלי בן המאה ה
 ופש הדיבור והמחשבה מהווים מכשול לאמת:נימוקים המבהירים מדוע הגבלת ח

 
 . ייתכן שהדבר שאת השמעתו אוסרים הוא האמת.0
. אין אמיתות שלמות והאמת היותר שלמה מושגת כפשרה בין דעות שונות 3

 המכילות אמיתות חלקיות. לכן צריך לשמוע את כל הדעות ולא להגבילן.
ם הדברים שאת . האמת עצמה מתחזקת במהלך מאבקה בשקר. לכן, גם א2

 יש להשמיעם. -השמעתם אוסרים הם שקר 
. האמת מאבדת את כוח השכנוע שלה כאשר היא נזקקת לכוח הזרוע. גם אם 3

 מזיק לה הדבר". -בהגבלת חופש המחשבה והדיבור מגינים על האמת 
 

בתנ"ך, הדבר מזכיר את מקרה שמעי בן גרא, שקלל את דוד המלך בזמן מנוסתו 
 מאבשלום בנו:

 
 מואל ב', טז':ש
שאול ושמו -בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית-ובא המלך דוד עד 9"

עבדי המלך דוד -כל-דוד ואת-ויסקל באבנים את 6גרא יצא יצוא ומקלל. -שמעי בן
אמר שמעי בקללו צא צא איש -וכה 7הגברים מימינו ומשמאלו. -העם וכל-וכל

שאול אשר מלכת תחתו ויתן -מי ביתהשיב עליך יהוה כל ד 9הדמים ואיש הבליעל. 

ויאמר  8המלוכה ביד אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה. -יהוה את
נא -אדני המלך אעברה-המלך למה יקלל הכלב המת הזה את-צרויה אל-אבישי בן
לי ולכם בני צריה כי יקלל וכי יהוה אמר לו -ויאמר המלך מה 01ראשו. -ואסירה את

                                                 
תרגם אהרן אמיר, ראשית דבר מאת ירון אזרחי, הוצאת שלם, , על החירותיל, ג'ון סטיוארט, מ 68

3116. 
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עבדיו -כל-אבישי ואל-ויאמר דוד אל 00ר מדוע עשיתה כן. דוד ומי יאמ-קלל את
הימיני הנחו לו ויקלל כי -עתה בן-נפשי ואף כי-יצא ממעי מבקש את-הנה בני אשר

אולי יראה יהוה בעוני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום  03לו יהוה. -אמר
קלל ויסקל וילך דוד ואנשיו בדרך ושמעי הלך בצלע ההר לעמתו הלוך וי 02הזה. 

 ."באבנים לעמתו ועפר בעפר
 

גישתו זו של דוד משמשת מופת של התנהגות בנושא של חופש הביטוי והיא אף 

מקרה קיצון שלה, שהרי מכל הביטויים מדובר כאן בקללה ומכל האנשים מדובר 
כאן במלך ומכל המצבים מדובר כאן במצב חולשה. לשם ההשוואה, על נבות 

ך אלוהים ומלך' והוא הוצא להורג בגין זאת. אבל דוד היזרעלי העלילו כי 'בר
 מחריש )גם שאול אגב החריש למול המבזים אותו בתחילת מלכותו(. 

 
וכן אלה דברי חז"ל )שבת פח: גיטין לו:(: "הנעלבים ואינם עולבים שומעים 
חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורין, עליהם הכתוב אומר: 

 ת השמש בגבורתו'".'ואוהביו כצא
האהבה לשונאים והגשת הלחי מצוות  –ובנצרות, באופן דומה, במפתיע אולי 

 השנייה:
ֲרכּו ֶאת־ְמַקְלֵליֶכם ֵהיִטיבּו : 33 9מתי  ֶכם ֶאֱהבּו ֶאת־ֹאְיֵביֶכם )בָּ ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ

 ְלשְנֵאיֶכם( ְוִהְתַפלֲלּו ְבַעד )ַמְכִאיֵביֶכם ְו( ֹרְדֵפיֶכם׃
 

כי שמע בדברי שמעי שמץ מן האמת, שהרי באמת דמים  ,שדוד שתקואפשר 
"ויהי עלי דבר ה' לאמר : 9דברי הימים א כב -רבים שפך וכן נאמר לו מפי הנביא 

דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת 
 ארצה לפני".

 
די שלמה בן דוד, לאחר ואולם, יש לציין, כי בסופו של דבר כן הומת שמעי בי

 שהפר את הנגזר עליו לבל יצא ממקומו. 
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לשונית, אפשר לדבר ואפשר להדביר, שניהם מאותו שורש ועדיף הראשון. כך 
גם האלימות נובעת מאילמות. וראה משה שנדרש לדבר אל הסלע ולא להכות אותו, 

 כלומר להשתמש בכוח הדיבור.
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 ַלפארג והתנ"ך: האם כדאי להתאמץ?
אלה שבכותרת בספר "הזכות ( מתייחס לש0933 - 0800ַלפארג ) פול
 69.לעצלות"

 ככה נפתח הספר:
"טירוף מוזר אוחז במעמדות העובדים בארצות שהציוויליזציה הקפיטליסטית 
מושלת בהן. השיגעון הזה מביא בעקבותיו פורעניות אישיות וחברתיות, המענות זה 

א אהבת העמל, התשוקה החולנית דורות את האנושות הנכאה. הטירוף הזה הו

לעבודה, מוגזמת עד כדי התשת כוחם וחיוניותם של הפרט וצאצאיו. במקום 
הכמרים, הכלכלנים, ומטיפי המוסר,  –להתנגד לליקוי הנפשי הזה ולהוקיע אותו 

העלו על נס את העבודה ורוממו אותה למעמד של קדושה. בני אדם עיוורים 
על אלוהיהם; בני אדם חלשים ונקלים רצו לטהר את ונבערים קיוו לעלות בתבונתם 

הדבר שהאל ארר. אני, שאינני מתיימר להיות נוצרי, כלכלן או בעל מוסר, מבקש 
להביא את יכולת השיפוט שלהם למשפט לפני אלוהיהם; ואת הטפות המוסר הדתי, 
הכלכלי והחופשי שלהם אני מבקש להביא למשפט שידון בתוצאותיה המבעיתות 

 בודה בחברה הקפיטליסטית". של הע
 

שעות  03של  –בהמשך לפארג מדבר על סיבות שונות להימנעות מעבודה יתרה 
ביממה בזמנו, הכוללת גם עבודה של ילדים. הדחף לעבודה, הוא אומר, מקבל 
חיזוק חברתי ודתי, אך בעצם בריא יותר להרחיב את שעות הפנאי. גם מבחינת היקף 

ת הנופש תורמות בעצם לעבודה טובה יותר. לסיום הוא הייצור כך עדיף, שכן שעו
 שעות ולא יותר.  2מציע יום עבודה של 

בהקשר התנ"כי הוא מזכיר את אלוהים, שעבד שישה ימים ומאז הוא נח, 
כדבריו, וכן את ישוע הנוצרי, שהפנה את תשומת ליבנו לשושני השדה, שאינן 

אל תדאג ליום  –, וכן הוא אומר זאת יש להן את כל מה שהן צריכות-עומלות ובכל

 המחר. 
 

 70"בשבח הבטלה" של ברטראנד ראסל. ספר נוסף הדן בנושא הוא

                                                 
 .3100בנימינה: נהר ספרים, , הזכות לעצלותלפארג, פול,  69
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הוא כותב:"הבה ניטול דוגמא. נניח שבזמן נתון מועסק מספר אנשים מסויים 
בייצור סיכות. הם מייצרים את כל כמות הסיכות הדרושה לעולם בשעה שהם 

ישהו ממציא המצאה שבאמצעותה יכול אותו עובדים, נניח, שמונה שעות ביום. מ
מספר אנשים להכפיל את כמות ייצור הסיכות בהשוואה לכמות הקודמת. אבל 

כך זולות, שספק אם -העולם אינו זקוק לכמות כפולה של סיכות; הסיכות הן כבר כל
יקנו יותר במחיר זול יותר. בעולם נבון, כל מי שעוסק בייצור סיכות היה עובר 

ת עבודה במקום שמונה, וכל השאר היה מוסיף להתקיים כמקודם. ברם, לארבע שעו

אדם ממשיכים -שהוא היה צעד זה נחשב כחותר תחת המוסר. בני-בעולם כמות
לעבוד שמונה שעות, יש יותר מדי סיכות, מעבידים מסויימים פושטים רגל, ומחצית 

דה. בסופו של האנשים שעסקו מקודם בייצור סיכות נדחקים אל מחוץ למעגל העבו
פי התוכנית האחרת, אולם מחצית -דבר יש אותה כמות פנאי כפי שהייתה נוצרת על

האנשים מובטלים לחלוטין בעוד שהמחצית האחרת מוסיפה לעבוד יותר מדי. וכך 
מקור של  סביבותיו במקום שיהא-נמנע יגרום צרות על-מובטח שהפנאי הבלתי

-03משהו מטורף יותר?" )עמ'  הדעתאושר אוניברסאלי. כלום אפשר להעלות על 
09.)  

 

"אלוף בטלות" מאת טום  –וספר נוסף בן זמננו בדן בנושא הוא 
הבטלן דומה לחיה המשחרת לטרף ואז עטה עליו, כך שרוב  71הודג'קינסטון.

צפייה. כמוה הוא עובד בפרצי פעילות מעוררים. -פעולתה היא מנוחה וציפייה
 לפארג' וראסל שהבאתי.בספרו גם הוא מביא את הקטעים מ

 
למה לא משתלם לעבוד קשה" מאת  -"שלום לך עצלות  –ועוד ספר בן זמננו 

עובדים ומגיעה -הכותבת דנה במערך המסואב בחברות ענק מרובות 72קורין מאייר.
 למסקנה: לא כדאי להתאמץ בהן יותר מדי.

 

                                                                                                         
ראסל, ברטראנד, בשבח הבטלה : ומסות אחרות, תרגם וערך יורם רוזלר , ירושלים : א.  70

 .0879רובינשטיין, 
אביב: מטר, -( תלHow to be Idle - Tom Hodgkinsonום, אלוף בטלות )הודג'קינסון, ט  71

3117. 
 .3118אביב: בבל ומשכל, -למה לא משתלם לעבוד קשה, תל -מאייר, קורין, שלום לך עצלות  72
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ם וש 73"להגנת הבטלנים" מאת רוברט לואיס סטיבנסון. –ויש מאמר נוסף 
(. 99למשל: "התעלמותו של דיוגנס פגעה באלכסנדר במקום רגיש מאוד" )עמ' 

ובהערה: "מספרים שכאשר ניגש אלכסנדר הגדול אל הפילוסוף דיוגנס, שחי בחבית 
והקפיד על הסתפקות קיצונית במעט, ושאל אותו מה יוכל לעשות למענו, הפילוסוף 

 השמש"".השיב לו רק: "זוז בבקשה, אתה מסתיר לי את אור 
 
 

צריך להודות כי בחוגים הדתיים היהודיים מרבים לדבר על עמל התורה. הלימוד 
נתפש כמשימה הדורשת יגע ויזע. ואולם ניתן למצוא גם כתוב מאזן לזאת: "אין 

 אדם למד אלא במקום שלבו חפץ" )מסכת עבודה זרה דף יט'(.
 

 ומה דעת התנ"ך ביחס לזה?
דוגל במאמץ, שכן הוא דוחה את העצלות  מעיון ראשון נראה כאילו התנ"ך

 שבהם הוא:  יםבמקומות רבים, שהידוע
  "טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו".: 09משלי כו

 "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם".: 6משלי ו -וגם 

"בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל : 08וכן היא גזרה קדומה: בראשית ג
 פר אתה ואל עפר תשוב". האדמה כי ממנה לקחת כי ע

ואולם עיון מעמיק יותר מראה, לפי דעתי, כי הגם שהתנ"ך שולל את העצלות, 
במילון  "עמל"גם את היפוכה, העמל המופרז, היגע, הוא דוחה. שהרי למילה 

התנ"כי יש שתי משמעויות; האחת היא עבודה רבה והשנייה, המקושרת אליה, היא 
 דבר מאוס ומגונה, כבדוגמא: 

 .מראות רע והביט אל עמל לא תוכל""טהור עינים : 02בקוק אח
 .ד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה""כי ש: 3משלי כד -וכן 

"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה  :01תהלים צ -או 
  ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה".

                                                 
מאמרי  –סטיבנסון, רוברט לואיס, להגנת הבטלנים, בתוך: שגיב, אסף )עורך(, חקירות ודרישות  73

 .93-63, עמ' 3100ה ומצב האדם, אור יהודה" דביר, מופת על חברה, אמונ
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עמל בישראל ה'  "לא הביט און ביעקב ולא ראה: 30במדבר כג –ואת הפסוק 
 ,אלהיו עמו ותרועת מלך בו"

לשון עבירה כמו הרה עמל, כי את העמל וכעס תביט, לפי  -מפרש רש"י: "עמל 
 שהעבירה היא עמל לפני המקום".
"לא הביאת לי שה עלתיך : 32-33ישעיהו מג -ויש סמך לפירושו בכתוב אחר 

. לא קנית לי בכסף וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה
 קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך".

אך דרך נקיה מחטאים היא גם נקיה מעמל וממאמץ מוגזם. )אף כי מצד שני 
"הבטלה מביאה לידי שיעמום, והשיעמום מביא לידי חטא" )משנה,  -אמרו חז"ל 

 ת(.כתובות ה ד( ושיעמום מפרש רש"י כטירוף הדע
זו היא אכן הגישה הנכונה, לדעתי. כי מאמץ מוגזם מעיד על כשל בסיסי, 
שכאשר הוא יתוקן יוכלו הדברים לזרום ביתר נינוחות. וכן כתמיד האמת היא 

 איפשהו באמצע בין עצלות לעמל. 
וכן המילה יגע קרובה למילה יגון ושתי משמעיות אלה גלומות לדעתי בפסוק: 

  יון נפשי ותדכאונני במלים"."עד אנה תוג: 3איוב יט
"ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה : 03וכן נאמר ביתר בהירות: קהלת יב

 אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר". 
לעומת זאת, יעקב, שעבד את לבן עבודה קשה, אך 'במקום שלבו חפץ', נאמר 

דים "ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אח: 31בו: בראשית כט
 של ישראל במצרים."פרך" להבדיל מעבודת ה באהבתו אתה".

 
 !:"בנחת" –וכן בברית החדשה, אמנם נאמר שיש לעבוד, אך גם מוסף שם 

ֶשֶבת ְבנַָּחת ְוַתֲעשּו ִאיש ְמַלאְכתֹו ַבֲעַמל : 00 3הראשונה לתסלוניקים  ְוִתְשַתְדלּו לָּ
 ְיֵדיֶכם ַכֲאֶשר ִצִּוינּו ֶאְתֶכם׃

ם ְוַנְזִהיֵרם ַבֲאֹדֵנינּו ֵישּוַע : 03 2שניה לתסלוניקים ה ֵאֶלה ְנַצֶּוה אֹותָּ ַוֲאנִָּשים כָּ
ֶהם׃ ם ִמֶשלָּ ִשיַח ַלֲעֹבד ְבַנַחת ְלַמַען ֹיאְכלּו ֶאת־ַלְחמָּ  ַהמָּ

 
והערה לסיום: כל זה נכון מאוד גם לענייני זוגיות, כי במקום שיש אהבה אין 

וגיות' כמלאכה מתישה. כך למשל במקום שכל המאמצים יהיו צורך 'לעבוד על הז
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לשנות את בן הזוג או את עצמך אפשר פשוט לקבל את בן הזוג כמו שהוא וכך גם 
 את עצמך. ולפחות לצאת מתוך בסיס בריא זה.

 
 ועוד כתבתי פעם בנידון:

 (. 7)איוב, ה',  "אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביהו עוף"
כי עבודת האדם היא עונש שניתן לו על חטא עץ הדעת,  נוטים לחשוב בטעות

(, אבל בעצם האדם נברא לשם 08)בראשית, ג', "בזעת אפיך תאכל לחם"  -ככתוב 

(, אלא שיש 09)ב',  "לעבדה ולשמרה" -עבודה, כמו שכתוב שהוא הונח בגן עדן 
להבדיל, העבודה הראשונה הייתה עבודה שלא כרוכה במאמץ ואף אפשר לומר 

ייתה מהנה, שהרי לשם כך נוצר האדם ומימוש עצמי יוצר הנאה, ואילו העבודה שה
השנייה היא מאמץ מפרך הנובע מהחטא. כך גם בימינו, יש את העבודה המספקת 

כלל מציינת משהו שלילי וכך כנראה גם -ויש את זו השוחקת. המילה עמל בדרך
 כאן.
 

ם המלאכים, ולהם אין עמל בני רשף אלו ה -כך גם לגבי חלקו השני של הכתוב 
אלא הם מגביהים עוף. אבל האין יכולים גם בני האדם להיות כמלאכים? כל מה 

שהם צריכים הוא שיהיה להם מעוף. וגם מלאך הוא שליח, כך שמה שנדרש מהם 
הוא תחושת שליחות. כך העמל השלילי יוכל להיהפך לעבודה חיובית, שהיא 

מייקל ג'קסון עליו השלום,  -גמא אקטואלית עבודה רוחנית מעיקרה. ואם לתת דו
הוא לא היה איש עמל ודאי אף שהייתה לו עבודה והוא ושכמותו המצליחים 

 להגביה עוף משתחררים מטרדת העמל ועבודת הפרך המצרית של בין המצרים. 
 

 ועוד כתבתי:
 (.3)איוב, טז',  "מנחמי עמל כלכם"

משמעה שלילית לרוב, על אף  יש לשים לב, כי המילה 'עמל' בשפה התנ"כית
"אדם לעמל יולד", -שניתן למצוא אותה גם במשמעות חיובית יחסית, כמו ב

שמסמן את הכרחיות העבודה. ניתן לראות בכך נספח של החטא הקדמון, שבו 
התחיל כל הרע האנושי. בכל אופן, זאת יאמר כנגד אלה שמקדשים את העמל בכלל 

הדרך הטובה ביותר באה בקלות יותר. או כפי ואת העמל התורה בפרט. נראה, כי 
 -מול העומסים משאות כבדים על כתפי תלמידיהם  -שאומר ישוע בברית החדשה 
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היא גם קלה עבורו.  -למדו ממני, שעולי קל. כי מי שהולך בדרך הנכונה והמוארת 
"כימים וכך גם יעקב, שעבד ללבן תקופה ממושכת, הכתוב אומר שהיו הם בעיניו 

אין עמל. והפך זה הוא  -, באהבתו את רחל. למד מכאן, כי אם יש אהבה "אחדים
שעבדו בעבודה מופרכת  -במצרים, שם עבדו בפרך והתענו. וניתן אף לדרוש ולומר 

בניית ערי מסכנות, או הפירמידות, קברים מפוארים, שאין בהם כל תועלת  -מיסודה 
 ממשית, כך שלא ראו ברכה בעמלם. 

 

 
 ול מאמר אחר שלי:ונעמיד זאת מ

 למה אלוהים ברא את העולם? -לפרשת בראשית 
"ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל : 2בראשית ב

 .מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות"
 

תחילה אומר, כי רבו האזהרות לעיסוק בנסתר, אשר מצוי כמובן גם ב'מעשה 
 –בראשית' ונוגע לשאלה שבכותרת, וכן נאמר 

 .עולם" "הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד: 39ברים כטד

 .ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני"": 0תהלים קלא
 .ובן סירא אומר "במופלא ממך אל תדרוש"

 וכן מצוטט בתלמוד ועוד. 
 אך גם כן כתוב: 

 "כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר".: 3משלי כה
 

דה זו בקבלה ואמרו, כי ה' ברא את העולם כדי וכן כבר עסקו בשאלה נכב
 כן:-להטיב עם בריאתו. ואולם נאמר גם

 ."כל פעל ה' למענהו": 3משלי טז
 כל פנים אני רוצה להציע הסבר אחר.על ו
 

 ורש"י כותב: 
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אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני כמ"ש רז"ל )ב"ר( בשביל  -"בראשית ברא 
ובשביל ישראל שנקראו )ירמי' ב( ראשית  התורה שנקראת )משלי ח( ראשית דרכו

 תבואתו...".
 ואולם אם כך הרי שהעולם נברא גם בשביל עמלק, שנקרא: 

 .ראשית גוים עמלק"": 31במדבר כד
 וכבר עמדו כל כך.

 

 ולפסוק שלמעלה מפרש רש"י: 
המלאכה שהיתה ראויה לעשות בשבת כפל ועשאה  -"אשר ברא אלהים לעשות 

 "ר".בששי כמו שמפורש בב
 אבל אני כאמור רוצה להציע לפסוק זה הסבר אחר. 

 שהרי הבעיה היא שהמילה האחרונה נראית כמיותרת ומה אם כן משמעותה? 
כאן אני רוצה לטעון, שאפשר לקרוא כאילו כתוב: 'אשר ברא אלוהים כדי 

 לעשות'. 
העולם נברא כדי האדם יפעל ויעשה  –וההסבר הוא כפול: תחילה ביחס לאדם 

הגישה הדתית תאמר שמדובר בעשיית מצוות דווקא ואולם אני מתכוון כל  בו.

 עשייה באשר היא.
 

"הכול  –ולכך יש אמירות רבות תומכות, כמו זו של רבי עקיבא בפרקי אבות 
 לפי רוב המעשה".

 "לא המדרש עיקר אלא המעשה". –וכן 
 ."גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה" –וכן 

, מתוך ארבע עולמות אבי"ע, הוא הנמוך ביותר, הוא גם ובקבלה עולם העשייה
 זה שבו אנו פועלים.

 ועוד היד נטויה.
 

 –אך שנית אפשר גם לומר שזו מטרת הבריאה מבחינת אלוהים עצמו, כלומר 
שהוא ברא את העולם לשם העשייה עצמה. יסלח לי שאני אומר, אבל במעין ריפוי 

 בעיסוק.
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ללמוד הלכה למעשה, שכן עלינו להידמות  ומהאמירה הנועזת הזו אפשר גם
לבוראנו וכך כשם שהוא פעל ועשה כך גם עלינו לפעול ולעשות, ליצור. שהרי 
האדם נברא בצלם אלוהים, כך שניתן להשוות, עם כל ההבדל הגדול, בין השניים. 
וזו גם הסיבה שכן יכול להיות לנו מושג כלשהו על אלוהים, בניגוד לדעת הרמב"ם, 

 יצוץ ממנו נמצא בנו.שהרי נ
 

 תדע שהוא כן, שהרי מצאנו גם את האדם בתפקיד מקביל לזה של הבורא: 

"ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ : 06ישעיהו נא
 ולאמר לציון עמי אתה".

 
 וכן נמצא הפסוק: 

 "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו".: 03דברים ל
 והדיבור, אלא יש צורך גם המעשה.  לא די המחשבה
מילה האחרונה וכן משתקף הדבר גם כי בברית החדשה נמחקה ה ,וכבר כתבתי

 תיאולוגיה שלהם, בסיוג מה.ב
 

לבסוף יש לציין, כי כל זה הוא רק דרש וככזה יש להתייחס אליו, בניגוד 
ל. לדרשנים המנסים להתייחס אל דבריהם כאל פשט הכתוב ומקדיחים את התבשי

אך כל עוד הדרש יודע שהוא דרש הוא לגיטימי ואף רצוי, שהרי אף הוא בגדר אותה 
 עשייה עליה דיברנו.

 
 עד כאן המאמר. 

וכיצד הדברים מתיישבים זה עם זה? אלא שבודאי לא אמרתי שהאדם לא צריך 
לפעול בכלל. ההפך, לאדם יש גם דחף לפעול ובכך לממש את עצמו. אלא שטוב 

כן שלבו חפץ. וכן מפריד הרברט מרקוזה בספרו "ארוס שיעשה זאת הי
 בין עבודה לעמל יתר. –בין דיכוי ובין דיכוי יתר, או לענייננו  74וציוויליזציה"

                                                 
 .0879ספריית פועלים, , ארוס וציוויליזציה , הרברט,מרקוזה 74
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 מבחן התוצאה –פרגמטיזם והתנ"ך 
 מתוך ויקיפדיה:

-"פרגמטיזם הוא אסכולה פילוסופית שהתגבשה בארצות הברית בסוף המאה ה
ס' פירס, שהעניק לאסכולה את שמה ופיתח את . מייסדיה היו צ'ארלס 08

עקרונותיה; ויליאם ג'יימס, שקידם והפיץ אותה; וג'ון דיואי שפיתח את האספקטים 
 האינסטרומנטליים של האסכולה.

 

הפרגמטיזם גורס כי האמת נמדדת על פי תכליות מעשיות. אמיתותה של טענה 
פרגמטיסטים מסתמכים נקבעת על פי תוצאות מעשיות והתועלת שהיא משרתת. ה
פריוריות כמקור לידע -על ניסויים אמפיריים והצלחות מעשיות, ודוחים הנחות א

האנושי )דוגלים באמפיריציזם(. לפי הפרגמטיזם, מחשבות, רעיונות והשקפות אינם 
 ואין להן משמעות מטאפיזית. -אלא כלים להשגת מטרות החיים של האדם 

 
לגילויים המדעיים והיא יחסית לזמן, מקום  הפרגמטיזם גורס כי האמת מותאמת

 ומטרת החקירה".
 

 , משורש שכ"ל, מפרשים כמצליח. יל""משכאת המילה , בתנ"ך
הנה  -הנה ישכיל עבדי " "הנה ישכיל עבדי":: 02י לישעיה נבלמשל ראה רש"

 ". באחרית הימים יצליח עבדי יעקב צדיקים שבו
לחה כי המצליח בדבר נראה כאלו עשה הוא ענין הצ -ישכיל  וכן מצודת ציון: "

 ".מעשהו בהשכל וכן ויהי דוד לכל דרכיו משכיל )שמואל א' יח(
 יש פה, דומני, מעין נטייה לכיוון הפרגמטי.

 
 מאידך, ברוך בן נריה עוזר ירמיה אומר:

"אמרת אוי נא לי כי יסף ה' יגון על מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה : 2ירמיהו מה
 .לא מצאתי"
 רש"י, שלא שרתה עליו רוח הנבואה: מפרש

לא שרתה עלי שכינה להנבא כמו ותנח עליהם הרוח  -ומנוחה לא מצאתי "
)במדבר י"א( מה נשתניתי מתלמידי הנביאים יהושוע שימש את משה נחה עליו רוח 

 ".הקודש אלישע שימש את אליהו נחה עליו רוח הקודש אני מה נשתניתי
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אל תאמין', כאן, תוך  –'יגעת ולא מצאת  –גם הידוע, האומר הנה, בניגוד לפת
והייתה  –זאת שכרו -שימוש באותן מילים עצמן, נאמר כי ברוך יגע ולא מצא. ובכל

 לו נפשו שלל.
 

 דבר אחר, כן גם התורה אומרת:

 ."כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו": 03דברים ל
 רמות: מחשבה, דיבור ומעשה, בסדר יורד.ובחסידות מסבירים כי יש כאן שלוש 

 
 מעניין, שבברית החדשה, שבטלה את התורה, מובא הפסוק הזה ללא סופו:

ֶבָך הּוא ְדַבר  :9 01אל הרומיים  ר ְבִפיָך ּוִבְלבָּ בָּ רֹוב ֵאֶליָך ַהדָּ ל ַמה־ֹתאַמר קָּ ֲאבָּ
ֱאמּונָּה ֲאֶשר ֲאַנְחנּו ְמַבְשִרים׃  הָּ

 
 ובאותו אופן כתוב שם:

ה : 37 2אל הרומיים  ה ְוַעל־ְיֵדי ֵאיזּו תֹורָּ דָּ ּוְבֵכן ַאֵיה ְתִהַלת ַהִמְתַהֵלל ֲהֹלא ָאבָּ
ֱאמּונָּה׃  ַהַעל־ְיֵדי־תֹוַרת ַהַמֲעִשים ֹלא ִכי ַעל־ְיֵדי תֹוַרת הָּ

ה ִמתֹוְך ַהַמֲעִשים ִכי ִאם־ֵכן: 6 00אל הרומיים  ְיתָּ ַהֶחֶסד  ְוִאם ַעל־ְיֵדי ַהֶחֶסד ֹלא הָּ

ה ִמתֹוְך ַהַמֲעִשים ֵאיֶננּו־עֹוד ֶחֶסד ִכי ִאם־ֵכן ַהַמֲעֶשה ֶיְחַדל  ְיתָּ ֶסד )ְוִאם־הָּ ֵאיֶננּו־עֹוד חָּ
 ִלְהיֹות ַמֲעֶשה(׃

 ֹלא ִמתֹוְך ַהַמֲעִשים ֶשלא ִיְתַהֵלל ִאיש׃: 8 3אפסים 
 

 ואולם נכתב גם ההפך:
ְלִאיש ֶשֹיאַמר ִכי ֱאמּונָּה בֹו ּוַמֲעִשים ֵאין בֹו ֲהתּוַכל ַאַחי ַמה־יֹוִעיל  03" 3יעקב 

ֱאמּונָּה ְלהֹוִשיעֹו׃  ם׃  09הָּ ֶהם ֶלֶחם ֻחּקָּ ְוִאיש  06ָאח אֹו ָאחֹות ִכי־ִיְהיּו ְבֵעיֹרם ְוֵאין לָּ
ֶהם  עּו ְוֹלא־ִתְתנּו לָּ לֹום ְוִהְתַחֲממּו ּוְשבָּ ם ַמה־תֹוִעיל ִמֶכם ֹיאַמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְלשָּ ְרֵכי גּופָּ צָּ

ּה׃ 07ֹזאת׃  ה ִהיא ְבַעְצמָּ ּה ַמֲעִשים ֵמתָּ ֱאמּונָּה ִאם־ֵאין בָּ כָּה ַגם־הָּ  ".כָּ
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 והתנ"ך: חיוב חיי העולם הזה ניטשה
(, כידוע או לא, יוצא כנגד מה שהוא קורה התרבות 0933-0811ניטשה )פרידריך 

כן, לפי דעתו, על שלילה של -לנוצרית, המבוססת על הגדרת החטא וע-היהודית
החיים, בעוד מה שהוא מציע זה חיוב החיים, אמירת הן להם, תוך שהוא מסתמך 

 אלילית וקורא להיון זה של החיים 'דיוניסי'. -בעיקר על התרבות היוונית
 
ֶכם: " אֹוְמִרים לָּ ה ְוַאל ַתֲאִמינּו לָּ מָּ ֲאדָּ ִנים לָּ ה ִהְשַבְעִתיֶכם, ַאַחי, ֱהיּו ֶנֱאמָּ ֵיש ִתְקוָּ

ה ְבַדַעת ְוִאם ֹלא ה, ַרק ַמִטיֵפי רֹוש ֵהמָּ מָּ ֲאדָּ ַעת.-ִמחּוץ לָּ   ְבדָּ
ה: ִכי  מָּ ֲאדָּ ה ֵמֶהם הָּ ַרק בֹוֵזי ַחִיים ֵהם ְונֹוֵטי לָּמּות ּוְשכּוֵרי רֹוש ַגם ֵהם, ֲאֶשר ִנְלֲאתָּ

ה ַיְחְלפּו נָּא כָּל מּו!-ַעתָּ  ֵאֶלה ְוִיְגְועּו ְוִיתָּ
ם ִהֵנה ֵמת ֱאֹלִהים ְוִעמֹו ִמן ַהפְ  ַשע ַבֱאֹלִהים ְואּולָּ דֹול ֲאֶשר פָּ ִנים ַהגָּ יָּה ְלפָּ ִעים הָּ שָּ

א ִמכָּל יָּה ֶזה ַהנֹורָּ ה ְוהָּ מָּ ֲאדָּ ה ַרק ַהפֹוֵשַע בָּ ֶפַשע, ְוֲאֶשר יֹוִקיר -ֵמתּו ַגם ַהפֹוְשִעים. ַעתָּ
ה!תַ -ֵחֶקר ְמהֹוִקירֹו ֶאת-ֶאת ִסְתֵרי ֵאין מָּ ֲאדָּ  75."ְכִלית הָּ

 
אך יש לשאול, האומנם התרבות היהודית התנ"כית המקורית היא כזו, כפי שהוא 

 לא, היא אינה כזו!  –מתאר אותה? והתשובה 

 
בדברים  -שאנו נביא רק את הברכות  –כך מופיע בתיאור הברכות והקללות 

 כח': 
מצותיו אשר -כל-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-והיה אם 0"

-ובאו עליך כל 3גויי הארץ. -אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל
ברוך אתה בעיר וברוך אתה  2הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך. 

 9בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך. -ברוך פרי 3בשדה. 
-יתן יהוה את 7וברוך אתה בצאתך.  ברוך אתה בבאך 6ברוך טנאך ומשארתך. 

איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. 
יהוה -הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר-יצו יהוה אתך את 9

מצות -לך כי תשמר את-יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע 8אלהיך נתן לך. 

                                                 
 תרגום דוד פרישמן: ג'.פתח דברי סרתוסטרא, , אוסטרתכה אמר זר 75

http://benyehuda.org/frischmann/also_sprach_zarathustra.html 
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עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו -וראו כל 01בדרכיו. יהוה אלהיך והלכת 
והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה  00ממך. 

השמים -אוצרו הטוב את-יפתח יהוה לך את 03אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך. 
תלוה. מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא -ארצך בעתו ולברך את כל-לתת מטר

-תשמע אל-ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי 02
הדברים -ולא תסור מכל 03מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות. 

 ".ל ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדםאשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאו

 
לא מציינת כלל חיי עולם כל הטובות המתוארות הן בחיי העולם הזה. התורה 

  –הבא. וכן נכתב 
"העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך : 08דברים ל

  הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך".
  –גם היכן שתואר שכר על מצווה זה כך 

ך על האדמה אשר ה' "כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימי: 00שמות כ
  .אלהיך נתן לך"

  –פי כמה מן הפירושים הוא המשיח עצמו -ובניסוח אחר, כשהמתואר על

"וה' חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים : 01ישעיהו נג
 וחפץ ה' בידו יצלח". 
  –וכן אומר קהלת 

"אין טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו גם זה : 33קהלת ב
  .אני כי מיד האלהים היא"ראיתי 
  –וכן 

 , "ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו": 03קהלת ג
כשהשמחה יכולה להתפרש כיסוד הדיוניסי עליו מדבר ניטשה, בעוד החכמה, 

 שגם עליה מדבר קהלת, היא היסוד האפוליני של ניטשה. 
י לגבי התנ"ך כן יש את אבל כל זה לא אומר שניטשה לא חולק על התנ"ך, שהר

 מציאות החטא שיש לכפר עליו, מה שניטשה מתנגד לו.
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 ניטשה והתנ"ך: החזרה הנצחית

בנוסף לרעיון של היון החיים, פרידריך ניטשה מעלה את הרעיון של החזרה 
הנצחית: פעולה שאתה עושה עכשיו, עשית אותה כבר בעבר ותעשה אותה שוב 

 מה.בעתיד. ההיסטוריה חוזרת על עצ

 
הכל הולך, הכל חוזר, גלגל הישות מסתובב לנצח. הכל מת, הכל פורח שוב. "

לנצח נמשכת לה שנת הישות. הכל נשבר, הכל מתאחד מחדש. לנצח בונה את בית 

הישות. הכל נפרד, הכל נפגש שוב, טבעת הישות נותרת נאמנה לעצמה. הישות 
ה של 'שם'. האמצע הוא מתחילה הכל 'עכשיו'. מסביב לכל 'כאן' מסתובבת הספינ

  76, המתרפא, ב'.מתוך 'כה אמר זרטוסתרא' בכל מקום. דרך הנצח עקומה היא".
 

 הוא שאמר קהלת:
"מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת : 8קהלת א
 .השמש"
 

 ופתגם מסופוטמי אומר:

 77יום".-יהיה יום –"אשר היה אמש 
 

 מהספרות המצרית:וישנו מקור קדום אף יותר, 
-המלאי", בו הוא דן בספרות הפוסט-במאמרו של ג'ון בארת "ספרות של חידוש

 מודרניסטית, שהייתה אז בתחילת דרכה, לקראת סיומו הוא כותב את הדבר הבא:
"ננחם עצמנו בכך שאחד הטכסטים הספרותיים הקדומים ביותר שלא נעלמו 

ידי וולטר ג'קסון בייט -ט עללפנה"ס בערך, המצוט 3911-)דף פפירוס מצרי מ
: עול העבר והמשורר האנגלי(, מהווה תלונה. הרי זו תלונתו 0871במחקרו משנת 

של הסופר )רושם הקורות חאחפרסנב( על כי הופיע מאוחר מדי על הבימה 
ידועות, -הספרותית )הוא מתלונן: "הלוואי והיו עומדות לרשותי מליצות בלתי

                                                 
 .ירושלים: שוקן, תש"ל, תירגם ישראל אלדד, ראכה אמר זרתוסטניטשה, פרידריך,  76
אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, עם עובד, ת"א,  –ש. שפרה ויעקב קליין, בימים הרחוקים ההם  77

 .930,עמ' 3101



 237 

ים שהעלו עובש בשפת ם השתמשו בה, ולא ביטויביטויים מפתיעים, בלשון שטר
 78קדם"(".-אנשי
 
, כמה נתחדש מאז נאמרו הדברים האלה, כמעט כל הספרות הידועה לנו! הו

 ..חוזר על עצמו הוא עצם האמירה הזו.ובכל אופן דבר אחד ש

                                                 
 .319, עמ' 0899, 91מתוך: עכשיו  78
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 הוסרל והתנ"ך: האקט הפנומנולוגי של התפילה

מנולוגיה מתעסקת בניסיון מסביר, כי הפנו (0998-0829) 79אדמונד הוסרל
הטהור של הפסיכי, בפסיכי הטהור שהניסיון חושף. לפי הפנומנולוגיה התופעות 
מתקיימות כ'תודעה של' הדברים המסוימים. המינוח ליש תודעתי שכזה הוא 
אינטנציונליות. ולחיים הפסיכיים ניתן לגשת לא רק באמצעות ניסיון עצמי, אלא גם 

ם. נוצר מעבר מצורה עובדתית אל המהותית, שהיא באמצעות ניסיון של אחרי
ידיעת התופעות על דרך ידיעת מהותן כפי שמתגלה בתוך  –ה'איידוס', כלומר 

 התודעה. 
 

"בהשגת הרפלקסיה הפנומנולוגית הוא חייב לעכב כל הישג  –והוא מסביר 
רפלקטיבית, ובכך לעכב כל -לוואי של שימה אובייקטיבית המושג בתודעה בלתי

 (.090פוט לגבי העולם כפי שהוא 'קיים' לדידו באופן ישיר" )עמ' שי
ידי -"העולם, או מוטב, דברים יחידים בעולם כמוחלט, מתחלפים על –וכן 

המשמעויות של כל אחד מן הדברים הללו בתודעה על אופניהם השונים" )עמ' 
093.) 
 

מכוננת יחס התפילה, אם כך, היא סוג אחד של אינטנציונאליות הוסרליאנית, ה
בין האדם לתופעות. אך בעוד יחס ההתכוונות הרגיל רק קולט ומפרש את העובדות 

אקט התפילה גם מנסה לשנות אותם דרך עצם ההתכוונות, 'ללא מגע  –הקיימות 
 יד'. 

 

 את עיקר דיני התפילה לומדים, מלבד מהאבות, מחנה, עליה נאמר:
תיה נעות וקולה לא ישמע "וחנה היא מדברת על לבה רק שפ: 02שמואל א א

 ויחשבה עלי לשכרה".

 נדון מעט באקט התפילה:
 

                                                 
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה  ירושלים : מבחר מאמרים, , אדמונד,הוסרל 79
 .0893תשי"ב  עברית,ה
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בחלק ה"מסקנות"  80ויליאם ג'יימס, בספרו הקלאסי "החוויה הדתית לסוגיה"
מתאר את מה שהוא מכנה "תיאוריית השריד", אף שהוא דוחה אותה לבסוף, וכך 

 הוא כותב:
א הוא העניין שיש לו "הציר שעליו יסובו חיי הדת, כפי שציירנו אותם, הל

ליחיד בגורלו האישי שלו. אפשר לנסח זאת בקיצור לאמור: הדת היא פרשה 
 –מונומנטאלית בתולדות האנוכיות האנושית. כל האלים שמאמינים בהם בני האדם 

דבר אחד משותף להם:  –בין פראים חסרי התפתחות בין בעלי משמעת שכלית 

ית כולה מובעת תמיד במונחי אישיות, שהם נענים לבקשות אישיות. המחשבה הדת
וזאת היא העובדה היסודית האחת בעולם הדת. כבכל הדורות הקודמים כך גם היום 

 (.233יאמר לכם האדם הדתי, כי אלוהיו נענה לו בשטח צרכיו האישיים" )שם, 
 

עיון פנומנולוגי  –אבי שגיא, במאמרו: "פצועי תפילה: תפילה לאחר מות האל 
מתאר עולם מודרני בו אלוהים מת, כדברי ניטשה, אלא  81,ת"בספרות העברי

שהתפילה עדיין נשארת, כפי שעולה מקטעי ספרות שונים שהוא מביא. הוא כותב, 
כי הוגים רבים הסכימו, כי התפילה היא עיקר בדת. יחד עם זאת, "אכן, התפילה 

". ניטשה )מיוסדת על התבנית הפנומנולוגית של יחס ההתכוונות )האינטנציונליות

-היה זה שזיהה וניסח את אובדן האמונה אצל מרבית האוכלוסייה במאה התשע
עשרה. והוא מוסיף: "גם הוגה דתי כקירקגור הרגיש במשמעות העמוקה של תזת 

 מות האל". ושגיא ממשיך:
 

"ואולם, ראוי להציג את השאלה: האם מות האל סילק את התפילה מחיי האדם? 
ין כתובת וקולו של המתפלל חוזר אליו גרמה לשינוי האם ההכרה כי לתפילה א

המציאות, ובני אדם, גם אלו שאינם מאמינים, פסקו מלהתפלל? אין צורך 
בהתבוננות עמוקה כדי לזהות את העובדה שהאדם הוא יש מתפלל. עובדה זו אינה 

מותנית באמונה באל. היא נחשפת כעובדה ראשונית בחיי אדם. בני אדם, מאמינים 
  נם מאמינים, מוצאים עצמם נושאים תפילה".ושאי

                                                 
 ג'יימס, ויליאם, החוויה הדתית לסוגיה, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ט. 80
 באינטרנט:  81

http://reshit.hartman.org.il/Article_View_Heb.asp?Article_Id=24 
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 כדברים אלה הוא מביא גם מרש"ר הירש:
"ההוראה המקורית של הפועל 'התפלל', ממנו נגזרה 'תפילה' היא: לבחון 
ולשפוט את עצמו; או כדרך בניין התפעל המורה לעיתים קרובות על שאיפה 

ת על עצמו. יוצא שהוראת פנימית: לשבת לדין על עצמו ולשאוף להגיע לידי דין אמ
המלה 'תפילה' היא: היחלצות מחיי המעשה של יום יום תוך שאיפה להשיג דין 

אמת על עצמו, על האנוכי שלו, כלומר על יחסיו אל ה' והעולם, ויחס ה' והעולם 
אליו. מעשה זה של מאמץ להגיע לידי חריצת דין אמת על עצמו נקרא 'תפילה'. 

ילה בשם המזכיר את הבקשה והתחנונים, אך אלה בשפות אחרות מכנים את התפ
 82".מהווים רק סוג משנה של התפילה שלנו

 
. תחת מעין נסך של עבודה זרה( –)אך יש כונים  נה היא אינה מילה תנ"כיתוכו

 , כבפסוק:"פגיעה"זאת מילה תנ"כית לתפילה היא 
ואל "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה  :06ירמיהו ז

 תפגע בי כי אינני שמע אתך".

מילה זו מעבירה במשהו את היחס הפנומנולוגי שמכוננת התפילה בין האדם 
 לעולם, דרך אלוהים.

 
 נאמר:מעניין לעניין באותו עניין, 

"לכן דבר אותם ואמרת אליהם כה אמר אדני ה' איש איש מבית : 3יחזקאל יד
נו ישים נכח פניו ובא אל הנביא אני ישראל אשר יעלה את גלוליו אל לבו ומכשול עו

 .ה' נעניתי לו בה ברב גלוליו"
? אני מפרש את זה פירוש פנומנולוגי האומר, "מכשול עונו ישים נכח פניו"מהו 

כי אין אתה יכול לראות נכוחה את המציאות כל עוד יש בך עוון, כל עוד לא שורש 
 טבעך החוטא. וכן הוא אומר:

יכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם "כי אם עונת: 3ישעיהו נט
 .הסתירו פנים מכם משמוע"

                                                 
 .339הירש, רש"ר, חורב, תרגום: י' פרידמן, בעריכת מ' ברויאר, ירושלים תשס"ז, עמ'  82
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 ועל זה נאמר בברית החדשה:
ִסיר : 9 7מתי  ֹאה ִתְרֶאה ְלהָּ ה ֵמֵעיְנָך ְוַאֲחֵרי ֵכן רָּ ִראשֹונָּה ֶאת־ַהּקֹורָּ ֵסר בָּ ֵנף הָּ ֶהחָּ

ם ֵמֵעין ָאִחיָך׃  ֶאת־ַהֵּקיסָּ
ובי הקורה, אבל האם לא עדיף פשוט אני חושב שבפילוסופיה מנסים להיכנס לע

 להסיר אותה?
ובאמת, הניסיון מורה, שכל אימת שמדבר מרצה לפילוסופיה תמיד בשלב 

האם הוא קיים או לא, ממה הוא עשוי  –מסוים הוא יתחיל לדבר על השולחן שמולו 

 ובאילו אופנים ניתן לתאר אותו. ומהו השולחן אם לא גם כן סוג של קורה?...
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 תהו ובהו קודם ללשון –סוסיר והתנ"ך -דה

והארץ היתה תהו  3בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. " 0בראשית א
ויאמר אלהים יהי  2פני המים. -פני תהום ורוח אלהים מרחפת על-ובהו וחשך על

 ".אור-אור ויהי
כך -כפי שאנו רואים, על פי התיאור בבראשית תחילה היה תוהו ובוהו ואחר

 .נברא במאמר, במילההעולם 
 

 סוסיר-הדברים מתאימים לתיאור הבלשני של אבי הסמיוטיקה פרדיננד דה
 83:""קורס בבלשנות כללית –, כפי שהוא אומר בספרו (0997-0802)

מבחינה פסיכולוגית, אם נתעלם מביטוייה על ידי המילים, מחשבתנו אינה "
ים ובלשנים תמימי דעים מאז ומתמיד היו פילוסופול צורה ומעורפל. אלא גוש נט

בעניין זה: בלא סיועם של הסימנים איננו מסוגלים להבדיל בין שני רעיונות בצורה 
ברורה וקבועה. המחשבה כשלעצמה היא בחזקת חומר חסר צורה ששום דבר בו 
אינו בהכרח מתוחם. אין רעיונות קבועים מראש ודבר אינו נבדל בטרם הופעתה של 

 (.077הלשון" )עמ' 
הם אינם מובנים  –נוגע למחשבה וכך גם לגבי 'החומר הקולי', הצלילים כך ב

סוסיר בעיקר טענתו הלשון היא -עד אשר הלשון עושה בהם חיתוכים. ולדעת דה
מוגדרים אחד עם השני בסימן הלשוני, שמורכב -המאחדת שני החלקים הבלתי

 .ממסמן ומסומן, בהתאמה לצליל ומחשבה
ים ומקביל לתיאוריה הסוסיריאנית, אך בהמשך עד כאן התיאור התנ"כי מתא

 - התיאור כבר לא נמצא כזו התאמה, שהרי כתוב
"ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה : 31בראשית ב

 ".ולאדם לא מצא עזר כנגדו
כך קראו להם -סוסיר מתנגד לרעיון פשוט זה שקודם היו דברים ואחר-אך דה

 (.007-009בשמות )וראה עמ' 

                                                 
 .3119אביב: רסלינג, -, תלתרגום מצרפתית אבנר להב ,קורס בבלשנות כלליתרדיננד, סוסיר, פ-דה 83
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 פרויד והתנ"ך: החלום ומנגנונים פסיכולוגיים 
בו יסד את חקר  84,( כתב את הספר "פשר החלומות"0996-0828כידוע, פרויד )

החלומות כמפתח לפענוח נפש האדם. מקבילו התנ"כי הברור הוא יוסף. נביט, אם 
 כן, בפתרון החלומות של יוסף:

  
וזאת אפשר לראות  -( אומר יוסף 39)בראשית, מא',  "חלום פרעה אחד הוא"

"ויספר פרעה להם את  -בפרק זה, במעבר מיחיד לרבים  9כבר מניסוחו של פסוק 

. זאת בניגוד לחלומותיהם של שר האופים ושר חלומו ואין פותר אותם לפרעה"
"ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון  -המשקים, עליו נאמר כאן 

כאן הלילה אחד והחלום דומה, אך הפתרון  -(. כלומר 00)פסוק  חלומו חלמנו"
שונה, ואילו אצל פרעה הפתרון זהה ושני החלומות הם כשבע השיבולים, אשר 

 (. 9)פסוק  "עולות בקנה אחד"
"הלוא לאלהים פתרונים, ספרו נא  -ועוד הבדל יש בין שני המקרים: שם נאמר 

רור של האמור אפשר להבין כאילו ב-פי פירושו הלא-(, כך שעל9)בראשית, מ',  לי"
וזה חטאו, עליו נענש בהמשך הישיבה בכלא, ואילו  -יוסף משווה עצמו עם אלוהים 

(, כך שאין 06)בראשית, מא',  ", אלהים יענה את שלום פרעה בלעדי" -כאן נאמר 

"ויאמר פרעה אל יוסף: אני פרעה,  - 33מקום לטעות פה. ושכרו בא מיד, בפסוק 
 ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים".  לא ובלעדיך

ואפשר לומר כי בשני המקרים יוסף פותר את החלומות על פי אופן סיפורם: 
)בראשית,  "כפורחת, עלתה ניצה" -בחלום שר המשקים התוספת הלא נחוצה היא 

(, ובמשמעות חיובית זו הוא אף פתרונו של החלום. שר האופים חוזר פעמיים 01מ', 
"ישא פרעה  -(, ולכן עונה לו יוסף 06-07)בראשית, מ',  "על ראשי" -יטוי על הב

(, ואף לביטוי 'לשאת ראש' כשלעצמו יש משמעות 08)פסוק  את ראשך מעליך"
"לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים  -כפולה, חיובית ושלילית. וכאן אומר פרעה 

-38)פסוקים  מצרים" "ארץ(, לכן פותר לו יוסף מענייני 08)בראשית, מא',  לרע"
21 .) 

 

                                                 
 .0873 ד"תשל, יבנה: אביב-תל, ברכיהו. מ: תרגום, החלומות פשר, זיגמונד, פרויד 84
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משמעות חיובית של  "כפורחת"ומצוי פירוש מסורתי דומה, המקבל מהביטוי 
 גאולה:

נָּי אלו ישראל שנאמר "מדרש רבה פח' ה:  ַוְיַסֵפר ַשר ַהַמְשִקים ְוגֹו' ְוִהֵנה ֶגֶפן ְלפָּ
רחת )תהלים פ( גפן ממצרים תסיע ובגפן שלשה שריגים משה אהרן ומרים היא כפו

הפריחה גאולתן של ישראל עלתה נצה הנצה גאולתן של ישראל הבשילו אשכלותיה 
 ."ה מיד הנצה ענבים שהנצו מיד בשלוענבים גפן שהפריח

 

כמו כן, פרויד מלמד כי יש להתבונן באופן הניסוח לא רק בחלום, למשל 
במקרים של פליטות פה, המלמדות משהו על האומר אותן, אך ניתן להרחיב זאת 

 לכל אופן ביטוי. גם כאן לבדוק חכמה זו דרך סיפורו של יוסף: 
 

 מרגלים אתם? –מדוע יוסף טוען 
"הוא אשר דיברתי אליכם לאמור מרגלים אתם" מדוע יוסף טוען כלפי אחיו 

(, לאחר תשובתם אליו? מלבד התעקשותו הידועה והמובנת, 03)בראשית, מב', 
שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש "ויאמרו  -התשובה נמצאת באופן ניסוחם 

( )ונשים לב 02)פסוק אחד בארץ כנען, והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו" 

, כאן אין יוסף 7גם, שבניגוד למה שסיפרו האחים ליעקב מאוחר יותר, בראשית מג 
ויוסף נקרא  "הקטן"(. כלומר, כאן בנימין נקרא "העוד לכם אח"שואל אותם 

(. הם 09-31)פסוקים  "אחיכם הקטן" -ילו יוסף עצמו קורא לבנימין וא "האחד".
שכחו לציין שבנימין הוא אחיהם, ובכך לא בא על תיקונו עוד חטאם כלפי יוסף, 

"אבל  - 30אליו התנהגו כאילו הוא לא אחיהם, כפי שהם אומרים בעצמם בפסוק 
  אשמים אנחנו על אחינו".

ה ראובן, שהצילו ממוות, אך שזרק אותו יש לשים לב לשינויי נוסח אלה. הנ
כל אחד מכנה בהתאם  "הלוא אמרתי לכם לאמור אל תחטאו בילד". -לבור, אומר 

"ושלח לכם את אחיכם אחר  -יעקב אומר  03לראותו האישית. וכך בבראשית מג 
, כלי חמס "שמעון ולוי אחים -יאמר בברכתו  , כשכוונתו לשמעון )עליוואת בנימין"
(, אך ניתן גם להבין כאילו מדבר הוא על יוסף, ואולי ברוח 9בראשית מט  - מכרתם"

התנכרותו ממנו. ולפרשנות זו ניתן למצוא -שיסיר את אחרותו -הקודש. כלומר 
 סימוכין אף ממקומות אחרים בתנ"ך.
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הדחקה,  –בנוסף, פרויד מלמד אותנו, כי ישנם מנגנוני נפש רבים 
ט במנגנון האחרון כפי שהוא בא לידי ביטוי רציונאליזאציה וגם השלכה. נבי

 בתנ"ך:
 (. 6)זכריה, ז',  "וכי תאכלו וכי תשתו הלוא אתם האכלים ואתם השתים"

ההשלכה הידועה, לא רק ככלל -מן הפסוק הזה אפשר ללמוד את חכמת אי
'הפוסל במומו פוסל' המצומצם, אלא אף במורחב מזה. הנה בפסיכולוגיה ידוע 

שאם משהו לא כשורה קורה לך, אתה מיד  -זוכר כרגע את שמו  שאינני -העניין 

)כך גם אדם  מתחיל לחפש אשמים אחרים, ולו נסיבתיים, כמו מזג האוויר למשל
, אך אם אותו דבר יקרה למישהו אחר אתה תאשים האשים את חוה וזו את הנחש(

דברים אותו במחדליו. זהו, אם כך, שיעור בלקיחת אחריות ובייחוס לעצמך את ה
 הנכונים, חיוביים או שליליים.
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 ויטגנשטיין והתנ"ך: השתיקה

וע והמהולל "מאמר לוגי ( דן בספרו היד0998-0890לודוויג ויטגנשטיין )
בפילוסופיה של השפה, בלוגיקה שלה, עד ממש המתמטיקה שלה. בין  85פילוסופי"

מרות לנו דבר היתר הוא טוען כי הטאוטולוגיה והסתירה הן חסרות מובן ואינן או
 עובדתי על העולם.

 את ספרו הוא מסיים בטענות הבאות:
 

 הוא המיסטי.-ייאמר, לבטח, ישנו. הוא מראה את עצמו; הוא-הלא 6.933"
 

השיטה הנכונה בפילוסופיה תהא, אכן, זו: לא לומר אלא את מה שניתן  6.92
ות להיאמר, כלומר, משפטים ממדעי הטבע, כלומר, משהו שאין לו כל שייכ

לפילוסופיה, ואז, כשמישהו אחר ירצה לומר משהו מטאפיסי, להוכיח לו שהוא לא 
 –נתן משמעות לסימנים מסוימים במשפטיו. שיטה זו לא תמצא חן בעיני אותו אחר 

אך זו השיטה היחידה הנכונה  –לא תהיה לו ההרגשה שלימדנו אותו פילוסופיה 
 במדויק.
 

בכך, שמי שמבין אותי מכיר, בסופו  משפטים אלה שלי מבהירים משהו 6.93
של דבר, שהם חסרי מובן. דרכם, ובאמצעותם, הוא יטפס אל מעבר להם. )הוא 
חייב, כביכול, לזרוק את הסולם לאחר שטיפס עליו(. עליו להתגבר על המשפטים 

 הללו, ואז יראה את העולם נכוחה.
 
 (.90. מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק" )עמ' 7
 

המשפט האחרון הוא המפורסם ביותר בדבריו. והוא אכן מפליא ומסכם את 

 הגותו, הבאה לחסוך מאיתנו מילים מיותרות שאנו שופכים בלי דעת ובלי דיוק. 
 

 גם התנ"ך מחזיק בערך הזה של השתיקה:
 

                                                 
 .0883הקיבוץ המאוחד, ת"א, , מאמר לוגי פילוסופיויטגנשטיין, לודוויג,  85
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 ."גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון": 39משלי יז
 .""כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה: 00משלי כט
 ."כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים": 3קהלת ה

 ."לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר": 3תהלים סה
 

 –וכן תהילים קלא' 
הלכתי בגדלות -רמו עיני ולא-ולא לבי גבה-שיר המעלות לדוד יהוה לא 0"

  .ובנפלאות ממני
  .נפשי מל עלי אמו כגמל עליכג נפשי ודוממתי שויתי לא-אם 3

 .עולם"-ועד יהוה מעתה-יחל ישראל אל 2

 
 וכן כתוב בספר בן סירא ומצוטט בגמרא חגיגה יג' א':

 .רוש ובמכוסה ממך אל תחקור"במופלא ממך אל תד
 .במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות"

 
 וכן אמר רבי עקיבא:

 שתיקה" )אבות, ג', טז'(. –"סייג לחכמה 
 

 ועוד כהנה.

http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/lv.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/lv.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/jiwa.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/jiwa.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/nfj.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/nfj.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/nfj.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/nfj.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/olm.html
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/olm.html
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 היידגר והתנ"ך: אותנטיות

"ישות היא הטבע הבסיסי של הקיום, המהות הפנימית של כל דבר, התמצית "
משך הזמן בעטיפות". הגדרה זו משקפת פחות הראשונית והאותנטית, שהתכסתה ב

או יותר את המוסכמה הרחבה  הקיימת בפילוסופיה לגבי ה'ישות'. הישות, או 
היא דינמיקה גלעינית ופנימית הזורמת בתוככי העולם בו אנו  -( BEINGההוויה )

נמצאים. לכל דבר ישנו גלעין מהותי שהוא העיקר שלו. וניתן להיות מחובר למהות 
 (.ת הזו שלו היא הישות  )או הוויהחלק השולי של אותו הדבר. הנשמה הפועמאו ל

מרטין היידגר תרם אולי בצורה המשמעותית ביותר להעתקת הדיון בישות אל 
  86."(0837מרכז תשומת הלב הפילוסופית בספרו: "הישות והזמן".) 

 
תיו שורשיה המוקדמים של פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית נעוצים ברעיונו"

של הפילוסוף הגרמני היידגר. היידגר ראה את האדם כאחראי וכבורא של חייו 
מאחר והוא הנותן משמעות לדברים סביבו. חיים אותנטיים ובעלי משמעות 

מודעות לאין סוף -מתקיימים רק כאשר האדם נמצא במצב של "פתיחות מרבית"
ים עשוי להפוך  האפשרויות הגלומות בדברים שסביבו )למשל, מודעות לכך שחוף

למקום נופש, אזור דיג, אתר צלילה וכן הלאה( . אלא שמרבית האנשים אינם 

מסוגלים לשאת את ריבוי האפשרויות ולכן פונים לקשר עם אנשים אחרים ואימוץ 
המוסכמות החברתיות, ולפיכך מנהלים חיים בלתי אותנטיים. לטענתו של היידגר, 

למוות הבלתי נמנע מאפשרת חזרה לחיים רק חווית האימה אשר נוצרת ממודעות 
 87."אותנטיים

 

                                                 
 ראה: 86

http://www.e-mago.co.il/Editor/philosophy-422.html 
 
  ראה:87

http://www.betipulnet.co.il/lexicon/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B

%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%

A7%D7%96%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%A6%D7%99%D

7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA 
(: הישות בדרך: מן האין )מבעד לטכניקה( אל 0838-0898ים )מאמרוראה במקור: היידגר, מרטין, 

 .0888אביב[: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, -]תל, השפה
 .0879ם ות"א: שוקן, -וראה עוד להרחבה: שטיינר, ג'ורג, משנתו של מרטין היידגר, י
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 מאוסף מקורות עולה התמונה הבאה:
( נחשב לאחד מאבות 0998-0876הפילוסוף הגרמני מרטין היידגר )

'היות  –האקזיסטנציאליזם. המושג המרכזי שהוא עוסק בו הוא הישות, או 
הוא, שיש לה  המעניין ביותר שיש לו להגיד על הישות (, והדבר (Dasineשם'

שני מצבים אפשריים: אותנטי ולא אותנטי. מה שלא אותנטי משועבד למוסכמות 
חברתיות, כמו גם לתהליכי המיכון ההולכים וגוברים בחברה. האותנטי, לעומת 

עצמו, הוא ייחודי ואינו משועבד. הדרך להגיע אליו לפי היידגר -זאת, פועל בסיבת

היידגר גם שאף קט האימה שהוא יוצר. היא באמצעות התבוננות במוות על אפ
סוקרטיים, בהם העיסוק המרכזי היה בשאלות -להחזיר את האנושות לימיה הפרה

של ישות, לדבריו. אולי אפשר להקביל זאת לכמיהה, הכנענית למשל, לחזור לימי 
 התנ"ך. ואולם על זאת כבר נכתב:

לה כי לא "אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מא: 01קהלת ז
 .מחכמה שאלת על זה"

"השיבנו ה'  :30איכה ה - לעומת זאת, יש גם כמיהה אקטיבית ולא רק נוסטלגיה
 .אליך ונשוב חדש ימינו כקדם"

 

 סיפור מעניין על גילוי אותנטיות אנו קוראים בשמואל ב ו:
לו בעבור -אשר-כל-בית עבד אדם ואת-ויגד למלך דוד לאמר ברך יהוה את 03"

 02ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד בשמחה. -הים וילך דוד ויעל אתארון האל
-ודוד מכרכר בכל 03יהוה ששה צעדים ויזבח שור ומריא. -ויהי כי צעדו נשאי ארון

ארון יהוה -בית ישראל מעלים את-ודוד וכל 09עז לפני יהוה ודוד חגור אפוד בד. 
שאול נשקפה בעד -ד ומיכל בתוהיה ארון יהוה בא עיר דו 06בתרועה ובקול שופר. 

 ."המלך דוד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבה-החלון ותרא את
 

הנה כאן שני הקטבים: דוד מפזז ומרקד בלי להיות מושפע ממעמדו כמלך, כי 
-הוא פועל באופן אותנטי, ואילו מיכל אשתו משועבדת למוסכמות החברתיות ועל

המוות מובילה לאותנטיות, אלא הקרבה  השוני: כאן לא אימתכן היא בזה לו. 
 כן הקוטב השני:-לאלוהים חיים. אך נמצא בתנ"ך גם

"טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל : 3קהלת ז
 .האדם והחי יתן אל לבו"
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 מקום אחר בו אנו מוצאים ממש דרישה לאותנטיות הוא הפסוק:

נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו  "ויאמר אדני יען כי: 02-03ישעיהו כט
-העם-רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה. לכן הנני יוסף להפליא את

 הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר".
 

הנביא דורש את לב העם ולא רק מעשים ריקים ואמירות מהשפה ולחוץ. בברית 

 ה ל'חנפים'.החדשה גם מובא הפסוק הזה כתוכח
 זו לדעתי גם משמעות הדברים שהנביא אומר בפרק הקודם לזה:

"והיה להם דבר ה' צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר : 02ישעיהו כח
 שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו".

 
הבנת רוח  –גדר הלכתי למשנהו. והחלופה  –מצווה למצווה, קו לקו  –צו לצו 

 ברים, מהותם הפנימית, והתייחסות אליהם כמכלול. הד
 

 –ומהו הכתוב 

 "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך": 9דברים ו
 אם לא דרישה לאותנטיות?

 
 אומר: ,, אם כןאבצדק הו –ונחזור לדוד 
 – "שמרה נפשי כי חסיד אני": 3תהלים פו

החסידות, במובן המודרני של אכן, השמחה, הפיזוז והכרכור הם ממאפייני 
 המילה, שיש לה, אם כן, מאפיינים זהים עם האקזיסטנציאליזם. 

 

כן אולי -לסיום, צריך לומר, כי היידגר תמך בהתחלה במשטר הנאצי השטני ועל
לפגם בתורתו. עם זאת אני חושב, כי יש לקבל את האמת, או את דברי -זה נותן טעם

 הטעם, ממני שאמרם.
 

כי לשורש יח"ד יש שתי משמעויות  –יש לציין את מה שידוע לכל ועוד לסיום 
יחוד ויחד. וכן הוא קרוב לשורש אח"ד שאף לו שתי משמעויות  –מנוגדות -כביכול
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 Union)יחוד( ויש  Uniquenessיש  –אחד ומאוחד. וכן גם באנגלית  –כאלה 
ת בעודו יוצר האדם הוא מיוחד, אך זא –)איחוד(, הקרובים זה לזה. ובהקשר שלנו 

 קשר אל האחד הגדול, האל. 
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 פופר והתנ"ך: הוכחה והפרכה

 
 :(, מתוך ויקיפדיה0813-0883על קרל ריימונד פופר )

פי עיקרון זה, רעיון הוא מדעי אם ניתן -פופר טבע את עקרון ההפרכה. על"
לחשוב על דרך להפריכו ובכך להעמידו במבחן. רעיון ההפרכה נובע מתפיסתו 

שלפיה האמת נפרדת מעולם התופעות, ובאופן עקרוני לא ניתן לאדם היסודית 
להגיע אליה ללא תיווך התופעות. משמעות עמדתו בדבר אמת מטאפיזית, מוביל 

בהכרח לספקנות אימננטית שהביטוי שלה הוא בעיית האינדוקציה. מכיוון שמדען 
אחת בלבד כדי זקוק לאינסוף ניסיונות על מנת להוכיח דבר כלשהו ואילו להפרכה 

מתקדם המדע, גרס פופר, מהפרכה להפרכה. בחשבון אחרון האדם  –לשלול אותו 
מתקרב אל עבר האמת על ידי כך שהוא יכול לומר בביטחון מה אינו נכון או מה 
אינו אמיתי. ככל שהצטברות ההפרכות גדלה, כך יהיה המדע קרוב יותר להגשמת 

יון שאין אפשרות למצוא מבחן להפרכתו תכליתו, האמת. מסיבה זו הוא טען כי רע
איננו רעיון מדעי )אך אין זאת אומרת שהוא איננו רעיון מעניין, חשוב ואף תורם 
להעשרת התרבות או ליכולתנו להשליט סדר בבואנו לתאר את חלקי המציאות 
שאינם ניתנים לתיאור מדעי(. מסיבה זו, התאוריות של פרויד ומרקס אינן מדעיות, 

ין הן מציעות מבחן שבמסגרתו הן עלולות להתברר כשגויות )הן אינן הואיל וא
ניתנות להפרכה(. תאוריה האוחזת בכלים נזילים כל כך עד שהיא יכולה להסביר כל 
תופעה תחת השמש, אינה יכולה להיחשב למדעית, בהיותה גמישה מספיק על מנת 

, לבטל כל טענה להסביר מדוע ההפרכה אינה תקפה. הפרוידיאנים יכולים, למשל
לאי תקפותה של תורתם בתירוץ שטוען הטענה נמצא במצב של הכחשה. או 
המרקסיסטים יכולים לטעון כי ההיסטוריה מראה כי הפועלים ימרדו. אם אכן ימרדו 
אזי תוכח התאוריה המרקסיסטית, אך גם אם לא ימרדו גם אז לא תופרך התאוריה 

עלים אינם מורדים משום שהם נמצאים המרקסיסטית, שכן אז יינתן ההסבר, שהפו

 ."תחת השפעתה של תודעה כוזבת
 

 מעניין יהיה לבחון את מבחני ההוכחה של הנביא בכלי המדע של פופר:
 

 דברים יג
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ובא האות  2יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת. -כי 3"
ידעתם ונעבדם. -דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא-והמופת אשר

חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה -דברי הנביא ההוא או אל-לא תשמע אל 3
 9נפשכם. -לבבכם ובכל-יהוה אלהיכם בכל-אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את

מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו -אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת
-סרה על-ם ההוא יומת כי דברוהנביא ההוא או חלם החלו 6תעבדו ובו תדבקון. 

הדרך -יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן

 ."אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך
 

כאן מציאות ה' נתפשת כמציאות מוחלטת שאינה מצריכה הוכחה ואף גוברת 
ית, היא מעבר למדע. על ניסיונות הוכחה נגדיים לה. מהבחינה הזו היא אינה מדע

אולם אולי אפשר לראות אף אותה כמדעית, אם נזכור שהיא הוכחה כבר ביציאת 
 מצרים ובמעמד הר סיני.

 לעומת זאת, אמיתיות הנביא כן זקוקה להוכחה:
 

 דברים יח

אשר ידבר  33דברו יהוה. -הדבר אשר לא-וכי תאמר בלבבך איכה נדע את 30"
דברו יהוה בזדון -ולא יבא הוא הדבר אשר לאיהיה הדבר -הנביא בשם יהוה ולא

 ."דברו הנביא לא תגור ממנו
 

הנביא, אם כן, צריך לנבא עתידות כמבחן. אולם ממקור אחר נראה שכלל זה 
 אינו מוחלט:

 
"הנביא אשר ינבא לשלום בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו : 8ירמיהו כח

 .ה' באמת"
 

מד למבחן ולא בנבואת פורענות, שהרי זו כלומר, רק בנבואה לשלום הנביא עו
 יכולה להתבטל אם העם יחזור בתשובה, כמו שקרה עם יונה הנביא ואנשי נינוה.

אם כך במה ייבחן נביא הפורענות? אני אומר, כי במקרה שלו אין הוכחה במובן 
"הוכח תוכיח : 07ויקרא יט -המדעי, אלא יש הוכחה במובן תוכחה, כמו שנאמר 
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לא סתם שתי מילים אלו קרובות זו לזו. כך גם, התוכחה צריכה להיות  את עמיתך".
על דברים מוכחים. וכך גם, לדעתי, עיקר התוכחה, ובימינו בעיקר, צריכה להיות על 

"והיה במחשך : 09ישעיהו כט -שקיפות המעשים, נגד אלה אשר עליהם נאמר 
, אך במעשה פנחסיש מעשים שליליים הנעשים כנגד השמש, כמו  )אמנם מעשיהם"

כשמנגד אומר הנביא, שוב תוך  *.(הנה שם הפועל הוא לא נביא, כי אם קנאי לה'
עמוס  -וכן נאמר  "לכו נא ונוכחה יאמר ה'".: 09שימוש באותו השורש: ישעיהו א

הוא גם, לפי דעתי, מקור השורש 'וכח', כמו  "ולא ידעו עשות נכחה נאם ה'".: 01ג

ריב ה' והאתנים מסדי ארץ כי ריב לה' עם עמו ועם  "שמעו הרים את: 3מיכה ו-ב
המנצח בויכוח הוא מי שדבריו יותר נכוחים ומוכחים. ואולי גם,  ישראל יתוכח".

תוך פירוק המילה, מי שלטענותיו יש יותר כוח, כוח פנימי, אף שלפעמים מדובר 
, ואמנםידי המנצחים'. -'ההיסטוריה נכתבת על –בכוח חיצוני וכמו שאומרים 

 ."קול ה' בכח קול ה' בהדר": 3תהלים כט
 

 *ולהערה בפנים השווה מסכת ברכות דף כח: 
"כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו... אמרו לו: רבינו ברכנו. אמר 
להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: עד 

 ובר עבירה אומר שלא יראני אדם".כאן? אמר להם: ולואי, תדעו כשאדם ע
 

 המקור המלא:
"וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל 
לבכות אמרו לו תלמידיו נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק מפני מה אתה בוכה 
אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר שאם 

עלי אין כעסו כעס עולם ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם ואם ממיתני אין  כועס
מיתתו מיתת עולם ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון אעפ"כ הייתי בוכה 

ועכשיו שמוליכים אותי לפני ממ"ה הקב"ה שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים 
ו איסור עולם ואם ממיתני מיתתו שאם כועס עלי כעסו כעס עולם ואם אוסרני איסור

מיתת עולם ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון ולא עוד אלא שיש לפני 
שני דרכים אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא 
אבכה אמרו לו: "רבינו ברכנו", אמר להם: "יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם 

". אמרו לו תלמידיו: "עד כאן?" )זה הכל?(, אמר להם: ולואי כמורא בשר ודם
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תדעו כשאדם עובר עבירה אומר "שלא יראני אדם". בשעת פטירתו אמר להם פנו 
 .כלים מפני הטומאה והכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא:"
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 בכטין והתנ"ך: קרנבל פורים
בו אשר הגיע "ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום : 0אסתר ט

דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא 
 .אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם"

 
ביהדות ידוע חג הפורים כיום שמחה, אשר מלבד מנהג משלוח המנות איש 
לרעהו המוזכר במגילת אסתר עצמה נוהגים גם להתחפש ולשתות יין "עד דלא ידע 

המן לברוך מרדכי" )מגילה ז' ב'(. בקיצור, אוירה קרנבלית. האם ניתן בין ארור 
 למצוא רמז לכך במגילת אסתר עצמה?

 
( דן במושג הקרנבליות 0989-0879והנה, הפילוסוף הרוסי מיכאל בכטין )

 בהקשר הספרותי. מתוך ויקיפדיה:
במאמרו "רבלה וזמנו" מצביע בכטין על ההשפעה העצומה של הקרנבל על "
( בפרט. בכטין מרחיב את יסוד Menippeaפרות בכלל ועל זרם המניפאה )הס

הקרנבל לרמה הבלשנית. לדידו מהות הקרנבל היא חציית הקווים המוכרים והפיכת 
הסימנים על פיהם. השולי הופך למרכזי: פעולות הגוף והפרשותיו נהיים מוקד 

תר למלך. הקרנבל עניין, המעמדות הנמוכים תופסים את מרכז הזירה, העבד מוכ
מוגדר על ידי המציאות היומיומית המשמימה ומשמש כאנטיתזה מאתגרת עבורה, 
בכך שהוא פותח לדיון מחודש את סמליה. בכטין טוען שהקרנבל מלא בסמלים 
אמביוולנטיים. "סמלים שמכילים דואליסטיות ומאחדים שני קטבים מנוגדים של 

 שוני ואסון".
היה החגיגה שלפני צום ששת השבועות, שמקדים  הקרנבל אליו התייחס בכטין

את חג הפסחא הנוצרי. בכטין ייחס לקרנבל משמעות עמוקה על חיי הקהילה 
בהציבו אלטרנטיבה פרועה, משוחררת ומאתגרת לשגרת היומיום, המאופיינת 

בהיררכיה ובניכור חברתי. ה"אחר" משתחרר ותופס את מרכז הבמה. הכנסייה 
ליים הופכים ליעד של בוז, לעג ופרודיה. הקרנבל מאופיין על ומוקדי הכוח הפיאוד

ידי מופעי ראווה חזותיים, קומדיה ופרדוקסים מילוליים. כל המחסומים החברתיים 
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הרגילים נפרצים, הבדלי מין, גזע וגיל נמחקים. נותרת תקשורת חדשה בגובה 
 88.  "העיניים שמבוססת על "מגע חופשי ומוכר"

 
וזכרו כאן מופיעים במגילה? אכן כן. הפסוק המצוטט האם המאפיינים שה

למעלה הוא, לדעתי, פסוק המפתח שלה. וכך, המן שעמד במרום ההצלחה ירד 
לתכלית ההשפלה עד אובדנו ואילו מרדכי, שראשו היה בסכנה, עלה לגדולה. כך גם 
היהודים בכללם עברו מהיות עם נרדף לעם רודף ובעל יכולת הגנה עצמית לכל 

 ת. הפחו
בנוסף לכך, אותם סמלים שאמרו דבר אחד בתחילה אומרים דבר שונה לגמרי 
בסיום. כזהו למשל הפור, הוא הגורל, שעל שמו נקרא החג דווקא. וכזה הוא גם 
השימוש הראשון וגם השני באגרות המלך היוצאות דחופות, בביצוע אותה פעולה 

 עצמה, אך במשמעות שונה והפוכה. 
משתאות היין מוזכרים כמה פעמים בתוך המגילה עצמה, נוסף לכל אלה הרי 

למן משתה אחשוורוש ועד למשתה אסתר המלכה לו ולהמן. אכן הקרנבליות שזורה 
 בסיפור זה.

 

 גם בסיפור יוסף, שאול, דוד ועוד חוזר אותו אלמנט.
 ."ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם": 7שמואל א בוכן אמרה חנה: 

ֵפל ְוַהַמְשִפיל " 03 32ה, במתי וכן מובא בברית החדש ל־ַהְמרֹוֵמם ֶאת־ַעְצמֹו ִישָּ כָּ
ם׃  ".ֶאת־ַעְצמֹו ְירֹומָּ

 נראה שיסוד קרנבלי יש בחיים בכלל ולא רק בפורים.
 

 בנוגע לצו המלך השני, כתבתי עליו בעבר מאמר נפרד:
 באחשורוש ובה': –צו שני שמבטל את הראשון 

)אסתר, ח',  חתום בטבעת המלך אין להשיב""כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונ
9.) 

נשאלת השאלה האם ה' נחם על החלטתו, שכן מצד אחד נכתב, כי ה' לא ינחם, 
"כי אני ה'  -כמו גם נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם, או כפי שנאמר במקום אחר 

                                                 
 http://textologia.net/?p=80וראה עוד:  88
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 (, ומצד שני ה' הרי נחם על הרעה שרצה להביא בכמה6)מלאכי, ג', לא שניתי וגו'" 
פעמים. התייחסנו לזה כבר בדברנו בפרשת נח. ואולם, יש להוסיף, על רקע פורים 
המתקרב ומגילת אסתר הנקראת בו, כי גם כאן יש רמז לפתרון הבעיה הזו והיא: 
ידוע, כי שם ה' לא נזכר במגילה ומסבירים את זה שהוא כן מופיע בהסתר, כשמה 

סטאר,  -למזל ולכוכב, ובאנגלית  של גיבורת המגילה, דרך סיבוב המאורעות, מעבר
"אל תדמי  -שוב כשמה של אסתר, שכן היא הכוכבת כאן, כמו שאומר לה מרדכי 

-(, ועוד יש כאן הסתתרות02אסתר, ד', בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים" )

הסתר כביכול בבית המלך. אך הסבר שני אומר, כי בכל פעם שהכתוב אומר 'המלך' 
משל למלך  -הכוונה היא לאלוהים, וכך גם כאן. כמו שאומרים במקום 'אחשורוש' 

ודם. ואם נקרא זאת כך יוצאת המשמעות הבאה: ה' הוא כמו המלך -בשר
אפשר להשיב צו שכבר הוא נתן ונחתם בטבעתו, אבל אפשר -אחשורוש, שאמנם אי

להוציא צו שני שמבטל את הראשון וכך נפתרת הבעיה. כמו כן, בשני המקרים 
ונפתחו ספרים, וכן נכתב  -בספרים, כמו שנכתב גם במקום אחר )בדניאל(  מדובר

 גם במקומות אחרים.
 

 וזה המאמר על נוח, הקשור לפה:

 האם אלוהים נחם?
 (.6" )בראשית, ו, "וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו

בן "לא איש אל ויכזב ו -כיצד יכול ה' להתחרט, שהרי כתוב  -נשאלת השאלה 
 (.08)במדבר, כג',  אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה?"

"ויקרא את שמו נח  -אך את התשובה לכך אנו מוצאים כבר בתחילת הפרשה 
)בראשית, ה',  לאמור זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'"

38.) 
 -הצדיקים, שהרי כתוב שהעולם נוצר עבור  ,כאן כלומר, כפי שאומרים חז"ל

"ועתה  -(, וכן אנו מוצאים בדברי ה' למשה 9)בראשית, ו',  "ונח מצא חן בעיני ה'"
 (.01)שמות, לב',  הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול"

כביכול של ה' לאחר החטא הקדמון, שהרי -ומכאן גם ההסבר להתחרטותו
"קוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב  -האדמה נזכרת כאן, עליה נכתב שם 

 (.09)בראשית, ג',  השדה"
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"וגם נצח  -ובעניין הציטוט מבמדבר יש לציין שני מקורות דומים לו, האחד 
( ואולי 38)שמואל א', טו',  חם"ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנ

אשוב לשחת "לא אעשה חרון אפי לא  -כן לרבות את ה', והשני -'גם' פה בא גםה
 (. 8)הושע, יא',  אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר"

? והרי במגדל )אם נפרשו מלשון עיר( וכי ה' לא בא בעיר -וניתן לשאול כאן 
 "הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו" -בבל נכתב 

הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה "ארדה נא ואראה  -(, ובסדום נכתב 7)בראשית, יא', 

(, כאן בלשון יחיד וכאן בלשון רבים, כשכנראה 30)בראשית, יח',  ואם לא אדעה"
"והתהלכתי קודמותו של הסיפור הראשון היא הגורם לכך. ועוד, שהרי נאמר 

הוא שונה, או  "לא אבוא בעיר"(. אך כנראה שמובן 03)ויקרא, כו,  בתוככם"
 שהקשרו שונה.

נקם, כפי שמצאנו -, כי קיים קשר רעיוני ולשוני בין המילים נחםועוד יש לדעת
(. כך, אנו מוצאים בברית 33)א',  "הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי" -בישעיה 

החדשה, כי ישוע אומר, שיש לסלוח לא עד שבע פעמים, כי אם אפילו עד שבעים 
של האמור ושבע פעמים, כשבמקביל לכך אנו מוצאים, בקטע שהוא בעצם מקורו 

(. ובכלל יש עלינו 33)בראשית, ד',  "כי שבע יקם קין ולמך שבעים ושבעה" -לעיל 

לדעת, כי כל הכתובים בברית החדשה מבוססים בעצם על האמור בתנ"ך, ואפשר 
 להוכיח זאת.

שלילי, של המילה 'נחם' -לבסוף, יש עלינו עוד לציין את טבעה הכפול, החיובי
במשמעות רווחה. ועוד אנו מוצאים משחק מילים במשמעות התחרטות ועצב ו -

"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתים כי  -אחד בתנ"ך 
)שמות, יג',  קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה"

07.) 
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 ישעיה ברלין והתנ"ך: הקיפוד והשועל

תי מהם לא מנעתי את לבי מכל "וכל אשר שאלו עיני לא אצל: 01קהלת ב
 .שמחה כי לבי שמח מכל עמלי וזה היה חלקי מכל עמלי"

"טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא : 09קהלת ז
 .את כלם"
 

זכות המשל שלו על הקיפוד ( ידוע בעיקר ב0818-0887סר ישעיה ברלין )

 89והשועל.
 מתוך ויקיפדיה:

 7-נה קונוטציה לפתגם המיוחס למשורר היווני בן המאה ה"כותרת החיבור הי
 לפנה"ס ארכילוכוס: "השועל יודע דברים רבים, אך הקיפוד יודע דבר אחד גדול".

ברלין יוצא מן התמצית הרעיונית המובאת בפתגם זה, ומשתמש בה כמטפורה 
לקים כאשר הוא דן במתח שבין ראיית עולם מוניסטית לפלורליסטית. לפי ברלין, נח

 ההוגים והיוצרים לשתי קטגוריות:
ממדית; עם סוג זה של -אלה הרואים את העולם מבעד לעדשה חד –קיפודים 

הוגים נמנים לדוגמה דנטה אליגיירי, אפלטון, פסקל, הגל, דוסטויבסקי, ניטשה, 

 איבסן ופרוסט.
הוגים המתבססים על מגוון רחב של התנסויות ואינם מצטמצמים  –שועלים 

על בסיס רעיון יחיד. לדוגמה: שייקספיר, הרודוטוס, אריסטו, מישל דה  לשיפוט
מונטן, ארסמוס מרוטרדם, מולייר, גתה, פושקין, אונורה דה באלזאק וג'יימס 

 ג'ויס".
 
-פי דברי קהלת למעלה נראה שאפשר למנות אותו על השועלים הרב-על

אולי ניתן לראותם תחומיים. כזה הוא גם ספר משלי, שעוסק בתחומים שונים. או 

 זאת כקיפודיים, שהרי השורה התחתונה שלהם היא האמונה בה'. -בכל
 -אם כך ואם כך, נראה שהבחנה דומה מופיעה בתלמוד, בין סיני ועוקר הרים 

                                                 
, שרת יעקב: עברית, ההיסטוריה על טולסטוי השקפת על מסה:  עלוהשו הקיפוד, ישעיהו, ברלין 89
 .0878 ט"תשל, רשפים:  אביב-תל
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 מתוך ויקיפדיה:

סיני ועוקר הרים הם שני סוגים של תלמידי חכמים. סיני הוא כינוי לתלמיד "
עוקר הרים הוא כינוי לבעל יכולת שכלית גבוהה. חכם המצטיין בידע רב ואילו 

 התלמוד עוסק בשאלה מי משני הטיפוסים עדיף על פני מי.
"אמר רבי יוחנן: פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן. חד אמר: "סיני עדיף", 

עוקר הרים. שלחו לתמן  -סיני. רבה  -וחד אמר: "עוקר הרים עדיף". רב יוסף 

, "איזה מהם קודם?". שלחו להו: "סיני עדיף, דאמר מר: )=לשם, לארץ ישראל(
הכול צריכין למרי חטיא )=לבעל החיטים(, ואפילו הכי, לא קביל רב יוסף עליה" 

 )=ואפילו כך לא קיבל עליו רב יוסף את הנשיאות(".
)תלמוד בבלי, מסכת הוריות פרק ג', דף יד, א' גמרא, וגם במסכת ברכות פרק 

 ."ט', בצורה דומה(
 

כן הוא כשועל, ואילו עוקר -סיני צריך להיות בקי בתחומים רבים ומגוונים ועל
כן הוא -ההרים, מעצם טבעו, מתמקד בנושא אחד ובוחן אותו מכל הכיוונים ועל

 דומה לקיפוד.
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 והתנ"ך: עול החיים הסיזיפי , סארטרקאמי
פריו, ( דן באבסורד הקיום מול תודעת המוות בכמה מס0802-0861אלבר קאמי )

 90".אשר בין הידועים שבהם הוא הספר "המיתוס של סיזיפוס; מסה על האבסורד
 מתוך ויקיפדיה:

ב"מיתוס של סיזיפוס" תוהה קאמי מה המשמעות לחיים בעולם מודרני של "
אבסורד, שבו אין ערכים מוחלטים. שאלתו היא מה הטעם לבכר קיום כזה על פני 

רדים לנוכח המוות האורב לו בוודאות בסוף התאבדות. לפיו, האדם חש שחייו אבסו

הדרך, וכן בשל חוסר המובנות וההיגיון שבעולם, העומד בבוטות מול רצונו 
האינסופי של האדם להבין את פשר העולם ומשמעות קיומו. אף על פי כן, האדם 
האבסורדי יידחה את ההתאבדות ויחיה חיי מרד, המוצאים את ביטוים בכך שהוא 

ד ולא נכנע לו. החיים האבסורדיים נמדדים על פי כמותם, ולא חי את האבסור
איכותם, שכן אין אמת מידה גבוהה שעל פיה אפשר לדרג חיים "טובים" או "לא 
טובים". קאמי הקביל את חייו של האדם המודרני לגורלו של סיזיפוס, הגיבור 

ע לכיפה, מהמיתולוגיה היוונית שנגזר עליו לגלגל אבן לראש הר גבוה, ולכשיגי
האבן תתגלגל חזרה לתחתית ההר, וסיזיפוס יאלץ לדחוף אותה חזרה למעלה, וחוזר 
חלילה, לנצח. לכן הוא כותב: "די במאבק אל הפסגה כשלעצמו כדי למלא בשמחה 

את לב האדם. יש לחשוב על סיזיפוס שמח". סיזיפוס מורד בחייו האבסורדיים 
 ."ודעה זו מקנה לו אושרוממשיך בהם תוך מודעות תמידית למהותם. ת

 
כרגיל, ענייני אקזיסטנציאליזם אנו מוצאים בקהלת וכן דברים מקבילים 

 השווא הסיזיפית שבכאן:-לעבודת
 קהלת א:

הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים  3דוד מלך בירושלם. -דברי קהלת בן 0"
 דור הלך ודור בא 3עמלו שיעמל תחת השמש. -יתרון לאדם בכל-מה 2הכל הבל. 

 6מקומו שואף זורח הוא שם. -וזרח השמש ובא השמש ואל 9והארץ לעולם עמדת. 
 7סביבתיו שב הרוח. -צפון סובב סבב הולך הרוח ועל-דרום וסובב אל-הולך אל

מקום שהנחלים הלכים שם הם -הים והים איננו מלא אל-הנחלים הלכים אל-כל

                                                 
 .0879תרגם צבי ארד, עם עובד, , המיתוס של סיזיפוס; מסה על האבסורדקאמי, אלבר,  90
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-בע עין לראות ולאתש-יוכל איש לדבר לא-הדברים יגעים לא-כל 9שבים ללכת. 
 ."תמלא אזן משמע

 קהלת ב:
כי  32עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש. -הוה לאדם בכל-כי מה 33"
 ."זה הבל הוא-שכב לבו גם-בלילה לא-ימיו מכאבים וכעס ענינו גם-כל

 קהלת ג:
 ."יתרון העושה באשר הוא עמל-מה 8"

 קהלת ה:
 ."יתרון לו שיעמל לרוח-מהעמת שבא כן ילך ו-זה רעה חולה כל-וגם 09"

 קהלת ו:
 ."הנפש לא תמלא-עמל האדם לפיהו וגם-כל 7"

 קהלת ח:
המעשה אשר -מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את-כל-וראיתי את 07"

יאמר החכם -השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם-נעשה תחת
 ."לדעת לא יוכל למצא

 קהלת י: –וס ולבסוף, אולי רמז ישיר לסיזיפ

 ."מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם 8"
 

 אך גם במקומות אחרים בתנ"ך ניתן למצוא את הנושא:
 איכה ג:

יתן בעפר  38ישב בדד וידם כי נטל עליו.  39ישא על בנעוריו. -טוב לגבר כי 37"
 יתן למכהו לחי ישבע בחרפה". 21פיהו אולי יש תקוה. 

 המושג של "עול קיום מצוות" או "עול מלכות שמיים". ובאופן כללי יותר, ידוע
 ועל כך נאמר בברית החדשה:

ם " 36 00לוקס  ָאדָּ ה ַגם ַאֶתם ִכי ֹעְמִסים ַאֶתם ַעל־ְבֵני הָּ ֶכם ַחְכֵמי ַהתֹורָּ ַוֹיאֶמר אֹוי לָּ
אֹות ְכֵבִדים ִמְסֹבל ְוַאֶתם ְבַעְצְמֶכם ֵאיְנֶכם ֹנְגִעים ַבַמשָּ  אֹות ַגם־ְבַאַחת ַמשָּ

 ".ֵמֶאְצְבעֹוֵתיֶכם׃
ֶכם׃  39" 00ובמתי  ֲעֵמִלים ְוַהְטעּוִנים ַוֲאִני ָאִניַח לָּ ַקְבלּו ֲעֵליֶכם  38ְפנּו ֵאַלי כָּל־הָּ

נָּו ּוְשַפל רּוַח ָאֹנִכי ּוִמְצאּו ַמְרגֹוַע ְלַנְפֹשֵתיֶכם׃  י ִכי ֻעלִ  21ֶאת־ֻעִלי ְוִלְמדּו ִמֶמִני ִכי־עָּ
ִאי׃  ".נִָּעים ְוַקל ַמשָּ



 264 

 
( המשא הוא משא החירות של האדם 0819-0891ואילו אצל ז'אן פול סארטר )

 והדמות שהוא מזדהה איתה הוא פרומתיאוס:
 91מתוך ספריית מט"ח:

כפילוסוף, סרטר הוא "אכסיסטנציאליסטי" מובהק; מפרשים נוטים לראות "
אבותיו הרוחניים. יחד עם זאת יש  ( אתKierkegaard( ובקירקגור )Hegelבהגל )

( יותר מאשר אל שני האחרים, Fichteמקום לטעון כי הוא קרוב ברוחו אל פיכטה )

כשהוא מטפל בבעית החירות בדרכים המזכירות מאד את אלה שבהן הלך פיכטה 
עצמו כאשר שיחרר מכל הגבלה את עמדתו של קנט בדבר כבודה היחיד במינו של 

בי סרטר, שהוא אתיאיסט, האדם הוא המעניק לעולם כל מה העשייה החופשית. לג
שנראה כמשמעות או סדר. במקומות מסויימים ביצירתו נראה כי מלהיבה אותו 

(, בתוך עולם שבו זיאוס איננו Prometheusדמות של אדם הדומה לפרומתיאוס )
זו בנמצא כדי לכבול אותו לסלע. משימתו של הפילוסוף )הקרובה בנידון זה מאד ל

לסייע בידי האדם להשתחרר באמצעות המחשבה מתוצאותיהם  -של הסופר( היא 
הדעת של אשליות מעין אלה. בהקשר זה ניתן להבחין בקרבה -המבלבלות ומסיחות

אנליסה. ברם, יש מקומות אחרים ביצירתו שבהם -מסויימת בין סרטר לבין הפסיכו

ונח על כתפי האדם, נדמה כי סרטר רואה את החירות הזאת כמשא אימתני המ
והאדם עצמו איננו יכול למצוא שום גורם חיצוני אשר יקל עליו את עולו של משא 

 ."זה
 

ואגב, מיתוס נוסף הקשור לכאן הוא מיתוס טנטלוס ובו עושה שימוש שלמה 
על טנטלוס נגזר  92."פרקים בתורת האישיות – גיורא שוהם בספרו "הליכי טנטלוס

כל ולמים שלידו וכך הוא גם האדם. בעוד פרויד דיבר שלא יוכל להגיע לעולם לאו
על המשיכה למוות, הטנטוס, שוהם מוסיף את הכיוון הנגדי, המשיכה לחזרה לרחם 

אך שאיפה זו נמנעת מן  - "מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני": 3איוב כט -
 האדם.

                                                 
91 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3334&kwd=49 
 , גומא ספרי מדע ומחקר, רקים בתורת האישיותפ –הליכי טנטלוס שוהם, שלמה גיורא,  92

 .0877צ`ריקובר, 
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 קון והתנ"ך: אמונה וידיעה
מהפכות את הספר "המבנה של  ( כתב0833-0886תומאס סמואל קון )

 מתוך ויקיפדיה: 93.מדעיות"

 
"לדעת קון, החינוך המדעי מנחיל לתלמידיו ידע שהקהילה המדעית צברה עד 

עובדה שיוצרת מחויבות עמוקה להשקפת עולם מסוימת ולעבודה  -פרדיגמה  -כה 
מדעית במסגרת השקפה זו. המחויבות מגדירה עבור המדען את הבעיות הזמינות 

חקר ואת טיב הפתרונות הקבילים, ולכן היא מרכיב יסודי של המדע. קון מתאר למ
בספרו את התהליך של שבירת פרדיגמות ואת התנאים לקיומו. הוא מראה כיצד 
מתרחשות "מהפכות מדעיות" ומהי השפעתן על התפתחות המדע. קון הוא 
של הפילוסוף הראשון שמתאר את המדע כפעילות קהילתית ולא כהתקדמות 

יחידים, כפי שטענו פילוסופים של המדע לפניו. לטענתו של קון, המבנה הקהילתי 
של המדע מסביר את תהליכי השכנוע בפרדיגמה ואת הדבקות בה, כמו גם חלק מן 

 התהליכים שמאפיינים מהפיכות מדעיות".
 
וך על המדע שיספק לנו אמיתות אפשר לסמ-צא מדברי קון הוא, כי איהיו

י מהפכה מדעית יכולה לטרוף את הקלפים ולהראות אמיתות מוחלטות, שהר
חדשות ולהפריך אמיתות ישנות. נראה, אם כך, שאנו מאמינים במדע יותר משאנו 

 יודעים אותו. 
לעומת זאת, דווקא בשטח שנהוג לזהותו עם אמונה אנו מוצאים דרישה 

 לידיעה:
 

ים בשמים ממעל "וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלה: 28דברים ד
 ועל הארץ מתחת אין עוד".

 
וכך פתח הרמב"ם את ספרו הגדול משנה תורה, הלכות יסודי התורה א, הלכה 

 א:

                                                 
על ידי יהודה מלצר  3119-בהוצאת מוסד ביאליק ומאוחר יותר ב 0877-תורגם לראשונה ב 93

 בהוצאת ידיעות ספרים.
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"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל 
 נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא ימצאו אלא מאמתת המצאו".

 
ר הוא משתמש בשורש אמ"ן דווקא: רמב"ם, ספר המצוות, אף כי במקום אח

מצוות עשה א': "מצוה א' היא הצווי אשר צוונו בהאמנת האלוהות, והוא שנאמין 
 שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאים והוא אמרו "אנכי ה' אלוקיך"".

 

 ובאמת, מהו ההבדל בין אמונה ידיעה?
אמונה משמעה היסמכות בפועל, הישענות  האמונה היא דרך חיים.אני אומר, כי 

על דבר. במובן זה לא צריך להכריע בין השתיים, אלא גם מה שאתה יודע בשכלך, 
, אתה צריך מאוחר יותר גם להאמין 3=323ואפילו תהיה זו נוסחה מתמטית כמו 

 .לבסס את חייך על ההנחה שזו אמת –בו, כלומר 
. המיני נקרא ידיעההרי גם המגע ידיעה יכולה להתפרש כחווייתית, שועוד, 

 ידיעה אינה אלא התאחדות עם הדבר הנודע.
 

על כל פנים, הידיעה התנ"כית אינה דומה, לדעתי, לידיעה המדעית, ואולי טוב 

 שכך.
 

 ."וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'" :33הושע ב -וכן נאמר 
 על פי רש"י:מצודת דוד מפרש 

 ה לדעת את ה' ר"ל אז תשיג השגה גדול -וידעת "
 ".בשכר האמונה שהאמנת בי -באמונה 

 
ועוד לסיום אעיר, כי אמנם גם לב מוזכר בפסוק למעלה, וכן המילה האנגלית 

Believe 'ואולי גם יש קשר לחיים  נגזרת מהמילה העברית 'בלב(– Live) אך ,
 במקרא הלב הוא גם מקום הרגשות וגם מקום המחשבות.
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 ת השיח אצל לוינס ובאיובוהתנ"ך: פילוסופיי לוינס
הוא פילוסוף יהודי צרפתי המדבר רבות על היחס  (0816-0889) עמנואל לוינס

אל האחר והאחריות כלפיו. המשפיעים על הגותו הם הפנומנולוגיה של הוסרל 
והאקזיסטנציאליזם של היידגר ואילו הוא שייך לפילוסופיה הדיאלוגית, כמטרימו 

ים מדברות בעד עצמן ומה שהן אומרות, שהרי האמירה מרטין בובר. לפי לוינס הפנ
לא תרצח! הפיכת הפנים האחרות למשהו מוכר  –הבסיסית היא מוסרית, הוא 

 94ידי הדיבור.-על -ידי אלימות -אם לא על –מתבצעת בעיקר 

אותם תימות עצמן מופיעות בספר איוב בשיחתו על שלושת רעיו, בה הוא רוצה 
  -ו, וכך הוא מתריס כלפיהם שהם יבינו משהו ביחס אלי

 
 איוב יג':

 הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה. 7"
 לאל תריבון. -הפניו תשאון אם 9 
 כהתל באנוש תהתלו בו. -יחקר אתכם אם-הטוב כי 8
 . "בסתר פנים תשאון-הוכח יוכיח אתכם אם 01
 

ם שלושת הרעי –כלומר, הוא רוצה שיחסם כלפיו יהיה אמיתי ולא חנף. ועוד 
מתייחסים אליו כאל 'מקרה' ומשווים אותו למקרים דומים עליהם למדו ובכך הם 

כן הם -הופכים את אחרות מצבו כביכול למוכרת, אלא שאין זו הדרך הנכונה ועל
  -מוכחים בסופו של דבר בידי האל. וכך אומר להם איוב 

 "זה עשר פעמים תכלימוני לא תבשו תהכרו לי".: 2איוב יט
תתנכרו לי, כמעט באופן בו יוסף התנכר לאחיו לפני שהכירם  – הפסוק מתפרש

 והם אותו. אכן, מה שהתבקש פה זו הקשבה אמיתית. 
 

                                                 
 :בראיון בהירה בצורה ראה 94

 עם בשיתוף, מאיר אפרים מצרפתית תרגם, נמו פיליפ עם שיחות:  והאינסופי אתיקה, עמנואל, לוינס
 .ה"תשנ, ירושלים, העברית האוניברסיטה, מאגנס ל"י ש"ע ספרים הוצאת:  ירושלים, ראם שמואל
 :המרכזי בספרו מעורפלת ובצורה
 הוצאת:  ירושלים, איילון רמה: מצרפתית, החיצוניות על מסה:  ואינסוף כוליות, עמנואל, לוינס
 .3101 ע"תש ,העברית האוניברסיטה, מאגנס ל"י ש"ע ספרים
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ואגב, באופן מוזר הפילוסופיה של לוינס משתקפת הרבה בכפלי משמעות 
שבשפה העברית, כך האחריות כלפי האחר )אותו שורש(, כך בפנים המעידות על 

 היא בעצם תוצאה של אילמות.הפנימיות וכך באלימות ש
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 והתנ"ך: טומאת הלידה, מצורע  פוקו
"דבר אל בני ישראל לאמור אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי 

 (. 3" )ויקרא, יב', נדת דותה תטמא
מדוע בכלל נטמאת האישה היולדת והרי טומאה זה דבר  -נשאלות השאלות 

 -ובר על יצירתם של חיים חדשים? ועוד כלל מיוחס למת ואילו כאן מד-שבדרך
מדוע  -מדוע ביולדה נקבה היא נטמאת כפליים בזמן מאשר בלידתה זכר? ועוד 

ולא הרופא או  -כמו גם על טהרתו של המצורע  -הכהן הוא זה האחראי על טהרתה 

החכם, אף כי תפקיד הכהנים היה מורכב בימים ההם וכלל גם את הוראת העם 
 ם שונים? בעניינים תורניי

נראה שאת התשובות לכך נוכל למצוא רק אם נפנה את מבטנו אל כיוון מפתיע 
 -הגותו של הפילוסוף הצרפתי בן שנות השישים של המאה העשרים  -ובלתי צפוי 
"תולדות המיניות, הרצון  -. ופוקו זה טוען, בספרו (0836-0893) מישל פוקו

תי ואינה יכולה להיות מובנת כי המיניות היא חלק ממערך כוח חבר 95,לדעת"
מחוצה לו. ישנו קשר בין ידע וכוח ובין שניהם לבין ההתענגות, כשהכול מובן 
במונחים פוליטיים, במובן הרחב של המילה. מהסתכלות זו נקל יהיה עלינו להבין 
מדוע האישה נטמאת בלידתה, שכן הלידה מסמנת את היותם של יחסי המין 

ירותיהם, ועל כך מוכל מערך הכוח החברתי, האוסר, או המוקדמים יותר, שכן היא פ
לפחות שם בתוך מסגרת. ומסיבה זו גם הטומאה בלידת נקבה מוכפלת, שכן האישה 

האישה היא  -יותר מתקשרת בחברה עם מיניות. במינוח דתי נאמר זאת כך 
הראשונה שחטאה בעץ הדעת טוב ורע ואילו חטא הגבר הוא רק שני במעלה. ואת 

"הן בעוון חוללתי  -בין הלידה לחטא ולמיניות בכלל אנו רואים בפסוק הקשר 
 (. 7)תהילים, נא', ובחטא יחמתני אמי" 

ואגב, כן נמצא קשר בין פוקו ובין המשך פרשתנו, שכן המשך פרשתנו מדברת 
 ,96"תולדות השיגעון בעידן התבונה" -מענייני מצורע ולפוקו יש ספר אחר שנקרא 

ת לחולי הנפש, שהרי הם כמצורעים לכל דבר ועניין. גם הפרשה בו הוא דן במוסדו
דנה בנושא שקשור לעניין זה, שכן שם מועלה  -'אחרי מות'  -שאחרי 'מצורע' 

השעיר לעזאזל. ואף דמיון אחר  -המושג, שגם לו יש משמעות מודרנית, הרי הוא 

                                                 
 .0886, המאוחד הקיבוץ: אביב-תל, לדעת הרצון – המיניות תולדות, מישל, פוקו 95
 .0896, כתר:  ירושלים, אמיר אהרן: עברית, התבונה בעידן השגעון תולדות, מישל, פוקו 96
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וכן במצורע יש שתי ציפורים, כשהאחת נשחתת והאחרת משולחת,  -יש כאן 
ונדון בהם  -השעיר לעזאזל יש שעיר אחד לעזאזל ואילו השני מוקרב במקדש 

במקומם. וזהו למה הכוהנים הם אלה האמונים על דברים אלה, כי זהו שדה הכוח 
 טומאה וטהרה. –והוא המכונה הלשון הימים ההם 

הוא מעלה בעיקר דבריו את רעיון 'הכוח'  -ועוד הערה על פוקו צריך לומר 
פי, המנותק מכל מוסדות הכוח הארציים, שיש לו מטרות, אך שאין לייחסם האמור

ותיאור זה כבר מתקרב לתיאור הדתי של פני  -לסובייקט אינדיבידואלי מסוים 

המציאות, בנתקו את התופעה מהגורמים הארציים שלה ובנותנו לה תכונות וקיימות 
דרנית, החורגת מן מו-ממשית אך לא אנושית. וזה מתחבר בכלל למחשבה הפוסט

התבוניות הרגילה שהכרנו, שלפי דעתי מובילה בקו ישר לדת ולאמונה. במונחים 
'חלל הפנוי' ששם יש שאלות, ועזיבת הקרקע -של ר' נחמן מברסלב, זוהי כניסה ל

המוצקה אך האשלייתית שהכרנו, אלא שזו טרם הכניסה למימד האמונה הנוסף 
 המתבקש. 
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 כתכונה אלוהית והדקונסטוקציה של דרידה והתנ"ך: מקשה אחת דרידה
"וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר 

 (. 3)במדבר, ח',  הראה ה' את משה כן עשה את המנורה"
"מקשה. לשון דא לדא נקשן, עשת של ככר זהב היתה, ומקיש  -מפרש רש"י 

נעשית איברים איברים על ידי בקורנס וחותך בכשיל לפשט איבריה כתקונן, ולא 
חבור". ואנו נאמר, כי מקשה היא גם מלשון חיבור, וכן אנו מוצאים 'מקשת 

"כן עשה את המנורה. מי שעשאה. ומדרש  -אבטיחים', למשל. ועוד מפרש רש"י 

אגדה על ידי הקב"ה נעשית מאליה". גם על השלהבת הוא אומר שהייתה "עולה 
 מאליה". 

-ה עשויה מקשה אחת. זאת בניגוד למה שבנוי חלקיםהמנורה, אם כך, הית
שוב  -חלקים. ומה התועלת והיתרון בבניה מסוג זה? אנו נענה על שאלה זו 

מנקודת ראותה של ההגות המודרנית: כוונתי להגותו של הפילוסוף  -במסגרת זו 
פי הפשט המילולי פירוק של -זא'ק דרידה סביב המושג 'דקוסטרוקציה', שזה על

 97.למילים. אך המושג הוא מסובך הרבה יותר ונכתבו ספרים שלמים עליו הטקסט
סטרוקטורליסית, כשהסטרוקטורליזם בחן -זו גישה פוסט -ובכל אופן נרחיב מעט 

את המרקמים השונים של הטסקט, אך כמכלול שלם, ואילו כאן יש קריאה זהירה 

ת, אשר פועלת נגד מודרני-שלב אחרי שלב, תוך קבלת התרשמות, וזוהי גישה פוסט
יתר. זהו ניתוח המפרק את הטקסט ומציג את -מחשבה כבעלת זכות-העמדת השפה

ההבדל שבין הטקסט ובין עצמו. זו קריאה ביקורתית היוצאת נגד הטענה לשליטה 
פני אחרת. כנגד הגישה הזו תבוא הגישה -משמעית של צורת סימון אחת על-חד

כל -אחד שלם וכי השלם הוא יותר מסך האומרת, כי את הטקסט יש לקרוא כמכלול
מרכיביו. אם הגישה הראשונה היא חילונית יותר, הרי שזו היא דתית יותר והוא 

ידי הקב"ה עצמו. הגישה הראשונה -שאמר מדרש האגדה, שנעשתה המנורה על
תשלול זאת כמיתוס מודרניסטי חסר כיסוי ואנכרוניסטי. אבל העימות בין שתי 

 -ף. והוא תקף גם לגבי מה שאני כותב כאן באופן כללי, כלומר גישות אלה עדיין תק
זאת ניסיתי לעשות -זהו ניתוח פרמטרי של התנ"ך ואין לו מרכז אחד ברור מכונן )

במקום אחר(, כשיש לך המעלות שלו, אך גם החסרונות, ואין לשכוח עובדה זו 

                                                 
[: אביב-תל, ]מרמלשטיין צבי: מאנגלית, ולמעשה להלכה:  דקונסטרוקציה, כריסטופר, נוריס 97

 .0899 ח"תשמ, הצעיר השומר הארצי הקיבוץ, ועליםפ ספרית
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על כל פנים זו בשום פנים. הגישה העדיפה יותר והשלמה יותר, על פי דעתי, היא 
מקשה  -שיש לה מרכז אחד ורעיון אחד כללי בסיסי. וזה מה שנאמר על המנורה 

אפשר להפריד אותה לחלקיה, כשם שהתורה היא בעצם מקשה אחת -אחת, שאי
היתכנות שבגריעה מהמקור -וכשם שכל דבר אלוהי הוא כזה. דוגמא נוספת לאי
רוח ממשה לשבעים הזקנים, האלוהי ניתנת לנו בהמשך הפרשה, כאשר מואצלת ה

 אך אין זה אומר שהיא פוחתת ממנו עצמו, אלא זה כמו להעביר אש מאש.  
 -ומעניין לעניין, כתבתי את זה פעם בפירוט ועתה רק אזכיר את זה בכלליות 

"מי יתן  -בפרשה מסורטטים לנו הגבולות של חופש הביטוי: מצד אחד, משה אומר 
(, כך שבהתערות הרוח יש חופש מלא, ומצד 38', )במדבר, יא כל עם ה' נביאים"
על שדברה לשון הרע נגד משה, כך  -כך זה מופיע -מיד אחר -שני, מרים נענשת 

 וניתן ללמוד מזה גם לחברה המודרנית שלנו. -שבמקרים כאלה אין כל זכות ביטוי 
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 שונות
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 פמיניזם והתנ"ך: ערך האישה מול הגבר

א נרחב ואין בכוונתי או באפשרותי למצות אותו ההגות הפמיניסטית הינה נוש
מהותיים מובחנים, אך אנו כאן -פה. רגילים לחלקה לשלושה שלבים היסטוריים

השוואת ערכה של האישה לזה של הגבר  –נתייחס למכנה המשותף של כולם והוא 
 בחברה. 
 

 נשאל איפה עומד התנ"ך ביחס להגות הפמיניסטית?

ם מורכב. בהגדרת היסוד האישה מושוות לגבר חס התנ"ך לנשיונאמר, כי י
 לגמרי, שהרי נאמר:

"ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר : 37בראשית א
 ונקבה ברא אתם".

 ולעיתים האישה עומדת אף מעל הגבר, כמו בכתוב:
"ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך : 03בראשית כא
 ר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע".כל אשר תאמ

 וכן מסופר לנו על נשים דגולות, כגון הנביאות יוכבד ודבורה.
 

ואולם, ישנו מקום אחד בתנ"ך שמדבר ישירות על 'ערך' בהפרדה בין זכר ונקבה 
 כן רצוי שנעיין בו:-ועל
 

 ויקרא כז:
אלהם איש כי יפלא בני ישראל ואמרת -דבר אל 3משה לאמר. -וידבר יהוה אל 0

ששים שנה -והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן 2נדר בערכך נפשת ליהוה. 
נקבה הוא והיה ערכך שלשים -ואם 3והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש. 

עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים -חמש שנים ועד בן-ואם מבן 9שקל. 

חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה -בן חדש ועד-ואם מבן 6ולנקבה עשרת שקלים. 
-ששים שנה ומעלה אם-ואם מבן 7שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף. 

מך הוא מערכך -ואם 9זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים. 
 פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן.-והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על
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הנקבות פחות מ'ערך' הגברים, האם זה אומר שהתורה  לפי הכתוב הזה 'ערך'
 שוביניסטית, מה דעתכם?
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 מדיטציה ויהדות 

 מה הקשר והיחס בין המדיטציה, כפי שאנו מכירים אותה, והיהדות? 
קראתי פעם על יהודי אחד, שהמציא שיטה מדיטטיבית יהודית, שנקראת 

(, כשמשולב 9לים, טז', )תהי "שויתי ה' לנגדי תמיד" –"שויתי", על שם הפסוק 
 בזה שם האל המזרחי "שיווה". 

ובאמת, מדיטציה מתקשרת לנו קודם כל לתפילה פשוטה, שאף היא דורשת 
שזה  –התרכזות והתכוונות, גם אם אין אנו מקובלים, המכוונים כוונות מיוחדות 

 עוד נדבך מדיטטיבי, אפשר לומר. 
"ויצעקו בני ישראל אל ה'"  –וכן אנו מוצאים בפרשת השבוע "בשלח", לפסוק 

"תפשו אמנות אבותם. באברהם הוא אומר )בראשית  –)שמות, יד', י'(, מפרש רש"י 
יט( אל המקום אשר עמד שם. ביצחק )שם כד( לשוח בשדה. ביעקב )שם כח( ויפגע 
במקום". ואלו הן תפילות שחרית, מנחה וערבית, שתיקנו האבות, על פי הסבר 

 חז"ל. 
רק האבות התפללו ומוצאים אנו תפילות משמעותיות גם אצל  אך כמובן, לא
 אנשים אחרים: 

 –על חזקיה, לאחר ששמע את בשורת מותו המתקרב מהנביא ישעיה, נאמר 

 שנים לחייו.  09(, אז גם הוסיפו לו 2)ישעיה, לח',  "ויבך חזקיה בכי גדול"
ונשו, כשאליהו מבשר לאחאב את ע –ועוד תפילה, שהכתוב אומר שנענתה 

"ויהי כשמע אחאב את הדברים האלה ויקרע בגדיו וישם שק על בשרו  –נכתב 
 –)מלכים א', כא', כז'(. ואכן משתנה גזר דינו, ככתוב  ויצום וישכב בשק ויהלך אט"

"הראית כי נכנע אחאב מלפני יען כי נכנע מלפני לא אבי הרעה בימיו בימי בנו אביא 
 (. 38)שם,  הרעה על ביתו"

וחנה " –אפשר בלעדיה היא תפילת חנה, עליה נאמר -פילה שנענתה ואיועוד ת
היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשיכורה" 

 )שמואל א', א', יג'(. 
מה שמראה לנו, שהתכוונות אמיתית יכולה לשנות את המציאות, ואנחנו לא 

 צריכים את הספר "הסוד" כדי לדעת את זה. 
ב לתפילה הוא הצום; גם כאן מושג אפקט על האדם בכללותו, בגופו וקרו

"לך כנוס את כל  –ובנפשו. דוגמא לכך אנו מוצאים באסתר בציוויה את מרדכי 
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היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה 
 )אסתר, ד', טז'(.  ויום"

דנו, ועל כן עלינו עתה למצוא את כל אלה נכונים, אך בכך אנו מתרחקים מיע
המקור הקרוב ביותר למדיטציה, התכוונות רוחנית זו, בתנ"ך. ואת המקור הזה אנו 
 –מוצאים בניגון, המופיע שתי פעמים בתנ"ך; פעם אחת בעצה שקיבל שאול המלך 

"יאמר נא אדננו עבדיך לפניך יבקשו איש יודע מנגן בכנור והיה בהיות עליך רוח 
)שמואל א', טז', טז'(, ופעם אחת בכתוב המדבר  ונגן בידו וטוב לך" אלהים רעה

)מלכים ב',  "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'" –באלישע הנביא 
 ג', טו'(. 

את הצירוף של השראה רוחנית ונגינה אנו מוצאים גם במדיטציה המזרחית, 
אים אותה בבית המקדש, בה שולבה אנו מוצ –בסוגים מסוימים שלה. ובתנ"ך עוד 

גם  –התפילה, מלבד הקרבת הקורבנות, במוסיקת הלויים ובהקטרת קטורת הסמים 
 כן פרקטיקה מזרחית נפוצה. 

ואולם, את הרעיון של המדיטציה והשקט אין אנו מוצאים רק פה, אלא ניתן 
 למצוא אותו אף במקומות נוספים בתנ"ך: 
 "קול דממה דקה"-תגלה לאליהו דווקא בכך, למשל, אנו קוראים כי ה' מ

)מלכים א', יט', יב'( ולא ברוח, ברעש, או באש, כפי שהיינו עשויים לחשוב אולי. 
 ? יתכן. אלפאהאם כוונת הכתוב פה היא לגלי ה

"כל  –ועוד אנו קוראים תיאור ממש בעל אוריינטאציה של מדיטציה בקהלת 
ין לראות ולא תמלא אוזן משמוע" הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע ע

)קהלת, א', ח'(. נשמע ממש כמו הנחיות לשקיעה במדיטציה. מה גם שההצהרה 
העודף של המחשבות המיותרות, ממש -)שם, ב'( מורידה את כל הסרח "הכול הבל"

 כפרקטיקה המדוברת. 
)קהלת,  "טוב מלוא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח" –ועוד אנו מוצאים 

 מאליה, אך הנה מתברר שלא כך הוא. -ו'(. זה נראה כאילו זו אמירה מובנת ד',
וכחלק מפיאור השקט וחוסר המלל הוא מתאר גם את האדם בעל החכמה, כמו 

גם אויל מחריש " –"סייג לחכמה שתיקה", או במקורו התנ"כי  –בפתגם החז"לי 
 )משלי, יז', כח'(.  חכם יחשב אטם שפתיו נבון"

טוב ויפה, אלא שבדיקה קפדנית יותר תגלה, שעיקר יחסו של  עד כאן הכול
כבעל ערך ביחס למשהו אחר  –התנ"ך לשקט ולמנוחה הוא פונקציונאלי, כלומר 
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"אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו  –ולא כשלעצמו. כך אנו מוצאים בישעיה 
כאן  המנוחה –)ישעיה, כח', יב'(. כלומר  לעייף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע"

"מתוקה שנת העובד אם מעט  –היא מיועדת לעייף בלבד. וכן אנו מוצאים בקהלת 
 )קהלת, ה', יא'(.  ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון"

יתרה מזאת, בישעיה, לאחר שהוא מונה רשימת אלילים ארוכה, הוא מסיים במה 
לכם מן האדם אשר  "חדלו –שנראה האליל האחרון והוא האדם עצמו, ואומר 

-)ישעיה, ב', כב'(. אם נחליף את המילה נשמה בנשמה באפו כי במה נחשב הוא" 

מדיטציונית. ואף על פי שאפשר לראות אמירה -נשימה ממש נראה פה אמירה אנטי
בודהיזם המזרחי. ואל נתפלא כי אנו מגיעים -זו כמבטלת האגו, כבמסורת הזן

המזרח, שהן דתות אליליות מובהקות, ועל  לאלילות, שהרי המדיטציה באה מדתות
 כן יש עלינו להשתמש בזהירות יתרה. 

"וייצר ה' אלהים את  –אבל כתוב זה גם מפנה אותנו לכתוב אחר, מהבריאה 
)בראשית, ב', האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" 

ריאתו הראשונית של האדם, הנשמה, או הנשימה, היא ממש מאבני ב –ז'(. כלומר 
ידי הנביא, כי נחדל מן האדם אשר -היא המסד. מדוע זה אפוא מבקש מאתנו ה' על

נו. יעינ לנגדנשמה באפו? אין זאת אלא שמבקש הוא מאתנו, כי נשים את ה' עצמו 

כך גם, אין מטרתנו לדעת את עצמנו, כפי שהיא אצל היוונים, אלא לדעת את ה', 
 צמנו. וממילא, דרכו, את ע

"סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת  –או כמו שאומר קהלת בסוף ספרו 
 )קהלת, יב', יג'(.  מצותיו שמור כי זה כל האדם"

וזאת אנו מוצאים  –לסיום, לא נותר לנו אלא להציע מדיטציה ברוח היהדות 
ד "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגי –בתהילים יט', כל המזמור, בו נאמר 

"אין אמר  –כך -(, ואף את אלמנט השקט אנו מוצאים שם מיד אחר3)שם,  הרקיע"
(, אך בתוך שקט זה יש קול חזק מאוד, הוא 3)שם,  ואין דברים בלי נשמע קולם"

"בכל  –הקול הפנימי, כמו שהוא גם הקול החיצוני, ודרכו מתגלה, בין היתר, האל 
 (. 9)שם,  הארץ יצא קום וגו'"
-לסוג של מדיטציה אנו מוצאים בהמשך היהדות, ב אפשרות אחרת

"התבודדות" של ר' נחמן מברסלב, או כפי שמתאר אותה ארז משה דורון בחוברת 
כפי שמביא אותה אחד,  -"דבר עם אלוהים". אם לפי המדיטציה בנוסח קרישנה 

ההנחיה היא לומר "הרי קרישנה הרי רמה" באופן  –שאינני זוכר את שמו כרגע 
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"ריבונו של עולם", או  –הרי כאן ההנחיה היא לומר כמנטרה את הביטוי חוזר, 
 98כיוצא בזה.

                                                 
 ראה להרחבה: 98

 אביב: חכמת הלב, תשנ"ח.-קפלן, אריה, מדיטציה יהודית, תל
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 על הבריאה בצלם

 
 99על הבריאה בצלם )רעיונות מתוך ספרי "יסודות הבניין" ופיתוחם(

 
 :צלם חיובי

 

"ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר : 37. בראשית א0

 "ונקבה ברא אתם
"שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את : 6טשית . ברא3
 "האדם
"ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את : 2הבראשית . 2

 "שמו שת
 ""כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה: 31. תהלים עג3
 

 :צלם שלילי
 

י "אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מ: 7. תהלים לט0
 "אספם

"אנתה מלכא חזה הוית ואלו צלם חד שגיא צלמא דכן רב וזיוה  :20. דניאל ב3
 "יתיר קאם לקבלך ורוה דחיל

"בעדנא די תשמעון קל קרנא משרוקיתא קיתרוס סבכא פסנתרין : 9. דניאל ג2
 "סומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא

בל דנה בה זמנא כדי שמעין כל עממיא קל קרנא משרוקיתא "כל ק: 7. דניאל ג3
קיתרס שבכא פסנטרין וכל זני זמרא נפלין כל עממיא אמיא ולשניא סגדין לצלם 

 "דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא

                                                 
  :ראה99

http://www.tapuz.co.il/blog/userblog.asp?Blogid=130531&r=1 

http://www.booknet.co.il/prodtxt.asp?id=49186&perur=2&t=313&c=645 
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"אנתה מלכא שמת טעם די כל אנש די ישמע קל קרנא משרקיתא : 01. דניאל ג9
 "יפל ויסגד לצלם דהבאקיתרס שבכא פסנתרין וסיפניה וכל זני זמרא 

"איתי גברין יהודאין די מנית יתהון על עבידת מדינת בבל שדרך : 03. דניאל ג6
מישך ועבד נגו גבריא אלך לא שמו עליך מלכא טעם לאלהיך לא פלחין ולצלם 

 "דהבא די הקימת לא סגדין
"ענה נבכדנצר ואמר להון הצדא שדרך מישך ועבד נגו לאלהי לא : 03. דניאל ג7
 "תיכון פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא סגדיןאי

"והן לא ידיע להוא לך מלכא די לאלהיך לא איתינא פלחין  :09. דניאל ג9
 "ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד

"באדין נבוכדנצר התמלי חמא וצלם אנפוהי אשתנו על שדרך : 08. דניאל ג8
 "למזיהמישך ועבד נגו ענה ואמר למזא לאתונא חד שבעה על די חזה 

"והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל : 93. במדבר לג01
 "משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו

"ועשיתם צלמי עפליכם וצלמי עכבריכם המשחיתם את הארץ : 9. שמואל א ו00
 "ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם

"וישמו את ארון ה' אל העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב  :00. שמואל א ו03

 "ואת צלמי טחריהם
"ויבאו כל עם הארץ בית הבעל ויתצהו את מזבחתו ואת : 09. מלכים ב יא02

צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדות על 
 "'בית ה
לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על  "וצבי עדיו: 31. יחזקאל ז03

 "כן נתתיו להם לנדה
"ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי לך : 07. יחזקאל טז09

 "צלמי זכר ותזני בם

"ותוסף אל תזנותיה ותרא אנשי מחקה על הקיר צלמי : 03. יחזקאל כג06
 "כשדיים חקקים בששר

סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם  "ונשאתם את: 36. עמוס ה07
 "אשר עשיתם לכם

"ויבאו כל העם בית הבעל ויתצהו ואת מזבחתיו ואת : 07. דברי הימים ב כג09
 "צלמיו שברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות
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"אנתה מלכא חזה הוית ואלו צלם חד שגיא צלמא דכן רב וזיוה : 20. דניאל ב08
 "ורוה דחיליתיר קאם לקבלך 

"הוא צלמא ראשה די דהב טב חדוהי ודרעוהי די כסף מעוהי : 23. דניאל ב31
 "וירכתה די נחש

"חזה הוית עד די התגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא על  :23. דניאל ב30
 "רגלוהי די פרזלא וחספא והדקת המון

ו כעור "באדין דקו כחדה פרזלא חספא נחשא כספא ודהבא והו: 29. דניאל ב33

מן אדרי קיט ונשא המון רוחא וכל אתר לא השתכח להון ואבנא די מחת לצלמא 
 "הות לטור רב ומלת כל ארעא

"ונבוכדנצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא סגניא ופחותא : 3. דניאל ג32
אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא למתא לחנכת צלמא די הקים 

 "נבוכדנצר מלכא
"באדין מתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא : 2יאל ג. דנ33

דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא וקאמין 
 "לקבל צלמא די הקים נבוכדנצר

"כען הן איתיכון עתידין די בעדנא די תשמעון קל קרנא : 09. דניאל ג39

מפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלמא די משרוקיתא קיתרס שבכא פסנתרין וסו
עבדת והן לא תסגדון בה שעתה תתרמון לגוא אתון נורא יקדתא ומן הוא אלה די 

 "ישיזבנכון מן ידי
 

 :ספר בראשית
ַמִים, ם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרדּו ִבְדַגת ַהיָּם ּוְבעֹוף ַהשָּ  כו ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים, ַנֲעֶשה ָאדָּ

ה ּוְבכָּל ָאֶרץ, ּוְבכָּל -ּוַבְבֵהמָּ ֹרֵמש ַעל -הָּ ֶרֶמש, הָּ א ֱאֹלִהים ֶאת -הָּ ָאֶרץ. כז ַוִיְברָּ ם  -הָּ ָאדָּ הָּ
ם, ֱאֹלִהים,  ֶרְך ֹאתָּ ם. כח ַוְיבָּ א ֹאתָּ רָּ ה, בָּ ר ּוְנֵקבָּ כָּ א ֹאתֹו: זָּ רָּ ְבַצְלמֹו, ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים בָּ

ֶהם ֱאֹלִהים, ְפרּו ּוְרבּו ; ּוְרדּו ִבְדַגת ַהיָּם, ּוְבעֹוף  -ּוִמְלאּו ֶאת ַוֹיאֶמר לָּ ָאֶרץ, ְוִכְבֻשהָּ הָּ
ַמִים, ּוְבכָּל ֹרֶמֶשת ַעל -ַהשָּ ֶכם ֶאת -ַחיָּה, הָּ ָאֶרץ. כט ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים, ִהֵנה נַָּתִתי לָּ  -כָּל -הָּ

ָאֶרץ, ְוֶאת -ְפֵני כָּל-ֵעֶשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל  ֵעץ אֲ  -כָּל -הָּ ַרע:,  -בֹו ְפִרי -ֶשרהָּ ֵעץ, ֹזֵרַע זָּ
ה. ל ּוְלכָּל  ֶכם ִיְהֶיה, ְלָאְכלָּ ָאֶרץ ּוְלכָּל-לָּ ַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמש ַעל -ַחַית הָּ ָאֶרץ,  -עֹוף ַהשָּ הָּ

ה ַוְיִהי -כָּל -בֹו ֶנֶפש ַחיָּה, ֶאת -ֲאֶשר  -כָּל -ֵכן. לא ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת -ֶיֶרק ֵעֶשב, ְלָאְכלָּ
ה, ְוִהֵנה שָּ  .ֹבֶקר, יֹום ַהִשִשי -ֶעֶרב ַוְיִהי -טֹוב ְמֹאד; ַוְיִהי -ֲאֶשר עָּ
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 לא(.-)בראשית, פרק א, פסוקים כו
 

מה המשמעות של דבר זה? זה מה  –כתוב שהאדם נברא בצלם אלוהים 
 .שבכוונתנו לברר

זה , "נפש חיה"הבריאה בצלם מיוחדת לאדם, בעוד גם לבהמה נאמר כי יש לה 
 .אם כך מותר האדם מן הבהמה

צלם קרוב לצל וצל הוא היטל  –נבחן את המילה ראשית מבחינה לשונית 

את תווי המתאר הכלליים שלו. מכך  מעצם מסוים במגעו עם האור, הנותן המתקבל
 .מתברר, שצלם כנראה הוא העתקה של תכונות מסוימות מדבר ולא את כולו

 ?באדםמהן התכונות של אלוהים המועתקות 
לאדם ניתנה היכולת לרדות ולמשול בבעלי החיים,  –כפי שנאמר מיד בהמשך 

כלומר הוא נעלה מהם. יכולת השליטה בטבע והנהגתו מאפיינת אפוא את האדם 
 .כמו את אלוהים

ידי כך -נוכל אם כך להמשיך ולהתחקות אחר הטבע של הצלם המדובר על
 .לנו בעולם המעשה שנראה במה מתעלה האדם על הבהמה, כפי שמתגלה

ראשית, כמובן, האדם ניחן ביכולת הדיבור. גם החיות מתקשרות ביניהן, אך 

יכולת הדיבור הסמלי של האדם היא מפותחת בהרבה. יכולת זו נגזרת משכלו 
המפותח יותר. שכל זה מאפשר לאדם גם ליצור כלים, כפי שכמה כבר אבחנו, אף כי 

בכלי, במובן של אמצעי הייצור, היא מה  אפשר להעמיד קביעה זו בספק. השליטה
שמוביל לשליטה ולמעמד לפי מרקס. גם בקבלה ישנו מינוח של כלים ואורות. 
ישעיה מדבר על הפיכת כלי הנשק לכלי עבודה בחזון השלום העולמי שלו. ואולי 
חזון עדיף הוא הימנעות מכלים בכלל, אלא לראות את הדבר כשלעצמו, כפי שמכנה 

 .לקלוט אותו בצורה בלתי אמצעית, אם הדבר כלל יתכן –כלומר אותו קאנט, 
 ?אלוהים של האדם-האם, אם כך, השכל הוא צלם

ניסו לומר לנו שכך  08-וה 09-הנאורות וההשכלה, שפרחו במיוחד במאות ה
קם פרויד ולימד אותנו שהאדם מופעל בעצם  31-הוא. אך אז, בראשית המאה ה
שת המים. ואמנם קם אחריו יונג, שטען כי מה מיצרים ולא מתבונה. זה קו פר

 .שמפעיל את האדם אלו תכנים רוחניים אוניברסאליים
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בעוד צד אחד תומך באמירה כי האדם נברא בצלם אלוהים הצד השני תומך 
באמירה כי האדם מעפר בא והוא עפר ואפר. מסופר על רב כלשהו שבשני כיסיו היו 

 .ר מאלו שהובאו, לשימוש במקרים שוניםשני פתקים, כשבכל אחד כתוב פסוק אח
אם כך צד אחד בעד הרוח וצד אחד בעד החומר, ואולם גם המציאות לימדה 
אותנו שאין להסתמך על התבונה בלבד וכוונתי לעלייתם של משטרים כדוגמת 

כביכול והקומוניזם הסטליניסטי הרצחני, -הנאציזם בגרמניה התרבותית והנאורה
 .נית של מרקסהמבוסס על הגותו התבו

התנערה מפרויקט התבונה  31-ואכן, ההגות הפוסטמודרנית של סוף המאה ה
 .שקדם לה ונשארה... ובכן... בלי כלום

במסורת היהודית, מי שטען לזהות הצלם עם התבונה היה הרמב"ם הרציונליסט. 
"מאן דנפח  –כנגדו, המקובלים פנו לפירוש מיסטי יותר של הכתוב והם אומרים 

 .יש חלק מרוח האלוהים באדם –מי שנפח מעצמו נפח, כלומר  –ה נפח" מדילי
 

 מקור לרמב"ם )שלא במורה נבוכים(:
 הרמב"ם

האל. והדעת היתרה המצויה בנפשו של  ]ח[ נפש כל בשר, היא צורתו שנתן לו

אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו; ועל צורה זו נאמר בתורה "נעשה אדם 
א, כו(, כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומֶשגת הדעות  בצלמנו כדמותנו" )בראשית

שאין להם גולם, עד שיידמה להן. ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים, שהיא 
 .הפה והחוטם והלסתות ושאר רושם הגוף, שזו תואר שמה

טו ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה, שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש 
א צורת הנפש, ובצורת הנפש הכתוב מדבר. ופעמים שהי--ומהרהר. אלא הדעה

רבות, תיקרא זו הצורה נפש ורוח; ולפיכך צריך להיזהר בשמות, שלא תטעה: וכל 
 .שם ושם, יילמד מעניינו

טז ]ט[ אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות, כדי שתיפרד להם, ואינה 
וף; אלא מאת ה', מכוח הנשמה, עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לג

מן השמיים היא. לפיכך כשייפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות, ותאבד הנשמה 
מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה, לא תיכרת הצורה 

אלא יודעת ומֶשגת הדעות הפרודות מן --הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה
לעולם, ולעולמי עולמים. הוא שאמר שלמה  הגלמים, ויודעת בורא הכול, ועומדת
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בחכמתו, "'וישוב העפר על הארץ, כשהיה; והרוח תשוב, אל האלוהים אשר נתנה"' 
 )קוהלת יב, ז(.

 )רמב"ם, משנה תורה, הלכות יסודי התורה פרק ד(.
 

 .והמדרש אכן מפריד בין החלק התחתון באדם לחלקו העליון
 :מקור למדרש
 :בראשית רבה

 :בר נחמיה בשם רבי חנינא בר יצחק, ורבנן בשם רבי אליעזררבי יהושע 
 .ברא בו ד' בריות מלמעלן וד' מלמטן

 .אוכל ושותה כבהמה, פרה ורבה כבהמה, מטיל גללים כבהמה, ומת כבהמה
 :מלמעלה

 ,עומד כמלאכי השרת
 ,מדבר ומבין ורואה כמלאכי השרת

 .ובהמה אינה רואה אתמהא?! אלא, זה מצדד
אמר בשם רבי אחא: העליונים נבראו בצלם ובדמות ואינן פרין רבי תפדויי 

 .ורבין, והתחתונים פרין ורבין ולא נבראו בצלם ודמות

אמר הקדוש ברוך הוא: הרי אני בורא אותו בצלם ובדמות מן העליונים, פרה 
 .ורבה מן התחתונים

א אמר רבי תפדויי בשם רבי אחא: אמר הקב"ה: אם אני בוראו מן העליונים הו
חי ואינו מת, מן התחתונים הוא מת ואינו חי, אלא, הריני בוראו מאלו ומאלו, ואם 

 :יחטא ימות ואם לאו יחיה
 .)מדרש בראשית רבה, פרשה ח, פסקה יא(

 
 :מקור נוסף

לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת )מישראל( מעלה עליו 
ש אחת )מישראל(, מעלה עליו הכתוב, כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפ

הכתוב, כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו: אבא 
גדול מאביך: ושלא יהו המינין אומרים: הרבה רשויות בשמיים. ולהגיד גדולתו של 
הקדוש ברוך הוא; שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה לזה, 
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קדוש ברוך הוא טבע כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ומלך מלכי המלכים ה
 .ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חיב לומר: בשבילי נברא העולם

 .))משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד, משנה ה
 

יחד, כשהם אף משפיעים זה על זה -האמת היא, שהאדם בנוי מחומר ורוח גם
ופיזית של האדם. הצלם הוא, אם כך, כל והשפעה הדדית זו מכונה הבעיה הפסיכ

למשל  –כל מה שבו מובדל האדם מן הבהמה  –מה שמושך לכיוון הרוח, כלומר 

האמנות, כמו גם האומנות ועוד. לעומת זאת, מה שמשותף בינו ובין החיה אינו 
 קשור לצלם, כדוגמת המלחמות, למשל.

 .או הגוףואכן, בקבלה מוגדר הצלם כמה שמקשר בין הרוח והחומר, 
זה בשר. קריאה  flesh זה הבזק ואילו plash ראוי לציין כי באנגלית המילה

דומה של שני הפכים. את קשר הצלם לאור אנו רואים במדרש, שאומר שאדם 
הראשון האיר, כמו גם מה שנאמר על משה בהורידו את הלוחות. גם רואי ההילות 

לם. ועוד להפכיות נאמר, כי טוענים לכך וזו הסתעפות נוספת לפרשנות למושג הצ
 .אמנם צלם הוא אור, אך 'צלמות' היא גם חושך

יש הטוענים שצלם האדם זו הבחירה החופשית שלו. אני סבור שזה נכון, אלא 

שיש להסביר את העניין. ולפי מה שאמרנו, הבחירה היא בין היכנעות והשתעבדות 
 .לחלק הבהמי, או לחלופין לחלק האנושי, שמושפע מהאלוהי

 –ומאיפה אנו יודעים שבכלל כל התיזה הזו על הבריאה בצלם נכונה? כלומר 
מי אמר שלא  –אם איננו מאמינים. או כפי שטוענים בעלי הגישה האנתרופומורפית 

האדם ברא את אלוהים בצלמו? אני חושב שהתשובה לשאלה הזו היא זו: עצם קיום 
ידך, מעידים שיש בו את מושג ההווי הדתי של האדם, על טקסיו מחד וכוונותיו מא

האל, בניגוד לבעלי החיים. איננו רואים חתול מתפלל. וזה כל מה שניסינו להוכיח. 
את השאלה לעצם קיום אלוהים על דרך ההוכחה העקרונית נשאיר לפעם אחרת. אני 

חושב גם שיש יתרון בהגדרה המיתית של האדם ולא זו המטריאליסטית נעדרת 
שה, בפארו את היסוד הדיוניסי הקמאי על פני זה האפוליני האל. כך חשב גם ניט

 .המחשבתי הקר, אם כי הוא חזר לפגאניות הקדומה האלילית
עבודת אלילים, הנקראים אף הם 'צלם', היא בדיוק ההפך מהבריאה בצלם 

לא רק השתחוות לפסל, אלא כל  –אלוהים. אבל יש להבין אותה במובן המורחב 
משל נפילה למעגל מחשבתי חסר מוצא. ישנה עבודת קיבעון מחשבתי, כמו ל
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הערצה לכוכבי רוק וקולנוע, כל האלהה של מה שאינו אלוהי.  –אלילים מודרנית 
ובעיקר לענייננו, ההתעקשות על רעיון מסוים כנגד מה שהמציאות מלמדת בפועל, 
ן תוך עיוות נתונים והתאמתם לתיאוריה שלך, אף היא בגדר עבודת אליליים ועל כ

 .פגיעה בצלם אלוהים
ומה עם מוגבלים, כמו מפגרים, שהיכולת השכלית שלהם נפגעה? אז קודם כל 
התנערנו מההתרכזות בשכל, שאיננו אלא כלי, שיכול לשמש לחיוב או גם לשלילה, 
אך מעבר לזה אפשר לומר, שגם אם הדגם נפגם אין זה מלמד דבר על הדגם עצמו. 

 . אף כי תפקודים שונים שלו נפגעו.ודאי שיש למוגבלים צלם אלוהים
שלו,  היכולת הרפלקסיבית –גם זה מותר האדם וכנגד לשכל ישנה תודעה. 

היכולת לחשוב על עצמו ועל מחשבותיו. מכאן ישנה גם הסתעפות פילוסופית, 
שהרי דבר התייחס לעצמו הוא בגדר פרדוקס. נאמר זאת כך: אם ברצונך לומר 

אתה נתקל בבעיה, כי במוקדם או במאוחר אתה משהו בעל משמעות על העולם 
מגלה שאתה עצמך חלק מהעולם ולכן תחילה עליך לדעת לדבר על עצמך, כמו 

ידעתי", אך גם זאת בעצם אינך יכול,  "רק על עצמי לספר –רה רחל המשוררת שאמ
יודע דבר. אבל מושג צלם אלוהים מוציא אותנו  ון, שבעצם אינוכפי שאמר אפלט

זה כי הצלם הזה הוא לא רק שלנו, אלא משותף לאלוהים עצמו, שהוא מהפלונטר ה

הבורא וגם דמות שלישית חיצונית. בכך מתאפשרת גם התקשורת בין אדם לרעהו, 
 בין האני לאחר.
ואהבת לרעך כמוך  –אומר  ם מה כולל את כל התורה; רבי עקיבאנחלקו תנאי

תולדות אדם זה כלל גדול מזה  זה ספר –זה כלל גדול בתורה, ואילו בן עזאי אומר 
)ספרא, פרשת קדושים, פרק ד', י"ב )גרסה שונה מעט מובאת בבראשית רבה, 

הבריאה בצלם, כהמשכו של הפסוק הזה. בעצם הם משלימים  –פרשה כד((, כלומר 
כך תוכל לאהוב אותו. -זה את זה, שהרי תחילה עליך להכיר את האחר ורק אחר

 האהבה. –הצלם, שמתקשר ליראה, ושל חסד  –ל דין ונראה שגם כאן יש צד אחד ש

רצוי לציין, כי הניסיון לסכם, או בכלל להסביר, עלול ליפול לאותה מלכודת של 
הפיכת צלם אלוהים לצלם אלילי, בחינת "כזה ראה וקדש". והרי האדם לומד 
ן ומתפתח כל ימיו, כי זו היא מהותו. אך בכל זאת הלמידה מתקיימת דרך נקודות ציו

כי אז לא היה  –מסוימות. עם זאת, אם ניתן היה לסכם את הנושא בשורה באמת 
צורך בספרים ובהרצאות, הקיימים עתה לאלפיהם )ואולי מי שמבין את הדבר 
אינטואיטיבית פטור מכך?(. את הנקודה הזו מנסים להעביר ולהפנים בצורות שונות 
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היא תוצר של ההגות ומגוונות. היציאה נגד הדוגמאטיות וההגמוניות אף 
 .הפוסטמודרנית
וההשתעבדות  –דימוי  –', כלומר ציין, כי באנגלית צלם הוא 'אימאגעוד ראוי ל

לדימויים אף היא מין עבודת אלילים. כנגד זאת יש את כוח המדמה של הנביאים, 
 .שהרי אין דבר רע כשלעצמו

דווקא ונשים לב לנביאים, כנגד הדעה המאדירה את ההפשטה השכלית, הם 
הנה עוד דוגמא  –ידי שימוש בחומר קיים בצורה סמלית -מבטאים את דבריהם על

 .להתנערות מהשכל כדבר העיקרי
כלומר "צלם אלוהים".  ,sa-lam ilu במכתבים אשוריים כתוב הביטוי –ועוד 

  :במכתב אחר כתוב
של  "צל האל ]הוא[ בן חורין. ]ו[ צל בן חורין ]הוא[ עבד. המלך הוא כמו דמותו

האל." לפי המקור התנ"כי אין הבדל בין בני האדם, לעומת זאת. זה גם יתרון כללו 
שהוא מדבר על כל בני האדם בעוד ציווי  –של בן עזאי על פני זה של רבי עקיבא 

רק מישראל. אם כי ראינו במשנה  –"ואהבת" מדובר דווקא על "רעך" ויש שפירשו 
שו גם את הבריאה בצלם כמיוחסת בסנהדרין שהובאה לעיל שהיו שחטאו ופר

 .לישראל בלבד

 (.9)איוב, לב',  "אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם" –וכלל, סיכומו 
 –"בדמותו כצלמו" האדם יולד  – 2מכאן אפשר לעבור לפסוק בבראשית ה

משמע כפול יש כאן; גם צלמו הפיזי, כפי שאכן רואים ילדים דומים להוריהם, אך 
ר את צלם אלוהים שלו לבנו, ומעניין שהדבר נאמר רק בבנו גם נראה שהעבי

השלישי שת. וכן יש המבדילים בין "צלם אלוהים" ו"צלם אנוש". אם כך ואם כך, 
אנו רואים שיש קשר בין הצלם לבין הולדה והמשכיות. הדבר נאמר כבר בפסוק 

לם. מתברר, אם כך, שזה ממהות הצ "זכר ונקבה ברא אותם". –הראשון שממשיך 
כל ישראל שאין לו אישה לא נקרא אדם, שנאמר: זכר ונקבה  -ואכן אמרו חכמים 

 בראם, ויקרא שמם אדם )יבמות ס"ג א'(.
מיצוי עיקרי, אם כן, של הבריאה בצלם הם הנישואין והילודה. זו גם המצווה 

 .הראשונה בה נצטווה האדם, עוד בגן עדן
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 יפוכיםמפת הה –פילוסופיה והתנ"ך: זה לעומת זה 
"ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה : 03קהלת ז

 האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה".
עולמנו מורכב מדבר וניגודו, או שלפחות ככה אנו קולטים ומבינים את הדברים. 
 רע מול טוב, יפה מול מכוער, ארוך מול קצר ועוד. זה מאפיין יסודי ביותר של

"עץ הדעת טוב העולם בכלל ושל הפילוסופיה בפרט, כפי שנראה. ואולי זה חטא 
 (. 8)בראשית, ב',  ורע"

( לאחר שנברא האדם 09)בראשית, ב',  "עזר כנגדו"אף האישה היא בבחינת 
יחידי ואכן היא זו אשר הביאה עליו חטא זה. ואכן, האישה היא הניגוד לגבר. אף כי 

יני בכל חלק יש נקודה מהחלק שכנגדו, כך בגבר יש מעט כמו בסמל היין היאנג הס
מן האישה וכך באישה יש מעט מן הגבר. ובעניין המשיכה בין המינים, יש הטוענים 
כי ניגודים נמשכים ויש הטוענים כי דווקא הדומים הם מתאימים וכנראה זה 

 לפעמים כך ולפעמים כך, או איזשהו שילוב בין הדברים.
ה אריסטו וממנו שאב הרמב"ם והרי זה היבט נוסף של את דרך האמצע הור

מציאות הניגודים, שהרי אין אמצע אלא בין שתי קיצוניות. מנגד, אפשר לראות את 
דרך האמצע הזו כבינוניות שלילית, בעוד האדם נדרש ללכת עד קצה קצהו ולהיות 

 בולט בתחומו.
בסמוך לעזר עוד בסיפור בראשית, האדם קורא שמות לדברים, שמוזכר אף 

ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף ": 31בראשית ב -דו שדיברנו עליו כנג
הקריאה בשמות, שנעשתה  השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו ".

עוד בגן עדן, קודמת לניגוד ואולי אפילו היא זו שיוצרת אותו והיא זו שמאפשרת 
ל דבר לקטגוריות, ונוסיף ונאמר אותו ודאי. זו היא נטייתו של האדם לחלק כ

 שלקטגוריה יש גם מובן שלילי של השטנה.
אך אמנם לא בטוח שלכל דבר יש ניגוד, כי מהו ניגודה של אבן, למשל? אך 

הרבה דברים מסודרים כדבר מול ניגודו )ואולי אלה הדברים המדידים, בכמות, או 
דות. היוונים חילקו את שמא באיכות?(. בנוגע לאבן, כאן אנו מדברים כבר על יסו

אדמה, מים, אש, אוויר. כיום יש לנו את הטבלה  –העולם לארבעה יסודות 
יסודות. ובפיזיקה מדברים בצורה אחרת על בסיס החומר  009המחזורית עם 

 האטומי. כל זה בתחום החומר וניגודו היא הרוח, כמו הגוף והנפש.
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בדיוק על הפער הזה שבין  פיזית המדברת-בעיה בפני עצמה היא הבעיה הפסיכו
הגוף והנפש. כביכול אלה שני דברים מנוגדים, אלא שהם מחוברים. ולא רק זאת 
אלא שהם משפיעים זה על זה, כפי שאפשר להבחין בנקל. על בעיה זו נכתב רבות, 

 100ידי הפרופ' ישעיהו לייבוביץ'.-למשל על
 -אחדות הניגודים על היות הניגודים עמדו כבר הקדמונים. הרקליטוס דיבר על 

"האחד יתלכד תוך מחלוקת עם עצמו" ואין קיום לצד אחד ללא ניגודו ומציאותם 
"הכול זורם"  –יחד יוצרת הרמוניה, כשמכאן אף נובע שינויים התמידי של הדברים 

''המחלה עושה את  -"אין אותו אדם עובר באותו הנהר פעמיים". ועוד מציטוטיו -ו
 הרעב את השובע, היגע את המנוחה''.הבריאות דבר נעים וטוב, 

וכן מאז דיברו על הניגודים רבות. הדואליסטיים תפסו את העולם כמורכב משתי 
איכויות. בראשם ניצב אפלטון עם ההפרדה הבסיסית בין העולם החומרי לזה 
הרוחני האידיאי. הגל דיבר על תזה, אנטיתזה וסינתזה במעגל אינסופי וממנו כידוע 

המטריאליזם הדיאלקטי. דיברו על חילוק לקטגוריות בינאריות  פיתח מרקס את
ודרידה הפוסטמודרני מדבר על ערבובם בתהליך הדקונסטרוקציה. גם בקבלה 
היהודית יש מקום של כבוד לניגודים. עץ הספירות עצמו מחולק לשני ענפים 

 מקבילים, ימין ושמאל, וקו אמצע.

כתב על כך בתולדות הפילוסופיה, אך נעיין למשל בניגוד פשוט ומורכב. רבות נ
אנו נתמקד בהיותם מנוגדים. מבחינת הפשוט הכול פשוט, כי הפשוט לא סובל 
מורכבות. המורכב לעומת זאת אם יאמר שהכול מורכב, שוב יהיה פשוט ויקלע 

כלל הוא מתנגד להכללה, בחייב שיכיר גם בהיות הפשוט. לפרדוקס. על כן המורכב 
סורקטית. באותו אופן ישנו הניגוד בין הימין והשמאל -המסורת הפרזו של הכ

הפוליטיים. הם שוללים זה את זה, אך בעוד השמאל מחויב מעצם הגדרתו גם 
לזכויות הימין, הימין אינו מחויב לזכויות השמאל, באופן כללי. אוסיף כאן, כי ניתן 

רטיה: הרוב לתאר את השמאל והימין הפוליטיים, לדעתי, על פי שתי תכונות הדמוק

 קובע וזכויות המיעוט. בעוד הימין מדגיש את הראשון השמאל מדגיש את השני.
עניין נוסף הקשור לניגוד הוא החריג. לכל כלל יש יוצא מן הכלל שהוא ניגודו. 
למשל, לומר שהגבר נמשך לאישה מתעלם מהיות ההומוסקסואליים. אך בעוד יש 

                                                 
100

פיסית, ת"א: משרד הביטחון -ליבוביץ, ישעיהו, גוף ונפש: הבעיה הפסיכו ראו למשל: 
 .0893)האוניברסיטה המשודרת(, 
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ק לכלל הרי שהפילוסופיה מוצאת כאלה השואפים להתעלם מהחריג ולהתייחס ר
הפיזיקה של  –שיש בו טעם רב. הוא זה שמאזן את התמונה. ובאופן פרקטי 

החלקיקים הקטנים שנזנחה אצל ניוטון מצאה כר פורה בתורת היחסות של 
זה המשל על הילד  ,איינשטיין ושינתה כל מה שידענו על העולם. באותו אופן

 של הכפר שבפיו האמת, בספרות.הצועק המלך הוא עירום או המשוגע 
דוגמא נוספת הוא ניטשה, המדבר על היון החיים ועל הטבעיות שבחיים מול 

"מעבר לטוב ולרע".  –הצו המוסרי המלאכותי. שם אחד מספריו קרוב לנושאנו 

ואולם גישתו היא חד צדדית ומתעלמת מניגודה ועל כן היא אינה מאוזנת, אף כי גם 
תיאור ולא שיפוט. ובמאמר מוסגר יאמר, שהיעדר השיפוט זאת יתכן לעשות; זהו 

אל  –או הנטייה לריבוי היא תופעה פוסטמודרנית, אך ראשיתה כבר בציווי הנוצרי 
 תשפטו!

ידי ביטול האני. אך -נעבור לדתות. הבודהיזם מדבר על ביטול הסבל בעולם על
לא בין סבל  יש לשאול האם דבר זה רצוי? שהרי יש לקחת בחשבון שהבחירה היא

 והנאה, אלא בין עולם של סבל והנאה ובין עולם הנעדר את שניהם.
הנצרות מדברת על הפניית הלחי השנייה. זאת משום שההיענות לתוקפן 
בתוקפנות בעצם משיגה את מטרתו. כמו שאמר ניטשה, הנלחם בחיה הופך לחיה. 

ת עד כמה שמירה על אופי השה התמים שלך מחייבת אותך לא להגיב לתוקפנו
שהדבר קשה וסותר כנראה את תורת האבולוציה ההשרדותית של דרווין. מנגד 

תוקפנות, מידה כנגד -תוקפנות באי-אפשר להציע להגיב לתוקפנות בתוקפנות ולאי
ַאְך־ְיִהי : 27 9מתי  -וכן שהמשיח הוא רק הן ללא לאו ) –מידה. הנצרות אף אומרת 
ע הּוא׃ְדַבְרֶכם ֵהן ֵהן ֹלא ֹלא ְוַהיוֹ  רָּ  (.ֵתר ַעל ֵאֶלה ִמן־הָּ

מהו  "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד".: 3דברים ו -ביהדות הפסוק המרכזי הוא 
אחד? אני טוען שהוא בדיוק ההפך מטבע הניגודיות שבו נעשה העולם. לאלוהים 
אין הפך )אף שהפך האדם יכול להיות אלוהים או חיה(. הוא אחד, יחיד ומיוחד. 

הקיים באמת מול השווא הדמיוני.  –מנוגד בתנ"ך לאלילים, כלומר ואף שאלוהים 
"הפככם אם כחמר : 06ישעיהו כט -אבל עצם מהותו היא אחת. רק לאדם הוא אומר 

וכאן יש  היצר יחשב כי יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליוצרו לא הבין".
הים נוקם. מי שיכולים לטעון שאף טבעו מחולק לשניים, אלוהים רחום ואלו

אלוהי הטוב  –בדת הזורואסטרית, למשל, יש שני אלים  –ובהרחבה אף גדולה מזו 
מזדה ואלוהי הרע אהרימן. זה לקרב את אלוהים לטבע העולם הזה. ואכן -אהורה
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ישנה גם הגישה הפנתיאיסטית כמו זו של שפינוזה, הטוענת כי אלוהים הוא הטבע 
 )וכך עולה גם בגימטריה(.

לראות את ההבדלים שבין היהדות, הנצרות והאסלאם. בעוד  אגב, מעניין
ן היא עומדת יהנצרות, כפי שראינו, מפנה את הלחי השנייה, כך שאפילו על שלה א

ואף שכך היא רק ההנחיה שבכתוב, בעוד שבפועל מעשיהם  –מבחינת התנהגותה 
ת שלו, הרי שהאסלאם הוא בדיוק להפך במצוות הג'יהאד הכללי –היו שונים לגמרי 

החזרה בתשובה של כל הכופרים או הריגתם או ביזויים. היהדות, לעומת זאת, 

הולכת בדרך האמצע; היא עומדת על שלה בתקיפות, אך אינה מנסה לייהד את כל 
)ניתן אם כן לומר, כי האסלאם לא נותן שום לחי, היהדות נותנת לחי אחת,  העמים.

 הוא נותן את הלחי השלישית...(. הנצרות נותנת את הלחי השניה, והבודהיזם?
עניין נוסף הקשור ישירות למאפיין הזה של הדת המונותיאיסטית הוא הקנאות 
הדתית, כזו של פנחס או אליהו כדוגמאות עתיקות ויש גם חדשות. הדבר נובע מכך 
שהאידיאולוגיה הפילוסופית של הניגודים, של הדיכוטומיה, היא מאוזנת ונוחה, 

לדבר בשם אלוהים אין לו ניגוד מאזן, אלא הוא בטוח שהוא צודק. בעוד מי שטוען 
כנגד גישה זו מדברים הוגים אתיאיסטים שונים, כדוגמת ריצ'רד דוקינס, כריסטופר 

-בעבודת האלילים או האלים המרובים, לעומת זאת, אין כל 101,היצ'נס וסם האריס

 כך קנאות.
היהודית בפרקי אבות, שם את הניגודים אפשר למצוא אף בהמשך הדרך הדתית 

ידי שתי קטגוריות וערבובן. ואולם -כללים רבים מנוסחים בדרך מרובעת, על
 המעלה הנבחרת היא לרוב אחת מבין הארבע. 

 לדוגמא, ראשון מבין סדרה של "ארבע מידות":
 ארבע מדות באדם.

 האומר: 
 שלי שלי ושלך שלך, זו מדה בינונית. ויש אומרים, זו מדת סדום.

                                                 
תל  הס,-האשליה הגדולה של הדת, מאנגלית: עדי מרקוזה דוקינס, ריצ'רד, יש אלוהים?: 101

 .3119 ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, אביב:
אור  כיצד הדת מרעילה הכול, מאנגלית: אורי שגיא, נו גדול:ינס, כריסטופר, אלוהים אי’הצ 

 .3118 ביתן,-כנרת, זמורה יהודה:
שפירו, ירושלים -דת, טרור ועתיד התבונה, תירגמה מאנגלית יעל סלע האריס, סם, מהומת אלוהים:

 .3116 עברית ; כתר, :
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 שלך ושלך שלי, עם הארץ.  שלי
 שלי שלך ושלך שלך, חסיד. 
 102שלי שלי ושלך שלי, רשע.

 
עוד יש לציין כי היו שאמרו שהניגודים אינם שווים זה לזה אלא החושך, למשל, 
זו  ,הוא העדר אור ולא ישות בפני עצמו. האם ההעדר קיים? מעבר לשאלה מהותית

הלשונית של פילוסופים דוגמת  שאלה לשונית וזה, אני חושב, הבסיס להגותם

 –ברנרד ראסל וויטגרשטיין, שהמשפט האחרון בספרו "מאמר לוגי פילוסופי" הוא 
 אפשר לדבר עליו אודותיו יש לשתוק".-"מה שאי

והדבר נכון גם בביולוגיה. עיקרון הניגודים הוא עיקרון ההולדה. אחדות אינה 
לוסופית הדבר נכון, שהרי כל יולדת, אלא לשם כך נחוצים שניים. גם מבחינה פי

ניגוד הוא צומת והצומת הוא ראשית המחשבה הפילוסופית הפורה, החשיבה בכלל. 
אפשר לטעון  –ואין צורך לציין שצד שני זה הוא בהתאם למפת ההיפוכים  –מאידך 

שהגורם המאזן הוא העיקרון האנטרופי, המפשר בין חם וקר, למשל, בעוד החיים 
 "קונצפץן אנטרופי זה. הדבר עולה משירו של דוד אבידן "פועלים כנגד עיקרו

והדבר תואם את הלך רוחם של הקיצוניים והקנאים באשר הם,  103.(18-01 יםחלק)

 כמו של כל בעלי אידיאולוגיה.
 

ובעזרתה אפשר  0-ומ 1-במתמטיקה יש לנו את השפה הבינארית המורכבת מ
. אך האין יתרון לאדם על לבנות עולם שלם. ובחשמל יש מטען חיובי ושלילי

המכונה? ולא רק במשחקי שח הכוונה. ביותר מתאימים לכאן דברי המיסטיקנים, 
אשר טוענים לעיתים קרובות כי יש לפרוץ מעבר למצג הבינארי הניגודי של העולם. 

לבן, הם יאמרו, אלא צבעוני. ואולם, כל הצבעים הם תרכובת -העולם הוא לא שחור
ד וכל צבעי הקשת נמצאים באור הלבן, היכול להישבר של שלושת צבעי היסו

של מחיאת כף יד  צלילה"מהו  –לגווניו. כאן אפשר לשבץ את קואן הזן הידוע 
ידי -אחת?". המשמעות של הקואן לדעתי אומרת, כי ברגיל המשמעות נוצרת על

                                                 
  –ה גם ספר משלי מועמד בצורה ניגודית וכבר כתבתי בעבר משהו בעניין ז 102

http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t2810_5.html 
103

-319, עמ' 3101ם ות"א: מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד, -אבידן, דוד, כל השירים, כרך ג', י 
309 .) 
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שני גורמים מתנגשים ואולם האדם הרוחני יכול לבודד גורם אחד ולהקשיב לו. זו 
יחודיותו. מכיוון אחר מציג עניין דומה קאנט, בדברו על הדבר כשלעצמו, שאותו י

 אין להשיג, המועמד מול הדבר כפי שאנו תופשים אותו.
כאן טוב אם נקרא במלואו את הפסוק המנחה שלמעלה. את ההעמדה הניגודית, 

זו,  מעניין לראות, מומלץ לראות ביום רעה ואילו ביום טוב אין מקום לפילוסופיה
אלא פשוט יש לחיותו. וגם כשאתה הוגה בכך אתה מגיע למבוי סתום ולא מוצא 
מאומה, כדברי הכתוב. שהרי ניגודים מבטלים זה את זה, כך שלא נשאר בעצם דבר. 

ועוד יש לזכור שזה פסוק בודד מכל קהלת, שכדי להבין את קהלת בכללותו יש 
  לקרוא את כולו.
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 אמת מארץ תצמח

 .""אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף: 03תהלים פה
 :שלושה פירושים בדעתי

נחיה  -. האמת צומחת וזה לוקח זמן, לא מיד היא ניכרת, וכמו שאומרים 0
ונראה, הזמן יגיד. גם מה שיש לו היסטוריה וותק יש לו אמינות ואפשר לבחון אותו 

 .על פי הדפוס הקיים
עשוי לראות דבר שונה, אך  לאנשים יש ראייה סובייקטיבית, כך שכל אחד. 3

האמת היא אובייקטיבית והיא העובדות הקיימות בארץ, שמנכיחות )מניפסט( את 
 .עצמן
האמת דווקא סובייקטיבית, כי לכל אחד יש אמת שלו וכך היא צומחת . 2

מהארץ, אבל הצדק הוא אובייקטיבי ומכריע בין האמיתות השונות של בני האדם 
 .מעלתו אלוהית ועליונהועל כן הוא נשקף משמים, ש

 :והקשר פוליטי
האמת,  -ניתן לקרוא את הפסוק על רקע הסכסוך הפוליטי אצלנו, ואז הוא יגיד 

למי צריכה להינתן הארץ, תצמח מהארץ עצמה, לפי האיזורים המאוכלסים שבה 
לסוגיהם וגם הישיבה במקום לאורך זמן, כצמיחה, היא פקטור חשוב לזאת. ובזאת 

 .רומים, על פי האמת שצמחה מהארץישקף הצדק ממ
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 פרדוקס האבן

האם אלהים יכול לברוא אבן, שהוא לא יוכל להרים?  -יש את השאלה הידועה 
יכול בכל זאת -האם יכול להיות שאלהים הכל -וזו נספחת לשאלה המקיפה ממנה 

 ?לא יכול משהו
לפני "מי אתה הר הגדול   - לשאלה הראשונה אנו מוצאים את התשובה בכתוב

(. כלומר 7)זכריה, ד',  זרובבל למישור והוציא את האבן הראשה תשואות חן חן לה"
וחן חן לתשובה זו. וכמובן שאין  -גם את אבן היסוד מוציא ה' והבניין עומד  -

 .הכתוב יכול לעמוד בפני הפרדוקס המובנה שבשאלה
אותו  "גבה עינים ורחב לבב -לשאלה השניה אנו מוצאים את התשובה בכתוב 

 (. 9)תהילים, קא',  לא אוכל"
גם אני לא יכול,  -'מי יכול עלי?', אז לו אומר אלהים  -זה הוא שאומר  -כלומר 

לא רוצה,  -לא יכול לסבול אותך! אף שלמעשה ודאי משמעו  -כביכול, וכלומר 
 .שכן אין זה צודק
 (.03)בראשית, יח',  "היפלא מה' דבר?" -  ואם תאמר

"הפלה ה' חסיד לו"  -(, או 7)תהילים, יז',  "הפלה חסדיך" -וב על כך יענה הכת
השורשים פלא ופלה קרובים זה לזה. ומאלוהים אכן אין  -(. כלומר 3תהילים, ד', (

 .דבר נפלא, אך הוא מפלה את חסידיו לטובה
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 עקב אכילס
 על עקב אכילס, מתוך ויקיפדיה:

לרוב אצל מי שחזק וחסין עקב אכילס הוא ביטוי שבא לתאר נקודת חולשה, "
 למראית עין.

מקור הביטוי בסיפור מתוך המיתולוגיה היוונית. אמו של אכילס, הנימפה תטיס, 
טבלה אותו בנהר הסטיקס בהיותו עולל, מכיוון שחששה שמא ייעשה ללוחם וימות 
בקרב. מהטבילה בנהר נעשה כל גופו של אכילס בלתי פגיע מלבד עקבו. זאת 

 וטבל אמו החזיקה בעקבו, וכך איבר זה לא נגע במים. מכיוון שכאשר ה
על פי אחת הגרסאות של הסיפור, בעת מלחמת טרויה, שאכילס היה מגיבוריה 
הבולטים, נורה אכילס בעקבו על ידי פאריס, נסיך טרויה, בחץ מורעל שהונחה על 

 ."ידי אפרודיטה, ומת. כך נפל גיבור שנחשב בלתי מנוצח מפגיעה פשוטה בעקב
 

 השווה יחסי האיבה שבין עקב האדם וראש הנחש בבראשית:
"ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך : 09בראשית ג

 .ראש ואתה תשופנו עקב"
 וכן השווה היאבקות יעקב עם המלאך:

"וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו : 36בראשית לב
 .עמו"

ו אמנם כף ירך, אך יתכן שמדובר דווקא בעקב, וכן שמו של יעקב נגזר כאן ז
 מהמילה עקב.

 נראה אם כך שיש מסורת ארוכה ומגוונת לעקב כנקודת התורפה.
 

 והשווה עוד:
"יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל : 07בראשית מט

 .רכבו אחור"
 .גד עקב""גד גדוד יגודנו והוא י: 08בראשית מט

 ."יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים": 8איוב יח
 ואולי גם:
"וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו : 33ירמיהו יג

 .עקביך"
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 ."למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני": 6תהלים מט
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 שני שירים –מעבר למכניקה 
 ארגו נו קוגיטו סום

ע ֲאִני ַקיָּםֹלא ַמְש  –ֲאִני חֹוֵשב   מָּ

ל. –ֲאִני חֹוֵשב  ע ִבְכלָּ  ֹלא ַמְשמָּ

ֲאִויר חֹוֵלף ִבְראֹוַתי  ֵכן, הָּ

ם זֹוֵרם ְבעֹוְרַקי, ֵיש ְלַהִניחַ   ְוַגם ַהדָּ

ה ֲאִני ַקיָּם? אן ְוַעד ַלֲאִמירָּ ל ִמכָּ  ֲאבָּ

דֹול. ֵפק גָּ ֵפק, סָּ  ּוְבֵכן סָּ

 

ם ָאכֵ  ל ֵמי ֶשַּקיָּ  ן ַקיָּםִמשּום ֶשֹּלא כָּ

ם ֵביֵנינּו, ִכְמַעט ֵמִתים  ֵיש ִצְלֵלי ָאדָּ

ם ָאֵכן חֹוֵשב ל ֵמי ֶשַּקיָּ ל כָּ  ֲאבָּ

ם   ַרק ְמַעִטים. –ְוֶשחֹוְשִבים ֹלא ַעל ַעְצמָּ
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* 

ה  ֶאֶבן ֶאת ַאְבִניּותָּ  ְוֶזה ַהַּקל; –ְלַהֲחִזיר לָּ

ֶרַגע ַהֶזה, ה לָּ ֶאֶבן ַרק ִחְכתָּ  הָּ

ל ְזַמן ַהְמתָּ  ה ְפֵני ֶאֶבן,ְוכָּ ִנים, ֶהֱעִמידָּ ה פָּ ּה, ְכֶשֶהֱעִמידָּ  נָּתָּ

לּוי. ה ֶזה ַרק גָּ  ִכי ֶאֶבן ִהיא ֶאֶבן, ְוַעתָּ

ר?  ל נָּהָּ אן ַמְתִחיל ַהֹּקִשי; –ֲאבָּ  כָּ

ד, הּוא זֹוֵרם... ר ֹלא ְמַחֶכה ְלַאף ֶאחָּ  ַהנָּהָּ

 ְוִאתֹו ַנַהִריּותֹו זֹוֶרֶמת...

ר ְלֶהְחִזי ִמיד.ִאי ֶאְפשָּ ה לֹו, ֶשֵכן ִהיא ִאתֹו תָּ  רָּ

ִרים ַמְתִחיִלים ְלִהְסַתֵבְך ֶבֱאֶמת; אן ַהְדבָּ  ּוִמכָּ

ר ַהשֹוֵצף נָּהָּ ם זֹוֵרק ֶאֶבן ַאְבִנית לָּ  ָאדָּ

 ּוְמַנֶסה ְלַהֲחִזיר ְלַעְצמֹו ֶאת ֱאנֹוִשיּותֹו.
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 נספח
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 השוואת הנצרות והיהדות בעיקרים

דוגמאות מהמקרא אך גם מהברית החדשה. בנספח זה  בכל מהלך הספר הבאתי
 אבחן אם כך את היחס בין שני אלה:

 
במאמר זה ארצה לבדוק מה בין היהדות והנצרות בעיקרי הדברים ועד כמה הן 

אראה, כי באופן מפתיע אולי רב הדומה על  104.דומות או שונות האחת מהשנייה
יא האם האיש המדובר, ישוע השונה, עד כי ניתן לומר כי המחלוקת העיקרית ה

מנצרת, הוא הוא המשיח המיוחל, אם לאו )כשגם על כך ניתן לחלוק, אם מחלוקת 
זו או לא, כפי שאציין בסוף(. ואין מדובר בעצם במחלוקת תיאולוגית עקרונית, 

ידי שאשווה בין הנאמר בברית -כנגד הדעה הנפוצה בציבור. אעשה זאת על –ושוב 
 נ"ך מצד אחד ולדברי חז"ל מהצד השני.החדשה לבין הנאמר בת

 
 ואהבת לרעך כמוך

 נתחיל מבדיקת העקרון הגדול של הנצרות, שכך הוא מופיע בתנ"ך:
ה׃ ְוֹלא־ִתֹטר ֶאת־ְבֵני ַעֶמָךֹלא־ִתֹּקם  09 08ויקרא   ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּמֹוָך ֲאִני ְיהוָּ

 

 ובברית החדשה:
ֵנאתָּ ֶאת־ֹאְיֶבָך׃ ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאמַ  32 9מתי  ֶכם  33ר ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ְושָּ ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ

ֲרכּו ֶאת־ְמַקְלֵליֶכם ֵהיִטיבּו ְלשְנֵאיֶכם( ְוִהְתַפלֲלּו ְבַעד )ַמְכִאיֵביֶכם  ֶאֱהבּו ֶאת־ֹאְיֵביֶכם )בָּ
ִים ֲאשֶ  39ְו( ֹרְדֵפיֶכם׃  מָּ ִנים ַלֲאִביֶכם ֶשַבשָּ ִעים ְלַמַען ִתְהיּו בָּ רָּ ר הּוא ַמְזִריַח ִשְמשֹו לָּ

ִעים׃  ְרשָּ ִכי ִאם־ְתֵאֲהבּו ֶאת־ֹאֲהֵביֶכם  36ְוַלטֹוִבים ּוַמְמִטיר ַעל־ַהַצִדיִקים ְוַגם ַעל־הָּ

                                                 
 מכיוון הניגוד, ראה ויכוחי היהודים עם הנוצרים באתר "דעת": 104

http://www.daat.ac.il/he-il/mahshevet-israel/natsrut 
בן דויד, משה, על פתחה של רומי. או: צורישדי, יעקב, המוקש הנוצרי, ת"א: ומתנגדים בני זמננו: 

 .3111ידיעות אחרונות, 
ומהכיוון הנוצרי, הספרים הטובים ביותר, בהוצאת "קרן אחווה משיחית", הם של הרב י"ג בן 

 היהדות".אברהם: "מהות התיאולוגיה של היהדות א2ב" ו"תורת המוסר של 
לימור, אורה, בין יהודים ונוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית ומקור אובייקטיבי: 

. וראה גם כרכים 0887אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ח -אביב, תל-העת החדשה, כרך ג', רמת
 ה. -ב, ד-א

פלוסר, דוד, או:  .0868: מסדה, גן-קלוזנר, יוסף, ישו הנצרי: זמנו, חייו ותורתו, רמתולהרחבה עיין: 
 .3118ישו, אור יהודה: דביר, תשס"ט 
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ד  37ַמה־ְשַכְרֶכם ֲהֹלא ַגם־ַהֹמְכִסים ַיֲעשֹּו־ֹזאת׃  ְוִאם־ִתְשֲאלּו ִלְשלֹום ֲאֵחיֶכם ִבְלבָּ
ַמִים  39ם ֲהֹלא ַגם־ַהֹמְכִסים ַיֲעשֹּו־ֹזאת׃ ַמה־ִשְבֲחכֶ  ֵכן ֱהיּו ְשֵלִמים ַכֲאֶשר ֲאִביֶכם ֶשַבשָּ לָּ
ֵלם הּוא׃  שָּ

 
בתנ"ך, אף כי אולי פסוקים מסוימים מעבירים  ע"ושנאת את אויבך" לא מופי

 את המסר זה, כגון: 
 

ה ֶאְשנָּא ּוִבתְ ֲהלֹוא־ְמַשְנֶאיָך יְ  30 028תהילים  ט׃  קֹוְמֶמיָךהוָּ ַתְכִלית  33ֶאְתקֹוטָּ
יּו ִלי׃ ִשְנָאה ְשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים  הָּ

 
)וניתן לטעון כנגד זאת ובעיקר כנגד הכתוב "ואני אומר לכם", כי הוא בא כנגד 

ר ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֹלא ֹתִספּו 3 3דברים  -הכתוב  בָּ א ִתְגְרעּו ִמֶמנּו ְוֹל ֶאְתֶכם ַעל־ַהדָּ
ה ֱאֹלֵהיֶכםִלשְ   ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם׃ ֹמר ֶאת־ִמְצֹות ְיהוָּ

כך בגריעה של הכול. -ועוד ניתן לומר, כי מה שהתחיל בהוספה נמשך אחר
רים וסייגים ומצוות דואולם, גם ביהדות ניתן למצוא הוספה על הכתוב בצורת ג

ניעות, התרחקות מדרבנן וכן בשאר הדברים המוזכרים בפרק לעיל, כגון גדר צ

 משבועות ונדרים, התרחקות מגירושין ועידוד שלום הבית ועוד(.
 

 וכעיקר הפסוק מופיע בהמשך:
יו ַוֹיאַמר ַרִבי )ַהטֹוב( ַמה ַהטֹוב ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ְוֶאְקֶנה  06 08מתי  ְוִהֵנה־ִאיש ִנגָּש ֵאלָּ

ם׃  ה־ֶזה ִתְשָא 07ַחֵיי עֹולָּ יו מָּ ד ְוהּוא ַוֹיאֶמר ֵאלָּ ֵלִני ַעל־ַהטֹוב ֵאין־טֹוב ִכי ִאם־ֶאחָּ
בֹוא ַלַחִיים ְשֹמר ֶאת־ַהִמְצֹות׃  ֱאֹלִהים ְוִאם־ֶחְפְצָך לָּ ה ֵהנָּה ַוֹיאֶמר  09הָּ יו מָּ ַוֹיאֶמר ֵאלָּ

ֶקר׃  ח ֹלא ִתְנָאף ֹלא ִתְגֹנב ֹלא ַתֲעֶנה ֵעד שָּ יָך ַכֵבד ֶאת־ָאבִ  08ֵישּוַע ֵאֶלה ֵהן ֹלא ִתְרצָּ
 ְוֶאת־ִאיֶמָך ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּמֹוָך׃

 
כאן הפסוק מושם בכפיפה אחת עם כתובים מעשרת הדיברות. נשים לב 
שבמקור הוא פסוק די צדדי, אשר גם הוא בא רק כסיכום וכהסברה לציווי אחר. אם 

 כך, עיקר מה שנעשה פה היא ההדגשה של הכתוב הזה.
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לב, כי ישוע מפריד בינו ובין אלוהים האב,  עוד בציטוט האחרון אפשר לשים
באופן המקשה על התפיסה הנוצרית הרואה אותם כאחד. ניתן לתרץ זאת לשיטתם, 
כי הדבר נעשה מסיבות חינוכיות וזאת בטרם התגלה ישוע לאנשים כמשיח. אפשר 
גם לתרץ ולומר, לא לפי הנצרות הקלסית )ויש זרמים המתנגדים לשילוש, כמו עדי 

כי הזיהוי של ישוע עם אלוהים הוא מאוחר יותר ומה שהוא אומר שהוא ה'(, 
 ואלוהים זה אחד, או כניסוח:

 

ֹרֶאה ֹאִתי הּוא ֹרֶאה ֶאת־ֹשְלִחי׃ 39 03יוחנן    ְוהָּ
  

כוונתו אולי כטענתו של הדרוויש הסופי, שבשעת ריקודו מגיע לאקסטזה 
 ולאחדות עם אלוהים, לטענתו.

 
יותר מדי לעובי קורה זו, יש רמזים לאופיו האלוהי של  ועם זאת, ובלי להכנס

 המשיח גם ביהדות:
 זה רוחו של משיח" )בראשית רבה ב, ד(. -"ורוח אלוקים מרחפת על פני המים 

 ויש רמזים בזוהר לשילוש בתורת שלושה הגוונים. 

 
 וביתר בירור הפסוק מופיע כעיקר, וכעיקר שני נשים לב, בכתוב הבא:

ד ֵמֶהם ְלַנסֹותֹו ֵלאֹמר׃ וַ  29 33מתי  כָּם ֶאחָּ ה  26ִיְשָאֵלהּו חָּ ַרִבי ֵאי־זֹו ִהיא ִמְצוָּ
ה׃  ְבָך ּוְבכָּל־ַנְפְשָך  27ְגדֹולָּה ַבתֹורָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְבכָּל־ְלבָּ יו ְוָאַהְבתָּ ֵאת ְיהֹוָּ ַוֹיאֶמר ֵישּוַע ֵאלָּ
ֶעָך׃  ל־ַמדָּ ה ַהְגדֹולָּ  29ּוְבכָּ ִראשֹונָּה׃ ֹזאת ִהיא ַהִמְצוָּ ּה ְוָאַהְבתָּ  28ה ְוהָּ ה לָּ ְוַהֵשִנית דֹומָּ
ה ְוַהְנִביִאים׃ 31ְלֵרֲעָך כָּמֹוָך׃  ל־ַהתֹורָּ ֵאֶלה ְתלּויָּה כָּ  ִבְשֵתי ַהִמְצֹות הָּ

 (.20 03)וכן מרקוס 
 

נשים לב עוד, כי התוספת כאן שאינה במקור היא "ובכל מדעך". אולי נוכל 
ת מדענים על שום מדעם שלא היה כשר מבחינת הכנסייה למצוא לזה הד ברדיפ

בימי הביניים. ואולם גם ביהדות יש ביקורת כלפי המדע, למשל כנגד תיאוריית 
 האבולוציה של דרווין.

 
 אצל פאולוס ויעקב: עוכן מופי
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ִתי ַאֲהַבת ִאיש ֶאת־ֵרֵעהּו 9 02אל הרומים  ר זּולָּ בָּ ִכי  ְוַאל־ִתְהיּו ַחיִָּבים ְלִאיש דָּ
ה׃  ֹאֵהב ֶאת־ֲחֵברֹו ִקֵים ֶאת־ַהתֹורָּ ִכי ִמְצֹות ֹלא ִתְנַאף ֹלא ִתְרַצח ֹלא ִתְגֹנב ֹלא ַתֲעֶנה  8הָּ

ר ַהֶזה ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך  ל ַהַמֲאמָּ ן ֵהנָּה ִבְכלָּ ֵעד ֶשֶקר ֹלא ַתְחֹמד ִעם כָּל־ִמְצֹות ֲאֵחרֹות כֻלָּ
 כָּמֹוָך׃
 

ל־הַ  03 9גלתים  ַאַחת ַהֹזאת ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּמֹוָך׃ִכי כָּ ה הָּ ה ַבִמְצוָּ ה ְכלּולָּ  תֹורָּ
 

ן ְכִפי ַהכָּתּוב ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך  9 3יעקב  ה ַהֹמֶלֶכת ַעל־כֻלָּ ֵהן ַבֲעשֹוְתֶכם ֶאת־ַהִמְצוָּ
 כָּמֹוָך ֵתיִטיבּו ַלֲעשֹות׃

 
אף -ידי הלל הקודם לישוע )על-והנה, מצווה זו נתפסת כעיקר גם ביהדות, על

שהייתה ידועה דעה בין הרבים בימי הביניים, כפי שניכר בויכוחיהם עם הנוצרים, כי 
 ידי רבי עקיבא המאוחר לו:-ישוע למעשה קדום יותר מזמנו הידוע( וגם על

 
 וכך מפורש בגמרא )שבת ל"א(:

למדני כל "שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שת

התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, 
 -זו היא כל התורה כולה, ואידך  -גייריה. אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד 
 אל תעשה לחברך". -פירושה הוא, זיל גמור". "כל מה ששנוא עליך 

 
פרק ט "ואהבת לרעך כמוך וכן דברי רבי עקיבא בתלמוד ירושלמי מסכת נדרים 

 ר' עקיבה אומר זהו כלל גדול בתורה".  
 

 –וכן, הנוסח המלא 

זה כלל גדול בתורה. ר' עקיבא אומר:  -"בן עזאי אומר: 'זה ספר תולדות אדם' 
הואיל ונתבזיתי, יתבזה  -זה כלל גדול בתורה, שלא תאמר  -'ואהבת לרעך כמוך' 

 -בירי עמי. אמר רבי תנחומא: אם עשית כן חבירי עמי; הואיל ונתקללתי, יתקלל ח
 רבה כ"ד, ז(.-לוהים עשה אותו'" )בראשית-דע למי אתה מבזה, 'בדמות א
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 הלחי השנייה
דבר שני, שנגזר מהעיקר הראשון, היא נמיכות הרוח, או הפניית הלחי השנייה, 

 כפי שמקובל לאפיין את הנצרות בה וכך הדבר מופיע בברית החדשה:
 

ֶכם  28ְשַמְעֶתם ִכי ֶנֱאַמר ַעִין ַתַחת ַעִין ֵשן ַתַחת ֵשן׃  29 9מתי  ַוֲאִני ֹאֵמר לָּ
ַאֶחֶרת׃ ִנית ַהֵטה־לֹו ַגם ֶאת־הָּ ע ְוַהַמֶכה אֹוְתָך ַעל־ַהְלִחי ַהְימָּ שָּ רָּ  ַאל־ִתְתקֹוֲממּו לָּ

 )וכן במקבילות(

 
 יש לציין, ישוע עצמו קיים דבר זה:

 
ֹרּק 67 36מתי  נָּיו ַוַיכֻהּו ְבֶאְגרֹוף ַוֲאֵחִרים ִהכֻהּו ַעל־ַהֶלִחי׃ ַויָּ ַוֹיאְמרּו ִהנֵָּבא  69ּו ְבפָּ

ְך׃ ִשיַח ִמי הּוא ַהַמֶכה אֹותָּ נּו ַהמָּ  לָּ
 )וכן במקבילות(

 
 וזאת כדי לקיים את הפסוק:

ה ִתְתֹגְדִדי ַבת 03 3מיכה  ֵלינּו ־ְגדּודַעתָּ ם עָּ צֹור שָּ ֵאת ֹשֵפט  ַיכּו ַעל־ַהְלִחיַבֵשֶבט  מָּ

ֵאל׃  ִיְשרָּ
 

 וכבר מצאנו שקיים זאת נביא:
ְיהּו ַעל־ַהֶלִחי ַוֹיאֶמר ֵאי־ֶזה  ֲענָּה ִַיַגש ִצְדִקיָּהּו ֶבן־ְכנַ ו 33 33מלכים א  ַוַיֶכה ֶאת־ִמיכָּ

ְך׃ ה ֵמִאִתי ְלַדֵבר אֹותָּ ַבר רּוַח־ְיהוָּ  עָּ
 (.32 09)וכן דברי הימים ב 

 
 מופיע והוא מקורו של העיקרון המוסרי: וכן

ַיי ְלמֹ  ֵגִוי נַָּתִתי ְלַמִכים 6 91ישעיה  ַני ֹלא ִהְסַתְרִתיּוְלחָּ ֹרק ְרִטים פָּ  7׃ ִמְכִלמֹות וָּ
ר־ִלי ְמִתי ַעל־ֵכן ַשמְ  ַואֹדנָּי ְיהִוה ַיֲעזָּ ִמישַעל־ֵכן ֹלא ִנְכלָּ ַני ַכַחלָּ ֵאַדע ִכי־ֹלא ֵאבוֹ  ִתי פָּ  ש׃וָּ

 
 או במקום ובניסוח אחרים:

א ֹעל ִבְנעּו טֹוב ַלֶגֶבר 37 2איכה  יו׃ ִכי־ִישָּ ד ְוִיֹדם 39רָּ דָּ לָּ  ֵיֵשב בָּ  38יו׃ ִכי נַָּטל עָּ
ר ִפיהּו פָּ ה׃  ִיֵתן ֶבעָּ ה׃ 21אּוַלי ֵיש ִתְקוָּ  ִיֵתן ְלַמֵכהּו ֶלִחי ִיְשַבע ְבֶחְרפָּ
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ין לו:(: "הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם וכן דברי חז"ל )שבת פח: גיט

ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורין, עליהם הכתוב אומר: 'ואוהביו 
 כצאת השמש בגבורתו'".

 
 נראה שאף הם קיבלו את העיקרון הזה.

 

 
 טול קורה מבין עיניך

בקר ועיקרון נוסף סמוך לזה וגם עומד בפני עצמו הוא העיקרון האומר שלא ל
 טול קורה מבין עיניך: –את זולתך, שהרי חטא מצוי גם בך, או כניסוחו 

 
 מתוך מילון השפה העברית:

 טול קורה מבין עיניך:
 קריאה לאדם שבא בטענות לאחרים לראות קודם את פגמיו שלו.

האימרה מופיעה בתלמוד פעמיים )ב"ב טו ב, ערכין טז ב( וכן בברית החדשה 

 היתה בעבר ביטוי מקובל ועממי.(, ונראה ש2-9)מתי ז 
 שיח: -הביטוי המלא מופיע בצורה של דו

 צד אחד מבקש להוכיח את הצד האחר ואומר לו: "טול קיסם מבין עיניך" 
 )לפי גרסה אחרת: "מבין שיניך"(. 

כלומר: הפגם שלך  –הצד השני מחזיר לו ואומר: "טול קורה מבין עיניך!" 
 גדול יותר.

 
ֵמַהִני אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. אם אמר לו "טול וכך הוא מופיע: תְ 

 קיסם מבין ִשֶניָך" אמר לו "טול קורה מבין ֵעיֶניָך"! )ערכין טז(
 

 במסכת בבא בתרא )טו ע"ב(: -וכן 
אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב "ויהי בימי שפוט השופטים"? דור שנשפט שופט 

 ניך". אומר לו: "טול קורה מבין עיניך".את שופטיו; אומר לו: "טול קיסם מבין שי
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ֵפטּו׃  0 7מתי  –וכן  ט ֲאֶשר ַאֶתם  3ַאל־ִתְשֹפטּו ְלַמַען ֲאֶשר ֹלא ִתשָּ ִכי ַבִמְשפָּ
ֶכם׃  ה ֲאֶשר ַאֶתם ֹמֲדִדים ִיַמד לָּ ֵפטּו ּוַבִמדָּ ם  2ֹשְפִטים ִתשָּ ה ֶזה ִתְרֶאה ֶאת־ַהֵּקיסָּ מָּ ְולָּ

ה ֲאֶשר ְבֵעיְנָך ֹלא ַתִביט׃ ְבֵעין ָאחִ  ה ִלי  3יָך ְוֶאל־ַהּקֹורָּ ְוֵאיְך ֹתאַמר ֶאל־ָאִחיָך ַהִניחָּ
ה ְבֵעיֶנָך׃  ם ֵמֵעינֶָך ְוִהֵנה ַהּקֹורָּ ה  9ְוָאִסיר ֶאת־ַהֵּקיסָּ ִראשֹונָּה ֶאת־ַהּקֹורָּ ֵסר בָּ ֵנף הָּ ֶהחָּ

ִסיר ֶאת־הַ  ֹאה ִתְרֶאה ְלהָּ ם ֵמֵעין ָאִחיָך׃ֵמֵעיְנָך ְוַאֲחֵרי ֵכן רָּ  ֵּקיסָּ
 )ובמקבילות(

 

ּה מֹוְדִדין לֹו  ם מֹוֵדד בָּ ה ֶשָאדָּ הוא גם ביטוי מן המשנה )סוטה א ו(.  –ַבִמדָּ
במשנה מובאות מספר דוגמאות לביטוי, למשל: "שמשון הלך אחרי עיניו, לפיכך 

 ."ניקרו פלישתים את עיניו
 

בשבחא לעולם, ואמר שמואל "...כל הפוסל פסול ואינו מדבר  –וכן נמצא 
 במומו פוסל. " )תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף ע עמוד ב(.

 
 כך קשוט אחרים.-קשוט עצמך ואחר –וכן הביטוי 

 

ם  2 03ואולי הוא נגזר של הכתוב 'מכשול עוון נוכח הפנים' ביחזקאל  ֶבן־ָאדָּ
ֵאֶלה  ֲאנִָּשים הָּ ם ּוִמְכשהָּ ֵרש  ֹול ֲעֹונָּםֶהֱעלּו ִגלּוֵליֶהם ַעל־ִלבָּ ֹרש ִאדָּ נְָּתנּו ֹנַכח ְפנֵיֶהם ַהִאדָּ

ֶהם׃  לָּ
 

 –וכן נמצא 
ה ָאְזנֹו ִמְשמֹוַע׃  0 98ישעיה  ְבדָּ ה ֵמהֹוִשיַע ְוֹלא־כָּ ה ַיד־ְיהוָּ ְצרָּ ִכי  3ֵהן ֹלא־קָּ

יּו ַמְבִדִלי ִנים ִמֶכם ִהְסִתי ֵבין ֱאֹלֵהיֶכם ְוַחֹטאוֵתיֶכםֵביֵנֶכם לְ  םִאם־ֲעֹוֹנֵתיֶכם הָּ רּו פָּ
 ִמְשמֹוַע׃

 
 וקרוב לו הביטוי:
 מתוך ויקי מילון:
ְך  ָאְסיָּא ַאִסי ִחַגְרתָּ

 ספרותי תקן את פגמיך לפני שתוכיח אחרים.
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"משלמד קצת באותה חכמה איך למצוא תקנה למדווי הנפש ונתאווה לנסותה 
ב למישור", על בני אדם, שמע בת קול אומרת: 'אסיא אסי חגרתך'" )"והיה העקו

 ש"י עגנון(
רפא חגרותך". מקור הפתגם  -פירושו המילולי של הפתגם הארמי הוא "רופא 

יו' )בראשית ד, כג( רבי יוסי ברבי חנינא  במדרש בראשית רבה: "'ַוֹיאֶמר ֶלֶמְך ְלנָּשָּ
אמר: תבען לתשמיש. אמרו לו למחר המבול בא... אמר להן: נלך אצל אדם... אמר 

אתם שלכם והקב"ה עושה את שלו. אמרו לו: אסיא אסי חגרתך,  להן )אדם(: עשו

 כלום פרשת מחוה הרי מאה ושלושים שנה!" )בראשית רבה, פרשה כג, ס' ד(.
 

 גם ביטוי זה בא בברית החדשה:
א ֶאת־ַעְצֶמָך ּוְכֹכל  32 3לוקס  ל ַהֶזה ֹרֵפא ְרפָּ שָּ ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֵהן ֹתאְמרּו ִלי ֶאת־ַהמָּ

ה ִבְכַפר־ַנחּום ֲעֵשה־ֵכן ַגם־ֹפה ְבִעיר מֹוַלְדֶתָך׃ ֲאשֶ  ַמְענּו ֶשַנֲעשָּ ַוֹיאַמר ָאֵמן ֹאֵמר  33ר שָּ
צּוי ְבֶאֶרץ מֹוַלְדתֹו׃ ֶכם ֵאין־נִָּביא רָּ  ֲאִני לָּ

 
 והביטוי "אין נביא בעירו" שמקורו כאן הפך גם הוא ידוע בעם.

 

 
 מצוותציטוטים משובשים ומשמעותם, ביטול ה

ועם זאת, נראה שעיקר ההבדל בין היהדות והנצרות הוא עניין ביטול המצוות. 
 האמנם כך? כך הדבר מופיע בברית החדשה:

 
ה ְלכָּל־ַהַמֲאִמין בֹו׃  3 01אל הרומים  קָּ ה ִלְצדָּ ִשיַח סֹוף ַהתֹורָּ ַתב  9ִכי ַהמָּ ִכי־מֶשה כָּ

ה אֲ  ה ִמתֹוְך ַהתֹורָּ קָּ ֶהם׃ ַעל־ְדַבר ַהְצדָּ ַחי בָּ ם וָּ ָאדָּ ם הָּ ה ֲאֶשר  6ֶשר ַיֲעֶשה ֹאתָּ קָּ ְוַהְצדָּ
ִשיַח׃  ה ְלהֹוִריד ֶאת־ַהמָּ ַמְימָּ ְבָך ִמי־ַיֲעֶלה ַהשָּ ֱאמּונָּה ֹאֶמֶרת ַאל־ֹתאַמר ִבְלבָּ אֹו  7ִמתֹוְך הָּ

ִשיַח ִמן־ַהֵמִתים׃  ל ַמה־ֹתאַמר 9ִמי ֵיֵרד ִלְתהֹום ְלַהֲעלֹות ֶאת־ַהמָּ ר  ֲאבָּ בָּ רֹוב ֵאֶליָך ַהדָּ קָּ
ֱאמּונָּה ֲאֶשר ֲאַנְחנּו ְמַבְשִרים׃  ֶבָך הּוא ְדַבר הָּ ִכי ִאם־ְבִפיָך תֹוֶדה ֶשֵישּוַע  8ְבִפיָך ּוִבְלבָּ

ֵשַע׃  ֱאֹלִהים ֱהִעירֹו ִמן־ַהֵמִתים ִתּוָּ ְבָך ֶשהָּ ָאדֹון ְוַתֲאִמין ִבְלבָּ בֹו ַיֲאִמין  01הּוא הָּ ִכי ִבְלבָּ
ה׃ הָּ  ה־לֹו ִלישּועָּ ְיתָּ ה ּוְבִפיהּו יֹוֶדה ְוהָּ קָּ ה לֹו ִלְצדָּ ְיתָּ ם ְוהָּ ִכי ַהכָּתּוב ֹאֵמר  00ָאדָּ

ל־ַהַמֲאִמין בֹו ֹלא ֵיבֹוש׃  כָּ
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 זאת על פי הפסוק:
 

ר-ִכי 03 21דברים  בָּ רֹוב ֵאֶליָך ַהדָּ ְבָךְמאֹ  קָּ  ַלֲעשֹתֹו. ד ְבִפיָך ּוִבְלבָּ
 

החדשה מושמטת המילה האחרונה "לעשותו" ולא בכדי, אך נשים לב כי בברית 
 אלא מכיוון שהעיקר אצלם הוא האמונה ולא העשייה.

 

 וגם הפסוק השני מובא בשיבוש, שכן מקורו הוא:
 

ֵכן ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָּי ְיהִוה 06 39ישעיה  ִפַנת ִיְקַרת  ִהְנִני ִיַסד ְבִציֹון ָאֶבן ֶאֶבן ֹבַחן לָּ
ד ד מּוסָּ  ַהַמֲאִמין ֹלא יִָּחיש׃ מּוסָּ

לא יחיש הפך ללא יבוש, אולי מפני שמשמעותו של הראשון הוא סבלנות ואילו 
לפי הנצרות המשיח כבר בא ואין צורך לסבלנות. מאידך יכול להיות שזו טעות 
בתום לב, הנובעת מציטוט מתוך הזיכרון. ואולי הייתה לפני הכותב גרסה אחרת של 

 הכתוב, כמו בעניין:
 

ל־ִמְשַפְחתֹו ִשְבִעים  03 7מעשי השליחים  א ְלַיֲעֹקב ָאִביו ּוְלכָּ ַוִיְשַלח יֹוֵסף ַוִיְקרָּ
ֵמש נֶָּפש׃  ת הּוא ַוֲאבֹוֵתינּו׃  09ְוחָּ ה ַויָּמָּ ְימָּ ה ַויּוְשמּו  06ַוֵיֶרד ַיֲעֹקב ִמְצרָּ ַויּוְבאּו ְשֶכמָּ

ם ְבַכְספוֹ  הָּ נָּה ַאְברָּ  ִמַיד ְבֵני־ֲחמֹור ֲאִבי ְשֶכם׃ ַבֶּקֶבר ֲאֶשר קָּ
 

 היא גרסת השבעים. 71במקום  79שכם אולי זו מסורת אחרת. מניין 
 

 ועוד בעניין ביטול המצוות מסופר:
ִעיר ַוַיַעל ֶפְטרֹוס  8 01מעשי השליחים  ה ֹהְלִכים ַבֶדֶרְך ּוְקֵרִבים לָּ ת ְוֵהמָּ ֳחרָּ ַוְיִהי ִממָּ

ג ְלִהְתַפֵלל ה ַהִשִשית׃  ַעל־ַהגָּ עָּ ֶחם ּוַבֲהִכינָּם לֹו נְָּפלָּה  01ַכשָּ ם־לָּ ֵעב ַוִיְתָאו ִלְטעָּ ְוהּוא רָּ
ה׃  יו ַתְרֵדמָּ לָּ יו ִכְדמּות ִמְטַפַחת־ַבד  00עָּ ִחים ְוִהֵנה־ְכִלי ֹיֵרד ֵאלָּ ַמִים ִנְפתָּ ַוַיְרא ֶאת ַהשָּ

שּור ְבַאְרַבע ַכְנפֹותָּ  ָאֶרץ׃ ְגדֹולָּה ַויּוַרד קָּ ָאֶרץ ְוַחיָּה  03יו ַעל־הָּ ּוְבתֹוכֹו ִמכָּל־ֶבֱהַמת הָּ
ִים׃  מָּ ֶרֶמש ְועֹוף ַהשָּ יו ֵלאֹמר קּום ֶפְטרֹוס ְטַבח ֶוֱאֹכל׃  02וָּ ַוֹיאֶמר  03ַוְיִהי־קֹול ֵאלָּ

ֵמא׃  ל־ִפגּול ְוטָּ ִלילָּה ִלי ֲאֹדִני ִכי ֵמעֹולָּם ֹלא ָאַכְלִתי כָּ יו ַויְ  09ֶפְטרֹוס חָּ ִהי־עֹוד קֹול ֵאלָּ
ה ַאל־ְתַטְמֶאנּו׃ ֱאֹלִהים ַאתָּ  ַפַעם ֵשִנית ֵלאֹמר ֶאת־ֲאֶשר ִטַהר הָּ
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 ולכאורה ישוע עצמו אומר ההפך:

אִתי  07 9מתי  ה אֹו ֶאת־ִדְבֵרי ַהְנִביִאים ֹלא בָּ ֵפר ֶאת־ַהתֹורָּ אִתי ְלהָּ ַאל־ְתַדמּו ִכי בָּ
ֵפר ִכי ִאם־ְלַמלאת׃  ָאֶרץ ֹלא ַתֲעֹבר  09ְלהָּ ַמִים ְוהָּ ֶכם ַעד ִכי־ַיַעְברּו ַהשָּ ִכי ָאֵמן ֹאֵמר ֲאִני לָּ

ה ַעד ֲאֶשר ְיֻקַים ַהֹכל׃  ד ִמן־ַהתֹורָּ ִאיש ֲאֶשר יֵָּפר ַאַחת  08יֹוד ַאַחת אֹו־קֹוץ ֶאחָּ ֵכן הָּ לָּ
ם ַלעֲ  ָאדָּ ֵאֶלה ִויַלֵמד ֶאת־ְבֵני הָּ ֵרא לֹו ְבַמְלכּות ִמן־ַהִמְצֹות ַהְּקַטנֹות הָּ טֹון ִיּקָּ שֹות כָּמֹוהּו קָּ

ִים׃  מָּ ֵרא ְבַמְלכּות ַהשָּ ֶזה גָּדֹול ִיּקָּ ן לָּ ֶשה ִויַלֵמד אֹותָּ ִים ַוֲאֶשר ַיעָּ מָּ ִכי ֲאִני ֹאֵמר  31ַהשָּ

ֹבאּו  ה ִמִצְדַקת ַהסֹוְפִרים ְוַהְפרּוִשים ֹלא תָּ ֶכם ִאם ֹלא־ִתְהֶיה ִצְדַקְתֶכם ְמֻרבָּ ְבַמְלכּות לָּ
ִים׃ מָּ  ַהשָּ
 

ידי הדגשת הכתוב "עד אשר יקוים הכול", ובביאת -ונוהגים לתרץ בעיה זו על
 ישוע קוים הכול.

 
 ידי האמונה:-וכן פאולוס מטיף לקיום התורה על

ה  37 2אל הרומים  ה ְוַעל־ְיֵדי ֵאיזּו תֹורָּ דָּ ּוְבֵכן ַאֵיה ְתִהַלת ַהִמְתַהֵלל ֲהֹלא ָאבָּ
ֱאמּונָּה׃ ַהַעל־ְידֵ  ִנים ֲאַנְחנּו ֶשֶבֱאמּונָּה  39י־תֹוַרת ַהַמֲעִשים ֹלא ִכי ַעל־ְיֵדי תֹוַרת הָּ ֵכן דָּ לָּ

ה׃  ם ִבְבִלי ַמֲעֵשי תֹורָּ ָאדָּ ֱאֹלִהים ֲהֹלא ַגם ֱאֹלֵהי  38ִיְצַדק הָּ אֹו ֲהַרק ֱאֹלֵהי ַהְיהּוִדים הָּ
ֱאֹלִהים ַהַמְצִדיק ֶאת־ַהמּוִלים ִמתֹוְך  21ַהגֹוִים ָאֵכן ַגם־ֱאֹלֵהי ַהגֹוִים הּוא׃  ד הָּ ִכי ֶאחָּ

ֱאמּונָּה׃  ֲעֵרִלים ַעל־ְיֵדי הָּ ֱאמּונָּה ְוֶאת־הָּ ה ַעל־ְיֵדי  20הָּ ַהְמַבְטִלים ֵאפֹוא ֲאנְַחנּו ֶאת־ַהתֹורָּ
ה׃ ה ַאְך ְמַקְיִמים ֲאַנְחנּו ֶאת־ַהתֹורָּ ִלילָּ ֱאמּונָּה חָּ  הָּ

 
 הם:ועוד הוא מביא דוגמא מאבר

ר׃  0 3אל הרומים  שָּ ם ָאִבינּו ַמה־ֶזה ִהִשיג ְלִפי ַהבָּ הָּ ִכי  3ּוַמה־ֹנאַמר ֵאפֹוא ַעל־ַאְברָּ
ֱאֹלִהים׃  ל ֹלא ִלְפֵני הָּ ה ֲאבָּ ם ִמתֹוְך ַהַמֲעִשים לֹו ַהְתִהילָּ הָּ ה ָאַמר  2ִאם־ִנְצַדק ַאְברָּ ִכי מָּ

ה ַויַ  ם ַביהֹוָּ הָּ ה׃ַהכָּתּוב ְוֶהֱאִמן ַאְברָּ קָּ  ְחְשֶבהָּ לֹו ְצדָּ
 

 ואילו יעקב מביא גם הוא דוגמא מאברהם אלא להיפוכם של דברים:
ַאַחי ַמה־יֹוִעיל ְלִאיש ֶשֹיאַמר ִכי ֱאמּונָּה בֹו ּוַמֲעִשים ֵאין בֹו ֲהתּוַכל  03 3יעקב 

ֱאמּונָּה ְלהֹוִשיעֹו׃  הֶ  09הָּ ם׃ ָאח אֹו ָאחֹות ִכי־ִיְהיּו ְבֵעיֹרם ְוֵאין לָּ ְוִאיש  06ם ֶלֶחם ֻחּקָּ
ם ַמה־תֹוִעיל  ְרֵכי גּופָּ ֶהם צָּ עּו ְוֹלא־ִתְתנּו לָּ לֹום ְוִהְתַחֲממּו ּוְשבָּ ִמֶכם ֹיאַמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְלשָּ
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ּה׃  07ֹזאת׃  ה ִהיא ְבַעְצמָּ ּה ַמֲעִשים ֵמתָּ ֱאמּונָּה ִאם־ֵאין בָּ ְוִאם־ֹיאַמר ִאיש  09כָּכָּה ַגם־הָּ
ה ֱאמּו נָּה ְבָך ְוִלי ַמֲעִשים ַהְרֵאִני נָּא ֶאת־ֱאמּונְָּתָך ִבְבִלי ַמֲעִשים ְוַאְרֲאָך ֲאִני ִמתֹוְך ַאתָּ

ד הּוא ֱהִטיבֹותָּ ְלַהֲאִמין ַגם ַהֵשִדים  08ַמֲעַשי ֶאת־ֱאמּונִָּתי׃  ֱאֹלִהים ֶאחָּ ה ַמֲאִמין ֶשהָּ ַאתָּ
ה ִאיש־בָּ  31ַמֲאִמיִנים בֹו ְוֹרֲעִדים׃  ֱאמּונָּה ְבֵאין ַמֲעִשים ְוַאתָּ ַדַעת ִכי הָּ ַער ֲהַתְחֹפץ לָּ

ה ִהיא׃  ק ְבנֹו ַעל־ַהִמְזֵבַח׃  30ֵמתָּ ק ְבַהֲעֹלתֹו ֶאת־ִיְצחָּ יו ִנְצדָּ ם ָאִבינּו ֲהֹלא ְבַמֲעשָּ הָּ ַאְברָּ
ְשְלמָּ  33 יו ּוִמתֹוְך ַהַמֲעִשים הָּ ֱאמּונָּה ֹעֶזֶרת ְלַמֲעשָּ ֱאמּונָּה׃ ִהְנָך ֹרֶאה ִכי־הָּ ֵלא  32ה הָּ ַוִימָּ

ה׃  ֵרא ֹאֵהב ְיהֹוָּ ה ַוִיּקָּ קָּ ֶשב־לֹו ִלְצדָּ ה ַוֵתחָּ ם ַביהֹוָּ הָּ ֹאֵמר ְוֶהֱאִמן ַאְברָּ ִהְנֶכם  33ַהכָּתּוב הָּ

ּה׃  ִאיש ְוֹלא ֶבֱאמּונָּה ְלַבדָּ ב ַהזֹונָּה ֲהֹלא ִנְצְדקָּ  39ֹרִאים ִכי ְבַמֲעִשים ִיְצַדק הָּ חָּ ה ְוֵכן ַגם־רָּ
ּה ַוְתַשְלֵחם ְבֶדֶרְך ַאֵחר׃  ּה ֶאת־ַהַמְלָאִכים ֶאל־ֵביתָּ ִכי ַכֲאֶשר ַהגּוף  36ְבַמֲעִשים ְבָאְספָּ

ה׃ ֱאמּונָּה ִמְבִלי־ַמֲעִשים ֵמתָּ ה ֵמת הּוא ֵכן ַגם־הָּ מָּ  ִמְבִלי ְנשָּ
 

ש אפשר לומר שבין פאולוס ויעקב יש מחלוקת ואפשר לומר שיעקב פשוט מדגי
 את חשיבותם של המעשים, מעשים טובים, גם לאחר ביטולן של המצוות.

 
 כידוע, הברית החדשה מבססת את עיקרון ביטול המצוות על התנ"ך:

ַרִתי  9 9אל העברים  ה ְוכָּ ִאים ְנֻאם־ְיהֹוָּ ם ִהֵנה יִָּמים בָּ ִכי־ֹכה ָאַמר ְבהֹוִכיַח ֹאתָּ

ֵאל ְוֶאת־ֵבית ְיהּודָּ  ה׃ ֶאת־ֵבית ִיְשרָּ שָּ ם  8ה ְבִרית ֲחדָּ ַרִתי ֶאת־ֲאבֹותָּ ֹלא ַכְבִרית ֲאֶשר כָּ
ַחְלִתי  ה ֵהֵפרּו ֶאת־ְבִריִתי ְוָאֹנִכי בָּ ִים ֲאֶשר־ֵהמָּ ם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ ְביֹום ֶהֱחִזיִקי ְביָּדָּ

ה׃  ם ְנֻאם־ְיהֹוָּ אֵ  01בָּ ֵהם ִכי ֹזאת ַהְבִרית ֲאֶשר ֶאְכֹרת ֶאת־ֵבית ִיְשרָּ ִמים הָּ ל ַאֲחֵרי ַהיָּ
ה  ֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהמָּ ִייִתי לָּ ם ֶאְכֳתֶבנָּה ְוהָּ ם ְוַעל־ִלבָּ ִתי ְבִקְרבָּ ה נַָּתִתי ֶאת־תֹורָּ ְנֻאם־ְיהֹוָּ

ם׃  ה ִכי  00ִיְהיּו־ִלי ְלעָּ ְוֹלא ְיַלְמדּו עֹוד ִאיש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִאיש ֶאת־ָאִחיו ֵלאֹמר ְדעּו ֶאת־ְיהֹוָּ
ם )ּוְלִפְשֵעיֶהם(  03ם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטנָּם ְוַעד־ְגדֹולָּם׃ כּולָּ  אתָּ ִכי ֶאְסַלח ַלֲעֹונָּם ּוְלַחטָּ

ר־עֹוד׃  ן  02ֹלא ֶאְזכָּ ִראשֹונָּה ּוַמה־ֶשהּוא נֹושָּ ה ִיֵשן ֶאת־הָּ שָּ ִהֵנה ְכֶשָאַמר ְבִרית ֲחדָּ
ַרב ִקצֹו׃  ּוַמְזִקין קָּ

 (20-23 20)על פי ירמיה 
 

 אף כי כך המשכו שם:
ם 29 20ירמיה  ה ֹנֵתן ֶשֶמש ְלאֹור יֹומָּ ה  ֹכה ָאַמר ְיהוָּ ְילָּ ֻחֹּקת יֵָּרַח ְוכֹוכִָּבים ְלאֹור לָּ

יו אֹות ְשמֹו׃  ֹרַגע ַהיָּם ַוֶיֱהמּו ַגלָּ ה ְצבָּ ה  26ְיהוָּ ַני ְנֻאם־ְיהוָּ ֵאֶלה ִמְלפָּ ִאם־יָֻּמשּו ַהֻחִּקים הָּ
ל־ ֵאל ִיְשְבתּום ֶזַרע ִיְשרָּ גַ  ַני כָּ ִמים׃ ִמְהיֹות גֹוי ְלפָּ ה 27ַהיָּ ַמִים  ֹכה ָאַמר ְיהוָּ ִאם־ִיַמדּו שָּ
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שּו  ִמְלַמְעלָּה ל־ֲאֶשר עָּ ֵאל ַעל־כָּ ל־ֶזַרע ִיְשרָּ ה ַגם־ֲאִני ֶאְמַאס ְבכָּ טָּ ְקרּו מֹוְסֵדי־ֶאֶרץ ְלמָּ ְוֵיחָּ
ה׃  ְנֻאם־ְיהוָּ

 
ם יתבטלו ולא עם ישראל ימאס, כטענת כלומר מהמשכו נראה שלא החוקי

הנצרות בימי הביניים. ואולם גם זאת אפשר לתרץ ולומר כי החוקים לא מתבטלים 
 אלא נכתבים על הלב.
א ְלִציֹון גֹוֵאל 31 98)וראה גם: ישעיה  ֵבי ֶפַשע ְביַ  ּובָּ ה׃ ּוְלשָּ  ַוֲאִני 30ֲעֹקב ְנֻאם ְיהוָּ

ם ָאַמר ְיהוָּ ֹזא ֶליָךת ְבִריִתי אֹותָּ ַרי ֲאֶשר־ַשְמִתי ְבִפיָך ֹלא־יָּמּושּו ִמִפיָך  ה רּוִחי ֲאֶשר עָּ ּוְדבָּ
הּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמפִ  ם׃ י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיהוָּ ה ְוַעד־עֹולָּ  ֵמַעתָּ
א ְלִציֹון גֹוֵאל וְ  36 00אל הרומים -המופיע ב ֵשַע ַככָּתּוב ּובָּ ֵאל ִיּוָּ ל־ִיְשרָּ יִָּשיב ְוֵכן כָּ
ם ִכי ֶאְסַלח ַלֲעֹונָּם 37ֶפַשע ִמַיֲעֹקב׃   ׃(.ְוֹזאת ְבִריִתי ֲאֶשר ֶאְכֹרת ִאתָּ

 
 

 והנה, גם חז"ל סברו ככה:
 שנינו: "זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא". דף ס"א ע"ב במסכת נדה

)"כדעה זו כן פסקו התוספות, הרמב"ם, הרשב"א, הרא"ש, הטור והשולחן 

 .ערוך"(
 

 אלא שאלה טוענים שהמשיח הגיע ואלה טוענים שלא.
 

 האם המשיח כבר הגיע או לא?
פי -והנה, גם לזה יש דרשת חז"ל מתאימה )לא אכנס להוכחה הנוצרית על

 הכתובים בתנ"ך(:
מסכת עבודה זרה ט א: תנא דבי אליהו: ששת אלפים שנה הוי העולם, שני 

ובעוונותינו יצאו מהם מה  ימות המשיחאלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים 
 ...שיצאו
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 התנ"ך בראי הפסיכולוגיה

 חגי הופר
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 .3102, ירושלים, הופר הוצאת

 .למחבר שמורות הזכויות כל©
 hagaihof@gmail.com: לתגובות
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 מבוא
 חיים נשמת באפיו ויפח האדמה מן עפר האדם את אלהים' ה וייצר" :7ב בראשית

 ."חיה לנפש האדם ויהי
 ."תבינם שדי ונשמת באנוש היא רוח אכן": 9לב איוב
 

ואה בין תובנות הפסיכולוגיה, כפי שהתפתחה במאה בספר זה בכוונתי לערוך השו
ומשהו השנה האחרונות, ובין האמור התנ"ך העתיק שלנו. אני מאמין שהשוואה זו 

 היא מפרה הן מבחינת התנ"ך והן מבחינת הפסיכולוגיה.
נפש, רוח,  –והנה, לפי הפסוקים למעלה נראה שהתנ"ך מבחין בין השמות השונים 

ר מדי לעובי הקורה, נראה שיש כאן הדרגה, ובקבלה )זוהר נשמה. בלי להיכנס יות
סו ע"א; כנראה עפ"י בראשית רבה יד ט( אכן מסבירים שהנפש -ח"א סה ע"ב

כאשר הביטוי "נפש חיה" נאמר אף לגבי בעלי  –נמצאת במדרגה הנמוכה ביותר 
 רוח ונשמה )בסדר זה(. –ומעליה נמצאות הדרגות הגבוהות יותר  –החיים 
מבחינים בין הרמות  - 1ומפעם לפעם אשווה גם לנאמר בה –ית החדשה גם בבר

 השונות. וכתוצאה מכך שם גם ניתן לזהות הסתייגות מההסתכלות הפסיכולוגית:
 :3הראשונה לקורינטים 

ם ֵהן 03 ָאדָּ ה ֱאֹלִהים רּוחַ  ֶאת־ִדְבֵרי ְמַקֵבל ֵאינֶנּו ַהִטְבִעי הָּ  ּוַכלי ְוֹלא לוֹ  ִסְכלּות ִכי־ֵהמָּ
ה ַבֲאֶשר ַלֲהִבינָּם רּוַח׃ ְבֶדֶרְך ְנדֹוִנים ֵהמָּ ל 09 הָּ ם ֲאבָּ ָאדָּ ִני הָּ רּוחָּ  ְואֹותוֹ  ַהֹכל יִָּדין הָּ
ה ֶאת־רּוחַ  ִמי־ִתֵכן ִכי 06 ִאיש׃ ֹלא־יִָּדין נּו ִהֵנה ַוֲאַנְחנּו יֹוִדיֶענּו ּוִמי ְיהֹוָּ  רּוחַ  ֶיש־לָּ
ִשיַח׃  ַהמָּ

 הטבעי=האדם הנפשי(.)ובתרגום אחר: האדם 
ֱאֹלִהים ִכי־ְדַבר :03 3אל העברים   ְוֹיֵרד ִפיִפיֹות ִמכָּל־ֶחֶרב ְוַחד ְגבּורֹות ּוֹפֵעל הּוא ַחי הָּ
רּוחַ  ּוֵבין ֵבין־ַהֶנֶפש ַעד־ְלַהְבִדיל ִקים ֵבין הָּ ב ַמְחְשבֹות ּוֹבֵחן ּוֵבין־ַהמֹוחַ  ַהְדבָּ  ֵלבָּ
יו׃  ּוְמִזמֹותָּ

לרמת הנפש. עם זאת, אני  –אבל לא רק  –יה כנראה מתייחסת בעיקר הפסיכולוג
אדם, אף הגדול -חושב שישנה תועלת רבה בלימוד חלק זה, שאינו נעדר מאף בן

 ביותר, ובודאי שקיים הוא אצל האדם הממוצע, שכאלה רובנו.
הלימוד הפסיכולוגי נעשה על פי ספרי האוניברסיטה הפתוחה בקורסים: "אישיות: 

וריה ומחקר", "פסיכולוגיה חברתית". הפרק האחרון "שונות" הוא רצף תיא
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 מאמרים בלתי תלויים שלי בנושא הנידון, שפורסמו ב"אתר הניווט בתנ"ך" )הרבה
 הופיעו בספרי "יוצא מידי פשוטו"(. מהם

ביתר פירוט: הקורסים "אישיות: תיאוריה ומחקר" ו"פסיכולוגיה חברתית" יוצגו 
רסים "פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים" ו"פסיכולוגיה כאן בהרחבה; הקו

קוגניטיבית" יוצגו באופן מצומצם )ל"מבחנים פסיכולוגיים" יוקדש פרק אחד בתוך 
"אישיות"(; ואילו הקורסים "פסיכולוגיה פיזיולוגית" ו"פסיכולוגיה התפתחותית" 

ברר. כמו כן, לא לא ייוצגו כאן כלל. לא לכל נושא ניתן למצוא מקבילה תנ"כית, מת

ייוצגו הקורסים "מבוא לפסיכולוגיה" ו"היסטוריה של הפסיכולוגיה" הכלליים מדי 
וכלולים בפרקים המפורטים. אלה הם כל קורסי החובה בפסיכולוגיה באוניברסיטה 
הפתוחה. נוסף עליהם כאן קורס הבחירה "אינטליגנציה רגשית" )כמו כן, הקורס 

 צג במאמר אחד בפרק "פסיכופתולוגיה"(."פסיכולוגיה של המינים" ייו
הפרק "פרויד מול התנ"ך" מסתמך על ספרו של פנחס נוי "פרויד והפסיכואנליזה", 

שני מאמרים בתוכו  כשהקבלות בספרי האוניברסיטה הפתוחה יופיעו בהערות.
 הופיעו בשינוי מה בספר "פילוסופיה והתנ"ך(.

וטנברג, שבסדרת ספרים, כדוגמת ראוי להזכיר כאן את חתן פרס ישראל מרדכי ר
, כותב על פסיכולוגיה יהודית. מתודה עיקרית אצלו היא סיפור 2"ממקדש למדרש"

מפתח בהם, כדרך המדרש )אל -ידי קריאה שונה של מילות-מחדש של החיים על
. 3תקרי כך אלא כך(. התייחסות עיונית אליו אפשר למצוא בספר "החיים כמדרש"

התנ"ך, והן באופן ההתייחסות אליו. כמו  –דרכו הן בנושא אני הולך בדרך שונה מ
כן, הרב יצחק גינסבורג מלמד פסיכולוגיה יהודית ברוח הקבלה, באופן השונה 

 מאשר כאן. כמו כן התעסק בכך הרב זאב חיים ליפשיץ ועוד.
ודאי נכתבו מאמרים אקדמיים רבים המתייחסים לתנ"ך ברוח פסיכולוגית. ישנו אף 

. אין אני בא "psychology and the bible" –עזי המוקדש לנושא כתב עת לו
אלא להוסיף עליהם, כשהייחוד כאן הוא, על כל פנים, הסקירה הכוללת של 

 השיטות הפסיכולוגיות.
ההערות הן הפניות למאמרים אינטרנטיים ולמקורות ביבליוגרפים בכלל ואין הם 

 צריכים לפגום מרציפות הקריאה.
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 ל התנ"ךפרויד מו
 



 326 



 327 

 4שליטה בתאוות
 מוצאים אנו משלי בספר, ואולם. התאוות בעד לעצור עלינו מצווה כלל בדרך הדת
, הבשרים תאוות – לומר או, והמזון( הזן) המין: לרסן שיש תאוות סוגי שני בעיקר
 .משמע תרתי
 

 :המין אחד מצד
 :בקלות המתפתה, הפתי אל פונה המפתה האישה משלי בספר

 ."לו ואמרה לב וחסר הנה יסר פתי מי": 06ט משלי
 (.לנמענה מילים באותן( 3 פסוק) פרק באותו לכן קודם פונה החכמה שגם מעניין)

 :המזון שני מצד
 ."נומה תלביש וקרעים יורש וזולל סבא כי": 30כג משלי
 :היין שתיית את לרסן יש ובעיקר
 ".במישרים יתהלך עינו בכיס יתן כי יתאדם כי יין תרא אל": 20כג משלי

 
 :בכתבי פרויד בסיס יש האלה להנחיות

 כותב:  5פנחס נוי בספרו "פרויד והפסיכואנליזה"

 
הציע פרויד  (The Ego and the Id")"בספרו "האני והסתם" 

( מודל חדש, המחלק את "המכשיר הפסיכי" לשלושה 0832)
-Super)וה'אני העליון'  (Id), ה'סתם' '(Ego)חלקים: ה'אני' 

Ego).. מאוחר יותר הסב את שמו ל'מודל הסטרוקטורלי'... החלק .
המרכזי במודל הוא ה'אני', הניצב בין ה'סתם, ה'אני העליון' והעולם 
החיצוני, ותפקידו הוא לתווך ולתאם בין דרישותיהם הנוגדות... 

 6(.087-089ה'אני ניצב מעל ומפקח על ה'סתם'" )עמ' 
 

קרון העונג בעזרת תהליכים ראשוניים, פי ע-הסתמי המכיל את היצרים פועל על
פי עקרון המציאות בעזרת תהליכים משניים. לאני -בעוד האני השולט עליו פועל על

העליון יש לייחס "את הפעילויות של ההתבוננות העצמית, המצפון והנשיאה 
 (.088באידיאלים" )עמ' 
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, מודע-ללא כולו שייך( האיד) הסתמי, הטופוגרפי המודל לפי כי, לציין יש עוד
 .למודע-ולסמוך למודע ברובו שייך( האגו) האני ואילו

 
 ולהתאימן בהן לשלוט המודע האני ועל מהסתמי נובעות, כך אם, אלה תאוות

 ובכל מאליהם מובנים נראים אלה דברים ., כך לפי התנ"ך וכך לפי פרוידלמציאות
 .לציינם ראוי אופן
 

 הן למעשה אך, החיים אינסטינקט על ונותכע נראות אלה תאוות כי, לציין ראוי ועוד
 :מסופן ללמוד שאפשר כפי, המוות מאינסטינקט מופעלות

 :האישה אצל
 ."קראיה שאול בעמקי שם רפאים כי ידע ולא": 09ט משלי
 ."יוורש" – והסובא הזולל
 :הוא הבא הפסוק וביין
 ".יפרש וכצפעני ישך כנחש אחריתו": 23כג משלי

 
 :בפסוק כמו, שבר הוא בריתבע איד כי, אוסיף עוד

 ."ינקה לא לאיד שמח עשהו חרף לרש לעג": 9יז משלי
 :הפרוידיאנית במשמעות גם לפרשו אפשר אחד במקום לפחות אך

 ."יודע מי שניהם ופיד אידם יקום פתאם כי": 33כד משלי
-חרבות שלאחר אפשר ואף לתאוותיהם בהתאם ויפעלו שלהם האיד יתעורר פתאום
 .הסתמי זה... סתם – יאמרו דבריהם

 ואולי משמעות הדבר היא, שכניעה לדחפים ראשוניים ותאוות סופה שבר.
 

 ועוד, ניתן לראות בדברים אלה פרשנות לפסוק:

 ."מנעריו רע האדם לב יצר כי": 30ח בראשית
כלומר, האיד שבו נקבע בילדותו. אני חושב שניתן לראות כאן את רקעו היהודי של 

 פרויד.
ראה בדבר גזרת גורל שאין לשנותה, ואולם ניתן לטעון שאפשר לשנותה  וכן, פרויד

 באמצעות ההבנה הבוגרת, כפי שנרמז לדעתי בפסוק:
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 ובנפש שלם בלב ועבדהו אביך אלהי את דע בני שלמה ואתה": 8כח א הימים דברי
 ואם לך ימצא תדרשנו אם --מבין מחשבות יצר וכל--' ה דורש לבבות כל כי חפצה
 ."לעד יזניחך תעזבנו

 הדגש הוא על הביטוי "יצר מחשבות מבין", כי הנה המילה יצר מיוחסת גם לתבונה.
גם בקונקורדנציה מופיע כפירוש שני יצר=מחשבה. ואולי זה המקור למושגים יצר 
הטוב ויצר הרע, כבפרשנות הידועה על שני היו"דים במילה "וייצר" בפסוק: 

 חיים נשמת באפיו ויפח האדמה מן עפר דםהא את אלהים' ה וייצר": 7ב בראשית

 ."חיה לנפש האדם ויהי
 

 לבסוף, מעניין שפרויד דימה את שליטת האני בסתם לשליטה בסוס:
 

"ניתן לדמות את היחסים שבין ה'אני' לבין ה'סתם' לאלה שבין 
הרוכב לסוסו. הסוס מספק את האנרגיה התנועתית, והרוכב את 

ת בהמת הרכיבה לקראתה. אלא היתרון של קביעת המטרה והכוונ
שלעיתים קרובות למדי אנו מוצאים ביחסים שבין ה'אני' וה'סתם' 
התגלמות של מצב אידיאלי פחות, לפיו נכפה על הרוכב להוביל את 

 7(.311סוסו לכיוון שאליו רוצה הסוס ללכת" )נוי, עמ' 
 
שני סוסים, נותן משל לנשמה, שהיא כרכב והוא  8בדיאלוג של אפלטון "פידרוס"גם 

אחד טוב ואחד רע. והוא נמשל לשכל, שצריך לשלוט ולנתב את היצר הרע ואת זה 
 הטוב והמתוקן.

"אל תהיו כסוס כפרד אין הבין : 8תהלים לב -בהקבלה הדבר נאמר בפסוק הבא 
 במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך". 
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 חרדה מציאותית
 :יד פסוק, כח פרק משלי
ם ַאְשֵרי ִמיד ֵחדְמפַ , ָאדָּ ה ִיפֹול, ִלבוֹ  ּוַמְקֶשה; תָּ עָּ  . ְברָּ

 
 ". מעבירה מתרחק ובכך מעונש דואג - תמיד מפחד: "י"רש

 הנה ממנו נשמר ולא המפחיד מדבר יחת ולא לבבו המחזק - ומקשה: "דוד מצודת
 ".ההיא בהרעה יפול הוא

 
, משלי) "ישגב ביהוה ובוטח מוקש יתן אדם חרדת" -אך כיצד יש להבין זאת, והרי 

 73 ך"בתנ החוזר, "תירא אל" – הביטוי כי נראה שלי, ואומר אוסיף (.39', כט
 לקרוב הפחד את שהופך מה, 603-ה כמצווה לראותו וניתן ציווי ממש הוא, פעמים
 :לחטא
 ". חנפים רעדה אחזה חטאים בציון פחדו": 03לג ישעיהו

 
 הפירושים הפסוק ואת את הביןלאלא שעיון בדבריו של פרויד על החרדה עוזר לנו 

 :עליו השונים

 פנחס נוי כותב:
 

 "מכאן שיש להבדיל בין שלושה סוגי חרדה:
; מהווה ביטוי per se. חרדה נוירוטית: נחשבת כיום כחרדה 0

למאבקים פנימיים המתרחשים על קו הגבול שבין ה'אני' לבין 
קו  מודע. הקונפליקטים לאורך-ה'סתם'. גבול זה מצוי כולו בלא

גבול זה הם בין הכוחות היצריים שמקורם ב'סתם' והשואפים 
להשתלט על ההתנהגות, על הדמיון ועל החשיבה כדי להגיע 
באמצעותם לסיפוקם ולפירוקם, לבין כוחות ההגנה של ה'אני', 
המתאמצים לעצור בעדם, להטותם לאפיק פירוק אחר או לספקם 

 בדרך עקיפין כלשהי...
דה על שיבוש לאורך קו הגבול שבין ה'אני' . חרדה מוסרית: מעי3

לבין ה'אני העליון'. חרדה זו מעורבת בדרך כלל ברמה משתנה של 
 רגשי אשם...
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. חרדה מציאותית: נובעת מהמאבקים והסכסוכים לאורך שבין 2
הסביבה הפיזית והחברתית..." )עמ'  –ה'אני לבין העולם החיצוני 

338-321.)9 
 

 הולך י"רש, הכתוב פשט שהוא, מציאותית חרדה על דברמ דוד מצודת בעוד, ובכן
 כחרדה הכתוב את לפרש אין אך. מוסרית בחרדה שמדובר ומפרש הדרש דרך על

 .מהאיד הנובעת, נוירוטית

 מפרשת, שלמעלה כביכול הסתירה את שמביאה, ברכות )ס א( במסכת הגמראועוד, 
 י."רש לדברי מתאימה והיא תורה בדברי מפחד –

 ועוד קמצא ובר קמצא סיפור את הפסוק לאחר מביאה גיטין )נה ב( מסכתב הגמרא
 דוד. מצודת לדברי מתאימה שהיא ונראה סיפורים שני
 

-פרויד הציע כמה מנגנוני הגנה של ה'אני', ששוכללו מאוחר יותר על, לזאת בנוסף
( מונה את הבאים: עידון, התעלמות 373-207ידי בתו אנה פרויד. פנחס נוי )עמ' 

תגובה, ביטול מעשה, בידוד, נסיגה, -)הכחשה(, השלכה, הפנמה, הדחיה, תצורת
 הגנות נגד רגשות.

 על מנגנון ההתעלמות )הכחשה( כותב נוי:
 

"מנגנון זה מופעל על ידי ה'אני' בניסיון להתעלם מן המציאות 
החיצונית )אינפורמציה הנקלטת מן החוץ, כגון גערות של אימא או 

ות הפנימית )אינפורמציה הנקלטת מתוך הגוף, אבא( או מן המציא
כגון כאבים או תחושות גופניות אחרות שעלולות לבשר על 
התפתחות מחלה(... כל ניסיון להפעיל מנגנון זה בחיים הבוגרים 
מביא את המשתמש לניגוד עם מבחן המציאות ולכן מחייב אותו 
לגונן על ההתעלמות בשכבה עבה של נציונליזציות, השלכות 

 (.393-399ומנגנונים אחרים" )עמ' 
 

 במנגנון נוקט בעצם מפחד ואינו ליבו שהמקשה לומר אפשרחזרה לפסוק שלמעלה, 
 ".יקרה לא זה לי" אומר הוא כלומר, ההכחשה
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 השלכה
 דברי את בעצמו שיקיים צריך כי המוכיח ,10כותב ב"החוקים", פרק ה'אפלטון 
 לקח לץ יסר": 7ט משלי - בפסוק העמופי המוכיח תוכחתכדוגמא.  שישמש, הטפתו

 ובאופן', פוסל במומו הפוסל' – חכמים דרשו שממנו, "מומו לרשע ומוכיח קלון לו
 בתלמוד וכן ועוד( 9 7)מתי  "עיניך מבין קורה טול" – נאמר החדשה בברית דומה
 .כך-אחר
 

 הדברים מקבילים למנגנון ההשלכה של פרויד ואפשר שהוא לקח אותו מכאן.
 נוי כותב:פנחס 

 
 "ההשלכה וההפנמה נחשבות למנגנונים הקדומים ביותר... 

מנגנון ההשלכה שותף במידה זו או אחרת בפעילות ההגנתית של 
ה'אני' הנורמלית והפתלוגית אצל כל אדם. הוא מבוסס על הנטייה 
האנושית הכללית לייחס את האשמה לאי יכולתנו לעמוד 

לינו  ולכישלונותינו בסטנדרטים של עצמנו ואת האשמה למחד
לגורם חיצוני כלשהו. התלמיד הנכשל בבחינה יאשים תמיד את 
המורה ש"הכשיל אותי בכוונה"; כפי שפוליטיקאי יאשים בכל 
כישלון את האופוזיציה, את הממשלה הקודמת, את העיתונות, את 

 התנאים הבינלאומיים, אבל רק לא את עצמו.
ימפטומים השלכתיים בצורה הפתולוגית מתגלה מנגנון זה בס

בנוירוזות ופסיכוזות, ובצורתו הקיצונית במחלת הרדיפה" )עמ' 
399-398.)11 

 
ואולם, צריך לומר כי לפסוק הנזכר יש פרשנות פשוטה יותר לפי הרישא שלו, 

 כלומר שהמוכיח לרשע גורם לעצמו מום.
 

 נביט במנגנון האחרון כפי שהוא בא לידי ביטוי בתנ"ך: ,בנוסף
 (. 6)זכריה, ז',  לו וכי תשתו הלוא אתם האכלים ואתם השתים""וכי תאכ
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ההשלכה הידועה, לא רק ככלל 'הפוסל -מן הפסוק הזה אפשר ללמוד את חכמת אי
במומו פוסל' המצומצם, אלא אף במורחב מזה. זהו, אם כך, שיעור בלקיחת אחריות 

 ובייחוס לעצמך את הדברים הנכונים, חיוביים או שליליים.
 קטנה מילה נפלאה מה", החוזרת הרבה התנ"ך: על המילה "הנני אפשר לומרכך גם 

 הוא, במחשכים מתחבא ואינו הבוחן לעין חשוף הוא כי מודיע האדם בזאת! זו
 צריך היה הראשון האדם גם כך. דבר מסתיר ולא הבוחנות עיניו מול בגאון ניצב
 .מהעץ אכל לולי לענות

 לשון" אדוני בי" י"רש : לפיאף הוא בתנ"ך , החוזרעל הביטוי "בי אדוני"כן ו
 לפרש ניתן לדעתי עליונה. לסמכות, לאדון מופנה תמיד ן"רמב ולפי, הוא בקשה
)"בי אני אדוני  עזרא אבן לפירוש בדומה, עצמי-בי כוונתה" בי" המילה כי ,עוד

 את או האשמה את להעביר או להתחבא בלי – כלומר, ן"הרמב העוון..."( שמביא
 אשתו. וחווה הראשון אדם שעשו כפי, אחר למישהו בותהמחוי

 אוסיף, כי בדרך הלצה ניתן למצוא רמז למנגנוני ההגנה בתנ"ך בפסוק:
 )במקור מלשון גן לעבודת אלילים(. "ותחפרו מהגנות אשר בחרתם": 38ישעיה א
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 המוות ויצר החיים יצר
 :   אומרת מהכהח משלי בספר
 ."מות אהבו משנאי לכ נפשו חמס וחטאי": 26ח משלי
 . מוות אהבת ששמה אנושית נטייה מאפיינת ובכך

 : אחר בפסוק כמו, הבריאה החיים אהבת את יש לעומתה
 ."מות אל נתיבה ודרך חיים צדקה בארח": 39יב משלי
 : בפסוק זו מול זו מועמדות והן

 ."הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה": 09ל דברים
 :בפסוק הבריא המין ליצר מקושרים החיים
 תחת לך נתן אשר הבלך חיי ימי כל אהבת אשר אשה עם חיים ראה": 8ט קהלת
 ."השמש תחת עמל אתה אשר ובעמלך בחיים חלקך הוא כי הבלך ימי כל השמש
 :דומים פסוקים שני בין מההשוואה כך על ללמוד ניתן וכן

 .'"מה וןרצ ויפק חיים מצאי מצאי כי": 29ח משלי
 '".מה רצון ויפק טוב מצא אשה מצא": 33יח משלי

 
 : אצל פרויד ידועות האלה הנטיות שתי

ב"תקציר הפסיכואנליזה"  –פנחס נוי כותב על התיאוריה המאוחרת של פרויד 
 על הארוס, יצר החיים, והתנטוס, יצר המוות: –( 0831)
 

ה, כל "פרויד בנה את התיאוריה החדשה על שלוש רמות של הפשט
אחת גבוהה מקודמתה. ברמה הראשונה, רמת הניסיון הקליני, 
מתוארות שתי קבוצות של דחפים, האחת דחפי המין, כפי שתוארו 
עוד מתחילת המאה, ומולם ניצבת קבוצה חדשה, הדחפים 
התוקפניים. ברמה גבוהה יותר, הביולוגית, נתפסים יצרי המין 

חפי התוקפנות נתפסים כמייצגים את יצר החיים בכללותו, בעוד ד
כמייצגים את כוחות ההרס והמוות. את יצר החיים כינה פרויד בשם 

, בעוד את יצר (eros)המושאל מן המיתולוגיה היוונית 'ארוס' 
 ההרס השאיר ללא שם ]ותלמידיו כינוהו 'תנטוס'[... 

ברמה השלישית של הפשטה, הגבוהה ביותר, ראה פרויד את הארוס 
ל הכוחות הפועלים הן בטבע הדומם והן בטבע כמייצג הביולוגי ש
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החי לאיחוד חלקים ולבניית יחידות סדר גבוהות יותר, ואת התנטוס 
כמייצג הבילוגי של הכוחות הפועלים לפירוק ולהתפוררות יחידות 

אנטרופיה' -סדר גבוהות יותר )מה שהפיזיקה מכנה 'אנטי
 12(.013-019ו'אנטרופיה'(" )עמ' 
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 ד אבשלוםמרו פוסאדיתסביך 
 ': טז', ב שמואל

לֹום ַוֹיאֶמר כ בּו:  ֲאִחיֹתֶפל-ֶאל, ַאְבשָּ ֶכם הָּ ה לָּ , ֲאִחיֹתֶפל ַוֹיאֶמר כא.  ַנֲעֶשה-ַמה, ֵעצָּ
ֹלם-ֶאל ִית ִלְשמֹור ִהִניחַ  ֲאֶשר, ָאִביָך ִפַלְגֵשי-ֶאל בֹוא, ַאְבשָּ ַמע; ַהבָּ ֵאל-כָּל ְושָּ -ִכי, ִיְשרָּ

ְזקּו, ָאִביָך-תאֶ  ִנְבַאְשתָּ  ְך ֲאֶשר-כָּל ְיֵדי, ְוחָּ לֹום ַוַיטּו כב.  ִאתָּ ֹאֶהל ְלַאְבשָּ ג-ַעל, הָּ ; ַהגָּ
ֹבא לֹום ַויָּ ֵאל-כָּל ְלֵעיֵני, ָאִביו ִפַלְגֵשי-ֶאל ַאְבשָּ  יַָּעץ ֲאֶשר, ֲאִחיֹתֶפל ַוֲעַצת כג.  ִיְשרָּ
ִמים ֵהם ַביָּ ֱאֹלִהים ְדַברבִ (, ִאיש) -ִיְשַאל ַכֲאֶשר, הָּ ִוד-ַגם, ֲאִחיֹתֶפל ֲעַצת-כָּל ֵכן; הָּ  ַגם ְלדָּ

ֹלם  . ְלַאְבשָּ
 

 עד, עצותיו כל וכמו הקודמת עצתו גם כמו, טובה כה אחיתופל של הזו העצה מדוע
 ?אלוהים בדבר כשאלה היא אשר אומר הכתוב אשר
 

 את רצח דעת מבלי אשר, אדיפוס על מסופר" המלך אדיפוס" סופוקלס של במחזה
, שלו" אדיפוס תסביך" את זה מסגרת מסיפור יצר פרויד, כידוע. אמו עם ושכב אביו

 אלא, הכמוסה משאלתו זו, אמו עם ולשכב אביו את לרצוח רוצה הילד כי האומר
 כך כותב פנחס נוי:. עליה להתגבר ויש ממנו נשללת שהיא

 
-אנאלי[ הם אוטו-"שני השלבים הראשונים ]האוראלי והסדיסטי

אירוטיים, כלומר האובייקט לסיפוק היצר הוא הגוף עצמו, בעוד 
בשלב השלישי מתחיל הליבידו לפנות החוצה ולחפש לעצמו 

אהבה שבאמצעותו ישיג את סיפוקו. אובייקט האהבה -אובייקט
הראשון הוא בדרך כלל ההורה מן המין הנגדי. קשר אהבה זה יוצר, 

ר אצל בנים על ידי עקב מורכבותו, את התסביך האדיפלי, הנפת
נמוג באיטיות תוך כמה שנים )אם  –תסביך הסירוס, ואצל בנות 

 (.80בכלל(" )עמ' 
 

 אבשלום גם: אדיפוס של לסיפור לגמרי מקביל ודוד אבשלום של הסיפור, והנה
 שוכב הוא וגם, ביודעין נעשה הדבר, להבדיל, כאן כי אף, להרגו ורוצה באביו מורד
 העומדת החכמה שזו נראה כן על. ממש אימו זו אין כאן אם גם, דוד של נשותיו עם

 השתלטות של מעשה היא האב-אשת עם השכיבה שכן, אחיתופל של דבריו ביסוד



 337 

 שני כן, כמו. )ראה גם: ראובן ובלהה, אבנר ופילגש שאול, אדוניה ואבישג( ועוצמה
 לוםואבש לביתו מחוץ גדל אדיפוס: דומה באופן ונגמרים מתחילים הסיפורים
 תמר את שאנס, אמנון אחיו הריגת בעקבות, לגשור לביתו מחוץ אל לשנתיים נשלח
 טוב סוף אין. ומומת עץ על נתלה ואבשלום עיניו את מנקר בסוף אדיפוס; אחותו
 באשר" המורד האדם" של כסמל אולי לראותו שניתן, האדיפלי בתסביך למחזיק
 דוד של זעקתו את גם הביןל יש זה רקע על ואולי. קאמי של ספרו כשם, הוא

 השער עלית על ויעל המלך וירגז": 0יט ב שמואל: בנו אבשלום מות על לו בהיוודע

 תחתיך אני מותי יתן מי אבשלום בני בני אבשלום בני בלכתו אמר וכה ויבך
 ".בני בני אבשלום

 
, מפורט פחות הוא כי אף, דומות משמעותיות עם לזה קדום סיפור עוד ך"בתנ ויש
 ': ט בראשית ונח, חם סיפור זה יוהר
ם ַוַיְרא כב יו-ִלְשֵני ַוַיֵגד ָאִביו ֶעְרַות ֵאת ְכַנַען ֲאִבי חָּ ֶיֶפת ֵשם ַוִיַּקח כג.  ַבחּוץ ֶאחָּ -ֶאת וָּ

ה ִשימּו ַהִשְמלָּ  םּוְפֵניהֶ  ֲאִביֶהם ֶעְרַות ֵאת ַוְיַכסּו ֲאֹחַרִנית ַוֵיְלכּו ְשֵניֶהם ְשֶכם-ַעל ַויָּ
אּו ֹלא ֲאִביֶהם ְוֶעְרַות ֲאֹחַרִנית ה-ֲאֶשר ֵאת ַוֵיַדע ִמֵיינוֹ  ֹנחַ  ַוִייֶקץ כד.  רָּ שָּ ן ְבנוֹ  לוֹ  עָּ טָּ .  ַהּקָּ

ִדים ֶעֶבד  ְכנַָּען ָארּור ַוֹיאֶמר כה יו ִיְהֶיה ֲעבָּ  .ְלֶאחָּ

 אנו בניהם בידי אבות סירוס של זה דבר וגם - נוח את סירס שחם דרשו ל"חז
 את סירס קרונוס: בעיקר האלים מעללי בתיאור, רבות היוונית במיתולוגיה איםמוצ
 גם. היוולדם עם ילדיו את לאכול נוהג שהיה, קרונוס באביו מרד וזאוס אורנוס אביו
 .המרד מעשה עם נשארים שאנו הרי הסירוס בלי
  

 ועוד נקודה בעניין זה:
 ".הבל והשחרות הילדות-כי מבשרך רעה והעבר מלבך כעס והסר": 01יא קהלת
 הילדות ימי את במיוחד מדגישה בעקבות פרויד המודרנית הפסיכולוגיה, כידוע

 נקבעת האישיות. האדם של חייו המשך למשמעות ביותר רבה חשיבותם כי וטוענת,
. למעשה או כביכול, זאת רסות שלפנינו הפסוק זאת, לעומת. קובעים הם ,9 גיל עד

 .כפשוטו - ולמעשה. למשל, דין חייבות על מדבר אשהו לומר שאפשר - כביכול
: 2קי תהלים - הרך לגיל חשיבות יש כן כאילו נראה בו, אחר מקור יש, זאת לעומת

 המלך תכונות - "ילדתיך טל לך משחר מרחם קדש בהדרי חילך ביום נדבת עמך"
 ראהנ'. משתכחת אינה דינקותא גרסא' - אמרו ל"חז וכן. ילדותו למימי אותו מלוות
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 .לפי התנ"ך לילדות מסוימת חשיבות יש זאת שבכל כך אם
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 פסיכולוגיים ומנגנונים החלום
, בו יסד את חקר 13( כתב את הספר "פשר החלומות"0996-0828כידוע, פרויד )

 פנחס נוי כותב:החלומות כמפתח לפענוח נפש האדם. 
 

"אוסף הנחות אלה מתאחד לתזה הבאה: תפקיד החלום לשמור על 
נה מפני גירויים שעלולים להפר אותה. כיוון שההפרעות השי

העיקריות נובעות מבפנים, קרי מן המשאלות הבלתי מודעות, על 
החלום לתת ביטוי וסיפוק חלקי כלשהו למשאלות אלה, לפחות 
במידה המספקת להחליש את עוצמתן עד לדרגה שלא יסכנו עוד את 

מוצג על בימת המשך השינה. תוכן החלום, החיזיון הדמיוני ה
החלום, מייצג תמיד ניסיון זה לספק לאותה משאלה את סיפוקה 

 (.032-033החלקי" )עמ' 
 

 מקבילו התנ"כי הברור הוא יוסף. נביט, אם כן, בפתרון החלומות של יוסף:

  
וזאת אפשר לראות כבר  -( אומר יוסף 39)בראשית, מא',  "חלום פרעה אחד הוא"

"ויספר פרעה להם את חלומו  -במעבר מיחיד לרבים  בפרק זה, 9מניסוחו של פסוק 
הם של שר האופים ושר המשקים, . זאת בניגוד לחלומותיואין פותר אותם לפרעה"

"ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו  -נאמר כאן  הםעלי
כאן הלילה אחד והחלום דומה, אך הפתרון שונה,  -(. כלומר 00)פסוק  חלמנו"
"עולות ו אצל פרעה הפתרון זהה ושני החלומות הם כשבע השיבולים, אשר ואיל

 (. 9)פסוק  בקנה אחד"
 "הלוא לאלהים פתרונים, ספרו נא לי" -ועוד הבדל יש בין שני המקרים: שם נאמר 

ברור של האמור אפשר להבין כאילו -פי פירושו הלא-(, כך שעל9)בראשית, מ', 

זה חטאו, עליו נענש בהמשך הישיבה בכלא, ואילו ו -יוסף משווה עצמו עם אלוהים 
(, כך שאין 06)בראשית, מא',  , אלהים יענה את שלום פרעה"בלעדי" -כאן נאמר 

"ויאמר פרעה אל יוסף: אני פרעה,  - 33מקום לטעות פה. ושכרו בא מיד, בפסוק 
 לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים".  ובלעדיך

י המקרים יוסף פותר את החלומות על פי אופן סיפורם: בחלום ואפשר לומר כי בשנ
; 01)בראשית, מ',  "כפורחת, עלתה ניצה" -שר המשקים התוספת הלא נחוצה היא 
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"ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה מתוך הפסוק: 
 ובמשמעות חיובית זו הוא אף פתרונו של החלום. שר האופים חוזר(, ענבים"

"ישא  -(, ולכן עונה לו יוסף 06-07)בראשית, מ',  "על ראשי" -פעמיים על הביטוי 
(, ואף לביטוי 'לשאת ראש' כשלעצמו יש 08)פסוק  פרעה את ראשך מעליך"

"לא ראיתי כהנה בכל ארץ  -משמעות כפולה, חיובית ושלילית. וכאן אומר פרעה 
)פסוקים  "ארץ מצרים"מענייני  (, לכן פותר לו יוסף08)בראשית, מא',  מצרים לרע"

38-21 .) 

 
משמעות חיובית של  "כפורחת"ומצוי פירוש מסורתי דומה, המקבל מהביטוי 

 גאולה:
נָּי אלו ישראל שנאמר  מדרש רבה פח' ה: "ַוְיַסֵפר ַשר ַהַמְשִקים ְוגֹו' ְוִהֵנה ֶגֶפן ְלפָּ

ומרים היא כפורחת )תהלים פ( גפן ממצרים תסיע ובגפן שלשה שריגים משה אהרן 
הפריחה גאולתן של ישראל עלתה נצה הנצה גאולתן של ישראל הבשילו אשכלותיה 

 ענבים גפן שהפריחה מיד הנצה ענבים שהנצו מיד בשלו".
 

למשל אלא גם כמו כן, פרויד מלמד כי יש להתבונן באופן הניסוח לא רק בחלום, 

אך ניתן להרחיב זאת  במקרים של פליטות פה, המלמדות משהו על האומר אותן,
 פנחס נוי כותב על כך:לכל אופן ביטוי. 

 
-free)"השיטה מחייבת את המאזין לעמדה של הקשבה מרחפת 

floating attention) שבה עליו לייחס חשיבות שווה לכל אמירה ,
או ביטוי אחר בלי לקבוע דעה מראש לגבי מידת החשיבות של 

ווה לא רק לטקסט של הנאמר. פרויד הוסיף וטען שיש חשיבות ש
החלום, אלא גם לכל דעה או ביטוי המובעים בקשר לחלום" )עמ' 

028-031.) 
 
 

 לבדוק חכמה זו דרך סיפורו של יוסף: אפשר גם כאן 
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"הוא אשר דיברתי אליכם לאמור מרגלים אתם" מדוע יוסף טוען כלפי אחיו 
ה והמובנת, (, לאחר תשובתם אליו? מלבד התעקשותו הידוע03)בראשית, מב', 

"ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש  -התשובה נמצאת באופן ניסוחם 
( )ונשים לב 02)פסוק איננו"  האחדאת אבינו היום ו הקטןאחד בארץ כנען, והנה 

, כאן אין יוסף 7גם, שבניגוד למה שסיפרו האחים ליעקב מאוחר יותר, בראשית מג 
ויוסף נקרא  "הקטן"ר, כאן בנימין נקרא (. כלומ"העוד לכם אח"שואל אותם 

(. הם 09-31)פסוקים  "אחיכם הקטן" -ואילו יוסף עצמו קורא לבנימין  "האחד".

שכחו לציין שבנימין הוא אחיהם, ובכך לא בא על תיקונו עוד חטאם כלפי יוסף, 
"אבל  - 30אליו התנהגו כאילו הוא לא אחיהם, כפי שהם אומרים בעצמם בפסוק 

  חנו על אחינו".אשמים אנ
יש לשים לב לשינויי נוסח אלה. הנה ראובן, שהצילו ממוות, אך שזרק אותו לבור, 

כל אחד מכנה בהתאם לראותו  ".בילד"הלוא אמרתי לכם לאמור אל תחטאו  -אומר 
ואת  אחיכם אחר"ושלח לכם את  -יעקב אומר  03האישית. וכך בבראשית מג 

"שמעון ולוי אחים, כלי חמס  -אמר בברכתו , כשכוונתו לשמעון )עליו יבנימין"
(, אך ניתן גם להבין כאילו מדבר הוא על יוסף, ואולי ברוח 9בראשית מט  - מכרתם"

התנכרותו ממנו. ולפרשנות זו ניתן למצוא -שיסיר את אחרותו -הקודש. כלומר 

 סימוכין אף ממקומות אחרים בתנ"ך.
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 לא מודע וריפוי בדיבור
מודע; ויותר מאוחר -ירה הנפשית לשני אזורים: המודע והלא"פרויד חילק את הז

מודע" )במירכאות( -מודע... המושג "לא-מודע והלא-לשלושה: המודע, הטרום
 (.31מופיע לראשונה בדיון של ברויאר במקרה של אנה או." )נוי, עמ' 

"אכלו זרים כחו והוא לא : 8ושע זה -מודע" אפשר שמשתקף בפסוק -המושג "לא
, אם כי זהו ביטוי נדיר ולרוב לא מופיע רעיון שיבה זרקה בו והוא לא ידע" ידע גם

 זה בתנ"ך )דין שוגג הוא דבר אחר(. עם זאת, הריפוי בדיבור יתכן שמופיע בו:

 
 פנחס נוי כותב שאת הריפוי בדיבור ייסד פרויד בטיפולו באנה או:

 
אומץ שם ש –"היא עצמה היתה קוראת לטיפול זה 'הטיפול בדיבור' 
או 'ניקוי  –מאוחר יותר ככינוי לטיפול הפסיכואנטילי בכללותו 

את התהליך  (catharsis)הארובות'. ברויאר כינה בשם קתרזיס 
הזה המחלק סימפטומים היסטריים באמצעות שחזור בדיבור של 
הזיכרונות והחוויות הקשורים להיווצרותם. מונח זה, שמשמעותו 

פילוסופיים של אריסטו, אך משמש כעין טיהור, לקוח מן הכתבים ה
ברפואה כינוי לתהליך טיהור המעיים מתוכנם )'תרופה קתרטית' = 
תרופה משלשלת(. שיטת טיפול זו שימשה מאז את הפסיכואנליזה 

שימוש בדיבור כאמצעי "להוציא" ולשחרר זיכרונות,  –כמודל אב 
רגשות וחוויות הטמונים באיזשהו מקום עמוק בנפש, ואשר משום 

 (.07מה לא הגיעו להכרה ולביטוי עד כה" )עמ' 
 

 ובהשוואה בתנ"ך:
ר טֹוב ְיַשְמֶחנָּה" -"ְדָאגָּה ְבֶלב ִאיש : 39משלי יב בָּ  .ַיְשֶחנָּה, ְודָּ

"רב אמי ורב אסי: חד אמר יסיחנה מדעתו, וחד אמר ישיחנה לאחרים" )תלמוד 
 בבלי, סנהדרין ק:(.

דבר על הבעיות  –קבות הפירוש השני ואומר המודרני הפופולארי הולך בעההסבר 
תרפויטי. ואולם נראה -שלך. כמו הריפוי בדיבור, או 'ניקוי הארובות', הפסיכו

שהפשט הוא קרוב יותר לפירוש הראשון, שכן נכתב ישחנה, משורש שח"ח, 
 שפירושו ישפילנה.
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 אהזה ב םהנאור והמתקד םכמה שהיינו רוצים לחשוב שהפתג עדנראה, אם כך, ש
בזה שגם המשמע  רק , ואנו יכולים להתנחםזה, אין זה כך וכבר בתנ"ך במשמע

כך כביכול, אבל בעצם, אפשר לראות שהתנ"ך אומר  המקורי הוא בעל משמעות.
  :ותם דברים שבפירוש המודרני בפסוקים אחריםאת א
 "ואענה שפתי אפתח לי וירוח אדברה": 31לב איוב -ך איוב אומר דבר דומה כ

 כאבי יחשך לא אדברה אם": 6טז איוב -אף כי קודם לכן נראה שאמר ההפך  )וזאת
ויש לפרש, כי הכאב הפיזי אמנם יישאר, אך תהיה רווחה . "יהלך מני מה ואחדלה

 נפשית(.
 

 ועוד דבר
, מעין מתקן, הידוע אף בימינו, בו ניתן 14פרויד כתב מאמר קצר על "דפדפת הפלא"

חוריו לוח שעווה ולמחוק את הכתוב על ידי לכתוב על מעין דף צלולאיד שמא
שחרור הדף מהלוח. הדבר דומה לתפיסה, המתחדשת תמיד, לעומת הזיכרון הנשמר 

 והלא מודע.
אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו השווה במקורותינו: "
)משנה ". והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר מחוק כתובה על ניר חדש.

 אבות ד כ(.
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 15בראי הפסיכולוגיה –הכללה וייחודיות 
 :ה השירים שיר
ה, ִמדֹוד דֹוֵדְך-ַמה ט כָּה, ִמדֹוד דֹוֵדְך-ַמה:  ַבנִָּשים ַהיָּפָּ נּו ֶשכָּ  .  ִהְשַבְעתָּ
 

 אבל". הדבר אותו הגברים כל" כי מוכרת,-הכה בעמדה מחזיקות ירושלים בנות
 אמנם היא. מיוחדת אישיות הוא ליבה שאהוב חושבת, האהבה חולת, האהובה
 היא אותו, פנימי תיאור על לכסות בא שהוא סבור אני אך, חיצוני בתיאור משתמשת

 :בכך רוצה לא אולי או, במילים לבטא מצליחה לא
גּול, ְוָאדֹום ַצח דֹוִדי י ה דָּ בָּ ז ֶכֶתם, ֹראשוֹ  יא.  ֵמְרבָּ יו; פָּ , ְשֹחרֹות, ַתְלַתִלים ,ְקֻוצֹותָּ

עֹוֵרב ִים ֲאִפיֵקי-ַעל ְכיֹוִנים, ֵעינָּיו יב.  כָּ ב, ֹרֲחצֹות; מָּ לָּ יָּו יג.  ִמֵלאת-ַעל, ֹיְשבֹות--ֶבחָּ  ְלחָּ
ִחים ִמְגְדלֹות, ַהֹבֶשם ַכֲערּוַגת יו; ֶמְרקָּ יו יד.  ֹעֵבר מֹור, ֹנְטפֹות--שֹוַשִנים, ִשְפתֹותָּ  יָּדָּ
ב ְגִליֵלי הָּ ִאים, זָּ יו; ַבַתְרִשיש ְמֻמלָּ יו טו.  ַסִפיִרים ְמֻעֶלֶפת, ֵשן ֶעֶשת ֵמעָּ  ַעמּוֵדי שֹוקָּ
ִדים, ֵשש ז-ַאְדֵני-ַעל ְמיֻסָּ נֹון, ַמְרֵאהּו; פָּ חּור--ַכְלבָּ ִזים, בָּ ֲארָּ , ְוכֻלוֹ , ַמְמַתִּקים, ִחכוֹ  טז.  כָּ

ם ְבנֹות, ֵרִעי ְוֶזה דֹוִדי ֶזה; ַמֲחַמִדים לִָּ  .ְירּושָּ
 

 בספר נכתבש כפי, מובחנות פסיכולוגית הסתכלות צורות שתי הן שאלו מעניין

 :28' עמ', א כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" ומחקר תיאוריה: אישיות"
 

 שבו באופן מזו זו הנבדלות גישות שתי קיימות המדעית בתפיסה"
 התנהגות חוקי לנסח חותרת האחת הגישה. בנושא מטפלות הן

 הגישה ואילו, האדם-בני לכל והמשותפים המתאימים, כלליים
 בין השוני ואת האדם שבאישיות המיוחד את לתאר מבקשת השנייה
-בני כלל של המשותף את המדגישה הגישה. לשנייה אחת אישיות
 האדם בייחודיות הדוגלת זו ואילו, נומותטית גישה קרוי האדם
 ".אידיוגרפית גישה נקראת

 
 בשיטות המתאמית, כלומר הניסויית ובשיטה בשיטה הנומותטית משתמשת ההגיש

 אף כשניתן, המקרה חקר בשיטת משתמשת האידיוגרפית הגישה ואילו. סטטיסטיות
 (.28-92' עמ) השתיים בין לשלב
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יש חסרון בגישה הנומותטית, שכן היא בודקת רק חלק אחד מהמכלול. הגישה 
ותה למכלול השלם, אך גם בה יש חסרון, שכן האידיוגרפית מתקנת זאת בהתייחס

 קשה לבסס אותה מדעית. על כן קיימת נטייה לשלב בין השתיים.
הדבר משתקף יפה בשיר השירים, שכן רק האהבה רואה את מכלול האדם ועל כן 

מדעיות', שכן -היא ההשקפה הנכונה והשלמה. אולם גם בה יש סכנה של 'אי
עלולה להציג  –עצמה שהיא "חולת אהבה" והאהובה מעידה על  –ההתאהבות 

 לפנינו תמונה ורודה יותר משהיא באמת.

 
 :02וכן בראשונה לקורינטים 

ה 9" ַאֲהבָּ ם ֹלא־ִתֹבל הָּ ל ְלעֹולָּ ַטְלנָּה ַהְנבּואֹות ֲאבָּ ֵטל׃ ְוַהַדַעת ִתְכֶלינָּה ְוַהְלֹשנֹות ִתבָּ  ִתבָּ
ת 8 ְענּו הּוא ִכי־ְקצָּ דָּ ת ֶשיָּ ִמים ּוְכבֹוא 01 ֶשִנֵבאנּו׃ אהּו ּוְקצָּ בֹור ָאז ַהתָּ ת". ַתֲעֹבר עָּ  ַהְּקצָּ

"כי חלקית היא ידיעתנו ובארח חלקי  – 0876משנת  –)ובתרגום אחר וברור יותר 
"עכשו  – 03פסוק  –ובהמשך מתנבאים אנו. אך בבוא המשלם יבטל החלקי". 

כשו ידיעתי חלקית, אבל אז פנים אל פנים. ע –רואים אנו במראה, במערפל, אבל אז 
 (.אכיר כדרך שגם אני מוכר"
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 16הפסיכולוגיה בראי – מחופש מנוס
 :למצרים לחזור רוצים במדבר ישראל בני מקומות בכמה, כזכור
 :יא פרק במדבר

ם ַוְיִהי א  עָּ ה ְבָאְזֵני ַרע, ְכִמְתֹאְנִנים הָּ ה ַוִיְשַמע; ְיהוָּ ם-רַוִתְבעַ , ַאפוֹ  ַוִיַחר, ְיהוָּ  ֵאש בָּ
ה ם ַוִיְצַעק ב.  ַהַמֲחֶנה ִבְקֵצה ַוֹתאַכל, ְיהוָּ עָּ ה-ֶאל ֹמֶשה ַוִיְתַפֵלל; ֹמֶשה-ֶאל, הָּ , ְיהוָּ

ֵאש ַוִתְשַקע א ג.  הָּ קֹום-ֵשם ַוִיְקרָּ ה, ַההּוא ַהמָּ ה-ִכי:  ַתְבֵערָּ ֲערָּ ם בָּ ה ֵאש, בָּ  ד.  ְיהוָּ
אַסְפֻסף ה ְתַאּוּוהִ , ְבִקְרבוֹ  ֲאֶשר ְוהָּ ֵאל ְבֵני ַגם, ַוִיְבכּו ַויָֻּשבּו; ַתֲאוָּ  ִמי, ַוֹיאְמרּו, ִיְשרָּ

ר ַיֲאִכֵלנּו שָּ ַכְרנּו ה.  בָּ גָּה-ֶאת, זָּ  ְוֵאת, ַהִּקֻשִאים ֵאת; ִחנָּם, ְבִמְצַרִים ֹנאַכל-ֲאֶשר, ַהדָּ
ֲאַבִטִחים ִציר-ְוֶאת, הָּ ִלים-ְוֶאת ֶהחָּ ה ו.  ּוִמיםַהש-ְוֶאת, ַהְבצָּ ה ַנְפֵשנּו ְוַעתָּ --ֹכל ֵאין, ְיֵבשָּ

ן-ֶאל, ִבְלִתי ן ז.  ֵעיֵנינּו ַהמָּ טּו ח.  ַהְבֹדַלח ְכֵעין, ְוֵעינוֹ ; הּוא ַגד-ִכְזַרע, ְוַהמָּ ם שָּ עָּ  הָּ
ְקטּו ֲחנּו ְולָּ ֵרַחִים ְוטָּ כּו אוֹ , בָּ רּור ּוִבְשלּו, ַבְמֹדכָּה דָּ שּו, ַבפָּ יָּה; ֻעגֹות ֹאתוֹ  ְועָּ , ַטְעמוֹ  ְוהָּ
ֶמן ְלַשד ְכַטַעם ה, ַהַמֲחֶנה-ַעל ַהַטל ּוְבֶרֶדת ט.  ַהשָּ ְילָּ ן ֵיֵרד, לָּ יו, ַהמָּ לָּ  .עָּ

 
 :אחר במקום או

 ."מצרימה ונשובה ראש נתנה אחיו אל איש ויאמרו": 3יד במדבר
 

 או) 17"מחופש מנוס" פרום אריך של ספרו דרך לתופעה אחד הסבר לתת ניתן
 (:שם האמור של כהדגמה להופיע יכול במדבר המקרה לפחות
, 080' עמ', א חלק, הפתוחה האוניברסיטה של" ומחקר תיאוריה: אישיות" בספר
 :נכתב
 

 הוא שבו(, 0830) פרום של הראשון ספרו שם הוא מחופש מנוס"
 ממנו והבריחה, האדם ידי-על החופש קבלת תהליך את מתאר

 ...זה לחופש המתלווה האחריות בעקבות
 לעצמו לגבש הצליח שלא, האונים וחסר המתוסכל, הבודד הפרט
, החברה דרישות בפניו שמציבות לקשיים ההסתגלותי הפתרון את

 כדי תוך בחברה להתמזג ולנסות האישית חירותו על לוותר עלול
 להתרחש עלולה מחופש הבריחה. וזהותו ייחודיותו על ויתור

 של וקונפורמיות ממאירה קפנותתו, סמכותנות: דרכים בשלוש
 ".אוטומט
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 למצוא אפשר לכך דוגמא. שישלוט" חזק איש" אחר חיפוש היא סמכותנות
 .בנאציזם
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 18הפסיכולוגיה בראי – אלילים עבודת
 :מד ישעיה

ם ֶפֶסל-ֹיְצֵרי ט ה ְוֵעֵדיֶהם; יֹוִעילּו-ַבל ַוֲחמּוֵדיֶהם, ֹתהּו כֻלָּ --ְדעּויֵ -ּוַבל ִיְראּו-ַבל, ֵהמָּ
ְך ּוֶפֶסל, ֵאל יַָּצר-ִמי י.  ֵיֹבשּו ְלַמַען יו-כָּל ֵהן יא.  הֹוִעיל, ְלִבְלִתי--נָּסָּ , ֵיֹבשּו ֲחֵברָּ

ִשים רָּ ה ְוחָּ ם ֵהמָּ ם ִיְתַקְבצּו; ֵמָאדָּ ַרש יב.  יַָּחד ֵיֹבשּו ִיְפֲחדּו, ַיֲעֹמדּו כֻלָּ ד, ַבְרֶזל חָּ , ַמֲעצָּ
ַעל ם ּופָּ ֵלהּו; ִיְצֵרהּו בֹותּוַבַמּקָּ , ַבֶפחָּ ֵעב-ַגם--ֹכחוֹ  ִבְזרֹועַ , ַוִיְפעָּ ה-ֹלא, ֹכחַ  ְוֵאין רָּ תָּ  שָּ
ף ַמִים ַרש יג.  ַוִייעָּ ה, ֵעִצים חָּ ו נָּטָּ ֲאֵרהּו, קָּ  ּוַבְמחּוגָּה ַבַמְקֻצעֹות ַיֲעֵשהּו, ַבֶשֶרד ְיתָּ

ֳאֵרהּו ם תְכִתְפֶארֶ , ִאיש ְכַתְבִנית ַוַיֲעֵשהּו; ְיתָּ ֶשֶבת ָאדָּ ִית לָּ ת יד.  בָּ ִזים לוֹ -ִלְכרָּ  ַוִיַּקח--ֲארָּ
יָּה טו.  ְיַגֵדל ְוֶגֶשם, ֹאֶרן נַָּטע; יַָּער-ַבֲעֵצי לוֹ -ַוְיַאֶמץ, ְוַאלֹון ִתְרזָּה ם ְוהָּ ֵער, ְלָאדָּ , ְלבָּ
ם ֵמֶהם ַוִיַּקח חָּ ה ַיִשיק-ַאף, ַויָּ ֶחם ְוָאפָּ ח ֵאל-ִיְפַעל-ַאף; לָּ הּו, ּוַוִיְשתָּ שָּ -ַוִיְסגָּד ֶפֶסל עָּ
מוֹ  ַרף, ֶחְציוֹ  טז.  לָּ ר ֶחְציוֹ -ַעל, ֵאש-ְבמוֹ  שָּ שָּ ִלי ִיְצֶלה, ֹיאֵכל בָּ ע צָּ  יָֹּחם-ַאף; ְוִיְשבָּ

ִאיִתי ַחמֹוִתי, ֶהָאח ְוֹיאַמר ה ְלֵאל, ּוְשֵאִריתוֹ  יז.  אּור רָּ שָּ  לוֹ ( -ִיְסגָּד) -יסגוד; ְלִפְסלוֹ  עָּ
יו ְוִיְתַפֵלל, ְוִיְשַתחּו ה ֵאִלי ִכי, ַהִציֵלִני ְוֹיאַמר, ֵאלָּ תָּ  ַטח ִכי:  יִָּבינּו ְוֹלא, יְָּדעּו ֹלא יח.  אָּ
ם ֵמַהְשִכיל, ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות , ֵלאֹמר ְתבּונָּה-ְוֹלא ַדַעת ְוֹלא, ִלבוֹ -ֶאל יִָּשיב-ְוֹלא יט.  ִלֹבתָּ
ַרְפִתי ֶחְציוֹ  יו-ַעל יִתיָאפִ  ְוַאף ֵאש-ְבמוֹ  שָּ לָּ ר ֶאְצֶלה, ֶלֶחם ֶגחָּ שָּ ה ְוִיְתרוֹ ; ְוֹאֵכל בָּ  ְלתֹוֵעבָּ
הּו הּוַתל ֵלב, ֵאֶפר ֹרֶעה כ.  ֶאְסגֹוד ֵעץ ְלבּול, ֶאֱעֶשה  ְוֹלא ַנְפשוֹ -ֶאת ַיִציל-ְוֹלא; ִהטָּ

 .ִביִמיִני ֶשֶקר ֲהלֹוא, ֹיאַמר
 

 למעשה האדם יסגוד כיצד :הגיוני הסבר חסרת לנו נראית האלילים עבודת תופעת
 בתיאוריית הסתכלות דרך אולי לראות ניתן אחת תשובה? בו תבונה האין? ידיו
 :ויניקוט דונלד של" המעבר אובייקט"

, 300' עמ', א כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" ומחקר תיאוריה: אישיות" בספר
 :נכתב
 

 בוחר שהתינוק חפץ זהו. מעבר אוביקט של קיומו זה לשלב אופייני"
 זה אוביקט הגדיר וויניקוט. עבורו מיוחדת משמעות לו ויש בו
, שמיכה) החפץ את אתו לוקח התינוק"... הראשון אני-הלא רכוש"כ

 שהוא ונראה, אותו מכה או אותו מחבק, מקום לכל( וכדומה דובון
 ...האוביקט עם מיחסיו רגשי סיפוק מקבל
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 תחליף בשבילו מהווה בו בוחר שהתינוק שהחפץ, משער ויניקוט
 בשעת למשל, ממנה הפרידה את עליו ומקל, האם לדמות חלקי
 ...שינה

 באמונה, באמנות: האשליה לשטח אחרים ביטויים קיימים בבגרות
 ".פסיכופתולוגיים במצבים וגם הדתית

 
עבודת אלילים, אם כך, יכולה להיראות כהיצמדות לאובייקט מעבר מפותח לשם 

 קבלת ביטחון מדומה.
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 19הפסיכולוגיה בראי – ועונש שכר
 מעליו תסור לא בעלי הריפות בתוך במכתש האויל את תכתוש אם": 33כז משלי
 ".אולתו

 
, 28' עמ', ב כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" ומחקר תיאוריה: אישיות" בספר

 :סקינר של הביהביוריסטית התיאוריה מסוכמת
 

 בעיקר ובעותק התנהגותו שאת, כאורגניזם האדם את ראה סקינר"
 לחדור אפשר שאי, שחורה קופסא הוא האדם. סביבתיות השפעות
 .שלה והפלט הקלט את רק לבדוק ויש לתוכה
 התניה. אופרנטית התניה ידי-על, סקינר לדעת, מוכתבת התנהגות כל
 ".ההתנהגות על מלא פיקוח מאפשרת זו

 
 רק באים םשה נראה ואולם" ועונש שכר" המושגים הרבה מופיעים אמנם ך"בתנ
 משווה, חלק לפרק בהקדמה, למשל, ם"הרמב. אותה כקובעים ולא להתנהגות כזרז
 את לעשות יש אז, בבגרות המתבטל דבר, הרצויה להתנהגות ילדים לקירוב אותם

 שלמעלה הפסוק, זאת מלבד'. ליבוביץ ישעיהו' הפרופ הלך ובדרכו –' לשמו' הדבר
 בהמשך בספר המתואר בניסוי גם .מועילים לא והעונש השכר שלעיתים מראה
 את הסותרת בהתנהגות דווקא לבחור אנשים קבוצת של נטייה רואים הפרק

 ההתניה:
 

"בדיקה נוספת שערך פרבר גילתה, שבקרב הנבדקים המודעים 
קבוצה של נבדקים, שהתנגדו בכוונה לניסיונו של -לתכסיס היתה תת

ת לאפשרות של הנסיין להשפיע עליהם... מסתבר, אם כך, שהמודעו
קבלת חיזוק, והרצון לפעול כדי לקבל את החיזוק, משפיעים על 
ההתנהגות יותר מאשר עצם מתן החיזוק. מסקנה זו ללא ספק 

 (.28מנוגדת לתיאוריה של סקינר" )עמ' 
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, הביהביוריסטית בשיטה לרוב הנהוגים החיים בבעלי הניסויים את מייתרת זו הבנה
עם זאת, יש לציין, כי לביהביוריזם בכללותו ישנם  .להם המתנגדים רבים שיש כפי

 יישומים קליניים בעלי ערך. 
 

 והשווה, גם בשכר:
 וזהב כסף ביתו מלא בלק לי יתן אם בלק עבדי אל ויאמר בלעם ויען": 09כב במדבר

 ."גדולה או קטנה לעשות אלהי' ה פי את לעבר אוכל לא

 אבא לא ביתך חצי את לי תתן אם המלך אל האלהים איש ויאמר": 9יג א מלכים
 ."הזה במקום מים אשתה ולא לחם אכל ולא עמך
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 20בראי הפסיכולוגיה –למידה ממודל 
 בקצה בא אנכי והנה תעשו וכן תראו ממני אליהם ויאמר": 07ז שופטים -גדעון 
 ."תעשון כן אעשה כאשר והיה המחנה
 ויקח אתו אשר םהע וכל הוא צלמון הר אבימלך ויעל": 39ט שופטים -אבימלך 
 אל ויאמר שכמו על וישם וישאה עצים שוכת ויכרת בידו הקרדמות את אבימלך
 ."כמוני עשו מהרו עשיתי ראיתם מה עמו אשר העם
 

הדרך הטובה ביותר להשפיע על אנשים, כפי שעולה מפסוקים אלה, הוא לשמש 
הו להם כדוגמא. המנהיג המשמש כמודל להתנהגות הראויה אומר "אחריי". כז

המנהיג בשדה הקרב וכל שכן כזהו השולט בנפשו. גם ההורים מלמדים יותר מתוך 
כן, כי אין צורך -דוגמא אישית מאשר בדיבורים ובתגמולים. מכאן ניתן ללמוד גם

וטעייה בעצמך, אלא באפשרותך גם ללמוד מניסיונם של אחרים. -לשגות בניסוי
 כן הפסיכולוג אלברט בנדורה:-כדבר הזה הורה גם

 72בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב', עמ' 
 )בסיכום(, כתוב:

 

"בנדורה מדגיש שלושה תהליכים: למידה ממודל, ויסות עצמי 
 ויעילות עצמית.

למידה ממודל פירושה למידה אגב צפייה בהתנהגות הזולת, ללא 
ה תהליכים: קבלת חיזוק ישיר או תגובה. בלמידה זו מעורבים ארבע

 תשומת לב, זכירה, שחזור מוטורי והנעה בעקבות חיזוק סמוי...
בני אדם נוטים לחקות את התנהגותם של מודלים אנושיים חיים, 
בעלי מעמד חברתי גבוה, הזוכים לחיזוק על התנהגותם. עם זאת, גם 
מודלים סמליים, כמו גיבורי ספרים או סרטים, עשויים להשפיע 

 אדם".-תנהגות בניהשפעה ניכרת על ה
 

התיאוריה של בנדורה היא תיאוריית למידה קוגניטיבית ואכן הראשונים שמהם יש 
 ללמוד הם המורים, כמו שעולה, למשל, מן הפסוק הידוע:

 ."לי שיחה עדותיך כי השכלתי מלמדי מכל": 88קיט תהלים
 וזאת, בין אם נפרש את המ' כמ' הסיבה או כמ' היתרון.
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 וכן מצאנו:
 עיניך והיו מוריך עוד יכנף ולא לחץ ומים צר לחם אדני לכם ונתן": 31ל וישעיה
 ."מוריך את ראות

 שתלמד ממעשיהם יותר מאשר מדיבורם. –רואות את מוריך 
' ז ברכות" )מלימודה יותר תורה של שמושה גדולה"ובאותו אופן אמרו חז"ל: 

 (.ב"ע
ֵכן :03 02וביוחנן  ָא ַהמֹוֶרה ִאם־ֲאִני "לָּ ַחְצִתי דֹוןְוהָּ ִבים ַגם־ַאֶתם ֶאת־ַרְגֵליֶכם רָּ  ַחיָּ

 ָאִחיו׃". ֶאת־ַרְגֵלי ִאיש ִלְרֹחץ
ה 30": 3וכן אל הרומים   ְוִהְנָך ִתְגֹנב ֹלא ֲהֹתאַמר תֹוֶרה ֹלא ְוַנְפְשָך ֲאֵחִרים ֲהתֹוֶרה ְוַאתָּ

ה ִתְנָאף ֹלא ֲהֹתאַמר 33 ֹגֵנב׃ אֱ  ְתַשֵּקץ ֹנֵאף ְוַאתָּ ה ִליִליםֶאת־הָּ ִשים׃ ֹגֵזל ְוַאתָּ  32 ֶאת־ַהֳּקדָּ
ה ִתְתַהֵלל ֱאֹלִהים ַוְתַנֵבל ַבתֹורָּ ְבְרָך ֶאת־הָּ ה׃". ְבעָּ  ֶאת־ַהתֹורָּ
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 21בראי הפסיכולוגיה –האני האמיתי 
 שמואל ב יח:

ד ִאיש ַוַיְרא י ִאיִתי ִהֵנה, ַוֹיאֶמר; ְליֹוָאב ַוַיֵגד, ֶאחָּ ֹלם-ֶאת רָּ לּוי, ַאְבשָּ ה, תָּ ֵאלָּ  יא.  בָּ
ִאיש, יֹוָאב ַוֹיאֶמר ִאיתָּ  ְוִהֵנה, לוֹ  ַהַמִגיד לָּ ם ִהִכיתוֹ -ֹלא ּוַמדּועַ , רָּ ה שָּ ַלי; ָאְרצָּ ֶתת, ְועָּ  לָּ
ה ְלָך רָּ ה, ֶכֶסף ֲעשָּ ת, ַוֲחֹגרָּ ִאיש ַוֹיאֶמר יב.  ֶאחָּ -ַעל ֹשֵקל ָאֹנִכי( ְולּוא) ולא, יֹוָאב-ֶאל, הָּ
ה ְבָאְזֵנינּו ִכי:  ַהֶמֶלְך-ֶבן-ֶאל יִָּדי ֶאְשַלח-ֹלא, ֶכֶסף ֶאֶלף ַכַפי -ְוֶאת ֹאְתָך, ַהֶמֶלְך ִצּוָּ

לֹום ַבַנַער, ִמי-ִשְמרּו, ֵלאֹמר ִאַתי-ְוֶאת ֲאִביַשי ִשיִתי-אוֹ  יג.  ְבַאְבשָּ ( ְבַנְפִשי) בנפשו עָּ

ר-ְוכָּל, ֶשֶקר בָּ ֵחד-ֹלא דָּ הוְ ; ַהֶמֶלְך-ִמן ִיכָּ  .ִמֶנֶגד ִתְתַיֵצב, ַאתָּ
 

 הלא, יודע לבל הדבר מעלים הייתי אם ואף, לומר רצה - עשיתי מצודת דוד: "או
 יחשב, בו ולשקר המלך בדבר המרד כי, בנפשי שקר עושה הייתי, אותה עשיתי אם
 נפש". לעון
 

הנה כאן הביטוי 'לעשות שקר בנפשי', כלומר להתנהג לא לפי המהות הפנימית 
, אלא כהצגה חיצונית, כשלעיתים אף הדבר אינו מודע לאדם עצמו. האיש שלי

מהסיפור בשמואל לא מוכן לעשות הצגה של דברי שקר לפני המלך, מה גם שהוא 

 בטוח שהוא יתגלה. 
יסוד בפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית, השואפת לחיים -הדבר הזה הוא אבן

במיוחד זו של רונלד ליינג  -ה אותנטיים וללקיחת אחריות מתוך אפשרות בחיר
, כפי שמפורט בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר" של 22בספרו "האני החצוי"

 :031-030האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב', עמ' 
 

האדם קיימת הפרדה בין האני הפנימי -"ליינג טוען, שאצל רוב בני
האמיתי ובין האני השקרי, המסכה שאנו מציגים כלפי חוץ. 

לנו בהתאם לנורמות החברתיות ולנימוסים המקובלים ההתנהגות ש
היא חלק מהמסכה המאפשרת לנו להתמודד ביתר נוחות עם הזולת 

יום. כאשר העולם שמסביבנו נעשה מבולבל, מאיים, -בחיי היום
ידי הפרדה -יוצר חרדות קיומיות חזקות, אנו מנסים להתגונן על

ילו ניסינו לומר: גדולה יותר בין האני האמיתי והאני המזויף. כא
"מה שקורה לי, אינו קורה באמת לי, אלא לחלק ממני שאיננו באמת 
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הכלא המנסה לשכנע את עצמו שגופו אמנם -אני", כמו האסיר בבית
 כלוא אך נשמתו חופשית.

זוהי אכן צורת ההתמודדות של האדם הפסיכוטי. הוא חווה את גופו 
שייכים למערכת של ואת כל התנסויותיו ומגעיו עם העולם החיצון כ

האני המזויף, ואילו באני האמיתי שלו אין שום אפשרות לגעת, ולכן 
גם אין אפשרות לפגוע בו יותר... אפשר לראות את התפרצות 
הפסיכוזה כניסיון נואש של העצמי האמיתי לתת קיום לעצמו 

 ולפרוץ החוצה מבעד לקליפה של העצמי המזויף".
 

כרומנטית ולא מציאותית, כשלדעתם יש בסיס עם זאת, רבים רואים תפיסה זו 
 תורשתי ופיסיולוגי למחלת הנפש.

 
פסיכולוג אקזיסטנציאליסטי נוסף, הידוע מאוד בארץ, הוא ויקטור פרנקל, ניצול 

, בו גם הציג את 23שואה, שכתב על חוויותיו בשואה בספר "האדם מחפש משמעות"
בטא באמירתו של ניטשה: הלוגותרפיה, שאת עמוד התווך שלה ניתן ל –שיטתו 

 (. 032)עמ'  "מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל 'איך'"

 כימים בעיניו ויהיו שנים שבע ברחל יעקב ויעבד": 31כט ובתנ"ך למשל: בראשית
 ."אתה באהבתו אחדים

 
 :24וראה עוד התחפשויות בתנ"ך

טו; -אשית לח ידבר –כה; תמר מול יהודה -יחבראשית כ  –יעקב מול יצחק 
-ג שמואל א כא –טז; דוד מול אכיש -יהושע ח ג –הגבעונים מול יהושע וישראל 
 –יב; אשת ירבעם מול אחיה הנביא -שמואל א כח ז –טז; שאול מול בעל האוב 

 –עם יהושפט  –מא; אחאב -מלכים א כ לח –ו; הנביא מול אחאב -מלכים א יד א

יוסף המתנכר  –ים ב יח כט; ודומה לה, דברי הימ-מלכים א כב ל –במלחמה 
 לאחיו, משה ומסווה פניו, האישה החכמה ששלח יואב לדוד וכזבה לו.

 
 ."כזב מאיש רש טוב": 33יט ועל כך נאמר: משלי

 ובתלמוד: 
 (.א כח ברכות" )המדרש לבית יכנס לא כברו תוכו שאין תלמיד כל"
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 ובברית החדשה:
 :9דרשת ההר, מתי 

ר ֹיֶשֶבת ִעיר ל־עֹולָּםשֶ  אֹורוֹ  ַאֶתם 03 הָּ ֵתר׃ ֹלא ַעל־הָּ  לָּשֹּום ֵנר ַמְדִליִקים ֵאין ַגם 09 ִתסָּ
ה ַתַחת אֹותוֹ  ֵאיפָּ ה ִכי הָּ ִאיר ִאם־ַעל־ַהְמנֹורָּ ל־ֲאֶשר ְלהָּ ִית׃ ְלכָּ  ִלְפֵני אֹוְרֶכם יֵָּאר ֵכן 06 ַבבָּ
ם ְבֵני ָאדָּ ִים׃ ֶאת־ֲאִביֶכם ְבחּוְושִ  ַהטֹוִבים ַמֲעֵשיֶכם ִיְראּו ְלַמַען הָּ מָּ  ֶשַבשָּ

 :0הראשונה ליוחנן 
ה ְוֹזאת 9 ַמְענּו ֲאֶשר ַהְשמּועָּ ֶכם ַוַנֵגד ִמֶמנּו שָּ ֱאֹלִהים לָּ  בֹו׃ ֵאין ְוכָּל־ֹחֶשְך הּוא אֹור ֶשהָּ

נּו ִכי ִאם־ֹנאַמר 6  ֹפֲעֵלי ְוֹלא ֲאַנְחנּו ֶקרשֶ  ֹדְבֵרי ַבֹחֶשְך ְוִנְתַהֵלְך ִעמוֹ  ִהְתַחְברּות ֶיש־לָּ
ֱאֶמת׃ ל 7 הָּ אֹור ִאם־ִנְתַהֵלְך ֲאבָּ אֹור הּוא ַכֲאֶשר בָּ  ְוַדם־ֵישּועַ  יַָּחד ִנְתַחַבְרנּו ִהֵנה בָּ
ִשיחַ  ל־ֵחְטא׃ ְיַטֲהֵרנּו ְבנוֹ  ַהמָּ נּו ִאם־ֹנאַמר 9 ִמכָּ  ַנְפֵשנּו ֲאַנְחנּו ַמְתִעים ֵחְטא ֶשֵאין־בָּ
ֱאֶמת נּו׃ יןאֵ  ְוהָּ ן ֶאת־ַחֹטאֵתינּו ְוִאם־ִנְתַוֶדה 8 בָּ  ְלַחֹטאֵתינּו ִלְסֹלחַ  ְוַצִדיק הּוא ֶנֱאמָּ
ֹון׃ ּוְלַטֲהֵרנּו אנּו ֶשלא ְוִאם־ֹנאַמר 01 ִמכָּל־עָּ טָּ רוֹ  ְנִשיֶמנּו ְלֹכֵזב חָּ נּו׃ ֵאין ּוְדבָּ  בָּ
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 25בראי הפסיכולוגיה –פירמידת הצרכים 
 ."ביתך ובנית אחר לך בשדה ועתדה מלאכתך בחוץ הכן": 37כד משלי

 
פי פסוק זה ישנה הדרגה בצרכים: תחילה יש למצוא עבודה ואח"כ לבנות בית -על

 ולהינשא )שהרי כמאמר חז"ל ביתו היא אשתו(.
 את דברי הרמב"ם: 26בהקשר זה אראל סגל מביא

 בית יקנה כך ואחר ,תחילה אותו המפרנסת מלאכה אדם לו שיקבע, דעה בעלי דרך"

 (:כ דברים) שנאמר, אישה ישא כך ואחר , דירה
 "חללו ולא כרם נטע אשר האיש מי"  •
 "חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש מי"  •
 ". לקחה ולא אישה ארש אשר האיש מי"  •

 כך ואחר, בית יקנה ידו תמצא אם כך ואחר, אישה לישא מתחילין הטיפשים אבל
 דברים) בקללות אומר הוא וכן. הצדקה מן תפרנסי או אומנות לבקש יחזר ימיו בסוף
 (:21כח
 ...תארש אישה• "  
 ...תבנה בית •

 ",תטע כרם •
 (.יא ה דעות הלכות ם"רמב." )דרכיך תצליח שלא כדי, הפוכין מעשיך יהיו, כלומר

 )ועיין שם לקושי שבדברי הרמב"ם ששינה את סדר הדברים(.
 

 פסיכולוג ההומניסט אברהם מאסלו:הדבר נראה מתאים לפירמידת הצרכים של ה
-099בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב', עמ' 

 )בסיכום(, נאמר: 096
 

 "מערכת הצרכים מורכבת מצורכי חסך ומצורכי גדילה...
צורכי החסך מאורגנים בצורה הייררכית, כך שרק לאחר שצורך 

ך פחות דחוף ודורש את בסיסי יותר מגיע לסיפוק, מופיע צור
סיפוקו. בבסיס ההייררכיה נמצאים הצרכים הפיסיולוגיים, אחריהם 
באים צורכי הביטחון, צורכי השייכות והאהבה, ובסוף צורכי 
ההערכה והכבוד. רק לאחר שצורכי החסך סופקו במידה משביעה 
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מופיעים צורכי הגדילה, המכונים גם צורכי הגשמה עצמית. צרכים 
ים בפסגת ההייררכיה של מערכת הצרכים המולדת, אלה הממוקמ

ייחודיים לכל אדם ואין ביניהם הייררכיה. נמנים עמם הצורך בהבנה, 
 הצורך בצדק, הצורך ביופי והצורך במימוש עצמי".

 
אבל למעשה נראה שיש הדרגתיות רק בצרכי החסך הארציים ובין עצמם, אך אפשר 

 שצרכי הגדילה הרוחניים יבואו לפניהם.

 כך בתורה ישנו הנזיר.
 וכך מופיע במשנה:

 תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת, תורה של דרכה היא "כך
 וטוב אשריך(: "ב קכח תהלים, )כן עשה אתה אם, עמל אתה ובתורה תחיה צער וחיי
 )משנה אבות ו ד(. .הבא" לעולם לך וטוב הזה בעולם אשריך ".לך

 :6, מתי ובברית החדשה בדרשת ההר
ֶכם ֲאִני ֹאֵמר ַעל־ֵכן 39"  ּוְלגּוְפֶכם ּוַמה־ִנְשֶתה ַמה־ֹנאֵכל ֵלאֹמר ְלַנְפְשֶכם ִתְדֲאגּו ַאל לָּ

ש ֵלאֹמר ה ִהיא ַהֶנֶפש ֲהֹלא ַמה־ִנְלבָּ רָּ זֹון ְיקָּ ר ְוַהגּוף ִמן־ַהמָּ  ַהִביטּו 36 ִמן־ַהַמְלבּוש׃ יָּקָּ
ַמִים ֶאל־עֹוף ִמים ַיַאְספּו ְוֹלא ִיְקְצרּו ְוֹלא ִיְזְרעּו ֹלא ֵהן ּוְראּו ַהשָּ ַמִים ַוֲאִביֶכם ַלֲאסָּ  ֶשַבשָּ

ם ְמַכְלֵכל כֶָּם ּוִמי 37 ְמֹאד׃ ֲעֵליֶהם ַנֲעֵליֶתם ַאֶתם ֲהֹלא ֹאתָּ  ְלהֹוִסיף יּוַכל ְבַדֲאגָּתוֹ  בָּ
תוֹ  ּה ַעל־קומָּ ת׃ ַאמָּ ה ְוִלְלבּוש 39 ֶאחָּ מָּ נּו־נָּאִהְתב ִתְדָאגה לָּ ֶדה ֶאל־שֹוַשֵני ֹוזָּ  ַהשָּ
ֶכם ֹאֵמר ַוֲאִני ִיְטוּו ְוֹלא ַיַעְמלּו ֹלא 38 ַהֹצְמחֹות׃ רוֹ  ַגם־ְשֹלֹמה ִכי לָּ ל־ֲהדָּ יָּה ְבכָּ  ֹלא־הָּ

ֱאֹלִהים ַמְלִביש ְוִאם־כָּכָּה 21 ֵמֵהנָּה׃ ְכַאַחת לָּבּוש ֶדה ֶאת־ֲחִציר הָּ  צֵמחַ  ַהיֹום ֲאֶשר ַהשָּ
רּומָּ  ֵכן 20 ֱאמּונָּה׃ ְקַטֵני ִכי־ֶאְתֶכם ַאף ַהַתנּור ְלתֹוְך יְֻשַלְך חָּ  ֵלאֹמר ַאל־ִתְדֲאגּו לָּ

ש׃ ּוַמה־ִנְשֶתה ַמה־ֹנאַכל ל־ֵאֶלה ִכי 23 ּוַמה־ִנְלבָּ  ֲאִביֶכם ֹיֵדעַ  ֲהֹלא ַהגֹוִים ְמַבְקִשים ֶאת־כָּ
ַמִים ֲאֶשר ל־ֵאֶלה׃ ַאֶתם ְצִריִכים ִכי ַבשָּ ִראשֹונָּה ִדְרשּו ַאְך 22 ְלכָּ  ֱאֹלִהים ֶאת־ַמְלכּות בָּ

תוֹ  ֶכם ְונֹוַסף ְוֶאת־ִצְדקָּ ל־ֵאֶלה׃ לָּ ֵכן 23 כָּ ר ְליֹום ַאל־ִתְדֲאגּו לָּ חָּ ר יֹום ִכי מָּ חָּ  ִיְדַאג הּוא מָּ

ה ְוַדיָּּה לוֹ  רָּ ה׃". ַלצָּ  ְבַשְעתָּ
 

 :099וכן בספר נאמר, בעמ' 
 

ייררכיית הצרכים הוא מקורי ומעניין, אך רבים טוענים "הרעיון של ה
שאין הוא עומד במבחן המציאות. קיימים סיפורים רבים על אודות 
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אמנים, סופרים והוגי דעות, שיצרו את עבודותיהם החשובות ביותר 
דווקא בתנאים של רעב, בדידות וחוסר הערכה מהסביבה. קשה אם 

במימוש עצמי עולה רק כך לקבל את הקביעה האומרת, שהצורך 
לאחר שסופקו כל הצרכים האחרים. מאסלו עצמו מודה, שיש 
יוצאים מן הכלל שאינם מתאימים למודל שלו, אך אין הוא מנסה 

 להרחיב את המודל כך שיסביר גם את אותם יוצאים מן הכלל".
 

ההגשמה העצמית, עליה מדבר רוג'רס, פסיכולוג הומניסט אחר, יכולה אף להקדים 
 הצרכים הבסיסיים, אצל כל אחד.את 
 

 והשווה עוד:
 למען אבתיך ידעון ולא ידעת לא אשר המן את ויאכלך וירעבך ויענך": 2ח דברים
 ."האדם יחיה' ה פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך

)לפסוק מובן פופולארי קצת משובש. לפסוקים נוספים בעלי מובן מודרני פופולארי 
 ו בהמשך, בסוף פרק זה(.רא
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 27בראי הפסיכולוגיה –מבחני אישיות 
 שופטים ז:

ם-ֶאת ַויֹוֶרד ה עָּ ִים-ֶאל, הָּ ה ַוֹיאֶמר; ַהמָּ  ַהַמִים-ִמן ִבְלשֹונוֹ  יָֹּלק-ֲאֶשר ֹכל, ִגְדעֹון-ֶאל ְיהוָּ
ד אֹותוֹ  ַתִציג ַהֶכֶלב יָֹּלק ַכֲאֶשר יובִ -ַעל ִיְכַרע-ֲאֶשר ְוֹכל, ְלבָּ  ִמְסַפר, ַוְיִהי ו.  ִלְשתֹות, ְרכָּ

ם ַהְמַלְקִקים ם ֶיֶתר ְוֹכל; ִאיש, ֵמאֹות ְשֹלש--ִפיֶהם-ֶאל ְביָּדָּ עָּ ְרעּו, הָּ  ִבְרֵכיֶהם-ַעל כָּ
ִים ִלְשתֹות ה ַוֹיאֶמר ז. מָּ ִאיש ֵמאֹות ִבְשֹלש, ִגְדעֹון-ֶאל ְיהוָּ , ֶאְתֶכם אֹוִשיעַ  ַהְמַלְקִקים הָּ

ם-ְוכָּל; ְביֶָּדָך, ִמְדיָּן-ֶאת נַָּתִתיוְ  עָּ  .ִלְמֹקמוֹ  ִאיש, ֵיְלכּו--הָּ

 
, 03בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג', עמ' 

מביאים את הפסוקים האלה כדוגמא למבחן אישיות קדום. בהמשך הפרק מפרטים 
-וע "שאלון האישיות הרבאת המבחנים המודרניים יותר: בתחום הדיווח האישי יד

(. הבעיה במבחן זה היא האפשרות של הנבדקים MMPIשלבי של מינסוטה" )
להטות את תשובותיהם בהתאם למה שנראה להם רצוי, תחת המצוי. פותרים את 

, TATשאך, רהבעיה הזו באופן חלקי מבחני ההשלכה, כדוגמת מבחן רו
-וד, הפונים יותר אל הלאאסוציאציות חופשיות, השלמת משפטים, ציור איש וע

מודע של הנבדק. הבעיה בהם היא אפשרות ההטיה של הבודק המתרשם. וישנן 

אפשרויות בדיקה נוספות, כגון תצפיות בתנאים טבעיים או בתנאי מעבדה, ריאיון 
 אדם קרובים.-והערכות של בני

 
דם פי הניסיון, הוא גם היעיל ביותר, שכן הא-נראה, אם כך, שהמבחן הקדום, על

הוא מתוך הניסיון, וכן  –ניכר במעשיו. גם כשהאלוהים ניסה את אברהם, ניסה 
בניסיונות נוספים. בהתאם לכך, טוב יהיה לחשוב, לדעתי, על יישום מודרני לשיטת 

 מבחן זו )כפי שאכן נעשה(.
 

אעיר, כי ישנו קורס שלם של האוניברסיטה הפתוחה בנוגע ל"מבחנים 
 ושב שיעיל להשוותו לתנ"ך ואסתפק במאמר זה לנושא זה.פסיכולוגיים", אך איני ח
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 28בראי הפסיכולוגיה –סמכותנות ואתנוצנטריות 
 אסתר ג:

ן ַוַיְרא ה מָּ ְרֳדַכי ֵאין-ִכי--הָּ ֵלא; לוֹ  ּוִמְשַתֲחֶוה ֹכֵרעַ , מָּ ן ַוִימָּ מָּ ה, הָּ , ְבֵעינָּיו ַוִיֶבז ו.  ֵחמָּ
ְרֳדַכי יָּד ִלְשֹלחַ  י ַעם-ֶאת, לוֹ  ִהִגידּו-ִכי--ְלַבדוֹ  ְבמָּ ְרֳדכָּ ן ַוְיַבֵּקש; מָּ מָּ -כָּל-ֶאת ְלַהְשִמיד, הָּ

י ַעם--ֲאַחְשֵורֹוש ַמְלכּות-ְבכָּל ֲאֶשר ַהְיהּוִדים ְרֳדכָּ  .  מָּ
 

 שני דברים בהמן לפי פסוקים אלה: 

  יש  –האחד, הוא רוצה שישתחוו לו ורואה את הדבר בכובד ראש, כלומר
 סמכותנית;  לו אישיות

  הוא אנטישמי, או ביתר כלליות  –והשני, הוא משתלח בעם שלם, כלומר
 אתנוצנטרי, גזעני. –אפשר לומר 

 
 האם יש קשר בין שתי תכונות אלה? המחקר הפסיכולוגי מראה שכן:

, 006בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג', עמ' 
 נאמר:

 
תה להסביר סמכותנות, נשענת על הנחות "תיאוריה זו, שניס

פסיכואנליטיות. לטענתה, בעלי נטייה לפשיזם הם בני אדם 
שבילדותם פיתחו שנאה כלפי דמויות סמכות, קרי ההורים; אלא 
ששנאה זו, שאסור היה בשום פנים ואופן להביע אותה, השתנתה, 

 הגנה של תגובת היפוך ופיצוי יתר הפכה לאהבה-ובאמצעות מנגנוני
ולנטייה לציית לסמכות. התוקפנות שהופנתה במקור כלפי ההורים, 
מוצאת ביטוי, באמצעות מנגנון ההתקה, בשנאה לקבוצות חלשות 

 )למשל, באנטישמיות(".
 

של  29ההשפעה "האישיות הסמכותנית"-המחקר הוביל לפרסומו של הספר רב
לון לבדיקת , שם מפורטים מקרים אלה ואף מוצע שא0891אדורנו ושותפיו בשנת 

נטייה זו. נושא המחקר עבר מאנטישמיות לאתנוצנטריות. תכונות נוספות של 
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הסמכותני המפורטות שם הן: שמרנות, ציות סמכותני, תוקפנות סמכותנית, 
הימנעות מהסתכלות פנימה, אמונות טפלות וחשיבה סטריאוטיפית, כוח וקשיחות, 

הספר קיבל ביקורות משלושה  הרסנות וציניות, השלכה והדחקה מינית. עם זאת,
כיוונים שונים: שהוא מוטה פוליטית לכיוון השמאל ולא לוקח בחשבון את 
הקומוניזם, למשל )אך במחקר הקומוניסטים דווקא קיבלו ציון נמוך מאוד 

 (; ביקורת מתודולוגית; וביקורת תיאורטית. 039ראה עמ'  –בדוגמטיזם 
 

( מחקרו הידוע של 028-030ך )עמ' מובא בהמש -מעניין לציין  –בהקשר זה 
מילגרם, שהראה שאחוז גבוה של נבדקים הסכימו לחשמל )כביכול( נבדקים אחרים 
עד לרמות קשות, כשקיבלו הנחייה לכך מבעל סמכות בניסוי. במחקר נוסף מילגרם 

"הנבדקים שצייתו היו בעלי ציון גבוה יותר בסמכותנות מהנבדקים שלא גילה, כי 
 (. גם מחקר זה זכה לביקורות רבות.031)עמ'  צייתו"

שני המחקרים האלה באו כתגובה לתופעת הנאציזם, האחד מסביר את הקשר בין 
 סמכותנות לגזענות והשני בין סמכותנות )אך לא בהכרח( למילוי פקודות.
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 30בראי הפסיכולוגיה –חינוך וערך עצמי 
 ממנה"."חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור : 6משלי כב
 "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר".: 33משלי יג

 
כלל כדי לציין את גישתו הנאורה של התנ"ך -את הפסוק הראשון מביאים בדרך

כלל כדי לציין את גישתו -לחינוך ילדים, ואילו את הפסוק השני מביאים בדרך
ה? נעיין הבלתי נאורה. אך האומנם שני פסוקים אלה סותרים או משלימים זה את ז

 בפסיכולוגיה:
 333בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר", כרך ג', בפרק המוקדש למושג העצמי, בעמ' 

"קופרסמיט מונה שלושה גורמים עיקריים בהתנהגות ההורים  )בסיכום( נאמר:
התורמים לתחושת ערך עצמי גבוה אצל הילד: קבלה בלתי מותנית של הילד, 

יו, ועם זאת, קביעת מסגרת ברורה וקפדנית של התייחסות של כבוד לצרכיו ולדעות
 כללים ודרישות להתנהגותו".

 :331וביתר פירוט, עמ' 
 

"קיימת דעה רווחת, שלפיה הורים המכוונים את עצמם לצרכים של 
הילד, מאפשרים מימוש של הצרכים הללו ואינם כופים על הילד את 

שאינם  הדרישות והציפיות שלהם, יגדלו ילדים ספונטניים יותר,
זקוקים לשימוש בהדחקות ולכן גם מקבלים את עצמם במידה רבה 
יותר. במלים אחרות, מתירנות מצד ההורה תוביל לערך עצמי גבוה 
אצל הילד. הממצא המעניין ביותר של המחקר הנוכחי הוא, שדווקא 
ההפך הוא הנכון. כלומר, הוריהם של הילדים בקבוצת הערך העצמי 

יותר בדרישות ובכללים שהם מציבים בפני הגבוה התגלו כנוקשים 
 ילדיהם, יחסית להורים של ילדים אחרים".

 
"הילדים עצמם חווים את החינוך הקפדני  –אחד ההסברים האפשריים לכך הוא כי 

" )עמ' של ההורים כעוד ביטוי לכך שההורים מתעניינים בהם ואינם זונחים אותם
330.) 

הגורמים הראשונים שהוזכרו, ואילו הפסוק הפסוק הראשון, אם כך, מתייחס לשני 
 השני מתייחס לגורם השלישי, המפתיע אולי, כך שהם משלימים זה את זה.
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זאת, כמובן, אם אנו מפרשים "שבט" במובן מטאפורי, כמשמעת ומוסר, ולא חלילה 
 כמשמעו הראשוני של הפעלת אלימות.

 
 :31תי פעםואגב, גם את הפסוק הראשון אפשר להבין אחרת, כפי שכתב

 :, שלא תואם למקורישנם כמה פתגמים מקראיים שיש להם משמע מודרני
 ."הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה": 3. חבקוק ב0

 כך במקור, אבל הפתגם הרווח הוא 'איש באמונתו יחיה'.

 ."מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי": 88. תהלים קיט3
החכמתי יותר  –ולם אני לומד. אבל במקור המשמע מכ –המשמע המודרני הוא 

  "מזקנים אתבונן...". –מכל רבותיי. ויוכיח הכתוב הסמוך לו 
 ."חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה": 6משלי כב .2

חנוך לנער לפי דרכו, בסגנונו, לך איתו בכיוון שהוא בוחר.  –המשמע המודרני הוא 
על פי=על סף, בתחילת דרכו, ומכאן להמשכו  –א כנראה אבל המשמע המקורי הו

 "גם כי יזקין...". –
"כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את : 08דברים כ. 3

עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך 

 ."במצור

אייג'יים, אבל -יים, הקבליים והניורבו לו הפירושים הרוחנכי האדם עץ השדה" "
וכי עץ השדה הוא אדם?! )על אף שמנוקד  -משמעו האמיתי הוא כנראה בתמיהה 

 (.כהא הידוע
 ."ישמחנה טוב ודבר ישחנה איש בלב דאגה": 39יב . משלי9

ישיחנה  –יסיחנה מדעתו, ואחד  –בגמרא חלוקים על הפירוש לפסוק: אחד אומר 
דבר על  –פופולארי הולך בעקבות הפירוש השני ואומר לאחר. הפירוש המודרני ה

תרפויטי. ואולם -הבעיות שלך. כמו הריפוי בדיבור, או 'ניקוי הארובות', הפסיכו

נראה שהפשט הוא קרוב יותר לפירוש הראשון, שכן נכתב ישחנה, משורש שח"ח, 
 שפירושו ישפילנה.

 
הנאורים והמתקדמים עד כמה שהיינו רוצים לחשוב שהפתגמים נראה, אם כך, ש

בזה שגם  רק , ואנו יכולים להתנחםהאלה באו כבר בתנ"ך במשמעם זה, אין זה כך
  המשמע המקורי הוא בעל משמעות.
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כך כביכול, אבל בעצם, אפשר לראות שהתנ"ך אומר את אותם דברים שבפירוש 
 המודרני בפסוקים אחרים, כך בהתאמה למספור שלמעלה:

הוא צדיק וההתפתחות היא עיוות הפסוק. ואולי בדומה  . כאן אכן המובן המקורי0
 אלהיו בשם איש ילכו העמים כל כי": 9ד מיכה -למשמע המודרני נמצא הפסוק 

 ."ועד לעולם אלהינו' ה בשם נלך ואנחנו
"כי עדותיך שיחה  –עם זאת המשמע המודרני נשמר גם בכתוב המקורי בסופו . 3

 לי".

 ויטיבך בילדותיך בחור שמח": 8יא קהלת -בילדות . אך כן נאמר ללכת בדרך הלב 2
 יביאך אלה כל על כי ודע עיניך ובמראי לבך בדרכי והלך בחורותך בימי לבך

 קהלת ספר לגנוז חכמים בקשו: יצחק' בר שמואל ר". )ואמנם: "א"במשפט האלהים
 שמח, "לומר צריך שלמה היה כך, אמרו. המינות לצד מטין שהן דברים בו שמצאו
 קהלת" )עיניך ובמראי לבך בדרכי והלך בחורותיך בימי לבך ויטבך בילדותך רבחו
(, לט: טו במדבר" )עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא" אמר משה(? ט, יא

! דיין ולית דין לית, הרצועה הותרה"? עיניך ובמראי לבך בדרכי והלך" אמר ושלמה
 ."שלמה' אמ יפה אמרו", פטבמש האלהים יביאך אלה כל על כי ודע" שאמר וכיון

אף יש דעה שהרישא היא  -בשבת סג ב  –, ובגמרא 32א(, ח כהנא דרב פסיקתא)

"אין אדם למד אלא ממקום שלבו  –(. וכן אמרו בגמרא -דברי היצר הרע, אך גם 
 חפץ" )עבודה זרה יט א(.

 מים פלגי על שתול כעץ והיה": 2א תהלים -. אבל כן מושווה האדם לעץ בפסוק 3
 (.9)וכן ירמיה יז "יצליח יעשה אשר וכל יבול לא ועלהו בעתו יתן פריו אשר
 "ואענה שפתי אפתח לי וירוח אדברה": 31לב איוב -. אך איוב אומר דבר דומה 9

 כאבי יחשך לא אדברה אם": 6טז איוב -)וזאת אף כי קודם לכן נראה שאמר ההפך 
אמנם יישאר, אך תהיה רווחה ויש לפרש, כי הכאב הפיזי . "יהלך מני מה ואחדלה
 נפשית(.
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 פסיכולוגיה חברתית
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 33הפסיכולוגיה בראי – חברתית בולטות
 :י א שמואל, למלך שאול בחירת
ה, עֹוד-ַוִיְשֲאלּו כב א, ַביהוָּ ה ַוֹיאֶמר; ִאיש ֲהֹלם, עֹוד ֲהבָּ א הּוא-ִהֵנה, ְיהוָּ -ֶאל ֶנְחבָּ

ֻרצּו כג.  ַהֵכִלים ֻחה ַויָּ ם ּוַוִיּקָּ ם ְבתֹוְך ַוִיְתַיֵצב, ִמשָּ עָּ ם-ִמכָּל, ַוִיְגַבּה; הָּ עָּ , ִמִשְכמוֹ , הָּ
ה ְעלָּ מָּ ם-כָּל-ֶאל ְשמּוֵאל ַוֹיאֶמר כד.  וָּ עָּ ַחר ֲאֶשר ַהְרִאיֶתם, הָּ ה בוֹ -בָּ ֹמהּו ֵאין ִכי, ְיהוָּ , כָּ
ם-ְבכָּל עָּ ִרעּו; הָּ ם-כָּל ַויָּ עָּ  .  ַהֶמֶלְך ְיִחי, ַוֹיאְמרּו הָּ
 

 :כתוב, 93' עמ', א כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר
 בתכונות, הגירוי בתכונות תלויה אלא מקרית איננה אחר או זה בגירוי התמקדות"

 נקראת לבנו תשומת את ממקד חברתי גירוי שבה המידה. ביניהם וביחסים הקולט
 ".חברתית בולטות
 :80' עמ(, מהסיכום) ועוד
 

, צבע: פיזית בולטות. א: חברתית לבולטות גורמים כמה ראינו"
 חריגה. ג; מובחן בממד מהסביבה שוני. ב; מיקום, תנועה, תאורה

 הראשונים הגורמים שני. הקולט למטרות רלוונטיות. ד; מהציפיות
 הגירוי שבין לקשר נוגעים האחרונים שני ואילו, הגירוי מאפייני הם
 על משפיעה החברתית הבולטות כי, גם ראינו. אותו שקולט למי

 מידת את מגבירה אדם של הבולטות. והערכתם הגירויים שיפוט
 גורמת, יותר קיצוניות הערכות לו מקנה, לו המיוחסת ההשפעה
 ".סטריאוטיפי שיפוט ומחזקת, יותר מאורגן רושם ליצירת

 
 פיזית: תהראשונו הבחינות משתי' חברתית בולטות' הייתה, כך אם, המלך לשאול
 .להיחבא בצניעותו שניסה פי על אף זאת. מהסביבה ושוני

 :למלוכה שנפסל, דוד אח ישי בן אליאב אצל מצאנו דומות תכונות
 כי קומתו גבה ואל מראהו אל תבט אל שמואל אל' ה ויאמר": 7טז א שמואל

 ".ללבב יראה' וה לעינים יראה האדם כי האדם יראה אשר לא כי מאסתיהו
 :מיד נאמר דוד על, זאת לעומת. שאול מכישלון' לקח כאן מדנל'ש אפשר
' ה ויאמר ראי וטוב עינים יפה עם אדמוני והוא ויביאהו וישלח": 03טז א שמואל
 ".הוא זה כי משחהו קום
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 ואם. מהציפיות חריגה: ג מסוג –' חברתית בולטות'ב ניחן דוד שגם נראה זאת ובכל
 היא – בה למחזיק המיוחסת' עהההשפ מידת את מגבירה' חברתית בולטות
 .למלך מתאימה
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 34הפסיכולוגיה בראי - מסתרת מאהבה מגלה תוכחת טובה
 ".מסתרת מאהבה מגלה תוכחת טובה": 9כז משלי

 או עצמה את הסותרת אהבה מהבעת כנה ביקורתיות שטובה, אומר הפשוט הפירוש
 אתייחס אך, ביטוי לידי באה שלא, נסתרת אהבה: אחרת אפשרות) הנתונים את

 (.הראשונה לאפשרות
 :בזאת תומכים הפסיכולוגיים הממצאים, והנה
, 83' עמ', ב כרך", חברתית פסיכולוגיה" – הפתוחה האוניברסיטה של בקורס

 :הם שתוצאותיו(, 0898) ושותפיו סוון של ניסוי מתואר
 

 שנתן האדם את – יעדיפו האחרים השניים מבין מי את, אולם"
 כי נמצא? מוצדקת היתה שביקורתו האדם את או, בסיס ללא שבחים
, אמיתי משוב נתן כי שהעריכו האדם את העדיפו יותר רבים נבדקים

 שיש כך על כמעידים... אלה ממצאים פירש סוון... שלילי שהיה אף
 בהאדרה הצורך על גובר אף עצמי באימות הצורך שבהם תנאים
 ".עצמית
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 35הפסיכולוגיה בראי – העצמי לטובת הטיה
 ':ל משלי

ַאְלִתי, ְשַתִים  ז ְך שָּ  .ָאמּות ְבֶטֶרם, ִמֶמִני ִתְמַנע-ַאל; ֵמִאתָּ
ְוא  ח זָּב-ּוְדַבר שָּ ֹעֶשר ֵראש --ִמֶמִני ַהְרֵחק, כָּ  ;ִלי-ִתֶתן-ַאל, וָּ

 .ֻחִּקי ֶלֶחם, ַהְטִריֵפִני
ה ִמי, ְוָאַמְרִתי --ְוִכַחְשִתי, ֶאְשַבע ֶפן  ט  :ְיהוָּ
ֵרש-ּוֶפן ַנְבִתי ִאּוָּ ַפְשִתי; ְוגָּ י ֵשם, ְותָּ  .ֱאֹלהָּ

 
 וינבל עשהו אלוה ויטש כשית עבית שמנת ויבעט ישרון וישמן": 09לב דברים - וכן
 ".ישעתו צור
 

 משום זאת, כפשוטו? בו באמונה ויבעט' בה שיכחש השבע לעשיר סכנה יש מדוע
 דרך יותר עמוק נוסף הסבר לתת ניתן אך'. לה לקרוא צורך לו ואין דבר לו חסר שלא

 :פסיכולוגית הסתכלות
 נאמר, 098' עמ', א כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר
 :העצמי לטובת ההטיה על

 
 את לייחס אנשים של הנטייה אפוא היא העצמי לטובת הטיה"

. םחיצוניי לגורמים כישלונותיהם ואת פנימיים לגורמים הצלחותיהם
 מניע גבוה עצמי דימוי על לשמור הרצון. א: הסברים שני זו להטיה
 של במקרה מכך ולהימנע הצלחות על אחריות לקבל אנשים

 היו לו שהרי) להצליח מתאמצים כלל בדרך אנשים. ב. כישלונות
 מיוחסת הצלחה לכן!(. מנסים היו לא – שייכשלו מראש בטוחים
 המשוערת היכולת למרות רהשק – הכישלון ואילו, ולמאמץ ליכולת
 פי-על-אף. ונסיבתיים חיצוניים לגורמים מיוחס – שהושקע והמאמץ
 יחד גם ששניהם סביר, תחרות במעין שרויים ההסברים ששני

 ".העצמי לטובת ההטיה של להיווצרותה אחראים
 

)עם זאת, נראה שהמצב הפוך בייחוס לגבי הזולת וכן אצל אנשים בעלי דימוי עצמי 
 נמוך(.
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 למאמץ, פנימיות לסיבות בחיים הצלחתו את לייחס נטייה יש, כך אם, השבע לעשיר
 כחי בלבבך ואמרת": 07ח דברים: גם אומר שהוא כמו. פירות ונשא השקיע שהוא
 לגורם לייחס נוטים אנו האסונות את, זאת לעומת ".הזה החיל את לי עשה ידי ועצם
 לבין בינכם מבדלים היו עונתיכם אם כי": 3נט ישעיהו - הנכון כי אף'. לה, חיצוני
 עונותיכם": 39ה ירמיהו - וכן, "משמוע מכם פנים הסתירו וחטאותיכם אלהיכם

 את לחנך מנסה ך"שהתנ כך אם נראה ".מכם הטוב מנעו וחטאותיכם אלה הטו

 . המטה טבעו כנגד ללכת האדם
 
 :3 לקורינטים הראשונה, החדשה בברית וכן
ְך ִנַתן ְוֹלא ְביְָּדָך ּוֶמה אֹוְתָך אִהְפִלי ִמי ִכי 7" ה ְלָך ְוִאם־ִנַתן לָּ מָּ  ִנַתן ֶשלא ְכִמי ִתְתַהֵלל לָּ

ר ֵהן 9 לֹו׃ ר ְשַבְעֶתם ְכבָּ ֵדינּו ֲעַשְרֶתם ְכבָּ  ִאְתֶכם ִנְמֹלְך ְלַמַען ְמַלְכֶתם ְולּו ְמַלְכֶתם ּוִבְלעָּ
 ".ַגם־ֲאנְָּחנּו׃

ִאיש ַאְשֵרי 03": 0 יעקב אגרת, שני ומצד ֹעֵמד הָּ א ִנְבַחן ַכֲאֶשר ִכי ְבִנְסיֹונוֹ  הָּ  ֲעֶטֶרת ִישָּ
ה ֲאֶשר־ִהְבִטיחַ  ַהַחִיים יו׃ ְיהֹוָּ ֱאֹלִהים ַהְמנֶֻסה ַאל־ֹיאַמר 02 ְלֹאֲהבָּ ִני הָּ ֱאֹלִהים ִכי ִנסָּ  הָּ
ע ְמנֶֻסה ֵאיֶננּו רָּ ל־ִאיש ם־ְינֶֻסהאִ  ִכי 03 ִאיש׃ ֹלא־ְיַנֶסה ְוהּוא בָּ  ֲאֶשר ַנְפשוֹ  ְבַתֲאַות כָּ

ה ְוַאֲחֵרי־ֵכן 09 ּוְתַפֵתהּו׃ ְתִסיֵתהּו ְרתָּ ה הָּ  יֹוִליד ִנְגַמר ִכי ְוַהֵחְטא ֵחְטא ַוֵתֶלד ַהַתֲאוָּ
ֶות׃  ".ֶאת־ַהמָּ

 
 אריסטוטלית.-*מהפסוקים למעלה ניתן ללמוד גם את דרך האמצע הרמב"מיסטית

 
בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר", כרך ג', פרק שלם מוקדש *יש להוסיף, כי 

לתיאוריות של "מיקום שליטה" )פנימי וחיצוני(, אשר יש המבחינים אותה 
מתיאוריית הייחוס בכך שהיא מתייחסת לציפיות לעתיד ולא בנטילת אחריות לעבר 

: 090' (, אך עם זאת קיים גם דמיון ביניהן. המסקנה העיקרית מופיעה בעמ080)עמ' 
"כאשר מתבוננים בכלל המחקרים, התוצאות מגלות שאלה המאמינים כי ההתנהגות 
שלהם הן הקובעות את האירועים שיחוו, מראים רמה גבוהה יותר של הסתגלות 
מאלה המאמינים כי אירועים אלה מתרחשים באופן בלתי תלוי בהתנהגויות 

 שלהם".
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 36הפסיכולוגיה בראי – המשולש החוט
 :ד קהלת

ד-ִמן, ַהְשַנִים טֹוִבים ט ֶאחָּ ֶהם-ֵיש ֲאֶשר:  הָּ כָּר לָּ ם, טֹוב שָּ לָּ ד, ִיֹפלּו-ִאם ִכי י.  ַבֲעמָּ ֶאחָּ  הָּ
ד, ְוִאילוֹ ; ֲחֵברוֹ -ֶאת יִָּקים ֶאחָּ , ְשַנִים ִיְשְכבּו-ִאם ַגם יא.  ַלֲהִקימוֹ , ֵשִני ְוֵאין, ֶשִיפֹול הָּ
ֶהם ְוַחם ד; לָּ ד, ִיְתְקפוֹ -ְוִאם יב.  םֵיחָּ  ֵאיְך, ּוְלֶאחָּ ֶאחָּ , ְוַהחּוט; ֶנְגדוֹ  ַיַעְמדּו, ַהְשַנִים--הָּ

ה ֹלא, ַהְמֻשלָּש  .ִינֵָּתק, ִבְמֵהרָּ

 
 לנגדו יעמדו הם שנים אם לתקפו עליו לסטים באו אם - האחד יתקפו ואם: "י"רש
 בנו ובן ובנו ח"ת שהוא מי א"ד, ינתק במהרה לא המשלש והחוט הם' ג אם שכן וכל
 זרעך ומפי מפיך ימושו לא( נט ישעיהו) אומר הוא וכן מזרעו פוסקת תורה אין שוב
 הוא במהרה לא ארץ ובדרך ובמשנה במקרא המשולש חוט א"ד, זרעך זרע ומפי
 המקראות כל סדר אין אבל לו שני ואין אחד יש במדרש נדרש אחרים בפנים, חוטא
 ".עליהם מתיישב הללו
 

 להציע רוצה אני. חזק הוא כן ועל חוטים משלושה העשוי וטח – לפרש נוהגים עוד

 .פסיכולוגית ברוח, אחרת פרשנות
 :כתוב, 039' עמ', ב כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר

 
 בעיקר מסבירה היידר של הקוגניטיבי או ההכרתי האיזון תיאוריית"

 התיאוריה... ניתהראשו לרכישתן גם רלוונטית אך, עמדות שינוי
 הרגשה זוהי. בעולמו הכרתי איזון על לשמור נוטה שהאדם מניחה

 והעמדות לזולת רוחש שהוא הרגשות בה שכרוכים, סובייקטיבית
 כל של היחסים מערכת, התיאוריה לפי. מוגדר בנושא שניהם של
 הזולת(, p) האדם הם שקדקודיו, ממשולש בנויה הזולת עם אדם
(o ,)יקטאובי או ונושא (x )שלושת בין היחסים. שניהם את המעניין 

 מצבים או ונוחים מאוזנים הכרתיים מצבים ליצור יכולים הקדקודים
 ".מתח ומעוררי מאוזנים לא
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 מאוזן ואינו מסוים נושא על זהות דעות ישנם ולחברי לי כאשר מאוזן המצב, כלומר
 או, בנידון דעתי את שאשנה או אפשר כזה במקרה. בדעותינו חלוקים אנו כאשר
 ולא מאוד סכמתי תיאור, כמובן, זהו. ממנו ואתרחק לחברי ביחס דעתי את שאשנה
 .הכרחי
 החוט הוא המשולש החוט: למעלה הפסוק את להבין אפשר הזה באופן, זאת עם
 .שלנו המשותפים האידיאלים ובין חברי ובין ביני שרוהק
 

 בגלעד של יעקב ולבן(:וכן מופיע )ובאופן דומה במקומות נוספים, למשל 
' ה בשם אנחנו שנינו נשבענו אשר לשלום לך לדוד יהונתן ויאמר": 33כ א שמואל
 ."עולם עד זרעך ובין זרעי ובין ובינך ביני יהיה' ה לאמר

 והשווה:
 )סוטה. אוכלתם" אש, זכו לא; ביניהם שכינה, זכו - ואישה איש: עקיבא "דרש רבי

 (.יז
 ואימו". )נידה לא(. אביו, ה"הקב: אדםב יש שותפים "שלושה -וכן 
 

לפחות  עבודה שלגבי - זה בקורס אחר במקום – הוכח, הראשון הפסוק לעניין, אגב

 אדם צעקת, למשל, כך. יותר רבה יחיד של העבודה תספוקת, משניים אחד עדיף
 מרגיש הוא שהרי, נוספים צועקים בחברת הוא כאשר מצעקתו יותר חזקה יחיד
ואולם במצבים אחרים העניין מורכב יותר )ועיין: כרך  .כתפיו על חמונ הכול שלא

 (.77-79ד', עמ' 
 משקל מרימים ששניים – אורבנית אגדה זו ואולי – פעם שהראו דומני, זאת עם)

 (.לחוד אחד כל עובדים היו אם מאשר ביחד יותר גבוה
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 37הפסיכולוגיה בראי - וענישה איום
 ."וימתו' ה לפני בקרבתם אהרן בני שני מות אחרי משה אל' ה וידבר": 0טז ויקרא
 בן אלעזר רבי היה ל"ת מה -' וגו אהרן בני שני מות אחרי משה אל' ה וידבר: "י"רש

 תשכב ואל צונן תאכל אל לו אמר רופא אצלו שנכנס לחולה משל מושלו עזריה
 שמת כדרך תמות שלא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו ואמר אחר בא בטחב
 ".אהרן בני שני מות אחרי נאמר לכך הראשון מן יותר זרזו זה ניפלו
 י"רש את מביאים הפתוחה האוניברסיטה של'" ב כרך, חברתית פסיכולוגיה" בספר

, מתברר, המחקרים. מזרז אכן העונש האם כלומר, נכון זה האם ושואלים הזה
 בעקבות תיעילו הפחתת מזהים ואף) שוללים ויש תומכים יש, זו בשאלה חלוקים
 :301' בעמ מופיע המחקרים בין היישוב ניסיון(. בעונש האיום

 
 אך, האיום שיגבר ככל המסר יעילות תגבר האופטימלית הרמה עד"

 .האיום שיגבר ככל המסר השפעת תפחת לה מעבר
 באיזו הוא מאיים מסר של יעילותו על המשפיעים הגורמים אחד
 מן להימנע איך פעולה תוהנחיו ספציפיות המלצות כולל המסר מידה
 ...מתריע הוא שעליה הסכנה
: יעיל יהיה במסר שהאיום כדי אפוא להתקיים צריכים תנאים שני

 תגובה לעורר כדי עד מוגזמת תהיה לא האיום שרמת – האחד
-חד בהמלצות מלווה יהיה שהמסר – והשני, הדחקה של הפוכה

 ".הסכנה את להרחיק כדי לנהוג איך משמעיות
 

, קיצוני הוא האיום אך, המצוות בדמות מדויקות הוראות ניתנות אכן, לדעתי, בתורה
 רבים שאנשים הסיבה זו אולי. והאינסופית הנוראית הקללות בשרשרת למשל
 ?...בחילוניות בוחרים
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 38הפסיכולוגיה בראי - ממנו לכסיל תקוה
 ."ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכם איש ראית": 03כו משלי
 ."ממנו לכסיל תקוה בדבריו אץ איש תחזי": 31כט משלי

 כתוצאה יחכים שהכסיל תקוה יש= ממנו לכסיל תקוה: 39מפרש אראל סגל
 .משהו ממנו שילמד, איתו מהמפגש
 של'", ב כרך, חברתית פסיכולוגיה" בספר שנאמר מה הוא זה לפירוש מתאים

 :321' עמ, הפתוחה האוניברסיטה

 
 על המאזין יישען, וכהנמ במסר[ המסר מקבל של] מעורבותו אם"

 מקביל מצב – היריסטיקות – ומהירים פשטניים חשיבה כללי
 .שכנוע של ההיריסטי המודל כונה זה מודל. ההיקפי למסלול

, ולשיפוט לחשיבה דרך קיצורי או כללים כזכור הן היריסטיקות
. למסר רלוונטיים בהכרח לא אך העבר ניסיון על המבוססים
 שאדם; צודק ודאי מוניטין בעל שאדם םמניחי אנו עליהם בהתבסס
 רבים נימוקים הכולל ושמסר; בנושא היטב מתמצא בשטף המדבר
 ".נכון גם ולפיכך רציני הוא סטטיסטיים נתונים ומביא

 
 יותר הדובר של לכריזמה הנתונים, כסילים בחזקת נמצאים לפעמים כולנו, זה לפי

 .דבריו מאשר לתוכן
 למחשבת הנאמר את להשוות ניתן המסורתית ותהפרשנ לפי כי, לציין יש עוד

 : הבודהיזם
 יותר לכסיל תקווה: כתוב היה כמו, היתרון' מ היא' המ המסורתית הפרשנות לפי
 . ממנו
 לא היא המדויקת שמשמעותו, איגנורס – הבורות מושג את יש הבודהיזם לפי וכן

 .בעיניו החכם – יודע שהוא שחושב מי אלא, יודע שאינו מי
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 40הפסיכולוגיה בראי - בשורתו לעומת שרהמב
 : כתוב, 27' עמ, הפתוחה האוניברסיטה של'" ג כרך, חברתית פסיכולוגיה" בספר

 
... שליליות אסוציאציות גם יוצרת להרמוניה הנטייה, ואולם"

 בשורת ובפיו הקרב מן שחזר, רץ: קדם מימי עוד ידועה התופעה
 התבוסה מבשר אך, כבירלמ מתנות וקיבל דפנה בעלי עוטר, ניצחון

 כך, האוויר למזג אחראי אינו שהחזאי כשם. למות דתו היתה אחת –
 נוטים אנו מטבענו, ואולם. הקרב גורל את שחרץ הוא המבשר לא גם

 אפילו, וזמן מקום של בסמיכות המתרחשות תופעות בין לקשר
 ". ממש של סיבתי קשר ביניהן אין כאשר

 
 :ך"בתנ ומותמק כמה להאיר יכולה זו אבחנה
 : נקי יצא אמנם בניו מות על לעלי המבשר
 גדולה מגפה וגם פלשתים לפני ישראל נס ויאמר המבשר ויען": 07ד א שמואל
 ."נלקחה האלהים וארון ופינחס חפני מתו בניך שני וגם בעם היתה
 את שהרג טען גם הוא אך. הומת ויהונתן דוד מות על לדוד העמלקי המבשר אך

 :האחרונה לבקשתו כי אף, בעצמו שאול
 : א ב שמואל

ִוד, ֶאל יג ה; ַוֹיאֶמר, ֶבן-ַוֹיאֶמר דָּ תָּ ֵלִקי ָאֹנִכי. -ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו, ֵאי ִמֶזה, אָּ  ידִאיש ֵגר ֲעמָּ
, ִלְשֹלַח יְָּדָך, ְלַשֵחת ֶאת ִוד: ֵאיְך, ֹלא יֵָּראתָּ יו, דָּ ה. -ַוֹיאֶמר ֵאלָּ ִוד, ַוִיְק  טוְמִשיַח ְיהוָּ א דָּ רָּ

ִרים, ַוֹיאֶמר, ַגש ְפַגע ֹמת. -ְלַאַחד ֵמַהְנעָּ ְמָך(  טזבֹו; ַוַיֵכהּו, ַויָּ ִוד, דמיך )דָּ יו דָּ ַוֹיאֶמר ֵאלָּ
נָּה ְבָך ֵלאֹמר, ָאֹנִכי ֹמַתִתי, ֶאת-ַעל ה. -ֹראֶשָך: ִכי ִפיָך, עָּ  ְמִשיַח ְיהוָּ
 : כך על רושבש לאחר הומתו שאול בן אישבושת הורגי וכן

 : ד ב שמואל

ִבאּו ח ִוד-ֶאל ֹבֶשת-ִאיש ֹראש-ֶאת ַויָּ -ִאיש ֹראש-ִהֵנה, ַהֶמֶלְך-ֶאל ַוֹיאְמרּו, ֶחְברֹון, דָּ
אּול-ֶבן ֹבֶשת ה ַוִיֵתן; ַנְפֶשָך-ֶאת ִבֵּקש ֲאֶשר ֹאִיְבָך שָּ מֹות ַהֶמֶלְך ַלאֹדִני ְיהוָּ  ַהיֹום, ְנקָּ
ִוד ַוַיַען ט. ּוִמַזְרעוֹ , אּולִמשָּ , ַהֶזה --ַהְבֵאֹרִתי ִרמֹון ְבנֵי, ָאִחיו ַבֲענָּה-ְוֶאת ֵרכָּב-ֶאת דָּ

ֶהם ַוֹיאֶמר ה-ַחי: לָּ ה-ֲאֶשר, ְיהוָּ דָּ ה-ִמכָּל ַנְפִשי-ֶאת פָּ רָּ  ֵמת-ִהֵנה ֵלאֹמר ִלי ַהַמִגיד ִכי י. צָּ
אּול יָּה-ְוהּוא, שָּ ֹאֲחזָּה ,ְבֵעינָּיו ִכְמַבֵשר הָּ ֶאְהְרֵגהּו, בוֹ  וָּ ג וָּ , לוֹ -ְלִתִתי ֲאֶשר--ְבִצְקלָּ
ה ִעים ֲאנִָּשים-ִכי ַאף יא. ְבשֹרָּ ְרגּו, ְרשָּ ה; ִמְשכָּבוֹ -ַעל--ְבֵביתוֹ  ַצִדיק-ִאיש-ֶאת הָּ , ְוַעתָּ
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מוֹ -ֶאת ֲאַבֵּקש ֲהלֹוא ָאֶרץ-ִמן, ֶאְתֶכם ּוִבַעְרִתי, ִמֶיְדֶכם דָּ ִוד ַוְיַצו יב. הָּ ִרים-ֶאת דָּ  ַהְנעָּ
 ֹראש ְוֵאת; ְבֶחְברֹון, ַהְבֵרכָּה-ַעל ַוִיְתלּו, ַרְגֵליֶהם-ְוֶאת ְיֵדיֶהם-ֶאת ַוְיַקְצצּו, ַוַיַהְרגּום
חּו ֹבֶשת-ִאיש קָּ  .ְבֶחְברֹון ַאְבֵנר-ְבֶקֶבר ַוִיְקְברּו, לָּ
 באמת והוא, בפיו טובה שבשורה דוד מסיק ולכן" טוב איש" מכונה אחימעץ ואילו
 :אחריו הרץ הכושי אלא, בנו אבשלום מות על לו מבשר לא

 : יח ב שמואל
א ַהֹצֶפה ֶאל-ַוַיְרא ַהֹצֶפה, ִאיש כו ץ, ַוִיְקרָּ ץ ְלַבדֹו; -ַהֹשֵער, ַוֹיאֶמר ִהֵנה-ַאֵחר רָּ ִאיש רָּ

ִראשֹון, ִכְמֻרַצת -ֲאִני ֹרֶאה ֶאתַוֹיאֶמר, ַהֹצֶפה,  כזֶזה ְמַבֵשר. -ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך, ַגם ְמרּוַצת הָּ
דֹוק; ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך ִאיש-ֲאִחיַמַעץ ֶבן ה יָּבֹוא. -טֹוב ֶזה, ְוֶאל-צָּ ה טֹובָּ א  כחְבשֹורָּ ַוִיְקרָּ

ה; ַוֹיאֶמר, בָּ -ֲאִחיַמַעץ, ַוֹיאֶמר ֶאל יו, ָאְרצָּ לֹום, ַוִיְשַתחּו ַלֶמֶלְך ְלַאפָּ ה ַהֶמֶלְך שָּ רּוְך ְיהוָּ
ֲאנִָּשים, ֲאֶשר-ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶשר ִסַגר ֶאת ם ַבאֹדִני ַהֶמֶלְך.-נְָּשאּו ֶאת-הָּ  יָּדָּ

 
 ": טוב מבשר" רק במקורות מכונה הטוב המשיח גם, לבסוף
 משמיע טוב מבשר שלום משמיע מבשר רגלי ההרים על נאוו מה": 7נב ישעיהו
 ."אלהיך מלך לציון אמר ישועה
 נדריך שלמי חגיך יהודה חגי שלום משמיע מבשר רגלי ההרים על הנה": 0ב נחום

 ".נכרת כלה בליעל בך לעבור עוד יוסיף לא כי
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 41הפסיכולוגיה בראי - ואביגיל דוד פגישת
, טובה תחת רעה לו שהחזיר, מנבל להיפרע שהתכוון דוד על מסופר כה א בשמואל

 ודוד נבל מת מכן לאחר. בחכמתה בדמים מבוא אותו שעצרה נבל אשת אביגיל ועל
 ".לאשה לו" אביגיל את לוקח

  
 :הפסוקים פי-על שונות בדרכים להסבר ניתן, לאישה לקיחתה של, זה מעשה
 :מהפסוק שעולה כפי', ה מאת לו המיועדת שהיא אפשר

 הזה היום שלחך אשר ישראל אלהי' ה ברוך לאביגל דוד ויאמר": 23כה א שמואל
 ."לקראתי
 :הבא מהפסוק שעולה כפי מחכמתה עמוקות התרשם דשדו ואפשר
 בדמים מבוא הזה היום כלתני אשר את וברוכה טעמך וברוך": 22כה א שמואל
   ."לי ידי והשע
 :נוסף אפשרי פסיכולוגי הסבר להציע רוצה אני, ואולם
 : כתוב, 79' עמ, הפתוחה האוניברסיטה של'" ג חלק, חברתית פסיכולוגיה" בספר

 
 עירור: לאהבה הכרחיים גורמים ששני מניחות... וולסטרו ברשייד"

, הזאה) פיזיולוגי עירור שיחוש גבר. מתאים הכרתי ופירוש פיזיולוגי
 התרגשותו את יפרש, מצודדת אישה ויראה( וכדומה מואץ דופק

 ".מצב באותו אישה לגבי גם נכון והדבר, כאהבה
 

 .בניסוי אושש אכן זה דבר
 באביגיל ונתקל נבל עם אלים למפגש מהתכוננותו וגשהמר שדוד, כך אם, יתכן
, האחרים את סותר לא זה הסבר... כאהבה שלו הפיזיולוגי העירור את פירש פשוט
 .עליהם מוסף להיות יכול אלא
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 42הפסיכולוגיה בראי - לחמך שלח
 ."תמצאנו הימים ברב כי המים פני על לחמך שלח": 0יא קהלת

 
 או מולד? אגואיסטי או אלטרואיסטי רצון זהו האם :מורכב נושא היא לזולת עזרה
 ? נרכש

 של, 6 יחידה', ג כרך", חברתית פסיכולוגיה" בספר דנים אלו בשאלות
 .הפתוחה האוניברסיטה

' בעמ מהנכתב שעולה כפי, זולתנית בהתנהגות תועלת יש מקרה שבכל נראה ואולם
 :שלמעלה לפסוק ביחס, שם 079
  

 בעצמו יזכה העוזר שהאדם הסיכוי תא גם משפרת לזולת עזרה"
 המוכר ההדדיות עקרון זהו בעצם... לה יזדקק אם, בעתיד לעזרה
 ויעזרו יפה בעין מעשיו את יראו בסביבתו שאנשים יודע העוזר. לנו
 יכולה קבוע בסיס על לזולת עזרה, בנוסף. הצורך בעת בעתיד לו

 מעגלה את מרחיבים מתנדבים: העוזר של חברתיים צרכים למלא
 הרשת, וכאמור. אחרים אנשים עם מגעיהם ואת שלהם החברתי
 עזרה של פוטנציאלי מקור להיות גם יכולה המסועפת החברתית
 ".אפשריים עזרה מקורות על מידע של לפחות או בעתיד
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 43הפסיכולוגיה בראי - בגבעה פילגש
 : יט שופטים

ה כב ם-ֶאת ֵמיִטיִבים, ֵהמָּ ִעיר ַאְנֵשי ְוִהֵנה, ִלבָּ , ַהַבִית-ֶאת נַָּסבּו ְבִלַיַעל-ְבֵני ַאְנֵשי הָּ
ֶלת-ַעל ִמְתַדְפִקים ִאיש-ֶאל, ַוֹיאְמרּו; ַהדָּ ֵקן ַהַבִית ַבַעל הָּ ִאיש-ֶאת הֹוֵצא, ֵלאֹמר ַהזָּ  הָּ

א-ֲאֶשר ֶענּו, ֵביְתָך-ֶאל בָּ ִאיש, ֲאֵליֶהם ַוֵיֵצא כג. ְונֵדָּ -ַאל, ֲאֵלֶהם רַוֹיאמֶ , ַהַבִית ַבַעל הָּ
ֵרעּו-ַאל ַאַחי א-ֲאֶשר ַאֲחֵרי; נָּא תָּ ִאיש בָּ לָּה-ֶאת, ַתֲעשּו-ַאל--ֵביִתי-ֶאל, ַהֶזה הָּ  ַהְנבָּ
ה ִבִתי ִהֵנה כד. ַהֹזאת ם נָּא-אֹוִציָאה, ּוִפיַלְגֵשהּו ַהְבתּולָּ ם ְוַענּו אֹותָּ ֶהם ַוֲעשּו, אֹותָּ , לָּ

אִ ; ְבֵעיֵניֶכם ַהטֹוב ה ְדַבר, ַתֲעשּו ֹלא ַהֶזה ישְולָּ לָּ ֲאנִָּשים ָאבּו-ְוֹלא כה. ַהֹזאת ַהְנבָּ , הָּ
ִאיש ַוַיֲחֵזק, לוֹ  ִלְשֹמעַ  ּה ַוֵיְדעּו; ַהחּוץ ֲאֵליֶהם ַוֹיֵצא, ְבִפיַלְגשוֹ  הָּ ּה-ַוִיְתַעְללּו אֹותָּ -כָּל בָּ
ה ַחר( לֹותַכעֲ ) בעלות, ַוְיַשְלחּוהָּ , ַהֹבֶקר-ַעד, ַהַלְילָּ ֹבא כו. ַהשָּ ה ַותָּ ִאשָּ ; ַהֹבֶקר ִלְפנֹות, הָּ
ִאיש-ֵבית ֶפַתח ַוִתֹפל ם ֲאדֹוֶניהָּ -ֲאֶשר, הָּ אֹור-ַעד--שָּ ם כז. הָּ  ַוִיְפַתח, ַבֹבֶקר ֲאֹדֶניהָּ  ַויָּקָּ
ֶלֶכת, ַוֵיֵצא, ַהַבִית ַדְלתֹות ה ְוִהֵנה; ְלַדְרכוֹ  לָּ ִאשָּ , ְויֶָּדיהָּ , ַהַבִית ֶפַתח ֹנֶפֶלת, ִפיַלְגשוֹ  הָּ
ֶחהָּ ; ֹעֶנה ְוֵאין, ְוֵנֵלכָּה קּוִמי ֵאֶליהָּ  ַוֹיאֶמר כח. ַהַסף-ַעל ם, ַהֲחמֹור-ַעל, ַוִיּקָּ ִאיש ַויָּקָּ , הָּ
ֹבא כט. ִלְמֹקמוֹ  ַוֵיֶלְך  ֶחהָּ ַוְיַנתְ , ְבִפיַלְגשוֹ  ַוַיֲחֵזק ַהַמֲאֶכֶלת-ֶאת ַוִיַּקח, ֵביתוֹ -ֶאל ַויָּ

ֶמיהָּ  ר ִלְשֵנים, ַלֲעצָּ שָּ ִחים עָּ ֵאל ְגבּול ְבֹכל, ַוְיַשְלֶחהָּ ; ְנתָּ יָּה ל. ִיְשרָּ ֹרֶאה-כָּל ְוהָּ  ְוָאַמר, הָּ
ה-ֹלא ה-ְוֹלא ִנְהְיתָּ ֹזאת ִנְרֲאתָּ ֵאל-ְבֵני ֲעלֹות ְלִמיֹום, כָּ ; ַהֶזה ַהיֹום ַעד, ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְשרָּ

ֶכם-ִשימּו ֶליהָּ  לָּ  .ְוַדֵברּו צּועֻ , עָּ
 
 שאת כך על הייתה ההזדעזעות שעיקר נראה. הידוע" בגיבעה פילגש" סיפור זהו

 .בידם שמוחה מי כשאין הרבים עשו הזה הנבלה מעשה
 אחרי רבות שנים שקרה – הפסיכולוגיה מן – אחר ידוע סיפור מאוד מזכיר זה לי

-097' עמ', ג כרך, ההפתוח האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר ומתואר
099. 

 29 כעבור רק" - כאשר, יורק-בניו 0863 בשנת ונוביס'ג קייטי של ברצח המדובר
 – וכן. "למשטרה מישהו סוף סוף התקשר, הראשונה הצעקה שנשמעה מאז דקות

 רבתי הזדעזעות יצר הזה הרצח. "התרחשותו בעת ברצח צפו לפחות אנשים 29"
 .סיכולוגיפ מחקר עורר היתר ובין ב"בארה

 המקרה בעקבות שבאו ומניסויים – מכאן שנלמדה העיקרית הפסיכולוגית התובנה
 כאשר מחדלים על אחריות לוקחים שאנשים מתברר: האחריות פיזור של זו היא –
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 עצמם מעל לפרוק נוטים הם אחרים אנשים בחברת הם אם אך, להם עדים לבדם הם
 ".יגיבו הם איך נראה" או", יעשו שאחרים, "האחריות את

 וכאן במעשה בפועל מעורבות הייתה המקראי בסיפור: זהים המקרים שאין כמובן
 של המשותף המכנה בשל ולו ביניהם זיקה איזושהי רואה אני אופן ובכל. עדות רק

 .להזדעזעות הגורם רבים פשע
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 44הפסיכולוגיה בראי - איוב רעי תסמונת
 ".יךלעונת קץ ואין רבה רעתך הלא": 9כב איוב
 

 שמורה כפי, עליו הניחת לאסון באחריות אותו מאשימים איוב רעי שלושת, כידוע
 האמונה השערת" שנקראת, מובחנת פסיכולוגית נטייה הוא זה דבר. למעלה הפסוק
 ":צודק בעולם
 כתוב, 309' עמ', ג כרך, הפתוחה האוניסרסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר

 :כך על
 

 את המצדיק דבר שעשה מבלי, סובל אדם אייתשר טוענים החוקרים"
 ושכל בעולם צדק שיש הבסיסית תפיסתנו את בספק מעמידה, סבלו
 אין כזה בעולם. כעונש והרע כגמול הטוב: לו המגיע את מקבל אדם
, לו ורע צדיק" שבו כמקום, צודק כלא העולם תפיסת. אקראי סבל
 עלולים יםאנש אם. מאוד מאיימת להיות עלולה", לו וטוב רשע
 הוא אף חשוף מאתנו אחד שכל הרי ממשית סיבה ללא לסבול
, אפוא מחליטים אנו הצודק בעולם אמונתנו את לשמר כדי. לסכנה
 לא אדם שהיא מאחר" לה הגיע" בעצם בניסוי לקורבן נגרם שהסבל
 ".שתסבול מוצדק ולכן, כללי באופן רצוי

 
" זהירים אינם" גנבה בנותשקר", עצלנים" הם שעניים סבורים אנשים" – וכך

 .שונים ניסויים שלושה לפי(, 306' עמ) "בבעליהן מתגרות מוכות ושנשים
 ".איוב רעי תסמונת" לתופעה לקרוא שאפשר חושב אני
 



 387 

 45הפסיכולוגיה בראי - יחיה מתנות שונא
 ".יחיה מתנת ושונא בצע בוצע ביתו עכר": 37טו משלי

 
 פסיכולוגיה" בספר שמתואר למה ונההכו אולי, כמתנה עזרה קבלת נפרש אם

 ':ג כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית
 להשיב יכול שאינו עזרה מקבל של השלילית התחושה": פסיכולוגית התנגדות""

 מקבל את מניע הוא" אשר(, 339' עמ) "ההדדיות בעקרון ולעמוד כגמולו לעוזר
 (.308' עמ) "שלו הפעולה חופש על ולשמור במצב שליטה להשיג העזרה

 עזרה לבקש נוטים גבוהה עצמית הערכה בעלי אנשים" ש נמצא עוד כי, לציין יש
 אך, מנשים פחות גברים וכן(, 309' עמ) "נמוכה עצמית הערכה בעלי מאנשים פחות
 .חברתית קונוונציה כבר זו
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 46הפסיכולוגיה בראי - בסתר מתן
 ".עזה חמה בחק ושחד אף יכפה בסתר מתן": 03כא משלי

 
 שבזה הטובה. למיניהם צדקה בארגוני מבורכת לנורמה כבר הפך" בסתר מתן"

 :הפסיכולוגי במחקר גם מעוגנת
 :כתוב, 330' עמ', ג כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר

 

 מאחר, אנונימי או חשאי באופן עזרה לבקש יותר נוטים אנשים"
 לבקשת כלל בדרך הנלוות בעלויות כרוכה אינה כזאת שעזרה
 המאפשר, אנונימי ממקור עזרה לבקש מעדיפים הם, לפיכך. העזרה

 תלות תחושת מתפתחת לא זה באופן. שם בעילום להישאר להם גם
 ".יחסית מועטה העצמי בדימוי והפגיעה, העזרה במקור

 
 .מאשרים בניסויים גובתה האבחנה

שונה, שכן ההקבלה היא  עם זאת, יש לציין שמשמעות המילים בפסוק כנראה
 שוחד.
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 47הפסיכולוגיה בראי - זדון כוונת יחוס
 אליאב אף ויחר האנשים אל בדברו הגדול אחיו אליאב וישמע": 39יז א שמואל
 את ידעתי אני במדבר ההנה הצאן מעט נטשת מי ועל ירדת זה למה ויאמר בדוד
 ".ירדת המלחמה ראות למען כי לבבך רע ואת זדנך
 

 גם להוביל יכול הוא אך, לכעס מוביל הדבר כאן. אחיו דוד של" זדון" שערמ אליאב
 :לאלימות

 מספרים, 339' עמ', ג כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר
 לראות הנטייה היא, תוקפנית הנהגות מנבאת שנמצאה" – אחת אישיות תכונת על

 הטיית כונתה זו נטייה. כאלה אין כאשר גם זדון כוונות אחרים של בהתנהגותם
 .בניסוי הוכח וכן "זדון כוונות ייחוס

ואכן יש קשר בין נרגנות לבין . לענ"ד, זו משמעות השורש נרגןאראל מוסיף: 
 .""דברי נרגן כמתלהמים -תוקפנות 
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 48הפסיכולוגיה בראי - עין תחת עין
 ".גלר תחת רגל יד תחת יד שן תחת שן עין תחת עין": 33כא שמות

 
 : בתוקפנות הדדיות של נורמה: מכונה הדבר בפסיכולוגיה

 :396-397' עמ', ג כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר כך
 

 הדדיות של' חיובית' בנורמה דנו היחידה של הראשון בחלקה"
 – המטבע של השני הצד. טובה תחת טובה השבת של בהקשר
 תחת רעה' להחזיר גם אותנו תעודד – תהדדיו של' שלילית' נורמה
 זו נורמה(. 33: כא שמות" )שן תחת ושן עין תחת עין': "רעה

 בתגובה נקם מעשי ומצדיקה שלנו הבסיסי הצדק חוש אל מדברת
 ...וכדומה דם נקמת של תופעות, לתקיפה
 תהיה לתוקפנות שהתגובה מחייבת שלילית הדדיות של נורמה

 שאנשים נמצא אחדים במחקרים, מנםוא. להתקפה פרופורציונלית
, זאת עם... שספגו הפגיעה לעצמת תגובתם את להתאים נוטים
 ולהמעיט בנו הפגיעה בהערכת להגזים צפויים אנו דרתחא בעדנא
 ".שהגבנו התגובה בעצמת

 
 שאנשים מצוין שם. הספר בהמשך מופיע )בנוסף לזאת, יישום לתורת המשחקים

 את משליכים הם שלרוב, ועוד". עין תחת עין" של זו באסטרטגיה נוהגים כלל בדרך
 השני(. הצד על שלהם" והתחרותיות האנוכיות"
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 49הפסיכולוגיה בראי - דעים אחדות
 :   רבים יועצים שיש טוב כלל בדרך
 ."יועץ ברב ותשועה עם יפל תחבלות באין": 03יא משלי
 ."תקום יועצים וברב סוד באין מחשבות הפר": 33טו משלי
 ."יועץ ברב ותשועה מלחמה לך תעשה בתחבלות כי": 6כד לימש
 

 ללמוד ניתן כך. תועלת הרבה בכך אין הדבר אותו את אומרים כולם אם, ואולם

 :הקרב לפני לאחאב הרבים השקר נביאי של מנבואתם
 : יג פסוק, כב פרק א מלכים 
ְך" ַלְך-ֲאֶשר ְוַהַמְלאָּ י ִדֶבר, ִמיכְָּיהּו ִלְקֹרא הָּ ד-ֶפה ַהְנִביִאים ִדְבֵרי נָּא-ִהֵנה, ֵלאֹמר וֵאלָּ  ֶאחָּ

ְרָך) דבריך נָּא-ְיִהי; ַהֶמֶלְך-ֶאל, טֹוב  ".טֹוב ְוִדַבְרתָּ --ֵמֶהם ַאַחד ִכְדַבר(, ְדבָּ
 

 שדיברו העובדה מעצם מכשלתם על ללמוד ניתן, שקר נבואת נבואתם להיות מעבר
 והדבר"(. אחת בלשון מתנבאים – מתא נביאי – נביאים שני אין" והרי" )אחד פה"

 :בפסיכולוגיה נתמך
 :כתוב, 72' עמ', ד כרך, הפתוחה האוניברסיטה של" חברתית פסיכולוגיה" בספר

 
 ולהסכמה דעים לאחידות הקבוצה שואפת שלעתים טוען אניס'ג"
 ומהערכות מהעובדות התעלמות של במחיר גם, חבריה כל בין

 חשיבה כשמתרחשת. קבוצתית החשיב נקרא זה תהליך. מציאותיות
, והסכמה אחידות ולהפגין' קו ליישר' הקבוצה שואפת, קבוצתית
. נכוחה הדברים את לראות ולא' עיניים לעצום' כך לשם ומוכנה
 אלא, מהיחידים יותר יצירתית איננה שהקבוצה רק לא, זה במצב

 לקיבעון ומובילה היצירתיות את מדכאת שהיא לומר אף שאפשר
 ".מחשבתי

 
 מן השנים טובים": 8ד קהלת כי, לומר יהיה נכון לא, כזה שבמקרה שם נכתב עוד

 .העדיף הוא האחד אלא, "האחד
 

 : ביהושע שנלחמו המלכים על גם נאמר" אחד פה" שלשון מעניין
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 ".אחד פה ישראל ועם יהושע עם להלחם יחדו ויתקבצו": 3ט יהושע
 : פג בתהילים המתוארת אלבישר העמים במלחמת" סוד"ו התאספות יש גם כך
ֶליָך ְבִרית ִיְכֹרתּו.  ו" ו עָּ  חָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְשְמֵעאִלים מֹוָאב ְוַהְגִרים.  זִכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחדָּ

ֵלק ְפֶלֶשת ִעם ל ְוַעמֹון ַוֲעמָּ יּו ְזרֹוַע ִלְבֵני-ַגם טֹיְשֵבי צֹור. -ְגבָּ ם הָּ ה ִעמָּ לֹוט -ַאשּור ִנְלוָּ
 .ֶסלָּה"
 : הפסוק על י"רש שכותב מה, מנגד, מעניין ועוד
 : ב פסוק, יט פרק שמות

ֹבאּו, ֵמְרִפיִדים ַוִיְסעּו" ר, ַוַיֲחנּו, ִסיַני ִמְדַבר ַויָּ ם-ַוִיַחן; ַבִמְדבָּ ֵאל שָּ ר ֶנֶגד, ִיְשרָּ הָּ  ".הָּ
 בתרעומות החניות כל שאר אבל אחד בלב אחד כאיש - ישראל שם ויחן: "י"רש
 (".מכילתא) מחלוקתוב

 החלטות בין הבדל שיש נראה, כן כמו. אחידות ובין אחדות בין הבדל שיש נראה
 ... ההחלטות מקבלי לב לתשומת .חיים-הווי ובין אסטרטגיות

 
 מהשפה" רק ולא פנימית הסכמה על שמורה" )אחד לב" הביטוי כי, לציין יש עוד

 :ובלחי תמיד מוזכר –" אחד פה"ל בניגוד –"( ולחוץ
 להם לטוב הימים כל אותי ליראה אחד ודרך אחד לב להם ונתתי" :28לב ירמיהו

 ."אחריהם ולבניהם
 האבן לב והסרתי בקרבכם אתן חדשה ורוח אחד לב להם ונתתי": 08יא יחזקאל
 ."בשר לב להם ונתתי מבשרם
 חברונה באו שלם בלבב מערכה עדרי מלחמה אנשי אלה כל": 28יב א הימים דברי
 ."דויד את להמליך אחד לב ישראל שרית כל וגם ישראל כל על דויד את ךלהמלי
 מצות לעשות אחד לב להם לתת האלהים יד היתה ביהודה גם": 03ל ב הימים דברי
 .'"ה בדבר והשרים המלך
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 פסיכופתולוגיה
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50בראי הפסיכולוגיה –דיכאון בוקר 
 

 שמואל ב פרק יג:
ל-א ַוְיִהי ַאֲחֵרי ה-ֹום ֶבןֵכן, ּוְלַאְבשָּ ִוד ָאחֹות יָּפָּ , ַאְמנֹון ֶבן--דָּ ֶבהָּ ר; ַוֶיֱאהָּ מָּ ּה תָּ -ּוְשמָּ

ר ֲאֹחתוֹ  מָּ ִוד.  ב ַוֵיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחלֹות, ַבֲעבּור תָּ ֵלא ְבֵעיֵני --דָּ ה, ִהיא; ַוִיפָּ ִכי ְבתּולָּ
ה.  ג ּוְלַאְמנֹון ֵרַע, ּוְשמוֹ  ּה ְמאּומָּ ב, ֶבן ַאְמנֹון, ַלֲעשֹות לָּ ב, -יֹונָּדָּ ִוד; ְויֹונָּדָּ ה, ֲאִחי דָּ ִשְמעָּ

כָּה ַדל ֶבן ה כָּ כָּם ְמֹאד.  ד ַוֹיאֶמר לֹו, ַמדּוַע ַאתָּ ֲהלֹוא, ַתִגיד --ַהֶמֶלְך ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר-ִאיש חָּ
ֹלם ָאִחי, ֲאִני ֹאֵהב.  ה ַויֹ -ִלי; ַוֹיאֶמר לֹו, ַאְמנֹון, ֶאת ר ֲאחֹות ַאְבשָּ מָּ ב, תָּ אֶמר לֹו ְיהֹונָּדָּ

ר ֲאחֹוִתי -ְשַכב ַעל מָּ ֹבא נָּא תָּ יו תָּ א ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך, ְוָאַמְרתָּ ֵאלָּ ל; ּובָּ ְבָך ְוִהְתחָּ ִמְשכָּ
ה ְלֵעיַני ֶאת ְשתָּ ּה.-ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְועָּ דָּ  ַהִבְריָּה, ְלַמַען ֲאֶשר ֶאְרֶאה, ְוָאַכְלִתי ִמיָּ

 
 מסוג מלנכוליה:כאון ינראה שאמנון לקה בד

בספר "פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך א', 
, נכתב על "דכאון קשה מסוג מרה שחורה )מלנכוליה(", המאופיין באובדן 208עמ' 

, המכונה "התנ"ך של DSM-IV-קטגוריה המופיעה ב –הנאה ועניין בפעילות 
 הפסיכיאטרים":

 

התנסות לפחות בשלושה מהתסמינים האלה: "כמו כן, על המטופל ל
התעוררות בשעה מוקדמת בבוקר, הרעת הדכאון בבקרים, פעילות 

מוטורית יתרה או עיכוב בפעילות זו, אובדן ניכר של התיאבון -פסיכו
מוצדקות, או מצב רוח -והמשקל, תחושות אשמה מופרזות או לא

בדן או מדוכא הנבדל הבדל איכותי מן העצב המתעורר בעקבות או
 במהלך דכאון שאינו מסוג מרה שחורה".

 
מוטורית יתרה או עיכוב בה = "האטה בפעילות הגופנית והשכלית -)פעילות פסיכו

 .51קושי בהנעת ביצוע, גם לפעולות הכי פשוטות, כגון קימה מהמיטה"( -
 

 ובהתאמה:
 מדוע אתה ככה דל = בעל פעילות פסיכומוטורית מעוכבת.

 ם בבוקר.בבוקר בבוקר = מוקד
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ויונדב איש חכם מאוד = עובדה שהצליח לזהות תסמינים שכותבים בדיוק עליהם 
 כשלושת אלפים שנה מאוחר יותר.

 )עם זאת, נראה שהדיכאון של אמנון היה נורמלי וקל, דמוי אבל(.
  

"ַשְבֵענּו ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך, ּוְנַרְננָּה : 03ולכן המשורר מבקש, תהלים צ" אראל הוסיף:
ה ְבכָּל יֵָּמינּו  "."ְוִנְשְמחָּ

"בבקר בבקר" הוא גם זמן טוב להתעוררות הנבואה, או ללימודים ואני הוספתי: 

 בכלל, כנראה:

"אדני ה' נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר : 3ישעיהו נ
 יעיר לי אזן לשמע כלמודים".

 בבקר". "בבקרגם הרבה מהפעולות שנעשו במקדש נעשו 
"יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר" )פתיחת  -וכן 

 השולחן ערוך או"ח א, א(.
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 52בראי הפסיכולוגיה –הבדלים בין המינים ביחס לדיכאון 
ר טֹוב ְיַשְמֶחנָּה" -"ְדָאגָּה ְבֶלב ִאיש : 39משלי יב בָּ  .ַיְשֶחנָּה, ְודָּ

מר יסיחנה מדעתו, וחד אמר ישיחנה לאחרים" )תלמוד "רב אמי ורב אסי: חד א
 בבלי, סנהדרין ק:(.

 
 נראה שההבדל בין הדעות בגמרא הוא גם הבדל בין המינים:

בספר "פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך א', 

 נאמר: 239-238עמ' 
 

ות בדכאון "זה זמן רב ידוע כי נשים נוטות פי שניים מגברים ללק
 קליני... 

במיוחד נראה כי נשים מדוכאות נוטות יותר ל"חיטוט" 
(rumination) חיטוט פירושו תגובות כגון נסיון להבין את הסיבה .

לדכאון, בכי להפגת המתח, או שיחה על הדכאון עם חברים. ידוע 
שחיטוט נוטה להחריף את הדכאון, בין השאר משום שהוא מפריע 

ומנטלית )דהיינו, לנקיטת פעולה(. גברים, להתנהגות האינסטר
לעומת זאת, נוטים יותר לעסוק בפעילות המסיחה את דעתם כאשר 
הם שרויים במצב רוח מדוכא, ונראה כי הסחת הדעת מפחיתה את 

 הדכאון".
 

 לקריאה ישיחנה. –גישת הגברים מתאימה לקריאה יסיחנה ואילו זו של הנשים 
שחנה=ישפילנה תואמת את הגישה 'הגברית', י –יש להדגיש כי משמעות הפשט 

שנמצאה יעילה יותר. עם זאת, אין הדבר פוסל לחלוטין את הגישה 'הנשית' וכנראה 
גם לא חובה עלינו לקבל את יש להבחין בין דיבור מרפא ובין חיטוט מזיק. 

כדי לאזן עוד אוסיף ואומר, כי גברים אולי מדוכאים הפרשנות של הממצאים. ו
 שווא מזיקים, כדוגמת אלכוהוליזם.-הם פונים יותר לפתרונותפחות, אך 

 
 –אוסיף, כי מעניינים גם ההבדלים בין המינים ביחס לתוצאה קיצונית של דיכאון 

 :271-270ההתאבדות, כפי שמפורט בהמשך בעמ' 
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"נשים נוטות לנסיונות התאבדות בערך פי שלושה מגברים... ואולם, 
ת בפועל: הגברים המתים המצב שונה כשמדובר בהתאבדו

מהתאבדות בארצות הברית בכל שנה גדול פי שלושה ממספר 
 הנשים...

בקרב נשים, שיטת ההתאבדות הנפוצה ביותר היא בליעת תרופות. 
גברים נוטים להשתמש בשיטות שסיכוייהן להיות קטלניות גבוהים 
יותר, במיוחד ירי, ואולי זה חלק גדול מהסיבה לשיעורי ההתאבדות 

 בוהים יותר אצל גברים".הג
 

ישנו קורס שלם של האוניברסיטה הפתוחה המוקדש  -לחפץ בהרחבה 
 ל"פסיכולוגיה של המינים".
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53בראי הפסיכולוגיה –מקרה המבחן של שאול 
 

 קורותיו של שאול המלך מגוללות בספר שמואל א ומתוכן נראה: 
 לשאול היו נתוני פתיחה טובים מאוד:

ֵאל, טֹוב הָּ -ב ְולוֹ שמואל א ט:  טֹוב, ְוֵאין ִאיש ִמְבֵני ִיְשרָּ חּור וָּ אּול, בָּ יָּה ֵבן ּוְשמֹו שָּ
ֹבַּה ִמכָּל ה, גָּ ַמְעלָּ ם.-ִמֶמנּו; ִמִשְכמֹו וָּ עָּ  הָּ

והוא אף התנבא, אם כי כבר כאן ניתן לזהות סדק מסוים בהתייחסות אליו ואל טיב 
 נבואתו: 

ה, י:  תָּ ם ַהִגְבעָּ ֹבאּו שָּ יו רּוַח ֱאֹלִהים, -ְוִהֵנה ֶחֶבלי ַויָּ לָּ אתֹו; ַוִתְצַלח עָּ ְנִבִאים ִלְקרָּ
א: -יֹוְדעֹו ֵמִאְתמֹול ִשְלֹשם, ַוִיְראּו, ְוִהנֵה ִעם-ַוִיְתַנֵבא ְבתֹוכָּם.  יא ַוְיִהי, כָּל ְנִבִאים ִנבָּ

ם ִאיש ֶאל עָּ יָּה ְלֶבן-ֵרֵעהּו, ַמה-ַוֹיאֶמר הָּ אּול, ַבְנִביִאים.  יב ַוַיַען ֲהַגם --ִקיש-ֶזה הָּ שָּ
ם ַוֹיאֶמר, ּוִמי ֲאִביֶהם; ַעל אּול ַבְנִבִאים.-ִאיש ִמשָּ ל, ֲהַגם שָּ שָּ ה ְלמָּ ְיתָּ  ֵכן הָּ

ם, ֶאל)הביטוי חוזר גם מאוחר יותר: יט:  יו -כג ַוֵיֶלְך שָּ לָּ ה; ַוְתִהי עָּ מָּ רָּ נוית )נָּיֹות( בָּ
לֹוְך ַוִיְתַנֵבא, ַעדהּוא רּוַח ֱאֹלִהים, וַ -ַגם ה.  כד ַוִיְפַשט -ֵיֶלְך הָּ מָּ רָּ ֹבאֹו, בנוית )ְבנָּיֹות( בָּ
יו, ַוִיְתַנֵבא ַגם-ַגם דָּ ֹרם, כָּל-הּוא ְבגָּ ה; -ַהיֹום ַההּוא ְוכָּל-הּוא ִלְפֵני ְשמּוֵאל, ַוִיֹפל עָּ ְילָּ ַהלָּ
אּול, ַבְנִביִאם--ֵכן, ֹיאְמרּו-ַעל  (.ֲהַגם שָּ
 ך לאחר שלא המתין לשמואל ולא השמיד את עמלק התמונה השתנתה:א

אּול; ּוִבֲעַתתּו רּוחַ טז:  ה, ֵמִעם שָּ רָּ ה סָּ ה.  -יד ְורּוַח ְיהוָּ ה, ֵמֵאת ְיהוָּ עָּ  רָּ
לזאת כבר יש להעיר: בספר "פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים" של האוניברסיטה 

 , נאמר באופן כללי:38הפתוחה, כרך א', עמ' 
 

"בקרב העברים הקדמונים, לדוגמה, נחשבו דיבוקים כאלה לביטוי 
זעמו של אלוהים ועונשיו. בתנ"ך מצוטטים דבריו של משה: "יככה 

(. נראה כי עונש זה התפרש כהסרת 39יהוה בשגעון" )דברים כח: 
ההגנה שהאל מעניק, והפקרת האדם לכוחות הרשע. במקרים כאלה 

עונשה של הרוח הרעה. לפי נעשה כל מאמץ לפטור את האדם מ
המסופר הצליח ישו לרפא אדם אשר "רוח טמאה ביעתה אותו" על 
ידי העברת הרוחות הטמאות אל עדר חזירים, "והרוחות הטמאות 
האלה יצאו ותבואנה אל תוך החזירים וישטוף כל העדר במורד אל 

 (".0-02תוך הים" )מרקוס ה: 
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 רוח רעה:והנה בפסוקים הבאים מתואר המרפא לאותה 
יו:  ִהֵנה-טו ַוֹיאְמרּו ַעְבֵדי אּול, ֵאלָּ ה, ְמַבִעֶתָך.  טז ֹיאַמר-נָּא רּוחַ -שָּ עָּ נָּא -ֱאֹלִהים רָּ

ֶניָך ֶדיָך ְלפָּ ֶליָך רּוחַ --ֲאֹדֵננּו, ֲעבָּ יָּה, ִבְהיֹות עָּ ֱאֹלִהים -ְיַבְקשּו, ִאיש ֹיֵדַע ְמַנֵגן ַבִכנֹור; ְוהָּ
ה עָּ אּול, ֶאלְוִנֵגן ְביָּדוֹ --רָּ ְך. יז ַוֹיאֶמר שָּ יו:  ְראּו-, ְוטֹוב לָּ דָּ נָּא ִלי, ִאיש ֵמיִטיב ְלַנֵגן, -ֲעבָּ

ִאיִתי ֵבן ְלִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי, ֹיֵדַע  ִרים ַוֹיאֶמר, ִהֵנה רָּ ד ֵמַהְנעָּ י.  יח ַוַיַען ֶאחָּ ַוֲהִביאֹוֶתם, ֵאלָּ
ה ּונְ  מָּ אּול ַנֵגן ְוִגבֹור ַחִיל ְוִאיש ִמְלחָּ ה, ִעמֹו.  יט ַוִיְשַלח שָּ ר, ְוִאיש ֹתַאר; ַויהוָּ בָּ בֹון דָּ

ה ֵאַלי ֶאת-ַמְלָאִכים, ֶאל י; ַוֹיאֶמר, ִשְלחָּ ִוד ִבְנָך ֲאֶשר ַבֹצאן.  כ ַוִיַּקח ִיַשי ֲחמֹור -ִישָּ דָּ

ד; ַוִיְשַלח ְבַיד ִוד בְ -ֶלֶחם, ְוֹנאד ַיִין, ּוְגִדי ִעִזים, ֶאחָּ ִוד ֶאל-נֹו, ֶאלדָּ ֹבא דָּ אּול.  כא ַויָּ -שָּ
ֵבהּו ְמֹאד, ַוְיִהי נָּיו; ַוֶיֱאהָּ אּול, ַוַיֲעֹמד ְלפָּ אּול, ֶאל-שָּ ִיַשי -לֹו ֹנֵשא ֵכִלים.  כב ַוִיְשַלח שָּ

ד ַני, ִכי-ֵלאֹמר:  ַיֲעמָּ ִוד ְלפָּ יָּה, ִבְהיֹות רּוחַ -נָּא דָּ א ֵחן ְבֵעינָּי.  כג ְוהָּ צָּ -ם ֶאלֱאֹלִהי-מָּ
ִוד ֶאת ַקח דָּ אּול, ְולָּ יו רּוַח -שָּ לָּ ה ֵמעָּ רָּ אּול ְוטֹוב לֹו, ְוסָּ ַוח ְלשָּ ַהִכנֹור, ְוִנֵגן ְביָּדֹו; ְורָּ

ה. עָּ רָּ  הָּ
 על פניו נראה ששאול לקה בדיכאון, שתרופה ידועה לו היא שמיעת מוסיקה.

 Center for Music, למשל, נאמר: "לדברי חוקרי 54מוסיקה-בדף המתאר תרפיית

Therapy - New York University  ארה"ב, מגיב מוח האדם למוסיקה בכך
שהוא מביא את תשומת הלב לשלמות ומסדיר תפקודים גופניים. המוסיקה מסיחה 

 את הדעת מכאבים, משפרת מצב רוח ומחייה זכרונות ישנים".
 ואולם, באותה התמונה מתחילה גם הקנאה הרצחנית שלו:

ִוד ֵמַהכֹות ֶאתו ַוְיִהי ְבביח:  ֵאל -ַהְפִלְשִתי, ַוֵתֶצאנָּה ַהנִָּשים ִמכָּל-ֹוָאם, ְבשּוב דָּ ֵרי ִיְשרָּ עָּ
אּול ַהֶמֶלְך ִשיר( ְוַהְמֹחלֹות, ִלְקַראת שָּ ִלִשים.  ז --לשור )לָּ ה, ּוְבשָּ ְבֻתִפים ְבִשְמחָּ

  :ָּ יו.  ח ַוִיַחר ַוַתֲעֶנינָּה ַהנִָּשים ַהְמַשֲחקֹות, ַוֹתאַמְרן ִוד ְבִרְבֹבתָּ ו, ְודָּ פָּ אּול ַבֲאלָּ ִהכָּה שָּ
ִפים;  ֲאלָּ בֹות, ְוִלי נְָּתנּו הָּ ִוד ְרבָּ ר ַהֶזה, ַוֹיאֶמר נְָּתנּו ְלדָּ בָּ אּול ְמֹאד, ַוֵיַרע ְבֵעינָּיו ַהדָּ ְלשָּ

אּול, עון )עֹוֵין( ֶאת ִוד, ֵמהַ -ְועֹוד לֹו, ַאְך ַהְמלּוכָּה.  ט ַוְיִהי שָּ ְלָאה. י ַוְיִהי דָּ הָּ יֹום ַההּוא, וָּ
ה ֶאל עָּ ת, ַוִתְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים רָּ ֳחרָּ אּול ַוִיְתַנֵבא ְבתֹוְך-ִממָּ ִוד ְמַנֵגן ְביָּדֹו, -שָּ ַהַבִית, ְודָּ

אּול, ֶאת-ְכיֹום ְביֹום; ְוַהֲחִנית, ְבַיד ֶטל שָּ אּול.  יא ַויָּ וִ -שָּ ד ַהֲחִנית, ַוֹיאֶמר, ַאֶכה ְבדָּ
ִוד:  ִכי אּול, ִמִלְפֵני דָּ א שָּ ִים.  יב ַוִירָּ נָּיו, ַפֲעמָּ ִוד ִמפָּ ה ִעמֹו, -ּוַבִּקיר; ַוִיֹסב דָּ יָּה ְיהוָּ הָּ

אּול ֵמִעמֹו, ַוְיִשֵמהּו לֹו ַשר ר.  יג ַוְיִסֵרהּו שָּ אּול סָּ ם -ּוֵמִעם שָּ עָּ ֹבא, ִלְפֵני הָּ ָאֶלף; ַוֵיֵצא ַויָּ
ִוד]...[ כט ַוֹיאֶסף  אּול, ֵלֹרא ִמְפֵני דָּ אּול ֹאֵיב ֶאת--שָּ ִוד, כָּל-עֹוד; ַוְיִהי שָּ ִמים.-דָּ  ַהיָּ
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פעמיים  –ספור מרדפים אחר דוד. גם כשהיה ברור -כך באין-קנאה זו המשיכה אחר
שדוד יכול היה להרגו ולא עשה זאת, המשיך שאול לרדוף אחריו בצורה לא  -

 וב בקשירת קשר נגדו ובהריגתם:הגיונית, ששיאה בא בהאשמת כהני נ
אּולכב:  ה ַתַחת--ו ַוִיְשַמע שָּ אּול יֹוֵשב ַבִגְבעָּ ִוד, ַוֲאנִָּשים ֲאֶשר ִאתֹו; ְושָּ -ִכי נֹוַדע דָּ

ה, ַוֲחִניתֹו ְביָּדֹו, ְוכָּל מָּ רָּ ֶאֶשל בָּ בִ -הָּ יו ַהִנצָּ דָּ אּול, ַלֲעבָּ יו.  ז ַוֹיאֶמר שָּ לָּ ִבים עָּ יו, ִנצָּ דָּ ים ֲעבָּ
יו, ִשְמעּו לָּ ִמים-ְלכְֻלֶכם, ִיֵתן ֶבן-נָּא, ְבֵני ְיִמיִני:  ַגם-עָּ דֹות ּוְכרָּ ְלכְֻלֶכם יִָּשים, --ִיַשי שָּ

ַלי, ְוֵאין ֵרי ֵמאֹות.  ח ִכי ְקַשְרֶתם כְֻלֶכם עָּ ִפים ְושָּ ֵרי ֲאלָּ ת-ֹגֶלה ֶאת-שָּ -ְבִני ִעם-ָאְזִני ִבְכרָּ

ַלי, ְוֹגֶלה ֶאתחֹ -ִיַשי, ְוֵאין-ֶבן ַלי ְלֹאֵרב, ַכיֹום -ָאְזִני:  ִכי ֵהִקים ְבִני ֶאת-ֶלה ִמֶכם עָּ ַעְבִדי עָּ
אּול, ְשַמע ו, -נָּא ֶבן-ַהֶזה.]...[ יב ַוֹיאֶמר שָּ ֲאִחיטּוב; ַוֹיאֶמר, ִהְנִני ֲאֹדִני.  יג ַוֹיאֶמר ֵאלָּ

ה ּוֶבן ַלי, ַאתָּ ה ְקַשְרֶתם עָּ מָּ אּול, לָּ י-שָּ אֹול לֹו ֵבאֹלִהים, --ִישָּ ְבִתְתָך לֹו ֶלֶחם ְוֶחֶרב, ְושָּ
ִמיתּו  יו ֹסבּו ְוהָּ לָּ ִבים עָּ ִצים ַהִנצָּ רָּ לָּקּום ֵאַלי ְלֹאֵרב, ַכיֹום ַהֶזה. ]...[ יז ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך לָּ

ה, ִכי ַגם ם ִעם-ֹכֲהֵני ְיהוָּ ִוד, ְוִכי יְָּדעּו ִכי-יָּדָּ לּו ֶאתֹבֵרַח הּוא, וְ -דָּ  אזנו )ָאְזִני(;-ֹלא גָּ
 כאן תיאור ברור של פרנויה.

 מתוארת "הפרעת אישיות פרנואידית": 383בספר שלעיל בעמ' 
 

"בני אדם בעלי הפרעת אישיות פרנואידית מראים תמיד חשדנות 
וחוסר אמון כלפי אחרים. הם נוטים לראות את עצמם כחפים מכל 

גיאותיהם ובכשלונותיהם אשמה, ותחת זאת מאשימים את זולתם בש
אפילו עד כדי ייחוס מניעים מרושעים לאחרים. בני אדם  –שלהם 

אלה מצפים דרך קבע לתככים ולמזימות, מחפשים רמזים לאימות 
ציפיותיהם, ומתעלמים מכל ראיה הסותרת אותן. לעתים קרובות הם 
טרודים בהטלת ספק בנאמנותם של חברים, מה שמביא אותם 

ון באחרים. הם עשויים גם להיות רגישים מדי, כפי להירתע ממתן אמ
שמשתמע מנטייתם למצוא משמעויות מאיימות בהערות תמימות. 

כלל נוטרים טינה ומסרבים לסלוח על מה שנתפס -כמו כן, הם בדרך
בעיניהם כעלבונות וכפגיעה בכבודם. חשוב לזכור כי בעלי אישיות 

רוב הזמן יש להם  פרנואידית אינם פסיכוטיים בדרך כלל, כלומר
קשר ברור עם המציאות, אף שהם עלולים להתנסות בתסמינים 
פסיכוטיים חולפים... כמה מתסמיני הפרעת האישיות הפרנואידית 
זהים לתסמיני הסכיזופרניה הפרנואידית... ואולם לסכיזופרנים 
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פרנואידיים יש בעיות נוספות, ובהן נתק מתמשך יותר מן המציאות 
שווא -גניטיבי והתנהגותי קיצוני, כגון הרהוריוחוסר ארגון קו

 והזיות".
 

אם כך, נראה ששאול לקה בשתי מחלות: דיכאון ופרנויה. הייתכן שיש קשר 
ביניהן? נראה שכן והדבר קרוי "תחלואה נלווית", כפי שמפורט בספר האמור בעמ' 

31 : 

 
, דהיינו מקרים (comorbidity)"... תופעת "התחלואה הנלווית 

שתי הפרעות או יותר, שהן נפרדות כביכול, מופיעות יחד  שבהם
דרך קבע אצל אותו אדם... נמצא כי הפרעות חרדה ודכאון, למשל, 
מופיעות לעתים קרובות כתחלואות נלוות. למעשה, בשנים 
האחרונות צומחת ספרות מחקר ענפה בלא תקדים העוסקת ב"גילוי" 

ות האמורות להיות קשרים חדשים של "תחלואה נלווית" בין הפרע
 מובחנות זו מזו, והדבר מלמד שהבעיה אכן קיימת".

 

סכיזופרניה פרנואידית, לעומת זאת, הרבה פעמים באה עם מחשבות גדלות )ראה 
למרות קנאתו בשירת הנשים על  –(. אך נראה שבזה לא לקה שאול 719, עמ' כרך ב'

בשלב מוקדם של  שהרי שמואל מעיד עליו אחרת )אמנם זה נאמר –דוד, לעיל 
 הסיפור, אך לא סופר לנו מאוחר יותר אחרת(:

ה; -ֲהלֹוא ִאם--יז ַוֹיאֶמר ְשמּוֵאלטו:  תָּ ֵאל אָּ ה ְבֵעיֶניָך, ֹראש ִשְבֵטי ִיְשרָּ ֹטן ַאתָּ קָּ
ה ְלֶמֶלְך, ַעל ֲחָך ְיהוָּ ֵאל.-ַוִיְמשָּ  ִיְשרָּ

 
רקע "הפואטיקה"  על "שאול"דמותו הטרגית של בחנתי את  55השווה: במקום אחר

 , ושם כתבתי:56של אריסטו
פרק יג' ]אצל אריסטו[, אם כך, טוען, שהגיבור צריך להיות מצליח, אם כי לא 
מושלם, והוא הטוב מאיתנו המוזכר בפרק ב'. טובו זה מחדד את הטרגיות 

 שבדמותו, שכן היינו מצפים ממנו להצליח היכן שנכשל.
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היא דמותו של שאול המלך, שהיה 'משכמו  והנה בתנ"ך, מתאימה לתיאור זה בדיוק
ומעלה גבוה מכל העם', כנזכר בפסוק למעלה, אך סופו היה מאכזב וטרגי ביותר, 

 עד ששמואל לא חדל מלהתאבל עליו.
 

, שטוען ששאול 58נחום-יונתן בןמתייחס למאמריהם של  57דוד לוינשטייןלסיום, 
ששולל  59שאול הוןשל לקה באי ספיקת סוכר בדם של סוכרת, היפוגליקמיה, ו

 אפשרות זו, והוא כותב:

בספר של א. ברטל ז"ל מלכות שאול,  393"אני מביא כאן בשלמות הערה מס' 
 שבספרו:  316המלך הראשון בישראל, בעמ' 

"אורבך שהיה רופא, איבחן אצל שאול סימפטומים של מחלת הפאראנויה. ומאחר 
להסיק מכך מסקנות כרונולוגיות שמחלה זו מתפתחת אצל גברים בגיל מסוים, ניסה 

על מלכות שאול. אך ספק רב אם ניתן ללמוד ממבנהו הנפשי של גבר מודרני, על זה 
של בן התקופה המקראית. סוג'ין סבור כי סבל מנוירוזה שהתבטאה בדפרסיות 
קשות ובעקבותיהן בהעדר בטחון עצמי. לדעת סיסטר, היה שאול מלנכולי. בירם 

חולה ממש, אלא שלעת זקנה התערער שווי משקלו הנפשי. חושב ששאול לא היה 
, דעת גרסמן ובירם הטוענים, כי ניתן להבחין בפרשת 007הבאנו לעיל, הע' 

דים התנבאותו בראשית דרכו, בסימפטומים ראשונים של השינויים המנטליים שעתי
 ."להעכיר את רוחו באחריו ימיו"

פרנויה ודפרסיה או מלנכוליה  מאמרי אם כך משלב בין שתי הגישות שהוזכרו:
 וטוען כי מדובר בתחלואה נלווית.
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 60בראי הפסיכולוגיה –אשת לוט 
"ותבט אשתו : 36בראשית יט -באשת לוט בעת הפיכת סדום ועמורה נאמר, כידוע 

 מאחריו ותהי נציב מלח".

 אפשר שהסיפור הפנטסטי הזה בא לשקף תופעה פסיכולוגית:
 פחד מהתאבנות:הפסיכולוג לאינג מדבר על 

 בספר "אישיות: תיאוריה ומחקר", כרך ב', של האוניברסיטה הפתוחה, מפורט:
 

זוהי חרדה שהאדם חש מפני הפיכתו לאבן,  –"חרדת ההתאבנות 
למכונה או לרובוט, ללא רגשות, ללא סובייקטיביות, ללא מודעות. 
אדם עלול לחוש חרדה כזו כאשר אחרים מתייחסים אליו כאל חפץ, 

משים בו מבלי להתעניין ולהתחשב ברגשותיו, או כאשר הוא משת
עצמו מתייחס כך לאחרים. בשני המקרים המגע שנוצר הוא חסר 

 אותנטיות, חסר חיים, ולכן מעורר את חרדת ההתאבנות".
 

( משווה את התופעה למיתוס פרסאוס 93לאינג עצמו בספרו )"האני החצוי", עמ' 
אחת משיטותיו של פרסאוס להריגת אויביו.  "יש לזכור שאיבון היתהומדוזה: 

 הפכם לאבנים; איבון היא דרך של הריגה". –בהראותו להם את ראש המדוזה 
 

להתמודד עם הפחד הזה היא פשוט להיכנע לו ולהיכנס שלילית לדעתי, דרך אחת 
 למצב קטטוני:

, בספר "פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים", כרך ב', של האוניברסיטה הפתוחה
 , נכתב על סכיזופרניה קטטונית:710עמ' 
 

"במהלך קהות קטטונית, האדם מאבד את חיותו ונוטה להישאר חסר 
שותק ולוטש עיניים בחלל  –תנועה בתנוחה נוקשה ובלתי משתנה 

לעתים באותה התנוחה במשך שעות ואפילו ימים, עד  –הריק 
אחד  שהידיים והרגליים מכחילות ומתנפחות מחוסר תנועה. חולה

חש שעליו להחזיק את ידו פשוטה לפנים, משום שכוחות "הרע" 
ו"הטוב" יצאו ל"מלחמת עולומות" על ידו, ואם יזיז אותה, הוא 
עלול להפר את האיזון העדין לטובת כוחות הרשע. למרבה 
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לב לכאורה לנעשה -ההפתעה, על אף היותם מנותקים וחסרי תשומת
לאחר מכן דיווחים  סביבם, חולים קטטוניים עשויים למסור
 מפורטים על אירועים שהתרחשו סביבם...

החוקר פרימן ציטט הסבר שנתן חולה אחד: "לא רציתי לזוז, כי אם 
הייתי זז, הכל היה משתנה סביבי ומעצבן אותי נורא, אז נשארתי 

 דומם כדי להיאחז בתחושה של קביעות"".
 

 את מימושו. אשת לוט, אם כך, יכולה לבטא את הפחד מההתאבנות, או
"ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד לו אשתו את הדברים : 27והשווה: שמואל א כה

 האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן".
 זמן התנ"ך הכירו היטב את אפשרות ההתאבנות הפסיכולוגית.בנראה אם כך ש

ן "ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה את: 08יחזקאל יא -ואולי לזה גם מתכוון הפסוק 
 (.36)וכן יחזקאל לו בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר"
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 פסיכולוגיה קוגניטיבית
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61בראי הפסיכולוגיה – 7המספר הטיפולוגי 
 

אין הרבה נקודות השקה, לדעתי, בין הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, העוסקת בזיכרון, 
 ת מעניינות, וזו הראשונה:חישה ותפישה, ובין התנ"ך. ובכל אופן זיהיתי שתי נקודו

"ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי : 3בראשית ב
 מכל מלאכתו אשר עשה".

 
נוסחאי, שמרבים -הוא מספר טיפולוגי בתנ"ך, מספר מיתי 7כידוע, המספר 

להשתמש בו ונראה שיש בו סגולות מיוחדות. והנה, נראה שיש משמעות מיוחדת 
 גם מבחינת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית: למספר זה

, נאמר 71בספר "פסיכולוגיה קוגניטיבית" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב', עמ' 
"קיבולת ההיזכרות המידית מוגבלת שזו מגבלת הקיבולת של הזיכרון לטווח קצר: 

 ( יחידות מידע נפרדות זו מזו".8-9לשבע פלוס מינוס שתיים )כלומר, 
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62בראי הפסיכולוגיה –לות רואים את הקו
 

"וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת : 03שמות כ -במעמד הר סיני נאמר 
 קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק".

 
 מהו "רואים את הקולות"?

משמעות מיסטית נפוצה אומר הכלי יקר: "כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה, 
כך ממשות עד שהיו רואין באויר כל -ר, והיה בו כלמייד נתגשם אותו הדיבו

 האותיות פורחות...".
 הייתכן שיש לפירוש פנטסטי זה ביסוס במציאות? נראה שכן.

 , נכתב:30בספר "פסיכולוגיה קוגניטיבית" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב', עמ' 
 

"סינסתזיה פירושה תחושות באופנות השונה מן האופנות שבה 
ירויים. לדוגמה, כאשר שמע צליל, תרגם ס' ]נמוניסט = מוצגים הג

שנבדק[, אוטומטית ובלא רצון, את  -בעל יכולת זיכרון יוצאת דופן 
הצליל לדימוי ויזואלי. ס' גם דיווח מהו "טעמן" של מילים ומהו 
"משקלן". כל מילה שהתבקש לזכור העלתה מגוון רחב של 

ת המילה טוב יותר מאשר תחושות, ויתכן כי הן שאפשרו לו לזכור א
 אדם רגיל".

 
 .63באופן דומה מפרש אראל סגל במאמרו

 די מדווחים על חוויות דומות.-אס-גם המשתמשים בסמים מסוימים כדוגמת האל
 והנה, סיפור מעמד הר סיני בדברים מחזק ומחליש פירוש זה:

 מחזק, שכן נראה שהייתה כוונה ליצור אירוע שייזכר:
ִרים ֲאֶשר-ִתְשַכח ֶאת-ֶמר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך ְמֹאד, ֶפןט ַרק ִהשָּ דברים ד:  אּו ֵעיֶניָך -ַהְדבָּ רָּ

ַמְדתָּ -ּוֶפן ֶניָך.  י יֹום, ֲאֶשר עָּ ֶניָך, ְוִלְבֵני בָּ ם ְלבָּ ְבָך, ֹכל, ְיֵמי ַחֶייָך; ְוהֹוַדְעתָּ יָּסּורּו ִמְלבָּ
ה ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב, ֶבֱאֹמר  ה ֵאַלי ַהְקֶהלִלְפֵני ְיהוָּ ם, ְוַאְשִמֵעם ֶאת-ִלי ֶאת-ְיהוָּ עָּ י:  -הָּ רָּ ְדבָּ

ִמים ֲאֶשר ֵהם ַחִיים ַעל-ֲאֶשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ֹאִתי, כָּל ה, ְוֶאת-ַהיָּ מָּ ֲאדָּ ְבֵניֶהם, ְיַלֵמדּון.  -הָּ
ֵאש, ַעד ר ֹבֵער בָּ הָּ ר; ְוהָּ הָּ ַמִים ֵלב-יא ַוִתְקְרבּון ַוַתַעְמדּון, ַתַחת הָּ נָּן --ַהשָּ ֹחֶשְך, עָּ

ֶפל.  ַוֲערָּ



 400 

מחליש, שכן מיד נאמר שלא הייתה תמונה )אף שהכוונה לתמונת האל, שהדיבור 
 הוא מפעולת האל וקל לטעות בדבר(:

ִרים ַאֶתם ֹשְמִעים, ּוְתמּונָּה ֵאיְנֶכם ֹרִאים  ֵאש:  קֹול ְדבָּ ה ֲאֵליֶכם, ִמתֹוְך הָּ יב ַוְיַדֵבר ְיהוָּ
תִ   י קֹול.זּולָּ

אם כך ואם כך, נראה שהתמונה היא פחות רומנטית והמילה "רואים" מתייחסת 
 למראה בכללותו, כולל הלפידים וההר העשן. 
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 אינטליגנציה רגשית
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64בראי הפסיכולוגיה – , סוג האיפוקאינטליגנציה רגשית
 

מושג האינטליגנציה הרגשית קיבל את תנופתו הגדולה עם פרסום רב המכר של 
. עם זאת, אתייחס כאן בעיקר לספר של 65ניאל גולמן "אינטליגנציה רגשית"ד

האוניברסיטה הפתוחה המתייחס לנושא. אראל סגל הביא הרבה מובאות מספרו של 
, הנמצא גם כמאמרים באתר, 66גולמן וקישרם לתנ"ך בספרו "סגולות משלי"

 .להביא דבר בשם אומרו –ואשתדל לא לחזור על דבריו ובמקרה שכן 
 

, 8מדריך למידה" של האוניברסיטה הפתוחה, עמ'  –בספר "אינטליגנציה רגשית 
 ניתנת הגדרה כללית זו:

 
"אף כי אין הגדרה אחידה ומוסכמת למושג א"ר ]אינטליגנציה 
רגשית[, במובן הרחב הכוונה ליכולת של הפרט לזהות מגוון של 
 רגשות אצלו ואצל האחר, להבין את הרגשות האלה, בכלל זה
מקורותיהם והשלכותיהם, ולווסת אותם בהתאם למטרותיו, וזאת 

 כדי להיטיב להסתגל לסביבתו".
 

 עוד כותבים שם, שיש לשייכה לתחום הפסיכולוגיה החיובית.
מופיעה טבלה לפי גולמן ובה טור כישורים: הכרה וויסות, ושורת יעדים:  32בעמ' 

 (, ובה הפירוט הבא:העצמי )כישורים אישיים( והאחר )כישורים חברתיים
מודעות עצמית רגשית, הערכה עצמית  –העצמי: מודעות עצמית -בתיבת הכרה

 מדויקת, ביטחון עצמי.
 אמפתיה, תודעת שירות, מודעות ארגונית. –האחר: מודעות חברתית -בתיבת הכרה
 שליטה עצמית, אמינות, מצפוניות. –העצמי: ניהול עצמי -בתיבת ויסות
תקשורת, ניהול סכסוכים, עבודת צוות  –ניהול מערכות יחסים האחר: -בתיבת ויסות

 ושיתוף פעולה.
 

 נראה כי עיקר העניין בוויסות הוא האיפוק והשליטה העצמית.
 ביחס לפסוק: 67בהקשר זה, אראל כותב

 :"גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו": 00משלי כ
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המקום, שאפשר להכיר ולזהות  "התנכר = נעשה שונה ונבדל, כמו נכרי השונה מבני
אותו בקלות... אם זך ואם ישר פעלו= מהתבוננות במעשיו של הילד, שהם ניכרים 
ושונים ממעשיהם של ילדים אחרים, אפשר לדעת אם יתנהג באופן זך וישר גם 

 כשיגדל".
 ומסמיך לכך דוגמא מפורסמת מספרו של גולמן:
בחדר שבו היה מרשמלו, ואמרו  3"באחד הניסויים המפורסמים, שמו ילדים בני 

כך שני מרשמלו. חלק -להם שאם לא יאכלו את המרשמלו עכשיו, יקבלו אחר

מהילדים הצליחו להתאפק וחלק לא. מתברר שהיו הבדלים משמעותיים בין שתי 
הקבוצות גם בהמשך החיים: אלה שהצליחו להתאפק היו, באופן מובהק, כשירים 

 (".011-013גולמן, עמ' יותר מבחינה חברתית והשכלתית )
)עם זאת יש להדגיש, כי אין תוצאות חד משמעיות בנוגע לקשר שבין אינטליגנציה 

יך הלמידה ררגשית והצלחה בחיים וכי המתאם ביניהם נמוך, כפי שעולה ממד
 שהובא לעיל(.

 
 ביחס לנושא זה, האיפוק, ישנם כמה פסוקים ברורים:

 ברוחו מלכד עיר". "טוב ארך אפים מגבור ומשל: 23משלי טז

 רש"י: ומושל ברוחו. כובש את יצרו.
הכובש את יצרו, שנאמר --"בן זומא אומר... איזה הוא גיבור -מסכת אבות ד, א  

 "טוב ארך אפיים, מגיבור" )משלי טז,לב(".
גם ר' יהודה הלוי בספרו "הכוזרי" )ג, ה( משווה את המושל ברוחו למנהיג מדינה 

 : 68בתרגום יהודה אבן תיבון -בהסתמכו על פסוק זה 
"ה. אמר החבר: החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע בחושיו וכוחותיו הנפשיים 
והגופיים, ומנהיגם ההנהגה הגופיות, כמו שנאמר ]משלי ט"ז ל"ב[: 'ומושל ברוחו 
מלוכד עיר'. והוא המוכן לממשלה, כי אלו היה מושל במדינה היה נוהג בה בצדק 

ו, וחסם הכוחות המתאווים, ומנע אותם מן הריבוי אחר אשר כאשר נהג בגופו ונפש
נתן להם חלקם. והספיק להם מה שימלא חסרונם, מהמאכל המספיק והמשתה 
המספיק על הדרך השווה, והרחיצה וכל צרכיה על הדרך השוה ג"כ, וחסם הכוחות 
הכעסנים המבקשים לניצוח, אחר אשר נתן להם חלקם בניצחון המועיל בדברי 

ות והדעות וגערת האנשים הרעים. ונתן לחושים חלקם במה שמועיל לו, החכמ
ומשתמש בידיו ורגליו ולשונו בעניין הצורך ובחפצו המועיל, וכן השמע והראות 
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וההרגשה המשתתפת הולכת אחריהם, ואחר כן היצר והרעיון והמחשב והזיכרון, 
 פץ השכל".ואחר כן הכוח החפצי המשתמש בכל אלה, והם משמשים עובדים לח

 ."טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח": 9קהלת ז -ובדומה לכך 
"אמר רבי אילעא: אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו  -ובגמרא 

 בשעת מריבה, שנאמר )איוב כו( תולה ארץ על בלימה" )חולין פט ב(.
פרוצה אין חומה איש אשר "עיר : 39משלי כה -וכן רוח האדם מדומה לעיר בפסוק 

 אין מעצר לרוחו".

 
 ביתר פירוט, ישנם כמה פסוקים המלמדים איפוק וחכמה בדיבור:

 "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא".: 09משלי יב
 מדבר כמו לבטא בשפתים )ויקרא ה(. -רש"י: יש בוטה 

 "מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף".: 0משלי טו
הכועס על מי והוא משיב לו מענה רך בזה משיב חמתו  -נה רך מצודת דוד: מע

 מעליו אבל אם ישיב דבר המעציב תעלה את האף להתגבר יותר.
 "לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות".: 39משלי טו

 יחשוב ויבין מה יענה קודם שישיב דבר. -רש"י: לב צדיק יהגה לענות 

  –ועוד 
 )יקר קרי(. יודע דעת וקר רוח איש תבונה""חושך אמריו : 37משלי יז
 "מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה".: 30משלי יח
 "שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע".: 00משלי יט
 "אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך".: 9משלי כה

 
 

כדי שהנשמה  -כי נאמר  70: בדיאלוג של אפלטון "אלקיביאדס א'"69ופעם כתבתי

 תכיר את עצמה עליה להסתכל בעצמה, כמו עין המביטה באותה העין. 
"כמים הפנים : 08משלי כז -את השתקפות הנשמה בעצמה נדמה שמזכיר הפסוק 

או  האדם רואה את השתקפות עצמו דרך ליבו. –, כלומר לפנים כן לב האדם לאדם"
, שהוא (mirroring)של שיקוף  דרך ליבו של חברו, ואז נמצא כאן תיאור –נאמר 

 טכניקה פסיכולוגית.
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 :71וראה עוד
 יש להתאפק, מלשון עצירה, או מלשון חיזוק )רש"י ומצודות(:

"ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני ה' לא : 03שמואל א יג -שאול אומר 
 חליתי ואתאפק ואעלה העלה".

ולהמתין לשמואל, מה  )ומעניין שכל מה ששאול היה צריך לעשות הוא להתאפק
התאפקות יוסף מול אחיו רש"י וראב"ע -שהוא לא עשה. עוד אעיר, כי ביחס לאי

 פי אונקלוס מפרש מלשון התחזקות(.-לא יכל לסבול, ורמב"ן על –מפרשים 

 ויש אפיק, שיכול לעלות על גדותיו במשמע הפוך מהתאפקות:
צומים והרבים את מלך "ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר הע: 7שעיהו ח

 אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו".
אולי מתאפק הוא מי שמנתב את רגשותיו לאפיקים הנכונים  -על דרך הדרש, אם כן 

ולא נותן להם לשלוט בו, מי שמתעל את האנרגיה האצורה בו ולא  -ושולט בהם 
 נותן לה להתפרץ לכל הכיוונים...

יף: ואפשר גם לפרש איפוק מלשון אופק: מתאפק הוא מי שחושב לטווח אראל הוס
 ארוך, רואה את האופק ולא רק את ההנאה המיידית.

 אך משה דיין הגיב: אופק או אופקים אינן מילים מקראיות.

 
 :73, ביחס לספרו של דקרט "רגשות הנפש"72פעם כתבתי גם כןלעומת זאת, 

. 311ממש בעלות גוון מודרני, כמו למשל: "יש מהאבחנות הפסיכולוגיות שלו שהן 
מדוע יש לחשוש מאלה שהכעס מאדים אותם פחות מאלה שהוא מכה בחיוורון" 

(. מדוע? כי המתאדם משחרר רגשותיו מיד ואילו המלבין עוצר אותם, כך 020)עמ' 
 שאת.-כך ביתר-שהם משתחררים אחר

 והנה, גם זאת אפשר למצוא בתנ"ך: 
: 6אסתר ג -, לאחר שנמלא עליו חמה. ומנומק קודם המן""ויתאפק : 01אסתר ה

 "ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי".
 
 



 409 

 שונות



 421 



 420 

 74אוהבים או שונאים? –אחים 
 (.37', מז -09', מד, בראשית) ויגש לפרשת

 - השאלה ונשאלת אחיו ידי-על שנשנא, יוסף על קוראים אנו האחרונים בשבועות
 איננו זה שדבר רק שלא כאן להראות ננסה נוא? התנ"כי בנוף חריג זה דבר האם
, ך"בתנ אחים מופיעים בהם המקרים של רובם את מהווה שהוא אף אלא, חריג
 : בקצרה המוסברת, סקירה נערוך כך ולשם

  - בבראשית

 האחים ואלה - שהרגו אחיו להבל ביחס קין אומר( 8', ד) ?"אנכי אחי השומר"
 .ך"בתנ המוזכרים הראשונים

 הראשונה במצווה אלוהים אומר( 9',ט) "האדם נפש את אדרש אחיו איש מיד"
 .עדן-לגן מחוץ האדם שנצטווה

 את שרידתו לאחר, נח אומר (39', ט) "לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר"
 .כלפיו בנו של חטאו ולאחר המבול

 ררלג בדרכו ופעם למצרים בדרכו פעם, אברהם אומר( 02', יב) "את אחותי אמרי"
 בשקר עדיין אך, הצלה לשם בא שזה(, 7', כו) לגרר בדרכו יצחק אומר וכן(, 3', כ)

 .הוא שלילי דבר ושקר - מדובר

 אנשים כי רעיך ובין רעי ובין ובינך ביני מריבה תהי נא אל לוט אל אברהם ויאמר"
 אמנם(. 00, שם) "אחיו מעל איש ויפרדו" - כך ואחר, נאמר( 9', יג) "אנחנו אחים

 .להיפרד עליהם היה תחילה אך, יותר מאוחר, בעצם אחיו בן, לוט את הציל ברהםא
 .להרע רוצים הם אך, סדום לאנשי לוט אומר( 7', יט) "אחי תרעו נא אל"
 האחים כאן -( 8', כא) "מצחק לאברהם ילדה אשר המצרית הגר בן את שרה ותרא"
 .וישמעאל יצחק הם
 זרע את כבר יש כשבכך, יעקב את צחקי מברך( 38', כז) "לאחיך גביר הוה"

 .הפורענות

 שני - יעקב בדבר לעשיו יצחק אומר( 29, שם) "ברכתך ויקח במרמה אחיך בא"
 .בסכסוכם הידועים האחים

 נמשך כך -( 30, שם) "אחי יעקב את ואהרגה אבי אבל ימי יקרבו בלבו עשו ויאמר"
 .זה סיפור
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 צריכים אחים כאילו, ליעקב לבן ראומ( 09', כט) "חנם ועבדתני אתה אחי הכי"
 מאוחר שמסופר כפי, מונים עשרת משכורתו שהחליף גם מה, בחינם לעבוד באמת
 .יותר
 אנו נשים אצל גם הנה -( 9', ל) "אחתי עם נפתלתי אלהים נפתלי רחל ותאמר"

 .זו' צרות' מוצאים
 מוזמנים (93, שם)" אחיו"-ו המזבח את איתו לבונים יעקב קורא( 36', לא) "אחי"

 .למסיבות רק שבאים אחים יש כי, לבן של אחיו - י"רש מפרש כאן אך, לחם לאכל

 וכל לישראל חזרתו בדרך יעקב אומר( 03', לב) "עשו מיד אחי מיד נא הצילני"
 .דבר של בסופו התממש לא זה שאיום אף על, מיותרת היא פה מילה

 .שבפרשתנו, יוסף סיפור כל - ולבסוף
  – בשמות

 אלא, מאוד חיובי דבר זה -( 3', ב) "לו יעשה מה לדעה מרחק אחתו צבותתי"
 על נענשה ואף משה שלקח הכושית האישה אודות מרים דיברה הרי שבאחריתה

 שנכשלה כשם, לבסוף נכשל אך, למשה פה בשמשו טוב אח - אהרן גם וכן. כך
 .מרים

 איש" נכתב אחר במקום אך, הכרובים על נאמר( 31', כה) "אחיו אל איש ופניהם"

 .זה בעניין פירושים ויש" אחיו נגד
 – בויקרא

 נתינתן שעצם, מצוות קבצי לנו יש כאן -( 07', יט) "בלבבך אחיך את תשנא לא"
 מלבד(, 03', כה) "אחיו את איש תונו אל" - מוצאים אנו וכן. נצרכותן את מוכיחה
 '.יח בפרק המובאים, העריות איסורי
 – בבמדבר

, אחים אמנם הם כאן -( 3', יד) "מצרימה ונשובה ראש נתנה אחיו לא איש ויאמר"
 שהיא עד, הלאום ליחידת המשפחה מיחידת עוברת האחיות ובכלל. עברה לדבר אך

 .בהמשך שנראה כפי, בנביאים לאומיות-לכלל מגיעה
 אך(, 03, כ) "ישראל אחיך אמר כה אדום מלך אל מקדש מלאכים משה וישלח"

 .בהמשך עוד עליו ונשמע - בארצו ורלעב נתנו לא אדום
 הרי אך, מאוד יפה מצווה שהיא', כז בפרק ייבום מצוות את מוצאים אנו ועוד

 .בראשית בספר אונן ידי-על הופרה
  – בדברים
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 .המרגלים בחטא נאמר -( 39', א) "לבבנו את המסו אחינו"
 תגש הנכרי את" - מוצאים אנו וכן. מצוות קבצי עוד -( 7', יג) "אחיך יסיתך כי"

 "האביון מאחיך ידך תשמט לא"(, 2', טו)" ידך תשמט אחיך את לך יהיה ואשר
 אחיך לך ימכר כי"(, 8, שם) "האביון באחיך עינך ורעה... פן לך "השמר(, 7, שם)

" מאחיו לבבו רום לבלתי"-ו(, 09', יז) מלך תשים "אחיך מקרב"(, 03, שם) '"וגו
 "באחיו ענה שקר העד"(, 09', יח) "אחיכם מקרב כםל אקים נביא" - וכן(, 31, שם)
 לחמור ניסוחי בניגוד זאת -( 0, כב) '"וגו אחיך שור את תראה לא"(, 09', יט)

( 9', כג) "הוא אחיך כי אדומי תתעב לא" (,2', כב) להשיב יש "אחיך אבדת", שונאך
 תשיך כרילנ" - והמשכו( 31', כג) "נשך לאחיך תשיך לא", בנביא המשכו ונראה -

 ואביון עני תעשוק לא" (,7', כד) "מאחיו נפש גנב"(, 30, שם) "תשיך לא ולאחיך
 (.2', כה) "לעיניך אחיך ונקלה... פן יוסיף לא יכנו ארבעים"(, 03, שם) "מאחיך

 .(93בקללות )דברים כח,  נאמר - "באחיו עינו תרע מאד והענג בך הרך האיש"
 הייתה לא אשר, השבט הוא ולוי. בברכות ללוי מרנא -( 8, לג) "הכיר לא אחיו ואת"
 .אחיו בקרב נחלה לו

 – ביהושע
 מה, ישראל כל נענשו ובגללו בחרם שמעל'(, ז פרק) עכן מקרה את מוצאים אנו

 .ההדדית הערבות על שמראה
 – בשופטים

 - יותר שמאוחר, אבימלך על שכם בעלי אומרים -( 2', ט) "הוא אחינו אמרו כי"
 את שהורג, לגדולה שעלה מנהיג על מוצאים אנו ובכלל(. 9, שם) "אחיו את ויהרג"
 מנקמתו, לגדולה שעלה, יוסף אחי חששו גם וכן. דרכו את לפנות כדי, אחיו כל

 (.30, שם) "אחיו אבימלך מפני... יותם וינס" - רק נשאר וכאן. המאוחרת
 .אחרת אישה בן היה הוא שכן(, 2', יא) "אחיו מפני יפתח "ויברח

. בסדום שנאמר כשם, בגבעה פילגש בסיפור נאמר -( 32', יט) "תרעו אחי נא אל"

 (.32', כ) "אחי בנימין עם מלחמה" - זה סיפור של וסופו
 –' א בשמואל

 -( 39', יז) "לבבך רע ואת זדונך את ידעתי אני... ויאמר אחיו אליאב וישמע"
 (33, שם) "אחיו וםלשל וישאל" - ראויה למטרה שבא, דוד באח הוא המדובר
 –' ב בשמואל
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 - זו חברות על מכנהו הרי אביו שאול אך, לחברו דוד סופד( 36', א) "יהונתן אחי"
 (.21)שמואל א, כ,  "המרדות נעות בן"
 בגבעון אחיהם עשהאל את המית אשר על לאבנר הרגו אחיו ואבישי ויואב"

 כמו וזהו (.32; יט, 01, )טז "ולכם לי מה" - להם אומר דוד אך - (21)ג,  "במלחמה
 אומר יעקב אך'(, לד, בראשית) אחותם בעבור שכם תושבי את שהרגו, ולוי שמעון
 .(9)בראשית, מט,  "מכרתם חמס כלי, אחים ולוי שמעון" - בברכתו להם
 שגדולה סופו אך, עמה שוכב אמנוןו( 0', יג) "תמר ושמה יפה אחות... לאבשלום"

 .אחיו אבשלום ידי-על ננקם אף והוא. הבהא אשר מאהבה שנאה אשר השנאה
 .בסיפורה החכמה האישה אומרת - (7)יד,  "ונמתהו אחיו מכה את תני"
 לבסוף אך, לנשקו אליו קרב והוא (8)כ,  "אחי אתה השלום לעמשא יואב ויאמר"

, ליעקב לבן בנשיקת גם כך - ך"בתנ מפוקפק טיבן בכלל נשיקות. בנשקו דוקרו
 - שפרשו, ויעקב עשו בנשיקת כך, ניסה מרגליות לחפש - ירשוופ, מעליה המנוקדת

 כפול טבע בעלת ליעקב יצחק נשיקת גם ואולי, לשיש צווארו והפך אותו לנשוך בא
 של המפורסמת נשיקתו גם היא וכן. הוא זה האומנם לבדוק, אותו למוש שבא, היא

 לישוע בברית החדשה. קריות-איש יהודה
 –' א במלכים

 '(.א פרק) אחיו מאדניה להפטר נאלץ שלמה תחילה
 .לשלמה חירם אומר(, 02', ט) "אחי לי נתתה אשר האלה הערים מה"
 ליהודה התפלגה שהממלכה לאחר', ה מצווה( 33', יב) "אחיכם עם תלחמון ולא"

 .ולישראל
 - ומיד. הארמי אויבו, הדד-בן על ישראל מלך אומר(, 23', כ) "הוא אחי חי העודנו"
ואכן הוא  (.22, שם) "הדד בן אחיך ויאמר הממנו ויחלטו וימהרו נחשוי והאנשים"

 ידי נביא.-כך על-מוכח אחר
  –' ב במלכים

 על יהורם ויקם" - עליו מוסיפים' ב הימים בדברי רק שאמנם, יהורם על מסופר
 עתליה על מסופר עוד(. 3', כא, שם)" בחרב אחיו כל את ויהרג ויתחזק אביו ממלכת

 .האחים ולא האם מענייני כבר זהו אך(, 0, יא)" הממלכה זרע כל את ותאבד" -
 – בישעיה

 דומה לשון-כשמטבע(, 3', יט) "באחיו איש ונלחמו במצרים מצרים וסכסכתי"
 .נוספים נביאים אצל אף נמצא
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 הוא המדובר אך, מצוין נשמע -( 6', מא) "חזק יאמר ולאחיו יעזרו רעהו את איש"
 .פסל בבניית

 אחיכם" על הוא והמדובר(. 9', סו) "יבשו והם" - והמשכו "שנאיכם כםאחי אמרו"
 .מתרחבת האחיות יחידת - שאמרנו כפי(, 31, שם) "הגויים מכל

 – בירמיה
 .בהמשך שיחזור, במשל הנביא אומר(, 7', ג) "יהודה אחותה בגודה"
 (.2', ט) "יעקב עקוב אח כל כי תבטחו אל אח כל ועל"

 (.6'יב) "בך בגדו המה גם יךאב ובית אחיך גם כי"
 (.03', יג) "אחיו אל איש ונפצתים"
 הנני - לרעהו ואיש לאחיו איש דרור לקרא אלי שמעתם לא אתם' ה אמר כה לכן"

 היא כשזו(, 07', לד) '"וגו הרעב ואל הדבר אל, החרב אל', ה נאם, דרור לכם קרא
 .ירמיה פי-על החורבן סיבת

  – ביחזקאל
 של שונה שימוש כמובן זהו -( 00', ו) "ישראל בית רעות ועבותת כל אל אח ואמר"

 אין האם, פה מראים שאנו לדברים בהתאם, לשאול שלא אפשר-אי אך', אח' המילה
 ".האח האח" הקריאה היא וכן. ביניהם מסוים קשר

 "לאחותך פללת אשר" והביטוי. המנאפות האחיות שתי את מוצאים אנו' טז בפרק
 .פלילים מלשון אלא, תפילה מלשון לא הוא (93)טז, 
, עצמו הכתוב עד מגיע שהשיבוש רואים אנו -( 01, יח) "מאלה מאחד אח ועשה"

 '.את' כתוב להיות היה צריך שכן
 (.09, שם) "אח גזל גזל"
 .שלילי ההקשר כן-גם -( 31', כא) "אח חרב אבחת"
 .כזה סיפור כבר קראנו -( 00', כב) "בך ענה אביו בת אחותו את ואיש"

 .ואהליבמה אהליבה - מנאפות אחיות שתי על סיפור לנו יש כן-גם' כג בפרק

 (.30', לח) "תהיה באחיו איש חרב"
 – בהושע
 שהם אף, רחמה ולא עמי לא - השלילי השם בעלי האחים את מוצאים אנו תחילה
 (.2, ב) לחיוב לבסוף משתנים

 .יעקב סיפור את ממשיך(, 3', יב) "אחיו את עקב בבטן"
 .בניו את ימית' ה - כלומר(, 09', יג) '"ה רוח קדים יבוא... יפריא אחים בין הוא"
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  – ביואל
 .האדם בני בהליכות כללי כמשל לבוא יכול(, 9', ב) "ידחקון לא אחיו ואיש"

  – בעמוס
 .צור פשעי -( 8', א) "אחים ברית זכרו ולא"
 .אדום פשעי -( 00, שם) "אחיו בחרב רדפו"

  – בעובדיה
 (.01', א) "בושה תכסך יעקב אחיך מחמס"

 (.03, שם) "נכרו ביום אחיך ביום תרא ואל"
  – ביונה
. גדול' אחים קבר' ל העיר את הופכים לא וכך בתשובה חוזרים נינוה העיר בני

 .עליהם צר לא וליונה
 – במיכה

 (.3', ז) "חרם יצודו אחיהו את איש"
 – בנחום

 (.0 ,ג) "טרף ימיש לא... דמים עיר"
 – בחבקוק

 (.02', א) "ממנו צדיק רשע בבלע תחריש בוגדים תביט למה"
 – בצפניה

 .העיר מענייני כן-גם -( 0', ג) "היונה העיר ונגאלה מוראה הוי"
 מעניין כן-גם -( 8, שם) '"ה בשם כלם לקרא ברורה שפה העמים אל אהפוך אז כי"

 .עולמית-כלל, גדולה כיחידה האחיות
 – בחגי
 (.33', ב) "אחיו בבחר איש"

 – בזכריה

 (.01', ז) "בלבבכם תחשבו אל אחיו איש ורעת"
 (.03', יא) "ישראל ובין יהודה בין האחוה את להפר"

 – במלאכי
 (.3-2', א) "שנאתי עשו ואת. יעקב את ואהב', ה נאם, ליעקב עשו אח הלוא"

 (.01', ב) "באחיו איש נבגד "מדוע
 – בתהילים
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 .בגדו הם אך(, 08', לה) "התהלכתי לי כאח כרע"
 של' בפ קמץ עם, זה את לקרוא יש, לטעמי, כך -( 9', מט) "יפדה פדה לא אח"
 '.יפדה'
 (.31', נ) "דופי תתן אמך בבן תדבר באחיך תשב"
 (.8', פט) "לאחי הייתי מוזר"
 השאלה אך, מצוין שזה -( 0', קלג) "יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה"

 .נעים כך-כל לא זה אז - ביחד לא, שראינו כפי, הם אשרכ קורה מה היא

 – במשלי
 (.8', יח) "משחית לבעל הוא אח במלאכתו מתרפה גם"
 (.08', יח) "ארמון כבריח ומדונים עז מקרית נפשע אח"
 שייבוא הכתוב את שמזכיר(, 33, שם) "מאח דבק אהב ויש להתרועע רעים איש"

 .תכף
 (.7', יט) "שנאהו רש אחי כל"

 (.01', כז) "רחוק מאח קרוב שכן טוב, אידך ביום תבוא אל אחיך ובית"... 
 – באיוב

 .שווא-עלילת שזו פי-על-אף(, 6', כב) "חינם אחיך תחבל כי"

 (.09', ו) "נחל כמו בגדו אחי"
 – ברות
 הגואל ידי-על לא אך, בועז ידי-על נגאל( 2', ד) "לאלימלך לאחינו אשר השדה"

 .הראשון
 – םהשירי שיר
 (.6', א) "בי נחרו אמי בני"

 – בקהלת
 .בודד - כלומר(, 9', ד) "לו אין ואח בן גם שני אין אחד יש"

 – איכה
 שנאת בעבור נחרב השני המקדש בית אך, שראיתי כמה עד, אחים עניין נזכר לא

 '.וכיוב ילדיהן מבשלות נשים - כאן וכן. חינם
  – אסתר

 .לכולם ולא לרובם - דרשוהו אך, מרדכי לע נאמר(, 2', י) "אחיו לרוב ורצוי"
  – דניאל
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 .עמיתם דניאל את מפלילים החכמים או. אחים ולא חברים 3 שם
 – בעזרא
 מזה-חוץ. מענייננו לא והוא שגירשו הנכריות הנשים על מסופר' י-'ט בפרקים
 ידי-על, מבחוץ רק מופרעים והם, טוב דווקא שזה, החומה את יחדיו בונים האחים
 .בבבל בגולה נשאר היהודים מהאחים גדול חלק, זאת מלבד. וחבריו ערביה גשם

 – בנחמיה
 - יותר מאוחר אך. הוא טוב דבר זה ואף, מצווים הם( 9', ד) "אחיכם על הלחמו"

 בנותינו ואת בנינו את כבשים אנחנו והנה" - וממשיך( 9', ה)" בשרנו אחינו כבשר"
 ".לעבדים
 –' א הימים בדברי

 .זה במצב סיכון שיש כבר וראינו -( 8', ד) "מאחיו נכבד יעבץ ויהי"
 –' ב הימים בדברי

 .עניין מאותו הוא -( 33', יא) "להמליכו כי באחיו לנגיד"
 (. 9', כח) "ובנות בנים נשים אלף מאחיהם ישראל בני וישבו"
 

 מקרים יש אלא, השני את אחד אוהבים תמיד לא שאחים, רואים אנו, כן כי הנה

, למטבע צדדים שני, שאומרים כפי, יש אמנם. בכלל שליליות ושל שנאה לש רבים
 מודגש הוא ואולי. החיובי הצד מן יותר עוד מודגש השלילי הצד שכאן נראה אך

 אנו והרי. להיות יכול זה גם, יותר חזק הוא ברגיל החיובי שהצד משום דווקא
 ורעי אחי למען" - ללמש כמו, החיובי הצד את גם - יחסית מעט אם גם - מוצאים
 אף(, 32', כב, שם) "לאחי שמך אספרה"(, 9', קכב, תהילים) "בך שלום נא אדברה

 קראנו ושעליו, לאחיו מוזר היה שהוא, בתהילים לנו שמספר דוד אותו זה כי
 באחווה לפגום בא אני אין, ככלל, כן על. אחיו בו השתלח אכן כיצד בשמואל
 כפי, כאן הקיימת הגדולה למורכבות ערים להיות עלינו שיש אלא, חלילה החיובית

 .יוסף בסיפור שראינו
 הכול שבאמת אומר לא זה -?' אחי, טוב הכול' נשאל אתה אם כי, דע מעתה כן-על
 . לחיוב אחיך הוא השואל בהכרח ולא טוב
ירמיה )לו,  של" המבוערת האח" כמו הוא האח אולי - חיובית בנימה לסיים אם אך
 . להיזהר ויש, לשרוף גם יכול אך, ומועיל נעים להיות כולשי, חום - (33
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 75איוב כמשל למחלת נפש
 :'יט איוב
 .ַוֹיאַמר, ִאיֹוב ַוַיַען א
 .ְבִמִלים ּוְתַדְכאּוַנִני; ַנְפִשי תֹוְגיּון, ָאנָּה-ַעד  ב

 . הנפש לחולי מצוינת דוגמא להיות יכולה איוב של מחלתו, אכן
 
ַסר; ִהְפִשיט ַליֵמעָּ , ְכבֹוִדי  ט  .ֹראִשי ֲעֶטֶרת, ַויָּ

 אובדן של תחושה היא, הגופנית מזו יותר אף, נפשית מחלה של מאפיינה, אכן
 .העצמי הכבוד

 
ַלי, ַאַחי  יג רּו-ַאְך, ְוֹיְדַעי; ִהְרִחיק ֵמעָּ  .ִמֶמִני זָּ
 גם שכן, לעזור יכולים לא מהמקרים בהרבה ביותר הקרובים אף כזה במצב, אכן

? לעשות נוכל מה נפגמים וכשאלה מסוימים תקשורת כללי תחת מתבצעת היכרות
 אף לתקשר ניתן, חכמה לבעלי, לעיתים אלא, הכרחי זה שדבר אומר אני אין אך

 . לפחות מסוימת ברמה, כאלה במצבים
 

ה  כב מָּ ִרי; ֵאל-ְכמוֹ  ִתְרְדֻפִני, לָּ עּו ֹלא, ּוִמְבשָּ  .ִתְשבָּ
 אל בעצם מתייחסת לנפש להתייחס אמורה היא כי אף אטריתהפסיכי הגישה, אכן

 כמו תרדפוני - אומר הכתוב אך, ודם הבשר תכונת שזהו, ומעניין. הגוף אל, הבשר
 .אל
 
ְתבּון, ֵאפוֹ  ִיֵתן-ִמי  כג י ְוִיכָּ קּו ַבֵסֶפר ִיֵתן-ִמי: ִמלָּ  .ְויֻחָּ
 ואם הדברים את לכתוב פשוט היא כזה למצב ובדוקה יעילה אחת תרופה, אכן

 .חוק כמעין, תובנה גם בדברים שתהיה אז אפשר

 
ף-ַמה, ֹתאְמרּו ִכי  כח ר ְוֹשֶרש; לוֹ -ִנְרדָּ בָּ א, דָּ  .ִבי-ִנְמצָּ
, השאלה זו - לו דומה מה - לו נרדף מה - הפסוק את לקרוא שיש חושב אני

 צורך כל ואין ייחודי אני, המקור אני - כלומר, בי נמצא דבר שורש - והתשובה
 יש, הקשרנו לפי, ואולי. קיימים כאלה דברים בודאי כי אף, לי הדומה דבר שיהיה
 ממני - פסיכוטית היא אף והתשובה? הזה הפרנואיד את אותו רודף מה - לקרוא
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 קריאה שזו להדגיש עליי אך? הזה הדבר את מכירים! נפוליון אני, הכול מתחיל
 .בי נמצא הרעה שרש - פשוט לומר גם אפשר. מחייבת לא והיא הכתוב של חופשית

 
ֶכם גּורּו  כט ה-ִכי--ֶחֶרב-ִמְפֵני, לָּ ֶרב ֹנֹותֲעו, ֵחמָּ  (.ַשדּון) שדין ֵתְדעּון ְלַמַען: חָּ
 ?אמרנו לא נפש למחלת משל. בפירוש השדים מוזכרים לבסוף והנה
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 76החרדה מכשילה
 (.39', כט, משלי) "ישגב ביהוה ובוטח מוקש יתן אדם חרדת"
 א"ד לאדם חרדה יתן עבירה מוקש הוא מסורס - מוקש יתן אדם "חרדת י:"רש

 תתן זו חרדה הבריות אל יצטרך צדקה יעשה אם וחרד עין צר שאדם מתוך כמשמעו
 . לי" נוח והראשון, מוקש לו

 לו יוסיף הוא רע מקרה עליו בבוא חרד שהאדם החרדה - אדם דוד: "חרדת מצודת
 ולא' בה הבוטח אבל קל בדבר נכשל להיות הוא קרוב עמו בל לבו כי על מוקש עוד

 . מאז" הדביקתהו אשר מהמקרה אף יתחזק הנה ביותר יחרד
 
 החרדה - אומר הווה, בפירושו דוד מצודת שמשלבו, י"רש בפירושי השני נוח לי

 לצו בניגוד, אכן. מוקש לו מהווה, אותו מכשילה בעצמה היא האדם שמרגיש
 יותר או, להדחיק כן דווקא היא המקרא שדעת חושב אני, ודרניתהמ הפסיכולוגיה

 במחשבות עליהם לגבור אלא, עליך להשתלט השליליים לרגשות לתת לא - מדויק
 דווקא לעיתים כי, פה יש בעיה גם ואכן'. בה ביטחון או, עצמי ובביטחון חיוביות

 שהרי, בחשבון חנלק זה וגם. הנפילה זוהי, באדם שגוברות הן השליליות המחשבות
 עומד יותר או, "ברעה יכשלו ורשעים וקם צדיק יפול שבע כי": 06כד משלי - כתוב

 ערף מקשה תוכחות איש": 0כט משלי - פסוקב המתואר זה הצדיק מול בניגודיות
 ".מרפא ואין ישבר פתע
 לפחד לא הוא, רבות בפעמים ממליץ שהמקרא כפי, לעשותו הנכון הדבר, ולמד צא
 אשרי" :03כח משלי - בכלל והחכמה המקרא כדרך מאוזן זה כלל שגם ותלמר. כלל
 ".ברעה יפול לבו ומקשה תמיד מפחד אדם
 ישחנה איש בלב דאגה": 39יב משלי - לפסוק מנוגדים פירושים שני יש אופן באותו
 השני בעוד, דרך דרש זהו אך, לחברו ישיחנה - אומר אחד. "ישמחנה טוב ודבר
 דבר - הפסוק של השני החלק עצת גם וזו. יבטלה, ישחחנה - הפשט כדרך אומר

 זה - החיובי המצב ייגרר ומזה חיובי חשוב - שוב, כלומר. הדאגה את, ישמחנה טוב
, "מעזכם היא' ה חדות כי תעצבו ואל": 01ח נחמיה - כתוב שגם כמו. העדיף המצב
 אם אך. "עולם בדרך ונחני בי עצב דרך אם וראה": 33קלט תהלים - אומר הוא וכן

 לך תהיה מכך גם כי ודע זאת גם קבל אלא, להיבהל תמהר אל עליך גוברות הדאגות
 '. ה ובהנחיית בדרך אתה הולך אם, תקומה
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 דאגות יש אלא, חלילה החיים דאגות על להשיח שאין הכוונה אין - הבהרה עוד ורק
 לנסות שיש אומר שהכתוב חושב אני ועליהן בלבד שבתחושה עניין שהן דמיוניות
 . ולהתגבר
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 77מתי טוב לפחד
 : נאמר אחד מצד

 מי אוכלה אש לנו יגור מי חנפים רעדה אחזה חטאים בציון פחדו": 03לג ישעיהו
 ".עולם מוקדי לנו יגור
 : שני ומצד
 : יד פסוק, כח פרק משלי
ם ַאְשֵרי ִמיד ְמַפֵחד, ָאדָּ ה ִיפֹול, ִלבוֹ  ּוַמְקֶשה; תָּ עָּ  .ְברָּ

 .מעבירה" מתרחק ובכך מעונש דואג - תמיד פחד"מ: י"רש
 . מאלוהים פחד – כלומר
 .ממנו" ונשמר המפחיד מהדבר - תמיד "מפחד: דוד מצודת
 . מאדם פחד – כלומר
 – מפרשת, שלמעלה כביכול הסתירה את שמביאה, 78ברכות )ס א( במסכת הגמרא
 י."רש לדברי מתאימה והיא תורה בדברי מפחד
 ועוד קמצא ובר קמצא סיפור את הפסוק לאחר מביאה 79)נה ב( גיטין במסכת הגמרא
 דוד. מצודת לדברי מתאימה שהיא ונראה סיפורים שני
  

 ממוקדי מהתרחקות מדבר שהפסוק ולומר הפירושים שני את לאחד שאפשר נראה
 אליהם שמתחבר מי אבל. לאנשים ולא לאלוהים לא טובים שלא מאנשים, רוע

 .שיפחד וסופו חוטא
 : כמו, נוספים פסוקים מצויים זה פסוק ווכמ 

 : טז פסוק, יד פרק משלי
כָּם ר, יֵָּרא חָּ ע ְוסָּ  .ּובֹוֵטחַ  ִמְתַעֵבר, ּוְכִסיל; ֵמרָּ

 : הדעות חלוקות כאן גם? מתעבר מהו, הסיפא גם כאן ומעניין
 .בחזקה" לעבוד מתחזק - מתעבר "וכסיל: י"רש

 . מתגבר כמו, מתעבר קרא י"שרש אפשר
 מן סר הוא ולזה ממנו ונשמר המפחיד מדבר יפחד החכם - ירא "חכם: ודד מצודת
 בעצמו ובוטח כל על להתקצף עברה מתמלא הכסיל אבל עליו תבוא ולא הרעה
 .מעצמו" המובן בדבר וקצר הוא כן ולא רעה לו יאונה שלא
 . וכעס עברה מלשון כלומר
 . הפסוק מהקשר כרחוק נראה המילה פשט נראה שהוא אף, זה פירוש אך
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 או, בעצמו מתמלא כלומר(, שנה כמו או) אישה כמו מתעבר, לפרש אפשר ואולי
 .שלו השווא ברעיון
 : לזה דומה ופסוק
 : כד פסוק, כא פרק משלי
דֹון ְבֶעְבַרת, עֹוֶשה --ְשמוֹ  ֵלץ, יִָּהיר ֵזד  .זָּ
 

 מלחמת לאחר זכותו שתמה שפחד המדרש אומר אברהם על, המזלג קצה על, אגב

 פחד וכן. (0)בראשית טז  "מאוד הרבה שכרך... תירא אל" עודדו' ה כן ועל מלכיםה
. ביצחק חוזר דומה וסיפור. כחטא זאת מפרש ן"ורמב אשתו שרה עם כשבא מפרעה

, לבן מבית כששב עשיו מפני בפחדו לפגם טעם שיש מפרשים יש יעקב על גם
 וסופו לירוא לא מעודד יאהנב אחז את גם. עמו שיהיה לו הבטיח' שה אחרי במיוחד
 .כדין שלא, (03)ישעיה ז  '"ה את אנסה לא" – אומר שהוא
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 80י סוגי יראותשנ
 האלהים בא אתכם נסות לבעבור כי תיראו אל העם אל משה ויאמר": 06כ שמות
 ".תחטאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה ובעבור

 נראים הדברים הרי? "פניכם על יראתו תהיה בעבור... תראו אל" הפירוש מה
 . סותרים

 : לפרש ונראה, שונות יראות בשתי כאן מדובר כורחנו על
  -( כמותו ורבים) בפסוק כמו, נדרשת שהיא' ה יראת יש

  '".ה אני מאלהיך ויראת מכשל תתן לא עור ולפני חרש תקלל לא": 03יט ויקרא
  -( כמותו רבים וגם) בפסוק כמו, נדרשת שאינה אנושית יראה ויש
 וישרון יעקב עבדי תירא אל יעזרך מבטן ויצרך עשך' ה אמר כה": 3מד יהוישע

 ". בו בחרתי
 . האנושית היראה, השנייה את מבטלת', ה יראת, הראשונה שהיראה נראה, ועוד
, פעמים 73 ך"בתנ החוזר, "תירא אל" – הזה הביטוי כי נראה שלי, ואומר אוסיף
 :לחטא לקרוב הפחד את שהופך מה, 603-ה כמצווה לראותו וניתן ציווי ממש הוא

 ". חנפים רעדה אחזה חטאים בציון פחדו": 03לג ישעיהו
 על כמדבר ונראה עצמו בפני עיון הדורש, המאזן הפסוק את נשכח לא זאת ובכל

 :המתבקשת הזהירות
  ".ברעה יפול לבו ומקשה תמיד מפחד אדם אשרי": 03כח משלי
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 81פחד גם מדברים חיוביים
 : חיוביים מדברים פחד לפחות או, חיובי פחד גם יש

  ה: פסוק, ג פרק הושע
ֵאל ְבֵני יָֻּשבּו, ַאַחר ה-ֶאת ּוִבְקשּו, ִיְשרָּ ִויד ְוֵאת, ֱאֹלֵהיֶהם ְיהוָּ ֲחדּו; ַמְלכָּם דָּ ה-ֶאל ּופָּ  ְיהוָּ
ִמים ְבַאֲחִרית, טּובוֹ -ְוֶאל  .ַהיָּ

 כי עוד יחטאו לא ל"ר בוטו ואת' ה את יפחדו אז -' ה אל "ופחדו: דוד מצודת
 השפעת יאבדו שלא טובו את ויפחדו מביניהם שכינתו יסיר שלא' ה את יפחדו

 ."(לג ירמיהו' )וגו הטובה כל על ורגזו ופחדו ודוגמתו טובתו
 ט: פסוק, לג פרק ירמיהו 

ה ְיתָּ שֹון ְלֵשם, ִלי ְוהָּ ה שָּ ָאֶרץ גֹוֵיי, ְלֹכל, ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְתִהלָּ -כָּל-ֶאת ִיְשְמעּו רֲאשֶ --הָּ
ה ם ֹעֶשה ָאֹנִכי ֲאֶשר, ַהטֹובָּ ֲחדּו, אֹותָּ ְגזּו ּופָּ ה-כָּל ַעל ְורָּ לֹום-כָּל ְוַעל ַהטֹובָּ  ֲאֶשר, ַהשָּ
ּה ֹעֶשה ָאֹנִכי  .לָּ

' וגו הטובה כל בעבור עוד מחטא וירעדו יפחדו ישראל - ורגזו "ופחדו: דוד מצודת
 .המרובה" הטובה יאבדו שלא לחטוא יפחדו ל"ר
 ה: פסוק, ס פרק ישעיהו 
ַחד, ְונַָּהְרתְ  ִתְרִאי ָאז ַחב ּופָּ ֵבְך ְורָּ ֵפְך-ִכי: ְלבָּ ַלִיְך ֵיהָּ ְך יָֹּבאּו גֹוִים ֵחיל, יָּם ֲהמֹון עָּ  .לָּ

 טובה אליו בבוא מפחד וכאלו נבהל להיות האדם דרך - "ופחד: דוד מצודת
 . פתאום"
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 82חרדה אינה רק פחד
 (.3', ט, עזרא) "ישראל אלהי ריבדב חרד כל"

 ברשימת גם כך'? ה לדבר הראויה הגישה אכן הוא הפחד האם ,השאלה נשאלת
 המוטח הזה הרע כל מול אל חרדים אנו המרובות והקללות יחסית המעטות הברכות
 ההפחדה של הזו הגישה את שמתקיף אחד' אייג-ניו באתר מאמר וקראתי, בפנינו
 הוא ממך נעלה שהוא מה מפני פחד, אמנם. האל דרך ותלהי יכולה לא שזו ואומר
 ביהדות גם, ובאמת. זו מידה על יתבססו שלא שרצוי נראה ביחסים אך, טבעי

 ? חרד כל מהו, כך אם. מיראה שהיא זו על עדיפה מאהבה שפנייה כך על מדברים
, והנה. ד"חר הפועל של מדוקדקת בדיקה דרך לבוא יכולה לכך אפשרית תשובה
 את יש אמנם. לזה שמעבר מה דבר אלא, פחד רק לציין בא לא שהוא רמתבר

 - גם מופיע הנה אך(, 2', ז, שופטים) "וחרד ירא" - בכתוב כמו, פחד של המשמע
, לאישה אלישע אומר( 02', ד', ב מלכים) "הזאת החרדה כל את אלינו חרדת הנה"

 ישעיה) כמו, הזה העסק את לבך אל לשים - הזאת החרדה כל את" - י"רש ומפרש
 אף ציון ומצודת". לבו אל ונותנו, עשוי שיהא הדבר על זהיר, דברי אל וחרד(, ב סו

( ד טז א שמואל) כמו פחד מבלי היא ואם חזקה תנועה ענין - חרדת" - מזה בהיר
 . טרחה - פשוט מפרש הוא דוד ובמצודת", לקראתו העיר זקני ויחרדו

. לכך וכוח זמן מעצמו מקדיש, הדברים אל לבו ששם מי, כך אם, הוא' ה בדברי חרד
 ומחריד אוזניים מחריש כמו הוא אוזניים מחריד - הלשונית מהבחינה גם נראה וכן
. בדבר חדור הוא החרד ובעצם אותיות סיכול כאן שיש נאמר או. מחריב כמו הוא
 להם מוחדרים ששם אף, לחידר הולכים שהם משום כך נקראים אינם החרדים, כך

 הזה במקרה כי אף', ה בדבר הם שחדורים משום אלא, הולכים הם לפיהם יםהערכ
 . ופחד יראה מלשון חרדים גם לפרש אכן ניתן
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 83האם לחשוף רגשות?
 מה את לחשוף עליך, ונחוץ חיובי דבר זה הרגשות את שלחשוף לשמוע רגילים אנו

 ?ך"בתנ כך זה האומנם. לנו אומרים, להתבייש ולא שבתוכך
  - ראנק תחילה
 ."אולת יקרא כסילים ולב דעת כסה ערום אדם" :32יב משלי
 רק אמורים הדברים אולי אך. אותן לחשוף ולא מחשבותיך את לכסות יש – כלומר
  - עוד נקרא? בדעת

 ."לבו בהתגלות אם כי בתבונה כסיל יחפץ לא": 3יח משלי
 שתמיד אחד לפוע קוראים אנו ועוד. החכם ולא לבו בהתגלות חפץ הכסיל – כלומר
 - יתגלה כלומר, יתגלע – שלילי בהקשר מופיע
 ."יתגלע תושיה בכל נפרד יבקש לתאוה": 0יח משלי
 ."יתגלע אויל וכל מריב שבת לאיש כבוד": 2כ משלי

 
 פי על אף, הרגשות בהתפרצות תומך לא ך"שהתנ נראה למעשה, או לכאורה כן על

 כל ולשקול לאזן יש. השירים ירמש שניכר כפי, כליל רגש הפגנת שולל הוא שאין
 שיש אלא – יוסף באחי שנאמר כמו – כנים להיות צריך שלא אומר זה אין. דבר

 .חכמה לכך להוסיף
 ]היו[. ?התנגדויות יש



 439 

 84הקשבה מביאה אהבה
 (. 8', כז, משלי) "נפש מעצת רעהו ומתק לב ישמח וקטרת שמן"

-כ לפני כאן שעבד, הישראלי הפסיכולוג של שיטתו את הסבירו בה, בהרצאה הייתי
 ישראל שמע" - כפסוק, אהבה יוצרת שהקשבה, בגדול שאומרת, גינת חיים, שנה 61
(, 3-9', ו, דברים) "אלהיך' ה את ואהבת" - ב שממשיך, "אחד' ה אלוהינו' ה

 אותו כי, אמרתי כך על אז, עצות לו לתת רק ולא לאדם להקשיב עדיף ושלעיתים
 .להשלמע בפסוק נאמר הדבר

 תשית ולבך חכמים דברי ושמע אזנך הט" - למשל, ההנחיה שקיימת אף על, ובאמת
 סייג' - הידוע וכפתגם כתף להטות עדיף שלעיתים הרי(, 07', כב, משלי" )לדעתי
 - יראיו הם כאשר, שניים לשיחת מקשיב הוא כי נאמר,' בה גם וכך'. שתיקה לחכמה

' ה ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע' ה ויקשב רעהו את איש' ה יראי נדברו אז"
, ואגב. ך"בתנ למצוא אפשר הכול כי, ללמדך(. 06', ג, מלאכי) "שמו ולחשי

, שירה גם וכך - ועבורם' ה יראי מפי נכתב הספר כאן, למחשבה נקודה, כאנקדוטה
 .קוראיה עיקר אף כשהם, משוררים בידי נכתבת
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 85אסירי התקווה
 (.03', ט, זכריה) "התקוה יאסיר לבצרון שובו"

 והוא? אותנו שאוסר משהו היא תקווה וכי, "התקוה אסירי" זה הוא מעניין ביטוי
, כשלעצמו חיובי דבר, התודה כאן גם", תודה אסיר" - לו הקרוב הביטוי את מזכיר
 ציפיות, כך זה באמת אבל. ביסודו כשלילי נראה שזה, אותך שאוסר כמשהו נתפש
 כלשהן ציפיות בלי כי. בלעדיהם חיים יהיו לא חיינו אם גם ותנוא שכובל משהו זה
-הסיכוי של המקח וזה. להתאכזב יכול אתה ציפיות עם אבל, דבר לשום ערך אין

 שלא טובה כפויי הרינו להודות בלי - בתודה גם וכך. בחיים שעל כל שעל סיכון
 חייבים אנו מעתה, אותנו אוסרת כמו התודה אבל, טוב דבר כל להעריך יודעים
 אנחנו אבל. דבר שום אחד לאף חייבים להיות אוהבים שאיננו אף על, משהו
 .חייבים
 דרך על נפרש אנו. "לבצרון שובו" - המצוטט הפסוק של הראשון לחלק מכאן
, תקווה להופיע יכולה החוסר רקע על שרק, לחוסר, שלכם לנבצרות שובו - הדרש
 היא' תקווה' המילה כי, קראתי, ומעניין. וםלכל מקווה לא כבר הכול לו שיש מי כי

 את שהביאה היא העברית התרבות ואכן. העתיקות בשפות העברית לשפה ייחודית
 היכולת לחוסר, לבצרון חוזרים אנו מבלעדיו. ך"התנ ספר בדמות לעולם התקווה

 אולי אלא? לחזור הכתוב לנו מורה לשם אז. ונואל אל מלשון, האלילים שבעבודת
. לנו שמולא מחסורנו כל את ונרגיש שנדע כדי בתודעה זה את לעשות לנו רהמו הוא
 שמופיע והוא ".בו מים אין מבור אסיריך שלחתי" - הקודם בפסוק שכתוב והוא

 מחסורך כל יסופק היום גם - "לך אשיב משנה מגיד היום גם" - הפסוק בהמשך
 . הרוחני
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 86אינטואיציה –בעבור חושי בי 
 (.3', כ, איוב) "בי חושי ובעבור בוניישי שעפי לכן"
 החלטות לעשות באים כשאנו בספר שכתוב מה על להסתמך יכולים אנו תמיד לא

 מועיל מה, רע ומהו טוב מהושאלה ל מפותח חוש בנו שיהיה חשוב כן על. בחיינו
 צריך אדם. המינים בין ביחסים שקשור מה בכל, במיוחד אף או, למשל. לא ומה לנו

 על. אינטואיציה של, כיוון חוש של, הרוח הכרת של מסוימת מידה לו שתהיה
, חוקים למערכות משויך כלל בדרך הגבר ואילו לדבר מרבים הנשית האינטואיציה

 לצורת. כידוע, נשי יסוד יש בגבר גם ושהרי, זה חוש יפתח הוא גם אם טוב אך
 שהרי, רךד זו וגם אותו ומרחיבה הכתובים פשט מתוך יוצאת היא - הפרשנות

 אם מועיל שיהיה חושב אני. תרבותי גם אלא, דתי טקסט רק לא ממזמן הוא ך"התנ
'. בי חושי בעבור' - זה משפט, ההלצה ולא המליצה לשם, הלשון על שגור יהיה

 לשון אומר י"רש: שונות דרכים בשלוש זאת מפרשים המסורתיים הפרשנים
 . הרגשה לשון, וכפירושנ, ומצודות מהירות לשון עזרא אבן, שתיקה
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 87לחכם או לכסיל? –כעס 
 ."מכאוב יוסיף דעת ויסיף, כעס רב חכמה ברב כי": 09א קהלת
 :כתוב זאת ולעומת

 ."ינוח כסילים בחיק כעס כי, לכעוס ברוחך תבהל אל": 8ז קהלת 
 ?הכסיל או החכם נחלת הוא כעס האם, הכתובים שני מתיישבים כך אם כיצד
 
 אלא, הכסיל עם החכם, כולם נחלת הוא הכעס כי, אומרה פתרון להציע אוכל. 0

 מילת - כלומר. ככתוב, נח כמו הכעס הכסיל אצל ואילו, וחדל מעט כועס שהחכם
 יצא, לרצות ונוח לכעוס נוח" - אבות בפרקי כתוב וכן. "ינוח" היא כאן המפתח
 ונוח לכעוס קשה. בשכרו הפסדו יצא, לרצות וקשה לכעוס קשה. בהפסדו שכרו
 אינו שם החכם(. יא ה אבות משנה" )רשע, לרצות וקשה לכעוס נוח. חסיד, לרצות
 של ריאליסטית יותר תמונה זוהי. לרצות ונוח לכעוס קשה אם כי, בכלל כועס לא

 .המציאות
 החכם: שונה היא והכסיל החכם של הכעס שמהות, כנראה וכך יתכן, זאת מלבד. 3 

 וכיוצא רעיו על כועס האוויל ואילו, דיןב וכועס האלה שבחיים המעוות על כועס
 נובע שלהם הכעס התחתונה שבשורה יתכן, כי אם. ברחמים ולא בצדק שלא בזה

 . הראשון פירושנו בא כן-ועל אחד ממקור
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 88חשק שלמה
-כל ואת המלך בית-ואת יהוה-בית-את לבנות שלמה ככלות ויהי": 0', ט', א מלכים
  ".לעשות חפץ אשר שלמה חשק
 מה בכל גם חשק בעל היה שלמה כי לנו זכור שכן', שלמה חשק' הביטוי ןמעניי
 מאוד גדולה אמביציה בעל איש היה שלמה, אכן. מהן אלף לו שהיו, בנשים שקשור

, ואכן. וגדולה והדר פאר אמר עשה שהוא מה כל. בחייו אופנים בכמה התבטא וזה
 בניית כמו, חיוביים לכיוונים לנתב אפשר - אדם כל ידע - הזו האמביציה את

. בתורה המלך על שנאסר, נשים ריבוי כמו, פחות חיוביים לכיוונים או, המקדש
 גם', ה ידיד, המקדש בונה, הזה הגדול המלך איך שמפליא, יאמר עוד מוסגר במאמר
 אך. וזהב כסף וריבוי סוסים ריבוי, נשים ריבוי - שבתורה המלך איסורי כל על עבר
 גם, הכתוב אומר כך לסובלימציה, על, האנרגיה של יעיל לניתוב, לענייננו נחזור אם
 ".מלכין למחות ודרכיך חילך לנשים תתן אל": 2', לא, משלי - מלך של הוא
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 89העצב הוא יסוד כל הרעות
 (.33', קלט, תהילים) "בי עצב דרך אם וראה"

 עמיםב ואף היהדות מחכמי רבים בגנותו דיברו כבר. העצב הוא הרעות כל יסוד
 . אחרים

 אחת עוד רק הוא אין אך, הנפש ממחלות כאחת הקליני הדיכאון ידוע בפסיכיאטריה
 שנקראת בפילוסופיה ארוכה מסורת יש. בנפש יסודי משהו אלא, הנפש ממחלות
 ובעזרת", הפסימיזם של ההיסטוריה" - הספר את זאב גור אילן עליה כתב, פסימיזם

 .בפרט אבידן דוד של זו ובשל בכלל בשירה םהפסימיז על ספר אני כתבתי זה ספר
 להיות יש וכי' כלל בעולם יאוש אין' שאומר, מברסלב נחמן רבי ידוע במסורתנו
 .חסידיו את מאפיין הדבר וכן, תמיד בשמחה
 צריכים היו הכהנים וכן. שמחה מתוך אלא שורה הקודש רוח אין כי, המאמר וידוע
 .בשמחה לעבודתם לגשת
 או? הקודש רוח זו האין, כמוהם מאין יפים עצובים שירים לנו ידועים, מאידך
 הקודש רוח בין ההבחנה את לעשות וכך, הקודש רוח זו אין שאכן, לומר שנצטרך
, מעלתה על בהכרח מעיד אינו שיופיה, הנפשית השירה רוח ובין הרוחנית האמיתית

 שידועים כפי רבים קודש שירי גם שיש ולמרות. ואתיקה אסתטיקה בין ההבדל זה

 .התפילות במהלך ואף, למשל, הביניים ימי משירת לנו
 נאמרה לה התשובה אך, השאלה זו? מקום לעצב להשאיר נוכל לא האם, ובאמת
 .לכן קודם
 בשפה אך, האלילים שהם", עצבים"ו" עצב" המילים בין הקרבה את לציין יש עוד

 וכשאני. מהעצב נובע שהכעס לסברה מקום יש ואכן, כעס גם מציינים המודרנית
 השמחה באה כנגדו אשר, המוות מעובדת הנובע קיומי לעצב מתכוון אני עצב אומר
 את בהם למנות ניתן ובראשונה כשבראש, הופעותיהם כל על, החיים חיוב של

 .חלילה להזניחה ולא אותה ולפתח אותה לאהוב שיש, אתה-עצמיותך

 טעם מציאת אי או, השעמום ווכמ הייאוש כמו, רבות רעות נובעים מהעצב, כך
 גם באה בעצמך האמונה עם כי, מוטעה גם בהכרח היא זו וגישה. דבר לשום וערך

 .מסביבתך גם דומה יחס גוררת בעצמך האמונה ואי ההצלחה
 שני ( על39)משלי יב  "ישחנה איש בלב דאגה" - הפסוק את שוב פה לציין יש ועוד

 אותנו פוקד כאשר לעשות מה לדעת ריכיםצ אנו עדיין, הכבוד כל עם כי, פירושיו
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 - אישיותנו כל את מעצב, כשמו, ולעיתים הוא מתוק אף שלפעמים, הזה העצב
 .שאמרנו כפי, הזו הלשונית הקרבה באמת ומעניינת

 . תמיד בשמחה להיות ונזכה ולוואי 
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 90פוביה חברתית –אמר עצל בחוץ 
 : פסיכולוגית ברוח מאמר
צֵ  ָאַמר": 02כב משלי ֵצחַ  ְרֹחבֹות ְבתֹוְך, ַבחּוץ ֲאִרי: 'לעָּ  !'".ֵארָּ
ֵצל ָאַמר": 02כו משלי ֶרְך ַשַחל: 'עָּ ְרֹחבֹות ֵבין ֲאִרי, ַבדָּ  !'"הָּ

 
 ': ט פרק, ל"לרמח ישרים מסילת

: למעלה שהבאנו הפסוק עניין עצמו הוא, רואות שעיניו מה אלא לחכם לו ואין"

 ממה לא, רואה אשר הרעה מן בנסתר אלא מדבר אינו הא" , ונסתר רעה ראה ערום"
: למעלה שהזכרתי הפסוק עניין ממש והוא. שיבוא אפשרי שיהיה להיות שיוכל

 היכן עד להראות, חומר כמין העניין פירשו ל"וחז'" . וגו בדרך שחל עצל אמר"
 :ואמרו, הטוב המעשה מן האדם להפריש ההבל יראת מגעת

 ? כיצד. בעצל שלמה אמר דברים שבעה"
 , ממנו תורה ולמד לך בעיר רבך הרי: לעצל אמרו
 , שבדרך הארי מן אני מתיירא: אותם משיב והוא
 . המדינה בתוך רבך
 , הרחובות בין הארי יהיה שלא אני מתיירא: להם אומר

 , ביתך בתוך הוא הרי: לו אומרים
 , נעולה הפתח מוצא אני אצלו הולך אני אם: להם אומר

 , הוא פתוח: לו אומרים
 , נעולה או פתוחה הדלת: להם אומר להשיב מה יודע היה וכשלא
 (.ו ח רבה דברים". )מעט עוד לישון אני מבקש
 וכל. שיתיירא לו גורמת עצלה אלא, שיתעצל שגורמת היראה שאין למדת הא

 המון ברוב ורגיל הוא פשוט שכבר ממה, עליהם יעיד היומי הניסיון האלה הדברים
 לנבון ודעת לאמיתו אמת ימצא דבר על ומשכיל, למו כסל דרכם זה אשר, האדם בני

 ".נקל
 

 הדיסוננס של החוק לפי אולי". )שיתיירא לו גורמת עצלה" ל"הרמח לפי הנה
, מפחד באמת אני ולבסוף מפחד שאני אומר אני: פיגמליון אפקט או, הקוגניטיבי

 ...(.בראש לי יסתדר שהכול כדי
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 : מסורתי שלא יובוודא אחר הסבר להציע רוצה אני
. עליו כותב שהוא האדם את אישית הכיר שלמעלה הפסוקים של שהכותב חושב אני
!, בחוץ ארי: ענה והלה? לעבודה יוצא ולא בבית נשאר אתה מדוע: אותו שאל הוא

 .מהם מפחד אני, באלימות ומתנהגים פראים אנשים
 ! חברתית חרדה: שם לזה יש ימינו של הפסיכולוגיה בשפת
 הכירו בזה. לא גם כן ועל זה את הכירו לא ההם מיםבי אבל
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 91הנביאים בראי הפסיכיאטריה )שיר(
 הדעה מה אלא, הנביאים על חושב אני מה אומר לא הבא השיר! להיבהל לא נא

 ...עליהם הפסיכיאטריה של' המוסמכת' או המוסכמת
 

 מרעים חבר ישבו
 :הנביאים את ואבחנו

 ?התשבי אליהו עם מה

 !נביא שהוא חושב הוא
 ?שפט בן ואלישע

 !פסיכופט לגמרי הוא
 ?ודוד
 !פרנואיד הוא

 ?וישעיה
 !סכיזופרניה

 ?ירמיה עם ומה
 !מלנכוליה לו יש

 ?הבוזי ויחזקאל
 !חשמלי נזע –... בזזז... בזזז

 ?והושע
 !השתגע הוא
 ?פתואל בן ויואל
 !לאברבאנל ישר
 דניאל גם ואיתו
 ?מתקוע בנוקדים ועמוס

 !לתקוע בורידים זריקה
 ?ועובדיה

 !פסיכופתיה
 וזכריה צפניה גם כמו
 ?יונה עם ומה

 !אונה לו לכרות
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 ?המורשתי ומיכה
 תורשתי זה אצלו
 ?האלקושי נחום עם ומה

 קושי בלי ינוח, נפש-תשוש
 ?וחבקוק
 !זקוק לאשפוז – קוקו הוא
 ?וחגי

 משוגעי מבין הוא
 ?מלאכי עם ומה
 !מלאכים עם מדבר הוא
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 הקדמה -ילים מכריעים בתנ"ך צירופי מ
 , נכתב:32בספר "פסיכולוגיה קוגניטיבית" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ב', עמ' 

 
"אחד המשתנים המשפיע באופן שונה על היזכרות ועל היכר ]הכרת 
גירוי שנלמד[ הוא המידה שבה הגירוי נפוץ. מחקרים מראים, כי ככל 

חות טוב במטלות היזכרות... שגירויים נדירים יותר, כך הם נזכרים פ
ויותר טוב במטלות היכר... תופעה זו נקראת בשם "פרדוקס 
השכיחות". הסברים רבים ניתנו לפרדוקס השכיחות. הסבר אחד, 
אינטואיטיבי, קשור לרעיון, שלפיו אופן השליפה של מילה הולך 
ומתייעל ככל שאנו משתמשים בה פעמים רבות יותר. לפיכך, מילה 

"מכונית", הנשלפת פעמים רבות מתוך הזיכרון בגלל  שכיחה כמו
שכיחות הופעתה הגבוהה בדיבור, תישלף במטלת היזכרות ביתר 
קלות ממילה נדירה כמו "תער". לעומת זאת, כאשר מוצגת מילה 
שכיחה במבחן היכר, אין בה ייחודיות, משום שאנו נתקלים בה 

רה, הסיכוי כי במקרים רבים אחרים. ואולם, כאשר מוצגת מילה נדי
בעת המבחן נזכור שהופיעה בשלב הלמידה גדול יותר, שכן מטלת 

כלומר, על המידה שבה הגירוי  –ההיכר נשענת על מובחנות הגירוי 
שונה מן הגירויים האחרים ולפיכך "בולט". לגירוי נדיר ולא מוכר 

 מובחנות רבה, המהווה רמז שליפה חזק בתהליך של היכר".
 

עוזרת להצלחה במשימות היזכרות, מתבטאת בתנ"ך בחזרה על תפוצת הגירוי, ה
 מילה, במה שמכונה "מילה מנחה".

לעומת זאת, נדירות הביטוי, העוזרת להצלחה במטלות היכר, מתבטאת בתנ"ך 
בשימוש במילים נדירות. כמו כן, גם הופעת אותה המילה בשיכול אותיות מפנה 

 א:אליה את תשומת הלב. כל זאת אראה במאמר הב
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 92צירופי מילים מכריעים בתנ"ך
או  7עמד על חזרת המספר הטיפולוגי  105פרופ' קסוטו, בספרו "מאדם עד נח"

כפולותיו לאורך התנ"ך, באופן שהופך אות המילה החוזרת ל"מילה מנחה", 
המקפלת בתוכה את המשמעות העיקרית של הפרק בו היא מופיעה. בדרכו הולך, 

ועוד. אני  107ו"פרקי אלישע" 106"פרקי אליהו" למשל, הרב אלחנן סמט בספריו
 רוצה להציע דרך הסתכלות שונה, המסתעפת מאבחנה זו.

חזרת מילה מספר רב של פעמים יוצרת הדגשה. ואולם, ניתן ליצור הדגשה גם 

באופנים נוספים. אני רוצה להציע שני אופנים כאלה: היפוך אותיות ומילה נדירה 
 )וכן חזרה(.

 
 . היפוך אותיות0

היפוך אותיות חל כאשר מילה מופיעה פעם אחת בצורה אחת ופעם נוספת באופן בו 
האותיות מסוכלות. משחק מילים זה, הנפוץ בתנ"ך, מפנה את תשומת לבנו ביתר 

 פירוט לנאמר.
 

 דוגמא ראשונה

 חן )חנ"ן(:-נח )נו"ח(-בפרשת נח חוזרים השורשים: נח"ם
 ות של ריצוי:תחילה מופיע השורש נח"ם ביחס לנח במשמע

ממעשנו ומעצבון ידינו מן  ינחמנולאמר זה  נח: "ויקרא את שמו 38בראשית ה
 האדמה אשר אררה ה'".

 ולאחר מכן מופיע שורש זה ביחס לה' במשמעות של התחרטות:
 ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו". וינחם: "6בראשית ו
על פני האדמה מאדם עד : "ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מ7בראשית ו

 כי עשיתם".נחמתי בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי 

: "לא איש 08במדבר כג –ועל השאלה הגדולה איך אלוהים ניחם על מעשיו )שהרי 
אל ויכזב ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה?", או שמואל א 
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, ירושלים: הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס, האוניברסיטה מאדם עד נחקסוטו, משה דוד,  

 .0969העברית, תשכ"ט 
106

 .2119אביב: ידיעות אחרונות, -, תלפרקי אליהוסמט, אלחנן,  
107

 .2119ידיעות אחרונות, אביב: -, תלפרקי אלישעסמט, אלחנן,  
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ם הוא להנחם"(, אפשר לענות : "וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אד38טו
 ידי הנאמר על נח:-על

 בעיני ה'". חןמצא נח : "ו9בראשית ו
עיקרון זה, של העולם שנוצר עבור הצדיקים, כפי שאומרים חז"ל, מופיע אף מאוחר 

 יותר בדברי ה' אל משה:
 : "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול".01שמות לב

 רשת נח. הצירוף צובע וממשמע את כולה.וזה עיקר כל פ

נקם, כפי שמצאנו -)ועוד יש לדעת, כי קיים קשר רעיוני ולשוני בין המילים נחם
מאויבי". כך, אנו מוצאים בברית החדשה,  ואנקמהמצרי  אנחם"הוי  - 33בישעיה א
, כי ישוע אומר, שיש לסלוח לא עד שבע פעמים, כי אם אפילו עד 33במתי יח

ע פעמים, כשבמקביל לכך אנו מוצאים, בקטע שהוא בעצם מקורו של שבעים ושב
 "כי שבע יקם קין ולמך שבעים ושבעה"(. - 33בראשית ד –האמור לעיל 

 
 דוגמא שנייה

: "ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את 26עשיו אומר: בראשית כז
 ויאמר הלא אצלת לי ברכה". ברכתילקח והנה עתה לקח  בכרתי

 ריב על הבכורה והברכה הוא עיקר סיפור ילדותם של יעקב ועשיו, באופן ברור.ה
 

 דוגמא שלישית
 עדיין עם שורש נח"ם, הפעם עם נח"ה, בתחילת מסעי בני ישראל במדבר נאמר:

אלהים דרך ארץ פלישתים כי  נחם: "ויהי בשלח פרעה את העם ולא 07שמות יג
 תם מלחמה ושבו מצרימה".העם ברא ינחםקרוב הוא כי אמר אלהים פן 

זהו תמצות של כל מה שקרה בהמשך: ה' נחה את העם ואלה נחמו על יציאתם 
 ממצרים, התלוננו והתאוננו כל העת.

 
 דוגמא רביעית

 מהתורה לנביאים ראשונים, דוגמא ראשונה מספר שופטים:
 שורש צפ"ר: 
מהר הגלעד  רויצפ: "ועתה קרא נא באזני העם לאמר מי ירא וחרד ישב 2שופטים ז

 וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו".
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 ומיד שורש צר"פ )בעל אותן אותיות(: 
לך שם  ואצרפנו: "ויאמר ה' אל גדעון עוד העם רב הורד אותם אל המים 3שופטים ז

והיה אשר אמר אליך זה ילך אתך הוא ילך אתך וכל אשר אמר אליך זה לא ילך עמך 
 הוא לא ילך".

ידי שליחת חלקם הגדול הביתה. אגב, ויצפר מפרשים רש"י -חמים נצרפו עלהלו
ומצודות מלשון בוקר, כלומר בבוקר שלחם, והוא לשון ארמי, אך ניתן לומר שהוא 

הר כציפורים הדואות )וציפור הפור העפה בשמים, כלומר הם ירדו מפשוט מלשון צי

 אולי משורש הבסיס צ"פ, כלומר היא 'צפה' בשמים(.
באמת עניינים אלה הם עיקר הפרק. ותנא דמסייע לכך ניתן ללמוד מהעובדה שאם ו

 211את  -נשאל אדם ממוצע, אולי בסקר, מה הוא זוכר מגדעון, הוא כנראה יאמר 
 המלקקים, כמובן.

 
 דוגמא חמישית

 כך:-דוגמא שנייה מספר שופטים, כמה פרקים אחר
אותה ויקרע את בגדיו ויאמר אהה : "ויהי כראותו 29יפתח אומר לבתו: שופטים יא

 ואנכי פציתי פי אל ה' ולא אוכל לשוב". בעכריואת היית הכרע הכרעתני בתי 

כאן הצירוף הוא משחק בין שורש כר"ע )הכרע הכרעתני( לשורש עכ"ר )ואת היית 
בעוכרי(, בעלי אותן האותיות. ובאמת, כל הפרק מספר על בני עמון שעכרו את 

ראשות יפתח )שאחיו עכרוהו( הכריעום. אלא שהתמונה ישראל, עד שישראל ב
 בסוף מעכירה את כל התמונה: בת יפתח כביכול עוכרת אותו ואף מכריעה אותו.

את בת  -גם כאן, אם נשאל אדם ממוצע מה הוא זוכר מיפתח, הוא כנראה יאמר 
 יפתח ונדרו שנלכדה בו.

 
 דוגמא שישית

, הבא בתקבולת בשיכול אותיות 108ה"נחמן לוין כותב על "המצלול המהופך בתור
או צלילים. הוא מביא דוגמאות רבות לתופעה זו, אולם חלקן הגדול אינן מובהקות 
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, 51 בית מקראלוין, נחמן, "המצלול המהופך בתורה: היפוך שמיעתי )והיפוך משמעות(",  

 .303-328ד, תשס"ה, עמ' 
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וחלקן לא מתאימות למאמר זה. מבין שלל הדוגמאות, אם כך, אבחר בשלוש 
 מרכזיות שיפורטו בסעיף זה ובשניים שאחריו.

-( את ההיפוך מחנה209-208כך, לוין מציין בסעיף "ההיפוך ומילה מנחה" )בעמ' 
 מנחה שבבראשית לב:

ו ֶאל-"ט ַוֹיאֶמר, ִאם הּו ַהַמֲחֶנה-יָּבֹוא ֵעשָּ ַאַחת ְוִהכָּ יָּה --הָּ ה.   ַהַמֲחֶנהְוהָּ ַהִנְשָאר, ִלְפֵליטָּ
ֹאֵמר ֵאַלי, שּוב לְ  ה הָּ ק:  ְיהוָּ ם, ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיְצחָּ הָּ ַאְרְצָך י ַוֹיאֶמר, ַיֲעֹקב, ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְברָּ

ִדים, ּוִמכָּל--ּוְלמֹוַלְדְתָך ֹטְנִתי ִמֹכל ַהֲחסָּ ְך.  יא קָּ ה ִעמָּ , ֶאת-ְוֵאיִטיבָּ ִשיתָּ ֱאֶמת, ֲאֶשר עָּ -הָּ

ַבְרִתי ֶאת ִייִתי, ִלְשֵני -ַעְבֶדָך:  ִכי ְבַמְקִלי, עָּ ה הָּ .  ]...[ יט ַמֲחנֹותַהַיְרֵדן ַהֶזה, ְוַעתָּ
, ְלַעְבְדָך ה --ְלַיֲעֹקב ְוָאַמְרתָּ ו; ְוִהֵנה ַגםִמְנחָּ ה, ַלאֹדִני ְלֵעשָּ הּוא, ַאֲחֵרינּו.  כ -ִהוא ְשלּוחָּ
ל-ַהְשִליִשי, ַגם ֶאת-ַהֵשִני, ַגם ֶאת-ַוְיַצו ַגם ֶאת ִרים ֵלאֹמר:  -כָּ ֲעדָּ ַהֹהְלִכים, ַאֲחֵרי הָּ

ר ַהֶזה ְתַדְברּון ֶאל בָּ ו, ְבֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו.-ַכדָּ ַגם ִהֵנה ַעְבְדָך ַיֲעֹקב, --כא ַוֲאַמְרֶתם  ֵעשָּ
נָּיו, -ַאֲחֵרינּו:  ִכי ה פָּ הָאַמר ֲאַכְפרָּ נָּי, ְוַאֲחֵרי ַבִמְנחָּ א -ַהֹהֶלֶכת ְלפָּ נָּיו, אּוַלי ִישָּ ֵכן ֶאְרֶאה פָּ

נָּי.  כב ַוַתֲעֹבר  הפָּ ה-, ַעלַהִמְנחָּ ן ַבַלְילָּ נָּיו; ְוהּוא לָּ  ה".ַבַמֲחנֶ ַההּוא, -פָּ
לענייננו, אכן העניין המרכזי של כל הפרק הזה )וזה שאחריו, עד גמר הנושא( הוא 
הפחד של יעקב מפני עשיו אחיו והמנחה שהוא שולח אליו לרצותו, או 'לכפר פניו' 
)גם כן ביטוי ייחודי(, בכדי להציל את מחנהו. כך גם עצם המקום נקרא 'מחניים'. 

 ֵחן-לג(, כגון: "ִלְמֹצא-וזרת בפרקים אלה )לבלוין מוסיף, כי גם המילה "חן" ח
ְבֵעיֶניָך" )לב, ו(. מילה זו מחזקת את ההנחה שמדובר בעיקר הפרק. תנא דמסייע 

: "וישר אל מלאך ויכל בכה 9לכך הם דברי הנביא הושע על הפרשה: הושע יב
 לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו". הוא מתאר את המלאך המתחנן ליעקב, ויתחנן

 אך הדברים יכולים להתאים גם ליעקב המתחנן לפני עשיו.
 

 דוגמא שביעית
על צמד  109עדיין בסעיף "ההיפוך ומילה מנחה", לוין מביא מדברי י' אליצור

 שרוך במלחמת אברהם במלכים בבראשית יד:-המילים רכוש
ה, ְוֶאת ְרכֻש-כָּל-יא ַוִיְקחּו ֶאת  ל-ְסֹדם ַוֲעֹמרָּ ם-כָּ -לֹוט ְוֶאת-כּו.  יב ַוִיְקחּו ֶאתַוֵילֵ --ָאְכלָּ

ל-ֶבן ְרכֻשוֹ  ֶשב, ֵאת כָּ ם, ַוֵיֵלכּו; ְוהּוא ֹיֵשב, ִבְסֹדם. ]...[ טז ַויָּ ְרכֻש-ֲאִחי ַאְברָּ -; ְוַגם ֶאתהָּ
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קרקעית לפרשיות במקרא ושאלת "ממחרת -אליצור, י', "מילות מפתח ככותרת תת 

 לח, תש"ס. מגדיםהשבת"", 
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ם. ]...[ כא ַוֹיאֶמר ֶמֶלְך-ַהנִָּשים ְוֶאת-ֵהִשיב, ְוַגם ֶאתּוְרכֻשֹו לֹוט ָאִחיו  עָּ -ְסֹדם, ֶאל-הָּ
ם:  ֶתןַא ְרכֻשִלי ַהֶנֶפש, -ְברָּ ם, ֶאל-ַקח ְוהָּ ְך.  כב ַוֹיאֶמר ַאְברָּ ֶמֶלְך ְסֹדם:  ֲהִרֹמִתי יִָּדי -לָּ
ָאֶרץ.  כג ִאם-ֶאל ַמִים וָּ ה ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה שָּ ל-ַנַעל, ְוִאם-ְשרֹוְךִמחּוט ְוַעד -ְיהוָּ -ֶאַּקח ִמכָּ
ְך; ְוֹלא ֹתאַמר, ֲאִני ֶהֱעַשְרתִ -ֲאֶשר ם.-י ֶאתלָּ  ַאְברָּ

המילה 'שרוך' היא לא רק בהיפוך אותיות ל'רכוש', אלא אף מילה נדירה, המפנה 
 אליה את תשומת הלב, כפי שאראה בחלק השני. 

נראה, אם כך, שזה המסר העיקרי של הפרק )בלי לפסול מסרים אחרים נלווים(: 

ך על ה' בלבד. למרות ניצחונו המזהיר, אברהם לא נהנה מפירות הצלחתו, אלא נסמ
זאת בניגוד אולי למעלליו במצרים, שם הוא אפשר לפרעה להעשיר אותו. ובכל 

"א ַאַחר  –'שכר'  –אופן, אליצור מציין, כי מיד בפרק הבא )טו'( נמצא היפוך נוסף 
יָּה ְדַבר ֵאֶלה, הָּ ִרים הָּ ה ֶאל-ַהְדבָּ ם, ַבַמֲחֶזה, ֵלאֹמר:  ַאל-ְיהוָּ ם, -ַאְברָּ א ַאְברָּ ָאֹנִכי ִתירָּ

ֵגן לְָּך ְרָך--מָּ  , ַהְרֵבה ְמֹאד".ְשכָּ
 

 דוגמא שמינית
על דמיון המילים  110תחת הסעיף "הצימוד הרחוק" לוין מביא מדברי עמוס חכם

 "הנחשלים" בקשר לפרשת עמלק, המופיעה בשני מקומות שונים:-"ויחלש"

 יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב". ויחלש: "02שמות יז
אחריך ואתה עיף ויגע ולא  הנחשליםר קרך בדרך ויזנב בך כל : "אש09דברים כה

 ירא אלהים".
כי לא נזכרה אחרת  –נחשל כשלעצמו הוא חלש. והנה, התכונה המרכזית של עמלק 

וזו התכונה שעובדתית אותה זוכרים, היא היצמדותו דווקא לחלשים. ויהושע  –
בנוסף לזאת ראוי לציין, התגבר עליהם, אך גם החלישם )ראה רש"י(.  –חלש עליהם 

כי שתי המילים )!( הן מילים יחידאיות במקרא, כך שסעיף זה יכול לבוא גם בחלק 
 השני של המאמר.

 
 . מילה נדירה3

                                                 
110

 .010לה, תשס"ב, עמ'  מגדיםבמקרא",  חכם, עמוס, "מדרכי לשון נופל על לשון 
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לא תמיד מדובר בצירוף לשוני עם היפוך אותיות, לעיתים מדובר בצירוף לשוני נדיר 
יום בשירה )ואפשר להניח שהיה נדיר כבר בשעת כתיבתו, בדיוק כשם שעד ה

 משתמשים לעיתים במילים נדירות ולא שימושיות ביומיום(, כמו:
 

 דוגמא ראשונה
 במלחמת אחאב בבן הדד מלך ארם בסופה מצויה מילה נדירה:

 )לאחר דבר אחאב: "ויאמר העודנו חי אחי הוא"(:

הממנו ויאמרו אחיך בן הדד ויאמר  ויחלטו: "והאנשים ינחשו וימהרו 22מלכים א כ
 הו ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה"באו קח

לשון צמיתות, כרתו הדבר מפיו שלא יחזור בו, והה"א של הממנו  -רש"י: "ויחלטו 
נוטה במסורת לשתי התיבות, כאלו נכתב ויחלטוה ממנו, אם ממנו יצא הדבר 

 בכוונת הלב".
וענינו  התרגום של לצמיתות )ויקרא כה כג( הוא לחלוטין, -מצודת ציון: "ויחלטו 

 דבר המתקיים מבלי השתנות".
אחאב מחייה את המלך ואחד הנביאים אכן מוכיח אותו על כך ונראה שזה בעיקר 
מה שבא הכתוב ללמדנו. אחאב לא עומד בהחלטתו המקורית. וכן אומר אחאב 

'ויחלטה  –: "כן משפטך אתה חרצת", אך שוב ניתן לומר כאן 31לנביא בפסוק 
 יעו מתוך דבריו עצמם. אחאב מכשיל את עצמו.ממנו', שכן הנביא מרש

 
 דוגמא שנייה
: "לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית 9ישעיהו טו

 ".יעערובבכי יעלה בו כי דרך חורנים זעקת שבר 
יצעקו ולשון ארמי הוא שת"י לא ידרוך הדורך הידד לא יעוערון  -רש"י: "יעערו 

 בקלהון".

 כמו יריעו ונכפלה הפ"א הפעל". -: "יעוערו מצודת ציון
המילה היחידאית המקרא "יעערו", שמשמעה יצעקו ודומה ל"יריעו" בהיפוך 

 אותיות הבסיס, מסכמת את כל הקינה על מואב שבפרק טו' )וכן טז'(. 
שיטה זו לא סותרת את שיטת קסוטו, אלא משלימה אותה, שכן ישנם בפרק זה בסך 

 "יללתה".  3"ייליל",  3"בכי",  2שורשי בכ"ה ויל"ל:  איזכורים של 7הכול 
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 דוגמא שלישית
 (.07"עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם" )שמות, ט', 

שמופיעה בכתוב מאירה לנו את כל הפרק וכל  -מסתולל  –גם כאן, מילה ייחודית 
 הנושא. 

"מסתולל: מתרומם ומתגאה, ל' סולו לרוכב בערבות  -מפרש אותה יפה שד"ל 
( וכן מסלה )רד"ק שרש סלל( 9(, סלסלה ותרוממך )משלי, ד', 9)תהילים, סה', 

שמגביהים הדרכים כדי לישרם )לא ע"ש שמרימים מהם האבנים והמכשולות, כדעת 

רד"ק(: אלא שעדיין יקשה שהיה ראוי לומר מסתולל על עמי לא בעמי; לפיכך נ"ל 
, והוא הזדון ורוע המעללים כי המילה הזאת כולל ג"כ ענין אחר הנמשך מן הגאוה

והקושי עם השפלים, וכתרגום אונקלוס: את כביש ליה לעמי. והמקרא הזה הוא בלי 
 תנאי, אם עודך מסתולל, או כאדם האומר א"כ עדיין עומד אתה בדעתך?".

"ויאמר משה לפרעה התפאר  -חיזוק להסבר הזה נוכל למצוא בביטויים אחרים. כך 
"אשר אמר לי יארי  -כן בהפטרה, נאמר על פרעה -. וכך גם(9עלי וגו'" )שמות, ח', 

"ויאמר פרעה מי ה' אשר  -(, עד כדי כך שאמר 2ואני עשיתיני" )יחזקאל, כט', 
"ולא  -(. וכן גם בהמשך ההפטרה נאמר בפירוש 3אשמע בקולו" )שמות, ה', 

 (.09תתנשא עוד על הגוים" )יחזקאל, כט', 

וזה נופל  -לול, שכן מסתולל נשמע כמו משתולל אפשר להימנע מיחס למצ-ועוד אי
פרוע. וכן משתולל מלשון שלילת כל דבר. לסיכום, פרעה  -על לשון פרעה, מלשון 

 והדבר נובע מתוך הגאווה שלו. -מקשה את ליבו 
 

 דוגמא רביעית
ה, ַעל יו, ַמְלַאְך ְיהוָּ ה ִהִכיתָּ ֶאת-במדבר כב ל"ב: "ַוֹיאֶמר ֵאלָּ לֹוש  ֲאֹתְנָך, ֶזה-מָּ שָּ

ן, ִכי טָּ אִתי ְלשָּ ִלים; ִהֵנה ָאֹנִכי יָּצָּ  ַהֶדֶרְך ְלֶנְגִדי".  יַָּרט-ְרגָּ
רמב"ן: ""ירט" לשון עוות, וכן ועל ידי רשעים ירטני )איוב טז יא(, יעות אותי". וכן 

 סטה ועוד.-לדעתי האות ט' במילה מורה על נטייה, כמו בפעלים נטה
רת על נטיית ועיוות הדרך, שכן בא לקלל ויצא ואכן, כל פרשת בלעם )בלק( מספ

 מברך.
 דוגמא חמישית

 לסיום, דוגמא שהיא בספק:
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 חלום חלמתיויאמר הנה  חלום: "ויבא גדעון והנה איש מספר לרעהו 02שופטים ז
שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד האהל ויכהו ויפל ויהפכהו  לחם צלולוהנה 

 למעלה ונפל האהל".
לח"ם בנוגע ליוסף: יוסף ידוע בתור "בעל החלומות" -הצמד חל"םלוין מציין את 

ועיקר פועלו היה באספקת לחם למצרים )לא ציינתי זאת בחלק הקודם כי אני מציין 
זאת כאן(. מילים אלה חוזרות לאורך סיפורו. והנה, גם בסיפור גדעון חוזר צמד זה 

מזת אולי במילה "צלול". גם התהפכות המילה נר –ואף בסמוך למילה נדירה 

(. 00"מתהפך". הלחם נרמז גם קודם לכן באמור על גדעון: "חבט חטים בגת" )ו, 
אולי ניתן באמת לראות בסיפור גדעון ארמז לסיפור יוסף. ואולם, לענייננו, אני 
חושב שביטוי זה מבטא את תמצית הפרק אם נקראו אחרת, מלשון לוחם ומלחמה. 

 ואכן הלחם מכה את האוהל כלוחם.
 
 חזרה –. אחרים 2

ולעיתים הפניית תשומת הלב נעשית באמצעות חזרה על המילים או על השורש 
 שלהן:

 

 דוגמא ראשונה
ֲהלּו ַעל ֶכם-ַרבַאֲהֹרן, ַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם -ֹמֶשה ְוַעל-בפרשת קורח, במדבר טז ג: "ַוִיּקָּ --לָּ

ה; ּו-ִכי כָּל ם ְקֹדִשים, ּוְבתֹוכָּם ְיהוָּ ה ֻכלָּ ֵעדָּ ה".-ַמדּוַע ִתְתַנְשאּו, ַעלהָּ  ְקַהל ְיהוָּ
ֶכם-ַרבומשה עונה: שם ז: "...  נָּא, ְבֵני -ֹקַרח:  ִשְמעּו-, ְבֵני ֵלִוי.  ח ַוֹיאֶמר ֹמֶשה, ֶאללָּ

ֵאל, ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם, -, ִכיַהְמַעט ִמֶכםֵלִוי.  ט  ֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְשרָּ ִהְבִדיל ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ
יואֵ  ם.  י ַוַיְקֵרב, ֹאְתָך, -ַלֲעֹבד, ֶאת--לָּ ְרתָּ ה, ְלשָּ ֵעדָּ ה, ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני הָּ ֲעֹבַדת ִמְשַכן ְיהוָּ

ל-ְוֶאת ְך; ּוִבַּקְשֶתם, ַגם-ַאֶחיָך ְבֵני-כָּ  ְכֻהנָּה.-ֵלִוי, ִאתָּ
קורח ועדתו טוענים כנגד משה ואהרון שלקחו לעצמם שררה רבה מדי ומשה עונה 

"רב לכם", זה  –להם שררה לא מועטה, ושניהם משתמשים באותו ביטוי  להם שאף
עיקר הפרשה. ואכן דרשנים מאז ועד היום מדגישים בקשר לפרשה זו את 

 ההסתפקות במועט והשמחה בחלקך.
 

 דוגמא שניה
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ֹבא ַאַחר ִאיש -בפרשת פנחס, בתיאור מעשהו  ֵאל ֶאל-במדבר כה ח: "ַויָּ ה-ִיְשרָּ , ַהֻּקבָּ
ֵאל, ְוֶאת--ְשֵניֶהם-ְדֹקר ֶאתַויִ  ה ֶאל-ֵאת ִאיש ִיְשרָּ ִאשָּ ּה-הָּ תָּ ה, ֵמַעל, ֳקבָּ ַצר, ַהַמֵגפָּ ; ַוֵתעָּ

ֵאל".   ְבֵני ִיְשרָּ
 כמו הלחיים והקיבה...". -אל האהל. אל קבתה  -רש"י: "אל הקבה 

לו.  זהו עיקר עניינו של פנחס וכפי שמציין רש"י הרבה מדרשים והרבה ניסים נקשרו
 בנוסף, מדובר כאן במילה נדירה החוזרת.

 

 דוגמא שלישית
ֶאְתַחַנן, ֶאל ֵעת ַהִהוא, ֵלאֹמר.  כד -פתיחת פרשת ואתחנן, במדבר ג': "כג וָּ ה, בָּ ְיהוָּ

ה ַהִחלֹותָּ ְלַהְראֹות ֶאת ְדְלָך, ְוֶאת-ַעְבְדָך, ֶאת-ֲאֹדנָּי ְיהִוה, ַאתָּ ה-גָּ קָּ -ֲאֶשר ִמי--יְָּדָך ַהֲחזָּ
ָאֶרץ, ֲאֶשרֵאל  ַמִים ּובָּ הַיֲעֶשה ְכַמֲעֶשיָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך.  כה -ַבשָּ -נָּא, ְוֶאְרֶאה ֶאת-ֶאְעְברָּ

ֹנן.  כו ר ַהטֹוב ַהֶזה, ְוַהְלבָּ הָּ ה, ֲאֶשר, ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן:  הָּ ָאֶרץ ַהטֹובָּ ה ִבי  ַוִיְתַעֵבר הָּ ְיהוָּ
י; וַ  ַמע ֵאלָּ ה ֵאַלי, ַרבְלַמַעְנֶכם, ְוֹלא שָּ ְך-ֹיאֶמר ְיהוָּ ר -ַאל--לָּ בָּ תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד, ַבדָּ

 ַהֶזה".
אעברה נופל על לשון ויתעבר. ויש כאן אף מידה כנגד מידה, שכן ה' מתעבר, כועס, 

: "שמעו נא המרים". גם 01במדבר כ  -על משה בגלל שחטא בהכאה בסלע ואמר 

כניסתו של משה -ות מתמקדות בסיבת איכאן, זה עיקר הפרשה וכן עיקר הדרש
 לארץ.

 
 ישנן דוגמאות נוספות, אך אסתפק באלה.
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