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אחת החוויות המלוות אות ו כיושבי בית המדרש היא הפער בין השפה המדוברת
בחבורה לבין זאת שא ו משתמשים בה מחוץ לישיבה .את השיח הפ ימי מלווים
מו חים ומושגים ,כמו גם הלך רוח ,המוב ים למי ש מצא במערכת השפה של הישיבה.
ה יסיון לצאת החוצה ולדברר את המחשבות והחוויות האישיות תקל לא אחת
במחסום השפה .המילים ,המושגים ושדה השיח שבתוכו ארוגות המחשבות שצומחות
כאן ,זר ,לעיתים ,לא שים שמחוצה לו.
בכתיבת מאמר הקושי מתחדד .המעבר מהשפה הפ ימית לשפה שמיועדת לקהל רחב
יותר ,מעלה שאלות שו ות :עד כמה ה יסיון לכתוב בשפה המיועדת לקהל רחב יותר
יפגע בהיגיון הפ ימי של הטקסט? לאיזה מעגלים חברתיים מיועד הטקסט הזה?
ומכיוון אחר – האם העובדה שאי י מצליח לה היר את מחשבותיי מלמדת על פגם
מהותי? האם זו שפה אוטיסטית ,מגדלים פורחים באוויר?
לאור חוויות אלו והשאלות שצפו בעקבותיהן התחוור ל ו שמלאכת הכתיבה ,וכמותה
גם מלאכת העריכה ,הן מלאכות של תרגום .וכבכל תרגום יש בה ערעור של המוב ים
הראשו יים של הטקסט ,ופתיחת אופציות חדשות להב ה ולמשמוע שלו .התרגום הוא
אתגר ,הוא מזמן לשפה הפ ימית הזדמ ות שלא קיימת בתפקוד היומיומי שלה.
*

*

*

בגמרא במסכת שבת )קה ע"א( יש יסיון להתחקות אחר דרכי הופעתו והב תו של
טקסט ,הטקסט ,התורה .הגמרא פותחת בשאלה ביחס למשמעויות סתרות שרמוזות
בטקסט:
מ ין ללשון וטריקון מן התורה?
...רבי יוח ן דידיה אמר' :א כי'
וטריקון :א א פשי כתיבת יהבית1.
 1תרגום :א י פשי כתבתי הבאתי
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לפי תודעה קלאסית ,החיבור מבטא את פ ימיותו של הכותב ,את פשו .על פי ר' יוח ן,
במילה 'א כי' הקב"ה רומז שהתורה היא 'תמליל' של ה פש שלו ,היא שדה השיח
שבתוכו מופיעה ' פשו' של הקב"ה .ואת התורה הזו הקב"ה מביא ל ו .בתודעה כזאת
יש מפגש אי טימי וישיר עם הקב"ה ,מחבר הטקסט .מאידך ,אם התורה היא אכן פשו
של הקב"ה ,היא כתובה בשפתו ולפיכך ייתכן ולעולם לא תהיה מוב ת .השיח פ ימי של
הקב"ה זר ל ו ,לב י האדם.
אולי בעקבות קושי זה מציעים חכמים דרשה וספת:
רב ן אמרי :אמירה עימה כתיבה

יהיבה2

המילה 'א כי' מרמזת לכך שהטקסט של התורה מסר כאמירה עימה .את ה עימות
פרש כמוב ות ,בהירות .לפי דרשה זו ,התורה אי ה השיח פ ימי של הקב"ה אלא שיח
שעבר תרגום ,בבחי ת 'דיברה תורה כלשון ב י אדם' ,ולכן הוא עים לקריאה.
אך כאמור ,כל תרגום מפורר מעט את המובן והאופי הראשו י של הדברים .לאור זאת
הגמרא מציעה דרשה וספת:
איכא דאמרי' :א כי' למפרע:
יהיבה כתיבה אמ ין אמריה

ההצעה האחרו ה היא להסתכל על הדברים באופן הפוך )'למפרע'( .במקום להסתכל
על גורמי הייצור של הטקסט ,אפשר להתבו ן בדבר עצמו ,במה ש שאר ל ו ביד,
הטקסט ,התורה .היא – "יהיבה כתיבה" ,הובאה כתובה .במוקד לא עומדים לא מקור
הטקסט ,פשו של הקב"ה ,המרחיקה את הטקסט מהשיח הא ושי ,ולא חווית או תגובת
הקורא ,ה עימות והבהירות ,המערערת את מוב ו הראשו י של הטקסט .הטקסט עצמו,
הכתב הכתוב ,מובא לפ י ו .וא ו בוחרים לתת בו אמון כפי שהוא – " אמ ין אמריה".
האמון הוא ברית בין הקב"ה הכותב את פשו לבין האדם המו עם מאמירותיו .המבט
מוסט משאלת כוו תו וכ ותו של הכותב ומשאלת הב תו וה אתו של הקורא אל שאלת
החיבור בי יהם ,הטקסט עצמו .זוהי בקשה לייצר דבר חדש – כריתת ברית.
*

*

*

בבחי ת 'וְ הָ לַכְ תָּ בִּ ְדרָ כָיו' ביקש ו ,כחבורה וכיחידים ,לכתוב את פש ו בקו טרס זה,
להעביר מעט מהחוויות ומהתורות שצמחו כאן הש ה .מצד ש י ,מכיוון שחוברת זו
 2תרגום :כתובה הובאה
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מופ ית גם אל מחוץ למעגלים הפ ימיים של הישיבה ,דרשה מלאכה כלשהי של תרגום
ועריכה ,שיהיו הדברים עימים .הקורא בקו טרס זה יבחין כי המאמרים עים על הרצף
שבין פ ים לחוץ ,בין הרהורים היוליים למחשבות יצוקות .הגיוון הזה ,שבא לידי ביטוי
בעיסוק בגמרא ,במחשבה וביצירה ,משאיר את בעיית התרגום פתוחה ובלתי פתורה.
ולבסוף ,כדברי הגמרא ,בקשכם ו בקש את עצמ ו לתת אמון בתוצר שיצא מתחת
ידי ו ,לתת בו אמון שהוא עים ושכתובות בו פשות .ולתת בו אמון שהוא וכלל
המלאכה ש עשתה בו יפתחו פתחים בעולם ובליבותיהם של כל הקשורים בקו טרס
הזה – קוראים ,כותבים ומה שבי יהם.
רועי ואריאל

"דע לפ י מי אתה עומד" .לעמוד ,לדעת ,ומתוך כך להתפלל .זוהי כ יסה מקובלת
לתפילה ,ההופכת לפעמים להגדרה שלה – אם לא שהה לרגע ו חשוב על כך שא ו
מתפללים ,האם תהיה זו בכלל תפילה?
ועם זאת ,ראה לי שהרבה מהבעיות והקשיים של ו סביב התפילה ובעים מעודף דעת
ולא מחסרו ה .התפילה של ו יותר מדי תלויה בכוו ות המודעות ,במחשבות והכרות על
מה שא ח ו עושים ועל מה שצריך להתרחש .לכן א י רוצה לדבר כאן על תפילה בבלי
דעת ,ל סות לה ביע את התפילה מהרבדים החבויים של ו ,מהעולם שמעבר למודע
ולמכוון .יותר מכך :א י רוצה לטעון שהקיום הממשי הוא בבלי דעת ,במקומות
ה סתרים והלא-פתורים של הדמות .כל עוד אי ו מכירים במקומות האלו ,א ח ו עדיין
מגרדים את פ י השטח ,בלי לגעת במקומות העמוקים באמת.
ה טייה להתמקד במישור של הדעת אי ה מקרית .בדרך כלל זוהי גם דרכה של תורה:
לפ ות אל האדם האוטו ומי ,המודע לעצמו והשולט במעשיו ,ולשרטט עבורו מערכת
חיים סדורה ומאוז ת .ועם זאת ,גם בשיח ההלכתי אפשר למצוא הבלחות של חשיבה
מסוג אחר ,המתייחסת להתרחשויות ורבדים באדם ובעולם שאי ם משתלבים במערכת
המאורג ת .בדיו ים על הרוצח בשגגה אפשר לראות כיצד השיח ההלכתי מכיל בתוכו
רובד מיתי קדם-תור י ,המטפל בשאלות של אשמה מטפיזית ,של כשלים המוטבעים
בעצם המציאות .זוהי דוגמא לגישה אל הקיום בבלי דעת; בהמשך הדברים סה
להוביל לשם גם את התפילה.

וזה דבר הרוצח אשר י וס שמה וחי:
אשר יכה את רעהו בבלי דעת ,והוא לא שו א לו מתמול שלשום.
1

ערך ע"י איתן אברמוביץ .תודתי העמוקה תו ה לו.
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ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב עצים ,ו דחה ידו בגרזן לכרות
העץ ,ו של הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת.
הוא י וס אל אחת הערים האלה ,וחי2.

כיצד מתרחש רצח בבלי דעת? הסצי ה שמתאורת בפסוקים אלה מורכבת משלושה
גורמים ,אותם מפתח לאחר מכן הדיון ההלכתי :הרוצח ,המוגדר בעיקר על דרך
השלילה – אדם העוסק בשלו ,ללא כוו ות זדון; ה רצח ,קרבן אקראי ,אדם שהברזל
ה ושל מן הגרזן "מצא אותו"; והיער ,המרחב בו וצר המפגש המקרי והטרגי בי יהם.
ב יגוד לתמימות המיוחסת למשתתפים הא ושיים בסצי ה ,היער אי ו מתפקד כאן
כמקום סתמי .ראה שיש לראות ביער דימוי של מקום כאוטי ,מרחב שמחוץ לישוב
שבו מתפרצים כוחות אחרים .ש י א שים כ סים ליער ,ללא ש אה וללא עבר משותף;
רק אחד מהם יוצא ממ ו בחיים ,וגם חייו תלויים במ וסה והסתתרות.
לתמו ה הקמאית הזו מצטרף גואל הדם”:פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח כי יחם
לבבו ...והכהו פש ,ולו אין משפט מוות כי לא שו א הוא לו מתמול שלשום" 3.לב חם,
מרדף ,רצח ללא-משפט של אדם חסר-ש אה; התאו ה המקרית הופכת לזירה של
א רגיות הרס יות ,זעם שמגיע משום-מקום יוצר מעגל של שפיכות דמים .הפסוקים
תופסים כאן עמדה מתארת ,לא שופטת  -זוהי המציאות ,דברים כאלה קורים כל הזמן.
היער ,המרחב הלא-מודע המועד להתפרצויות קטל יות ,הוא חלק בלתי -מ ע מהחיים.
אף אחד לא רצה בכך ,ובכל זאת פתח רצף אירועים טרגי ובלתי -מ ע המערבב יחד
זעם ותמימות ,דם וגאולה.
התיאור של היער כמרחב כאוטי מפחית אמ ם מאחריותו של הרוצח ,אך גם קובע את
השדה בו מתרחשת הפרשה כולה .זוהי הבח ה אופיי ית לתורה בין המח ה ,התחום
הא ושי בו שוררים הסדר והקדושה ,לבין המרחב שמעבר לגדר ,מקום הטומאה
והמזיקים .הרצח בשגגה הוא תוצאת ההימצאות במקום שאי ו מן הישוב ,מקום של
פראות ומקריות המ וגד למתחם הביתי המגו ן .מתוך כך מוב ת גם משמעותה של
הגלות לעיר המקלט :זוהי העיר האחרת ,מקום שמערב את ההג ה של הישוב עם הזרות
של הגלות .זוהי העיר אותה בו ה קין לאחר ש גזר עליו להיות ע ו ד ,מקום המבטא את
התלישות וה יכור של מי שגורש מעל פ י האדמה .הגלות וה יתוק משמשים כהריגה
מ טאלית ,תחליף להריגה הממשית.

 2דברים יט ,ד-ה.
 3שם ,ו.
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באופן מפתיע ,בדברי חז"ל הופכת העיר הזו ,שהגיעה לשיאה בעידן המודר י,
לתפאורה של סיפור חדש על רצח בשגגה .את היער הקמאי מחליפה רשות הרבים
הסוא ת ,המרחב הציבורי שבו כל אחד רשאי לעשות כרצו ו:
"ואשר יבוא את רעהו ביער" ,מה יער רשות ל יזק ולמזיק ליכ ס
שם ,אף כל שהוא רשות ל יזק ולמזיק ליכ ס לשם4.

הרצח בשגגה כבר אי ו מתרחש במקום האחר ,במרחבי הכאוס שמחוץ למח ה; הוא
השלכה ישירה של הקיום החברתי בשיאו ,של המרחב המשותף בו מת גשים אי טרסים
שו ים ולגיטימיים – "לזה רשות להלך ,ולזה רשות להלך" 5.זהו עולם של חופש ,בו יש
סיכו ים מוב ים שמקורם בכך שכולם חיים ובועטים .דווקא בעולם המאורגן
והרציו אלי ,בו כל אחד עוסק בע יי יו ,תמיד 'קורים דברים'; אך כיוון שזהו מקום בו
לכולם יש רשות להלך ,כל אדם מחוייב להגן על עצמו .הדוגמא המתבקשת עבור ו היא
הכביש :יש בו מקום לכולם ,ויש שלל חוקים וכללים שאמורים לשמור על הסדר ,ועם
זאת זהו מקום בו א שים שוב ושוב פוגעים ו פגעים בבלי דעת .ה טייה של ו היא
לחפש אשמים ,לה יח שלכל זק יש מקור ואחראים ,שהוא ובע מחוסר זהירות וציות
לחוק .פרשת הרוצח בשגגה מזמי ה אות ו למבט מורכב יותר.
ההעתקה של חז"ל את זירת הרצח מהיער אל רשות הרבים מבטאת את הקריאה שלהם
בפרשה .כבר בימי חז"ל הדיו ים בהלכות אלו לא היו מעשיים; הם מהווים הזדמ ות
להתבו ן על התרחשויות קמאיות ,על רבדים מיתולוגיים של מושגי האשמה והכפרה.
יש כאן מפגש בין תודעות שו ות :התורה מתארת רצח שהוא התפרצות בלתי שלטת,
אירוע בעל מימדים מיסטיים המשלבים גורל ומקריות; החברה שבו ים חז"ל ,לעומת
זאת ,היא חברה מסודרת שלוקחת את עצמה בידיים ,חברה שחוקיה מ יחים אחריות,
כוו ה ואשמה .הדיון בסוגיית הרוצח בשגגה מביא את חז"ל להציג עמדה מורכבת
יותר ,להתייחס לכאוס ולחוסר-הדעת הרוחשים גם ברחובות העיר המסודרים ,בין
האזרחים שומרי-החוק.
במישור המשפטי הרגיל ,לא יתן לגלגל את האשמה על הרוצח בשגגה ,שכן הוא לא
חרג מאופן ההת הלות המותר .ועם זאת ,קרה כאן משהו שלא יתן להתעלם ממ ו.
אירועים כאלה חושפים אות ו לאשמה מסוג אחר ,לכוחות שפועלים דרכ ו ובתוכ ו
בבלי דעת .יש כאן מעין חטא מטפיזי ,יגוד והת גשות שמו חים בעצם המציאות.
המבט המשפטי המבקש להבחין בין אשם לזכאי ,בין זדון למקרה ,מתגלה כאן כבלתי-
 4ספרי דברים ,קעט.
 5בבלי בבא קמא ,לב ע"א.
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מספיק .הפגיעה בשגגה הופכת לתביעה כלפי האדם להכיר באחריותו לכאוס המתפרץ
דרכו ,להשתתפות הלא-מודעת שלו במתרחש סביבו .ההצטמצמות ל קודת המבט
המשפטית ,לתחום המודע וה שלט ,מביאה לחוסר הב ה של האדם את עצמו ואת חייו.
דרש כאן איזון עדין בין סדרי החיים המודעים לבין ההכרה במימדים אחרים של
הקיום הא ושי ,כאלו שאי ם כ סים לקטגוריות משפטיות.
כוחות אלו אי ם מתפרצים רק במרחב הציבורי; הם רוחשים גם בליבו של המרחב
המשפחתי .תחת מטפורת היער ד ים חז"ל באחריותו של בעל שהזיק את אשתו
בתשמיש המיטה 6.הכאוס מתפרץ בלב האי טימיות הזוגית ,ומעלה שאלת יסודיות:
האם גם המרחב הזוגי הוא מקום בו כל אחד מהלך כרצו ו וההת גשויות הן בלתי-
מ עות ,או ש"איבעי ליה לעיו י" ,והחובה מוטלת על כל אחד מב י הזוג להגביל את
עצמו כדי למ וע פגיעה?
במקום אחר מדברים חז"ל על אב שהרג בשגגה את ב ו 7.זוהי דוגמא וקבת לפגיעה
ש ובעת מעצם הסיטואציה ,ליחסים שיש בהם מתח מוב ה .ההורה דרש להכיר באופן
שבו הוא פוגע בילדיו בבלי דעת ,בכוח שהוא מפעיל בעצם וכחותו .אי אפשר לבחון
את היחסים בין הורים לילדיהם רק במישור המודע והמכוון; זהו מרחב שההתרחשות
העיקרית בו ובעת מה תו ים הראשו יים שלו ,מהמתחים הבלתי -מ עים ש וצרים
בתוכו.
א ו עדים היום ל יסיו ות מאומצים למסד את כל תחומי הקיום ,בין אם זה בהפיכת כל
מצב יומיומי לשאלה הלכתית ,ובין אם בטע ה של בית המשפט ש"הכל שפיט" .זהו
יסיון לרסן את המרחב הכאוטי של החופש ,את ההת גשויות הבלתי -מ עות של היער
הא ושי .יתכן שיש בכך יתרון מבחי ת שמירת הסדר החברתי ,אבל הת ועה הזו חוסמת
את האדם מלהכיר במצבים שאי ם כ סים למסגרות של החוק .דווקא מי שאי ו אשם
הוא זה ש תון בבעיה עמוקה .הפגיעה בשגגה יוצרת תביעה טוטלית יותר ,הפוגע חשף
לרבדים שאי ם בשליטתו ,לחותם שהוא מטביע על סביבתו בעצם קיומו .כעת הוא
דרש לא רק לצאת זכאי בדין ,אלא גם לעמוד באופן בלתי-אמצעי באזורי הדמדומים
של הקיום.
כיצד מכפרים על פגיעה בשגגה? לאן מוליכים את הרוע שאין לו כתובת? כאמור,
הגלות היא מעין מוות ,יתוק מאמא-אדמה ,ממקום הישוב בו טועים החיים .הפוגע
וטל את האשמה על עצמו ,משעה את חייו ומתכ ס לעיר המקלט .עיר המקלט אי ה
עו ש או כפרה אלא מצב קיומי ,כמו בעל תשובה המש ה את שמו ומקומו .האדם
מתייצב במקום הלא-פתור שבו ,במקום שמעבר לדעת .עיר המקלט מעידה על הפגם
 6שם.
 7בבלי מכות ,ח ע"ב.

תפילה בבלי דעת | 13

המוטבע בסדרי המציאות ,על המלכוד הבלתי -מ ע שבה .היציאה ממ ה אפשרית רק
כאשר חל שי וי בתשתית המציאות עצמה ,עם מותו של הכהן הגדול .הסתלקותו של
המ היג ,העומד במרכז המערכת החברתית ,פותחת אפשרות לצירופים חדשים,
לשי ויים עמוקים בתודעה וביחסי הכוחות .ממקום כזה תתכן כפרה על רצח בבלי-
דעת ,וסדרי החיים יוכלו להתכו ן מחדש.

האם יתן להוליך תוב ות אלו לשדה התפילה? כיצד תראה תפילה בבלי דעת ,תפילה
ש ובעת מהרבדים האטומים של הקיום ,ממעמקי היער שב פש?
גדולי החסידות הרבו לדבר על תפילה פעלת ,על דיבור הזורם מעצמו ,לא דרך הרצון
והתודעה .זוהי תפילה ללא מאמץ ,ולעתים היא מתוארת כעמידה שלווה:
ואמר הכתוב "האזרח" ,דה ה יש צדיק אשר כבר תיקן את מעשיו,
והוא זך וצלול ...והצדיק כזה אין צריך שום סיגוף ,ואפילו שום
ת ועה בתפילה ,שהוא מתפלל כבר תפילתו ב חת ובשתיקה,
ו שמע קולו בשמי מרום" .ולגר הגר"  -זה רמז לצדיק ,שצריך עדיין
חיזוק ואימוץ רב ,שמתחזק ומתאמץ בכל כוחו ות ועותיו,
ומפקפק כל חוליות שבשדרתו ,בתפילתו ובלימודו .וזה קרא בשם
גר ,הבא לטהר עצמו בעבודת השם יתברך בשלמות8.

יש מי שמתחזק ומתאמץ ,שמתפלל ממקום מודע ורצו י ,ויש מי שתפילתו זורמת ב חת
ובשקט ,ללא אימוץ של כוח ורצון .זהו לא מתפלל ש"יודע מה הוא רוצה"; התפילה
פשוט עוברת דרכו.
בתיאור זה הגוף מתפקד ככלי בידי התודעה המכוו ת .בהקשרים אחרים הגוף עשוי
להיות המדיום לשחרור מהמסגרת ,הפתח שבו מתגלות ת ועות אחרות .אפשר לראות
זאת בדיון על כיוו י התפילה :במסכת ברכות מובאת ברייתא הקובעת שיש להתפלל
תמיד לכיוון ירושלים ובית המקדש 9.לעומת זאת ,במסכת בבא בתרא 10מובאות דעות
אחרות – ר' ישמעאל סובר שאפשר להתפלל לכל כיוון ,ור' עקיבא סובר שיש להתפלל
תמיד למערב .יש כאן מצד אחד תפילה ממוסדת ,בעלת אוריי טציה לאומית ,שבה
כולם מתכוו ים לירושלים ו"כל ישראל מכוו ין את לבם למקום אחד"; ולעומתה
תפילתו של ר' עקיבא המציבה כיוון אחר ,מ ותק מהקשר לאומי וקולקטיבי ,ור'
 8עם אלימלך ,פרשת שלח.
 9בבלי ברכות ,ל ע"א.
 10דף כה עמוד א.
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ישמעאל המציע תפילה אישית ,משוחררת מהקיבעון של העמידה לכיוון ידוע .אפשר
לראות בכך מטפורה לתפיסה רחבה יותר :זוהי מחלוקת על הלגיטימציה של הכאוס
הגופ י המשתעשע ,על מקומן של ת ועות כאלה בתפילה בפרט ובעבודת ה' בכלל .לכן
אין זה מפתיע שלאחר ש פסק שיש להתכוו ן לירושלים ,מקובלי צפת היו אלו שהחזירו
עטרה ליוש ה ,ושחררו את הגוף לפ ות לכל רוח שירצה.
כדי לפתוח שערים חדשים לתפילה ,צריך לפתח את היכולת ל וע בין המסגרתי
למתפרץ ,בין ה שלט ללא-מודע .כמו בסוגיית הרוצח בשגגה ,גם התפילה דורשת
היפתחות להתרחשויות שמעבר למה ש יתן לכוון ולעשות .התשתית היא תמיד
המחויבות ,הכורח הגורם לכך שפעמים רבות "הולכים לתפילה" ,ורק לעתים רחוקות
יותר "מתפללים" .זהו הצד של תורת ה גלה ,הצד הגברי הפו ה אל הרצי ות ,המודעות
והאחריות ,הצד שה מען שלו הוא היהודי מקבל העול ,הקם בבוקר והולך להתפלל.
אבל התפילה בשלימותה דורשת גם את הצד ה סתר ,את התורה ה שית ה פתחת
לשעשוע ,לכיסופים ,לאובדן השליטה ,להתע גות ,לכאוס של השחוק והריקוד ,הזיווג
והפוריות .כמו בשאלת האשמה ,גם כאן יש צורך בעמדה מורכבת יותר ,המכירה
במקומם המרכזי של הכוחות הבלתי-צפויים ,של החלומות והדמיו ות ,תחומי הבי יים
שתורת ה גלה אי ה וגעת בהם .עלי ו לפתח את היכולת ל וע בין הרבדים האלה,
לאחוז בשמר י ובמושרש ובמוגדר ,אבל גם להכיר בקיומם של מימדים אחרים ב פש
ובתורה; להיות מסוגלים ל וע אל החופש הספיריטואלי המתפרץ ואחר כך לשוב אל
החיבוק החם של המודעות והציית ות ,וחוזר חלילה.
הסיפור המוכר על רשב"י וסעודת הגירושין 11ממחיש יפה את המתח שבין הלכה
להתע גות ,וקושר אותו גם לאפשרות להתפלל .בתחילת הסיפור רשב"י אי ו יכול
להתפלל על ב י הזוג .התפילה חייבת לחול על משהו ,צריך איזו אתערותא דלתתא,
והם אי ם מאפשרים זאת .הם יותר מדי בסדר ,הולכים לפי הקו :עברו עשר ש ים ללא
 11שיר השירים רבה )ויל א( פרשה א ב :ד"א גילה ו שמחה בך ,תמן ת י ן שא אדם אשה ושהה עמה עשר
ש ים ולא ילדה אי ו רשאי ליבטל .אמר רבי אידי :מעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר ש ים עם בעלה
ולא ילדה .אתון גבי ר' שמעון בן יוחאי ,בעיין למשתבקא דין מדין .אמר להון חייכון ,כשם ש זדווגתם זה
לזה במאכל ובמשתה ,כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה .הלכו בדרכיו ועשו לעצמן י"ט,
ועשו סעודה גדולה ושכרתו יותר מדאי .כיון ש תיישבה דעתו עליו אמר לה :בתי ,ראי כל חפץ טוב שיש לי
בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך .מה עשתה היא ,לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם:
שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא .בחצי הלילה ער מש תיה .כיון דפג חמריה אמר לה :בתי
היכן א י תון? אמרה ליה :בבית אבא .אמר לה :מה לי לבית אביך? אמרה ליה :ולא כך אמרת לי בערב כל
חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך .הלכו להם אצל רבי
שמעון בן יוחאי ,ועמד והתפלל עליהם ו פקדו .ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות אף צדיקים
פוקדים עקרות .והרי דברים קל וחומר :ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם
טוב ממך פקדו ,ישראל המחכים לישועת הקב"ה בכל יום ואומרים אין ל ו חפץ טוב בעולם אלא אתה
עאכ"ו ,הוי גילה ו שמחה בך.
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לידה – חייבים להתגרש .רשב"י פותח להם פתח למקומות אחרים ,הממחישים את מה
שקורה לאדם שמשתחרר מהבי אריות של האסור והמותר .השפה שלהם עוברת
טר ספורמציה ,משפה של מחויבות לשפה של חפץ ורצון ,של כיסופים פורצי גבולות –
"אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך" .מהמקום הזה יכול רשב"י להתפלל; כאן הצדיק
יכול לעמוד מהצד ולקטוף את הפירות .לרשב"י ותר רק לארוז את כל המעשה ,ל תב
את השמחה שלהם אל התפילה שמשיבה את הדברים למקומם.

ב יגוד לרשב"י ,ב י הזוג בסוף הסיפור אי ם מסוגלים להתפלל .הם חוו התפרצות כזו
בי יהם ,שכבר אין בה מקום לתפילה במובן הפשוט .גם זה מצב שצריך להכיר בו;
לדעת לזהות את המקומות שמעבר לתפילה ,שבהם צריך להרפות גם מהת ועה
שתיאר ו כאן ,מהתפילה שמעבר לדעת.
לפעמים המאמץ של ו להתפלל ,בקשת התפילה המפעמת בחיים של ו ,ממלכדת אות ו
במקום שיש בו יותר מדי אגו ,יותר מדי ריכוזיות והתכ סות ,דחיקה פ ימית שכזו.
אפשר גם להיות במקום אחר ,במקום של הרפייה ,של וויתור על התפילה .יש
התרחשויות שכל האור כבר מו ח בהן עצמן ,באווירה שאתה שרוי בה ,ואז ה יסיון
להתפלל מכ יס לשם ת ועה שיש בה החמצה .חשתי כך בצורה מאד חזקה כשהייתי
בראש הש ה באומן .גם שם הלכתי להתפלל; אבל תפילות מרשימות לא היו לי שם.
יותר מכל הרגשתי את הקריאה פשוט להיות שם ,כמו שאמר ר' חמן – "העיקר להיות
אצלי” .בעי י זוהי תפילה בלי להתפלל ,תפילה שכולה י יקה מהמקיפים ,מההשראה
של המקום ,בלי לעשות ולהצליח במשהו.
היכולת להתפלל גם תלויה בתודעה מסוימת .הרב קוק תיאר ביומ יו את הקושי שלו
להתפלל .בשתי פסקאות רצופות הוא מתאר את הצדיקים ש"שאי ם צריכים לא ללמוד
ולא להתפלל לפי מדרגתם כי אם לפרקים" 12.הוא מדבר על אדם ש"כל חייו קודש
קדשים ,חיי חיים הם" ,ולכן "אם יפיל עצמו ...לעבודה מצומצמת ,לתפילה ,לתורה,
לצמצום מוסריות ודייק ות פרטיות ,יסבול וידוכא" 13.כדי להתפלל צריך להיות במקום
צעיר ,מקום חסר מ וחה ,מקום שמרגיש שחסר לו וצועק למישהו מבחוץ שימלא את
חסרו ו .אבל יש זמ ים של מלאות ,זמ ים בהם האדם לא מצא במקום הזה .יש זמ ים
של שפע ושל טוב ,זמ ים של י וחות שאי אפשר להתפלל מתוכם .אדרבא ,בתפילה
במקום כזה יש צד של התכחשות ,של יתוק מהמציאות.
12
13

שמו ה קבצים ,קובץ ב ,לד.
שם ,לה.
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זהו מצב של הבשלה ,שלפעמים מגיע עם הזק ה .חוויתי סיטואציה כזו עם הרב עמיטל,
שבועות ספורים לפ י מותו .הגעתי לביתו כדי ללמוד איתו משהו ,אבל ראיתי שזה לא
זמן ללימוד אלא זמן לומר דברים ,שאם לא עכשיו אימתי .דיברתי איתו על התע גות
שבתית .אמרתי לו שעכשיו ,בערוב ימיו ,הוא הגיע לימים שבתיים ,שבהם אין צורך
ואפילו אסור לעשות מלאכה ,רק להתע ג על כל המעשה שעשה במהלך חייו על
האדמה .הזמ תי אותו לה יח את הביקורתיות העצמית ששייכת לעשיית החולין,
ועכשיו ,במקום ש מצא ,להתע ג על כול המעשה ,לזכור את כל המפעל שפעל .סקרתי
בפ יו את מה שעשה בעולם עד רגעים אלה :דיברתי איתו על המשפחה שזכה להקים,
על השפעתו על הציבור הציו י-דתי ,על הישיבה שלו שהפכה להיות מקום תורה גדול
ועוצמתי ,ועוד .בסוף הוא אמר לי בלחישה":חיזקת אותי”.
זמ ים של התע גות ,של שבת ,אי ם זמ ים של תפילה .יש סוג של מלאות שא י חושב
שכול ו מכירים אותה ,וצריך לתת בה אמון .יש זמן של צעירות ומאבקים ,ויש זמן של
הבשלה ,של מ וחה .זה לא רק ע ין של גיל ,למרות שגם לו יש תפקיד .יש מצב בו
הילדים כבר עזבו את הבית ,והאדם כבר פחות רודף אחרי הפר סה שלו .אז הוא יכול
להיות בעמדה שבתית יותר ,להכיר בזכותו על המקום הזה ,ולהכיר גם בכך שזה לא
מקום של תפילה.
צריך לא להיבהל מחוסר היכולת להתפלל ,לתת אמון בכך שלפעמים אלהים מצא ואין
מה להתפלל .א י חושב שבלימוד כל אחד חווה את זה לפעמים – אתה כ ס לדיבורים
מאד מטלטלים ,שקוע בהארות עמוקות ו וגעות ,ואז להתפלל זה פשוט בלתי אפשרי.
אי אפשר לעשות את המעבר הזה ,להת תק מהעולם של הלימוד כדי להכ ס לעמדה של
התפילה .ועם זאת ,המקום הזה עצמו מלא כבר בכל מה שהתפילה מתאמצת לבקש.

התפילה של ו לכודה במתח שבין ה גלה וה סתר ,המיסוד וההתע גות .ההתמודדות
של ו עם בעיית התפילה וגעת ליכולת הקריטית ל וע בין זהויות שו ות בתוכ ו ,לאזן
בין שמר ות לחופש ,בין ללכת לתפילה לבין להתפלל .אי אפשר לוותר על הצד
המערכתי ואף הכפייתי של התפילה .א י לא מחפש אדם שמתפלל רק כשבא לו ,אבל
א י גם לא יכול לשכון רק בזהות הדתית הזו .אי אפשר לח ך לתפילה שעומדת רק על
המחויבות .צריך לדעת להיפתח גם למקומות אחרים ,ללכת בעקבות הרב קוק שטען
שבדורות של ו פתחים אזורים חדשים ב פש ,שאפשר להתקשר למקומות שמעבר
לתחום המודע .כדי לגשת אל התפילה ,כל אחד מאית ו צריך למצוא את ה קודה
המת ג ת שלו ,מקום ש וגע בתשתיות העמוקות של ה פש ,ולעורר את התפילה משם.
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א ח ו מאד תלויים אחד בש י בע יין הזה .צריך להתפלל אחד על התפילה של הש י;
יש בזה גם הצלה מהמלכוד של האגו ,מהמאמץ להצליח להתפלל .אתה תתפלל ,לא
א י .א י ותן את התפילה שלי לך .החלום שלי הוא של הישיבה כסביבה שבה א שים
מת ג ים .הרבה פעמים המימד האי טלקטואלי מחדיר ימות צי יות ,חוסם אפשרויות
של מפגש .א י לא רוצה לוותר על המוחין והדעת ,אבל צריך לדעת לאזן אותם,
להעלות אותם למקום גבוה יותר ,מקום של אורות שלמעלה מהשתלשלות.
חייבים להתגבר על הזרות .ההבח ה הבסיסית של מתן תורה היא בין האל הזר ,אלוהי
המסכה ,לבין האי טימיות של א וכי .א י לא יכול להתפלל לבדי ,בלי לתת אמון
בתפילה שלך ,בלי ההדדיות שבה כל אחד מפ ה את פ יו אל חברו .תפילה בציבור היא
לא סתם א שים שמתפללים ביחד ,היא יכולה להיות יגון שקושר את כל הצלילים
להרמו יה אחת .התפילה שלי היא שלא היה זרים זה לזה ,שלא היה זרים גם לשכי ה
השרויה בצער .ש דע להת גן ביחד ,להתפלל ממש.

רשות הרבים ,כשמה ,שהיא של רבים.
כך ,בפשטות ,מתאר הרמב"ן )עירובין "ט( את מהותה והגדרתה של רשות הרבים.
אלא שהדוגמאות הבסיסות כמו גם ההגדרות ההלכתיות של רשות הרבים ,מציגות
תמו ה מורכבת יותר ,בעלת ארבעה ממדים.

הגדרת התוספתא 'סרטיא ופלטיא' יכולה להיקרא כקשורה למקומות המסחר .ה'סרטיא'
– אלו הרחובות המרכזיים החוצים את העיר לאורך ולרוחב )הידועים בשמם הרומי
קארדו ודקומ וס( .רחובות אלו לא היו רק אלו שחילקו את העיר לרבעים ואפשרו
ת ועה לאורכה ולרחבה ,אלא היוו צירי מסחר וח ויות ,כמקובל בשדרות ורחובות
ראשיים בערים עד היום .במרכז העיר ,בצומת הרחובות היתה הכיכר המרכזית
)ה'פלטיא'( ,שגם בה התרחש חלק גדול מהמשא ומתן העירו י ,בשוקים ובסחר
חילופין1.
תפיסה זו של רשות הרבים משתקפת באיסור ההוצאה כפי שהוא מופיע בפסוקי חמיה,
בפרק יג:

* הדברים המופיעים כאן הם הרהורים פתוחים על רשות הרבים שהתלב ו בלימוד בזמן חורף ,והם חלק
ממאמר ארוך ומקיף יותר על ארבע הרשויות ,שבע"ה יתפרסם בעתיד.
 1כך מסביר גאון א ו ימי בתשובה שמובאת בספר העיתים )סימן רו( :סרטיא שווקים גדולים שממלאין
ופתוחין למקום שיש בו ס' רובא ,פלטיא קורין אותו בלשון ישמעאל קיסר"א וח יות יש בה.
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יאים הָ עֲ ֵרמוֹת
וּמ ִב ִ
יהוּדה דּ ְֹרכִ ים גִּ תּוֹת בַּ ַשּׁבָּ ת ְ
ָ
יתי בִ
בַּ יּ ִָמים הָ הֵ מָּ ה ָר ִא ִ
יאים
וּמ ִב ִ
וּתאֵ ִ ים וְ כָל מַ ָשּׂא ְ
וְ ע ְֹמ ִסים עַ ל הַ חֲ מֹ ִרים וְ אַף ַייִן עֲ ָבִ ים ְ
יאים ָדּאג וְ כָל מֶ כֶר
ְרוּשׁ ַל ִים בְּ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ...וְ הַ צּ ִֹרים י ְָשׁבוּ בָ הּ ְמ ִב ִ
י ָ
ְהוּדה
אָריבָ ה אֵ ת ח ֵֹרי י ָ
ירוּשׁ ָליִם .וָ ִ
ָ
ְהוּדה וּבִ
וּמֹ כְ ִרים בַּ ַשּׁבָּ ת לִ בְ ֵי י ָ
וּמחַ לְּ לִ ים אֶ ת
וָ אֹ ְמ ָרה לָהֶ ם מָ ה הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם ע ִֹשׂים ְ
ְרוּשׁ ַל ִים לִ פְ ֵי הַ ַשּׁבָּ ת וָ אֹ ְמ ָרה
יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת? ַ ...וי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר צָ לֲלוּ ַשׁעֲ ֵרי י ָ
וּמנְּ עָ ַרי
וַ יּ ִָסּגְ רוּ הַ ְדּלָתוֹת וָ אֹ ְמ ָרה אֲ ֶשׁר א יִפְ ָתּחוּם עַ ד אַחַ ר הַ ַשּׁבָּ ת ִ
הֶ עֱמַ ְד ִתּי עַ ל הַ ְשּׁעָ ִרים א יָבוֹא מַ ָשּׂא בְּ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת.

איסור התורה על הוצאה מרשות לרשות ובע מהרצון למ וע את המסחר ,את המכר ואת
המשא והמתן .המסחר מ וגד לשבתיות ,ויש בו 'חילול' של השבת .ראה שעומקו של
הדבר הוא לא רק בגלל הרצון לעצור את המלאכות הקשורות בקיומו של המסחר
)דריכת הגתות בשבת ,למשל( ,אלא בגלל שבמהותו יש משהו המת גד לקדושת השבת.
ראשית ,המסחר מפגיש את האדם עם האחר ,ואת א שי ירושלים עם הצורים והסוחרים
שמגיעים מבחוץ .לסחור פירושו לקיים קשרי פ ים-חוץ ,להיות פתוח לרוחות האחרות,
לקבל ולתת ,להעביר וליטול.
יתירה מכך ,המסחר משקף את החוסר )שורשים דומים (...של האדם .הסיבוב בשוק
והק יה משקפים את הרעב והצריכה של האדם ,שלעומתם רוצה התורה לכו ן אדם
שמסתפק במה שיש לו ,שעוצר את רעבו ו ותאבו ו לק ות עוד ולצבור ממון ו כסים,
ואולי ש'כל מלאכתך עשויה' ,שמוכן מראש ו מצא ברגעי ההווה.
ואולי ,המסחר משקף תמיד את הפערים בין המעמדות ,את מי שיש לו ומי שאין לו ,את
בעלי ההון ואת הע יים ,וזאת לעומת 'פ י שבת' שבהם כל ישראל אחים ,ומעורבים זה
עם זה )העירוב ,לפיכך ,מתקן את רשות הרבים ,ומאפשר לכולם להיות במעמד שווה,
כתף אל כתף ,ולא זה מול זה ,כמוכר וקו ה ,ושא ו ותן(.

כיוון אחר משתקף בדברי הרמב"ם ,הפותח את תיאור רשות הרבים דווקא ב'מדברות
ויערים' ,ורק אח"כ מביא את השווקים והדרכים המפולשין להם .תיאורו של הרמב"ם
מתמיה ,הן בשל היות המדבר והיער בגדר 'כרמלית' ,ולא רשות הרבים ,והן בשל
הפתיחה בהן ולא בהגדרות התוספתא – סרטיא ופלטיא2.

 2כך במגיד מש ה:
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תיאור זה של הרמב"ם פותח את העיסוק ברשות הרבים דווקא מההיפך הגמור מהשוק
העירו י ,מעולם הטבע של היער והמדבר.
היער הוא הדוגמא למקום שיש לכולם רשות ללכת בו ,כמובא בספרי ביחס לרוצח
בשוגג על הפסוק ' ַואֲשֶׁ ר ָיבֹא אֶ ת רֵ עֵ הוּ בַ יַּעַ ר' )דברים יט ,ה(' :מה יער רשות ל יזק
ולמזיק ליכ ס שם'.
אך ההזדקקות ליער ולמדבר כ'אבות טיפוס' לרשות הרבים היא לא רק תיאור של
מקומות יטרליים שמותר לכולם להיכ ס אליהם ,אלא יש בה יותר מ יחוח של מקומות
טבעיים ופראיים ,שאי ם חלק מהמרחב המתורבת והא ושי .הדגם הבסיסי של רשות
הרבים הוא דווקא המקום בו אין דריסת רגל לאיש ,המקום בו אין חוקים א ושיים ,בו
האדם בלע ו עלם וכח ה וכחות הדרמטית של הטבע.
לאור מובן זה של רשות הרבים ,ראה כי איסור ההוצאה במהותו קשור למחיצה
שיוצרת השבת בין הטבע לבין התרבות ,שהיא משכ ה של הקדושה .הצורך בתחימת
רשות הרבים ובהותרתה מחוץ לתחומי השבת מהדהד את התיחום של המרחב הטהור
בפ י כוחות התוהו ה וכחים בטבע הלא מעובד ,רווי המזיקים והחיות הרעות .רשות
הרבים משקפת את ה'בבלי דעת' ,את המקום בו עדרת הדעת הא ושית:
רשות היחיד תחמת על ידי בעליה תיחום מדעת ,על מ ת
להגדירה ולהבדילה מרשויות אחרות .לעומתה ,רשות הרבים
שהיא חסרת בעלים תחמת תיחום שממילא .אין היא רשות
ה תחמת מראש לשם עצמה ,אלא היא משתיירת עקב תיחום
רשויות היחיד3.

האפיון השלישי האפשרי לרשות הרבים קשור להלכה המבחי ה בין רשות היחיד
לרשות הרבים .בעוד אויר רשות היחיד בוקע ועולה עד לרקיע ,הרי שרשות הרבים
תופסת רק עד עשרה טפחים מהקרקע .בעקבות דבריה של שלומית כהן-ולר 4יתן
מ"ש רבי ו המדברות והיערים בכלל רה"ר הוא דבר מתמיה אצלי שהרי פ"ק ]ו' [.ש י ו אי זהו
רה"ר סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין זו היא רה"ר גמורה ...והרשב"א ז"ל כתב בכלל
כרמלית מדברות והיערות ודברי רבי ו צ"ע.

 3ישעיהו אילן ,תפיסת החלל הארכיטקטו י במחשבה ההלכתית במש ה ובתלמוד ,עמ' .11
 4רשות הרבים מוגבלת בגובהה ,גמרת אחרי עשרה טפחים ,אך אי סופית לש י כיוו י ההתפתחות
האופקיים ,כלומר מקום אופקי .רשות הרבים היא מקום שעוסק בחיי המעשה הארציים ,זהו מקום בעל
תחושה פתוחה לאדם ה מצא בה מכיון שהיא אי ה יכולה להיות מקורה ...מקום להתפתחות ושי וי ,מקום
שיש בו הרבה מן הלא ודע .זאת לעומת רשות היחיד ,שהוגדרה כמקום מוגבל בשטחו אך במהותו ללא
גבולות בכיוון הא כי .מקום מוכר שאולי לא רואים את כל גבולותיו אבל הם ידועים ...לצורך רשות הרבים
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לראות את רשות הרבים כרשות הפתוחה לאי סוף לאופק .בעוד רשות היחיד 'עולה עד
לרקיע' בציר הא כי ,אך תחומה במחיצות בציר האופקי ,הרי שרשות הרבים אמ ם
מוגבלת עד עשרה טפחים ,אך פתוחה לאי סופיות בממד האופקי .פתיחות זו משתקפת
בדברי הרמב"ם המתאר בפירוש המש ה את רשות הרבים כמקום שהרבים בוקעין בו,
או למשל בדברי רש"י ,בעקבות דיון הגמרא בדף ו על הגדרת המדבר בימי ו כ'כרמלית'
ולא 'רשות הרבים' ,הטוען כי המדבר בזמ ו' :אי ו מקום הילוך לרבים ,דהולכי
מדברות לא שכיחי' .הילוך הרבים הוא מאפיין משמעותי בהגדרת רשות הרבים.
דריסת רגלם של הרבים ,הילוכם ובקיעתם מאפיי ים את רשות הרבים .הרחובות
המפולשים הם הדוגמא המתבקשת .רחובות שהי ם מקום הילוך לרבים ,הפתוחים מעיר
לעיר וממקום למקום .ההילוך במהותו הוא 'צמוד קרקע' .הקרקע )עד גובה עשרה
טפחים ותו לא ,אזור ההליכה שאין בו עסקים ,מסחר ,פ ים ואף לא לב( היא המגדירה
את רשות הרבים .רשות הרבים היא מקום הת ועה וההתפשטות ,הדי מיות ששו ה
מהותית מרשות היחיד עליה אמר 'שבו איש תחתיו' .העמידה והישיבה הן המאפיי ות
המרכזיות של רשות היחיד ,בעוד ההליכה והת ועה – של רשות הרבים.
מאפיין זה ראה קשור לרוחבה של רשות הרבים – שש עשרה אמה ,כרוחבה של דרך
הרבים )מש ה בבא בתרא ,ו ,ז(.

מאפיין אחרון ומעורר מחלוקות רבות מצא בדברי רש"י ,הדורש וכחות של ששים
ריבוא כדי להגדיר מקום מסויים כרשות הרבים.
רש"י סומך את דבריו על 'דגלי המדבר' ,המופיעים בדברי רב ורבי יוח ן כגורמים
לשלול מקומות מסויימים מהיותם 'רשות הרבים' – כך למשל ביחס לרשות הרבים
מקורה :אמר רב שמואל בר יהודה אמר רב אבא אמר רב הו א אמר רב :המעביר ארבע
אמות ברשות הרבים מקורה – פטור ,לפי שאי ו דומה לדגלי מדבר )שבת צח ,(:וכן
ביחס למעלות ומורדות שבארץ ישראל :כי אתא רבין אמר רבי יוח ן ,ואמרי לה אמר

דרוש האופק והאי סופיות שלו .רשות הרבים היא מקום ת ועה של הרבים .מקום לא מוגן ,מפולש ,עם
וכחות של הרבה א שים ,מסוגים שו ים ,ועם פעילות מגוו ת ובלתי מוגבלת .לצורך רשות היחיד דרושה
היכולת להתכ סות ושהייה ,שמתחילה בהגבלת המרחב וממשיכה בהגדרותיו ה וספות ...המרחב הפרטי
מייצר 'עמוד' המוצב באופן א כי במרחב ,בעוד שהמרחב הציבורי מייצר גליל דומה ,אך זה מוצב במרחב
באופן אופקי ...רשות היחיד היא אי סופית אך בכיוו ים של מעלה מטה ,בעוד שרשות הרבים היא אי סופית
בכיוו ים קדימה ואחורה ...בעוד שהא כיות מקבלת עדיפות בשבת ,האופקיות היא הפעילות של ימי החול...
)מרחבים מדומיי ים ,גאוגרפיה בין דפי התלמוד ,בתוך אופקים בגאוגרפיה ,תשע"א ,עמ' .(11-13
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רבי אבהו אמר רבי יוח ן :מעלות ומורדות שבארץ ישראל אין חייבין עליהן משום
רשות הרבים ,לפי שאי ן כדגלי מדבר )עירובין כ"ב.(:
ראה שרב ורבי יוח ן ראו את דגלי המדבר כבסיס להגדרת רשות הרבים )בדומה לזיהוי
הגמרא עצמה את מלאכות השבת עם מלאכות המשכן ,ובאופן דומה גם את רוחב שש
עשרה האמות עם רוחב העגלות ש שאו את קרשי המשכן( ,ובכך אפיי ו את רשות
הרבים כמרחב בעל אופי היסטורי ויותר מזה ,דתי .רשות הרבים ,אליבא דשיטתם ,לא
מוגדרת על פי המציאות בעולם של המסחר ,הטבע ,הזכות להילוך או ה וכחות בפועל,
אלא היא תלויה בעבר המקודש ,של צאת ב י ישראל ממצרים .הצעד ה וסף מחודש על
ידי רש"י ,הרואה לא רק את מאפיי י המרחב של המדבר כקובעים את גבולות רשות
הרבים ,אלא גם את הכמות המי ימלית של וכחים ברשות הרבים כתלויה באותו אירוע.
הקושיות על רש"י רבות .הרמב"ן )עירובין ט (.תמה עליו 'ולא ידע ו מ ין לו לרש"י כן
שלא הוזכר בתלמוד בשום מקום ...ומ"מ א ו תמהים אם כן בתחלת מסכת שבת שש ו
בברייתא ארבע רשויות לשבת היאך לא אמרו סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות
המפולשות זהו רשות הרבים גמורה והוא שיעברו שם ששים רבוא.'...
ראה שקושיה אחרת ,מדברי כדו של רש"י ,ר"י הזקן ,יכולה לפתוח פתח להב ת
גישתו של רש"י ולמקורה .בתוספות בעירובין ו .מובאת קושייתו על המספר 'ששם
ריבוא' שהרי 'בדגלי מדבר הוו טף ו שים לאין מספר וכן קשה מערב רב' .זוהי בהחלט
קושיה חזקה ,והרמב"ן מעצים אותה בדבריו ושואל – '...ועוד ליבעו ששים רבוא מב י
עשרים ועד ששים' ,וכמובן שהדברים אי ם אפשריים.
תשובת ר"י היא 'ויש לומר דלא גמרי ן ממשכן אלא מילתא דכתיבא במספרם' .מדבריו
יתן ללמוד שרש"י לא סובר שהכמות הריאלית של א שים במדבר היא זו המגדירה את
רשות הרבים ,אלא הוא מחפש את הדבר 'הכתוב' בתורה .הגדרת רשות הרבים היא לא
הגדרה מציאותית ,אלא היא הדהוד של הכתוב ,של התורה ,של המספר המיתולוגי
והטיפולוגי של ששים ריבוא.
יתן היה להסביר )וכך הסביר יב( ,שששים הריבוא שיצאו למדבר משקפים ציבור
שאין לאף אחד ממ ו יתרון על חברו .כולם הופיעו במדבר כאחד ,אף אחד מהם לא
אוחז חלת אבותיו ,אין 'מייסדים' ואין 'ותיקים' ואין 'תושבים' .במובן הזה ,רשות
הרבים של רש"י מתרפקת על מרחב קמאי בו כ ס עם שלם ,שש מאות ריבוא בבת אחת
והופך להיות 'מקומי'.
אך ראה כי הכוו ה היא אחרת.
רשות הרבים של רש"י שייכת ל וסטלגיה .מושגי השבת הם מושגים של העבר .פעם
היה מח ה ,היה ציבור ,היו דגלי מדבר .פעם היה סדר ,היתה שכי ה במרכז ,היתה רשות
הרבים גמורה .החיים הדתיים של ו היום הם רק היזכרות )וגזירות דרב ן בעקבותיה(
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בדבר האמתי שכבר לא כאן )ושווה לחשוב האם הוא עוד יכול להופיע ,האם שאיפות
משיחיות ורסטורטיביות הן באופק של ו(.

ארבעת הממדים ברשות הרבים – המרכז המסחרי ,הטבע הפראי ,מקום הילוך הרבים
וזכר המסע של דגלי המדבר ,מעוררים ומאירים כל אחד משמעויות ואף הלכות שו ות
בתווך של רשות הרבים ,ויותר מכך ,ביחס לאיסור ההוצאה וההכ סה מרשות הרבים
לרשות היחיד.
למעשה ,השבת של ו בכללה מעוצבת על רקע הממדים הללו – יש בה את חוויית
ההימ עות ממסחר ,יש בה את ההישארות באזור המתורבת והמוגן )ובמובן הזה
'שבתות בטבע' הן לא דבר טבעי ,(...יש בה את ההיצמדות למקום וההימ עות מת ועה
והתפשטות ,ויש בה את ההתרפקות על העבר המקודש ,את ההיזכרות בקדושה ש וכחת
ומופיעה מבעד להלכות המהדהדות אותה.

משפחה שא י מכיר איבדה אבא ושלושה אחים בתאו ת דרכים .סתם כך .הג סטה
ממסלולו ,ובש יות סיפור מלא אור ושמחה הפך לסיוט ארוך .שום דבר לא יביא להם
חמה .את הצלקות והכאבים ,את הגעגועים לאבא החכם והחם ,לאחים החמודים ,ישאו
אתם ב י המשפחה כל ימי חייהם.
אז למה בעצם אפשר לצפות? ה עשה הרי הוא כבר מעוות שלא יוכל לתקון...
הדבר היחיד שאפשר לצפות לו אולי הוא לכפרה .כפרה על הרוע שבסיטואציה ,על
העוול הזועק ,על השרירותיות שבמציאות שמאפשרת את ההתרחשות ה וראה הזו.
האם הלימוד שלי או של ו יכול לעשות כאן משהו? מסופק י .ועם זאת -
אמר הקב"ה ,אם מבקשים אתם להאריך ימים ,התעסקו בתורה שכולה אורך
ימים ,ש א' אורך ימים בימי ה )משלי ג' ט"ז(...
דברים רבה ,פרשת ואתח ן

הטרגדיה היא ז'א ר מש י של הדרמה ,שהתפתח ביוון במאה החמישית לפ ה"ס 1.יסוד
הדרמה הוא בחגיגות הפולחן הדיו יסיות ,שיוחדו לאל הפריון – דיו יסוס .האל
הדיו יסי היה חריג מאוד ,ולמעשה לא תפס במיתולוגיה היוו ית כחלק אי טגרלי
ממשפחת האלים .הקו המאפיין את דיו יסוס הוא המעגל האין סופי של חיים ומות.
צורתו משת ה כל הזמן – הוא פושט צורה ולובש צורה באופן רציף ,והוא מזוהה עם
היסוד הדי מי שבטבע.

1

יתוח רחב של מאפיי י הטרגדיה – ראו אצל קרוק ,יסודות הטרגדיה ,תל אביב ,תשל"ב

 | 26הרב עם סמט

האל דיו יסוס אי ו שפט על פי קריטריו ים מוסריים או לא מוסריים .הוא אל א-מוסרי,
כשם שהטבע הוא א-מוסרי ,וכשם שהמוות והלידה הם מעבר לאפיון ערכי .דיו יסוס
הוא אל אדיש לטוב ולרע.
אל מול דיו יסוס יצבת דמותו של אפולו – ב ו האהוב של זאוס ,ואל השמש 2.אפולו
הוא אל התרבות והסדר .הוא המכ יע הגדול של הפיתון ,ה חש הגדול ,ב ה של גאיה
אלת האדמה .את מקומו של הפיתון בדלפי הוא הופך למקדשו ,ומציב את שם האורקל
– ה ביאה )שאגב ,בואתה היא תוצר של שאיפת אדים מורעלים מבריכתו של הפיתון
שבדלפי!( .הוא אדו ן של המוזות ,ומוצג כאל חובב גי ה ושירה .כב ו של זאוס,
אפולו אחראי על האיזון בעולם ,כשומר הגבול בין האלים לבין המין הא ושי ,והוא גם
זה שביכולתו לסלוח לחוטאים ולרוצחים.
יטשה )שר"י( 3תיאר את המתח הבסיסי בתרבות המערבית בין היסוד הדיו יסי,
המשקף את הכאוס שבעולם ,את המעגל השרירותי והפיזי מאוד של הטבע ,לבין היסוד
האפולי י ,המייצג את שעבודו של הטבע לרוח הא ושית ,ואת הצבת המוסר והצדק
לפ י השרירותיות והעוול.
הטרגדיה ,טען יטשה ,וצרת בתפר ובמתח שבין ש י היסודות הללו .אחד המוטיבים
הבסיסיים ביותר בעלילת הטרגדיה היוו ית הוא המתח בין הגורל לבין הצדק .הגורל,
המזוהה עם משפט האלים ,תפס כעיוור וחסר הבח ה .פגיעתו רעה ,והוא אי ו מבחין
בין הצדיק לרשע .יתירה מזאת – אין מן הגורל מ וס ,לא במעשים טובים ולא
בהתקוממות .האירו יה הטראגית כרוכה בכך שהגיבור ממשיך לראות את עצמו חופשי,
בזמן שהצופה בהצגה יודע שגורלו כבר חרץ.
כפי שהדגיש אריסטו ב'פואטיקה' שלו ,העיקר בטרגדיה אי ו אופיו של הגיבור ,אלא
מעשיו – ההתרחשות עצמה .כפי שהאל הדיו יסי אדיש למוסר ,גם הטרגדיה ביסודה
אי ה התרחשות מוסרית אלא פשוט התגלגלות גורלית ,שבדרך כלל – מפילה את
גיבורה מדחי אל דחי ,עד לקטסטרופה הבלתי מ עת .יחד עם זה ,אמורה הטרגדיה גם
להוביל לקתרזיס .הקתרזיס הוא תחושה של הקלה וטיהור שאמורה ללוות את הצופה
בטרגדיה ,שדווקא הקיצו יות שבמצב הטראגי מובילה אותו ל"אישור מחדש" של
מסגרות הערכים והמוסר שבבסיס עולמו4.

 2שימו לב ל"אם זרחה השמש עליו דמים לו"...
 3בספרו הולדת הטרגדיה ,ירושלים ,תשל"ו .במובן מסויים בעקבותיו של ה "ל ,חוזרות הבח ות דומות אצל
פרויד.
 4בשאלת אופן פעולתה של הטרגדיה ומהותו של הקתרזיס חלוקות מאוד הדעות )בעיקר סביב דיון פרש י
לפרק השמי י ב'פואטיקה' לאריסטו( .מכל מקום ,מוסכם שיסודו של הקתרזיס במפגש של הצופה עם ש י
הקטבים העולים במחזה באופן לעומתי ומוקצן.
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קשה שלא לראות את תיאורו של הרוצח שבספר במדבר כתיאור טראגי קלאסי .הגורל
העיוור 5מזמן לידיו של הרוצח המסכן את המעשה .בפרשת משפטים מפרש הכתוב
מיהו האחראי – "ואשר לא צדה והאלהים א ה לידו" – באופן ברור ,האל הוא האחראי
למעשה לרצח בשגגה ,והוא זה שאי ה 6אותו לידו של הרוצח .המוקד בתיאור הרצח
בספר במדבר אי ו בשאלת המ יע או הכוו ה ,אלא בעיקר – בשאלת אופן הפעולה.
באיזה כלי רצח? האם זה היה בהדיפה או בהשלכה? 7כדרכה של הטרגדיה ,הטעות
ממשיכה לגלגל את המאורעות :התעוררות ה מסיס 8מובילה את העלילה להקצ ה
הולכת וגוברת של הסיפור .בהתאם לתפיסה הבסיסית של הטרגדיה ,ה קמה היא
דרישה טבעית ,תביעה של האלים ,שאין לה דבר וחצי דבר עם מוסר .גאולת הדם אי ה
אלא ביטוי למחזוריות של העולם ,לשלמות המעגלית שבו הממירה דם בדם.
אמ ם ,על פ י הדברים ,כל פרשת רוצח בשגגה לא באה אלא לרסן את הממד הטראגי
שבסיפורו של הרוצח בשגגה 9.הדברים בולטים בפרשייה שבספר דברים ,ש ראה
שמטרתה המרכזית היא ההג ה על הרוצח בשגגה מחום לבבו של גואל הדם10.
הדבר בולט גם בלשו ו של המדרש:
אמרו ישראל ,היכן הוא אריכות ימים ,אדם הורג פש ,ואף הוא
הרג ,ש א' שופך דם האדם באדם דמו ישפך )בראשית ט' ו'(,
מצאו הכל הרגין ו רצחין בחייהם ,ואיזו היא אריכות ימים?

 5חז"ל ,היו כמובן מודעים היטב לשאלת הצדק והמוסר שבסיטואציה ,ומכאן המדרש המפורסם המ מק את
הרצח ברציחות קודמות .כך בלשו ו של הבבלי ,מכותי ע"ב:
כאשר יאמר משל הקדמו י מרשעים יצא רשע וגו' ,במה הכתוב מדבר? בש י ב י אדם שהרגו
את ה פש ,אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד ,לזה אין עדים ולזה אין עדים ,הקדוש ברוך הוא
מזמי ן לפו דק אחד ,זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם ,וזה שהרג בשוגג יורד בסולם ו פל
עליו והרגו ,זה שהרג במזיד הרג ,וזה שהרג בשוגג גולה.

)כמובן ,הטיעון כאן מעגלי – זה ש פל מן הסולם גולה על הריגה קודמת ,שהיתה גם היא בשוגג .אם כך –
אין כאן בעצם הסבר של ממש למה הוא רשע ובמה חטאו ...ואכמ"ל(
 6יש בלשון הזה גם צליל של צער ואו אה!
 7כמובן ,גם בספר במדבר מקדישה התורה )מסיבות ש עסוק בהן לקמן( מקום לבירור השאלה האם המעשה
עשה באיבה או שלא באיבה ,אך עדיין – האווירה הכללית של הפרשייה מתמקדת פחות )בהשוואה לספר
דברים( בשאלת המ יע והרבה יותר בשאלת האופן.
 8אלת ה קמה היוו ית.
 9במחקר ,קרובים הדברים לגישתו של קויפמן ,הקורא את כל פרשיות ערי המקלט על רקע כי ון המלוכה
ומאבקו של המקרא בדי י גאולת הדם .מאמרו בע יין מצורף לסוף כרך פירושו לספר יהושע ,הוצאת קרית
ספר ,ירושלים .1959
 10גם הפרשה שבספר במדבר מעמידה ,בסופו של דבר ,את זכות המקלט לרוצח בשגגה .גם אם הגלות אי ה
תפסת בפרשייה זו רק כמג ה אלא גם ככפרה ,עדיין העובדה שהרוצח אי ו הרג כל עוד לא יצא מתחומיה
של עיר המקלט שוברת את מעגל הדמים האין סופי של הגלות .ראה מאמריהם של הרב אמ ון בזק ושל יו י
גרוסמן בע יין זה באתר בית המדרש הוירטואלי.
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אמ' להם הקב"ה איכפת לכם ,חייכם שא י מתקין לכם רפואה
שתתק ו לכם ערי מקלט ,שאם יהרג אדם בשגגה ,יהא בורח לערי
מקלט ו מלט מגואל הדם ,ש א' והקריתם לכם ערים ערי מקלט
)במדבר ל"ה י"א( וגו'.
דברים רבה ,פרשת ואתח ן

"אין להיאבק גד כוחו של גורל"
אייסכילוס ,פרומותיאוס הכבול
]על-פי האגדה המסורתית ,אייסכילוס הרג ב  456 -לפ ה"ס
כשעוף דורס שעף מעליו חשב בטעות כי ראשו הקרח של אייסכילוס הוא סלע,
והשליך עליו צב.
)מתוך הערך 'אייסכילוס' בויקיפדיה([

אמ ם ,להפתעת ו ,דומה שעיון בפתיחת פרק המש יות 'אלו הן הגולין' מעלה תוב ות
מעט שו ות ביחס לדין רוצח בשגגה .כפי שהעיר שמש במאמרו 11,הפתיחה לפרק
המש ה מדגישה דווקא את אופן הפעולה כקריטריון המרכזי לחיוב בגלות או לפטור
ממ ה:
אלו הן הגולין ההורג פש בשגגה
היה מעגל במעגילה ו פלה עליו והרגתו היה משלשל בחבית ו פלה
עליו והרגתו
היה יורד בסולם ו פל עליו והרגו הרי זה גולה
אבל אם היה מושך במעגילה ו פלה עליו והרגתו היה דולה בחבית
ו פסק החבל ו פלה עליו והרגתו היה עולה בסולם ו פל עליו
והרגו הרי זה אי ו גולה
זה הכלל כל שבדרך ירידתו גולה ושלא בדרך ירידתו אי ו גולה
מש ה מכות ב ,א

השוואת וסח המש ה לתוספתא מלמדת על עריכה מכוו ת ומהודקת של המש ה.
קובץ התוספתא מסודר בש י קבצי הלכות ,כאשר בראש החלק הראשון מוצבת הכותרת
'אלו הן הגולין' ,ובראש החלק הש י – 'אלו שאי ן גולין' .מש ת ו צירפה מקרים מש י
החלקים הללו ,וסדרה אותם יחד זה לצד זה12.
 11אהרן שמש" ,גלות לעיר מקלט לרוצח בשגגה" ,מח יים ) 13תש "ו( ,עמ' .209-200
 12תוך שהיא משמיטה חלק יכר מן המקרים שמוזכרים בתוספתא ,וחוזרים ו עורים )בשי ויי וסח ומובן
משמעותיים מאוד!( בסוגיית הבבלי כאן .ההשמטה הזו מזמי ה כמובן עיון ,ואכמ"ל.
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ש י החלקים בסידור התוספתא פותחים במחלוקותיהם המוצלבות של רבי ור' יהודה,
המבוססת על דרשת הפסוק בספר דברים ,המתאר את הרוצח בשגגה כזה ש' דחה ידו
בגרזן לכרות העץ' .המחלוקת בי יהם היא האם לפרש את הסיטואציה ככזו שבה העץ
ה יתז מן הבקעת הוא זה שהרג ,או שהברזל של הגרזם עצמו שהתעופף הוא הגורם
לרצח:
יתזה בקעת מן העץ המתבקע הרי זה אי ו גולה ,דברי ר' יהודה
ר' )=רבי( אומ' :בזה גולה
...
של הברזל מן העץ המתבקע הרי זה גולה ,דברי ר' יהודה
ר' )=רבי( אומ' :בזה אי ו גולה
תוספתא מכות פרק ב

רבי הבין שהגלות היא רק במצב שבו יתז שביב מן העץ המתבקע – דבר שהסיכון בו
אפשרי וצפוי .לעומת זאת ,אם יתק הברזל מן הגרזן – תקלה בלתי צפויה בעליל –
סבור רבי שאין הרוצח גולה ,כיוון שאחריותו למעשה היא קט ה ביותר .ר' יהודה,
לעומת זאת ,מציב תפיסה הפוכה ומוקצ ת :לשיטתו ,במצב שבו יתז שביב מן העץ –
אין כאן פעולה ישירה של הרוצח ,אלא רק 'כח כוחו' ,ולא יהיה במצב כזה חיוב גלות.
לעומת זאת ,במצב שבו יתק הברזל מן העץ – התעופפות הברזל היא המשך הפעולה
הישירה של החוטב ,והמוות יחייבו בגלות.
מחלוקותיהם של רבי ור' יהודה מסודרות בתוספתא באופן כזה ,שמלמד על
הדומי טיות של עמדת רבי – מחלוקותיהם מוזכרות בחלקים המותאמים לשיטתו של
רבי דווקא .המחלוקת במקרה של שביב מן העץ המתבקע מובאת תחת הכותרת 'אלו הן
הגולין' )המותאמת לשיטתו של רבי( בעוד המחלוקת במקרה של הגרזן שהתפרק
מובאת תחת הכותרת 'אלו שאי ן גולין' )שוב – כשיטתו של רבי(.
כאמור ,עריכת המש ה שו ה מאוד מזו של התוספתא .המש ה הקדימה למחלוקתם של
רבי ור' יהודה את הדין שבתוספתא מופיעה רק בהמשך הרשימה – ההבח ה בין רצח
דרך ירידה לדרך עליה .באופן פשוט 13הבח ה זו היא בין דבר ש עשה בהמשך רציף
לפעולתו של הרוצח לבין פעולה שאי ה באה מכוחו ,ומתבצעת בכיוון ההפוך
לפעולתו הראשו ית.
ראה ,אם כן ,שהמש ה בוחרת ללכת בדרכו של ר' יהודה )שדבריו מובאים במש ה
בסתם ,כשיטה המרכזית!( ולהדגיש דווקא את ההבח ה הטכ ית בין סוגים שו ים של
פעולות ,שאין לה דבר וחצי דבר עם רמת האחריות של האדם לרצח ש גרם.

 13כפי שכבר העיר האראוויץ בהערותיו למכילתא במהדורתו ,עמ'  262הע' .11
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הפתיחה ,אם כן ,בהבח ה בין דרך ירידה לבין דרך עליה מציבה בראש הדיון הת אי
בדי ו של רוצח בשגגה לא את שאלת רמת האחריות והאשמה של הרוצח ,אלא דווקא
את השאלה הדיו יסית שבמצב – האם כך קרה? האם אכן התגלגל הרצח הזה מידיו של
הרוצח הזה? האם אמ ם לידו אי ה א-להים את השגגה ה וראה הזו? אין כאן שיפוט
ערכי או מוסרי ,אלא רק הבח ה בין דרכי פעולה שו ות14.

אם כן – מהי המסק ה מן ה יתוח הזה?
במבט ראשון ,מתבקש לומר שמש תם של הת אים ות ת כאן מקום רב לתודעה,
שבמקרא יתן למצוא אותה בעיקר בבמדבר לה ,לפיה הגלות אי ה הג ה אלא כפרה.
הזכר ו את הדגש בפרשייה שבספר במדבר ,המבוססת על תפיסת היחס שבין דם
לאדמה 15,ומתארת את הגלות בעיקר ככפרה לרוצח.
עם זאת ,ראה שגם כאן כדאי להוסיף עיון בסדרה של המש ה .עריכתו של פרק
המש יות מבוססת על מב ה הלכתי קלאסי ,המבוסס על שאלות המסגרת הרגילות –
אופן הפעולה ,מקום הפעולה ,מיהו הרוצח וכד' .מב ה הדיון שאר יבש וטכ י ,באופן
שמעלה את ההרהור המפתיע בדבר הקרבה בין צורת החשיבה ההלכתית )הטכ ית,
המתעלמת ממשמעות( לבין הגישה הדיו יסית ,באופן שבו היצע ו אותה לעיל.
המבט ההלכתי-טכ י על סצ ת הרוצח בשגגה עושה בבת אחת שתי פעולות מ וגדות:
מחד – הוא מכ יס את הסיטואציה לתוך טווח השליטה של ההלכה ,על כל מאפיי יה –
ההבח ה הדקדק ית בין פרטים שלכאורה הם עדרי משמעות ,הגדרת גבולות הסצי ה
באופן מדוייק – אופן הפעולה ,המקום ,ה יצבים .מאידך ,אלו בדיוק הגורמים
המעצימים דווקא את הממד הדרמאטי-טראגי-דיו יסי של התיאור!
מהי ,אם כן ,המסק ה מכל האמור לעיל?

 14כמובן ,בדיון הגמרא והראשו ים בע יין תוסבר גם ההבח ה בין דרך ירידה לדרך עליה באופ ים שיקשרו
אותה לרמת האחריות והאשמה .עדיין ,במש ה ובת אים – ההסבר שהיצעתי כאן ראה לי הפשוט והמתאים
ביותר.
 15יש להעיר ,שלצירוף הזה בין דם לאדמה ,יש הקשרים שליליים מאוד בהיסטוריה של המאה העשרים.
הסיסמה " "blut und bodenהיתה פוצה בשיח הפאשיסטי )וה אצי בייחוד( באירופה בראשית המאה
העשרים .באופן מע יין ,היום הוא הופך להיות מרכיב בסיסי בשיח הזהות הפלסטי י ,ראה לדוגמא:
http://www.hagar-gallery.com/landay/kit_samih_he.html
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האם אפשר לקרוא את המש ה כטרגדיה? לראות אותה כמיצג שאמור להוביל גם אות ו
בסופו של דבר אל הקתרזיס המיוחל? האם קתרזיס כזה הוא מן האפשר בכלל?
ודאי שלא יתן לדבר כאן על קתרזיס יוו י קלאסי .הגלות מסיטה את הדיון כאן לאפיק
אחר ,שיש בו גם אור של כפרה ורחמים .בהקשר זה ,מותו של הכהן הגדול משמש כאן
ודאי כאמצעי בסיסי לקתרזיס ציבורי-קהילתי ,שבכללו גם שחרורו של הרוצח בשגגה
)מיתת צדיקים מכפרת(.
עם זאת ,אולי יתן לראות כאן משהו מן הקתרזיס הבריסקאי ,שיסודו )כפי שתיאר הרב
סולובייצ'יק( 16בהכ עתה של המציאות להלכה .עצם הכללתו של המקרה הטראגי של
רוצח בשגגה בתוך תחומיה של ההלכה ,תוך עיסוק דקדק י בפרטי הפעולה ,בכיוון
המדוייק של החפץ בשעה ש הרג ,בזווית שבה הו חה רגלו של המטפס בסולם
)ובתולעים שבשליבה (...מולידה איזון חדש ומיוחד בסיטואציה הסבוכה של הרוצח
בשגגה.

 16מפורסם ,שכאשר היתה חרדת המוות מתגברת על ר' חיים ,היה עוסק בדי י טומאה וטהרה.

דין עדים זוממים רצוף בכמה שאלות תשתיתיות ביותר ,המקשות על הב תו .שאלות
אלו העסיקו את חכמי התורה שבעל פה מראשיתה 1ועד ימי ו ,דרך הראשו
האחרו ים 3והחוקרים .השאלות המרכזיות וגעות לש י פרטים :ההבדל בין 'הכחשה'
ל'הזמה' ,והדין 'הרגו אין הרגים' הקובע שרק עדים שזממם לא יצא אל הפועל )אבל
גמר הדין על פיהם( יקבלו את ע שם .מובן שכל חכם שעסק בשאלות אלו זקק לשוב
ולעיין בשאלת היסוד – מה הטעם וההיגיון בדין עדים זוממים?

ים2,

ברצו י להציע קריאה מסויימת בדין העדים הזוממים ,שלא מתיימרת להסביר את כל
פרטי הדין ,אך מאפשרת להתבו ן עליו ממבט חדש ומתוך כך להבין טוב יותר את
פרטיו.

מימרא תמוהה של עולא מופיעה בתחילת מסכת מכות )ב ע"ב(:
אמר עולא :רמז לעדים זוממין מן התורה מ ין?
רמז לעדים זוממין? והא כתיב" :ועשיתם לו כאשר זמם!"
אלא רמז לעדים זוממין שלוקין מן התורה מ ין?

* מאמרון זה הוא מעין סיכום של כמה מהשיעורים ב'תוכ ית ההיקף' ש למדה בישיבה בזמן קיץ .אי י
מתיימר לחדש בו חידושים ,אלא להציג רעיו ות על ה למד ,שבדרך כלל אי ם ה פוצים ביותר .במקומות
בהם ידעתי למי לייחס את החידוש הערתי על כך.
 1שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי ,תוספתא ס הדרין פ"ו ה"ו ומקבילות .דיון ארוך במסורת תוספתא זו ראה
אצל ש"י פרידמן ,מחקרי לשון ומי וח בספרות התלמודית ,ירושלים תשע"ד ,עמ' .372-335
 2תקצר היריעה מלמ ות את כל העוסקים בכך .ראה סיכום דברי הראשו ים המרכזיים אצל רד"צ הופמן
בפירושו לדברים על פרשיית עדים זוממים.
 3ראה הרבה מהם במאמרו של ד' ה שקה ,עדים זוממים :לפתרו ה של חידה עתיקה )בעקבות ספרי זוטא
דברים( ,תרביץ עב ,עמ' .387-345
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דכתיב" :והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן
הכות הרשע" ,משום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה
אם בן הכות הרשע?
אלא ,עדים שהרשיעו את הצדיק ,ואתו עדים אחרי י והצדיקו את
הצדיק דמעיקרא ושוי הו לה י רשעים  -והיה אם בן הכות הרשע.

בגמרא מובאת המימרא של עולא כדי להסביר מדוע יש עדים זוממים שדי ם ללקות,
ב יגוד לעדים הרגילים שעושים להם כאשר זממו .אך יתן לראות שפרש ות זו בדברי
עולא היא מעשה ידי בעל הסוגיא ,שמיד מקשה על דברי עולא כלשו ם ובעקבות זאת
"מתקן" את דבריו .ראה שבמקור לא בא עולא אלא להביא רמז 4לדין עדים זוממים
בכלל ,והוא למד אותו מפרשת המכות .גם קושית הגמרא "משום והצדיקו את הצדיק
והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות הרשע" היא תמוהה .מה הבעיה בכך שהרשעת
הרשע והצדקת הצדיק מובילות למכות? לדעתי יש לראות את גרעין דבריו של עולא,
בטרם פיתחה אותם הגמרא ,כהצבעה על זיקה הדוקה בין פרשת הזוממים לפרשת
המלקות )בפיתוח הגמרא לא אעסוק כאן מפ י שאין זה מרכז עיו י ,אך הדברים יתבררו
מכללא( .למעשה ,זיקה כזו עולה כבר בפשטי המקראות5:
דברים פרק יט
דברים פרק כה
)טז( כִּ י יָקוּם עֵ ד חָ מָ ס בְּ אִ ישׁ
ַל ֲע וֹת בּ ֹו סָ ָרה:
)יז( וְ עָ ְמדוּ ְשׁ ֵי הָ ֲא ִָשׁים אֲשֶׁ ר לָהֶ ם הָ ִריב
)א( כִּ י יִהְ יֶה ִריב בֵּ ין ֲא ִָשׁים
לִ פְ ֵי ה'
לִ פְ ֵי הַ ֹכּ ֲה ִים וְ הַ שֹּׁפְ ִטים אֲשֶׁ ר יִהְ יוּ בַּ יּ ִָמים
וְ ִגְּ שׁוּ אֶ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ט וּשְׁ פָ טוּם
הָ הֵ ם:
וְ הִ צְ ִדּיקוּ אֶ ת הַ צַּ ִדּיק וְ הִ ְר ִשׁיעוּ אֶ ת הָ רָ שָׁ ע) :יח( וְ דָ ְרשׁוּ הַ שֹּׁפְ טִ ים הֵ יטֵ ב
וְ הִ נֵּה עֵ ד שֶׁ קֶ ר הָ עֵ ד
אָחיו:
)ב( וְ הָ יָה אִ ם בִּ ן הַ כּוֹת הָ ָרשָׁ ע וְ הִ פִּ יל ֹו שֶׁ קֶ ר עָ ָה בְ ִ
הַ שֹּׁפֵ ט וְ הִ כָּהוּ לְ פָ ָיו כְּ ֵדי ִר ְשׁעָ ת ֹו בְּ ִמסְ ָפּר) :יט( ַוע ֲִשׂיתֶ ם ל ֹו ַכּאֲשֶׁ ר זָמַ ם ַלעֲשׂוֹת
אָחיו
לְ ִ

 4הביטוי 'רמז ל '...משמש בדרך כלל להבאת אסמכתאות מקראיות לדי ים שאי ם מפורשים בתורה ,ולכן
בצדק מקשה על כך הגמרא .עם זאת ,לעתים מובאים רמזים גם לדי י דאורייתא ,ובמקרים כאלו הגמרא
מגיהה ,כפי שהיא עושה אצל ו )ראה יבמות ד ע"ב ,חולין מב ע"א( .במסגרת מאמר זה אין בכוו תי ל סות
ולשחזר מה כוו תו המקורית של עולא .עם זאת ,א י סבור שבמקרה זה ,ובש י המקרים האחרים שהובאו,
מדובר בדין שחז"ל הבי ו באופן מחודש ,והיה צורך ב'רמז' מהמקרא לכך .אחרי שהפרש ות החז"לית
השתרשה כל כך ,או כחלק מהשרשרתה ,התייתר הצורך ברמז ,והדבר מצא כבר בפשטי המקראות.
 5כמו בכל פרשיה ,ובמיוחד ב אום המצוות שבספר דברים ,יש ן הקבלות מקראיות רבות מאד בין פרשיות
אלו לפרשיות אחרות .ברצו י לעסוק במובן מצומצם ביותר של הדין ,ולכן אין בכוו תי להתייחס למקבילות
כולן.
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וּבִ עַ ְרתָּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ :
אַרבָּ עִ ים ַיכֶּנּוּ א יֹסִ יף
)ג( ְ
אָרים י ְִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ
)כ( וְ הַ נּ ְִשׁ ִ
וְ א יֹסִ פוּ ַלעֲשׂוֹת עוֹד כַּדָּ בָ ר הָ רָ ע הַ זֶּה
פֶּ ן יֹסִ יף לְ הַ כֹּת ֹו עַ ל אֵ לֶּה מַ כָּה רַ בָּ ה וְ ְִקלָה בְּ ִק ְרבֶּ :
)כא( וְ א תָ חוֹס עֵ י ֶ
אָחִ י לְ עֵ י ֶי :
ֶפֶ שׁ בְּ ֶפֶ שׁ עַ יִן בְּ עַ יִן שֵׁ ן בְּ שֵׁ ן יָד בְּ יָד ֶרגֶל
בְּ רָ גֶל:
קריאה של שתי פרשיות אלו זו לצד זו פוקחת את העי יים להתבו ות חדשה על שתי
הפרשיות 6.בתחילה אעסוק במשותף בי יהן ,ולאחר מכן אראה כיצד זיקה זו מאירה את
דין עדים זוממים ,וכיצד את דין מכות.

במבט ראשון ,כקוראים מודר יים )במובן הזה גם חז"ל מודר יים( ראות הסיטואציות
בשתי הפרשות שו ות למדי .בפרשת המכות מדובר על ריב בין א שים ,שכ ראה
התקוטטו או הסתכסכו ,ואילו בפרשת עדים זוממים מדובר על עד )עדים?( שבא להעיד
עדות שקר במשפט גד אדם אחר .אך הביטוי החשוב 'ריב' חוזר בשתי הפרשיות,
ולכאורה מתייחס לסיטואציות באופן דומה 7.קריאה פשוטה של הדברים תעלה כי
המקרה בו עד מעיד גד אדם אחר מתואר כ'ריב בין א שים' 8 .ב יגוד לתפיסה
המודר ית ,בה המשפט מת הל בין תובע ל תבע )או במשפט פלילי :בין המדי ה
ל אשם( ,והעד הוא ' ייטרלי' ,בתפיסה המקראית העד הוא שותף פעיל ומעורב במשפט
באופן אישי .למעשה ,הוא זה ש'רב' עם ה אשם .בכמה די ים א ו מוצאים את העדים
אף כמוציאים לפועל של גזר הדין" ,יד העדים תהיה בו בראשו ה להמיתו"9.
ראה שלמלה 'עד' עצמה יש משמעות רחבה יותר בשפה המקראית .העדות המקראית
טומ ת בחובה משמעות של התראה ותוכחה .הקב"ה מעיד בעם שלא יעלה להר סי י
)שמות יט ,כג( ,את בעליו של שור גח מעידים שישמור על שורו )שמות כא ,כט( וספר
 6עיקר טע ה זו ,ומה שיעלה מתוכה ,כבר אמרה על ידי ש"י פרידמן' ,לא הרגו הרגים הרגו אין הרגים:
משפח או משפט ,סידרא כ ,עמ' .194-171
 7לזיהוי 'ש י הא שים אשר להם הריב' הוצעו על ידי פרש י המקרא פרש ויות שו ות .רש"י )בעקבות חז"ל(
פירש ש'ש י הא שים' מתייחס לעדים ,ואילו 'אשר להם הריב' לבעלי הדין .מלבד הקושי שבפיצול הביטוי
לש ים ,יש להזכיר כי בעלי הדין לא הוזכרו בפרשיה זו בשום מקום אחר .דיון וסף ראה אצל פרידמן )לעיל
הערה .(6
 8המלה 'ריב' מופיעה במקרא פעמים רבות ,ראה למשל את ההופעה הבאה )דברים יז ,ח-ט(" :כִּ י ִי ָפּלֵא ִממְּ
ָדבָ ר ל ִַמּ ְשׁפָּ ט בֵּ ין ָדּם לְ ָדם בֵּ ין ִדּין לְ ִדין וּבֵ ין ֶגַע ָל ֶגַע ִדּבְ ֵרי ִריבֹת בִּ ְשׁעָ ֶרי וְ קַ ְמתָּ וְ עָ לִ יתָ אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר יִבְ חַ ר
ה' ֱא -הֶ י בּוֹ :וּבָ אתָ אֶ ל הַ כֹּ ֲה ִים הַ לְ וִ יִּ ם וְ אֶ ל הַ שֹּׁפֵ ט אֲשֶׁ ר י ְִהיֶה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וְ ָד ַר ְשׁתָּ וְ ִהגִּ ידוּ לְ אֵ ת ְדּבַ ר
הַ מִּ ְשׁפָּ ט".
 9דברים יז ,ז .וראה גם פרשיית המדיח בדברים יג ,ט-יב.
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התורה ,השמים והארץ משמשים כעדים בישראל )דברים לא ,כו-כח( .ירמיהו )יא ,ז(
מזהיר את ישראל" :כִּ י הָ עֵ ד הַ עִ דֹתִ י בַּ אֲבוֹתֵ יכֶם בְּ יוֹם הַ עֲלוֹתִ י אוֹתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ רַ יִם וְ עַ ד
הַ יּוֹם הַ זֶּה הַ ְשׁ ֵכּם וְ הָ עֵ ד לֵאמֹ ר ִשׁ ְמעוּ בְּ קוֹלִ י" .את השיא יתן למצוא אצל חמיה )יג ,כא(
ה לחם את מלחמות השבת" :וָאָעִ ידָ ה בָ הֶ ם ָואֹ ְמ ָרה ֲאלֵיהֶ ם מַ דּוּעַ אַ תֶּ ם ֵל ִים ֶגֶד הַ חוֹמָ ה
אִ ם תִּ ְשׁ וּ יָד אֶ ְשׁלַח בָּ כֶם ִמן הָ עֵ ת הַ הִ יא א בָ אוּ בַּ שַּׁ בָּ ת" .אלו דוגמאות מספר ויש כמוהן
רבות ,בהן עדות היא יותר מאשר סיפור דברים כהוויתם.
העד שמעיד 'באיש' לא בא רק כדי לדווח על מעשיו ממקום ייטרלי ,הוא בא כדי
להוכיח אותו ו"לריב" איתו 10.תפיסה כזו קשורה ככל ה ראה בראיה של העם כמעין
קהילה 'כתתית' ,בה יש אחריות לכל אחד על מעשי הש י .אחריות זו לא כוללת רק
חובת תוכחה )"הוכח תוכיח את עמיתך"( אלא גם יישום מעשי שלה – עדות וע ישה11.
במילה 'ריב' יש יותר מזה :העד מעורב באופן אישי .במובן מסוים העוון עשה גדו,
גם אם זה עוון שבין אדם למקום )"לכל עוון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא"(.
המוטיבציה של העד לא ובעת רק מ אמ ות עיוורת לחוק ,ולא מכפיה ,אלא מתוך
הזדהות עם החוק והיותו פגע מהפשע12.
כך בכל עדות ,וביותר בעדות עד זומם שמעיד על אירוע שכלל לא קרה .עדות כזאת
ובעת בוודאי מ'ריב' בין העד הרשע לבין ה אשם ,שגורם לעד ל סות ולהרוג אותו
בערמה 13.מובן שאין השופטים יודעים בתחילה האם העד שלפ יהם זומם או לא ,אך
המשפט בבסיסו דומה .גם כאן מדובר בעד התוקף את חבירו מתוך מעורבות אישית
ְהוּדה וָאֹ ְמ ָרה לָהֶ ם מָ ה הַ דָּ בָ ר הָ ָרע הַ זֶּה אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם
ָאָריבָה אֵ ת חֹ ֵרי י ָ
 10ראה הפסוק המקביל ב חמיה )יג ,יז(" :ו ִ
וּמחַ לְּ לִ ים אֶ ת יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת".
עֹ ִשׂים ְ
 11ראה א' שמש' ,עדות ,תוכחה והתראה :עיון משוה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל' ,תרביץ סו ,עמ'
.168-149
 12יתן לראות זאת לגבי השומעים את 'ברכת השם' :ויקרא כד ,יג-ידַ " :ויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל מֹ שֶׁ ה לֵּאמֹ ר :הוֹצֵ א אֶ ת
סָמכוּ כָל הַ שֹּׁמְ עִ ים אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַל רֹאשׁ ֹו וְ ָרגְ מוּ אֹ ת ֹו כָּל הָ עֵ ָדה" ,וביותר בהירות
הַ ְמקַ לֵּל אֶ ל ִמחוּץ לַמַּ ֲח ֶה וְ ְ
בסיפור רבשקה )מל"ב יח-יט( ובסיפור מגילת ירמיהו )ירמיהו לו( .בש י אלו השומעים מרגישים צורך
לקרוע בגדיהם ולמחות )אם ביכולתם( במבזים את השם .מע יין לציין שגם בסיפור בות האשמה ש תפלה
עליו בידי עדי השקר היתה ברכת א-להים .ייתכן שבבסיס כל 'עדות' באיש עומדת ההב ה שעבירה בזדון
וּמן הַ גֵּר אֶ ת ה' הוּא
היא 'גידוף' של הקב"ה )במדבר טו ,ל-לא :וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲשֶׁ ר תַּ עֲשֶׂ ה בְּ יָד ָרמָ ה ִמן הָ אֶ זְ ָרח ִ
ְמג ֵַדּף ...כִּ י ְדבַ ר ה' בָּ זָה וְ אֶ ת ִמצְ וָת ֹו הֵ פַ ר ("...ושהשומע גידוף כזה פגע באופן אישי ,ולכן מוחה ומע יש את
העושה זאת .לחילופין ,באופן פחות זוהר ,יתן לומר שמחובתו של השומע "להלשין" כדי לבדל עצמו
מהמעשה ,ולהראות שהוא לא מסכים איתו .ייתכן שיש בכך פירוש לציווי )ויקרא ה ,א(" :וְ ֶפֶ שׁ כִּ י תֶ חֱטָ א
וְ שָׁ ְמעָ ה קוֹל אָלָה וְ הוּא עֵ ד א ֹו ָראָה א ֹו י ָָדע אִ ם לוֹא יַגִּ יד וְ ָשָׂ א ֲע ֹו ֹו".
ראה א' צורף ,מעדים לעדות ומראיה לרשות שופטת ,מעגלים ח ,עמ'  .90-67א ו מסכימים בחלוקות
הבסיסיות ,אך בגוף הדברים תתי הסבר שו ה מעט לתופעה.
 13ואולי כאן קיימת הזיקה שבין העדים הזוממים לבין הרוצח בשגגה .אלו שתי שיטות להרוג אדם שלא
בדרך הרגילה ,ול סות לחמוק מעו ש .כך רמז מסמיכות הפרשיות בדברים יט .במובן זה משתמשים די י
מסכת מכות בעולם מושגי אחד .יתן לראות הדגמה של מעשה כזה בספר החיצו י 'מעשה שוש ה' .זהו פתח
למשמעות מסוימת לזיקה שבין שלשת פרקי המסכת.
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ומאשימו בעוון .גם השופטים יודעים זאת וע יי ם להכריע מי ה'צדיק' ומי ה'רשע'.
משמעות הדבר היא שבכל עמידה לדין תמיד יהיה רשע ,שהרי אם יכריעו השופטים
שה אשם חף מפשע ,הרי שהעד ,הצד הש י ,הוא האשם ועליו להיע ש .במובן זה,
הפער בין הדין הפלילי לדין האזרחי מצטמצם מאד ,ומוגדר בעיקר לפי צורת העו ש
)די י ממו ות /פשות( 14או לפי ההרכב המשפטי )שלשה/עשרים ושלשה /שבעים
ואחד( ולא לפי התובע או מהות התביעה.
התפיסה לפיה העד וה אשם הם 'ש י הא שים אשר להם הריב' יכולה להסביר מדוע
לעד הזומם יֵעשה כאשר זמם .כאשר אדם מאשים את חבירו בעבירה הוא קובע את
ה"סכום" עליו ערך המשפט ,הזוכה "יקבל" את הסכום 15,ומדובר במשחק סכום אפס.
תפיסה זו פוצה במשפטי המזרח הקדום 16ו יתן להסביר את ההיגיון העומד מאחוריה
בכמה דרכים .ייתכן שמדובר באמצעי הרתעה יעיל כ גד עדות שקר – המעיד מסתכן
ב פשו .לצד זאת ,עדות שקר על מעשה מסוים שקולה ממש כעשייתו ,ועו שה קבע על
פי ה דון במשפט.
אם אכן כך ,שתי הפרשות עוסקות במקרים דומים :ש ים באים לריב ,וממילא אחד
מעיד בש י )או כל אחד מעיד בחבירו( והשופטים מחליטים במי לתת אמון .מה אפוא
ההבדל בין הפרשות ,ומדוע באחת מהן עו שו של הרשע הוא מכות ובש י "כאשר
זמם"? כאן פתח פתח לאפשרויות שו ות .הגמרא שהוזכרה לעיל פירשה שההבדל הוא
בשאלת היכולת לקיים "כאשר זמם" ,כאשר אין יכולת כזאת ,מקבל הרשע 17מכות.
אפשרות אחרת היא שההבדל הוא בסוג המשפט )בעדים זוממים מופיע בפירוש " ֶפֶ שׁ
בְּ ֶפֶ שׁ עַ יִן בְּ עַ יִן שֵׁ ן בְּ שֵׁ ן יָד בְּ יָד רֶ גֶל בְּ ָר ֶגל" ואילו בדין מכות מדובר אולי על משפט
שעיקרו ממו י או שאין לו השלכות גופ יות( ,בחומרת מעשהו של העד )'עד חמס'

 14ראה שמכאן מגיעה הבעייתיות של הכ סת 'די י מכות' לחלוקה הבי ארית ממו ות /פשות )ראה מש ה
ס הדרין א ,ב ,אבל בכתבי היד של סדר המש ה המחלוקת לא מצאת ואכמ"ל( .ע יי ים וספים ה ידו ים
בבית המשפט )מש ה ס הדרין שם וכן ברחבי הש"ס( לא חלקים בצורה זו ,ולא ברור האם חלוקה זו באמת
יסודית כל כך.
 15בתרבויות עתיקות לעתים זכה המאשים ברכושו של ה אשם )גם בדין פלילי( ,אז התמו ה מושלמת ממש.
ייתכן שמעין תמו ה זו משתקפת בסיפור ציבא ומפיבשת )שמ"ב טז ,ו-יט( ,אבל ייתכן ששם המ יעים
אחרים.
 16ראה לאורך מ' מלול ,קובצי הדי ים ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום ,חיפה תש"ע .למשל
בחוקי חמרבי ) 4-3שם עמ'  .3" :(111-110כי יקום איש במשפט לע ות עדות סרה ,אך את הדבר אשר דיבר
לא הוכיח ,אם הדין ההוא דין פשות הוא -מות יומת האיש ההוא .4 .אם לעדות של דגן או כסף יקום -ו שא
את עוון הדין ההוא".
עם זאת ,מערכת משפט כזאת היא פתח גם להרבה מעשי אי-צדק ,ומובן מדוע החוק לא שאר כך בתקופה
המודר ית.
 17עד השקר מכו ה רשע גם בפסוק וסף )שמות כג ,א(" :אַל תָּ שֶׁ ת י ְָד עִ ם רָ שָׁ ע לִ ְהיֹת עֵד חָ מָ ס".
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ש'עו ה סרה' לעומת סתם 'רשע' (18או בהדדיות )האם מדובר ב'ריב' בו כל אחד מאשים
את הש י או בהאשמה של צד אחד וכפירת הש י( וכד'.
יוצא מדברי ו שאין הבדל בין הכחשה להזמה .אם הדיי ים הכריעו לרעת העד העו ש
מוטל עליו ,בלי קשר לשאלה מאיזו סיבה הוכרע שהוא הרשע .אכן ראה שהיתה שיטה
קדומה כזו 19,אך אצל חז"ל ,על כל פ ים ,ברור שיש צורך דווקא בהזמה.

הקול המרכזי בספרות חז"ל מבטא הב ה אחרת של הפרשיות .חז"ל ראו את העדים
)בכלל ,ואת הזוממים בפרט( כצד שלישי בדיון .מעבר לתובע ול אשם יש עדים
שמטרתם בירור העובדות 20.עדים זוממים הם עדים שהובאו על ידי התובע ,ובאו עדים
אחרים שהעידו "עמ ו הייתם" באותו היום .הדין הוא דווקא במקרה כזה )'הזמה'( ולא
במקרה שהעדים תפסו בשקר סתם כך )'הכחשה'( ואפילו לא במקרה בו מצא
שהרוצח או ה רצח היו עם העדים המכחישים באותו זמן.
מעבר להסברים היסטוריים כאלו ואחרים ,ראה שהדבר מבטא שי וי עומק מהותי
בתפיסת המשפט ובתפיסת מעורבותו של אדם ב וגע למצוותיו של חברו .בעולמם של
חז"ל העדים אי ם צד במשפט ,ואי ם "מרוויחים" ממ ו .יתר על כן ,הם תו ים בסכ ה
גדולה ,שמא "דמו ודם זרעיותיו תלויים בו עד סוף כל העולם" 21.העדים עשויים

 18פרש ות אחרת להבדל זה ראה אצל א' שמש וש' אה ,עדים זוממים :לתולדותיה של פרש ות הלכתית
קדומה ,מגילות יא ,עמ' .315-293
 19ה שקה )לעיל הערה  (3מראה כיצד התפיסה הקדומה חילקה בין הזמה להכחשה ב וגע לשאלה האם
העדים יכולים לטעון שטעו בזיהוי )במקרה של הכחשה( או לא )הזמה( .לטע תו ,עצם ההכרעה ב אמ ותם
של העדים שע ה על סברות השופטים )ללא הכלל 'תרי כמאה'( .הסבר זה מסיר את הבירור בדבר
הזמה/הכחשה משאלות היסוד של די י זוממים אל עבר הטיעו ים לעו ש.
 20ועדיין ותר זכר לתפיסה השו ה של העדים ,בדמות חובת ההתראה .ראה למשל תוספתא ס הדרין" :בין
שהתרו בו כל עדיו ובין שהתרו בו מקצת עדיו חייב .ור' יוסי פוטר עד שהתרו בו כל עדיו .ש ' "על פי ש ים
עדים או שלשה עדים" .עד שיהו )ש י( פי ש י עדים מתרין בו כאחד .ומודים החכמים לר' יוסי שאם התרה
בו הראשון והלך לו .הש י והלך לו .שהוא פטור".
סוגיות הגמרא בדף ה ע"ב -ו ע"ב משתדלות למחוק זכר זה .את המש יות היוצרות זיקה בין העדים כבר
בשלב ראיית המעשה ,מתאמצים אמוראי בבל )ורבא בראשם( להדחיק ,ולהעלות את התפיסה שתפקיד
העדים מתחיל בבית הדין .לגבי תהליך זה ראה מאמרו של א' צורף )לעיל הערה .(12
אגב כך יש להזכיר את ע יי ה של סוגיה זו ,שלא סקר במאמר זה .סוגיה זו ,העוסקת ב'צירוף עדים'
משמעותית מאד לשאלה של סיטואציות חברתיות .מתי חבורה )כת( קראת חבורה אחת ,מתי יתן לומר
שא שים שו ים כחו באותה סיטואציה ,ומתי ,אע"פ שכולם היו שם ,כל אחד כח בסיטואציה שו ה .יש כאן
פתחים רבים ואכמ"ל.
 21מש ה ס הדרין ד ,ה
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לשאול ,אם כן" ,מה ל ו ולצרה הזאת" 22או "מה ל ו לחייב בדמו של זה" ,והדיי ים
צריכים לשכ ע אותם בחשיבות תפקידם.
בעקבות שי וי זה ,דין עדים זוממים הפך להיות ע ישה על עדות שקר )'לא תע ה'( או
של הרתעה )'וה שארים ישמעו ויראו'( בלבד 23.עם זאת ,ברור שהתפיסה החז"לית
משמרת בתוכה גם שרידים מהתפיסה המקראית 24.השאלה הגדולה אודות 'הרגו אין
הרגים' עולה דווקא ב וגע לתפיסה החז"לית ,שהרי כאשר עשה מעשה על פיהם
העו ש וההתרעה מתבקשים יותר 25.בהגיון המקראי ,על כל פ ים ,ראה לי שהדברים
פשוטים יותר .דין עדים זוממים הוא חלק אי טגרלי מהדיון הראשון )ה'ריב'( ,ולא דין
פרד שמת הל בעקבות עבירת עדות שקר ,ועל כן אין להשיתו אחרי שהמשפט כבר
הוכרע .במובן זה ,דין 'הרגו אין הרגים' משמר תפיסה מקראית בסיסית26.
המעבר של חז"ל מהכחשה להזמה הוא למעשה מעבר עמוק יותר ובכיוון ההפוך
מהתפיסה המקראית .חז"ל הכריעו ששקרם של העדים יתברר בעזרת עדים אחרים.
מגמה זו היא חלק ממגמה רחבה אצל חז"ל ,לפיה דברים מתבררים בבית דין בעזרת
עדים ,גם במקום בו לכאורה יתן לעשות שימוש בראיות חומריות או סיבתיות 27.מרגע
 22מש ה ס הדרין שם ,אף בכתב יד קויפמן .המלה "זאת" אי ה קיימת בלשון חז"ל ,ובמקומה באה המלה
'זו' )ראה א' ב דוד ,לשון מקרא ולשון חכמים ,עמ'  (644ראה שלפ י ו שאילה מקראית )ראה ג' היי ימן,
שאילות מקראיות במש ה ,דברי הקו גרס העולמי למדעי היהדות תשכ"ט ,קובץ ב עמ'  (96-95מסיפור יוסף
אָחי וּ אֲשֶׁ ר ָר ִאי וּ צָ ַרת ַפְ שׁ ֹו
אָחיו אֲבָ ל אֲשֵׁ ִמים ֲא ְַח וּ עַ ל ִ
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל ִ
ואחיו )בראשית מב ,כא-כב(ַ " :ויּ ְ
בְּ ִה ְתחַ ְ ֹו אֵ לֵי וּ וְ א שָׁ מָ עְ וּ עַ ל כֵּן בָּאָה אֵ לֵי וּ הַ צָּרָ ה הַ זֹּאתַ :ויַּעַ ן ְראוּבֵ ן אֹ תָ ם לֵאמֹ ר הֲלוֹא אָמַ ְר ִתּי ֲאלֵיכֶם לֵאמֹ ר
אַל תֶּ חֶ ְטאוּ בַ ֶיּלֶד וְ א ְשׁמַ עְ תֶּ ם וְ גַם ָדּמ ֹו ִהנֵּה ְִד ָרשׁ" .בפרשיה מדובר על 'דרישת הדם' של ה הרג ,בעקבות
מעשה "עקיף" של ההורגים .יש דמיון רב בין מעשה זה לבין העדים בדי י פשות.
 23הגיון זה קיים כמובן כבר במקרא .כוו תי במאמר זה להציף את הרעיון ה פוץ פחות ,גם אם במחיר של
דחיקת הרעיו ות הפשוטים.
 24ההצגה הדיאכרו ית של הדברים – תפיסה מקראית שמתפתחת לתפיסה חז"לית  -וחה לי ,אך ברור ש יתן
לתאר גם יחס סי כרו י .ייתכן שהזרמים קיימים זה לצד זה ,כמחלוקת בין חכמים שו ים או אפילו אצל אותו
חכם עצמו .ייתכן שהחכם לא החזיק תמו ה מגובשת ומושלמת ,והתעסק דווקא בפרטים ,שלפעמים היו
סותרים.
 25ש' אה ,שתי פרשות שהן אחת :עיון במש ת מכות א ד-ו ובתלמוד שעליה ,טיעות לדוד ,ירושלים
תשס"ה ,עמ' קט-קכה .משחזר כי הלכה זו )'הרגו אין הרגים'( ולדה מתוך טעות בהב ה ,או מתוך עריכה
מאוחרת ,של סוגיית הגמרא .אם כן ,הקושיא מעיקרא ליתא ,וההסבר שבמאמר לא כל שכן .עדיין יש לומר
שמבחי ה פ ומ ולוגית ,הצדקת דין כזה )גם אם לא תולדתו ההיסטורית( יכולה ל בוע מתפיסתה כזו של דין
עדים זוממים.
 26לפי פרידמן )לעיל הערה  (6השימור עשה בכוו ה ,למטרת צמצום יישומו המעשי של דין הזמה .א י
אי י משוכ ע שקיימת מגמה בולטת של צמצום בדין עדים זוממים )שלא כמו בן סורר ומורה למשל( אך
ייתכן שהדבר כך.
 27דוגמאות :גו ב איש ומכרו )מכילתא דר"י פרשה ה( ,ג ב )מכילתא דר"י פרשה יג( ,בא במחתרת )מכילתא
דרשב"י פכ"ב פ"א( ,עיר ה דחת )ספרי דברים פיסקה צב( מוציא שם רע )ספרי דברים פיסקה רלז( .ועוד
רבים.
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שהראיה היחידה הקבילה היא עדים ,יש למצוא את הדרך בה עדים יכולים להעיד על
זממם של העדים האחרים .מכאן יתן אולי להבין את החילוק בין הכחשה להזמה ,עיקר
ההבדל עוץ בשאלה למה מתייחסת עדותם של המזימים – לעצמו של אירוע או
למעשה העדים הזוממים .לפי חז"ל ,הדיון על קבילותם של העדים פרד מהדיון אודות
האירוע עצמו.

תשומת הלב לזיקה בין שתי הפרשיות ,מכות ועדים זוממים ,משליכה לא רק על הב ת
מוסד העדות ,אלא גם על הב ת מוסד המכות .כל המעיין ביחס שבין פרשת המכות
במקרא לבין פרש ותה בתורה שבע"פ תמה כיצד הגיעו חז"ל למסק ה שכל עוברים
לאוים לוקים 28.ייתכן שפתח לדבר מצא בזיקה בין הפרשיות" .ריב בין א שים" הוא
סיטואציה בה צד אחד מאשים את חבירו בעבירה כלפיו )או שש יהם מאשימים זה את
זה( .ממילא הוא כולל בתוכו גם את ההאשמות ה"פליליות" ,עבירות שעו ש בצדן.
המעבר בין מהלך זה לבין מכות כעו ש לעוברי לאוים אי ו כה פשוט ,אבל הבסיס בו
יש 'ריב' בין א שים שמר.
לדעתי יש כאן פתח לרובד וסף .בלימוד מסכת מכות עולה שאלת עומק כללית – מדוע
מעיד אדם על חבירו שעבר עבירה? מה לעד ולעבודת ה' של ה אשם? יש ם די ים
הקשורים ב זק ישיר או עקיף לעדים ,כדוגמת רצח או פשעים הפוגעים בבטחון
החברה ,אך מאיזו סיבה אדם יעיד על חברו שגילח את זק ו בתער ,או שאכל חזיר?
דומה ש שאר כאן שריד לתפיסה בה ישראל "ערבים" זה לזה ,לא רק בע יי י העולם
הזה אלא גם בע יי י העולם הבא .עבירה של אחד פוגעת באחר ,ופוגעת בקיומה
הבסיסי של עדת ישראל .מצד אחר ,העד דואג לעולמו של חבירו ,ומבקש להחזירו
למוטב ,ההכאה היא דרך לגרום לו לחזור לתלם" - 29משלקה הרי הוא כאחיך"30.

 28לדיון רחב ראה אצל א' שמש ,עו ש המלקות במקורות הת איים ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור
לפילוספיה ,רמת גן ,תש "ד .וכן בספרו עו שים וחטאים מן המקרא לספרות חז"ל ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 96-
.57
 29משלי כג ,יג-יד :אַל ִתּ ְמ ַע ִמנַּעַ ר מוּסָ ר כִּ י תַ כֶּנּוּ בַ שֵּׁ בֶ ט א יָמוּת .אַ תָּ ה בַּ שֵּׁ בֶ ט תַּ כֶּנּוּ וְ ַפְ שׁ ֹו ִמ ְשּׁאוֹל תַּ צִּ יל.
במקרים מסויימים ראה שחז"ל ביקשו "ל טרל" את מעורבותו של העד ,ולהפוך את הסיפור לכזה שבין
החוטא לבין התורה )כתב האישום( .יתן לזהות מגמה כזאת ברחבי פרק שלישי בבבלי ,בו כלל הסוגיות
מש ות את הדגש מעשיית מעשה אסור אל עבר הת גשות עם פסוקי התורה .שיא הפיתוח של רעיון זה הוא
בהלכה שקיים איסור אחד )אכילת מלה( שטומן בחובו חמישה לאוים )מכות טז ע"ב( .המלקות אי ן על
האיסור ,אלא על הפסוקים .לדעתי זה הפרוייקט המרכזי של הבבלי בפרק זה ,אבל אין כאן מקום להאריך
בזה.
 30מש ה מכות ג ,טו
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כשהעד לא זומם ,הוא מבקש את טובת חבירו ,מבקש להשיבו לתלם .השימוש בכלי זה
לרעה הוא חמור ביותר ,ודורש לעשות את אותו הדבר כלפי העד הזומם .תרגום של
הדברים לחווית החיים בה א ו חיים דורש כמה התאמות .אי ו אוהבים להתערב זה לזה
ביחסים עם הקב"ה ,ובטח שלא לתת מכות.
לגבי המכות ראה שהדבר מצא כבר בת "ך עצמו .על מלך המשיח אמר )ישעיהו א,
אָרץ וְ הִ כָּה אֶ רֶ ץ בְּ שֵׁ בֶ ט פִּ יו וּבְ רוּחַ ְשׂפָ תָ יו
ד(" :וְ שָׁ פַ ט בְּ צֶ ֶדק דַּ לִּ ים וְ הוֹכִ יחַ בְּ ִמישׁוֹר לְ עַ ְ ֵוי ֶ
י ִָמית רָ שָׁ ע" .המכות יכולות להיות בפה ולא בידיים ,תוכחה של גאולה לא כוללת
אלימות .אבל מה לגבי עצם הע יין ,להיות עד בחברו ,להתערב?
אולי מחיבור של ש י הפרקים אפשר ללמוד איך ל הל "ריב" .כשראיתי בחבירי דבר
שמפריע לי ,או שא י סבור שמפריע לו או לחברה בה א ו מצאים – מה עלי לעשות?
ראה שבשלב ראשון יש להבין שא י לא בא ממקום ' ייטרלי' ,א י מעורב בזה רגשית,
וא י בא עם 'עצמי' פתוח .מרגע שהחלטתי שהדבר מפריע לי ,ושא י מעו יין 'להעיד'
בחבר ,א ח ו הופכים ל'ש י א שים' ,ש י ו עומדים באותו המקום .התהליך אליו א ח ו
כ סים הוא תהליך בירור פ ימי ,מי הרשע ומי הצדיק ,וכלל לא בטוח שא י אצא משם
צדיק .אחרי שהבירור יסתיים ,ה'רשע' שבי י ו ילקה )לא יותר מארבעים( .ו'משלקה
הרי הוא כאחיך' – כוו ת המלקות להיטיב.
לאורך כל התהליך צריך לצלצל באוז י העד החשש שמא הוא עצמו עד חמס ,שמא הוא
לא בא ממקום קי וכן .במקרה כזה ,יש סיכוי רב שהשקר שלו יתגלה ,ומה שהוא חשב
לעשות לחברו יקרה לו.
דומה שתהליך כזה מתואר בסיפור הבא:
אמר ר' עקיבא :העבודה! אם יש בדור הזה יודע היאך מוכיחים.
אמר רבי יוח ן בן ורי :מעיד י עלי שמים וארץ שיותר מארבעה
וחמשה פעמים לקה עקיבא על ידי לפ י רבן גמליאל שהייתי קובל
לו עליו ,וכל כך הייתי יודע שהיה מוסיף לי אהבה.
ספרא קדושים פרשה ב ומקבילות

בסוגיית הפתיחה של פרק 'אלו הן הלוקין' )מכות יג ע"ב( הגמרא מביאה את מחלוקת
ר' עקיבא ור' ישמעאל לגבי דין מלקות:
אחד חייבי כרתות ואחד חייבי מיתות בית דין יש ו בכלל מלקות
ארבעים ,דברי רבי ישמעאל
ר' עקיבא אומר :חייבי כריתות יש ו בכלל מלקות ארבעים ,שאם
עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להן .חייבי מיתות ב"ד אי ו
בכלל מלקות ארבעים ,שאם עשו תשובה אין ב"ד של מטה מוחלין
להן.

ר' עקיבא ור' ישמעאל חלוקים האם דין מלקות חל גם במי שחטאו חייב אותו במיתת
בי"ד ,מוות המסור לידי אדם ,או רק במי שחויב בכרת המסור לשמיים .ר' ישמעאל
סבור שאכן כן ואילו ר' עקיבא מת גד לכך בטע ה שרק בדין השמים המסוגל להתהפך
לטובה על ידי תשובתו של האדם שייך דין מלקות .בחיוב מיתת בי"ד אין השפעה
לתשובתו של האדם על עו ש ש גזר עליו ,ולכן לא יתן להמירו במכות .ר' עקיבא טוען
לפיכך שבמקום שבו שייכת תשובה שייכות מלקות ,ותכליתן היא להביא את האדם אל
התשובה .מכות אלו דומות יותר למכות של האב המכה את ב ו – "יַסֵּ ר בִּ ְ וִ י ִיחֶ וְ יִתֵּ ן
מַ ע ֲַדנִּים לְ ַפְ שֶׁ "1.
שו ה דעתו של ר' ישמעאל שאי ו מזכיר את התשובה כפו קציה המשפיעה על דין
המלקות .את הטעם של ר' ישמעאל הגמרא תולה בפסוקים:
ִאם א ִת ְשׁמֹ ר לַעֲ שׂוֹת אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת הַ כְּ תוּבִ ים בַּ סֵּ פֶ ר
הַ זֶּה לְ י ְִראָה אֶ ת הַ ֵשּׁם הַ נִּ כְ בָּ ד וְ הַ נּו ָֹרא הַ זֶּה אֵ ת ה' אֱ  -הֶ י  :וְ ִהפְ לָא ה'
אֶ ת מַ כּ ְֹת וְ אֵ ת מַ כּוֹת ז ְַרעֶ מַ כּוֹת גְּ דֹלוֹת וְ ֶאֱ מָ וֹת וָ חֳ ָליִם ָרעִ ים
וְ ֶאֱ מָ ִ ים:
דברים כח ,ח -ט

* הדברים כתבו בהשראת ובעקבות הלימוד לפתיחת פרק שלישי עם ר' אלישיב.
 1משלי ,כט ,יז.
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ר' ישמעאל מדגיש את המילה 'כל' ואת המילים מהשדה הסמ טי של מכות :הפלאה,
שלוש פעמים 'מכות' ,וגם 'חלים רעים' .זהו פסוק ש אמר מ קודת מבטו של א-להים
המתקומם אל מול סטיית עמו מן הדרך וממהר לכלותם באש הק אה .לפיכך הוא בא
עמם בדין על 'כל' החטאים – ללא יוצא מן הכלל.
לש י סוגי המכות ,של ר' עקיבא מזה ור' ישמעאל מזה ,תייחס כ'דין קשה' ו'דין רך'.
הדין הקשה תכליתו להיפרע מהרשעים – אין בו התייחסות למצבו הרוח י של המוכה
אלא רצון ממוקד להשמיד את הרע שהוא ושא בקרבו .דין זה לא ועד לטובתו של
המוכה אלא למחיית הרוע הקיים בו ,ללא התחשבות בצרכיו וללא יסיון לשפר את
מעשיו .לעומת זאת הדין הרך הוא דין המגיע לטובת הבן המוכה – זהו דין שתכליתו
ה חת מעד ים .הוא מבטא אכפתיות ו יסיון לברר דרך לבן שהלך לאיבוד.
א י מרגיש שהיכולת לקבל את הדין מובילה לחסד גדול ואילו הבריחה מהדין מוליכה
אל זרועות הדין הקשה ,זאת מכיוון שאין חיים בלי דין .ככל שא י מקבל עליי יותר
די ים א י מצמצם את טווח הפעילות שלי וממילא מתאים אותו ליכולות הא ושיות שלי
– ההתמקדות הזו יוצרת חיים תמציתיים ,מכוו ים ומלוטשים יותר2.
כל אדם חי בתוך הקשר מסוים וחלים עליו כללים שאי ם מצאים בשליטתו ואף לא
בשטח המודע של הכרתו .החוקים האלו ראים בדמיו י כמו אדוות .המעגלים
החיצו יים הם החוקים החברתיים ,ה ימוסים וה ורמות – חוקים א ושיים ושרירותיים.
ככל שמתקרבים למרכז מתגלים חוקים פ ימיים וקמאיים יותר ויותר ,כמו הגבולות של
הישות שלי והיכולת להכיר בגבולות של ישויותיהם של א שים אחרים .חוסר ההכרה
של האדם בחוקים החלים עליו גוזר טרגדיה על החיים שלו כיוון שהוא מהלך כמו 'פיל
עיוור בח ות כלי חרסי ה' ואין לו מ וס מהת גשויות למכביר .דווקא כשהוא מוכן לקבל
את החוקים שחלים עליו ,והוא מפ ים אותם אל קרבו ,רק אז הוא מסוגל להלך ב חת
בתוך הח ות ולהתבו ן ביופי שקיים בה .על דרך זה ,חוסר היכולת לקבל את הדי ים
מו ע את הדעת – את היכולת של האדם לכוון את מעשיו בחכמה .על כרחו הוא בעט
אל זרועות הדין הקשה שמזכיר לו שוב ושוב שבין אם ירצה בכך ובין אם לא ,הוא
א ושי ולפיכך תלוי הקשר.
מעלתו של הדין הרך היא בכך שהוא מו ע מהבן את מאווייו הרעים ומביא אותו להכרת
הרצון הטוב .במקום הזה טמון הכשל שבחסד אי סופי .החסד הפשוט ,המבין וה'לא
כופה שום דבר' ואי ו מחייב שום דבר ,מסוגל לאפשר לילד ללכת אל תוך מסילת רכבת
דוהרת .ברגע שזה קורה החסד הופך להתעלמות וה יסיון 'לאפשר' – לגזירת מוות.

 2גם ערי המקלט הן בעי יי בצד מסוים דין כזה – 'מידי דתהוי ליה חיותא' ,עיר המקלט עושה כיוו ון מחדש
לאדם השוגג ,חסר הכוו ה ,שזה עצם פגמו.
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כִּ י כַּאֲ ֶשׁר י ֵֵרד הַ גּ ֶֶשׁם וְ הַ ֶשּׁלֶג ִמן הַ ָשּׁמַ יִם וְ ָשׁמָּ ה א יָשׁוּב כִּ י ִאם ִה ְרוָה
ידהּ וְ ִה ְצ ִמיחָ הּ וְ ַָתן ז ֶַרע ַלזּ ֵֹרעַ וְ לֶחֶ ם לָאֹ ֵכל :כֵּן י ְִהיֶה
אָרץ וְ הוֹלִ ָ
אֶ ת הָ ֶ
יקם כִּ י ִאם עָ ָשׂה אֶ ת אֲ ֶשׁר
ְדבָ ִרי אֲ ֶשׁר יֵצֵ א ִמפִּ י א יָשׁוּב אֵ לַי ֵר ָ
חָ פַ ְצ ִתּי וְ ִה ְצלִ יחַ אֲ ֶשׁר ְשׁל ְַח ִתּיו:

היזכרות בפסוקים אלו מישעיה ) ה ,י-יא( זורקת אותי להשוואת 'דברו' של ה' יתברך
לאותן מכות אב שתכליתן ה חת מעד ים .האם יש ה אפשרות להיכ ס לעומקו של הדין
ולהימצא מלוטש יותר? האם הדין הוא לפעמים דרך להתכוו ות? אולי כמו אותו
המלאך שמכה ומכה ואומר גדל3.
וג4.

המיצוי של דבר ה' ,הבאתו אל תכליתו ,והוצאתו מהכוח אל הפועל הם עיקר התע
הם היכולת לחיות חיים שיש בהם מיצוי מלא של הכוחות לרוחב ולעומק ,עם מגוון
יכולות בגוף וב פש .הדין המתוק מכ יס את החיים לאזור מלא בריחות טובים ולעמל
שמוליך באופן טבעי ו עים לתוצר מוגמר ,המ כיח את פאר היצירה.
בתפילה לה' שישלח ל ו די ים מתוקים ,ול ו ,ש דע להמתיק את הדי ים שכבר יש ם.
לסיום ,השיר-מלמול של הרב מ חם פרומן:
חביבי חיבב י
בייסורים חביבים
תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה

 3ראה בראשית רבה ,י ,ו
 4כמאמר השיר 'מה שמפחיד זה לא מוות ,מפחיד יותר לא לחיות' )טי בון בר ט ,תרגום :ד י אמיר(.

במאמר זה ארצה לתאר חלקים מן הלימוד של פרק 'אלו הן הגולין' במסכת מכות,
בעקבות הרוצח בשגגה וערי המקלט ,ובעקבות שלבי השגגה ,הגלות והכפרה ,ולהעביר
מעט מהתחושות והמחשבות שלימוד זה העלה1.
כפי שרומזת כותרת-המש ה ,יסיתי לאסוף במאמר חלקים מהמש יות ומהגמרות של
הפרק אל מהלך כללי ,מערכת-מושגים מסויימת ושדה-דיון שיש להם משמעות
בעבורי .בכך המאמר שומר על צורה מסויימת של לימוד2.
ארצה לפתוח בכמה מחשבות על השגגה ועל האופן בו היא חווית ,כפתיחת שער אל
לימוד זה.
במרכזו של הלימוד מצאית השגגה :השגגה המתארעת לפתע ,כשהיא מטילה את
כובדו ה וראי של מוות ושפיכת-דם .אירוע השגגה ,כמעין 'חור שחור' ,מעקם את
הזמן ,קוטע אותו ומייצר סביבו ת ועה רבה וצורות שו ות של סיון ִמשמוע –
התמודדות ,מע ה ,הסבר ו תי ת דין וחשבון .לימוד פרק 'אלו הן הגולין' ,המהווה
מערכת של סיו ות כאלו ,מזמין אות ו להיטלטל יחד איתו בין הכאוס השולט בחוויית
הטראומה ובין היכולת הא ושית לחוש הב ה וקוהר טיות.
השימוש במילה 'טראומה' בהתייחסות אל השגגה ,קשורה מבחי תי במוב ה המקורי
של מילה זו – פצע .השגגה כעצם האפשרות של האדם אפילו 'סתם לעשות טעות' ,גם
 1הלימוד התרחש לאורך זמן קיץ כולו ,במפגש עם לומדי בית-המדרש ובשיעורים השו ים .תודתי הרבה
לכולם על לימוד זה ,ממ ו שמחתי והופרתי מאוד ,ועל דבריהם שאולי מצאו את דרכם לחלקים שו ים
במאמר .בייחוד א י מודה לרב עם ,שמלבד ש תיים פלאות של לימוד איתו ,חלקים רבים במאמר צמחו
מתוך השיעורים איתו ובעקבות כיוו ים שו ים לקריאת הסוגיות שהוצעו בהם.
 2כ ראה שצורה זו של המאמר ,שבשלב מסויים כבר היה מאוחר מדי להחליפה ,גם גרמה ,בין השאר,
לבעיות מסויימות .המאמר צבר לפתע ,תוך כדי כתיבתו ,מספר רב של עמודים ופרקים .על כך וגם על סרבול
ואי-בהירות שלוקים חלקים רבים ממ ו – הת צלותי בפ י הקורא .מבחי תי המאמר והכתיבה שלו לוקים
בחסר ,ומשום שאין לי זמן ויכולת לשוב ולעבדו למאמר טוב יותר ,פשוט יותר וסבוך פחות ,אין לי אלא
לבקש אורך רוח וסלח ות אל מול פגמיו הרבים.
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כשלזו תוצאות וראות ,חושפת בפ יו את פגיעות האוטו ומיה שלו ,את חלקיות
השליטה שלו על עצמו .המעגל הסגור והבלתי-תלוי שהייתה זהותו העצמית פרץ,
ורכיבים חיצו יים של מקריות עשים לרכיבים הפ ימיים המרכיבים את מי שהוא.
מעתה השגגה ,התאו ה המקרית ש'קרתה' לו ,על תוצאותיה הבלתי ית ות לתיקון,
עשית ל'שלו' ,ומזוהה איתו .ממ ה הוא יברח ,י סה להתחמק מהכאב שבהכרה בה ,או
שאותה הוא ישא ויבקש להטמיע חזרה אל תוך מוב ותו שלו את עצמו.
מ גד ,היכולת 'להבין משהו' ,ובכללה – היכולת ללמוד מן החוויה ולחוות אותה באופן
סובייקטיבי ורפלקסיבי ,היכולת להשתמש בסמלים ,להרגיש בְ משמעות מתפתחת מתוך
האירועים – הריסתה של יכולת זו ,זוהי משמעותה של הטראומה .הרגע של ה'טעות'
יוצר שבר בהמשכיות-ההוויה של האדם ,ברצף הזמן בו צומחת היכרותו והזדהותו שלו
עם עצמו ,ומעתה שבר זה הי ו פצע בתוך המרקם של מה שהייתה זהותו השלמה
והמחוברת.
משום כך ,גם הלימוד ו סיו ותי ו להבין ,זקוקים להיות מלווים בידיעת גבולותיה של
הב ה זו .ההב ה הי ה "ארכה זמ ית בפ י הבלבול" .היא דומה יותר לפסיק מאשר
ל קודה ,בתוך המפגש המתמשך עם השגגה3.
הקדמה זו חשובה בעי י משום שה טייה להדחיק ,לשכוח ,לסגת אל אזורי-ידיעה
וחים ,הי ה סכ ה האורבת לכל סיון של ו להתייחס לחוויות מאזורי-הגבול הללו.
טייה זו מרחיקה מהאופק את החוויה הממשית של הטראומה ,וממילא העיסוק בה
מאבד מתוחלתו והתיאורים הופכים ו עשים חסרי-משמעות .א י מקווה כי במאמר זה
יהיה משהו מהכיוון של התמודדות אמיתית ,קרובת-חוויה ,עם השגגה.
א י מאמין כי מוכוו ות זו מתאימה לאופן בו פרק 'אלו הן הגולין' עצמו יגש אל הרוצח
בשגגה .את סיפורו של הרוצח בשגגה משרטט הפרק במתי ות :הוא אי ו ממהר
להאשימו ברצח וגם אי ו לפוטרו בקלות משגגתו .הוא מתאר את דרכו הארוכה של
הגולה ,הדורשת משך-זמן ומעבר-מקום ,מהשגגה אל הכפרה.

 ;"a momentary stay against confusion" 3מתוך :רוברט פרוסטThe Figure a Poem ' ,
 .'Makesתומס אוגדן מביא ציטוט זה בספרו "על אי-היכולת לחלום" ,ובאופ ים דומים מתאר כיצד
משמעות פשית מתפתחת ו חווית בתוך המפגש הא ליטי.

גלות שמעבר לאשמה | 49

אלו הן הגולין :ההורג פש בשגגה.
מש ה מכות ב ,א

זוהי הכותרת של חלקו הראשון של הפרק ,הכולל שלוש מש יות העוסקות בהגדרה
מיהו ה ידון לגלות.
השימוש במושג ה'גלות' כמושג המ חה ביחס לרוצח בשגגה ,ב וסף ללשון הכותרת
המאפיי ת גלות זו כעו ש 4,מציג הסתכלות שא ו כמעט ולא מוצאים במקראות.
פרשיות הרוצח בשגגה בתורה מתארות בעיקר את מ וסתו של הרוצח בשגגה מגואל
"דּם ִָקי" )דברים יט( ,או מי
הדם אל חסותה של עיר המקלט .הרוצח בשגגה הי ו ָ
ש"הָ ֱא -הִ ים אִ נָּה לְ יָדוֹ" )שמות כא( .כלומר ,המקראות אי ם שופטים אותו כאשם על
השגגה; הם דוחקים את השגגה אל מחוץ לתחום הא ושי ,כמקרה חסר-משמעות ,או
לחלופין כמקרה בעל משמעות אלוהית.
יצ ים של עמדה שיפוטית ביחס לשוגג אפשר אולי למצוא בספר במדבר )פרק לה(.
לאחר שהרוצח ס אל עיר המקלט )פס' ט-טו( ,ומתברר במשפט ה ערך )פס' כד( כי אין
לו דין מוות כרוצח במזיד )בהתבסס על החוקים המבחי ים בפס' טז-כג( ,מורה הכתוב
)שם כה(:
וְ ִה ִצּילוּ הָ עֵ דָ ה אֶ ת הָ רֹצֵ חַ ִמיַּד גֹּ אֵ ל הַ ָדּם
וְ הֵ ִשׁיבוּ אֹ ת ֹו הָ עֵ ָדה אֶ ל עִ יר ִמ ְקלָט ֹו אֲ ֶשׁר ָס ָשׁמָּ ה
וְ י ַָשׁב בָּ הּ עַ ד מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּדֹל אֲ ֶשׁר מָ ַשׁח אֹ ת ֹו ְבּ ֶשׁמֶ ן הַ קֹּדֶ שׁ.

אחרי שמציג ספר במדבר ,בדומה לשמות ודברים ,את עיר המקלט כחסות מגואל הדם,
הוא מציג אותה כבעלת הקשר וסף – כעיר לויים אליו מגלה העדה את הרוצח
בשגגה 5.החסות המשפטית שמע יקה העדה לשוגג הפכת לפטרו ות ואחריות עליו
 4תב ית זו של כותרת משמשת באופן קבוע במסכתות ס הדרין-מכות להצגת העו שים וה ידו ים בהם .כך
לדוגמה" :אלו הן ה סקלין"" ,ואלו הן ה שרפין"" ,ואלו הן ה הרגים"" ,אלו הן ה ח קין"" ,ואלו הן
הלוקין" .יתן להתלבט האם כל כותרות אלו מצביעות על עו שים בעלי תוקף שווה ,שהרי א ו מוצאים
שימוש בתב ית זו גם לדברים שאי ם עו שים ממש ,דוגמת "ואלו הן שמצילין אותן ב פשן" ו"אלו שאין
להם חלק לעולם הבא" .אך בכל אופן ,גם שם שימוש זה מציע לראות די ים אלו כקרובים וכ מצאים על
אותו הרצף יחד עם עו שי ארבע מיתות בי"ד הפורמליים.
 5הקשרם של ערי-המקלט כערי לויים מגיע מפרשייה זו בספר במדבר ,פרשייה המגיעה בעקבות ההוראה
לתת מתוך חלת השבטים ערי-מגרש ללויים )לה ,א-ח( .הכתוב מורה לתת ארבעים ושמו ה ערים ומתוכם
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ועל שגגתו .הרצח בשגגה מהווה התפרצות המערערת את המרחב המשותף ,וכמו
בצרעת ,בטומאה או בסוטה ,את הערעור המטאפיזי מביאים אל סמכותו של הכהן6.
אך אולי חשוב יותר :הבאתו של הרוצח בשגגה אל מקום הכהן כרוכה בתפיסה כי
שפיכת הדם מטמאת את קדושת הארץ – עליה אחראי הכהן .וכך חתמת פרשיה זו:
כִּ י בְ ִעיר ִמ ְקלָט ֹו י ֵֵשׁב עַ ד מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּדֹל
וְ אַחֲ ֵרי מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּדֹל יָשׁוּב הָ רֹצֵ חַ אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ חֻ זָּת ֹו )(...
אָרץ אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם בָּ הּ כִּ י הַ ָדּם הוּא יַחֲ ִ יף אֶ ת הָ אָ ֶרץ
וְ א ַתחֲ ִ יפוּ אֶ ת הָ ֶ
ָאָרץ א ְיכֻפַּ ר ל ַָדּם אֲ ֶשׁר שֻׁ פַּ בָּ הּ כִּ י ִאם בְּ ַדם שֹׁפְ כוֹ.
וְ ל ֶ
שׁכֵן בְּ ת ֹוכָהּ
אָרץ אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם י ְֹשׁבִ ים בָּ הּ אֲ ֶשׁר אֲ ִ י ֹ
וְ א ְתטַ מֵּ א אֶ ת הָ ֶ
שׁכֵן בְּ ת ֹו בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל.
כִּ י אֲ ִ י ה' ֹ
שם ,כח; לג-לד

מעט מתודעות אלו – הקושרות בין שפיכות הדם והשגגה ובין הארץ והמקום – דמה
ש יתן לחוש בין שורותיה של המש ה החותמת את פרק המש יות הקודם ,אולי
כשרשור לקראת פרק 'אלו הן הגולין':
מי ש גמר די ו וברח ,ובא לפ י אותו בית דין – אין סותרים את
די ו.
כל מקום שיעמדו ש ים ויאמרו 'מעידין א ו באיש פלו י ש גמר
די ו בבית דין של פלו י ,ופלו י ופלו י עדיו' – הרי זה יהרג.
ס הדרין והגת בארץ ובחוצה לארץ.
ס הדרין ההורגת אחד בשבוע קראת חובל ית.
רבי אליעזר בן עזריה אומר :אחד לשבעים ש ה.
רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים :אילו היי ו בס הדרין לא הרג
אדם מעולם.
רבן שמעון בן גמליאל אומר :אף הן מרבין שופכי דמים בישראל7.
ששה ערי מקלט" :וְ אֵ ת הֶ עָ ִרים אֲשֶׁ ר ִתּ ְתּ וּ לַלְ וִ יִּ ם אֵ ת שֵׁ שׁ עָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָט אֲשֶׁ ר ִתּ ְתּ וּ ָל ֻס שָׁ מָּ ה הָ רֹצֵ חַ ַו ֲעלֵיהֶ ם
וּשׁתַּ יִם עִ יר" )שם ,ו(.
אַרבָּ עִ ים ְ
ִתּ ְתּ וּ ְ
אָדם וְ הוּבָא אֶ ל הַ כֹּהֵ ן" )ויקרא יג ,ט(" ,וְ ִאם טָ ה ֲָרה ִמזּוֹבָ הּ וְ סָ פְ ָרה לָּהּ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים
ֶ " 6גַע צָ ַרעַ ת כִּ י ִת ְהיֶה בְּ ָ
וְ אַחַ ר ִתּ ְטהָ ר :וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמי ִי ִתּקַּ ח לָהּ ְשׁתֵּ י תֹ ִרים א ֹו ְשׁ ֵי בְּ ֵי י ֹו ָה וְ הֵ בִ יאָה אוֹתָ ם אֶ ל הַ כֹּהֵ ן אֶ ל פֶּתַ ח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד"
)ויקרא טו ,כח-ל(" ,וְ עָ בַ ר עָ לָיו רוּחַ ִק ְאָה וְ ִקנֵּא אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו וְ ִהוא ְִטמָ אָה א ֹו עָ בַ ר עָ לָיו רוּחַ ִק ְאָה וְ ִקנֵּא אֶ ת
ִא ְשׁתּ ֹו וְ ִהיא א ְִטמָ אָה :וְ הֵ בִ יא הָ ִאישׁ אֶ ת אִ ְשׁתּ ֹו אֶ ל הַ כֹּהֵ ן" )במדבר ה ,יד-טו(.
 7יתן למצוא במש ה זו הקבלות שו ות לדין הרוצח בשגגה :בריחתו של ה ידון מס הדרין ובריחתו של
השוגג מגואל-הדם )וראו השוואה זו במכות ,יב ע"א ,בדברי ר"ע( ,בחי ת מקומה של הס הדרין המשורשר
למידת שפיכות-הדמים שלה ,בדומה לשי וי מקומו של הרוצח בשגגה .מש ה זו משרשרת אות ו מהעדה
המקראית החשה את שפיכות-הדם שבתחומה כערעור מטאפיזי הדורש כפרה ,אל הס הדרין החז"לית
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מש ה מכות א ,י

אך דמה שמש יותי ו הולכות צעד וסף .הן אי ן רק חשות את השגגה כערעור
מטאפיזי המתפרץ אל המרחב המשותף וככזה המצריך את טיפולו של הכהן ,אלא
בוח ות באופן אישי את השוגג ,שופטות אותו על מעשהו ומכריעות האם הוא גולה או
לא .כך עולה מהמש יות העוסקות לא רק בזיהוי הראשו י של השוגג ,של מקרה
התאו ה ,אלא בבחי ת תאו ות ומקרי שגגה שו ים ובקביעה מיהו הגולה:
היה מעגל במעגילה ו פלה עליו והרגתו ,היה משלשל בחבית
ו פלה עליו והרגתו,
היה יורד בסולם ו פל עליו והרגו – הרי זה גולה.
אבל אם היה מושך במעגילה ו פלה עליו והרגתו ,היה דולה בחבית
ו פסק החבל ו פלה עליו והרגתו ,היה עולה בסולם ו פל עליו
והרגו – הרי זה אי ו גולה.
זה הכלל :כל שבדרך ירידתו – גולה ,ושלא בדרך ירידתו – אי ו
גולה.
שמט הברזל מקתו והרג – רבי אומר :אי ו גולה ,וחכמים
אומרים :גולה.
מן העץ המתבקע – רבי אומר :גולה ,וחכמים אומרים :אי ו גולה.
מש ה מכות ב ,א

גם מבלי להיכ ס ל בכיה של מש ה זו וכל להעלות את השאלה הבסיסית יותר :מהו
השיקול עליו מושתתת המש ה? במה תאו ה הקורית ב'דרך ירידתו' שו ה מתאו ה
הקורית 'שלא בדרך ירידתו'? למה הישמטות הברזל מקתו או מן העץ המתבקע
משפיעה במשהו ,ובמה חכמים ורבי חולקים?
זוהי המש ה הראשו ה בחטיבת המש יות המגדירה מיהם ה ידו ים לגלות ,וקשה להבין
מה מ חה את הכרעותיה .יתן אולי לזהות בה בחי ה של השגגה בהקשרים כמעט
פיזיקליים של רציפות-כיוון ורציפות-ת ועה בין פעולת השוגג לתוצאתה המקרית,
השלכת המוות שלה.
דמה ,גם אם קשה להסביר כיצד ,שהמש ה מחפשת להאשים ,או להטיל באיזה-אופן,
את התוצאה ה וראית של המוות אל עבר השוגג ופעולתו הראשו ית .הבחי ה הסמי-
המכירה בפוט ציאל שפיכות-הדמים שלה עצמה ,שגם הוא לובש צורה כמעט מטאפיזית – כזו שלא יתן
למ וע ,וכזו שקשורה גם אל מקומה של הס הדרין ,כלומר ,אל הגלות הלאומית.
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פיזיקלית של המקרה ,כמו מ סה להצביע על ש י החלקים הידועים של התמו ה ולחבר
את הקו בי יהם ,או ליתר דיוק :להגדיר מתי יש ו קו כזה ומתי יתן למוחקו.
כך מהדהד הדבר ,לדוגמה ,בדיו י הגמרא על מש ה זו המתארים שרשרת של גורמים
ות ועות ,כשהמו ח 'כוח-כוחו' ,הצומח במקורו מדי י זיקין 8,מגיע לתיאור מידת
הקשר בין האדם ופעולתו:
אמר רב פפא :מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי ,ואזול תמרי
וקטול – בא ו למחלוקת דרבי ורב ן.
פשיטא! מהו דתימא ככח-כחו דמי ,קמשמע לן.
אלא כח-כחו לרבי היכי משכחת לה?
כגון דשדא פיסא ומחיה לגרמא ,ואזיל גרמא ומחיה לכבאסא ואתר
תמרי ,ואזול תמרי וקטול9.
בבלי מכות ,ח ע"א

א ו מתחילים להרגיש כאן את הקושי הפ ימי הראשון בהתמודדות עם השגגה ,ב סיון
של החוק לתת עליה דין וחשבון ומשמעות כלשהי.
ב יגוד לפרש ים מסויימים שהסבירו את ההבח ות השו ות בשיקולים של רשל ות,
כהגדרה מתי היה על השוגג להיזהר יותר ,להיות מודע יותר  -ראה שהמש ה עצמה
בכוו ה מתחילה משפה אילמת של עצמים ות ועות .גיוסה של המודעות – אותה יתן
להאשים ,איתה יתן לדבר – ראה כאן מאולץ ,והוא מתעלם ממהותו של המקרה10.
 8בדיון על צרורות המ תזין  -בבא קמא ,יח ע"א וְ יט ע"א .בהמשך ארצה להעלות את השאלה מדוע זקקת
הגמרא לשפה ה זיקית המגוייסת כאן ,ובמה היא תורמת לדיו ה.
 9תרגום :אמר רב פפא :מי שזרק צרור לדקל והשיר תמרים ,והלכו תמרים והרגו – בא ו למחלוקת רבי
וחכמים] .והרי זה[ פשוט! שמא תאמר כ'כח-כוחו' דומה ]וגם רבי אי ו יַגלה[ ,קמשמע לן ]שלא[ .אלא
'כוח-כוחו' לרבי היכן אתה מוצא? כגון שזרק צרור והכה לעצם ]העץ[ ,והלך עצם ]העץ[ והכה באשכול
התמרים ,והשיל תמרים ,והלכו תמרים והרגו.
 10דוגמה לגיוס המודעות להסברת מש ה זו מצאית בדברי ברמב"ם" :מי שהיה דולה את החבית להעלותה
לגג ו פסק החבל ו פלה על חבירו והרגתהו או שהיה עולה בסולם ו פל על חבירו והרגו  -פטור מן הגלות,
שזה כמו א וס הוא שאין זה דבר הקרוב להיות ברוב העתים אלא כמו פלא הוא .אבל אם היה משלשל את
החבית ו פלה על חבירו והרגתהו ,היה יורד בסולם ו פל על חבירו והרגו ,היה מעגל במעגלה ו פלה על
חבירו והרגתהו  -גולה ) (...שהרי דרך פילה מצוי ברוב העתים להזיק ודבר קרוב הוא להיות שהרי טבע
הכבד לירד למטה במהרה והואיל ולא זירז עצמו ותיקן מעשיו יפה בשעת ירידה יגלה ,וכן כל כיוצא בזה"
)הלכות רוצח ושמירת ה פש ו ,יב( .הרמב"ם מסביר את ההבח ה בין דרך-ירידה ודרך-עלייה כמבחי ה בין
שיקולי הסתברות התאו ה – פרש ות שיש לתהות האם אי ה מעט שרירותית ביחס לטקסט – ובכך הוא מגיע
אל שיקולי רשל ות בהם ההאשמה עשית בקלות .שיקול הרשל ות אמ ם אי ו עדר לגמרי מהגמרא
)בהמשך אציין מהיכן ראה שהוא צומח( .הרמב"ם מאמץ שיקול זה כמפתח פרש י לחטיבה זו של הפרק,
ופותח בו את ההלכות המגדירות את הרוצח בשגגה )ראה שם ,הלכות א-ה( .בעי י ,כאן קריאתו
הקו ספטואלית של הרמב"ם פוטרת מעט בקלות מידי משהו שה ו מורכב וסתום יותר.
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בהמשך למאמץ שיפוטי זה ,המש ה הבאה פו ה לא אל ההתרחשות הת ועתית
האילמת ,אלא אל המרחב וההקשר בתוכו השוגג מצא:
הזורק אבן לרשות הרבים והרג – הרי זה גולה.
רבי אליעזר בן יעקב אומר :אם מכשיצאתה האבן מידו
הוציא הלז את ראשו וקבלה – הרי זה פטור.
זרק את האבן לחצרו והרג,
אם יש רשות ל יזק ליכ ס לשם – גולה ,ואם לאו – אי ו גולה.
ש אמר :וַ אֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ת ֵרעֵ הוּ בַ יַּעַ ר – מה היער רשות ל יזק ולמזיק
ליכ ס לשם,
יצא חצר בעל הבית שאין רשות ל יזק ולמזיק ליכ ס לשם.
אבא שאול אומר :מה חטבת עצים רשות,
יצא האב המכה את ב ו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין.
מש ה מכות ב ,ב

כשעוקבים אחרי עריכתה של מש ה מיוחדת זו מוצאים בה ארבעה משפטים
המשתרשרים זה מזה ,הסובבים כולם סביב מושג ה'רשות' ,על ריבוי מוב יו .הרשות
היא קודם כל מקום – 'רשות-הרבים' ,אך היא גם היתר גישה אל המקום – 'רשות
ליכ ס'; היא דבר היתר סתמי – חטיבת עצים ב יגוד לשליחות בית-דין ,אך היא גם
הרשות11.
כי וי לסמכות – ַ
את מושג ה'רשות' א ו מוצאים כמושג מפתח בפרק שלישי בבבא-קמא .פרק זה עוסק
בהיזקים הדדיים של ה מצאים ברשות-הרבים:
המ יח את הכד ברשות-הרבים ובא אחר ו תקל בה ושברה –
פטור (...) .השופך מים ברשות הרבים והוזק בהן אחר – חייב
ב זקו (...) .כל המקלקלין ברשות הרבים והזיקו – חייבין לשלם.
) (...ש י קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ,ו תקל הראשון ו פל
ו תקל הש י בראשון – הראשון חייב ב זקי ש י .זה בא בחביתו
וזה בא בקורתו ,שברה כדו של זה בקורתו של זה – פטור ,שלזה
רשות להלך ולזה רשות להלך (...) .המבקע ברשות היחיד והזיק
ברשות הרבים ,ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד ,ברשות היחיד
והזיק ברשות היחיד אחר – חייב.
מש ה בבא-קמא ג ,מתוך מש יות א-ז
 11דוגמת "ואל תתודע ל ַַרשות" )אבות ,א ,י( .בתוספתא המקבילה למש ת ו ,לדוגמה ,יתן להתלבט באיזה
מובן היא משמשת" :שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין  -הרי זה גולה" )תוספתא מכות ,ב ,ה(.
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מש יות פרק שלישי בבבא-קמא מתארות את ההתרחשויות הא ושיות השו ות המציפות
את רשות-הרבים ,ואת ההיזקים ה וצרים – בשגגה – מתוך ההתקלויות בי יהן .יתן
לחשוב על מושג ה'רשות' בבבא קמא כמה שמכריע בין העימותים ,הפיזיים ואחר-כך
המשפטיים ,של ה מצאים בתוך ה'רשות' .אם סתכל על המש יות ,ראה כי חיוב של
אחד מן המזיקים אי ו מצריך את אשמתו ,אלא את חריגתו מה ורמה .ה'רשות' מתארת
את המרחב ה ורמטיבי ,זה ה ושא מוסכמות ומ הגים מסויימים ,ובו מתקיים חוק לא-
מדובר ,רשת של ורמות ושפה משותפת 12.המשפט האזרחי של די י ה זקין – בו
מטילים האזרחים חיובים זה על זה – מסתייע ב'רשות' זו בשביל להכריע היכן לקבוע
את קו הגבול בין הא שים ,ועל מי להטיל את האחריות ל זק )בדמיון כלשהו ל'הלכות
שכ ים'( .האדם המואשם על זקו ,מגן על עצמו בכך שמעשיו היו ברשות – "שלזה
רשות להלך ולזה רשות להלך".
כיצד משתמשת מש ת ו במושג ה'רשות'? במש ה ,כאשר ה פגע ,ה הרג ,חורג מן
הרשות – 'ממציא' לפתע את ראשו לחוץ ,כ ס בלא-רשות לחצר חבירו – ההורגו
בשוגג פטור מגלות .המש ה מבחי ה בין ש י מרחבים שו ים :רשות-הרבים בה כולם
מצאים במידה שווה של 'רשות' ,ולעומת זאת חצירו הפרטית של השוגג בה הוא פטור
על שגגתו .הבח ה זו משמשת בעצם גם בשביל להטיל את האחריות על השוגג .באותו
האופן בו מוטלת אחריות ה זק על המזיק שחרג מן הרשות בבבא-קמא ,כך מטילה
המש ה את האחריות ההרג על השוגג במקום בו יש "רשות ל יזק ולמזיק"13.
יתן לראות כאן כיצד השפה החילו ית והפרגמטית של די י זיקין ושל המשפט
האזרחי ,זו שאי ה פועלת דרך מושגי הכוו ה והאשמה ,משתלבת בתוך המש ה
העוסקת ברוצח בשגגה .המש ה אפילו משתמשת במפורש בלשון זיקית לתיאור
השוגג וה הרג – 'רשות ל יזק ולמזיק' )!( .אבל הרי רצח בשגגה ,כמו כל רצח ,משתייך
אל המשפט הפלילי – בו המדי ה )או הא-להים( ד ה את האזרח בשם החוק והצדק –
והוא בחן דרך הקטגוריות המוסריות של התראה ,כוו ה ,אשמה וע ישה .אם כן ,מה
שייכת לכאן השפה ה זיקית? במה היא תורמת לדיון על הרוצח בשגגה?
 12מע יין שגם ה' ומוס' היוו י ,מתקשר בריבוי-מוב ים גם אל ה ורמטיבי וגם אל החוקי .הפירוש הרווח שלו
הי ו 'חוק' )בדומה ל' ימוס' העברי( ,אך מובן וסף שלו הוא 'מחוז'.
 13במסגרת הקשרים זו א ו מתחילים למצוא בגמרא )ובייחוד אצל רבא ,בדור האמוראים הרביעי( את שיקול
הרשל ות" :אמר רבא :מאי פטור מגלות? דלא סגי ליה בגלות .והיי ו טעמא דרבי יוסי בר ח י א :משום
דהוי ליה שוגג קרוב למזיד" )ב"ק ,לב ע"א – דיו י הגמרא על מש יות פרק שלישי בב"ק( .שיקול זה
משתמש במושג ה'רשות' כאמצעי לבחון בו את הרוצח בשגגה – ולא את ה הרג ,כפי שעושה המש ה –
ובשביל למשמע ולהתייחס לשגגה ,כרשל ות ,כאי-מודעות מספקת וכאשמת פשיעה .במצב זה מצטמצמת
השגגה ה'טהורה' עליה ע שים בגלות אל תחום צר המוגדר בין הפשיעה ובין האו ס .את דין המש ה ביחס
לזורק אבן לרשות-הרבים מעמידה הגמרא במקרה-קצה ובגבולותיו של מקום-היישוב" :אמר רב פפא :לא
צריכא אלא לאשפה ,העשויה ליפ ות בה בלילה ואין עשויה ליפ ות בה ביום ,ואיכא דמקרי ויתיב .פושע לא
הוי – דהא אי ה עשויה ליפ ות בה ביום ,או ס מי לא הוי – דהא איכא דמקרי ויתיב" )מכות ,ח ע"א(.
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כאשר א ח ו בוח ים את השוגג באמצעות הקטגוריות המוסריות של המשפט הפלילי
א ו מצאים בבעייה .במה אשמתי? שואל השוגג .מה היה עלי לעשות? א בעצמ ו
תוהים :כיצד יתן לומר כי השוגג אחראי לתאו ה שקרתה לו? אכן ,תודעות משפטיות
שו ות ה בוכות אל מול בעיה זו ,יפטרו את השוגג ולא יפעילו גדו עמדה שיפוטית .אך
פרק 'אלו הן הגולין' ,כפי שראי ו ,מהדהד את התחושה כי אכן קרה פה דבר .הוא מטיל
על האדם את האחריות על מעשיו והשלכותיהם ובכך מעבירו מ'מרחב פרטי'' ,חצירו
של בעל הבית' ,בו הוא חושב על עצמו דרך מושגים של מודעות ובחירה ,אל עבר
מרחב ציבורי ,בו יש 'רשות ל יזק ולמזיק' ,ובו האדם הי ו אחראי למעשיו באשר הם.
יתן לתאר ת ועה זו ,כ'דחיפה' של האדם אל תוך העולם.
המש ה לומדת דין זה באופן מע יין מתוך התיאור המקראי של השגגה המתרחשת
בתוך יער:
וַ אֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ת ֵרעֵ הוּ בַ יַּעַ ר ל ְַחטֹב עֵ ִצים
וְ ִ ְדּחָ ה יָד ֹו בַ גּ ְַרזֶן לִ כְ רֹת הָ עֵ ץ
וְ ַָשׁל הַ בַּ ְרזֶל ִמן הָ עֵ ץ וּמָ צָ א אֶ ת ֵרעֵ הוּ וָ מֵ ת –
הוּא ָי וּס אֶ ל אַחַ ת הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,וָ חָ י.
דברים פרק יט ,ה

כאשר ספר דברים רוצה לתאר את השגגה הוא מגייס לכך את התפאורה של היער.
השימוש ביער רווי בסמליות :היער הי ו מקום הלא-מודע ,מקום המיסתורין והכאוס;
זהו מקום המ וגד ל'מקום-היישוב' ,זהו מקום שורץ סכ ות בו ' ית ה רשות למזיקים
להזיק' .ביער ,אליו הולכים לחטוב עצים – שם קורות השגגות והתאו ות ,שם הכאוס
והמקריות מתפרצים אל תוך חייו של האדם.
וַ אֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ת ֵרעֵ הוּ בַ יַּעַ ר – מה היער רשות ל יזק ולמזיק ליכ ס
לשם,
יצא חצר בעל הבית שאין רשות ל יזק ולמזיק ליכ ס לשם.
מש ה מכות ב ,ב

המדרש אותו מביאה המש ה משווה את היער אל היפוכו הקיצו י – רשות-הרבים ,לב-
ליבה של ה'רשות' ,מקום הפרהסיה ,ה ורמטיביות והיישוב .מה עומד בבסיסה של
השוואה זו? בעי י ,ההשוואה ה מצאית כאן היא המפגש עם השגגה :מפגש האדם עם
הלא-מודע שלו ,כמו גם מפגש שלו עם היותו בתוך העולם.
השימוש של המש ה בשפה ה זיקית אי ה שארת פרגמטית וסתמית .שפיטתו של אדם
לגלות בעקבות הריגתו אדם אחר בשגגה ,אי ה באמת יכולה להתקיים ללא מושג
האשמה .התוצאה הי ה מבט חדש הרואה את היות האדם בעולם ,על כל מעשיו
והשלכותיו ,כדבר שאי ו חיצו י ומקרי ,אלא כדבר המזוהה איתו .בשפיטתו של הרוצח

 | 56אלחי זיוון

בשגגה מועמד המרחב הטראומתי ,המתפרץ אל האוטו ומיה של האדם ,בהקבלה אל
המרחב הלא-מודע של חייו ,ובכך הוא פתח אל תהליכי עיבוד והתמודדות.
הת ועה אותה כי תי 'לשפוט את מי שאי ו אשם' היא הת ועה ה מצאית ,בעי י ,בלב
הדיון שבחטיבה זו .זוהי התבו ות בשגגה מתוך עמדה מפרשת ,שאי ה מתחמקת
מראייתה ,ומוכ ה אף לתת עליה משפט.
ת ועה שיפוטית-הרמ ויטית זו ,שבמרכזה מצא המפגש החשוף עם השגגה ,עם
המציאות החיצו ית במערומיה ,אי ו חווה אצל הלמדן ,השופט או המחוקק בלבד;
זהו מפגש אליו מוליך החוק את השוגג עצמו .האחריות בתוצאות השגגה שמטיל החוק
על השוגג ,מוליכות אותו להיפגש עם הטראומה ועם הקיום הלא-מוכר של עצמו ,קיום
שהי ו אילם וחיצו י ,אך הי ו הוא עצמו .לדעת זאת ולהכיר בכך – זוהי ,בעי י ,הידיעה
אותה מכו ן החוק של פרק 'אלו הן הגולין'.

בהמשך לת ועה זו ,מש ה ג עוברת ממקרה השגגה ,שהי ו כביכול חיצו י ו'קורה
מעצמו' ,אל דמותו של הגולה ,השגגה כפעולה המזוהה עם מישהו .המש ה משרטטת
באיזה אופן השגגה ' יצקת' אל תוך ההקשר הא ושי ,מיהו האדם הגולה ,וכיצד הגלות
הי ה התרחשות הקורית בין ש י א שים המצויים במערכת-יחסים מסויימת – ההופכים
ברגע אחד לאשם ולקרבן ,לגולה ולמגלה:
האב גולה על ידי הבן והבן גולה על ידי האב.
הכל גולין על ידי ישראל וישראל גולין על ידיהן ,חוץ מעל ידי גר
תושב.
וגר תושב אי ו גולה אלא על ידי גר תושב.
הסומא אי ו גולה ,דברי רבי יהודה .רבי מאיר אומר :גולה.
השו א אי ו גולה .רבי יוסי בר יהודה אומר :השו א הרג ,מפ י
שהוא כמועד.
רבי שמעון אומר :יש שו א גולה ,ויש שו א שאי ו גולה.
זה הכלל :כל שהוא יכול לומר לדעת הרג  -אי ו גולה ,ושלא לדעת
הרג  -הרי זה גולה.
מש ה מכות ב ,ג

מש ה זו מתארת מספר דמויות ויחסים בין-אישיים דרכם היא מציגה את השגגה
ה הפכת לגלות ולהגלייה )"גולה על-ידי"( .ארצה להתחיל דוקא מסופה.
רק בסופה של החטיבה מגיעה המש ה אל ההגדרה הראשו ית-לכאורה של השגגה,
ככזו שאי ה עשית 'לדעת' .כאמור ,זוהי הגדרה גטיבית הדוחקת את השגגה אל מחוץ
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לתחום הא ושי ,כמקרה סתמי ,ואין בה לבדה ימוק או הסבר מדוע חייב גלות מי "שלא
לדעת הרג".
בהמשך להגדרה גטיבית זו ,יתן לראות את הדמויות שבמש ה כסוכמות וכמסמ ות
את גבולותיה של חובת הגלות :הגלות מצאית בין בין הסומא והשו א ,מי ש תון
'כעיוור' ביד הטבע והמקרים ,ומי שמייצג יותר מכל את הדעת הא ושית ,המכוו ת
"בִּ צְ ִדיָּה" את מעשיה.
מחלוקת הת אים ביחס לסומא מוסברת בגמרא דרך לימוד מהפסוקים:
מאי טעמא דרבי יהודה?
דכתיב :וַ אֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ת ֵרעֵ הוּ בַ יַּעַ ר )דברים יט(  -אפילו סומא,
אתא בְּ א ְראוֹת )במדבר לה( מעטיה.
ורבי מאיר?
בְּ א ְראוֹת )במדבר לה( למעטִ ,בּבְ לִ י ַדעַ ת )דברים יט( למעט;
הוי מיעוט אחר מיעוט ,ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.
בבלי מכות ,ט ע"ב

הראוֹת' של הסומא מתמזג
הסומא מושווה אל היער מחד ,ואל הדעת מאידך .האם 'בְּ א ְ
עם תיאור השוגג כפועל "בִּ בְ לִ י ַדעַ ת" ,או שמא בדיוק מכיוון שהסומא מזוהה עם היער,
כמי ש תון תמיד בחוסר שליטה ,אין בו מספיק ראות בשביל שיהיה "בְּ א ְראוֹת"?
המתח שבין ש י קטבים אלו הי ו ההקשר בתוכו מצויות גם הדמויות ה וספות
שבמש ה .פתיחת המש ה עם האב והבן משתרשרת מסופה של המש ה הקודמת:
אבא שאול אומר :מה חטבת עצים רשות,
יצא האב המכה את ב ו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין.
מש ה מכות ב ,ב

היחסים בין האב והבן מתוארים על רקע ריבוי המוב ים של מושג ה'רשות' :בין
ההסדרה והחוק לבין הסתמי ודבר ההפקר .הצגת השגגה על רקע האב המכה את ב ו
ומח כו מעוררת את ההקשר האדיפלי :הילד הקטן ,הבן ,מסמל את הטבע הפרוע,
המקרי וחסר הגבולות ,והאב מסמל את הפעלת-הכוח של החי וך והתרבות.
גם היחסים בין הישראל והגר-תושב קראים בתוך הקשר זה ,והם מע יקים לו ופך
וסף של היחסים בין הארץ והגלות .דברי המש ה המייחדים לגר-תושב הגדרה מיוחדת
מעלים את הפרשייה בשמואל המתארת את הקשר שבין הרעב והבצורת ובין חובת
הדמים של הגבעו ים לבית שאול )שמ"ב כא( 14.בפרשייה מיוחדת זו צפים באופן דיר
 14לאחר שלוש ש י רעב ,מסביר ה' לדוד את סיבת הרעב "אֶ ל שָׁ אוּל וְ אֶ ל בֵּ ית הַ ָדּ ִמים עַ ל אֲשֶׁ ר הֵ מִ ית אֶ ת
הַ גִּ בְ עֹ ִים" .דוד פו ה אל הגבעו ים" :מָ ה אֶ עֱשֶׂ ה ָלכֶם וּבַ מָּ ה ֲאכַפֵּ ר וּבָ ְרכוּ אֶ ת ַחֲ לַת ה'?" .הגבעו ים דורשים
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הא רגיות של גאולת-הדם והכפרה לארץ ,ובה מתגלה כי לגבעו ים יש ו קשר מיוחד
עם הארץ :אלוהים אי ו עתר לאדמה אך ורק בגלל דמם השפוך בה ,וכ גד הרעב דרש
דוד לכוחם 'לברך את חלת ה''.
כאן א ו מתחילים לראות ,ו רחיב על כך בהמשך ,כיצד הגלות מתרחשת בתוך הקשר
בין האדם והאדמה .ביחס אל החיבור של הישראל אל הארץ – כחלק מהתרבות והעם
הישראליים ,וככזה המגיע מן המדבר לכבוש את הארץ מידי יושביה – תפס הגר-תושב
כמי שיש לו יחסים מיוחדים ואחרים עם הארץ .הוא אי ו תפס כמתיישב תרבותי
המביית את הארץ ,אלא כפרא טבעי מילידי הארץ .הגלות של הגר-תושב הי ה גלות
הפועלת באופן אחר מגלותו של הישראל ,וגלויות אלו אי ן חופפות15.
לסיכום ,מש ה ג אוספת את הדיו ים המגדירים על מי מוטלת חובת-הגלות דרך המתח
שבין הטבע והתרבות ,השגגה והמודעות .אחר שהשוגג שפט ,והוטלה עליו האחריות
על מותו של ה הרג ,הוא ידון לגלות .מש ה ג מתארת את המעמד האזרחי של האדם
)ישראל/גר-תושב( ,את התפקיד המשפחתי )אב/בן( ואת היותו מתכוין וצודה או מי
ש תון ביד-המקרה – כחלק מהמאפיי ים הלוקחים חלק בהגלייתו.
בכך היא גם מקדימה את החטיבה הש ייה של הפרק המתארת את הליכת הגולה אל ערי
המקלט ,מ וסתו בדרך ,קליטתו ,בקשתו אחר כפרה עד שובו לבסוף ,אחר מות הכהן-
הגדול" ,אֶ ל אֶ ֶרץ אֲחֻ זָּתוֹ".
אך המשימה המקדימה בה עסק ו בחטיבה זו – ההגדרה מיהו הגולה ,השפיטה של
השגגה וההתעמתות איתה ,ה סיון לתת עליה דין וחשבון – משימה זו אי ה גמרת
כאן .הקושי הפ ימי ,הספק ,והתתלבטויות שהיא מכילה מלוות את הגולה בכל
מסעותיו.
האירוע הראשו י של השגגה הי ו קודה עיוורת אותה אף-פעם לא יתן לראות בבירור,
רגע שאי ו מצליח להצטלם וקר י האור הפוגעות בו משתברות ומתעקמות .הרוצח
שיות ו להם שבעה מב י שאול אותם יוקיעו לה' בגבעת שאול .לאחר שרצפה בת-איה קובעת את מקומה עם
"מ ְתּ ִחלַּת קָ צִ יר עַ ד ִתַּ מַ יִם ֲעלֵיהֶ ם ִמן הַ שָּׁ מָ יִם ,וְ א ְָת ָה עוֹף הַ שָּׁ מַ יִם ָל וּחַ ֲעלֵיהֶ ם י ֹומָ ם וְ אֶ ת חַ יַּת
גופות ב יה ִ
הַ שָּׂ דֶ ה ָל ְילָה" ,מצווה דוד להביא את עצמות שאול ויו תן מיבש-גלעד ולקוברם יחד איתם ,ב חלת אבותם.
ָאָרץ אַח ֲֵרי כֵן" )חתימה החוזרת בכמה פרשיות בסוף ספר
ה ביא חותם את הפרשהַ " :ויֵּעָ תֵ ר ֱא ִהים ל ֶ
שמואל(.
 15מבחי ה הלכתית יתן לקרוא את המש ה בכמה דרכים ,והדבר קשור גם בגרסת המש ה שבגמרא "חוץ
מגר תושב" :האם הישראל אי ו גולה ע"י גר-תושב ,או שגר-תושב אי ו גולה ע"י ישראל ,או שלא זה ולא
זה גולים אחד ע"י הש י? יתן ל סות להבין את המש ה כמסמ ת מדרג ,אך ייתכן והיא מתארת ש י מעגלים
קהילתיים שהי ם פשוט אחרים זה לזה ,ועובדים באופן אחר זה מזה .בהקשר זה יתן לקרוא גם את
המחלוקת בין רב חסדא ורבא בסוגיית הגמרא )מכות ,ט ע"ב( .ראה שם שרב חסדא מתאר את הגר-תושב
כמי שחוקיות הגלות שלו שו ה לחלוטין מגלותו של הישראל ,ולא רק כחמורה או קלה יותר )כפי שמ יח
רבא" :ולאו ק"ו הוא?!" וכו' ע"ש(.
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בשגגה ושא רגע זה איתו ,רגע פתאומי ה משך ל צח ,המועלה מהזכרון פעם אחר פעם
– אף-פעם לא יתן להיות ודאי ביחס אליו ,להשתחרר מהספקות וההאשמות העצמיות,
אף-פעם לא יתן לחוש אותו באופן לא-חלול ,לא ממרחק.
לו היה יתן לקבוע בקלות את מה שהופך את השגגה לכזו ,לשרטט את קו הגבול בין
הידיעה ואי-הידיעה ,הרי שאז לא הייתה צרכת גלות ולא הייתה מבוקשת כפרה.
לימוד החטיבה הש ייה של פרק 'אלו הן הגולין' אי ו מעבר אל עיסוק אחר .חטיבה זו,
לה אופי ראטיבי ואגדי יותר ,מספרת ו ות ת המחשה חיה לאופ י-העיבוד של רגע
השגגה הראשו י ,ולמסע אליו יוצא הגולה בעקבותיו.

להיכן גולין? לערי מקלט.
מש ה מכות ב ,ד

זוהי כותרת החטיבה הש ייה של פרק 'אלו הן הגולין' .חטיבה זו עוברת מהעיסוק
המשפטי בהגדרת 'אלו הן הגולין' אל תיאורי הוצאת דין הגלות לפועל.
את לימוד החטיבה הש ייה של פרק 'אלו הן הגולין' ארצה לפתוח ,בדילוג קטן,
מהסוגיה הש ייה שלה .כך משיך בעקבות הכרו ולוגיה הסיפורית של הרוצח בשגגה,
אל הגמרות העוסקות בדרך אל ערי המקלט.
גמרות אלו עולות מהמש ה ,שאחר תיאור ערי המקלט )אליו חזור בהמשך( מתארת את
הכ ת הדרך אליהם:
ומכוו ות להן דרכים מזו לזו
ש אמרָ :תּכִ ין לְ הַ דֶּ ֶר וְ ִשׁלּ ְַשׁ ָתּ וגו' )דברים יט(.
ומוסרין להן ש י תלמידי חכמים שמא יהרג ו בדרך ,וידברו אליו.
רבי מאיר אומר :אף הוא מדבר על ידי עצמו.
ש אמר :וְ זֶה ְדּבַ ר הָ רֹצֵ חַ )דברים יט(.
מש ה מכות ב ,ב

מש ה זו חורגת מרצף המש יות המתארות את די י ערי המקלט תוך סמיכתם לפסוקים
מהפרשייה בבמדבר ,בכך שהיא מסמיכה את די י הדרך לערי המקלט אל הפסוקים
מספר דברים:
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אַר ְצ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י ֹ ֵתן לְ לְ ִר ְשׁ ָתּהּ.
ָשׁלוֹשׁ עָ ִרים ַתּבְ ִדּיל ָל בְּ ת ֹו ְ
אַר ְצ אֲ ֶשׁר ַי ְ ִחילְ ה' אֱ הֶ י וְ הָ יָה
ָתּכִ ין לְ הַ דֶּ ֶר וְ ִשׁלּ ְַשׁ ָתּ אֶ ת גְּ בוּל ְ
ָל וּס ָשׁמָּ ה כָּל ֹרצֵ חַ .
וְ זֶה ְדּבַ ר הָ רֹצֵ חַ אֲ ֶשׁר ָי וּס ָשׁמָּ ה וָ חָ י :אֲ ֶשׁר ַיכֶּה אֶ ת ֵרעֵ הוּ ִבּבְ לִ י ַדעַ ת
 ...וַ אֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ת ֵרעֵ הוּ בַ יַּעַ ר  ...הוּא ָי וּס אֶ ל אַחַ ת הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה
וָ חָ י.
פֶּ ן י ְִרדֹּף גֹּ אֵ ל הַ ָדּם אַחֲ ֵרי הָ רֹצֵ חַ כִּ י יֵחַ ם לְ בָ ב ֹו וְ ִה ִשּׂיג ֹו כִּ י י ְִרבֶּ ה הַ דֶּ ֶר
שׂ ֵא הוּא ל ֹו ִמ ְתּמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם.
וְ ִהכָּהוּ ָפֶ שׁ וְ ל ֹו אֵ ין ִמ ְשׁפַּ ט מָ וֶת כִּ י א ֹ
דברים פרק יט ,ב-ז

הדרך היא המעבר; היא מצאית בין האירוע הראשו י של הרצח בשגגה ובין ההגעה
והחסות בעיר המקלט .יתן לחוש בפסוקים את הבהלה והאלם של המ וסה בדרך ,ואת
התחממות הדם והאלימות הרודפים אחר ה מלט .האלימות הרודפת אחר הרוצח
בשגגה אי ה אלימות אחרת ,חדשה; היא אותה אלימות שהוא עצמו שחרר במעשה
השגגה .היא מתהפכת עליו ,והוא בורח מבבואתו של ה הרג הקמה ל קום את מותה
שלה ,מדמיו של ה הרג הזועקים אליו מכל עבר.
הדרך היא מעבר ,אך היא גם מצב ,מצב-בי יים שבהקשרים מסויימים הי ו עצם העו ש,
אָרץ".
עצם הגלות – הגירוש אל דודים ללא-יעדָ " :ע ָו ָד תִּ ְהיֶה בָ ֶ
בספרה 'הליכה שמעבר לטראומה' מתארת חביבה פדיה את תודעת הגירוש והגלות
היהודית ,זו הקשורה הדוקות לתודעת הגלות של הרוצח בשגגה – אשמה אי סופית
שאין לה במה להאחז:
אין ספק ,המקום שבו א י ושאת את הכול בתחושת מחויבות על
גבי הוא המקום שבו א י ושאת עוון .אך את מי רצחתי? או שמא
זוהי מהות שיאת העוון? תחושת האשמה האי סופית? האם בזה
עוץ הכול? התכרסמתי לתוך הריק של האחר ב סיון לסתום
אותו .לעצור את החיים האוזלים .ובי תיים א י אוזלת .אוזלת,
כלומר הולכת .המקום שבו א י הולך בגלות הוא כאשר צעד מ סה
להדביק צעד ,זהו המסמן שמ סה להדביק את המסומן .אך הצעד
הוא לעולם רגל אחרי רגל ,סיון להדביק שאי ו פגש.
חביבה פדיה ,הליכה שמעבר לטראומה ,עמ' 239

היציאה אל הדרך ,אל המ וסה ,הגלות או ה דודים ,וצרת מתוך הפער ומתוך ה סיון –
"שאי ו פגש" – להדביק אותו .היא מלווה בשאלת האשמה המ קרת .האדמה בוערת
תחת רגליו של הרוצח בשגגה ולא מותירה לו מקום בו יוכל להיות.
הדרך היא בריחה ממקום השגגה ,וגם חיפוש אחר 'מקום אחר' ,מקום בו יש הג ה מפ י
הקטסטרופה .הסוגיה מתארת כיצד התורה מצווה להורות ולתת דרך למ וסה זו:
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ת יא ,רבי אליעזר בן יעקב אומר' :מקלט' היה כתוב על פרשת
דרכים ,כדי שיכיר הרוצח ויפ ה לשם.
אמר רב כה א :מאי קרא? ָתּכִ ין לְ הַ דֶּ ֶר )דברים יט( – עשה ]לך[
הכ ה לדרך.
בבלי מכות ,י ע"ב
אמר רבי אבון :כמין יד היתה מראה להן את הדרך.
ירושלמי מכות ,ב ,ו

המצוקה של הדרך ,בה אין לי ִמדרַ ך-רגל ,ובה היכולת להסביר לעצמי את האירועים
החולפים עלי הרסת כליל ,הי ה ,בעצם ,המצוקה העומדת בבסיס המקרה של הרוצח
בשגגה כולו .תי ת הדרך הי ה סמל ל תי ת דרך רחבה יותר:
מהכא16.

רב חמא בר ח י א פתח לה פתחא להאי פרשתא
טוֹב וְ י ָָשׁר ה' עַ ל כֵּן יו ֶֹרה ַחטָּ ִאים בַּ ָדּ ֶר )תהלים כה( –
אם לחטאים יורה ,קל-וחומר לצדיקים.
בבלי מכות ,י ע"ב
אמר רבי פי חס :טוֹב וְ י ָָשׁר –
למה הוא טוב שהוא ישר ,ולמה הוא ישר שהוא טוב.
עַ ל כֵּן יו ֶֹרה ַחטָּ ִאים בַּ ָדּ ֶר – שמורה דרך תשובה.
שאלו לחכמה :חוטא מהו עו שו? אמרה להםַ :חטָּ ִאים ְתּ ַרדֵּ ף ָרעָ ה
)משלי יג(.
שאלו ל בואה :חוטא מהו עו שו? אמרה להן :הַ נֶּפֶ שׁ הַ חֹטֵ את ִהיא
ָתמוּת )יחזקאל יח(.
שאלו לקב"ה :חוטא מהו עו שו? אמר להן :יעשה תשובה ויתכפר
לו.
היי ו דכתיב :עַ ל כֵּן יו ֶֹרה ַחטָּ ִאים בַּ ָדּ ֶר – יורה לחטאים דרך
לעשות תשובה.
ירושלמי מכות ,ב ,ו

העמדה ממ ה יש לקרוא את פרשת רוצח בשגגה היא תי ת הדרך .הדרך אי ה מקום
המיועד רק לצדיקים .הישרות של הקב"ה הי ה ישרות ה ובעת מטוּב ,וככזו היא אי ה
'סופר-אגו' רודפ י ומע יש ,אלא שפיטה המע יקה משמעות ,שהות ,ודרך אל מקום
אחר17.
 16רש"י :כשהיה רוצה לדרוש בפרשת רוצחים היה מתחיל כן.
 17קויפמן בפירושו לדין המקראי של הרוצח בשגגה ,תיאר דין זה כ"מאבק ההכרה המשפטית ,משפט הצדק,
עם ש י גורמים לא-משפטיים בעצמותם ה כ סים לתחום המשפט ומקפחים את זכותו :הטאבו וה קם ,היי ו:
המחסה הסקרלי של המקדש וגאולת הדם" )קויפמן ,ספר יהושע מבואר ,עמ'  .(262-265אמו ת הייחוד
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יחד עם הקולות המכי ים את הדרך ל מלט אותה מורה הקב"ה אפילו לחטאים ,שמעים
גם קולות אחרים בסוגיה ,המסתייגים ומצביעים על הדרך כדבר הקשור אל בחירתו
ואחריותו של האדם:
אמר רבה בר רב הו א אמר רב הו א ,ואמרי לה אמר רב הו א אמר
רבי אלעזר :מן התורה ומן ה ביאים ומן הכתובים –
בדרך שאדם רוצה לילך בה – מוליכין אותו.
מן התורה ,דכתיב :א ֵת ֵל עִ מָּ הֶ ם ]עם שליחי בלק[ )במדבר כב(,
וכתיב :קוּם ֵל ִא ָתּם;
מן ה ביאים ,דכתיב :אֲ ִ י ה' אֱ הֶ י ְמלַמֶּ ְד לְ הו ִֹעיל מַ ְד ִרי ֲכ בְּ דֶ ֶר
ֵתּ ֵל )ישעיה מח(;
מן הכתובים ,דכתיבִ :אם ַללּ ִֵצים הוּא יָלִ יץ וְ לַעֲ ָוִ ים י ִֶתּן חֵ ן )משלי
ג(.
בבלי מכות ,י ע"ב

קולות וספים לוקחים הסתייגות זו הלאה ,ורואים את השגגה הקורית לאדם שיקוף
וגילוי לאור של עוו ותיו:
רבי שמעון בן לקיש פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא:
וַ אֲ ֶשׁר א צָ ָדה וְ הָ אֱ ִ -הים ִאנָּה לְ יָד ֹו וגו' )שמות כא(;
כַּאֲ ֶשׁר יֹאמַ ר ְמ ַשׁל הַ ַקּ ְדמֹ ִ י מֵ ְר ָשׁ ִעים יֵצֵ א ֶר ַשׁע וגו' )שמואל א' כד(.
במה הכתוב מדבר? בש י ב י אדם שהרגו את ה פש
אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד ,לזה אין עדים ולזה אין עדים.
הקדוש ברוך הוא מזמי ן לפו דק אחד,
זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג בשוגג יורד בסולם
ו פל עליו והרגו.
זה שהרג במזיד  -הרג ,וזה שהרג בשוגג  -גולה.
בבלי מכות ,י ע"ב

קולות אלו אי ם מושיטים יד ומכי ים דרך ל מלט מפ י הקטסטרופליות שפרצה לחייו,
אלא מעצימים אותה לכדי התקפה מוסרית והפ יית אצבע מאשימה כלפיו.

הישראלית ,לדעת קויפמן ,לפיה "אלוהי המקדש הוא אלוהי המשפט" ,משקפת עולם בו יש ה אמו ה אית ה
בצדק ובא ושיות ה מצאים בתשתית העולם .ב יגוד לעמדה האלילית ,בה יש ם מאבקי כוח בין אלילים
וכוחות שו ים ,האמו ה הישראלית מעמידה אל אחד שהי ו עליון על הטבע ,והוא מע יק לאדם תורה
ומשפט.
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את הקולות השו ים יתן גם לראות כספק המתרוצץ בתוך ה מלט עצמו ,ידיו מגואלות
בדם ,והוא מיטלטל בין הג ה עצמית להאשמה עצמית18 .
ההתלבטות אותה מציגה הגמרא בשפה האגדית ,מתבטא בהמשך הסוגיה בשפה
ההלכתית:
אמר רב הו א :רוצח שגלה לעיר מקלט ,ומצאו גואל הדם והרגו –
פטור.
קסבר :וְ ל ֹו אֵ ין ִמ ְשׁפַּ ט מָ וֶת )דברים יט( – בגואל הדם הוא דכתיב.
מיתיבי :וְ ל ֹו אֵ ין ִמ ְשׁפַּ ט מָ וֶת – ברוצח הכתוב מדבר;
אתה אומר :ברוצח ,או אי ו אלא בגואל הדם?
שׂ ֵא ל ֹו ִמ ְתּמֹ ל ִשׁלְ שֹׁם )שם(,
כשהוא אומר :וְ הוּא א ֹ
הוי אומר :ברוצח הכתוב מדבר!
הוא דאמר כי האי ת א; דת יא:
וְ ל ֹו אֵ ין ִמ ְשׁפַּ ט מָ וֶת  -בגואל הדם הכתוב מדבר;
אתה אומר :בגואל הדם הכתוב מדבר ,או אי ו אלא ברוצח?
שׂ ֵא הוּא ל ֹו ִמ ְתּמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם )שם( – הרי
כשהוא אומר :כִּ י א ֹ
רוצח אמור,
הא מה א י מקיים ולו אין משפט מות? בגואל הדם הכתוב מדבר.
בבלי מכות ,י ע"ב

ש י מדרשי הלכה סותרים ממלאים את הפער הפרש י שמציב הפסוק :האם הפסוק
חושש מרצח של אדם לו אין משפט מוות ,או שהוא חושש מרצח של מי שאי ו צריך
לחשוש ממשפט מוות? בקריאה פשוטה ורציפה יתכן ולא תעלה כלל התלבטות ,אך
ראה שההתלבטות דרכה קוראים מדרשי ההלכה את המקראות אי ה רק ההתלבטות
הטקסטואלית ,אלא גם זו המשפטית ,התוהה מה די ו של הרוצח בשגגה בדרך .הספק
הי ו אימ טי לדרך :עד שהרוצח בשגגה יגיע לשעריה של עיר המקלט ,אין לו )ול ו(
שום ודאות ביחס לחייו.
באופן מע יין מתארת המש ה הג ה אחרת ,מיוחדת ,אותה מקבל השוגג בדרך – ש י
תלמידי-חכמים המלווים אותו ,המדברים אל גואל-הדם:

 18כאמור ,תיאורים ראטיביים אלו ,של מ וסת השוגג בדרך ושל הערעור המציף אותו ,מספרים וממחישים
את ההתלבטות המשפטית שבחטיבה הראשו ה :מחד ,א ו יודעים כי השוגג אי ו אשם ,א ו מצילים אותו
מהַ רשעה עיוורת הד ה אותו למוות ,ומאידך א ו יודעים כי לא יתן ל תק את השגגה ולפטור את השוגג
בכל-מכל .כך ,את ההכרה העמוקה בשייכותה של השגגה אל השוגג מבטאת מימרתו של ריש-לקיש.

 | 64אלחי זיוון

ת ן :מוסרין לו ש י תלמידי-חכמים ,שמא יהרג ו בדרך וידברו
אליו .מאי לאו דמתרו ביה דאי קטיל בר קטלא הוא!
לא ,כדת יא' :וידברו אליו'  -דברים הראוים לו.
אומרים לו :אל ת הג בו מ הג שופכי דמים ,בשגגה בא מעשה
לידו.
רבי מאיר אומר :הוא מדבר על-ידי עצמו ,ש אמר :וְ זֶה ְדּבַ ר הָ רֹצֵ חַ
)דברים יט(.
אמרו לו :הרבה שליחות עושה.
בבלי מכות ,י ע"ב

הג ת תלמידי החכמים אי ה הג ה משפטית ,היא אי ה הכרעת הספק של הדרך .ההג ה
ש ות ים תלמידי החכמים מוגבלת לתחום הדיבור .בדיבור יתן לומר את ה"דברים
הראויים לו" ,בדיבור יתן לומר כיצד היו הדברים צריכים לקרות .הגמרא אי ה
מטשטשת את הפער :העולם אי ו כפי שהיה ראוי לו ,אך באמצעות תלמידי החכמים
יתן לשמור על ה'ראוי' כאופק מוסרי ,כגשר וכארכה-זמ ית בין הטראומתיות המציפה
את ההווה ובין האוטופיה העתידית.
"דּבַ ר הָ רֹצֵ חַ " ,מותחת קו בין החוק שהתורה מציעה
הקריאה הייחודית של ר' מאיר את ְ
לרוצח בשגגה ובין יכולתו 'לדבר על-ידי עצמו' .החוק מע יק אפולוגטיקה ,מקום,
אפשרות להצטדק .כפי ש ראה יותר בהמשך ,כבר בכך יש היבט מסויים של מקלט.
בסופה של הסוגיה ,בו הגמרא ד ה ב'פרשת רוצחים' – פרשיית רוצח בשגגה שבספר
יהושע )פרק כ( – עולה גם דיבור אחר ,הפוך ,דיבור שהי ו 'לשון קשה':
אמר רב חמא בר ח י א :מפ י מה אמרה פרשת רוצחים בלשון
עזה,
דכתיב :וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל יְהוֹשֻׁ עַ לֵאמֹ ר ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר
ְתּ וּ ָלכֶם אֶ ת עָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָט אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֲ לֵיכֶם וגו' )יהושע כ(? מפ י
שהן של תורה.
למימרא ,דכל דיבור לשון קשה?
אָרץ ִא ָתּ וּ ָקשׁוֹת
אין ,כדכתיבִ :דּבֶּ ר הָ ִאישׁ אֲ ֹד ֵי הָ ֶ
)בראשית מב(.
והת יאְ ִ :דבְּ רוּ )מלאכי ג( – אין ִ ְדבְּ רוּ אלא לשון חת,
וכן הוא אומר :י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּי וּ )תהלים מז(.
ִדּבֶּ ר לחוד ,י ְַדבֵּ ר לחוד.
בבלי מכות ,יא ע"א

הפער שהגמרא מזהה בפרשיית הרוצח בשגגה שביהושע – בין סג ו ה החוקתי-מקראי
ובין מיקומה בתוך ספרי ה ביאים – מתפרש דרך המתח בין הדיבור הקשה ,העז ,ובין
הדיבור ש'אי ו אלא לשון חת' .הדיבור העז ,דיבורו של " ֲא ֹד ֵי הָ אָרֶ ץ" ,הי ו דיבור טוע
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בקרקע ,מאשים ,הדוחק את רגליהם של ב י-יעקב מהַ מקום .לשון ה חת ,לעומת זאת,
הי ה לשון "י ְִראֵ י ה'" ו"חֹ ְשׁבֵ י ְשׁמוֹ" ,דיבור המייצר מקום אחר שאי ו מצא ברצף עם
חלות הגויים19.
הדרך מכילה בתוכה ת ועות מ וגדות ,התלבטות מתמדת בין מקום ובין אי-מקום.
הרוצח בשגגה מלט בה ,מסומא עי יים ממראות הדם והמוות ,מהת פצותם הפתאומית
של חייו .הגמרא מביאה את הציווי להכין לו את הדרך ,ואת תי ת הדרך כתכו תו של
הקב"ה ,שהי ו "יו ֶֹרה חַ טָּ אִ ים בַּ דָּ רֶ " .אך הדרך היא גם דרכו של האדם ,היא משקפת
את בחירותיו והיא מגלה על מהותו .בדרך מהדהדת הלשון העזה והדיבור הקשה של
אָרץ" תובעים בה את הדם השפוך – אך שמעים גם קולותיהם
פרשת רוצחיםֲ " ,א ֹד ֵי הָ ֶ
של תלמידי החכמים ,המדברים לשוגג "דברים הראויים לו" ,ובדיבורם הם מתווים
לרוצח בשגגה עולם צדק ,עולם בטוח וידוע ,מקום בו יתן להיות.

בקצה הדרך כבר ראים ערי-המקלט באופק .המש ה פותחת את החטיבה הש ייה של
פרק 'אלו הן הגולין' בתיאורם – שהי ו תמיד ספק היסטורי ספק מיתולוגי:
להיכן גולין? לערי מקלט.
לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כ ען.
ש אמר :אֵ ת ְשׁ שׁ הֶ עָ ִרים ִתּ ְתּ וּ מֵ עֵ בֶ ר ַליּ ְַרדֵּ ן
וְ אֵ ת ְשׁ שׁ הֶ עָ ִרים ִתּ ְתּ וּ בְּ אֶ ֶרץ כְּ ָעַ ן )במדבר לה(.
עד שלא בחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן
קולטות.
ש אמרֵ :שׁשׁ עָ ֵרי ִמ ְקלָט ִתּ ְהיֶי ָה )במדבר לה( – עד שיהיו ששתן
קולטות כאחת.
מש ה מכות ב ,ד
הירדן20,

בעקבות סתירת המקראות ביחס למעשה הבדלתם של שלושת הערים שבעבר
מרחיבה התוספתא )שעם גרסה דומה שלה פתחת סוגיית הגמרא( תמו ה זו ,תוך
שזירת המקראות לציר זמן אחד:
אָרץ :י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים תַּ ְחתֵּ י וּ וּלְ אֻ ִמּים תַּ חַ ת ַרגְ לֵי וּ :יִבְ חַ ר ָל וּ אֶ ת ַ ֲחלָתֵ וּ
" 19כִּ י ה' עֶ לְ יוֹן וֹרָ א מֶ ֶל גָּדוֹל עַ ל כָּל הָ ֶ
אֶ ת גְּ אוֹן ַיעֲקֹ ב אֲשֶׁ ר אָהֵ ב סֶ לָה" )תהלים פרק מז ,ג-ו(.
אַרצָ ה כְּ ָעַ ן :וְ ִה ְק ִריתֶ ם ָלכֶם עָ ִרים עָ רֵ י ִמ ְקלָט ִתּ ְהיֶי ָה ָלכֶם
 20בספר במדבר אמר" :כִּ י אַ תֶּ ם עֹ בְ ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן ְ
 ...וְ הֶ עָ ִרים אֲשֶׁ ר ִתּתֵּ וּ שֵׁ שׁ עָ ֵרי ִמ ְקלָט ִתּ ְהיֶי ָה ָלכֶם :אֵ ת ְשׁ שׁ הֶ עָ ִרים תִּ ְתּ וּ מֵ עֵ בֶ ר ַליּ ְַר ֵדּן וְ אֵ ת ְשׁ שׁ הֶ עָ ִרים
ִתּ ְתּ וּ בְּ אֶ ֶרץ כְּ ָעַ ן עָ ֵרי ִמ ְקלָט ִתּ ְהיֶי ָה" )במדבר פרק לה ,י-יד( ,ואכן בספר יהושע מקדשים את ששת הערים
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שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן ,ומשבאו לארץ הפרישו עוד
שלש,
ואף על פי כן לא היו אילו ואילו קולטות עד שכיבשו וחילקו.
משכיבשו וחילקו ,תחייבו במעשרות ובשביעית – אילו ואילו
קולטות.
שלש ערים הפריש יהושע בארץ כ ען והיו מכוו ות כ גד שלש
שבעבר הירדן כשתי שורות שבכרם:
חברון ביהודה כ גד בצר במדבר
שכם בהר אפרים כ גד רמות בגלעד
קדש בגליל כ גד גולן בבשן.
ואף על פי שהפרישו ,שכם בהר אפרים לא היתה קולטת,
הפרישו קרית יערים תחתיה עד שכיבשו את שכם.
ואף על פי שהפרישו את קדש בגליל לא היתה קולטת,
והפרישו גמלא תחתיה עד שכיבשו את שכם.
תוספתא מכות ג ,א-ב

המקורות הת איים מתארים את ערי המקלט הפרושים באופן סימטרי מעבר לש י עברי
הירדן ,ובי יהם מתקיימת זיקה כלשהי .יהושע קובע את מיקומם של ערי המקלט בארץ
כ ען כך שהן יהיו 'מכוו ות כשתי שורות שבכרם'.
מה משמעותם של מיקומים אלו?
שאלת ארגון המרחב הי ה שאלה יסודית בכל תרבות שהיא .בתרבויות הקדומות א ו
מוצאים לא-פעם את המקום המתואר כ'ציר העולם' )" – ("Axis Mundiקודה
המסומ ת לרוב על-ידי מקום גבוה ,הר ,עץ או אבן; קודה מיתולוגית שממ ה ברא
העולם והיא משמשת כ קודת מפגש בין הפיזי והרוח י – ציר א כי המארגן את המרחב
האופקי .ב קודה זו היה לרוב מקדש שחלש על האזורים מסביבו .מתוך הקשר זה,
עולים ערי המקלט כ קודות המארג ות את המרחב של הארץ; אך איזה ארגון מרחב הן
מייצגות?
כבר עמדו חוקרי מקרא שו ים על הזיקה בין ערי המקלט ובין ערי מקדש ובמות שקדמו
לבית-המקדש בירושלים וששימשו במקביל אליו 21.באופן שהי ו אולי זר לתפיסת ו
אַרבַּ ע ִהיא חֶ בְ רוֹן
לאחר הכ יסה לארץַ " :ויּ ְַק ִדּשׁוּ אֶ ת קֶ דֶ שׁ בַּ גָּלִ יל בְּ הַ ר ַפְ תָּ לִ י וְ אֶ ת ְשׁכֶם בְּ הַ ר אֶ פְ ָריִם וְ אֶ ת ִק ְריַת ְ
ְהוּדה :וּמֵ עֵ בֶ ר לְ י ְַר ֵדּן י ְִריח ֹו ִמזְ רָ חָ ה ְָת וּ אֶ ת בֶּ צֶ ר בַּ מִּ ְדבָּ ר בַּ ִמּישֹׁר ִממַּ טֵּ ה ְראוּבֵ ן וְ אֶ ת ָראמֹ ת בַּ גִּ לְ עָ ד ִממַּ טֵּ ה
בְּ הַ ר י ָ
גָד וְ אֶ ת גלון גּ ֹולָן בַּ בָּ שָׁ ן ִממַּ טֵּ ה ְמ ַשֶּׁ ה" )יהושע פרק כ ,ז-ט( .אך בספר דברים מתואר כי את שלושת הערים
בעבר הירדן מבדיל משה" :אָז יַבְ ִדּיל מֹ שֶׁ ה שָׁ שׁ עָ ִרים בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ְרחָ ה שָׁ מֶ שׁ" )דברים פרק ד ,מא(.
 21קויפמן מתאר את ערי המקלט כשקיעים של ערי-מקדש קדומים ,ולעומתו ולהויזן ,ובו מצדד אלכס דר
רופא ,מתאר את ערי המקלט כתחליפים חילו יים לערי המקדש ,לאור מגמת ריכוז-הפולחן בימי יאשיהו
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הרגילה ,המוכרת יותר עם המקדש היחיד של ספר דברים" ,הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר יִבְ חַ ר ה'" ,ספר
במדבר מציג את ערי המקלט כחלק ממערכת בין-שבטית של ערי הלויים ,המשמשים
כמרכזים פולח יים ,ערי-מזבח ,המרכזים ומתייחסים אל הקדושה ה מצאית בכל הארץ
שׁכֵן בְּ ת ֹוכָהּ ,כִּ י ֲא ִי
אָרץ אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם י ְֹשׁבִ ים בָּ הּ אֲשֶׁ ר ֲא ִי ֹ
באופן שווה" :וְ א תְ טַ מֵּ א אֶ ת הָ ֶ
שׁכֵן בְּ ת ֹו בְּ ֵי י ְִשׂרָ אֵ ל" )במדבר לה ,לד(.
ה' ֹ
המקדש היחיד ,המתכו ן על בסיס בחירת ה' בבית דוד וייסוד המלוכה המשיחית
)שמ"ב ,פרק ז( ,מייצג ארגון-מרחב אחר ,כזה המאחד את השבטים מתוך תפיסת
קדושה התגלותית ,היררכית ,בה המקדש הי ו המקום היחיד – במרכזו ארון הברית,
והחוק ה יתן מהתגלות זו שולט על המרחב כולו )שעתה ,בשו ה מהמתואר בספר
במדבר ,הי ו מחוּלן(.
המתח בין קדושה פולח ית השורה בארץ בשווה ובין קדושת ההתגלות הריכוזית
מתכתב עם מתח אחר ה מצא במקורות הסוגיה ,והוא המתח שבין משה ליהושע .ראי ו
לפ י כן כיצד 'פרשת רוצחים' שבספר יהושע צדה את עי יהם של חז"ל במיקומה
המיוחד ,וכיצד ייחודיות זו דובררה דרך המתח בין הלשון העזה של " ֲא ֹד ֵי הָ אָרֶ ץ" ובין
לשון ה חת של "י ְִראֵ י ה'" .ארצה להמשיך בהצגת מתח זה.
משה ויהושע ,שבפרישתם של ערי המקלט מיוצגים גם כש י עברי הירדן ,מצאים בתוך
מקורות אלו כש י קטבים בסיסיים .המתח בי יהם וצר מתוך אי-כ יסתו של משה
לארץ ,ומתוך ההבח ה החדה ש מצאית במרכז התורה וה ביאים – בין תי ת התורה
ובין הכ יסה לארץ .התורה והארץ ,כש י קטבים מ וגדים ,מהדהדים גם את המתח בין
קדושת ההתגלות לבין הקדושה הפולח ית.
מתחים אלו ילוו את קריאת ו לאורך החטיבה הש ייה של פרק 'אלו הן הגולין' ,כש י
אופ ים של מקלט ,גלות וכפרה ,ה וכחים במוטיבים רבים ומגוו ים לאורך הגמרות.

בהמשכה של הסוגיה הראשו ה ,מביאה הגמרא ברייתא המתארת כיצד יש לעשות את
ערי המקלט:
)ראה סיכום הדיון אצל רופא' ,לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי' ,אות א( .זיהויים אלה שע ים
בין השאר על העדויות המקראיות המתארות מציאות בה המזבח תפס כמקום חסות לרוצחים )"מֵ עִ ם ִמזְ בְּ ִחי
ִתּקָּ חֶ נּוּ לָמוּת"ַ " ,ו ָיּ ָס יוֹאָב אֶ ל אֹ הֶ ל ה' ַו ַיּ ֲחזֵק בְּ קַ ְר וֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ " .וראה בבלי מכות ,יב ע"א( ,על הקשר בין ערי
המקלט למקומות קדושים )'מקדש ה'' בשכם  -יהושע כד ,כו; שילום אבשלום את דריו בחברון – ש"ב
טו,ז; ושם עיר המקלט 'קדש'( ,היותם ממוקמים תמיד ב קודות הגובה של הרכס )הר חברון ,הר עיבל ליד
שכם ,הר מירון ליד קדש( ועוד.
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ערים הללו ,אין עושין אותן לא טירין קט ים ולא כרכין גדולים
אלא עיירות בי ו יות.
ואין מושיבין אותן אלא במקום מים ,ואם אין שם מים  -מביאין
להם מים .ואין מושיבין אותן אלא במקום שווקים ,ואין מושיבין
אותן אלא במקום אוכלוסין; תמעטו אוכלוסיהן – מוסיפין עליהן,
תמעטו דיוריהן – מביאין להם כה ים לוים וישראלים.
ואין מוכרין בהן לא כלי זיין ולא כלי מצודה ,דברי רבי חמיה,
וחכמים מתירין;
ושוין ,שאין פורסין בתוכן מצודות ,ואין מפשילין לתוכן חבלים,
כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם.
אמר רבי יצחק :מאי קרא? וְ ָס אֶ ל אַחַ ת ִמן הֶ עָ ִרים הָ אֵ ל וָ חָ י
)דברים ד( – עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא.
בבלי מכות ,י ע"א

העקרון המ חה של הברייתא ,כך לפחות עולה מדברי רבי יצחק ,הוא יצירת מקום
המאפשר חיים .זוהי קריאה המרחיבה את ה"וָחָ י" הקו קרטי ,הצלתו של השוגג מגואל
הדם ,אל "מידי דתהוי ליה חיותא" – התגוררות ,שהות וישיבה במקום לאורך זמן .יתן
אולי לחוש את הדבר ביותר בהוראה ביחס למים – "ואם אין שם מים מביאין להם
מים" – אך הוא מתאים גם לכלל הברייתא .עיר המקלט צריכה להיות מקום מוגן ,רגיל,
פשוט .מקום חסר הפתעות המהווה ל מלט סביבה מותאמת; מקום ה ותן לו זמן
ות אים לריפוי ולהִ תְ חַ יוּת מחדש.
אפיון זה של ערי המקלט כמקום-חיים מהדהד גם בגמרות וספות .כך לדוגמה במימרא
הבאה:
אמר רבי אבהו :ערי מקלט לא ת ו לקבורה,
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ם י ְִהיוּ לִ בְ הֶ ְמ ָתּם וְ לִ ְרכ ָֻשׁם וּלְ כֹל חַ יּ ָָתם )במדבר לה(
דכתיבִ :
לחיים ת ו ולא לקבורה.
בבלי מכות ,יב ע"א

אך הסוגיה ממשיכה ,ומגלגלת תמו ה בסיסית זו אל עבר אופק וסף ומפתיע:
ת א :תלמיד שגלה – מגלין רבו עמו.
ש אמר :וָ חָ י – עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא.
אמר רבי זעירא :מכאן שלא יש ה אדם לתלמיד שאי ו הגון.
אמר רבי יוח ן :הרב שגלה – מגלין ישיבתו עמו.
בבלי מכות ,י ע"א
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בצמידות לברייתא ולדרשתו האמוראית של רבי יצחק ,מציבה הסוגיה ברייתא
המחדשת דין מפתיע – מגלין את הרב עם התלמיד .ביחס אליה משכפלת הגמרא את
ה ימוק האמוראי של רבי יצחק" :עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא" .קריאה זו אי ה רק
מרחיבה את "וָחָ י" מהצלה רגעית לשהות ארוכת-טווח ,אלא פורשת אותה כבסיס
לצורכו של התלמיד ברבו במקום גלותו .החיוּת שעיר המקלט מע יקה לרוצח בשגגה
אי ה רק חיוּת פיזית וחומרית ,אלא היא איכות הקשורה ביחסים בין רב ותלמיד
ובלימוד התורה22.
מכאן הגמרא מתגלגלת לעבר כיוון זה – יחסי הרב והתלמיד ,הגליית הישיבה יחד עם
הרב ,עד שלבסוף מובאת אמירתו המופלאה של רבי יוח ן:
אמר רבי יוח ן :מ ין לדברי תורה שהן קולטין?
ש אמר :אֶ ת בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר  ...וכתיב בתריה :וְ זֹאת הַ תּו ָֹרה )דברים ד(!
בבלי מכות ,י ע"א

אופק זה כבר מציב את המקלט כדבר מהפכ י בהרבה :התורה היא שקולטת.
דברים אלו ,המהווים בעי י את ליבה של סוגיה זו ,שע ים על הקשר שבין תורה וגלות,
על דמותו של משה כפי שהיא מצטיירת מהפסוקים )וכפי שהיא קשרת אל דין ערי-
המקלט אצל חז"ל( ועל קריאה מיוחדת בַ פרשייה שבדברים ד ,בה מתוארת הבדלת
משה את ערי המקלט בעבר הירדן ,בסיום אומו הראשון:
אָז יַבְ ִדּיל מֹ ֶשׁה ָשׁ שׁ עָ ִרים בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמזְ ְרחָ ה ָשׁמֶ שׁ,
שׂ ֵא ל ֹו
ָל ֻס ָשׁמָּ ה רוֹצֵ חַ אֲ ֶשׁר י ְִרצַ ח אֶ ת ֵרעֵ הוּ ִבּבְ לִ י ַדעַ ת וְ הוּא א ֹ
אַחת ִמן הֶ עָ ִרים הָ אֵ ל וָ חָ י:
ִמ ְתּמֹ ל ִשׁלְ שׁוֹם ,וְ ָס אֶ ל ַ
אֶ ת בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ הַ ִמּישֹׁר לָראוּבֵ ִ י
וְ אֶ ת ָראמֹ ת בַּ גִּ לְ עָ ד ַלגּ ִָדי
וְ אֶ ת גּ ֹולָן בַּ בָּ ָשׁן ל ְַמ ִַשּׁי.
וְ זֹאת הַ תּו ָֹרה אֲ ֶשׁר ָשׂם מֹ ֶשׁה לִ פְ ֵי בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל.
אֵ לֶּה הָ עֵ דֹת וְ הַ חֻ ִקּים וְ הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִם .בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן בַּ ַגּיְא מוּל בֵּ ית פְּ עוֹר ,בְּ אֶ ֶרץ ִסי ֹחן
בְּ צֵ ָ
מֶ ֶל הָ אֱ מֹ ִרי אֲ ֶשׁר יו ֵֹשׁב בְּ חֶ ְשׁבּוֹן ,אֲ ֶשׁר ִהכָּה מֹ ֶשׁה וּבְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִם.
בְּ צֵ ָ
דברים פרק ד ,מא-מו
 22ייתכן שהמילים "ש אמר :וחי" הי ם מדברי הברייתא ,וקריאה זו מצאית כבר בברייתא עצמה .בכל אופן
הת ועה שיוצרת עריכת הסוגיה בין המקורות השו ים ,ושרשור ימוקו האמוראי של רבי יצחק לברייתא הזו
– מתארים את אותו המהלך.
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רבי יוח ן קורא את רשימת ערי המקלט ,ומזהה בה עיר-מקלט חבויה וספת ,את עיר-
המקלט השביעית – "וְ זֹאת הַ תּו ָֹרה".
יחד עם היצירתיות והקריצה שבקריאה זו ,במידת מה היא מתבססת על ראיית ההקשר
הרחב בתוכם אמרים דברים אלו .ספר דברים המתרחש ברגע שלפ י הכ יסה לארץ,
מכיל בתוכו יגוד מתמיד בין צורה לתוכן :מחד ,כל עיסוקו הי ו בארץ ,אך מאידך,
צורת המפגש עם הארץ הי ה רק בעמידה מ גד ,בראייה שלה ,בתורה ה ית ת לקראת
הכ יסה אליה .מערכת ערי המקלט הי ה מימוש של הישיבה בארץ ושל ההשתרשות
במקום ,ובהבדלת הערים שבעבר הירדן .משה ,באופן חריג וב'ג יבה' ,מצטרף לרגע אל
ההתיישבות הממשית בארץ .אך רבי יוח ן ,היודע כבר את הכ יסה לארץ ואת
מחיריה 23,מתעקש להעמיד את התורה ואת ה'עמידה מ גד' ,כאפשרות אחרת ועצמאית.
זוהי הצעה חלופית של מקלט ,אולי כזו החותרת תחת הפסוקים עצמם ,אותה רבי יוח ן
מזהה ומחלץ מתוכם.
ייתכן ומתוך הקשר זה ,יתן להבין מעט את רבי סימאי הסומך לאותו פסוק ש י דרשות
שו ות:
דרש רבי סימאי:
וּמי אֹ הֵ ב בֶּ הָ מוֹן א ְתבוּאָה
מאי דכתיב :אֹ הֵ ב כֶּסֶ ף א י ְִשׂבַּ ע כֶּסֶ ף ִ
)קהלת ה(?
אֹ הֵ ב כֶּסֶ ף א י ְִשׂבַּ ע כֶּסֶ ף  -זה משה רבי ו ,שהיה יודע שאין שלש
ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא בחרו שלש בארץ כ ען,
ואמר :מצוה שבאה לידי אקיימ ה.
וּמי אֹ הֵ ב בֶּ הָ מוֹן א ְתבוּאָה  -למי אה ללמד בֶּ הָ מוֹן? מי שכל
ִ
ְתבוּאָה של ֹו24 .
בבלי מכות ,י ע"א

הלימוד בהמון וההתרחשות של לימוד התורה כמעשה משותף במרחב משותף ,עשה
בהמשך הסוגיה ל ושא המרכזי:
רב אשי אמר :כל האֹ הֵ ב ללמוד בֶּ הָ מוֹן  -ל ֹו ְתבוּאָה(...) .
רבי א אמר :כל האֹ הֵ ב ללמד בֶּ הָ מוֹן  -ל ֹו ְתבוּאָה(...) .

 23כך חז"ל מתארים " :כיוצא בדבר אתה אומר) :במ' כ"ז( וְ ָתַ תָּ ה מֵ הו ְֹד עָ לָיו  -ולא כל הו ְֹד  .זק ים
שבאותו הדור אמרו :פ י משה כפ י חמה ,פ י יהושע כפ י לב ה ,אוי לה לאותה בושה ,אוי לה לאותה
כלימה" )בבלי בבא בתרא ,עה ע"א( .וכן ,בה גדה לאי-כ יסת משה לארץ אומר המדרש" :משה ראה אותה
בכל צרכה ,ויהושע כיבשה ולא ראה אותה" )מדרש ת אים לדברים פרק לד(.
 24רש"י :ללמד בהמון  -לדרוש ברבים .שכל תבואה שלו  -שבקי במקרא במש ה ובהלכות ובאגדות.
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אמר רבי יהושע בן לוי:
ְרוּשׁ ִ ָלם )תהלים קכב(?
מאי דכתיב :ע ְֹמדוֹת הָ יוּ ַרגְ לֵי וּ בִּ ְשׁעָ ַר ִי י ָ
ְרוּשׁ ִ ָלם שהיו עוסקים
לרגְ לֵי וּ שיעמדו במלחמה? שערי י ָ
מי גרם ַ
בתורה.
ואמר רבי יהושע בן לוי :מאי דכתיב:
ִשׁיר הַ מַּ עֲ לוֹת לְ ָדוִ ד ָשׂמַ ְח ִתּי בְּ אֹ ְמ ִרים לִ י בֵּ ית ה' ֵ ֵל )שם(?
אמר דוד לפ י הקדוש ברוך הוא :רבש"ע ,שמעתי ב י אדם שהיו
אֹ ְמ ִרים 'מתי ימות זקן זה ויבא שלמה ב ו ויב ה בית הבחירה
ושׂמַ ְח ִתּי.
ו עלה לרגל'ָ ,
אמר לו הקדוש ברוך הוא :כִּ י טוֹב יוֹם בַּ חֲ צֵ ֶרי מֵ אָלֶף )תהלים פד(;
טוֹב לי יוֹם אחד שאתה עוסק בתורה לפ י,
מֵ אָלֶף עולות שעתיד שלמה ב ך להקריב לפ י על גבי המזבח.
בבלי מכות ,י ע"א

כהדהוד של גלות הרב עם תלמידו ,ותלמידי הישיבה עם רבם ,מתארת הסוגיה את
הלימוד "בֶּ הָ מוֹן" – לימוד התורה ה עשה יחד ,בריבוי לומדים ותלמידים .במקום הארץ
והתבואה הממשיים ,מציגה הגמרא את המרחב של לימוד התורה ,את הזק ים היושבים
בשערי ירושלים ועוסקים בתורה ,ואת התורה כתבואה הצומחת מתוך ארץ זו.
המוטיבים הרבים של סוגיה זו פגשים בסופה במדרשו המופלא של רבי יהושע בן-לוי.
משה ויהושע מוחלפים בדוד ושלמה .דוד ,שהי ו מייצגה של קדושה התגלותית,
ריכוזית-משיחית ,מזוהה עם לימוד התורה שאי ו יכול להגיע בחייו אל בית הבחירה
הממשי .לעומתו ,שלמה מזוהה דוקא עם הקדושה הפולח ית – המזבח 25.אך הקב"ה
מעדיף אפילו זמן מועט של לימוד תורה זה ,על-פ י אלף העולות המוקרבות על
המזבח26.

 25שלמה בו ה את בית-המקדש כולו ב"אֶ בֶ ן ְשׁלֵמָ ה" )מ"א ו( ,כפי שהתורה מורה ביחס למזבח )שמ' כ( .הוא
מקריב אלף עולות ,ומקדיש את החצר כולה למזבח.
 26יפה גם הקריאה לדוד בתואר 'זקן זה' .מול עיר הלויים הפולח ית ,מצאית עיר הזק ים ,היושבים בשער
ועוסקים במשפט ,וב וכחות זק ים אלה מת ה הגמרא בהמשך )י ע"ב( את יכולת הקליטה של העיר" :א"ר
אלעזר :עיר שרובה רוצחים  -אי ה קולטת  ...וא"ר אלעזר :עיר שאין בה זק ים אי ה קולטת" .ריבוי
הרוצחים עולה בסוגיה כתופעה הקשורה לתודעה הפולח ית .את לפרטים שו ים במיקומם של ששת הערים
מסבירה הגמרא" :אמר אביי :בגלעד שכיחי רוצחים ,דכתיב) :הו' ו( גִּ לְ עָ ד ִק ְריַת פֹּ ֲעלֵי אָוֶן עֲקֻ בָּ ה ִמ ָדּם ,מאי
עֲקֻ בָּ ה ִמ ָדּם? א"ר אלעזר :שהיו עוקבין להרוג פשות (...) .אמר אביי :בשכם מי שכיחי רוצחים ,דכתיב:
דוּדים חֶ בֶ ר כֹּ ֲה ִים ֶדּ ֶר י ְַרצְּ חוּ שֶׁ כְ מָ ה וגו' ,מאי חֶ בֶ ר כֹּ ֲה ִים? א"ר אלעזר :שהיו מתחברין
)הו' ו( וּכְ חַ כֵּי ִאישׁ גְּ ִ
להרוג פשות ,ככה ים הללו שמתחברין לחלוק תרומות בבית הגר ות" )בבלי מכות ,י ע"א(.
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ארצה להרחיב מעט יותר על הקשר בין התורה והגלות ,ועל האופן בו ות ת התורה
מקלט ומע ה לטראומה ,דרך דמותו של משה כפי שהיא מצטיירת בפסוקים ובקריאתם
של חז"ל.
המקרא מציג בתיאורו הראשו י את משה – ותן-התורה – כמי שתגובתו הטבעית
והאי סטי קטיבית למציאות היא תגובת המשפט והצדק:
וַ י ְִהי בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וַ יִּגְ ַדּל מֹ ֶשׁה וַ יֵּצֵ א אֶ ל אֶ חָ יו וַ יּ ְַרא בְּ ִס ְב ָתם וַ יּ ְַרא
ִאישׁ ִמ ְצ ִרי מַ כֶּה ִאישׁ ִעבְ ִרי מֵ אֶ חָ יו .וַ יִּפֶ ן כֹּה וָ כֹה ַויּ ְַרא כִּ י אֵ ין ִאישׁ וַ ַיּ
אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי וַ יּ ְִט ְמ ֵהוּ בַּ חוֹל .וַ יֵּצֵ א בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁ ִ י וְ ִהנֵּה ְשׁ ֵי אֲ ִָשׁים
ִע ְב ִרים ִ ִצּים ,וַ יֹּאמֶ ר ל ָָר ָשׁע :לָמָּ ה ַתכֶּה ֵרעֶ .
שמות פרק ב ,יא-יד

אך מעשיו אלו הי ם מעשים רדיקליים ,הם חותרים תחת הסדר החברתי והמדי י ,והם
מובילים במהרה למ וסתו וגלותו:
וַ יֹּאמֶ רִ :מי ָשׂ ְמ לְ ִאישׁ ַשׂר וְ שֹׁפֵ ט עָ לֵי וּ ,הַ לְ הָ ְר ֵג ִ י ַא ָתּה אֹמֵ ר כַּאֲ ֶשׁר
ִירא מֹ ֶשׁה וַ יֹּאמַ ר :אָכֵן ו ַֹדע הַ ָדּבָ ר.
הָ ַרגְ ָתּ אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי .וַ יּ ָ
וַ יּ ְִשׁמַ ע פַּ ְרעֹה אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַ יְבַ ֵקּשׁ לַהֲ רֹג אֶ ת מֹ ֶשׁה .וַ יִּבְ ַרח מֹ ֶשׁה
ִמפְּ ֵי פַ ְרעֹה וַ יּ ֵֶשׁב בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְדיָן וַ יּ ֵֶשׁב עַ ל הַ בְּ אֵ ר.
שמות פרק ב ,יד-טז

במקום גלותו ,במדין ,מתוארת דמותו של משה כדמותו של רועה הצאן ,ה ווד,
המשוטט "אַחַ ר הַ ִמּ ְדבָּ ר" .את רגשותיו הפ ימיים הוא מבטא בשם ב ו – גרשֹם – "גֵּר
הָ יִיתִ י בְּ אֶ ֶרץ ָכְ ִריָּה" .היותו כבד-פה ,כזה ה מצא בגלות מהשפה המשותפת ,הי ה חלק
מהיבט זה של דמותו27.
אך דוקא בו בוחר הא-להים לקבל את התורה וללמדה לישראל .הוא מביא את ב י-
ישראל אל "הַ ר הָ ֱאִ -הים" אותו הוא גילה בשיטוטיו ,בו גלה אליו אלוהי אבותיו
במעמד הס ה ,ודוקא שם ית ת התורה לישראל .ב דודים ובגלות במדבר ב י-ישראל
הולכים ולומדים את התורה מפי משה.

 27בהקשרים אלו מקבל תיאור המדרש כיצד היה משה כבד-פה משמעות וספת" :כשהיה קטן הביאתו בת
פרעה לאביה ,והיה פרעה מחבקו ומ שקו ,טל משה עטרה מעל ראשו וזרקה לארץ ,אמרו חרטומי מצרים,
אין זה אלא סימן מורד במלכות ,אמרו יביאו זהב פרוים וגחלים לוחשות ,אם יטול הגחלים בידוע שאין
ממש במעשיו ,ואם יטול הזהב בידוע שבן דעת הוא ,כיון שבא ליטול הזהב בא מלאך ודחק ידו על הגחלים,
טלן וזרקן לתוך פיו ,לפיכך היה כבד פה" )פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק ד(.
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מתוך הקשרים אלו ,א ו מוצאים אצל חז"ל מה ש ראה כקשר אישי בין משה ובין ערי
המקלט:
הרג באותה העיר – גולה משכו ה לשכו ה ,ובן לוי – גולה מעיר
לעיר.
גמ' .ת ו רב ן :וְ ַשׂ ְמ ִתּי לְ מָ קוֹם אֲ ֶשׁר ָי וּס ָשׁמָּ ה )שמות כא(.
וְ ַשׂ ְמ ִתּי לְ – בחייך ,מָ קוֹם – ממקומך,
אֲ ֶשׁר ָי וּס ָשׁמָּ ה  -מלמד שהיו ישראל מגלין במדבר.
להיכן מגלין? למח ה לויה.
בבלי מכות ,יב ע"ב

"מָ קוֹם – ממקומך" ,כלומר ,עיר המקלט הי ה מקומו של משה ,מח ה לוייה .המדרש
מתאר באופן מפתיע כי ב י-ישראל היו מגלין במדבר .ה ימה החבויה כאן היא כי
המדבר בעצמו הי ו מקום גלות ,וכי ב י-ישראל הי ם אלו הגולים למקומו של משה29 28.
הזיקה בין התורה ובין הגלות הי ה זיקה הפועלת לש י הכיוו ים" .דברי תורה קולטין"
וגם "הוי גולה למקום תורה" .הדיבור המוליד את החוק הי ו דיבור ה מצא ביחס מתוח
אל האדמה והמקום .העמדה של הגלות והגרות ,שהַ מקום שלה הי ו בהתהוות תמידית,
היא היוצרת את החוק ,היא זו היכולה לגלות את עצמה רק בתוך החוק30.
 28דמה שערי הלויים בקריאתם של חז"ל אי ן ערי פולחן המכפרות על הארץ )כמו בספר במדבר( ,אלא ערי
לויים דייקא – מח ה לוייה ,מקומו של משה ולא של אהרן .ערי הלויים מצטיירות כך כמקומות של לימוד
וה חלת תורה ,הממשיכים את פועלו של משה )כפי שהלויים מתוארים לפעמים גם במקרא" :יוֹרוּ ִמ ְשׁפָּטֶ י
לְ ַיעֲקֹ ב וְ תו ָֹר ְת לְ י ְִשׂ ָראֵ ל" ]דב' לג[(.
 29אם אצל חז"ל יתן להתלבט כמה יש ו קשר אישי בין ערי-המקלט ובין משה ,במסורות הקבליות קשר זה
הי ו מוקד לעיסוק רחב .כך לדוגמה בזוהר )ח"ב ,רעיא מהימ א ,קיד ע"ב(" :פקודא )חדא( להפריש ערי
מקלט למאן דקטל בגין ההוא מצרי דקטלת במצרים דתמן הוה חש הקדמו י וכל משרייתיה דהוו סחרין ליה
וקטלת ליה בלא זמ יה ולא דחלת מרודפין דיליה ) ,(...וקודשא בריך הוא יהיב לך ערי מקלט לאשתזבא
מ הון ,ואי ון שערי תשובה" .וכן אצל האר"י )שער הפסוקים ,פר' משפטים( :מכה איש ומת מות יומת -
ירמוז ,על קין שהרג את הבל ,ה קרא איש ,שהוא מרע"ה .כמש"ה ,כי זה משה האיש .ולכן מות יומת ב"פ,
ע"י משה פעם אחת ,כש תגלגל במצרי .ופעם ש ית כש תגלגל בקרח' (...) .אשר 'י וס 'שמה הוא איש,
ה קרא כי זה משה האיש וכו' ,כי הוא עצמו י וס שמה בערי מקלט כ זכר .גם תיבת שמ"ה ,הוא אותיות
משה .גם המצרי בגימטריא משה ,לרמוז ,כי עתיד היה משה להרוג את המצרי .עוד לע"ד שמואל ,כי המצרי
בגימטריא משה ,הוא אחיו ,קין אחיו של משה ,ומספרו כמספרו".
 30דמה לי שדברים מסויימים של לוי ס רלוו טיים בהקשר זה .לוי ס מ גיד את היהדות אל הקיום המתחיל
באוטו ומיה" :ב יגוד לפילוסופיה ההופכת את העצמי לשער הכ יסה לממלכת המוחלט ,והקובעת כדברי
פלוטי וס ,ש'ה פש לא תלך לקראת דבר אלא לקראת עצמה' ) (...מן היהדות א ו לומדים על טר סצ ד טיות
ממשית  ...כשהוא לבדו ,הא י מצא במצב של קרע פ ימי והעדר איזון .משמעות הדבר :הוא שב ומוצא את
עצמו כמי שכבר רמס את הזולת ,כשרירותי ואלים .התודעה העצמית אי ה קביעה תמימה שעושה הא י לגבי
הווייתו; היא בלתי פרדת מתודעת הצדק והאי-צדק" )דת של מבוגרים ,עמ'  .(78אצל היהדות ,לפי לוי ס,
האוטו ומיה מות ית בהטרו ומיה ראשו ית ,העצמי והא ושיות החופשית מתאפשרים על-ידי ההע ות לציווי
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המקלט ש ות ת התורה הי ו האור של ההתגלות והחוק למול הכאוס והערעור
המטאפיזי של המוות ,השגגה ,האדמה ,הטמאת הארץ והדמים 31.החוק יכול לומר )כמו
אַרצְ " .באופן
בדברים(" :וְ ל ֹו אֵ ין ִמ ְשׁפַּ ט מָ וֶת" ,ולהזהיר" :וְ א יִשָּׁ פֵ ָדּם ִָקי בְּ קֶ ֶרב ְ
דומה ליכולתם של תלמידי החכמים המלווים את השוגג לומר גם את ה"דברים
הראויים לו" ,התורה ות ת מקלט מפ י הטוטאליות של גאולת הדם והטמאת הארץ.
היא אי ה מבטלת אותם מייסודם ,אלא מעד ת אותם ,משמרת אותם בממד סימבולי.
די מיקה עדי ה זו היא מה שבעי י משתקף בהתלבטות הסוגיה האם דברי תורה אכן
מבטלים את הצורך לגלות .היא מכריעה לבסוף שיש להם יכולת קליטה זמ ית ,קליטה
התלויה בתמידיות של הדיבור והלימוד " -בעיד א דעסיק ביה":
אמר רבי יוח ן :הרב שגלה  -מגלין ישיבתו עמו.
אי י? והא אמר רבי יוח ן :מ ין לדברי תורה שהן קולטין?
ש אמר :אֶ ת בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר  ...וכתיב בתריה :וְ זֹאת הַ תּו ָֹרה )דברים ד(!
לא קשיא :הא בעיד א דעסיק בה ,הא בעיד א דלא עסיק בה.
ואי בעית אימא :מאי קולטין? ממלאך המות.
כי הא דרב חסדא.
הוה יתיב וגריס בבי רב ,ולא הוה קא יכול שליחא ]דמלאכא
דמותא[ למיקרב לגביה ,דלא הוה שתיק פומיה מגירסא;
סליק ויתיב אארזא דבי רב ,פקע ארזא ושתיק,
ויכיל ליה32 .
בבלי מכות ,י ע"א

גירסת הפה של רב חסדא מהדהדת את לשון ה חת בהם דברים "י ְִראֵ י ה'" ,דיבור
המשהה את את זמ יותם של החיים ,ואת 'המילה האחרו ה' שיש למוות .מע יין לראות
כיצד בסיומו של הסיפור )לו מקבילות דומות בסיפורים וספים בגמרא( ,משתמש
מלאך-המוות בשגגה ,במקריות של העץ ה ופל ,כדי לערער את שלוותו הסגורה של רב
חסדא ,ולו לרגע אחד בו המילים אלמות מפיו ,ובו הוא "יכול לו".
המוקדם שמטיל עלי הזולת מעצם וכחותו .עמדה זו קשורה ליחס מיוחד אל המקום" :הארץ המובטחת לא
תוזכר לעולם בת "ך כ'ק יין' במובן הרומאי של המושג ,והאיכר ,בעת שהוא מעלה את הביכורים למקדש,
לא יהרהר בעבותות ה צחיים הקושרים אותו אל חלקת אדמתו ,אלא על אביו הקדמון שהיה "ארמי אובד",
דהיי ו ודד (...) .מחבר תהלים קושר באופן מדהים את מצוקתו הא ושית העמוקה ביותר עם קריאה אל
דברת אלוהים ,אל המצווה ,אל התורה' :גר א וכי בארץ ,אל תסתר ממ י מצוותיך' )תה' קיט(" )שם ,עמ' 78
ו.(81
 31כך עולה יפה מהגמרא המתארת" :דרש רבי שמלאי :מאי דכתיב) :דב' ד( אָז יַבְ ִדּיל מֹשֶׁ ה שָׁ שׁ עָ ִרים
בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ ְרחָ ה שָׁ מֶ שׁ? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :הזרח שמש לרוצחים .איכא דאמרי ,אמר לו:
הזרחת שמש לרוצחים" )בבלי מכות ,י ע"א(.
 32תרגום :כ]מעשה[ זה של רב חסדא .היה יושב וגורס בבית רב ,ולא היה יכול השליח ]של מלאך-המוות[
להתקרב אליו .עלה וישב על הארז של בית רב ,שבר הארז ,ושתק ,ויכל לו.
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יחד עם הציר של המ וסה והמקלט ,והרחבתם של חז"ל בדבר האופן בו התורה קולטת,
מצא בתוך סיפורו של הרוצח בשגגה גם אופק וסף ובו הגלות הי ה חיפוש אחר
כפרה .הכפרה כרוכה בתודעה הפולח ית ובדמותו של הכהן ,ובשו ה מהאופק של
החכם ושל התורה ,המגלים במציאות משמעות ומוסר ומכו ים את התרבות והמרחב
הא ושיים ,הכהן מתעסק בטבע ,יורד לשורשיה של המציאות ועובד מתוכם .עד כמה
שהתורה תוכל להע יק מקלט ,השבר הבסיסי שבמציאות ,עצם אפשרותם של השגגה
ושל המוות – אלו ישארו בשלהם .בקשת הכפרה מחפשת לשוב אל שלמות ראשו ית,
זו הקודמת לגירוש מגן עדן.
את הזיקה שבין שפיכת הדם והטמאת הארץ ראי ו בפרשייה שבספר במדבר .בפרשייה
זו כחו גם ביותר התודעות הפולח יות ,ובכללן הגלות ככפרה והישיבה בעיר המקלט
כמות ית במותו של הכהן .בשביל להבין את יסודותיה של פרשייה זו ,ובשביל להעלות
כמה הרהורים על טבעה של העבודה והפולחן הכה יים )על אף הפער ההיסטורי-
תודעתי המרחיקים מהב ת ו( ,אבקש לשוב אל סיפורי בראשית – אל הגירוש מגן-עדן
ואל קין והבל.
סיפור קין והבל מהווה ראטיב ראשו י ה מצא ביסוד התיאור של הרוצח בשגגה –
שפיכתדם המובילה אל גירוש מהאדמה ,גלות והתיישבות בעיר .אך סיפור זה פתח על
רקע הגירוש מגן עדן וקללת האדמה ,ומהם ארצה להתחיל:
אַרבֶּ ה ִע ְצּב ֹו ֵ וְ הֵ ֹר ֵ בְּ עֶ צֶ ב ֵתּלְ ִדי בָ ִ ים וְ אֶ ל
אֶ ל הָ ִא ָשּׁה אָמַ ר :הַ ְרבָּ ה ְ
שׁוּק ֵת וְ הוּא י ְִמ ָשׁל בָּ .
ישׁ ְתּ ָ
ִא ֵ
בוּר בְּ ִעצָּ בוֹן תֹּא ֲכ ֶלנָּה כֹּל יְמֵ י
רוּרה הָ אֲ ָדמָ ה בַּ עֲ ֶ
אָמר (...) :אֲ ָ
אָדם ַ
וּלְ ָ
חַ יֶּי  .וְ קוֹץ וְ ַד ְר ַדּר ַתּ ְצ ִמיחַ ָל וְ אָכַלְ ָתּ אֶ ת עֵ ֶשׂב הַ ָשּׂדֶ ה .בְּ זֵעַ ת אַ פֶּ י
תֹּאכַל לֶחֶ ם עַ ד שׁוּבְ אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה כִּ י ִממֶּ נָּה ל ָֻקּ ְח ָתּ כִּ י עָ פָ ר ַא ָתּה וְ אֶ ל
עָ פָ ר ָתּשׁוּב.
בראשית פרק ג ,יד-כ

הגירוש מגן-עדן מתאר את כי ון התרבות האגררית של עובדי האדמה .אלו חיים בהם
שולטים מעגלים שו ים :עצב והריון ,תשוקה וממשלה ,פריון ועמל ,חיים ומוות.
במרכזם של חיים אלו מצא השעבוד ההדדי בין האדם והאדמה .האדם והאדמה עשים
ליחידה אחת :בחייו ,האדם עובד את האדמה והיא ות ת לו מפירותיה ,במותו הוא שב
אליה ו קבר ב חלתו.
משמעותו המרכזית של הגירוש מגן-עדן הי ו המוות ,עזיבת עץ החיים .לאחר הגירוש
החיים כרכים תמיד במוות; האדם כבר אי ו עצמאי" ,כְּ אַחַ ד ִממֶּ נּוּ" ,אלא מצוי
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בשעבוד אל האדמה ,אדמה המסמלת את הפרעון הסופי והבלתי מ ע של המוות.
התמשכותו של קיום זה מתאפשרת דרך מאבק בין עקרון ההומאוסטזיס של המוות ובין
ההארכה המחודשת של אי-השווין באמצעות התשוקה ,ההולדה והשליטה הזמ ית על
האדמה33.
אך חיים אלו אי ם מתוארים תמיד כקללה .על רקע הכ יסה לארץ בסוף ספר במדבר,
הם יכולים להיות גם חיי ברכה :האדם מתהלך על אדמת בראשית ,וחל את חלתו,
עובד את האדמה ,מעלה מפירותיה על המזבח ,ובסוף חייו הוא אסף אל אדמתו ואל
אבותיו34.
אך שפיכת הדם ,אף אם היא בשגגה ,קוטעת חיים אלו .האדם חש כי הוא חילל את
האדמה הטובה ,טימא את קדושת החיים הראשו ית שלה .הוא חש כי לא יתן לשוב אל
החיים ואל הקשר עם האדמה.
ביטוי מיוחד של הגמרא – אותה אביא בשלמותה בהמשך – מבטא בעי י את התחושה
של מצב גלות זה ואת בקשת הכפרה ה מצאית בו .הגמרא מתארת ,בעקבות שבועת
"אם א הֲבִ י ֹאתִ יו אֵ לֶי וְ הִ צַּ גְ תִּ יו לְ פָ ֶי וְ חָ טָ אתִ י לְ כָּל הַ יּ ִָמים" )בראשית
יהודה ליעקבִ ,
מג ,ט( ,ש"כל אותן מ' ש ה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין
בארון" )מכות ,יא ע"ב(.
בעי י ,יש בביטוי זה תיאור עמוק של גלות .לא רק במובן של המ וסה מפ י אלימות
חיצו ית ,בקשת ההג ה והמקלט ,או ההדרה מהחברה ומהמרחב המשותף .זוהי הגלות
 33רק מתוך ההקשר של סדר חדש זה ,יתן לקרוא את סיפור קין והבל .התגובה השו ה ביחס לסדר זה היא
שמכו ת את השו י הפרדיגמטי המתואר בין האחים .הפרשייה מצדדת במובהק בהבל )המזכיר יותר מכל
התמו ה העולה דוקא בבראשית א ,בה האדם הי ו "צֶ לֶם ֱא ִהים" ,אוטו ומי ביחס לטבע ,והמושל ורודה
בחיית הארץ( .אל מ חתו של הבל שועה א-להים ,ומעורר את ק אתו של קין .קין ,המאמץ את הסדר החדש
אָחיוַ ,וי ְִהי בִּ ְהיוֹתָ ם
בזרועות פתוחות ,הי ו איש-האדמה ,והוא גם הרוצח הראשוןַ " :ויֹּאמֶ ר קַ יִן אֶ ל הֶ בֶ ל ִ
אָחי אָ ֹ כִ י.
אָחי ? וַ יֹּאמֶ ר :א י ַָדעְ תִּ י ֲהשֹׁמֵ ר ִ
אָחיו ַויַּהַ ְרגֵהוַּ .ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל קַ יִן :אֵ י הֶ בֶ ל ִ
בַּ שָּׂ ֶדה ַויָּקָ ם קַ יִן אֶ ל הֶ בֶ ל ִ
אָחי ֹצע ֲִקים אֵ לַי ִמן הָ אֲדָ מָ ה .וְ עַ תָּ ה אָרוּר אָ תָּ ה ִמן הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶׁ ר פָּ צְ תָ ה אֶ ת פִּ יהָ
ַויֹּאמֶ ר :מֶ ה עָ ִשׂיתָ קוֹל ְדּמֵ י ִ
אָרץ" )בראשית פרק ד,
אָחי ִמיָּדֶ  .כִּ י תַ ֲעבֹד אֶ ת הָ א ֲָדמָ ה א תֹ סֵ ף תֵּ ת כֹּחָ הּ ָל ָע ָו ָד ִתּ ְהיֶה בָ ֶ
לָקַ חַ ת אֶ ת ְדּמֵ י ִ
ח-יג( .קין קם על אחיו בשדה ,במקום ממשלתו ,והאדמה מצטרפת אליו ופוצה את פיה לקבל את דמיו .אך
אלוהים ,המייצג כאן את המשפט והצדק ה עמדים אל מול הסדר של האדמה והטבע ,שומע את צעקת דמיו
של הבל .הוא מקלל את קין ומגרשו מעל פ י האדמה ,מסיר ממ ו את ממשלתה ושולחו אל גלות ו דודים.
קין ,בהשלמת ההקבלה אל הרוצח בשגגה ,עשה לבו ה העיר הראשון ,וגולה מהאדמה אל המרחב העירו י.
 34תודעה כזו ,הרואה בחיוב את הקשר בין האדם והאדמה )בשו ה מתיאורו השלילי של ספר בראשית את
קין( ,היא התודעה של ה חלה .תודעה זו מהדהדת בכל סיומו של ספר במדבר ,בתוכו בפרשיית הרוצח
בשגגה ,ובייחוד ביחס לדבקות ב חלת השבטים" :וְ א תִ סֹּב ַ ֲחלָה לִ בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִממַּ טֶּ ה אֶ ל מַ טֶּ ה כִּ י ִאישׁ
בְּ ַ ֲחלַת מַ טֵּ ה ֲאבֹתָ יו י ְִדבְּ קוּ בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל :וְ כָל בַּ ת יֹרֶ שֶׁ ת ַ ֲחלָה ִממַּ טּוֹת בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ אֶ חָ ד ִמ ִמּ ְשׁפַּחַ ת מַ טֵּ ה אָבִ יהָ
ִתּ ְהיֶה לְ ִאשָּׁ ה לְ מַ עַ ן י ְִירשׁוּ בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ ַ ֲחלַת ֲאבֹתָ יו :וְ א תִ סֹּ ב ַ ֲחלָה ִממַּ טֶּ ה לְ מַ טֶּ ה אַחֵ ר כִּ י אִ ישׁ בְּ ַ ֲחלָת ֹו
יִשׂ ָראֵ ל" )במדבר פרק לו ,ז-י(.
י ְִדבְּ קוּ מַ טּוֹת בְּ ֵי ְ
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מהאדמה ,מהחיים ,מההשתרשות והמ וחה .זוהי בקשת כפרה עמוקה וחדה ,היורדת
לעצמות.
הרוצח בשגגה עוזב את ב י ביתו מרצו ו ,מותיר אחריו את אחוזת אדמתו ,ויוצא,
בלבוש וודים ,לגלות .הוא מרגיש כי הוא מוקע מאדמתו .האדמה כאן הי ה אופן עמוק
של היותו ,של השתרשותו בעולם.
הגלות כהיטלטלות העצמות במדבר ,והעצמות כמסמלות את הכפרה או את אי-הכפרה
של הגולה מהדהדים גם בגמרא וספת בהמשך:
אמר אביי :קטי ן :גמר די ו ומת – מוליכין את עצמותיו לשם.
אָרץ עַ ד מוֹת הַ כֹּהֵ ן )במדבר לה(,
ָשׁבֶ ת בָּ ֶ
דכתיב :לָשׁוּב ל ֶ
ואיזהו ישיבה שהיא בארץ? הוי אומר :זו קבורה.
ת א :מת קודם שמת כהן-גדול – מוליכין עצמותיו על קברי
אבותיו.
דכתיב :יָשׁוּב הָ רֹצֵ חַ אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ חֻ זָּת ֹו )שם(.
איזהו ישיבה שהיא בארץ אחוזתו? הוי אומר :זו קבורה.
בבלי מכות ,יא ע"ב

אך מדוע הולך הגולה המבקש כפרה אל הכהן? כיצד הכהן מתפקד ביחס להקשרים
אלו?
התודעה הפולח ית יושבת על אזורים הקרובים לסיפור קין והבל ולגירוש מגן-עדן.
הזיקה בין האדם והאדמה ,תיאור צעקת דמיו של הבל המזכיר את הזיהוי כי "הַ ָדּם הוּא
הַ נָּפֶ שׁ" – אלו הם תודעות הקרובות לתודעה הפולח ית .בדומה למעגלים השולטים
בעולם שלאחר הגירוש ,כך גם שולטים מעגלים דומים בעולם הפולח י :מוות וחיים,
טומאה וטהרה ,התכלות וברכה.
הכפרה שמאפשרת עבודת הקורב ות עוצה במקומות החיבור והמגע שבין מעגלים
אלו ,במקומות העזים בהם יש ו מפגש מסוכן בין החיים והמוות ,ובין האדם והאדמה.
המזבח בבית-המקדש מתואר כמקום ממ ו ברא האדם – "אמרו חכמים אדם ממקום
כפרתו ברא" )רמב"ם הל' בה"ב ב ,ב( – והוא מסמל את מקום החיבור שבין האדם
והאדמה .כך גם היחשפותו והתגלותו של הדם – שלרוב הי ו סתר בתוך האדם –
מעורר טעי ות וטאבו ,משום שהוא מלמד על התקרבות ומעבר המתעתד-לקרות בין
החיים והמוות .במקומות עזים אלו בהם גבולותיהם של החיים פתחים ,מתאפשרת
הכפרה כמעין קידוד מחדש של החיים35.
 35באופן דומה ,לדוגמה ,הגו עמים שו ים במזרח הקדום לכרות ברית וליצור 'אחוות-דמים' ע"י חיתוך
הורידים ושתיית זה את דמו של זה )רח"ל( .הכפרה של הקרבן ,הקשורה אל השלב של זריקת הדם אל קר ות
המזבח ,מסמלת את ההתכפרות כהיטמעות וכלידה מחדש באמצעות דמה של הבהמה.
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עיסוק זה של הכהן בשורשי הקיום ובמקומות המעבר והמפגש שבין החומרי והרוח י,
בין החי והמת ,הוא זה המפקיד בידיו את הטיפול בהיבטים המטאפיזיים של האדמה
והארץ .אל הכהן מביא האדם את היסודות הכאוטיים והדמו יים המתפרצים לחייו.
תודעות פולח יות-מקראיות אלו ראות ממבט ראשון כרחוקות מעולמם של חז"ל .אך
דמה ,במידה ומוכ ים ל וע בין שפות שו ות ובין רמות שו ות של סובלימציה ,ש יתן
למצוא אצל חז"ל ראייה דומה ביחס לדמותו של הכהן הגדול.
את הת יית גלות הרוצח בשגגה במותו של הכהן הגדול ,מסבירים הת אים במדרש
ההלכה לפסוקים אלו:
רבי מאיר אומר :רוצח מקצר ימיו של אדם וכהן גדול מאריך ימיו
של אדם.
אין בדין שיהא מי שמקצר ימיו של אדם לפ י מי שמאריך ימיו של
אדם?
רבי אומר :רוצח מטמא את הארץ ומסלק את השכי ה
וכהן גדול גורם לשכי ה שתשרה על האדם בארץ.
אין בדין שיהא מי שמטמא את הארץ ומסלק את השכי ה
לפ י מי שגורם להשרות את השכי ה על אדם בארץ?
ספרי במדבר פרשת מסעי ,פיסקא קס

מדרש זה מציג ההופכיות של הרוצח ושל הכהן הגדול ,אך בו בזמן הוא מציג את
פעולותיהם על אותו הציר – אריכות ימי האדם ,קדושת הארץ והשראת השכי ה .דמות
זו המצטיירת לכהן-הגדול אולי מהדהדת את התיאור הידוע ממסכת אבות" :הלל
אומר :הוי מתלמידיו של אהרן  -אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה" )א ,יב(.
אם שוב אל השפה הפולח ית-מקראית ו קרא זאת לאור התודעות העולות מפרשיות
בראשית ,וכל לראות בתיאורים אלו את הכהן הגדול כמי שמשוקע בתוך יחסים
עמוקים עם האדמה והעולם ,מי שמשכין שלום ,ובעבודתו פורע את החוב המתמשך
שבין האדם והאדמה.
הקשר בין הרוצח בשגגה – ובקשתו אחר כפרה – ובין הכהן הגדול ,מצא גם במרכזם
של סוגיות הגמרא )תוך שהוא מיתרגם ועובר עידון אל השפה החז"לית(.
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במש ה ,מצאים הגולים לא כמי שמבקשים כפרה מהכהן ,אלא כמי שמתפללים למותו.
כ גד השבר שבמציאות בה יש שרירותיות ומוות ,הרוצחים בשגגה מקללים על גורלם
ומתפללים רק לסיום גלותם 36.הגמרא תוהה על תוקפה של תפילה זו:
טעמא דלא מצלו ,הא מצלו מייתי?
והכתיב :כּ ִַצּפּוֹר ָל וּד כּ ְַדּרוֹר לָעוּף כֵּן ִקלְ לַת ִחנָּם )לא( ל ֹו ָתבֹא
)משלי כו(!
אמר ההוא סבא :מפירקיה דרבא שמיע לי –
שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו.
ואיכא דמת י :כדי שיתפללו על ב יהם שלא ימותו.
טעמא דמצלו ,הא לא מצלו מייתי ,מאי הוה ליה למעבד?
הכא אמרי ן :טוביה חטא וזיגוד מ גיד? התם אמרי :שכם סיב
ומבגאי גזיר?
אמר ההוא סבא :מפירקיה דרבא שמיע לי –
שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא

בקשו37.

בבלי מכות ,יא ע"א

הגמרא מסבה את כיוון התפילה :לא הרוצחים הם שמקללים על שרירותה של
המציאות ,אלא הכהן הוא שצריך היה לבקש רחמים עליה .חובת הכפרה הפולח ית של
הכהן העולה מן המקרא מותמרת כאן אל התיאור של בקשת הרחמים על הדור .תפקידו
של הכהן הוא לבקש רחמים על העולם ,לעשות שלום בקרע הפ ימי שבמציאות
מגורשת.
שבר כזה בתהומות העולם עולה מיד בהמשך הסוגיה:
אמר רב יהודה אמר רב :קללת חכם אפילו בח ם היא באה.
מ לן? מאחיתופל.
שבשעה שכרה דוד שיתין ,קפא תהומא ,בעא למישטפא לעלמא.
אמר :מהו לכתוב שם אחספא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה?
ליכא דאמר ליה מידי .אמר :כל היודע דבר זה ואי ו אומרו – יח ק
בגרו ו!
 36התיאור המשעשע של המש ה – "לפיכך ,אימותיהן של כה ים מספקות להן מחיה וכסות ,כדי שלא
יתפללו על ב יהם שימותו" )מכות ב ,ו( – מכ יס אל היחסים בין הרוצח בשגגה ובין הכהן דמות שלישית:
אמותיהן של הכה ים כמי הדואגות להארכת מועד פרעון החוב .אולי כמעין אדמה חלופית ,אמו של הכהן
מספקת מחיה וכסות לרוצחים בשגגה ,ומשהה את גלותם "מֵ עַ ל פְּ ֵי הָ ֲאדָ מָ ה".
 37תרגום :הטעם ]דוקא[ שמתפללים ,ואם לא יתפללו – ימותו? מה היה לו לעשות? כאן ]בבבל[ אומרים:
טוביה חטא וזיגוד ]שם אדם[ לוקה?! שם ]בארץ-ישראל[ אומרים :שכם ושא ]אשה[ ומבגאי ]שם אדם[
מל ]את עצמו .כבסיפור שכם ודי ה[?!
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שא אחיתופל קל-וחומר בעצמו ,אמר :ומה לעשות שלום בין איש
לאשתו ,אמרה התורה :שמי ש כתב בקדושה ימחה על המים ,לכל
העולם כולו לא כל שכן?
אמר לו :שרי.
כתב שם אחספא ,שדי אתהומא .חת ,וקם אדוכתיה38.
ואפילו הכי כתיב :וַ אֲ ִחיתֹפֶ ל ָראָה כִּ י א ֶעֶ ְשׂ ָתה עֲ צָ ת ֹו ַויַּחֲ ֹבשׁ אֶ ת
הַ חֲ מוֹר וַ יּ ָָקם וַ ֵיּ ֶל אֶ ל בֵּ ית ֹו אֶ ל ִעיר ֹו וַ יְצַ ו אֶ ל בֵּ ית ֹו ַויֵּחָ ַק ]וַ יָּמָ ת
וַ יּ ִָקּבֵ ר בְּ ֶקבֶ ר אָבִ יו[ )שמואל ב' יז(.
בבלי מכות ,יא ע"א

קללת החי ם של הרוצח בשגגה ה מצא בגלות מגיעה מתוך השבר שבמציאות ,ומתוך
התהומות העולים משם ומאיימים לשטוף את העולם 39.רק שם הוי"ה – שמו המפורש
של הקב"ה ,אותו רק הכהן-הגדול ביום-הכיפורים רשאי לבטא – 40יכול לרסן את
התהום העולה ומציף ,להושיבו למקומו ולהשכין שלום בעולם41 .
הסוגיה ממשיכה לעסוק ביכולת הכפרה של הכהן ,כשהיא שוב מתארת אותה
כמתרחשת אצל החכם.
בדומה לבקשת הרחמים על הדור ,היא מוצאית את החכם כמי שמפר את ה ידוי ,וכמי
שמכפר על הגלות:
אמר רב יהודה אמר רב :ידוי על ת אי צריך הפרה.
מ לן? מיהודה.
אתי לְ
דכתיבִ :אם א הֲ בִ יאֹ ִתיו אֵ לֶי ]וְ ִהצַּ גְ ִתּיו לְ פָ ֶי וְ חָ ָט ִ
הַ יּ ִָמים[ )בראשית מג(.
ואמר רבי שמואל בר חמ י אמר רבי יו תן:

כָּל

 38תרגום :שבשעה שכרה דוד שיתין ]יסודות[ ,צף תהום ,רצה לשטוף לעולם .אמר :מהו לכתוב שם על חרס
ולזרוק בתהום שיעמוד במקומו? לא היה מי שאמר לו דבר (...) .כתב שם על חרס ,זרק על התהום .ירד,
ועמד על מקומו.
 39כפי שהדבר עולה יפה משתי מסורותיה המקבילות של הגמרא )הקודמת( :ה'חי ם' של קללה שהי ה
"כַּצִּ פּ ֹור ָל וּד כּ ְַדּרוֹר לָעוּף" מקביל לשרירותיות שב'טוביה חטא וזיגוד מ גיד'.
 40אזכורו של יום-הכיפורים ביחס לבקשת הרחמים של הכהן-הגדול מצאית גם בתרגום ירושלמי לפסוק
"וְ הֵ ִשׁיבוּ אֹ ת ֹו הָ עֵ ָדה אֶ ל עִ יר ִמ ְקלָט ֹו אֲשֶׁ ר ָס שָׁ מָּ ה וְ יָשַׁ ב בָּ הּ עַ ד מוֹת הַ כֹּ הֵ ן הַ ָגּדֹל אֲשֶׁ ר מָ שַׁ ח אֹ ת ֹו בְּ שֶׁ מֶ ן
הַ קֹּ ֶדשׁ"" :וישזבון כ שתא ית קטוליא מן יד תבע אדמא ,ויתובון יתיה כ שתא לקרויא דקלטיה דאפך לתמן,
ויתיב בה עד זמן דימות כה א רבא דרבי יתיה סגיא במשח רבותא – ומטול דלא צלי ביומא דכפורי בקודש
קודשיא על תלת עבירן קשין דלא יתקלון עמא בית ישראל בפולח א וכראה ובגילוי עריותא ובשדיות אדם
זכיא והוה בידיה לבטלותהון בצלותיה ולא צלי  -מטול כן אתק ס לממת בשתא ההוא".
 41מע יין לשים-לב כיצד הגמרא שבה ומעבירה את התרחשות השכ ת השלום של הכהן אל עולמו של
החכם ואל מתחים שבין דיבור ושתיקה .התהום העולה מטיל אלם על כל ה וכחים ,ודוד ,אותו מזהה הגמרא
כחכם ,מאיים באופן זהה – "יח ק בגרו ו" .אחיתופל מתאבד בח יקה כשדבריו לא שמעים והוא מרגיש
כאילם .גם הפתרון מתגלה בסוף כמקביל למתח זה :מחייה על-ידי המים של השם ה כתב בקדושה.
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יהוּדה
יהי ְמ ָתיו ִמ ְספָּ ר [:וְ זֹאת לִ ָ
מאי דכתיב :י ְִחי ְראוּבֵ ן וְ אַל יָמֹ ת ]וִ ִ
)דברים לג(?
כל אותן מ' ש ה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו
מגולגלין בארון ,עד שעמד משה ובקש עליו רחמים.
אמר לפ יו :רבו ו של עולם ,מי גרם לראובן שיודה? יהודה.
ְהוּדה )שם(!
יהוּדה? ְשׁמַ ע ה' קוֹל י ָ
וְ זֹאת לִ ָ
עאל איבריה לשפא.
לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע  -וְ אֶ ל עַ מּ ֹו ְתּבִ יאֶ נּוּ,
לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח בשמעתא בהדי רב ן  -י ָָדיו ָרב ל ֹו
לא הוה ידע לפרוקי קושיא  -וְ עֵ זֶר ִמצָּ ָריו ִתּ ְהיֶה42.
בבלי מכות ,יא ע"ב

דרך עולמו של החכם ,מתארת הגמרא את מהותה של הכפרה :ההצטרפות אל הישיבה
ב'מתיבתא דרקיע' ,השיבה ליכולת לשאת ולתת בדברי תורה וליכולת לתרץ את
הקושיה.
יחד עם כפרה זו של הכהן בחייו 43,את הכפרה הסופית מת ה ספר במדבר במות הכהן
הגדול .כך מדגישה הגמרא:
]מש ה [:מש גמר די ו מת כהן-גדול – הרי זה אי ו גולה .מאי טעמא?
אמר אביי :קל וחומר – ומה מי שגלה כבר יצא עכשיו,
מי שלא גלה אי ו דין שלא יגלה?
ודלמא האי דגלה איכפר ליה ,האי דלא גלה לא!
מידי גלות קא מכפרא? מיתת כהן הוא דמכפרא.
בבלי מכות ,יא ע"ב

מדוע מות הכהן מכפר לארץ ומשיב את הרוצח מגלותו?
לפ י כן תיאר ו כיצד החיים שאחר הגירוש מגן-עדן מתארים עולם בו האדם והאדמה
מצאים בתלות הדדית .דמה שהכהן הגדול הוא מסמל את הַ אדם ,בכללותו ,המשוקע
ביחסים אלו עם הַ אדמה ,בכללותה – הארץ )ולא רק חלה מסויימת( .וכך ,במותו של
הכהן הגדול שלם מעגל ,פרע חוב עמוק ביחסים בין האדם והאדמה ,ובין כל אדם
ו חלתו.
 42תרגוםְ (...) :שׁמַ ע ה' קוֹל יְהוּדָ ה! כ סו איבריו למקומם ]מקום חיבורם[ .לא היו מכ יסים אותו לישיבה
של מעלה  -וְ אֶ ל עַ מּ ֹו ְתּבִ יאֶ נּוּ ,לא היה יודע לשאת ולתת בשמועה יחד עם חכמים  -י ָָדיו ָרב לוֹ ,לא היה יודע
לתרץ קושיא  -וְ עֵ זֶר ִמצָּ ָריו תִּ ְהיֶה.
 43כפרה שגמרות מסויימת קושרות אל עצם הגלות .ראה לדוגמה מכות ב ע"ב .." :הן  ...מי ליגלו ,כי היכי
דליהוי להו כפרה" .מע יין כיצד ביטוי זה של הגמרא מזכיר קצת מעט את הביטוי אותו ראי ו ל י כן" :עביד
ליה מידי כי היכי דתהוי ליה חיותא" )בבלי מכות ,י ע"א ,לפי כ"י יד הרב הרצוג .בכי"מ :עיבד ליה חיותא כי
היכי ד יחי(.
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הסתיימות מעגל זה של היחסים עם האדמה והתחלתו של מעגל וסף מהווים פתח
מיוחד בו מתחדשים פ יה של האדמה ,ואיתם גם היחסים האישיים של כל אדם ואדם
עם חלתו .האדמה שבה להיות אדמת בראשית ,והרוצח בשגגה שב אל אחוזתו ו וחל
אותה מחדש .זוהי התכפרותה של הארץ .עוון הארץ סר מעליה ,ואיתה דמו של ה הרג
וצילה של השגגה .הגולה שב ומשתרש בחיים חדשים.

הגולה שב אל חלתו ,וא ו שבים אל חיי ו.
מה הותיר ב ו הלימוד? אילו מקומות לאורך המסע ישארו אית ו גם כש לך מהם? ומה
ב ו השת ה ו פתח בעקבות הלימוד?
'הקריאה המאספת' אותה הצעתי לאורך הפרק עברה בין שפות שו ות ובין מתחים
חוזרים שהופיעו בצורות שו ות .את הגלות ראי ו כת ועה רחבה ,שבליבה מצא
העיבוד וההתמודדות עם השגגה ועם הטראומה .התמודדות זו וצרת בתוך יחסי
הגומלין שבין ההאשַ מה ובין תי ת המקלט ,בין ההצפה הכאוטית ובין היכולת להבין
ולתת משמעות לאירועים.
מתח זה שב והופיע בכל שלבי הלימוד ,והוא המכו ן את הצליל המיוחד של הפרק .קול
אָרץ" אל מול
רדיפתו של גואל הדם אל מול דיבורם של תלמידי החכמים ,קול " ֲא ֹד ֵי הָ ֶ
גירסת הפה של רב חסדא ,קול התהום העולה ומציף אל מול הגיית השם המפורש של
הכהן -גדול .מתוך המתחים הללו – השולחים זיקות גם אל המתחים שבין הארץ
והתורה ,הפולחן וההתגלות ,המוות והחיים ,השגגה והדעת – בוקע קולו של הפרק
המספר את סיפורו של הרוצח בשגגה.
רק בלב המתחים הללו מתפתחת העמדה השיפוטית המיוחדת שמ יח הפרק ביחס
לשגגה .זו שאי ה מתחמקת מהבעייתיות של השגגה – בשכחה מהירה ,באחיזה במוצק
ובמודע – אלא זו שבמרכזה מצא המפגש החשוף והמתמשך עם השגגה ועם
הטראומתיות .עמדה המטילה על האדם את תוצאות שגגתו ,ומוליכה אותו למסע
ולמפגש עם קיומו האחר ,הלא מודע ,קיום בו חשפת פגיעותה של האוטו ומיה שלו,
ובו הוא מוצא את עצמו כמי ש תון באופן מלא בתוך העולם החיצו י.
לתחושתי האישית ,מסע זה ואפשרות המפגש שפרק 'אלו הן הגולין' פותח דרכו –
מפגש ה עשה מתוך זיהוי והכרה ,מתוך עמדת 'ה י' האוספת את מעשיה ,את הצללים
שהיא מטילה ,ו ושאת אותם איתה – באפשרות זו טמון תיקון עמוק בין האדם ובין
עצמו.

–

אחד הדימויים העמוקים בהם משתמש ר' צדוק לתיאור המתח הפ ימי בדמותו של
האדם הוא מערכת היחסים שבין יעקב לשתי שותיו ,רחל ולאה .במהלך חסידי אופיי י
מפרש ר' צדוק את דברי חז"ל והמקובלים על מערכת יחסים סבוכה זו ,המו חת
בתשתית של עם ישראל ,כתיאור יחסו של האדם אל עצמו .פרש ות זו מוצאת את
המתח שבין הדמויות שבסיפור בתוך פשו של אדם אחד :אם בפשט הפסוקים יעקב
אלץ לשאת גם את לאה ,והוא משמר את הת גדותו בש אה המפלגת את הבית ,הרי
שבקריאה של ר' צדוק מדובר בחוסר השלמות של האדם עם עצמו ,בהת גדות שלו
כלפי הגורם הזר שבתוכו המכשיל את תכ יותיו ומערער על דימויו העצמי.
להלן עיין בש י מקומות בכתביו בהם עוסק ר' צדוק בפרש ות כזו ,ו ראה לאן הוא
מוליך את הדברים .קודם לכן ,עיין בקצרה במאמר מהזוהר עליו הוא מתבסס:
וירא ה' כי ש ואה לאה וגו' .רבי אלעזר פתח :מושיבי עקרת הבית
אם הב ים שמחה הללויה .מושיבי עקרת הבית – דא רחל דאיהי
עיקרא דביתא .אם הב ים שמחה – דא לאה .דבר אחר :מושיבי
עקרת הבית – דא שמיטה ,דאיהי עיקרא ,דהאי עלמא עליה
אתדבר .אם הב ים שמחה – דא יובלא ,דכל חידו וכל חדווה
דכולהו עלמין ביה תליין .והאי קרא כללא דכלא הוא ,בגין דהאי
כליל כלא ברזא קדישא ,ועל דא סיומא דקרא הללויה.
וירא ה' כי ש ואה לאה .וכי אמאי היא ש ואה? והא ב י ש ואה
לאו ב י מעליא י הו ,וחזי ן דכל אי ון ב י מעלי מלאה פקו ,ואת
אמרת כי ש ואה לאה? אלא ודאי יובלא איהו תדיר עלמא
דאתכסיא ,וכל מילוי לאו באתגליא י הו ,ובגין כך יעקב אתכסיין
מ יה כל עובדוי.
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תא חזי עלמא תתאה באתגליא איהו ,והוא שירותא דכלא לסלקא
בדרגוי .כמה דחכמה עילאה הוא שירותא דכלא ,הכי מי עלמא
תתאה חכמה איהו ,והיא שירותא דכלא .ובגין כך קרי ן 'אתה',
בגין דאיהו שמיטה ואתגליא .ועלמא עילאה דאיהו יובלא קרי א
'הוא' ,דכל מלוי באתכסיא אי ון ,ורזא דמלה דלאה דכתיב וישכב
עמה בלילה הוא ,ועל דא כתיב ועבד הלוי הוא ,בגין לאמשכא
מ יה ברכאן לכלא.
'הוא' עלמא עילאה דאתכסיא תדיר ,ויעקב במה דאתכסייא לא
אתדבק ברעותיה ,אלא במה דאתגליא ,ורזא דא דכתיב ודבק
באשתו .וירא ה' כי ש ואה לאה ,מהכא דסא י בר ש עריין דאמיה,
ויתייחד בר ש עם אמיה בכל אתר ולא יתחשש ,והא אתערו בן
מתיחד עם אמו .וכלא אתכסי מיעקב ,דעלמא עילאה לא אתגליא
כלל1.

לא עסוק כאן בפרטיו של מאמר זה ,וגם לא עמיק במו חים הזוהריים המוזכרים בו;
תמקד במאפיי ים היסודיים של המב ה אותו הוא מתאר ,כדי ש וכל לראות לאחר מכן
כיצד ר' צדוק מפרש אותם.
בפתיחת דבריו קושר הזוהר את רחל ולאה לשורה של יגודים :השמיטה מול היובל
)שבזוהר מסמלים את ספירות המלכות והבי ה( ,עיקר הבית וה הגת העולמות מול
השמחה והחירות של אם הב ים ,הגלוי מול ה סתר .בהמשך מצטרפים לכך גם 'אתה'
מול 'הוא' והאישה מול האם .באמצעות מערכת ה יגודים הזו ,שהיחס בי יהם מתואר
כסוד גדול הכולל הכול ,מפרש הזוהר את יחסי יעקב עם שותיו.
*גרסה ראשו ית של פרק מתוך ספר בכתובים ,על קדושה וגבולות בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין .מטבע
הדברים ,הטע ות עדיין אי ן תפורות ומבוססות כראוי ,ועוד חזון למועד.
 1זוהר חלק א ק ד ע"א–ק ד ע"ב .תרגום מילולי ,על פי תרגום הסולם :וירא ה' כי ש ואה לאה וגו' .רבי
אלעזר פתח :מושיבי עקרת הבית אם הב ים שמחה הללויה .מושיבי עקרת הבית – זו רחל שהיא עיקר
הבית .אם הב ים שמחה – זו לאה .דבר אחר :מושיבי עקרת הבית – זו שמיטה ,שהיא העיקר ,כי העולם הזה
מת הג על ידה .אם הב ים שמחה – זה יובל ,שכל שמחה וכל חדווה של כל העולמות תלויים בה .ופסוק זה
הוא הכלל של הכול ,כי הוא כולל הכול בסוד הקדושה ,ולכן סיום הפסוק 'הללויה'.
וירא ה' כי ש ואה לאה .וכי למה היא ש ואה? והרי ב י ש ואה אי ם ב ים טובים ,וא ו רואים שכל הב ים
הטובים יצאו מלאה ,ואתה אומר כי ש ואה לאה? אלא ודאי היובל הוא תמיד עולם ה סתר ,וכל דבריו אי ם
בגלוי ,ולכן סתרו כל מעשיו מיעקב.
בא וראה ,העולם התחתון הוא בגלוי ,והוא התחלת הכול לעלות במדרגות .כמו שהחכמה העליו ה היא
התחלת הכול ,כך גם העולם התחתון הוא חכמה ,והוא התחלת הכול .ולכן קוראים לו 'אתה' ,כי הוא שמיטה
ובגלוי .והעולם העליון שהוא יובל קרא 'הוא' ,כי כל דבריו הם בהסתר ,וסוד הדבר של לאה שכתוב וישכב
עמה בלילה הוא ,ועל כן כתוב ועבד הלוי הוא ,כדי להמשיך ברכות ממ ו לכול.
'הוא' הוא העולם העליון ה סתר תמיד ,ויעקב במה ש סתר לא דבק ברצו ו אלא במה שמגולה ,וסוד זה
שכתוב ודבק באשתו .וירא ה' כי ש ואה לאה ,מכאן ששו א אדם את ערוות אמו ,ויתייחד אדם עם אמו בכל
מקום ולא יחשוש ,והרי אמרו בן מתייחד עם אמו .והכול סתר מיעקב ,כי העולם העליון לא גלה כלל.
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הדיון פתח במתח שבין הש אה ללאה לבין מקומה המרכזי כ'אם הב ים' :הרי לפי
המדרש ,כאשר יש לאיש שתי שים ,אחת אהובה ואחת ש ואה ,בן האישה הש ואה
מועד להפוך לבן סורר ומורה; ואילו כאן ראה שהדברים מתגלגלים אחרת .ואמ ם ,אם
המדרש רואה את הפיצול והש אה ככשל שעתיד להחריב את המשפחה ,הרי שהזוהר
מתאר אותם כחלק מהמערכת .הכפילות והמתח שבין רחל ולאה מייצגים את המתח
שבין ה גלה ל סתר ,בין ה וכחות של ה'אתה' ,ה ראית כהתחלה חדשה ,לבין הרובד
הסמוי של ה'הוא' המסתתר מאחוריה.
את הכפילות הזו קושר הזוהר ליחס שבין האישה והאם ,באופן שהופך את
האסוציאציה לפרויד לבלתי מ עת :רצו ו של האדם הוא לעזוב את אמו ולדבוק
באשתו ,להתחיל מערכת יחסים חדשה המתקיימת ברובד הגלוי וה ורמטיבי ,זה
שהעולם והג לפיו .אך את הרובד הזה מלווה כצל הזיקה המוכחשת אל האם,
ההתרחשות ה סתרת שהיא חלק מדמותו של האדם למרות שהוא אי ו מעו יין בה.
המתח שבין רחל ללאה ,ש גזר על האדם למצוא את עצמו שוי לשתיהן ,הוא המתח
שבין השאיפה המודעת וה תיב שהאדם בוחר לעצמו ,לבין הרבדים ה סתרים שהוא לא
דבק בהם ברצו ו ,ובכל זאת הם ותרים חלק ממ ו2.

כדרכם של מב ים קבליים ,את דברי הזוהר אפשר להשליך על תחומים שו ים .באחת
הפסקאות בספר 'צדקת הצדיק' קושר אותם ר' צדוק ליחס שבין הצדיק לבעל התשובה:
בדעת ב י אדם אין הבעל תשובה כמו הצדיק גמור ,ואין צריך לומר
שיהיו החטאים שעשה כבר חשובים כזכויות .אף על פי שמאמין
בדברי רבותי ו ז"ל שזדו ות עשו כזכויות ,וגם במקום שבעלי
תשובה עומדין וכו' .והיי ו לפי שהתשובה קרא עלמא דאתכסיא,
ואי ו גלה לב י אדם היקרות והיופי שבה .ויעקב אבי ו ע"ה,
שורש כל ישראל ,אמר בו כי ש ואה לאה ,ועיין בזוהר הטעם.
והיי ו כמו שאמרו ז"ל שהיו אומרים הגדולה לגדול וכו' 3,היי ו לפי
 2אפשר להעצים את הממד הפרוידיא י של מאמר זה אם מפרשים את המילים 'ובגין כך יעקב אתכסיין מ יה
כל עובדוי' לא כמתייחסים למעשיו של 'עלמא דאיתכסייא' ה סתרים מיעקב )כפי שפירש בעל הסולם( ,אלא
למעשיו של יעקב ה סתרים ממ ו עצמו :לפי פירוש זה ,יעקב אי ו מודע למשמעות של פעולותיו ,המובילים
אותו ללאה במקום לרחל .וראו התייחסותו של יהודה ליבס לקטע זה מן הזוהר במאמריו 'זוהר וארוס'
ו'מיתוס לעומת סמל בזוהר ובקבלת האר"י'.
 3בבא בתרא קכג ע"א' :שהייתה שומעת על פרשת דרכים ב י אדם שהיו אומרים :ש י ב ים יש לה לרבקה,
שתי ב ות יש לו ללבן ,גדולה לגדול וקט ה לקטן .והייתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת :גדול מה
מעשיו? איש רע הוא מלסטם בריות ,קטן מה מעשיו? איש תם יושב אוהלים .והייתה בוכה עד ש שרו ריסי
עי יה .היי ו דכתיב וירא ה' כי ש ואה לאה ,מאי ש ואה? אילימא ש ואה ממש ,אפשר בג ות בהמה טמאה
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ה גלה שייכת חס ושלום לחלק עֵ ָֹשו ,והייתה בוכה ,זהו סוד
התשובה .מה שאין כן רחל יפת תואר ויפת מראה ,שהכול אומרים
הקט ה לקטן ,כי בעלמא דאתגליא יש בה יופי מעשים4.

רחל ולאה מייצגות כאן שתי קודות מבט .האחת היא זו של עלמא דאתגליא' ,דעת ב י
אדם' ,השופטת את המציאות לפי מערכת יגודים ברורה וחד משמעית :חטאים
שארים חטאים ולא הופכים לזכויות ,היופי הוא גלוי לעין ,וכל דבר מו ח במקומו –
הגדולה לגדול והקט ה לקטן .בדבריו כורך ר' צדוק את השאיפה לשלמות ,למימוש
הדימוי האידיאלי של הצדיק הגמור ,עם הגבלת המבט לרובד הגלוי של הדברים ,שאין
בו כל עמימות :כדי להיות קי לגמרי יש להבחין בבירור בין הטוב לרע ,לדבוק באחד
ולהת תק מהש י; לעומת זאת ,המחשבה שהטוב והרע עשויים להיות מעורבים זה בזה
מסכלת את האפשרות להפריד בי יהם ולהתחיל מחדש.
מ קודת המבט של עלמא דאתגליא יעקב מתאים לרחל ,ולאה דמית כשייכת לחלקו
של עשו .אבל בלאה יש רובד סתר ,אותו קושר ר' צדוק לאמירות הפרדוקסליות של
חז"ל על מעלתם של בעלי התשובה' .היקרות והיופי' של התשובה ותרים בעלמא
דאתכסיא ,כיוון שהם מערערים על ה יגודים המכו ים את 'דעת ב י אדם'; הזדו ות
הופכות לזכויות ,והרשע מתעלה על הצדיק .תפיסה זו של התשובה אי ה מוב ת
מאליה :הרי אם מבי ים את התשובה רק כחרטה ,עזיבת החטא ופ ייה לדרך חדשה,
מצא שהיא מחזקת את ההבח ות המקובלות ,שהחוטא תבע לאשר ולקבל על עצמו.
אך בעקבות אמירות שו ות של חז"ל ,מפרש ר' צדוק במקומות רבים בכתביו את
התשובה כפתח ל קודת מבט שו ה ,המפרקת את ה יגודים הקיימים .דוגמא מובהקת
לכך אפשר למצוא בפסקה אחרת בספר 'צדקת הצדיק':
עיקר התשובה הוא עד שיאיר ה' עי יו שיהיו זדו ות כזכויות ,רצה
לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך...
ומאחר שהשם יתברך רצה כן הרי הכול זכויות ,וזוכה לכפרה
גמורה שביום הכפורים .שזה סוד השעיר לעזאזל ,שאילו עשהו
האדם עצמו היה עובד עבודה זרה גמור והוא 'לא יהיה' ,שהוא
יסוד כל המצוות לא תעשה וכל העבירות וההסרות מרצון השם
יתברך .רק שהשעיר הוא על ידי רצון השם יתברך ,שהוא מצווה
לשלחו לו ,עשה עוד מצווה ולא עבירה .וכך פירשוהו רז"ל ,ועיין

לא דבר הכתוב ,בג ות צדיקים דבר הכתוב? אלא ראה הקב"ה שש ואין מעשה עשו בפ יה ,ויפתח את
רחמה'.
 4צדקת הצדיק קסד.
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ברמב"ן פרשת אחרי ,שא ו ות ים חלק לעזאזל שהוא הרע ,מצד
מה שהשם יתברך ציווה לתת לו ,ו מצא העבירה מצווה5.

התשובה כאן אי ה זיהוי המעשה כחטא והתכחשות אליו ,אלא להיפך – ההב ה שגם
מעשה זה היה רצון ה' .לפי ר' צדוק ,מהפך זה עומד ביסודה של כפרת השעיר לעזאזל:
גם עבודה זרה ,יסוד כל העבירות ,יכולה להפוך למצווה אם ה' רוצה בכך .ואם כן,
התשובה פירושה היכולת של האדם לקבל את עצמו כפי שהוא ,עם כל מה שיש בו6.
אך האופטימיות האי סופית של קודת מבט זו ,והקבלה העצמית הבלתי מוגבלת
הכרוכה בה ,משליכים את האדם לחוסר הבח ה מוחלט :כל עבירה יכולה להפוך
למצווה ,הרשע עשוי להתברר כצדיק ,ועבודת העזאזל מתחלפת בעבודת ה' .לכן לצד
ההעדפה הברורה של המהפכים האלו ,ר' צדוק מכיר בכך שהאדם בדרך כלל אי ו יכול
לעמוד בהם ,ותשובה זו שארת סתרת במהותה 7.במצב הרגיל יעקב מעדיף את יופייה
הפשוט של רחל ,ושו א את דמותה המורכבת של לאה; אך כפי שמבהיר ר' צדוק
בהמשך דבריו בעקבות הזוהר ,הוא גם אי ו יכול להת תק ממ ה ,שכן ש אה זו היא
ש אה עצמית:
אבל מכל מקום עיקר תולדות משל לאה ,שעיקר ההולדה
התחדשות דברי תורה ו פשות לרצון ה' הכול על ידי מדרגת
התשובה .ובאמת היא ִאמו ,כמו שמובא דאין לך מדה טובה ודבר
טוב בא לב י אדם אלא על ידי ע יות ,פירוש בדברי תורה ,כמו
שאמרו ז"ל על פסוק והמכשלה הזו תחת ידך שאין אדם עומד על
דברי תורה אלא אם כן כשל בהם ,ועל ידי העבירה והתשובה ולד
החיות אחר כך .אך ס י בר ש עריין דאימיה ,ומטבע האדם ששו א
התשובה על הרע ,ואף על פי שזהו עיקר שהעמידו על מה שהוא
מכל מקום אין חפץ לידבק בזה .אבל באמת אין אישה אלא לב ים,
והתולדות רק מלאה8.

מתברר שאי אפשר לחיות רק עם רחל ,ולהיות רק צדיק גמור או 'חסיד שבחסידים'.
לאה היא אמ ו כיוון שכל התחדשות ולדת מתוך הדיאלקטיקה של חטא ותשובה ,כשל
ותיקון .השאיפה לעזוב את האם ולדבוק באישה מקבלת כאן פירוש חדש :האדם שואף
תמיד לדחות את כישלו ותיו ולצאת לדרך חדשה ו קייה ,להבחין את הטוב מהרע
ולהזדהות איתו; אך הבח ה זו אי ה אפשרית ,ולעולם יישאו הצלחותיו את חותם
 5שם ,מ.
 6הרב שג"ר עסק בהרחבה במתח בין תפיסות אלו של התשובה בפרק 'תשובה כקבלה עצמית' בספרו שובי
פשי.
 7רגישות זו של ר' צדוק קשורה להבדלים בי ו לבין רבו ,בעל מי השלוח.
 8שם ,קסד.
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ה פילה שממ ה צמחו .הסיטואציה המורכבת של ה ישואין לאישה הש ואה מתפרשת
כתיאור של קו פליקט פ ימי :מצד אחד ,קבלה עצמית מוחלטת אי ה אפשרית ,שכן
כי ון של זהות דורש גבולות והבח ות; 9מצד ש י ,כפי שטען המדרש על הפסוק 'בעוון
חוללתי' ,האדם הוא תמיד כבר בעל תשובה ,תוצר של כשלים חוזרים ו ש ים ,שבעצמם
מזי ים את הדחף להתקדם וליצור .כמו יעקב ,המוצא את עצמו שוי לשתי שים ,כך
האדם ותר לכוד בין שאיפתו לשלמות ולבהירות לבין המקצב המעגלי המחבר את
העבירה והתשובה ,הכישלון והעמידה על דברי תורה.

בפסקה אותה ראי ו קושר ר' צדוק את מערכת היחסים הסבוכה של יעקב עם רחל
ולאה ,כפי שהתפרשה בזוהר ,למב ה דיאלקטי .קישור זה מע יק ל ו תמו ה מעמיקה
יותר של המב ה ה פשי ה ובע מתפיסתו ,שבו הכישלון הבלתי מ ע מערער את שאיפת
האדם לשלמות ואת יכולתו לסמן גבול ברור בין טוב לרע ,וכופה עליו לפגוש בצדדים
המוכחשים בדמותו ולהכיר בחוב שלו כלפיהם.
במקום אחר ,בספר 'תק ת השבין' ,חוזר ר' צדוק ליחסיו של יעקב עם רחל ולאה וקושר
אותם ל ושאים וספים בכתביו .מערכת הזיקות שהוא בו ה מעשירה את המב ה אותו
ראי ו ,ומציעה כיוון להב ת האופן שבו ההתמודדות עם היצר מובילה לתודעה דתית
גבוהה יותר .הפעם לא מדובר בפסקה אלא במהלך ארוך ומפותל; סה לעקוב אחר
עיקרי הדברים ,כדי להעמיק את הב ת ו בתפיסתו של ר' צדוק.
סימן ו ב'תק ת השבין' פותח בתיאור היחס בין דמותו של יעקב לבין ב יו :יעקב מתואר
כמי ש'מיטתו שלימה ,היי ו שכל הולדותיו בקדושה ,כי הוא שלימות תיקון חטא אדם
הראשון שהיה בתאווה' 10.עם זאת ,מצבם של ב י ישראל הוא מורכב יותר ,שכן אצלם
' ראה שיש איזה פסולת למראית העין' ,וכדי להכיר בזיקתם ליעקב דרשת התשובה,
שהיא בבחי ת ' חלה בלי מיצרים ,היי ו גבולי העולם הזה שהוא כפי ההתגלות למראית
העין' 11.את המתח הזה בין הצדיק הגמור לבעל התשובה ,בו פגש ו בפסקה מ'צדקת
הצדיק' ,קושר ר' צדוק לשאלה בה עסק במקומות רבים בכתביו – שאלת הידיעה
והבחירה :הצדיק חי בתודעה של בחירה חופשית ,הוא שולט על מעשיו ומעצב את
דמותו בכוחות עצמו; בעל התשובה לעומת זאת ,כפי שראי ו לעיל ,מכיר בכך 'שכל
 9ב וסף לכך ,גם העוקץ במושג התשובה שמתאר ר' צדוק סמך על היפוכו של הסדר הקיים .טע ה זו
מתבטאת בהבדל ,עליו הצביע אביעזר כהן ,בין המו ח 'עבירה לשמה' בו משתמש ר' צדוק ,לבין המו ח 'עת
לעשות לה'' בו משתמש מי השלוח.
 10תק ת השבין סימן ו ,עמ'  34בהוצאת הר ברכה.
 11שם ,עמ' .35
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מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך' ,והוויתור שלו על השליטה בחייו מאפשר לו
לקבל את כישלו ותיו כחלק ממ ו .בעקבות הסיפור על רבי אלעזר ברבי שמעון והאיש
המכוער 12,מסיט ר' צדוק את השאלה התיאולוגית הזו לדיון בתודעה העצמית של
האדם ,וקושר אותה למו חים של גאווה וע ווה ,יופי וכיעור:
וידוע דהיופי והכיעור בתורה ובדברי חז"ל הכול בע יי י ה פשיים,
וגילה לו דבר זה דהכול מהאומן שעשא י ,ואם למדת תורה הרבה
אל תחזיק טובה לעצמך כאילו השתדלותך גרמה ,רק כי לכך
וצרת ,ובאמת אמר בטרם אצרך בבטן ידעתיך .ואף דהכול
בבחירה ,מכל מקום אמרו בבבא בתרא בראת צדיקים בראת
רשעים...
והיי ו דהבחירה הוא רק מצד העולם הזה ,וכל זמן שעדיין דבוק
בחומריות ואי ו דבוק לגמרי בו יתברך ,ואז אי ו בתכלית שלימות
הבחירה עדיין ,שהוא לידבק באלוקים חיים לגמרי ,דאז כשיגיע
למדרגה זו משיג האמת שאין בחירה ואי ו בצדקתו וביושר לבבו.
והגאות הוא מצד השפלות והחומר שבו ,ואז גם ה' יתברך מרומם
ממ ו ,שאילו היה מכיר שה' יתברך עמו ושהכול ממ ו אין מקום
לגאות ,דאז הוא במקום גדולתו ושם ע וות ותו .ו מצא הע ווה
הוא הגדלות דאדם כאשר פשו דבוקה במקורה ,והגאות הוא מצד
הגוף המרוחק מה' יתברך ,שמצידו הבחירה ,ועל ידי זה בא הגאות
כאילו הוא המשתדל ובוחר בטוב13.

לפי ר' צדוק ,כיעורו של האדם שפגש רבי אלעזר היה פ ימי ולא חיצו י ,אך גם לגבי
פגם כזה כו ה טע תו 'לך לאומן שעשא י' ,שכן תכו ותיהם של הצדיקים והרשעים
קבעות מראש .לכן מעבר ליופי ולכיעור ,לצדיקות ולרשעות ,השפלות משקפת מודעות
למצבו של האדם ,והיא גם הביטוי לדבקותו בה' .ככל שהאדם מכיר בכך שהן
הצלחותיו והן כישלו ותיו אי ם ובעים ממ ו ,אלא מכך שה' הוא 'המ היג בכל פרטי
מחשבות אדם ותחבולותיו' 14,כך הוא זוכה לגדולתו שהיא ע וות ותו.
אם דייק בדברים ,ראה כי מו ח בהם עוד היפוך פרדוקסלי .ר' צדוק תולה את הגאווה
בחומריות של הגוף ,אך מתאר חומריות זו גם כ'שפלות'; במקביל ,את הע ווה הוא
קושר ל פש ,שהיא 'חלק אלוקי ממעל ,ומצידה הוא הדביקות בה' יתברך' ,אך מוסיף כי
 12תע ית כ ע"א' :ת ו רב ן :לעולם יהא אדם רך כק ה ,ואל יהא קשה כארז .מעשה שבא רבי אלעזר ברבי
שמעון ממגדל גדור מבית רבו ,והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הר ושמח שמחה גדולה ,והייתה
דעתו גסה עליו מפ י שלמד תורה הרבה .זדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר ,אמר לו :שלום עליך רבי,
ולא החזיר לו .אמר לו :ריקה ,כמה מכוער אותו האיש ,שמא כל ב י עירך מכוערין כמותך .אמר לו :אי י
יודע ,אלא לך ואמור לאומן שעשא י כמה מכוער כלי זה שעשית.'...
 13שם ,עמ' .36
 14שם ,עמ' .37
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'על ידי זה יוכל להכ יס בו יצר רע גסות הרוח' 15.אם כן ,הגוף וה פש ,הגאווה
והשפלות ,קשורים זה בזה ומוליכים זה אל זה :ההזדהות עם גדולתה של ה פש עלולה
להביא לגאווה ,לתחושת השליטה העצמית האופיי ית לגוף המרוחק מה' ,ואילו מי
שמזדהה עם הגוף ,מכיר בכיעור החומרי שבו ויודע שאין בכוחו להשתלט עליו ,עשוי
לזכות לדבקות של ה פש הכרוכה בהכרה 'שהכול ממ ו' .זהו ביטוי וסף למב ה
התיאולוגי אותו תיאר ו בסוף הפרק הקודם ,שבו ההתקדמות הרוח ית אי ה מבוססת
על ההתעלות מהגופ י אל הרוח י ,אלא על ההכרה בחסרון שבגוף .בכך גם צירפ ו גוון
וסף לדמותם של הצדיק ובעל התשובה :מאמציו של הצדיק לעצב לעצמו גוף רוח י
טהור ויפה עלולים להוביל לאטימות החומרית של הגאווה ,בעוד שדווקא לבעל
התשובה מזומ ת אפשרות של דבקות ,העוברת דרך ההכרה בכיעור המצוי בגופו.

משיך לעיין בדבריו של ר' צדוק .המתח שבין דבקות לצדיקות מתבטא בש י יעדים
העומדים בפ י יעקב אבי ו .מצד אחד' ,כל ע יין יעקב אבי ו ע"ה היה לברר דבר זה כי
הכול ממ ו יתברך ואין עוד מלבדו ,שזהו מדתו בדביקות'; מצד ש י ,הוא גם מבקש את
הצדיקות הפשוטה והגלויה לעין ,שאי ה סמכת על כך שגם הכיעור הוא מה'' :ועיקר
גלגולו לבית לבן היה בשביל רחל שהיא עקרת הבית בית ישראל ,כי היא יפת תואר
ויפת מראה ,ההיפך מאדם מכוער ,דהיי ו ביופי ה פש ,דהאומן עשאה ביופי וכן זרעה
צדיקים גמורים .וזהו עלמא דאתגליא ,שהם בהתגלות בעולם הזה אים במעשיהם בכל
מי י יופי' 16.כאן א ו פוגשים שוב את מאמר הזוהר בו פתח ו :אהבת יעקב לרחל
מסמלת את השאיפה ליופי ושלמות רוח ית ,ואילו לאה היא בת דמותו של האיש
המכוער ,שכן 'היא סוד עלמא דאתכסיא ,היי ו דטוּבֵ יה ...ג יז בג ֵויה ,וההתגלות לא כן'.
אם כך ,הדרמה סביב ישואיו של יעקב וגעת לא רק בדימוי העצמי של כל אחד
מאית ו ,אלא גם בדמותו של עם ישראל :האם 'עיקר המכוון דבית ישראל דעמך כולם
צדיקים ,שיהיו כן בפועל גלוי לכל ,ועל זה כל אזהרות התורה' ,או שמידתם היא 'מדת
הבי ה דלבבו יבין ושב ,דרגא דבעל תשובה שהוא למעלה מצדיקים גמורים'? האם עם
ישראל הוא עם התורה ,המלמדת את האדם כיצד לעצב את חייו ומ יחה שבכוחו
לעשות זאת ,או עם התשובה ,הדבקות ,וההכרה בכך שגם בכיעור 'אין עוד מלבדו'?17
 15שם ,עמ' .36
 16שם ,עמ' .37
 17בתוך הדברים רומז ר' צדוק לתוב ה וספת ,כשהוא כותב שרחל 'אחזה פלך השתיקה ,היי ו ההגדרה
שהוא מצד הגוף ,כטעם לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ,היי ו שב ואל תעשה בלא התפשטות שהוא
הדיבור ,כי ברוב דברים לא יחדל פשע' .השתיקה מזוהה כאן עם השליטה בגוף ,כפיפתו להבח ות ידועות
שאין צורך להרחיב עליהן את הדיבור .לעומת זאת לאה 'היא וכל זרעה תפסו פלך ההודאה ,דזהו עיקר
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כפי שכבר ראי ו ,למרות שר' צדוק מע יק את הבכורה לקוטב של התשובה ,הוא סבור
שכמו שיעקב אלץ לשאת הן את רחל והן את לאה ,כך גזר עלי ו ל וע בין ש י
הקטבים ללא מ וחה ,ולפלס מתוך כך את דרכ ו .ככל שר' צדוק מעמיק את העיון
במתח תמידי זה ,הוא מגלה בו גוו ים וספים הקושרים אותו לרבדים שו ים של ה פש.
בהמשך הדיון מתברר כי גם בדמותו של הצדיק יש צד אפל ,שכן כיבוש היצר מסתמך
בעצמו על א רגיה יצרית:
כי מעשה עשו ברציחה ,ויצרא דכעס הוא שורש מיצרא דעבודה
זרה שאיבדו א שי כ סת הגדולה ,כמו שאמרו כל הכועס כאילו
עובד עבודה זרה .כידוע דשם אלוקים הוא לשון איל כוח וגבורה,
שהוא בעל הכוחות כולם ,וזהו מדת הגבורה שהוא הכובש יצר כמו
שאמרו ז"ל ,וממ ו התפשטות דאלהים אחרים בזה לעומת זה אשר
עשה אלוקים ,ומהם מתפשטת מדת הגבורה הרעה בכעס
ורציחה18.

טע תו של ר' צדוק כאן ,עליה הוא חוזר במקומות רבים אחרים ,היא שכיבוש היצר בו
מצטיין הצדיק כרוך בעמדה פשית של כוח ושליטה ,שהצד הש י שלה הוא כעס
ועבודה זרה 19.שם אלוקים ,בו מתגלה ה' כמי ששולט מבחוץ בכוחות ה פרדים ממ ו,
מטמיע בעולם את היחס הכוח י המתגלה בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו ,וכן את
הה חה שאכן יש ריבוי של כוחות ,שיש רע ממשי שצריך להיאבק בו ,ובכוח ו לעשות
זאת .לעיל ראי ו כי מאבק כזה ,צודק ככל שיהיה ,מועד לגאווה; כאן הוא מתואר כע ף
של עבודה זרה – 'דכל ע יין עבודה זרה היי ו שמפריד איזה כוח מה' יתברך ,ואומר
שהוא שליט ובעל כוח בפ י עצמו'.
במקורות אחרים מתאר ר' צדוק את ההבח ה בין משיח בן יוסף ,ה אבק ביצר ,למשיח
בן דוד המתקן אותו; כאן הוא מתאר בצורה דומה את היחס של ב י רחל וב י לאה כלפי
עשו .עמלק ,כדו של עשו ,מקטרג על ישראל שאי ם צדיקים דיים ,ולכן הוא ' ופל ביד
זרעה של רחל ,שהם האוחזים במידת הגבורה דקדושה לכבוש את יצרם' .אך גם כאן ר'
צדוק סבור שאי אפשר להסתפק ב יצחון המבוסס רק על גבורה ושליטה עצמית :ב י
רחל הם 'רק שט ו של עשו ,היי ו מקטרגים בהיות הם טובים והוא רע ,אבל אם חס
ושלום יחטא האדם הרי חס ושלום ראה דומה לו?' .כדי ל צח באמת צריך מישהו
התשובה דמודה ועוזב ירוחם' .הדיבור הוא ההתפשטות פורצת הגבולות ,הוא הפותח את המרחב הבלתי
צפוי בו פגשים החטא והתשובה .ההודאה בחטא משחררת את הגוף משתיקתו ,ומאפשרת לדיבור לגלות
פרספקטיבות חדשות על המוכר והידוע .זהו המבקש להפוך את כשלי היצר לדברי תורה ,וזוהי גם הכתיבה
המרובה והמפותלת של ר' צדוק ב ושאים אלו.
 18שם ,עמ' .38
 19גם בטע ה זו מזכירים דבריו של ר' צדוק את דברי פרויד ,שסבר שהשמירה על צווי המוסר שע ת על
דחפים אלימים שהאדם מפ ה כלפי עצמו.
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שמכיר את הכישלון מבפ ים ומצליח להתמודד איתו ,ובכך הוא גם מציב אלטר טיבה
לכוח יות החד-צדדית המאפיי ת הן את עשו והן את ב י רחל .זהו כוחה של לאה:
והבריות היו אומרים הגדולה לגדול ,דמצד ההתגלות היה ראה
כאילו חס ושלום ראויה אליו .אבל באמת ש ואים מעשה דעשו
בעי יה ,ובזה תעלית היא על רחל ,דזרעה הם רק שט ו של עשו...
אולם היא שורש מעשיו ש ואים אצלה ,והש אה היא בלב שממאס
הדבר ,ואף אם בפועל אי ו כן הוא רק למראית העין באתגליא,
אבל השורש שבלב אי ו כן .ועל כן אמרו במגילה הכופר בעבודה
זרה קרא יהודי ,דזהו שורש יהודה מזרעא דלאה ,שאין לו אמו ה
בלב בעבודה זרה ושום כוח גד ה' יתברך .וזה שורש דרגא דדוד
המלך ע"ה 'וא י תפילה' ,להכיר שהכול מה' יתברך ואין לו אלא מה
שמקבל ממ ו בתפילתו.

ה יגוד בין ב י רחל לעשו מצא בעלמא דאתגליא – הוא משתמש בגבורה לרציחה והם
לכיבוש היצר ,אך ברובד של הלב ש יהם מתאפיי ים בדחפים דומים .אצל לאה ,לעומת
זאת ,ה יגוד הוא פ ימי :שורש המעשים של עשו ,הכוח יות והצורך בשליטה העומדים
בבסיס האלימות שלו ,הם הש ואים עליה ,ולכן היא אי ה משתמשת בהם גם ביחס
לעצמה ,ואפילו במקומות בהם היה ראוי לכאורה לעשות זאת .ר' צדוק קושר בין
הכפירה בעבודה זרה וההכרה ש'הכול מה' יתברך' ,לבין טישת הכוח והקבלה
העצמית ,המתבטאת בכך שב י לאה אי ם מצטיי ים בהת הגות ללא רבב .אם הכוח יות
של מידת הגבורה כרוכה ביצר הכעס ,הרי שהרכות המאפיי ת את לאה וב יה קושרת
אותם ליצר המ וגד – התאווה המי ית ,אותה מאפיין ר' צדוק במקומות אחרים
בפסיביות ושפלות .הקבלה יגודית זו בין ש י סוגי היצרים מסבירה לפי ר' צדוק מדוע
יועדה לאה לעשו:
ובישראל גם כן חלוקים ש י יצרים אלו בזרעא דרחל וזרעא דלאה,
ולכך ש את מעשה עשו הוא רק אצל לאה שהיא ההיפך ממ ו ממש
ולא שט ו .ובאתגליא היו הבריות אומרים דראויה לו ,היי ו דידוע
דהש י יצרים הם זכר ו וקבא ,ועשו היה דכורא ביצרא דכעס
ועבודה זרה וחשבו כאילו היא חס ושלום ה וקבא ביצרא דעריות
לעשו ,שהוא השורש דרע ,ודאי זיווגו הראוי לו הוא על ידי שהיא
גם כן שורש דרע ומיצרא דעריות ,והיא מחלת בת ישמעאל .אבל
לאה היא שורש קדושה העליו ה דכ סת ישראל מצד מדת
התשובה ,שאפילו יחטאו חס ושלום ויגדילו עוו ות עם כל זה
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שורשם דבוק באלוקים ,שש ואים מעשה עשו בעי יהם וכופרים
בעבודה זרה ,וכל החטאים רק כהוצים הסובבים לאסא20.

מערכת ה יגודים שטווה כאן ר' צדוק היא מורכבת למדי ,סה לעשות סדר בדברים
ולהבהיר את הטע ה המו חת מאחוריהם .ברובד ה גלה ,בו מדד האדם לפי מעשיו ,ב י
רחל הם שט ו של עשו כיוון שהם צדיקים והוא רשע .אך ברובד ה סתר מה שקובע הוא
לא המעשים אלא הלב ,לא היופי החיצו י אלא הגאווה והע ווה ,או בהופעתם השלילית
– הכעס והתאווה .ברובד הזה ,אותו רואה ר' צדוק כממשי יותר )'היא ההיפך ממ ו
ממש'( ,לאה וב יה הם אלו שמתעלים על עשו כיוון שהם מתמירים גם את הצד השלילי
שבהם ,שבו הם מידמים לו ,ומשלבים אותו בדמותם החיובית .אמ ם העדרה של מידת
הגבורה אצלם מחזק את יצר העריות ,אך ר' צדוק רואה חסרון זה כמש י וחיצו י ביחס
לצד החיובי של עמדה פשית זו ,המתבטא בכפירה בעבודה זרה ובהכרה פורצת
הגבולות בכך שגם הכישלו ות אי ם מערערים על הדבקות 21.מבין ש י הטיפוסים
המרכיבים את בית ישראל ,העדפתו של ר' צדוק היא ברורה :היכולת להכיל את
הכישלון בתחומי הקדושה היא 'שורש קדושה העליו ה דכ סת ישראל'; עם ישראל אי ו
עם של צדיקים השומרים בגבורה על ההבח ות המעשיות של התורה ,אלא עם של בעלי
תשובה שעבודתם הפ ימית מרחיבה את גבולות הקדושה22.

 20שם ,עמ' .39
 21במקורות אחרים ר' צדוק ע בין יסוחים שו ים לגבי היחס בין החטאים לבין הדבקות או הקדושה
שבאדם :לעתים הוא מתאר את החטא כחיצו י ביחס לטוב הפ ימי ,ולעתים הוא מתאר את הטוב כעיבוד של
החטא עצמו.
 22מן הדברים כאן גם עולה שדרכם של ב י רחל דומה באופן פ ימי ומשמעותי לזו של עשו .ר' צדוק מזכיר
כאן בהקשר זה כי 'מזרעא דיוסף עמד ירבעם שחידש עבודה זרה בישראל' )שם ,עמ'  ,(38ואף שהוא כותב
מיד ש'באמת גם הוא לא האמין בעבודה זרה' כי 'כל השבטים כלולים זה בזה' ,הוא תולה חטא זה במידת
הגאווה .במקום אחר קושר ר' צדוק בין השמירה הקפד ית על הגבולות לבין חטא העגל' :וכמו ששמעתי
דהיסוד מדת יוסף כידוע ,רצה לומר עקשות .והיי ו הצדיק הוא שאין משת ה ,ולכן מדקדקים עימהם כחוט
השערה .מה שאין כן חסיד העושה לפ ים משורת הדין ,דוד המלך ע"ה קרי ל פשיה חסיד ,שהוא הקים עולה
של תשובה ,לעשות לפעמים גם עבירה ו עשין כזכויות ...והוא כוח ההשת ות ,ולא בשיווי ודקדוק רק כך
ולא בע ין אחר ...וזה ע יין העגל ש קראו בו קשה עורף ,שאמרו ז"ל שעלה על ידי אותו טס שהעלו ארו ו
של יוסף ,שהוא מכוחו .וזהו אלהים אשר ילכו לפ י ו ,שביקשו שילך לפ יהם והם אחריו ,ולא שיהיה העלם
והליכה לדרכים מן הצד רק קבוע הדרך אשר ילכו בו ,וזהו גם כן עיקשות לבקש דווקא כך' )ליקוטי מאמרים
אות י ,עמ' .(64-65
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לפ י ש סכם את הדברים ו סה לקשור את הקצוות ,צרף לדיון עוד דימוי אחרון,
שמשמעותו צומחת מהפער שבין פשט הפסוק 'ועי י לאה רכות' לבין מדרשו23:
ע יין הג ות דעי יים הוא עיקר באשה ,כמו שאמרו כל כלה שעי יה
יפות אין כל גופה צריך בדיקה וכו' ...כידוע עין רואה ולב חומד,
שממ ו התחלת התאווה ,וכמו ש אמר ותאווה היא לעי ים .ועל כן
בזרעא דיוסף אמר עלי עין ,ומדה כ גד מדה אין העין שולט בהם.
ועיקר היופי הוא בכבישת התאוות ...ומי שהוא גיבור הכובש יצרו
בתאוות אין כל גופו צריך בדיקה ,דזהו דרגא דיראת ה' ואשה
יראת ה' היא תתהלל...
אבל מי שעי יה כעורות כל גופה צריך בדיקה ,ומכל מקום בבדיקה
מיהת מה י ,שאין להשגיח עוד בג ות העי יים .והיי ו כי יש שאי ו
בעצם ,ובלאה היה אדרבא לשבח לפי שהייתה בוכה וכו' .כי אחר
התשובה והתיקון באותו אבר שבו הקלקול עשה אדרבא אותו
אבר משובח יותר ,והג אי עצמו שב להיות שבח ,כטעם זדו ות
כזכויות ,ובשבחה דיבר הכתוב לא בג ותה דמה שעי יה רכות היה
מצד שש ואים מעשה עשו בעי יה ,דידוע דכעס ותאווה הם ש י
הפכים .ומכל מקום למראית העין כפי ה גלה בפשט הכתוב ראה
כג ות וכיעור ,וכן כפי פשט לשון הכתוב ש ואה לאה מוסב עליה,
דעל ידי שש ואים מעשה וכו' על ידי זה גרם למראית העין דהיא
ש ואה ,רצה לומר ש ואה במעשיה חס ושלום24.

השימוש של ר' צדוק בדימוי של העין הוא מורכב :העי יים היפות מייצגות פיקוח
והגבלה ,שמירה קפד ית על הגבולות המבטיחה את שלמות הגוף; אך יש גם עי יים
מתפתות שהן 'התחלת התאווה' ,סמל לכ יעות ולחוסר שליטה עצמית המעוררים חשד
ביחס למעלתו של האדם .גם כאן ,השבח והג ות כרוכים זה בזה :כיוון ש'ש ואים
מעשה עשו בעי יה' על פי המדרש ,כיוון שלאה מעדיפה את הע ווה והקבלה העצמית
על פ י השליטה ,היא הופכת בפשט הפסוק ל'ש ואה במעשיה' ,מועדת לכשל
התאווה 25.ר' צדוק בוחר ב תיב העובר דרך כשל זה ,ומדגיש כי הוא כופה על האדם
להעמיק את תפיסתו אל מעבר לרובד ה גלה ,ולהרחיב את מושגיו מעבר לדיכוטומיות
ה חרצות המב ות את עולמו של הצדיק – ואף את המבט של 'עי י ה'':
כי קלקול הברית הוא כיעור העי יים ,וגורם גם כן בעיי ין דלמעלה
כביכול להיות רע בעי י ה' ...וראיה אותיות יראה ,שזהו מצד
 23הבא ו את המדרש בהערה  3לעיל.
 24שם ,עמ' .39-40
 25היחס בין המדרש לפשט שמתאר כאן ר' צדוק מתאים לטע תו המובאת כמה עמודים קודם לכן ,וכן
במקומות אחרים בכתביו ,לפיה 'הדרש הוא השגת העומק ה עלם מהפשט ,וידיעת הדבר לאמיתו ה עלם
בעולם הזה הוא הדרש ה עלם תוך הכתב ,שהוא ה גלה לכל' )שם ,עמ' .(33
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ראיית ה' יתברך היי ו הסתכלותו בעלמא דאתגליא ,דהכל בידי
שמים חוץ מיראת שמים ,שזהו עסק האדם בעולם הזה שהוא
עולם המעשה .וכל עסק קדושת לאה וזרעה הוא בטהרת
המחשבה ,ושלא להשגיח במעשה אם לא כן ,והוא הדבקות
במחשבתו יתברך כטעם ישראל עלו במחשבה .ואוכמא הוא לגבי
מדרגות שלמטה הימ ו ,וש וא לגבי מדרגת הראייה ,אבל זה גרם
לפתיחת הרחם שאי ו בלא דם וטומאה דלידה .כי כל לידה
והוספת קדושה יתירה וריבוי ב פשות מישראל ,אי ו אלא על ידי
התשובה הבאה אחר החטא והריחוק .דעל ידי זה תגדל ו תרבה
מעלתו ,ו תרחב חלקו וגורלו ,שיוכל להתרבות הרבה יותר מכפי
גבולו ה קצב ,דזהו מדת התשובה לפרוץ מצרים וגבולים ולעשות
זכויות חדשות מזדו ות .מה שאין כן צדיק גמור ,שאי ו אלא הולך
בדרך התורה הקצוב והמוגבל ואין בו הוספה ,ועל כן רחל עקרה
וכן יהושע בן ון הגדול מזרעא דיוסף לא הווה ליה ב ין.

כאן משלים ר' צדוק את המהלך במסק ה דומה לזו שראי ו בפסקה מ'צדקת הצדיק':
אמ ם השאיפה ליופי ,שלמות ושליטה עצמית שוררת בעולמ ו ,וכפי שהוא כותב
בהמשך דבריו שם – 'בעולם הזה אדרבא צדיק גמור חשוב יותר מבעל תשובה ,כי
האדם יראה לעי יים' ,אך קודת המבט העמוקה יותר היא זו של ה' ש'יראה ללבב,
לטהרת המחשבה והמעמקים שבו' .רק מ קודת מבט זו ,הפתוחה לדי מיקה המורכבת
והבלתי צפויה שבין מראית העין לבין הפ ימיות ,בין המעשים לבין משמעותם ,יש
מקום להתחדשות ויצירתיות ,להרחבת הגבולות ולהגמשת המושגים .ואם כך ,שוב א ו
לומדים כי 'בעוון חוללתי' – היופי וה קיות הם עקרים ,ורק מי שמוכן להכיר בדם
ובטומאה שבו יזכה ללידה.

סכם את הדברים אותם ראי ו .ר' צדוק פירש את מערכת היחסים המורכבת שבין יעקב
ושתי שותיו כסמל למתח הפ ימי שבין שתי ת ועות מ וגדות :אהבתו של יעקב לרחל
מבטאת את השאיפה לשלמות ולבהירות ,לדימוי עצמי קי וחסר סתירות; ש אתו
ללאה ,והעובדה שבעל כורחו הוא ישא לה וממ ה רוב ילדיו ,מבטאת את הזיקה
הבלתי מ עת לכישלון ולהתחדשות שבעקבותיו .את ה יגוד היסודי הזה קושר ר' צדוק
לשורה של מאפיי ים שו ים :השאיפה לשלמות כרוכה בכעס וגאווה ,ובתחושת שליטה
הקרובה לעבודה זרה; ואילו ההכרה בכישלון דורשת קבלה עצמית וויתור על השליטה,
הכרוכים בע ווה ודבקות אך גם בכ יעה לתאוות.
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למרות שהסג ון הדרש י של ר' צדוק מביא אותו לייחס מאפיי ים אלו לטיפוסים שו ים,
ראה מדבריו ששתי הת ועות מתקיימות במי ו ים שו ים בכל אדם ,ואיש אי ו פטור
מהמתח שבי יהם .כל קיום א ושי סמך על היררכיות והבח ות ,לפיהן האדם בוחן את
דמותו מבחוץ ומבקש לעצב אותה כיפת תואר ויפת מראה; אך ר' צדוק טוען כי
החתירה לשלמות מועדת לכישלון ,ואף מבוססת ביסודה על עמדה פשית בעייתית,
לכן האדם דרש גם להכיל את הכיעור שבדמותו ,ולמצוא את דברי התורה עליהם הוא
עומד מתוך המכשלה.
לפי ר' צדוק ,במתח הפ ימי הזה תופסת המי יות מקום מרכזי .כפי שר' צדוק מתאר
בהרחבה במקורות אחרים ,הצדיק הוא קודם כל שומר הברית ,מי שמפ ה את יצר הכעס
כ גד יצר העריות ,שהוא הכשל היסודי המאיים על דמותו .דחייתה של דרך זו מתבססת
הן על כך שהיא אי ה אפשרית ,והן על כך שהשליטה והכוח ות הגלומים בה מרחיקים
את האדם מה' ,וסוגרים אותו בעולם רוח י מוגבל וחד-צדדי .מכך עולה כי התאווה
המי ית היא גם הכשל וגם התיקון :היא שוברת את הדימוי העצמי השלם של האדם,
וכופה עליו להכיר בחולשתו ובחוסר השליטה שלו .הכרה זו פותחת את האדם לע ווה
ולדבקות ,עמדה שלפי ר' צדוק היא הפתח לתשובה ולהתחדשות – ההכרה בכך שרצון
ה' חורג מההבח ות שבאמצעותן א ו מ סים לארגן את עולמ ו ,ועלי ו להיות מוכ ים
תמיד לפירוק וב ייה מחדש ,למבט שו ה ויצירתי על עצמ ו ועל שאיפותי ו .במי יות
טמון כשל שאי ו מאפשר לאדם להיות שלם עם עצמו ,אך הכשל וחוסר השלמות הם
גם הדרך למבט מעמיק יותר ,למגע עם הפ ימיות ועם עלמא דאתכסיא ,המרחיב את
גבולות העולם הזה ופותח אותו להתחדשות26.

 26במקומות רבים מדגיש ר' צדוק שהתהליך הדיאלקטי שייך דווקא להתמודדות עם המי יות ,בעוד שבכעס
ובעבודה זרה יש להיאבק באופן ישיר.

מאמר זה כתב בעקבות לימוד ספר יצירה בחבורה עם הרב אורי ליפשיץ.
הפרש ות העולה כאן ,היא סיון לקריאה אי טואיטיבית
תוך השפעות מא רגיות ורחשי לב של מפגש ויצירה
שעלו והתעוררו ,עומעמו והתלב) (ו בתוך חבורת 'צירופים'
מתוך במקביל וכ גד ,ללימוד ,לדיבור ,ולשהייה.
המאמר משתמש במו חים ומושגים מתוך ספר יצירה,
חלקם בשימוש מקורי וחלקם בשימוש מושאל/מוטה,
שכן כך היא דרכה של יצירה...

ספר יצירה מ יח את כל הקו סטרוקציה של קיום העולם ,את המשאבים ואת המרחב,
את חומרי הגלם )אש ,רוח ומים( ואת המהות )עולם ש ה ו פש( ,ספירות ואותיות .את
כולם הוא מציב כמערכת שלמה שפועלת .יש לה ברית ,גע ועו ג ,יש לה גבולות,
קודת אמצע ,ולשון חוק המכריע בי תיים .מו חים אלו עולים בצורה סדירה בתוך
פסקאות הספר.
את ההתרחשות הא ושית ספר יצירה פוגש רק אצל אברהם אבי ו ,שהכיר את בוראו
והמקום גילה לו את סודו .ראה שעד אברהם עשרה מאמרות תלויים על בלי-מה,
האותיות רק שפה של מלאכים ,והברית ותרה גם היא ללא וכחות א ושית בתוכה.
אצל אברהם טמו ה המהפכה .עד אליו הייתה מערכת אוטו ומית שהפעילה את הקיום.
זה עבד והצליח אבל כש י מסלולים ,שתי שפות של דיבור .גם העולם הפיזי היה ו ותר
כמערכת אוטו ומית ,ללא פריצה .אברהם אבי ו ש"הביט וראה וחקר והבין )את דרכי
היוצר( וחקק וחצב וצרף ויצר ועלתה בידו" 1,הצליח להלביש את אותה מערכת במרחב
א ושי כשפה ,כדיבור ,וכברית.

 1ספר יצירה ,ו ,ח
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מסתבר היה שספר יצירה יראה את האדם כפסגת היצירה ,אך זה לא קורה .ספר יצירה
מתעלם מכל מה שקרה עד לאברהם :אדם הראשון וחטא עץ הדעת ,קין והבל ,ח וב י
דורו ,המבול ודור הפלגה .הספר גם מתעלם מההתלבטויות הא-להיות ביחס לאדם,
ה עות על הציר שבין "וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" 2השולל את קיומו של
האדם ,לבין "כי יצר לב האדם רע מ עוריו" 3המצדיק ומבין את קיומו.
מבחי ת ספר יצירה כל העולם הזה הת הל לפ י גילוי הסוד ,לפ י כי ו ה של הברית
בתוך הא ושות ,והוא פחות רלוו טי בעולם שכבר מכיר את בוראו ,זה שקורא לה'
"אדון" .זה לא אומר שלא שאר ו עם צלקות מהעבר ,אבל רק מאז אברהם משהו
ביצירת העולם הצליח "לעלות על המסלול".
***
מה התרחש אצל אברהם ,אשר הצליח לפרוץ את מעגלי הקיום? מה התרחש אשר
הצליח להלביש ולכו ן את כל המשאבים שעמם חקק ה' את עולמו כמשאבים ש יתן
לעבוד איתם כאן ,כברית שקיימת בין הא ושי לבין הא-להי? מה קרה אצלו שלא קרה
בכל ת ועות האדם עד אליו?
יתירה מזו – הברית ,שבשפת ספר יצירה ,מהווה את קודת האמצע ,האיזון והחיבור
בתוך המרחב ,השת תה אצל אברהם לגמרי .דמה שאברהם הצליח בכוחו להזיז את
קודת האמצע שהברית שע ת עליה .אם עד אליו אותה קודת אמצע הייתה אי שם
בעולמות העליו ים ,כעת אותה קודת אמצע עברה לשכון בין הקיום הא ושי לבין מה
שמעליו .הכיסא שמולו משתחווים כל הכוחות ,כלשו ו של ספר יצירה בפרק א ,ממוקם
כעת בין ארץ לשמים.
ספר יצירה מתאר את סדרת פעולותיו של אברהם אבי ו ,ההתהלכות שלו בתוך העולם,
כשלבים – הביט ,ראה ,חקר ,הבין ,חקק ,חצב ,צרף ,יצר .זהו תהליך שהביא למקום
הישגי – "ועלתה בידו" .זהו לא תיאור של דבקות או תפילה ,מפגש מואר ומופשט,
אלא של המון התבו ות ,עבודה ,שימוש בכלים פשוטים .דווקא משם הצליח אברהם
לפצח את הסוד ה עלם.
דומה שהסוד שגילה אברהם עלם לעיתים גם מאת ו החיים בעולם שכבר אי ו מכיר
את בוראו .העולם הצליח להטמיע את משאבי הספירות והאותיות כחלק מהשפה
והמרחב ,עד כדי כך ששוב הם חוזרים למקום עצמאי ו בדל ,עובדים לבדם .שוב אין
מפגש – אבל כעת כבר אין צורך בו .גם אם רצה לתת וכחות ל שגב ולמסתורין ואף

 2בראשית ו ,ה
 3בראשית ח ,כא
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צליח ,לא יהיה ל וכחות זו פ ים .יתרחש מפגש בין ש י עולמות שלא מצליחים
לתקשר.
***
שאלות רבות מלוות את האדם כשהוא פוסע על האדמה .הוא מכיל בתוכו מורכבות
בלתי תפסת :הוא וצר מן האדמה ואולי אף בשבילה 4,אך הכלים שלו ,ההשגות שלו,
מפגישים אותו עם האין סוף של הקיום ,עם הפלא וה שגב ,עם המסתורין ,עם הדבקות.
בתוך כל זה הוא צריך לחיות בשלום ,לתת ל שגב שבו לבוש בתוך הקיום.
מורכבות זו יוצרת קרע בכל מפגש – בין האדם לעצמו ,לזולתו ,לא-להיו ,ולעולם
בכלל .היא יוצרת התמודדויות אי ספור – אהבה מול יכור ,כאב וייאוש מול תקווה
ורפואה ,ורמליות מול טירוף מערכות ,שלווה מתמטית מול מקומות שלעד לא יהיו
פתורים ,מתחים בין הסתר לבין התגלות ,בין הא ליטי לבין בואה ,בין הגוף לבין
ה פש ,משיכות סותרות לארץ ולשמים ,א רגיות פ ימיות בועטות מול תכתיבי ומסגרות
החיים.
השאלה התיאולוגית המלווה את מורכבות זו היא שאלת ידיעה מול בחירה ,אקראיות
מול מכוו ות .אמ ם זו שאלה כללית הבוח ת וכחות של רוח בתוך חומר ,אך היא
וכחת בכל ת ועה של האדם במרחב הפרטי שלו .זו השאלה הקריטית :האם הוא מ יע
או מו ע? האם יש ביטוי להחלטות ולמחירים אישיים ,או שמא יש ו גורל ידוע וצפוי
שהאדם פוסע בתוכו?
כל יסיון לפתור את המורכבות ,את התהיות והדילמות ,ייתקל בכשל המוב ה שב יסיון
להחזיק אין-סוף בכלים מגושמים .לא יתן להשיג דרך לבושי ההשגה של ו ,את מה
שמעבר למושגים של ו .הפירוד שא ו תו ים בתוכו ,פירוד שיש שיתלו אותו בחטא עץ
הדעת ,מחייב אוטו ומיה עצמאית של ו ,דרי מטה .היי ו כא-להים ,אבל בגרסת הבטא
הלא-מוצלחת .א ו יודעי טוב ורע; א ח ו יודעים – והמודעות של ו גורמת לפירוד.
***
הלימוד בספר יצירה לא יציף תשובה ברורה ומוחלטת לתהיות שהעליתי .תשובה כזו
תהיה מ וגדת למהותו של הספר ,ובאופן כללי למהות היצירה .מה ש יתן לקבל מספר
יצירה הוא תמו ת מצב .זו תמו ה שאי ה מקפיאה רגע מזדמן ,אלא משרטטת מרחב
המסוגל להכיל את המורכבות .זהו מרחב המשמר את פלא הקיום ,את האי סוף ש וכח
אצל ו ,ומצליח לשמור עליו ,לא לחלל אותו בהחזקה מגושמת .הפלא וכח ועדיין
שגב .יתן לדעת את ה סתר ,אך זו ידיעה המשאירה את הסוד שב סתר.

 4ראה בראשית ,ב ,ד-טו
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תמו ה זו היא מהותה של היצירה ,של היות האדם יוצר .מבחי ה בסיסית יש כאן רשות
ש ית ה לאדם לדבוק בדרכי הבורא וביכולותיו .בעקבות ספר יצירה יתן להציע לראות
את היצירה כמפגש ,כהתהוות של זיווג ,בין האדם לבין הפלא ,הפלא שבתוכו ומסביבו
ומעליו .היצירה מכו ת קדושה במובן של וכחות ,חוסר פירוד בין הארצי לבין הרוח י.
מה היא יצירה? יצירה של יש מיש? האם היא התפתחות מתוך הקיים ,תהליך
אבולוציו י שהאדם מ יע בידיו? האם היא ביטוי למהות סתרת ,או פעולה הישרדותית
לאיתור משאבי קיום בכדי להשיג מימוש לצרכים פשיים או פיזיים?
כדי 'לפתוח' את המושג היצירה יש להתבו ן כיצד היא מתוארת בפרק ב בספר יצירה:
"יצר ממש מתוהו ,ועשאו באש ויש ו ,וחצב עמודים גדולים מאויר שאי ו
ראה שספר יצירה תולה את מהות היצירה בחיבור יגודים – ממש ותוהו ,אש וישות,
עמודים ואויר.

תפס"5.

אך יתן להבין יותר מכך ,היצירה היא הלבשת ה יגודים .היצירה היא אמ ם יש מיש –
אבל מיש של תוהו .הכאוס לא מפויס אבל וצר מתוכו ממש ,אשר ותר כאש ,אש
בוערת ומכלה ,שאי ה יכולה להאיר מבלי לשרוף .גם העמודים ,ש ראה שהקיום שען
אליהם ,מורכבים מאויר ,מהות שאי ה תפסת ולא יתן לחלל אותה במישוש .כלומר –
היצירה אי ה רק מעבר מיש ליש ,אלא וכחות של ה'אין' בתוך ה'יש' ,והיא זאת
שמאפשרת ל'יש' להתפתח ל'יש' חדש ויוצר.
***
העולם מלא בחומרי גלם ,במשאבי קיום אטומים ולא מודעים" ,גולמי כלים" 6.מתוך
התהליכים ה פשיים שהאדם חווה – הבטה ,ראיה ,חקירה והב ה – הוא מגלה את
ה'אין' שבתוכו ,את הספקות והמקומות הלא פתורים ,את הקרע וה יגודיות .בין ס
לטבע הוא פוגש את גבולות הגזרה שהוא מ סה לכבוש ,גע מול עו ג .ואז ,מתוך
התהליך הפ ימי ,הוא מגיע לפעולות ממשיות במרחב שבתוכו הוא מצא ,לחקוק לצרף
ולחצוב.
פעולות ממשיות אלו מביאות את האדם ליצירה .עד אברהם האדם דאג לשרוד; הוא
הזיע ואכל לחם ביגיעת כפיו ,הוא עבד ועמל קשה לפר סתו ולסיפוק רצו ותיו ,אך
האדם לא הצליח להשתרר מה'לופ' הארצי .אצל אברהם קרתה התפ ית .הוא התחיל את
הכל מחדש .הוא גילה את האפשרות ואת הסיכוי לצקת בתוך היש את האין ,על ידי
הקדמת ההבטה וההב ה לפסיעות המעשיות בתוך המציאות.

 5ספר יצירה ,ב ,ט .20 /בגרסאות אחרות.." :ועשה )את( )ש(אי ו יש ו"...
 6כלים שעדיין לא גמר עיבודם ,מושג זה מופיע בדי י טומאה וטהרה של כלים במסכתות כלים וחולין.

יצירה כמפגש ומפגש כיצירה | 101

בידי האדם יש את היכולת להתחיל מהתחלה ,ולא להתייחס לשום דבר כמובן מאליו,
אלא לחקוק ולעצב בעצמו את המשאבים וחומרי הגלם העומדים לרשותו .הוא יכול
להכין מהם מקום וכלים ,צירופים לפלא הקיום שלו .התודעה וההשגה של האדם
מצליחות לפסל בתוך המציאות ביטויים ולבושים ל שגב ול סתר ,מעטפת שמחזיקה
סוד .הן מצליחות לתת וכחות של 'יש' ,ל'אין' הגדול ,שהוא הסיפור האמיתי שלו.
זה הפלא הגדול במפגש הא ושי שבזיווג איש ואשה ,ב וכחות של בואה בתוך מרחב
מתמטי ,ב וכחות של ס בתוך מסגרות א ושיות .אלו הם דברים שאי אפשר לשים
עליהם את האצבע ,אי אפשר להכ יס אותם לתוך מודל שמוכרח לעבוד .יש בהם
הכ סה של אין לתוך מרחב של יש ,כאשר החומר והרוח ,הסופי וה שגב ,השמים
והארץ ,מתלבשים ומחותלים זה בתוך זה .אין כאן פתרון למורכבות או ידיעה ,אלא
זיווג ,קדושה ,סוד.
דרך האש בוחר ספר יצירה לתאר את וכחות האי סוף בתוך עולם היש .האש היא
בעלת פוט ציאל של א רגיה בלתי ית ת לריסון .האדם יכול להשפיע על הבערה שלה
רק על ידי מ יעת חומרי הבערה ממ ה .הוא יכול להקטין את חומרי הבעירה ולקבל אור
קטן ,אך אם האש תיתפס – רק המים יוכלו לכבות אותה .ואם האש איכותית גם מים
לא תמיד יועילו ,בבחי ת "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"7.
כאן טמון הסוד של שאלת ידיעה ובחירה .העמידה של ו מול ידיעה אובייקטיבית,
חיצו ית ומוכתבת ,הרצון לקבל תשובה לכל שאלה ,הם בעצם אשליה .זו וצרת
בעקבות הפ יה אל השכל המתמטי המסוגל להשיג את הקיום בחד ממדיות ובחלקיות,
אצלו המוחלטות היא חזות הכל .וגם מכיוון הבחירה :העמידה מול בחירה אוטו ומית
ללא וכחות ומפגש ,ובעת משכרון חושים של התכ סות שלא רואה מעבר לעצמה.
האי סוף מצא בתוכ ו כאש ,כבערה של אין בתוך גבולות של יש .א ו בוחרים את
המי ון ,את אופן השימוש באש ,את הת ועה מול הדבר הזה .כרגעים של ספק ייסורים
וכיליון ,וכרגעים של הארה והתגלות ,גם הטוב והרע ,השלווה והייסורים ,הם חלק מן
הסיפור .היי ו כא-להים ,יודעי טוב ורע ,ומאז ה'סיפור' של וכחות ה' ,מעורבב עבור ו
ממרחבים מ וגדים ,ש יתן לשהות בהם רק באופן דיכוטומי.
***
סיומו של ספר יצירה הוא "והמקום גילה לו סודו" 8.כאשר האדם יוצר הוא מגלה את
הסוד .כל מה שעד עכשיו היה עלם ו סתר מעבר להכרה ולמושג ,יורד ומקבל לבושים
ומושגים של המציאות סביבו .ה פש מקבלת את היכולת להכיר ולחוות ,להשתמש
 7שיר השירים ח ,ז
 8ספר יצירה ,ו ,ח.

 | 102יהודה אליצור

בכלי הסוד כמשאבי חיים .הספירות הופכות להיות חלק מהכלים שהוא פוגש ביום יום.
אש רוח ומים ,אותיות  -הופכות להיות השפה שאותה הוא דובר .מימדי הבריאה,
הופכים להיות מימדים של יצירה ,עולם ש ה ו פש .מקום ,זמן ואדם.
דווקא במקום מורכב כל כך האדם עלול לאבד את המודעות ,להתמסר לפן חלקי וחד
ממדי של הקיום ,להתמסר לאקראיות או להשגחה ,להיתפס למסגרות או לברוח מהן,
להיצמד לסופרלטיבים ולתפיסות עכשוויות ולהתעלם מהתהליך ,מהאי סופיות של
הרעיון ,להתעלם מההקשר ,ולהחליף את המפגש בהתכ סות פ ימית של אגו מועצם.
כאן התכו ה הברית ,קודת האמצע .הברית מורכבת מאמון וממחויבות .היא מחייבת
את המפגש הבלתי פוסק ,גם ברגעי משבר ,ברגעים של משיכה למטה לאדמה בלבד ,או
ברגעים של משיכה למעלה אל הרוח בלבד .הברית ות ת קרקע של הלכה וחוק
מכריעים .היא מחייבת יציבות ומו עת התכ סות ,מתוך אמון בפוט ציאל של המפגש
הלא מורגש כעת .הברית שואבת את כוחה מהיותה קודת האמצע ,מה קודה המחברת
בין האין ליש ,בין האדמה לאדם ,ובין האדם לבורא.
הברית היא שמפעילה באדם את ת ועת הרצוא ושוב שבו ,כמו בספר יצירה )פרק ג(
המתאר את עשר הספירות כאין סופיות ,אבל "סופן עוץ בתחילתן ותחילתן עוץ
בסופן"" 9,ואם רץ לבך שוב אל המקום" 10.הברית היא ש ות ת את ההקשר למפגש,
היא מציבה קרקע של מחויבות של תחילה וסוף לספירות בלימה אי סופיות .היא
מאפשרת את הת ועה הבלתי פוסקת בין הלב למקום ,כשלהבת קשורה בגחלת ,כאש
של אין הבוערת בגחלת של יש.
ספר יצירה לא משאיר שום דבר בחוץ ,כל מה שמאפשר לאדם ליצור הוא בתוך
ה'סיפור' .כל א רגיות הקיום וכחות בגבולות הגיזרה שלו ,בתוך השפה ובתוך הברית,
הספירות וכ"ב האותיות .כל אלו יוצרים מחד את הגבולות ,ומשמרים את המתח
שבי יהם ואת הצורך בהכרעה ,אך מאידך פותחים את המרחב לכל סוגי הקומבי ציות,
לכל מפגש ולכל התרחשות .אין דבר שלא יכול להצליח ,כל עוד הפלא שבתוכו שמר
ובוער.

 9שם ,א ,ז.
 10שם ,א ,ח.

הואר לי בש ים האחרו ות מבט חדש ומהופך מזה שהיה חלתי
בצעירותי ,על רצף הביוגרפיה ,על מסכת חייו של אדם .זו אי ה
לי יארית ,ואי ה מימוש של סיפור מוצפן ...המגיע למימושו עם
הש ים ,עד שבערוב ימיו יתן לראות את התכ ית המקורית של
בורא כל ה שמות אדון כל המעשים.
אבהיר את הע יין באמצעות הבח ה בין ס סתר לבין צירוף
מקרים .ה ס ה סתר מ יח את קיומה של תכ ית מוצפ ת .לאחר
שמתגלה התמו ה ,מו הרים פרטים שבעת התרחשותם היו חסרי
פשר...
צירוף מקרים לעומת זאת ,לא רק שאי ו חלק מתכ ית אלא שהוא
מהווה ערעור על עצם מושג התכ ית .החיים הם מקבץ של
התרחשויות מקריות .בדרך זו פירש הרב שג"ר את סיפור מגילת
אסתר ,בדברים שרשם לעצמו כשידע שהסתלקותו קרובה.
האמו ה באור הפורים ,בדביקות המיסטית ,אפשרית רק בתודעה
שאין לה רשת ביטחון .בחיים הכול פתוח .הכול עשוי להתרחש.
עמדה זו ,שעלולה ל יהיליזם ולכפירה ,עשויה להתהפך ל'אמו ה
בטהרתה גם על ידי אפשרות של כפירה' כביטויו הידוע של הרב
קוק[...] .
שמעתי בשם שחקן קול וע שכשהוא מצטלם לסרט ,הוא אי ו
יודע איך הוא ישתלב בתוכו .רק הבימאי והתסריטאי ושאים
בדמיו ם את הסיפור המלא .התיאור הזה הצית לי את הדמיון.
איך הקב"ה דן את האדם? איך ראה האדם מהפרספקטיבה של
האי סוף ב"ה? יושב בשמים ישחק ,שחוק של עין טובה ,ורחמיו
על כל מעשיו .מבחי תו הוא יכול להשתעשע עם הביוגרפיה
באי ספור אפשרויות .הוא יכול לעשות 'גזור-הדבק'  -לצרף אירוע
מגיל שלוש ואח"כ מגיל ארבעים וארבע ואח"כ מגיל עשר ,צירופים
חדשים ומשעשעים .העולם הוא טקסט ,והקב"ה יכול לש ות
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אותו .מ קודת המבט הזו ,יש משהו לעג ב יסיון של האדם לספר
לעצמו את סיפור חייו בדרך אחת ,כיודע כול ,ולייחס לסיפור מימד
מוחלט ,או לספר את סיפורו של אדם אחר ,כפי ששומעים פעמים
רבות בהלוויות .הפרספקטיבה של צירוף המקרים מגחיכה את
האגו ומעצימה את הע ווה ,את שפלות הרוח ואת תודעת
האקראיות של הקיום ,את היות האדם כצל עובר וכחלום יעוף,
ואת העובדה ש יתן לספר אי סוף סיפורים על קיומו ועל מסכת
חייו ,אי סוף מסכתות חייו1.

בדברים הבאים א סה ,בהשראת ספר יצירה ,להתבו ן על העולם והאדם כיצירת
אומ ות ,מ קודת מבטו של א-להים כיוצר .דבריו של הרב דרייפוס מהווים קווי בסיס
והשראה לסביבת הדיון.

פתח בדברים על האומ ות עצמה .אחת מ קודות החוזק של יצירת אומ ות 'טובה'
טמו ה בהפתעה שבה .אדם פגש עם יצירתיות ומתעורר אצלו פלא .היוצר תפס
כמבריק כאשר הוא מצליח לבטא ביצירתו מקוריות וחידוש .אולם ,במאה העשרים
ואחת ,כאשר העולם רווי וגדוש מיצירות העבר ,ידוע הקושי אותו מביעים אמ ים רבים
אל מול חוסר יכולתם ליצור יצירות חדשות במהותן .משפטים כדוגמת "הביטלס עשו
כבר את הכל" הספיקו להפוך לקלישאות .בימי ו יתן לשייך כל יצירה לז'א ר מוכר,
בעל שפה משלו ,כללי יצירה מובהקים ,ואופי מוגדר .קסם ההפתעה הולך ודועך,
האומ ות כיום היא במידה רבה צפויה מראש .העשר הוא עשר ,לא תשע ולא אחת
עשרה .אם ותר לאומ ות מימד של חידוש בעולם הפוסט-הכל שא ו מצאים בו כיום,
הוא טמון בשי וי המהותי המתחולל בעצם גישת היוצר ובגישת הקהל.
דוגמא ליוצר כזה הוא הבמאי קוו טין טר טי ו .טר טי ו יצר ז'א ר לעצמו ,פרוע,
משולח רסן ,מתוחכם ,ומפתיע .א י צופה בסרט " ,"Hateful Eightsומוצא כי מרבית
* כותרת המאמר לקוחה מתוך ספר יצירה פרק ב ,מש ה ז.
הציטוט המלא חשוב בשל ההקשר:
כ"ב אותיות יסוד קבועות בגלגל ברל"א שערים ,חזר גלגל פ ים ואחור ,סימן לדבר אין בטובה
למעלה מע "ג ואין ברעה למטה מ ג"ע:
כיצד שקלן והמירן א' עם כולן וכולן עם א' ,ב' עם כולן וכולן עם ב' ,חוזרות חלילה ,מצאו
יוצאות ברל"א שערים ,ו מצא כל הדבור וכל היצור יוצא מהם ,ו מצא כל היצור יוצא בשם
אחד.

כל הציטוטים המובאים מספר יצירה לקחו מאתר ויקיטקסט.
 1ר' יאיר דרייפוס ,גיעות בשפת הלב ,פרק ראשון :להשתעשע עם הביוגרפיה ,עמ' .19-17
 2ספר יצירה ,א ,ד.
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הה אה טמו ה בהיותי מוכן מראש להיות מופתע .אכן ,אחת הביקורות כלפי טר טי ו
היא שסרטיו ,במיוחד האחרו ים ,הם אקסטזה של פולחן עצמי על ידי יצירת סרטים
"טובים מדי" בז'א ר שהוא עצמו יצר .לע "ד ,ביקורת זו דווקא יכולה להיאמר לשבח
כיוון ש חשפת כאן צורת יצירה מעודכ ת ומודעת לסביבת עבודתה הפוסט-מודר ית.
שכן ,למרבה הפלא ,הידיעה על ההפתעה הצפויה בסרטי טר טי ו אי ה מו עת את
הה אה הצרופה מההפתעה עצמה .יתר על כן ,יש לצופה שעשוע מעצם התחושה שהוא
מכיר היטב את הלך הרוח של הבמאי ,וחיוכו של הצופה ובע מקריצתו החוזרת ו ש ית
של הבמאי.
שוב לראשי הדברים שהובאו בשם הרב דרייפוס .דבריו מערערים על תפיסת ההשגחה
הא-להית כתכ ית וקשה .הכוחות המ הלים את העולם הם האקראיות והשעשוע .בכדי
לא להידרדר 'ל יהיליזם וכפירה' יש להתבו ן על העולם כיצירה א-להית בז'א ר
ההפתעה המודעת .כלומר ,יש לפתח אמו ה שהאופי האקראי בה הגה העליו ה שואף
להפתיע ולשעשע באותם רגעים קסומים של קשירת קצוות מכיוו ים לא צפויים מראש.

'זה לעומת זה' 4הוא 'מודל' המאפשר להעמיק את ההב ה בדברים ה "ל .על ידי בחי ה
של הופעות הרוע בעולם ,וכל להעמיק את הב ת האקראיות החיובית השואפת לטוב
העומדת בגדה הש ייה .כלומר ,יש לראות את הדברים על השגחה אקראית כקומה
אמו ית המתחדשת דווקא מול מבט מפוקח וכח הב אליות של הרוע .מלחמות העולם
במאה הקודמת הבליטו בבוטות בלתי סבלת את האפשרות של הופעת זוועות בעולם,
ולא בכדי כו ו שי ויי תפיסה מובהקים בהב ת האדם את עצמו ,את העולם סביבו ואת
א-להיו.
שוב לדימוי הבמאי .בסרט ,המסר העומד בכוו ת הדברים אי ו מועבר בצורה מזוקקת
ע יי ית ויבשה .לדוגמא ,בעוד שמספיק חילוף מבטים בכדי להעביר לצופה תחושה
עמוקה של התאהבות ,בסרטים יביעו רעיון זה ,באופן גורף ,באמצעות סצ ה חשופה
ובוטה של קיום יחסים .בכדי להעביר מסר של כאב ,יוסיפו לסצ ה דם ,והדוגמאות
רבות .כפי שז'א ר כובל את עצמו לכלליו ,גם העולם הקול ועי דורש צורת הבעה
מסוימת – מוחשית ,מודגשת ומובהקת בכדי ליצור ע יין ולמשוך את הצופה .דמה כי
הדבר כל כך מהותי למדיום הקול ועי בעצמו ,עד לכדי כורח מצד הבמאי ואובדן
שליטה של היוצר על יצירתו.
 3שם ,ה ,ד.
 4שם ,שם.
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לע "ד ,שיקום אמו ה יהודית בצל זוועות השואה ,דורש קבלה במידת מה של אובדן
שליטה א-להית על השתלשלות הע יי ים .אף אם יטען הטוען ,שיש ו מסר כלשהו
העולה מאירועי השואה – יהא זה עו ש ,הכ ה להקמת המדי ה או כל מסר אחר – עדיין
יעמוד מול תהום פעורה מול בוטות הופעת הרוע ,האכזריות הלא מצו זרת והבלתי
ית ת לעיכול.
עקרון ה'זה לעומת זה' בא במידת מה לידי ביטוי באובדן השליטה .כפי שיש ברע רובד
המופיע בצורה לא רצו ית ,כך גם גילוי הטוב בעולם יכול להתגלגל בצורה שאי ה
בהירה דווקא כרצון מתוכ ן היטב ,אלא דרך האקראיות שבשעשוע הא-להי.

אין ספק ,כי סדרת יצירות יכולה להיות רק סדרת ביטויים
מקורבים של אותה מחשבה עצמה .אבל אפשר לשער סוג אחר של
יוצרים ,ה וקטים דרך של העמדה בסמיכות .יכול להידמות ל ו,
שאין קשר בין יצירותיהם .במידה מסוימת הן סותרות זו את זו.
אבל כשהן מוצבות בתוך המכלול ,הן שבות ויוצרות מערכת .כך הן
מקבלות מהמוות את משמעותן הסופית .הן וטלות את אורן
הבהיר ביותר מחיי המחבר .ברגע זה מכלול יצירותיו אי ו אלא
אוסף של כשלו ות7.

הצע ו אם כן שא-להים כבמאי מתוחכם ,מייסד את עולמו על אד י ההפתעה .מזווית זו,
הבחירה החופשית ית ת לאדם בכדי שהעלילה תתפתח בצורה חסרת שליטה מגבוה.
אין תסריט כתוב .המחזה מתגלגל באופן ספו ט י ,המב ה מחזאי-שחקן-קהל מתערבב
בתוך עצמו והקווים מיטּשטשים .הקהל הוא השחקן בעצמו .ב קודה זו יתן להצביע
על הדרך המרתקת בה היוצר יכול לממש את אחד ממ יעיו העיקריים :להופיע את
עצמו בצורה החשופה והאי טימית ביותר .על ידי אובדן השליטה המודע ,א-להים
כביכול 'מודה בכישלו ו' כמחזאי .זהו המרכיב המכו ן של היצירה הכ ה והחשופה
ביותר .היוצר מוותר על ה יסיון למלוך ,ו ותן ליצירה להופיע את דיוק ו העצמי
 5שם ,ו ,ח.
וכיון שצפה ) וסח אחר :שראה( אברהם אבי ו ע"ה והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב וצרף
ויצר ועלתה בידו ,גלה אליו אדון הכל הושיבו בחיקו ו שקו בראשו ) וסח אחר :על ראשו(
קראו אוהבו ושמו בשמו וכרת לו ברית לו ולזרעו עד עולם ש אמ' והאמין בה' ויחשבה לו
צדקה.

יש לקרוא את מש ה זו ,לע "ד ,כתהליך התומך בהצעה המובאת בסוף המאמר.
 6שם ,א ,א .הגרסאות ה פוצות הן "ספר ספר וסיפור" או "ספר סופר וסיפור" בהשראת אי הבהירות ב וגע
ל וסח המקורי ,הרשיתי לעצמי לכתוב פרפראזה משלי.
 7א' קאמי ,המיתוס של סיזיפוס ,תל-אביב  ,2000עמ' .116
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האות טי בכוחות עצמה .מכיוון שהצופה הוא גם השחקן המקבל את מושכות היצירה
לידיו ,יכול היוצר להראות עצמו בפ י הקהל ללא מחיצות .זוהי בקשה א-להית למפגש
אי טימי עם האדם ,חסר היררכיות של 'עילה ועלול' ,עלילה פתוחה המאפשרת הופעת
א-להים באופן שלם ,בקרבה שאין ש י לה.

חשבון שגוי בחברה – האחד רוצה להיות מע יין באמצעות
דעותיו ,הש י על ידי טיותיו וסלידותיו ,השלישי בזכות מכריו,
רביעי בגין ערירותו – וכולם טועים בחשבון .כי האיש שהמחזה
מועלה לפ יו סבור שהוא עצמו ה ו המחזה היחיד הבא בחשבון9.

חזור לעיקר הדיון .בכדי לב ות תיאולוגיה אמתית ומשכ עת ,על רקע ה יסיון
להתמודד עם הצדדים החשוכים של העולם ,יש לדבר בשפה רווית מתחים ולקבל
בכ ות את אי היכולת למצוא פתרו ות לתהומות החיים .כך ב ית אמו ה פוסט-מודר ית
מתוחכמת ,המקבלת את האפשרות של עולם חסר פשר ,ומ סה לעבוד איתה .זוהי מהות
ראיית ה'ביוגרפיה' כע יין מפתיע מלא בהומור .אך כאן יכולה להתעורר בעיה עמוקה
כיוון שאמו ה זו כרוכה בסיכון כפול .היוצר לוקח סיכון שיצירתו תיהרס כליל על ידי
השחקן האחראי על היצירה ,והקהל המוסר את עצמו להיות השחקן בעצמו מסתכן אף
הוא בהתגלגלות חיים חסרת כיוון .ייתכן ,אולי ודאי ,שבמקום השעשוע בגילוי החיוך
הא-להי ,ייוותר רק התסכול הא ושי מול עולם חסר פשר .כלומר ,א י מספר את סיפור
חיי באמצעות צירוף מקרים ,חיבור ה קודות מזמין אותי להיות מופתע ומשועשע .אך
איזו עצה תהיה לי ל חמה בזמ ים קשים ,ברגעים בהם האירועים האקראיים מביאים
לתוצאות קשות? רגעים אלו מציפים את האילמות וחוסר הפשר העמוק ,חסר חוש
ההומור .האדם מחכה ומחכה לשורת המחץ של הבדיחה ,אך ותר רק עם ה חת היסוד
הריקה מתוכן.
יטשה מיטיב ל סח את האירו יה הא ושית במערכות יחסים .אין יצירה ומפגש
ממשיים ,אלא רק אחד הסגור בעצמו .כך גם הריק ות האקראית ,מעיבה על הבקשה
למפגש שלם ואי טימי בין א-להים לאדם ,האמור להתרחש באמצעות היצירה
המשותפת שתוארה לעיל .במקום שעשוע משותף בין בורא ל ברא ,מופיעה מציאות
יבשה ,חסרת קו ספט אומ ותי.

 8יצירה ,א ,ז.
 9פ' יטשה ,א ושי א ושי מדי ,האדם בהקשר החברתי ,פיסקה  ,364ירושלים תשס"ח.
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בכדי שמגדל הקלפים לא יקרוס יש להבין את מלוא מורכבותה של התפיסה המוצעת
כאן .לא מדובר באשליה המת פצת מול האקראיות ,כאשר זו חשפת במערומיה ללא
החן שבצירוף המקרים החיובי .אדרבא ,מדובר במבט מפוקח כלפי חוסר הרומ טיקה
שבבסיס הדברים .כישלון היחסים אותו מתאר יטשה דווקא יכול להיות מפתח לת ועת
החיים המבוקשת עתה .זהו אותו הכישלון בו מודה היוצר וממ ו ובעת היצירה.
האבסורד מו ח כאן על השולחן כמשטח עבודה.

חזור על ה חות היסוד במידת מה של דוגמטיות בכדי לסדר את הדברים .הה הגה הא-
להית אי ה פועלת על פי תכ ית כתובה מראש ,אלא משתעשעת עם התגלגלות
האירועים ומצרפת מקרים באופן ספו ט י מלא הומור .הבורא מוותר על שליטתו
הבימאית בצורה בה יתגלה המחזה ,ובכך מאפשר לשחק ים ,שהם גם הקהל ,להופיע
אותו כיוצר בצורה החשופה והכ ה ביותר.
כשם שמב ה זה ב וי על ההפתעה הידועה מראש ,כך גם הכישלון מו ח ביסודם של
דברים .הדרך למפגש היא דווקא באמצעות ה כחת הבדידות הכושלת של כל צד.
הברית בבסיסה תהיה ברית יחיד ,של כל צד עם עצמו .הא-ל יבקש להופיע דרך
ההפתעה בכדי לאפשר הופעה אות טית ,אך כישלו ו להופיע את עצמו מו ח בעצם
השחרור של מושכות היצירה ו תי תם ליד המקרה .האדם י סה לגלות את א-להים דרך
הצפייה במחזה ,אך כישלו ו טמון בהיותו עצמו השחקן היוצר ,המבין שהמחזה וצר
בעצם על ידו .הפ מת אי יכולתם לצאת מעצמם ,הן של הא-ל והן של הבורא ,תהא
קודת המפ ה אל עבר מערכת יחסים המורכבת מש יים .עם קבלת מלוא המטען של
הבדידות ,יתן לכוון את המבט אל האמצע .ללא מודעות זו באופן מלא ,כף המאז יים
בו מו ח המפגש תהא מוטה לצד החזק או החלש מבין הש יים )כאשר העוצמות
מתהפכות חדשות לבקרים( ,אך לא תהיה מאוז ת .לא יתאפשר חיבוק הדדי .זוהי
הדרישה הבסיסית ביותר לכ ות בין הצדדים.
מ הגו של עולם הוא להקריב את העצמי בכדי להיפגש עם האחר .כלומר ,לה יח בצד
התחושה התהומית שבלב הע יי ים א י לא מסוגל לראות דבר מלבד עצמי ,ולאפשר
לתקשורת כלשהי עם האחר אף אם מדובר בתקשורת חסרה ,כיוון שאין ברירה אחרת.
כאן יש ו יסיון להציע בכל זאת אלטר טיבה ,והיא :לה יח כבסיס גלוי את העצמי
הא וכי הסגור בעצמו .זוהי האפשרות היחידה למפגש מלא כ ות וחמלה הדדית .זהו
המצע האמתי לחיבוק.
 10יצירה ,א ,ג.

שלש אמות אמ"ש בעולם ,אש למעלה ומים למטה ורוח חק מכריע
ב תיים
ספר יצירה ,פרק ג

דמיי ו לכם אדם הצו ח צ יחה חופשית .כוח המשיכה מושך אותו במהירות למטה,
החיכוך או המצ ח מושך אותו למעלה ,ובטווח אפשר לצלם אותו או להקפיא את
התמו ה .הוא יכול לחייך ולומר משהו .דמיי ו עכשיו שאין רצפה ,רק משיכה אין
סופית לכיוון אחד והת גדות שווה לפרקים לכיוון אחר.
אחרי כמה ש יות הצ חן יתרגל למתח הזה וילמד לזוז בו .בהתחלה ת ועות פשוטות
במרחב .בהמשך אולי ילמד לב ות בית ,סתם לטגן חביתה ,להתיישב ,ללכת ,לספר
בדיחה ,וכן על זו הדרך .התב ית ההיסטרית של ההתחלה ,הקפיצה מהמטוס ,מתייצבת,
ולכן במידה מסוימת עלמת מהמבט ומהתחושה .האדם "הצו ח" מתחיל לייצב לו
חיים שחוקיותם תתאם את המתחים שפועלים על המציאות .ב ו שיוולד ,בעודו תלוי
בין ש י כוחות אלה ,יוולד לעולם הזה ,והוא כל מה שיכיר .בעי יו זאת המציאות
קבועה ,סטטית ויציבה כמו האדמה.
או דמיי ו כוח צ טריפוגלי שמסובב כדור ,ומשאיר אותו באופן קבוע באותה מסילת
הסתובבות .דמיי ו שדה מג טי עגול ומאוזן שמשאיר עצם תלוי באוויר בדיוק באמצע
ולא ופל .הוא לא ופל במשך כל זמן שהעולם קיים.
בתמו ות המתוארות פועלים כוחות בכיוו ים מ וגדים ,ורק הם .ובכל זאת ,מהיחסים
בי יהם ,מהת ועה המ וגדת ,ומיציבותה של ההת גדות הזאת ,וצר מרחב שלישי.
מכריע בי תיים.
למרחב הזה אין מילים ,והוא מלא סתירות .אי אפשר להסביר אותו בכוחות ,ואין לו
ת ועה משל עצמו .אפשר כמעט לשמוע ,או לפחות להבין ,את תחושת התסכול של
המרחב מה יסיון להגדרה עצמית ייחודית.
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במידה מסוימת האדם עצמו הוא מרחב כזה של 'בי תיים' .לפעמים ראה שכולו עשוי
ומורכב משמים וארץ ,מ שמה וגוף ,מרצון לא פוסק לגעת בשמים ו פש שמושכת בכל
העת לאדמה .ספק אם יתן להצביע במדויק על חלק בו שהוא לא אחד מאלה.
יסיון להקשבה והתחברות לאחד מהכוחות הפועלים שהוא מרגיש בתוכו ,התמסרות
אליהם ,יביאו את האדם ליפול עד אין קץ למטה ,או להיאבד בחלל האוויר .הוא יודע
שאלה הם כוחות אמיתיים )ואולי רק אלה( ,כך הוא מרגיש ,אך הוא גם יודע שאי ו יכול
לזוז בעקבותיהם.
יסיו ות אלה ,הבאים בעקבות שמיעת קולות פ ימיים ,מולידים את הת ועות אחורה
וקדימה ,למטה ולמעלה ,ת ועות שמת גשות בקירות ,בקצוות .הם יוצרים תחושת
חביטות שכזאת ,כאילו השהייה בעולם היא רק הליכה ממכה למכה.
ההתמסרות לת ועות אלה מולידה אולי גם את המובן של בי תיים במובן של 'עד ש'...
– עד שיבוא המשיח ,עד ש גיע לעולם הבא ,בו וכל ל וע עם הכוחות עד הסוף למעלה
או עד הסוף למטה בלי תחושת מוגבלות ,בלי הסתייגויות.
אבל.
אפשר שיש ה הב ה אחרת ,מהותית ,בוגרת .היא מתחילה במילה בי תיים ,ובהב ה
שלה לא כמו בשימוש היומיומי של ו ,אלא בי תיים – בין הש יים .זו מילה מסמ ת
ומאירה ,ובדרך זו גם מולידה מרחב חדש מיוחד במי ו – בין הארץ לשמים .זהו מרחב
שהוא לא יום ולא לילה ,לא אור ולא חושך ,לא שמים ולא אדמה אלא וצר מאוסף
הכישלו ות ב יסיון המתמיד להגיע אל אחד מהם ,מהמתח שקיים בין הש יים.
]מהבחי ה הזאת כל הדיבורים המבקשים את האי סוף עוד שבויים בקו ספציה
הילדותית ,זאת שזוכרת את הקפיצה מהמטוס ,את הטיסה שקדמה לה בשמים ,ואת
ההליכה לפ י כן על הארץ[
האדם שמרגיש את משיכת הכוחות ואת הרדיפה שלהם ,לא יכול להתפ ות לחיות,
ובמשמעות העמוקה של החיים הוא לא פ וי ליצור .הוא מרגיש עצמו צו ח לאדמה
ועומד להתרסק ,או עף באוויר בפחד שאין חבל שמחזיק אותו.
קבלה של המתח הזה כמרחב יציב ,הכרחית על מ ת להצליח ל וע בו ת ועות מאוז ות.
המתח הזה כמרחב קיים ,ותן מקום ליצירות חדשות להיווצר .ממ ו ולדים בעולם
מב ים פיזיים ורוח יים .זהו מתח המופיע פעמים רבות אצל ר' צדוק הכהן מלובלין,
ולתחושתי ,פעמים רבות ,המתח עצמו הוא הדבר אליו ר' צדוק מכוון .מתח כזה וצר,
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בעי י ,בין אמירותיו על חומרת הוצאת זרע לבטלה ,לבין היעדר האפשרות הא ושית
להימ ע מזה .כך גם ביחס העולה ממבטו של ר' צדוק על מעשה אסתר במגילה.
*

*

*

בסוגית הפתיחה למסכת סוטה )ב ע"א( מוזכרים ש י מודלים של זוגיות בין איש
ואישה .הראשון רואה את הזיווג כמעשה משמים ,ש ועד לו לאדם ארבעים יום טרם
יצירתו .אישה אחת ש ועדה לאיש אחד ושהם מתחברים בא להשלמתו חיבור מיועד
ושמימי .המודל הזה מביא איתו את כל הפאתוס והביטחון שבאהבה ה וכחית כמקיימת
דבר ש ועד להתקיים בעולם .המודל הש י מציג זוגיות שמגיעה לאדם על פי מקומו
ומעשיו בעולם .המפגש ,החיבור וקיום הקשר בין ב י הזוג ,מושפע בלעדית ממעשיהם
בעולם הזה .המודל הזה שייך למרחב של רשות ש ית ת מהקב"ה לאדם ,לבחור בלי
ציווי משמים ,להתמודד עם בחירותיו ומעשיו אשר הובילו אותו למקום ולזוגיות
שקיימת בחייו .זהו "זיווג ש י" .אפשר להציע שאין הכוו ה לש יות כרו ולוגיות ,אלא
לסדר ש י ,לסוג ש י .ממילא כשא ח ו בוח ים ועובדים בזוגיות מתוך המובן הזה,
דברים משת ים .אמ ם ,השיאים קט ים והתועלת במימוש הקשר היא כולה בעולם הזה.
אך גם הפטאליות והחורבן בהריסת הקשר הזה או באי מימושו )או במימושו עם
מישהי אחרת( הרבה פחות חמורה.
לא ברור מהסוגיה האם ש י המודלים מו חים על ציר כרו ולוגי ,האם הם מבטאים שתי
רמות קשר שו ות ,ואפילו האם ש י מודלים אלה אכן קיימים במציאות .אפשר להסתכל
על ש י מודלים אלה כמודלים פרדים – ש יהם קיימים בעולם ,יש מי שזכה ,ויש מי
שלא) .אין הכוו ה להקטין את מידת הזכייה ביכולת לב ות זוגיות קיימת ומולידה
ילדים .ועדיין ,זה מרחב שאותו אדם יוצר ,ו ה ה או סובל ממ ו ,ולא ממלא ציווי עליון(
בעת שאדם מתבו ן על ש י מודלים אלה מול הזוגיות בה הוא מצא ושאליה הוא
מקווה ,אין לו יכולת לדעת באיזה מודל הוא מצא .חוסר הידיעה מביא את האדם
לעמוד ב קודה חדשה ,שאי ה מצאת באופן מובהק באף אחד מהמודלים המתוארים.
אדם בחייו לא יודע אם הוא חי "זיווג ראשון" או "זיווג ש י" .הוא לא יודע אם בעצם
וכחותו בזוגיות הזאת הוא ממלא ציווי עליון אליו יועד ,או שהוא בסך הכל חי זוגיות
רגילה ,ככל שישקיע בה היא תצליח ,ת עם לו ,תסדר את חייו ,וזהו.
האם הוא חותר לקראת ס ,או לקראת ביסוס הטוב וה עים שלו במישור המציאותי?
אי הידיעה הזאת וחוסר היכולת לקבל תשובה אליה ,מעמידה את האדם במצב קבוע בו
הוא עומד מול אתגרי הזוגיות שלו ומול המאמצים ה דרשים ממ ו ביחס אליה .כל זאת
בלי ביטחון בתוקף ובמשמעות של ההישגים בה או של היעדרם.

 | 112ועם הס

אבקש לטעון שלא מדובר במב ים אלטר טיביים ,אלא בתיאור תכו ות ורבדים ש ועדו
להישמע במקביל ,וכך לייצר מרחב שפועל בי יהם ,בתוכו חי האדם.
ואמר ,כי עקר העבודה ,שיש בכל דבר ,מה שמ יחין לאדם על
הבחירה שלו; הי ו ש שאר הדבר על דעתו ,ואין בו מצוה; הי ו
שאין מצוין אותו על אותו הדבר שום מצוה ואין אומרים לו כלל
לעשות כן ,רק ש שאר הדבר על דעתו ,שיעשה כפי מה שיבחר לו.
פעולת הצדיק ,תתקמא ,יום ב' ,כ"ד באייר

לאדם ,מחוסר היכולת לחיות את אחד מן המודלים האלה בשלמות ,ית ת היכולת
להגיע למרחב שלישי ,חדש .המכריע בי תיים .האדם יכול להכריע שבין האופציות
הקיימות ,זיווגו ,מערכת היחסים בה הוא חי ,היא זיווג ראשון ,משמים .כך הוא יתמסר
לה כמקיימת דבר שצריך היה להתקיים במציאות .החלטתו עשית מתוך חיים בפועל
של זיווג ש י ,של התאמה מורכבת .לאחר עבודה ופשרות מלאים צעדים קט ים
ופשוטים ,הוא יוצר מרחב חדש ,שלישי ,מכריע בי תיים .האדם משוך בין זיווג ש י על
פי מעשיו ,ובין החלטתו להאמין שמדובר במשהו חד פעמי ,ייחודי ,זיווג ראשון ש ועד
לו.
מרגע זה הוא כמו אותו צ חן שמפסיק ל סות להי תק מכוח המשיכה שמושך אותו
למטה ומ יח לשאיפה )שאי ה מציאותית( לעוף משוחרר באוויר ,באותה שימה הוא
גם מפסיק להתמסר לת ועה הצוללת למטה .הוא מרגיש את המקום החדש ש וצר לו,
את הטווח בין הארץ לשמים ,את המרחב החדש המכריע בי תיים .במרחב הזה ,מתוך
המתחים הקבועים המושכים כל אחד לכיוו ו כל עוד האדם חי ,וצרת מ וחה
המאפשרת יצירה פלאית מתוך צעדים פשוטים ,התממשות בואית על ידי שטיפת כלים
בערב .מתאפשרת יצירה במשמעותה כדבר פלאי המתרחש אחרי אי ספור פעולות
ארציות קט ות ,כמו יצירה ספרותית ש וצרת מכתיבת אי ספור אותיות על דף לבן ,כמו
מ גי ה מופלאה שמורכבת משיעורי גיטרה והרכבת תווים קט ים ,כמו ילד ש וצר וגדל
מבליל ארוחות ערב שגרתיות והחלפת טיטולים.
האדם שמודע למקומו התלוי בין ארץ לשמים ,זה שמרגיש את הכוחות הפועלים עליו
לכאן ולכאן ,יכול ,אם יסכים לבחור בכך ,להירגע מהמשיכות שלהם ,להתמסר למרחב
הבי יימי וליצור יסים קט ים של יום חול.

א י רוצה להתקדם עוד שלב .המקום בו עצר ו ,למרות ההזדמ ות המתוארת לחיים של
בחירה ותחושת משמעות ,עדיין משאיר אצלי רמז של טעם מר בפה .אולי ע יי ו הוא
תשובה "בוגרת" לתסכול שלא מצא ו לו פתרון.
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ולכן א י מבקש לומר )ולהתפלל( שמתוך היצירה של האדם ,מתוך הבחירה שיוצרת
מרחב חדש ,יש אפשרות ממשית ל ס .והאדם ,אחרי שהתייאש מלדעת את רצון ה',
יוצר מרחב שהוא מתמסר אליו ומזמין את א-להים להיכ ס .כמו חל יבש ש פרש
ומחכה לשיטפון ,כמו הכלה שמכי ה הכל ומחכה לחתן ,האדם מתח במעשיו עד
המקום אליו הוא יכול לגשת ,וקורא לא-להים להיכ ס לתוך ביתו ,לתוך המרחב החדש
שיצר האדם ,ולהטעין אותו ב ס.

תא חזי :כד בעא קודשא בריך הוא וסליק ברעותא קמיה למברי
עלמא ,הוה מסתכל באורייתא וברא ליה .ובכל עובדא ועובדא
דברא קודשא בריך הוא בעלמא הוה מסתכל באורייתא וברא ליה1.
זוהר בראשית ,קלד ע"א

הבלשן פרדי ן דה-סוסיר הבחין בין ש י מישורים של השפה .האחד הוא המישור
המעורפל והבלתי מוגדר של המחשבה )ובכלל זה תפיסת המציאות( בצורתה
הראשו ית ,זאת שלפ י המילים .המישור הש י הוא המרחב הבלתי מוגדר של הדימויים
האקוסטיים ,כלומר הצלילים בהופעתם ה פשית )ולאו דווקא הפיזית( 2.השפה היא
למעשה החיתוך של ש י מישורים אלה; כל מילה )סימן( היא התאמה בין דימוי
אקוסטי )מסמן( למובן )מסומן( .כלומר ,בטבעה "האמיתי" המציאות היא מרחב חסר
פשר והשפה יוצרת בה חיתוכים בעזרת הבדלים לשו יים ,ומק ה לה מובן .אין הכוו ה
לכך שאין חומר פיזי לפ י הופעתה של השפה ,אלא שהמרחב החומרי הוא לא מוגדר
וחסר מובן ,והשפה יוצרת הבדלים שרירותיים בתוך מרחב זה וכך מכו ת רעיו ות.
לפיכך ,ערכן של המילים ובע מהיותן שו ות ממילים אחרות הן במוב ן והן בדימוי
הצלילי שלהן3.
ספקטרום הצבעים הוא הדוגמה הקלאסית .האופן שבו א ו תופסים צבעים ובע באופן
מובהק מהשפה .הצבעים "באמת" הם רצף לא מובחן .המילים – אדום ,ירוק ,צהוב
וכו' – הן אלו שחותכות אצל ו בתודעה את רצף הצבעים .אין סיבה מהותית לחתוך
 1תרגום :בא וראה כאשר ביקש הקב"ה ועלה ברצו ו לפ יו לברוא את העולם היה מסתכל בתורה ובורא
אותו ובכל מעשה ומעשה שברא הקב"ה בעולם היה מסתכל בתורה ובורא אותו.
 2שהרי א ו יכולים "להשמיע" לעצמ ו צלילים בראש בלי ליצור צליל פיזי.
 3ראה :פרדי ן דה סוסיר ,קורס בבלש ות כללית ,תל-אביב ,2005 ,עמ'  ,177-179ועמ' .181-184
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דווקא במקומות מסוימים את רצף הצבעים ,ואכן – דוברי שפות שו ות רגישים
ל יוא סים שו ים של צבעים .המילים ,בצורה שבה הם מתפקדות במכלול השפה,
יוצרות חיתוכים ומב ות את התפיסה של ו ביחס לצבעים4.
אחת התפיסות הקלאסיות של בריאת העולם היא כאירוע של יצירת יש מאין .לא היה
דבר ,ובא א-לוהים ויצר דברים .אך קריאה פשוטה בתיאור השלב שלפ י
מציגה תמו ה שו ה )בראשית א ,א-ב(:

הבריאה 5,

אָרץ הָ י ְָתה תֹהוּ
אָרץ :וְ הָ ֶ
אשׁית בָּ ָרא אֱ ִ -הים אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ אֵ ת הָ ֶ
בְּ ֵר ִ
וָ ֹבהוּ וְ ֹח ֶשׁ עַ ל פְּ ֵי ְתהוֹם וְ רוּחַ אֱ ִ -הים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְּ ֵי הַ מָּ יִם:

התיאור בפסוק ב הוא לא תיאור של אין ,אלא של יש כאוטי" :תהו ובהו" ,ולאחר מכן
דימויים של מרחבים לא מוגדרים וכאוטיים – חושך ,תהום ,מים.
לאקאן מתאר את כי ון הסובייקט במערכת של שלושה "סדרים" – הממשי ,הדמיו י
והסמלי .הסדר הממשי הוא העולם כפי שהוא ,ללא הפילטרים .בו הכל יש ו ,בלי שום
מובן ובלי שום הבדל מוגדר ,שכן אלו מוב ים על ידי השפה .הסדר הסימבולי 6הוא
כלל המערכות של מילים ,מסמ ים ,חוקים ,סמלים ותפקידים המב ים את תפיסת
המציאות7.
מכיוון שא ח ו משתמשים במילים כל הזמן אין ל ו כמעט מגע עם הממשי 8,ובוודאי
שלא יתן לתארו דרך מילים .למרות זאת ,יתן לרמוז עליו ע"י שימוש במילים לא
ברורות ודימויים כאוטיים ולא מוגדרים .זהו התיאור שמופיע בבראשית לפ י התחלת
הבריאה .לפיכך ,ייתכן ולפ י תהליך ה"בריאה" כל העולם וכל מה שיש בו היה קיים
במובן הפיזי ,אבל כל ה"דברים" שהיו בו לא היו "דברים" מכיוון שלא היו מילים
שיצרו הבח ות בי יהם.
תיאור הבריאה בפסוקים ודרשות חז"ל קושר באופן הדוק בין אמירה ,דיבור וקריאת
שם לבין בריאת העולם .השורש ק-ר-א מופיע שש פעמים בעשרת הפסוקים הראשו ים
של פרק א .המילה "ויאמר" מופיעה עשר פעמים בתיאור הבריאה בפרק א ,ועל כך
מבוססת הדרשה המפורסמת – "בעשרה מאמרות ברא העולם" 9.כמו כן ,השורש ע-

 4ראה לדוגמה) Do you see what I see? - BBC documentary (YouTube) :החל מדקה (41
 5ראה שהפסוק הראשון הוא כותרת כללית שהרי תיאור בריאת השמיים והארץ מופיע אח"כ.
 6הסדר הדמיו י קשור בזיהוי העצמי החיצו י של האדם כשלם ,זיהוי שסותר את חווית התוהו הממשית.
מפער זה וצר האגו.
 7ראה :יהודה ישראלי ,מלאכת הטיפול הלאקא יא י ,תל-אביב ,2014 ,עמ' .33-34
 8המפגש עם הממשי בא לידי ביטוי באירועי טראומה או אקסטזה שלא יתן לתארם במילים.
 9אבות ה ,א .ובמקומות וספים.
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ש-ה תמיד מופיע לאחר דיבור ,לדוגמהַ " :ויֹּאמֶ ר ֱא -הִ ים יְהִ י ְמאֹ רֹת בִּ ְר ִקיעַ הַ שָּׁ מַ יִם...
ַויַּעַ שׂ ֱא -הִ ים אֶ ת ְשׁ ֵי הַ ְמּאֹ רֹת הַ גְּ דֹלִ ים" )יד-טז(.
כאמור ,השפה מייצרת הבדלים בתפיסת בממשי וכך הופכת אותו מכאוטי לאוסף של
דברים מוב ים .פעולת ההבדלה גם היא מופיעה מספר פעמים בפרק וקשורה בקריאת
השמות .את הטקסט כמייצר הבדלים יתן למצוא ,בין השאר ,במלאכת היום הש י:
יהי מַ בְ ִדּיל בֵּ ין מַ יִם לָמָ יִם:
וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ -הים י ְִהי ָר ִקיעַ בְּ ת ֹו הַ מָּ יִם וִ ִ
וַ יַּעַ שׂ אֱ ִ -הים אֶ ת הָ ָר ִקיעַ ַויַּבְ דֵּ ל בֵּ ין הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר ִמ ַתּחַ ת ל ָָר ִקיעַ וּבֵ ין
הַ מַּ יִם אֲ ֶשׁר מֵ עַ ל ל ָָר ִקיעַ ַוי ְִהי כֵן :וַ יּ ְִק ָרא אֱ ִ -הים ל ָָר ִקיעַ ָשׁמָ יִם וַ י ְִהי
עֶ ֶרב וַ י ְִהי ֹב ֶקר יוֹם ֵשׁ ִ י) :ו-ח(

בתחילה כל המערכת )שבדיעבד א ו קוראים לה מים ושמים( קראת "מים" .א-לוהים
מדבר ומוסיף מושג חדש ש קרא "רקיע" ,המכו ן הבדל בין מים מסוג אחד למים מסוג
אחר .לבסוף קורא א-לוהים לחלק העליון שמים .השימוש במו חים וספים ביחס
למרחב האחיד מבחי ה מושגית ,יצר הבדלים וספים ותפיסת מציאות חדשה .הדיבור
הא-לוהי מבצע את המעבר מהממשי לסמלי.
גם לשורש ב-ר-א יכול להיות מובן אחר ממה שא ו רגילים ,זה אי ו בהכרח תיאור של
יצירת יש מאין אלא פעולה של הפרדה ,ברירה ובחירה .כך בפסוק "...הֲלוֹא אָ ֹ כִ י
הַ פְּ לִ ְשׁתִּ י וְ אַ תֶּ ם עֲבָ ִדים לְ שָׁ אוּל בְּ רוּ ָלכֶם אִ ישׁ וְ יֵרֵ ד אֵ לָי" 10.ביסוס לפרש ות זו יתן
למצוא בדרשה המופיעה באבות דרבי תן ,שם הגמרא מפרטת מהם עשרת המאמרות
אָדם לְ בַ דּ ֹו"
שבהם ברא העולם .המאמר האחרוןַ " :ויֹּאמֶ ר ה' ֱא -הִ ים א ט ֹוב הֱיוֹת הָ ָ
)ב ,יח( .רבי ירמיה דוחה את הצעה זו )אולי מפ י שמאמר זה מופיע בתיאור הבריאה
הש י ,של פרק ב( ובמקומה מציע את "וַיִּ בְ ָרא ֱא -הִ ים אֶ ת הַ תַּ נִּי ִם הַ גְּ דֹלִ ים" )א ,כא(,
כלומר ,לדעתו גם המושג "ברא" הוא מאמר .כלומר ,כשא-לוהים בורא הוא עושה
פעולה של ברירה בעזרת מילים.
יתן לזהות רעיון זה בטקסט שמופיע בזוהר מספר פעמים ,זה שמובא בראש – "אסתכל
באורייתא וברא עלמא" .א-לוהים מסתכל בתורה )קורא בה( וכך הוא בורא את העולם.
הבריאה היא אמירה ,ביצוע של הטקסט התור י .כל מעשה ומעשה ,כל דבר ודבר
בבריאה ,הוא עצמו מכיוון שהטקסט קורא לו ככה ומפריד אותו בכך מהדברים שלהם
הוא קורא בשם אחר .האמירה ,הביצוע של הטקסט ,מכו ת את המובן שלו.
ויטג שטיין ,בספרו חקירות פילוסופיות ,מתאר ומבהיר כיצד הדיבור ,הביצוע של
השפה ,אופן השימוש בה ,מכו ן את המובן שלה .יש הרי מילים רבות שלא יתן
להגדיר אותן במדויק ,ואם גדיר אותן דחוק חלק מהמשמעויות של המילה .יתרה
 10שמואל א יז ,ח .אף על פי שהשורש של מילה זו שו ה בעברית )כ ראה הטייה של ב-ר-ר( ,ייתכן שיש
בי יהם קשר.
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מכך ,כל הגדרה למילה היא תמיד רטרואקטיבית ואי ה צרכת ל ו בשביל לדבר .כדי
להשתמש בשפה אין צורך בהיכרות עם "משמעותו" .להיפך ,השימוש של ו במילים
הוא זה שמכו ן את המובן שלהם 11.כאשר א-להים מדבר ,מבצע טקסט מסוים ,לא רק
הכי וי בשם הוא זה שמכו ן את הדבר כדבר ,אלא עצם השימוש במילים הופך את מה
שקורה להיות מה שהוא.
במלאכת היום השלישי א-לוהים אומר..." :תַּ ְדשֵׁ א הָ אָרֶ ץ ֶדּשֶׁ א עֵ שֶׂ ב מַ זְ ִריעַ זֶרַ ע עֵ ץ פְּ ִרי
אָרץ" )א ,יא( .אין הכוו ה לכך שלא היה חומר
עֹ שֶׂ ה פְּ ִרי לְ ִמי ֹו אֲשֶׁ ר ז ְַרע ֹו ב ֹו עַ ל הָ ֶ
אורג י מסוים וא-לוהים יצר אותו יש מאין ,אלא שעד יצירת המו חים – "דשא",
"עשב"“ ,זרע" ,הפעלים הקשורים בהם ,השימוש בהם ביחס לתופעות מסוימות ,הדשא
לא היה דשא ,אלא היה עדיין חלק מהמרחב הממשי הלא מוגדר ,או חלק מהמו ח
אָרץ"...
הכללי "ארץ" שהופיע כבר קודם 12.הדיבור ,הביצוע של המשפט "תַּ ְדשֵׁ א הָ ֶ
מכו ן את התופעות הממשיות כדשא ,כעשב וכו’ .ממילא התופעה ממשיכה לקרות
כתופעה בעלת מובן שטמון בחיבור שאותו יוצר ביצוע הטקסט" :וַתּוֹצֵ א הָ אָרֶ ץ דֶּ שֶׁ א
עֵ שֶׂ ב מַ זְ ִריעַ ז ֶַרע לְ ִמי ֵהוּ וְ עֵ ץ עֹ שֶׂ ה פְּ ִרי אֲשֶׁ ר ז ְַרע ֹו ב ֹו לְ ִמי ֵהוּ" )יב(.
קריאה זו יכולה להסביר את סדר הדברים שבו מתואר תהליך הבריאה .סדר זה לא תואם
את סדר הופעתם של הדברים בטבע הפיזיקלי .למרות שהאור הוא תוצר של בערת
השמש הוא מופיע כבר ביום הראשון ,ואילו המאורות עצמן מופעים רק ביום הרביעי.
יתן להסביר ,על פי קריאת ו שההבח ה חושך-אור היא הבח ה בסיסית יותר מההבח ה
שמש-ירח ולכן מופיעה קודם .סדר הבריאה מתחיל מההבח ות הבסיסיות אל ההבח ות
המורכבות יותר ולא מסודר על פי הופעתם הטבעית-פיזיקלית של הדברים .משום כך
תיאור זה ראה יותר כתיאור של יצירת שפה וכי ו ה ולא כתיאור של יצירת טבע ממשי.
בהתאם לכך יתן להסביר את הופעת האדם בסוף תהליך הבריאה .על פי לאקאן ,השפה
היא זו שמכו ת את הסובייקט .הסובייקט הופך להיות מה שהוא ביחס למה שחיצו י
לו ,לאובייקטים שסובבים אותו ,ואלה מופיעים כאובייקטים רק באמצעות השפה .על
כן לאחר ש וצרת ומתפקדת שפה המכו ת את תפיסת הסובייקט לגבי המציאות
שסובבת אותו ,רק אז הוא מזהה את עצמו כסובייקט ומופיע כאדם.

בפרק ב תיאור שו ה לחלוטין לעומת זה שבפרק א .א-לוהים לא מדבר ,לא קורא בשם,
לא מבדיל ולא בורא .הוא יוצר ,ופח ,וטע ,שם ומצמיח – פעלים שלא מיוחסים לו
 11ראה :לודוויג ויטג שטיין ,חקירות פילוסופיות ,ירושלים ,1995 ,עמ' .65-68
 12שהרי מילים מקבלות את ערכן בהתאם להופעתן או אי הופעתן של מילים אחרות במערכת הלשו ית.
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כלל בפרק א .תיאורים אלו מתאימים ליצירה ממשית ופחות להב יית שפה .ב וסף,
בפרק ב לעולם יש מוקד .התיאור לא מתייחס לכלל העולם אלא מתמקד בגן עדן .יש ו
תיאור מדוקדק של המקום ,והתייחסות מיוחדת לחלקים מסוימים בו ,לדוגמה" :וּזְ הַ ב
אָרץ הַ הִ וא טוֹב) "...יב( .בפרק א ,לעומת זאת ,ההתייחסות למשהו כטוב היא
הָ ֶ
התייחסות כללית ולא ספציפית .מושגי הטוב והרע מופיעים לראשו ה )בפרק א יש רק
טוב( ,ויש דברים שאסור לעשות – לאכול מעץ הדעת.
ב וסף ,בפרק זה יש תיאור מיתולוגי של האדם :הוא וצר ראשון ,לפ י הצמחים ובעלי
החיים .א-לוהים יוצר אותו מעפר האדמה ו ופח בו " ְִשׁמַ ת חַ יִּ ים" )ז( .העולם תלוי
באדם :אין צמחים וא-לוהים לא ממטיר גשם כי עוד אין אדם לעבוד את האדמה .לאדם
יש תפקיד "לְ עָ בְ ָדהּ וּלְ שָׁ ְמ ָרהּ" )טו( .א-לוהים יוצר את החיות ומביא אותם בפ י האדם,
שיקרא להם בשמות .כלומר ,האדם ממציא את השפה ביחס לדברים שכבר קיימים בפ י
עצמם.
יש ו גם פער לגבי תיאור בריאת האשה .בפרק ב האשה וצרת כי "לְ אָ ָדם א מָ צָ א עֵ זֶר
כְּ ֶגְ דּ ֹו" )כ( .היא וצרת בשבילו ,מתוך אחת מצלעותיו .בפרק א לעומת זאת ,התיאור
אָדם בְּ צַ לְ מ ֹו בְּ צֶ לֶם ֱא -הִ ים בָּ ָרא ֹאת ֹו ָזכָר
הוא פשוט וכולל יַ " :ויִּ בְ ָרא ֱא -הִ ים אֶ ת הָ ָ
וּ ְקֵ בָ ה בָּ ָרא ֹאתָ ם" )כז( .יש לשים לב גם לשמות .זכר ו קבה הן שתי מילים שו ות
שמתייחסות להבדל ביולוגי ,איש ואישה לעומת זאת מתייחסות למגדר .האיש ראשון
וקדום והאישה וצרת ממ ו ובשבילו ,שמה הוא הטיה של שמו "...לְ זֹאת יִקָּ ֵרא אִ שָּׁ ה כִּ י
מֵ אִ ישׁ לֻקֳ חָ ה זֹּאת" )כג(.
גם יחסי א-לוהים ואדם שו ים בש י תיאורי הבריאה :בפרק א א-לוהים מברך את האדם
ואילו בפרק ב' א-לוהים מצוה את האדם לאכול מעץ הגן ולא לאכול מעץ הדעת ומתקף
את הציווי בעו ש מוות.
על פי זה ,פרק ב פותח את המיתולוגיה הא ושית ובעצם עושה רקו סטרוקציה לפרק א.
בעוד פרק א מתאר הב יית שפה המכו ת מציאות ,פרק ב מתאר יצירה ובריאה פיזית,
רוויה במהות ות )טוב ורע ,האדם וצר מהאדמה ,האישה וצרה מהאיש( ,ומלווה
באידאולוגיה )עבודת האדמה ,עזיבת הבית לטובת האישה( .בסיפור המיתולוגי
מתבטאות התפיסות הבסיסיות ביותר בתרבות הא ושית – האיש מעל האישה ,טוב ורע,
א-לוהים כמצוה ,כאוסר וכמע יש .יש גם מקום שהוא המוקד של העולם ,דבר שמבסס
תפיסות של זהות או קדושה של מקום מסוים 13.כל הדברים הללו מתוארים בפרק
כ"אמיתיים" ולא כתוצר של שפה או סיפור מסוים.
 13ראה לדוגמא" :כך התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מאבן שתיה ומקדש הקדשים ,וממ ה
הושתת העולם ,ולכך קראת אבן שתיה שממ ה התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו" )מסכת שמחות,
ספר חיבוט הקבר ,פרק א ,הלכה א( וכן "למה מציון מכלל יופי א-להים הופיע )תהלים ב( ,כי היתה שם
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יתן לראות את ש י הפרקים כשתי אופציות לתפיסת למציאות .פרק א מתאר מציאות
שמוב ית על ידי השפה ,ולפיכך היא די אמית ורב משמעית .לעומת זאת פרק ב מתאר
מציאות מהותית שיש בה הבח ות מהותיות ה עוצות בדברים עצמם .מהו היחס בין
שתי האופציות? הקדמתו של פרק א לפרק ב מאפשרת לעשות להסתכל על ההבח ות
הבי אריות שהוא מתאר )טוב ורע ,איש ואישה ,אדם ועולם( כתוצרים של השפה .אך
לצד הדקו סטרוקציה שמאפשר פרק א ,יש להכיר גם בחשיבותו של פרק ב .התפיסות
הבסיסיות המופיעות בפרק זה ליוו את ההיסטוריה הא ושית והשפיעו עליה ,ולא יתן
להתעלם מכך .פרק א "מכרך" את הפרק ב ,ומציע אותו כסיפור ,סיפור מכו ן וחשוב
אך שאי ו קובע אמות מידה מהותיות ו וקשות.
כאשר א ו תופסים את המציאות כתוצר של שפה ומשחקי לשון ,א ו משתחררים
מתפיסות מהות יות ש ושאות כבדות וחד משמעיות ביחס למציאות .זהו פתח לעולם
רבגו י יותר ,למציאות ש יתן לפרק ולהרכיב מחדש באמצעות פרש ויות ,שפות שו ות
ותפקודים שו ים של טקסטים שמב ים את המציאות באופ ים חדשים .דרשות חז"ל,
הגמרא ,הפרש ים השו ים ופסיקות ההלכה מבצעות את התהליכים האלו כל הזמן.
על אף האי-מהות ות שבתפיסה זו ועל אף שהשפה היא גמישה ורב משמעית ,אין זה
מותיר אות ו בעולם ריק מתוכן ,כפי שהיה יתן לחשוב אילו השפה הייתה וצרת
בעצמה מתוך מערכת חברתית מסוימת .מכיוון שא-לוהים הוא זה שמכו ן את השפה
ומע יק אותה לאדם 14,שאר בה תמיד שארית של רוח יות .בהקשר זה יתן להבין את
"בצלמ ו כדמות ו" :לאדם ית ה היכולת לדבר ,להשתמש בשפה ,ואף להמציא מילים,
מו חים ושפות חדשות .כל ביצוע של הטקסט ,הב יה מחדש של תפיסה ,היא דבר רוח י
מכיוון שהיא שימוש בטקסט הא-לוהי.

אבן השתייה ,ולמה קרא שמה אבן השתייה ,שממ ה הושתת העולם ,וכשם שהטבור הזה באמצע האדם ,כך
ארץ ישראל תו ה באמצע העולם ,ש אמר )היושבת( ]יושבי[ על טבור הארץ )יחזקאל לח יב( ,ארץ ישראל
היא יושבת באמצע העולם ,וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל ,ובית המקדש באמצע ירושלם ,וההיכל
באמצע בית המקדש ,והארון באמצע ההיכל ,ואבן השתייה לפ י הארון ,שממ ה משתיתו של עולם יוצא"
)מדרש אגדה )בובר( ,ויקרא פרק יט(
 14יתן לחשוב גם על מתן תורה כעל הק יית הטקסט שהביצוע שלו ברא את העולם )כפי שהסבר ו את
הזוהר( לאדם.

עם ישראל בורך בהומור פלא לאורך הדורות .יש הסוברים שההומור התחיל בתקופת
האמוראים ,יש הסוברים שבתקופת הת אים .במאמר זה א סה להתחקות אחר שורשי
ההומור עוד בתחילת הופעתו של העם ,אצל אברהם אבי ו.

לאחר האכילה מעץ הדעת הקב"ה מקלל את אדם וחוה בעצב ובמוות.
ֲרוּרה
אַרבֶּ ה עִ צְּ ב ֹו ֵ וְ הֵ ֹר ֵ בְּ עֶ צֶ ב תֵּ לְ ִדי בָ ִים  1," ...אדם מקולל "א ָ
חוה מקוללת "הַ ְרבָּ ה ְ
3
2
הָ א ֲָדמָ ה בַּ עֲבוּרֶ בְּ עִ צָּ בוֹן תֹּ א ֲכ ֶלנָּה כֹּל יְמֵ י חַ יֶּי " .חוץ מקללת העצב ,ראה שאדם
מקולל גם במוות .הקב"ה אומר לאדם לפ י האכילה מעץ הדעת "כִ י בְּ יוֹם ֲאכָלְ ִממֶּ נּוּ
מוֹת תָּ מוּת" 4,לאחר האכילה הוא אומר לו "עַ ד שׁוּבְ אֶ ל הָ אֲדָ מָ ה כִּ י ִממֶּ נָּה לֻקָּ ְחתָּ כִּ י
עָ פָ ר אַ תָּ ה וְ אֶ ל עָ פָ ר תָּ שׁוּב" 5.עם קללות אלו א ו מתמודדים עד היום .במאמר זה אבקש
לקרוא את כל הפרקים מהגירוש מגן עדן )בראשית ג( עד הולדת יצחק )בראשית יז(
כצורות התמודדות עם הקללות הקשות בהן קוללו אדם וחוה.
אָדם י ַָדע אֶ ת חַ וָּ ה אִ ְשׁתּ ֹו וַתַּ הַ ר וַתֵּ לֶד אֶ ת
הפסוק הראשון אחרי הגירוש מגן עדן הוא "וְ הָ ָ
קַ יִן וַתֹּ אמֶ ר קָ ִיתִ י אִ ישׁ אֶ ת ה'" 6.פסוק זה מבטא צורה פוצה להתמודדות עם אבל
ועצב :הבאת חיים שימשיכו אחרי מוות .לפי קריאה זו יתן לפרש את "בעצב תלדי
ב ים" כתיאור המציאות :בעקבות העצב – תלדי ב ים.
 1בראשית ,ג ,טז.
 2שם ,ג ,יז.
 3קללות אלו מגיעות כעו ש על האכילה מעץ הדעת ולכן סביר שיש ו קשר בין הקללה לחטא .ייתכן
שאפשר למצוא את הקשר בפסוק "כי ברב חכמה רב כעס ,ויוסיף דעת יוסיף מכאוב )קהלת ז י"ב(" .אם
קרא את הקללה לאור פסוק זה ,יתן לומר שזו לא בדיוק קללה ,אלא פועל יוצא של הוספת דעת.
 4בראשית ,ב ,יז.
 5שם ,ג ,יט.
 6שם ,ד ,א.
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באותו אופן אפשר לקרוא את רשימות השמות בפרקים ה ,ט ,י ,יא )עד פסוק כ"ו(,
כ יסיון אובססיבי ל חמה .רעיון זה מצא אף בקריאת שמו של ח" :וַיִּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו ֹ חַ
לֵאמֹ ר זֶה ְי ַ חֲמֵ וּ ִממַּ עֲשֵׂ וּ וּמֵ עִ צְּ בוֹן יָדֵ י וּ ִמן הָ אֲדָ מָ ה אֲשֶׁ ר אֵ ְר ָרהּ ה'"7.
אחרי הולדת קין מגיע פסוק מע ייןַ " :וי ְִהי הֶ בֶ ל רֹעֵ ה צֹאן וְ קַ יִן הָ יָה עֹ בֵ ד אֲדָ מָ ה" 8.כאן
מוצגות שתי דרכים חדשות להתמודדות .קין מ סה להיאבק בקללה :הקב"ה קילל את
האדמה )"ארורה האדמה בעבורך"( אך קין לא מוכן לוותר על עבודתה .הפירות שהוא
מצמיח אי ן טובים אך בכל זאת הוא מחליט להקריב אותם לקב"ה 9.ראה שמסיבה זו
הקב"ה לא שועה אל מ חתו .הבל לעומת זאת בוחר להיות רועה צאן .הוא משלים עם
קללתו של הקב"ה ומחפש דרכים לחיות גם כשאדמה ארורה .הקב"ה שועה אל מ חתו
של הבל.
דבר זה מפריע לקין והוא פורק את כעסו וייאושו על הבל .זה קורה "בהיותם בשדה",
בשדה שקין לא הצליח להצמיח .קין מקולל פעם וספת ,הפעם בגרוש מהאדמה .הוא
מתייאש מהמאבק ומחליט ללכת בדרך הוריו ולהביא ילדים .מלבד זאת הוא בו ה עיר.
העיר מבטאת ש י דברים .הראשון הוא בריחה מהמציאות; העיר היא מקום שלא צריך
לחשוב בו ,החיים עים על מסלולם הקבוע והאדם מוכרח להתעלם מא שים רבים
שאי ו מכיר ושלא יתן לעזור להם .הש י הוא הצורך לב ות משהו שיישאר אחרי
המוות .האמו ה שאם ב ית משהו שיישאר ל צח ,גם אתה תישאר ל צח.
לאחר מכן מגיע סיפור המבול .ח כ ס לתיבה מוג ת ו ראה שהוא לא רוצה לצאת –
" ַויָּסַ ר ֹ חַ אֶ ת ִמכְ סֵ ה הַ תֵּ בָ ה ַויּ ְַרא וְ הִ נֵּה חָ ְרבוּ פְּ ֵי הָ אֲדָ מָ ה  ...וַ יְדַ בֵּ ר ֱא -הִ ים אֶ ל ֹ חַ לֵא ֹמר:
צֵ א ִמן הַ תֵּ בָ ה 10."...העובדה שהקב"ה מצווה על ח לצאת מעלה את האפשרות שהוא
לא רוצה לצאת .ייתכן שהוא לא רוצה לצאת מכיוון שהתיבה היא דרך ההתעלמות שלו
מהעולם .קשה לו להתמודד עם העולם השבור והעצוב והוא מעדיף להתעלם מהכל
ולהישאר בתיבה המוג ת .הבחירה באסקפיזם מצאת גם בהמשך הסיפור על ח .כש ח
יוצא מהתיבה הוא מקריב קורב ות ,וטע כרם ומשתכר .כאן מוצגת עוד צורת
אסקפיזם :קשה ל ח להתמודד עם העולם המת וההרוס שהוא מצא בו והוא מ סה
להימלט ממחשבותיו דרך שיכרות.
בסיפור מגדל בבל מוצגת עוד צורה להתמודדות עם עצב .הא שים מחליטים לעבוד
קשה ,בחבורה ,ולעשות לעצמם שם .הם מאמי ים שאם יתעסקו במשימה אי סופית כל

 7שם ,ה ,כט.
 8שם ,ד ,ב.
 9אולי על אף ,אולי בגלל ,אולי כטע ה ,אולי כתפילה.
 10בראשית ח ,יג-טו.
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חייהם ,הם יוכלו להתעלם מהעצב והחוסר שהם מרגישים .מלבד זאת ראה שיש כאן
את אותו ה יסיון של קין – ב יית משהו שיישאר ל צח כדי להתגבר על הפחד מהמוות.
ואז מגיע אברהם .אצל אברהם ראה שמוצגת דרך התמודדות חדשה שאיתה הולך העם
היהודי עד היום .לסיפור על אברהם אקדיש את החלק הש י של המאמר.

וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ -הים אֶ ל אַבְ ָרהָ ם ָשׂ ַרי ִא ְשׁ ְתּ א ִת ְק ָרא אֶ ת ְשׁמָ הּ ָשׂ ָרי כִּ י
ָשׂ ָרה ְשׁמָ הּ :וּבֵ ַרכְ ִתּי אֹ ָתהּ וְ גַם ַָת ִתּי ִממֶּ נָּה לְ בֵּ ן וּבֵ ַרכְ ִתּיהָ וְ הָ י ְָתה
לְ ג ֹויִם מַ לְ כֵי עַ ִמּים ִממֶּ נָּה י ְִהיוּ :וַ יִּפֹּ ל אַבְ ָרהָ ם עַ ל פָּ ָיו ַויִּצְ חָ ק וַ יֹּאמֶ ר
תּלֵד11:
בְּ לִ בּ ֹו הַ לְּ בֶ ן מֵ אָה ָשׁ ָה יִוָּ לֵד וְ ִאם ָשׂ ָרה הֲ בַ ת ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁ ָה ֵ
וַ יֹּאמֶ ר שׁוֹב אָ שׁוּב אֵ לֶי כָּעֵ ת חַ יָּה וְ ִהנֵּה בֵ ן לְ ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ וְ ָשׂ ָרה
שׁ ַֹמעַ ת פֶּ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ הוּא אַחֲ ָריו :וְ אַבְ ָרהָ ם וְ ָשׂ ָרה ְז ֵק ִ ים בָּ ִאים בַּ יּ ִָמים
חָ ַדל לִ ְהיוֹת לְ ָשׂ ָרה אֹ ַרח ַכּנּ ִָשׁים :ו ִַתּ ְצחַ ק ָשׂ ָרה בְּ ִק ְרבָּ הּ לֵאמֹ ר אַחֲ ֵרי
אַב ָרהָ ם לָמָּ ה זֶּה
בְ ִתי הָ י ְָתה לִּ י עֶ ְד ָה וַ א ֹד ִ י ז ֵָקן :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ְ
צָ חֲ ָקה ָשׂ ָרה לֵאמֹ ר הַ אַף אֻ ְמ ָם אֵ לֵד וַ אֲ ִ י ז ַָק ְ ִתּי :הֲ יִפָּ לֵא מֵ ה' ָדּבָ ר
לַמּוֹעֵ ד אָ שׁוּב אֵ לֶי כָּעֵ ת חַ יָּה וּלְ ָשׂ ָרה בֵ ן :וַ ְתּכַחֵ שׁ ָשׂ ָרה לֵאמֹ ר א
צָ חַ ְק ִתּי כִּ י י ֵָראָה ַויֹּאמֶ ר א כִּ י צָ חָ ְק ְתּ12:
וַ ה' פָּ ַקד אֶ ת ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶשׁר אָמָ ר וַ יַּעַ שׂ ה' לְ ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר ...:וַ תֹּאמֶ ר
ָשׂ ָרה ְצ ֹחק עָ ָשׂה לִ י אֱ ִ -הים כָּל הַ שֹּׁמֵ עַ יִצְ חַ ק לִ י :וַ תֹּאמֶ ר ִמי ִמלֵּל
יקה בָ ִ ים ָשׂ ָרה כִּ י ָיל ְַד ִתּי בֵ ן לִ זְ קֻ ָיו :וַ יִּגְ ַדּל הַ ֶיּלֶד וַ ִיּגָּמַ ל
לְ אַבְ ָרהָ ם הֵ י ִ ָ
וַ יַּעַ שׂ אַבְ ָרהָ ם ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל בְּ יוֹם ִהגָּמֵ ל אֶ ת יִצְ חָ ק :וַ ֵתּ ֶרא ָשׂ ָרה אֶ ת בֶּ ן
הָ גָר הַ ִמּ ְצ ִרית אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ אַבְ ָרהָ ם ְמצַ חֵ ק :וַ תֹּאמֶ ר לְ אַבְ ָרהָ ם גּ ֵָרשׁ
ִירשׁ בֶּ ן הָ אָמָ ה הַ זֹּאת ִעם בְּ ִ י ִעם
הָ אָמָ ה הַ זֹּאת וְ אֶ ת בְּ ָהּ כִּ י א י ַ
יִצְ חָ ק13 :

מוטיב הצחוק בולט ביותר בסיפור הולדת יצחק :אברהם צוחק ,הקב"ה אומר לאברהם
לקרוא ליצחק יצחק ,שרה צוחקת ,ישמעאל מצחק.
א סה לבחון את סוגי הצחוק על פי תגובתו של הקב"ה.

 11שם ,יז ,טו-יז.
 12שם ,יח ,י-טו.
 13שם ,כא ,א ,ו-י.
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אברהם צוחק ואומר "הַ לְּ בֶ ן מֵ אָה שָׁ ָה ִי ָוּלֵד וְ אִ ם שָׂ רָ ה הֲבַ ת תִּ ְשׁעִ ים שָׁ ָה תֵּ לֵד" .מתגובתו
של הקב"ה לצחוק זה ,ראה שצחוקו של אברהם מבטא השלמה עם המציאות .הוא
מבטא את ההב ה שאין ל ו שליטה בדרכי העולם ושאפילו חוקי הטבע ש ראה שלא
ית ים לשי וי – ית ים לשי וי .זהו צחוק של אמו ה בפלא העולם.
לעומת זאת ,מתגובתו של הקב"ה לצחוקה של שרה ראה שצחוקה מבטא חוסר אמו ה,
צחוק שמתקשה לקבל את הפלא.
ב ושא הבאת ילדים שרה מאוד מעשית ,היא מ סה לא לחיות באשליות ולכן קשה לה
לקבל שו י במציאות ,שו י שמערער את תפיסת העולם שלה .ראה שהתיקון לצחוקה
מגיע אחרי שיצחק ולד ושרה צוחקת ומקבלת את ברכתו של הקב"ה בצחוק ובהכרת
תודה.
בצחוקו של ישמעאל ראה שיש ו פסול .הוא גורם לשרה לגרש אותו באישורו של
הקב"ה .ייתכן וצחוקו של ישמעאל קשור למי יות ופריצות כלשהי 14.יתן למצוא
לה חה זו ביסוס בכך שעל יצחק כתוב שהוא מצחק את רבקה ,אך שם אין פריצות
מכיוון שרבקה היא אשתו .ייתכן גם שצחוק זה דומה לצחוקם של עם ישראל בחטא
העגל ,שעליהם אמר "ויקומו לצחק".
הקב"ה מחליט לקרוא לממשיך השושלת היהודית 'יצחק' ,כ ראה על שם צחוקו של
אברהם )אחרי צחוקו של אברהם הקב"ה אומר לו לקרוא לב ו יצחק( .לע יות דעתי
מוצגת כאן עוד דרך התמודדות עם קללת המוות והעצב .דרך זו היא צחוקו של אברהם,
צחוקה של שרה כשיצחק ולד ,וצחוקו של יצחק שמצחק את רבקה .זהו צחוק מיוחד.
צחוק שמסוגל לצחוק למציאות ויחד עם זאת לקבל אותה ,צחוק שמאמין בפלאי ובעל
טבעי ,צחוק שמאמין באהבה 15.זהו צחוק שמבין שאין ל ו שליטה בעולם ,ולמרות זאת
– אולי בעקבות זאת – בוחר לצחוק.

 14כפי שרש"י מציע באחד מפרושיו לצחוקו של ישמעאל – "דבר אחר ,לשון גילוי עריות כמה דתימא
'לצחק בי' )בראשית יט ,יז(" רש"י ,בראשית כא ,ט ,ד"ה 'מצחק'.
 15כפי שרואים בסיפורים על יצחק שמת חם על אמו כשהוא מתחתן עם רבקה ולאחר מכן כשהוא מצחק
אותה.

אמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב" :ועשקו גבר וביתו ואיש
ו חלתו"?
מעשה באדם אחד ש תן עי יו באשת רבו ,ושוליא ד גרי הוה
)ושוליית גר היה(
פעם אחת הוצרך )רבו( ללות,
אמר לו :שגר אשתך אצלי ואלו ה,
שיגר אשתו אצלו ,שהה עמה שלשה ימים.
קדם )רבו( ובא אצלו,
אמר לו :אשתי ששיגרתי לך היכן היא?
אמר לו :א י פטרתיה לאלתר ,ושמעתי שהתי וקות תעללו בה
בדרך.
אמר לו :מה אעשה?
אמר לו :אם אתה שומע לעצתי גרשה.
אמר לו :כתובתה מרובה,
אמר לו :א י אלווך ותן לה כתובתה.
עמד זה וגרשה,
הלך הוא ו שאה.
כיון שהגיע זמ ו ולא היה לו לפורעו
אמר לו :בא ועשה עמי בחובך.
והיו הם )השוליה והאשה( יושבים ואוכלים ושותין
והוא )רבו( היה עומד ומשקה עליהן,
והיו דמעות ושרות מעי יו ו ופלות בכוסיהן.
ועל אותה שעה תחתם גזר הדין.
בבלי גיטין ח ע"א

סיפור זה מובא במסכת גיטין כחלק מהאגדות המתארות את צרות חורבן הבית הש י
ואת סיבותיו .גר שקע לקשיים כלכליים וכתוצאה מכך צרך ללוות כסף משולייתו,
העובד תחתיו .שלח ה גר את אשתו אל השוליה על מ ת שתלווה ממ ו כסף אך האישה
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שארה אצל השוליה ,והלה שכ ע את רבו ,בתוא ה שהתעללו באשתו בדרכה חזרה,
לגרש את אשתו .לאור מחסורו של הרב בממון ,השוליה רשם הלוואה וספת עבור
הכתובה ,ולבסוף העביד את רבו בביתו שלו בעבור ההלוואה .במצב הסופי – הרב
שימש את שולייתו ואת אשתו לשעבר .וקובעת הגמרא "ועל אותה שעה חתם גזר
הדין".
בקריאה פשוטה זהו סיפור מזעזע .אך השאלה היא – מי הוא האשם? המועמד
הראשו י והטבעי הוא השוליה .הוא זה שמוביל את מצב הע יי ים שלב אחרי שלב עד
לסוף טארגי ואבסורדי .קריאות וספות בסיפור מוצאות בו כיוו ים וספים ,אחרים
ומפתיעים .אבקש להציע שלש קריאות כאלה.

–
כאמור ,חיצי הביקורת הראשו יים מופ ים כלפי השוליה אשר "סידר" את אדו ו ולבסוף
שלט בו .אליו יתן לצרף את אשת ה גר .על פי קריאה זו הביקורת המרכזית של הסיפור
מופ ית כלפי השוליה והאישה ששיתפו פעולה בק ו יה זו בעוד האדון היה תמים ו פל
בפח .יצול המצוקה הכלכלית אליה קלע ה גר ,טעויות הא וש שלו ולבסוף שעבודו,
מעוררים זעם ומביאים לגזר הדין .קריאה זו מבליטה את עליבותו ומסכ ותו של הרב,
ומתחזקת בתיאור הגמרא את בכיו" :והיו דמעות ושרות מעי יו ו ופלות בכוסיהן".
החורבן הוא תולדה של רמייה ו יצול חולשת הזולת.

–
ואולי הרב הוא לא רק מסכן ,אלא גם הביא את הטרגדיה על עצמו?
הסיפור פותח בשולית גר ש תן עי יו באשת אדו ו .שוליה הוא אדם ה מצא צמוד
לבעל האומ ות ולומד מדרכיו .בדרך הטבע הוא מצא אצלו בבית וממילא מצא
בקרבת אשת אדו ו .כבר בתחילת הסיפור מתואר שהשוליה תן עי ו באשת אדו ו .על
רקע ורת אזהרה זו ה דלקת בפתיחת הסיפור ,בולט חוסר הזהירות של הרב באשתו
אשר לא שם לב לכך ,ומעורר תהיה לגבי הקשר בי יהם .הרב לא שם לב למתרחש
בביתו ,והדבר מצביע על ריחוק בין ב י הזוג.
יתן להצביע על תופעה ספרותית מע יי ת המאירה את היחס בין הדמויות ,ובעזרתה
להגיע להב ה עמוקה יותר של המתרחש בסיפור – דרך משחק הלשון שגר-גרש1.
 1גם המילים שוליא דנגרי בעלות מצלול קרוב לשורש ש-ג-ר
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פעם אחת הוצרך רבו ללות ,אמר לו שגר אשתך אצלי ואלו ה ,שיגר אשתו אצלו ,שהה
עמה שלושה ימים.
השימוש בביטוי "שגר" יוצא דופן בהקשר זה .ביטוי זה מתאים למשלוח שמשגרים
ממקום למקום ,ולא לשליחות שמבצע בן אדם .בביטוי "שגר" המוקד הוא המשלוח
שצריך לעבור ממקום אחד למקום ש י .לעומת זאת ,כאשר שולחים אדם לעשות
משימה הביטוי המתאים הוא "שלח" משום שהוא מתמקד בשליחת השליח לביצוע
משימה .שי וי לשון זה מוליד את ההב ה שש י הצדדים התייחסו אל האישה כאל חפץ,
כל אחד מצדו .השוליה משום ש תן בה עי יו ,והאדון משום שהתייחס לאשתו בצורה
חסרת רגישות ולכן גם לא זהר בה .שליחת האדון את אשתו לאדם אחר על מ ת ללוות
כסף היא בעייתית .מדוע לא זהר מלכתחילה? האם הוא לא מודע שיש בכך סכ ה?
כמעט ומתבקש שהתשובה לכך היא שהוא אכן היה מודע אך הכסף היה חשוב לו יותר
מאשתו ,או לחלופין סימא את עי יו ולא אפשר לו לשים לב למה שעלול להתרחש
בעקבות ה"ביקור" אצל השוליה.
אמר לו :אשתי ששיגרתי לך היכן היא?
][...
אמר לו :אם אתה שומע לעצתי גרשה.
][...
עמד זה וגרשה ,הלך הוא ו שאה.

תעכב על צמד המילים 'שגר-גרש' .מדובר בשתי מילים עם היפוך אותיות שמתוך
הסיפור עולה שיש בי יהן קשר .ההחפצה הטמו ה במו ח "שגר" היא זו שמובילה
לבסוף ל"גרש" .יתן לראות זאת בשלב בו השוליה מספר לרבו ש תעללו תי וקות
באשתו ובעקבות זאת הוא מגרשה .מדוע הוא מגרשה? האם היא אשמה בכך? הרי הוא
עצמו שלח )למעשה ,שיגר( אותה .אלא שבעי י הבעל ,אשר מראש התייחס לאשתו
בצורה לא מתחשבת ,דבר זה לא מצא חן והוא מחליט ,די בקלות ,לגרש אותה.
ראה אם כן שצמד המילים ששוזר את עלילת הסיפור ,השיגור והגירוש ,מלמד על
בעיה עמוקה הקיימת מלכתחילה ,ובגי ה וצר אותו מצב אומלל של האדון .לפי
הקריאה ה וכחית ,הבעיה היא בהתייחסות ש י הגברים כלפי האישה .ש יהם התייחסו
אליה כאל "חפץ" ,שיגרו אותה מאחד לש י .גזר הדין ש חתם הוא על היחס המ צל
והמ וכר של שתי הדמויות המרכזיות כלפי האישה הדוממת.

–
ואולי יתן להציע גם קריאה וספת ,שהולכת צעד וסף והופכת את הקערה על פיה.
הרב אכן חטא בזה שלא היה אכפת לו מאשתו ,אך זאת ב יגוד לשוליה אשר תן בה
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עי יו ,הוא כן חפץ בה .השוליה "שהה עמה שלושה ימים" ,זהו לא תיאור כוח י או
כופה אלא יסוח מכבד .מה שהיה ראה בקריאה הראשו ה כ"ק ו יה" ו יצול של
החלש ,יכול להיראות גם כמימוש של אהבה וקשר פשוט ,אל מול מערכת יחסים
חלולה של ה ישואים הראשו ים .הביטוי "שגר" אכן מלמד על החפצת האישה ואמ ם
מצד האדון הוא מלמד על זלזול ו יכור כלפיה אך מצד השוליה הוא מתאר חפץ ורצון
המתייחס לבן-אדם שמולו .לפי קריאה זו ,הבעל שלא היה אכפת לו הפסיד את אשתו,
עד שלבסוף השיר את דמעותיו בכוסות זרים ,בבחי ת ,אם לא תת את עי ך בכוסך
שלך סופך לתת עי ך בכוסות של אחרים .ואילו השוליה ש תן עי ו באשת רבו זכה בה
לבסוף והכל בא על מקומו בשלום – "יושבים ,ואוכלין ,ושותים".
מהו אם כאן גזר הדין ש חתם? המצב הסופי הטארגי לא הוביל להחלטה על גזר דין,
הוא עצמו גזר דין .גזר הדין ש חתם באותה שעה היה גזר די ו של אדם שחשב שיש לו
הכל ,ושהוא אי ו צריך לדאוג ,ולבסוף הפסיד את הכל.

אָדם בְּ צֵ ל כְּ ָפֶ י יֶחֱ סָ יוּן )תהילים ל"ו,ח(
מַ ה יּ ָָקר חַ ְס ְדּ אֱ ִ -הים וּבְ ֵי ָ

יש לילות בהם ה'לא-טוב' דופק על דלתי ,חומק חרישי מבין סדקי
ה פש של אי-הבטחון ושל הערעור הפ ימי .יש שמתפרץ ומשתולל
בסערה גדולה ,סוחף אותי ברוחות של התפרקות ויאוש .יש ימים
בהם הלא טוב פשוט יש ו ,א י קם אליו בבוקר ו שכב לצידו עם
ערב.

בדברים הבאים ברצו י לשוב אחר העמדה הקיומית שלי כפי שחוויתי לאורך הש ה
האחרו ה .שאלת האמון והאופטימיות בהם יתן להביט בעולם לעומת חווית ההיעדר
והסתמיות מעסיקה אותי רבות .א י ע בין ש י הקטבים האלה בזמ ים השו ים ,בין
השאיפה 'להמוג באור' לבין הקריאה 'להבלע בחושך' .בחרתי לכתוב פסקאות קצרות,
מעין שברים של מחשבות ותחושות ,מתוך הרגשה כי על-מ ת לכתוב ממקום כן ,עלי
לעזוב את דרכו של מאמר סדור ומ ומק ול סות צורת כתיבה אחרת .א י מקווה
שהדברים יביעו את אשר על ליבי ויתקבלו כך גם על לב קוראיהם.

מהו הטוב ומהו הלא טוב?
הטוב הוא התקווה למימוש ההבטחה בעולם ,האפשרות הגלומה בו ליופי ולאושר.
הוא התחושה שיש מי שחושב עלי ,שא י בליבו .אמו ה שיש מי שרוצה בי ושבקרבתו
א י יכול להיות בטוח.
הוא ההתרגשות המתגלגלת בבטן ,הוא האצת פעימות הלב ,הוא שיאת הראש אל
הרוח ,עצימת העי יים ,כ יסת האוויר .מילוי.
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הלא טוב הוא חוסר הסיכוי .ריאליות חדה ,דוקר ית ,לא-מוותרת.
הוא התבו ות אל עצמי וא י עפר דק .והשפה והמילים ,הדת והפילוסופיה ,ערים
גדולות וא שים קט ים ,הכל מתפורר לאבק של חוסר משמעות.
הוא שמיטה ,שאין במה להוסיף לאחוז ואין למה .משא שהפך כבד מדי.
הוא חוסר האמון בעצמי וחוסר אמון במי שיאסוף אותי לעת ערב.
בין הטוב והלא טוב עוברים קווים של רצוא ושוב.
לפעמים דמה לי שצריך להילחם בלא טוב ,להעלים את היאוש והשמיטה המדכאים
והמחלישים.
יש פעמים בהן א י לא רואה שום אפשרות להחזיק בטוב בלי שקר וכזב עצמיים.

הלא טוב מביא את ה פילה ,את הבקשה ,את הצעקה.
הלא טוב רועד ,ע יו ,מותיר מקום.
הלא טוב מאפשר לטוב להיות מכוסה .הוא מאפשר להתפלל לטוב.
הברית מתרחשת דווקא בלא טוב .להמשיך לקיים יחס גם כאשר המרחק שולט ,גם
כשיש הפרדה.
המרחק מחולל חלל פ וי ,ויוצר מקום בו האחר יכול להיות הוא מבלי להכ יסו לכלים
שלי.
בברית קיימים מתי ות ואיפוק.
בלא טוב יש סכ ה של טילת הטעם ושל יאוש.

למרות ומתוך הלא טוב א י רוצה להאמין שיש טוב בעולם ,שיכול להיות .א י מרגיש
בו בחיי לא מעט ועל כך א י מלא תודה .אבל אודותיו של הטוב לא יתן לדבר ,אי
אפשר לאחוז בו ולהצביע עליו .הטוב קיים וגע לא וגע ,מטי ולא מטי .הוא חייב
להישאר בגדר צליל שמעבר למילים ,הוא חייב להישאר בצל .אם הוא לא יהיה סוד הוא
יהפוך לב אלי.
ההימצאות בלא טוב יכולה להביא לבחירה מחודשת ורבת עוצמה בטוב.
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הרי אין מציאות חד-מימדית של טוב או לא טוב ,האדם יוצר את העולם בו הוא חי
באמצעות הבחירה איך לחיות את חייו .יש משקל לתודעה של האדם בעיצוב החוויה
שלו.
כשהאדם מרגיש את המאמץ ש דרש ממ ו כדי להכריע לחיות בטוב ,את חוסר המוב ות
מאליה של הכרעה כזאת – בחירתו בטוב מקבלת משמעות אי טימית ,היא מ כיחה את
הטוב באופן ממשי.
איש יודע מדבריות פשו ,היאושים והספקות )ויודע גם לתת להם מקום כון בחייו( ,אך
יודע גם את הטוב שיש ו בוודאי ,ובוחר להתהלך בעולם עם הטוב הזה .הוא יוצר אותו.
מתעקש עליו.
לפעמים יש שלום בין הטוב והלא טוב.

–
בגבעתיים חי יהודי יוצא דופן .שערו ארוך ואפו גם .יש לו חיבה לבגדים משו ים,
מצחיקים ,ועגיל עגול באוזן שמאל .מבטאו מעורב ,רי"ש גרו ית מזרח אירופאית עם
עי"ן קול ית מתימן .הוא ושא בגאווה רבה ייחוס לחפץ חיים ,אך בשמץ של מבוכה
מודה כי הוא עם הארץ ואף הדיוט גמור בע יי י יהדות ובגדר תי וק ש שבה .הוא חובב
יידישקייט מושבע.
אותו יהודי היה מ גן בקלרי ט בעבר ,והיום הוא מאלתר לפר סתו ,כלומר הוא מסתובב
ומופיע ברחבי הארץ ללא כל מושג מה הולך להיות המשפט הבא שייצא לו מהפה ,הוא
אומר שאת התסריט שלו כותב אלוהים .הוא יהודי שאוהב לצחוק ולהצחיק.
הוא מדבר במילים מוגזמות כמו 'קסום ומופלא' שאותן הוא מתבל במילמולים
במרוקאית שאף אחד לא מצליח להבין.
אומרים שהוא עלה לארץ אחרי השואה .מספרים שלא גייסו אותו לצבא כי הוא עשה
רושם 'לא רצי י' בלשכת הגיוס ,אבל מספרים גם שהיה בג'יפ של מוטה כששחרר את
העיר העתיקה ושהתרגש מאוד ,ומספרים שעזר לחלץ פצועים תחת אש במדבר סי י
ביום הכיפורים.
הוא יהודי שאוהב להגיד כן ובטח ובהחלט ,גם כשמזדמן למקום כלשהו ומציעים לו
קפה וגם כשמבקשים ממ ו את האוטו להעביר דירה) .אגב ,קפה שחור הוא שותה חזק
ומר מאוד ואילו ב ס הוא שם שש כפיות סוכר .כפי שכבר תיאר ו ,יהודי של צורה(.
המבט שלו צלול מאוד )אחרי האף הכפוף שלו ש ראה כאילו סבל כמה מהלומות
במהלך הש ים(.
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בדרכו המבולבלת מעט והחסרת כל אחריות הוא מלמד שיותר טוב כשטוב )אם היה
זוכה לחבוש את ספסלי בית המדרש אולי היה מצטט' :לעולם אל יוציא אדם דבר
מגו ה מפיו'( ,ושבשביל לאלתר צריך ללכת תמיד על הפשוט והחיובי ולהגיד כן למה
ש ות ים לך.
יש שיגידו עליו שהוא 'תופעת קצה' ושהדרך בה הוא חי ומאלתר היא רדודה ושטחית.
א י בכל אופן מוצא בה מתיקות רבה.

בֵּ ין הַ שׁוּרוֺת
מוסף שירה ויצירה
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וידוי
אריאל תורג'מן
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אבק ערבות
אלחי זיוון

בַּ בּוֹקֵ ר ,לוּ הָ יִיתִ י ְמיַחֵ ל,
ע ְֲרבוֹתַ י הָ יוּ ְשׁקוּעוֹת הָ יוּ ְשׁקוּעוֹת בְּ ת ֹוכָם שֶׁ ל הַ מַּ יִם –
ָכּ חֲלוֹמוֹת הַ נַּחַ ל שֶׁ לִּ י הִ כּוּ בַּ תּוֹדָ עָ ה,
בְּ ִמ ְקצָ בַ ם הַ ִא ִטּי וְ הַ כָּבֵ ד
בִּ ִשׂפְ תֵ יהֶ ם הַ יְרֻ קּוֹת ,הָ ְרטוּבוֹת.
הַ אָבָ ק ְִמחָ ה.
סוֹף-סוֹף ,הַ אָבָ ק ְִמחָ ה.
וּצְ פִ ירָ ת ֹו שֶׁ ל הַ גֶּשֶׁ ם הֵ חֵ לָּה לְ הִ שָּׁ מַ ע
מַ ִטּילָה אֶ ת צִ לָּהּ עַ ל הַ חֲצֵ רוֹת,
גּ ֹולֶשֶׁ ת ַל ָמֵ ל.
יָדַ עְ וּ ִמשּׁוּם-מַ ה,
שֶׁ זֶּהוּ סוֹפ ֹו שֶׁ ל הַ קַּ יץ
וְ ָכּ  ,תָּ ִמיד ,הַ ְדּבָ ִרים ִמסְ תַּ יְּ ִמים.
סוכות תשע"ז
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עליית הגג
גיא כהן

כַּמָּ ה אֱמֶ ת ֲא ִי מוֹצֵ א פִּ תְ אוֹם בַּ עֲלִ יַּת הַ גַּג.
כַּמָּ ה אֵ מוּן ֲא ִי וֹתֵ ן בָּ אוֹר הַ יּוֹצֵ א ִממְּ ו ַֹרת הַ ַלּ ְילָה
הַ כְּ פוּפָ ה ְוּרכוּ ָה אֶ ל הַ סְּ פָ ִרים וְ אֶ ל הַ דַּ פִּ ים הָ רֵ ִיקים
ְמרֻ ֶכּזֶת וְ סַ ְקרָ ִית .הַ סַּ ְקרָ וּת ִהיא או ָֹרהּ הַ צָּ הֹב הַ בּוֹקֵ עַ .
ֲא ִי מַ א ֲִמין לְ הִ תְ עַ ְ ְי וּתָ הּ .לַלְּ ִחישׁוֹת שֶׁ עוֹלוֹת מֵ הַ כְּ תָ בִ ים ַרק לְ או ָֹרהּ
'גְּ דַ ל' הֵ ם ל ֹוח ֲִשׁים .לְ אַט תַּ גִּ יעַ אֶ ל הָ עֹ ֶג .תֵּ ן ל ֹו לָבוֹא בְּ שֶׁ קֶ ט.
אָדם שָׁ לֵם
תֵּ ן ל ֹו זְ מַ ן .תֵּ ן תַּ הֲלִ י  .תֵּ ן דֶּ רֶ אֲרֻ כָּה .גְּ דַ ל ֶו ֱהיֵה לְ ָ
וּמבֻסָּ סֱ .היֵה אִ ישׁ סֵ פֶ ר .אִ ישׁ לֵב עָ מֹ ק וְ דַ עַ ת ְ כ ֹו ָה.
לְ ִמ ְקצוֹעַ יָצוּק ְ
וּשׁ ֵה וְ חַ ֵדּשׁ .עֲקֹ ר ,שַׁ ֵנּה ,חַ לֵּל ,קַ ֵדּשׁ.
לְ מַ ד ְ
מוּד עַ ל ְשׂפָ תֶ י
וּלְ כָל הַ מַּ לְ אָכִ ים הַ בָּ אִ ים לִ סְ תֹּ ר אֶ ת תַּ לְ ְ
אֱמֹ ר בִּ תְ ִחנָּה רַ כָּה,
שֶׁ יִּ ְשּׂאוּ עִ מָּ ם אֶ ת ְשׁכָחַ תְ .
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שלא על-מ ת לשוב
אלחי זיוון

בָּ אוֹר הַ חָ לָבִ י שֶׁ ל ְשׁעַ ת בֹּקֶ ר מֻ ְק ֶדּמֶ ת וְ עַ ְרפִּ לִּ ית
לְ ִה ְתעו ֵֹרר כִּ ְמעַ ט בְּ לִ י לְ הַ ְרגִּ ישׁ
וּלְ הִ יבָּ לַע לְ מַ גָּעָ ם הָ אֵ י ְסוֹפִ י שֶׁ ל הַ ְדּבָ ִרים
לִ צְ לִ ילָם הַ פִּ תְ או ִֹמי א ֹו הַ נּ ְִמשָׁ שֶׁ ל הָ עֵ צִ ים
לְ ֹארֶ הָ רוּחַ שֶׁ ל הַ ֲה ָויָה
כְּ מ ֹו לְ הַ ְחלִ יק בִּ ְדמָ מָ ה אֶ ל עֹ מֶ ק הָ או ְֹק ָי וֹס
שֶׁ א עַ לְ -מ ַת לָשׁוּב
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מקום
אריאל תורג'מן
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תָּ ם
עידו ולק

א י ֹודֵ עַ ַכּמָּ ה זְ מָ ן ע ֹוד אוּ ַכל
לְ הַ ְחזִ יק אֶ ת הַ סּוּגִ יָה הַ ֹזאת בָּ ֹראשׁ
ִראשׁ ֹו ִ ים ִראשׁ ֹו ִ ים בּ ֹו ְר ִחים ִממֶּ ִ י
א ֹותָ ם ִ צָּ ִ ים ְירֻ ִקּים שֶׁ ל ֵפּירוּשׁ
וּבְ ִמסְ ַגּ ְרתָּ ם ִ ,תַּ ן לְ הַ בְ ִחין בָּ אָד ֹום הָ עַ ז
הַ מְּ מַ ֵלּא ֹכּל חַ ְדרֵ י ֵלב וּבָ תֵּ י עַ לְ ִמין
אַ ְחר ֹו ִ ים אַ ְחר ֹו ִ ים ִ פְ תָּ ִחים פִּ ְרחֵ י הַ קַּ ִיץ
שֶׁ מִּ י ָיעֵ ז לְ הַ גְ ִדּירָ ם
ִי ְשׁ ַלח ָיד בְּ ַפְ שׁ ֹו
הַ נּ ֹו ַגעַ תְ ,ממַ ְשׁמֶ שֶׁ ת וּ ְמ ִריחָ ה
וְ הִ ֵנּה כְּ בָ ר הַ יּ ֹובֶ שׁ
ִמסְ תַּ מֵּ ן בְּ פַ ֲאתֵ י הָ רֶ ֶן
וְ ע ֹוד רֶ ַגע וְ ִיבּ ֹולוּ
ֲא ִ י קָ ם ס ֹו ֵגר וְ י ֹוצֵ א.
סיוון תשע"ז
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תח ת רכבת
שי ישראלי

הַ חֹ פֶ שׁ א מַ גִּ יעַ
מֵ ִחפּוּשׂ
הַ ִשּׂ ְמחָ ה א מַ גִּ יעָ ה
מֵ אַהֲבָ ה
הָ אוֹר א מַ גִּ יעַ
מֵ הַ חֹ שֶׁ
ַו ֲא ִי א מַ גִּ יעַ
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ברעד רוכן
לביא שוורצגורן

יֵשׁ קוֹל אֶ חָ ד ר ֹוכֵן בִּ י בַּ לֵּילוֹת.
ֲא ִי בֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים ס ֹוגֵר לְ אַט אֶ ת
כָּל הַ סְּ פָ ִרים וְ ה ֹו ֵל אֶ ל
הִ תְ ַרפְּ קוּת הַ ח ֲָד ִריםֲ .א ִי ְִשׁעָ ן
עַ ל הַ מֶּ ְרחַ ִקּים ִמסִּ י ַי
שָׁ מַ יִם אֲרֻ כִּ ים רֵ ִיקים ִמשּׁוֹפָ רוֹת וּבְ רָ ִקים.
בְּ רַ עַ ד תֶּ אָסֵ פְ ַה אַחַ ת אַחַ ר אַחַ ת
ְשׁתִ יקוֹת ִממִּ ְדבָּ ִריּוֹת בַּ חֲ לַל יַעַ צְ רוּ
ִמלִּ ים ַרבּוֹת .אֵ ין לִ י לְ אָן ָל ֶלכֶת ִמכָּאן -
גַּם ִאם אֶ ְ דֹּד שָׁ ִים ַרבּוֹת
עֲדַ יִן י ְִהיֶה קוֹל אֶ חָ ד
ר ֹוכֵן בִּ י בַּ לֵּילוֹת.
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מחזור שירי ישיבה
איתם בר תקוה

*
בְּ אֶ ֶרץ אָהַ בְ תִּ י הָ יִי וּ יו ְֹשׁבִ ים
קָ פֶ ה
סֵ פֶ ר
בֵּ ית הַ שֵּׁ ם בַּ לֵּילוֹת
*
'שַׁ בַּ ת שָׁ לוֹם':
הַ כְ רָ זַת ִמלְ חָ מָ ה
בַּ קָּ שַׁ ת ֲח ִי ָה
הַ פְ סָ קַ ת אֵ שׁ
ִמ ְשׁאֶ לֶת מָ וֶת
זִ כָּרוֹן
זִ כָּרוֹן
זִ כָּרוֹן
*
קַ יִץ וְ חוֹזְ ִרים הַ בַּ יְתָ ה
עו ִֹשׂים פְּ סִ יכוֹמֶ ְט ִרי
בוּשׁים
פּו ְֹשׁ ִטים הַ לְּ ִ
)אָחוֹר בְּ אָחוֹרָ ,פּ ִים בְּ אָחוֹר(
ְמעַ ְרבְּ בִ ים אֶ ת הַ שָּׂ טָ ן
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סוד הגעגוע
אסף עליאש

ֹול ְַדתִּ י עִ ם חוֹתַ ם מַ ְר ְשׁמֶ ל ֹו בַּ פֶּ ה
הַ מַּ לְ אָ א הָ יָה ָי ֹכל לְ הִ תְ אַ פֵּ ק אַחַ ר הַ סְּ תִ ָירה
הָ יִיתִ י תִּ י וֹק בַּ כְ יַן
הַ פִּ נּוּק שֶׁ לּ ֹו ִקלְ קֵ ל אוֹתִ י לְ כָל הַ חַ יִּ ים
הִ ְטעִ ים אוֹתִ י בְּ מָ תוֹק וּמֵ אָז ֲא ִי מָ כוּר
לְ מֶ לו ְֹדיוֹת ַדּקּוֹת
לְ מַ ָפּלִ ים ס ֹו ֲא ִים
לְ עֵ י ַיִם
הַ בֹּקֶ ר חוֹתָ ם שֶׁ ל ִטיט ָדּפַ ק עַ ל דַּ לְ תִּ י
ָפּ ָיו תְּ ל ִָמים שֶׁ ל גַּעְ גּוּעַ וְ צַ עַ ר
יָדָ יו ְמרֻ בְּ בוֹת כִּ תְ מֵ י זִ ְק ָה וְ ִרגְ בֵ י עָ פָ ר
'כֵּן אָבִ י' אָמַ ְרתִּ י ל ֹו
בְּ חָ כְ מָ ת ֹו הַ פְּ שׁוּטָ ה הו ָֹרה לִ י
כִּ י א טוֹב אָ ֹ כִ י עוֹשֶׂ ה
וְ יֵשׁ ִגּוּן שֶׁ מּ ְֻרכַּב תָּ וִ ים שֶׁ ל ְשׁתִ יקָ ה )הַ הֶ פֶ ִמתְּ שׁוּקָ ה(
אַ תָּ ה צָ ִרי אִ שָּׁ ה עִ ם לֵב טוֹב הוּא אָמַ ר
וְ לִ פְ תֹּ ר תַּ ְרגִּ ילִ ים בְּ לוּחַ הַ כֶּפֶ ל
הַ תְ מָ ָדה כַּפוּל הִ תְ מַ סְּ רוּת שַׁ וֵּה
בַּ יִת בְּ גֹ דֶ ל בֵּ י ֹו ִי ,כִּ סֵּ א תִּ י וֹק בַּ מּוֹשָׁ ב הָ אֲחו ִֹרי וְ שַׂ ִקּית ֲע ָבִ ים ַלגַּן
ַו ֲא ִי גִּ ְמגּ ְַמתִּ י עַ ל הַ לֵּילוֹת בְּ אוּטַּ ר פּרַ ֵדש
וְ אָהֲבָ ה עַ זָּה ְמאוֹד
ְוּרסִ יסֵ י ַל ְילָה ְוּרסִ יסֵ י אוֹר
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וּבַ סּוֹף אֶ ת הַ תְּ ֵכלֶת שֶׁ לִּ י כִּ סִּ יתִ י
בִּ ְשׁתֵּ י כְּ ִריכוֹת פְּ שׁוּטוֹת
שֶׁ ל לָבָ ן
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על אומץ ופחד בחיי היום-יום
איתם בר תקוה

ֲא ִָשׁים שֶׁ פּו ְֹת ִרים תַּ ְרגִּ ילִ ים בְּ מָ תֶ מָ ִטיקָ ה
עִ ם עֵ ט
הֵ ם ֲא ִָשׁים לְ א ַפּחַ ד
וְ יוֹתֵ ר מֵ הֶ ם ִ -מי שֶׁ אוֹמֵ ר
ֲא ִי אוֹהֵ ב אוֹתָ
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לבית דין של מעלה
שי ישראלי

בָּ אתִ י בְּ גַפִּ י וּבְ גַפִּ י אֵ צֵ א
א עָ בַ ְדתִּ י
א בְּ ִשׂ ְמחָ ה וְ א בְּ טוּב לֵבָ ב
אֲבָ ל אָהַ בְ תִּ י
אֶ ת אֲד ֹו ִי
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לחם ומ ורה
אריאל תורג'מן
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א י יודע
ידידיה פי ק

וְ אָז או ְֹמ ִרים ְשׁלוֹשָׁ ה עָ שָׂ ר ִמי יו ֵֹדעַ וְ אַ תָּ ה ע ֹו ֶה...
ְשׁלוֹשָׁ ה עָ שָׂ ר ִמי יו ֵֹדעַ
האהאהא א חָ מוּד ְשׁלוֹשָׁ ה עָ שָׂ ר ֲא ִי יו ֵֹדעַ
אֲבָ ל ֲא ִי א יו ֵֹדעַ
בֶּ טַ ח שֶׁ אַ תָּ ה יו ֵֹדעַ מָ ה זֹאת אוֹמֶ ֶרת? כָּתוּב
אֲבָ ל ִאמָּ א אֶ ת כָּתַ בְ תָּ אֶ ת זֶה
א ָכוֹן זֶה מָ ה שֶׁ כְּ תוּב בַּ הַ גּ ָָדה
זֶה א הַ גּ ָָדה זֶה סְ תָ ם דַּ פִּ ים שֶׁ אַ תְּ כָּתַ בְ תְּ ֲעלֵיהֶ ם
ָכוֹן אֲבָ ל ֲא ִי הֶ עֱתַ ְקתִּ י מֵ הָ אַ גּ ָָדה
...
אַ תָּ ה רוֹצֶ ה לִ כְ תֹּ ב?
כֵּן
אֶ חָ ד ִמי יו ֵֹדעַ
אֶ חָ ד
ֲא ִי א יו ֵֹדעַ
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מאיזה מקום
דביר חור חו י

קַ ְמתִּ י וְ שָׁ אַלְ תִּ י מֵ אֵ יזֶה מָ קוֹם?
עוֹד א הִ סְ ַפּ ְקתִּ י לְ מַ לְ מֵ ל ִמלְ מוּל קָ טָ ן
שֶׁ ל הו ָֹדיָהְִ ,טפְּ לוּ אֵ לַי או ְֹרחֵ י ְרחוֹב
וּשׁאָלוּ ִי מֵ אֵ יזֶה ְמקוֹם מָ ה?
ְ
צָ עֲקוּ הֶ ְח ִרישׁוּ סִ מְּ רוּ שַׂ עֲרוֹתַ י כְּ ֶגְ ִדּי
ְִט ְרפוּ חוּשַׁ י כְּ מ ֹו בַּ ַלּ ְילָה שֶׁ ל עוּגָה,
הֶ ְחלִ יקוּ בִּ גְ ר ֹו ִי ִמלִּ ים וְ עֹ מֶ ק כְּ ַייִן א ֹו יי"ש לְ מַ ְח ִמ ִירים.
וּפָ שׁוּט הִ ְשׁתַּ לּ ְַחתִּ י כְּ סוּפָ ה כְּ מַ גְ ' וּן שֶׁ ל ְתּפִ לָּה
אמרוּ אַ תֶּ ם ,עוּפוּ עַ ל לְ שׁ ֹו ְ כֶם,
זָעַ ְקתִּ י שֶׁ ָלּכֶם תֹּ ְ
אַל תְּ ַצְּ רוּה.
אָמ ָם לְ שׁוֹן וֹפֵ ל עַ ל לָשׁוֹן אֲבָ ל ְפִ ילוֹת רַ כּוֹת ע ֲִדי וֹת שֶׁ ל אַהֲבָ ה אֱמֶ ת
ַרק בַּ קָּ שָׁ ה ְשָׁ מוֹתְ :
א ְפִ ילָה מַ כָּה חוֹתֶ כֶת.
ַואֲחוֹרֵ י כָּל זֹאת הֵ בַ ְתִּ י מַ הוּ ִשׁיר מָ ה הֵ ם חַ יִּ ים.
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צפו ות
יו תן כהן

א י כותב בשביל לזכור
) דמה לי שלביא אמר את זה(

א .הַ מְ תָּ ַת מַ לְ קוֹשׁ

בַּ חֹ ֶרף הָ אַחֲרוֹן
הִ ְשׁתַּ עֲלוּ בִּ י תְּ ִשּישוּיוֹת
לֵחוֹת סְ ִמיכוּת
חָ ְקוּ אוֹתִ י ל ִַמּטָּ ה
בְּ עֵ ירֹם שַׁ ֶלּכֶת וּבֹץ.
בִּ ימֵ י ִדּין
שֶׁ ל סוּפוֹת וּגְ שָׁ ִמים
אֵ ין שֶׁ מֶ שׁ
ְמכ ֹו וֹת יִבּוּשׁ ְמטַ ְר ְטרוֹת
ְמקַ לְ ְקלוֹת הַ ְדּ ָרכִ ים
וְ אֵ ין אֵ י ל ְַחזֹר
וְ א לָצֵ את
מֵ חֶ ְשׁכַת הַ נּוּרוֹת הַ כְּ בוּיוֹת
שֶׁ כּו ְֹתבוֹת אוֹתִ י
ֹכּל ַפּעַ ם מֵ חָ ָדשׁ
ְמעַ ִטּים שֶׁ א עוֹבְ ִדים.
וּמעַ ט סַ בּוֹן
ב .מוֹפָ ע שֶׁ ל אֲוִ יר ,מַ יִםְ ,

ֲא ִי שׁ ֹוכֵב עַ ל ֶדּק עֵ ץ
מֵ עַ ל סֶ כֶר הַ י ְָר ִדינּוֹן
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מַ פְ ִריחַ דַּ עְ תִּ י בְּ בוּעוֹת
שֶׁ אֵ י ָן אֶ לָּא אֲוִ יר
עָ טוּף בִּ ְשׁ ִקיפוּת ְקלוּשָׁ ה
שֶׁ ל ְמסִ בּוֹת יְמֵ י ֻהלּ ֶֶדת פְּ שׁוּטוֹת.
אֶ ְתמוֹל בַּ ַלּ ְילָה
בִּ בְ רֵ כַת הַ ֲה ֻמלּוֹת הַ ְשּׁקֵ טוֹת
כּ ֹוכָבִ ים חַ סְ רֵ י גַּג הִ תְ ַצְ ְצוּ
ִמבַּ עַ ד לָעִ גּוּלִ ים הַ מִּ סְ תַּ ְח ְר ִרים
הֵ ן שָׁ טוּ מַ עְ לָה מַ טָּ ה
בְּ ֲח ִמימוּת הָ אֵ ִדים
ָרכְ בוּ ֲעלֵיהֶ ם כְּ עַ ל כְּ סוּסִ ים
בְּ קָ רוּסֶ לָה סַ סְ גּ ֹו ִית
ג .וְ תו ָֹדה ַלאֲחו ִֹתי הַ גְּ ד ֹולָה

הַ בֹּקֶ ר ז ְָרחוּ הַ ְדּשָׁ אִ ים
הַ לֵּב חָ זַר לִ פְ עֹ ם
בִּ זְ ִרימַ ת הַ נַּחַ ל
שָׁ קֵ ט וְ ִנּוֹחַ .
ִיחוֹחַ ְראוּת וְ שֵׁ מַ ע.
לוֹחֵ שׁ אֵ לֶי תְּ פִ לָּה צְ לוּלָה
שֶׁ יָּצְ אוּ הַ נְּמָ לִ ים שֶׁ לִּ י
לְ לַקֵּ ט וְ לִ ְשׁאֹ ף
ִבְ טֵ י אָבִ יב
הַ ִמצְ תַּ ְמ ִחים בָּ עַ ְרבַּ יִם.
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דֲ .א ִי בִּ כְ לָל ִטפּוּס שֶׁ ל ְט ֶר ְמפִּ ים

הַ לְ וַאי שֶׁ הָ אוֹטוֹבּוּס יְחַ כֶּה לִ י
א ֹו לְ פָ חוֹת יְאַחֵ ר ְקצָ ת בְּ ַכ ָוּ ָה
הָ לַכְ תִּ י עַ ד כָּאן
וְ אֵ ין לִ י ֻמשָּׂ ג אֵ יפֹ ה אֵ רֵ ד
כְּ שֶׁ אֶ ֱעלֶה אֵ לָיו
ֲא ִי שׂוֹחֶ ה בִּ ְשׁבִ יל לְ הִ תְ ַקּוֹת
טוֹבֵ ל בִּ ְשׁבִ יל לְ הִ תְ פַּ לֵּל מַ ְחֶ ה
עַ כְ שָׁ ו .לִ פְ ֵי הָ אוֹטוֹבּוּס.
ֶערטֶ ל
מֵ סִ יר אֶ ת הַ ג ְ
בִּ תְ וּעוֹת ִרקּוּד קַ לּוֹת,
ֲא ִי כּו ֵֹרעַ ְמעַ ט לַקַּ ְרקַ ע
רוֹצֶ ה לְ ַשֵּׁ ק אֶ ת הַ טֶּ בַ ע
בְּ לִ י לְ הַ פְ סִ יק
לִ בְ כּוֹת ל ֹו
אֶ ת כָּל מָ ה שֶׁ הָ יָה
שֶׁ יִּ תֵּ ן לִ י עִ ידוּד וְ ֶחָ מָ ה
וּמָ קוֹם לָרֶ ֶדת אֵ לָיו
מֵ הָ אוֹטוֹבּוּס.

